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ऋणहनिेश 

 

या आत्मकथनाच्या घडणीत कुटुांबीय, हवशेषतः पत्नी सौ. िगुाा, आहण कािी सुहृिाांचे पाठबळ हमळाले. िी 

साडेचार वषाांहून अहधक काळाची प्रदिया आिे. हलहिलेले मसुिे बिलले, प्रकाशक कोण िे दिसत नािी, असा 

बराच काळ गेला. या काळात िे सुहृि सोबत िोते. मिाहवद्यालयातील वररष्ठ प्राचाया जी. डी. पाटील, 

उपप्राचाया मनोिर पाटील, प्रा. डॉ. लीलावती िेवरे, रववद्र वाघ, भास्कर िरवडे, हबहपनचांद्र मोहिते, 

सिकारी-हमत्र प्राध्यापक अभय, हजतेंद्र, अश्फाक, सांजय, सुरेश, मिेंद्र, सांभाजी याांनी गेल्या साडेचार वषाांत 

सतत धीर दिला. 

हनहिल सूयावांशी, हववेक पाटील, सुनील पाटील या हतघाांनी मित्त्वाचे काम केले, ते म्िणजे ताांत्रीक बाबी 

घडवून आणणे. श्रावण मोडक याांनी लेिनाला अांहतम स्वरूप िेण्यात िातभार लावला. साहित्यसांस्कृती.कॉम 

या सांस्थेमुळे िे आत्मकथन लोकाांपुढे येत आिे. हतच्या सांचालक सोनाली जोशी याांनी मात्र लेिन िाती 

येईपयांत सांयम ठेवला िे हवशेष. 
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१. 

अांधार पडू लागला. फत्याकडां जमलेली मांडळी आपापल्या घराकडां हनघाली. घराघराांत हचमण्या पेटू लागल्या. 

त्याांचा हमणहमणता उजेड तट्ट्याच्या भोकाांतून बािेर पसरू लागला. कुडकुडायला लावणाऱ्या थांडीत उब 

घ्यायला शेकोटी पेटवली गेली. रातदकड्ाांची कीरकीर सुरू झाली. गावाभोवतालच्या डोंगरात वारां घुमू 

लागलां. लाांब अांतरावरून िऱ्यािोऱ्यातून जांगली श्वापिाांचा आवाजिी घुमू लागला. गावातल्या प्रत्येक घरात 

िबक्या आवाजात कुजबूज सुरू िोती. 

  फत्याच्या घरी घडलेल्या घटनेनां गावाला जणू वेढून टाकलां िोतां. शेकोटी लगतच्या मोडक्या िाटेवर पडून 

फत्या सुस्कारे सोडत िोता, मधूनच डोळयाला लागलेली धार पुसून घेत िोता. शेकोटीभोवती परशा, सोना 

आहण ठोग्या या हतन्िी भावांडाच्यािी डोळयाला धार लागली िोती. िाटेजवळच बसलेल्या फत्याच्या 

बायकोचा - करमीचा आिोश ती भयाण रात्र हचरून टाकत िोता. आजवर पोटच्या नऊ अपत्याांचा मृत्यू 

सोसणाऱ्या करमीची कशीबशी जगलेली एकुलती एक मुलगी िेवाघरी गेली िोती. सांध्याकाळीच हतला माती 

दिली गेली िोती. करमीचा आिोश थाांबण्याची हचन्िां नव्िती. हतच्या आिोशामुळां  पोरांिी आणिी िःुिात 

जात िोती. फत्याला ते सारां घेरून घेत िोतां. शेवटी तो म्िणाला, 

“पुरे आता, आवरून घे. पोराांनो तुम्िी पण झोपा आता.” 

अचानक पलीकडल्या ओढयाकडून वाघाची डरकाळी आली. करमीनां फोडलेला िांबरडा तसाच हगळून घेतला. 

वाघाचां पररसरातलां अहस्तत्त्व पुरेसां िोतां. “पुऱ्या, आगठ ऊलाडू!” फत्यानां शेकोटी हवझवायला पोराांना 

साांहगतलां.   लगबगीनां परशानां शेकोटीत पाणी ओतून शेकोटी हवझवली. सोनानां झटकन हचमणी हवझवली. 

लगोलग गावातील हमणहमणत्या हचमण्या आहण शेकोटयािी हवझल्या. गाव अांधारात बुडाला. वाघ तसाच 

डरकाळ्या फोडत हशवारापलीकडां हनघून गेला, अन् गाव हनजलां. वाघाच्या डरकळ्याांनी कािी काळासाठी 

गावाला िःुि हवसरणां भाग पाडलां. 

--- 
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कोंबडा आरवला. हचमण्या अन् शेकोटया पेटल्या. कािी घरातून जात्याची घरघर लागली. जाग आली 

आहण कािी काळासाठी पोटात जाऊन बसलेल्या िःुिानां करमीला घेरलां. 

हुका, रटल्या आहण डोक्या िे हतघे त्याआधीच िातण दफरवत हतथे पोचले िोते. ते फत्याच्या कुटुांबाचां साांत्वन 

करू लागले. “पोर गेली. आपल्या िाती कािी नव्ितां. आता ते िःुि मागे टाकून उभां राहिलां पाहिजे,” एवढांच ते 

साांगू शकत िोते. 

कािी वेळातच गाव जमलां. बहुतेकाांनी शेकोटीजवळ बसून हबडी पेटहवली. हतथां एकिी माणूस असा नव्िता की 

ज्याला फत्याचां िःुि माहिती नव्ितां. लिान वयातच फत्या पोरका झाला िोता. शेतजमीन थोरल्या भावानां 

हिसकावून घेतली िोती. नमतां घेत पोटापुरता एक पट्टा त्यानां हमळवला िोता. लग्न झालां. तेरा मुलां झाली, 

त्यातली तीनच वाचली. बाकी आल्या रस्त्यानांच परत गेली िोती. फत्याचां िे सगळां  िःुि उसळी घेऊन बािेर 

येत िोतां. 

