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िशवाजी महाराज आिण रायगड यां7या पाठोपाठ िहरकणीची आठवण मराठी माणसाला होत असते. मुलाला 
पाज:यासाठी िजवावर उदार होऊन कराल क<ाला पायतळी घालणा-या >या सामा?य गवळणी7या गो@ीचे ह े

‘एकनाB.’ 

 

ितची बोली �हणून माCया िनरDर शेतकरीण आईची बोली इथे वापरली आह.े कथन िहरकणीचे असGयामुळे, 
महाराजांसकट सगHयांचे बोलणे ित7याच बोलीत आले आह.े कथनातGया बIतेक जागा गडावर आिण 
आसपास पाहायला िमळतात. डJगराई तेवढी कGपनेतली आह.े 

 

ह ेएकनाB ‘आजचा चावा4क’7या १९९६ Kदवाळी अंकात )िसL झाले होते. >याआधी आिण नंतर >याची दोन 

वाचने मीच वाईत व पु:यात केली. ही िहरकणी आवडGयाचे सांगतानाच कमल दसेाई, लीला अजु4नवाडकर, 

उमा कुलकणM आिण अिजत दळवी या जाणकारांनी कथना7या शेवटाचा फेरिवचार करायला सुचवले. >यां7या 

सूचनेचा आदर पुOतकात केला आह.े 

 

िहरकणी)माणेच ितचे एकनाB मराठी माणसांना ि)य होवो. 
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िहरकनीिहरकनीिहरकनीिहरकनी    
 

 

 

मी िहरा. 
गवळवाडीची. 
?हाइ वळख पटली. 
आता मला गडावर िहरा �हनीत ?हाईत ना. िहरकनी �हन>यात. 

�हाराजांनीच िहरकनी �हननु हाक मारGयावर समदी तसंच �हननार नाय का ? 

 

आन ही आंगभPन साडीचूळी. �हाराजांनीच KदGयाली. रोजरोज नीसतीया Qहय ? अवो, जपुन Rठविलया. 

वसा4तनं यकदा नीसती. गडाव डJगराईला, बुरजावsर यीती, तQहाच. आज आली ना तशीच. 

 

बु&ज तर तुम7या वळखीचाच हाये. माजा हाये �हनु का ? हसताल त�ुही. िहरकनीचा बु&ज �हनलं तर मातर 

नाइ हसायचात. मीच ना ती िहरकनी. 
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�हनले मी, पन बु&ज माझा नाय. उभा कडा माझा Qहता. त�ुहीच सांगा बरं, वरमाइगत साडी नीसून ही 

िहरकनी बुरजावरनं उतरंल का? कमरंला गुडSयापुतुर धडुतं आन आंगावर गाठनीची चूळी Qहती �हननू ती 

िहरा Tा उUया क<ावरनं उतारली Qहती. 

 

गो@ीतली गो@ हाये बघा ती. 
आज बुरजावर आली �हननु सांगती. अवो, रोज7या VयानगोWात आन धारापा?यात Kदवसरात कवा जाती 

कळत नाय. कुनाला सांगायचं आन कोन ऐकायचं ? 

 

आता त�ुही पुसलं �हनून सांगती. 

 

तर मी गवळवाडीची िहरा. गडा7या बाजूलाच आमची वाडी. पाचाडावरनं डोमगरा7या बगलंिन जायाचं. 
धाईस घरांची तर वाडी. आम7या घरात मंजी, सासू सासरा दीर नंदा आन कारभारी. मी तशी पोरवयातच 
सासरी आGयाली. बाईमानसाला चुकलंय का ते. आन आईबाप गेGयापासून सासार माTार याकच झाGयाल.ं 

 

कळतंय तशी गाया�हश�चंच करीत आिलया. उठGयाउठGया झाडुन काढा, शीनकूर करा, गव-या थापा, वासरं 
सोडा, धारा काढा. मंग लागलीच गुरं सोडा, रानात ?Tा आन ितिनसांजंची माघारी आना. भाकर टुकडा 
रानातच खायचा. गुरं सावलीला अस>याल तQहर आ�ही गुरखी पोरं खेळत बसायची. मला हवस नकला 
करायची. सगHयांला Xया Xया हसवायची. पु?हा गुरं चारायची आन Kदवस मावाळता घरी आनायची. अंधार 
पडला ना पडला तर गोWातच यका बाजूला नाकाला गुडघं लावून खालवर घालायची. डोळं उघाडलं कY 
फटफटीत झाGयालं असायचं. 

 

Tा रगा<ातच कवा पोटूशी रािहली कळलंच नाही. चवZया पाच[ा मिह?यात रानात जायचं बंद झाल.ं सासू 
वाइच चांगGयाचंुगGयाचा आ\ेव करायला लागली. कारभारी कंदीमंदी िनहाळाय लागलं. 

 

आन सो?या झाला. 
अगदी तेरा[ा Kदशीच नाय बाजंवरनं उतरायला लागलं. सवा मिहना घरातच Qहती. दार7या रेडकावािन 
सो?या ]यायचा. ]यायचान गुडुप िनजायचा. मी ताक घसुाळायची नायतर लनूी कढवायची. वासरांला पानी 
पाजायची. 

 

सो?या उलथापालथा Qहायला लागला. ननदा >याला खेळवाय7या, गोWात िघउन जाय7या. वाईच वड 

लागली कY मी हाक मारायची आन सो?याला पाजायची. मिहना दो मिहनं असं गेलं. 
मंग यकKदशी आ>याबाई �हनGया, 

‘िहरा, आता रानात नगं जात जाऊ. यका पाळीला गडावर जात जा दधु घालायला. उ?हा7या आत माघारी 

यायचं, लेकराला दपुारचं पाजायला.’ 

 

�या �हनलं, बरं. दसुरं �हननारच काय ? आन लागली मी गडावर जायाला. 
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गड आ+ा आ+ा मािहती झाला. आ�हाला रांगायला लागGयापासून डूगूंर मािहती. आई7या गुडSयायवढी Qहती 
तवापसनं सरपानाला ित7यासंगं जायला लागायचं. यवढुशी तरी मोळी डुइवर असायचीच. आन ती िघउनच, 
क<ाकपारीतनं, ढोरवाटंिन चढायचं न् उतरायचं. कुठूनिब कुठं जायचं. वाईच मोठं झाGयावर गुरं चारायला 

जायची तवािब तसंच. डJगरा7या पाXयािन जायचं, डJगरावGया तHयात गुरं पा?याव ?यायची; >या7यासाठी 

मंग कं7यािब वाटंिन जायचं. 

 

पन आता सम_ा डJगरावर हीs वद4ळ चालू Qहती. वाड ं काय, दवेळं काय, तळी काय.. सा-या डJगरावर 

खाटखुट फाटफुट ठाकठुक आन मानसंच मानसं. मला काय कळायचंच नाय. मंग यकदा पहा-यावरला िशपाईच 
�हनला, आता �हाराज याय7यात िहतं राTाला. 
मला वं काय मािहती, �हाराजा?ला राTला समदा डूगुंर लागायचाय �हनून, सबंद डJगरा7या कडनंी, िभताड 
तरी बांध>यात नाय तर कडा तरी तास>यात. पिहली आम7या वाडीवरनं थेट वाट Qहती वर जायला. तीबी 
झाली बंद. आमी माकडावािन वर चढत जायचो >यात आला अटकाव. आता पो`>या मानसावानी पार 
पाचाडा7या बाजूला जायचं आन �खडीतून वर चढायचं. मंग लागायचा दरवाजा. अगं बयोव, डो`यावली पाटी 
घट् धPनसुधा वरपुतोर नजर काइ पोचायची नाही. >या7यावरबी पहारा. जGमात कधी कुनी वर जायला 
अडावलं नQहत ं ती आता अडवायला लागली. पिहGयाच Kदशी अनभाव आला.. मी आपली चालली Qहती 

डो`यावर पाटी िघउन. मपGयाच नादात. तर िशपाई �हनतो, 

 

‘ए बया, चाललीस कुठं ?’ 

“डJगरावर.” 

‘डJगरावर? डJगरावर जाचयं असलं तर >या ितकड ंजा. िहकड ंगडावर कशाला?’ 

“हावं हावं. गडावरच जायचंय. पिहली मी जायची ना गुरं चारायला, >यािन तJडात आलं, डJगरावर.” 

‘पाटीत काय हाये, गुरं का पोरं ?’ 

मला हासूच आल.ं 

‘हासतीस काय ? नीट सांग काय हाये पाटीत.’ 

“अवो, दधू घालायला चालिलया.” 

‘दधू गाईचं, का �हशीचं का..’ 

चावटावािन बघत Qहता व माCयाकड.ं पन् ितत`यात शेजारचा िशपाई काय �हनतो, 

‘चौकYदार, जीभ आवरा. बाईमानसासंगं नीट बोला. �हाराजांला कळलं तर िजभंचा टुकडा तुटंल. बाई, जा. 

Kदवस मावळाय7या आत माघारी ये. दरवाजा बंद झाGयावर खाली जायला नाही िमळायचं.’  

“अवं, मी कशाला थांबती Kदवस मावळंOतवर. लेकराला दपुारचं पाजाय नाय का जायचं मला.” 
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आन मी गेली गडावर. चार घरी दधू घातलं सांिगतGयापरमानं. आयाबाया चांगGया िबचा-या. ‘राधीची सून 

का गं तू?’ �हनुन पुसलं. मी आपली चटाचटा िनघाली. Kदवस डो`यावर याय7या आत वाडीला पोचायला 

पायजे ना. 
ती सगळं चर आन दगडामातीचं Kढगारं वलांडतािनच कटाळा आला. डJगरावं चालायचं लई सोपं. दरवाbयावं 
आली तवा सकाळचा चौकYदार वळाखGयावािन हसला. 

