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१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  
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असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी अस ेनाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असाि.े ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन 

व्हाि ेआवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर 

जात रहािा.  
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त्याग 

 

         आपले पाळीव पशू आपल्यावर जीवापाड पे्रम करतात. 

आपर्ही करतो. पर् आपलं पे्रम स्वार्थी अितं. आपल्याला त्यांची जर 

मदत होत ििेल तर आपर् त्यांिा नवष देवूिही मारायला मागंपुढं 

पाहात िाही. आज कोबंडीचंच उदाहरर् घेवू. िाधं कोबंडीचं नपलू्ल 

जरी नझंगत अिलं तर त्याला मािवी िमाज कापूि खातो. 

स्वलेकरािारखं वाढवूि देखील. अशीच एका खंडू बैलाची कर्था.  

         खंडू तरुर् होता. तो आपल्या धन्याची चाकरी करीत होता. 

रातं्रनदवि राबत होता शेतात. पीकही जोमात यायचं त्यावेळी. कारर् 

तो तरुर् होता आनर् मालकही.  

         आज मालक म्हातारा झाला होता. त्याचबरोबर खंडूही. या 

खंडूला आज काम कररे् जमत िव्हते. तरीही मालकाची पररस्तथर्थती 

पाहूि तो शेतात ऐपत िितांिाही काम करीत अिायचा. मालकाची 

दया घ्यायचा.  

         आज रोहि बैल बांधत होता. त्याच्या डोळ्यात अशु्रधारा होत्या. 

एरवी त्यािे आजपयंत तरी आपल्या बैलांवर परार्ी टोचली िव्हती. 



वा कधी बैलांिा मारलं देखील िव्हतं. पर् आज त्यािं ठरवलं होतं की 

आता खंडू म्हातारा झालाय. त्याला नवकायला हवं. दोि पैिे तरी 

अरजतील. पर् तो तर म्हातारा. त्याला घेर्ार तरी कोर्? तो नवचार 

करु लागला. किाबानशवाय पयाणय िाही.  

          आज नशवारात त्यािं बैल िेले होते. ते वखराला बांधले होते. 

तो वखर चालवत होता. पर् त्यात तो वखर चालवता चालवता एक 

बैल वाधणक्यािं बिला होता. त्याचा त्याला राग आला होता. म्हरू्ि 

त्यािं बैलाला मारलं होतं बेदम. याचं काररं्ही तिंच होतं.  

         पाऊि आला होता. या पाविाच्या हंगामात त्याला पीक 

पेरायचं होतं. त्यािाठी त्याला शेत वखरुि तयार करायचं होतं. 

पाविाचा काहीही िेम ििल्यािं त्याला लय घाई होती. पर् अशातच 

खंडूिं घात केला. तो वखराला चालायचा र्थकला आनर् लगेच बिला. 

तो काही केल्या उठेिा. त्यामुळं अशा घाईगडबडीत रोहिचा राग 

पारावर गेला. मग काय, त्यािे बेदम हार्ला खंडूला. पर् खंडूचा त्यात 

काहीही दोष िव्हता. दोष होता नििगाणचा. नििगणच दरवषी रोहिलाच 

िाही तर िमि शेतकर यांिा त्राि देत होता.  

        खंडू व शंकर या दोि बैलांची िावं. बर याच वषाणपािूि िवा बैल 

घेण्याचा रोहििं नवचार केला. पर् नििगणराजा त्यांिा दगाच देत 



रानहला. शेवटी खंडू आनर् शंकर या म्हातारे झाले होते. पर् तरीही 

रोहिला िार्थ देत होते. पर् ते तरी नकती नदवि देर्ार िार्थ. शेवटी 

तेही जीवच. िार्थ देर्ारे जीव.  

         खंडूवर रोहिचा राग. खंडूला मारलं खरं. पर् िायंकाळी बैल 

बांधतेवेळी त्याच्या डोळ्यात अशू्र. त्याचं कारर्ही तिंच होतं. ज्या 

खंडूला त्यािं मारलं होतं. त्या खंडूिं खंुटाला गाठ बांधतेवेळी रोहिला 

चाटायला िुरुवात केली होती.  

         मुकं जिावर ते. त्यांिा राग येत ििेल का? येतो राग त्यांिाही. 

पर् ते राग राग जपत कुठं जार्ार आनर् रागही आलाच तर 

धन्याबद्दल काळजी वाटत अिते. म्हरू्ि ते चाटतांिा पे्रमवषाणव करीत 

अितात. पर् मार्िाच्या मारु्िकीचं काय, त्याला हे काही िमजत 

िाही. तो ती मुकी जिावरं त्यांच्यािाठी काहीही करो, त्यांिा शेवटच्या 

िमयीही त्रािच देत अितात. कारर् त्यावेळी त्यांचा उपयोग िितो.  

         रोहिला आज बैलािं चाटलं जरी अिलं, त्याच्या डोळ्यातूि 

अशू्रधारा वानहल्या जरी अिल्या तरी काल दुपारची गोष्ट तो नविरला 

िव्हता. त्यािे लगेच गावातील किाबाला बोलावूि आजच खंडूचा 

िौदा करवूि टाकली होता.  



        ठरल्याप्रमारे् िकाळीच किाबवाले घरी आले. बायको 

ओरडत होती, 'कशाला नवकलाय धिी खंडू. तो आपल्या पोरािमाि 

हायती. ' पर् रोहिचे काही डोळे उघडत िव्हते. त्यािं लागलीच 

त्याला पोळी नदली आनर् म्हटलं, "जा बाबा, देवाघरी खुश राहा. तुझा 

आमच्या घरचा दार्ा िंपलाय. " 

        खंडूिं एक कटाक्ष टाकला. तो िमजूि गेला. माझ्या धन्यािं 

माझा िौदा केलाय. क्षर्ात त्यािं अशू्र गाळले. किाबािं दावं िोडलं 

व त्या बैलाला मारत मारत तो हाकलू लागला. तोच रोहिचा जीव 

तळमळला. त्याला किाब मारत अिलेले फटके स्वतःला मारत 

अिल्यािारखे वाटत होते.  

         खंडू काही किाबाबरोबर जायला तयार िव्हता. त्यािाठी तो 

किाब त्याला चाबकाचे फटके मारतच होता. शेवटी तोही एक जीवच. 

शेवटी तो जायला तयार िव्हता. खंडूला किाब िेतांिा चाबकाचे 

फटके मारतच होता. शेवटी तो िजरेच्या पडद्याआड गेला.  

        िायंकाळ होत आली होती. रोहिला किाब आठवत होता. 

