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माझी �ाडक� नात अनु�का �ह�ा…



��तावना

तीस वषा�पूव�ची गो�. ते�हा माझी मु�गी अ�ता छोट� होती. �त�ा आप�या
�म�मै��ण�बरोबर �पाछपी खेळ�याची भारी आवड! एक �दवस मी मा�या चार
सो�या�या बांग�ा काढून एका छो�ा �ाकडी पेट�त ठेवून अंघोळ��ा गे�े. नंतर मी
�पारची झोप�े. उठ�यावर थोडी कामं के��. अचानक सं�याकाळ� म�ा �या बांग�ा
घा�ायची आठवण झा��. मी �या बांग�ां�वषयी साफ �वस�नच गे�े होते; पण जे�हा
मी ती �ाकडी पेट� उघड��, ते�हा �यात फ� दोनच बांग�ा हो�या.

मग मी रा�ह�े�या दोन बांग�ांची घरी खूप �ोधा�ोध सु� के��. सग�यांना
�वचार�ं. �यावर अ�ता �हणा��, “हो अ�मा, म�ा ना �या चमकणा�या बांग�ा खूप
आवड�या. मग मी �यात�या दोन बांग�ा खेळाय�ा घेत�या. मी �यां�या�ी �पाछपी
खेळत होते; पण आता म�ा नाही आठवत �या बांग�ा कुठे आहेत ते!” ते ऐकून
मा�या छातीत धडक�च भर��.

मी अ�ता�ा खूप रागाव�े. �या बांग�ा सो�या�या हो�या. मग आ�ही सग�यांनी
�मळून �या बांग�ा घरभर �ोध�या; पण �यांचा कुठेच प�ा नाही.

अ�ता�ा आपण उगीच इतकं रागाव�ो, असं जरा वेळानंतर म�ा वाटू �ाग�ं. मग
मी �त�ा जवळ घेत�ं. मग आ�ही �या बांग�ांचा �ोध घेणं थांबव�ं. काही �दवसांनंतर
मी �या बांग�ांचं �वस�नसु�ा गे�े.

या गो�ी�ा तीस वष� �ोट��. दर�यान �कतीतरी गो�ी बद�ून गे�या हो�या. आता
अ�ता �वतःच दोन गोड मु�ांची आई झा�� होती– कृ�णा आ�ण अनु�का. एकदा �या
दोघी बंगळु��ा घरी आ�े�या असताना �पाछपी खेळत असताना बाहेर�या खो��तून
काहीतरी ज�मनीवर पडून फुट�याचा आवाज झा�ा. मी घाईनं �तथं गे�े, तर मु���या
हातून एक काचेची फु�दाणी फुट�� होती आ�ण अ�ता �यांना �याब�� रागावत होती.

ती फु�दाणी साधी, सामा�य न�हती. गे�� प�ास वष� ती आम�या घरी होती. ती
नवी असताना आ�ही ती आम�या घरात एका कोप�यात ठेवून �यात ताजी फु�ं आणून
ठेवत असू. मग पुढे आ�ही �यात ��ॅ��टकची फु�ं आणून ठेव��. �यानंतर आमची



�कतीतरी घरं बद�ून झा��; पण ती फु�दाणी मा� त�ीच नेहमीसारखी पुढ�या
खो��ती� कोप�यात एका टेब�ावर उभी असायची.

म�ा मा�या नातीची- अनु�काची दया आ��. ती �पंडाव खेळताना उ�साहा�या
भरात �खडक��या पड�ाआड �पाय�ा गे�� असता चुकून ध�का �ागनू ती फु�दाणी
फुट�� होती. �तनं काही ती मु�ाम फोड�े�� न�हती. आ�ण नेमक� �तची आई �याच
वेळ� �तथं आ�यामुळे अनु�का�या हातून ती फुट�याचं उघडक��ा आ�ं होतं. ती प�ास
वष� जुनी फु�दाणी फुट�याब�� अ�ता खूपच �चड�� होती. इत�यात माझं ��
ज�मनीकडे गे�ं. ज�मनीवर पड�े�या काचांम�ये मा�या दोन सो�या�या बांग�ा चमकत
हो�या.

मी �या उच��या. आ�ा मा�या हातात �या दोन बांग�ा हो�या, �बे�ब त�ाच
बांग�ा आ�ा सापड�या हो�या.

मी हसून मा�या मु��कडे, अ�ताकडे पा�ह�ं. “अ�ता, या बघ मा�या जु�या
बांग�ा. या तूच �पवून ठेव�या हो�यास. आठवतंय का? तू पण ते�हा �हानच
होतीस.”

�यावर तीही हस��, “हो, अंधूक आठवतंय,” ती �हणा��. “पण �या वेळ� तूसु�ा
म�ा भरपूर रागाव�� होतीस, हे मा� अगद� �प� आठवतंय.”

मग मी अनु�काकडे वळून �त�ा जवळ घेत�ं. “मो�ं काम के�ंस तू अनु�का. तू
माझी हरव�े�� दौ�त आज म�ा �ोधून �द��स. या बांग�ा मा�यासाठ� फार
मह�वा�या आहेत- �या म�ा मा�या आजीनं �द�या हो�या. आ�ण एक �दवस मी या
तु�ा देईन.”

अनु�का आनंदानं नाचू �ाग��. काहीतरी खूप मह�वाची गो� �त�ा सापड�� होती,
याचा �त�ा फार आनंद झा�ा.

�या रा�ी मी कृ�णा आ�ण अनु�का यांना जवळ घेऊन झोप�े असताना मा�या मनात
एक �वचार घोळत होता. ‘एखा�ा �हान मु�ा�या हातून चुकून काहीतरी घडतं आ�ण
अचानक �यातून एका मो�ा रह�याचा �ोध �ागतो. �हान मु�ं �नरागस असतात.
�यांचं मन पूव��ह��षत नसतं. �यामुळे ती आप�यापे�ा अगद�च वेगळा �वचार क�



�कतात. �यां�या मना�या या �नम�ळपणामुळे, �नरागसपणामुळेच ती दैनं�दन
जीवनात�या �हानसहान गो��म�येसु�ा रस घेतात.’

या एका �हान�ा घटनेमुळेच म�ा हे पु�तक ���ह�याची �ेरणा �मळा��. �हणून हे
पु�तक मी मा�या छो�ा�ा गोड नाती�ा, अनु�का�ा अप�ण करते. मा�या या
पु�तकाती� कथेची ना�यका तीच आहे- धीट, �न�यी, �ख�ाडू वृ�ीची आ�ण रोज
�न�यनवीन साहसां�या �ोधात असणारी!

मु�ांनो, तु�ही सव� जण मा�यासाठ� खूप मह�वाचे आहात. तुम�या सवा��या अंगी जे
चैत�य वास करत असतं, �यामुळेच म�ा �हान होऊन तुम�यासारखा �वचार कर�याची
�ेरणा �मळते आ�ण तुम�यासाठ� नवीन काहीतरी ��हाय�ा सुचत जातं.

सुधा मूत� 
बंगळु�, आ◌ॅ�टोबर २०१५
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कुटंुब

अन�ुका आता बारा वषा�ची झा�� होती, पण �तचं वागणं मा� एखा�ा
मु�ासारखंच �ड होतं. �त�ा �ारी�रक �मां�या गो�ी करायची आवड होती. मग ते
धावणं असो, उ�ा मारणं असो, �गया�रोहण असो, नाहीतर भटकणं असो. �तचं सतत
काही ना काही चा�ूच असायचं. �त�ा खा�या�प�याचीही �चंड आवड होती; पण
�वयंपाकघरात जाऊन �वतः काही बनवे� तर �पथ! �त�ा इतर मु�ांसारखं ट��ही
बघत बसणं मा� मुळ�च आवडायचं नाही. काटू�न बघ�यातही �त�ा काही रस न�हता.
त�ी कधीकधी ती ट��हीवर ‘छोटा भीम’ ही मा��का चा�ू अस�� क� बघायची; पण
तेही �त�या आई-व�ड�ां�या आ�हाखातर. �त�या वया�या इतर मु��सारखा �त�ा
नट�यामुरड�यात तर मुळ�च रस न�हता. आधु�नक फॅ�नचे कपडे घा��याची �त�ा
खास काही आवड न�हती. आपण क�ा �दसतो, कुठ�े कपडे घा�तो इ�याद� गो��चा
�वचारही �त�या मनात येत नसे. �तचे वडी�, �हणजे डॉ. �ेखर �त�ा हौसेनं वेगवेगळे
छान छान कपडे, �कट्�स, हेअर बँड्स आ�ण माळा, बांग�ा इ�याद� गो�ी �वकत
आणायचे; पण अनु�का मा� नेहमी जी�स आ�ण ट�-�ट� अ�ाच पेहरावात भटकताना
�दसे.

ती जे�हा �हान होती, ते�हा �तचे केस चांग�े �ांबसडक होते. �तची आई, उषा रोज
ते� �ावून �तचे केस �व�च�न नीट वे�या घा�ून �ायची; पण अनु�का मोठ� झा�यावर
�तनं आईपा�ी खूप ह� ध�न केस कापून घेत�े. �त�या आई�ा, उषा�ा खरंतर �तचे
काळेभोर दाट केस खूप आवडायचे. �यामुळे अनु�कानं बॉबकट कर�याचा ह�
धर�यावर ती नाराज झा��; पण अखेर �तनं परवानगी �द��. कारण अनु�कानं एकदा
एखाद� गो� करायची ठरव��, क� �त�यापुढे कुणाचं काही चा�त नसे.

आजचा �दवस अनु�का�या ��ीनं खूप मह�वाचा होता. अनु�का बंगळु��या क� ��य
�व�ा�यात सातवी�या वगा�त ��कत होती. ही �ाळा सीबीएसई बोडा�ची असून इं�जी
मा�यमाची होती. आज अनु�का�या वा�ष�क परी�े�या �नका�ाचा �दवस होता. वगा�त
बा�नी जे�हा अनु�का�या हातात �ग�तपु�तक ठेव�ं, ते�हा सवा�त आधी �तनं आपण
�कत�ा �मांकानं उ�ीण� झा�ो आहोत, ते पा�ह�ं. खरंतर �त�ा �वतः�ा या गो�ीचं
इतकं काही मह�व वाटत नसे; पण आप�या व�ड�ां�या ��ीनं वगा�त वर�या �मांकानं
उ�ीण� होणं �कती मह�वाचं आहे, याची �त�ा चांग�� क�पना होती. अखेर �त�या



नजरेस पड�ं. �तचा दहावा �मांक आ�ा होता. ‘आज डॅड�ना न�क�च वाईट वाटणार,’
�त�या मनात आ�ं.

अनु�कानं मान वर क�न पा�ह�ं. �तची मै�ीण र�या आनंदानं नाचत सुट�� होती. ती
वगा�त प�ह�� आ�� असणार, हे अनु�का�या �गेच ��ात आ�ं. �त�ा हसू फुट�ं. �तनं
घाईघाईनं र�यापा�ी जाऊन �तचं अ�भनंदन के�ं.

थो�ाच वेळात अनु�का�या आजूबाजू�ा मै��ण�चा घोळका जमा झा�ा. आधी
सग�यांनी एकमेक�ना परी�े�या �नका�ाब�� �वचार�ं. �यानंतर द�ड म�ह�या�या
उ�हा�या�या सु��त कोण कोण काय काय करणार, याची चचा� सु� झा��. कुणी
पोह�या�या वगा�त नाव न�दवणार होतं, तर कुणा�ा संगीत �क�वा नृ�याचे धडे �यायचे
होते; पण अनु�का�या आई-व�ड�ांनी मा� वेगळाच बेत आख�ा होता.

काही वेळातच �ाळेची बस येऊन हजर झा��. अनु�का मै��ण�चा �नरोप घेऊन
बसम�ये ��र��. बस घरा�या �द�ेनं �नघा�� आ�ण अनु�काचं �वचारच� सु� झा�ं.

काही �दवसांतच अनु�का �त�या आई-व�ड�ांबरोबर कूग�म�ये अस�े�या एका
हॉ��डे �रसॉट��ा जाणार होती. �यांचा हा दर वष�चाच ��र�ता होता. �तची आई बँकेत
आ◌ॅ�फसर होती. ती दहा �दवसांची सु�� घेत असे. �तचे वडी� डॉ�टर होते. तेही
कामाची �व��थत आखणी क�न सु�� घेत. �यां�या हॉ��पट�म�ये उ�हा�यात ��णांची
�चंड गद� होत असे. �यातून सवड काढणं �यांना खरं �हणजे कठ�ण जायचं.

मग ते �तघंही हॉ��डे �रसॉट�म�ये जाऊन राहायचे. �यांनी ‘टाइम �ेअर हॉ��डे
�रसॉट�’ योजनेत गुंतवणूक के�� होती. �यामुळे सुमारे दहा म�हने आधीच �यांना �यां�या
सु��ची आखणी करावी �ागे. आ�ापय�त �यांनी अ�ा �कारे कोडाईकना�, उट�,
थरकूड, नै�नता�, मना�� आ�ण आणखी काही �ठकाणं पा�ह�� होती.

ते दर वेळ� वेगवेग�या �ठकाणांना भेट देत असत हे जरी खरं अस�ं, तरी �यांचा
�दन�म मा� ठर�े�ा असे. ते आधी �रसॉट�म�ये जाऊन वाणसामान, भाजी वगैरे घेऊन
येत. मग उषा झटपट ना�ता बनवायची. �त�ा जर कंटाळा आ�ा अस�ा, तर ते बाहेर
जेवाय�ा जात. भरपेट जेवण झा�यावर मग �नसगा��या सा���यात फेरफटका मारत.
�त�या व�ड�ांना फोटो�ाफ�ची आवड होती. �यामुळे ते सग�या ��यांचे भराभरा फोटो
काढत. �या �रसॉट�म�ये जर पोह�याचा त�ाव असे�, तर मग अनु�का आ�ण �तचे



वडी� पोहायचे. नंतर काठावर�या आरामखु�या�वर प�डायचे. असे �यांचे �दवस
आरामात जायचे. बंगळु��ा परत�याआधी उषा आ�ण अनु�का आपाप�या
�म�मै��ण�साठ� छो�ा छो�ा भेटव�तू �वकत घेत. ही अ�ा त�हेची ठरावीक,

चाकोरीब� प�तीने सु�� घा�व�याब�� अनु�का�या मनात काही खास �ेम न�हतं;
पण तरी या वष� �त�ा �यावर पाणी सोडायचं न�हतं.

या वष� ते दहा �दवस कूग��ा जाणार होते. �तथून परत आ�यावर ती एका उ�हाळ�
���बरा�ा जाणार होती. �या ���बरात काही आठवडे सवा�ना योग, रंगकाम, ज�तरण
आ�ण क�ाकुसरी�या व�तू बन�याचं ����ण दे�यात येणार होतं. ���बर संपेपय�त
�ाळेची सु�� संपून �ाळा सु� हो�याचीच वेळ येणार होती.

अनु�का�ा खरंतर या�न वेगळं काहीतरी कराय�ा न�क� आवड�ं असतं; पण
�त�ा वेगळं काही सुचतच न�हतं. �तचं मन �त�या आजोळ� जाऊन पोहोच�ं होतं.
�त�या आई�या माहेरी. �त�या आईचे आई-वडी� इंदौर�ा राहत. उ�हा�यात इंदौर
�हराची अव�था एखा�ा ताप�े�या भ��सारखी असायची. या उ�हा�या�या �दवसांत
�तकडे राहाय�ा जाणं कुणा�ाच आवडत नसे; पण �हवा�यात इंदौरचे आजी- आजोबा
बंगळु��ा दहा-बारा �दवस राहत असत. �व�चत कधीतरी �दवाळ��या सु��त उषा
अनु�का�ा घेऊन आठवडाभरासाठ� इंदौर�ा जायची; पण अनु�का�ा �तकडे अ�जबात
करमत नसे. �तकडे घरी सगळेच क�ड बो�ायचे, पण गावात सगळ�कडे �ोक �ह�द�
बो�त. ��वाय ती �ाळेत जसं �ह�द� ��क�� होती, �या�न �तकडचं �ह�द� खूपच वेगळं
होतं. कदा�चत �यामुळेही असे�, पण �त�ा �तकडे फारसे �म�मै��णी न�हतेच.

अनु�काचे वडी�- �ेखर यांचं �वतःचं हॉ��पट� होतं. डॉ. �ेखर हा खरंतर एका
�ेतक�याचा मु�गा. �यांचे आई-वडी� सोमनह�ळ� नावा�या एका छो�ा�ा खे�ात
राहत. उ�र कना�टकाती� वरदा नद��या काठ� हे गाव होतं. �तथं अजूनही �यांचं मोठं
घर होतं. दर वष� गणे�ो�सवा�या काळात अनु�का आप�या आई-व�ड�ांबरोबर कारनं
सोमनह�ळ��ा जात असे. बंगळु�पासून कारनं चार तास �ागत. गे�यावर ते �तथं तीन-
चार �दवस मु�काम करत. डॉ. �ेखर यांना �वतः�ाच �या खेडेगावात राहाय�ा �व�ेष
आवडत नसे. �यांना कधी एकदा बंगळु��ा परत जातो, असं �हायचं. उषाची मा� �तथं
आणखी काही �दवस राहाय�ा काही हरकत नसे. अनु�का�ा सोमनह�ळ� गाव खूप
आवडायचं. मोठमोठ� �ेतं, एक छोटंसं रान आ�ण मोठमो�ा टेक�ा. �त�ा रोज
सकाळ� उठून आजोबांबरोबर �ेतात जाय�ा खूप आवडायचं. आजोबां�या �ेतात



त�हत�हेची फळं, भा�या, भात, केळ��या बागा असं बरंच काही बघ�यासारखं होतं.
घरी गा�चा गोठा होता. �तथं गा��या आजूबाजू�ा �ंदडाय�ा �त�ा खूप मजा यायची.

अचानक अनु�का तं��तून भानावर आ��. बस थांब�� होती. �तचं घर आ�ं होतं. ती
घाईनं खा�� उत�न घराकडे चा�त �नघा��. �यांचं घर जयनगरमधी� एका
भ�यामो�ा अपाट�म�ट कॉ���े�सम�ये चौ�या मज�यावर होतं. घरापा�ी गे�यावर
अनु�कानं बे� वाजवताच उषानं दार उघड�ं.

आप�या आई�ा दारात पा�न अनु�का�ा आ�या�चा ध�काच बस�ा. “आई, तू
आज आ◌ॅ�फसमधून इत�या �वकर घरी क�ी काय आ��स?” ती आनंदानं �हणा��.

पण �त�या उ�राची वाटही न बघता आप�ं द�तर आईकडे सोपवून ती आप�या
खो��त कपडे बद��यासाठ� गे��. जाता जाता �तनं �वयंपाकघरात डोकावून पा�ह�ं,

तर �यांची कामवा�� बाई कावेरी, भाजी �चरत होती.







अनु�काची आई उषा, �त�या पाठोपाठ �त�या खो��त गे��. “हे बघ, या वष�
आप�या�ा सु��त कूग��ा जाय�ा जमणार नाही. तुझी जा�त �नरा�ा नाही ना गं
झा��?”

“अगं, मा�या �नरा�ेचं काही नाही. पण अ�मा, असं का बरं? काय झा�ंय?”

“अगं, म�ा �द����ा �े�न�गसाठ� जावं �ागणार आहे. स��चं आहे. थो�ाच
�दवसांत म�ा �नघावं �ागणार आहे आ�ण हे �े�न�ग सहा आठव�ांसाठ� आहे,
अनु�का.”

“ओह, आई. म�ा पण तु�याबरोबर �द����ा यायचंय,” असं �हणून अनु�का
आई�या ग�यात पड��.

आप�या आई�ा जुनी मोठ� �हरं आ�ण ऐ�तहा�सक वा�तू बघाय�ा आवडतात, हे
अनु�का�ा माहीत होतं. उषा इ�तहास �वषयाची पदवीधर होती आ�ण ती अनु�का�ा
नेहमी जु�या काळ�या इमारत��या गो�ी सांगायची. काही वषा�पूव� �तचे वडी�, डॉ.
�ेखर यांना आ�या�ा एका चार �दवसां�या कॉ�फर�स�ा बो�ावणं आ�ं होतं. ते�हा
उषा आ�ण अनु�का �यां�याबरोबर गे�या हो�या. �ेखर �दवसभर �यां�या कॉ�फर�सम�ये
गुंत�े�े असायचे. ते�हा उषा आ�ण अनु�का ताजमहा�, �ा� �क��ा आ�ण �मायूनचा
मकबरा पाहाय�ा गे�या हो�या. �या जु�या इमारत��या पाठ��ी काय काय कहा�या
दड�या हो�या, �या ऐकताना अनु�का मं�मु�ध झा�� होती.

“नाही गं बेटा, मी या वेळ� तु�ा बरोबर घेऊन जाऊ �कत नाही,” उषा जरा �ःखी
�वरात �हणा��. “म�ा �तथं मा�या �स�या मै��णीबरोबर एका खो��त राहावं �ागणार
आहे. ��वाय आ�ा �द����ा खूप उकाडा असतो.”

“इंदौरपे�ा जा�त उकाडा असतो?”

“हो. अथा�तच!” उषा �हणा��.

“�हणजे आता पूण� उ�हा�याची सु��भर म�ा या नाहीतर �या ���बरात घा�वावी
�ागणार,” अनु�का वैतागनू �हणा��.



“अगद� असंच काही नाही,” उषा �हणा��. �तचा चेहरा �वचारम�न �दसत होता.
“थांब, म�ा जरा या गो�ीवर थोडा �वचार क� दे. आपण यातून काहीतरी माग� काढू. तू
उ�हा�याची सु�� कुठं घा�वायचीस, ते आपण ठरवू. तू म�ा थोडा वेळ दे. मी तु�या
डॅड��ीही बो�ते…”

अनु�का�ा मुळ�च �च�ता वाटत न�हती. आप�े आई-वडी� आप�� काहीतरी
चांग��च सोय करणार, यावर �तचा पूण� �व�ास होता.

�या �दव�ी �तचे वडी�सु�ा कामाव�न �वकर घरी आ�े. तोपय�त कामवा�� बाई
कावेरी �वयंपाकपाणी उरकून �नघून गे�� होती. �या �तघांचा �दन�म अ�यंत
आखीवरेखीव होता. रोज सकाळ� उषा पहाटे �वकर उठून सवा�चा ना�ता आ�ण �पारचं
जेवण बनवून ठेवायची. �तघं एक� ना�ता करत. �यानंतर अनु�का बसमधून �ाळेत
जायची. उषा �त�या �कूटरनं आ◌ॅ�फस�ा जायची आ�ण डॉ. �ेखर �यांची कार घेऊन
हॉ��पट��ा जायचे. अनु�काचे आई-वडी� �पार�या जेवणा�ा एकदमच घरी येत. आई
�यानंतर �गेच परत आ◌ॅ�फस�ा जाई, तर वडी� मा� जेवणानंतर जरा�ी वामकु�ी
घेऊन मगच सं�याकाळ� हॉ��पट��ा जात. �यांना परत याय�ा बराच उ�ीर �हायचा.
कधीकधी तर रा�देखी� होत असे. पे�ंट्स जा�त अस�े तर फार उ�ीर �हायचा.

सगळा आठवडा असा जायचा; पण ��नवार-र�ववार मा� �यांचा �दन�म या�न
जरासा वेगळा असायचा. ��नवारी अनु�का आ�ण उषा या दोघ�नाही अधा� �दवस सु��
असायची. मग उषा अनु�का�ा पोहाय�ा घेऊन जायची. र�ववार उजाड�ा, क�
अनु�का�ा अगद� नकोसं वाटे. कारण सगळा गहृपाठ उरक�याचा हा �दवस होता.
इकडे अनु�का अ�यासात डोकं घा�ून बस�े�� असताना डॉ. �ेखर आ�ण �यां�या
�म�मंडळ�चा घरात ग�पांचा अ�ा जम�े�ा असायचा. कुणी ग�पा माराय�ा नस�ं क�
ते उषा�ा मदत करायचे.

कावेरी रोज सं�याकाळ� येऊन घरची साफसफाई, धुणं, भांडी आ�ण रा�ीचा
�वयंपाक उरकून परत जायची. �यां�या घरी सगळं काही ठर�या�माणे घ�ाळा�या
ता�ावर �हायचं. अनु�का�ा �या गो�ीचा फार कंटाळा यायचा.

�या रा�ी जेवताना अनु�कानं उ�हा�या�या सु��त कुठं राहायचं, हाच चच�चा �वषय
होता. पण स�ग अधा� तास चचा� होऊनही �यातून काहीही �न�प� झा�ं न�हतं.



अनु�काचं जेवणसु�ा झा�ं. अखेर उषाच �त�ा �हणा��, “अगं, तू बाहेर�या खो��त
जाऊन ट��ही �ाव आ�ण ‘छोटा भीम’ बघत बस ना.”

आपण इथं चचा� ऐकत बस�यापे�ा बाहेर गे�े�ं बरं, असं आई�ा वाटत अस�याचं
अनु�का�या ��ात आ�ं. ती उठून बाहेर गे��; पण �तथंही आप�या आई-व�ड�ांची
चा��े�� चचा� �त�या कानावर पडतच होती.

“आपण अनु�का�ा इंदौर�ा पाठव�ं, तर?” उषानं आप�या पती�ा �वचार�ं.

“नको, नको. अगं, ती इथं बंगळु�म�ये वाढ�� आहे ना! �तथ�या उ�हा�याची �त�ा
मुळ�च सवय नाही. पण एक गो� खरी. मी काही स�ग सहा आठवडे �तची इथं
काळजी घेऊ �कणार नाही. आपण असं के�ं तर? मा�या अ�मा-अ�पांना बो�ावून
घेत�ं तर?” �ेखर मो�ांदा �वतः�ीच �हणा�ा.

“खरं सांग?ू तुमचे आई-वडी� एवढे जा�त �दवस इकडे येऊन राहती�, असं म�ा
तरी वाटत नाही. अ�मा तर एक आठव�ा�न जा�त इथं रा�च �कत नाहीत. �यांना
�गेच द�याचा �ास सु� होतो. मग �यांना �गेच परत जावं �ागतं. ��वाय आप�ं हे घर
इतकं छोटं. �या दोघांना इथं अगद�च अवघड�यासारखं वाटतं. �यांना गावाकडे इत�या
भ�यामो�ा घरात राहायची सवय आहे. अथा�त, ते जर याय�ा तयार झा�े, तर म�ा
आवडे�च. तु�ही असं करा ना, �यांना �वचा�नच �या ना.”

“डॉ. �ववेक आहेत ना; �यां�याकडे ठेवू या का आपण अनु�का�ा? ते आप�या
अनु�काची नीट काळजी घेती�. ते आ�ण �यांची बायको दोघंही त�ण आहेत, उ�साही
आहेत. मदती�ा कायम तयार असतात,” डॉ. �ेखर �हणा�े.

“अहो, उगाच काहीतरी काय! �यांचं बाळ एक वषा�चं आहे. आ�ण आप�या मु���ा
असं सहा आठवडे पर�या�या घरी ठेवणं म�ा काही यो�य वाटत नाही. �यापे�ा तुम�या
आई-व�ड�ां�ी बो��े�ं बरं,” उषा �हणा��.

पण डॉ. �ेखर यांना काही ते फारसं पट�े�ं �दस�ं नाही. “पण तु�ा या �े�न�ग
कोस��ा जाय�ाच हवं का? येऊ �कत नाही असं सांग ना.” “नाही हो,” उषा �हणा��,
“मी गे�या काही वषा�त इतके वेळा काहीतरी सबबी सांगनू हे �े�न�ग घेणं पुढे ढक��ं



आहे; पण आता अ�ी वेळ आ�� आहे, क� मी जर हे �े�न�ग पूण� के�ं नाही, तर म�ा
मा�या नोकरीत वरची �ेणी कधीच �मळणार नाही.”

डॉ. �ेखर यांना �तचं बो�णं पट�ं. �यांनी �गेच �यां�या व�ड�ांना फोन �ाव�ा. ते
जरा वेळ �यां�या�ी बो�त होते. �यानंतर फोन ठेवून ते उषा�ा �हणा�े, “अ�पांनी
वेगळंच सुचव�ं. ते �हणा�े, आपण अनु�का�ाच �यां�याकडे पाठवावं. ते इत�यात
इकडे येऊ �कत नाहीत. कारण �यांची एक गाय गाभण आहे. ��वाय उ�हा�यात सरसू
आ�या�या नातीचं ��न आहे. ��वाय आता आं�याचा मोसमही सु� होई�, ते�हा
अ�पांना खूप काम असे�. खरं सांगायचं, तर �यांना इकडे येणं जमणार नाहीये, �हणून
ते म�ा वेगवेग�या सबबी सांगत आहेत.”

डॉ. �ेखर यांनी भ�ामोठा सु�कारा सोड�ा.

“असं �हणू नका हं,” उषानं �यांना दटाव�ं, “अ�पा काही उगीच सबबी वगैरे सांगत
नाहीयेत. ते खरं तेच बो�त आहेत. गाभण अस�े�� गाय, �ेतीची कामं, घरचं ��न या
सग�या गो�ी �यां�या ��ीनं खरोखरच मह�वा�या आहेत. मी जसं माझं �े�न�ग�ा जाणं
र� क� �कत नाही, �या�माणे तुमचे आई-वडी� घर सोडून सहा आठवडे इकडे
राहाय�ा येऊ �कत नाहीत. पण �यांनी जे सुचव�ं आहे, �यावर �वचार कराय�ा
हरकत नाही. अनु�कानं सोमनह�ळ��ा आजी-आजोबांकडे जाऊन राहाय�ा काहीच
हरकत नाही. �तथं ती अगद� सुर��त असे�. म�ा फ� एकच वाटतं, क� �तथं �त�ा
खेळाय�ा �त�या वयाची कुणी �म�मंडळ� नसणार. मग �तचा वेळ कसा जाणार?”

“अगं, अ�पा �हणत होते, गाव�या �ाळेत नवीन मु�या�यापक आ�े आहेत. �यांचा
मु�गा आप�या अनु�का�याच वयाचा आहे. ��वाय घरचंच ��न आहे ना; ते�हा खूप
पा�णे जमणार आहेत. मा�या चु�तभावंडांची मु�ंसु�ा येती�च क�! �यामुळे अनु�का
कंटाळे�, असं काही म�ा वाटत नाही. पण �यापे�ा आपण सरळ �त�ाच �वचा� या
ना.”

उषानं हसून मान डो�ाव��. दोघांनी एकदमच �त�ा हाक मार��.

अनु�का बाहेर�या खो��त ट��हीवर ‘छोटा भीम’ बघत बस�े�� अस��, तरीही सव�
वेळ �तचे कान मा� आई-व�ड�ां�या बो��याकडेच �ागनू रा�ह�े होते. आपण
�ववेककाकांकडे गे�े�ं बरं, असा �वचार �त�या मनात चा��ा होता. पण



सोमनह�ळ��ा घरात ��न, ��वाय गो�ात �कतीतरी गाईगरुं, मोठमोठ� �ेतं आ�ण
��वाय पा�यात मनसो� डंुबाय�ा नद�सु�ा… या सव� गो��चा �वचार करता �त�ा
सोमनह�ळ��ा जा�याची क�पनाच अ�धक आवड�� होती.

ती आई-व�ड�ांपा�ी जाऊन �हणा��, “माझं ठर�ं. मी आजीआजोबांकडेच
जाणार!”

उषानं सुटकेचा �नः�ास सोड�ा. तरी पण आप�या मु���ा एव�ा �दवसांसाठ�
गावाकडे पाठवून �ाय�ा �तचं मन तयार होत न�हतं. �त�ा काळजी वाटत होती. �तचे
पती �ेखरही अगद� ग�प होते.

“ठ�क आहे, ठर�ं तर मग,” उषा अनु�काकडे वळून �हणा��. “आपण उ�ा रा�ी
�वकर झोपू. परवा पहाटे डॅडी तु�ा कारनं सोमनह�ळ��ा पोहोचवाय�ा येती�. तु�ही
सहा वाजताच इथून �नघा �हणजे �यांना �याच �दव�ी बंगळु��ा परत येता येई�. मी
तुझं सामान, कपडे असं सगळं भरते आ�ण आजी-आजोबांसाठ�सु�ा काहीतरी देते.”

“हो, तसं चा�े�,” डॉ. �ेखर �हणा�े, “मी �ववेक�ा बरोबर घेऊन जातो, �हणजे
म�ाही एक�ा�ा परत याय�ा नको. तेवढ�च सोबत होई�.”

उषानं अनु�का�ा जवळ घेऊन �त�या डो�याव�न हात �फरव�ा आ�ण दोघीही
बाहेर�या खो��त ट��ही पाहाय�ा गे�या.



खे�ा�ा भेट

�यानंतर दोन �दवसांनी अनु�का भ�या पहाटे उठ��. झटपट अंघोळ क�न, तयार
होऊन ती �वयंपाकघरात गे��. उषानं �तचे केस �व�च�न �द�े आ�ण �त�ा खाय�ा
�द�ं. अनु�का ना�ता करत असताना उषा �त�ा �हणा��, “बेटा, तू म�ा आ�ण �ांना
सोडून प�ह�यांदाच एकट� चा��� आहेस. तु�या आजी-आजोबांचं तु�यावर खूप खूप
�ेम आहे हे जरी खरं अस�ं ना, तरी आता �यांचंसु�ा वय झा�ंय. तू रोज आजी�ा
�वयंपाकघरात मदत करत जा, बरं का! भा�या धुऊन देणं, पानं मांडणं, जेवणानंतर
मागचं आवरणं, पाणी भ�न ठेवणं अ�ी छोट� छोट� कामं तर तू न�क�च क�
�क�ी�.”

अनु�कानं �यावर नुसती मान ह�व��; पण �तचं काही फारसं �� न�हतं. उषा
�हणा��, “मी तुझे चा��याचे �ूज, पोहो�याचा पो�ाख आ�ण ���पस��या दोन जो�ा
पॅक के�या आहेत. कुठे उ�हाता�हात भटकाय�ा गे��स, तर डो�या�ा टोपी घा�ाय�ा
�वस� नकोस. वाटे� �तथ�ं पाणी �यायचं नाही हं. फ� उकळ�े�ंच पाणी �यायचं.
बाहेर जाताना आजीकडून उकळून थंड के�े�ं पाणी घेऊनच �नघायचं. मी एक �ट��ची
वॉटरबॅग �द�� आहे. �हणजे तु�ा पाणी क�ात �यायचं, हाही �� येणार नाही.”

“अ�मा, अगं तू इतक� काळजी नको क�…” अनु�का �हणा��.

“��वाय मी तु�ा वाचाय�ा काही गमती�ीर पु�तकंसु�ा बरोबर �द�� आहेत.
कना�टकमध�या आ�ण भारतात�या छो�ा छो�ा ऐ�तहा�सक गो��ची पु�तकं आहेत
ती. ��वाय रोज तु�ा आजोबांकडून छान छान गो�ी ऐकाय�ा �मळती�च. जे�हा जे�हा
म�ा ��य होई�, ते�हा ते�हा मी तु�ा फोन करीन. डॅडी तर तु�ा रोजच फोन करती�.

अनु�का, एक ��ात ठेव- म�ा तु�या�वषयी एकसु�ा त�ार येता कामा नये. आ�ण हो;
तु�ा �द����न काय आणू? म�ा सांगनू ठेव, �हणजे मी आणीन.”







बो�ता बो�ता आप�या आईचा गळा दाटून आ�याचं �त�ा जाणव�ं. �तनं मान वर
क�न आईकडे बघताच �तचे डोळेही पाणाव�े आहेत, हे �त�या ��ात आ�ं.

“तु�ा पा�हजे ते आण, अ�मा,” ती हळूच �हणा��.

उषानं �त�ा जवळ घेऊन कुरवाळ�ं.

जरा वेळात डॉ. �ेखरपण �तथं आ�े. एका फळां�या करंडीकडे बोट दाखवत, उषा
�हणा��, “यात सफरचंद आ�ण सं�ी आहेत, ती जाताना घेऊन जा. ��वाय मी
अ�पांसाठ� बदाम आ�ण अ�ोडची दोन पा�कटं आ�ण अ�मांसाठ� दोन सुती सा�ा
आण�या आहेत उ�हा�यात नेसाय�ा. �यांना �ाय�ा �वस� नका हं. आ�ण मी थोडे
कागद� फु�ांचे रंगीत हार आणून ठेव�े आहेत. गाव�या देवळासाठ�. माग�या खेपे�ा
अ�मा इकडे आ�या हो�या ते�हा �यांना तस�े हार हवे होते.”

अचानक उषानं अनु�का�ा जवळ ओढून �णभर पोटा�ी घ� ध�न ठेव�ं आ�ण मग
�नरोप घेत�ा.

आप�या आईचा चेहरा इतका �ःखी क�ामुळे झा�ा आहे, हेच अनु�का�ा कळत
न�हतं.

अनु�का आ�ण डॉ�टर �ेखर सगळं सामान कारम�ये ठेवत असतानाच �ववेककाका
�तथं आ�े. जरा वेळातच �तघंही कारम�ये बसून सोमनह�ळ��ा जाय�ा �नघा�े.

अनु�का�ा एव�ा �वकर उठ�याची सवय नस�यानं ती प�गळु�� आ�ण जरा वेळात
माग�या सीटवर गाढ झोपून गे��. काही वेळानं �त�ा जाग आ�� ते�हा �तचे वडी�
आ�ण �ववेककाका यां�या �व�वध �वषयांवरी� ग�पा रंग�या हो�या.

�ववेककाका �हणा�े, “ह�रहर�ा ह�रहरे�र�या मं�दरा�ा �ागनूच मा�या चु�त
भावाचं घर आहे. आप�या�ा हवं तर वाटेत जरा वेळ �यां�याकडे थांबता येई�.

बाथ�म�ा जाऊन जरा �े�ही होता येई�. ��वाय अनु�का�ाही थोडे पाय मोकळे
करता येती�.”

“नको, नको. म�ा कुठेही न थांबता �क�येक तास �ाय��हंग कर�याची सवय आहे.
��वाय आ�ा तरी र��यात काही रहदारी नाही. ते�हा आपण जर वाटेत थांब�ो नाही,



तर वेळे�या आधी घरी पोहोचू.” मग ते अनु�काकडे वळून �हणा�े, “काय गं?
बाथ�मसाठ� वाटेत कुठं थांबायची गरज आहे का? तसं अस�ं, तर सांग. आपण
ह�रहर�ा थांबू.”

पण अनु�कानं मान ह�व��.

मग �ेखर �ववेककाका�ी बो�ू �ाग�े, “मी जे�हा �हान होतो ना, ते�हा या
�वासा�ा आठ तास �ागायचे. मी �या वेळ� ते आठ तास कसे काढायचो, देव जाणे!
पण आता काही ते ��य नाही.”

“तुझं बा�पण कसं गे�ं, �ेखर?”

“काय सांग,ू �ववेक. ती एक मोठ�च कहाणी आहे. तसा तर मी मा�या आई-
व�ड�ांचा एकु�ता एक मु�गा. पण आमचं एक� कुटंुब होतं. मा�या व�ड�ांना दोन
मोठे भाऊ होते. ��येका�ा चार-चार मु�ं. �यामुळे घरात एकूण नऊ मु�ं. आ�ही सगळे
एकाच छपराखा�� राहायचो. माझी आई खूपच �ांत आ�ण सोा�ीक होती. ती
सग�यांत धाकट� सून. �यामुळे �वयंपाकाचा संपूण� भार मा�या घर�यांनी �त�यावरच
टाक�ा होता. ती �बचारी सतत फ� �वयंपाकघरातच राबत असायची. आम�या घरी
सकाळ�या ना��याचा बेतही ठर�े�ाच होता. पोहे �क�वा उपमा. म�ा यात�ं काहीच
आवडायचं नाही. अगद� �व�चत कधीतरी इड�� नाहीतर डोसा असायचा. मी कधीतरी
आईपा�ी �चड�चड करायचो, ह� करायचो. पण एक� कुटंुबात असे एक�ा-�क�ाचे
�ाड पुरवता येत नाहीत, असं सांगनू ती माझी समजूत घा�ायची. म�ा �या गो�ीचा
मनातून खूप राग यायचा.”

“आता म�ा कळ�ं, आप�या आ◌ॅ�फस�या कुठ�याच पाट�त तू उप�या�ा �प��सु�ा
का करत नाहीस ते!” �ववेक हसून �हणा�ा.

“तेवढंच नाही, पण अनु�का�ा ना��या�ा काय हवंय, हेही मी �त�ा अगद� आवजू�न
�वचारतो. मी उषा�ा आधीच सां�गत�ंय, ना��या�ा अनु�का�ा जे काही खावंसं वाटे�,

ते करत जा. उगाच �वतः�ा कराय�ा काय सोपं आहे, याचा �वचार नको क�स. मा�या
�वतः�या बा�पणी मी हे सगळं भोग�ंय. �याचा �कती �ास होतो, हे चांग�ं मा�हती
आहे म�ा. मी �हान असताना कप�ां�या बाबतीतही अगद� हे असंच असायचं.
�यात�या �यात मु��ना कप�ां�या बाबतीत थोडं तरी �वातं�य होतं; पण मु�ांना मा�



एकाच ता�यात�ं कापड आणून एकसारखे �ट�-च�ड्या ��व�यात याय�या. �हणजे
�ाळेतही गणवे� आ�ण घरीही गणवे�.”

�यावर �ववेक मो�ांदा हस�ा; पण डॉ. �ेखर मा� हस�े नाहीत.

आप�े वडी� ��येक वाढ�दवसा�ा आप�या�ा भ�यामो�ा कप�ां�या �कानात
घेऊन जाऊन हवे ते कपडे �याय�ा का सांगतात, ते �त�ा आ�ा समज�ं. खरंतर �तनं
सुंदर रंगीबेरंगी, अ�याधु�नक कपडे �यावेत, असं �यांना मनातून वाटे. पण �त�ा मा�
जी�स आ�ण ट��ट�सारखे साधेच कपडे हवे असत. अथा�त, �यांनी �त�ा �त�या
मना�व�� �सरं काही �वकत घे�याची स�� मा� कधीच के�� नाही.

“पण �ेखर, तु�हा�ा घरी मजा भरपूर आ�� असे�,” �ववेक �हणा�ा.

“अगद� खरं सांग?ू म�ा एक� कुटंुबात राहाय�ा मुळ�च आवडायचं नाही. इत�या
मो�ा कुटंुबात एक�ा-�क�ा�या गणुांची कुणा�ा काहीच कदर नसते. उदाहरणच
�ायचं झा�ं, तर मी अ�यासात ��ार होतो; पण माझी चु�त भावंडं मा� बेतास बात
होती. पण तरीही आ�हा�ा सवा�ना एकाच �ाळेत घा��यात आ�ं होतं. पुढे मा�या
आई-व�ड�ांनी म�ा �तथून काढून �बळ��या �ाळेत घात�ं. आधी मी क�ड मा�यमात
��क�ो; पण ही नवी �ाळा इं�जी मा�यमाची होती. मा�या ��ीनं हा बद� खूपच मोठा
होता. �तथं �ळणं म�ा फार जड गे�ं. अखेर मी �बळ��या कना�टक मे�डक�
कॉ�ेजमधून ���ण पूण� के�ं. पुढचं ���ण बंगळु�म�ये घेत�ं. एकदा बंगळु��ा
आ�यावर म�ा मो�ा �हारातून �या खेडेगावात परत जायचं न�हतं. मो�ा �हरात
�कतीतरी संधी उप��ध असतात.”

“मग तु�ही �वतः उ�हा�या�या सु��त काय करायचात?”

“वे�, तसं कर�यासारखं फार काही होतंच कुठं? जेमतेम चार हजार व�तीचं अ�यंत
मरगळ�े�ं गाव होतं आमचं. उ�हा�या�या सु��त करणार तरी काय? अ�मा भरपूर
पापड करायची. ते उ�हात वाळवाय�ा घा�ायचं काम असे. मग मी आ�ण बाक�ची मु�ं
वरखा�� फे�या मा�न ग�चीत पापड वाळत घा��याचं काम करायचो. तेव�ात कधी
अचानक पाऊस आ�ाच तर आ�हीच धावत जाऊन �यावर ��ॅ��टक अंथरायचो. ती
वेगवेगळ� �ोणची घा�ायची. मग कै�यां�या फोडी क�न दे�यासारखी कामं आ�ही
करायचो. ��वाय वीज सारखी जायची, �यामुळे �ाकूडफाटा जमा करणं, हेही एक काम



होतंच. घरात तसे नोकर होते; पण जर आ�ही �� घात�ं नाही, �यां�या बरोबरीनं काम
के�ं नाही, तर मग �यांचीही टंगळमंगळ सु� �हायची. म�ा ती तस�� कामं करायचा
इतका कंटाळा यायचा. �यापे�ा म�ा पु�तकं वाच�याची इ�छा असायची. पण
मा�याकडे पु�तकांचा जो काही तुटपुंजा साठा होता, तो �ाळेची सु�� सु� झा�यानंतर
आठवडाभरात संपूनसु�ा जायचा. आम�या गावात मुळ� वाचना�यच न�हतं. एका
उ�हा�या�या सु��त मा�या व�ड�ांनी म�ा क�ड-इं���� �ड��नरी आण�� होती. तर
मी �या सु��त ती अ�खी �ड��नरी पाठ क�न टाक�� होती.”

“मग काय, आता तु�ही अनु�का�ा पण �ड��नरी भेट देणार वाटतं?” �ववेक
गमतीनं �हणा�ा.

“हो. उषानं �त�या सामानात एक �ड��नरी ठेव�े��च आहे; पण ती काही फार�ी
अवघड �ड��नरी नाहीये. ती �हान मु�ांची आहे,” असं �हणून डॉ. �ेखर यांनी गाडीत
माग�या बाजू�ा बस�े�या अनु�काकडे एक नजर टाक��, “काय गं, जागी झा��स
का? तु�ा काही खाय�ा हवंय का?”

“नको,” ती �हणा��. आता आप�यावरसु�ा कदा�चत अ�ीच �ड��नरी पाठ करत
वेळ घा�व�याची पाळ� येणार क� काय, असा �वचार �त�या मनात चमकून गे�ा.

“पण काहीही �हणा, �या गावाब�� तुम�या मनात गोड आठवणी असती�च ना?”

�ववेक �हणा�ा.

“�हट�ं तर हो, आ�ण �हट�ं तर नाही!” डॉ. �ेखर �हणा�े, “मा�या सव� चु�त
भावंडांनी �यां�या आई-व�ड�ां�या मृ�यूनंतर वारसा ह�कानं �यां�याकडे आ�े��
मा�म�ा �वकून टाकून ते गावच सोड�ं. तो व�ड�ोपा�ज�त जमीनजुम�ा पर�या�या
हाती जाऊ नये, अ�ी आम�या अ�पांची इ�छा होती. �यामुळे ती सगळ� �ेती, जमीन,
वाडा सगळं काही मीच खरेद� के�ं. चु�त भावंडांपैक� कुणीच आता �तथं नाही. सव�
जण नोक�या ध�न इतर� �था�यक झा�े आहेत. खरंतर या सग�या जमीनजुम�याचा
म�ा काय उपयोग आहे? मी बंगळु��ा �था�यक झा�ो आहे. मी गावा�ा कधीही परत
जा�याची ��यता नाही. म�ा �तथं एकसु�ा �म� नाही. म�ा �तथं इतकं पर�यासारखं
वाटतं. गावात सगळ�कडे धूळ, घाण… वीज तर सदा�कदा जाते. �तथं �दवस काढणं
अगद� मु�क�� होऊन जातं. उषा मा� �तथं मजेत असते हं. व�ड�ां�या बँके�या
नोकरीमुळे �त�ा �हान वयात गावोगावी �फरावं �ाग�ं आहे. �यांची दर थो�ा वषा�नी



बद�� �हायची ना! �यामुळेच कदा�चत �त�ा खेडेगावात राह�याचं काही �व�ेष काही
वाटत नाही. पण हे सगळं जरी खरं अस�ं, तरी ते गाव �हणजे मा�या आईव�ड �ांचं
सव��व आहे. �यां�यासाठ� ते जीव क� �ाण आहे.”

“मग तुमचे कुणी नातेवाईक वगैरे आहेत क� नाही �तकडे?”

“हो. �तथं माझी एक आ�या आहे. �तचं नाव सरसू. ती मा�या व�ड�ांची स�खी
बहीण आहे. ती, �तची मु�ं, नातवंडं सगळ� �तथंच �था�यक झा�� आहेत. म�ा तर
वाटतं, ती कधी कना�टका�या बाहेरसु�ा पड�े�� नाही. ��वाय माझा एक
चु�तभाऊपण आहे. �याचं मे�डक� �टोअर आहे. �याचा मु�गा आम� आ◌ॅ�फसर
असून स�या तो �द���त असतो. तो वषा�तून एकदा गावी येतो. �या वेळ� मी मु�ाम
�तकडे जाऊन �याची भेट घेतो.”

“मग तुमचे वडी� गावात काय करतात?”

“ओह्, ते ना; �यां�या कामाचा भरपूर मोठा �ाप आहे. ते गाव�या देवळाचे �व��त
आहेत. गावात कधीही कुणाकडे ��नकाय� अस�ं, क� �यांना �ोक स�मानानं �नमं�ण
देतात, वधू-वरांना आ�ीवा�द दे�यासाठ�. �यां�याकडे थो�ा गाई आहेत. ते जातीनं
�यांची काळजी घेतात. खरंतर �या गाई जेमतेम ��टरभरच �ध देतात. �यांची भाताची
�ेती आहे, नारळाची बाग आहे. �या�या म�ागतीसाठ� जो काही खच� येई� तो ते �वतः
करतात. मजुरांची मजुरीसु�ा तेच देतात; पण �यातून जे काही पीक येई�, �यात�ं
बरंचसं देवळा�ाच देतात. �यां�या बागेत �पक�े�� केळ� ते गावात�या मु�ांना मोफत
वाटून टाकतात. कधीकधी �ेतात �पकव�े�या भा�या ते �वकतात. पण आजका�
पे�ो� इतकं महाग झा�ंय, क� �वतरणाचा खच� परवडत नाही. पण तरीही �यां�या या
सग�या उ�ोगावर ते �वतः अ�यंत खू� आहेत. आ�ण आम�या अ�माचं तर सगळंच
वेगळं. �त�ा कधी दोन माणसांपुरता मोजूनमापून �वयंपाक करणं मुळ� जम�ंच नाही.
ती �कमान दहा �ोकांना पुरे� एवढं अ� ��जवून ठेवते. �यां�याकडे जे काही थोडेफार
नोकर आहेत, ते फारसं काम करतच नाहीत. पण सगळे जुने �व�ासाचे आहेत. �यांना
भरपूर पगार तर �मळतोच, ��वाय जेवाय�ाही �मळतं. एकंदरीत पा�ह�ं, तर माझे
आई-वडी� अ�यंत सुखी, समाधानी आयु�य जगतात.”

अनु�का�या मनात आजोबा आ�ण आजीब��, �यां�या घराब�� �वचार सु� झा�े.