 

आन मंग रोजच जायला लागली. पहा-यावरलं िशपाई, नाईक सारं वळखीचं झालं. िहरा िहराबाई �हनायला 
लागलं. एकांद Kदशी मी डो`यावरली पाटी उतPन पायरीवर बसायची. पहारेवाGयां7या ग]पा ऐकायची.  

‘काय नाईक, आलकेा डोनbयाला जाऊन ?’  

नाईक सुOकारा टाकूनच �हनतु, ‘Qह sय.’ 

‘का वो असं िहरमु@ी बोलताय.’ 

‘िहरमु@ी नाय वो. पन धावत जायचं न ्पळत यायचं. कारभारीन �हनती पैलं िहतं Qहता तेच बरं Qहतं.’ 

‘असं कसं. बढतीवर आलात ना.’ 

‘>येच ना. अवो अि@मी7या काळुXयात सुभेदारां7या मागुमाग डोनािगरी चढलो. दाढीवाले सात मारल.े 

शेलारमामांनी महाराजांला िशफारस कYली, Tाला नाईक करा. �हाराज �हनले, ‘मानलं तुमचं. रायगडावर 

लावतो.’ Tेच �शQहगडावर लावलं असतं तर अशी धावपळ झाली नसती का नाय ?’ 

‘�हाराजांचं धोरान समजायचं नाय कुनाला. ठायबशी काम िमळालं मंिज KढGलं पडतं मानुस. �हननू तुमची 

बदली िहकड ंआन िहकाडGया रावताची ितकड.ं’ 

‘ते आपGयालाबी माहीत हाये वो. �हाराजांची धोरनं लई लांबचं बघनारी. अवो आ�ही डोनािगरी चढलो �हननु 

गड हातात आला. कुनीतरी �हनल,ं Tा क<ािन जय िमळवुन Kदला. >या7या माZयावर श�दरू तरी लावू चला. 

�हाराज �हनल,े ‘नाही. सुभेदारांचा चौदावा झाला कY दसु-या Kदशी क<ा7या माZयावर तट बांधायला लागा. 

?हाई पु?हा कुनी चढलं पायजे >या7यावPन.’ तसं s िहतलं मानुस ितथं लावायचं Tे यवगीच हाये. पन >या 

मानसाला ताटातुटी वाटायची ती वाटनारच ना.’  

 

नायकाचं बोलन ंमला काय पुरत उमाजल ंनाय. उशीर होत Qहता �हनु गुमान पाटी उचालली आन चालायला 
लागली. वाईच खाली आली तर भेटलं घोगरे भटजी. मंजी ती काय >यांचं नाव ?हाई. >यांचं नाव मला 
मािहतीच नQहतं. ित घोग-या आवाजात बोलायचं �हनुन सगळी वाडी >यांला घोगरे भटजीच �हनायची. आधी 

पाचाडाला -हायचं. वाडीवर लe, काय4 काही असलं कY घोगरे भटज�लाच बोलवायचं. पूरीबाळीशी सगळी 

>यांला मािहती. आताआता त भटजी डJगरावर, मंजी गडावर वो, राहायला गेलत.ं आ+ा वर चाललं Qहतं. मागं 

याक पॉर, >यांचं िशgयाचं गठुड ं िघऊन चाललं Qहतं. तsर घोगरे भटज�नी मला बिघतलं आन डोHयाला 

हाताची सावली कPन �हनले, 

 

‘िहरा ना गं त?ू तुझं लगीन �याच लावलं.’ 
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वाडीतली कंचीिब पूरगी, बाई Kदसली कY घोगरे भटजी पिहलं Tे बोलायचं. मी �हनली, हां. 

‘गडावर कशाला आलतीस ?’ 

“ददु घालायला. रोज यीती.” 

‘रोज येतीस का ? बामनवा<ात येत नाहीस का ? येत जा ना.  

आन Tे बघ. आम7या कमळीचं ढवाळजेवान हये. दळानकांडान करायचंय वाइच. कमळी7या आईला मदत 

पािहजे थूडी. त ूयेत जा गं चार-दोन Kदवस.’ 

 

“काका, लेकराला दपुारचं पाजायला जावं लागतं.” 

‘जा ना. अगं दपुारचं यायचं. कमळी7या आईला तरी सकाळी कुठं येळ असतो सकाळचा. चार घटका काम 

करायचं आन जायचं संgयाकाळ7याला.’ 

“आ>याबाhला पुस>ये.” 

‘कुनाला, राधीला ? अगो, ितचं लe मीच लावलं. ती काय नाही �हनते, माझं नाव सांिगतGयावर ?’ 

तेवiात काय झालं, गठुडवंालं पोरगं >यां7या वाईच जवळ आलं. घोगरे भटजी टुनकुिन लांब सरलं, तर >यांचा 
तोल गेला. �हननु �या >यानला हात Kदऊन सावारल.ं 

‘�शचे. आता घरी गेGयावर आघुळ करावी लागंल मला. पोरा, इतकं खेटायला कशाला येत असतुस? िहरा, य े

बरं का नjY.’ 

घोगरे भटजी गेलं. मीिब घरी आली. सासूबाईला सांिगतलं. सांगतािन घोगरे भटजीचा आवाज काढीतच बोलत 
Qहती मी. सासूबाई �हनGया,  

‘िहरा, भटबामनाची चे@ा कP नाही अशी.’ 

कारभारी भाकरी खात Qहतं. ऐकत Qहतं. �हनल,ं 

‘चे@ा कPs नाsही. तुला आई लई पाघुळ भटबामनाचा. दखेलं ितथंच टेकलं. Kदसली िहरा कY काढलंच काम. 

Kदसातन ं दोनदा गडावर जायला लागलं िहराला. अगंs दपुारचं यायचं वsर. सहज बोलता यतें >यानला. 

धरलंस कशाला. पडुन _ायचं. अंगाला हात लागला तर आंघुळ करावी लागती. दळनाला हात लागला तर बरं 

चालतं.’ 

‘मानुस न ्कनुस काय सारखं हाये का. >यांचं साOतार मा&ग >यानला करावं लागतं. जाईल चार रोज िहरा दोन 

बारीला. कावHयाला न् गवHयाला डJगरावर जायचा तरास वाटतो का सांग.’ 

 

कारभारी कुरकुर करीतच Qहतं. पन मी लागली Kदसातुन दोनदा जायला. सकाळ7याला दरवाbया7या 
जवळजवळच पेठंला जायची मी. दपुारचं पार बामनवा<ात जाया लागायचं. >यातनु घोगरे भटजीचं घर पार 
टोकाला. पिहGया Kदवशी यका बाबाला पुसलं, तर >यो �हनला, िहतं घोगरे भटजी नाही कुनी रहात. ितत`यात 

>या ितकड ंमला घोगरे भटजीच Kदसलं. �या �हनलं, ित काय त.े तर ित बाबा �हनतु, ‘>यो तर िभकंभट. घोगरे 

भटजी काय �हनतीस?’ मी कशाला वं थांबतीय ितथं. गीली भटजीकड.ं भटजीनी लीकYला हाक मारली. 
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‘कमळे, अग ही िहरा आलीय बघ. िहला द े काही काम.’ माCयाच िशनंची पूटुशी पूरगी बाहरे आली. 

अवघाडतच चालत Qहती. 

 

मी मनात �हनते, कमळी तर हीच. घोगरे भटजी तर �हनल ं Qहत ं ढवाळजेवान. आन िहचं तर दीस भरत 
आGयात. मला काय वाटल ं Qहत,ं ढवाळं लागलं मंजी पोटात ढवळुन जेवनावर वासना रहात नाही ना, 
>या7यासाठी दवेाला कायतरी जेवान घालीत अस>याल. माझीच मावसभैन दगडी हाये ना, ितला लई कडक 
ढवाळं लागलं Qहतं. मला नQहतं काय झालं. मला वाटतं माbया पिहGयादसु-या मिह?यात रानातलीच िचचा 
बोरं मी खात Qहती. पन दगडीसाठीिब आम7यात काय जेवानिबवान नQहत ंकेलं. �हनलं भटज�7या घरात तशी 
चाल असंल. पन ढवाHयाचं जेवान सात[ा मिह?यात ह ेकाय समजानाच. मनात �हनलं, भटांचं काय समाजत ं
आपGयाला. 

 

गीली दोन-चार रोज. उ?हाची वर जायाची न् Kदवस खाली गेGयावर िनघायची. दरवाजावर चौकशी झालीच. 

ती चुकतीय का. 

‘काय गं िहरा, दोनदा गडावर यायला लागलीस ती ? आन दधुाची पाटी कुठंय ? काय �हनून सोडायचं तुला 

आत ?’ 

“ददु घालायला नाय येत दपुारची. घोगरे भटजी7यात कामाला जाती.” 

तेवiात gयानात आलं, Tानला घोगरे भटजी माहीत नस>याल. �हननु सुदPन घतेल.ं 

“मंजी िभकंभटां7या घरी.” 

 

तर चौकYदारच घोग-या आवाजात �हनतो कसा, 

‘�शचे, घरास परत जायचं असलं तर Kदवस मावळाय7या आत परत यते जा.’ 

आन >यो हसला. मीिब हसतहसत पुढं गेली. 

 

bया Kदशी जेवान Qहतं >या Kदशी माझा िपkBा पडला. कमळीची आतबाहरे चाललीच Qहती. ह ेकर, त ेकर 
सांगत Qहती. आता िनघायचं तेवiात घोगरे भटजी कुनाकडनं तपॅलं िघउन आलं. 