त्याचा जीव त्याला कािावीि वाटत होता. घरुि एक जीव मेल्याचं 

दुःख वाटत होतं. पर् हा जीव मेला की आपर् त्याची इच्छा िितांिाही 

हत्या केली. त्याला नवचार येत होता. तिं त्याला खंडूचा भुतकाळ 



आठवला. खंडूचं अंग चाटतािाची आठवर् येत होती. त्याला नवचार 

येत होता, कदानचत खंडू जीवंत तर अिेल िा. शेवटी िायंकाळी त्यािं 

निर्णय घेतला. खंडूला परत आर्ायचं.  

         िांजवात झाली होती. तिा तो किाबाच्या घरी गेला. त्याला पैिे 

परत करु लागला. रडू लागला नगडनगडू लागला. खंडूला परत मागू 

लागला. किाब मात्र काही केल्या ऐकत िव्हता. शेवटी किाबािं 

निर्णय घेतला की जर का खंडू जीवंत अिेल तर त्या खंडूला तो परत 

करर्ार. पर् एक अट अिेल ती म्हर्जे रोहििं खंडूला नकंवा खंडूिं 

रोहिला ओळखायला हवं रोहििं काहीही आवाज ि करता.  

          रात्रीचा अंधार. खंडूिह बाकीची जिावरं दावर्ीला बांधलेली 

होती. िकाळीच खंडूचा िंबर लागर्ार होता कापर्ीला. इतक्यात 

रोहि नतरं्थ पोहोचला.  

        खंडू अटीप्रमारे् गुपचूप होता. त्याला आपला खंडू त्या अंधारात 

नदित िव्हता. तरीही नतरं्थ अिलेला खंडू त्याच्याजवळ आला व त्याला 

चाटू लागला.. रोहििेही त्याला घट्ट मीठी मारली. ते दृश्य किाब 

पाहात होता. त्याचंही हृ्रदय ते दृश्य पाहूि नपघललं व त्यािे खंडूला 

बर या बोलािं रोहिबरोबर जावू नदलं. त्यािे खंडूचे पैिेही परत 

मागीतले िाहीत.  



        खंडूचा रोहििे केलेला त्याग आज त्याला नजव्हारी लागला 

अिता, जर खंडू परत भेटला ििता तर. आज खंडू काही कामाचा 

िव्हता. पर् तरीही तो रोहिच्या घराची एक शाि होता. जरू् त्याला 

रोहििे वाघाच्या तावडीतूि िोडवूि आर्ल्यािारखे वाटत होते. िवे्ह 

तर पे्रमामुळं शतु्रत्वही नविरता येतं, िवे्ह तर शतू्रलाही हारवता येतं 

हेही खंडूिं दाखवूि नदलं होतं.  

   

  



खरं पे्रम 

 

         वारांगर्ा......... वारांगर्ा ही खरी नवरांगर्ाच अिते. पर् आम्ही 

फक्त नतचा उपभोग घेत अितो. आपल्या कामवाििा जबरदिीिे 

पुर्ण करीत अितो. नतची इच्छा िितांिाही. हे आमचं बरोबर िितं. 

तरीही आम्ही नतच्या भावभाविा. इच्छा आकांक्षा िमजूि ि घेता 

नतच्यावर शारररीक वार करीत अितो िवे्ह तर बलत्कारच.  

          मेघिा अशीच वारांगर्ा. अंत्यपुरात ती आपल्या देहाचा 

व्यापार करीत होती. िवे्ह तर आपल्या पोटाची खळगी भरण्यािाठी 

आपला देह नवकत होती. पर् यातूि ती मार्िाला नबघडवीत आहे 

अिा हेतू िव्हता नतचा.  

        श्याम अिाच एक गृहथर्थ. वारांगरे्च्या पेशावर पे्रम करर्ारा. 

त्यांच्या शरीरावर त्याचं पे्रम िव्हतं. तो कधीच या वेश्याविीत गेला 

िव्हता. तरीही त्याला वेश्यांबद्दल आत्मीयता वाटत होती. तिं पाहता 

श्यामला लेखि करण्याचा ध्याि अिल्यािं त्याला त्या वारांगरे्बद्दल 

नलहाविं वाटायचं.  



        आज त्यांचं याच वारांगरे्च्या विीजवळ प्रनशक्षर् लागलं होतं. 

दुपारची िुटी झाली होती. तिं नमत्रांिी म्हटलं,  

          "श्याम, चल आपर् वारांगरे्ची विी पाहूि येवू. " 

          "हट्, मी िाही येर्ार. नतरं्थ वारांगर्ा जबरदिीिं आत 

स्तखचतात म्हरे् आनर् पैिेही लुटतात अिं मी ऐकलंय. " 

           "अरे, तिं नगिं काही िाही. तू चल तर. आम्ही आहो िा. " 

           वेशे्यबद्दलचं आकषणर्. त्यांिा पाहण्याची लालिा. नशवाय जी 

भीती होती, ती भीती नमत्रांिी कमी केल्यािे श्याम वारांगरे्च्या विीत 

जायला तयार झाला. मग िवण नमत्र दात काढत, दंगामिी करीत 

करीत त्या वारांगरे्च्या विीत फेरफटका मारु लागले. िवण वेश्या 

घराच्या बाहेर बिल्या होत्या. काहीजर् उभ्या होत्या. त्यातच त्या 

पाहात होत्या. श्याम आनर् त्याच्या नमत्रांकडे. जे चेंगळ करीत करीत 

वेश्यांची नटंगल उडवीत त्या गल्लीतूि चालले होते. लागलीच यांिा 

धडा नशकवायला हवा याचा निधाणर करुि त्यामधील दोि तरुर् 

मुलीिंी दोघांिा पकडलं. त्यात एका मुलीिं एका नमत्राचा हात 

पकडला. तर दुिरीिं श्यामची शटणची कॉलर. बि नमत्रािे हाताला 

झटका मारला व िवण नमत्र तेरू्थि धुम पळाले. मात्र शटाणची कॉलर 



पकडलेल्या श्यामची त्या वेशे्यच्या कैदेतूि िुटका झाली ििल्यािं त्या 

वेशे्यिं त्याला आपल्या कमर यात िेलं. कमर याला आतमधूि कुलूप 

लावला. नकल्ली आपल्या गादीच्या खाली लपवली. तशी ती म्हर्ाली,  

         "पैिे निकाल. " 

         "श्याम अवाक् होवूि पाहू लागला. तोच त्या वारांगरे्चा पुन्हा 

तोच प्रश्न श्यामचं काळीज नचरुि गेला.  

         "ऐ, िुिी िही क्या? क्या बोल रही हूूँ मै।पैिे निकाल बोली िा।" 

         पुन्हा श्याम तटथर्थ उभा. पुन्हा प्रश्न.  