ती ब�याच वेळा �तथं गे�� होती. गावा�या जरासा बाहेर आजोबां�या मा�क�चा एक



पंधरा एकरांचा ज�मनीचा तुकडा होता. �या�ा �ागनू भ��मोठ� भाताची �ेतं पसर�े��
होती. �या ज�मनीवर आजोबांनी सुंदर बाग फु�व�� होती. बागे�या मधोमध नद�चा
खळाळता �वाह वाहत होता. आजोबांनी �तथं एक छोटं गे�टहाउस बांध�ं होतं.
�या��वाय �तथं कामा�ा असणा�या माणसांसाठ� झोप�ासु�ा बांध�या हो�या.
बागेभोवती चारही बाजूंनी �भ�त बांध�यात आ�� होती. भाता�या �ेतीभोवती अथा�तच
अ�ी काही �भ�त न�हती. �या बागेचा उ��ेख आजोबा ‘फाम�’ असा करायचे. अनु�काचं
तर �या ‘फाम�’वर �ेमच जड�ं होतं. �तथं केवढंतरी खळाळतं पाणी, भरपूर वारं, �ु�
हवा होती. मोकळ� जागा होती. �जकडे पाहावं �तकडं झाडंच झाडं होती. �तथं
��वा��वी खेळताना खूप ध�मा� यायची.

आजोबांचा �वभाव खूप बो�का, गो�ीवे�हाळ होता. ते सकाळ� �वकर उठून
मॉ�न�ग वॉक�ा �नघायचे खरे; पण वॉक कस�ा तो! वाटेत जे कुणी भेटे�, �या�या�ी
थांबून ग�पा माराय�या, �याची आ�ण �या�या घर�यांची चौक�ी क�न मगच आरामात
पुढे जायचं. अ�ा रीतीनं घरातून �नघा�यापासून त�ब� तासाभरानं ते �यां�या
फाम�हाउसवर पोहोचायचे. तसं ते फाम�हाउस घरापासून जा�तीत जा�त वीस �म�नटां�या
अंतरावर होतं. �तथं तासभर बागेत घा�वून ते घरी परत जायचे. जाताना भा�या आ�ण
फळं घेऊन जायचे.







ते सोमनह�ळ�त ��र�े ते�हा खूप ऊन होतं. सगळं गाव प�गळु�े�ं होतं. सव�� �ांत
होतं. डॉ. �ेखर यांचे वडी� वाट पाहत दारातच उभे होते. �यां�या भोवती �ोकांचा
मोठा घोळका होता. �यांत�ा एकही चेहरा डॉ. �ेखर यां�या ओळखीचा न�हता. नंतर
समज�ं, क� आप�या गावात �हानाचे मोठे झा�े�े मो�े डॉ�टरसाहेब येणार �हणून
�यांना बघ�यासाठ� ही एवढ� गद� जम�� होती. ��वाय बाजू�या बाक�ावर �कमान
दहा ��ण मोफत तपासून घे�यासाठ� थांब�े होते.

अनु�का गाडीतून उत�न घरापा�ी आ�� ते�हा �त�ा �दस�ं- आजोबा �या सग�या
�ोकांना चहा देत होते. ती धावतच घरात ��र�� आ�ण आजी-आजोबां�या पाया
पड��. आजीनं �गेच �त�ा �ेमानं जवळ घेत�ं. �त�या मायेची ऊब अनु�का�ा
जाणव��. कुणीतरी येत अस�याचं डो�यां�या कोप�यातून �त�ा जाणव�ं. �तनं
पा�ह�ं, तर तो महादेव होता.

महादेव अठरा वषा�चा होता. �याचे वडी� �ामपंचायती�या आ◌ॅ�फसात कारकून
होते, तर आई आजी�या हाताखा�� �वयंपाकघरात काम करे. �या कुटंुबा�या मा�क�चा
�हानसा ज�मनीचा तुकडा होता. �ेतक� कॉ�ेजात ��कून पदवीधर �हायचं,
‘उ�ान�व�ा�ा��’ (हॉ�ट�क�चर) या �वषयात�ं �ान �मळवायचं आ�ण पुढे �वतःचं
�ीनहाउस �क�वा नस�री सु� करायची, असं या महादेवचं �व� होतं; पण �ाळा
��कायची तर पैसा हवाच ना. न��बानं �या�या ���णासाठ� आजोबा मदत करत होते.
महादेव�ा �याब�� �यांचा खूप आदर वाटायचा. �यांचे आप�यावर खूप उपकार आहेत,
याची �या�ा चांग�� जाणीव होती. तो आजी-आजोबांकडेच राहायचा आ�ण �तथून रोज
बस पकडून कॉ�ेज�ा जायचा. उ�हा�या�या सु��त मा� तो �दवसभर इतर कोणताही
उ�ोग न करता आजोबांना आ�ण आजी�ा कामात मदत करायचा.

महादेव आजीपा�ी जाऊन �हणा�ा, “आजी, मी अनु�काचं सामान कुठे ठेवू?”

�यावर �ेखर �हणा�े, “अ�मा�या खो���या �ेजार�या खो��त नेऊन ठेव जा.” मग
�यांनी आप�ा �म� �ववेक याची �वतः�या आई- व�ड�ां�ी ओळख क�न �द��.
अनु�का आ�ण �ेखर कधीही सोमनह�ळ��ा आ�े, क� ते �याच खो��त राहत.

“नको, नको,” आजी �हणा��, “अरे, ती एकट� क�ी झोपे�? �यापे�ा �तचं
सामान मा�याच खो��त ठेव.”



“अगं, आजी, बंगळु��ा घरी मी मा�या खो��त एकट�च तर झोपते,” अनु�का
धीटपणे �हणा��.

“बाळा, अगं हे काही बंगळु� न�हे,” आजी �हणा��. “�या खो��पे�ा माझी खो��
जा�त हवे�ीर आहे. ��वाय मी तु�ा रोज रा�ी झोप�याआधी गो�ी सांगत जाईन!”

�यावर अनु�का जोरजोरात मान ह�वून हस��.

महादेवनं आधी अनु�काचं सामान आजी�या खो��त नेऊन ठेव�ं. �यानंतर �यानं
फळा�या करं�ा, खाऊ आ�ण इतर सामान पुढ�या खो��त आण�ं. �तथ��च काही
मु�ं �या सामानाकडे कुतूह�ानं पाहत उभी रा�ह��. �यां�याती� फ� एकच मु�गी
अनु�का�या ओळखीची होती. �या करं�ांमध�ा खाऊ आ�ण ते कागद� फु�ांचे सुंदर
हार पा�न ती मु�ं हरखून गे�� होती.

अनु�का�या चेह�यावरचे बुचक�यात पड�याचे भाव पा�न आजोबा �हणा�े,

“अनु�का, या सु��त तु�या�ी खेळाय�ा खूप मु�ं आहेत. तु�ा ही मेधा तर मा�हतीच
आहे ना? ही तुझी चु�तबहीण आहे, बरं का.”

मेधा गाव�या �ाळेत सातवीत ��कत होती. ती क�ाकुसरीत �नपुण होती. ती
रांगो�या आ�ण �नसग��च� फार सुंदर काढायची. ती काही अनु�कासारखी धीट न�हती;
जरा बुजरी होती. पण �त�ा वया�या मानानं उ�म घरकाम यायचं. ती मदती�ा कायम
तयारच असायची.

“आ�ण अनु�का, हा बघ अ�मत,” आजोबा �हणा�े, “हा �द����न इकडे आ�ाय.
तो �तकडे �द���त क� ��य �व�ा�यात ��कतो. तो ना डॉ�टरकाकांचा नातू आहे.”

अनु�कानं मान डो�व��. �त�ा डॉ�टरकाका माहीत होते. �यांचं नाव �का� होतं.
�यांचं गावात एक मोठं �कान होतं. �या �कानात सव�काही �मळायचं. ते �कान खरंतर
औषधांचं होतं; पण �या��वाय �तथं वाणसामान, �ध, वत�मानप� आ�ण
�कराणासामानसु�ा �मळायचं. �या भागात औषधांचं तेवढं एकच �कान होतं. गावाती�
गरीब �ोकांना डॉ�टरकडे जाणं परवडायचं नाही. मग काही �ोक सरळ �का�काकांचा
स��ा �वचा�न �यानुसार औषधं घेत. �वतः�ा जो काही �ास असे� �याचं ते
�का�काकांना तप�ी�वार वण�न क�न सांगत. मग �यां�या स��यानुसार औषधपाणी



घेत. �हणूनच ते खरे डॉ�टर नस�े तरीही �यांचं नाव ‘डॉ�टरकाका’ पड�ं होतं. या
�का�काकांचा मु�गा �हणजे अ�मतचे वडी� सै�यात कन�� होते. �यां�या सतत बद�या
होत असत. पण तसं असूनही ते दर वष� नेमानं सोमनह�ळ��ा येत. ते अ�मत�ा
��येक उ�हा�या�या सु��त इकडे पाठवत असत. ��येक माणसा�ा आप�या मूळ
गावाची चांग�� ओळख झा�� पा�हजे, तरच माणसाचा दे�ा�भमान जागतृ होऊ �कतो,
असं �यांचं मत होतं. �यामुळे काहीही झा�ं, तरी अ�मतचं आ�ण सोमनह�ळ� गावाचं
नातं जुळ�ंच पा�हजे, असं �यांना वाटे.

अ�मत जे�हा प�ह�यांदा उ�हा�या�या सु��त स�ग दोन म�हने गावी येऊन रा�ह�ा,
ते�हा सु�वाती�ा �या�ा खूप जड गे�ं. �या�ा गाव�या राहणीमानाची सवय होऊन इथं
�ळाय�ा काही �दवस जावे �ाग�े. पण मग सवय झा��. आता मा� आई-व�ड�ांना
सोडून तो एकटाच सु��त इकडे येऊन राहायचा. �या�ा �ह�द� खूप छान बो�ता यायचं.
तो �दवसभर वरदा नद�त डंुबत असायचा आ�ण सं�याकाळ� �या�या आजोबां�या
�कानात जाऊन बसायचा.

जवळच एक मु�गा फळां�या करंडीती� फळं उच�ून �नरखून बघत होता.
�या�याकडे बोट दाखवून अनु�काचे आजोबा �हणा�े, “तो �तकडे उभा आहे ना, �याचं
नाव आनंद. तो इथ�या �ाळे�या मु�या�यापकांचा मु�गा आहे. मु�या�यापकांचं नाव
�ंकर. हा आनंद आठ�ा इय�ेत ��कतो. ते सगळे आधी मैसूर�ा राहत होते. नुकतेच
इकडे राहाय�ा आ�े आहेत. आनंद खूप ��ार आहे हं. �या�ा वाचनाची आवड आहे.
कॉ��यूटस� आ�ण इतर ब�याच �वषयांची �या�ा मा�हती आहे. �यां�या घरी ���णाचं
वातावरण आहे. तो आ�ण �याचे वडी� राजकारण, इ�तहास, पदाथ��व�ान आ�ण इतर
अनेक �वषयांवर रोज चचा� करत असतात.”

“�ंकर कुठे आहे?” डॉ. �ेखर यांनी खुच�त �नवांत बसून आप�या व�ड�ांना ��
के�ा.

“�ंकर? ओहो… �हणजे �ंकर मा�तर का? ते तर आ�ा या वेळ� �यां�या �ाळेत
असती�,” आजोबा �हणा�े.

“�यांची प�नी गौरी मा�याच एका मै��णीची मु�गी आहे,” आजी �हणा��,
“�यामुळेच आ�ही �या कुटंुबाची इथ�या �ेजार�याच घरात राह�याची सोय के�� आहे.
नाहीतरी ते घर गे�� �क�येक वष� बंदच होतं.”



“आ�ण �या र��याप��कड�या घराचं काय झा�ं?” डॉ. �ेखर �हणा�े. �यां�या दोन
काकांची दोन घरं �रकामीच पड�� होती, �याची �यांना आठवण झा��.

“ते घर ना? �या�ा आ�ही कु�ूप �ावून ठेव�ंय. �याचा काही भाग आ�ही
सामानसुमान ठेवाय�ा वापरतो आ�ण रा�ह�े�या भागाची छान साफसफाई क�न �तथं
पा��यांची उतर�याची सगळ� �व�था क�न ठेव�े�� आहे. गावात कधीही कुणाकडे
��न वगैरे अस�ं, तर व�हाडाची उतर�याची सोय �तथंच कर�यात येते,” आजोबा
�हणा�े.

“का बरं? गावात मंग� काया��य नाही?” अनु�का �हणा��.

“नाही गं. खेडेगावात कुठ�ं आ�ंय मंग�काया��य? ��नसोहळा �ोकां�या घरीच
पार पडतो आ�ण आ�े�या पा��यांची �व�था �ेजा�यापाजा�यांकडे के�� जाते,”
आजोबा �त�ा समजावून सांगत होते.

“अ�पा, �पारचं जेवण झा�ं क� मा� मी �गेच परत �नघणार,” डॉ. �ेखर �यांना
थांबवत म�येच �हणा�े, “म�ा आजच बंगळु��ा परत जावं �ागे�. उषा �पारीच
�द����ा �नघणार आहे.”

“अरे, हे बघ. मी थोडी केळ�, �हाळ�, दहा �क�ो तां�ळ आ�ण �ंभर ���बं काढून
ठेव�� आहेत. ते सगळं न �वसरता घेऊन जा. ��वाय आप�या घर�या बागेत�� थोडी
भाजी आ�ण आंबेही ने. सगळं स���य खतांवर वाढव�े�ं आहे बरं का!”

“अहो, अ�पा, काहीतरीच काय? मी नाही यात�ं काही घेऊन जाणार. ते सगळं
�तकडे वाया जाई�. �तथं बंगळु��ा ते �हा�यात�ं पाणी कोण काढून देणार म�ा?
�यापे�ा मा�या हॉ��पट��या समोर �हाळं �वकाय�ा एक माणूस बसतो. तो म�ा
�हाळं फोडून �यात ��ॉ घा�ून पाणी �याय�ा देतो. आ�ण तांदळाचं �हणा�, तर गे�या
खेपे�ा इथून ने�े�े तां�ळसु�ा अजून संप�े�े नाहीत. आता पुढचे काही �दवस मी घरी
एकटाच असणार आहे. �या �ंभर ���बांचं �ोणचं कोण घा�णार? मी फ� दहा ���ब
तेवढ� घेऊन जातो. बाक� काही नको.”







�यावर आजोबा �हणा�े, “अरे, मग �ववेक�ा दे ना हे सामान.”

अनु�का�ा आजोबांचा आवाज थोडा �ःखी वाट�ा.

�यावर �ववेक घाईघाईनं �हणा�ा, “एवढं सामान म�ा? नको नको. मी यात�ं अध�
घेऊन जाईन. तेवढं पुरे झा�ं.”

�यावर आजोबा �हणा�े, “अरे, पण ग�ानं मगा�ीच सगळं तुम�या गाडीत नेऊन
ठेव�ंय ना. मग असं करा, तु�हा�ा जे नको असे�, ते वाटेत एखा�ा जवळपास�या
देवळात नेऊन �ा ना.”

�यावर डॉ�टर �ेखर �वतः�ीच पुटपुट�े, “देवळात काय नेऊन �ा? घराजवळचं
देऊळसु�ा �कतीतरी �र आहे. अ�पांना बंगळु� �हरात�या अंतरांची आ�ण रहदारीची
काही क�पनाच नाहीये.”

एक�कडे आजीनं जेवणाची तयारी सु� के�� होती. �तथं जेवणासाठ� डाय�न�ग
टेब�ावर केळ�ची पानं मांड�� होती.

अनु�का�ा आप�या आईचं बो�णं आठव�ं. ती आजीकडे जाऊन �हणा��,
“आजी, मी तु�ा मदत क�?”

“�कती गोड पोरगी आहे ही!” आजी �हणा��, “पण रा� देत गं. आज तु�या
बाबांबरोबर बसून नीट जेव बघू.”

“नको, नको. �यापे�ा मी सग�यांसाठ� पाणी घेते,” अनु�का �हणा��.

“हे पाणी उकळून गार के�े�ं आहे ना?” डॉ. �ेखर आप�या आईकडे वळून
�हणा�े.

“�ेखर, अरे काळजी क� नकोस. मीसु�ा एका डॉ�टरची आई आहे �हट�ं. �व�छ
पा�याचं मह�व मीसु�ा जाणून आहे. इथं आप�या घरी वॉटर�फ�टरसु�ा आहे,” असं
�हणत आजी टेब�ावर ��येका�या पे�यात पाणी वाढून घेऊ �ाग��.



“मी �हान असताना च�क नद�चं पाणी �यायचो. पण एक मा� खरं, मी कधी
आजारी वगैरे पड�ो नाही. कदा�चत �या वेळ� न�ांचं पाणी इतकं ���षत नसे�,”

�ेखर �हणा�े.

आजीनं खपून जेवणात �कतीतरी पदाथ� बनव�े होते; पण डॉ�टर �ेखर फारच
मोजकं जेवून उठ�े. काही काही पदाथ� तर �यांनी उ�ाव�ेसु�ा नाहीत. ते �हणा�े.

“अ�मा, मी फार जेवणार नाही हं. जा�त जेवण झा�ं तर म�ा झोप येई� आ�ण मग
�ाय��हंग करणं कठ�ण होऊन बसे�.”

ते ऐकून आजीचा �वरस झा�ा; पण �तनं �वतः�ा सावर�ं, “गाडी नीट चा�व.
आ�ण हे बघ, अनु�काची काळजी क� नकोस. �तचा वेळ इथं अगद� मजेत जाई�. मी
�त�यासाठ� केवढेतरी बेत आखून ठेव�े आहेत. रोज सकाळ� मी इथं घरात�या
गो��म�ये �तचं मन रमवीन आ�ण �पारचं �त�ा �म�-मै��ण�बरोबर खेळाय�ा पाठवत
जाईन. मी �त�यासाठ� रे�मी परकर-पो�कं ��व�ंय,” आजी �हणा��.

“आ�ण मी �त�ा मा�याबरोबर मॉ�न�ग वॉक�ा घेऊन जाणार आहे. वाटेत �त�ा
�कतीतरी वेगवेगळे प�ी, �ाणी पाहाय�ा �मळती�. बंगळु�म�ये अस�ं काही कधी
बघाय�ा �मळणार नाही. उषा�ाही सांग, �हणावं �तची काळजी क� नकोस. आ�ही
इथून रोज एकदा तरी उषा�ा फोन क�.”

जरा वेळात डॉ. �ेखर आ�ण �ववेक सवा�चा �नरोप घेऊन बंगळु��ा �नघा�े.

अनु�का पळतच बाहेर आ��. डॉ. �ेखर यांना घ� �मठ� मा�न �हणा��, “डॅड,

म�ा इथं खूप धमा� येणार आहे. तु�ही माझी अ�जबात काळजी क� नका.”
आप�या�ा आता इथं राहाय�ा �मळणार या क�पनेनं अनु�का खूपच आनंदात होती.
इथं काही ठरावीक वेळेत उठ�याचं, ठरावीक वेळेत आवर�याचं बंधन न�हतं.
उ�हा�याचं ���बर न�हतं.

डॉ. �ेखर यांनी हसून आप�� बॅग उघड��. �यातून नवा कोरा से�फोन काढून
�त�या हातात ठेवून ते �हणा�े, “हे बघ अनु�का, हा मी खास तु�यासाठ� आण�ाय. तू
बंगळु�म�ये असतीस, तर मी काही तुझे इतके �ाड के�े नसते. तू जेवढे �दवस इथं
आहेस, तेवढे �दवस तु�ा हा वापरता येई�. अ�पां�या घरचा टे��फोन सदा�कदा बंदच



असतो. मोबाइ�चं �रसे��न तरी या गावात �कतपत आहे, देव जाणे; पण तु�ा जे�हा
�व��थत नेटवक�  �मळे�, ते�हा तू आ�हा�ा फोन करत जा.”







“डॅडी, मी या फोनवर फोटो काढ�े तर चा�ती� ना?”

“हो, बेटा. ज�र चा�ती�.”.

हा नवीन फोन न�क� कसा वापरायचा, ते काही अनु�का�ा माहीत न�हतं; पण ते
�ोधून काढणं काही फारसं अवघड न�हतंच. बंगळु��ा असतानासु�ा आईचा से�फोन
�त�ा आईपे�ा जा�त चांग�ा वापरता यायचा. आता या फोन�या कॅमे�यानं आजोबांचं
�ेत, गाईचा गोठा, बागेती� फळं आ�ण फु�ं या सग�याचे आप�या�ा मनसो� फोटो
काढता येती�, या क�पनेनं ती खू� झा��.

अनु�कानं आप�या व�ड�ांचा आ�ण �ववेककाकांचा आनंदानं �नरोप घेत�ा; पण
�यांची कार �दसेना�ी होताच अचानक �त�ा उदास वाटू �ाग�ं. आपण �यां�याबरोबर
बंगळु��ा परत जाय�ा हवं होतं, असं �त�या मनात येऊ �ाग�ं. इत�यात �त�या
आजीची हाक आ�� आ�ण �त�या �वचारांची तं�� भंग पाव��. “अगं, मी आता
जेवाय�ा बसतेय, तू बस ना इथं. म�ा काही �ाग�ं तर वाढ ना.”

खरंतर अनु�कानं आप�या�ा वाढावं, असा काही आजीचा �यामागे उ�े� न�हता,
तर आप�या नातीचं मन क�ाततरी गुंतवून ठेव�यासाठ� �तची धडपड होती. अनु�का�ा
आ�ा इथं खूप एकटं वाटत असे�, हे �त�या �गेच ��ात आ�ं होतं. ती ह�केच
अनु�का�ा �हणा��, “बाळा, एक ना एक �दवस तु�ा आई-व�ड�ांचं घर सोडून जावंच
�ागणार आहे. ���णासाठ� �क�वा ��न झा�यावर. सु�वाती�ा तु�ा ते जड जाई�;

पण काही �दवसांनी �याची सवय होऊन जाई�. मग �वतं� राहणंसु�ा तु�ा आवडाय�ा
�ागे�. तु�या डॅड�चंच बघ ना. �यांनी हे गाव सोड�ं, ते�हा ते फ� सोळा वषा�चे होते.
आजोबासु�ा या�े�ा �नघून जायचे, ते�हा मी घरी एकट�च असायचे ना? पण मग मी
�ेताची देखभा� कराय�ा ��क�े. घराची काळजी एकट� घेऊ �ाग�े. इथून दोन
म�ह�यांनी तू जे�हा बंगळु��ा परत जा�ी� ना, ते�हा खूप काही नवीन ��कून परत
जा�ी�. एवढं �ान तर कुठ�ंही पु�तक आप�या�ा ��कवू �कत नाही. बरं, आता
म�ा सांग, तु�ा ट��हीवर काटू�न बघाय�ा आवडतं?”

“नाही, आजी. म�ा नाही आवडत ट��ही पाहाय�ा,” अनु�का �हणा��. �तचं ��
दाराकडे �खळ�ं होतं. दाराबाहेर �भ�ती�ा टेकवून एक सायक� ठेव�े�� होती, “आजी,
ती कुणाची सायक� आहे?” ती �हणा��.



“अगं, ती सायक� ना? ती �या आनंदची आहे. तो सायक� वा�यासारखी पळवतो
बरं का. इथं गावात�या सग�या मु�ा-मु��ना सायक� चा�वता येते. कारण �ाळेत
��कणा�या सग�यांना सरकारकडून सायक�� भेट �मळतात. पण का गं? तु�ा
सायक� चा�वता येत नाही का?”

“नाही गं आजी. म�ा नाही ना येत,” अनु�का �हणा��. �तचा चेहरा पड�ा होता.
“आम�या �ाळेत नाही अ�ा सायक�� �मळत.”

“पण आजी, म�ासु�ा वा�यासारखी सायक� चा�वाय�ा आवडे�,” अनु�का
�हणा��.

“अगं, सायक� ��कणं मुळ�च अवघड नसतं. मी हवं तर आनंद�ा आ�ण
महादेव�ा सांगते ना तु�ा सायक� ��कवाय�ा. पण एक ��ात ठेव, इथ�े र�ते काही
तुम�या बंगळु��या र��यासारखे गळुगळु�त, डांबरी नसतात. तू सायक� ��कताना
पड�ी�, धडपड�ी�. आ�ण तू जर पड�या�ा घाबरणार अस�ी�, तर मग तु�ा
कधीच सायक� चा�वता येणार नाही. पण अनु�का, तू बंगळु�म�ये का नाही सायक�
��कून घेत��स गं?”

“आजी, बंगळु�म�ये �हान मु�ांना सायक� ��काय�ा मोकळ� जागा तरी कुठं
आहे? मग मी क�ी गं ��कणार?”

इत�यात आनंद, अ�मत आ�ण मेधा �तथं आ�े.

आजी �यांना �हणा��, “काय रे, तुमची सग�यांची जेवणं झा�� आहेत का?”

मग सग�यांनी जेवण क�नच खेळाय�ा आ�याचं सां�गत�ं आ�ण अनु�काकडे
पा�न हात ह�वत �त�ा बाहेर ये�याची खूण के��. तेव�ात अ�मत �हणा�ा, “पण मी
काही गोड नाही खा��ं.”

आजी �यावर हसून �हणा��, “म�ा वाट�ंच होतं. मी आज घर�या गाई�या �धाची
छान खीर के�� आहे. आमची गाय आहे ना, बसंती, �त�या ता�या �धाची! अनु�का,
जरा �वयंपाकघरातून वा�ा आ�ण चमचे घेऊन ये बघू.”



अनु�का �गबगीनं वा�ा आ�ण चमचे घेऊन आ��. सव� मु�ांनी बसून आवडीनं
खीर खा���. अगद� मजेत. जराही संकोच न बाळगता. ते अनु�का�ा जरा �व�च�च
वाट�ं. बंगळु��ा कुणा�याही, अगद� �वतः�या मै��णी�या घरीसु�ा, ती �वतः इतकं
�नःसंकोचपणे वाव� �कत नसे.

तीच मनातून �ाज��. आनंद, अ�मत आ�ण मेधा�ी काय बो�ावं, ते �त�ा कळेना.
मग जरा वेळात धीर क�न ती आनंद�ा �हणा��, “तू सायक� खूप छान चा�वतोस
ना? आजीनं म�ा सां�गत�ं. म�ा पण सायक� ��कायची आहे. तू म�ा ��कव�ी�?

���ज?”

�यावर आनंदनं �त�याकडे �नरखून पा�ह�ं, “अगं, पण तू �ेस घात�ा आहेस. तू
आधी कपडे बद�ून पँट घा�ून ये. मग आपण �ाळे�या मैदानात जाऊ. आ�ण हो,
सायक� ��कताना पड���बड��स तर म�ा काही �हणायचं नाही हं. कारण ��कताना
सगळेच पडतात. मी �वतः ��कताना तीन वेळा पड�ो. अजूनसु�ा मा�या गडु�यावर
वण आहेत.” असं �हणून �यानं अ�भमानानं �वतःची पँट �मडून ते सवा�ना दाखव�े.

�या�या गडु�यावर तीन चरचरीत खुणा हो�या.

“आ�ण आनंद, जरा जपून बरं का. अनु�का�ा काही एका �दवसात सायक�
चा�वाय�ा याय�ा हवी, असं मुळ�च नाही. ती आता सहा आठवडे इथंच राहणार
आहे,” आजी �हणा��.

“मग कधी सु�वात करायची?” आनंद अनु�काकडे वळून �हणा�ा.

“आ�ा �गेच?” ती �हणा��.

आनंदनं मान ह�व��.

आजीनं तेव�ात महादेव�ा बो�ावून घेऊन भरपूर सूचना के�या. “हे बघ, मु�ं
सायक� �फरवाय�ा �ाळे�या मैदानावर �नघा�� आहेत. �यां�याबरोबर तूही जा.
सग�यांवर नीट �� ठेव. अनु�का सायक� ��कायचं �हणते आहे. तूच ��कव �त�ा.
आ�ण बरं का, एकाच �दव�ी जा�त दमवू नका �त�ा. �त�हीसांजा हो�याआधी घरी
परत या. जाताना थोडी सफरचंदं घेऊन जा. मु�ांना आ�ण तु�ा भूक �ागे�.”



मग आजी मेधाकडे वळून �हणा��, “तु�याकडे पण आहे ना गं सायक�? मग ती
घेऊन ये ना.”

“अगं आजी, म�ा पण ��क�यासाठ� सायक� पा�हजे ना.”

�यावर मेधा �हणा��, “अगं, �याची काळजी नको क�स. तू माझी सायक� घे. मी
ती चा�वत मैदानावर आणते. �तथं तू ��काय�ा तीच वापर. मी �सरं काहीतरी
करीन.”

आजीनं �ेमानं सग�यांकडे पा�ह�ं, “मु�ांनो, हे बघा, तु�हा�ा गावात कधीही,
कुठंही जायचं अस�ं, तर महादेव�ा बरोबर �यायचं. �या�ा या सग�या भागाची अगद�
चांग�� खडा�खडा मा�हती आहे.”

यावर अनु�का मान डो�वून घाईघाईनं कपडे बद��यासाठ� आत�या खो��त
पळा��.

अ�मत उ�ा मारत आजी�ा सांग ू�ाग�ा, “आजी, आजी, मी ना आम�या आम�
कॅ�पसम�ये सायक� �फरवतो. आ�ण �ूनासु�ा चा�वतो बरं का. आम�या इथ�े र�ते
एकदम छान आहेत. र��यावर असे ख�े नाहीयेत. मी पण घरी जाऊन सायक� घेऊन
येतो,” असं �हणत �यानं धूम ठोक��.



सायक� ��क�याची गंमत

सगळ� मु�ं �ाळे�या मैदानावर जाऊन पोहोच��, ते�हा �पारचे चार वाजाय�ा
आ�े होते. मेधा अनु�कासाठ� �वतःची सायक� घेऊन आ�� होती. ती अनु�काकडे

सोपवून ती �वतः बाजू�या पायरीवर जाऊन �वणकाम करत बस��. “तू हे काय
करते आहेस?” �त�याजवळ जाऊन अनु�का �हणा��. “अगं, मी एक छोट��ी पस�
�वणतेय. मी एका पु�तकात �याचं

�डझाइन पा�ह�ं. ही बघ ना… खूप छान होई� असं वाटतंय,” मेधा

�हणा��. “पण तू हे �वणकाम कुठे ��क��स?” “आ�हा�ा �ाळेत दर
आठव�ा�ा क�ेचा तास असतो ना.

आम�या बाई आ�हा�ा भरतकाम आ�ण �वणकाम ��कवतात. ��वाय �नड�वक�
पण ��कवतात. म�ा तर �या तासा�ा खूप मजा येते.” असं �हणून मेधा �ांतपणे
�वणकाम क� �ाग��. अनु�का

भाराव�यासारखी �त�याकडे पा� �ाग��. इकडे आनंद आ�ण अ�मत मैदानावर
��केट खेळत होते. महादेव अनु�का�ा हाक मा�न �हणा�ा, “अनु�का इकडे ये. ही

मेधाची सायक� तु�यासाठ� एकदम यो�य आहे, बघ. तू सीटवर

बस�यावर तुझे पाय �व��थत ज�मनी�ा टेकती�.” �यानंतर अनु�का �गेच
सायक�वर बस��. “सायक� ��क�यामधी� सवा�त मह�वाची गो� �हणजे
आप�या�ा

तो� सावरता याय�ा हवा,” महादेव �हणा�ा. “ती सायक� �हान आहे का मोठ�
आहे, यावर काही अव�ंबून नसतं. बरं, तू आता हँड� दो�ही हातांनी नीट पकडून पॅड�
माराय�ा सु�वात कर. मी मागनू पळतो आ�ण सायक�चं कॅ�रयर नीट घ� पकडून
धरतो, �हणजे तू पडणार नाहीस. आ�ण घाब� नकोस अनु�का, तु�ा काही होणार
नाही. आ�ण हे मोकळं मैदानच आहे. �यामुळे तू कुणावर जाऊन धडक�याचाही धोका
नाही.”



अनु�कानं जोरजोरात पॅड� माराय�ा सु�वात के�� आ�ण एकदम �त�या पोटात
मोठाच गोळा आ�ा. सायक� डगमगत होती. महादेवचा मागनू आवाज येत होता, “हां,
जोरजोरात पॅड� मार, पुढे जा. अगं अनु�का, तू �ेक क�ा�ा दाबून धर�ा आहेस?

आधी �ेकवरचा हात काढ. इत�या वेगानं जात असताना कधीच �ेक दाबायचा नाही हं.
नाहीतर तू को�मडून पड�ी�. कधीही थांबायची वेळ आ��, क� अगद� सावका� �ेक
दाबून पाय टेकवायचे. मग सायक� थांबवायची.”

महादेव अनु�का�या सायक�चं कॅ�रयर पकडून पळत होता. अनु�कानं सुमारे �ंभर
मीटस�पय�त त�ीच सायक� पळव��. आपण पॅड� मारताच सायक� पुढे पुढे जात
आहे, या क�पनेनं ती अगद� हरखून गे�� होती.

महादेव मोठमो�ांदा ओरडून �त�ा �ो�साहन देत होता, “�ाबास! पुढे च�. हे
मैदान भरपूर मोठं आहे. तु�ा पा�हजे �तकडे सायक� घेऊन जा. मी तु�ा पकड�ंय.”

आता अनु�कानं आणखी वेगानं सायक�चं पॅड� माराय�ा सु�वात के��.
तासाभरातच �त�ा �वतःचा तो� सावरता येऊ �ाग�ा. सायक� थोडीफार डगमगत
होती.

“हं, च�ा पुढे. आणखी �ंभर मीटर पुढे जाऊ,” महादेव �हणा�ा. �या�ा चांग��
धाप �ाग�� होती.

अचानक �त�ा मागनू जोरात हस�याचा आवाज आ�ा. काय झा�ं हे पाहाय�ा �तनं
मागे वळून पाहताच �त�ा �रवर महादेव हसत उभा अस�े�ा �दस�ा. तो �त�यामागे
सायक� ध�न पळत न�हता! आपण कुणा�याही आधारा��वाय सायक� चा�वू �कत
आहोत, या क�पनेनं ती हरखून गे��, पण �णभरच. �यानंतर सायक� डगमग ू�ाग��
आ�ण थोडं अंतर पुढे गे�यावर अनु�का तो� जाऊन धाडकन पड��. सायक�
ज�मनीवर पडताच भ�ामोठा आवाज झा�ा.







महादेव पळत �त�याजवळ येऊन �हणा�ा, “अनु�का, सायक� चा�वताना ��
सतत समोर हवं. कधीसु�ा मागे वळून बघायचं नाही.”

�यानंतर पुढचे काही तास अनु�कानं न कंटाळता भरपूर सराव के�ा. कधीतरी
महादेव �तची सायक� ध�न �त�याबरोबर मागे पळायचा, तर कधी �त�ा फ�
सु�वाती�ा धरायचा. एकदा �त�ा तो� सावरता येऊन सायक�नं वेग पकड�ा, क� तो
�त�ा एकट��ा चा�वू �ायचा. सं�याकाळपय�त अनु�काची बरीच �गती झा�� होती.
मागे कुणीही न धरता थोडं अंतर �त�ा एकट�नं कापता येऊ �ाग�ं होतं. आता मा� ती
अ�जबात मागे वळून पाहत न�हती.

काही वेळानंतर एकमेकांचा �नरोप घेऊन मु�ं आपाप�या घरी �नघून गे��.

�स�या �दव�ी सकाळ� मा� अ�मत आ�ण आनंद खेळाय�या मैदानावर आ�े
नाहीत. �यांना परत ��केट खेळ�याची इ�छा न�हती आ�ण अनु�का सायक� ��कत
असताना �तथं नुसतं थांबून राहणं �यांना कंटाळवाणं वाटत होतं. �हणून �या दोघांनी
पतंग उडवाय�ा जायचं ठरव�ं. मेधासु�ा आ�� नाही. मग अनु�का आ�ण �तचे
सायक��व�ेमध�े ग�ुजी, �हणजे महादेव, असे दोघंच मैदानावर आ�े.

अनु�कानं खूप सराव के�ा. अ�जबात न कंटाळता �कतीतरी वेळ ती सायक�
चा�वत रा�ह��.

महादेवनं �त�ा यु���या चार गो�ी सां�गत�या हो�या. “मी जे काही सांगतोय, ते
नीट ऐक, अनु�का. तू जे�हा भरधाव वेगानं सायक� चा�वत अस�ी�, ते�हा जर
समोर वळण आ�ं आ�ण तू खूप वेगात सायक� वळवाय�ा गे��स, तर तू तो� जाऊन
जोरात पड�ी�. �हणून डावीकडे �क�वा उजवीकडे करायचं असे� तर सायक�चा वेग
जरा कमी करायचा; आ�ण मगच वळायचं. �सरं �हणजे चढा�या �क�वा उतारा�या
र��याव�न सायक� चा�वत असताना तो� कसा सांभाळायचा, हे ��कून घे. �तसरी
गो� ��ात ठेव, सायक� वेगात चा�वणं हे �या मानानं �कतीतरी सोपं; पण सायक�
हळू चा�वणं फार अवघड असतं. �यामुळे म�यम गतीनं सायक� चा�वणं के�हाही
चांग�ं. र��यात जर मोठा�े ख�े आ�े, तर �यांना टाळून जायचं. आता तु�ा अगद� नीट
सायक� चा�वता येऊ �ाग�� आहे. जा, भरपूर सराव कर. मी आ�ोच दोन
�म�नटांत.”



अनु�का एकट� सायक� �फरवू �ाग��. �त�ा आता खूप मोकळं वाटत होतं. आता
�त�ा मनमुराद भटकता येणार होतं.

इत�यात डो�यां�या कोप�यातून �त�ा �दस�ं. महादेव एक मोठ� पेट� घेऊन
�त�याकडेच येत होता. �तनं �गेच सायक� �या�या �द�ेनं झटकन वळव��; पण
तेव�ात �तचा तो� गे�ा. ती जोरात पड��, गडु�या�ा खरचटून थोडं र�सु�ा आ�ं.

खरं �हणजे चांग��च आग होत होती, पण उसनं अवसान आणून अनु�का �हणा��,
“जाऊ देत! थोडंसंच तर �ाग�ंय. �यात काय इतकं?”

महादेव जवळ येताच �तनं �या�या हातात�या पेट�कडे �नरखून पा�ह�ं. ती �थमोचार
पेट� होती. �तचा खरचट�े�ा गडुघा पा�न तो काही न बो�ता नुसता हस�ा. �यानं
अनु�का�ा जवळ�या पाय�यांवर बसव�ं. �व�छ पा�यानं �तची जखम धुत��. ती
जंतुना�कानं साफ क�न �यावर म�मप�� के��. तो �हणा�ा, “तू कधीतरी अ�ी
धडपडणार, हे म�ा माहीतच होतं. �हणून तर मी ती औषधांची पेट� आणाय�ा गे�ो
होतो. सायक� ��कणं अ�जबात अवघड काम नाही; पण तो� सांभाळणं आ�ण कुठंही
न धडपडणं या दोन गो�ी ��ात ठेवाय�या. याच गो�ी मह�वा�या असतात. मी तर
�हणेन, आज जवळ जवळ ��ी ट�के तर हे तु�ा जम�ंच आहे. आता उ�ा मी नुसता
या पाय�यांवर बसून राहणार आ�ण तू न धडपडता स�ग या मैदाना�ा सायक�नं दहा
फे�या माराय�या. ते झा�ं क� मी माझी सायक� घेऊन येईन आ�ण तु�या आजूबाजूनं
�क�वा समो�न सायक� चा�वत येईन �हणजे तु�ा र��यावर�या रहदारीमधून सायक�
चा�वत जा�याचाही छान सराव होई�. मग �या�या �स�या �दव�ी मी तु�या
सायक��या कॅ�रयर�ा दोन �क�ो वजनाचं सामान बांधून मग तु�ा सायक�
चा�वाय�ा देईन. तु�ा तो� सांभाळता येतो का, ते पा�.”

सं�याकाळ� घरी गे�यावर अनु�कानं सायक�व�न पड�याचं आजी- आजोबांना
सांगनू दोन-तीन जागी खरचट�े�ंसु�ा �यांना दाखव�ं. पण �यांनी �या गो�ीचा �व�ेष
बाऊ के�ा नाही. �त�ा सायक� ��काय�ा बंद�सु�ा घात�� नाही. उ�ट �यांनी �त�ा
धीरच �द�ा. “पड�या��वाय सायक� ��कता येतच नाही. ��क�यामध�ा तो एक
अ�वभा�य भागच आहे. तु�ा सगळं जमे�, अनु�का.”







आणखी दोन �दवसां�या सरावानंतर महादेवनं जे जे ��कव�ं, ते सगळं अनु�कानं
आ�मसात के�ं. ती आणखी एकदा सायक�व�न पड��, पण या खेपे�ा फार काही
�ाग�ं नाही. एका बँडएड�या प��नं काम भाग�ं.

“अनु�का, आता जे काही ��कायचं होतं, ते सगळं तुझं ��कून झा�ंय. आता तुझा
तू रोज�या रोज सराव कर. काही �दवसांनी तर तु�ा एक हात सोडून �क�वा कदा�चत
दो�ही हात सोडून �व��थत तो� सांभाळता याय�ा �ागे�. एखा�ा गो�ीत जर नैपु�य
�मळवायचं असे�, तर ते नुसतं योगायोगानं �मळत नाही. �यासाठ� भरपूर सराव करावा
�ागतो,” महादेव �हणा�ा.

अनु�का�ा पण �वतःचा खूप अ�भमान वाटत होता. आता ती पूण� सोमनह�ळ�
गावात सगळ�कडे सायक� �फरवू �ाग�� होती. गावात�या �या उखीरवाखीर
र��यांव�नसु�ा न धडपडता नीट चा�वू �ाग�� होती. आप�या�ा बंगळु�म�ये
सायक� चा�वता येऊ �ाग�� तर �कती मजा येई�, कुठं कुठं भटकता येई�, असा
�वचार �त�या मनात आ�ा. पण आप�े आई-वडी� आप�या�ा सायक�नं �ाळेत
जाऊ देती�? छे! ��यच नाही.

एक �दवस अ�ीच सं�याकाळची अनु�का मेधा�ा भेटाय�ा �त�या घरी गे��. अ�मत
आ�ण आनंदसु�ा �तथं येणार होते. मेधा �ो�ा�या सुईनं टेब���ॉथ �वणत बस��
होती. �त�या जवळ एक उघडं पु�तक होतं. �याम�ये �व�वध �कारची �च�मय मा�हती
होती. वेगवेगळे टाके आ�ण �डझाइ�स दाखव�� होती. ते पु�तक फारच आकष�क �दसत
होतं.

अनु�का�ा पा�न मेधाची आजी खू� झा��. ती �हणा��, “�तकडे बंगळु��ा तुझी
�ाळा कधी असते गं? आ�ण तुझी आई नोकरी करते ना? मग घरची सगळ� कामं क�न
आ◌ॅ�फस�या कामाचा �ाप कसा काय सांभाळते ती?”

�यावर अनु�का �हणा��, “माझी �ाळा सकाळ� साडेआठ�ा असते. पण मी �या�या
दोन तास आधी उठते, कारण म�ा स�वासात�ाच घर सोडावं �ागतं. मी जा�याआधी
अ�मा आ�ण डॅड�बरोबर झटपट ना�ता करते. कारण �यानंतर माझी आ�ण �यांची गाठ
एकदम रा�ीच पडते. कधीकधी तर डॅडी हॉ��पट�मधून इत�या उ��रा घरी येतात, क�
मी तर झोपूनच गे�े�� असते. आ�हा�ा �ाळेत अधा� तास जेवणाची सु�� असते. माझी



�ाळा चार�ा सुटते. पण �यानंतर द�ड तासानं मी घरी पोहोचते. बंगळु�म�ये इतक�
रहदारी असते ना आजी, क� तेवढा वेळ तर म�ा �ागतोच.”

मेधा म�येच �हणा��, “माझी �ाळासु�ा सकाळ� साडेआठ�ाच असते; पण मी
�ाळा भराय�ा पंधरा �म�नटं असताना घ�न �नघते. �ाळा आम�या घरा�या खूपच
जवळ आहे. मी तर सायक� पण नेत नाही. चा�तच जाते. आ�हा�ा �पारी जेवणाची
एक तास सु�� असते, �यामुळे मी जेवाय�ा घरीच येते. आजी आ�ण अ�मा असतात ना
घरी, मग �यां�याबरोबरच मी जेवते. जेवून परत �ाळेत जाते ती एकदम सं�याकाळ�
पाच�ा घरी येते. घरी आ�यावर तासभर मी आई�ा �त�या कामात मदत करते आ�ण
मग गहृपाठ क�न टाकते.”

�या दोघ��या अ�ा ग�पा रंग�े�या असतानाच आनंद आ�ण अ�मत आत आ�े. मग
मेधा�या आजीनं �यां�या पु�ात बरेच खा�याचे पदाथ� ठेव�े- ग�ुाबजाम, मुर�कू,

सामोसे, �ज�बी, �ब��कटं आ�ण भरपूर वेफस�.

“मेधा, तु�या �ाळेत �ोजे�ट्स असती� ना गं?” अनु�का �हणा��. बंगळु��ा
�त�या �वतः�या �ाळेचे �ोजे�ट्स करता करता �तची दमछाक होऊन जायची.

“आमचे बरेचसे �ोजे�ट्स �ाळेतच पूण� होतात. म�ा जर �यात काही अडचण
आ��च, तर मी �ंकर मा�तरांना �तथेच �वचारते; पण आमचे �ोजे�ट्स काही इतके
अवघड नसतात,” मेधा �हणा��.

“आम�या क� ��य महा�व�ा�यात �ाळा सुट�यावर वगा�त थांबून आ�ही �ोजे�टचं
काम करतो. आम�या �ाळेत मोठ� �योग�ाळासु�ा आहे. आमची �ाळा �हणजे आमचं
सग�यांचं �मळून एक मोठं कुटंुबच आहे. इतर �ाळांसारखी आम�या इथं �पधा� नाही.
आ�ही वगा�त एकमेकांपासून काहीही �पवाछपवी करत नाही. आ�ही सग�या गो��ची
देवाणघेवाण करतो. ही आम�ची सं�कृती आहे.”

“म�ा �ोजे�ट�या कामाचा मुळ�च कंटाळा नाही. मी आ�ण बाबा सग�या गो��ची
एकमेकां�ी चचा� करतो. �यां�या क�पना तर इत�या भारी असतात,” आनंद �हणा�ा.

अनु�का �हणा��, “आम�या �ाळेत आ�हा�ा जे �ोजे�टचं काम देतात ना, ते तर
भयंकरच असतं. ��वाय वगा�त इतक� �पधा� असतसवा�त अवघड �ोजे�ट कोण पूण�



करणार, कुणाचा �ोजे�ट �रपोट� �कती पानी झा�ा… आ�ण ब�याच मु�ां�या �ोजे�टचं
काम �यांचे आई-वडी� पूण� करतात आ�ण �ेय �मळतं मु�ांना! पण माझी आई मा�
तस�ं काही करत नाही, बरं का. ती तर �हणते, ‘तु�ा काय काय, कसं कसं करायचं ते
मी समजावून सांगीन; पण जो काही अ�यास करावा �ागे�, वाचन करावं �ागे�, ते
तुझं तूच करायचंस. �ोजे�टसु�ा तुझा तूच करायचास.’ कदा�चत याच कारणानं
आ�ापय�त कधीच मा�या �ोजे�ट�ा इतरांएवढे चांग�े मा�स� �मळा�े�े नाहीत. माझे
आई-वडी� तर अनेकदा असं �हणत असतात, क� पा�क-���क सभे�या वेळ�
पा�कांचीच आपापसात �पधा� चा��े�� असते.”

अनु�का�ा आप�या व�ड�ां�या बो��याची आठवण झा��. ‘स�याचं युग हे
जीवघे�या �पध�चं युग आहे. समजा एखा�ा �ठकाणी वीस जागा भराय�या असती�,

तर �यासाठ� �कमान दोन हजार �ोकांचे अज� आ�े�े असणार हे ठर�े�ंच. तु�हा�ा
चांग�� नोकरी �मळवायची असे� तर तुम�या अंगी अ�व� दजा�ची पा�ता हवी.’

‘पण ��येकाचाच नंबर कसा काय प�ह�ा येणार?’ अनु�का�या मनात आ�ं. �या
�वचारानं ती उदास झा��.

तेव�ात मेधा�या आजीनं अनु�का�या थाळ�त एक �ज�बी वाढ��. ती पाहताच
अनु�का सगळं �वसर��.



गावाती� ��न

�स�या �दव�ी सकाळ� आजीनं अनु�का�ा अगद� �वकर उठव�ं. ती �हणा��,
“अनु�का, आज आप�या�ा सरसू आजी�या घरी मदती�ा जायचंय. ��नाची केवढ�
तयारी करायची आहे. खूप कामं बाक� आहेत. च� ऊठ बघू �वकर. झटपट अंघोळ
क�न घे. ना�ता कर. आ�ण �गेच आपण �तकडे जाऊ. तु�ा माहीत आहे का अनु�का?
पूव��या काळ� जे�हा वीज न�हती ना, ते�हा आम�या घरचे �ोक सूय�दयापासून जे
कामा�ा सु�वात करायचे ते एकदम सूया��त झा�यावरच थांबायचे. �हणून तर �वकर
�नजून �वकर उठ�याची म�ा सवय �ाग�� आहे.”

अनु�कानं एक जांभई �द�� आ�ण हातपाय ताणून जोरात आळस �द�ा, “आजी,
��नाचं इतकं काय काम असणार आहे गं?” ती झोपाळू आवाजात �हणा��.

“अगं, आज �तकडे �ाडू करायचे आहेत आ�ण उ�ा पापड करायचे आहेत.
��ना�या �दव�ी �पार�या जेवणात वाढाय�ा चट�या, �ोणची क�न ठेवायची आहेत.
��वाय या गो�ी वष�भरासाठ�ही �ागणारच आहेत. �यामुळे �या �ह�ेबानं जरा जा�तच
क�न ठेवाय�या आहेत.”

“पण आजी, हे सगळं तु�ही घरी का करता? इथं गावात �मठाईची �कानं असती�च
ना? ‘ह�द�राम’चं �कान तर न�क� असे�. बंगळु��ा आ�ही अस�या सग�या गो�ी
‘एमट�आर भ�या’ �क�वा ‘ह�द�राम’�या �कानातून आणतो. �ाडू, �ोणची, पापड
अ�ा गो�ी माझी आई घरी करत नाही.”

“बाळा, तुझी आई �दवसभर नोकरी करते. ��वाय मो�ा �हरात घरं �हान
असतात. वष�भराचं साठवण क�न ठेवाय�ा जागासु�ा नसते. �यामुळे बाजारातून
�ागे� तसं थोडं थोडं सामान आणणं बरं पडतं; पण गावात अ�ी काही �कानं
नसतात. आ�ण तु�ा एक गंमत सांग ूका? अ�ा गो�ी घरी बनवाय�ा मजा येते बरं
का.”

‘पण आजी म�ा का �तकडे घेऊन जाणार आहे? मी �तकडे जाऊन क� तरी
काय?’ अनु�का�या मनात आ�ं.