रडून रडून थकलेली करमी अिेर ओरडली. बऱ्याच काळापासून डोक्यात घर करून बसलेली शांका अिेर 

हतच्या तोंडून बािेर आली. हतचा थोरला िीर सत्या. त्याची थोरली सून या सगळ्याच्या मागां आिे असा हतचा 

समज. ती करणी करत असल्यामुळांच आपला सांसार उध्वस्त िोतोय िा त्याचा अथा. 

“जगू िेणार नािी िी,” करमी ओरडली. 

हतच्या सुरात सूर हमळहवत हतची सून, परशाची बायको, म्िणाली, “गावो मााँ नी जीवाये, नाठणू ओयिें एांवीं.” 

गाव सोडून जाण्याचा इरािा व्यक्त करणारा तो पहिला उद्गार, त्या दिवशी असा झाला. 

क्षणातच फत्याचािी हुांकार आला. जगण्यासारिां गावात काय राहिलां आता, असां म्िणत त्यानां करमीच्या 

सुरात सूर हमळवला. 

भाऊबांिकीत अन् नात्यातच कुणाला डाकीण ठरवून प्रश्न सुटणार नािी िे समजूतिाराांना कळत िोतां. 

रटल्यािािानां ते समजावण्याचा प्रयतिी केला. ‘गाव सोडून काय िोणार आिे? चाांगले दिवस येतील, शाांत िो’ 

असां गावातील मांडळी समजावत िोती. फत्याचां कुटुांब मात्र ते समजून घेण्याच्या मनहस्थतीत नव्ितां. 
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“कसां जगायचां? तुम्िीच साांगा.  िा सत्या, शेतीचां तुकडां द्यायला तयार नािी. अन् इकडां िरवषी एकेका एकेका 

मुलाला माती द्यायची. त्यावर तुमच्याकडां इलाज आिे का?” फत्यानां हवचारलां, आहण गाव हनरुत्तर झाला.“मी 

जातो लटकुव्याला ओमऱ्यािािाकडां. सत्याला पण बघून घेईन आहण त्या डाकीणीचािी समाचार घेईन.” 

फत्या तावातावात बैठकीतून उठला आहण लटकुव्याच्या दिशेनां हनघून गेला. तोवर कोवळां  ऊन पडलां. 

गावातील गुर-ढोरां चरायला सोडली गेली. फत्याकडां शेकोटीला जमलेली सवा मांडळी उठून आपआपल्या 

घराकडां हनघून गेली अन् पुन्िा करमीनां िांबरडा फोडला. 

--- 

गावाच्या पूवेला लटकुवा पाडा. या पाडयावर ओमऱ्यािािाचां एकटां घर. गावात त्याचा िरारा. 

गावातल्या प्रत्येक लाडीनां, म्िणजेच हववाहितेनां, डोक्यावर पिर घेतला पाहिजे, म्िातायााकोतायाांचा मान 

रािला पाहिजे, याबाबतीत आग्रिी असणारा आहण प्रसांगी त्यापोटी सजा िेणारा ओमऱ्यािािा गावात कुठां  

दिवसा पीठ िळण्याचा आवाज आला तरी सरळ त्या घरापुढां जाऊन अांगणातून कोंबडा आरवावा तसा आवाज 

काढायचा आहण हवचारायचा, “तुझ्याकडां आता पिाट झाली का? म्िणून आता पीठ िळतेय?” 

कोणा पुरुषाच्या कडेवर तान्हुलां पोर दिसलां तर िा ओरडायचा, “कारां, याची आई मेली का?” 

पाडयावर एकाकी घर, डोक्यापाशी डेंगारा घेऊन उघडयावर झोपणारा, बासरीच्या तालसुरावर नाचून 

िािाहगरी करणारा, उांचापुरा, धडधाकट, कािीसा रागीट, भाांडणाचा वचपा काढल्याहशवाय शाांत न िोणारा, 

स्वतःच्या विमतीवर हवश्वास ठेवणारा ओमऱ्यािािा. तो आपल्याला आधार िेईल, या आशेवर फत्या हतथां 

येऊन पोचला िोता. महूची फुलां गळण्याचा िांगाम सुरू िोणार िोता. फुलां गोळा करण्यासाठी बाांबूची टोपली 

हवणण्यात ओमऱ्यािािा गका  िोता. फत्याला येताना पाहून ओमऱ्यािािानां त्याचां स्वागत केलां. 

“आव फत्या.” 

फत्या िालमानेनां बसला. अन् त्यानां साांगायला सुरूवात केली. 
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“िािा मला गावात फार काळ दिवस काढता येतील असां वाटत नािी, कोण्या मावलीची नजर लागली कोणास 

ठाव? एका मागून एक करीत घर सांपवायला आली. ज्याांिरीं-ज्याांिरीं जाांणू च्याांिरीं-च्याांिरीं गोडिान वेि 

िोरीन बोठै्ठतलीं...” त्यानां आपल्याच चुलत सुनेहवषयीच्या ती चेटूक करत असल्याचा सांशय ओमऱ्यापुढां 

माांडला. “केव्िा घात करील कािीच साांगता येत नािी. कधीपयांत जीव वाचवण्याचा प्रयत करू? कणगीतलां 

िाणां सांपत आलां. उद्याला पोराांना काय घालावां? प्रश्न आिे, आता तुम्िीच बघा ना, कालच या बयेनां पोरीचा 

घात केला. ती तरी वाचेल असां वाटलां िोतां, एकुलती एक िोती ती. गावाला हवचारावां तर गाव गुमान आिे. 

सत्याकडां शेत मागावां तां सत्या शेती िेत नािी. मरावां का जगावां कािीच कळत नािी.” फत्याच्या डोळयाला 

धार लागली. 