          "भडवे, गंुगा है क्या? िुिाई िही आता क्या? क्या मारु एक 

झापड? पैिे निकाल बोली िा मै।" 

          "किले पैिे? मी फक्त नफरायला आलो. पर् तूच आर्लं िा 

मला आत जबरदिीिं. " 

          "यहाूँ पर क्या कोई घुमिे को आता है!बात करता है।चल चल 

जल्दी पैिे निकाल।मुझे टाईमपाि िही करिी है।मुझे दुिरा नग-

हाईक ढुूँढिा है।चलो देर हो रही है।" 



          श्याम पुन्हा गप्प झाला. तशी नतिं त्याला एक झापड मारली. 

त्याचे स्तखिे तपािले व अिलेले िवण पैिे घेवूि ती मोकळी झाली. तशी 

ती म्हर्ाली,  

          "चल निकल बाहर. जल्दी निकल।िही तो कोई आ जायेगा 

और तुझे पीटकर जायेगा।मै कुछ िही बोलूूँगी।चल निकल. " 

        "देख मेरे पैिे दे।मै तुझे तकलीफ िही देिा चाहता।िा ही मुझे 

तेरी चाहत है।" 

           "तो नफर इधर क्यो आया? " 

          "िुििा चाहती हो।" 

          "हाूँ िुिा।" 

          तो िांगू लागला. आपला उदे्दश बयार् करु लागला. नतच्या तो 

उदे्दश लक्षात येत होता. त्याची िामाजीक बांधीलकी, त्याची स्वाधीिता 

नतला ओढत होती. तिं नतला वाटत होतं की मला जन्मोजन्मी हाच 

पती नमळायला हवा होता. पर् मी वेश्या बिले. आता मला दररोज 

पती नमळतात. तेही वाििाच घेवूि येर्ारे. एकतरी आतापयंत 

श्यामिारखा आला िाही. ज्यािे शारररीक िंबंधाची आि ि धरता 

केवळ आम्हा वेश्यांिा िमजूि घेण्यािाठी इरं्थ आला. एवढंच िाही 



तर िमजूि घेण्याचा प्रयत्न करतोय. खरंच मी िालायक आहे की 

त्याला आधी िमजूि ि घेता त्याला मारलं. त्याला नशव्या नदल्या. तो 

तर आपल्या िारख्या नबरादरीला न्याय नमळवूि देण्याचा प्रयत्न करतो 

आहे.  

         िवण कहार्ी श्यामिं कर्थि केली होती. मेघिालाही ती गोष्ट 

पटली होती. तशी ती म्हर्ाली,  

          "श्यामजी, मला माफ करा. मी नविाकारर् तुमच्यावर शंका 

घेतली. तुम्हाला जर आमच्याबद्दल आत्मीयताच आहे तर तुम्ही 

खुशाल येत जा इरे्थ ि घाबरता. कोर्ी काही म्हटलंच तर माझं िाव 

िांगत चला. कोर्ी तुम्हाला काहीही म्हर्र्ार िाही.  

         श्यामला मेघिािे त्याचे घेतलेले िवण पैिे परत केले व त्याला 

बंधमुक्त केले. तोही त्या नदविापािूि नतला भेटायला जावू लागला. 

नतच्या भावभाविा िमजूि घेवू लागला. नतच्यावर निभीडपर्ािं लेखि 

करु लागला िवे्ह तर नतच्या नबरादरीतील नकते्यक मुलीवंर होर्ार या 

अन्यायावर वाचा फोडू लागला. पर् िमाज झोपलेला होता. तो िमाज 

त्याचं काही ऐकत िव्हता. िवे्ह तर त्यालाच दोषी मािूि त्याच्यावर 

हित होता निढाणवल्यागत. शाििही ऐकत िव्हतं. िेतेही ऐकत िव्हते. 

िव्हते ऐकत नशकलेलेही. कारर् ते आपल्या पत्नीला धोके देत याच 



वेशे्यच्या बाहुपाशाचे गुलाम झाले होते. जर का त्या वेश्या 

वेशे्यपर्ाच्या धंद्यातूि मोकळ्या झाल्या अित्या आनर् त्यांिी आपला 

धंदा बंद केला अिता तर कदानचत याच भडव्यांवर आत्महते्यची 

पाळी आली अिती. वाििा पुर्ण ि झाल्यािे.  

         श्यामचं मेघिावरच िाही तर पुर्ण मेघिाच्या नबरादरीवर पे्रम 

होतं. पर् मेघिाचं श्यामवर खरं पे्रम होतं. पर् त्याचेपेक्षाही जाि 

आनर् खरं पे्रम नतचं आपल्या धंद्यावर होतं. जो धंदा नतच्या पोटाचा 

आधारिंभ आनर् दीपिंभ बिला होता. नतला पोषत होता. िमाजात 

स्वानभमािी पर्ाची छाप ठेवायला बाध्य करीत होता. काळाच्या या 

ओघात श्यामिं नतला पत्नीही बिनवण्याची इच्छा बोलूि दाखवली. पर् 

ती तयार िव्हती. कारर् नतला श्यामला नबघडवायचे िव्हते. तर त्याला 

पुवीचाच खरा मारू्ि म्हरू्ि जगवायचे होते. ती या पत्नीनवषयावर 

भांडर्ही करायची श्यामिोबत. कारर् श्यामवर नतचं खरं पे्रम होतं. 

जे खरं पे्रम त्या धंद्यापुढे कुचकामी होतं. जे खरं पे्रम कधीच नमटर्ार 

िव्हतं. ती नबरादरी िंपली तरीही....... कारर् त्यांच्या जीविात 

नमत्रांपेक्षा धंद्याला जाि नकंमत होती.  

          श्याम नवचार करायचा कधीकधी नतचा....... नतच्या 

नबरादरीचा..... त्या वीरांगर्ा आहेत िवयुगाच्या. कारर् पुवीच्या काळी 



िैनिक जेव्हा मरत. तेव्हा त्या िैनिकांच्या पत्नी आपली हौि पुर्ण 

करण्यािाठी जिािखाण्यात जात. िवे्ह तर काही स्रीया ह्या िैनिकांिी 

जोमािं लढलं पानहजे म्हरू्ि त्या िैनिकांिा आपला देह िोपवत. पर् 

आता ती पद्धत अस्तित्वात ििूिही या वेश्या देहव्यविाय करतात. 

िैनिकांच्या िुखािाठी िाही तर मार्िाचे मारू्िपर् हरवलेल्या 

लोकांिाठी. ज्या लोकांिा त्यांच्या भावभाविेचं काही देरं् घेरं् िाही. 

तर त्यांिा केवळं पैशािं त्राि देत अितात. काय नमळतं यांिा हा 

तुटपंुजा पैिा कमवूि. म्हातारपर्ात तर एड्ििारख्या महाभयंकर 

आजाराच्या नशकार होतात या वेश्या. एवढेच िाही तर कधीकधी तो 

त्राि िहि ि झाल्यािं जेव्हा नवषाचे इंजेक्शि घेवूि मरतात या वेश्या. 