“आ�ण हे बघ अनु�का, मु�य काम तर मी आ�ण इतर बायका �मळूनच क�. पण तू
आ�ण इतर मु�ं आ�हा�ा �हानसहान कामात मदत करा �हणजे झा�ं,” आजी
�हणा��. “तुझे बाबा जे�हा �हान होते ना, ते�हा तेसु�ा म�ा कामात मदत करायचे.”

अनु�का हसून तयार हो�यासाठ� पळा��.

ती आजीबरोबर सरसू आजी�या घरी पोहोच��, ते�हा �यां�या घराची रंगसफेद�
चा��� होती. �तथं गावाती� बरीच मु�ं जम�� होती. सवा�चीच खूप �गबग चा�ू
होती. काही मु�ं कोठ��या खो��तून तुपाचे डबे उच�ून आणत होती. काही मु�ं
केळ�ची पानं धुऊन पुसून कोरडी क�न ठेवत होती. डबे �वसळून पा�थे घा�त होती.
काही मु�ं �हरां�ाची साफसफाई कर�यात गुंत�� होती. अचानक अनु�काचं �� गे�ं
तर �हरां�ात एका बाजू�ा �ाडंूचे मोठा�े ढ�ग रचून ठेव�यात आ�े होते. �तनं
एकरकमी इतके �ाडू आजवर कधीच पा�ह�े न�हते.

�ेजारीच आनंद �या �ाडंूकडे आ�ाळभूतपणे पाहत उभा होता. ती पण
�या�यापा�ी जाऊन उभी रा�ह��. तो �मट�या मारत �हणा�ा, “तु�ा माहीत आहे,
एकूण �कती �ाडू बनवतात? ��येक मो�ा माणसासाठ� दोन आ�ण �हान मु�ांसाठ�
तीन अ�ा �ह�ेबानं ते �ाडू बनवतात. ��वाय आणखी जा�तीचेही थोडे बनवतात. म�ा
ना आ�ाच थोडेसे �ाडू खावेसे वाटत आहेत; पण मा�या आई�ा कळ�ं, तर ती फार
रागावे�.”

अनु�का�ा जोरात हसू फुट�ं.

��ना�ा अजून एक आठवडा अवका� होता. आठवडाभर रोजच आजी आ�ण
आजोबा सरसू आजी�या घरी जायचे.

आजूबाजू�या गावांमधून �कतीतरी पा�णे मंडळ� इकडे मु�कामा�ा आ�� होती. ते
सव� जण ��न झा�यावरच परत जाणार होते. �यात�े काही पा�णे अनु�का�या आजी-
आजोबां�या �ेजार�या घरात उतर�े होते. गावात�या कुणा�ीही अनु�काची ओळख
न�हती; पण �त�या वया�या �कतीतरी मु�� �तथं हो�या. सरसू आजी�या घरी �दवसभर
नुसती धमा� चा�ू असायची. अनेक बायका आपणहोऊन मदती�ा याय�या. माग�या
अंगणात मांडव घा�ून �वयंपाकाची सोय कर�यात आ�� होती. रोज ना�ता आ�ण
�पारचं जेवण सरसू आजी�या घरीच �हायचं. ��वाय फराळाचे पदाथ�, चहा, कॉफ�



यांचा रतीब �दवसभर सु�च असायचा. पुढ�या अंगणातसु�ा मांडव घा��यात आ�ा
होता. �तथं चटया, जाजमं अंथर�े�� होती. रा�ी पु�ष बाहेर अंगणात पथा�या टाकून
झोपायचे तर बायका आ�ण मु�ं घरात झोपायची. न�ा सा�ा, दा�गने, भेटव�तू
या�वषयी भरपूर ग�पा चा�ाय�या. मु�ांना आका�ात�े तारे बघत घरा�या ग�चीवर
झोपाय�ा खूप मजा यायची.

इथ�े सगळे �ोक खूप साळढाळ होते. �नःसंकोचपणे सव�� घर�यासारखे वावरायचे.
�त�ा बंगळु�म�ये झा�े�या �ववेककाकां�या ��नाची आठवण झा��. �यांचं ��न एका
हॉटे�म�ये झा�ं होतं. अगद� छोटंसं. जेमतेम अधा� �दवस चा��ं होतं. �यात फारसे
धा�म�क �वधीसु�ा न�हते. �याच�माणे ती एकदा �त�या आई-व�ड�ांबरोबर बंगळु��या
राजवा�ात एका ��ना�ा गे�� होती. राजवा�ावर रोषणाई कर�यात आ�� होती.
हजारो माणसं इकडून �तकडे �फरत होती. गा�ांची इतक� गद� होती क� पा�क�गसाठ�
पुरे�ी जागासु�ा न�हती. �रसे��न�या वेळ� जेवणासाठ�सु�ा भ�यामो�ा रांगा हो�या.
�ांगणात �कतीतरी फूड �टॉ�स ठेव�यात आ�े होते. चाट, थाई पदाथ�, उ�र भारतीय
आ�ण द��ण भारतीय खा� पदाथ� अ�ी नुसती रे�चे� होती. ��नसमारंभात कुणा�ाच
फारसा रस �दसत न�हता. सवा�ना जेवणातच अ�धक रस होता. इथे सरसू आजी�या
घर�या ��नात केवढ�तरी धमा� होती. �याउ�ट �ववेक काकांचं ��न आ�ण �या
बंगळु��या राजवा�ात झा�े�ं ��न �कती कंटाळवाणं होतं.

अखेर ��य� ��नाचा �दवस उजाड�ा. आजीनं �तची ठेवणीती� सुंदर गभ�रे�मी
साडी काढून नेस��. अनु�कानं �ा� काठाचा �पवळा परकर आ�ण �ा� पो�का असा
पो�ाख घात�ा. आजीनं �त�ा ग�यात घा�ाय�ा सो�याचा हार �द�ा. अनु�का�ा काही
तो आवड�ा नाही, पण आजी�ा वाईट वाटू नये �हणून �तनं तो घात�ा. सकाळ
उजाड�यापासून रा�ीपय�त आजोबा आ�ण आजी गडबडीत होते. ते वडी�धारे
अस�यामुळे गावाती� ��येक जण येऊन �यां�या पाया पडत होते. आजी अनु�काची
मो�ा अ�भमानानं सग�यां�ी ओळख क�न देत होती. “ही माझी नात, अनु�का,”
असं ती �या�ा �या�ा सांगत होती. “ही बंगळु��न आ�� आहे. उ�हा�या�या सु��भर
आता ही इथंच राहणार आहे.”







अनु�का�ा संकोच�यासारखं होत होतं.

इथंसु�ा जेवणात बरेच पदाथ� होते. तरीपण बंगळु��या �या दो�ही ��नां�या मानानं
कमी �कार होते. पण जेवण परंपरागत प�तीचं आ�ण अ�त�य �चकर होतं. सवा�ना
केळ��या पानावर जेवाय�ा वाढ�यात आ�ं होतं. सरसू आजीनं सव� बायकांना बो�ावून
सूचना के��, “अगं, सग�या जण�नी बाहेर जाताना �या �तथ�या टेब�ावर�या
�मठाई�या पे�ा घेऊन जाय�ा �वस� नका, बरं का.”

�पार�या जेवणानंतर अनु�का�ा मदती�ा घेऊन �तची आजी बाहेर पड�या�या
दारापा�ी उभी रा�ह��. टेब�ावर �मठाई�या पे�ा रचून ठेव�यात आ�या हो�या.
आजी�या हातात कंुकवाचा करंडा होता. आजी सव� बायकांना कंुकू �ावत होती आ�ण
अनु�का ��येक��या हातात एक एक �मठाईची पेट� देत होती.

रा�ी उ��रा आजी, आजोबा आ�ण अनु�का घरी परत आ�े. रा�ी�या जेवणासाठ�
कुणा�ाच भूक न�हती, कारण �पारचं जेवण चार�ा झा�ं होतं. �तघंही खूप दम�े होते
�हणून �गेच झोपून गे�े.

रा�ी �दवे मा�वून प�ंगावर पडताच अनु�का आजी�ा �हणा��, “आजी, म�ा गो�
सांग ना.”

“अनु�का, अगं तू दम�� नाहीस का? मी तु�ा उ�ा न�क� गो� सांगीन.”

“नाही, आजी. म�ा आ�ाच गो� सांग. मी इकडे येऊन इतके �दवस झा�े; पण तू
म�ा एकसु�ा गो� सां�गत�े�� नाहीस,” अनु�का ह� करत �हणा��.

�ेवट� आजीनं उठून �खडक�चे पडदे उघड�े. पौ�ण�मा होती. �खडक�तून चं��का�
खो��त �झरपत होता. ‘जणूकाही कुणीतरी जा�चा �दवाच �ाव�े�ा आहे,’ अनु�का�या
मनात आ�ं.

“बंगळु�म�ये इतकं �व�छ चांदणं पड�े�ं मी कधीच पा�ह�े�ं नाही. आ�ण आम�या
घरा�या �खडक�तून असा चं��का� कधीही आत येत नाही. आजी, हे बघ ना, या
चं�ाचा �का� कसा आप�या खो��भर पसर�ा आहे.”



“अगं, तू �तकडे ��ॅटम�ये राहतेस ना? तु�या झोप�या�या खो���या �खडक�समोर
उंच इमारत आहे. ��वाय तुम�या �हरात रा�भर र��यावरचे �दवे चा�ूच असतात. मग
नैस�ग�क �का� �तथं �दसणार तरी कसा? इथं गावात र��यावर �दवे नसतात. आ�ण उंच
उंच इमारतीही नसतात. मा�या या खो���या समोर बाग आहे. केवढ�तरी मोकळ� जागा
आहे. खो���या �खड�या मो�ा आहेत, �यातून तो चं��का� आत �झरपतो.”

“हो, हो. आता नीट समज�ं,” अनु�का �हणा��, “पण आजी, आता म�ा या
चं��का�ाची गो� सांग ना. म�ा माहीत आहे, ��येक �संगाब�� एक तरी गो�
तु�याकडे असतेच.”

आजी गा�ात�या गा�ात हसत �हणा��, “हो, गं. आहे ना कथा. आ�ा मी तु�ा जी
गो� सांगणार आहे ना, ती या गावात सुमारे हजार वषा�पूव� घड�� आहे.

“खूप खूप वषा�पूव� सोमनायक नावाचा त�ण, उमदा, देखणा राजा राहत होता. तो
खूप �ूर, कनवाळू, साहसी आ�ण फार दान�ूर होता. वरदा आ�ण तुंगभ�ा या
न�ांमधी� ��भुज �दे�ात �याची नगरी वस�े�� होती. �या नगरी�या भोवती
च�बाजू�ा दाट अर�य होतं. �यात खूप प�ू-प�ी राहत असत. ते व�य प�ू कधीकधी
आजूबाजू�या गावात ���न धुडगसू घा�त, �ेताची नासाडी करत आ�ण गाईगरुांची
��कार करत. मग गावचे �ोक राजाकडे गा�हाणी घेऊन येत. पण या जनावरांचा
उ�छाद काही संपाय�ा तयारच न�हता. अखेर राजानं �वतःच एकदा �या जनावरांचा
बंदोब�त करायचं ठरव�ं. दोन �दवसांनी तो �वतः घो�ावर बसून, सोबती�ा चार
��पाई घेऊन ��कारी�ा �नघा�ा. पण ��कारी�या नादात �यानं �वतःचा घोडा इतका
जोरात �पटाळ�ा, क� तो फार पुढे �नघून गे�ा. �याचे ��पाई मागेच रा�ह�े. तो वाट
चुक�ा.

“असाच �दवसभर तो घो�ाव�न भरकटत रा�ह�ा. �दवस मावळ�ा आ�ण
�त�हीसांजा झा�या. राजाचा घोडासु�ा दम�ा. सोमनायक राजानं �या घो�ा�ा एका
झाडा�ा बांध�ं. तो अ�ा�या �ोधात �नघा�ा. �या�ा झाडांना �गड�े�� फळं �दस��.
ती �यानं पोटभर खाऊन घेत�� आ�ण थोडं गवत गोळा क�न घो�ासाठ� बरोबर
घेत�ं. अचानक �या�ा खूप झोप आ��. पौ�ण�मेचा चं� आका�ात उगव�ा होता. थंड
वारा सुट�ा होता. थो�ा झाडाझुडपां�या प��कडे एक भ�ामोठा खडक होता. �याचा
पृ�भाग सपाट होता. सोमनायक राजा �यावर आडवा झा�ा. �तथंच जरा वेळ बसून
�व�ांती �यायचं �यानं ठरव�ं. काही �णातच �या�ा गाढ झोप �ाग��. पण जरा



वेळातच त�ण मु���या हस�या बो��याचा मधुर आवाज �या�या कानावर पडून �या�ा
जाग आ��. �यानं डोळे उघडून वर �दसणा�या आका�ाकडे पा�ह�ं. �या�ा जे काही
��य �दस�ं, �यामुळे तो थ�कच झा�ा. आभाळात चं� �ख�खत होता. �या
चं�ापासून एक ��डी �नघा�� होती ती थेट पृ�वीपय�त येऊन पोहोच�� होती; न�हे…
पृ�वी�या पोटात ���न खो�वर कुठंतरी जाऊन पोहोच�� होती. काही अ��तीय
�ाव�यवती त�णी �या ��डीव�न नाचत गात खा�� उतरत हो�या. �या सवा�नी �ेतव��ं
प�रधान के�� होती. �यावर मो�यांचे अ�ंकार �ोभून �दसत होते. �यांती� ��येक�नं
कमरेवर सो�याची कळ�ी घेत�� होती. राजानं झुडपाआड �पून �यां�याकडे �नरखून
पा�ह�ं. एकूण सात त�ण ���या हो�या. आता पृ�वीवर पोहोच�यावर �या न�क� काय
करतात, याकडे �याचं �� �ागनू रा�ह�ं होतं.

“�या सव� जणी पृ�वीत�ावर उत�न आ�यावर �यां�याती� जी �ये� ��ी होती, �तनं
हाताती� काठ�नं ज�मनी�ा �प�� के�ा. राजाचा तर �वतः�या डो�यांवर �व�ासच
बसत न�हता. �या�या नजरेसमोरच जमीन �भंग��. एक एक करत हळूहळू सव� जणी
�या ज�मनी�या पोटात ���न �दसेना�या झा�या. आता उ�सुकतेपोट� राजा झुडपाआडून
बाहेर आ�ा. �यानं �या ज�मनी�या �ववरातून खा�� डोकावून पा�ह�ं. बघतो तर काय…
ती एक �वहीर होती. �त�ा पु�कळ पाय�या हो�या.”

“आजी, पण �व�हरी�ा पाय�या क�ा काय गं?” अनु�का �हणा��.

“अगं, कधीकधी जर �वहीर खूप खो� अस�� ना, तर आत उतराय�ा सोपं जावं,
�हणून �त�ा पाय�या असतात. आप�या दे�ात अ�ा पाय�या अस�े�या �कतीतरी
�व�हरी आहेत. �यात�या काही तर खूप ��स�ही आहेत. तूच तर गे�या वष� जयपूर�ा
गे�� होतीस, �तथून म�ा आभानेरी येथे अस�े�या भ�यामो�ा �व�हरीचा फोटो
पाठव�ा होतास ना?”

“हो, हो, आठव�ं,” अनु�का �हणा��. “�तथंसु�ा एक भ��मोठ� �वहीर होती.
अबब… �कती पाय�या हो�या �त�ा. चांग�या तीन हजार तरी पाय�या असती�. तू जी
�वहीर �हणते आहेस, ती अ�ीच होती का गं आजी?”

“हो, हो. साधारण अ�ीच. ती आभानेरीची �वहीर काही मी पा�ह�े�� नाही,” आजी
�हणा��, “पण ही आप�या गो�ीती� �वहीर मा� फार काही मोठ� न�हती. �हान�ीच
होती. �या सोमनायक राजानं �त�या पाय�या मोज�या. फ� एकवीस पाय�या हो�या



�या �व�हरी�ा. पण �या �व�हरीत आत अ�यंत सुंदर कोरीवकाम के�े�� सात ��वमं�दरं
होती. सोमनायक राजानं आत वाकून �नरखून पा�ह�ं. ��येक ��वमं�दर आ�ण �याचे
खांब हा ���पक�ेचा अतीव सुंदर नमुना होता. आ�ण �या देवा�यां�या प�रसरातच �या
�ाव�यवती ��ना पाठ��वणी�या खेळात रममाण झा�या हो�या. जरा वेळात �या सव�
जण�नी आपाप�या घागर�म�ये �व�हरीचं पाणी भ�न घेत�ं. �यानंतर मु�य
��वमं�दराती� �प�डीवर �या पा�याचा अ�भषेक क�न मनोभावे पूजा के��. �यांची ती
पूजाअचा� �क�येक तास चा��� होती. जरा वेळात फटफटू �ाग�ं. पहाट झा��. चं�,
तारका मंद झा�या. सोमनायक राजा पु�हा एकदा झुडपाआड �पून बस�ा. काही
वेळात �या सव� ���या ��डीव�न चढून आका�ात �नघून गे�या. �णाधा�त ती ��डीही
�ु�त झा�� आ�ण �भंग�े�� जमीनही पूव�वत झा��.

“�यानंतर सोमनायक बराच वेळ तेथी� झुडपांम�ये बसून होता. �वतः�या
डो�यांसमोर घड�े�या या �संगानं तो एकदम ग�धळून गे�ा होता. हे सगळं जे काही
�यानं पा�ह�ं होतं ते खरोखरच घड�ं होतं, क� केवळ एक �व� होतं ते? ती धरणी
खरंच �भंग�� होती का? ज�मनीवर�या पोटात ती पाय�या-पाय�यांची �वहीर खरोखरच
होती का? तो उठून उभा रा�ह�ा आ�ण झुडपामागनू बाहेर पडून �या जागी आ�ा. पण
समोरची जमीन तर कुठेच �भंग�यासारखी �दसत न�हती. �व�हरीचा तर मागमूससु�ा
न�हता. कदा�चत अ�त�मांनी म�ा झोप �ाग�� असे� आ�ण �या झोपेत मी हे �व�
पा�ह�ं असे�, तो मना�ी �हणा�ा. �या �व�ात�े बारकावे अजूनही आठवत
अस�यामुळे ते �व� कदा�चत आप�या�ा स�य भास�ं असे�- �या�या मनात आ�ं. तो
पाठ �फरवून आप�या घो�ाकडे जाऊ �ाग�ा. इत�यात �या�ा ज�मनीवर काहीतरी
चमकताना �दस�ं. ती एक तुट�े�� मो�यांची माळ होती. सोमनायकानं सगळे ज�मनीवर
पसर�े�े मोती गोळा के�े. आता मा� आपण जे काही पा�ह�ं, ते �व� नसून स�यच
अस�याची �याची खा�ी पट��.

आप�या राजधानीत अ�ी काही पाय�या अस�े�� �वहीर अस�याचं आप�या
ऐ�कवात आहे का, हे आठव�याचा �यानं खूप �य�न के�ा; पण �या�ा काहीच
आठवेना. ए�हाना �या�या ��पायांपैक� एक �याचा �ोध घेत घेत �तथं आ�ा. तो
राजा�ा ने�यासाठ� आ�ा होता; पण राजा सोमनायक �या�ा �हणा�ा, “तू असाच परत
जा आ�ण मी सुर��त अस�याचं सग�यांना सांग. मी याच �ठकाणी आणखी काही
�दवस राहणार आहे. तुम�याजवळचे �वासासाठ� घेत�े�े खा� पदाथ� तू म�ा देऊन
जा. काही �दवसांतच मी रा�यात परत येईन. म�ा परतीचा र�ता नीट ठाऊक आहे.”



“�स�या �दव�ी पु�हा तो का��याच झुडपामागे �पून बस�ा; पण काहीच घड�ं
नाही. तो आणखी �दवसभर थांब�ा. पण तरीही �या ���या काही परत आ�या नाहीत.
तो पुढचा �दवसभरही थांब�ा; पण तरीही काहीच घड�ं नाही. ‘कदा�चत या सुंदर
���या फ� पौ�ण�मे�ाच पृ�वीत�ावर अवतरत असती�,’ �यानं �वचार के�ा.

मग तो घो�ावर �वार होऊन आप�या रा�यात परत गे�ा; पण �या�या डो�यातून
हा �वचार काही जात न�हता. परत गे�यावर �यानं आप�या दरबाराती�
राज�यो�त�या�ा भेट�यासाठ� बो�ावून घेत�ं. �यानं पुढ�या म�ह�याती� पौ�ण�मा
न�क� कधी येत आहे, �याची मा�हती �वचा�न घेत��.

पुढ�या म�ह�याती� पौ�ण�मे�या रा�ी तो पु�हा एकदा �याच झुडपांम�ये दडून बस�ा.
या खेपे�ा पु�हा चं�ाव�न खा�� उत�न �या �ाव�यवती ���या जे�हा खा�� आ�या,
ते�हा राजा�ा आ�या�चा ध�का मुळ�च बस�ा नाही. �यानंतर पुढचं सव� काही �या�ा
ठाऊकच होतं. �या ��वमहादेवाची पूजा कधी करतात, याची तो उ�सुकतेनं वाट बघत
होता. सोमनायक राजा �न�सीम ��वभ� होता. �या ���यांची पूजाअचा� संप�यावर
�यांना जाऊन भेटायचं, �यां�या�ी बो�ायचं, असा सोमनायकानं �नधा�र के�ा. �या�माणे
न घाबरता पुढे येऊन तो �या �व�हरीपा�ी उभा रा�ह�ा. �या ���या वर येताच तो
�हणा�ा, “देवतांनो, मी तु�हा�ा �णाम कर�यासाठ� आ�ो आहे. मी माग�या वेळ�
पा�ह�ं, ते�हा तु�ही परत गे�यावर ही �भंग�े�� जमीन पु�हा जुळून एकजीव झा�ा;
परंतु या खेपेस तु�ही कृपया ती �वहीर अ��य होऊ न देता त�ीच रा� �द��त, तर फार
उपकार होती�. या सुंदर ��वा�यात येऊन ��वमहादेवाची यथा��� पूजाअचा�
कर�याचं भा�य मा�या �जे�ा �ाभे�.”

“�या�या त�डचे ��द ऐकताच भयकं�पत मु�ेनं �या स�दय�वत�नी �या�याकडे पा�ह�ं.

अ�ा त�हेनं �व�हरीपा�ी �या सोमनायक राजा�ा उभा अस�े�ा पा�न �यांना ध�काच
बस�ा. �या सव� जणी घाईघाईनं एकमेक�ना �ब�गनू उ�या रा�ह�या. �यां�याती� वयानं
सवा�त मोठ� अस�े�� ��ी पुढे येऊन �हणा��, “पण तू आहेस तरी कोण? आ�ण
आम�या नकळत इथं येऊन तू आम�या हा�चा��वर पहारा देत क�ासाठ� उभा
होतास? �वग��ोक��या महान वा�तु�व�ारदानं ही �वहीर बांध�� आहे. पृ�वीत�ावर�या
�वाथ� �ोकां�या वापरासाठ� ही नाही.”

सोमनायक नतम�तक होऊन �हणा�ा, “भ�गन�नो, मी राजा सोमनायक. या
प�रसरात माझंच रा�य आहे. ही प�व� �वहीर कुणा मानवानं बांध�े�� नसणार, याची



म�ाही क�पना आहे. परंतु ��वमहादेवा�ा तर �याचे सव�च भ� सारखेच ��य आहेत,
नाही का? कृपया तु�ही माझी एवढ� �वनंती मा�य करा. तुम�या काही अट� असती�,

तर �या म�ा सांगा; मी �या पूण� करीन.”

�यावर सव� ���या एक� जमून कुजबुज�या �वरात आपापसात बो�ू �ाग�या.
�यां�यामधी� मोठ� ��ी �हणा��, “तु�या �वन� �वभावामुळे आ�ण तु�या ठायी
अस�े�या भ��भावामुळे आ�ही �स� झा�ो आहोत. या �व�हरीचं पाणी अमृता�माणे
सुमधुर आहे. हे या पृ�वी�या पोटातून आ�े�ं अस�यामुळेच ते इतकं मधुर आहे. आ�ही
सव� जणी जरी �वग��ोक� राहत अस�ो, तरी �तथ�या पा�याची चव इतक� मधुर नाही.
�हणूनच दर पौा�ण�मे�ा आ�ही मु�ाम इथे येतो. आ�ही इथं �नान वगैरे क�न इथ�ं पाणी
खराब नाही करत. आ�ही फ� ��वा�ा या ज�ाचा अ�भषेक क�न �याची पूजा
कर�यासाठ� आ�ण या ज�ाची सुमधुर चव चाख�यासाठ� इथं येतो. �यामुळे आ�हा�ा
तु�याकडून एक वचन हवं आहे. हे पाणी कुणीही अंघोळ वगैरे क�न घाण करणार नाही
आ�ण ते केवळ �प�यासाठ�च वापर�यात येई�, असा ��द तू जर �द�ास, तर आ�ही
तुझी �वनंती मा�य क�. तु�या �जेसाठ� ही �वहीर खु�� राही�. �यांना इथं येऊन येथी�
��वमं�दरात ��वाची आराधना कर�याची मुभा राही�, या �व�हरीतून कळ�ी भ�न
पाणी घरी ने�याची मुभा राही�. पण �या आधी ��येका�ा �नान करावं �ागे�, हात-
पाय काळजीपूव�क धुवावे �ागती�. मगच येथे �वे� �मळे�. पण कुणीही, कधीही…
अगद� एकदा जरी हा �नयम मोड�ा, तरी �गेच ही �वहीर �तथ�या �तथं अ��य होई�.

इतकंच न�हे, तर �याबरोबर तुझं रा�यसु�ा न� होई�. तू नीट �वचार कर. कुणा�याही
हातून चूक झा��, तरी तु�ा �याची फार मोठ� ���ा भोगावी �ागे�. तुझं रा�य तु�या
हातून जाई�. तू एवढा मोठा धोका प�कराय�ा तयार आहेस का?”

�त�या बो��यावर सोमनायकानं �णभर �वचार के�ा. मग तो आ�म�व�ासानं
�हणा�ा, “पा�याचा दााोत �हणजे जीवनाचा दााोत. तुम�या सव� अट� व �नयम अगद�
तंतोतंत पाळ�े जाती�. मी तु�हा�ा वचन देतो.”

ती ��ी पुढे �हणा��, “आमची आणखी एक अट आहे. दर पौ�ण�मे�ा मा� तु�ही या
�ठकाणी तुम�या �जे�ा �वे� बंद ठेव�ा पा�हजे. देवा�याची दारं बंद राहती�. �हणजे
आ�हा�ा नेहमीसारखं इथं येता येई�. आ�ण आ�ही इथं असताना कुणीही या प�रसरात
�फरकायचं नाही, आ�हा�ा �ास �ायचा नाही. आम�या एकांताचा भंग होता कामा
नये.”



“सोमनायकानं तीही अट मा�य के��. मग एक पाऊ� पुढे होऊन �या�ा सापड�े��
मो�यांची मा�ा एका ��ी�या हातात देऊन तो हळूच �हणा�ा, “म�ा वाटतं, ही मा�ा
तुम�यापैक�च कुणाचीतरी आहे.”

�याचा तो �ामा�णकपणा पा�न �या ���या �स� झा�या. �या ते मधुर ज��ा�न
क�न �व�हरी�या पाय�या चढून वर आ�या आ�ण आका�ात �ु�त झा�या. ती �वहीर
मा� होती त�ीच रा�ह��.

“सोमनायक जवळ�या एका ज�ा�यापा�ी गे�ा. �तथं �यानं �नान के�ं. मग मागे
परत येऊन �या �व�हरी�या पाय�या उत�न तो खा�� गे�ा. ती �वहीर, आ�ण ते मं�दर
जवळून तर अ�धकच रमणीय �दसत होतं. अगद� खा��या पायरीवर पोहोच�यावर �यानं
वाकून, हातांची �जळ क�न ते पाणी �याय�ं. ते अ�यंत मधुर होतं. ‘हे तर खरोखर
अमृता�न गोड आहे,’ असं �या�या मनात आ�ं. अथा�त, अमृत �कती गोड असतं, हे
कुठं �या�ा ठाऊक होतं?

“�स�या �दव�ी आप�या रा�यात परत पोहोच�यावर �यानं ��पायांकरवी रा�यात
दवंडी �पटव��, ‘आप�या रा�यात ��वमहादेवाची एक सुंदर �वहीर आहे. �या कुणा�ा
तेथी� देवा�यात जाऊन पूजा करायची आहे, �यांना त�ी परवानगी आहे. फ� एकच
अट आहे- �या �व�हरीत उतर�यापूव� सवा�ना �ेजार�या ज�ा�यात �नान क�न �व�छ,

�ु� �हावं �ागे�. तेथी� पाणी फ� �प�यासाठ� असून ते इतर कोण�याही कामासाठ�
वापर�यास मनाई आहे. ��येक नाग�रका�ा �या �व�हरीतून एका वेळ� फ� एक कळ�ी
पाणी आण�याची परवानगी �मळे�. �या�न जा�त पाणी आणता येणार नाही. हे सव�
�नयम ��येकानं अ�यंत कसो�ीनं पाळायचे आहेत. �यात कुणाचाही अपवाद के�ा
जाणार नाही. दर पौ�ण�मे�या रा�ी मं�दर बंद राही�. �या वेळ� �या प�रसरात कुणा�ाही
�वे� �द�ा जाणार नाही.”

सोमनायकानं जनते�ा असंही सां�गत�ं, क� �या �व�हरी�या अगद� जवळच आणखी
एक ज�ा�य असून मं�दरात �वे� कर�यापूव� ��येका�ा �तथं �नान करता येई�. ही
बातमी सगळ�कडे वा�यासारखी पसर��. रा�यातून सगळ�कडून, अगद�
कानाकोप�यातून माणसांचा ओघ �या �व�हरीकडे आ�ण मं�दराकडे �ोट�ा. थो�ाच
�दवसांत ते एक �े�णीय �थळच झा�ं. �या�ा नाव दे�यात आ�ं, सोमनह�ळ�.







या �थळा�ा रोज इत�या �चंड सं�येने �ोक भेट देत असूनसु�ा ते अ�यंत �व�छ
ठेव�यात येऊ �ाग�ं. राजानं चोवीस तास �थळाभोवती पहारा बसव�ा.

काही वषा�नंतर राजानं एका सुंदर ��ी�ी �ववाह के�ा. �तचं नाव राणी र�नावती. ती
अ�यंत स�दय�वती आ�ण साहसी होती; परंतु �याचबरोबर ती ह�� आ�ण �रा�हीसु�ा
होती. आप�या�ा रानात गे�े�ं असताना �या �वग�य �व�हरीचा �ोध कसा �ाग�ा, �या
�वगा�तून खा�� उतर�े�या �ाव�यवती ���यांनी आप�� �वनंती मा�य क�न ही �वहीर
सामा�य जनतेसाठ� क�ी खु�� के�ा; पण �यापूव� आप�या�ा क�ा काही अट� �यांनी
घात�या, हे सगळं�या सगळं तप�ी�वार �यानं आप�या राणी�ा सां�गत�ं. �या सव�
त�णी आप�यापे�ा सुंदर असती� का, असा �� राणी र�नावती�ा पड�ा; पण ते
समज�याचा काहीच माग� न�हता. �या फ� पौ�ण�मे�ाच �वगा�तून खा�� याय�या. ते�हा
तर �या प�रसरात जा�याची कुणा�ाच परवानगी न�हती.

असंच एक �दवस राजा सोमनायका�ा �ेजार�या रा�यात होत असणा�या एका
समारंभा�ा उप��थत राह�यासाठ� जावं �ागणार होतं. र�नावती�ा आप�याबरोबर
ने�याची �याची इ�छा होती; पण �कृती बरी नस�याचा बहाणा क�न ती मागेच थांब��.
“मी मा�या महा�ात �व�ांती घेणार आहे,” ती राजा�ा �हणा��.

“राजा सु�वभावी आ�ण सरळ मनाचा होता. �याचा �त�यावर �व�ास बस�ा. तो
समारंभा�ा उप��थत राह�यासाठ� �नघून गे�ा. राजा गे�यावर जराही वेळ न दवडता
र�नावतीनं सार�या�ा सांगनू आप�ा रथ बाहेर काढ�ा. ती घाईघाईनं �या �व�हरीकडे
�नघा��. �तनं मनात �वचार के�ा, ‘मी तर या रा�याची राणी आहे. या भूमीचा ��येक
कण मा�या मा�क�चा आहे. मग ही �वहीर जरी �या �वग��ोक��या अ�सरांनी रा�या�ा
भेट �हणून �द�� अस��, तरी काय झा�ं? मा�या रा�यात, मा�या मा�क��या भूमीवर
ती आहे. माझा पती उगाच घाबरतो �हणून तो �या अ�सरां�या �नयमांचं तंतोतंत पा�न
करतो; पण �यांचा �नयम मोड�यानं काहीही �बघडणार नाही, हे मी �या�ा दाखवूनच
देईन.’

“राणीचा रथ �या �व�हरीजवळ पोहोच�ा. राणी�ा पाहताच �तथ�े रखवा�दार
धावत पुढे आ�े. �यांत�ा मु�य पुढे होऊन �हणा�ा, “राणीसाहेब, आज तु�ही मं�दरात
जाऊ नका. आज पौ�ण�मा आहे. सरकारी �नयमानुसार पौ�ण�मे�या �दव�ी कुणीही
मं�दरात जाऊ �कत नाही. तु�ही आज�या �दवस आप�या �ाही अ�तथीगहृात का नाही
मु�काम करत? उ�ा तु�हा�ा �व�हरी�ा आ�ण मं�दरा�ा भेट देता येई�च.”



पण र�नावती काही ऐकाय�ा तयारच न�हती. ती संतापून �हणा��, “म�ा
थांबव�याची तुमची �ह�मत तरी क�ी झा��. मी या रा�याची राणी आहे. इथे माझा
कायदा चा�तो.”

“एवढं बो�ून ती पाय�या उत�न �या �व�हरीकडे गे��. पौ�ण�मेची रा� अस�यामुळे
सव� प�रसर चांद�यात उजळून �नघा�ा होता. ��वा�य चांद�सारखं चमकत होतं.
पाणीही चमचमत होतं. �त�ा पा�यात उतर�याचा मोह पड�ा. ती सरळ �नान
कर�या�या उ�े�ानं आत उतर��. अचानक �त�ा पाठ�मागनू कस�ा तरी आवाज
आ�ा. �तनं मागे वळून पा�ह�ं. सात सुंदर त�णी �व�हरी�या पाय�यांवर उ�या हो�या.
�या खरंतर आप�यापे�ा �कतीतरी पट�नं सुंदर आहेत, हे �त�ा मनोमन कळून चुक�ं
होतं. पण तरीसु�ा �तचा अहंकार �त�ा ही गो� मा�य क� देत न�हता. राणी
र�नावती�ा पा�यात उतर�े�ं पा�न �या �वग��ोक�तून आ�े�या ���या रागाव�या. �या
�हणा�या, ‘कोण गं तू? आज पौ�ण�मे�या �दव�ी तू इथं ये�याचं धाडस के�ंसंच कसं?
राजा सोमनायक आमचे सगळे �नयम �वसर�ा क� काय?”

�यावर राणी र�नावती उ�ट �वरात �हणा��, “मी �या राजाची राणी आहे. ही भूमी
आमची आहे. इथ�े कायदे आ�ण �नयम आ�ही बनवतो. तु�ही या �ठकाणी कधी यायचं,
तेही मीच ठरवणार. मी सांगेन �याच �दव�ी तु�ही यायचं. इथ�ं पाणी इतकं सुमधुर
आहे, याचं कारण ते पृ�वी�या पोटातून आ�े�ं आहे. ते मधुर आहे, पण ते काही तु�ही
बनव�े�ं नाही.”

“आम�या�ी या अ�ा प�तीनं बो�णारी तू कोण गं? तू केवळ आम�या �नयमांचाच
भंग के�े�ा नाहीस, तर तू हे पाणीसु�ा अ�ु�, अप�व� के�ं आहेस. एकदा या
पा�यात उत�न जर कुणी �नान के�ं, तर �यानंतर ते पाणी कुणीही �प�या�या यो�यतेचं
राहत नाही.”

�या ���या एवढं बो�ून पाठ �फरवून �तथून जाय�ा �नघा�या. �व�हरी�या बाहेर पडून
�वग��ोक� जा�यासाठ� �या �नघा�या असताना �यां�याती� सवा�त मोठ� ��ी �हणा��,
“राणी र�नावती, तु�ा तु�या या कृ�याचा �न��त प�ा�ाप होई�.”

एवढं बो�ून ��डीवर चढून एक-एक क�न �या सव� जणी आका�ात अ��य झा�या.
राणी र�नवती घाईनं पा�याबाहेर पडून �यां�या पाठ�मागे धाव��; पण �या के�हाच
नाही�ा झा�या हो�या.



अचानक �तथं ढगांचा गडगडाट आ�ण �वजांचा कडकडाट सु� झा�ा. वादळ� वारा
सुट�ा. मुसळधार पाऊस पडू �ाग�ा.

“र�नावती पाय�या चढून �व�हरीबाहेर पड��. भूकंप सु� झा�ा. जरा वेळात
�भंग�े�� धरणी जुळून येऊन मैदान पूव�वत झा�ं. �तथं �या �व�हरीचा मागमूससु�ा
रा�ह�ा नाही.

“आता मा� राणी�या त�डचं पाणी पळा�ं. �त�ा खरंतर राजानं जा�यापूव� सारं
काही समजावून सां�गत�ं होतं. �नयम मोड�यास �याचे काय प�रणाम होती�, याची
�त�ा पूण�पणे क�पना होती. आता �याचं रा�य न� होणार होतं. ती रडू �ाग��.
�वतः�ा दोष देऊ �ाग��. ‘मी हे असं कराय�ा नको होतं. मी ते पाणी अप�व� के�ं.

मी मा�या पतीची आ�ा मोड��. मा�या उ�ामपणापायी मी मा�या हातांनी आम�या
रा�याचा �वना� के�ा.’

सोमनायक आप�या �वासा�न कधी परत आ�ाच नाही. र�नावती�ा वेड �ाग�ं.

ती हातवारे करत, रडत-ओरडत र��याव�न �ह�डू �ाग��. असे काही �दवस गे�यावर
�तचं नावही कुणा�ा ऐकू येईनासं झा�ं. �या राणीनं आप�या रा�याचं र�ण कराय�ा
हवं होतं, �तनं आप�या कमा�नं पा�याचा मह�वपूण� दााोतच न� क�न टाक�ा. �तनं
राजा�ा मोड��. वचनभंग के�ा आ�ण हे इतकं �ध�र संकट ओढवून घेत�ं.

�ोक �हणतात, आप�ं सोमनह�ळ� गाव �या �व�हरी�या खूप जवळ आहे. ही कथा
आप�या गावात �प�ा��प�ा चा�त आ�े�� आहे; पण तरी �वहीर मा� अजून कुणीच
पा�ह�� नाही.”

आजीनं �तची कथा सांगनू संपव��. अनु�का�या डो�यांत झोप �ोट�� होती. �तनं
झोपाळू डो�यांनी चं�ाकडे पा�ह�ं. �या अ�सरा कधी अवतीण� होती�, याची ती वाट
पा� �ाग��.



आजीची बाग

�स�या �दव�ी सकाळ� अनु�कानं डोळे उघड�े तर आजी �तथेच होती. ती
�हणा��, “आज उठ�या उठ�या अंघोळ�ची घाई क� नको, बरं का. मी आज छानपैक�
तु�या डो�या�ा ते� �ावून तु�ा �हाय�ा घा�णार आहे. �या�ा वेळ �ागे�. तू ऊठ
आ�ण जुने कपडे घा�ून ये पा�. आपण तु�या डो�या�ा ते� �ावाय�ा पुढ�या बागेत
बसू.”

आजोबा-आजीचं घर एक एकरा�या ज�मनीवर�या तुक�ावर होतं. सभोवता��
नारळाची झाडं होती. पुढ�या भागातही आ�ण माग�या भागातसु�ा. माग�या बाजू�ा
�वहीर होती. �त�ा पंप बसव�े�ा होता. बारा म�हने �याच �व�हरीचं पाणी सग�या
बागे�ा �मळत असे.

अनु�कानं आळस �द�ा. ती उठून हळूहळू चा�त �हाणीघरात गे��. �तनं दात
घास�े, डोळे धुत�े, चेहरा धुत�ा. इथं खेडेगावात ते� �ावून चोळून अंघोळ कर�याचं
इतकं काय कौतुक असतं, हेच �त�ा कळत न�हतं. बंगळु��ा तर ती आप�� आपणच
नेहमी अंघोळ करायची. अगद� �व�चतच कधीतरी आई �त�या केसांना ते� �ावून �त�ा
अंघोळ घा�ायची; पण तीही अगद� घाईगडबडीत. उगाच फार जा�त ते� �ाव�ं तर
बाथ�म�या टाइ�सवर ते साचून राही� आ�ण टाइ�स ते�कट होऊन पाय घसरे�, अ�ी
�त�या आई�ा भीती वाटे. �यामुळे अनु�का�ा ते� �ावून अंघोळ घा�ून �द�यावर �तची
आई आधी बाथ�म �व�छ धुवाय�ा �ावायची.

अनु�का जुने कपडे घा�ून अंगणात आ��. आजी अंगणात�या बाकावर हातात
काळपट �हर�ा रंगा�या ते�ाची बाट�� घेऊन बस�� होती. �यात कस��तरी पानं
तरंगत होती. “अनु�का, इकडे ये. अ�ी मा�या पु�ात पाठ क�न बस बघू. मी या
खास ते�ानं तु�या केसांची मुळं छानपैक� चोळून देते; पण �यानंतर तासभर तरी डोकं
धुवायचं नाही.”

“या ते�ात इतकं काय खास आहे गं, आजी?”

“मी तु�ा एक ग�ुपत सांग ू का?” आजी �हणा��, “आप�याकडे ना सग�या
गो��साठ� आपण घरगतुी उपायच करतो. आता या ते�ाचंच बघ ना! यात �ा�ी



नावाची वन�पती आहे. तर �ा�ीचा वे� तर आप�या बागेतच आहे. आणखीही काही
वनौषधी यात आहेत, �याही बागेतच उगव�े�या आहेत. ��वाय यात कापूर आहे, आ�ण
�ा� जा�वंद��या वाळ�े�या फु�ांची भुकट�सु�ा आहे. मा�या केसांकडे बघ जरा,”
असं �हणून आजीनं �तचे दाट, �ांब केस अनु�का�ा अ�भमानानं दाखव�े. आजी इतक�
�हातारी झा�� असूनही �यामानानं �तचे केस फारसे �पक�े न�हते. जरा जरा पांढरे होते
इतकंच.

आजीनं ��मतहा�य के�ं. ती �हणा��, “हे ते� मा�या आई�या कृतीनुसार बनव�े�ं
आहे, बरं का. ती हेच ते� वाप�न आम�या घर�या सग�या मु���या डो�या�ा मा���
क�न �ायची.”

अनु�का �ांतपणे बसून होती. आजी पुढे �हणा��, “अनु�का, अगं �या काळ� इथं
गावात कुणी डॉ�टर न�हता क� औषधांचं �कानसु�ा न�हतं. मग कधी कुणा�ा सद�,
ताप, खोक�ा असं काही झा�ं, क� �ोक �यावर घरगतुी उपायच करत. �हणून तर
आपण आप�या बागेत इत�या वनौषधी �ाव�या आहेत ना. तू कधी माग�या अंगणात
�ाव�े�� झाडं नीट पा�ह�� आहेस का?”

आजी�या बागेत पुढ�या दारी खूप फु�झाडं आहेत आ�ण माग�या दारी बरीच
�हानमोठ� झाडं-झुडपं आहेत, एवढं अनु�कानं पा�ह�ं होतं. पण �या�न जा�त मा�हती
�मळव�याचा �तनं अ�जबात �य�न के�ा न�हता. आ�ा �तनं फु�झाडांव�न एक नजर
�फरव��. �त�ा �तथं �व�वधरंगी फु�ं �दस��. पण �यात कुठंही ��ॅ�डओ�ाय, जब�रा
वगैरे परदे�ी फु�ं �दस�� नाहीत. पण �व�वध �कारची दे�ी फु�झाडं �तथं होती. �यात
मोगरा, ग�ुाब, चमे�� अ�ा अनेक जाती हो�या.

आजी पुढे �हणा��, “मा�याकडे एक खास जातीचा मोगरा आहे. �या�ा रोज
क�या येतात. �या�ा ‘�न�य म���गे’ �हणतात. पण काही जाती�या मोग�या�ा मा�
फ� उ�हा�यातच बहर येतो. ‘डंुड म���गे’ जाती�या मोग�या�ा अ�ी उ�हा�यात फु�ं
येतात. ‘जाजी म���गे’ जाती�या मोग�याची पाकळ� जरा �ा�सर असते आ�ण ती
फु�ं पावसा�यात फु�तात, तीही सं�याकाळ�. नंतर इथे ‘सुजी म���गे’ �हणून एक
मोग�याची जात आहे, �याचा तर नुसता दरवळ सुट�े�ा असतो. �याचं देठ एखा�ा
सुईएवढं छोटं असतं; पण �याचा सुगंध अ�र�ः वेड �ावतो. ‘काकडा म���गे’
नावा�या मोग�याचं दाट झुडूप असतं. �हवा�यात अ�र�ः पो�यानं फु�ं येतात, पण
�यांना काहीच वास नसतो. त�ाच चा�या�याही असं�य जाती असतात, बरं का. �यात



जी अगद� बारीक फु�ं असतात, �यांना ‘�च� सं�पगे’ �हणतात. �यांचा वास खूप छान
असतो. आ�ण तुम�या बंगळु�म�ये जी बाजारात �मळतात ना, मोठा�� फु�ं, �यांना
�हणतात ‘क� द सं�पगे’.”

“आजी, तु�या बागेत �क�ी ग�ुाब आहेत गं!”

“अनु�का, बंगळु�म�ये यापे�ा फारच सुंदर ग�ुाब �मळतात. ग�ुाबाचं झाड
आप�या इतर गावठ� झाडांसारखं नसतं. ते ना खूप नाजूक असतं. �याची फार काळजी
�यावी �ागते. इथं गावाकडे फार ऊन असतं. इथ�� जमीनसु�ा ग�ुाबाची �ागवड
कर�यासाठ� पोषक नाही. �यामुळे इथं चांग�या �तीची ग�ुाबाची झाडं तु�ा कुठेच
बघाय�ा �मळणार नाहीत. आप�या बागेतसु�ा थोडी�ी ग�ुाबाची झाडं आहेत, पण
बंगळु��या ग�ुाबां�ी �याची तु�नाच करता येणार नाही.”

“बंगळु��ा �ा�बागम�ये वषा�तून दोन वेळा ग�ुाबपु�प �द��न भरतं. मी नेहमी
�या�ा जाते. �तथं अ�त�य सुंदर अ�ी ग�ुाबाची बाग आहे. खूप रंगांची ग�ुाबाची फु�ं
�तथं �ाव�े�� आहेत,” अनु�का �हणा��. “पण आजी, तू माग�या अंगणात कस��
झाडं �ाव�� आहेस गं?”

“�तथं एक रोपटं आहे. �याचं नाव ‘मनोरंजन’. �या�ा �हरवट �पवळ� फु�ं येतात.
��वाय रातराणीचं पण झाड आहे. �या�ा फ� रा�ीच फु�ं येतात. �यां�या सुगंधा�ा तर
उपमाच नाही. �ोक �हणतात रातराणीकडे साप आकृ� होतात आ�ण �या झुडपात
रा�ी�या वेळ� वेटोळं क�न बसतात.”







“खरंच का गं आजी?” अनु�का �हणा��. �तनं �ा�णसं�हा�यात एक भ�ामोठा सप�
पा�ह�ा होता, ते�हा ती �चंड घाबर�� होती. “इथं, तु�या अंगणात साप येतात? आ�ण
झुडपात वेटोळं क�न बसतात? पण आजी, तुझी खो�� तर या बागेपासून �कती जवळ
आहे. एखादा साप घरात ��र�ा तर? आपण आजपासून रा�ी�या वेळ� �खड�या बंद
करत जाऊ या.”

�तचं बो�णं ऐकून आजी जोरात हस��, “अनु�का, �जथं कुठं झाडंझुडपं असती�,

�तथं साप तर येतातच. ते काही फु�ां�या सुगंधाकडे आकृ� होऊन येत नाहीत. �ोक
तसं मानतात, इतकंच. ते खरं �हणजे भ�या�या �ोधात येतात. सापांचं भ�य �हणजे
उंद�र. उंद�र झाडांची फळं आ�ण �बया खातात. हे असं �नसगा�चं च� सात�यानं चा�ू
असतं. या�ाच ‘जीवो जीव�य जीवनम्’ असं आपण �हणतो. आप�या अ�पा�यासाठ�
एक �ाणी नेहमी �स�या �ा�यावर अव�ंबून असतो. ते�हा तू घाब� नकोस.”

“आजी, तू म�ा सगळ� फु�ं दाखव�ी�?”

“हो. दाखवेन ना.”

“आणखी काय काय आहे गं तु�या बागेत?”

“तसं खूप काय काय आहे. �कतीतरी झाडं आ�ण वे��ची पानं, फु�ं, फळं, का�ं
आ�ण मु�यांम�ये औषधी गणुधम� आहेत. या अ�ा वनौषध��या अका�पासूनच बरीच
औषधं बनव�यात येतात, असं तु�याच डॅड�नी म�ा एकदा सां�गत�ं होतं, बरं का.”

ए�हाना अनु�का�या डो�यात आजीचं ते� �जरवून झा�ं होतं. �तचे केस छान सुगंधी
झा�े होते. आजीनं एक रबरबॅ�ड घेऊन �त�या केसांचा बुचडा बांधून टाक�ा, “जा बरं,
पायात चप�ा घा�ून ये �हणजे मी तु�ा मागी� दारी घेऊन जाते.”

माग�या अंगणात आजीनं अनु�का�ा ��येक झाड दाखवून �याची �व��थत मा�हती
दे�यास सु�वात के��. �या ��येक झाडा�वषयी बो�त असताना आजी�या �वरात
अ�भमान होता. अनु�का�ा ते जाणव�ं. �त�ा कधीही एखादं ब�ीस �मळा�ं, क� ते
घरी नेऊन आप�या व�ड�ांना दाखवताना �त�ासु�ा असाच खूप आनंद �हायचा.

पुढ�या अंगणात इतक� फु�झाडं होती; पण या माग�या बाजू�ा मा� एकही
फु�झाड न�हतं. आजीनं अनु�का�ा एक छोटंसं रोप दाखव�ं. �या�ा भरपूर �हरवीगार



पानं होती, “ही तुळस आहे बरं का.”

“हो, आजी. म�ा तुळ�ी�वषयी थोडी फार मा�हती आहे,” अनु�का उ�साहानं
�हणा��. “आईनं �वयंपाकघरात तुळस ठेव�� आहे. ती �या�ा रोज पाणी घा�ते. पण
आजी, या तुळ�ीचं एवढं काय खास मह�व आहे? ��येका�ाच आप�या घरात तुळस
का गं हवी असते?”