फत्याला पाण्याचां भाांडां िेत ओमऱ्याची बायको म्िणाली, “आरां िािा असा रडू नको, हनयतीचा िात आिे तो. तू 

तरी काय करशील, घे िे पाणी.” 

थरथरत्या िातानां पाणी घेत फत्या ते घटाघटा प्याला. इकडां ओमऱ्याची बायको ओमऱ्याला म्िणाली, 

“कधीपयांत यातना भोगेल िािा, त्याला पाडयावर बोलवून घ्या आपल्याबरोबर, हतकडली झाडां तोडून कररल 

पोटापुरतां, नािीतरी आपलां घरिी एकटांच आिे पाडयावर, तेवढीच सोबत िोईल.” 

“तसां कर रां फत्या, गावात जमत नसलां  तर ये हबऱ्िाड घेऊन इथां, त्या राांधून घ्यायच्या घरात हबऱ्िाड टाक, 

आता तू गावात रिायचां नािीच म्िणतोय तर ये घेऊन हबऱ्िाड. काय ते बघू.” ओमऱ्यािािा फत्याला म्िणाला, 

“ठीक आिे िािा, येतो उद्याला हबऱ्िाड घेवून, पोराांच्या मितीनां झाडां तोडून करीन पोटापुरती शेती 

थोडीफार.” 

फत्या माघारी दफरणार तोच ओमऱ्या फत्याला म्िणाला, “बघ फत्या, गावात जावून कोणाशी वाि घालू नको, 

मी आिे इथां, काय ते बऱ्या-वाईटाचां बघून घेईल. हबऱ्िाड तेवढां घेवून ये.” “िो िािा तुझ्या शब्िापुढां मी नािी 
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जाणार,येतो उद्याला पोरा-सोरासि,” म्िणत फत्या गावाकडां मागास्थ झाला. “िेव बी दकती भोगायला 

लावणार या िािाला.” म्िणत ओमऱ्याची बायको घरात राांधायला हनघून गेली. ओमऱ्या पुन्िा िाली मान 

घालून टोपली हवणून घेण्याच्या कामात गका  झाला. फत्या गावात पोिोचला. गटागटा पाणी हपत पोराांना 

म्िणाला, “पोराांनो उद्याला लटकुव्याला जायचां आिे, िािानां बोलावलांय, काय सामान-सुमान ते बाांधाय 

लागा.” 

“बाबा तेथां घर नािी ना कािी नािी कुठां  रिायचां?” परशा म्िणाला. 

“िेव माणूस आिे तो िािा, राांधून घ्यायचां घर िेतो म्िणून साांहगतलयां त्यानां,” फत्या परशाला म्िणाला. 

“असां कसां जाणार? तयारी नािी ना कािी नािी.” परशाची बायको भणभणली. 

“एवढां घडलां, पुरां झालां नािी का अजून? नािी तरी घरात काय आिे, एकटयानां डोक्यावर धरायचां म्िटलां तरी 

अपुरां पडेल. घ्यावां प्रत्येकानां डोक्यावर,” फत्यानां सुनेला िटावलां. 

करमी सुनेला म्िणाली, “जेंिे बगवान करावे तेंिे लाडी जातीज रयहूाँ िें” (जसां िेव करेल तसां जाऊ.”) एक एक 

करून सामान-सुमान बाांधायला सुरुवात झाली. दिवसभरात आवरायचां ते आवरून झालां. 

अांधार पडला, हमणहमणत्या हचमण्या आहण शेकोटया गावात चमकू लागल्या. तीच रातदकडयाची दकरदकर, 

तोच जांगली श्वापिाांचा आवाज, तीच गावातील कुणकुण. त्यात भर िोती, फत्या उद्याला गाव सोडून 

लटकुव्याला जाणार म्िणून, िळूिळू गाव हनजलां. 

कोंबडा आवरतीपासून गावानां आपआपल्या कामाला सुरुवात केली. फत्याचां कुटुांब गाव सोडण्यासाठी सूया 

उगवण्याची वाट पािात िोतां. सूया उगवला. फत्यानां त्याच्याकडच्या एकमेव बैलाला िोरी बाांधली. फत्याच्या 

पोराांनी डोक्यावर हबऱ्िाड घेतलां, करमी अन् हतच्या सुनेनां डोक्यावर एकेक गाठोडां धरलां, गावातल्या िोघा-

हतघाांनी फत्याला मितीचा िात िेत त्याच्यािी डोक्यावर एक बोचकां  चढवलां... टोपलीतल्या कोंबडया 
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कुचकुचल्या. फत्याचां कुटुांब गाव सोडून लटकुव्याच्या दिशेनां चालतां झालां. गाव अवाक िोऊन बघत िोतां, 

िळिळत िोतां, म्िणत िोतां. “नािी ऐकलां फत्यानां, शेवटी हनघालाच तो लटकुव्याला.” गावातील पोरां 

फत्याच्या कुटुांबाकडे बघत िोती. गावातली पोरां कािी अांतर त्याांच्याबरोबर गेली. गाव बराच वेळ बघ्याच्या 

भूहमकेत िोतां. फत्याचां हबऱ्िाड िरू जात िोतां. करमीचा िांबरडा िळूिळू मालवल्यागत क्षीण िोत गेला. 

--- 

पाडयावर पोिोचल्यावर फत्यानां ओमऱ्यािािाच्या राांधून घ्यायच्या घरात हबऱ्िाड टाकलां. 