तेव्हा त्यांच्या मदतीला देवही धावूि येत िाही. कारर् त्याच खर या 

वीरांगर्ा अितात िवण िंकटांशी लढर्ार या.........  

  



अस्तित्व 

         

ती अस्तित्व होती त्याचं. म्हटलं तर त्याची मिीहाही. 

लहािपर्ापािूि ती फार कष्ट करीत होती. पर् खरं िुख नतच्या 

जीविात अजूि आलं िव्हतं.  

       अिाच नतचा पती मरुि गेला. चौदावीही आिंदात पार पडली. 

आता मात्र नतच्यािमोर मोठा नवचार येत होता की किे आपले पोट 

भरावे?  

      नतला तीि मुली होत्या. त्या आपआपल्या घरी िुखी होत्या. मात्र 

जो एक मुलगा होता. त्याला मात्र कोर्ताच आधार िव्हता. त्यामुळे 

नतला त्याचाही नवचार अिायचा की त्याला जगवावे किे? तिा तो 

शहरात उच्च नशक्षर् घेत होता. त्यामुळे आपलं पोट व आपल्या 

लेकराचं पोट एवढंच नतचं उद्दीष्ट्य होतं.  

        मुलगा वयात आला होता. त्यालाही आईची काळजी वाटत 

होती. पर् त्याला नशक्षर् घ्यायचे होते. उच्च नशक्षर् हे त्याचं धे्यय होतं. 

पर् आईलाही िांभाळरे् हेही तो आपले कतणव्य िमजत होता. आई 

जे काम करायची. लोकांच्या शेतीत राबराब राबायची. ते पाहुि त्याला 

दया यायची. त्याला वाटत होते की त्याच्या आईला त्याच्या बनहर्ीिे 

िांभाळावे. तिा तो बनहर्ीिंा बोलूिही गेला होता. पर्....  



      बनहर्ीिे िकार नदला होता. बनहर्ीिे िकार नदल्यािे ती 

काबाडकष्ट करीत आपले पोट भागनवत अितांिा बरेचिे उतार 

चढाव झेलत होती. ती रोजमजुरीला शेतात जात होती. नतचं वय 

झाल्यािे व काम बरोबर जमत ििल्यािे मजुरीच्या बायाही नतला 

िोबत न्यायला िकार देत. मालकही ती का आली म्हरु्ि नतला टाचणर 

करीत. तरीही ती जबरदिीिं शेतावर गेली अिल्यािं िाईलाजािं व 

मालकाला दया येत अिल्यािं नतला लोकं कामाला लावीत. काही 

पैिेही पचवीत होते.  

       मुलगा शहरात नशक्षर् घेत घेत कामही करीत होता. त्याचीही 

अस्तित्वाची लढाई त्याच गावी िुरु होती. परमािंट िोकरी होईल या 

आशेिे तो अगदी फुकटामधे्य िोकरी करीत होता. कधी रात्रीला 

फुटपार्थवर झोपत होता. तर कधी बनहर्ीकडे तर कधी गावाकडे 

िायकलिं जात होता.. बदल्यात तो आईिे शेतावरुि आर्लेला माल, 

टमाटर, नमरची, वांगे इत्यादी पदार्थण बनहर्ीला द्यायचा.  

        गावचं घरंही पडत चाललं होतं. मातीच्या भीतंीिंा पार्ी लागूि 

त्या पाऊि येत अितांिा अगदी िजरेिमोर पडायच्या. त्यातुि 

डोळ्यादेखत िाप, नवंचूिारखे नवषारी वन्यजीव निघायचे. ते घराच्याच 

आतमधे्य िाचलेल्या पाण्यात जलक्रीडा करायचे. िवे्ह तर पाविाच्या 



पाण्यािं अंर्थरुर् ओलं व्हायचं. पर् तेही ओलं अंर्थरुर् रं्थडीिे 

कुडकुडत अिलेली आई अंगावर लपेटूि घ्यायची व कुडकुडतच 

झोपी जायची. नदविभराच्या र्थकव्यािे अंर्थरुर् ओलं अिलं तरी झोप 

केव्हा लागायची ते कळायचंच िाही. नशवाय केव्हा ह्या भीतंी 

भुईिपाट होवूि केव्हा पडतील व केव्हा आई दबूि मरेल याचा िेम 

िव्हता.  

      मुलाला दया यायची. पर् तो तरी काय करर्ार. त्याची कमाईच 

ििल्यािं तो हतबल होता. तो बनहर्ीला िारखा नविवर्ी करीत होता 

की आईला पुष्कळ त्राि आहे. तो आपलं पोट पाहूि घेईल. बनहर्ीिे 

आईला पोिावे. पर् बनहर्ी ऐकर्ार तेव्हा िा.  

         मुलाला शाळेत िोकरी लागली होती. पर् तो खाजगी शे्रत्रात 

अिल्यािे व वेति अल्प अिल्यािे तो आपली उपजीवीकाही बरोबर 

चालवू शकत िव्हता. तरीही त्यािे आपल्या आईला शहरात 

आपल्याजवळ आर्लं होतं. तो स्वतःच्या हातािं स्वयंपाक करीत 

होता. त्यात िवय ििल्यािं पोळ्याही कच्च्च्या राहायच्या. पर् आई 

तेही पदार्थण गोड िमजूि खायची. नकळि करायची िाही. नशवाय 

त्याला िार्थ द्यायची. यातच कालांतरािं त्याचा नववाह झाला.  



       पगारवाढ झाली होती. आता तो बायकोही पोिू शकत होता. 

नशवाय कदानचत पत्नी आल्यावर आपल्या आईला चार घाि िुखाचे 

नमळतील या उदे्दशािे त्यािे नववाह केला होता. पर् नियतीला आनर् 

त्याच्या पत्नीला त्याच्या व नतच्या खिांची जार्ीव िव्हती. पत्नी नदड 

मनहण्यातच िखरे दाखवायला लागली. ती त्याला म्हर्त अिायची की 

त्याच्या आईला त्यािे वृद्धाश्रमात नकंवा बनहर्ीच्या घरी ठेवावे. एकतर 

आईलाच ठेवावे िाहीतर मला. मुलाला आता पदोपदी नवचार यायचा 

की ज्या आईिं आपल्याला जन्म नदला, ज्या आईिे आपल्याला 

लहािाचं मोठं केलं आनर् ज्या आईिं आपल्याला नशकवूि मािर 

बिवलं. त्याच आईला वृद्धाश्रमात!बनहर् तर पोिायलाच तयार 

िव्हती. नवचाराअंती त्यािं ठरवलं. बायको िोडूि गेली तरी चालेल. 