‘िहरा, एवढं जरा घासून द.े’ 

 

आता िहराची काय िबशात नायQहय �हनायची. वाईच गवात घेतल,ं माती िघतली, आन खसाखसा घासल ं
आतबाहरे. भडाभडा पानी वतलं, हातपाय धुतलं आन तपॅलं वसरीवर Rठवलं. कमळी तांmयाभर पानी िघउन 
आली, >या7यावर सवळं िशपायला. >वहर मी धुमाट पळाली. माZयावर आली तर सु[ा4चा गोळा लाल Kदसत 
Qहता. मनात �हनलं, वाईच धावत गेलं तर घावल दरवाजा. वहाग मागं लागGयागत िजवा7या आकांतािन 
पळाली बघा. पेठ वलांडली, तHया7या कडनंी धडाधडा उतारली, लहानसान चरावरनं न् Kढगा-यावरनं उ<ा 

मारGया, आन दरवाbयाला पोचली. संबुर बघतीय तर काय ! दरवाजा लागGयाला !  

 

“नाईक, अवं नाईक, वाईच मला जाऊन _ा ना.” 
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चौकYदार दचकलाच. 

‘िहरा ? तू ? काय �हनलीस ?’ 

“मला वाईच जाउ _ा ना.” 

‘कुठुन जाउ _ा ?’ 

“वाईच दरवाbयाला फट कPन _ा. मी जाईन मांजरीगत.” 

‘अगं माCया आई, तू जाशील मांजरीगत न् मला दीशील वािघनी7या तJडात. दरवाजा कQहाचा बंद झाला ठावं 

हाये का तुला ?’ 

“मी िनघाली तQहा Kदवस वर Qहता वो.” 

‘अग येड,े बामनवा<ा7या चढावPन Kदसला तुला वर. दरवाbया7या �होरं येवढा मोठा डूगूंर. िहतं Kदवस 

आधी मावळायला जातो.’ 

“तुमचं खरं वो. पन कायतरी करा ना.” 

‘िहरे, �हाराजांचा कायदा मािहती नाही तुला. Kदवस मावाळता दार झाकल ंपायजे, आगळ लागली पायजे. 

आता Kदवस उगवOतवर, _वे बाहरे येउन उभा राTला तर आत येऊन दनेार नाही, आन आतून Oव+ा महाराज 

आले तरी >यांला बाहरे जाऊंदनेार नाही.” 

“Oव+ा �हाराज ?” 

 

‘Qहsय Qहsय’. ये>यात कवाकवा. परी`शा बघायला. यकदा आलतं असंच तुCयावािन. �या �हनल,ं तु�ही कुनी 

तरी �हाराजांचं साँग घेऊन आलाियत. मुकाBान ंमाघारी Kफरा, नायतर गडक-यांला घेऊन या. गेल ंमाघारी. 
दसुर Kदशी सकाळीच गडकरी आलं आन शाबासकY Kदऊन गेलं. तवा दरवाजा उघडायची गो@च मनातसुधा 

आनू नगंस.’  

“मंग आता काय क& वो ?” 

‘घोग-या भटजीकड ंजेवायला जा. रातिच रात रहा आन उ_ा दीस उगावताच ये.’ 

“मला >यांनी जेवायला कुठं बोलावलंय. आन मला माCया जेवनाची काही काळजी नाय वो. लकेरा7या 

जेवनाची हाये. आंगावर पेतयं लेकP, वरचं काय खात नाय.” 

‘िहराबाई. Tो टकमक कडा हाये ना, >याचाच आसरा आता आपGया दोघांलािब. मी दरवाजा उघडुन दतेु तुला 

आन जात ुटकमक टोकाला. उ_ा �हाराजांनी कडलंूट करायचा >या7याप`शी आजच उडी मारतु जाऊन.’ 

 

“अवं काय बोलताय !” 

‘खरं तीच बोलतुय. पन नसलं तुला ित बरं वाटत, तर त ूजा >या टोकावर. गडाव दसुरीकड ंनाबूत जागा नाय 

उतरायला. टकमक टोकावन ं उडी मारलीस तर पापणी लवOतंवर जािशल खाली. जगली वाचलीस तर जा 

घरी.’ 
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मला सनक आली. मी उठली आन तJड Kफरवून चालाय लागली. >याला काय वाटलं कुनाल ठावं, लागला मला 
हाका मारायला. 

‘िहरा, ए िहरा, खरंच टकमक टोकाला िनघालीस का काय ? नग नग. मागं फYर. अगं गमतीिन �हनलु मी. 

ऐकलंस का ?’ 

�या ऐकलं, पन मागं बिघतलं नाय. ढांगा टाKकत िनघाली. टकमक टोकाला नQहती चालली. शाबूत आंगािनच 

घरला जायचo Qहत,ं माbया सो?यासाठी. पन जायचं कसं ? 

 

मी वर गीली. उज[ा बाजुला वळली. भराभरा चालाय लागली. Kदसंल >या दवेळाला हात जूडीत Qहती.. 
दवेबा]पा, मला वाट दाखव. 
मी झपाझपा चालतच Qहती, कडुसं पडायला लागलं Qहतं. एखांद जागी यकदम अंधार वाटायचा. कधी 

वाटायचं, आपGयाला कुिन पकडुन तर ?Tायचं नाय ? तरी मी बेभान चालत Qहती. चालायची, पळायची, 

उ<ा टाकायची. 

 

करता करता डJगराई7या दगडाजवळ आली. डJगराई गडावर कुनाला माहीत नQहती. आमची गुरXया पॉरांची 

दाटीमुटीची दीवी. कवा यकदा आम7या मनात आलं, एs Tा दगडाची आपुन दीवी कP. मंग काय, उठली 

समदी भराभरा. िबkBािन यवढायवढा जागा झाडुन काढला, हौशीिन शेनाचा पौ आनला, �या यका दरुवनात 
गोमतार धPन आनलं, दगडावर िशपाडलं आन औरसचौरस जागा सारवुन काढली. िहला आपुन डJगराई 
�हनायचं असं ठरलं. कधीतरी भाकरी खायला बसतािन कानायवiा तुक<ाचा िनवद दावायचो आ�ही पोरं. 
बास.  

 

आज मातर �या डJगराईपुशी िखनभर थांबुन ित7यावर डोकं ठुलं. �हनलं मला वाट दाखव, माCया सो?याकडं 
सुखPप पोचव. डोकं उ7याललं आन पु?हा तडातडा चालाय लागली. चालताचालता उज[ा बाजूला नदार 
टाKकत Qहती. >या बाजूला तटाची िभत लांबलचक Kदसत Qहती. कुठं �हनुन सांद का फट Kदसत नQहती. कुठंतरी 

िभत सरंल असं वाटत Qहत.ं 

 

सरली बया �होरं गेGयावर. िभती7या �होरं वघळीवानी लवान Qहतं आन प<ाल टेकाडाचा खडुक Kदसत 
Qहता. मी वळली आन Tा िहतं आली. �हनलं, आपुन आलो उUया क<ा7या माZयाला. पाचाडा7या वाटंिन 
Kदसायचा ना काHया िभताडागत. �हननु तर वाडवडलांनी उभा कडा नाव Kदलंना. तQहा खालुनखालनु 
बिघतGयाला. आता >या7या वर ियउन उभी रािहGयाली. 

 

 

खरं सागते. जGम गेला डJगरात. दरवाbयापुशी बसली Qहती तवा टकमक क<ाचीसुधा िभित वाटली नQहती. 
पन >या सांज7या पहारी उUया क<ा7या खाली बिघतलं आन डोलं KफरGयागत झालं. काय सुचाना. पाय 
घळाटलं �हननु खाली बसली. िचतागित Qहाउन टुकुटुकु बघत Qहती. 

 

>या झांजरयेळंला, >या भुर`या क<ावर दोन जागी मला शेHयामoiा7या लo<ा KदसGया. 
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आन मी तkकुिन उठली. माCया पायाला शेळीमoढी7या नXया फुटGयागत मला वाटलं. उज[ा पायाचा आंगठा 

यका कपळीवर टेकावला, द?ूही हातािन वर7या दगडाला धरलं, डावा पाय लoडी7या जाqयावर टाकला, आन 

क<ावPन एकेक पाय खाली टाकाय सुरवात कYली. 
वाईचवाईच अंधारायला लागलं Qहतं. पन चांद?या Kदसत नQह>या. पायापुरतं Kदसत Qहतं. दोन हात न् दोन 
पाय, कधी पाठन तर कधी पॉट तर कधी बूड, असं वर खाली, बाजुला टेकवीत, सरकत खुरडत, बसत उठत, मी 
खाली जायला लागली. हा बु&ज आता झाला आन कडािब आता तासून काढला. तवा कराळ Qहता पन इतका 
थाट् नQहता. शेरडीचं खुर टेकवायला आधार Qहता थोडाथोडा. तेवढा आधार नदरंिन Rटपायचा, आन 
हातापायाची बोटं ितथं टेकवायची. कवा इतभर, कवा हातभर, तर कवा परसभर उतरायचं. कवा वाईच 

बाजुला वरिब चढावं लागायचं. घस&न खाली जायचं नाही यवढंच बघायचं. 

 

अंधार वाढाय लागला. थोडा ईळ काळुखं वाटलं. बरंच झालं. लांबचं Kदसायचं नाही. कडा खॉल वाटायचा 
नाही. >यािन सगळं gयान पायापुरतं. खडा, दगुड, कपार, गवात, झुडुप Tा7यािशवाय काही �हनता काही 
Kदसत नQहतं. सो?याचीसुधा सुधबुध नQहती. 
कडा उतारली. पाचाडा7या वाटंला आली. आन माCया पायातGया नXया िनघाGया जनु. माझं पाय लटालटा 
कापाय लागलं. चरबरीत वाटंवर पाय घसारला आन कसंतरी कPन भुइवर बसली. �पढ-यांला न् कोपरांला 
लागलं Qहतं वाटत.ं >याचा वाइच ठनका िब लागला. पन हळुहळु पाय कापायचं थांबलं आन सो?याची आठवन 
झाली. 