गावापासून मैलभरावरचा डोंगर कुशीतील िा लटकुवापाडा म्िणजे घनिाट जांगल. या पाडयावर आता 

ओमऱ्याच्या जोडीला फत्याचां कुटुांब आलां. लगतच्या झाडाझुडुपात पोराांच्या मितीनां फत्याची कुऱ्िाड चालू 

लागली. पािता पािता िीड-िोन एकर शेतजमीन तयार झाली. फत्यानां ती करायला सुरुवात केली. जोडधांिा 

म्िणून तो बकऱ्या बाळगू लागला. एक-िोन वषााच्या कष्टातून फत्यानां स्वतांत्र घर बाांधलां. िषु्काळावर मात 

केली. कािी काळानां ओमऱ्या फत्याची अन् पाडयाची साथ सोडून हनघून गेला. त्यानांतर ओमऱ्याची पोरां 

वेस्ता, फेराांग्या, हपिा आहण काल्ला याांच्या सोबत फत्याची वाटचाल सुरू झाली. या सवाांच्या घरानां 

पाडयावर आकार धरला. बहुतेकाांच्या पोराांची वयात आल्यावर लग्नां िोत गेली. सांसार उभे राहू लागले. 

सोनाला हमसरूड फुटली आहण फत्याला सोनाचां लग्न करून घ्यावां, असां वाटू लागलां. ररवाजानुसार 

नातेवाईकाांना, भाऊबांिकीला, लगतच्या गावाांना बोलावून सोनाचां लग्न पार पाडायचां म्िणजे िचा बराच 

येणार िोता. फत्याची ती आर्थथक कुवत नव्िती. घर बसल्या सोनाला पोरगी हमळाली तर लग्न िचा वाचेल 

अन् आपल्याला आयती सून हमळेल, िा हवचार फत्याच्या डोक्यात िोत. एके दिवशी त्यानां तसां थोरल्या सुनेला 

बोलून िािहवलां. फत्याची सून म्िणजेच परशाची बायको मेिली, ती कामाला लागली. सोनासाठी एक-िोन 

स्थळां  पाहिली गेली. 

बुगवाडे येथील ओिाडया िा साधा सरळ माणूस, कोणाच्या अध्यात ना मध्यात, आपण ििा बोलावां, 

तर िा एक बोलणार; त्याची मुलगी मोचडी, रांगा-रूपानां, चार-चौघाांसारिी, हतच्याशी सोनाचां जुळतां का ते 
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पिावां म्िणून फत्याच्या सुनेनां ओिाडयाकडां िोन दिवस फेऱ्या घातल्या. मोचडीला ‘घर बसल्या पाठवून 

द्यायला’ ओिाड्ा तयार झाला. त्याचा अथा िोता मोचडी फत्याकडे जाईल. आहण हतचां ते जाणां म्िणजेच 

मोचडी आहण सोनाचां लग्न झालां असां मानलां जाईल. हतसऱ्या दिवशी फत्याची सून मेिली ओिाडयाकडां गेली. 

ती मोचडीला घेऊनच परतली. फत्यानां घरातल्या बकऱ्या हवकल्या, ििेज रकमेची जमवा-जमव केली. 

आठवड्ानांतर ओिाडया स्वतः फत्याकडनां  ििेजची रक्कम घेऊन गेला. ‘ना ररती ना ररवाज,' असां सोनाचां लग्न 

झालां.फत्याचा थोरला पोरगा परशा एकत्र कुटूांबातून पुढां वेगळां  घर बाांधलां.. पररहस्थतीवर मात करीत 

काबाडकष्ट करत फत्याचां कुटूांब पाडयावर उभारी धरू लागलां. सुि-िःुिाचा, काबाड-कष्टाचा, रूढी-परांपरेचा, 

ररती-ररवाजाचा सवा व्यविार एकमेकाांच्या मितीनां िोऊ लागला. पोटाला पुरेसां हपकत नसलां तरी महूची फुलां 

अन् जांगलातील कां ि-मुळाच्या आधारानां दिवस जाऊ लागले. 

--- 

ज्येष्ठ अमावस्या िोती. आभाळ भरून गेलां िोतां. वीजा चमकत िोत्या. वािळी वाऱ्यासि पाऊस 

कोसळू लागला. शेतीचां नवां वषा लागलां. रात्र झाली. पाडयावर हमणहमणत्या हचमण्या पेटल्या, चुली पेटल्या. 

रात्रीचां जेवण झालां. एक-एक करत पेटलेल्या चुली अन हचमण्या हवझल्या. अन नवां वषा आधार िेईल की नािी 

िा प्रश्न उिरात घेऊन पाडा हनजला. 

पिाटे कोंबडा आरवला, पक्षयाांची दकलहबलाट झाली. एक-एक करत घरां जागी झाली. सूया वर आला. शेतीला 

नवीन वषा, पेरणी अन नाांगरणी करायला बी-हबयाण्याांची अन शेती अवजाराची जमवा-जमव करण्याची 

तयारी सुरू झाली. अन् त्याचवेळी पाड्ावरच्या फेराांग्याची मुलगी आन्या तापानां फणफणली. पेरणी अन 

नाांगरणी करण्याचां काम बाजूला पडलां. आन्याला बुडव्याकडां िािवण्यातच िोन-तीन दिवस गेले. ताप कमी 

िोत नव्िता. 

चौथ्या दिवशी आन्याला िवािान्यात िलवण्याचा हनणाय झाला. झोळीत टाकून हतला भाऊबांिकीनां 

धडगावला नेलां. धडगावहून शिाद्याला जाण्यासाठी जीप केली गेली. धडगाव-शिािा पांचेचाळीस मैलाचां 

अांतर, डोंगर-िऱ्यािोऱ्यातील कच्चा रस्ता, शिाद्याला पोिोचायला दकमान चार तास लागणार िोते. 
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धडगावहून जीप हनघाली. हनयतीच्या पोटात मात्र वेगळांच िडलां िोतां. मैल-िीड मैल जीप जाईपयांतच 

आन्यानां जीव सोडला. जीप माघारी दफरली. पाडा ि:ुिात बुडाला. 