पर् आईला िोडायचे िाही.  

       काही नदविािं पत्नी िोडूि गेली होती. आई अजुिही जवळच 

होती. पुन्हा कामं करतांिा िाकीिव यायचं. म्हरू्ि त्यािे दुिरा 

नववाहही केला होता. त्यातच त्याला पुन्हा नवचार यायचा की माझा 

दुिरा नववाह....... मला पुढे मुलं बाळ झाले तर कदानचत माझे लक्ष 

मुलाबाळात गोवेल. आईकडे राहर्ार िाही. मग आईला राग येईल. 

माझं आईच्या िेवेकडे दुलणक्ष होईल. म्हरु्ि त्यािे एक एकर शेती 



आईच्या िावािं करुि नदली होती. कदानचत इसे्टटीच्या लोभािं तरी 

आपर् आईची िेवा करु शकू हा त्याचा उदे्दश होता.  

       लोभ कोर्ाला राहात िाही. आईच्या शेतीबद्दलही तिंच घडलं. 

आतापयंत झोपलेल्या बनहर्ी आईला चाहायला लागल्या. आम्हाला 

नहस्सा दे म्हर्ायला लागल्या. आईला रु्थलकवू लागल्या. आईही 

जाळ्यात फित जावू लागली. त्यातच आता पोरा िुिेचा राग करायला 

लागली. पोरी नतला नप्रय व्हायला लागल्या. नतच्यात अगनतक बदल 

घडायला लागला.  

      कधीही आईवर हात ि उचललेल्या मुलाला मुलीही बदिाम 

करायला लागल्या. त्याची पत्नी मारते.... तोही मारतो. नशळ्या पोळ्या 

खायला देतो. इत्यादी आरोप व्हायला लागले. िारं अस्तित्व िंपायला 

लागलं. आईचं आनर् त्याचंही. त्यातच एक नदवि आईला गाजरचा 

हलवा खायच्या निनमत्यािं पोरीिंी आईला िेलं. एक एकर िावावर 

करुि घेतली. आईचे परत हाल िुरु झाले. पर् आता मुलािे पुर्ण 

दुलणक्ष केलं होतं. ज्या आईवर त्यािे मिापािूि पे्रम केलं होतं. ज्या 

आईिाठी त्यािे आपली पत्नी िोडली होती. ज्या आईच्या िावावर एक 

एकर शेती करुि नदली होती. नतच आई अंनतम िमयी शेत िावावर 

होताच मुलाचा नवचार ि करता त्याला िोडूि गेली होती. नतिं जुन्या 



नदविाचा नवचार केला िव्हता. पडक्या भीतंी, रोजंदारीचे काम, िकार 

अितांिाही कामाला बायांच्या मागे लागूि जारे्, पैिे व्यवथर्थीत ि 

नमळरे्, बनहर्ीिंा आईला पोिा म्हटल्यावरही बनहर्ीचें आईला ि 

पोिरे्. या िार याच गोष्टी आई नविरली होती. पर् नतला तरी 

म्हातारपर्ात काय कळेल? म्हातारपर्ात आपला मेंदू तल्लख िितो. 

तेच आईच्या बाबतीत झालं.  

       महत्वाचं म्हर्जे आज म्हातार या मार्िांची िेवा कररं् हा 

अनभशापच वाटतो मार्िाला. अनलकडचा जमािा स्वार्थी आहे. या 

काळात िुिेला िािूिािरे िहिच होत िाही. मुलगाही नतच्यािमोर 

बैलािारखा वागतो. आईिं आपल्यािाठी काय केलं हे नविरुि नतच्या 

म्हर्ण्यािुिार नतला वृद्धाश्रमात टाकतो. ज्या वृद्धाश्रमात िातवंड 

नदित िाहीत. िा मुलाचे पे्रम. अगदी जीव कािावीि होतो. 

म्हातारपर् जगतांिा. पर् काय करर्ार. मरर् येईपयंत जगावंच 

लागत अितं.  

         तो देश महाि होता की ज्या देशात ती जन्माला आली होती. ती 

जेव्हा मुलीकडे राहायला गेली. तेव्हा नतिं हाय खाल्ली होती. कारर् 

मुलीिं नतच्या िावावरचं शेत आपल्या िावावर मरर्ाआधी करुि 

टाकलं होतं.  



       आज ती हयात िव्हती. पर् नतचं अस्तित्व पावलोपावली जार्वत 

होतं. वृद्धाश्रम ही गोष्ट त्याला र्थोतांड वाटत होती. मुलगी अिो की 

मुलगा, त्यािे इसे्टटीचा लोभ ि करता मायबापाची िेवा करावी अिं 

त्याला वाटत होतं. ते अस्तित्व िंपलं अिलं तरी ज्या महाि देशात 

नतचा जन्म झाला होता. त्या महाि देशातील ती मनहला अभागी ठरली 

अिली तरी वृद्धावथर्था हे तत्व नतच्याहीिाठी अनभशाप ठरलं होतं. ती 

महाि होती िवे्ह तर ज्या देशात अशी मंडळी जन्मतात, तो देशही 

महाि अितो अिं त्याला वाटत होतं.  

         नमत्रांिो, वृद्धावथर्था जरी अनभशाप अिला तरी ही वृद्धावथर्था 

तुम्हालाही येर्ारच अिते. याचा र्थोडा नवचार करा. म्हातारे आईबाप 

हे आपलेच एक अंग अितात. त्यांची िेवा करा निस्वार्थणपरे्. त्यांिा 

अंतर देवू िका. त्यांिा वृद्धाश्रमात पाठवू िका. वृद्धाश्रम त्यांच्यािाठी 

िाही. ज्यांिा काहीच िंतती िाही. त्यांिा जगू द्या वृद्धाश्रमात....... पर् 

ज्यांिा खरंच िंतती आहे. त्यांिा मात्र घरीच ठेवा. िातवंडाचं िुख पाहू 

द्या. त्यांचं अस्तित्व जगवा. कारर् त्याची िेवा केल्यािेच तुमचा देशही 

महाि बिर्ार आहे.  

        

  



निराशा 

 

        रोहि एक चांगल्या व्यक्तीमत्वाचा मुलगा. फारच कष्ट करायचा 

तो. त्याला पाहूि लोकंही त्याचं उदाहरर् आपल्या मुलांिा देत. म्हर्त 

अित, "तो रोहि बघा, नकती काम करतोय. " 

         त्याला आई होती. नतही कष्टीक होती. पर् आता म्हातारपर् 

होतं. आता म्हातारपर्ात नतला कष्ट पानहजे तेवढं कररं् जमत िव्हतं. 