“बाळा, तुळ�ी�या झाडात खूप औषधी गणुधम� असतात. ब�याच घरगतुी
उपचारांम�ये तुळस वापरतात. तुळ�ीचे एकंदर सात �कार असतात. पण मा�या बागेत
�यात�े थोडेसेच आहेत. ही बघ कृ�ण तुळस. �हची पानं गडद रंगाची असतात. �व�णू
तुळस �फकट रंगाची असते. राम तुळ�ीची पानं मोठ�, �फकट �हरवी असतात. क�तुरी
तुळ�ीचा वास अ�त�य सुंदर असतो. आणखी एक �कार असतो गंगा तुळस. ती
मु�य�वे क�न थंड �दे�ात आ�ण �हमा�यात उगवते. याचं वै���� असं क� या�या
पानांचा वास �बे�ब तुळ�ीसारखा असतो; पण याची पानं �दसाय�ा फारच वेगळ�
असतात.”

“पण मग आजी, तू ही इथं क�ी काय �ाव��स?” अनु�का �हणा��.

“अगं, मी या�े�ा गे�े होते, गंगो�ी�ा. �तथून मी या तुळ�ीचं बी आण�ं होतं. मी
एका कंुडीत ते �ाव�ं. ते साव��तच वाढव�ं. �या�ा रोज पाणी �द�ं. �यामुळे ते आता
चांग�ं वाढ�ंय. पण तरीही हे झाड �या �दे�ात जेवढं वाढतं, तेवढं काही इथं वाढ�े�ं
नाही. पण या इथ�या मातीत या�न �कती वाढणार ते? हे काही मूळचं या भागात�ं
नाही.”

“मूळचं या भागात�ं नाही, �हणजे काय गं आजी?”

“अगं अनु�का, ��येक भागात ��येक ऋतू�माणे वेगवेगळं हवामान असतं. �यामुळे
�या भागाती� ज�मनी�या �तवारीनुसार, �कारानुसार काही �व��� झाडं, झुडपं, वे��
�व��� हंगामात �तथं येतात. �यामुळे �या झाडाझुडपांना आपण �या भागाती� �था�नक
वन�पती �हणतो. उदाहरणच �ायचं झा�ं, तर द��ण भारताती� हवामान आ�ण
माती�या �कारामुळे �तथं सफरचंदाची �ागवड करता येणं ��य नाही. �याच�माणे
उ�र भारतात नारळ �ावता येत नाही.”



आजीनं बो�ता बो�ता एका �व��� झाडाकडे बोट दाखव�ं, “ही वे� पाहा. �हचं
नाव अमृतव���. ताप आ�ण अंग�खीसाठ� �हची पानं उकळून �याचा काढा क�न �पणं
हा अगद� रामबाण उपाय आहे, बरं का. आ�ण प��कडची ती �ा�ीची वे� पाहा. �तची
पानं वाप�न के�ते� बनवतात. आ�ण इथं हे रोपटं �दसतंय ना, ते तर गणुकारी हळद�चं
आहे.”

आजी �या�या �ेजारी जाऊन थांब��.

“अगं पण आजी,” अनु�का ओरड��, “याची पानं तर �हरवी आहेत आ�ण हळद
�पवळ�जद� असते.”

“अगं वेडे, सग�याच झाडांची पानं �हरवीच असतात. हळकंुड ज�मनी�या आत
वाढतं. �याची वाढ पूण� झा�� क�, वर�या झाडाची पानं �पवळ� पडतात. झाड कोरडं
होतं. एकदा तसं झा�ं क� मी ते ओ�ं हळकंुड ज�मनीतून खणून वर काढून उ�हात
वाळवते. मग �याची पूड क�न बरणीत भ�न ठेवते. ती पूड मा� �पवळ�धमक असते.
तु�ा कधी खोक�ा झा�ा ना, तर उकळ�या �धात �चमूटभर हळद टाकून ते �यायचं,
�हणजे खोक�ा �गेच बरा होतो.”

अनु�का चा�त आणखी थोडी पुढे गे��. �तथं एक �हान पानांचं रोपटं होतं. �या�ा
नाजूक �पवळ� फु�ं होती. �तनं एक पान तोडून सहज त�डात घात�ं.

आजी �त�ा रागावून �हणा��, “बाळा, एक ��ात ठेव, असं वाटे� �या झाडाचं
पान माहीत नसताना कधीच त�डात घा�ायचं नाही. ते �वषारी अस�ं, �हणजे?”

अनु�कानं घाब�न घाईघाईनं ते पान थुंक�ं, “आजी, मी कस�ं पान खा��ं गं?”

�तचा चेहरा कावराबावरा झा�ा होता, “ते चवी�ा काहीतरी �व�च�च �ागत होतं.”

“अगं, �या�ा नागाद��चं झाड �हणतात. साप चाव�यावर उतारा �हणून याचा वापर
होतो.”

अनु�कानं मान डो�ाव��. मग �तचं �� उंच वाढ�े�या गवताकडे गे�ं. “हे गवत
कस�ं आहे गं आजी?”



“अगं, तो गवती चहा आहे. आ�ही तो वाप�न ‘�ीन ट�’ बनवतो. तो आरो�या�ा
फार उ�म असतो बरं का. मा�या बागेत आणखी ब�याच �कारचं गवत आहे. हे एक
तां�ळ गवत आहे ना, ते जर भात ��जवताना �यात घात�ं, तर भाता�ा सुरेख सुगंध
येतो. आ�ण ते प��कडचं औषधी गवत आहे. गाईगरुांची पोटं �बघड��, तर आ�ही
�यां�या चा�यात ते �मसळून �यांना खाय�ा देतो.”

“ए आजी…” अनु�कानं काहीतरी �वचाराय�ा सु�वात के��, पण आजी �त�ा
म�येच थांबवत �हणा��, “अनु�का, आज खूप मा�हती �मळवून झा��. आता पुरे. च�,

आत जाऊ. तुझं अंग छान ते�ानं चोळून देऊन तु�ा �हाय�ा घा�ते आता.”

“आजी, ���ज… ते� फार जा�त �ावू नको हं. म�ा नाही आवडत.”

आजी हस��. ती अनु�का�ा आत�या �हाणीघरात घेऊन गे��. अबब! केवढं मोठं
होतं ते. अनु�का�या घर�या झोप�या�या खो��पे�ाही मोठं होतं ते. कोप�यात एक चू�
होती. �यावर तां�या�या घमे�यात पाणी तापत ठेव�ं होतं. चु��त बागेत�या वाळ�े�या
काम�ा आ�ण नारळा�या झाव�या जळत हो�या.

आजीनं अनु�का�ा एका �ाकडी बाकावर बसव�ं. ती �हणा��, “आप�या �रीरा�ा
थोडा ओ�टपणा हवाच असतो. पण �हणून ��म�या बुध�या घेऊन भरमसाठ ��म
चोपड�याची गरज नसते. �तळाचं �क�वा नारळाचं ते� जरासं हातावर घेऊन छानपैक�
अंगात �जरवायचं. अंग �व��थत चोळायचं. �हणजे बघ कसं छान वाटे� तु�ा. आ�ण
स�या उ�हाळा चा�ू आहे ना? �यामुळे जा�त कडकडीत पा�यानं अंघोळ करायची नाही,
बरं का.”

एवढं बो�ून आजीनं तळहातावर थोडंसं ते� काढून घेत�ं आ�ण ते अनु�का�ा
�ावून �तचं अंग छानपैक� रगडाय�ा सु�वात के��.

सु�वाती�ा अनु�का�ा जरासं �व�च� वाट�ं, पण जरा वेळात खूप सुखद वाटू
�ाग�ं. आजी आ�ण अनु�का काहीही न बो�ता ग�प हो�या. ते� �ावून झा�यावर
आजी �हणा��, “बाळा, तु�ा एक गंमत खाऊन बघायची आहे का?”

अनु�का खू� होऊन हस��. �तनं जोरजोरात मान डो�ाव��.



आजीनं हात �व�छ धुत�े. मग बाहेर जाऊन ती एक टोप�� घेऊन आ��. �या
मोठा�या �बया हो�या. आजी �हणा��, “अनु�का, या फणसा�या आठ�या आहेत.
आप�या घर�या फणसा�या.”

मग आजीनं झाडा�या एका कामट�नं एक बी उच�ून चु��त�या �व�तवात भाजाय�ा
धर��.

“आजी, अगं जपून. तुझा हात भाजे� ना,” अनु�का �हणा��.

“छे, गं. म�ा सवय आहे. ��वाय जाळ काही खूप जा�त नाहीये,” आजी �हणा��.

जरा वेळात ती आठळ� चांग�� खरपूस भाजून झा��. आजीनं ती बाहेर काढून
फंुकून सो���. �तनं ती अनु�का�ा खाय�ा �द��. आहाहा! काय सुंदर चव होती
�याची. अनु�कानं आजवर या चवीचं कधीच काही खा��ं न�हतं. ती खू� झा��.

“आजी, आजी… म�ा आणखी हवंय,” ती आजीकडे ह� करत �हणा��.

“तू आधी अंघोळ क�न घे. मग बसून तु�ा ह�ा तेव�ा आठ�या खा. �तखट-मीठ
�ावून खा, नाहीतर तूपगळुा�ी खा. तुझे डॅडी �हणतात या आठ�यांम�ये उ�म ��थनं
असतात; पण आप�या�ा �या फ� फणसां�या हंगामातच खाय�ा �मळतात.”

आजीनं अंघोळ�साठ� तीन बाद�या भ�न पाणी काढ�ं.

अनु�का �हणा��, “इतकं जा�त पाणी क�ा�ा म�ा अंघोळ��ा? हे खूप झा�ं.

आ�ण अगं, मी खो��तून �ांपूची बाट�� घेऊन येते थांब.”

“�ांपू�ब�पू काही नको,” आजी �हणा��, “इथं ��केकाईची पूड आहे ना, ती पुरे
झा��. तु�या केसात�ं सगळं ते� �यानं �नघे�,” असं �हणून आजीनं तपे��त गरम
पाणी घेऊन अनु�का�या डो�यावर घात�ं.



पाय�यां�या �व�हरीची गो�

�स�या �दव�ी सकाळ� घर�या दोन ग�ांना बरोबर घेऊन आजोबा �ेताकडे
जाय�ा �नघा�े. सकाळ� नऊ-साडेनऊचा सुमार होता. सूय� आभाळात चमकत होता.
आज आजोबांनी �या दोन ग�ांना बरोबर घेऊन �ेतात�े भोपळे तोड�याचा बेत के�ा
होता. ते भोपळे जवळ�या गावात �व��साठ� घेऊन जायचं �यांनी ठरव�ं होतं.
अनु�कानं �हरां�ात उभं रा�न �यांना हाक मार��, “आजोबा, माझा ना�ता क�न
झा�ा. म�ा पण तुम�याबरोबर �ेतात यायचंय.”

“बाळा, �कती ऊन ताप�ंय. आ�ण आमचं काम आटपाय�ा खूप वेळ �ागे�.”

“चा�े� म�ा, आजोबा. मी माझी हॅट घा�ून येते ना. म�ा खरंच तुम�याबरोबर
यायचंय. मी आ�ापय�त भोपळे फ� भाजीवा�याकडेच पा�ह�े आहेत. पण मी
भोप�या�या वे���ा �ाग�े�े भोपळे कधीच पा�ह�े�े नाहीत. म�ा घेऊन जा ना
आजोबा,” अनु�का ह� करत �हणा��.

मग आजोबांनी �त�ा �वकर ये�याची खूण के��. अनु�का पळत जाऊन आप��
हॅट घेऊन आ��. आजोबांनी छ�ी उच���.

आजोबा, अनु�का आ�ण ते दोन गडी जे�हा �ेतात जाऊन पोहोच�े ते�हा �तथं
भोपळे तोड�याचं काम जोरात सु� होतं. �व�वध आकारां�या �ेकडो भोप�यांचे ढ�ग
रचून ठेव�े�े �दसत होते. आजोबा जवळची खुच� ओढून बस�े. कुठ�या जातीचे
भोपळे कोण�या �पकअप �कम�ये भरायचे, या�या सूचना ते ग�ांना देऊ �ाग�े.

तसंच काही भोपळे नातेवाईक आ�ण �म�मंडळ�ना वाट�यासाठ� बाजू�ा ठेवायचे होते.
�याचाही एक वेगळा ढ�ग कराय�ा �यांनी सां�गत�ा.

अ�या� तासात सगळ� गडबड थंडाव��. जो तो आपाप�ं काम �व��थत क�
�ाग�यावर आजोबांना जरा उसंत �मळा��. मग अनु�काची बडबड सु� झा��,
“आजोबा तो सोमनायक राजा आ�ण �या �वग��ोक��या अ�सरांची गो� तु�हा�ा माहीत
आहे का?”

आजोबांना हसू फुट�ं, “अ�छा! �हणजे आजीकडून तू ती गो� ऐक��स तर?”



“होय, आजोबा. पण ती गो� खरी आहे का हो? सोमनह�ळ� हे गाव या
गो�ीव�नच पड�ं का हो? खरंच आप�या गावात कुठेतरी ज�मनी�या पोटात अ�ी
पाय�या अस�े�� �वहीर असे� का? आप�या या �ेता�या खा�� �क�वा आप�या
घरा�या खा�� खरंच अ�ी �वहीर अस�� तर?”

“अनु�का, अगं ही सगळ� ऐक�व मा�हती आहे. आम�या पूव�जांनी आ�हा�ा जे
काही सां�गत�ं होतं, तेवढंच फ� म�ा माहीत आहे.”

“आ�ण �यांनी तु�हा�ा काय सां�गत�ं होतं? सांगा ना आजोबा. ���ज. कधी एकदा
ती गो� ऐकते असं म�ा झा�ंय.”

मग आजोबांनी ओरडून ग�ांना कामा�वषयी आणखी थो�ा सूचना �द�या आ�ण
मग आप�� गो� सु� के�� –

“खूप खूप वषा�पूव� इथे एक राजा राहत होता. खूप ��ार, खूप देखणा. �याचं नाव
होतं सोमनायक. तो खूप साहसी, धैय�वान, दयाळू आ�ण धीट होता. ��वाय अ�यंत
दान�ूर होता. वरदा आ�ण तुंगभ�ा यां�या खो�यात �याचं रा�य पसर�े�ं होतं.
रा�याभोवती एक घनदाट अर�य होतं. �या अर�यात व�य प�ूंचा संचार होता. कधीकधी
काही रानट� �ापदं नगरात घुसून रा�याती� जनते�ा भयभीत करत, �पकांची नासाडी
करत आ�ण गाईगरुांना पळवून नेत. �जेनं राजाकडे �या�वषयी गा�हाणं मांड�ं. अखेर
आपण �वतःच या प�ूंचा बंदोब�त करायचा असं ठरवून राजा एक �दवस ��कारी�ा
�नघा�ा. दोन �दवसां�या रपेट�नंतर तो रानात �या�या ��पायांसह एका �ठकाणी येऊन
पोहोच�ा. राजा तसाच पुढे जात रा�ह�ा. अखेर जरा वेळानं �या�या ��ात आ�ं, क�
बरोबरचे ��पाई व �यांचे घोडे बरेच मागे पड�े आहेत. तो रानात हरव�ा होता. परतीची
वाट काही सापडत न�हती.

परतीची वाट �ोधत असताना सोमनायक एका झोपडीपा�ी येऊन पोहोच�ा. बाहेर
ओसरीत एक �हातारा डु��या देत बस�ा होता. आजूबाजू�ा �चटपाख�सु�ा न�हतं.
राजा घो�ाव�न �या �हाता�यापा�ी जाऊन उभा रा�ह�ा. तरीही �या �हाता�या�ा
झोपेतून जाग आ�� नाही. जरा वेळ तसाच गे�ा. मग सावका� �या �हाता�यानं डोळे
उघड�े.

सोमनायक ह�केच �हणा�ा, “तु�ही आजारी �दसताय. तु�हा�ा बरं नाही का?’



�यावर �हाता�यानं मान ह�वून होकार �द�ा.

“मग इथं तुमची काळजी घेणारं कुणीच नाही का?” राजा �हणा�ा.

“हे माझं घर आहे. इथं मी एकटाच राहतो. म�ा मु�ं-बाळं, बायको कुणीच नाही.
मी खरंतर का�ी�ा जाय�ा �नघा�ो होतो; पण अचानक माझी त�येत �बघड��, �हणून
मी नाही गे�ो. इथंच थांब�ो.”

“पण का�ी तर फार �र आहे हो. तु�हा�ा �तथं क�ा�ा जायचंय?”

“आता �याचा काही ��च उर�े�ा नाही ना. माझी त�येत ही अ�ी. मी जाऊ
�कणारच नाहीये,” तो �हातारा �हणा�ा.

मग सोमनायक राजानं �वतःची ओळख क�न �द��.

“हे पाहा, मी या नगराचा राजा आहे. राजा सोमनायक. तु�ही मा�याबरोबर च�ा. मी
मा�या नगरीत गे�यावर तुम�यावर उ�माती� उ�म उपचार होती�, अ�ी �व�था
करतो.”

राजाचं ते औदाय� पा�न तो वृ� माणूस भारावून गे�ा. �यानं राजासोबत जायचं
मा�य के�ं.

काही तासांतच राजा�या ��पायांनी �या�ा �ोधून काढ�ं. मग सव� जण �या वृ�ा�ा
घेऊन नगरात परत गे�े. राजवै�ानं �या वृ�ावर उपचार सु� के�े. �या�ा उ�मो�म
अ�पाणी, औषधं आ�ण भरपूर �व�ांती �मळे� याची राजानं जातीनं काळजी घेत��.
तो वृ� एका म�ह�यात खडबडीत बरा झा�ा. तो �वास कर�याइतका तं���त झा�ा
आहे असं पा�न राजानं �या�ा एक �दवस बो�ावून घेत�ं, “हे पैसे �या,” राजा �या�ा
�हणा�ा. “तु�ही इथून का�ीया�े�ा जा. तुमची इ�छा पूण� करा.”

तो वृ� माणूस हसू �ाग�ा, “महाराज, म�ा आता का�ी�ा जायची काय गरज?

मा�या मनात जे काही कर�याची इ�छा होती, ते तर मी इथं रा�नच क� �कतो.”

“पण तु�हा�ा का�ी�ा न�क� क�ासाठ� जायचं होतं? �तथं जाऊन काय करायचं
होतं?” सोमनायक राजा �हणा�ा. �याची उ�कंठा अगद� ��गे�ा पोहोच�� होती.



“महाराज, मी एक ���पकार आहे. मा�या मनात एक खूप मोठ� पाय�यांची �वहीर
बनव�याची योजना साकार झा�े�� आहेपण साधीसुधी �वहीर न�हे, अ�यंत सुंदर
�वहीर, कोरीवकाम के�े�ं ���प, खांब आ�ण सात ��वमं�दरं असं सगळं म�ा मा�या
हातानं घडवायचं आहे. मी गे�� अनेक वष� �चंड मेहनत क�न या �क�पाचा संपूण�
आराखडा तयार के�ा आहे. मा�या असं कानावर आ�ं होतं, क� का�ी नगरीचा राजा
फार दान�ूर असून, या �क�पासाठ� �ागणारा �नधी तो अव�य पुरवे�. पण महाराज
तुम�या सहवासात आ�यावर म�ा कळून चुक�ंय, क� दान�ूरपणात तुमचा हात कुणीच
ध� �कणार नाही. तुमची कृपाळू वृ�ी, मा�यासार�या पर�या ����ा तु�ही
दाखव�े�� आपु�क�, �ज�हाळा पा�न मी भारावून गे�ो आहे. महाराज, माझं हे �व�
पूण� कर�यासाठ� जर तु�ही हातभार �ाव�ात, तर तो म�ा माझा ब�मानच वाटे�.”

�या वृ� माणसानं आप�� जीण� झा�े�� थै�� उघडून �यानं बनव�े�ा आराखडा
बाहेर काढ�ा आ�ण सोमनायकापुढे पस�न ठेव�ा. तो आराखडा अ�यंत नीटनेटका व
�व��थत बनव�यात आ�े�ा होता. �या मं�दराची रचना अ�त�य गुंतागुंतीची असावी,
असं वाटत होतं.

ते पा�न सोमनायक फारच �भा�वत झा�ा. “या सव� मं�दरांची �न�म�ती मा�या
नगरीत �हावी, असं म�ा �न��तपणे वाटतं; परंतु या�ा अफाट खच� येई�. तो भ�न
काढ�यासाठ� म�ा मा�या जनते�या माथी कराचा बोजा मारावा �ागे�. पण म�ा तसं
नाही करायचं,” तो ��थत होऊन �हणा�ा.

“महाराज, तु�ही �या गो�ीची अ�जबात �च�ता क� नका. तु�हा�ा कोण�याही
अडचणीत टाकून हे काम सु� कर�याची माझी मुळ�च इ�छा नाही. पण तुमची
परवानगी असे�, तर मी या बाबतीत तु�हा�ा थोडी�ी मदत क� �कतो. मा�या सव�
���पकारांची तुकडी येथून �ंभर कोसांवर असणा�या �स�या एका रा�यात राहत आहे.
�या सवा�ना मी इथं बो�ावून घेऊ �कतो. मी �या झोपडीत बस�ो होतो, ती झोपडी
तु�हा�ा आठवत असे� ना? �या झोपडी�या बरोबर खा�� पृ�वी�या पोटात सुवण�मु�ांचा
भ�ामोठा साठा दड�े�ा आहे. मी ही गो� �या वेळ� तुम�यापासून �पवून ठेव��,
कारण तु�हा�ा मी फारसा ओळखत न�हतो. पण आता ही गो� तुम�यापुढे उघड
कराय�ा हरकत नाही. आपण �या �ठकाणी जाऊन उ�खनन क�न तो सव� पृ�वी�या
पोटात दड�े�ा ख�जना बाहेर काढू. मग �याचा वापर क�न मं�दरा�या �न�म�तीचं काम
सु� क�. �हणजे तु�हा�ा तुम�या जनतेवर कराचं ओझं �ादावं �ागणार नाही.”



ही ह�कगत ऐकताच राजा थ�क झा�ा. �यानं आप�या सै�नकांना �या झोपडी�या
खा�ची जमीन खो�न ते धन बाहेर काढ�याची आ�ा �द��. �या वृ�ाचं �हणणं खरंच
होतं. �या झोपडी�या खा�� ज�मनी�या पोटात केवढंतरी धन सापड�ं.

काही �दवसांत �ेकडो ���पकार व कारागीर �या �ठकाणी येऊन दाख� झा�े.

�वकरच मं�दरां�या बांधणीचं काम सु� झा�ं. ते काम सतत चार वष� धी�या गतीनं, पण
अखं�डतपणे चा�ू होतं. ती पाय�यांची �वहीर व ती सात ��वा�यं जे�हा तयार झा��,
ते�हा ती अ��तम सुंदर �दसत होती. येणा�या-जाणा�यांची �या अ��तम कारा�गरीवर
नजर पडताच ते जणू मं�मु�ध होऊन �या जागी �खळून उभे राहत. �व�हरी�ा जे पाणी
�ाग�ं, तो नैस�ग�क पा�याचा झरा होता. �याचं पाणी तर अमृतापे�ाही गोड होतं.

काम पूण� होताच �या वृ� माणसानं सोमनायक राजा�ा बो�ावून ती मं�दरं �या�या
�वाधीन के��. तो �हणा�ा, “महाराज, हा �क�प प�रपूण� झा�ा आहे. माझं �व�
��य�ात उतर�ं आहे. द��ण भारतात या �व�हरी�या तोडीची �वहीर तु�हा�ा कुठंही
सापडणार नाही. महाराज, मी वडी�क��या ना�यानं तु�हा�ा एक स��ा देऊ का? माझं
बो�णं ��पूव�क ऐका. पाणी �हणजे जीवन. जर जीवनाचा हा दााोतच ���षत झा�ा,
तर आपण के�े�े सगळेच �य�न वृथा होती�. ही मं�दरंसु�ा आ�ा ज�ी आहेत, त�ी
�टकणार नाहीत. �यामुळे या मं�दरांम�ये �वे� कर�यापूव� ��येकानं पाय धुत�ेच
पा�हजेत, असा तु�ही �नयम करा! ��वाय या �व�हरीतून ��येक भा�वका�ा केवळ एकच
कळ�ी भ�न पाणी घेऊन जाता येई�, असाही �कूम जारी करा. दर पंधरा �दवसांनी ती
�वहीर साफसफाईसाठ� बंद ठेव�यात आ�� पा�हजे. �यामुळे �याती� पा�याची
पातळ�सु�ा खा�� जाणार नाही. या �नयमा�ा कोणाचाही अपवाद क� नका. तु�ही जर
माझे हे उपदे�ाचे चार ��द पाळ�ेत, तर ही �वहीर आ�ण ही ��वा�यं पुढची �क�येक
वष� अ�ीच राहती�.”







सोमनायक राजानं ते मा�य के�ं. �यानं आप�या रा�यात दवंडी �पटव��, ‘आप�या
रा�यात एक अ�यंत सुंदर �वहीर आ�ण ��वमं�दरं बांध�यात आ�� आहेत. �या कुणा�ा
�या �ठकाणी पूजेसाठ� जायचं असे�, �यांना त�ी परवानगी एका अट�वर दे�यात येत
आहे. �या �व�हरीत उतर�याआधी ��येका�ा �नान क�न आ�ण हात-पाय �व�छ धुऊन
यावं �ागे�, �या��वाय या �ठकाणी पाऊ� ठेवता येणार नाही. हे पाणी केवळ
�प�यासाठ�च वापरायचं, बाक� क�ासाठ�ही नाही. ��येका�ा एक कळ�ीभर पाणीच
नेता येई�. याती� ��येक �नयम अ�यंत कसो�ीनं पाळ�ा जाई�. या�ा कुणाचाही
अपवाद करता येणार नाही. सव� मं�दरं पौ�ण�मे�या रा�ी बंद राहती�. �या वेळ�
कोणा�ाही आत सोडता येणार नाही.’

सोमनायका�ा आप�या �जेची काळजी होती. �यांना हे �नयम पाळाय�ा �ास होऊ
नये �हणून �यानं जवळ�या पाणव�ावर सवा��या �नानाची सोय के��. �ोक �या
�ठकाणी येऊन, अंघोळ क�न, कपडे बद�ून मगच देवद��नासाठ� जाऊ �ाग�े.

या �व�हरीची व अ��तम कोरीव काम के�े�या ��वमं�दरांची बातमी बघता बघता
सगळ�कडे पसर��. �थाप�य�ा��ाचा हा अतीव सुंदर नमुना बघ�यासाठ� �ोक
�र�र�या नगरांमधून येथे येऊ �ाग�े. पौ�ण�मे�या रा�ी वगळता इतर वेळ� �ोकांसाठ�
मं�दरं खु�� ठेव�यात येत. काही �दवसांनंतर या �थळाचं �े�णीय �थळात �पांतर झा�ं.

�रदे�ीचे पय�टक या �ठकाणा�ा भेट देऊ �ाग�े. या �थळाचं नाव पड�ं,

‘सोमनह�ळ�.’

�ोकांची इतक� गद� वाढत असूनसु�ा राजानं �या �थळाची काटेकोरपणानं �नय�मत
साफसफाई कर�यात येई�, अ�ी �व�था के��. रा�ं�दवस पहारा दे�यासाठ� पहारेकरी
नेम�े.

काही म�हने �ोट�े. राजा�या पोट� पु� ज�मा�ा आ�ा. राजानं �याचं ‘��ी�ेखर’
असं नामकरण के�ं. काही वषा�नंतर राजपु� ��ी�ेखर यानं ता��यात पदाप�ण के�ं.

तो बु��मान होता; पण �ततकाच उ�ाम व अहंकारी होता. एकदा राजा सोमनायक
आप�या राणीबरोबर तीन म�हने उ�र भारता�या या�ेसाठ� �नघा�ा. या काळात
रा�याची धुरा �यानं आप�या त�ण पु�ाकडे सोपव��. राजानं �या�ा बो�ावून घेत�ं.

“बेटा, तू या रा�याचा भावी राजा आहेस,” सोमनायक �हणा�ा. “तू तु�या �वतः�या
अनुभवातून जे काही ��काय�ा �मळे� ते ��कून घे. �याच�माणे इतरां�या
जीवनाकडेही बारकाईनं बघ. �यातूनही धडे घे. तू �वन�तेनं वाग. वडी�धा�यांचा मान



राख. तु�या �जे�ा नीट समजून घे. जे काही �नण�य घे�ी�, ते �यांचं �हत मनात ठेवूनच
घे. असं आचरण के�ंस, तरच तु�ा आयु�यात य� �मळे� आ�ण तू एक उ�कृ�
रा�यकता� �हणून नावा�पा�ा ये�ी�.”

राजपु� ��ी�ेखरनं नुसती मान ह�व��, पण �याचं आप�या व�ड�ां�या
बो��याकडे काडीमा�ही �� न�हतं.

राजानं �या�ा �या पाय�यां�या �व�हरीब��चे �नयमसु�ा समजावून सां�गत�े; आ�ण
आपण या�े�न परत येईपय�त �या �नयमांचं काटेकोर पा�न �हाय�ा हवं, असंसु�ा
बजावून सां�गत�ं. राजपु�ानं ते मा�य के�ं. सोमनायक राजा राजधानी सोडून बाहेर
पडताच राजपु� ��ी�ेखर व �या�या �म�ांचं चांग�ंच फाव�ं. आता तर �यांचंच रा�य
होतं. ते सव� जण त�ण होते. �यां�याकडे �वचारांची प�रप�वता न�हती आ�ण
�यां�यावर वचक ठेवणारं वडी�धारं कुणीच न�हतं.

राजपु�ा�या �म�ांनी �या�ा सां�गत�ं, “तुझे वडी� एकदम जु�या मताचे आहेत.
�यांना नवनवीन �योग क�न बघ�याचं वावडं आहे. �क�येक द�कांपूव� कुठ�यातरी
�हाता�या ���पकारानं �यांना कुठ�ेतरी �नयम घा�ून �द�े आ�ण तुझे वडी� आजपय�त
�या �नयमांचं पा�न करत आ�े. आ�ण समजा या �व�हरी�ा काही झा�ंच, तर
तु�याकडे केवढ�तरी संप�ी आहे. ही गे��, तर �सरी �वहीर घे ना बांधून. एवढं पाणी
आहे, तर �यात डंुबायचं नाही, मजा करायची नाही, तर मग काय अथ� आहे? �या
�व�हरीत डंुबाय�ा, पोहाय�ा केवढ� म�जा येई�. आपण ये�या पौ�ण�मे�ाच �तथे जाऊ.

म�जा क�. तुझे वडी� परत आ�े, क� तू �यांना दाखवून दे, क� �या मूख� �हाता�या
���पकारा�या �हण�यात काहीही त�य न�हतं.”

��ी�ेखरही आप�या �म�ांबरोबर वाहवत गे�ा. पुढचा मागचा काहीही �वचार न
करता पुढ�� पौ�ण�मे�या रा�ी तो आप�या �म�ांना घेऊन �या �व�हरीवर पोहाय�ा गे�ा.
�तथ�या पहारेक�यांनी �या�ा अडव�ं. �यावर तो �यांना उ�ामपणे �हणा�ा, “मी इथ�ा
राजा आहे. ही सव� जमीन मा�या मा�क�ची आहे, ते�हा म�ा कुणीही थांबवू �कत
नाही.”

�या पहारेक�यांना �र ढक�ून तो आप�या �म�ांबरोबर �व�हरीत उतर�ा. ते सव� जण
पा�यात मनसो� डंुब�े. �यांनी पु�कळ म�ती के��, पाणी �याय�ं. �यानंतर वाटेत



भेट�े�या �हाता�या माणसांची �ख��� उडव�� आ�ण अखेर राजवा�ात येऊन
पोहोच�े.

�स�या �दव�ी ��ी�ेखरनं आणखी एक दवंडी �पटव��, “ही �वहीर इथून पुढे
राजपु� व �यां�या �म�ां�या ज�तरणासाठ� राखीव ठेव�यात आ�� असून, �यांना जे�हा
इ�छा होई�, ते�हा ते �या �ठकाणी ज���डेसाठ� जाती�. �ोकांना या �व�हरीतून
जे�हा आ�ण �जतकं पाणी �यायचं असे�, �ततकं ने�याची मुभा आहे. कुणा�ाही
कोण�याही �कारचा म�जाव असणार नाही.”

ही दवंडी �पटून झा�यावर काही तासांतच �ोकांची �या �व�हरीकडे नुसती रीघ
�ाग��. �ोक घागरी भरभ�न पाणी नेऊ �ाग�े. �ीमंत �ोक तर बै�गा�ांम�ये
पा�या�या घागरी भ�न नेऊ �ाग�े. �यानंतर केवळ दोन �दवसांत �व�हरीती� पा�याची
पातळ� एकदम खा�� गे��. काही �दवसांत रा�यात सव�� रोगराई पसर��. �ोकांना
पटक�ची �ागण झा��. तापाची साथ पसर��. हे असं �क�येक म�हने चा�ूच होतं.
�प�याचं पाणी ��षत झा�यामुळे हे सव� होत आहे, हे कुणा�याच ��ात आ�ं नाही. ही
साथ काही के�या आटो�यात येईना. �ोक मृ�युमुखी पडू �ाग�े.

��ी�ेखर �या �कारानं अचं�बत झा�ा. �यानं �ोकांना मोफत औषधोपचार
�मळती� अ�ी �व�था के��. �यासाठ� पा�यासारखा पैसा खच� के�ा. पण तरीही तो
�यांचे �ाण वाचवू �क�ा नाही. केवळ चार म�ह�यांत रा�याती� �जेची सं�या रोडावत
जाऊन केवळ काही हजारांवर येऊन पोहोच��. ��ी�ेखर�या डो�यावरचं माता�प�याचं
छ� हरप�ं, रा�याती� �पकं जळून गे��. �याचं सै�यसु�ा गे�ं.

��ी�ेखर�ा आता वेगळ�च काळजी वाटू �ाग��. कुणी ब�ा� राजा आप�या
सेनेसह चा� क�न येऊन आप�ं रा�य �गळंकृत करे�, या �वचारानं तो अ�व�थ झा�ा.
�या�ा या सव� गो��साठ� कारणीभूत ठर�े�या �या �व�हरीचा राग येऊ �ाग�ा. �यानं
�या�या ��पायांना ती �वहीर मातीनं बुजवून टाक�याचा �कूम �द�ा.

�यानंतर एक वषा��या आत ��ी�ेखर�या �ेजारी� रा�यांनी �या�यावर आ�मण
के�ं आ�ण तो सगळं काही गमावून बस�ा.”

“आजोबा, हे सगळं खरं असे� का हो?” अनु�का �हणा��.



“ते म�ा नाही माहीत. पण मा�या वाडव�ड�ांनीच ही कहाणी म�ा सां�गत�� आहे.
�याच सोमनह�ळ�त आपण राहतो. मी �हान असताना अनेकांनी �या �व�हरीचा �ोध
घे�याचा �य�न के�ा; पण �यात कुणा�ाच य� आ�ं नाही. कदा�चत ही एक दंतकथा
असे�, �क�वा कदा�चत हे सगळं एखा�ा वेग�याच �ठकाणी घड�ं असे�. �क�वा
आप�या गावाचं नाव सोमनह�ळ� अस�यामुळे आप�या पूव�जांनी मु�ामच ही कहाणी
रच�� असे�. खरं काय, देव जाणे!पण एक गो� मा� न�क�; आप�या वडी�धा�यांनी
एखाद� गो� गांभीया�नं सां�गत�� अस��, तर �यांचा अनादर कधी क� नये. �यांचे बो�
अनुभवाचे असतात आ�ण एक गो� कधीही �वस� नको अनु�का, आपण पा�यासार�या
नैस�ग�क संप�ीचा वापर फार काळजीपूव�क के�ा पा�हजे.”

“हो, आजोबा. म�ा माहीत आहे ते. तु�ही नेहमी अधा�च ��ास पाणी �याय�ा घेता,
हे मी पा�ह�ंय. �यानंतर तु�हा�ा आणखी हवं अस�ं, तर परत ओतून घेता; पण पाणी
कधीच वाया घा�वत नाही. आजी म�ा अंघोळ करताना बाद��त पाणी काढून देते.
तेसु�ा फ� एकच बाद��. ती म�ा �ॉवर घेऊ देत नाही,” अनु�का �हणा��.

मग �त�ा आठवण झा��. �त�या घरी बंगळु��ा बाथ�मम�ये बाद��च न�हती. �तथे
फ� �ॉवरच होता, पण अनु�का�या आईनं �त�ा �नयम घा�ून �द�ा होता. सात
�म�नटां�न जा�त वेळ �ॉवरखा�� उभं राहायचं नाही. सात �म�नटां�न जा�त वेळ ती
�ॉवर घेत रा�ह��, तर �या�ा थंड पाणी यायचं.

ए�हाना ��सम�ये भोप�याचे ढ�ग भ�न झा�े होते. ते ��न के�री रंगा�या
ड�गरांसारखे �दसत होते. अनु�का आप�या आजोबांबरोबर पुढ�या सीटवर बस��.
�त�या डॅड��या कारपे�ा या �कम�ये खूप छान, गार गार वाटत होतं.

काही �णांतच ते जवळ�या गाव�या भाजीबाजाराकडे जाय�ा �नघा�े.



वरदा नद��या काठ� सह�

अन�ुका गे�े काही �दवस गावभर सायक�व�न भटकत होती. पण आता �त�ा
काहीतरी वेगळं करावंसं वाटू �ाग�ं होतं. �दवस��दवस गरमी वाढतच होती. �यामुळे
�त�ा पोहाय�ा जावंसं वाटू �ाग�ं. �तनं आप�या आजोबांना सां�गत�ं, “आजोबा,
म�ा ना वरदा नद�त पोहायचं आहे. आता म�ा छान सायक� चा�वता येते. मी
एकट�सु�ा जाऊ �केन. तु�ही सांगा ना, काय क� मी?”

“अनु�का, अगं काहीतरीच काय? ती मोठ� नद� आहे. तो काही पोहो�याचा त�ाव
न�हे. तु�ा पोहता येतं आ�ण सायक� चा�वता येते हे ठ�क, पण तू अजून �हान
आहेस. या अ�ा �ठकाणी तु�ा कुणीच एकटं पाठवणार नाही. तू कुणा मो�ा
माणसां�या बरोबर गे��स, तर गो� वेगळ�. हे बघ, मी �वतःच तु�ा नद�काठ� घेऊन
जाईन. पण आपण आधी सगळा बेत �व��थत आखू. आपण उ�ाच �तकडे सह���ा
जायचं का? आजी, स�वता आ�ण मी आप�या �पकअप �कनं �तकडे येऊ. आ�ही
बरोबर भाजीपा�ा आ�ण सामानसुमान घेऊ, �हणजे आप�या�ा नद�काठ� �वयंपाकही
करता येई�. तू आ�ण तुझे �म�-मै��णी सायक�व�न या. एकदा नद�काठ� पोहोच�ात,
क� तु�ही नद�त पोहो�याचा मनमुराद आनंद �ुटा. महादेव तुम�यावर �� ठेवे�च. मग
आपण �नवांत बसून जेवण क� आ�ण घरी येऊ.”

सह���ा आपण आ�ण आप�या �म�मंडळ�सोबत मोठ� माणसंही येणार आहेत, ही
क�पना अनु�का�ा फार�ी �च�� नाही. पण नद�त पो�न आ�यावर नद�काठ� आजीनं
��जव�े�ं गरम गरम �चकर जेवण जेवायची क�पना मा� �त�ा बेह� पसंत पड��.
आप�े आजोबा आप�या�ा सहसा कधीही क�ा�ाच नाही �हणत नाहीत, याची �त�ा
क�पना होती. ते�हा आप�या�ा नद�त पोहाय�ा ते एकटं पाठवाय�ा तयार नाहीत,
यामागेही तसंच काहीतरी कारण असणार, असं �त�ा वाट�ं.

आजी�ा जे�हा हा नद�काठ� सह���ा जा�याचा बेत समज�ा, ते�हा ती �चंड खू�
झा��. �तनं रा�ीच �वयंपाकाचं सामानसुमान बांधून घे�यास सु�वात के��. �तनं सरसू
आजी�ाही बरोबर ये�याचं �नमं�ण �द�ं. दोघी आ�या �स�या �दव�ी जेवणाचा काय
बेत करायचा याची चचा� क� �ाग�या. पोळ�, भाजी आ�ण �ब�ी �याळ� �ळ� अ�ा (हा
भाताचा �कार कना�टकात खूप �ोक��य आहे) या��वाय काहीतरी गोडधोड तर हवंच,



�हणून साखर �ाव�े�े कोरडे ग�ुाबजाम �यायचंही �यांनी ठरव�ं. स�वतानं चटया,
भांडी, चु��साठ� �ाकडं, एक �टो�ह, �ट���या ताट�या, केरसुणी आ�ण ��ॅ��टक�या
�प��ा असं सगळं सामान एक� के�ं. उ�ा सवा�चं खाणं�पणं उरक�यावर �तथे जमा
झा�े�ा कचरा गोळा क�न सगळ� साफसफाई के�या��वाय आजी �तथून �नघू देणार
नाही, हे स�वता�ा माहीत होतं.

�स�या �दव�ी आजी आ�ण �तचा कंपू सकाळ� सात�ाच �पकअप �कमधून नद��या
�द�ेनं रवाना झा�ा. मु�ं मा� साडेसात�ा जम��. �यांनी सायक�व�न नद�कडे कूच
के�ं. गावाबाहेर सायक� चा�व�याची अनु�काची ही प�ह��च खेप होती. खाचखळगे
अस�े�या र��यांव�न सायक� चा�वणं मुळ�च सोपं न�हतं. पण अनु�का सावका�,

जपून सायक� चा�वत होती. अचानक अ�मत खूप वेगानं पुढे गे�ा. मग यू टन� घेऊन
उ�टा माघारी आ�ा. �याचे सायक�वर कसरतीचे �योग चा�ूच होते. अचानक �यानं
दो�ही हात सोडून जरा वेळ सायक� चा�व��. नंतर उ�टं पॅड� मा�न दाखव�ं.

सायक�व�न जाताना म�येच मु�ं एका �ठकाणी थांब��. �या �ठकाणा�न �दसणारं
��य खरोखरच अवण�नीय होतं. �पकं वा�यावर डो�त होती. �या �पकांची नावं आ�ण
�यांची वै����ं, �यांचा हंगाम या�वषयी खूप काही जाणून �यायची अनु�काची इ�छा
होती. ती �तथं आणखी काही काळ र�गाळणार होती; पण मग �यांना पोहोचाय�ा उ�ीर
झा�ा असता आ�ण आजोबांना काळजी �ागनू रा�ह�� असती. �यामुळे ती �गेच
�नघाय�ा तयार झा��.

सगळ� मु�ं जे�हा नद�काठ� जाऊन पोहोच��, ते�हा �तघी बायका �वयंपाका�या
तयारी�ा �ाग�या हो�या. �या �ठकाणी खूप वषा�पूव� बांध�े�ा एक दगडी चौथरा आ�ण
मंडप होता. �यांनी तो साफ क�न �तथं सामानाची मांडामांड के�� होती. �या उंच
�ठकाणा�न �तघ�ना नद�चं पा� �व��थत �दसू �कत होतं. �या �तघ�चं काम कसं चा�ू
आहे यावर आजोबा देखरेख करत उभे होते. अनु�का�ा ��न ते �दस�े आ�ण �त�ा
हसू फुट�ं.

मु�ांनी सायक�� �टँड�ा �ावून उ�या के�या. सगळ� मु�ं नद��या पा�ाकडे
धाव��. जवळ जाताच �तथ�या पा�या�ा ��ोरीनचा मुळ�च वास येत नस�याचं
अनु�का�ा जाणव�ं. आजोबांनी हात उंच क�न सव� मु�ांना जाग�या जागी थांब�याची
खूण के��. मग ते �वतः नद��या पा�ात उतर�े. ते महादेवकडे वळून �हणा�े, “मी
�वतः चा�त थोडा पुढे जातो आ�ण मु�ांना पोहत कुठपय�त जाऊ �ायचं, ते बघतो.



�यांनी या इथून पोहो�यास सु�वात के�� तरी चा�े�; पण पा�याचा वेग �जथं फार
जा�त आहे, अ�ा बाजू�ा �यांनी जाता कामा नये.”

“आजोबा, या पा�यात मगरी-सुसरी तर नाहीत ना?” अनु�का �हणा��. �तनं
नुकताच एक �च�पट पा�ह�ा होता �याची �त�ा आठवण झा��.

“नाही गं. या नद�त मगरी-सुसरी नाहीत. पण हं, थोडे मासे आहेत. मु�ांनो,
सग�यांनी जरा इकडे �� �ा. या �ठकाणी पा�यात उडी वगैरे मार�याचं धाडस
चुकूनही करायचं नाही, बरं का. कारण नद��या पा�ात मोठा�े खडक आहेत. उ�ा
मारा� आ�ण कुठेतरी जोराचा मार �ागे�. तो बघा, �तकडे पा�यात अधा� बुड�े�ा
केवढा मोठा खडक �दसतोय ना? प�ह�यांदा इथून �नघा�ात, क� �या खडकापय�त
पोहत जा. मग �या खडकावर चढून थोडा वेळ दम खा. तुमचा थकवा गे�ा, क� उ�टं
पो�न इकडे परत या. आ�ण समजा तु�ही खूप दम�ा असा� आ�ण तु�हा�ा असं
वाट�ं, क� आता परत पो�न जा�याची आप�यात ताकद नाही, तर म�ा �क�वा
महादेव�ा हाक मारा. आ�ही तु�हा�ा आणाय�ा येऊ.”

हे ऐकून अ�मतची �नरा�ा झा��, “�हणजे काय? आ�ही इतकं कमी अंतर
पोहायचं? मग काय फायदा? म�ा तर नद��या पा�ातून पोहत पोहत प��कड�या
तीरावर जायचं होतं. ”

पण आजोबांनी जोरजोरात मान ह�वून �या�या या ह�ा�ा साफ नकार �द�ा.

आनंद�ा पोहता येत न�हतं. तो �हणा�ा, “मी नुसता पा�यात पाय बुडवून खेळणार
आहे.”

मेधा�ा पोहता येत अस�ं तरी ती थोडी घाबरट होती. �त�ा पा�यात नुसतं डंुबायचं
होतं.

अनु�कानं यापूव� उ�हाळ� ���बरांम�ये पोह�याचं �ा���ु� ����ण घेत�े�ं होतं.
ती �चंड उ�साहात होती. अचानक �त�ा एक �ंका आ��. ती आजोबांना �हणा��,
“नद��या पा�या�या �वाहाची �द�ा क�ी ओळखायची हो आजोबा?”

आजोबा हसून �हणा�े, “अगं, ते तर अगद� सोपं आहे. एक छोटंसं पान तोडून
नद��या �वाहात सोड आ�ण �याचं नीट �नरी�ण कर. ते नेहमी �वाहाबरोबरच वाहत



पुढे जातं.”

�यावर अनु�का काही बो��� नाही. �तनं आजीकडे पा�ह�ं आ�ण धावत
�त�याजवळ गे��.

ती अ�ी अचानक धावत आप�याजवळ आ�े�� पा�न आजी�ा आ�य� वाट�ं. ती
भा�या �चरत होती. अनु�का �त�या कानात हळूच कुजबुज��, “आजी, म�ा पोहाय�ा
जाय�या आधी बाथ�म�ा जायचंय गं.”

आजी जोरात हस��.

“अगं अनु�का, इथं कुठ�� आ��य बाथ�म? जा �तकडे झुडपा�या पाठ�मागे,” असं
�हणून स�वतापण मो�ांदा हसू �ाग��.

अनु�का�ा ध�काच बस�ा. ती आजीकडे पा�न कुरकुरत �हणा��, “आजी, असं
कसं क� गं मी? ते काय चांग�ं असतं का? मी तरी अ�ी झुडपामागे कधीच गे�े��
नाही.”

अनु�काची अडचण आजी�या ��ात आ��. ती ह�केच �हणा��, “बाळा, तुझं
�हणणं खरं आहे; पण या भागात बाथ�मची सोयच नाही. तु�ा जर थांबणं ��य नसे�,

तर स�वता �हणते आहे, तसंच करावं �ागे�. च�, मी तु�यासोबत येते आ�ण तु�याकडे
पाठ क�न

उभी राहते. �हणजे तू कोणा�ा �दसू �कणार नाहीस.”

“नाही गं आजी, म�ा नाही हे जमणार,” अनु�का �हणा��.

“अगं, पण पोहाय�ा गे��स आ�ण दम नाही �नघा�ा तु�ा, तर नद�चं �व�छ पाणी
खराब होई� ना? मग �यापे�ा झाडाझुडपांम�ये गे�े�ं काय वाईट?”

असं �हणून ती अनु�काचा हात ध�न �त�ा झाडापाठ�मागे घेऊन गे��.

तो काय��म उरक�यावर अनु�का परत नद��या पा�ाकडे हळूहळू चा�त गे��. �तनं
अंगात�या कप�ां�या खा�� पोह�याचा पो�ाख चढव�ा होता. �यामुळे जवळ गे�यावर



�तनं पटकन अंगात�ा ट��ट� आ�ण जी�स काढून �गेच पा�यात पाय टाक�ा. पाणी
खूपच गार होतं; पण काही �म�नटांतच �त�ा �याची सवय झा��. मग मा� �त�ा खूप
मजा येऊ �ाग��. बं�द�त त�ावात पोह�यापे�ा इथं असं मोक�यावर नद��या पा�ात
पोहणं खरोखरच रोमहष�क होतं. बंगळु��ा ज�तरण त�ावात पोहताना इतक� गद�
असायची क�, पोहाय�ा पुरे�ी जागासु�ा �मळायची नाही. उ�हा�या�या सु��त तर �तथं
इतक� दाट� असायची क�, एकाचा �स�या�ा ध�कासु�ा �ागायचा. अनु�का जरा वेळ
मनासारखं पोह��. �यानंतर ती �या नद��या पा�ातून वर आ�े�या खडकावर चढून
बस��. �यानंतर पु�हा थोडा वेळ पोह��. मग जरा वेळ �तनं आप�या �म�मंडळ�बरोबर
पा�यात नुसतं डंुब�याचा मनमुराद आनंद �ुट�ा.

‘म�ा हे असं रोज रोज कराय�ा �मळा�ं असतं, तर �कती बरं झा�ं असतं!’ �त�या
मनात आ�ं. अखेर ब�याच वेळानंतर �त�ा थकवा जाणव�ा.

ए�हाना �पार�या जेवणाची वेळ झा�� होती. “मु�ांनो, आता पा�यात खेळणं पुरे
झा�ं. च�ा, सग�यांनी बाहेर या पा�. जेवण तयार आहे.”

आता खरंतर सग�यांनाच भूक �ाग�� अस�यानं, सगळे झटपट पा�याबाहेर पड�े.

आजीनं सवा�ना अंग कोरडं कर�यासाठ� टॉवे�स �द�े.







केस पुसता पुसता अनु�का आजी�ा �हणा��, “ही नद� कुठून येते गं? आ�ण इथून
पुढे कुठे जाते?”