फेराांग्याची लाडकी पोर ती. तीच राहिली नािी. तापट फेराांग्या या घटनेनां भडकला. त्याचा थोरला भाऊ 

हपिा. हपिाच्या बायकोनां करणी केली अन आपली आन्या गेली, या सांशयानां फेराांग्याच्या डोक्यात घर केलां. 

आहण त्या िोघाांमध्ये िटके उडू लागले. 

---- 

आन्याच्या मृत्यूमागां आपल्या बायकोचा िात नािी, असां हपिा वारांवार फेराांग्याला समजावून 

साांगण्याचा प्रयत करायचा. पण फेराांग्या ते समजून घ्यायचा नािी. आन्याच्या मृत्यूनांतर पांधरवडा उलटला 

असावा. फेराांग्यानां सकाळीच बाटली िाणली. अन आरोळी ठोकली. तापट फेराांग्याची िी आरोळी हपिाला 

िािरवून सोडण्यास पुरेशी िोती. उभ्या पाडयाच्याच पोटात धस्स झालां. डेंगारा घेवून फेराांग्या हपिाच्या 

घरावर धावला. एका-एकी घरावर चालून आलेला िा फेराांग्या, हपिाची बायको वजगली िात जोडून आडवी 

झाली. बाईच्या पाठीत फेराग्यानां डेंगारा घातला. पोराांना कुशीत घेऊन वजगली पाडयावरनां बोंबलत सुटली. 

साधा सरळ, भाांडणापासून िोन िात लाांब रािाणाऱ्या हपिानां फेराांग्याला िात जोडले. पण तो कािी 

ऐकण्याच्या मनःहस्थतीतच नव्िता. फेराांग्यानां पुन्िा आरोळी ठोकली, अन हपिाच्या पाठीत डेंगारा घातला. 

हजवाच्या भीतीनां हपिानां घरातून पळ काढला. अन उगवतीला, नाल्याच्या दिशेनां बोंबलत धावला. हपिा 

धावत नाल्यापयांत पोिोचेपयांत मागावर असणाऱ्या फेराांग्यानां त्याला गाठलांच. गयावया करीत हपिा 

फेराांग्याकडे जीवाची भीक मागू लागला. हपिाचा आकाांत फेराांग्यावर पररणाम करू शकला नािी. आरोळी 

ठोकीत, हशव्या घालत कपडे धोपटावेत तसा फेराांग्याने हपिावर िल्ला चढवला. फेराांग्याला टरकून असणारा 

पाडा, भाांडण सोडवायला धावला नािी. अपवाि फक्त फत्याची बायको करमी हिचा. ती भाांडण सोडवायला 

धावली. पण ती पोिोचेपयांत डेंगाऱ्याचा मार लागून जिमी झालेला हपिा रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. 

“आता बस झालां रां िािा, बस झालां, आणिीन मारू नको, त्याची लिान पोरां उघडी पडतील,” म्िणत अन 

फेराांग्याला िात जोडीत करमी रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेल्या हपिावर आडवी झाली. फेराांग्यानां करमीकडां 
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पिात डोळे वटारले. झटापट झाली. त्यात करमीला मार लागला. ितबल करमीनां शेवटी प्रयत सोडून दिला. 

आहण मग हपिा गतप्राण िोईपयांत फेराांग्या डेंगारा िाणीत राहिला. हपिा हनपचीत झाल्याची िात्री 

पटल्यावरच त्याचा िात थाांबला, आहण पुन्िा एकिा आरोळी ठोकत फेराांग्या माघारी दफरला. 

पाडा अवाक् झाला. भाऊबांिकीनां नाल्यावरून हपिाला झोळीत टाकून घरात आणलां. हपिाची पोरां असिाय 

झाली. वजगलीचा आिोश सुरू झाला. िोन-अडीच मैलावर धडगाव. हपिाला हतथां झोळीत टाकून नेलां गेलां. 

दिवस या घटनेत गेला. रात्र झाली. धडगावच्या प्राथहमक आरोग्य कें द्रात उपचार सुरू असताना हपिानां जीव 

सोडला. 

धडगावच्या पोहलस स्टेशनला ररपोटा झाला. फेराांग्याहवरुद्ध गुन्िा नोंिवला गेला. धडगावपासून पांचवीस मैल 

अांतरावर तळोिा, हतथां हचरफाड (पोस्टमॉटेम) करण्याची व्यवस्था. डोंगर-िऱ्यािोऱ्यातली पायवाट, वरून 

पावसानां लावलेली ररपररप. काकावाडीतील मजुराांच्या मितीनां हवल्ला, हुण्या, आरशा या भाऊबांिकीनां 

हपिाचां पे्रत झोळीत टाकून तळोद्याला नेलां. त्यात िोन दिवस गेले. 

फेराांग्या फरार झाला. िऱ्यािोऱ्यातून तो पोहलसाांना हुलकावणी िेत िोता, पण िोन दिवसाांतच तो सापडला. 

पोहलसाांनी त्याला ताब्यात घेतलां. िोन दिवसाांनी हपिाचां पोस्ट मॉटेम करून िी मांडळी गावाकडां परतत िोती. 

त्याचवेळी गावाकडून फेराांग्याला िातात बेडया टाकून पोहलस तळोद्याला नेत िोते. चाांिसैली घाटात त्याांची 

भेट झाली. 

फेराांग्या त्याांना म्िणाला, “आरां िािा, चूक झाली, शेवटलां एकिा पाहून घ्यावां म्िणतो िािाला, तेव्िा झोळी 

िाली ठेवा.” 

झोळी िाली ठेवता-ठेवता डोळयात पाणी घेवून हवल्ला भणभणला, “तेव्िा कसा रां तुला तुझा िािा दिसला 

नािी? सवा आवरून झाल्यावर कसा रां तुला तुझा िािा दिसतो? झालां आता तुझ्या मनासारिां?” 
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फेराांग्यानां मान िाली घातली. िाली मान घालूनच त्यानां हपिाच्या तोंडावरून शेवटचा िात दफरवला. 