िवे्ह तर ती िारखी आजारीही राहात अिे. कारर् नतिं जे तरुर्पर्ात 

कष्ट केले होते. त्या अतीव कष्टामुळं ती आजारी राहात होती.  

         रोहिचं आईवर खुप पे्रम होतं. आईवरची माया त्याला स्वथर्थ 

बिू देत िव्हती. आई आजारी पडताच तो नवचलीत होत होता. कारर् 

ती आज आजारी जरी राहात अिली तरी ती आजही त्याच्या कामाची 

होती.  

         अशातच रोहिचा नववाह झाला. त्याला पुवी फक्त आई होती. 

आता मात्र त्यात भर पडूि पत्नीची जबाबदारी वाढली होती. त्याला 

नमळालेली पत्नी ही िोकरी करर्ारी होती.  



        िवीि पत्नी, नतही िोकरी करर्ारी. त्याला पत्नीची पानहजे तेवढी 

नचंता िव्हती. पर् पत्नी िोकरी करर्ारी अिल्यािं ती काही रोहिचं 

ऐकत िव्हती. िवे्ह तर नतला ग्लािभर पार्ीही देत िव्हती. त्यातच 

त्याचं कधीकधी पत्नीिोबत भांडर् होत अिे. मग भांडर्ात िार याच 

गोष्टी. त्यातच तो परेशाि होत अिे आनर् मिात त्याच्या निराशेचं 

वादळ तयार होत अिे.  

            रोहिला िुचत िव्हतं की काय आनर् किं करावं. एरवी 

त्याच्या आईिं त्याला मोठं करतांिा खुप कष्ट उपिले होते. स्वतः मात्र 

उपाि भोगला होता. पर् लेकराला घाि भरवला होता.  

       बाप मात्र लहािपर्ीच मरुि गेला होता. तेव्हा आईिं स्वतः च्या 

आधारािाठी दुिरा नववाह ि करता स्वतःच्या तरुर्पर्ाचा त्याग 

केला होता. िवे्ह तर काही मार्िं त्या काळात नतच्या जवािीवर डोळे 

टाकत. पर् कोर्ाच्याही िजरेला दाद ि देता ती अबला जगत होती 

रोहििाठी आनर् रोहिला जगवतही होती. याच काळात ती िजरेला 

दाद देत िाही म्हरू्ि काही लोकं नतला कामावर येवू देत िित. त्यांिा 

वाटायचं की जर उपािमार झाली तर ही आई आपल्या िजरेला िजर 

नभडनवण्याि तयार होईल. मग आपर् नहचे एखाद्या हररर्ीगत लचके 

तोडू. पर् ते त्यांिा शक्य झालं िाही. कारर् काही मंडळी निश्चीतच 



चांगल्या स्वभावाची होती. जेव्हा र्थोडंिं म्हातारपर् आलं, तेव्हा 

नतच्यािं काम जमेिा. त्या काळात रोहि महानवद्यालयात होता. त्याच 

काळात लोकं आईला कामावर येवू देईिा, पर् आई जबरदिीिं 

लोकांच्या मागं लागूि कामावर जायची िवे्ह तर त्या कामातूि पैिा 

कमवूि रोहिला नशकवायची. अशातच आज रोहि 

उच्चनवद्यानवभुषीत झाला होता. त्याला िरकारी िोकरीही लागली 

होती.  

         रोहि आईची िेवा नित्यिेमािं करीत आहे. नतचं दुखलं खुपलं 

िांभाळत आहे. हे त्याच्या पत्नीिं पानहलं. अिंच जर िुरु रानहलं तर 

हा रोहि आईचाच बिूि राहील हेही नतला वाटलं. तो आपला व्हावा. 

आपल्या बोटाच्या इशार यावर चालावा अिं रोहिच्या पत्नीला वाटत 

होतं. त्यामुळं ती िारखी भांडत होती. नतला लयच त्राि देत होती. 

अशातच नचंकीला नदवि गेलेत.  

         नचंकी रोहिच्या पत्नीचं िाव. रोहिला चांगली पगाराची िोकरी 

लागल्यािं नचंकीच्या आईवडीलािं रोहििाठी आपल्या लेकीला नदलं. 

नशवाय रोहिला कोर्ते शौकंही िव्हते. तिेच तो नवचारािंही िाधा 

भोळा होता. नशवाय त्याला एक आई अिूि रोहिच्या परीवारात 

कोर्ी आपलं म्हर्र्ारं कोर्ीच ििल्यािं नचंकीच्या आईवडीलांिी 



नचंकीला त्याचेिाठी देवू केलं. नचंकीला आई आवडायची िाही. त्यातच 

ती आता फक्त िोकरी करु लागली. िगळं काम आईच करायची. 

तरीही ती घरी येताच नचंकी काही िा काही कारर्ावरुि भांडर् करु 

लागली.  

          गरोदर अिलेली नचंकी........ त्यातच आईचं आजारपर्........ 

रोहि जाि परेशाि होता. त्याचबरोबर तो निराशही. पर् तो आईला 

अद्याप िोडू शकत िव्हता. कारर् आईचे उपकार त्याला आठवत 

होते.  

            गरोदर नचंकी.......... आता नचंकीचं बाळंतपर् झालं होतं. 

नतला मुलगा झाला होता. नचंकीिं िुट्ट्या घेतल्या होत्या. पर् जेव्हा 

िुट्ट्या िंपल्या. नचंकी िोकरीवर जायला लागली, तेव्हा िंपुर्ण बाळाची 

काळजी आनर् घरकाम आईच िांभाळूि घेत अिे. पर् तरीही 

नचंकीला िािूची काहीही कदर िव्हती.  

          आज रोहिचा मुलगा र्थोडा मोठा झाला होता. त्याला आजीची 

फारशी गरज िव्हती. िवे्ह तर आज आईची तबे्यत जाि नबघडायला 

लागली होती. त्यामुळं रोहिला फारच त्राि व्हायला लागला होता.  



         रोहिला होत अिलेला त्राि, त्यातच िािूचं खोकलरं् अगदी 

वैतागूि गेली होती नचंकी. नतला त्याच्या आईिं कोर्ते कष्ट उपिले 

होते त्याचेिाठी याची काही एक कल्पिा िव्हती. अिेलही कदानचत, 

पर् ती ते कष्ट जार्त िव्हती. त्यातच आता नतिं घाट घातला होता 

की रोहििं आईलाच घरी ठेवावं िाहीतर मला. जर तो आईला ठेवत 

अिेल तर ती त्याला िोडूि व मुलाला घेऊि माहेरी जावूि राहील. 

िाहीतर आईला ठेवू िये. नतला वृद्धाश्रमात ठेवावे.  

          आईला कुठे ठेवायचे याबद्दलही नचंकीिं िांगूि टाकलं होतं. 