“अगं, ��येक नद�चं एक उगम�थान असतं. गंगा नद�चं उगम�थान आहे गंगो�ी.
त�ीच यमुना नद� य�नो�ीपासून उगम पावते. त�ीच ही वरदा नद� कना�टकमधी� सागर
�ज��ाती� एका बारमाही पा�या�या दााोतामधून उगम पावते. छो�ा न�ा जाऊन
मो�ा न�ांना �मळतात आ�ण मो�ा न�ा पुढे जाऊन समु�ा�ा �मळतात.”

“आजोबा, नद�चं पा� सगळ�कडे हे एवढं मोठं असतंच का हो?” अ�मतनं
आजोबांना �वचार�ं.

“नाही. या वरदा नद�चं पा�सु�ा उ�हा�यात �हान होतं. पण याउ�ट पावसा�यात
वरदा नद��ा इतका फुगवटा येतो, क� �तचं पा� आ�ा �दसतं आहे �या�या तीन पट�नी
वाढतं. पण अथा�त �या वेळ� पाणी इतकं �व�छ राहत नाही. �वाह खूप वेगवान असतो
आ�ण पा�याबरोबर बराच �चख� वाहत येतो. �या वेळ� मा� इथं कुणी पोहोत नाही.”

“तु�ही वरदा नद�चा उ��ेख ‘ती’ असा करताय?”

“अरे, नद� ही एखा�ा ��ीसारखी, एखा�ा ग�ृहणीसारखी असते. ती सतत फ�
देतच असते. ���याही अ�ाच असतात. �ेमळ, दयाळू, �या �वतःचं उभं आयु�य �यां�या
कुटंुबासाठ� वेचतात- तुझी आजी, तुझी आई… या सग�याही तेच करतात,” आजोबा
�हणा�े.

�यांचं ते बो�णं ऐकून आजी�ा खुदकन हसू फुट�ं.

�यानंतर �या सवा�नी �या दगडी चौथ�यावर बसून �चकर जेवणाचा आ�वाद घेत�ा.
सगळ� मु�ं इतक� भुकेज�े�� होती क�, ती आज नेहमी�या चौपट जेव��.

इतकं तुडंुब जेवण झा�यावर अ�मत, मेधा, आनंद आ�ण अनु�का या सवा�नाच झोप
आ��. �यांचे प�गळु�े�े डोळे पा�न आजी �हणा��, “अरे महादेव, या मु�ांना
झोपाय�ा चटया अंथर पा�. �यांची झोप झा�� क� आपण घरी जाऊ. सूया��ता�या आत
घरी पोहोचाय�ा हवं ना.”



काही तासांनंतर मोठ� माणसं �पकअप �कम�ये बसून घरी गे�� आ�ण मु�ं
सायक��नं आपाप�या घरी गे��.

�या रा�ी घरी जेवाय�ा फ� आजोबा, आजी आ�ण अनु�का असे �तघंच होते.
आजी �हणा��, “गौरी गावा�ा गे�� आहे. �ंकर मा�तर आ�ण आनंद दोघंच आहेत.
मा�तरांनाच घरी �वयंपाक करावा �ागणार. आपण �यांना आज आप�याकडे जेवाय�ा
बो�ावू.”

आजोबांना ती क�पना पसंत पड��. �यांना �ंकर मा�तरां�ी ग�पागो�ी करणं
नेहमीच आवडायचं. �यामुळे ते अनेकदा मा�तरांना घरी जेवाय�ा बो�ावून घेत. “हो,
हो, चा�े� ना. आपण �यांना जेवाय�ा बो�ावू,” आजोबा �हणा�े, “�ंकर
मा�तरांकडून �कतीतरी नवनवीन गो�ी ��काय�ा �मळतात. गावात असं आणखी
कुणीच नाही. �यांनी खूप �वास के�ाय. �यांचं वाचनही अफाट आहे. ते रोज इंटरनेट
उघडून काय काय वाचत असतात. मी आता �हातारा झा�ोय. �यामुळे म�ा या अ�ा
ब��ुत �ोकांकडून �ान �मळवणं बरं वाटतं. �यामुळे म�ाच त�ण झा�यासारखं
वाटतं.”

जेवाय�ा साधारण तासभर रा�ह�ा असताना �ंकर मा�तर आ�े. सु�वाती�ा
गाव�या �ाळेत काय काय बद� घडवून आणणं गरजेचं आहे, यावर चचा� झा��.
अचानक आजोबांना आठवण झा��, “�ंकर, अनु�का म�ा सोमनायक राजा,
सोमनह�ळ� आ�ण पाय�यांची �वहीर या सग�या मागची कथा काय आहे, हे �वचारत
होती. म�ा जे काही माहीत आहे ते मी �त�ा सां�गत�ंच आहे; पण तुमचा इ�तहासाचा
अ�यास मोठा आहे. �या सोमनह�ळ��या पाय�यां�या �व�हरीब�� तु�ही म�ा काही
सांग ू�का� का?”

�ंकर मा�तर संकोचानं हसून �हणा�े, “सर, तु�हा�ा वाटतं तसं काही नाहीये. पण
म�ा वाचनाची फार आवड आहे, ही गो� मा� खरी आहे. मी इ�तहासाचा पद�ु�र
अ�यास जे�हा करत होतो, ते�हा मा�या �ा�यापकां�ी अनेकदा माझी �व�वध �वषयांवर
चचा� �हायची. मी अजूनही �यां�या संपका�त आहे. काही �दवसांपूव� आ�ही ‘�काइप’वर
चॅ�ट�ग करत असताना नेमका हाच �वषय �नघा�ा, ते�हा �यांनी म�ा जे काही सां�गत�ं,

�यानं तर माझे डोळे खाडकन उघड�े.”

“असं काय सां�गत�ं �यांनी?” आजोबा उ�सुकतेनं �हणा�े.



आजी ते सगळं संभाषण �वयंपाकघरातून ऐकत होती. �ंकर मा�तर काय सांगतात
ते ऐकाय�ा तीपण �गबगीनं बाहेर आ��. आजी�ा कॉ�ेजचं ���ण घे�याची संधी
�मळा�� नाही, पण �तची �ज�ासू वृ�ी �चंड होती. �ानसंपादन कर�याची �ज� �त�या
अंगी होती.

�ंकर मा�तर सांग ू �ाग�े : “ते �हणा�े, वरदा आ�ण तुंगभ�ा या न�ां�या
खो�यामध�या भागात अनेक छोट� छोट� रा�यं होती. �यावर अनेक राजे रा�य करत
होते. या �हान रा�यां�या राजांना ‘प�ेयगररस’ असं �हणत. ती सव�च रा�यं एका
साव�भौम राजा�ा अं�कत होती. �या रा�यां�या दैनं�दन कामकाजात या ��येक राजा�ा
�वतः�या मना�माणे वाग�याचं, �नण�य घे�याचं �वातं�य होतं; परंतु �यांना �या साव�भौम
राजा�ा कर �ावा �ागत होता. �या साव�भौम राजा�ा कधीही यु�ावर जावं �ाग�ं, तर
या सव� मांड��क रा�यांना �यासाठ� आपाप�ं सै�य पाठवावं �ागत होतं. मा�या
�ा�यापकां�या मते, सोमनायक हाही असाच एक मांड��क राजा होता. इ�तहासकारांना
हजारो वषा�पूव�चे ���ा�ेख सापड�े आहेत. �यावरी� मजकुराम�ये असं आढळ�ं, क�
राजा सोमनायक यानं �या�या राजधानीचं बरंच वण�न के�े�ं होतं. तेथी� मं�दरं,
ज�ा�य, आमराया आ�ण इतर �थळां�वषयी ���ह�े�ं होतं.”

“ते पुरातन �ेख आपण आज वाचू �कतो का? ते आपण वापरतो त�ाच क�ड
भाषेत ���ह�े�े आहेत का?” आजोबांनी �वचार�ं.

“नाही, �याती� ��पी आ�ण �यात वापर�यात आ�े�� भाषा हे दो�ही खूपच वेगळं
आहे. ते फ� त�� ���नाच समजू �कतं.”

“�यात काय ���ह�ं आहे?” आजी �हणा��.

“�यात असं �हट�ंय, क� सोमनायक हा मरनायक राजाचा मु�गा. तो आप�या
व�ड�ां�माणेच एक महान यो�ा होता. तो साहसी, दयाळू, धैय��ी� आ�ण अ�यंत
दान�ूर होता. �याची राजधानी वरदा आ�ण तुंगभ�े�या खो�यां�या मधोमध वस�े��
होती. �या राजधानी�या बाहेर एक घनदाट अर�य होतं. �यात खूप �ह�दाा �ापदं राहत
होती. सोमनायक �वतः �या �ापदांपासून �या�या �जेचं र�ण करत असे, �यां�या
गाईगरुांचं र�ण करत असे. तो अ�त�य धा�म�क �वृ�ीचा होता. �यानं ��वमहादेवाची,
�व�णूची आ�ण वीरभ�ाची अनेक मं�दरं बांध��. �यानं उ�च ���णासाठ� एक �व�ापीठ
�थापन के�ं. �तथं अ�यापनाचं काम करणा�या अ�यापकांना �यानं ज�मनी �द�या,



�यांची सव�तोपरी काळजी घेत��. असंही �हणतात, क� �ेतक�यां�या �पकांना �व��थत
पाणीपुरवठा कर�यासाठ� �यानं खूप मोठा ज�ा�य बांध�ा आ�ण �या�या
�जाजनांसाठ� �यानं �प�या�या पा�याचीसु�ा �व�था के��.”

“�यात पाय�या अस�े�या �व�हरीसंबंधी काही उ��ेख आहे का?” अनु�कानं
अधीरतेनं �वचार�ं.

“एका �ेखात असं �हट�ंय, क� �यानं आप�या रा�यात पाय�या अस�े�या अनेक
�व�हरी बांध�या. �याती� एक �यानं सोमनह�ळ� इथं बांध��. ती फार अ��तम होती.
�या �ेखात �या सोमनह�ळ��या �व�हरीचं वण�न के�े�ं आहे. �या �व�हरीम�ये एक
ज�ा�य व �याभोवती सात �नतांत सुंदर ��वा�यं अस�याचंही �हट�ं आहे. असा
���ा�ेख सोमनह�ळ�पासून प�ास �क�ोमीटर �र एका �ठकाणी सापड�ा. �यामुळे
ती पाय�या-पाय�यांची �वहीर खरंच आप�या सोमनह�ळ�त होती, क� याच नावाचं
आणखी एखादं गाव या भागात �सरीकडे कुठे होतं, हे कळाय�ा माग� नाही. पण
आम�या मा�हती�माणे तरी इथं आप�या गावात अ�ी कुठ��ही पाय�यांची �वहीर नाही.
या भागात अनेकदा अनेक �ठकाणी उ�खननं झा��; पण कुठंही �याचा मागमूससु�ा
सापड�ा नाही.”

ते ऐकून अनु�का�या चेह�यावर �नरा�ा पसर��.

आजीनं �त�या डो�याव�न हात �फरव�ा, “हे बघ, इकडे ये, मी तुझा आवडता
खाऊ बनव�ा आहे. तुझे आवडते �ाडू के�े आहेत.”

ते पा�न अनु�काचा चेहरा उजळ�ा.

“आजी, मी तीन �ाडू खाऊ?” ती आजी�या मागोमाग �वयंपाकघरात जाऊन
आजीकडे �ाडीगोडी �ावू �ाग��.



गाय आ�ण �तचं वास�

�स�या �दव�ी सकाळ� दहा वाजता आजी गाई�या गो�ात ��र��. ती त�ीच
�गबगीनं बाहेर येऊन �हणा��, “अगं स�वता, म�ा वाटतं, आज आप�� कामधेनू
�वणार ब�तेक.”

अनु�का जवळच उभी होती. आजीचं बो�णं ऐकताच ती �हणा��, “पण आजी, हे
तु�ा कसं कळ�ं गं?”

“अगं बाळा, आज �कती वषा�चा अनुभव मा�या पाठ��ी आहे. इथ�या सग�या
गाईगरुांची देखभा� मीच तर करते. आज सकाळ� कामधेनू नेहमीसारखं नीट पाणी
�याय�� नाही. �त�ा �व��थत बसता येत नाहीये आ�ण �तचं पोट आता खूपच वाढ�ं
आहे. आता �वकरच ती �वणार आहे, असं ती जणू काही म�ा सांगायचा �य�न करते
आहे. मी आता उ�ा आ�ण परवा कुठंही जाणार नाही. कामधेनू�ा माझी गरज आहे.
बेटा, तू माझं एक काम कर�ी�? जरा सरसू आजी�ा आ�ण मा�या देवळात�या
मै��ण�ना सांग, कामधेनूचा पाडा ज�मा�ा येईपय�त मी काही देवळात जाऊ �कणार
नाही.”

“हो आजी. मी पाच �म�नटांत जातेच.”

मग आजीनं मागे वळून स�रता�ा भरपूर सूचना �द�या. “भरपूर तां�ळ �भजत घा�.

नारळ खरवडून �यात गळू �मसळून ठेव. मी बागेतून थो�ा वनौषधी घेऊन येते. तू ते
सगळं एक� वाटून ठेव. मग आपण ते कामधेनू�ा खाय�ा देऊ.”

“पण आजी, तू हे सगळं कामधेनू�ा का खाय�ा घा�णार आहेस?”

“�यामुळे �तचं बाळंतपण सोपं होई�.”

“आजी, अगं �त�ा आता पाडा होणार आहे. तर आपण �त�ा �गेच गरुां�या
दवाखा�यात �याय�ा हवं. तू घरी क�ी �तची नीट काळजी घेणार?”

“अनु�का,” आजीनं �त�ा �ांतपणे समजावून सां�गत�ं, “आप�या गावात गरुांचे
डॉ�टर आठव�ातून फ� एकदाच येतात. �हणून तर मी तैय�वा�ा बो�ावणं धाड�ंय



ना. ती �����त सुईण आहे. अनुभवी आहे. �यामुळे अ�ा �संगी गरुां�या डॉ�टरचं
काम तीच करे�.”

तेव�ात आजोबा �तकडून कुठंतरी �नघा�े होते. आजीनं �यांना हाक मार��, “हे
बघा, आज कामधेनू�ा इतर गरुांसोबत कुरणात चराय�ा पाठवू नका. गायरानातून
�त�यासाठ� ताजं गवत मागवून �या. ��वाय आज माणसं �ावून गोठाही साफ क�न
ठेवाय�ा हवा. ती आता �वकरच �वणार आहे. ��वाय मो�ा �प�पात पाणीही भ�न
ठेवावं �ागे�. पाडा ज�मा�ा आ�यावर साफसफाई करावी �ागे� ना.”

आजोबांनी मान डो�ाव��.

मध�या काळात आजीनं नुसती पोळ�-भाजी क�न ठेव��. जेवाय�ा फारसं काही
न�हतं. आजीचं सगळं �� आज कामधेनूकडेच होतं.

अनु�का�ा गाई�या वासराचा ज�म होताना बघायचं होतं. ती पळत जाऊन आजीचा
�नरोप �त�या मै��ण�ना सांगनू आ��. मग ती आजी�ा �हणा��, “आजी, तैय�वा
कामधेनूचं बाळंतपण करे� ते�हा �तथ�मी थांबू? मी पण तु�हा�ा मदत करीन.”

“नाही अनु�का, या वेळ� नाही मी तु�ा �तथं येऊ देणार. तू अजून खूप �हान
आहेस. आ�ण भोवता�� गद� झा�े�� कामधेनू�ा आवडणार नाही. �त�ा तैय�वाची
आ�ण माझी सवय आहे. तू आजोबांबरोबर बाहेर बस. पाडा ज�मा�ा आ�ा ना, क� मी
�गेच तु�ा बो�ावून घेईन हं.”

“बरं आजी. चा�े�,” अनु�का �हणा��. आप�� आजी आ�ा खूप काळजी करत
आहे, हे �त�ा जाणव�ं होतं. �तचं �� �स�या �वषयाकडे वळव�यासाठ� अनु�का
मु�ाम �हणा��, “तू या तीन गा�ची नावं क�ाव�न ठेव��स गं?”

“अगं, सग�यात मोठ� गंगा. आप�या भारताती� प�व� नद� गंगा आहे ना, �याव�न
हे नाव ठेव�ं आहे. गंगा नद� नसती, तर आज आप�ा भारतदे�सु�ा नसता. आप�े
जुने वेद, वा�य आ�ण आप�� �ाचीन सं�कृती, या सग�यांचा उदय गंगे�या काठ�च
झा�ा. आता आप�� गंगा गाय �हातारी झा�� आहे. ती आता �ध देत नाही. पण
�ेवटपय�त आपणच �तचा सांभाळ करायचा. कारण हेच �तचं घर आहे. कामधेनू आ�ण
बसंती या दोघी �त�याच पोट� ज�मा�ा आ�या.”



“पण मग कामधेनूचं नाव तू क�ाव�न ठेव�ंस?” अनु�का अधीरतेनं �हणा��.

आजी�ा हसू फुट�ं. “कामधेनू ही प�व� गाय असते. �तचा मा�क �त�याकडे जे
काही मागे�, ते ती �या�ा पुरवते. ही माझी गायही मा�यासाठ� अ�ीच आहे. ती
कुटंुबासाठ� भरपूर �ध देते, �यापासून आप�या�ा मुब�क दही, �ोणी, तूप, पनीर
आ�ण ताक �मळतं.”

“आ�ण मग बसंती हे नाव क�ामुळे सुच�ं गं तु�ा?”

�यावर आजी अगद� मनापासून हस��, “खरं सांग?ू आजवर गाईचं नाव कुणीही
बसंती ठेव�े�ं नसे�. तीस वषा�पूव� तु�या आजोबांनी एक �सनेमा पा�ह�ा. �याचं नाव
‘�ो�े’. �याची जी ना�यका होती ना, �तचं नाव बसंती. ते�हापासून तु�या आजोबांना ते
नाव फारच आवड�ंय बरं का. जे�हा तू ज�म��स ते�हाही आजोबां�या मनात तुझं नाव
बसंती ठेवायचं होतं; पण तु�या आई-व�ड�ांनी अनु�का ठेवायचं ठरव�ं. �यामुळे मग
�तस�या गाईचं नाव आ�ही बसंती ठेव�ं.”

�यावर अनु�का जोरात �खदळ��.

“आम�याकडे दोन बै�सु�ा आहेत. राम आ�ण ��मण. आ�ही �यांना बाजारातून
खरेद� क�न घरी आण�ं, ते�हा ते खूप �हान होते.”

�पार�या जेवणानंतर आजोबा वामकु�ी �याय�ा गे�े आ�ण आजी पु�हा
कामधेनूकडे बघाय�ा गो�ात गे��. अनु�का ओसरीवर बसून एक पु�तक वाचू
�ाग��. मधूनच कधीतरी ती �ड��नरी उघडून एखा�ा ��दाचा अथ� बघे. इत�यात
एक जुनाट सुती �हर�ा रंगाची साडी नेस�े��, डो�याव�न पदर घेत�े�� बाई आ��.
तैय�वा! �त�ा पाहताच आजीचा चेहरा उजळ�ा. ती �हणा��, “तैय�वा ये. काही
ना�तापाणी क�न आ�� आहेस क� नाही? नसे� तर आधी खाऊन घे. आज
कामधेनूसाठ� हा मह�वाचा �दवस असणार आहे.”

तैय�वा हस��. �तचे दात पान खाऊन रंग�े�े होते. “अ�मा, माझं जेवण झा�ंय. ही
कामधेनूची �तसरी खेप आहे. �यामुळे �त�ा तसा अनुभव आहेच. फ� �त�या वेदना
आपण क�ा कमी क� �कतो, हे बघायचं. मी आता जरा �त�याकडे जाऊन बघते.”



तैय�वा आजीबरोबर गो�ात गे��. गो�ाचं दार उघडं होतं. �यामुळे अनु�का�ा
�यांचं बो�णं ऐकू येत होतं. �यामुळे ती धावत धावत गो�ापा�ी गे��. �त�ा पाहताच
आजीनं घाईनं गो�ाचं दार बंद क�न घेत�ं; पण बंद दाराआड �यांची चा��े��
कुजबूज अनु�का�ा ऐकू येत होती. “आणखी काही तास जाती�. पण �या�न जा�त
वेळ नाही �ागणार. आजी, �त�ा जरा थोपटा आ�ण �ांत करा. �यानंतर आपण बाहेर
थांबू आ�ण जरा जरा वेळानं येऊन बघू.”

�यानंतर पंधरा �म�नटांनी आजी आ�ण तैय�वा बाहेर आ�या.

“आजी, तू �या कामधेनू�ा थोपटत का होतीस गं?” अनु�कानं �वचार�ं.

“अनु�का, �ाणीसु�ा काही बाबतीत माणसांसारखेच असतात. �यांना जे�हा खूप
वेदना होत असतात ना, ते�हा �यांना कुणी जर मायेनं थोपट�ं, तर �यांनासु�ा बरं
वाटतं. तु�ा जे�हा बरं नसतं, ते�हा तू नाही का तु�या आईकडून थोपटून घेत? तसंच.

�यांना काही आप�यासारखं बो�ता येत नाही; पण �यां�या भावना आप�यासार�याच
असतात.”

“अ�मा, म�ा जरा पानसुपारी अस�� तर �ा ना! म�ा पान खाय�ा खूप आवडतं,”
तैय�वा �हणा��.

“हो देईन, पण गो�ात थुंकायचं नाही. माग�या बाजू�ा �स�क आहे, �तथे जाऊन
थुंकायचं,” आजी �त�ा �ेमानं पण ठामपणे �हणा��.

“अ�मा, पानवे� आ�ण पोफळ�चं झाड गावात फ� तुम�याकडेच आहे. �हणून मी
नेहमी तुम�याकडे पानसुपारी मागते,” तैय�वा �हणा��.

आजी नेहमी अ�यंत �व�छ आ�ण नीटनेटक� असायची. ती मो�तया रंगा�या �टाच�
के�े�या परीटघडी�या सा�ा नेसायची. ती केस �व��थत �व�च�न �यांचा आंबाडा
घा�ायची. �यात एक फू� नेहमी खोच�े�ं असायचं. ती अंगावर फारसे दा�गने घा�त
नसे; पण ती अगद� मनमोकळं हसायची. �तचं घरही नेहमी आवर�े�ं, नीटनेटकं
असायचं. �त�या घरी बाहेरचे चप�ा-बूट घा�ून �ह�ड�यास बंद� होती. �व�छते�या
बाबतीत आजी फार काटेकोर होती आ�ण �तचे �या बाबतीत�े �नयम सवा�नाच
बंधनकारक होते, याची अनु�का�ा क�पना होती.







आजी आ�ण तैय�वा गो�ाबाहेर एका बाकावर बस�या. �यानंतर बरेच तास गे�े.

�या दोघी �व�वध �वषयांवर ग�पा मारत हो�या आ�ण अधूनमधून कामधेनू�ा बघून येत
हो�या.

अचानक कामधेनूनं मो�ांदा हंबरडा फोड�ा. आजी आ�ण तैय�वा घाईघाईनं
गो�ात ��र�या. खरंतर बांबूनं बांध�े�या �या गो�ा�ा पु�कळ फट� हो�या. �यातून
डोकावून आत काय चा��ंय, हे पाह�याचा अनु�का�ा खूप मोह झा�ा. पण मग �त�ा
आजीचं बो�णं आठव�ं. ती �हा�या मु��सारखी बाहेर बाकावर बसून रा�ह��.

जरा वेळात आजीची हाक ऐकू आ��, “अनु�का, कामधेनू�ा मु�गी झा�� आहे. मी
�त�ा बाहेर घेऊन येते.”

आजी एक पांढरं वास� घेऊन बाहेर आ��. �याचे डोळे अध�वट �मट�े�े होते.
अनु�का�या क�पनेपे�ा ते आकारानं बरंच मोठं होतं. �या वासरा�या अंगाव�न हात
�फरव�यासाठ� ती पुढे आ��; पण आजी �त�ा थांबवून �हणा��, “असं क� नको.
आधी �तची आई �त�ा चाटून �व�छ करे�. �त�यावर माया करे�. तू �तकडे जाऊन
हात-पाय धुऊन ये बघू.”

मग आजीनं जे सां�गत�ं होतं ते कर�यासाठ� अनु�का पळत बाहेर गे��. ती जे�हा
परत आ��, ते�हा तैय�वा एका केरसुणीनं गोठा �व�छ झाडत होती. अनु�का घाईनं
आत ���न कामधेनू�या जवळ गे��. ती आप�या बाळा�ा �ेमानं चाटत होती. बाळही
आई�या मानेचे बारीक बारीक चावे घेत होतं. अनु�का�ा तर ते वास� �क��चत हसत
अस�याचा भास झा�ा!



वरदा टेकडी

सोमनह�ळ�पासून वरदा नद��या काठापय�त जो र�ता होता, �या र��यातच
अ�या� वाटेवरती एक छोट� टेकडी होती. �तचं नाव ‘वरदा’. नद�काठ� सह���ा
�नघा�यानंतर अनु�कानं वाटेत ही टेकडी पा�ह�� होती. �त�ा आणखीही एक गो�
माहीत झा�� होती. रोज सकाळ� दोन गरुाखी गावाती� सवा��या घ�न �यांची गाईगरुं
घेऊन गावाबाहेर अस�े�या कुरणात चराय�ा नेत असत. �या वेळ� ते �या गरुांना
चर�यासाठ� वरदा टेकडीवरसु�ा घेऊन जात. �तथे एक �व�तीण� चराऊ कुरण होतं. गरुं
�तथे �दवसभर चरत. गरुाखी आपाप�� ��दोरी बांधून घेऊन जात आ�ण �पारी �तथंच
झाडाखा�� बसून जेवत. ते �या गरुांना घेऊन सं�याकाळ� परत येत. गावात एकेका�या
घरी जाऊन �याची �याची गरुं �यां�या �यां�या गो�ात सोडून मगच आप�या घरी जात.

आजीकड�या गो�ाती� सव� गरुांना एकतर सकाळ�, नाहीतर सं�याकाळ�
सामुदा�यकरी�या धुऊन काढ�याचा काय��म असे. ��येक गरुा�या ग�यात वेग�या
रंगाची घंटा होती. गरुं सकाळ� चराय�ा बाहेर पड�� क� गोठा �व�छ धुऊन साफ
कर�यात येत असे. गो�ा�ा �सम�ट काँ��टची फर�ी होती. ती वारंवार धुऊन �व�छ
ठेव�याचा आजीचा ��र�ता अस�यामुळे �तथं कधीही मा�या अथवा �ग�धी नसे. गरुांना
पाणी �प�यासाठ� जो कॅनॉ� होता, �याती� पाणीसु�ा वरचेवर बद��यात येत असे.

गो�ा�ा �ागनू एक गोदाम होतं, �यात वाळ�े�ं गवत साठव�यात येई. ��येक
गाई�ा चारा खा�यासाठ� �सम�टचं घमे�यासारखं भांडं होतं. रोज सकाळ� आ�ण
सं�याकाळ� असं दोन वेळा �यांना चारा दे�यात येई.

काही �दवसांनंतर अनु�का सकाळ� �वकर उठ��. �त�ा आप�या �म�मंडळ�बरोबर
टेकडीवर �फराय�ा जावंसं वाटत होतं. �तनं आजी- आजोबांना हा बेत सां�गत�ा.

आजोबा �हणा�े, “ज�र जा. पण जाताना महादेव�ा सोबत �हणून घेऊन जा. तो
�तथं तु�हा�ा �व��थत नेई�. असं करा, �पारी जा आ�ण �त�हीसांजे�या आत परत
या.”

आजीनं महादेव�ा हाक मा�न �या�यापा�ी एक तांदळानं भर�े�� �प�वी आ�ण
�स�या थै��त साखर �द��. “जाताना हे घेऊन जा आ�ण मुं�यांना आ�ण खार�ना खाऊ



घा�ा,” ती �हणा��.

‘या खारी आ�ण मुं�यांना आजीनं क�ा�ा खाय�ा घा�ाय�ा हवं?’ असं अनु�का�या
मनात आ�ं. �तनं आप�� पाठ��ा �ाव�याची बॅकपॅक मो�ा उ�साहानं भर��.
�पार�या जेवणानंतर अनु�काची व महादेवची पाठवणी क�न आजी-आजोबा झोपाय�ा
गे�े.

सग�यांनी �ाळे�या मैदानावर जमायचं आ�ण �तथून पुढे टेकडीवर जायचं, असं
ठर�ं होतं. �तथं एक� भेट�यावर सगळे पुढे �नघा�े.

�पारचं ऊन चांग�ंच ताप�ं होतं; पण मेधा�ा �याचं फारसं काही वाटत न�हतं.
�त�ा �याची सवय होती. अ�मत�ा तर �द����या मानानं इथं ब�यापैक� गारच वाटत
होतं. आनंद आ�ण महादेव यांना या उ�हाची �फक�र न�हती; पण अनु�कानं मा�
उ�हापासून डोकं सांभाळ�यासाठ� आप�या बॅगेतून हॅट काढून घेत��.

हमर��या�ा �ाग�यानंतर जरा वेळातच ते सव� जण टेकडी�या वळणावर वळ�े. या
र��यावर पुढे गे�यावर कडे�ा पु�कळ झाडंझुडपं होती.

महादेव�ा �तथं मुं�यांची रांग �दस��. �यांचं जवळच एक वा�ळ होतं. महादेवनं
आजीनं �द�े�या थै��तून मूठभर साखर काढून �या मुं�यां�या वाटेत पस�न ठेव��. तो
मु�ांना �हणा�ा, “वाटेत कुठे मुं�या �दसतात का, ते पाहा. कुठं �दस�या, तर म�ा
सांगा. मी तु�हा सवा�ना मूठ मूठ साखर देईन. मग तु�ही पण ती मुं�यांना घा�ू �का�.”

“पण महादेव, असं का करायचं?”

“ही क�पना आजीचीच आहे. पुढे गे�यावर जरा मोठा�� झाडं �ाग�� ना, क� मी
��येक झाडा�या बुं�यापा�ी मूठ मूठ तां�ळ ठेवून देईन. आजी �हणते, �यांचं आ�ाचं
राहतं घर जे�हा बांधाय�ा काढ�ं ना, ते�हा �कतीतरी मुं�या आ�ण खारी �यामुळे बेघर
झा�या. ते�हापासून नेहमीच ती मुं�यांना साखर खाऊ घा�ते, �याच�माणे खारी आ�ण
प�यांनाही खाऊ घा�ते. म�ा वाटतं, आजी फारच कनवाळू �वभावाची आहे.”

अनु�का�ा ते ऐकून मोठ� गंमत वाट��; पण �त�ा आप�या आजीचे �वचार पट�े.

वाटेत इतके �ाणी भेट�े, क� बरोबर आण�े�े तां�ळ आ�ण साखर के�हाच संपून गे��.



अचानक अनु�का�ा एक छोटासा, पांढरा, मांजरासारखा �ाणी इकडून �तकडे पळत
जाताना �दस�ा. तो �णाधा�त �दसेनासासु�ा झा�ा, “ते काय होतं?” ती �हणा��.

“तो पांढ�या रंगाचा ससा होता. वषा��या या काळात ते खूप मो�ा सं�येनं इकडे
आढळतात. ते फार �भ�े असतात आ�ण इतके वेगात धावतात, क� हातात सापडत
नाहीत.”

“अरेरे, मग आपण थोडे तां�ळ �यां�यासाठ� राखून ठेवाय�ा हवे होते,” अ�मत
�हणा�ा.

मु�ं ज�ी पुढे चा�त �नघा�� तसा �यांना ज�मनीवर काहीतरी �पव�या रंगाचा पदाथ�
�दस�ा. अनु�कानं एक कामट� उच�ून �या पदाथा�त घात��. तो पदाथ� मेणासारखाच
वाटत होता. “हे काय आहे?” ती �हणा��.

“हा मधमा�यां�या पो�यात�ा मेणासारखा �चकट पदाथ� सांड�ा आहे. अनु�का,
जरा सांभाळून हं. मधमा�यांचा डंख फार वाईट असतो.”

“पण म�ा क�ा�ा डंख मारती� �या?” ती �नरागसपणे �हणा��.

“हे बघ, तु�ा जर कुणी �वनाकारण �ास �द�ा �क�वा तु�या घरावर दगड फेकून
मार�े, तर तू �चड�ी�. हो ना? �याच�माणे �यांचं पोळं जर कुणी उद�्व�त करायचा
�य�न के�ा, तर ते �यांना आवडत नाही,” महादेव �हणा�ा.







“अनु�का, तू जर अ�ी �णा�णा�ा र��यात थांबाय�ा �ाग��स, तर आपण वरदा
टेकडीवर पोहोचणार कधी? च�ा, सवा�नी झटपट पाव�ं उच�ा.”

अनु�कानं मान ह�व��. सगळे भराभरा चा�ू �ाग�े. काही �णांतच �यां�या ��ात
आ�ं क�, वन�प�तजीवन अगद� �वरळ होत चा��ं होतं. जरा पुढे गे�यावर तर वाटेत
एकसु�ा झाड न�हतं. एक सपाट मैदान होतं व �यावर उंच उंच गवत उगव�े�ं होतं. ते
गवत जवळपास अनु�का�या उंचीचं होतं. �या ज�मनी�या मधोमध एक छोटा ज�ा�य
होता. �तथं जा�यासाठ� एक पायवाट होती. मु�ं �गेच �या वाटेव�न चा�ू �ाग��. �या
उंच वाढ�े�या गवतातून वाट काढत चा�णा�या मु�ांकडे जर कुणी ��न पा�ह�ं असतं,
तर झपाझप चा�ताना वरखा�� होणारी �यांची डोक�च तेवढ� �यां�या ��ीस पड��
असती.

काही वेळानंतर मु�ांना एक �हान�ी टेकडी �ाग��. �त�या मा�यावर कडु�न�बाचं
भ�ंमोठं झाड होतं. टेकडीवर चढाय�ा छो�ा छो�ा पाय�या हो�या. मु�ं पाय�या
चढून वर जाऊन पोहोच��. �तथून �यांना �यांचं गाव, वरदा नद� असं सगळं �दसत होतं.
उ�हात नद�चं पाणी चांद�सारखं चमकत होतं. कडु�न�बा�या झाडा�या साव��त मा�
थंडगार वाटत होतं. झाडाखा�� मोठा�े चपटे दगड होते. �यावर ती मु�ं बस��.

“या�ा वरदा �ह� का �हणतात? खरंतर याचं नाव ‘वन �� �ह�’ असंच ठेवाय�ा
हवं होतं,” अनु�का �हणा��.

“या टेकडी�ा हे नाव का पड�ं, या�या पाठ�मागे एक गो� आहे,” मेधा �हणा��.
“स�र वषा�पूव� इथे वरद नावाचा एक मु�गा राहत होता. तो एका �ीमंत �ेतक�याचा
मु�गा होता. �या�ा वाचनाची �चंड आवड होती. तो धारवाड�या कॉ�ेजम�ये ��कत
होता. �या काळ� भारतावर ���ट�ांचं रा�य होतं. �या वेळ� गांधीज�नी दे�ाती�
त�णांना ‘भारत छोडो’ आंदो�नात सहभागी हो�याचं आवाहन के�ं. �या वरद
नावा�या मु�ाचीसु�ा �या आंदो�नात सहभागी हो�याची ती� इ�छा होती, पण �या�या
आईव�ड�ांनी �या क�पने�ा कडाडून �वरोध के�ा. �यानं �यां�या�ी खूप वाद घात�ा.
अखेर आई-व�ड�ां�या अपे�ेपे�ा दे��हता�ा �कतीतरी जा�त मह�व आहे, असा �वचार
क�न तो �या चळवळ�त सहभागी झा�ा. �यानं �या�या रे�मी कप�ांची होळ� क�न
खाद� व���ावरणे धारण कर�यास सु�वात के��. तो रोज या टेकडीवर येऊन वाचत
बसायचा. जसजसा तो �या चळवळ�त अ�धका�धक गुंतत गे�ा, तसतसा तो �तथे बसून



प�रप�कं ��� �ाग�ा आ�ण ती �ोकांम�ये वाटू �ाग�ा. �या�या �ेरणेमुळे अनेक �ोक
या चळवळ�त सहभागी हो�यासाठ� पुढे आ�े.

“���ट� सै�नक अनेक वेळा अचानक गावात येऊन छापे घा�त, �याचा �ोध
घे�याचा ते कसो�ीनं �य�न करीत. �या�ा �यांचा सुगावा �ाग�ा क� तो या टेकडीपा�ी
येऊन �पून बसायचा �क�वा जंग�ात जाऊन दडी मा�न बसायचा. �वतः�या �जवाची
पवा� न करता तो चळवळ�चं काम करत रा�ह�ा. अखेर एका �द�वी �णी तो इं�जां�या
तावडीत सापड�ा. �यांनी �या�ा कैदेत टाक�ं. तु�ंगात असताना �या�ा �वषम�वर
झा�ा; पण �या�यावर यो�य ते उपचार न झा�यामुळे �या �ख�यातच �याचा अंत झा�ा.
�या�या आई-व�ड�ांना आ�ण गावक�यांना �या�या �नधनाचं अपार �:ख झा�ं; परंतु
रा�ीय चळवळ�मध�या �या�या कामाचा सवा�नाच अ�त�य अ�भमान होता. �हणून
गावक�यांनी �या�या �मृ�त�ी�यथ� या टेकडीचं नाव ‘वरदा �ह�’ असं ठेव�ं. आज
गावाती� �ाळा �या ज�मनी�या तुक�ावर उभी आहे, तो तुकडासु�ा �या�याच आई-
व�ड�ांनी �या�या �मृ�त�ी�यथ� गावा�ा दान के�े�ा आहे. �ाळे�ाही �याचंच नाव �द�ं
आहे, ‘वरदा हाय�कू�’. आ�ही दर वष� �वातं�य�दना�ा या टेकडीवर येऊन रा��वज
उभारतो.”

मेधा �ांत बसून होती.

अ�मत �हणा�ा, “उ�र भारतातसु�ा असे अनेक वीरपु�ष होऊन गे�े, �यांनी
दे�ा�या �वातं�यासाठ� आप�े �ाण �द�े. उदाहरणाथ�, भगत�स�ग आ�ण चं��ेखर
आझाद. �द����या छावणी प�रसराती� उ�ानांना �वातं�य��ात �यांनी आप�े �ाण
वेच�े अ�ा वीरांची नावं दे�यात आ�� आहेत.”

अ�मतनं एकवार सभोवता�� नजर टाक��, “इथं काही झाडंच नाहीत. असं कसं?
�जकडे पाहावं �तकडे आप�ं नुसतं गवतच वाढ�े�ं �दसतंय.”

“अरे, आम�या गावाचं गायरान आहे हे. अगद� जु�या काळापासून इकड�या ��येक
गावाचं एक गायरान आ�ण एक नागबन असतं.”

“ते काय असतं?” अनु�का �हणा��, “आम�या इकडे बंगळु��ा अस�ं काही
नसतं.” �त�ा या सग�या ग�पा ऐकून मनातून थोडा संकोचच वाटत होता. आप�या या



�म�-मै��ण��या मानानं आप�ं सामा�य�ान फारच तुटपुंजं अस�याची �त�ा जाणीव
झा�� होती.

“हो ना. मीसु�ा �द����ा हे अस�ं काही ऐक�ं नाहीये,” अ�मत �हणा�ा.

“गायरान �हणजे असा ज�मनीचा तुकडा, जो कु�या एका�या मा�क�चा नसतो
आ�ण तो �व���ासु�ा काढता येत नाही. ही जागा गाव�या मा�क�ची असून �तथं फ�
गवत वाढव�यात येतं. बाक� क�ाचीच �ागवड के�� जात नाही. �तथं वाढ�े�ं गवत
कुणी कापून घरी नेऊ �कत नाही. अ�ा गायरानात एखादं तळंसु�ा असतं. ते गवत
गाव�या गाईगरुांना चर�यासाठ� असतं आ�ण पाणी �प�यासाठ� असतं.”

“अ�या! �हणजे जनावरांसाठ�चा हा ‘�मड डे मी� �ो�ॅम’ झा�ा क�!” अनु�का
�नरागसपणे �हणा��. सगळे मो�ांदा हस�े.

“हे �ठकाण पा�न म�ा एका वेग�याच गो�ीची आठवण झा��,” आनंद हळूच
�हणा�ा. “�स�ध �ांतात, �हणजेच �वातं�यपूव� काळाती� फाळणी�या आधी�या
पंजाबम�येसु�ा अ�ीच एक टेकडी होती. एक �दवस एक इं�ज कामावर जात
असताना या टेकडीजवळून चा��ा होता. �यानं आप�ा घोडा र��यात थांबवून
र��यावर�या माणसा�ा �वचार�ं, ‘या टेकडीचं नाव काय?’

‘मोह�जोदडा- मृत माणसांची टेकडी,’ तो माणूस उ�र�ा.

“�या इं�ज माणसा�ा ध�काच बस�ा. पुढे �या�ा कुणीतरी �प� क�न सां�गत�ं.

�या भागात ज�मनीखा�� खूप सांगाडे आढळ�े होते. मग �या इं�ज अ�धका�यानं �या
जागेचं उ�खनन कर�याचा �कूम �द�ा. �यामुळेच दोन अ�यंत मो�ा आ�ण �ाचीन
सं�कृत�चा आप�या�ा �ोध �ाग�ा. �या सं�कृती �हणजे मोह�जोदडो आ�ण हड�पा.”

“अरे वा… मग या भागातसु�ा कुठंतरी अ�ी एखाद� पाय�यांची �वहीर दड�े��
असू �के� का?” अनु�का उ�साहानं �हणा��. “अगद� इथंच नस��, तरी �सरीकडे
जवळपास कुठेतरी सापडे�च क�. कदा�चत जसं �व�मा�द�याचं �स�हासन सापड�ं ना,
तसं सोमनायकाचंही �स�हासन सापडे�.”

“क�ा�वषयी बो�ते आहेस तू?” महादेव, अ�मत, आनंद आ�ण मेधा एकदम
�हणा�े.



अनु�कानं सांग�यास सु�वात के��.

“गे�या वष� मी मा�या आई-व�ड�ांसोबत उ�जैन�ा गे�े होते. मा�या व�ड�ांची
�तकडे एक कॉ�फर�स होती. �दवसभर ते �याच गडबडीत असायचे. �यामुळे मी आ�ण
माझी आई ते�हा खूप �फरायचो. ते�हा आईनं म�ा अनेक �मारकां�या आ�ण �े�णीय
�थळां�या जागी ने�ं आ�ण �या�वषयी�या गो�ीपण �तनं म�ा सां�गत�या. �तनंच म�ा
सां�गत�ं, क� खूप खूप वषा�पूव� �तथे �व�मा�द�य नावाचा राजा राहत होता. तो खूपच
�व�ान अस�याचं सगळे �हणत. �या�या मृ�यूनंतर �याचा राजवाडा जमीनदो�त झा�ा
आ�ण काही काळातच �ोक �या�ा �वस�नसु�ा गे�े.

“या गो�ी�ा �ंभर वष� �ोट�यानंतर एक �दवस एक माणूस �या �ठकाणाव�न पुढे
जात असताना �या�ा काही त�ण गरुाखी आपापसात झगडताना �दस�े. तो माणूस
थांबून �यांची मारामारी पा� �ाग�ा. अचानक �या मु�ांमध�ा एक मु�गा थांबून
�हणा�ा, ‘बरं, आता भांडण थांबवा पा�. मीच आता �याय�नवाडा करतो. तुमचा तंटा
मीच सोडवतो; पण �यायाधी�ा�ा बस�यासाठ� �व��थत खुच� हवीच, नाही का?’

“�या �ठकाणापासून जवळच एक छोटे टेकाड होते. तो मु�गा टेकाडा�या �द�ेनं
पळत सुट�ा. �याचे इतर गरुाखी �म� मा� खा��च थांब�े. तो मु�गा �यायाधी�ा�या
थाटात �या टेकाडावर �थानाप� झा�ा. मग एक चम�कार घड�ा. �याचा आवाज करारी
झा�ा. तो अ�धकारवाणीनं बो�ू �ाग�ा आ�ण �यानं खरोखरच �यायाधी�ा�या
�नः�पृहतेनं �याय�नवाडा के�ा. �यां�यात�ा तंटा �यानं सोडव�ा. �यानंतर तो
टेकाडाव�न उत�न खा�� आ�यावर मा� पु�हा �या�या वया�ा साजेसं �हान
मु�ासारखं बागडू �ाग�ा. थो�ाच वेळात �या मु�ांम�ये आणखी एका कारणानं
भांडण जुंप�ं. आता �यां�यात�ा �सरा एक मु�गा उठून �हणा�ा, ‘आता या वेळ� मी
�यायाधी� होणार आ�ण �याय�नवाडा करणार.’

“आता तो मु�गा टेकाडावर गे�ा आ�ण �तथे बसून �यानं �व��थत �याय�नवाडा
के�ा. या माणसाचं �नरी�ण चा�ूच होतं. �या�या मनात आ�ं, ‘कदा�चत हा �व��थत
�याय�नवाडा �या मु�ां�या माफ� त क�न घे�याचं काम ती �व��� जागा करत असे�.’

“�तथून पुढे तो माणूस �या गावात गे�ा. बघतो तर काय गाव�या पंचायतीम�ये दोन
माणसांची चांग�� खडाजंगी जुंप�े�� होती. हा माणूस �व�ान अस�याचं सव��ुत
अस�याकारणानं पंचांनी �या�ाच बो�ावून या �करणातून काहीतरी माग� काढाय�ा



सां�गत�ा. �यावर तो माणूस �हणा�ा, ‘तु�ही सगळेच मा�यासोबत गावाबाहेर�या
टेकाडापा�ी च�ा. मी माझा �याय�नवाडा �तथेच करीन.’

“काही �दवसांतच ही गो� तेथी� राजा�या कानी पड��. मग �यानं माणसं �ावून
टेकाडावर उ�खनन सु� के�ं. ब�याच खो�वर उ�खननानंतर तेथे एक अतीव सुंदर
�स�हासन सापड�ं. �ोक �हणू �ाग�े, हे न�क�च राजा �व�मा�द�याचं �स�हासन
असणार!” एवढं बो�ून अनु�कानं एक द�घ� �ास घेऊन �तची गो� संपव��.

“�हणजे बघा,” ती पुढे �हणा��, “आ�ा आपण �जथे उभे आहोत, �या खा��
ज�मनी�या पोटात काय दड�ंय, ते अ�जबात सांगता येणार नाही. या टेकडीखा�� काय
असे� बरं? न�क�च काहीतरी जगावेगळं असे�. मी कस��ही पैज �ावाय�ा तयार
आहे.”

“अनु�का, उगाच यावर जा�त �वचार करत बसू नको. च�, आप�या�ा उ�ीर
होतोय,” आनंद �हणा�ा.

�याचे हे ��द ऐकताच सगळे झटपट उठून आपाप�ं सामानसुमान घेऊन �नघा�े.

�यांना आता वेळेत घरी परत जायचं होतं.



वळवाचा पाऊस

�या वरदा �ह��या सह��नंतर सोमनह�ळ�म�ये खूप उकाडा वाढ�ा. आजोबा
�हणा�े, “खरं �हणजे आं�या�या �पका�या ��ीनं ही अ�ी हवा पोषकच असते; पण हे
�दवस अजून जा�त काळ �टकणार नाहीत. माझी खा�ीच आहे, क� आता �वकरच
पाऊस पडणार. पावसामुळे धूळ खा�� बसे�, हवेत जरासा गारवासु�ा येई�. पण
�ेतक�या�या ��ीनं असा पाऊस येणं मुळ�च चांग�ं नाही.”

आजीनं ते ऐकून मान डो�ाव��. ती �हणा��, “हो ना. पावसा�ा सु�वात
हो�याआधी वषा�चे पापड कर�याचं काम क�न घेत�ं पा�हजे. आज गाव�या थो�ा
बायका इकडे येणार आहेत. मग आ�ही सग�या एक� बसून पापड क�. एकदा जर
ढगाळ वातावरण झा�ं, तर मग पापडांना ऊन �मळणार नाही. पापडांना कडकडीत ऊन
�ागतं. ते जर उ�हात नीट वाळ�े नाहीत, तर पुढे �यांना बुर�ी येई�.”

आजोबा-आज��या हवापा�या�या ग�पा नंतरही बराच वेळ सु� हो�या; पण
अनु�काचं �तकडे ��च न�हतं. �त�या मनात �त�या आईव�ड �ांचा �वचार चा�ू होता.
सं�याकाळ� �तचे वडी� हॉ��पट�मधून घरी आ�े, क� �दवसभरात हॉ��पट�म�ये काय
काय झा�ं, �कती ��णांना तपास�ं अ�ा �यां�या ग�पा होत. �याच�माणे आई �त�या
बँके�वषयी, �तथ�या सहका�यां�वषयी सांगत असे. बँके�या प�ती क�ा बद�त
चा��या आहेत, कम�चा�यांचं वागणं कसं बद�त चा��ं आहे, या�वषयी �यांचं बो�णं
होई. कधीतरी अनु�का�ा कोण�या �वषयाची ��कवणी �ाव�याची गरज आहे,
याचीसु�ा ते चचा� करत. अनु�का�ा पुढे कोण�या कॉ�ेजम�ये घा�ावं, �तनं उ�च
���णासाठ� कोणता �वषय �नवडाय�ा हवा, �त�ा कोणकोण�या �पधा�परी�ांना
बसवाय�ा हवं, हा तर अ��कडे �यां�यात�या संभाषणाचा मु�य �वषय होता.

अनु�कानं एक सु�कारा सोड�ा. इथं या गावात�ं जग �त�या �वतः�या �तकड�या
जगापे�ा खूपच �नराळं होतं.

�यानंतर काही तास �ोट�े. आजी आ�ण गावातून आ�े�या बायका घरात�या
भ�यामो�ा �वयंपाकघरात पापड �ाटाय�ा बस�या हो�या. अ�मत, मेधा आ�ण आनंद
अनु�का�ी खेळाय�ा आ�े. पण आजीनं �या सग�यांनाच कामा�ा �ाव�याचं ठरव�ं
होतं. �तनं �या सवा�नाच �ाट�े�े पापड ग�चीवर नेऊन वाळत घा��याचं काम �द�ं.



ग�चीवर सगळ�कडे ��ॅ��टकचे भ�ेमोठे तुकडे अंथ�न ठेव�यात आ�े होते. अनु�का
आ�ण �तचे सवंगडी ग�चीकडून �वयंपाकघराकडे आ�ण �तथून पु�हा ग�चीवर अ�ा
खेपा क�न पापड वाळत घा��याचं काम करत होते. नंतर अ�मत आ�ण मेधा हातात
का�ा घेऊन ग�चीत थांबून कावळे हाक��याचं काम क� �ाग�े.

मो�ा बायकांचा डोळा चुकवून अ�मत, मेधा आ�ण अनु�का यांनी ओ�या पापडांवर
म�तपैक� ताव मार�ा. खरंतर वाळ�े�या पापडांपे�ा हे ओ�े पापडच केवढे म�त
�ागत होते. अनु�का खू� झा��.