आन जी डोHयाला धार लागली ती काय खळाना. 

 

वाइच वाढुळ वाrन् Kदलं डोळं. मंग मपलं �याच मनाला समजावलं. डोळं पुसलं. उभी राTली. तर क<ाकड ं
ताँड झालं. अंधुकअंधुक Kदसत Qहता. मला वाटल ंजन ुआभाळाला टेकलाय. दवेळात गेGयागत दडंवत घातला 
>याला. आन सो?या7या विडनी, वाडी7या वाटंकड ंचालाय लागली. पाय झपाझपा पडाय लागलं. वiा7या 
जवळजवळ आली तQहा वाट घावली. आन मंग मी सुसाट पळत सुटली. आंगनातनु धापा टाKकत उंब-यात 
आली. 

 

कधी नाही ित घरात दगडी Kद[ाचा उजेड िमनिमन कRरत Qहता. ननंदभावां7या आळाशा पडGया Qह>या. 
आ>याबाइ तेवiा जाqया. सो?याला मांडीव िघउन बसGयाGया. सो?या Kदनवािन िनजGयाला. िह समद ंमी 
आता सांगित खरं, पन तवा मला Kदसलं Qहत ंका नाय कुनाल् ठाउक. मी फतकन ंखािल बसली, सो?याला वढुन 
घेतला आन थानाला लावला. सो?या झोपंतच Qहता. दधुाचा पिहला वघुळ >या7य गालावरनं खािल गेला. 

 

मान हलवून सो?या चु&चु& वढाय लागला. सगळं गप्, आ>याबाइ येकटक गपिचप बघत Qह>या. यकदमच 
�हनGया, 

‘आली गs गाय मािझ गोWाला.’ 

आन >यांनी माCया कानिशलावर हात Kफरवून सोता7या कानिशलावर कडाकडा बोटं मोडली. >यां7या 

डोHयातनं घळाघला धारा लागGया.  

सो?या चु&चु& ]येत Qहता. दीर ननदा यकेयेक कPन जाqया Qहाया लागGया. तटातटा उठून बसGया, 

सगHयांलाच बोलायचं Qहतं. लागली बोलायला. 
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‘लेकरािन रडुनरडुन गंूधुळ घातला. जलामGयास इतका किध रडला नQहता. थोरापोरािश सम_ािन कायकाय 

केलं पन रडायचा थांबाना ‘वैने, का गं उिशर झाला ? सो?याs आवराना आन दादािब लागला तनतान 

करायला.’ 

 

धाकला दीर वाइच खBाळ. दादागत आवाज काढून बोलाय लागला. 

‘बसली का काय चौकYदारासंगं ग]पा माRरत ? का राTिल घोग-या भटजी7या घगु-या खायाला ? वैने, �या 

�हनलं दादा, घोग-या भटजी7यात बारसं नाय, ढवाHयाचं जेवान हाय.े तर माCयाच मागं लागला िचपाड 

िघउन.’ 

‘िप-या, तू िनस>या नकलाच सांग, वैनीला वाटंल दादाला ितची काळजीच नाही. वासP कसं दावं तोडतं न ्

उधाळतं तसा धावत गेला गडा7या वाटंिन. आबा �हन>यात, ‘अरं जपुन जा. ियईल इत`यात. Qहतो वाटंिन 

कायतरी खोळांबा. ‘पन ऐकायला दादा कुठंय ? वiा7या पांदीला पोचला Qहता. तुला भेटला का गं ?’ 

 

मी QहायQहय �हनOतंवर बापलेकांचं बोलनं मोWािन ऐकू आलं. 

‘�खडी7या �होरं कोसभर गेलतो. मागमूस नाही. वाटंिन Tाला>याला पुसत गेलो. पारामागली धुरपी गव-या 

िघउन गेलती. ती माघारी येत Qहती. मला �हनली, ‘दपुारा आ�ही संगंच गेलतु. �या �हनलंिब Qहत,ं िहरा, 

जातानीिब संगंच जाऊ. तर ती आलीच नाय बघा.’ पाचवडाचा यकजन भेटला. �हनला, ‘भGया मानसा, आता 

वर जाउन काय दरवाbयावर डोकं आपटुन Sयायचंय का ? जा आपला घरी.’ �हननु माघारी आलो.’ 

‘बरं बरं, अरं गुPसुधा रानात रािहलं त सकाळचं घरी यतेंय. का �हनुन �हनायचं, लांडqयािनच धरलं वाटतं ? 

उ_ा सकाळचाच जा गडावर आन कर तपास. चल घरात.’ 

‘जा तुमी. िहराला आनGयािखRरज घरात पाउल टाकनार नाय.’   

माCया डोHयावर उजेड Qहता �हननु �या अंधारात ताँड Kफरावलं. आन मनगाटािन डोळं पुसलं. िहकड ंदीर 
�हनतु कसा,  

‘दादा, मंग तुला घरात कधीच नाय यतेा यायचं.’ 

सासरं जोरात गराजल,ं 

‘िप-या, ितिनसांजचं वाईटवकटं बोलु नगस.’ 

आ>याबाई लगबिगनं उठGया. Kदरा7या पाठीत योsक धपका Kदला. आन दारात जाऊन �हनGया, 

‘अवं, तुमीच नका वाईटवकटं बोलू. आत या दोघंिब. िहरा आिलया.’ 

‘आली ? बघ मी काय �हिनत Qहतो ?’ 

‘मंग मला किश भेटली ?हाइस ? टंग<ा मोडGया माCया. मला चुकवुन का आली सांग.’ 

आता गं बया, आंगनात कसा आन उंब-यात असा! आता काय सांगु मी Tाला ? 

निशब माझं, मला काइ सांगावंच लागलं नाय. ननंदच उसाळली, 
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‘दादाs आ+ा नवाजला �या तुला वैनी7या �होरं. घरात पाय नQहता टाकायचा तुला वैनीिखRरज. आन घरात 

Kदसिल ना Kदसली कY केवदारतुयास ! मोठा कारभारी रे दादा ! तुCया टंग<ा मोडGया आन ती काय पालखीत 

बसुन आली, Qहयरे ? वाइच ित7याकड ंबघ तरी. नखभर जाqया शाबुत हाये का दाव ित7या अंगावर.’ 

ित7या दादािन बिघतलं का नाय कुनाल ठाउक. �या मातर पिहGयािनच हातापायाकड ंबिघतलं. िचलारा7या 
फांKदिन खरारा केGयागत आगं झाGयालं समद.ं तेवiात सास-यािन गाडी सावरली. 

‘िहरा, पूरी, आडवाटंन ंआलीस त.ू लई धाRर@ गं तुझं. नबे, ित7याकड ंिनसती बघतच रािहलीस Qहय ? पानी 

Rठव चुलीवर. वाइच शेक तRर ितला.’ 

 

ननंद उठली. चुिलकड ं गीली. सासुिन सो?याला माCया मांडवरनं घेतला आन खािल िनजावला. नवरा 

िमRटिमRट खाली बसला. �या नंदलंा खुनावलं, चुल पटेवु नगं �हननु. ितिन िपतळीत भाकरी न् दधू आननू 

Rठवलं माCया �होरं. चार घास खाGलं. मंग Kदरच �हनला. 

 

‘वैने, काय झालं सांग तरी.’ 

“अवं, काय नाय, घोग-या भटजी7या घ&न िनघायला झाला उशीर. दरवाbयाव आली तर दरवाजा बंद. 

चौकYदार मुिळच तयार नाय ियउन _ायला. �हनुन Kफरली माघारी, गेली डJगरा7या टोकाला. उUया 
क<ा7या माZयावर बसली. तर खाल7या बाजुला शेरडी7या लo<ा KदसGया. �हनलं, शेरडकंरड ंउतार>यात 
िहतून तर जाउ आपुनिब. आन उतारली Kक वं धडपडत. पालखीत नाय आली खरंच हाय.े पन �या काय 

दरवाजावGया नायकागत मोRठ लढाइ नाय मारली.” 

 

‘बढाइ मारता यते नाइ तुला वैने, लढाइ काय मारनार त ू? पन दादाला चुकवुन का आलीस ित तर सांगिशल 

का नाय ?’ 

आता पु?हा लढाइ सु& Qहतीया वाटलं. पन आ>याबाई मिध पडGया, 

‘िप-या, सकाळ7या पारी सांगंल तुला. आता िनजु द ेितला. िनमी रात झाली. उठ, जाउन पड जा गोWात.’ 

 

मी ितथंच सो?या7या बाजुला कलांडिल. उठिल तवा Kदवस उगावGयाला Qहता, आन सो?या माCया बाजुला 
िखदळत Qहता. 

 

घटकाभ-यािन पाटी भरली आन गीिल रोज7यासारखी. मनात हीच कY, आज दपुा&न काय पु?हा वर जायचं 

नाय. दपुार7याला वाइंच लौकर माघारी जाऊ. दरवाbया7या पाय-या चढत Qहती मपGयाच नादात. तर 
यकदम हाक आली. 

 

‘िहरा ? िहरा तू ? िहरा, तू वाडीवरनं आलीस ? ए हडळी, बोलत का नाईस ?’ 

आता, मला बूलुन तRर द>ेयाल तवा ना ! मला त कळानाच Kक ही असं का टाफार>यात. 