फेराांग्याच्या डोळयात पाणी तरळलां. फेराांग्या पोहलसाांसि तळोद्याला पोिचला. पाडयावर हपिाची हचता 

पेटली. 

पाड्ाचां जगणां सुरू िोतां... 

--- 

सूया अस्ताला जात िोता. पाडयावर गुरां-ढोरां घरात बाांधून घ्यायची लगबग सुरू िोती. सोना 

पाांगलेल्या बकऱ्या घराकडे िाकीत िोता. रात्रीला काय राांधावां या हवचाराांत  सोनाची आई  तट्टयाला टेकून 

बसली िोती. अांधार पडायच्या अगोिर पाणी भरून घ्यावां म्िणून िोन्िी सुना मडकी घेऊन  कुव्यावर गेल्या 

िोत्या. परशाच्या पोराांचा बकऱ्या बाांधता बाांधता कलकलाट सुरू िोता. सूया मावळला. िोरिांड बनवून 

घ्यायचां आवरतां घेत फत्या घरालगतच्या आांब्याच्या झाडािालनां “अांधार पडेल लवकर आवरा” अशा सूचना 

पोराांना िेत िोता. 

सोना, हुवऱ्या अन् िोिाण्याच्या मनात दिवसभर हचचवली या गावी लग्नाला जाण्याच्या हवचारानां घर केलां 

िोतां. आई-वहडलाांना चाहूल लागू न िेता त्याांना जायचां िोतां. आई- वडील ओरडतील िी भीती िोती. लग्नाला 

केव्िा व कसां हनघावां, िे ठरवण्यासाठी सोनाचे जोडीिार हुवऱ्या अन् िोिाण्या सोनाकडे पोिोचले. त्याांनी 

घाबरतच सोनाच्या वहडलाांना प्रश्न केला. 

“बाबा सोना कुठाय?” 

“तो काय बकऱ्या घराकडां िाकतोय,” असां ते साांगत िोते तोवर सोनािी बकऱ्या िाकत घराकडां पोिचला. तो 

म्िणाला, “बोला, केव्िा हनघायचां लग्नाला?” 

“आरां आई ऐकील, ये... ये ईकडां,” म्िणत िोिाण्या अन् हुवऱ्यानां सोनाला घराच्या बाजूला घेतलां अन् कानात 

कुजबुजले. सोनानां िोकाराची मान डोलवली आहण त्याांचे हचचवली या गावी लग्नाच्या कायािमाला िजेरी 

लावायच हनहित झाल. अांधार पडला... इकडां सोनाच्या आईला या हतघाांची चाहूल लागली. नेिमीचा 
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अनुभव असणारी सोनाची आई बडबडली. “आरां या अांधाऱ्या रात्री कुठां  लग्नाला गेला हबलात तर बघा! परत 

घरी कसे येता ते बघतेच मी. तुमचां िे नेिमीचां झालांय, अांधाऱ्या रात्री या गावावरनां त्या गावी लग्नाला जाणां. 

कामाचां काय ते सुधरत नािी तुम्िाला आहण सोना तुला पण साांगून ठेवते. गेलास तर बघ.” 

“अगां आई मी कुठां  जातोय त्याांच्या बरोबर उगाच भणभण लावतेय,” सोना म्िणाला. 

“िाां, आणिीन कािी बोलू नको, सवा माहितीय मला,” असां म्िणत सोनाची आई पुढल्या कामाला घरात हनघून 

गेली. सोना िळूच आईची अन् बाबाची नजर चुकवून घरातून बािेर पडला. 

हतघाांनी हचचवलीच्या लग्नाला मध्यरात्रीपयांत ढोल ताशाांच्या गजरात आनांि लुटला. रात्र चढत गेली. 

थकून हतघां परतीच्या प्रवासाला लागले. बरांच अांतर चालून झालां. अन् अचानक “आऽऽऽऽयीय बाबा” असा 

ककचाळत सोना झटकन िाली बसून रडू लागला. लगोलग “काय कोऱ्य रा? काय कोऱ्य रा?” (काय झालां रां? 

काय झालां रां?) अशी चौकशी करीत हुवऱ्या अन् िोिाण्या सोनानां जो पाय िातात धरला िोता तो अांधारात 

हनरिून पाहिला. पायात ज्वारीचे धस िोलवर रुतलां िोतां. सोनाचा पाय न्यािाळता-न्यािाळता हुवऱ्या 

उद्गारला... “आयीय बाबा! पाय सरळ कर, पाय सरळ कर.” हुवऱ्यानां सोनाच्या उजव्या पायात ज्वारीच्या 

रोपटयाचां रुतलेलां धस िचकन बािेर काढलां. तोच सोना पुन्िा “आऽऽऽऽ यीय बाबा” असा कककाळला. 

सोनाच्या पायातून भळाभळा रक्त वाहू लागलां. लगोलग िोिाण्यानां स्वतःच्या रुमालानां सोनाच्या जिमेवर 

पाटा बाांधला अन् सोना उभा राहून लांगडत चालू लागला. चालता चालता म्िणाला, 

“आई आता जीवच घेईल की, नािी म्िणत िोती ती, लग्नाला जावू नको म्िणून. पण मी ऐकलां नािी.” 

हुवऱ्या म्िणाला, “आरां आज रात्री घरी जावूच नको तू; माझ्याकडांच झोप.” 

आई-वहडलाांची समजूत कशी घालावी? त्याांचां बोलणां कसां झेलावां? काय साांगावां? या सवा प्रश्नाांवर कािी शक्कल 

लढवत िे हतघे पाडयावर पोिोचले अन् हुवऱ्याकडच हनजले. 
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सकाळी झाला प्रकार सवाांना लक्षात आला. गोधडीत स्वतःला लपेटून सोना वेिनेनां हवव्िळत िोता. 