“आपण आजीकडून थो�ा पापडा�या �ा�ा खाय�ा आणू या का?” मेधा
�हणा��. अनु�का �गेच तयार झा��. मग मु�ं आजीकडे जाऊन �हणा��, “आजी,
आ�हा�ा थो�ा पापडा�या �ा�ा दे ना गं खाय�ा.”

पण आजी तयार होईना. ती �हणा��, “अरे बाळांनो, हे पापड नीट उ�हात वाळवून
ठेव�े, �हणजे चांग�े वष�भर पुरव�ा�ा येतात. पावसा�यात आ�ण थंडीत तळ�े�े
पापड खाय�ा मजा येते क� नाही?”

पण अनु�कानं ह� सोड�ा नाही. ती �हणा��, “काय गं हे आजी? नाहीतर नंतर तू
आ�हा�ा पापड तळून दे�ी�च ना? मग �यापे�ा आ�ा �ा�ा खाऊ दे ना आ�हा�ा.
हवं तर नंतर आ�ही पापड खाय�ा मागणार नाही.”

आजी �यावर गोड हस��. �तनं �यांना ब�याच �ा�ा एका मो�ा वाड�यात भ�न
खाय�ा �द�या.

अनु�का तर �या �ा�ां�या �ेमातच पड��. ओ�या �क�वा कोर�ा पापडांपे�ा ती
�ाट� गा�ात ठेवून हळूहळू चघळून खाय�ा फारच मजा येत होती. �तनं आजीसमोर
पु�हा हात पसर�ा; पण आजीनं आता मा� ठाम नकार �द�ा.

“हे बघ अनु�का, क�ाचाही अ�तरेक बरा नाही. कोणतीही गो� अ�त के�� ना, क�
�यात�ा आनंद कमी होतो.”

मु�ांना ते पट�ं. मग माना ह�वत सगळ� मु�ं �तथून पळून गे��. ती खेळू �ाग��.



�पार�या वेळ� अचानक अंधा�न आ�ं. आभाळात ढग जमा होऊ �ाग�े. आजी
�गेच बायकांकडे वळून �हणा��, “अगं, पापड �ाटायचं थांबवा बघू. आज काही
��ण खरं �दसत नाहीये.”

मग ती अनु�काकडे बघून �हणा��, “जरा बाहेर नीट �� ठेव गं. �झम�झम पाऊस
सु� हो�याची जर �च�हं �दस��, तर �गेच ग�चीत जाऊन वाळत घात�े�या पापडांवर
��ॅ��टक अंथरायचं. �हणजे ते �भजणार नाहीत. आ�ण जर पाऊस फार जा�त वाढ�ा
तर सगळे पापड उच�ून आत घेऊन या आ�ण बा�कनीत पस�न ठेवा.”

�यानंतर अव�या पाचच �म�नटांत पावसाची भुरभुर सु� झा��. अनु�का आ�ण आनंद
धावतच पापड झाकाय�ा गे�े; पण �यांचं ते काम पुरं हो�याआधीच गारांचा पाऊस सु�
झा�ा.

आजी खा�ून �वयंपाकघरातून हाका मा�न मो�ांदा �हणा��, “अरे, ते पापड
�वकर आधी घरात घेऊन या. गारांमुळे पापड खराब होती�.”

मु�ं घाई गडबडीनं पापड आत आणू �ाग��; पण पाऊस, वारा आ�ण गारा यामुळे
अ�या� पापडांचं नुकसान झा�ंच. आता खूप सोसा�ाचा वारा सुट�ा होता. पाऊस व
गारांचा जोरदार वषा�व चा�ू होता. आजी�ा मु�ांची काळजी वाटू �ाग��. ती �हणा��,
“मु�ांनो, ते पापड रा� देत. तु�ही आधी आत या पा�. आ�ण घराबाहेर कुणीही पडायचं
नाही. मोठा�या गारांचा मार �ागनू कुणा�ा काही इजा होता कामा नये. बघा ना,
चांग�या ���बाएव�ा मो�ा गारा पडत आहेत. उगाच तु�हा�ा मार �ागायचा. पापड
काय,आपण पु�हा कधीही बनवू �कतो.”







अखेर अ�मत, मेधा, आनंद आ�ण अनु�का पापड होते �तथे टाकून घाईनं घरात
आ�े. सगळे घरात�या बा�कनीत उभे रा�ह�े. अजूनही जोरात पाऊस चा�ू होता.
सोसा�ाचा वारा बा�कनीतूनही जाणवत होता. झाडाची पानं वेड �ाग�यासारखी
वरखा�� हे�कावे देऊन नाचत होती. घरापुढ�या अंगणात पा�याचं जणू तळं साच�ं
होतं.

अनु�का भान हरप�यासारखी बघत होती. �तनं या अ�ा वादळवा�याचा अनुभव
बंगळु�म�ये कधीच घेत�ा न�हता. �तनं मान वर क�न आभाळाकडे एकवार नजर
टाक��. खरंतर फार�ी सं�याकाळही झा�े�� न�हती. तरीही रा� झा�यासारखा अंधार
पड�ा होता. जरा वेळात गारांचा वषा�व इतका वाढ�ा क�, ग�ची�या फर�ीवर गारांचा
खच पड�ा. अनु�का�ा वाट�ं, पळत जाऊन थो�ा गारा वेचा�ात.

अचानक खा�ून आजीची हाक ऐकू आ��, “मु�ांनो, खा�� या बघू. गरम गरम �ध
�पऊन �या. आ�ण तुम�या आवडीची भजीसु�ा के�� आहेत.”

‘या आजी�या �वयंपाकघरात�ा कारखाना आप�ा सदो�दत चा�ूच असतो,’
अनु�का�या मनात आ�ं. ‘या आजी�ा �वयंपाक कराय�ा आवडतो, �ोकांना
खाऊ�पऊ घा�ाय�ा आवडतं. �कती त�हेत�हे�या चट�या, को����बरी आ�ण �ोणची
करते आजी.’

मु�ं �जना उत�न खा�� �वयंपाकघरात आ��, ते�हा आजी महादेव�ा सूचना देत
होती, “जा, आधी गो�ात जाऊन गाईगरुं �व��थत आहेत ना, ते बघ. गो�ात कुठे
व�न पाणी वगैरे गळत नाही ना, तेही पाहा. �बचारी मुक� जनावरं. �यांचा �ास
आप�या�ा सांगसूु�ा �कत नाहीत.”

आजोबा मा� बैठक��या खो��त दोन माणसांबरोबर ग�पा मारत बस�े होते.
अनु�का�ा �यांचं बो�णं ऐकू आ�ं, “खरंतर या �दवसात आ�े�ा पाऊस सहसा द�ड
तासा�न जा�त �टकत नाही, पण आज हा वादळ� वारा आ�ण गारांचा पाऊस अचानक
आ�ा. म�ा तर आ�या�चा ध�का बस�ा आहे. मी आजवर कधी उ�हा�यात असा
वळवाचा पाऊस दोन तासां�न जा�त काळ �टक�े�ा पा�ह�ा न�हता हं. हे एक
आ�य�च आहे!” �या दोघांमध�ा एक माणूस �हणा�ा.



“बरोबर आहे तुमचं,” आजोबा �हणा�े. “या पावसामुळे आं�याचं आ�ण इतर
भाजीपा�याचं अतोनात नुकसान होणार आहे.”

अखेर चार तास सतत कोसळ�यानंतर पाऊस एकदाचा थांब�ा. सगळे आपाप�या
घरी गे�े.

घरात कुठेही गळत नस�ं तरी बाहेर पाणी गळत होतं, �याचा आवाज येत होता.
‘आता वरदा नद� क�ी �दसत असे� बरं?’ अनु�काचा मनात आ�ं. �णभर �त�ा
वाट�ं, सरळ सायक� �यावी आ�ण जावं नद�काठ�. पण बाहेर काळोख पड�ा होता.
र��यावर पाणी साच�ं होतं. �हणजे आजी-आजोबा आप�या�ा अ�जबात जाऊ देणार
नाहीत, याची �त�ा क�पना होती. ती आजोबांकडे गे��, “आजोबा, आपण आ�ा
नद�वर जाऊन पाणी �कती आ�ंय ते पा� या का? वादळ� पावसानंतर नद� क�ी
�दसते, हे मी कधीच पा�ह�े�ं नाही. खूप छान �दसत असे� ना?”

“तु�ा जर खरं नद�चं पाणी बघायचं असे� ना, तर तू आ�ण तुझी �म�मंडळ� ज�र
जा. पण महादेव�ा बरोबर घेऊन जा,” आजोबा �हणा�े. “पण उ�ा जा. उ�ा
र��यावरचं पाणी ओसर�े�ं असे� आ�ण महादेव आप�या �पकअप �कम�ये तु�हा�ा
घेऊन जाई�. नद�पा�ी पोहोच�यावर तु�हा�ा जर उत�न चा�ायचं अस�ं, तर �या�ाच
सांगा. तो तु�हा�ा नीट घेऊन जाई�. मी तसं �या�ा सांगनू ठेवतो.”

परंतु हा सगळा बेत आजी�ा मा� पसंत पड�ा नाही. ती अनु�का�ा �हणा��,
“काय गं, तु�ा करायचंय काय �तथे जाऊन? एवढं काय बघायचं आहे �तथे? नद��ा
फ� पाणी तर असणार आहे. �तथे जाऊन उगाच �चख�ात पाय �तून बस�ा आ�ण
काही भ�तंस�तं झा�ं, �हणजे? अगं अनु�का, आप�या गावात पा�याचा �नचरा
हो�याची काहीही नीट सोय नाही. पाऊस पड�ा क� र��यावर जागोजागी पाणी साठून
राहतं. ��वाय इथ�े र�ते मातीचे आहेत; �हरासारखे डांबरी नाहीत. �जकडे�तकडे
�चख� असतो. उगाच �चख�ात पाय फस�ा �हणजे गं? जर चुकून पाय �त�ा ना, तर
तु�ा ह�तादेखी� यायचं नाही.”

पण आजीनं एवढं सगळं सांगनूसु�ा अनु�का�या मनावर �याचा काहीच प�रणाम
झा�ा नाही. नद�वर पाणी बघाय�ा जायचंच, असा �तचा ठाम �न�य झा�े�ा होता.



हीच का ती �वहीर?

�स�या �दव�ी सकाळ� हवेत गारवाच होता, पण आभाळात काळे ढगही जमा
झा�े होते. अनु�का आजी-आजोबांना �हणा��, “म�ा घरी कंटाळा आ�ाय. मी मेधा,
अ�मत आ�ण आनंद या सवा�ना इकडे बो�ाव�ंय. आ�ही वरदा नद�चं पाणी बघाय�ा
जाणार आहोत. आजी, म�ा जेवणाचा डबा भ�न दे ना गं! मी मदत करते तु�ा. आज
आ�ही चा�तच जायचं ठरव�ंय, कारण का��या पावसामुळे र�ते खराब झा�े असती�
ना? आ�ही जरा वेळ चा�ू आ�ण नंतर कंटाळा आ�ा क� आप�या �ेतात जाऊन खेळू.

एकदम सं�याकाळ� घरी येऊ.”

हा सगळा बेत आजी�ा मुळ�च आवड�ा नाही. ती �हणा��, “अगं, पण आ�ा �या
नद�वर जायची काही गरज आहे का? हे असं काही करणं �हणजे �न�वळ वेडेपणा
ठरे�. ��वाय ते धोकादायकसु�ा असू �कतं. �या महादेव�ा तर आ�ही तुम�याबरोबर
पाठवूच; पण खरं सांग?ू ऐक माझं अनु�का. तु�ही सगळे �मळून इथे घरीच बैठे खेळ
खेळा ना. �क�वा पु�तक वाचा. घरी काहीही करा. तु�ा इकडे�तकडे क�ासाठ�
भटकायचं असतं?”

पण आजोबांचं मा� मत असं न�हतं. अनु�कानं बाहेर जावं, वेगवेग�या गो��चा
अनुभव �यावा, नवनवीन �थळांना भेट �ावी यासाठ� ते �त�ा नेहमीच �ो�साहन देत
असत. ते आजीकडे वळून �हणा�े, “अगं, �त�ा जाऊ देत. �त�ा बंगळु�म�ये असं कुठे
मनासारखं �फरता येतं? तु�ा माहीत आहे ना, मु�ांम�ये आप�या�न �कतीतरी जा�त
ऊजा� असते. मु�ांसाठ� सामोसे, �ब��कटं, सँड�वचेस असा छान डबा भ�न दे. आ�ण
अनु�का, सग�यांसाठ� पा�या�या बाट�या भ�न �याय�ा �वस� नको. आज �तकडे
नद�चं पाणी बघाय�ा पु�कळ �ोकांची गद� होई�. नद� �कतीही सुंदर �दस�� ना, तरी
�यात पोह�याचा �वचारसु�ा क� नका हं. �ांबून, चौथ�यावर उभं रा�न सगळं ��य
पाहा. मी या सग�या सूचना देतो आहे, �याचं तंतोतंत पा�न तुम�याकडून होतं क�
नाही, ते बघ�याची जबाबदारी मी महादेववर टाकणार आहे.”

अनु�का आप�� बॅगपॅक आण�यासाठ� खो��त गे��. �यात �तची �थमोचार पेट�,
मोबाइ� फोन, टॉच�, चा��याची घडीची काठ�, �ब�ण, का�ापेट�, मेणब�ी, हॅट,
छ�ी, नोटपॅड, पेन, एक छोटा टॉवे�, �ट�यू पेपर आ�ण अगद� छोट��ी ह�यारांची



�प�वी असं सगळं नीटनेटकेपणानं ठेव�े�ं होतं. �यात�या गो�ी जाग�याजागी आहेत
ना, हे �तनं तपासून पा�ह�ं. कधीही बाहेर सह���ा जायचं अस�ं, क� ती ते सगळं
बरोबर घेऊन जात असे. �याब�� कधीतरी �त�या मै��णी �तची चे�ासु�ा कराय�या;
पण ती ते मनावर घेत नसे.

आजीनं महादेव�ा बो�ावून सां�गत�ं, “हे बघ, तू मु�ांची नीट काळजी घे आ�ण
सावध�गरी बाळग. आज मी देवळात पूजेसाठ� जाणार आहे. मी आता सं�याकाळ�च
घरी परत येईन. मु�ं जर दम�� �क�वा कंटाळ��, तर �गेच �यांना घेऊन घरी ये. ही घे
�प�वी. यात तु�हा सवा�साठ� जेवणाचा डबा �द�ा आहे.”

�यावर आजोबा �हणा�े, “मी आ�ा �ेतावर जाय�ा �नघा�ोय. का��या वादळ�
पावसामुळे �कती आ�ण काय काय नुकसान झा�ंय, �याचा एकदा आढावा घेऊन येतो.
�तथे बरंच साफसफाईचं कामही असणार. सगळा पसारा आव�न �यावा �ागे�. म�ा
घरी याय�ा सं�याकाळ उजाडे�.”

आजी महादेव�ा �हणा��, “हे बघ, अनु�का फार धाडसी आहे. �त�ा सगळ�कडे
�ह�डून सगळं काही पाहायचं असतं; पण या �दे�ात �ह�डताना काय धोके असतात, काय
खबरदारी �यावी �ागते, हे �त�ा माहीत नाहीये. ते�हा तू �तची नीट काळजी घे. जर का
�त�ा काही झा�ं ना, तर ती जबाबदारी तुझी.”

जरा वेळात अनु�का आ�ण महादेव घ�न �नघा�े. ते अ�मत, मेधा आ�ण आनंद यांना
भेटाय�ा गे�े. आजी�ा एवढ� का काळजी वाटतेय, हे अनु�का�ा कळत न�हतं. इतकं
काय मोठं होणार होतं?

भेटाय�या ठर�े�या �ठकाणी महादेव आ�ण अनु�का जाऊन पोहोच�े, ते�हा बाक�ची
मु�ं �तथं येऊन थांब�� होती. अ�मतनं बरोबर एक ग�ो� घेत�� होती, तर मेधानं
�च�क�ेची पेट�, रंगीत पे��स�� आ�ण कागद आण�े होते. �त�ा रेखा�च� आ�ण
तै�रंगात �च� काढ�याची आवड होती. आनंदनं आप�या बॅगपॅकम�ये छो�ा चटया
आ�ण वाचनासाठ� पु�तकं घेत�� होती.

“तर मग? आज आपण कुठे जाणार आहोत?” मेधा कुतूह�ानं �हणा��.



“आपण आधी नद�चं पा� बघाय�ा चा��ो आहोत,” महादेव �हणा�ा,
“गावापासून नद��या पा�ापय�तचा र�ता फारच खराब आहे. कदा�चत आपण वेग�या
वाटेनं जाऊ. हा र�ता रानातून जातो. �या र��यानं चा�ाय�ा खूप मजा येई�. वाटेत
आं�याची झाडं, आव�याची झाडं आहेत. ��वाय र��यात �पक�े�या जांभळांचा तर
खच पड�े�ा असतो. ती आपण आरामात खाऊ �कतो. ती खा�यात काही धोका
नाही. आ�ण वाटेत न�क�च हरणंसु�ा �दसती�. इथे गावात तर र��यावर इतक� हरणं
बघाय�ा �मळतात, क� कु�यांइतक� सगळ�कडे असतात ती.”

�याचे हे ��द ऐकून अनु�का�या मूळ�या साहसी वृ�ी�ा तर �फुरणच चढ�ं. ती
उ�साहानं �हणा��, “हो, हो. चा�े�. आपण असंच क�. छान मजा येई� अ�ा साहसी
गो�ी कराय�ा.”

मेधा �हणा��, “हो, हो. म�ाही आवडे�. वाटेत थांबून मी हरणांची, झाडांची आ�ण
रानाची �च�ं काढ�न.”

“आ�ण मी माझी ग�ो� वापरीन. म�ा झाडावरचे ताजे आंबे दगड मा�न पाडता
येती�. ज�मनीवर पड�े�े हवे तेवढे आंबे तु�ही खाऊ �कता. मी मा� थेट झाडावरचे
तोडून खाणार.”

आनंद �हणा�ा, “म�ा काहीही चा�े�.”

“मग च�ा तर,” महादेव �हणा�ा. �यानं पुढे चा�ाय�ा सु�वात के��. �या�या
मागोमाग अनु�का आ�ण रा�ह�े�े �त�या मागे चा�ू �ाग�े.

पूव� अनु�का अ�ा �कार�या काही साहस सफर�ना गे�े�� अस��, तरी या खेपेची
ही सह� काही वेगळ�च होती. तसं ते रान फारसं घनदाट, �न�बड न�हतं. �तथं बरीच
�था�नक झाडं, आं�याचे वृ� आ�ण झुडपं होती. तसे झाडाझुडपांचे �कार अनु�कानं
आधी कोण�याही सह��त पा�ह�े न�हते. काही आंबे वाटेत र��यावर पड�े होते.
�यात�ा एक महादेवनं उच��ा, “हा इथ�या रानात�ा आंबा आहे,” तो �हणा�ा.

“पण हे तु�ा कसं माहीत?” अनु�का �हणा��.

“अगं, हा रानट� आंबा इथं आपोआप उगव�े�ा आहे. या झाडांची काही इथं कुणी
�ागवड के�े�� नाही. �यांना कुणी पाणी देत नाही, क� कुणी क�म करत नाही. कुणी



खत घा�त नाही, क� माळ� येऊन �यांची म�ागत करत नाही. हा आंबा आकारानं
�हान असतो. �याची कोय भ��मोठ� असते आ�ण चवी�ाही आंबट असतो. इथं रानात
प�ी आ�ण माकडं या आं�यांचा फ�ा उडवतात.”

अनु�कानं ज�मनीवर पड�े�ा आणखी एक आंबा उच��ा. �त�याकडे ओ�या
�नज�तुक �ट�यू पेपस�चं पाक�ट होतं. �यातून एक �ट�यू काढून �तनं तो आंबा नीट पुसून
मगच �याचा चावा घेत�ा. तो अगद� आंबटढाण होता. �त�ा अचानक �त�या डॅड�चे
��द आठव�े, ‘अनु�का, कोणतंही फळ अथवा भाजी नीट �व�छ धुत�या��वाय
कधीही खायची नाही.’ पण मग �तनं �वतःचीच समजूत घात�� – ‘का��या पावसानं
ही सगळ� फळं धुत�� गे�� असती�.’

मु�ं आणखी जरासं पुढं चा�त �नघा��. महादेव�ा र��यात एक रोपटं �दस�ं.

�या�ा ग�ुाबी, नाजूक छोट��ी फु�ं आ�� होती. तो अनु�का�ा �या�वषयी सावध
करणार इत�यात �तचा �यावर पाय पड�ा. अचानक �याची पानं �मटून गे�� आ�ण ते
कोमेज�ं. अनु�का�ा ध�का बस�ा. �तनं अजून एका त�ाच रोप�ा�ा हात �ावताच
परत तेच घड�ं, “हे काय आहे?” �तनं उ�सुकतेनं �वचार�ं.

“या�ा �ाजाळूचं झाड �हणतात,” मेधा �हणा��. ती अनु�का�या मागेच उभी होती.

“आम�या �ाळे�या ब�ग�यात अ�ी पु�कळ झाडं आहेत,” आनंद �हणा�ा, “या
झाडाचं वन�प�त�ा��ात�ं नाव काय आहे, माहीत आहे का?”

अ�मत �हणा�ा, “�या�ा �ा��ीय भाषेत मायमोसा पु�डका (Mimosa pudica)

�हणतात. आम�या वन�प�त�ा��ा�या ���कांनीच तसं सां�गत�ं. पण इं�जीत
बो��भाषेत मा� या�ा ‘टच मी नॉट’ �हणतात.”

महादेव �हणा�ा, “आ�ही इकडे क�ड भाषेत �या�ा ‘मु��ा मु�क�’ �हणतो.
�याचा अथ�सु�ा हाच होतो- म�ा �प�� क� नका.”

“आ�ा याची पानं कायमची �मट�े�� राहणार का?” अनु�कानं कुतूह�ानं �वचार�ं.

“नाही गं. जरा वेळानं ती पानं परत उघडती�.”



अनु�का�ा �या नाजूक ग�ुाबी फु�ांचा मोह पड�ा. �तनं घाईनं �यांना हात �ाव�ा
तर �त�ा जोरात काटा टोच�ा. “अगं अनु�का,” महादेव जवळजवळ ओरड�ाच, “इथं
रानात वाटे� �या कुठ�याही झाडाझुडपांना एकदम असा हात �ावू नको. आधी ते काय
आहे, याची मा�हती क�न घेत जा. ब�याच झाडांकडे �वसंर�णाचे काही ना काही
उपाय असतात. �यांची �वतःची अ��ं असतात. काही झाडांना जर हात �ाव�ास, तर
नंतर अंग खाजू �ागतं. काही झाडांमधून �ड�कासारखा �चकट रस पाझरतो. तो हाता�ा
�ागतो. ते�हा काळजी �याय�ा हवी.”

अनु�कानं मान डो�व��. सगळे पुढे चा�ू �ाग�े.

काही वेळानंतर अनु�का थांब��. �तनं नाकानं �ंगनू द�घ� �ास घेत�ा. हवेत फार
सुंदर दरवळ पसर�ा होता. ती �हणा��, “हा सुंदर वास कस�ा आहे? हा वास मा�या
ओळखीचा आहे.”

�यावर मेधा�ा हसू फुट�ं. �या दोघी एका झाडाखा�ून चा��या हो�या. “अगं
अनु�का, ते बघ बकुळ�चं झाड. या झाडाची फु�ं �वग�य आहेत, असं मानतात. तसं
बकुळ�चं फू� �दसाय�ा काही फार सुंदर नसतं, पण �याचा वास इतका सुंदर असतो,
क� �ोक �या वासासाठ� जीव टाकतात. ती फु�ं जरी वाळ��, तरीही �यांचा वास
तेवढाच सुंदर येतो. तू जर आजीचं कपाट उघडं असताना �यात डोकावून पा�ह�ंस ना,
तर �यात तु�ा बकुळ��या फु�ांची सुक�े�� माळ सापडे�. या गावात�या सग�या
बायका �यां�या कपाटात�या सा�ां�या घडीत वाळ�े�� बकुळ�ची फु�ं ठेवतात.
�यामुळे सा�ांना कसर �ागत नाही.”

हे सगळं ऐकून अनु�का�ा थोडी खंत वाट��. �नसग� आ�ण �या�या चम�कृत��वषयी
आनंद आ�ण मेधा यांना जेवढ� मा�हती होती, तेवढ� काही �त�ा न�हती.

मु�ं वाटेनं पुढे जातच होती. मु�य र��यानं जा�याऐवजी �यांनी हा रानात�ा र�ता
�नवड�ा होता, हे एका परीनं चांग�ंच होतं. हा प�रसर �नतांत सुंदर होता. तसा वाटेत
थोडा �चख� होता; पण तसेच मोठा�े दगडही अस�यामुळे सव� मु�ं या दगडाव�न �या
दगडावर उ�ा मारत पुढे चा��� होती.

“ते बघा �तकडे,” महादेव �हणा�ा, “�ूऽऽऽ, अ�जबात पुढे पाऊ� टाकू नका.”



मु�ांनी समोर पा�ह�ं तर दोन प�ी �चव�चवत होते. एक �म�नटानंतर ते दोघं चोचीनं
एकाच पे�चे चावे घेत होते.

अनु�कानं अगद� ह��या आवाजात �वचार�ं, “ते कोण आहेत?”

“अगं, �या प�यांचं नाव मैना आहे. पण तू या मैनांची गो� नाही वाटतं ऐक��स?”

आनंद �हणा�ा.

“नाही,” अनु�का �हणा��. आप�या या �म�मंडळ�ना आप�यापे�ा �कतीतरी जा�त
माहीत आहे, हे ��ात आ�यावर ती �चड�� होती.

“या प�यांना ‘�ेमी प�ी’ असं �हणतात. या मैना प�यांचं एकमेकांवर इतकं
�जवावाड �ेम असतं, क� �यां�यात�ा एक प�ी गे�ा तर �गेच �सराही �ाण सोडतो.
आ�ण जर कुणा�ा पहाटे�या वेळ� मैना �दस��, तर �हणे ते �ुभ असतं.”

यानंतर बराच वेळ कुणीच काही बो��ं नाही. रानात�या प�यांचा �क��ब�ाट आ�ण
जोडी�ा या चा�णा�या मु�ां�या पायांचा ता�ात आवाज येत होता.

“ते बघा, �तकडे,” अचानक महादेव एका उंच झाडाकडे बोट दाखवत �हणा�ा. �या
झाडावर एक भ�ामोठा प�ी एकटाच बस�ा होता.

“हा तर र�नप�ी,” अ�मत �हणा�ा.

“पण तु�ा कसं माहीत?”

“�द����ा आम�या घरा�या माग�या अंगणात मी हा प�ी पा�ह�ाय. �द����ा
आ�ही �या कँटो�म�ट भागात राहतो, �तथं तर अनेक झाडं आ�ण प�ी पाहाय�ा
�मळतात. माझी आई �हणते, �या �दव�ी र�नप�ी �दसतो ना, �या �दव�ी न�क� गोड
खाय�ा �मळतं.”

अचानक मु�ां�या समोर हरणांचा भ�ामोठा कळप आ�ा. पण मु�ं जवळ जाताच
सव� हरणांनी धूम ठोक��.



अनु�का�ा वाईट वाट�ं. ती �हणा��, “म�ा �यां�याकडे नीट बघतासु�ा आ�ं
नाही.”

“काळजी क� नको, अनु�का. तु�ा इथं हवी तेवढ� हरणं पाहाय�ा �मळती�.

अजून आप�� सह� संप��ये कुठे? हरणं जरा �ाजरी असतात आ�ण ती फार जोरात
पळतात. तू अगद� हळू चा�. पाव�ांचा जरासु�ा आवाज क� नको. मग हरणं न�क�
बघाय�ा �मळती�. या रानात हरणां�या वेगवेग�या जाती आहेत. काह��या अंगावर
�ठपके असतात तर काह�ना भ��मोठ� ���गं असतात. आ�ण हो, हरणं �ाकाहारी
असतात,” आनंद �हणा�ा.

“ही हरणं कधी गावात येतात?”

“फार �व�चत; पण उ�हा�यात मी �यांना आम�या �ाळेत पा�ह�ं होतं. आम�या
�ाळे�या ब�ग�यात भा�या �ाव�या आहेत ना, �या खाय�ा येतात �तकडे,” आनंद
�हणा�ा.

“अरे, पण �यांनी जर �ाळे�या बागेत �ाव�े�या भा�या खा��या, तर �ाळे�या
�ोकांना राग नाही का येत?” अनु�का �हणा��.

“नाही, नाही. �यांना कुणीही हाक�त नाही. माझे आजोबा �हणतात, जमीन ज�ी
आप�� आहे, त�ीच �या हरणांचीसु�ा आहे. �यामुळे �यांना �यावर उगव�े�ं जे काही
खायचं असे�, ते आपण खाऊ �ावं. आम�या �ाळेत�या काही �व�ा�या�नी �मदान
क�न एक छोटं तळं बांध�ंय. �यात �या हरणांना �प�यासाठ� मु�ाम �व�छ पाणी
साठव�यात येतं. ��वाय आ�ही �तथं एक ख�ा खणून �यात बरंच मीठ टाकून ठेव�ंय.”

“का?”

“कारण हरणांना मीठ आवडतं. ते �तथं येऊन खारट माती चाटून खातात.”

ते पुढे पुढे चा�त असताना अनु�का�ा एक �व�च� अ�ी �हर�ा रंगाची वे� �दस��.
महादेवनं सवा�ना �तथे थांबवून �या वे��चा पुढचा भाग- �हणजेच �चग�ु – हातात घेऊन
सवा�ना दाखव�ा. �यानं सुरीनं तो जरासा काप�ा आ�ण सवा�ना �याची चव चाखाय�ा
�द��.



अनु�कानं जरा घाबरतच एक तुकडा त�डात घात�ा. मग ती ओरड��, “ओ! आंबट
आहे; पण चव फार छान आहे याची. या�ा काय �हणतात?”

सगळे को�या चेह�यानं उभे होते.

“देव जाणे,” मेधा �हणा��, “असे� या रानात वाढ�े�ा वे�. �या�ा काहीच नाव
नसे�.”

“मी हा वे� याआधी कधीच पा�ह�े�ा नाही,” अ�मत �हणा�ा.

आनंद �हणा�ा, “खरंतर मी या रानात आजवर अनेकदा आ�ोय; पण हा वे� कधी
पा�ह�ा न�हता. काही खास आहे का हा?”

“हो, खूपच खास आहे,” महादेव �हणा�ा, “या वे���ा जे फळ येतं ना, ते �हणजे
��केकाईची ��ग.”

“��केकाई?” अ�मत आ�ण अनु�का एकदम �हणा�े.

“हो. जर ��केकाई�या ��गा वाळवून दळून आण�या ना, तर �ांपूऐवजी केस
धुवाय�ा �या वापरता येतात. आजीसु�ा ��केकाईच वापरते. पूव� बाजारात �ांपू वगैरे
कुठे �मळत होता? �यामुळे �ोक केस धु�यासाठ� ��केकाईच वापरायचे. ती केसांसाठ�
फार चांग��. कधीकधी या ��गा वाप�न साबणही बनव�यात येतो.”

अनु�का �हणा��, “आजीकडे बाथ�मम�ये डबाभर ��केकाईची पूड आहे. काही
�दवसांपूव� �तनं म�ा �हाय�ा घात�ं ना, ते�हा ��ककाईनंच घात�ं. �यानंतर माझे केस
खूप मऊ आ�ण सुगंधी झा�े. पण माझी आई आ�ण मी मा� �ांपू आ�ण कं�ड�नर
वापरतो. अ�ा �कारे झाडा�या ��गेची पूड क�न �यानं केस धुता येतात, हे म�ा तर
माहीतच न�हतं. काय �ोध आहे ना?”

तेव�ात आनंद म�येच �हणा�ा, “या वे�ाब�� काय एवढं खास आहे?”

“हरणाची माद� जे�हा गाभण असते, ते�हा ती मु�ाम हा �चग�ुचा वे� ओरबाडून
खाते. �यात नैस�ग�क �व�पात �ोह असतं. इतरही खूप जीवनस�वं असतात. हरणी�या
होणा�या पाडसासाठ� ती उ�म असतात.”



“हं. हे �ाणी आप�यासारखं बो�ू �कत नस�े, तरी ते �कती ��ार असतात ना?
आपण आणखी थोडं �चग�ु खाऊ या का?” अनु�का �हणा��.

“नाही हं. हे हरणांचं खा� आहे. आपण आज �यां�या घरी आ�ोय ना? हा वे� फार
हळूहळू वाढतो. �यामुळे आता रा�ह�े�ा वे� आपण गाभण हरण�ना खाय�ा ����क
ठेवू या.”

“बरं, पण मग �नदान मी �याची ��ग तरी खाऊ का? आणखी कुठे �मळती� या�या
��गा?”

“��येक वे���ा एक वषा�आड फळं येतात. ��गा ज�मनीवर पड�या क� �ोक �या
गोळा करतात. �या वाळवून दळून आणतात.”

अनु�कानं महादेवकडे कौतुकानं पा�ह�ं. तो तर चा�ता बो�ता �ानको�च होता.

“तु�हा�ा सवा�ना अजून चा�ायचंय, का कुठेतरी बसून �व�ांती �यायची आहे?”

“हे पाहा, आपण इथून थोडंसं पुढे जाऊ. जरा साव��ची जागा �ोधू. महादेव, तू या
र��यानं �कतीदातरी आ�ा अस�ी�. तु�ा माहीत आहे का अ�ी एखाद� जागा?”

आनंद �हणा�ा.

“हो. या रानातून जाय�ा बरेच र�ते आहेत; पण या �व��� र��यानं फारसं कुणी येत
नाही,” तो �हणा�ा, “इथून जरा पुढं गे�ं क�, �र�ाचं झाड आहे. �याची बरीच मोठ�
साव�� पडते. च�ा, आपण सगळे �तथेच जाऊ.”

“�र�ाचं झाड �हणजे काय?” अनु�का �हणा��. �तचे �� संपतच न�हते. �तचा
उ�साहसु�ा जबरद�त होता.

पण आता अ�मत, मेधा आ�ण आनंद दम�े होते. �यां�यात�या कुणीच त�ड उघड�ं
नाही.

महादेव �हणा�ा, “अगं, या भागात उगवणारं एक झाड आहे. �या�ा ‘अंत�क�’
असं �हणतात. �या झाडाचं फळ मऊसर असतं. ते जर पा�यात उकळ�ं ना, तर ते
पाणी अंघोळ करताना साबण �क�वा �ॉवर जे� �हणून वापरता येतं. अनेक ���या रे�मी



सा�ा �र�ा�या पा�यात धुतात, कारण �र�ा�या पा�यात धुत�यावर साडीचा रंग
जात नाही. ��वाय कप�ांना झळाळ� येते.”

“�हणजे ज�ट��सारखंच असतं का हे?” अनु�का �हणा��.

“या ज�ट�� ��दाचा अथ� काही म�ा माहीत नाही हं अनु�का; पण कप�ांसाठ�
�र�ाचं पाणी ‘जंट�’ असतं, हे मा� खरं.”

�यानंतर दहा पाव�ं पुढे गे�यावर अनु�का�ा एक झाड �दस�ं. �याची पानं
सुपारी�या पानासारखी �दसत होती, “हे झाड इथं कुणी �ाव�ं?”

“इथं रानात कुणीच काही �ावत वगैरे नाही. ब�याचदा प�यांमुळे �क�वा वा�यामाफ� त
बीज वा�न ने�ं जातं व ते ज�मनीत �जतं �क�वा इतर वेळ� पावसा�या पा�यानं वा�न ते
इकडे येतं. माकडासारखे काही �ाणी फळं खाऊन �बया इकडे�तकडे थुंकून देतात,”
महादेव �हणा�ा.

“पण आपण घरी जे पान खातो, तेच हे आहे ना? मग मी हे खा��ं तर चा�े�
ना?” अनु�का �हणा��.

“वेडी आहेस का? असं झाडाव�न थेट तोडून कुणी पान खातं का? ��वाय आपण
घरी खातो, ते पान हे नाहीच आहे. हे का�या �म�यांचं झाड आहे. पूव� आप�या दे�ात
�मरचीची झाडं न�हती. मग �या वेळ� �वयंपाकात का�या �म�यांचाच �ामु�यानं वापर
�हायचा,” आनंद �हणा�ा.

“आप�या दे�ात �मर�यांची झाडं न�हती �हणजे काय?” अनु�का �हणा��. �त�ा ते
ऐकून ध�काच बस�ा. “उ�र भारतात आ�ण द��ण भारतात �वयंपाकात केवढ� �मरची
वापरतात.”

“अनु�का, म�ा वाटतं तू या �वषयात जरा आणखी वाचन कर�याची गरज आहे.
�हणजे मग �मरची�या �पकाचा इ�तहास काय, ते भारतात प�ह�या �थम कुणी आण�ं,

हे सगळं तु�ा समजे�. पे�, पपई, बटाटा, कांदा, �सूण, सीताफळ, सफरचंद… या
फळांचा इ�तहास पा� गे�ं, तर आप�या�ा केवढं काय काय ��काय�ा �मळतं,” आनंद
�हणा�ा.



ए�हाना सगळे जण �या �र�ा�या झाडापा�ी पोहोच�े होते. सव� जण खा�� बस�े.

�पारचे बारा वाजून गे�े होते.







अनु�का सव�� उ�साहानं पाहत होती. �त�ा ज�मनीवर उगव�े�� भ��मोठ� आळंबी
�दस��. ती टा�या �पटत �हणा��, “हे बघा. मी तर बंगळु�मध�या भा�यां�या �कानात
ही एवढ� मोठ� आळंबी कधीच पा�ह�� नाही. आपण ही तोडून घरी नेऊ यात का?
आजी�ा �याची भाजी कराय�ा सांग.ू म�ा खूप आवडते.”

मेधा उठून �या आळंबी�या जवळ जाऊन �तचं बारकाईनं �नरी�ण क� �ाग��. ती
�हणा��, “अनु�का, ही आळंबी खा�यायो�य नाही. सग�या आळं�या खाय�या नसतात.
�यात�या काही �वषारी असतात. तू काळजी घे. आ�हा�ा �वचार�या��वाय एकही गो�
खाऊ नकोस.”

अनु�का�ा रानात अजून खूप भटकायचं होतं. जणू काही या �ठकाणी एक नवीन
जगच �त�यासमोर उ�गड�ं होतं. सगळे जरा �नवांत बस�यावर महादेवनं सवा�ना पाणी
�याय�ा �द�ं. फळं खाय�ा �द��. पण आजीनं �द�े�या ड�यात�ं काहीच अनु�का�ा
नको होतं. �त�ा रानट� बोरांनी �गड�े�ं एक झुडुप �दस�ं. ती �हणा��, “मी �तकडे
जाऊन ती बोरं तोडू?”

“ठ�क आहे. पण जरा जपून, अनु�का. वाटेत बघ केवढा �चख� आहे. सांभाळून
जा,” असं �हणून महादेव डबा खाय�ा बस�ा.

अनु�का �या �चख�ातून सावका� वाट काढत �या झुडपाकडे जाऊ �ाग��; पण
�या झुडपा�या जवळ पोहोच�याआधीच ती एकदम घाबर��. �तचे बूट �चख�ात �त�े
होते. �तनं खूप जोर क�न एक पाय उच��याचा �य�न के�ा; पण �त�ा ते जमेना.
काही सेकंदातच ती खो� खो� जाऊ �ाग��. आता �त�या घो�ापय�तचे पाय
�चख�ात �त�े होते. ती बाहेर पडायचा जेवढा जा�त �य�न क� �ाग��, त�ी ती
अ�धका�धक खो�वर �तू �ाग��.

अखेर ती जोरात ओरड��, “मेधा, महादेव, मा�या मदती�ा या, मी या �चख�ात
�तत चा��े आहे.”

ते ऐकून सगळे जोरात पळत आ�े. महादेवनं सवा�ना चार पाव�ं �रच थांबव�ं, “हे
बघा, तु�ही सगळे इथंच थांबा. एक पाऊ�सु�ा पुढे टाकू नका. एक एक क�न जर का
तु�हीसु�ा �चख�ात �त�ात ना, तर मग मी तु�हा�ा सग�यांना काही बाहेर काढू



�कणार नाही. ऐका, मी आता अनु�काचा हात ध�न �त�ा बाहेर ओढणार आहे. तर
तु�ही सवा�नी जोर �ावून म�ा मागे खेचा, �हणजे आपण �त�ा बाहेर काढू �कू.”

ब�याच �य�नांनंतर महादेवनं एकदाचं अनु�का�ा बाहेर काढ�ं; पण �तचे बूट मा�
�चख�ात �त�े�ेच रा�ह�े. अचानक अनु�काचं �� �तथ�या �चख�ाकडे गे�ं. ती �या
�चख�ातून बाहेर पड�� असूनसु�ा तो �चख� आत आत एका �ववरात पडावा तसा
पडत चा��ा होता. हे असं का होतंय, हे काही �त�ा समजेना.

अचानक ती �हणा��, “एक �म�नट थांबा. या �ठकाणी आतम�ये न�क�च काहीतरी
असणार. नाहीतर हा �चख� असा खो�वर कुठे पडत रा�ह�ा असता? पण आत न�क�
आहे तरी काय? आप�या�ा �दसत का नाहीये?”

“कम आ◌ॅन, अनु�का. तू काय वेडी�बडी झा�� आहेस का?” मेधा �हणा��.

“���ज मेधा, या �ठकाणी आत न�क� काय आहे, ते बघू दे तरी म�ा.”

“अगं, कदा�चत नुसता ख�ा असे�,” आनंद �हणा�ा, “रानात जागोजागी असे
ख�े असतात. आता आपण दर �ठकाणी थांबून असं बघत रा�ह�ो, तर आपण
नद�काठ� कधीच पोहोचू �कणार नाही.”

पण अनु�काचं �यां�या कोणा�याच बो��याकडे अ�जबात �� न�हतं. अचानक
�त�ा �वतः�या बुटांची आठवण झा��, “म�ा माझे बूट परत �मळा�ेच पा�हजेत.
नाहीतर मी चा�ू क�ी?”

“पण अनु�का, ते बूट �कती घाण झा�े आहेत. आ�ण मी काही आता ते बूट
आणाय�ा परत �या �चख�ात जाणार नाही हं,” महादेव �हणा�ा. तो जरासा
वैताग�े�ा �दसत होता.

अनु�का �या�ा बाजू�ा क�न पुढे गे��. ती अनवाणी पायांनी �त�या बुटां�या �द�ेनं
चा�ू �ाग��. ते बूट एका दगडाखा�� अडक�याचं पा�न ती �यापासून थो�ा अंतरावर
थांब��. “तु�ही सव� जण हा दगड बाजू�ा कर�यात म�ा मदत करता का? �हणजे म�ा
माझे बूट काढता येती�,” ती महादेवकडे बघत �हणा��. सवा��यात तोच जा�त
ताकदवान होता.



“अनु�का, अगं हा दगड फारच मोठा आहे. ��वाय म�ा परत �या �चख�ात यायचं
नाहीये.”

“महादेव, इकडे बघ ना. तो �चख� �या ख�ड्यात �कती वेगानं कोसळतोय. आता
आपण आणखी काही वेळ थांब�ो, तर माझे बूटसु�ा �यात पडती�,” अनु�का आ�ही
�वरात �हणा��.

अखेर ती �वतःच ज�मनीवर पा�थी पड�� आ�ण �तनं बूट जोरात �वतःकडे ओढ�े.

�तचे कपडे सगळे �चख�ानं भर�े; पण �त�ा �याची �फक�र न�हती. �त�ा फ� �तचे
बूट परत हवे होते, बस! महादेवनं �तचे दो�ही पाय घ� पकड�े. तो जोरात �हणा�ा,
“हं, ओढ अनु�का. आ�ही तु�ा घ� पकड�ंय.” आता रा�ह�े�� तीन मु�ंसु�ा
महादेव�या मदती�ा धाव��. सवा�नी �मळून अनु�का�ा घ� पकडून धर�ं. ती सव�
ताकद��न�ी ते बूट �वतःकडे ओढू �ाग��.

“हर हर महादेव!” अनु�का ओरड��.

अ�मत �हणा�ा, “दम �गा के है�ा!”

आता तो दगड अगद� हळू सरक�ा आ�ण अनु�कानं हातांनी बुटांना घ� पकड�ं.

महादेव आ�ण मु�ं �त�ा मागे खेचू �ाग��. आता तो दगड डुगडुुग ूह�ू �ाग�ा आ�ण
�णाधा�त तोही �या �ववरात पडून �ु�त झा�ा.

अनु�का �जथे होती �तथेच �त�ध थांब��.

महादेव आ�ण इतर मु�ं �वतःचे �चख�ाने माख�े�े हात झटकून साफ क� �ाग��.

“आता पटकन आपण इथून �नघू,” मेधा �हणा��.

“नाही नाही. आ�ा आपण कुठेही जायचं नाही हं,” अनु�का �हणा��. �तनं आप�या
बॅगपॅकमधून एक टॉच� बाहेर काढून �ाव�ा, “या ज�मनी�या पोटात न�क� काहीतरी
दड�ंय. हा काही नुसता ख�ा नाहीये. म�ा न�क� ठाऊक आहे. मी �तथे जाऊन
�वतःच बघणार आहे.”



“अनु�का, तु�ा आजी रोज वेगवेग�या गो�ी सांगत असते, याची म�ा क�पना
आहे. कथाकथनात तर �तचा हातखंडाच आहे. अ��या गावा�ाच �त�या त�डून
वेगवेग�या गो�ी ऐकणं आवडतं. पण �याचा अथ� असा न�हे, क� या दगडा�या खा��
ज�मनी�या पोटात कु�या राजक�येचा राजवाडा दड�ा असे�,” मेधा �हणा��.

“हे बघ, याचा आजी�ी आ�ण �त�या गो���ी काहीही संबंध नाही,” असं �हणत
अनु�कानं ��न �या ख�ड्या�या त�डा�ी टॉच�चा �का�झोत टाक�ा. “हे बघा, म�ा
इथे एक वाट �दसतेय. मी या वाटेनं खा�� जाऊन पाहणार आहे.”

“तु�ा काय वेड �ाग�ंय का गं? �तथे खा�� साप असती�. म�ा भीती वाटते!”
मेधा �हणा��.

“हा ख�ा न�क� कुठे जाऊन संपतो हे देवच जाणे. आ�ण जर समजा आपण आत
अडक�ो, तर आप�या�ा बाहेर कोण काढणार?” अ�मत �हणा�ा.

“यातून काहीही �करण �नघू �कतं. म�ा तरी बाबा नस�या फंदात पडायचं नाही,”
आनंद �हणा�ा.

पण जर अनु�कानं एखाद� गो� करायची ठरव��, तर �त�ा कुणीच परावृ� क�
�कत नसे. �तनं आज�वी नजरेनं महादेवकडे पा�ह�ं, “तू जर म�ा मदत के��स ना, तर
मी आत जाईन. मी जर आत अडकून बस�े, तर मेधा, अ�मत आ�ण आनंद यांना
मा�या मोबाइ� फोनव�न घरी फोन क�न मदत मागता येई�. आ�ण समजा इथे
नेटवक�  नसे�, तर ते पळत गावात जाऊन सवा�ना बो�ावून इकडे घेऊन येऊ
�कती�च. महादेव, तू मा�याबरोबर खा�� उत�न यावंस, अ�ी माझी इ�छा आहे. पण
तु�ा जर नसे� यायचं, तर हरकत नाही. मग मी एकट�च आत जाईन. तू इथे थांब
आ�ण बाहेर याय�या वेळ� म�ा मदत कर.”

�त�या डो�यांत�ा �नधा�र महादेव�ा �प� �दस�ा. �त�ा या रानाती� झाडं, �ाणी,
प�ी यां�या�वषयी फार�ी मा�हती नसे�ही; पण ती साहसी होती. �त�ा नवनवीन गो�ी
क�न पाह�याची आवड होती. अ�ाताचा �ोध घे�याची आवड होती. ‘वाइटात वाईट
काय होई�?’ महादेवनं मनात �वचार के�ा, ‘आ�ही दोघं �या ख�ड्यात अडकून पडू.’



तो अनु�काकडे पा�न हस�ा. “मी तु�ा न�क� मदत करीन. पण आपण हे सगळं
जरा नीट �वचारपूव�क क�,” तो �हणा�ा.

�यानं आजूबाजू�ा नजर �फरव��. �या�ा एक भ�कम �ाकडी फांद� सापड��. ती
वाप�न �यानं तो दगड �या ख�ड्यात ढक��ा. तो जोरात आत पडून भ�ामोठा
आवाज झा�ा. �या सोबत आणखी थोडा �चख�सु�ा आत पड�ा. मग महादेवनं
आणखी मो�ा दोन फां�ा आण�या. �या हातात घेऊन तो जपून, सावधपणे �या
ख�ड्यात उतर�ा. �यात उतर�यावर पुढचा र�ता �ोध�यासाठ� �क�वा नंतर परत वर
चढून बाहेर ये�यासाठ� �या फां�ांचा न�क�च उपयोग झा�ा असता. अनु�का
आ�म�व�ासानं बॅगपॅक पाठ��ा �ावून �या�या मागोमाग आत उतर��. ते दोघं एका
�ज�या�या पायरीवर उभे अस�याचं �यां�या ��ात आ�ं.







�यांनी समोर पा�ह�ं तर ती एक गहुा असावी, असंच �दसत होतं. अनु�का छोट�
अस�यामुळे �या गहुेत फ� �त�ाच जाणं ��य होतं. �तनं पाठ�ची बॅगपॅक काढून अंग
जमे� तेवढं आ�सून �या �हान�ा गहुे�या त�डातून आत ��र�याचा �य�न के�ा.
महादेव �त�यावर नजर ठेवून थांब�ा होता. “अनु�का, सांभाळून हं. आतम�ये काय
आहे, ते आप�या�ा माहीत नाहीये. तु�याकडे आणखी एखादा टॉच� �क�वा का�ापेट�
आहे का?”

अनु�का�ा �त�या बॅगपॅकम�ये अस�े�� का�ाची पेट� आ�ण मोबाइ� फोनची
आठवण झा��. ती हळूच �हणा��, “अरे, आता फ� मागे वळता येत नाहीये. ते�हा
तु�ाच म�ा मदत करावी �ागे�. माझी बॅग उघडून का�ापेट� बाहेर काढून पेटव �क�वा
माझा टॉच� वापर. मा�या बॅगेत एक घडीची काठ� आहे. ती तेवढ� म�ा दे. मी काठ�
वाप�न ज�मनीत छोट� भोकं क�न बघते. तो �चख� जर बाजू�ा होऊ �क�ा तर
कदा�चत मा�या मागोमाग तु�ासु�ा आत येता येई�.”