िहरकनी                                                 © िव�नाथ खैरे 17 of 29 

‘अगs, काल दरवाbया7या आत थोपावली ना तुला ? मंग आज सकाळीच Tा बाजुला हाजर किश तू ? का 

खरंच टकमक क<ावनं उडी मारलीस, दगावलीस न ्हडळ Qहउन आलीस माझा गळा दाबायला.’ 

तेवiात नाईकच आलं ितथ.ं लागलीच �हनलं, 

‘काय गडबडय चौकYदार?’ 

‘अवोs ही िहरा, काsल, दरवाजा बंद झाGयावर वPन आली, �हननु जाऊन Kदली नाही. तरी आता Kदवसा7या 

आत पाटी िघउन हाजर ! रातची खाली गीली कशी ? आन कुठून ?’ 

‘खरं का गं ? काल दसु-या कुठून खाली गेलीस का तू ?’ 

“Qहय. Tांिन सोडलंच नाय िहतुन. Tांिन अिजबात दरवाजा उघाडला नाय बघा.” 

‘Tांची काय माय यीलीय दरवाजा उघडायला. पन िहरा, खाली जायला वाट कुठं घावली तुला ?’ 

“वाट कुठली वो दादा, डJगराव काय, आपुन चाल ूतीच वाट नाय का?” 

‘डJगरावर ब&बर. पन गडावर तसं चालत नाही.’ 

‘तुलाs मीs आत जाऊन् दनेार नािह. पाटी उतर.’ 

�या पाटी उतPन Rठवली. जानारयेनार दसुरीिब धापाच जमा झाली. मंग नाईकच �हनलं. 

‘िहरा, तू उतारिलस ती जागा मला दाखव. चल.’ 

“मी यवढं ददु घालुन यीती आन मंग दावती.” 

‘मुळीच नाय. मी िहला आतच िशPन दनेार नाय.’ 

“अवं रात7या धाराचं ददु हायं. उिशर झाला तर नासुन जाइल. मी रोजची येनाRर. यवढं घालनु यीित ना 

माघारी.” 

 

‘यकदा आत गीिलस Kक पु?हा गंुगारा दीिशल. तुझा काय नेम.’ 

“अवं, काल लेकराला पाजाय जायचं Qहतं. gयादपुारा कशाला िजवावर उदार Qहऊ?” 

‘काल ददु नासुन Kदलं नाइस ना. आज नासुद ेमंग. तू आधी नाइकां7या संगं जा. चल नीघ.’ 

Qहयनाही करताकरता नाईक मला िघउन िनघालं. आन ही झंुड िनघाली आम7या मागं. चार पाय-या 
चढGयाब&बर नाईक उभं राTलं. आन मागं वळुन �हनल,ं 

 

‘िहरा सूडून कुनीसुधा मागं यायचं नाय. खबरदार !’ 

>यानची लई जरब. दावनीला बांधGयागत समदी जाग7या जागी उभी रािहली. आमी दोघंच मंग चालाय 
लागलू. 

 

मी >यान7या मागं मागं चालली Qहती. मंग >यानिच >यानलाच काय वाटलं कुनाल ठावं, मला �हनलं, पुढं चल. 
तर मी पुढं चालली. माCया डो`यात ती डो`यावनं उतPन RठवGयाली पाटी. िहकडिंतकड ं gयानच नाही. 
इत`यात खुट आवाज झाला आन नाइकािन आइवरनं िशवी Kदली. मी मागं बघती त >यानला लागली Qहती 
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ठेच. कशािच �हनताल, तर डJगराइ7या भवतािल दगाड लावलं Qहतंना, >यातGयाच येका दगडाची. ित आलं 

मंग साव&न पुढं. 

आमी दोघंिब उUया क<ापुिश आलो. उतरायसाठी मी bया जाqया वर टीकली Qहती, ितथं उिलशीक खून 

Kदसत Qहती. �या नायकांला �हनल,ं दादा, Tबगा िहतं. 
नाईक ितथ ंियउन उभं रािहलं. Kदवस वर आलता. वाईच वा-यािच झुळुक Qहती. मी कडलंा उभी Qहती. आन 

यकदम Kक वं सुसाट वारा आला. मी त Qहलपाडलीच. निशब जोरावर �हनुन डJगरा7याच बाजुला कलांडली. 

सावPन उिभ राTली. तर नाईक �हन>यात, 

‘िहरा, वा-यािन Qहलपाडतीस न् Tा क<ावनं उतारली �हनतीस. 

आता चौकYदारच गवाई दतेोय �हननू खरं मानतु. पन किश उतारलीस सांग तRर मला. मीसुधा डोनािगRर 
चढलो पन घोरपड न् दोर Qहता चढायला. दवेािशsत, मला कुिन लाख मQहरा KदGया तRर मी Tा क<ाव&न 

उतरायचो नाय.’ 

 

“तुमाला वं कशाला उतराय लागतंय िहतनु ? दरवाजाच तुम7या ताmयात हाये ना.” 

नाईक क<ाकडचं बघत Qहतं. मला पु?हा पाटीची आठवन झाली.  

“दादा, जाऊ ना आता माघारी ? ददु पार नासंल बघा.” 

नायकाचं काय माCयाकड ं लD नQहतं. मी धीर कPन िनघालीच �हनून िनघाला िबचारा. आमी दोघंिब 
डJगराइ7या दगडापुिश आलु.  

‘िहरा, दीिविबिव आंगात यीित का गं तुCया ?’ 

मी हसायलाच लागली. 

“अवो दादा, दीिव किश ियइल माCया आंगात ? दीिव कळतीय का तRर आमाला? ही बघा आिम गुरXया 

पोरांिन Tा दगडाचीच कYलती डJगराइ दीवी. काल िहलासुधा हात जोडलं �या.” 

‘डJगराई तुCया पाठीशी Qहती. िहरा.’ 

“डJगराइ पाठीिश Qहती का नाय मला मािहती नाय. डूगूंर पाठीिश Qहता यवढं बरीक खरं.” 

 

नाईक काय बोललं नाय. दरवाbयापुिश आGयावर चौकYदाराला यवढच �हनलं. जाउद े ितला. �या लगबिगन ं
पाटी उ7यालिल न् वर गीली. 
रितबा7या घरी ददु घातल.ं पार दपुार कPन ददु आनलं �हननु >यांची बोलनी खाGली. सांगायचं तRर 
कुनाकुनाला आन कायकाय �हनत गप ऐकुन घेतलं. तडातडा घरी गीली. उशीर का झाला कुनी पुसलं नाय न ्
�यािब चकरा सबुद तJडातन ंकाढला नाय. 

सांज7या पारी सासरंच आ>याबाइनला �हनलं, 

‘तुमाला मानसाची tकमत नाही. पूरगी रातची धडपडत आली तRर सकाळ7याच पारी गडावर लावली ितला. 

उ_ापासून बंद करा ितचं जायचं.’ 

 

दसु-या Kदसापुन आ>याबाइ जाया लागGया. मी लागली Vयानगोठा सैपाकपानी करायला. 
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आन दोनचार Kदसािन, मी अंगान सारवुन घेत Qहती, तर मोठी वरात Kक वो आम7या घराकड.ं दोन िशपाइ 
�होरं आन वाडीतली लहान थोर मानसं >यां7या मागं. कुनीतरी �हनलं. 

‘िप-या, आबाला न् दादाला बूलवून आन जा. Tे गडावनं आGयात तुम7याकड.ं’ 

योक कोपरा रािहला Qहता सारवानाचा. तरी मी आपली घरात गीली आन सो?याला िघउन दाराआड बसुन 
रािहली. कािळज लकलाक कRरत Qहतं. बापीमानसं आली लवकरच. 

 

‘रामराम. आमी गडावनं आलोय. �हाराजांचा Iकुम हाय.े िहरा गवळन तुम7याच घरची ना ?’ 

‘Qहय.. Qहय.. आमचीच.. आमचीच.. सून.’ 

सास-यानला बोलनं सुदरत नQहत.ं त त प प कRरत पु?हा �हनलं, 

‘का.. काय Iकुम हाय ेिहराियKक ?’ 

‘आम7यासंगं गडावर लावा ितला.’ 

�या सो?याला उरािश धरला. गच दाबुन धरला. वBावर इतकY मानसं, पन r का चू नािह कुनाची. कारभारी 
वाइच रागीट डो`याचं. िशपायानला �हनलं वाटतं, 

‘कशापािय ?’ 

‘ित आ�हाला काय मािहत? पन ती िहरा यकKदिश रातिचच गड उत&न आलितना वाटत?ं’  

अरं _ेवा! सो?या, कायरं लागलंय आपGयामागं ?  

‘आलती, ितिनसांजिचच आलती.’  

‘>याचाच जरजा चाललाय गडावर. आता त काय, �हाराजांनीच Iकुम Kदलाय.’ 

‘काय Qहइल वो, िहराला काय Qहनार त नाय ना?’ 

‘ित आमी काय सांगावं? पन मागं यका गडावर �हाराजांिन पैन पाडली Qहती. भल>या वाटंिन जी कुिन गडाव 

ियउन दावील >याला हजार होन बDीस.’ 

‘मंग कुनाला िमळालं बDीस?’ 

‘अवो, यका �हारािन अवघाड वाटंिन चढुन दाखावलं, आन आला बDीस Sयायला. ठरGयपरमािन बDीस 

Kदलंच �हाराजांिन.’ 

‘मी सो?याला �हनती, तू बास हसे, मला नगं बDीस. 

‘मंग बरं हाये. कवा िनगायला पायजे िहराला?’ 

‘िनघायचं लगुलगच. दसुरा काय Iकुमच नाय आमाला. तुमी इ7यारलं �हनुन ित �हाराचं सांिगतलं.’ 

