
यथा 

ना याला नरोप देताना या या बायकोचे डोळे पाणावल.े दो ह  पोर दारा या पड याआड लपून बापाला 
जाताना पाहत होते. बायकोला काय वचा  हे सुचत न हते अन नव याला काय बोलू हे कळत न हते. 

आ ताच ४ दवसामाग ेना या गावी आला होता. बायको पोर जाम खुश होते. बाप दर सहा म ह याने 
येतो. येताना खूप सारे खेळणे आणतो, खाऊ आणतो यामुळे पोरांना नेहमीच आनंद वाटायचा. पण 
बायको आप या मनातले दखु कोणाला सांगले.  

तो जेमतेम बारावी नापास होता. गावात घर-घरात रंगरंगोट चे काम तो करायचा. कमाई ते हढ  न हती. 
ल न कसेबसे झाले. बायको हणून सखू घरात आल . नवरा या तुटपु ं या कमाईत घर चालवायची. मग 
घरात पाळणा हलला. काह  म ह यात मुलगी झाल . ल मी घरात येईल या भाब या आशेनं पोर चं नाव 
ल मी ठेवले. खच वाढत गलेा. ओढाताण होत होती. पण दोघेह  जमवून घेत होते. पोरगी २ वषाची झाल  
ते हा ना या जोमाने काम क  लागला. पैशे पुरत न हते पण घरात कमावणारा मी एकटाच आहे हे 
याला मा हत होते. यामुळे काम करणे गरजेचे आहे हणून तो खूप काम करत असे.  

 

ना याचा दरूचा भाऊ सातासमु ापार कामाला होता. तो एकदा सु ीत गावाकडे आला. याने भावाला घर  
जेवायला बोलावले.  

सखू: भावजी काय करता काम तु ह  तकडे? 

भाऊ: व हनी, कामगार आहे मी तकडे, मळेल ते काम करतो. 

सखू: मग आम या यांना पण लावून या कामाला. 

ना या: भाऊ मा याकडे कागदप े नाह त. 

भाऊ: करतो काह  बंदोब त मी. एजट क न देईल. मी देतो स या पशैे. नंतर परत कर. 

  

ना या आ ण सखूने एकमेकाकडे प हले. यां या डो यात सुखाचे अ ू दसत होते.  

कागदप े जमव यात ८-१० म हने गेले. जायचा दवस उजाडला. सखू ५ म ह याने पोटाशी होती. जाताना 
ना याला खूप रडू येत होते. पण मुलां या भ व याकडे पाहू न का होईना याने मन कठोर केले. जाताना 
पाठ मागे वळून प हले नाह . याला वाटले जर मी रडलो तर बायको पोर कमजोर होईल.  

 



कसेबसे ४-५ म हने गेले. ना या खूप मेहनतीने काम क  लागला. काम हणजे काय तर परदेशात 
मोठमो या इमारती असतात, यांना रंग देणे. काम तस ेधोकादायक होते पण पोटापा यासाठ  हे करावेच 
लागणार.  

गावाकडून बातमी आल . बायको कधीह  बाळंतीण होणार होती. साहेबांना वचा न तो गावी आला. गाठोडी 
थोडे पैशे जमले होते. मलुगा झाला. घरात आनंदाचे वातावरण होते.  

 

सखू: आता आपले घर पूण झाले. 

ना या: हो देवाची कृपा आहे. 

सखू: काम कसे सु  आहे? 

ना या: काम चांगले आहे. थोडे पैश ेवाचतात. आता या पोरांचे दवस चांगले होईल. 

सखू: हो अजून ३-४ वष काम करा. मग परत या. नको जा त पशैे. 

ना या: बर 

पाहता पाहता ३ वष झाल . मुलगी बालवाडीत जाऊ लागल . मलुगा थोडा मोठा झाला. ना या दरवष  
एकदा दवाळीला गावाकडे यायचा. ७-८ दवस मु काम असायचा याचा. पोरांना ह आता सवय पडल  
होती. बाप येताना खेळणी आणायचा यातच ते खुश होते. बाप आप या सगळयांना सोडून देशापल कडे 
काम करतो हे समज याइतके वय न हते यांचे.  

ना याला ४-५ दवस झाले. जायची वेळ जवळ आल . येतात आनंदाने यायचे आ ण जाताना दखुी होऊन 
जायचे. या या मनात यायचे क मी गावात एवढे पैश ेनाह  कमवू शकलो असतो. खूप नाह  पण थोडे 
फार पशैे का होईना मळतात. काह  वष काम क , मग गावात परत येऊ. भर या डो याने तो नघाला. 
नेहमी माणे आजह  याने पाठ मागे वळून ब घतले नाह . 

दवसामागे दवस जात होते. ना या असाच मो या इमारतीम ये काम करत होता. एक दवस काम करता 
करता याचा तोल गलेा आ ण तो खाल  पडला. जाग या जगी खूप र त ाव झाला आ ण तो गेला. 
लगेच या या भावाला बोलाव यात आले. भावाला मोठा झटका होता. दसुया दवशी दवाळी सु  होणार 
होती हणून ना या गावाला जाणार होता आ ण आज हे घडले. कशी बशी याने रा  काढल .  

दसु या दवशी दवाळी हणून सकाळी उठून सखूने पूण घर झाडले. घरासमोर छान रांगोळी काढल . 
अंगणातील तुळशी छान शोभून दसत होती. आज सं याकाळ पयत ना या घर  येणार होता हे तला 
मा हती होते. हणून सव घर सजवून ठेवले होते. दवाळीत घर  सगळे आनंदाने राहायचे. वातावरण 



स न असायचे. पोरांना ह आईने सां गतले क बाबा आज येणार आहे. आज आप याला काह  तर  
खेळणे आ ण भरपूर खाऊ मळेल हे यांना ठाऊक होते.  

 

सं याकाळी भाऊ आला. तो रडत होता. याने सां गतले. व हनी घात झाला. तला कळले क काह  तर  
वाईट झाले. ती लगेच घराबाहेर धावत गले . दारासमोर खूप गद  होती. गद  सावरत ती पुढे गेल . तला 
ना या दसला. नप चत पडललेा. काह च न बोलत असलेला. आजबूाजूचे सगळे रडत होत ेपण तला रडू 
येईना. 

पोरांना तर काय सु  आहे हे समजत न हते. ते आईला सारखे वचारात होते “आई, बाबा कधी येईल?” 
ती न त ध होईन तुळशीकडे बघत होती. आता दवाळी कधीच येणार नाह . रा  वाढत चालल  होती. 
डो यासमोर अंधार वाढत होता. आता कोणी दरू जाणारे न हते आ ण दु न  कोणी येणारे न हते. 
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