आपर्ही कुठे जार्ार हेही िांगूि टाकलं होतं. आजचं भांडर् त्याच 

शब्दावर रंगात आलं होतं. आजचाच नदवि शेवटचा होता त्यांचेिाठी.  

         नचंकीिं त्या शब्दावर केलेलं भांडर् आईिं लपूि चोरुि ऐकलं 

होतं. तशी ती रोजच्या भांडर्ाला नकटनकटली होती. रोजचं भांडर् 

आईवरुिच होत अिे. ते ऐकूि आई तंग झाली होती. नशवाय उद्या 

आईच राहील िाही तर मी. हेही नचंकीचे शब्द आईिं ऐकले होते.  

           आई नवचार करीत होती. आपर् आपल्या लेकराच्या 

जीविातील काटे आहोत. एकतर आपर् ितत आजारी अितो आनर् 

दुिरीकडे आपर् काही आपल्या लेकराच्या कामाचेही िाही. आपली 



गरज िंपली आहे. उद्या जर आपल्या पोरािं आपल्याला वृद्धाश्रमात 

टाकलंच तर आपलं िारंच िंपेल. यापेक्षा आपर् मरर् पत्करलेलं बरं.  

          अधी रात्र उलटली होती. िवणजर् झोपी गेले होते. ती रात्र 

आईिाठी काळरात्र ठरली होती. ती मरर्ाचाच नवचार करीत होती. 

उद्याची वाट पाहावी अिं नतला वाटत िव्हतं. नतला वाटत होतं आपर् 

मरावं. तशीही आजारपर्ािं तंग झाली होती.  

           आज आत्महत्या करायची आहे याचा िंपुर्ण नवचार नतिं केला 

होता. तिं नतिं त्यािाठी लागर्ारे िाधि आज झोपण्यापुवीच 

कोर्ाला लक्षात ि येवू देता गोळा केले होते. तिा नतिं िवण झोपले 

अिल्याचा अंदाज घेतला. िवे्ह तर त्या भयार् रात्री नतिं आपल्या 

गळ्याला फाश लावत आपली प्रार्ज्योत मालवूि घेतली.  

           आई मरर् पावली होती. पर् रोहिला काहीच कल्पिा 

िव्हती. िा ती कल्पिा नचंकीलाही होती. तो उद्याची वाट पाहात बिला 

होता. उद्याला िाईलाजािव िंिार नटकनवण्यािाठी आईला 

वृद्धाश्रमात ठेवायची स्वप्न पाहात होता. िवे्ह तर तोच एक नवचार 

त्याच्या मिात होता. त्याच्या डोळ्यात अशू्र होते. पर् ते अशू्र 

मृगजळािारखे नगळूि तो अगदी िब्ध होता. जर का पत्नीला 

हुिकावूि लावलं तर नतच्यािोबत मुलगाही जाईल. िारा िंिार 



उध्वि होईल अिे त्याला वाटत होते. आई केव्हापयंत जगर्ार. 

त्यापरि आईलाच वृद्धाश्रमात टाकलेलं बरं अिं त्याला वाटत होतं.  

         िकाळ झाली होती. रोहि झोपेतूि उठला होता. नचंकीही 

उठली होती. पर् आई अद्याप उठली िव्हती. दररोज िकाळीच 

उठर्ारी आई........ आज आईच्या कमर यातूि िाधा आवाजही येत 

िव्हता. त्यामुळं काय झालं अिेल याचा नवचार करुि त्यािं आईला 

आवाज नदला.  

         "आई$ आई$$" 

         कमरा आतूि बंद होता. स्तखडकीही लावलेली होती. तिा त्यािं 

दरवाजा ठोकला आनर् जोरात म्हटलं,  

          "आई$, दार उघड. " 

          दार उघडायला आई जीवंत िव्हती. तिा तो घाबरला. त्याला 

अद्यापही माहीत िव्हतं आई मरर् पावलेली आहे की जीवंत आहे. 

तोच त्यािे स्तखडकीच्या फटीतूि पानहलं तर पाहतो काय,  आई चक्क 

फािावर लटकलेली होती.  



         रोहिची काही वेळ शुद्ध हरपली होती. त्याचा पाय जमीिीवर 

स्तथर्थरावत िव्हता. पर् जे ित्य होतं ते तर स्तस्वकाररं् भाग होतं. तिं 

नचंकीिं नवचारलं,    

           "काय झालं? " 

           रोहि खाली बिला होता. तशी नचंकी त्या स्तखडकीतूि पाहू 

लागली. तोच नतही अवाक् झाली. हा काल झालेल्या भांडर्ाचाच 

परीर्ाम होता की आज आई फािावर लटकली होती.  

         नचंकी पुरती घाबरली होती. पर् धीर धरुि नतिं घरातूि पार्ी 

आर्लं. तिं ते पार्ी रोहिच्या चेहर यावर नशंपडलं. तिा रोेेहि 

होशात आला.  

           दोघांिी नमळूि आईला फािावरुि बाहेर काढलं. पोनलि 

तक्रारीपािूि स्वतःला वाचवलं. तिा रोहि रडू लागला. त्याला िगळं 

आठवत होतं.  

         आईचा अंत्यनवधी पार पडला. तिा रोहि गप्प झाला. तो 

दररोज हताश राहायचा. िैराशे्यिं त्याच्या जीविात प्रवेश केला होता. 

पत्नी नचंकी िोबत होती. पर् तो आज खुश िव्हता. कारर् ज्या आईिं 



त्याला लहािाचं मोठं केलं होतं. ती त्या भांडर्ामुळं केव्हाच दूर गेली 

होती.  

         दररोजचं िैराश्य........ रोहिला जगू देत िव्हतं. िततचा 

िकाराचा नवचार त्याच्याही मिात आत्महते्यची भाविा जागृत करीत 

होता. त्याला मुलगा होता. पर् तोही िकोिा वाटत होता. नचंकीही 

त्याला दूरचीच वाटत होती. अशातच एक नदवि तोही िदीत उडी 

टाकूि मरर् पावला.  

        िगळं िंपलं होतं. नचंकीला जे पानहजे होतं त्यापरि नतिं जाि 

गमावलं होतं. पतीचं दुःख नतला आता छळत होतं. कळत होतं की जे 

नमळालं होतं ते महाभयंकर कोर्त्यातरी हािीला जन्म देर्ार होतं. 

आई वृद्धाश्रमाऐवजी देवाघरी गेली होती. पतीही देवाघरी गेला होता.  

           आज नचंकी पश्चाताप करीत होती. िािू चांगली अिली तरी 

नतला िािूचा त्राि वाटत होता. पर् िािू देवाघरी गेल्यावर नतला 

जीविभर त्राि िहि करावा लागला. त्यातच ती जेव्हा म्हातारी झाली. 