‘बDीस िमळालं ना >याला ?’ 

अवं, काय करायचंय बDीस आपGयाला! 

‘Qहय तर. आन �हाराज �हनले, ‘गडकरी, मानसु लइ मोलाचा हाय.े कायम गडाव राTला पायजे, तुम7या 

जवळ. एक पाय कलम करा.’ 
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‘आयव ! ही बDीस Qहयवं ?’ 

‘कारभा-यािन कपाळाव हात मा&न घेतला, >यो मला ऐकु आला. 

सासरं घुट`या िगिळत बोलाय लागलं, 

‘अवो, लेकुरवाळी पूरगी ती. ती काय पैनीवर उतारलीय का?’ किश लावायची ितला ?’ 

काय केलं बया ! वरच का नाय रािहिल मी? >याला काय �हनसुा >या घोग-या भटजीला, आन >या 

ढवाळजेवना7या कमळीला!  

मनात असं �हनतीय त ती अवघाडGयाली कमळी नदरं�होरं आली. आन वाटलं, नाय बया, ितलािब बाळ Qहइल 

माया सो?यावािन. ितलािब िबचाRरला धावपळ करािव लागंल >याला पाजायला किधतRर. 

ितत`यात काय झालं, सो?यािन माCया तJडाकड ंबिघतल ंआन खुदकुिन हसला. 

 

मला बारा बैलाचं बळ आलं. सो?याला खां_ाव टाकला आन गीली मी बाहरे. कारभा-यािन गुडSयात ताँड 

घातलं Qहतं. सासरं डोकं ध&न बसलं Qहतं. िशपाइ >यां7याकड ंबघत Qहतं. मी >यां7याच �होरं गीली.  

“मी िहरा. हा माझा सो?या. लगुलग िनघायचं ना ? चला उठा. यकटी मातर मी यायची नाय. सो?याला संगं 

घेउन ियइन. मला बिDिश _ायिचय ना, खुशाल _ा. कोनचािब पाय खांडुन टाका. ?हायतर दो?ही खांडा. पण 

गडाव नाय -हायिच मी. खुरडत खुरडत खाली ियइन. कायम माCया सो?याजवळ रािहन. मंग ?हाय रातचं 

ियरीचं क<ावनं उतराय लागायचं.”  

समदी गsप, पन टकाटका बघ>यात. िशपायांलािब काय सुचाना. कारभा-यािन तJड वर काढलं. >यानला 

�हनल,ं 

“उठा वं. वरात रािहिल Qहती आपGया लगनाची. आज अनायािश िशपाइ �होरं हायेत. गडाव जाइल वरात. 

जूडीिन पाया पडू. िशरकाइ7या न् माCया डJगराइ7या.” 

 

िशपायासकाट समदी तटातटा उठली. सो?या खां_ावरच. मी लागली चालायला. 
आन तवाच आGया आ>याबाइ. गडावनं लगबगीनं यते Qह>या. पन शांत Qह>या बघा. माCयाजवळ आGया आन 
�हनGया, 

 

‘ही िशपाइ आलं Qहत?ं दरवाbयालाच समाजलं मला. bया7या>या7या तJडी िहरा गवळन. अवं केलं तRर काय 

ितिन? लेकराला पाजायला आली येवढंच ना ? तुमाला वाटतंय आनिखन कुिन ये>याल जा>याल >या वाटंिन. 

कुनािच माय यीिलया >या वाटंिन जायला, दाखवाच मला आन असलाच कुिन मuद तर ?Tा ध&न >याला. >यो 

दािवल वाट पै`यासाठी. लेकुरवाळी ?हाइ तसल ंपाप करायची.’  

आन पाटी ितथंच टाकून आ>याबाइ लागGया माCयासंगं चालायला. िशपायांलािब काय �हनता येइना. 
वाडीविल मानसं यकेयेक गळत गीली. आमी चौघंच मोठी मानसं गेलो गडावर. पाचवा माझा सो?या. 

सगHयात मोठा! गेलो दरवाbयाला. ितथं चौकYदारइ नQहता न् नाईकिब नQहतं. नवीच कोन Qहती. कुनी का 

असानात, मला काय >यांचं. 
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मोWा वा<ात पोचलू. ितथं लeा7या मांडवावािन मानसं. �या �हनलं खरीच वरात झाली. आमचीिब न ्
सासुसार-यांचीिब. आन >या ितथं दवेळातGयावािन मखार. मंग तु तु त ु तु क&न �शग वाजलं. आन ित 
पगडीवालं न् पvीवालं कायनुबायनु �हनाय लागलं. िशवाजी �हाराज येवढं दोन सबाद मला कळलं. आन आल ं
ना ित. आन बसलं मखरात. समदी उभी रािहGयािल खािल बसिल. 
मंग कायकाय चालू झालं >यां7या ितकड.ं मी बघितय Tा7या >या7या तJडाकड.ं घडीभर झाGयावर मला 

वाटलं, वाइच सो?याला पाजावं. �या िशपायाला �हनलं, ‘मला वाइच आडुशाला बसवा. लेकराला पाजित 

उिलसं.’ >यािन यका बाजुला नेलं. सो?या ]यायला लागला. 

 

इत`यात आ&िळ आली, ‘िहरा गवळssन !’  

माCया जवळचा िशपाइ घाइ करायला बघत Qहता. ितकड ं दसुरा िशपाइ �हनला, ‘�हाराज, ती लेकराला 

पाजितया.’  

‘पाजुन झाGयावर आना.’ 

ित ऐकGयावर िशपायाची घाई वाइच कमी झाली. सो?याला खां_ाव टाकुन मी माघारी आली. पु?हा िहरा7या 
नावाचा पुकारा झाला, तवा मला पुढं नेलं. िशपाइ मला �हनला, 

 

‘महाराजांला दडंवत घाल.’  

सो?याला िघउनच मी लागली भुइला नाक टेकवायला. तवा �हाराजच �हनलं वाटतं. 

‘ऊठ मुली. सांगा िहची कथा.’  

 

‘�हाराज’ येवढा शmद ऐकला आन �या नाइकाचा आवाज वळाखला. बिघतलं त नाइकच Qहतं ित. >या7याव, 

मी रोज ददु घालायला यायिच ितथुन सारं सांिगतलं >यांनी. आमी क<ाव गेलतो तीिब >यांिन सांिगतलं. मंग 
�हाराज बोललं. 

‘नाईक, त�ुही डोनbयाचं. डोनािगरी चढला Qहता.’  

‘�हाराज!’ �हनुन नाइकािन दडंवत घातला. 

‘गवळन िजथून उतारली, ती जागा तुमी सोता बिघतली हाये. ितथनू चढउतार करताल का तुमी?’  

‘�हाराज, तुम7या आिशवा4दािन आन सुभेदार पुढं Qहत ं�हनून डोनािगरी चढलो. पन Tा क<ावरनं िहरागत 

मािझ मला उतारता ियईल असं काई वाटत नाही.’  

‘गडकरी, तुमचं काय �हनन?ं’  

‘�हाराज, जागा इतकY अवघाड �हननू तर उघडी Rठवली. नायतर तsट, बुPज काहीतरी बांधलाच असता.’  

‘मंजी Tा बाइिन परकम4 केलयं.’  

मी आपली खाली बघून ऐकत Qहती. परकम4 सmद ंऐकGयाबPबर �या तkकुिन वर बिघतलं. महाराज परकम4 

�हन>यात? नाइकावािन आपुनिब दडंवत घालुिश वाटलं. ितत`यान आिनक कुिनतRर बोललं, 
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‘�हाराज, परकम4 खरंच. पन गडाचा नेम मोडून ितन ंगु?हासुधा केलाय.’ 

 

‘पंिडतराव, गु?Tाला िशDा काय?’  

माCया िजवाची धाकधुक सुP झाली. वाडीत िधटाईनं �हनली Qहती, दो?ही पाय खांडुन टाका �हननू. आता 

खरंच पाय खांडाय लावलं तर? इ7यारािनच पाय मोडGयागत झाल.ं 

पन तवाच सो?या जागा झाला आन खेळायला लागला. िशDाचं इसारलं >या7यात. >याला काय वाटलं ित 
>यािन दो?ही हात माCया डोHयावर Rठवलं. मला िनOत ंऐकुच यायला लागलं. 

‘�हाराज, नेमापरमािन िशDा दतेा ियइलच. पन आ&पी कोन, गु?हा कशासाठी केला ही सगळं बघून िशDा 

कमीजाOती करता ियईल. आ&पी येक बाई हाये. गु?हा पिहलाच. नाकळता घडला. गडाला धोका _ायचा हते ू

नQहता. Tा सा-याचा इ7यार करता ियइल.’  

‘आ&पी येक बाई, >यािन काय Qहईल?’  

‘�हाराज, बाईमानसावर दया दाखवता ियईल.’  

‘�हाराज दाव>याल का दया. �हन>यात �हाराज कडकिब हायेत आन दयाळूिब हायते. 

‘पंिडतराव, यवiा परकमM बाईवर दयाs दाखवावी �हनता?’  

‘�हाराज, आमी सांिगतलं साOतार. परकमा4चा मानसुधा कर>यात. 

�हाराज ?यावच कर>याल, अ?याव करायचं नाहीत.’  

सो?यािन माCया डोHयावलं हात काढलं. �हाराजांिन माCयाकड ंनदर टाकली. �हनले, 

‘मुली, अशी पुढं ये.’  

दोनतीन मानसं मागंपुढं सराकली. मी अडखाळत पुढं गीली. 

‘नाव काय तुझं?’  

“िहरा.”  