महादेवनं ती काठ� काढून अनु�का�या हातात �द��. �तनं काठ�नं ठोकून �या गहुेचं
त�ड मोठं के�ं आ�ण महादेव�ा आत ��र�यासाठ� जागा �नमा�ण झा��. �यांनी
का�ापेट�मधी� काडी ओढून �या �का�ात आत काय �दसतंय, ते पा�ह�ं. आत एका
कडे�ा एक काळा खांब होता. टॉच�चा �का� �यावर टाकून �यांनी �या खांबाकडे नीट
�नरखून पा�ह�ं. तो खांब पूण�पणे �दसू �कत न�हता; पण �याचा जेवढा भाग �दसत
होता, �यावर अ�त�य सुंदर कोरीवकाम के�े�ं होतं. तो खांब �चख�ानं, वाळूनं आ�ण
दगडांनी माख�े�ा होता.

�यांनी आणखी पुढे जाऊन पाह�याचा �य�न के�ा; पण �यांना पुढे जाय�ा वाट
न�हती.

अखेर अनु�का �हणा��, “हे सगळं आपण इथे आप�या �जवावर क� �कणार
नाही; महादेव. आपण असं क� या, आपण �या भोकातून आत उतर�ो, ते भोक
आपण मोठं करता आ�ं तर पा�. �हणजे अ�मत, आनंद आ�ण मेधा यांनासु�ा आत
उतरता येई�.”

अनु�का हळूहळू चा�त �या ख�ड्या�या बाहेर पड�याचा �य�न क� �ाग��. �तनं
डोकं वर काढून पा�ह�ं, तर अ�मत, आनंद आ�ण मेधा एका झाडाखा�� बसून होते.
�यां�या चेह�यावर काळजी �प� �दसत होती; पण अनु�का�या हस�या चेह�याकडे ��



जाताच ती सुर��त अस�याचं पा�न �यां�या �जवात जीव आ�ा. फ� �तचा चेहरा
सगळा �चख�ानं माख�ा होता. ते �तघंही पटकन उठून �त�याजवळ आ�े. �यांनी �त�ा
हात देऊन बाहेर काढ�ं. �त�या पाठोपाठ महादेवसु�ा बाहेर आ�ा.

अनु�का आनंदानं �हणा��, “आ�ही खा�� एक सुंदर कोरीवकाम के�े�ा खांब
पा�ह�ा. �तथे अस�े आणखी खांब न�क� असती�.”

“खरंच का गं? ए मग म�ा पण पाहायचाय,” अ�मत �हणा�ा.

“पण आणखी पुढे जाऊन पाहायचं, तर आप�याकडे �यासाठ� �ागणारी ह�यारं
पा�हजेत हं,” महादेव �हणा�ा.

“म�ा हे सांगा, आपण �ेतापासून �कती �र आहोत?” अनु�का �हणा��.

“जा�त �र नाही. तो छोटा ओढा �दसतोय ना? �या�या प��कडेच �ेत आहे,”
महादेव �हणा�ा, “मी �तकडे जा�यासाठ� जवळचा र�ता दाखवीन.”

“पण आधी आपण हा अंगा�ा �ाग�े�ा �चख� धुऊन साफ क� या. आपण एकदा
�ेतात पोहोच�ो ना, क� मी तु�हा�ा �तथ�या खो��त घेऊन जाईन. �तथे आजोबा
�ेतीकामा�ा �ागणारी सगळ� अवजारं ठेवतात. टोप�या, केरसु�या, कुदळ, फावडं
आ�ण दोर. �यात�ं काही सामान आपण इकडे घेऊन येऊ. आपण इथे काय करणार
आहोत, हे आजोबांना �क�वा आजी�ा इत�यातच नको हं सांगाय�ा. कारण ते
आप�या�ा थांबवती�. काही क� देणार नाहीत. मी या सग�या�वषयी आज
सं�याकाळ� आजी-आजोबांना सांगीन. मग तु�हा�ा सग�यांना हा बेत पट�ाय ना? हे
काम आप�ं आपणच करायचं ना?”

सगळे एकमेकांकडे बघू �ाग�े. अनु�का�या �या ��ा�ा काय उ�र �ावं, तेच
�यांना कळत न�हतं.

अनु�कानं सगळ� सू�ं हातात घेत��. ती ठामपणे �हणा��, “आता तु�ही सग�यांनी
माझं ऐका. आ�ण मुळ�च घाब� नका. आप�या�ा काहीही होणार नाही. च�ा, आपण
एक साहसी कृ�य करणार आहोत ना?”



मु�ांनी जवळ�या वाटेनं �ेताकडे जायचं ठरव�ं. ती चा�त चा�त ओ�ापा�ी
जाऊन पोहोच��. का��या पावसामुळे पाणी �यां�या गडु�यापय�त आ�ं होतं. �या
सवा�नी आधी डुबक� मा�न अंगावरचा �चख� �व�छ के�ा. मग तो ओढा ओ�ांडून ती
मु�ं �ेतावर पोहोच��. अनु�का �हणा�� ते खरंच होतं. �तथं भरपूर अवजारं उप��ध
होती. �यांनी हवं ते सगळं सामान घाईघाईनं उच�ून घेत�ं आ�ण ते पु�हा चा�त �या
ख�ड्याकडे परत गे�े.

�पारचे दोन वाजाय�ा आ�े होते. आका�ात सूय� तळपत होता. आप�े आजी-
आजोबा �दवसभर कामात असणार, �यामुळे आप�या�ा इथं �कतीही वेळ �ाग�ा तरी
कुणा�या काही ��ात येणार नाही, याची अनु�का�ा खा�ी होती.

महादेवनं सुचव�ं, “आपण सवा�नी �मळून काम के�ं, तर जा�तीत जा�त दोन ते
तीन तास �ागती�.”

�यानं कुदळ घेऊन ख�ड्या�या त�डापा�ी अस�े�ा �चख� उक�न काढाय�ा
सु�वात के��. महादेव खूप भराभर काम करत होता. केवळ अ�या� तासातच आत
��र�याचं भोक बरंच मोठं झा�ं. आता ते सव� जण आत उत�न जाऊ �कत होते. ते
जे�हा ख�ड्यात उत�न पुढे गे�े, ते�हा �यांना आणखी एक खांब �दस�ा. �याचासु�ा
अधा�च भाग वर होता. बाक�चा भाग पुर�े�ा होता.

महादेव �हणा�ा, “मी इथ�� घाण काढतो. तु�ही सगळे जरा �ांब उभे राहा. मी
सगळ� माती आ�ण खडवण ख�ड्याबाहेर टाकतो.”

महादेव आधी आत ��र�ा. �या�या पाठोपाठ अनु�का, मग अ�मत, मग मेधा आ�ण
सवा�त �ेवट� आनंद आ�ा. अनु�कानं एक मेणब�ी पेटवून �तथ�याच एका दगडावर
ठेव��. मेणब�ी�या मंद �का�ात महादेवनं फाव�ानं �तथ�ं खडवण एका घमे�यात
भ�न ते घमे�ं अनु�काकडे �द�ं. �तनं ते अ�मत�ा �द�ं. अ�मतनं मेधाकडे आ�ण मेधानं
ते आनंदकडे सोपव�ं. आनंदनं �याती� दगड-माती बाहेर�या बाजू�ा फेकून �द��. असं
�या सवा�नी सुमारे दोन तास �या ख�ड्या�या साफसफाईचं काम के�ं. �ेवट� मु�ांना
समोर तीन पाय�या �दस�या.

हळूहळू बाहेर अंधार होऊ �ाग�ा. सगळे ख�ड्यातून बाहेर आ�े. सवा�चं अंग
�चख�मातीनं भर�ं होतं. “मी अ�ी क�ी घरी जाऊ? आई म�ा हजार �� �वचारे�,”



मेधा �हणा��.

“मेधा, काळजी नको क�. आपण आधी ओ�ावर जाऊन सगळा �चख� साफ
क�. आपण घरी पोहोचेपय�त आप�े कपडे वाळून जाती�,” अनु�का �हणा��.

“वारा सुट�ा तर अगद� �वकरच कपडे वाळती�,” आनंद �हणा�ा.

सव� जण ओ�ावर जाऊन साफसूफ झा�े.

नंतर गावाकडे परत जात असताना अनु�का सवा�ना �हणा��, “आपण आज�या
सारखंच उ�ापण इथे येऊन �तथ�� साफसफाई करायची का?”

“पण तु�ा हे अस�ं सगळं क�ासाठ� करायचंय?” अ�मत �हणा�ा.

“हे इतकं मोठं काम आपण पाच जणं नाही क� �कणार,” आनंद �हणा�ा.

“आ�ही आज हे सगळं के�ं, कारण तू ह�च ध�न बस�� होतीस; पण हे सगळं
क�न आप�या�ा काय �मळणार आहे?” मेधा �हणा��.

“मी आजीकडून एक गो� ऐक�� आहे. आप�या गावा�या जवळपासच कुठेतरी एक
पाय�या अस�े�� �वहीर आहे. �यानंतर आजोबांनी आ�ण आनंद�या व�ड�ांनी �या
�व�हरी�वषयी थोडी�ी वेगळ� कथा म�ा सां�गत��. कदा�चत सगळे �या पाय�यां�या
�व�हरीब�� बो�त असतात, ती हीच असे�. आपण जर उ�खनन क�न ती �ोधून
काढ��, तर ती �कती मोठ� गो� होई�, नाही का?”

“इथे तस�� पाय�यांची �वहीर आहे क� नाही, हे काही म�ा माहीत नाही; पण
आपण �हान मु�ं आहोत. हा इतका मोठा �क�प काही आपण एक�ानं �नभावून
नेऊ �कत नाही. ते�हा म�ा वाटतं, आपण मो�ा माणसांना �व�ासात घेऊन सगळं
सांगाय�ा हवं,” आनंद �हणा�ा.

“हो. म�ाही असंच वाटतं,” महादेव �हणा�ा, “मा�या अंगात ताकद आहे आ�ण
माझी �वतःची �कतीही मेहनत कर�याची तयारी आहे, हे जरी खरं अस�ं तरी हे
ज�मनी�या पोटात गाड�े गे�े�े भ�नाव�ेष फारच मोठे आहेत. हे खोदकाम क�न बाहेर
काढणं हे एक�ा-�क�ाचं काम नाही.”



“आ�ण �सरं �हणजे, आपण �तथे खणत असताना खडकांखा�� �वषारी साप दडून
बस�े�े अस�े तर? ते वळवळत बाहेर आ�े, तर मग काय करणार आपण?” मेधा
�हणा��.

“�यापे�ा आपण काहीतरी क�न बु�डोझर मागव�ा आ�ण इथं उ�खनन के�ं तर?”

अ�मत �हणा�ा. �यानं �या�या �द����या घरा�या प�रसरात अनेकदा बु�डोझस� पा�ह�े
होते.

“अरे बाबा, इथे धड चा�ाय�ासु�ा जागा नाही, तर बु�डोझर कुठून येणार इथे?”

महादेव हसत �हणा�ा.

“तसं जर असे� ना, तर आ�ा �गेच या �कारा�वषयी तु�ही कुणीही तुम�या घरी
काहीच सांग ूनका,” अनु�का �हणा��. “आधी मी �वतः याब�� आजोबां�ी बो�ते.
आपण नेमकं काय पा�ह�ं, ते �यांना सांगते. माझा �यां�यावर पूण� �व�ास आहे. ते
�वनाकारण माझी कोणतीही �वनंती धुडकावून �ावणार नाहीत, एवढं अगद� न�क�.”

अखेर ते सव� जण घरी पोहोच�े. ते नद�वर गे�े होते, असंच घर�यांना वाटत होतं.
�यामुळे �यां�या अंगात�े कपडे जरासे �भज�े�े अस�याचं पा�नसु�ा कुणा�ाही
काहीच वाट�ं नाही.

अनु�कानं घरी जाऊन अंघोळ क�न कपडे बद��े. सं�याकाळ� आजी �तचा जप
कराय�ा बाजू�या खो��त गे�याचं पाहताच �गेच अनु�का आजोबांजवळ जाऊन
बस��. ते �दवसभर �ेतावरच होते. �तथ�� साफसफाईची कामं क�न घेऊन ते थक�े
होते. आरामखुच�त �नवांत बस�े होते.

�त�ा पाहताच ते �हणा�े, “अगं अनु�का, आप�या �ेतात�ा सगळा भाजीपा�ा या
पावसानं वा�न गे�ा गं. नारळाची आ�ण केळ�ची झाडंपण वादळ� वा�यानं उ�मळून
पड�� आहेत. आं�यांचं केवढं नुकसान झा�ं आहे. झाडावर खूप कमी आंबे ����क
उर�े आहेत; पण इत�या कै�या पड�या आहेत, क� तु�या आजीनं जर �यांचं �ोणचं
घात�ं ना, तर अ��या गावा�ा पुढची �क�येक वष� ते पुरे�!” आजोबा �वतःच के�े�या
�वनोदावर मो�ांदा हस�े; पण �ेताचं अ�त�य वाईट त�हेनं नुकसान झा�ं होतं, ही
गो� खरीच होती.



“आजी�या बागेती� मोगरा आ�ण चाफा आहे ना? क� �यांचंही नुकसान झा�ं?”

अनु�कानं काळजीनं �वचार�ं.

“आ�य� असं, क� ती दो�ही आहेत. या अ�ा ��य प�र��थतीत �हानसहान गो�ी
क�ा काय ����क उरतात, ते एक कोडंच आहे.”

“आजोबा, म�ा तुम�या�ी काहीतरी बो�ायचंय; पण तु�ही म�ा रागावायचं नाही
हं,” अनु�का �हणा��. �तनं एक द�घ� �ास घेत�ा आ�ण �दवसभरात �या काही घटना
घड�या, �या सग�या �तनं �मवार �यांना सां�गत�या.

आजोबांना आ�या�चा ध�का बस�ा. ते �हणा�े, “अनु�का, तु�ही सवा�नी खरोखरच
एक मोठं काम के�ंय. फार वाखाण�याजोगं काम के�ंय. पण या�वषयी तु�ही आणखी
कुणाकुणा�ा सां�गत�ंय?”

“कुणा�ाही नाही. फ� महादेव�ा आ�ण मा�या �म�-मै��ण�ना ही गो� माहीत
आहे. आ�ण आ�ापय�त आ�ही कुणा�ाच सां�गत�े�ं नाही. फ� मी आ�ा तु�हा�ा
सां�गत�ं.”

“हो ना? मग तसंच ठ�क आहे. आता तु�ही कुणा�ाच काही बो�ू नका. मी �गेच
गाव�या सरपंचांना बो�ावून घेतो. तु�ा हनुमेगौडा माहीत आहेत ना? तर तु�हा�ा जो
काही �ोध �ाग�ाय, �या�वषयी मी �यांना सव� काही सांगतो. मी �ंकर मा�तरांनापण
सांगतो. ही खरंच खूपच मोठ� गो� आहे हं,” आजोबा �हणा�े. ते आता खूप उ�साहात
आ�े होते.

ए�हाना आजीचा जप संप�ा होता. ती बाहेर आ��. आजोबांचं बो�णं ओझरतं
�त�या कानी पड�ं. ती �हणा��, “काय हो? तु�ही क�ा�वषयी बो�ताय? तु�ही
हनुमेगौडा आ�ण �ंकर मा�तरांना क�ासाठ� बो�ावून घेत आहात? तेही आता? या
वेळ�? काही मह�वाचं काम आहे का? न�क� काय घड�ंय?”

“हो, तसंच काहीतरी घड�ंय. आज रानात तु�या नाती�ा भ�नाव�ेष सापड�े
आहेत. ते एखा�ा पुरातन मं�दराचे असती� �क�वा कदा�चत पाय�यां�या �व�हरीचेसु�ा
असू �कती�. ही पाय�यां�या �व�हरीची गो� �हणजे केवळ दंतकथा आहे, असं म�ा
वाटायचं; पण आता माझं म�ाच काही नीट कळेनासं झा�ंय.”



हे सगळं ऐकून आजी�या उ�साहा�ा तर उधाणच आ�ं, “म�ा वाट�ंच होतं. म�ा
वाट�ंच होतं, क� कधी ना कधीतरी ती पाय�यांची �वहीर आप�या�ा सापडणार!”
आजी उ�साहा�या भरात �त�हीसांजेचा देवापुढे �दवाच �ावाय�ा �वसर��.

जरा वेळातच �ंकर मा�तर आ�ण हनुमेगौडा घरी आ�े. आप�या व�ड�ांसोबत
आनंदही आ�ा. महादेवतर घरीच होता. आजी�ा मदत करत होता.

मग सगळे ओसरीवर ग�पा मारत बस�े.

हनुमेगौडा सरपंच अस�े तरी ते त�ण होते. �यांचं वय चा�ळ�ी�या घरात होतं. ते
उ�च����त अस�े तरीही �यांनी �हरात नोकरी न धरता सोमनह�ळ�म�ये �ीनहाउस
सु� के�ं होतं. ते �व�वधरंगी जब�रा आ�ण ��ॅ�डओ�स�या फु�ांची �ेती क�न ती फु�ं
बंगळु��ा पाठवत. �याच�माणे आप�या व�ड�ां�या �ेतीचीही ते देखभा� करत. �यांना
धं�ाची जाण फार उ�म होती. �यां�याच �य�नांमुळे हवेरीपासून आठव�ातून तीन
वेळा गावात बससेवा सु� झा�� होती. �यांनीच पुढाकार घेऊन गावाती� ��येक घरात
�ौचा�य बांधून घेत�ं होतं. आजोबांना �यां�या�वषयी खूप आदर होता.

“हं, तर अनु�का आता आज �दवसभरात काय काय घड�ं, हे सगळं अगद� नीट
स�व�तर सांग पा�,” आजोबा �हणा�े.

मग अनु�कानं पु�हा एकदा प�ह�यापासून सव� काही सां�गत�ं. महादेव आ�ण
आनंदसु�ा �तथेच अस�यामुळे मधून मधून तेही �त�या बो��यात थोडीफार भर घा�त
होते.

अनु�काचं सगळं सांगनू झा�यावर �ंकर मा�तर �हणा�े, “जर का ते भ�नाव�ेष
असती�, तर पुरात�व �वभागा�ा या गो�ीची फोन क�न मा�हती �ावी �ागे�. मग
�यांची तुकडी इथे येऊन ते भ�नाव�ेष तपासून पाहती�. पण या सग�या�ा खूप वेळ
�ागे�.”

“पण हे गाव आप�ं. ही जमीन आप��. इथं सापड�े�े भ�नाव�ेषसु�ा आप�ेच.

कुणीतरी �ांबून पुरात�व �वभागातून येऊन आप�या�ा माग�द��न करावं, �हणून आपण
�कती वेळ वाट बघत बसणार? हे �ोक आरामात उ��रा येणार. �यापे�ा आपण �नदान
कामा�ा सु�वात तर क� या,” हनुमेगौडा उ�साहानं �हणा�े.



“हे खरं आहे. पण तरीही �यांना कळवणं हे तर आप�ं कत�� आहे. तसं आपण
��य� अव�ेषांना ध�का न �ावता बाहेर�या बाजूनं खोदकामा�ा �ारंभ क� �कतो.
फ� पुरातन अव�ेषांना जराही हानी पोहोचून चा�णार नाही. तसं करणं हा काय�ानं
ग�ुहा आहे.”

“��वाय आप�या�ा असे काही भ�नाव�ेष सापड�े अस�याची बातमी जर का
सव�� पसर�� ना, तर आप�या�ा ग�ुतधनाचा साठा सापड�ा आहे, अ�ी �ोकांची
समजूत होऊ �कते.” हनुमेगौडा �हणा�े. ते या प�र��थतीचा सव� अंगांनी खो�वर
�वचार करत होते. “काही अना�त मंडळ� पै�ा�या �ोभाने गपुचूप येऊन इथे जमीन
खणाय�ा सु�वात करती� आ�ण �या अव�ेषांची हानी होई�. आप�या या गावात
चार�े घरं आहेत. आपण गाव�या जा�तीत जा�त �ोकां�ी बो�ू, �यांना �व�ासात घेऊन
सगळं सांग.ू �या �ठकाणी पहारा दे�यासाठ� थो�ा मजबूत �ोकांची नेमणूक क�. या
संपूण� �क�पामधून गावचा काही आ�थ�क फायदा होई�च असं मुळ�च सांगता येत
नस�याची आपण गावक�यांना आधीच �प� क�पना देऊ. पण काही झा�ं, तरी आता
हे �थळ ऐ�तहा�सक���ा अ�यंत मह�वाचं बनणार आहे, हेही आपण �यांना सांग.ू हे
�थळ आप�या गावात असे�, आप�या मा�क�चं असे�. �यामुळे आप�या�ा �याचा
अ�भमान वाट�ा पा�हजे. �या �ठकाणी खरंतर ग�ुतधनाचा साठा वगैरे सापड�याची
काहीही ��यता नाही. पण समजा तसा काही सापड�ाच, तरीही स�या�या
काय�ानुसार आप�या�ा ते धन सरकार�या हवा�� करावं �ागे� आ�ण तसंच आपण
क�.”

अचानक हनुमेगौडा उठून उभे रा�ह�े. �यांचा आवाजच बद��ा होता. ते �हणा�े,

“�ंकर मा�तर, आता या �क�पाचं नेतृ�व तु�हीच करा. पुरात�व खा�याची माणसं इथे
येऊन दाख� होईपय�त सगळ� जबाबदारी तु�हीच सांभाळा. आ�ही इथे चोवीस तास
पहारा दे�याची �व�था करतो. रा�ी�या वेळ� तर आपण ��पट फौज �ावू.”

आजी म�येच �हणा��, “पण काय हो? तु�हा�ा खरंच असं वाटतं का, क� �तथे
पाय�यांची �वहीर असे�?”

“ते तर आता �न��तपणे कुणीच सांग ू�कणार नाही,” �ंकर मा�तर �हणा�े, “या
मु�ांना जरी असं वाटत अस�ं, क� �तथे पाय�या हो�या, तरी ��य�ात तसंच काही
असे�च, असं नाही. कदा�चत एखा�ा खडकाचा सपाट पृ�भागसु�ा असे� तो.



आप�या�ा पुरे�ी मा�हती �मळा�या��वाय आपण घाईनं कोणताच �न�कष� न
काढ�े�ाच बरा.”

“पण आपण कामा�ा सु�वात कधी करायची?” आजोबा �हणा�े.

“आपण उ�ाच सु�वात क�,” हनुमेगौडा �हणा�े. “�ंकर मा�तर, न�क� पुरात�व
�वभागा�या न�क� कोण�या �ाखे�ा आपण फोन करायचा, हे तु�ही �ोधून काढा.
��वाय �तथ�या न�क� कोण�या ����ी आपण बो�ायचं? एकदा तु�ही ही मा�हती
काढ��त, क� मग मी फोन क�न �यां�या�ी बो�ेन.”

�यावर आजोबा �हणा�े, “जर बंगळु� �ाखे�ी काही काम अस�ं, तर मी मा�या
मु�ा�ा फोन करीन. �या�ा आणखी मा�हती काढाय�ा सांगीन.”

“मी जरा गगु�वर सच� क�न �ोधून काढतो. मी आता �गेच घरी जाऊन
इंटरनेटवरच बसतो,” �ंकर मा�तर उठून उभं राहत �हणा�े.

“आ�ण हो, तुम�या घरचं इंटरनेट जर चा�ू नसे� ना, तर �गेच म�ा कळवा हं. मी
तु�हा�ा ता�ु�या�या सायबर कॅफेम�ये घेऊन जाईन. �तथं न�क� चा�ू असे�.

आप�या�ा आता झटपट कामा�ा �ाग�ं पा�हजे,” हनुमेगौडा �हणा�े.

सगळे आपाप�या घरी गे�े. आज कुणा�ाच भूक न�हती. उ�साहामुळे कुणा�ाच
�सरं काही सुचत न�हतं.

आजोबांनी �गेच अनु�काचे वडी� डॉ. �ेखर यांना फोन के�ा, “बेटा, अरे
बंगळु��या पुरात�व �वभागात तु�या ओळखीचं कुणी आहे का रे?”

“अ�पा, अहो तु�ही काहीतरीच काय �वचारताय? मी काय इ�तहासाचा �व�ाथ� आहे
का? आ�ण मी तर इथ�या व�तुसं�हा�यांकडे �फरकतसु�ा नाही. मग म�ा �तथ�ं
कुणी कसं काय माहीत असणार?”

“अरे, तु�या �वतः�या ओळखीचं नसे� समजा कुणी; पण तुझे इतके पे�ंट्स आहेत
�यां�यापैक� कुणाची काहीतरी ओळख �नघे�च क�,” आजोबा �हणा�े.

“पण क�ासाठ�? एवढं काय झा�ंय?”



�यावर आजोबांनी �या �दवसभरात घड�े�या सव� घटना �यांना स�व�तर सां�गत�या.
�यावर डॉ. �ेखर वैतागनू �हणा�े, “पण अ�पा, मुळात तु�ही अनु�का�ा �त�या
�म�मंडळ�बरोबर �या तस�या �ठकाणी पाठव�ंतच कसं? �त�ा जर काही झा�ं असतं
तर?”

“हे बघ �ेखर, अनु�का�ा �वतःची मतं, �वतःचे �वचार आहेत. �त�ा आपण असं
बंधनात अडकवून नाही ठेवू �कत. �त�ा मु�पणे जगात वावर�यापासून थांबवू नाही
�कत. तू उगाच काहीतरी अ�वहारी �वचार क� नको. �त�ा �ानसंपादन करायचं
आहे, नवनवीन गो�ी ��कून घे�याची �त�ा आवड आहे. �त�ा �वतं� बु��नं ते
कराय�ा आवडतं. इथं सवा�नाच आज �तचा �कती अ�भमान वाटतोय, माहीत आहे?”

अनु�का एका बाजूनं आजोबांचं आप�या व�ड�ां�ी चा��े�ं बो�णं ऐकत होती.
�तनं �यां�याकडून फोन घेत�ा. ती आप�या व�ड�ांना �हणा��, “डॅड, तु�ही माझी
काहीही काळजी क� नका. आ�ण तु�ही आजोबांवर तर मुळ�च �चडू नका. मी काही
�तथं एकट� गे�े न�हते. मा�याबरोबर आणखी चार �म�मंडळ� होती. कुठ�याही
उ�हाळ� ���बरा�ा जा�यापे�ा इथं येऊन सु�� घा�वताना म�ा �कती मजा येतेय सांग!ू
रानं, �ाणी, प�ी, झाडं, झुडपं, फु�ं, पानं या सग�या�वषयी इथं �कतीतरी ��काय�ा
�मळा�ं म�ा. इथं माझा ��येक �दवस खूप आनंदात जातो. डॅड, तु�ही ���ज
आजोबांना मदत करा ना. आ�ही जे काही �ोधून काढ�ंय, ती खरंच पाय�यांची �वहीर
असाय�ा हवी, असं म�ा मनापासून वाटतंय.”

“अगं, तू काय बो�ते आहेस? कस�या पाय�या? कस�� �वहीर?” डॉ. �ेखर यांना
ती काय बो�तेय तेच समजत न�हतं.

आजीनं अनु�काकडून फोन काढून घेत�ा. ती �हणा��, “�ेखर, यात�ं तु�ा
काहीच कळणार नाही, कारण तू क�ावरच �व�ास ठेवत नाहीस. पण ते भ�नाव�ेष
खरोखरच पाय�यां�या �व�हरीचे �नघा�े ना, तर मग अनु�कानं या गावासाठ� �कती मोठं
काम के�ंय, हे तु�ा समजे�. �यामुळे पुरात�व �वभागात या ना �या मागा�नं काहीतरी
ओळख काढून �तथ�या ����ी तु�या व�ड�ांची �वकरात �वकर तू गाठ घा�ून दे
बघू. ते फार बरं होई�.”

अनु�कानं �त�या हातून परत फोन काढून घेत�ा, “डॅड, या म�ह�यात माझा
वाढ�दवस आहे. तुम�याकडून म�ा एक भेट हवी आहे. तु�ही ���ज नाही �हणू नका हं.



म�ा तु�ही मॉ�म�ये खरेद��ा नेऊ नका, बाहेर जेवाय�ा नेऊ नका, म�ा नवीन कपडे,

डी�हीडी, खेळणी, पु�तकं यात�ं काहीसु�ा नको. या �ठकाणी उ�खनन सु�
कर�यासाठ� आ�हा�ा मदत करे� अ�ा कुठ�यातरी ����ी आजोबांची �गेच गाठ
घा�ून �ा. तुमचे बंगळु�म�ये इतके �म� आहेत, इत�या ओळखी आहेत. आ�हा�ा
मदत क� �के�, असं कुणीतरी तुम�या ओळखीत �नघे�च क�. तु�ही ही वाढ�दवसाची
भेट जर म�ा �द��त, तर ती मी कधीच �वसरणार नाही. ���ज नं डॅड… ���ज?”

डॉ. �ेखर यांना आप�या मु���या या ह�ापुढे काय बो�ावं, तेच कळेना. �यांनी
हळुवारपणे �तचा �नरोप घेऊन फोन ठेव�ा.

�यानंतर �यांनी एक तासानं अनु�का�ा फोन क�न सां�गत�ं, “अ��� र�ीद �हणून
माझा एक पे�ंट होता. मी �या�ा फोन के�ा. पण म�ा �यानं बरीच मा�हती �वचार��.
�या�ा खूप तप�ी� हवे होते. म�ा �या�ा ते काही सांगता आ�ं नाही. तो खूप चांग�ा
आहे. ब��ुत आहे. हा घे बघू �याचा नंबर. तूच आता �या�ा फोन कर. काय �ागे� ती
मा�हती दे �या�ा. आता खू� ना तू, अनु�का?”



उ�खनन

क�ी कोण जाणे, पण �या रा�ीत आ�ण �स�या �दव�ी सकाळ� ती बातमी
अ�र�ः वण�ासारखी पसर��. अनेक बायका आ�ण पु�ष कुदळ, फावडी, घमे��
घेऊन �या जागी पोहोच�े. �ंकर मा�तर सकाळ� �वकरच �तथे जाऊन थांब�े होते. ते
सवा�ना सूचना देत होते, “हे बघा, अगद� ह��या हातानं, सावका� काम करा. अगद�
हळूच �तथ�� घाण बाजू�ा काढा. अगद� प�ह�यांदाच �या जागी पोहोच�यासाठ�
आप�या�ा एक �हान�ी वाट बनवावी �ागे�. �हणजे आप�या�ा हा�चा� करणं
सोयीचं जाई�. कदा�चत एखादा �हानसा ट�पो �तथपय�त पोहोचूसु�ा �के�.”

काम जोरात सु� झा�ं. ऊन तापू �ाग�ं होतं. खूप गरमी होती. चटके बसत होते.

इकडे आजीनं गाव�या बायकांना घरी बो�ावून घेत�ं. सग�या जम�यानंतर ती
�हणा��, “हे बघा, �तकडे खण�या�या कामा�ा जी माणसं गे�� आहेत, �यांना तर �या
कामाचे कुणीही पैसे देणार नाहीये. मग आपण �यां�यासाठ� �कमान एक क� �कतो.
आपण �यांना सकाळचा ना�ता, �पारचं जेवण आ�ण अधूनमधून �ागे� �या�माणे
चहा, ताक अ�ी पेयं पुरवू �कतो. तु�हा�ा सव� जण�ना जर मा�य असे�, तर आपण
आम�या माग�या अंगणात एक ता�पुरतं �वयंपाकघर उभा�. तु�ही सकाळ� �वकर
उठून इथे या. मग आपण कामाची �वभागणी क�. एक गट भा�या काप�याचं काम
करे�, एक गट �वयंपाक करे� आ�ण एक गट ते अ� �या कामा�या जागी नेऊन �याचं
वाटप करे�. तु�ही सवा�नीच या कामात सहभागी �हावं, अ�ी माझी इ�छा आहे. �हान
मु�ं पाणीवाटपाचं आ�ण कचरा गोळा कर�याचं काम करती�. आपण ��ॅ��टक�या
ताट�या, वा�ा, पे�े वापरणं यो�य न�हे. मी केळ�ची पानं आम�या �ेतातून मागवते.
जेवाय�ा केळ��या पानावरच वाढू. �पार�या जेवणासाठ� रोज वेगवेगळा बेत करता
येई�. तीन भा�या आ�ण भात, �वारीची भाकरी, चपा�या. आपण भात जरा कमीच
ठेवू आ�ण भाकरी चपाती जा�त. �हणजे काम करणा�यांना �पार�या जेवणानंतर झोप
येणार नाही.”

अनु�का�ा नव� वाट�ं. आजी जणू काही एखा�ा ��कर�मुखा�माणे सगळ� सू�ं
हाती घेऊन कामा�ा �ाग�� होती. सवा�ना सूचना देत होती. आज �त�ा �त�या
गडुघे�खीचा �वसर पड�ा असावा.



मु�ांचेही दोन गट पड�े होते. काही मु�ांची आजी�या घरी थांबून �तथ�या कामात
मदत कर�याची इ�छा होती, तर उर�े�यांची (यात अनु�का व �त�या �म�मंडळ�चा कंपू
होताच) ��य� खोदकामा�या �ठकाणी जाऊन मदत कर�याची इ�छा होती.

अनु�का कामा�या �ठकाणी जाऊन पोहोच��, ते�हा सव� जण इत�या उ�साहानं
कामा�ा �ाग�े�े पा�न �त�ा अ�त�य आनंद झा�ा. जणू काही एखादा उ�सव
असावा, असंच वातावरण होतं. कुणीतरी �ा�मयाना उभा�न �यात �ोकांना
बस�यासाठ� ��ॅ��टक�या खु�या� आणून मांड�या हो�या. आजोबा प�ह�या रांगेत बसून
समोर चा��े�ं काम बारकाईनं पाहत होते. हनुमेगौडा सवा�कडे �� पुरवत होते. �ंकर
मा�तर मधूनच आजोबांकडे येऊन �यांना काहीतरी �वचा�न जात. अ�मत आ�ण �या�या
बरोबरची काही मु�ं कचरा गोळा करत होती. अनु�का�ा सवा�ना पा�या�या बाट�या
पुरव�याचं काम दे�यात आ�ं. मेधा एका �र�या खुच�त बसून पे��स��नं रेखा�च�
काढ�यात दंग होऊन गे��.

एक तासानंतर अ��� र�ीदचा �ंकर मा�तरांना फोन आ�ा. �यानं सां�गत�ं, “रा�य
सरकारकडून परवानगी �मळ�यात काही �दवस जाती�. मी क� � सरकारम�येही
कुणाकुणा�ा फोन क�न मदत �मळव�याचा �य�न करतोच आहे; पण सरकार दरबारी
कामं �हाय�ा थोडा वेळ �ागतोच. तर मी असं ठरव�ंय, क� मा�या चार मदत�नसांना
घेऊन मीच �वकरात �वकर तुम�या गावात येतो. आपण अनौपचा�रकपणे काम सु�
क�. उ�खनना�या कामासाठ� उ�हाळा चांग�ाच असतो. तसा पावसाळा अगद� त�डावर
येऊन ठेप�े�ा आहे. ते�हा काम �वकरात �वकर सु� के�े�ं उ�मच. �द�वानं या
कामासाठ� आम�याकडे अंदाजप�कात काही तरतूद कर�यात आ�े�� नाहीये. म�ा
तेवढ� जरा एकच काळजी आहे.”

�ंकर मा�तरांनी फोन आजोबां�या हातात �द�ा. आजोबा र�ीद�ा �हणा�े, “तु�ही
�वकर या. आ�हा�ा कुठ�याही प�र��थतीत या कामी �दरंगाई होऊ �ायची नाही. माझी
एक �रकामी जागा आहे. आ�ही �तथे तुमची आ�ण तुम�या सहका�यांची उतर�याची
�व�था क�. तुमचं राहणं, जेवणखाण सगळं आ�ही बघू. पण एक �वनंती मा� आहे,
तु�ही येताना तुमची अवजारं घेऊन या. आम�याकडे या कामासाठ� �ागणारी ह�यारं
नाहीत. तु�हा�ा आम�याकडून आणखी काही मदत हवी आहे का? आ�ही इथून कुणा
व�र�ांना फोन क�न �यां�या�ी बो�ू का? तसं हवं असे� तर सांगा हं. मी हनुमेगौडांना
तसा फोन कराय�ा सांगतो. आ�ही आ�ा इथ�ा आजूबाजूचा प�रसर �व�छ कराय�ा



घेत�ाच आहे. पण आ�ही ��य� उ�खनन मा� अ�जबात करणार नाही. कोण�याही
गो�ी�ा कुणीही �प�� करणार नाही. नुकसान होई� असं काहीच करणार नाही. आ�ही
तुमची वाट पा�.”

आजोबांचं बो�णं ऐकून र�ीद खू� झा�ा.

दोन �दवसांतच कामगारांनी इतक� �चख�माती साफ क�न बाजू�ा के�� होती क�,
काही खांब आ�ण पाय�या �दसू �ाग�याच हो�या. काही माणसांनी �तथे थोडा आडोसा
बनव�ा. आजी आ�ण �त�या बरोबर आ�े�या बायकांनी �तथेच जेवणाची �व�था
के��. रा�ी�या वेळ� काही माणसं पहारा दे�यासाठ� मागे थांबणार होती. �यां�यासाठ�
पे�ोमॅ�स�या ब�या आण�यात आ�या.

एके �दव�ी सकाळ� अ��� र�ीद व �यांचे चार सहकारी एका भ�यामो�ा �हॅननं
आजोबां�या घरापा�ी येऊन दाख� झा�े. �यात सहका�यांम�ये दोन ���या व दोन
पु�ष होते. पा��यांची उतर�याची सोय �जथे कर�यात आ�� होती, ते घर आजीनं
�यांना उघडून �द�ं. आजोबांनी अ��� र�ीद व �यां�या बरोबर�या दोन पु�ष
सहका�यांना �तथं उतरव�ं आ�ण दोन ��ी सहका�यांची राह�याची सोय मा� �वतः�या
घरीच वर�या मज�यावर के��.







�पारीच अ��� र�ीद व �यांचे सहकारी उ�खनना�या जागी भेट�स गे�े. सव�
गावक�यांनी �या उ�साहानं कामा�ा �ारंभ के�ा होता आ�ण मदतीसाठ� त�परता
दाखव�� होती, ते पा�न अ��� र�ीद भारावून गे�े.

हनुमेगौडा �हणा�े, “आ�ही तु�हा�ा आ�थ�क मदत तर काही क� �कत नाही; पण
तु�हा�ा जे काही माणूसबळ हवं असे�, ते आ�ही पुरवू. आ�ही अगद� �ामा�णकपणे
काम क�. आम�याकडून ��य होई� तेवढ� सव� मदत आ�ही क�. कारण हे �ठकाण
आम�या गाव�या मा�क�चं आहे.”

अ��� र�ीद चा�ळ�ी�या घरात�े होते. ते कामा�या �न�म�ानं कना�टकाती� �व�वध
�ठकाणी रा�ह�े होते. ते अनुभवी होते. �यांचा इ�तहासाचा खूप अ�यास होता.
इकडे�तकडे नजर �फरवून ते �हणा�े, “तु�ही आणखी थोडे �वयंसेवक आण�ेत, तर हे
काम आपण �वकर संपवू �कू. सगळे गावकरी इथं एकजुट�नं कामा�ा �ाग�े
अस�याचं पा�न म�ा फार आनंद वाट�ा. आम�या कामात अ�ा �कारची एकजूट
सहसा पाहाय�ा �मळत नाही. ब�याच वेळा हे सरकारचं काम आहे, असं समजून
गावकरी अ�ा �कार�या कामातून अंग काढून घेतात.”

आजोबा आ�ण हनुमेगौडा यां�या चेह�यावर हसू उमट�ं. �यांना �यां�या गावाचा
आ�ण गावक�यांचा खूप अ�भमान वाट�ा.

नंतर अ��� र�ीद व �यां�या तुकडीनं बरोबर आण�े�� ह�यारं बाहेर काढ�यास
सु�वात के��. �याबरोबर उ�सुकतेनं सगळा बा�चमू �यां�याभोवती गोळा झा�ा. एका
गटानं काही ��ेस व ह�यारं बाहेर काढ��. एक माणूस मोजमापं घेऊ �ाग�ा. �सरा
कॅमे�यानं फोटो काढू �ाग�ा. �यां�या देखरेखीखा�� कामगार खूप काळजीपूव�क
दगडमाती बाजू�ा काढू �ाग�े. �यांचं ते काम पूण� �दवसभर चा�ू होतं.

रा�ी जेवणा�या वेळ� आजी �हणा��, “र�ीद साहेब, हे काय असे� हो? ही
पाय�यांची �वहीर असे� का?”

“नाही, अ�मा. आ�ाच तसं न�क� काही सांगता यायचं नाही. �कमान आठवडाभर
तरी काम के�या��वाय ते �प� होणार नाही. फ� ही जी वा�तू सापड�� आहे, �त�ा
ध�का �ाग�े�ा नाही, एवढं �प� झा�ं आहे. आ�ण ही वा�तू न�क�च अ��तम सुंदर
�नघणार, एवढ� मी तु�हा�ा खा�ी देतो.”



नंतरचे काही आठवडे र�ीद व �या�या सहका�यांचं अ�ाहत काम सु� होतं. काही
�दवसांतच आणखी काही खांब व आणखी काही पाय�या �दसू �ाग�या; पण सवा�त
�व�मयकारी �ोध होता, तो �या खांबां�या मधोमध अस�े�या छो�ा छो�ा मं�दरांचा.

�यानंतरच खरं काम सु� झा�ं. वरपासून खा�पय�त उ�खननाचं काम चा�ू होतं.
कोण�याही उ�खनना�या �ठकाणी असतं, तसंच. या �ठकाणी काही जु�या मु�ा, नाणी,
दगडाची भांडी, हाडांचे सापळे, सोने, ���ा�ेख, ता�पट यांचा कसून �ोध सु� झा�ा.
जर नाणी सापड�� असती, तर �याव�न �या मं�दराचा का�खंड समजू �क�ा असता.
��वाय �याव�न राजाचं नाव �या�याकडी� संप�ी याची मा�हती �मळू �क�� असती.
���ा�ेखांव�न मं�दरां�या इ�तहासाची तप�ी�वार मा�हती कळ�� असती. मं�दरं के�हा
आ�ण कोणा�या �मरणाथ� उभार�यात आ��, हे समजू �क�ं असतं.

सव� झाडून साफ के�यावर एकंदर सोळा खांब अस�याचं उघड झा�ं. हा फ�
प�ह�ा मज�ा होता. ��येक खांब का�या फ�रातून को�न काढ�े�ा होता.
��येकावरी� न�ीकाम �नराळं होतं. �यावर इतक� चमक होती, क� ती न�ी
अ��कड�या काळाती�च वाटत होती. जणू काही म��ननं के�� असावी, अ�ी ती
चमकत होती.

�ंकर मा�तर �हणा�े, “�या काळात जे�हा यं�ं न�हती, ते�हा ही इतक� सुंदर
चकाक� या ���पकारांनी कुठून आण�� असे�?”

र�ीद�या सहका�यांपैक� एक �हणा��, “ते सगळं हातानं पॉ��� के�े�ं आहे. �या
काळचे �ोक खूप वेग�या तं��ानाचा वापर करत; पण आता ते तं��ान काळा�या
पड�ाआड गे�ं आहे. �या �ोकांनी या कामात इतका जीव ओत�ा, इतका वेळ आ�ण
इतके क� या कामासाठ� �द�े, �याचं मु�य कारण �हणजे हे काम �वीकार�यामागे पैसा
हे आकष�ण �यांना न�हतं. आपण ई�रासाठ� काहीतरी सुंदर वा�तू �नमा�ण करत
आहोत, ही भावना �यामागे होती. �हणून ते आप�ं काम �ामा�णकपणे आ�ण
भ��भावानं करत.”

काही �दवसांतच ती वा�तू आयताकृती असून, �या�ा वर�या बाजूनं छत नसून ती
मोकळ� अस�याचं �प� झा�ं.

“हे न�क� काय असे�?” आजोबा �हणा�े.



“म�ा वाटतं, ही एक �वहीरच असावी. कारण हे जर मं�दर असतं, तर �या�ा छत
असतंच. ते असं व�न उघडं नसतं,” अ��� र�ीद �हणा�े.

सवा�त प�ह�ं छोटं मं�दर एका खूप मो�ा चौथ�यावर एका टोका�ा बांध�यात आ�ं
होतं. ते पूवा��भमुखी होतं. �या�ा नीटनेट�या पाय�या आ�ण वर चढताना धराय�ा दो�ही
बाजूंना कठडे होते. ते मं�दर खूपच �हान होतं. कळसावर �याती� देवतेचं नाव
कोर�यात आ�ं होत- चं��ेखर आ�ण �ै�जा. ही �ंकर-पाव�तीचीच नावं. र�ीदनं �या
कोर�े�या अ�रांचा फोटो काढ�ा. �याव�न �या�या असं ��ात आ�ं, क� ते मं�दर
�कमान हजार वष� तरी जुनं असावं. �या चौथ�यावर एका बाजू�ा �भ�त असून �या
�भ�तीवर संपूण� ��वच�र�ाची कथाच कोर�यात आ�� होती. प�ह�या कथेत ��वानं
गजासुराचा वध के�याचा आ�ण तांडवनृ�याचा उ��ेख होता.

काही �दवसांनंतर �सरा चौथरा �दसू �ाग�ा. �यावर आणखी एक मं�दर होतं.
�याम�ये देवी सर�वती वीणावादन करत बस�� होती. माग�या �भ�तीवर सर�वतीची
�व�वध �पं �चतार�े�� होती.

ए�हाना अनु�का आजी-आजोबांकडे येऊन सहा आठवडे होऊन गे�े होते. �स�याच
�दव�ी �तची आई �द���चा कोस� संपवून बंगळु��ा परतणार होती. �तचा अनु�का�ा
जे�हा हे सांगाय�ा फोन आ�ा, ते�हा ती �हणा��, “मी बंगळु��ा पोहोच�े ना, क�
�गेच सोमनह�ळ��ा तु�ा �याय�ा येईन. म�ा तुझी रोज इतक� आठवण येते ना!”

अनु�काचे वडी� डॉ. �ेखर यांना पण �तची खूप आठवण यायची. �दवसभर
हॉ��पट�म�ये काम क�न घरी परत�यावर घर नुसतं खाय�ा उठायचं. ती �ांतता
नको�ी वाटायची.

उषा बंगळु��ा पोहोच�यावर आजोबा-आज�ना फोन क�न �हणा��, “मी आ�ण
�ेखर परवा सोमनह�ळ��ा येतोय. तु�ही अनु�का�ा सगळं सामान आव�न तयार
राहाय�ा सांगा� का?”

“अनु�का इथनं गे��, तर आ�हा�ा तर अ�जबात करमणार नाही. पण अनु�का�या
मनात बंगळु��ा न�क� कधी परत जायचंय, हे तू एकदा �त�ाच �वचार�ी� का?
गावात उ�खननाचं फार मोठं काम सु� आहे.”



ते ऐकून उषा�ा आ�य� वाट�ं, “हो का? म�ा वाट�ं, पुरात�व �वभागाचं काहीतरी
�हानसहान खोदकाम चा�ू आहे. पण यात सगळं गाव का बरं सहभागी झा�ंय? म�ा
�वत:�ा पण ते उ�खनन बघाय�ा खूप आवडे�.”

अनु�कानं ते सगळं संभाषण ऐक�ं. पण आता आप�या आईव�ड �ांना काय
सांगावं, तेच �त�ा कळेना. खरंतर �त�ा इत�यात मुळ�च परत जायचं न�हतं.

दोन �दवसांनी उषा आ�ण �ेखर गावात येऊन पोहोच�े. नेहमी�माणे डॉ. �ेखर
�हणा�े, “आ�ही फ� अधा� �दवस थांबणार आहोत. आ�ही �पारीच परत जाय�ा
�नघू.”

उषा घाईनं अनु�का�ा �ोधत घरभर �ह�ड��; पण ती कुठेच न�हती. मग ती
आजी�या खो��त गे��, तर अनु�काचं सामान �तथं सव�� पसर�े�ं होतं. �तनं �वतःची
बॅग भर��च न�हती. उषाचा चेहरा आजीनं पा�ह�ा. ती �हणा��, “अगं, अनु�का �तकडे
कामा�या जागीच आहे. तू �तकडे जाऊन �त�ा भेट ना.”

डॉ. �ेखर आ�ण उषा तडक उ�खनना�या जागी गे�े. �तथं इतकं मोठं काम सु�
आहे, �ोकांची इतक� वद�ळ आहे, हे पा�न ते च�कत झा�े. कुणी साफसफाई करत
होतं, कुणी पाणी भ�न आणत होतं, कुणी �टपणं काढत होतं, तर कुणी �� घेऊन
हळुवार मूत� साफ करत होतं. ती जागा खूप �व�छ होती. गा�ांमधून ��धा
पोहोचव�याचं काम सु� होतं.

उषा�ा अखेर अनु�का �दस��. ती खूप घाईत होती. ती कचरा गोळा क�न एका
��ॅ��टक�या थै��त भरत होती. आप�या आई�ा पाहताच �तचा चेहरा उजळ�ा. �तनं
घाईनं त�ड, हात-पाय धुत�े आ�ण धावतच उषापा�ी येऊन �त�ा घ� �मठ� मार��.
उषा �हणा��, “अनु�का, मी जरी �द���त अस�े ना, तरी माझं मन इथंच होतं गं. म�ा
तुझी रोज �कती आठवण यायची. मी तु�यासाठ� �द����न छान छान कपडे आ�ण
पु�तकं आण�� आहेत. मी तु�या �म�-मै��ण�साठ�सु�ा भेट �हणून काय काय
आण�ंय.”

एक�कडे अनु�का�ी बो�ता बो�ता उषाची नजर समोर�या सुंदर वा�तूवर पड��.
�या�या उ�कृ� कोरीवकाम के�े�या पाय�यांवर �तची नजर �खळून रा�ह��. “ओ माय
गॉड!” ती �हणा��, “हे सगळं इतकं सुंदर असे�, असं म�ा कधीच वाट�ं न�हतं.”



“अ�मा, तू जा आ�ण र�ीदकाकां�ी बो�. ते तु�ा या�वषयी आणखी खूप काही
सांगती�,” अनु�का �हणा��.

उषा ताबडतोब अ��� र�ीदकडे गे��.

डॉ. �ेखर यां�या तर आ�या��ा पारावारच रा�ह�ा न�हता. कोण�यातरी पुरातन
गो��चा �ोध �ाव�यात माणसा�ा काय आनंद �मळू �कतो, हे �यांना कधीच उमगत
नसे. ‘समजा हजार वषा�पूव� हे देऊळ ज�मनीत गाड�ं गे�ं अस�ं, तरी �याचं आता
काय मह�व?’ �यांनी मनात �वचार के�ा. ‘या खेडेगावात�या �ोकांना �हानसहान
गो��चा उगाच फार बाऊ करायची सवय असते. �याचं कारण या गावाकड�या �ोकांना
कामधंदा नसतो. �यां�याकडे हवा तेवढा वेळ असतो. कोणतंही काम वेळेत कराय�ा
हवं, असंही काही बंधन नसतं. फ� पो�ट आ◌ॅ�फस आ�ण �ाळेची वेळ पाळ�� क�
झा�ं. इथ�ं रोजचं आयु�य इतकं संथ असतं, क� ही अ�ी काहीतरी गो� घड�� �हणून
�ोकां�या नीरस, कंटाळवा�या आयु�यात काहीतरी वेगळं घड�ंय आ�ण �यांना उ�साह
वाटू �ाग�ाय. बंगळु�सार�या �हरात या अस�या गो��कडे �� पुरवाय�ा इथं वेळ
कुणाकडे आहे? आ�हा�ा इथं काम आ�ण रोजचं जाणं-येणं यासाठ� �ागणा�या
वेळा�या �ण न् �णाचा �ह�ेब ठेवावा �ागतो. ��वाय बंगळु� �हर आता इत�या
सं�म� जाती-जमाती�या �ोकांनी भर�ंय, क� ते �हट�ं तर सवा�चं आहे आ�ण �हट�ं
तर कुणाचंच नाही.’