सोनाच्या आई-बाबाांसि सवा मांडळी हुवऱ्याकडे जमली. सोनाच्या पायाला मोठी जिम झाली िोती. सोनाची 

आई बडबडली. “ऐकतील तेव्िा ना! चाांगलच साांगत िोती मी, सवा दिवस सारिे नसतात. केव्िा काय घडल 

साांगता येत नािी.... पण िा ऐकल तेव्िा ना! गेला मराया हतकडां. अन् आता पाय धरुन बसलाय!” सोनाचा 

बाबािी ओरडू लागला. पाडयावरली मांडळी, “कसां काय एवढी जिम झालीय, अन् कशाला तडफडले एवढया 

अांधाऱ्या रात्री मराया हतकडां,” म्िणत हुवऱ्या अन् िोिाण्या या सोनाच्या जोडीिाराांना झाडत िोते. 

वेस्तानां परशाकडून बागड िोडच्या फाांद्या मागवल्या. ते िातावर रगडून सोनाच्या जिमेवर वेस्तानां रस 

सोडला. अन् त्याचा लगिा तयार करून जिमेवर बाांधला. 

तसेच दिवस जात िोते, पण सोनाच्या पायाला झालेली जिम बरी िोत नव्िती. जिम जास्त हपचत 

(हचघळत) गेली अन सोनालािी चालायलािी त्रास व्िायला लागला, त्यानां िाट धरली. 

रात्रांदिवस वेिनेनां कण्ित असायचा. अन् फत्याबाबाचां कुटुांब वेगळयाच वचतेत बुडून गेलां. िाट धरून पडलेला 

सोना रात्रांदिवस वेिनेन कण्ित असायचा. सोनाला पािण्यासाठी नातेवाईकाांची रीघ लागू लागली. िोन-

अडीच महिन्याांनी सोना अन्न, पाणी घेईनासा झाला. जिमेतून िगुांधी सुटली. पूणा पाडाच वचतेत पडला. 

सोनाची बायको मोचडी िसुयाा िेपेला गभाार िोती. पोटच्या पोराला कुशीत घेऊन ती अवघडलेली सोनाच्या 

िाटेजवळ तासन् तास बसून रिायची. कशातच हतचां लक्ष नव्ितां. फत्याच्या घरात िळूिळू चुल पेटणां बांि िोत 

गेलां. सोना तर हनवााणीचांच बोलू लागला. 

फत्याच्या घरावर पुन्िा सांकट चालून येत असल्याची चाहूल लागली. 

शेवटचा उपाय म्िणून धडगाांवहून डॉक्टराांना आणलां गेलां. तोपयांत िूप उशीर झाला िोता. डॉक्टराांनी 

प्राथहमक उपचार केले. तळोद्याहून औषध आणायला साांहगतलां आहण तो हनघून गेला. पोस्टमन तळोिा ते 

धडगाांव ये-जा करतो म्िणून औषध आणायचां काम पोस्टमनकडां सोपहवलां गेलां. त्यात िोन चार दिवस गेले. 
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घराला िातभार लावणारा सोना अांहतम घटका मोजू लागला. सरते शेवटी असह्य िोऊन सोनाच्या थोरल्या 

भावानां पाड्ावरल्या सवा बायाांना आपल्या घरी बोलावून घेतले. सवा बाया सोनाच्या घरात जमल्या. 

सोनाच्या िाटेभोवती सवा बाया कािीशा गाांगरलेल्या अवस्थेत डोक्याला िात धरून बसून िोत्या. सोनाची 

हस्थती अशी िोण्यामागे कुणी तरी आिे, त्या माणसानां वाईट केलां आिे, असां मानून परशा िाती डेंगारा घेऊन 

िार अडवून बसला. त्यानां बसल्या जागी बाटलीभर िारू ढोसली. 

तळोद्याहून पोस्टमननां आणलेलां औषध सोनानां तोंडात घेतलां. आपल्या पडक्या घराकडे अन् स्वतःच्या पोराला 

डोळे भरून पाहिलां. पोराांचा साांभाळ कर, असां त्यानां मोचडीला साांहगतलां अन् जगाचा हनरोप घेतला. पुन्िा 

फत्याच्या घरात आिोश सुरू झाला. फत्याच्या घरातील िा अकरावा मृत्यू. 

--- 

सोनाच्या ि:ुिातच हिवाळा गेला. अन् उन्िाळा लागला. फत्याचा शेवटचा मुलगा ठोग्या, तो लग्नाचा 

िोत आला. उन्िाळा आिे तोपयांत ठोग्याचां लग्न एकिाच आवरून घ्यावां, पावसाळा सुरू झाला की जमणार 

नािी, असा हवचार फत्याच्या डोक्यात येवू लागला. आपल्यासारिा साधा सरळ व्यािी हमळाला तर बरां 

म्िणून फत्यानां ठोग्यासाठी स्थळां  पिायला सुरुवात केली. एक-िोन रठकाणी फत्यानां स्थळां  पाहिली. पण ती 

त्याला पसांत पडली नािीत. 

उमराणीचा पाडवी अगिी साधा सरळ माणूस, कधी कोणाशी भाांडण नािी, कोणाशी वाि नािी, रस्त्यानां 

जाताना पायसुध्िा वाट पाहूनच टाकणारा, उगाच कोणाशी वैर नको, या हवचाराचा. त्याची मुलगी पेरवी, 

रांग-रूपानां चार-चौघाांसारिी, ठोग्यासाठी हवचारून बघावां म्िणून फत्या पाडवीकडां गेला आहण स्थळ पक्कां  

करून आला. ररवाजाचा भाग म्िणून ठोग्या पेरवीला पिायला जावून आला. त्याला पेरवी पसांत पडली. 