िहरा �हनली मातर, माCया gयानात आल,ं समदी आिध �हाराज �हन>यात. �या सुद&न घेतलं, �हनली, 

“�हाराज, िहरा.” 

 

�हाराज हसलं. का हसल ंकाय माहीत. मंग �हनल,ं 

‘पंिडतराव, योक परकमM िहरा आम7याकड ंआिधच हाय.े �हनुन Tा मुलीला आमी आजपासून िहरकनी नाव 

दतेो. >यात Kकताबत आली का नाही?’  

‘�हाराज, >यात काय संशोव नाही. िहला आपुन रwाचा मान Kदला.’  

‘िहरकनी, आता तुला काय पायजे सांग.’  

“�हाराज, आता मी घरी जाऊ?”  

यवढा हशा झाला ितथं, मी आपली ये<ावािन बघतच रािहली. 
�हाराजसुधा हसलं, मंग �हनलं, 

‘तुला काय घाईय?े दरवाजा बंद झाला तरी उUया क<ावरनं जाशील, नाय का?’  
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“?हाइ �हाराज. आज सो?या माCयासंगंच हाये ना.”  

पु?हा समदी हसली. �हाराज नाय हसल.ं आन समदी यकदम गप झाली. �हाराज �हनल,ं 

‘पंिडतराव दडंक सांगा.’  

‘�हाराज, समाजल ंनाय.’  

‘मघाशी �हनलात, िहनं गु?हा केलाय. आता िहन ंसांिगतलं >या7यावPन तुमचं म+ काय?’  

‘�हाराज, मघाशीच �हनलो िहचा पिहलाच गु?हा हाये. ती पु?हा >योच गु?हा करनार नाय.’  

‘पंिडतराव, साOतरातला ?याव तु�ही सांिगतला, दवेा7या दारचा ?याव िहरकनीिन सांिगतला. िहरा गवळन 

क<ावरनं उतारली नाही यकेा लेकराची आई >या7यासाठी िजवावर उदार झाली. हा, हा दवेाचा दडंक हाये.’ 

मी आपली ऐकितया. त े पंिडतराव मान हालाव>यात. मला वाटतंय �हाराज कवा यकदा जा �हन>यात. तर 
�हाराज येगळंच बोललं, 

‘गडकरी, िहराज�ला या �हनावं.’ 

 

ते गडकरी �हाराज �हनुन, मुजरा क&न लगबगीिन गेलं. मंग हातात झाकGयालं ताट िघउन दसुरं सरदार आल.ं 
मुजरा घािलत गेलं �हाराजां7या जवळ. �हाराज �हनल,ं 

 

‘मंडळी, आ�ही भवानी आईचं भxs. ती सा-या जगाची आई. आम7या मासाहबे आम7या आन सोराbया7या 

आई. िहला िहरकनीची पदवी Kदली. ही घराघरातली आई. िहचा मान केलाच पायजे. िहरकनीs, िहकड ंये.’  

मी सो?याला िघउनच �हाराजां7या मखराजवळ गीली. िहराज�नी ताटावरल ंपांघ&न काढलं. आन �हाराजांनी 
हा, हा पदरु उ7यालला आन Tा माCया खां_ावर घातला. मला काय सुचाना. काय Kदसानािब. डोळं भPन 

आलं. सो?यािन मातर ित लगुड ंहातात ध&न घट् मुठ कYिल. आन �हाराजां7याकड ंबघुन Kक वो हसला. 

‘िहराजी, आईची चूळीबांगडी झाली. सो?यासारXया लेकराला..’  

मी मनात �हनितया, �हाराजांला सो?याचं नावसुधा मािहती. 

‘�हाराज, बोलावनं बाइलाच तेवढं केलतं..’  

‘िहराजी, बाई यकटी ियइल. आई कशी यकटी ियइल? बघा लौकर.’  

िहराजी धावलंच. मुजरासुधा रािहला. तडकाफडकY माघारी आलं. हातातच लेकराचा पोशाक िघउन आलं. 
�हाराजांनी पोशाकाला हात लावला. मंग �हनल,ं 

‘िहरकनी, ही घे लेकराला. काय नाव >याचं?’  

“सो?या, �हाराज.”  

‘सोनबा, बहादरु आईचं ददु पेतोयस. दनकाट हो आन सोराbयात गड राख.’   

सोनबा पदरु ध&नच Qहत.ं िशपायांनी मला माCया जाqयाव आनलं.  

मला वाटलं, आता जायचं. त कशाचं काय ! ितकड ं�हाराज �हनलं,  

‘िहराs’. दचकुन >यां7याकड ंजाया लागली तर हसुन �हन>यात, 
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‘अग तू नाय. त ूिहरकनी हायेस. िहरा, गड मजबूत बांधलास. पन डूगुंर कyा रािहला येक जागी. यका आईिन 

>याला हरावला.’  

‘�हाराज, ितनदा जाउन बघनु आलो. उ_ापसून कडा तासायचं न ्बुरजाचं काम चाल ूकरायचा Iकुम Qहवा.’  

‘शाबास िहरा. आिनक याक कर.. पायाभरनीला Tा िहरकनीला बोलव.’  

तsर अिश आमची वरातs िनघाली, माझं नवं बारसंs झालं. 

सो?या7या आईला वरमाइचं लुगडsं िमळालं, समद ंयकाच Kदशी. Kदवस कलता, �हाराजां7या �होरनं िनघुन 

वाडीला आलो, तर पु?हा ही गदM अंगनात. अंधार पडंOतवर िनसता गंूधूळ. ही याक बोलतंय, ती याक बोलतंय. 
मला ऐकायचंच काम. 

 

‘अग बया, काय मउसूत लुगड ंहाये व.’  

‘जरीचं असंल, नाय व.’  

‘िहरी त Kदसायचीच नाय िह नेसGयाव.’  

‘आगं, शीनकूर करतािन नीसू नगं बरं का.’  

‘राधीबाय, तू कुठंिश Qहितस गं ?’  

‘कशासाRट गं यवढा मान केला िहरीचा?’  

‘सो?या Gयका, आइला तरास दउे नको आता.’  

‘िहराला लुगडचूंळी िमळाली आन तुला रं?’  

‘आबा, िशपायांिन मागुन काय तरास Kदला का व?’  

‘आता शेरडाकरडांलासुधा पोशाक Kदला पायजे, बरं का नाना. अवं, कुठूनिब चढ>यात न् कुठंिब तरातरा 

उतार>यात.’  

‘का रं िबkBा, तुCया पोटात दखुाय लागल ंQहय? अरं आळशा, टंग<ा हलवीत पासव बसतसु >या7याप`शी, 

वाइच कामधंदा कर.’  

आ>याबाhनी सगHयां7या हातावर उिलउिल गुळाचा खडा Rठवला आन आभाळाकड ंहात जूडून �हनGया, 

‘टळलं बया सं`याट.’ 

 

सगळी पांगापांग झाGयावर आमी घरात आलू. तQहा ननदलंा सारी कापड ंबघाय िमळाली. सो?याचा पोशाक 
ितिन उलगाडून बिघतला. 

‘वैने, तॉ बिघतलंस का? सो?याचा पोशाक लई डगळ हाये. चार वसा4चा होOतवर >याला नाइ Qहयाचा.’  

“गडबडीत आनला ना. असुन _ा. कळता झाGयावर घडी मूडू.”  

 

सांज7या भाकरी भाजायला मी चुलीपुिश बसली, समदी बसली जेवायला. दीर लई कळकुदावना. दादाला 

�हनतु, ‘दादा, तूिब गेलता �हाराजं7या �होरं?’  
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‘मी कुठं क<ावनं उतारलो Qहतो?’  

‘तूसुधा उतारला असतास दादा.’  

‘r.ं’  

‘तसा तूिब डJगरचालीला खंिबर हायेस.’  

‘मंग?’  

‘तुलासुधा पोशाक Kदला असता �हाराजांनी.’  

‘मंग कशात अडलं?’  

‘खाली आGयावर सो?याला पाजलं असतं का तॉ?’  

ए माCया दवैा! कुठून काय सुचंल Tा Kदराजीला, ठावं नाय. सकाळधरन ं कारभा-यांचं िचत ् नाय जाqयाव. 

आता ही आलं फुनगी लावायला. चुलीतला जाळ बाहरे आलता, �हनुन पा?याचा िशडुका मारला तर >यो 

इझला. पन Tो भडका उडाला तर? पर नशीब चांगलं Qहतं माझं. कारभारी �हनलं,  

‘िप-या, तुला पोरं झाGयाव तूच पाज बरं का >यानला.’  

 

असं िनभुन गेलं >या Kदिश. पन सताठ Kदसािन पायाभरनीसाठी बोलवाया आल ं ना मला, त ?हाय आलं 
माCयासंगं. �हनलं, 

‘मान तुझा हाये. मी ियउन काय कP? मागं कुठं गदMत उभं -हायचं, >या7या पि`श घरीच रािहGयाल ंकाय 

वाईट?’ 

 

�हाराजांची साडीचूळी िलउन िशपायासंगं यकRटच गीिल गडावर मी. दरवाbया7या पाय-या चढली, तर 

चौकYदारािन मुजरा केला. मला आलं हसू. तवा >यािन िनट बिघतल ंमाCयाकड.ं आन >याचा हात लुHयागत 

खािल गेला. यकदम वाचा फुटGयावािन �हनला, 

‘िहरा? मोठी दसेमुिखन Qहउन आिलयास Kक.’  

“दसेमुिखन नाय व. हडळ Qहउन आली.’  

मी असं �हनली न ्हसाय लागली. >यालािब हसायला आलं. मंग मोWािन हाका मा&न �हनतो, 

‘नाईक, अवं नाईक, Tा बघा कोन आGयात.’  