उषा�ी बो�ून झा�यावर अ��� र�ीद �गबगीनं डॉ. �ेखर यां�याकडे आ�े. डॉ.
�ेखर यां�या�ी ह�तांदो�न क�न ते �हणा�े, “सर, तुम�या व�ड�ां�या अग�यानं मी
भारावून गे�ो आहे. ते रोज आ�हा सवा�नाच नारळाचं पाणी पुरवतात. �पार�या
जेवणा�या वेळ� तुम�या आई आम�यासाठ� जेवणाचा डबा आ�ण ताक पाठवतात. हे
उ�खननाचं काम सु� झा�यापासून तुम�या �ेताती� एकसु�ा काकडी बाजारात
�व���ा पाठव�यात आ�े�� नाही. सव� काक�ा इथेच येतात. इथे �क�येक
आठव�ांपासून या उ�खनना�या कामी मेहनत मजुरी करणा�या �ोकांसाठ� �या
काक�ा पाठव�यात येतात. तुम�या आई-व�ड�ां�या दातृ�वा�ा तर तोडच नाही आहे.
या गाव�या �ोकां�या चांग�ुपणामुळे आ�हा�ा इथे पैसे देऊन पहारेकरी आणून बसवावे
�ाग�े नाहीत. गाव�या �ोकांनीच ती जबाबदारी उच��� आहे. आ�ण खरंतर मा�या
कंटाळवा�या दैनं�दन जबाबदा�यांमधून मा�यासाठ�सु�ा हा चांग�ाच बद� झा�ा आहे.
हे उ�खननाचं काम पूण� झा�याखेरीज �सारमा�यमा�या �ोकांना या गो�ीचा



थांगप�ादेखी� �ाग ू�ायचा नाही, अ�ी मी मा�या सहका�यांना सूचना देऊन ठेव��
आहे. कारण उगाच प�कार इथं गद� क�न �� �वचा�न भंडावून सोडती�. �यां�या
एकाही ��ाचं उ�र अजून तरी आप�याकडे नाही.”

�यां�या या बो��यावर काय ��त��या �ावी, हेच डॉ. �ेखर यांना कळेना. �यांनी
नुसती मान ह�व�� आ�ण अनु�काकडे पा�ह�ं. ते �हणा�े, “च� गं घरी. झटपट तयार
हो. दोन तासांत आप�या�ा बंगळु��ा जाय�ा �नघायचंय.”

“नाही हो, डॅड. म�ा इत�यात बंगळु��ा परत नाही जायचं. हे उ�खननाचं काम
पूण� होई�तोवर म�ा इथं थांबायचंय. ���ज डॅड. आजीनं म�ा जी कथा सां�गत��
होती, �यात�ं ते अमृतासारखं गोड पाणी अजूनही इथ�या �व�हरीत आहे का, ते
पाहायचंय म�ा.”

“अगं अनु�का, ती नुसती एक दंतकथा आहे. �या�ा काहीच अथ� नाही,” असं
�हणून डॉ. �ेखर अ��� र�ीदकडे पा�न �हणा�े, “काय हो, हे उ�खनन पूण� �हाय�ा
अजून �कती वेळ �ागे�?”

“�नदान तीन आठवडे तरी �ागती�.”

“डॅड,” अनु�का म�येच �हणा��, “मा�या �ाळे�ा अजून चार आठवडे सु�� आहे.
आ�ण मी इथं अगद� मजेत आहे. म�ा ती पाय�यांची �वहीर क�ी �दसते, ते पाहायचंय.
पूण� सु��भर म�ा इथंच राहायचंय. इथ�ं हे काम संप�ं, क� मी अगद� �गेच बंगळु��ा
परत येईन. अगद� न�क�!”

ए�हाना उषासु�ा �तथं आ�� होती. �तनं आप�या पती�या खां�ावर हात ठेव�ा. ती
�हणा��, “इथं आयु�यात�या इत�या सुंदर सुंदर गो�ी पाह�यासार�या आहेत.
कोण�याही पु�तकातून हे �ान आप�या�ा �मळू �कणार नाही. हा आ�ाचा
अनुभवसु�ा अगद� असाच आहे. अनु�कानंसु�ा या �क�पासाठ� खूप मेहनत घेत��
आहे. म�ासु�ा इथं �त�याबरोबर आणखी काही �दवस राहाय�ा आवडे�.”

�यावर डॉ. �ेखर हस�े. �यांनी आप�या प�नीचं आ�ण मु��चं �हणणं मा�य के�ं.

काही �दवसांनंतर अ��� र�ीद आ�ण �यां�या सहका�यांना �तस�या मं�दराचा �ोध
�ाग�ा. ते �व�णू व ��मीचं मं�दर होतं. �ेष�ायी �व�णूं�या पाया�ी ��मी बस��



होती. �या मं�दराचं नाव होतं ‘अनंत�यन’. �या �भ�तीवर रामायणाती� कथा कोर�यात
आ�� होती.

आणखी काही �दवसांतच �यांना चौ�या मं�दराचाही �ोध �ाग�ा. ते मं�दर राम,

��मण आ�ण सीता यांचं होतं. �यासंबंधी कथा �भ�तीवर कोर�यात आ�या हो�या.
सीतेचं अ�ोकवनाती� वा�त�, वानरसेनेनं सागरात बांध�े�ा सेतू आ�ण �ीरामचं�ांचा
रा�या�भषेक या सव� कथा �तथं हो�या.

पुढ�या आठव�ात आणखी एक मं�दर सापड�ं. हे रामभ� हनुमानाचं होतं.
हनुमान आप�� छाती फोडून �यात �ीरामचं�ांचं वा�त� अस�याचं दाखवत आहे, असं
��य या मं�दरात �चतार�यात आ�ं होतं. हनुमानाची ज�मकथा, तो सूया��ा �गळंकृत
कर�यासाठ� सूया��या �द�ेनं कसा झेपाव�ा होता, ही सव� कथा तेथी� ओवरी�या
�भ�तीवर कोर�यात आ�� होती.

सहावं मं�दर सोळा हात असणा�या म�हषासुरम�द�नी �ग�चं होतं. चौथ�यावरी�
�भ�तीवर �गा� आ�ण पाव�तीची कथा होती.

सातवं मं�दर नृ�य करणा�या गणे�ाचं होतं. तुं�द�तनू गणे�ा�या एका हातात �ाडू
तर �स�या हातात पोथी होती. रा�ह�े�या दोन हातांत ���ं होती. चौथ�यावरी�
�भ�तीवर गणपतीची कथा होती.

�ेवट�या मं�दरात गंगेची मूत� होती. �त�या हातात एक मोठा क�� होता.
चौथ�यावरी� �भ�तीवर अमृतमंथनाची कथा होती. �व�हरी�या तळा�ी गोमुख होतं.

�या रा�ी आजोबांना जोरदार ताप भर�ा. �यांना अंथ�णातून उठणंदेखी� ��य
होईना. आजीनं �यां�यावर काही घरगतुी उपचार के�े, पण �याने काही गणु येईना.
आजीनं �यांना �स�या �दव�ी उ�खनना�या कामापा�ी जा�याची बंद� के��. पण
आजोबा �तचं थोडंच ऐकतायत? ते खु�ा� �तकडे गे�े. पण �यांना ताप आ�याचं पा�न
अ��� र�ीदनं परत घरी पाठव�ं. आजोबांचा ताप नंतरचेही बरेच �दवस हटत न�हता.
मग मा� आजी�ा फार काळजी वाटू �ाग��. �तनं आप�ा मु�गा डॉ. �ेखर या�ा
फोन के�ा, “�ेखर, गे�े तीन �दवस तु�या अ�पांना खूप ताप आहे. म�ा आज �यांना
घेऊन जवळ�या मो�ा हॉ��पट��ा जायचंय. तर मी �यांना काय औषध देऊ?”



“अ�मा, आधी �यांची र�तपासणी क�न घे. �यांना �हायर� इ�फे��न आहे क�
नाही, ते पाहावं �ागे�. आजका� तर बंगळु�म�ये �वाइन ��यू, �चकनग�ुनया आ�ण
ड��यू�या तापाची साथच चा�ू आहे. मी काही तु�ा घाबरवाय�ा हे सांगत नाहीये; पण
�यां�यावर तातडीनं उपचार सु� �हाय�ा हवेत. कारण �यांचं आता वय झा�ंय. खरंतर
�यांना इथं बंगळु��ा आण�ं, तर मी �यांची नीट काळजी घेऊ �केन.”

इत�यात आजोबांनी फोन हातात घेत�ा. �यांनी तर डॉ�टर �ेखरचं �हणणं साफच
धुडकावून �ाव�ं. “मी या अ�ा ��थतीत बंगळु�चा �वास क�च �कणार नाही,” ते
�हणा�े. “�यापे�ा तूच उ�ा इकडे का नाही येत?”

“अ�पा, अहो इथं माझे �कती पे�ंट्स आहेत. �यांची काळजी नको का म�ा
�याय�ा?”

तेव�ात आजीनं आजोबां�या हातातून फोन काढून घेत�ा, “काय रे, जसे तुझे
पे�ंट्स आहेत, तसेच तुझे मदतनीसही �तथं असती�च क�. अरे, हे तुझे वडी� आहेत.
तू ताबडतोब इकडे ये आ�ण �यांना आधी तपास.”

�स�या �दव�ी सकाळ� नऊ वाजून गे�यानंतर डॉ. �ेखर सोमनह�ळ��ा पोहोच�े.

ते �तथं पोहोच�यावर �यां�या एक गो� ��ात आ��. गावात�या ब�याच �ोकांना
आजोबां�माणे ताप आ�ा होता. डॉ. �ेखर यां�याकडे काही औषधं होती. ��य
तेव�ा �ोकांना �यांनी ती �द��. मग �यांनी आप�या आई�ा �वचार�ं, “अगं, पण
गावात�या �ाथ�मक आरो�य क� �ाचं काय झा�ं?” आजी �हणा��, “इथ�े डॉ�टर
सु��वर गे�े आहेत. अ�ी आणीबाणी उ�व�� तर आ�ही तरी कुणाकडे जाणार? मी
तु�ा एक सुचवू का? तू �वतःच �नय�मतपणे गावी येत जा आ�ण इथ�या �ोकांची
आ�ण आमची काळजी घेत जा. तूसु�ा याच गावचा आहेस. जरा मा�या बो��यावर
�वचार कर. या गावाची फार मोठ� सेवा होई� ही.”

डॉ. �ेखर काही न बो�ता बंगळु��ा परत गे�े.

ए�हाना उ�खनना�या कामाचे अडीच आठवडे संप�े होते. ती वा�तू �ोकांना
बघ�यासाठ� खु�� कर�यात आ�� होती. एकंदर आठ अ��तम सुंदर मं�दरं होती.
�व�हरी�या तळापय�त पोहोच�यासाठ� एकूण एकवीस पाय�या हो�या; परंतु �या �व�हरीत
एक थ�बसु�ा पाणी न�हतं. पा�या��वाय �वहीर होती ती. �यामुळे सवा�नी एकच �न�कष�



काढ�ा, तो �हणजे �या �व�हरी�वषयी जी कथा �च��त होती, ती खरीच असावी. फरक
फ� एकच होता- एकंदर आठ मं�दरं होती आ�ण ती सगळ�च काही �ंकराची न�हती.

अनु�का अ��� र�ीद�ा �हणा��, “अ�मा �हणते, कोण�याही नवीन कामाची �क�वा
�व�ेष काय��माची सु�वात करायची अस��, क� ती गणे�पूजेनं करतात. कोण�याही
देवते�या पूजे�ा सु�वात कर�याआधी गणे�ाचं पूजन करतात. पण मग या पाय�यां�या
�व�हरी�या सवा�त खा��या बाजू�ा या गणे�ाचं मं�दर कसं काय? उ�ट ते तर सवा�त
वर हवं ना?”

“नाही,” अ��� र�ीद �हणा�े. “पाणी तर खा��याच बाजू�ा आहे ना? पा�याचा
दााोत खा�� आहे. सवा�त आधी �या पा�याचा �प�� गणपती�या पाया�ा झा�ा
पा�हजे.” अनु�कानं मान ह�व��. या �ठकाणी गणपतीचं देऊळ सवा�त खा��या
बाजू�ा का आहे, हे �त�ा कळ�ं होतं.

�या पाय�यांवर आ�ण मं�दरांवर खूप कोरीव काम कर�यात आ�ं होतं आ�ण खूप
�ेख ���ह�े�े होते. अ��� र�ीदनं ते जम�े�या सवा�ना मो�ांदा वाचून दाखव�ं
आ�ण समजावूनसु�ा सां�गत�ं –

“हे भ� मं�दर सोमनायक राजानं इ.स.पू. १००० (�ह�� पंचांगा�माणे �ा��वाहन
�के ९२२) म�ये बांध�ं. सोमनायक राजाची सव�च देवदेवतांवर ��ा होती. हे मं�दर
�यानं आप�या मृत �प�या�या �मृ�त�ी�यथ� बांध�ं. �या�या व�ड�ांना गंगा घरा�या�ी
झा�े�या �ढाईत वीरमरण आ�ं. हे मं�दर बांध�यास दहा वष� �ाग��. �यासाठ�
दे�ाती� उ�मो�म कारा�गरांनी क� घेत�े.

या �व�हरीती� पा�याचा केवळ �प�यासाठ� वापर करायचा असून पौ�ण�मे�या रा�ी
डागडुजी�या कामासाठ� हे मं�दर बंद ठेव�यात येई�.

सोमनायकानं आजवर अनेक �ोकांना �ेकडो एकर जमीन दान के�े�� आहे. संपूण�
रा�याचे एकंदर सात समसमान भाग पाड�यात आ�े आहेत. याती� प�ह�ा भाग
दैनं�दन मं�दरा�या पूजाअच�चे काम सांभाळणारे पुरो�हत व �यां�या कुटंुबास दान
कर�यात आ�े�ा आहे. �सरा भाग या मं�दराची देखभा� व �व�था करणा�या
माणसा�ा दे�यात आ�ा आहे. हा माणूस मु�य पुरो�हताचा सहायक �हणूनही काम
पाही�. तो कोण�याही जातीचा अस�ा तरी चा�े�. ज�मनीचा �तसरा भाग या मं�दराची



रोज झाड�ोट व �व�छता करणा�यांसाठ� आहे. चौथा भाग मं�दरासाठ� रोज फु�ं
आणून सव� देवदेवतांसाठ� हार करणा�यांसाठ� आहे. पाचवा भाग या मं�दरात
सोमनायक राजा�या नावानं रोज �दवे �ावणा�यांसाठ� आहे. सहावा भाग हा मं�दरात
नृ�य व गायना�या �पानं ई�राची सेवा करणा�यांसाठ� आहे. सातवा भाग मं�दरा�या
मुदपाकखा�यात �साद बनवून या�ेक�ं�या भोजनाची �व�था करणा�यांसाठ� आहे.

या�माणे मा�म�ेची �वभागणी कर�यात आ�� आहे. जर कुणी नुसतीच मा�म�ा
ता�यात घेत��, परंतु आप�� नेमून �द�े�� कामं पार पाड�� नाहीत, तर �यांना ती
मा�म�ा परत करावी �ागे� अथवा ���ा भोगावी �ागे�.

सोमनायक राजानं असंही ���ह�ं आहे, क� या मं�दराचं स�दय� अबा�धत
राख�यासाठ� भ�व�यात जे कुणी म�ा मदत करती�, �यांचा मी ऋणी राहीन – मग ते
कोण�याही जाती-धमा�चे अस�े, तरी म�ा काहीही फरक पडणार नाही. कारण �या
�ोकांना मा�या अंतरी�या भावना पूण�पणे समज�े�या असती�. मी �जथे कुठे असेन,
�तथून मी मनोमन �यां�या चरणा�ा �प�� करीन. अ�ा �ोकांनी या पृ�वीत�ावर �वतःची
वं�वृ�� के��च पा�हजे.”

ती सुंदर वा�तू पा�न सवा��याच आनंदा�ा उधाण आ�ं होतं. पण आजी-आजोबा
मा� तेवढे उ�साहात न�हते. �या �व�हरी�ा अ�जबात पाणी न�हतं आ�ण �याच गो�ीची
�च�ता �यांना �ागनू रा�ह�� होती. �यां�या मते पाणी नस�े�� �वहीर ही �न�पण�
वृ�ासारखीच असते; �क�वा सूय� नस�े�या आका�ासारखी, चं�तारे नस�े�या
रा�ीसारखी…

“हे मं�दर बंद का कर�यात आ�ं?” सव�च जम�े�यां�या ओठावर हा �� होता.

“मी तक� सुसंगत �वचार क�न या ��ाचं उ�र न�क�च देऊ �कतो,” अ��� र�ीद
�हणा�े. “ही मं�दरं आ�ण �यात�या सव� मूत� अभंग आहेत. याचाच अथ� कुणी ��ूनं
�वारी क�न तोडफोड के�े�� नाही, हे उघड आहे. पण म�ा वाटतं, �या काळ� यु�
घड�ं असावं. आ�ण अथा�तच या मं�दराची क�त� सव��र पसर�े�� असणारच. �यामुळे
कधीही ��ू आप�या रा�यावर �वारी करे� आ�ण या मं�दराची नासधूस करे�, अ�ी
भीती राजा सोमनायका�ा वाट�� असणार. �हणूनच या मं�दराची सुंदर क�ाकुसर
आ�ण �याती� मूत� अबा�धत राहा�ात या उ�े�ाने �यानं ही �वहीर व हा प�रसर वाळूनं
भ�न मं�दरं झाकून टाक�� असावीत. आ�ण नंतर �या �भ�तीवर �चख�ाचा �ेप �ावून



सव� बेमा�ूमपणे झाकून ��ू�या ह��यापासून वाचव�ं असावं. ही सुंदर वा�तू सुर��त
ठेव�याचा हा एक माग� �यानं अव�ंब�ा असे�. एकदा ��ू माघारी �फर�यावर पु�हा
सगळ� वाळू आ�ण �चख� साफ क�न ती �वहीर आ�ण मं�दरं पु�हा सवा�साठ� खु��
करायची, असं �यानं ठरव�ं असणार. परंतु तो ती �ढाई हर�ा आ�ण �यामुळे �या�ा
त�ी संधीच �मळा�� नाही. का�ांतरानं या मं�दरां�ी संबं�धत एक दंतकथा बन��. ती
या �पढ�कडून �या �पढ�कडे मौ�खक परंपरेनं सं��मत झा��. पुढे पुढे �यात बद� होते
गे�े. �यामुळे या पाय�यां�या �व�हरी�वषयी वेगवेग�या आ�या�यका पसर�या आहेत.”

“आ�ण पा�याचं काय? �या पा�याचा दााोत तर न�क�च जवळपास कुठं तरी
असणार.”

“म�ा असं वाटतं, क� इथं जे गोमुख आहे, �या�या आसपास कुठेतरी न�क�
पा�याचा दााोत असणार. कारण आप�या पूवा�पार चा�त आ�े�या परंपरेनुसार
गोमुखातून पाणी बाहेर येई� अ�ी �व�था कर�यात आ�े�� असे. आपण उ�ाच
गोमुखापा�ी साफसफाई क� आ�ण �या�या आत अडक�े�ा कचरा काढून पा�. �क�वा
ते गोमुख उघडून पा�. कुठे अडथळा आ�ा आहे का, पा�याचा �वाह थांब�ा आहे का,
तेही कळे�.”

�स�या �दव�ी �पारी १२ वाजता गाव�या सव� बायका एक एक कळ�ी घेऊन �तथं
जमा झा�या. आज पा�याचा दााोत न�क� सापडणार अ�ी आ�ा सवा��याच मनात
होती. अ��� र�ीदनं ते गोमुख उघडताच �तथं एक दगड �ाव�े�ा ��ीस पड�ा. तो
ब�धा पा�याचा �वाह थांब�यासाठ�च �तथं ठेव�यात आ�ा असावा. अ���चं �हणणं
खरंच होतं. तो आनंदानं उ�ार�ा, “सोमनायका�या �या ���पकारानंच �या�ा ही �वहीर
ता�पुरती बुजवून, मं�दर झाकून टाक�यापूव� इथे गोमुखात असा दगड �ावून पा�याचा
�वाह थांबव�यास सां�गत�ा असावा. हे करणं यो�यच होतं. पा�याचा �वाह थांबवताच
�वहीर कोरडी पड�� असणार आ�ण ती वाळूनं भ�न बुजवणं �यांना सहज ��य झा�ं
असणार.”

मग अ��� व �या�या माणसांनी �या गोमुखा�या आसपासचा प�रसर अ�यंत
काळजीपूव�क �व�छ क�न गोमुखा�या आत अस�े�ा दगड �र के�ा. �गेच �या
�ठकाणा�न थ�ब थ�ब पाणी �झरप�यास सु�वात झा��. आधी काही वेळ �चख�यु�
पाणी व गाळ पडत होता. जरा वेळात �व�छ पाणी पडू �ाग�ं. काही तासांतच
�व�हरीचा तळ पा�यानं पूण� भ�न गे�ा. जम�े�या ���यांपैक� एक जण घाईनं कळ�ी



पा�यात बुडवाय�ा �नघा��. �त�ा ते पाणी �पऊन बघायचं होतं. पण आजी �हणा��,
“थांब. आपण गंगामाते�ा नमन के�या��वाय हे पाणी �पणं यो�य न�हे. गंगा ही सव�
न�ांची माता आहे. ती आज इथे अवतर�� आहे, �याब�� आपण सव� जण आधी �तचे
आभार मानू. पा�याचा प�ह�ा पे�ा भ�न तो आपण र�ीद साहेबांना देऊ. �यांनी
आप�या मं�दरासाठ� अपार प�र�म के�े�े आहेत.”

आजीनं एक �ट��चा पे�ा पा�यानं भ�न अ��� र�ीद�या हाती ठेव�ा. ते पूव�कडे
म�के�या �द�ेनं त�ड क�न गडुघे टेकून बस�े आ�ण �यांनी नमाजपठण के�ं. “अ��ा,
आम�यावर, या मं�दरावर आ�ण इथ�या सग�या �ोकांवर तुझी सदैव कृपा��ी असू
देत. या पा�याचा दााोत हा ऊज�चा आ�ण �ेरणेचा दााोत बनून रा� देत. तो कधी न
आटणारा अखं�डत झरा असू देत.”

�या पा�याचा एक घोट घेऊन ते �हणा�े, “हे तर �हा�या�या पा�याइतकं गोड
आहे.”

आजी�या जवळ�या खुच�त एक वेताची झाकण अस�े�� �रडी होती. �तनं �तचं
झाकण उघड�ं. �यात काही गो�ी हो�या. एक �ुगडं, एक खण, बांग�ा, फु�ं,

कंुकवाचा करंडा, फळं, �मठाई, नारळ आ�ण एका ����या जेवणाचा कोरडा ��धा
अ�ी सगळ� साम�ी �यात होती. �या पा�या�या �पानं समोर अवतर�े�या गंगामाईसमोर
आजीनं ती �रडी ठेव��. मग ती उच�ून एकदा �या गोमुखा�ा टेकव��. �यानंतर ती
र�ीद�या हाती देऊन ती �हणा��, “आ�ही कना�टकात या�ा ‘मरद बा�गना’ असं
�हणतो. हे आ�ही देवा�ा अप�ण करतो. देवाचे आ�ीवा�द घेतो आ�ण मग तो �साद
�हणून कुणा�ातरी देतो. मी आ�ा गंगामाई�ा अप�ण क�न हा �साद तुम�या प�नीसाठ�
देत आहे. हा गंगामातेचा आ�ीवा�द आहे. आमची ही परंपरा आहे. तु�ही याचा �वीकार
करा� ना र�ीद साहेब?”

अ��� र�ीद अवाक झा�े होते. �यांना काय बो�ावं ते सुचेना. �यांनी अ�यंत
आदरपूव�क न�पणे वाकून आजी�या हातातून ती �रडी घेत��.

पुढ�या पा�याचा पे�ा अनु�का�ा �ावा असं ठर�ं; पण ती कुठेच �दसेना. ते
उ�खनन चा�ू झा�या�या �दवसापासून ती सतत आजूबाजू�ाच घुटमळत असायची.
काही तरी काम करत, कुणा�ा तरी मदत करत असायची. या �हान�ा मु���या
�ज��मुळे व साहसीवृ�ीमुळेच या अ�तु, अक��पत वा�तूचा �ोध �ाग�ा, याची



गाव�या ��येका�ाच क�पना होती. मग �तचा �ोध सु� झा�ा. सव� जण �त�ा हाका
मारत सुट�े. मग ती मं�दरा�या माग�या बाजूनं पळत पुढे आ��. ते पाणी उकळून �क�वा
गाळून �ु� के�े�ं नसूनही, �क��चतही आढेवेढे न घेता �तनं ते �याय�ं.

�ंकर मा�तर �हणा�े, “हे नैस�ग�क झ�याचं पाणी आहे. ते वाळू�या थरांनी बन�े�या
नैस�ग�क गाळणीमधून �ु� होऊन आप�यापय�त आ�ं आहे.”

“हो. आ�ण हे तर अमृता�नही गोड आहे,” अनु�का आजीनं सां�गत�े�या
गो�ीत�या ��दांचा वापर करत �हणा��. सवा��या उ�साहा�ा नुसतं उधाण आ�ं. सव�
म�ह�ांनी एक एक पे�ाभर पाणी �याय�ं.

�याच सं�याकाळ� �सारमा�यमांना ही बातमी दे�यात आ��. ताबडतोब प�कारांचा
ओघ गावाकडे सु� झा�ा.

उ�खनना�या सु�वाती�या काळात अ��� र�ीदनं प�कारांना आ�ण मा�यम
��त�नध�ना मु�ामच �र ठेव�ं होतं. परंतु आता मा� उ�खननात सापड�े�या या
मं�दरा�वषयी दे�ा�या जनते�ा सांगाय�ा हवं, असा �यानं �वचार के�ा.

अनेक प�कारांनी मु�ाखतीसाठ� आजोबा, हनुमेगौडा, �ंकर मा�तर, अ��� र�ीद
व �याचे सहकारी या सवा�ना गराडा घात�ा. अनु�का आ�ण �त�या
बा��म�मंडळ�नासु�ा कुणीही �वसर�ं न�हतं. सव� जण �या �हान मु�ांना हा एकच
�� �वचारत होते : ‘�या �दव�ी �या �ठकाणी खण�याचं तु�हा�ा सुच�ं तरी कसं?’

सव� मु�ं बुज�� होती. �यांना काय बो�ावं तेच सुचत न�हतं. पण अनु�का मा� धीट
होती. ती �हणा��, “�या कुणाचं या गावावर �ेम आहे व �या�ा या गावात कोणे एके
काळ� अ�ी पाय�यांची �वहीर आ�ण मं�दरं होती असा ठाम �व�ास होता, �या कुणीही
हेच के�ं असतं, जे आ�ही के�ं.”

आजोबां�या मते, �तचं हे उ�र अगद� धोरणी होतं.

डॉ. �ेखर यांचीसु�ा मु�ाखत घे�यात आ��.

एक �दवसातच गावात�या या उ�खननाची बातमी संपूण� रा�याती� दै�नकांपय�त
जाऊन पोहोच��. वृ�प�ांमधून फोटो झळक�े. काही उ�साही �वयंसेवकांनी या



वा�तूची मा�हती देणारं एक छोटंसं प�रप�क बनव�ं. सां�कृ�तक मं��महोदयांनी त�काळ
घोषणा के��- ही वा�तू आता रा�या�या पुरात�व �वभागा�या अख�यारीत असून, ही
ऐ�तहा�सक वा�तू �हणून घो�षत कर�यात येत आहे. पय�टकां�या सु�वधेसाठ� बंगळु��न
या �थळापय�त खास बस सोड�यात येई�.

ही बातमी �द���पय�त पसर��. क� ��य ���ण मं�यांनीसु�ा या ऐ�तहा�सक
वा�तूम�ये रस घेऊन �त�या जतनासाठ� अंदाजप�काम�ये खास �नधीची तरतूद के��.

�वकरच सोमनह�ळ� गावा�या वे�ीपा�ी एक नवी पाट� �ाव�यात आ��. �या
पाट�वर सोमनायक राजाचं कतृ��व, दातृ�व आ�ण �याने के�े�या सुधारणांची थोड�यात
मा�हती दे�यात आ�� होती. �या पाट�वर ठळक अ�रात असंही ���ह�यात आ�ं होतं
– ‘या गावाती� �थाप�य�ा��ाचा अ��तीय नमुना असणा�या वा�तु���पा�ा ज�र भेट
�ा.’

ते सगळे �दवसच सुंदर आ�ण भार�े�े होते.



�नरोपसमारंभ

�सरा �दवस �ु�वार होता. अनु�काची दहा आठव�ांची सु�� संपत आ�� होती.
सोमवारी �तची �ाळा सु� होणार होती. अ�मत दोन �दवसांनी �द����ा परत जाणार
होता. मेधा आ�ण आनंद गाव�याच वरदा हाय�कू�म�ये होते. �यांचीही �ाळा सु�
होणार होती. दोघंही वर�या इय�ेत जाणार होते. महादेवसु�ा हवेरी�ा रोज जाऊन
येऊन कॉ�ेजम�ये ��कत असे. �याचाही अ�यास�म सु� होणारच होता.

��येकाचा �दन�म सु� होणार होता.

अनु�का �स�याच �दव�ी बंगळु��ा परत जाणार होती. �तचे वडी� डॉ. �ेखर
�त�ा �याय�ा येणार होते. सं�याकाळ� ती �त�या सामानसुमानाची आवराआवर क�न
कपडे भरत बस�� होती. आजी उदास होती. गे�े दहा आठवडे आजीची ही �ाडक�
नात �त�यासोबत रा�ह�� होती. आजी-आजोबां�या �हातारपणी �तचं घरी येणं,
�यां�याबरोबर राहणं हा �यां�यासाठ� अ�यंत आनंदाचा �वषय होता. आजीचं मन
उ�ापासून �त�या आठवणीनं बेचैन होणार होतं.

अनु�का�ा या सु��त खूप काही ��काय�ा �मळा�ं होतं. �त�ा नवीन �म�मंडळ�
�मळा�� होती. वेगवेग�या वातावरणात वाढ�े��. �यांची आ�ण �तची खूप घ� मै�ी
झा�� होती. �कती सुंदर �नरोगी मै�ी होती ती! ना �पधा�, ना हेवेदावे. �त�या व�ड�ांनी
�त�ा क�ड भाषेची �ड��नरी आणून �द�यामुळे �तचं क�डही छान सुधार�ं होतं.
पापड बनव�यामध�ा, ते ग�चीवर नेऊन वाळव�यात�ा आ�ण आजी�ा �यासाठ� मदत
कर�यात�ा आनंद �तनं �ुट�ा होता. उ�खनना�या �ठकाणी गावक�यांबरोबर एकजुट�नं
काम करणं, मदत करणं, सवा�ना पाणी पुरवणं हाही एक सुंदर अनुभव �तनं घेत�ा
होता. �नसगा��या सा���यात �व�छ मोक�या हवेत ती मनसो� बागड�� होती. अजून
प�ी, �ाणी, क�टक, पानंफु�ं, झाडंझुडपं याब�� केवढंतरी �त�ा ��कायचं होतं.
आणखी एक खूप मह�वाची गो� �हणजे या सु��त �त�ा सायक� चा�वाय�ा येऊ
�ाग�� होती. �यामुळे आता सायक� चा�वत गावभर कुठेही �फर�याची मोकळ�क
होती. पण या इतर सव� गो��पे�ासु�ा सवा�त आनंददायक गो� अ�ी, क�
सोमनह�ळ�म�ये �या पुरातन, ऐ�तहा�सक���ा मह�वा�या वा�तूचा �ोध �ाग�ा
होता, �यात �तचा फार मो�ाचा वाटा होता. �या �ठकाणी झा�े�या उ�खननात जी



पाय�यांची �वहीर आ�ण मं�दरांचं संकु� सापड�ं होतं, �यामुळे सोमनह�ळ��ा
केवढंतरी मह�व �ा�त झा�ं होतं.

आजोबांनी एक अ�भनव क�पना सुचव��. या भ� �क�पासाठ� चाळ�स
�वयंसेवकांनी अहोरा� राबून तो य��वी क�न दाखव�ा, �यांचा स�कार कर�यात यावा,
असं मत �यांनी मांड�ं. अगद� सु�वाती�या काळात जे�हा काम सु� झा�ं ते�हा काम
कर�यासाठ� उ�साहानं असं�य माणसं पुढे सरसाव�� होती. हळूहळू �यांची सं�या कमी
होत गे��. परंतु हे चाळ�स ��ी-पु�ष मा� अगद� �ेवटपय�त काम करत रा�ह�े होते.
अनेकदा कोणताही �क�प य��वी झा�ा क� �यांचं �व�थापन करणा�या, नेतृ�व
करणा�या माणसाचा आठवणीनं स�कार के�ा जातो; परंतु �या�या आ�ेनुसार ��य� जे
�ोक �या�या हाताखा�� राबतात, �यांचा जगा�ा �वसर पडतो. पण अ�ा �ोकां�या
मदती��वाय कोणताही �क�प पूण� होऊ �कत नाही.

आजोबांनी आप�ा मु�गा �हणजेच अनु�काचे वडी� डॉ. �ेखर यांना फोन �ाव�ा,
“�ेखर, हे बघ, उ�ा तू जे�हा बंगळु��न इकडे ये�ी� ते�हा येताना दोन करं�ा भ�न
सफरचंद आ�ण चाळ�स मनगट� घ�ाळं न�क� घेऊन ये. हो आ�ण �याती� पंचवीस
ज�ट्स घ�ाळं आ�ण पंधरा �ेडीज घ�ाळं आण.”

“हो अ�पा, मी हे सगळं सामान आणीन. पण म�ा सांगा, हे सगळं क�ासाठ�?”

“अरे, या उ�खनना�या �क�पासाठ� �या कुणी मदत के�� आहे �या सवा�साठ� मी
एक छोटासा कौतुक सोहळा आयो�जत करणार आहे. �यासाठ� �नेहभोजन ठेवायचं
मा�या मनात आहे. �याच वेळ� या �वयंसेवकांना एक छोट��ी भेटव�तू �ेमाचं �तीक
�हणून �ावी, असं मनात येतंय.”

डॉ. �ेखर यांना आ�या�चा ध�का बस�ा.

“काय? तु�ही गावजेवण घा�णार आहात? अहो, पण इत�या माणसांचं अ� कोण
��जवणार?”

“�या सग�याची �च�ता तू क� नकोस रे. मी हवेरी�न दोन आचा�यांना बो�ाव�ं
आहे.”

“ठ�क आहे,” असं �हणून डॉ. �ेखर यांनी फोन ठेव�ा.



�सरा �दवस उजाड�ा. हवा थंड आ�ण �स� होती. उ�हाळा संपून पावसा�याची
सु�वात होती. उ�खननापासून जवळच भ�ामोठा �ा�मयाना उभार�यात आ�ा होता.
�तथे टेब�ं मांड�यात आ�� होती. �यावर �व�छ धुत�े�� केळ�ची पानंसु�ा
नीटनेटकेपणानं ठेव�यात आ�� होती. अ�त�य �वा�द� भोजन होतं.

�नेहभोजनाचा काय��म फार आनंदात पार पड�ा. �ा�मयाना�या एका बाजू�ा एक
छोटा मंच उभार�यात आ�ा होता. हनुमेगौडा, आजोबा, अ��� र�ीद आ�ण �ंकर
मा�तर मंचावर बस�े होते. ए�हाना डॉ. �ेखरही बंगळु��न येऊन पोहोच�े होते. ते
एका बाजू�ा उभे होते.

बाक� सव� �ोक मंचासमोर खु�या�वर बस�े होते.

हनुमेगौडा भाषण कराय�ा उठ�े, “गावकरी मंडळ�नो, आप�या सवा��या आयु�यात
हा �दवस उजाड�ा आहे, ही आप�या ��ीनं अ�यंत अ�भमानाची गो� आहे. परंतु
मुळात हा �दवस आप�या आयु�यात आ�ा, तो तु�हा सवा��याच एकजुट�नं के�े�या
�य�नांमुळेच. ही �वहीर पूव��या काळ� पा�यानं भर�े�� असे, परंतु ती नंतर बंद
कर�यात आ��. ती का, याची बरीच कारणं �ंकर मा�तरांनी आप�यासमोर ठेव��.
�यात�ं नेमकं कोणतं घड�ं असावं, हे कळाय�ा काही माग� नाही. पण या सवा�तून एक
गो� ��ात येते, जनतेनं जे�हा पा�या�या दााोताचा अवमान के�ा, ते�हाच या दााोतानं
�यां�याकडे पाठ �फरव��. आपण र�नावतीची गो� ऐक��, तर ��ात येतं क�, �तनं या
�व�हरीत पो�न इथ�ं पाणी ��षत कर�याचा �माद के�ा. ��ी�ेखर�या कथेतूनही हेच
��ात येतं. �यानं आ�ण �या�या �म�ांनी मौजम�ती क�न इथ�ं पाणी अप�व� के�ं.

पाणी जे�हा ��षत होतं, ते�हा अथा�त सगळ�कडे रोगराई पसरते. �हणूनच आपण
पा�याचा आदर राख�ा पा�हजे, पा�या�या दााोताचं पा�व�य जप�ं पा�हजे.”

“पण पाणी ��षत हो�यापासून वाचवायचं कसं?” �े�कातून कुणीतरी �वचार�ं.

“आ�ही गाव�या पंचायती�या वतीनं इथं काही �नयम घा�ून देणार आहोत,”
हनुमेगौडा �हणा�े, “या �व�हरीत पाय बुडव�यापूव� ��येका�ा हात-पाय �व�छ धुवावे
�ागती�. ते धु�याची सोय आ�ही इथं �ेजारीच करणार आहोत. ��येक नाग�रका�ा
जा�तीत जा�त एक कळ�ी पाणी भ�न ने�याची परवानगी राही�. ते पाणी फ�
�प�यासाठ�च वापरावं �ागे�. येथे सह���ा येणं, आरडाओरड करणं, �व�हरीत
पोहो�यासाठ� उतरणं इ�याद� गो�ी कर�यास मनाई असे�. या प�रसरात संगीत, नृ�य



आद� सां�कृ�तक काय��म रीतसर आयो�जत कर�याची परवानगी �मळे�. �े�कांना
�ांततेनं व ���तीनं वागनू या क�ांचा आनंद घेता येई�. येथी� देवदेवतांसमोर नारळ
फोडणं, हार, उदब�या, फु�ं इ�याद� अप�ण करणं यासार�या गो��ना परवानगी दे�यात
येणार नाही, कारण �यामुळे प�रसराची �व�छता राहत नाही. येथी� देवदेवतांमुळे
नैवे��पी खा� पदाथ�ही कुणी ठेवू नयेत, कारण �यामुळे कावळे व �क�ामुं�यांचा
�ा�भा�व होऊ �कतो. दररोज सकाळ� येथे येऊन रीतसर पूजाअचा� कर�यासाठ�
पुरो�हतांची नेमणूक कर�यात येई�. इतर सामा�य जनते�ा येथे द��नासाठ� येता
येई�.”

हनुमेगौडा यांनी द�घ� �ास घेत�ा. ते पुढे �हणा�े, “मी �वकरच बाहेर एक कचेरी
उघडणार आहे. याचं कारण असं, क� �वकरच �ोकांची इकडे द��ना�ा रीघ �ागे�.

गंगामाई�या द��ना�ा आ�े�े भ� �वाभा�वकच �त�ा �ुगडं, खण नारळ, नाणी इ�याद�
अप�ण करती�. पा�यात या गो�ी टाक�यात आ�या, तर परत चांग�ं पाणी ��षत
हो�याचा धोका आहेच. �यामुळे येथे असं काहीही कर�याची कुणा�ाच परवानगी नसे�.

�याऐवजी �ोकांनी आण�े�या व�तू या �ठकाण�या काऊंटरवर �वीकार�या जाती�.

अ�ा �कारे जमा झा�े�� �ुगडी, खण व इतर व�तूंचा वा�ष�क ���ाव कर�यात येई�.

�यातून जमा झा�े�या �नधीतून मं�दरा�या ���तीचा खच� �नघे�. आ�ही �यासाठ�
सरकारकडे मदत मागणार नाही. ही �वहीर, ही वा�तू, ही देवा�यं आप�� आहेत.
�यांची देखभा� आपणच कराय�ा हवी ना?”

�यां�यानंतर आजोबा उठून उभे रा�ह�े. या �क�पा�या य�ाम�ये �यांचे क�
कारणीभूत होते, �या सवा�चे �यांनी आभार मान�े. ते पुढे ठामपणे �हणा�े, “म�ह�यातून
दर पौ�ण�मे�या �दव�ी साफसफाईसाठ� ही �वहीर बंद ठेव�याची जुनी परंपरा होती. �तचं
पा�न इथूनपुढेसु�ा आपण करतच रा�. तु�ही सव� जण या संपूण� �क�पात सहभागी
झा�ा होता, �यामुळे आज इथे उप��थत अस�े�या तु�हा सवा�चाच म�ा स�कार
करायचा आहे. मी इथ�या खास पाच �ोकांना आ�ा �ासपीठावर ये�याची �वनंती
करतो. �यां�या मदतीनं मी हा स�कार करणार आहे. अनु�का, अ�मत, आनंद, मेधा
आ�ण महादेव, तु�ही सवा�नी कृपया �ासपीठावर या पा�.”

�यांचे हे उ�ार ऐकून सवा�नाच आ�या�चा गोड ध�का बस�ा. �ोकांनी आनंदानं
टा�यांचा �चंड कडकडाट के�ा.

तो एक सुंदर असा आनंदसोहळा होता.



सगळे �वयंसेवक आपाप�या जागी जाऊन बस�यावर अ��� र�ीद �हणा�े, “हा
मा�यासाठ� एक फार आगळावेगळा अनुभव होता. येथे एक सुंदर उ�ान �नमा�ण
कर�यासाठ� �याच�माणे या �व�हरीभोवती एक संर�क �भ�त बांधून घे�यासाठ� मी रा�य
आ�ण क� � सरकारकडे �नधीसाठ� �वनंतीअज� करणार आहे.”

�यानंतर �ंकर मा�तर आभार �द��नासाठ� उठून उभे रा�ह�े; परंतु �याआधी डॉ.
�ेखर यांना �वत:चं मनोगत मांड�याची इ�छा होती. �यांनी �ंकर मा�तरांना तसं
सांगताच मा�तरांनी �यांना आप�याआधी बो��याची परवानगी �द��.

डॉ. �ेखर मंचावर न�हते. ते खा��या बाजू�ा, मंचा�गत पुढे उभे होते. मंचावर
चढून न जाता जाग�या जागीच �े�कांकडे वळून बघत �यांनी बो�ाय�ा सु�वात के��,
“मी जरी आ�ा �ासपीठावर नस�ो, तरीही तु�हा सवा��ी म�ा थोडं बो�ायचंय. मी
इथून पुढे म�ह�यातून दोनदा बंगळु��न इकडे यायचं ठरव�ं आहे. अ�पांनी �यां�या
जागेपैक� एखा�ा जागेचं जर छो�ा�ा दवाखा�यात �पांतर के�ं, तर मी �तथं तु�हा
सवा�वर मोफत उपचार करीन. मी या गावचाच असून या गावाचं ऋण अ�प �व�प
�माणात का होईना; पण फेड�याची माझी इ�छा आहे.”

�यानंतर महादेवकडे वळून �हणा�े, “महादेव�या डो�यात जो उप�म गावात
राबवायचा आहे, �यासाठ� �ागे� ती आ�थ�क मदत मी कराय�ा तयार आहे. फ�
�यासाठ� माझी एकच अट आहे. �यानं त�पूव� �वतःचं ���ण पूण� के�ं पा�हजे. तो
��ार आहे, धाडसी आहे. अनु�का जेवढे �दवस इथं रा�ह��, तेवढे �दवस �त�ा �याचा
खरोखरच भ�कम आधार होता. आप�या गावा�ा महादेव आ�ण हनुमेगौडा
यां�यासार�या �ोकांची खरोखरच गरज आहे.”

डॉ. �ेखर यांनी ठरव�े�ा हा बेत ऐकून �ोकांनी टा�यांचा कडकडाट के�ा.
काय��मानंतर सव� जण आपाप�या घरी परत गे�े.

अनु�कानं आजी�या घरी पोहोच�यावर आप�ं सामान आव�न बाहेर आण�ं. डॉ.
�ेखर यांनी ते कारम�ये ठेव�ं. नंतर ते आप�या आई-व�ड�ांकडे वळून �हणा�े, “अ�पा
आ�ण अ�मा, म�ा वाटतं मी आ�ण उषानं अनु�का�ा सु��त इकडे पाठव�याचा �नण�य
घेत�ा, तो अ�यंत यो�य होता. �यामुळे �तचे �पधा� परी�ांचे सु��त�े अ�यास वग� जरी
बुड�े अस�े, तरीही फारसं काही �बघड�े�ं नाही. ��येकानं आप�या मु�ा�ा सवा�गीण
�वकासाची संधी �द��च पा�हजे. ते �कती मह�वाचं आहे, हे म�ा आता कळून चुक�ंय.



खरंतर ही गो� आज अनु�काकडूनच मी ��क�ो. मी या गावचा अस�याचा म�ा साथ�
अ�भमान आहे. मी �याब�� �वतः�ा भा�यवानच समजतो.”

�यानंतर ते अनु�काकडे वळून �हणा�े, “अनु�का, सग�या पा�कांना असंच वाटत
असतं, क� आप�या मु�ांनी ���ण �े�ात खूप य� �मळवावं, परी�ांम�ये चमकावं.
मीही हाच �वचार करत होतो; परंतु जीवनानं तु�यासमोर इतके सुंदर अनुभव घे�याची
संधी ठेव�े�� आहे, या गो�ीचा म�ा �वसर पड�ा होता. पण आता जणू काही तू
�ाळे�या वगा�त �थम �मांक �मळव�याइतका आनंद झा�ाय म�ा. तू माझी मु�गी
अस�याचा आज म�ा �कती आनंद होतो आहे, हे तर मी तु�ा सांगचू �कत नाही.”

�यावर आजी हसून �हणा��, “म�ासु�ा खूप आनंद झा�ा आहे. उषा�ा आ�ण
म�ा जे कधी करता आ�ं नाही, ते अनु�का�ा कराय�ा �मळा�ं.”

अनु�का घरा�या पुढ�या दारातून बाहेर आ��, तर खूप गावकरी �तचा �नरोप
घे�यासाठ� घरासमोर जम�े होते. गे�े काही �दवस ती �यां�या आयु�याचा एक भाग
बनून गे�� होती.

अनु�का�या आईनं �द����न आण�े�या भेटव�तू अनु�कानं मेधा, महादेव आ�ण
अ�मत यांना �द�या. उषानं मेधासाठ� �ॉ��टच क�ट्स आण�� होती. मेधानं पण
अनु�कासाठ� एक पस� �वतः �वण�� होती. �तनं ती अनु�का�ा �द��. ती हळूच
�हणा��, “अनु�का, बघ ही मी तु�यासाठ� �वण�� आहे. जे�हा कधी तू ही वापर�ी�,

ते�हा माझी आठवण काढ हं!”

आजीनं महादेव�ा एक �प�वी पापड, �ोण�या�या बर�या, भरपूर �ाडू आ�ण
के�यांचे घड गाडीत ठेवाय�ा सां�गत�े. ती आप�या मु�ाकडे पा�न �हणा��, “हे
पापड मी फ� �ाट�े आहेत बरं का; पण आप�या अनु�कानं ते वरती ग�चीत नेऊन
वाळत घात�े आ�ण �दवसभर �यां�याकडे ��सु�ा ठेव�ं. आ�ण मी जे�हा आं�याचं
�ोणचं घा�त होते ना, ते�हासु�ा �तनं म�ा केवढ�तरी मदत के��. म�ा �तची इतक�
आठवण येणार आहे ना!”

�यानंतर आजीनं अनु�का�ा एक सुंदर मो�यांची माळ �द��, “अनु�का, आज
मा�यातफ�  तु�ा ही भेट. मी जे�हा तु�याएवढ� होते ना, ते�हा मा�या आजीनं ही म�ा
�द�� होती. तू ती नीट जपून ठेव. आजपासून ही तुझी झा��.”



अनु�का आजी�या ग�यात पड��. ती �त�या कानात कुजबुज��, “आजी, म�ा ही
माळ खूप आवड��. पण खरं सांग?ू ती आणखी एक गो� झा��, तर म�ा खूप
आवडे�. वरदा नद� आ�ण वरदा �ह� या दो�ही �ठकाणी बाथ�म�ा जा�याची काहीच
सोय नाहीये गं. मा�यासारखे �ोक �तथे गे�े, क� �कती पंचाईत होते �यामुळे.”

�यावर आजी मो�ांदा हस��. ती �हणा��, “अगं, मग हे कानात कुजबुजतेस
क�ा�ा? आता हे काम मी माझंच समजते. आ�ण ही जबाबदारी अ�खं गाव न�क�च
घेई�. आता पुढ�या खेपे�ा तू इकडे ये�ी� ना, ते�हा वरदा नद�काठ� आ�ण टेकडीवर
�व�छतागहृांची सोय न�क�च झा�े�� असे�, बघ. मी तु�ा वचन देते.”







अनु�कानं आजी�ा परत एकदा कडकडून �मठ� मार��. �तचं आजी�या चेह�याकडे
�� गे�ं. आजीचे डोळे भ�न आ�े होते. अनु�का �हणा��, “आजी, अगं काळजी क�
नको. मी आता दर वष� इकडे येणारच आहे. म�ा माझी सु�� तु�याबरोबरच घा�वायची
आहे.”

आजोबा मा� फारसं काही बो��े नाहीत. आप�या नाती�या कतृ��वावर ते फार खू�
होते. �यांनी हळूच आप�ा हात �त�या डो�याव�न �फरव�ा आ�ण �त�ा थोपट�ं.






	मुख पृष्ठ
	हरवलेल्या मंदिराचे रहस्य
	प्रस्तावना
	अनुक्रमणिका
	कुटुंब
	खेड्याला भेट
	सायकल शिकण्याची गंमत
	गावातील लग्न
	आजीची बाग
	पायर्यांच्या विहिरीची गोष्ट
	वरदा नदीच्या काठी सहल
	गाय आणि तिचं वासरू
	वरदा टेकडी
	वळवाचा पाऊस
	हीच का ती विहीर?
	उत्खनन
	निरोपसमारंभ
	मागील पृष्ठ