सोनाचां नुकतच झालेलां हनधन, त्या ि:ुिातून फत्याचां कुटूांब पूणापणे बािेर पडलां नव्ितां. ििुवयात असल्यानां 

ठोग्याचां लग्न साध्या पध्ितीनां करायचां ठरलां. लग्न साध्या पध्ितीनां ठरलां म्िणजे काय तर उमराणीच्या 

मांडळींनी ठरलेल्या दिवशी पेरवीला फत्याकडां पोिचवून िेणां एवढांच. ठरल्या दिवशी उमराणीची मांडळी 
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पेरवीला फत्याकडां पोिोचवून गेली. वाजांत्री नािी, बैठक नािी, गाणी नािी. साध्या ररवाजानां ठोग्याचां असां 

लग्न झालां. जेवणात ज्वारीच्या डुांडण्या आहण उडिाची डाळ दिली गेली. ििेज रक्कम सातशे रुपये. त्यासाठी 

फत्यानां घरातल्या सात-आठ बकऱ्या हवकल्या, उधार-उसन्याचा आधार घेतला. त्यातून पाचशे रुपये जमले. 

तेवढीच ििेज रक्कम फत्यानां पाडवीला दिली. िोनशे रुपये राहिलेली ििेज रक्कम मात्र कायमची राहिली. 

--- 

सोनाच्या हनधनानांतर अबोल झालेल्या मोचडीचां कशातच लक्ष लागेना. काय वाढून ठेवलांय िेवानां 

आपल्या वाटयाला याचाच ती हवचार करत िोती. सोनाच्या आईचां काळीज िगड झालां िोतां. चूल पेटवून 

राांधावां तरी कोणाच्या घशात उतरत नव्ितां. कधी कधी फत्या ओरडायचा, “तुम्िी सवा त्याच्याबरोबर मरणार 

की काय? एिािां तुकडां तोंडात धरा की... पोरां आिेत, घरिार आिे, ते तर साांभाळावां लागेल की, रोजचां 

डोक्याला िात धरला तर कसां िोईल?” पण ओरडताना त्याच्यािी डोळयाला धार लागायची. घराला आधार 

िेणाऱ्या कत्याा पोराच्या अांत्यहवधीनांतर उरावर िगड ठेवून फत्याच्या कुटुांबानां वाटचाल सुरु ठेवली. 

सोना गेल्यानांतर अडीच-तीन महिन्याांनी मोचडीनां एका मुलीला जन्म दिला. पहिला मुलगा आहण आताची िी 

मुलगी याांच्यात रमून भूतकाळ हवसरण्याचा प्रयत फत्याचां कुटुांब करत िोतां. सोनाची बायको मात्र हिधा 

मन:हस्थतीत िोती. हतची िोन्िी पोरां िळूिळू मोठी िोत िोती. पोटच्या पोराांना पुढयात घेवून दकती दिवस 

धन्याहवना काढायचे? लोक काय म्िणतील? आहण, िसुरां घर करावां तर या पोटच्या पोराांचां कसां िोईल? या 

हवचारानां बाईच्या डोक्यात घर केलां िोतां. डूमटी गावच्या हबिारीचां आधीच लग्न झालां िोतां, तरीिी तो हिला 

नाांिवायला तयार िोता. तशी िबर करमीच्या थोरल्या सुनेला म्िणजेच मोचडीच्या जावेला हमळाली; म्िणून 

एके दिवशी मोचडीला ती म्िणाली, 

“नािवा लाडी तूबी एिलीज किराक दिि काडणी, डूमटी हबिरीपाि िाजलज सेतिां, पुऱ्या ते मोटा अयजित 

हनया.” (“अगां, सुनबाई तू पण दकती दिवस एकटी धन्याहवना काढशील, डूमटीच्या हबिारीकडां बरां आिे, हतथां 

जा हनघून, पोराांचां काय, िोतील मोठे.”) हतचा िा सल्ला मान्य करून एके दिवशी आपल्या उरावर िगड ठेवून 
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मोचडी डूमटीला हबिारीकडां हनघून गेली. इकडां फत्या, करमी, ठोग्या अन् ठोग्याची बायको याांच्या आधारानां 

सोनाची िोन्िी मुलां लिानाची मोठी िोऊ लागली. 

--- 

ठोग्याच्या बायकोला पहिल्या मुलाची चाहूल लागली. या बाईनां उन्िाळयातील काळया रात्री 

हमणहमणत्या हचमणीच्या उजेडात एका अशक्त पोराला जन्म दिला. जन्मतःच अशक्त असणाऱ्या या 

तान्हुल्याची भुकेपोटी सतत दकरदकर सुरू असायची. िाररद्र्यामुळां  अधापोटी असलेल्या आईच्या अांगावर िधू 

नव्ितां. आपल्या पोटच्या पोराांच्या अांत्यहवधीची एक माहलकाच अनुभवणाऱ्या करमीला िे पोर वाचेल याची 

फारशी िात्री नव्िती. या पोराकडां आईचां अन् करमीचां कायम लक्ष लागून असायचां. बकरी अन् गाईचां िधू 

पाजून या पोराचां सांगोपन सुरू िोतां. सटवाई झाल्यागत (अशक्त पोराचां पोट फुगलेलां असतां) दकरदकर करणारां 

िे पोरगां दिवसामागून दिवस करत मोठां  िोत िोतां. पोराला सटवाई झाली म्िणून पारसी नावाच्या 

बुडव्याकडून मांत्रतांत्र उपचार केले गेले. बुडव्यानां पोरगां बरां व्िावां, सुिढृ व्िावां म्िणून पोराांच्या अांगावरनां 

सटवाई उतरहवली. उतारा केला, पोराच्या कां बरेला पाांढरा िोरा मांतरून बाांधला. जगेल अन् तगेल असां 

कोणालािी वाटत नव्ितां; पण िे पोरगां लिानाचां मोठां  िोतां गेलां. त्याचां नाव मोिन्या. तो मी. लेिक! 
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