‘कोन ? िहरा ? नाइ, िहरकनी !  या या या. पायाभरनीला चालला ना ? चला, मीिब येतो.’  

“अवं दादा, मला कशाला अवंजावं करता! यायचंय तुमाला तर चला ना.”  

आलो आमी Tा िहतं. िहराजी �होरं आलं. ‘या’ �हनलं. पाट मांडला Qहता पाया7या चराशेजारी. तीन भटजी 

Qहतं. >यात येक घोगरे भटजी. उ?हासाठी डोHयाव हात धPन बिगतलं >यांनी मला. आन बोललंच, 

‘�शचे, तुझं लिगन �या लावलं. आज वळखू येत नाईस ती.’  

“काका, >याला आता मी काय क& वो.”  

‘बरं बरं, तुझंच नाव िहरकनी Rठवलं काय �हाराजांनी?’  
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तेवiात दसुरं भटजी �हनल,ं ‘चला िहराजी. मुIत4 भरत आला.’  

िहराजी �हनलं, ‘या िहरकनी, पाटावर बसा.’  

घोगरे भटजी जनु काय Kकचाळलंच, ‘िहराजी, बाईला अिधकार नाही पायाभरनीचा.’ 

मी �होरं सरलीच नाय. लुग<ाचा झोजा िघउन पाटाव बसायचंिब सं`याटच Qहतं. 

 

िहराज�चा चेहरा खरकुनी उतारला. पन ित झालं �होरं न् बसलं पाटावर. मोWा भटजीिन कायिनबायन ु

�हनल.ं घोग-या भटजीचा आवाज िनराळाच ऐकायला येत Qहता. पुजा झाली. िहराज�नी कोप-या बसावला. 

>या7या पाया पडुन ित झालं बाजुला. 

 

मी पुढं सरली. पाटा7या खालीच, उUयाउUया वाकुनच हळद, कुकू वािहल.ं पाया पडली आन मागं सरली. 
परसाद िघउन घरी आली. धडुतं नीसली. साडीचूळी बांधनु Rठवली. सो?याचा पोशाक ित7यातच बांधला. 
बाहरे जाउन वासरांला पानी दावलं. िहराची िहरकनी झाली ती गडाव रािहली. िहरकनीची िहरा झाली ती 
गुरापोरां7या सवसाराला लागली. 

 

पाचाडा7या वाटंिन जातायतेा उUया क<ावर काम चालGयालं Kदसायचं. कडा पार तासुन काKढत Qहते. 
झालंच तर खाली, वर, िभताडांचं काम चाललं Qहत.ं QहताQहता काम पुरं झालं आन उभा कडा पार बदलुन 

गेला. कामा ना काजािन मीिब जायची गडाव. पन वाट वाकडी क&न िहरकिन7या बुरजाव नाय गीली कधी. 

 

चैताचा मिहना आला. वाडीतलं कुनीतरी �हनल,ं गडाव दीवीचं नवं दवेाळ झालयं, पुनवंला ज�ा हाये. 
सगHयासंगं मीिब गीिल. िहरकनीची साडीचूळी नीसुन गीली. दरवाbयातनं मानसं उजवीकडचं चालली Qहती. 
दवेाळ बारकंच पन नDीदार Qहतं. दीवीचं दरशान Sयायला ही गदM. �हनुन मी वाइच प<ाल गीली, तर बु&ज 
Kदसला. वरखाली पहारा Qहता. वाइच जवळ जायला बिघतलं तर िशपायािन दटावलं, 

 

‘कोन वं बाइ ? िहकड ंकाय काम हाये ?’  

“दीवीला आिलया. ित वाइच पुढं आली. िहरकनी माझं नाव.”  

‘बु&ंज त आ+ा झाला. तुमचं नाव िहरकनी कसं व Rठवलं इत`या आधी?’ 

 

िजभंवर आलतं, ‘बाबा, माझंच नाव Kदलंय बुरजाला.’ पन जीभ आवारली. दीवीकड ंआली. धसकाबुसकY कRरत 

आत िशरली. समइ7या उजेडात नीट Kदसत नQहत.ं वाइच डोळं सरावGयाव Kदसलं. आन �या दीवी तवाच 

वळाखाली. आम7या डJगराइ7या दगडाला दो चकमKकत डोळं बसावलं Qहतं. दीवी7या �होरं, हळद कुकू 
गुलाल पानं फुलं पैसं अडकं, सा-याचा िनसता खच पडला Qहता. ितथ4 _ायला बसलं Qहतं घोगरे भटजी. 
Tाला>याला सांगत Qहतं, 

 

‘सोयंभू दीवी हाये. पाया पडा. िशवराई टाका. दीवी कGयान करील.’  
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�या डोकं टेकावलं, ितथा4ला हात पुढं केला. घोग-या भटजीिन मला वळाखलं नाय. मी गपिचप बाहरे आली. 
संगती7या मानसांला �या डJगराईचं काहीच सांिगतलं नाय. पन आपलं आपुन, सालातनं यकदा, चैती पुनवंला 
दीवीला जायचा नेम केला. दवेळापसनंच बुरजाकड ंबघायचं. 

 

दोनतीन वरसािन मोठा गाजावाजा झाला. समदी �हनाय लागली, गडावर �हराजांला अिभशेक Qहायचाय. 
चैतीला गडाव गीलती तवाच वाइच �हाजुर Qहायला लागलं Qहतं. कुठुनकुठुन मानसं येत Qहती. िपराजी यकदा 
मुदाम गडाव जाउन आलं. माघारी आGयाव काय, >यांची येकेक बात सवा सवा हात. 

 

‘वैने, गडाव ना, लाल तJडाची मानसं बिघतली. कोन �हनलं, 

>यातGया यकBाला येकेक बूकूड लागतु यका जेवनाला आन ह+ी चढावलाय गडाव. आपुन जानार 

अिभशेका7या Kदशी. तूिब चल. दादा ियउ नायतर नाइ ियउ. आला तरी तुला संगं नाय ?यायचा.’  

 

Qहयनाही करता, अिभशेका7या Kदशी गडाव जायचं ठरलं. �या ती िहरकनीची साडीचूळी काढली. सो?याचा 

पोशाकिब िनघाला. �हनलं आता सो?याला Qहइल नेमका. घालुन बिघतला त काय! सोनबा सरदार Kदसाय 

लागलं. आ>याबाइ �हनGया, अगं पोराची Kद@ काढ. >यांनीच >या7या तJडावनं खराटा Kफरावला न् भुइला 

आपाटला. तवर सो?या पार अंगनात. कारभारी गेलं बा]यां7यात. सो?या िनमी वाट चालला चांगला. मंग कधी 

�या घेतला तर कधी िपराज�नी. पन दरवाbयात िशरGयाव िपराजीला झाली घाई वा<ाकड ंजायची. गेलं 

िनघुन �होरं. 

 

�हनल,ं चला, बरंच झालं. नायतं लागलं असतं >यां7यासंगं फरपटत जायला. सो?याला बोटाला धरला आन 

उज[ा बाजुला वळली. सो?या मला हरन ं दावीत चालत Qहता. >याला सगळंच नवं. �हननु चालत Qहता. 
डJगराइ7या दवेळाजवळ आलू. ितथं आज कुनी नQहतं. सो?याला िघउन वाइच आत गीली. दीवी7या पायाव 

>याला घातला. दीवीला काय �हनायचं मला कुठं कळतयं. महाराज �हनलं Qहतं तीच बोलली. ‘दनकाट हो, 

आन सोराbयात गड राख.’ बाहरे आGयाव बुरजाकड ंबिघतलं, तर ितथिंव योकच िशपाइ Kदसला. सो?याला 

बॉट धरायचा कटाळाच आलता. गेला िशपायाकड ंधावत. 

 

मला वाटलं, आता िशपाइ काय �हनत ुकुनाल ठावं. पन >यो त हसत बघत Qहता. सो?या जवळ गेला त �हनतो, 

‘या सरदार!’ >याला काय कळतंय लेकराला. ित �हनला, ‘मी सरदार नाय, मी सो?या हाये.’  

“येउ का व �होरं?”  

िशपाई �हनला, 

‘या कY, आज7याला वाइच मोकळीक हाये. Tा सरदारांला पािहलं आन घराकडली आठवन आली. आपलंिब 

�हाराज असंच हायेत.’ 

आन मंग >यािन समद ंगावाकडलं सांिगतलं. आता अिभशेक झाला Kक चार रोजािन घरलाच जायचं �हनला. 
बोलत बोलत मी पाय-या चढली. >या Kदशी �या पिहGयािन बु&ज पाTला. खाली उभा कडा. उभा कडा 
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कुठला, ताशीव कडा. मी खाली बघतच रािहली. िशपायाला वाटलं, मी काय ऐकत नाही. �हननु >यो वाइच गप 
रािहला. 

 

ितत`यात सो?याची हाक आली. Oवारी ितथंच यका कमरंइत`या टेमकाडाव चढली Qहती. मला �हनतो. 

‘आईs, मी बघ Kकित उच् चढलु. आता उतारतु बघ. तुला ियईल उतरायला ?’  

िशपाइ हसाय लागला. मी मपGयाच नादात. गेला तJडातनु सmद. 

“माCया सो?याs, Tा क<ावनं उतारली Qहती बरं का मी.”  

िशपाइ दचाकलाच. 

‘काय �हनता ! लोकं �हन>यात, Tा क<ावन ंयेक गवळन रातची उतारली Qहती. तु�ही कोन ?’  

 

“मी िहरा. गवळवाडीची. ?हाइ वळख पटली. आता मला िहरा �हनीत ?हाइत ना. िहरकनी �हन>यात...”     
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