तेव्हा नतच्याही मुलाचं लग्न झालं होतं आनर् नतच्याही िुिेिं नतला 

वृद्धाश्रमात टाकलं होतं.  



          आज नचंकी वृध्दाश्रमात होती. मुलगा व िुिही भटकत िव्हते. 

तिा नतला नतच्या केलेल्या कृत्याचा पश्चात्ताप येत होता. नतिं तर फक्त 

िािूला वृध्दाश्रमात टाकण्याचा नवचार केला होता. त्याआधी िािू 

देवाघरी निघूि गेली होती. पर् नतला तर प्रत्यक्ष नतच्या िुिेिं 

वृध्दाश्रमात टाकलं होतं. नजरे्थ वेदिा तर होत्या. पर् मरर्ही येत 

िव्हतं. मरताही येर्ार िव्हतं. ती देवाला प्रार्थणिा करीत होती,  

         'देवा मला घेवूि जा. पर् देवही नतला आपल्याजवळ बोलवत 

िव्हतं. ' जे काही आता नतच्या जीविात घडत होतं. ते नतिं आपल्या 

िािुच्या अंधूक िजरेिमोर आपल्या पतीशी केलेल्या भांडर्ाचा 

पररपाक होता.  

  



दुरावा 

 

       अमीत आपल्या घरात एकटा बिला होता. त्याच्यािोबत त्याची 

पत्नीही बिली होती. त्या दोघात र्थोडं भांडर् झालं होतं. भांडर्ाचं 

कारर् शुल्लक होतं. पती मैत्रीर्ीशी बोलला.  

        अमीतला एक मैत्रीर् होती. शारजा िाव होतं नतचं. ती अमीतशी 

बोलायची. चांगल्या नवषयावर चचाण करायची. त्याला नतचा मेिेज वा 

फोि आलाच तर अगदी मिापािूि बरं वाटायचं. नतलाही बरं वाटायचं 

त्याचा फोि वा मेिेज येताच. त्याला काही जगण्याचं िुत्र नमळायचं.  

          अमीतची पत्नी िंशयी वृत्तीची होती. ती अमीतवर शंका 

करायची. नतला वाटायचं की कदानचत नतचा पती शारजाशी बोलता 

बोलता आपल्यापािूि दूर गेला तर...... ती त्याच गोष्टीला भीत होती. 

कारर् तिे भरपूर प्रकरर्ही घडलेले होते.  

          अमीत आनर् शारजा हे फक्त नमत्र होते. त्यांचं बोलरं् राि 

होतं. मैत्रीच्या पनलकडचं िातं िव्हतं त्यांच्यात. कधीतरी नतला पाहावं 

जवळूि अिं अमीतला वाटायचं. पर् पाहर्ार किा? ती तर 



िातािमुद्रापनलकडे होती. नजरे्थ तो पोहोचू शकत िव्हता. फक्त ते 

फोिच्या माध्यमातूिच भेटत अित.  

        शारजा गरीब होती. पैशािं आनर् स्वभावािंही. नतच्या मिात 

कपटी भाविा िव्हती. िा ही कोर्ाबद्दल डावपेच होते. पर् अमीतच्या 

पत्नीला नतच्या डावपेचाची कल्पिा होती. एक नदवि हा अमीत 

नतच्याचमुळं दुराव्यात रानहल अिं नतला वाटायचं. ती त्याला नतच्याशी 

मेिेजवर बोलण्याि वा फोि करण्याि मिाई करायची.  

         अमीत व शारजाची ओळख फेिबुकवर झाली होती. त्याचा 

बायोडाटा पाहूि तो नतला आवडला होता. मग नतिं मैत्रीची त्याला 

नविंती पाठवली होती. मग काय अमीतिेही नतचा फेिबुक अकाऊंट 

तपािला व त्यािे नतच्या मैत्रीचा स्तस्वकार केला. मग काय दोघंही 

मेिेंजरवर आपापिात बोलू लागले. िुरुवातीला ते लपुि चोरुि 

बोलायचे. पर् आता ते नबिधाि बोलू लागले. मग शंका तर येर्ारच 

पत्नीला. एक मनहला दुिर या मनहलेला मिािं स्तस्वकारु शकत िाही. 

तिंच अमीतची पत्नी नशलाच्याही मिात झालं.  

         नशलाचा पती चांगला आहे. हे त्या नशलालाही माहीत होतं. 

त्यामुळं नशला त्याला अगदी िक्षत्रािारखी जपत होती. अमीतचंही 



आपल्या पत्नीवरच पे्रम होतं. पर् एक नवरंगुळा म्हरू्ि तो बोलत होता 

शारजाशी. पर् आता मात्र हद्द झाली होती.  

            अमीत आपल्या पत्नीप्रती कतणव्यनिष्ठ जरी अिला तरी 

शारजामुळं त्याच्या घरात होत अिलेला कलह त्याला आवडत 

िव्हता. त्याला वाटत होतं की त्यांच्यात जर अिं काही िाही आहे तर 

नशलािं गप्प राहावं. पर् नशलाचं म्हर्रं् होतं की जर का त्यांच्यात 

अिं काही िाही आहे तर अमीत शारजाशी बोलतो कशाला? त्यािं 

नतच्याशी बोलरं् बंद करावं.  

        पर् तो बोलरं् बंद करर्ार किा? चांगले िंबंध शारजाशी 

जुळलेले होते. मिही त्यांचे रुळलेले होते. तो नतच्याशी दुरावा निमाणर् 

करु शकत िव्हता आनर् नशलालाही िोडू शकत िव्हता. याच 

गोष्टीिाठी तो भांडरं् करायचा. तो आपल्या पत्नीला िमजावूि 

िांगायचा की त्यांच्यात अिं काहीच िाही. ती उगाच शंका घेते. पर् 

नतच्या मिात गैरिमजच होता. शेवटी त्यांचं एकमेकांशी पटेिािं 

झालं. ती त्याच िादातूि त्याच्यापािूि दूर जाऊ लागली होती. ती 

स्वतःच दुरावा निमाणर् करीत चालली होती.  



           आजचं भांडर्....... ती म्हर्त होती की ती आज माहेरी 

जार्ार. आजपािूि ती परत येर्ार िाही. त्यािं आपलं पाहावं. ती 

आपलं पाहर्ार. आजपािूि कोर्ी कोर्ावर अवलंबूि राहर्ार िाही.  

          म्हटल्याप्रमारे् ती त्याला िोडूि माहेरी राहायला लागली. 

िंिार नवस्कटला होता त्यांचा एका शुल्लक कारर्ािे. नतही मागे 

हटायला तयार िव्हती. तोही एक पाऊल मागे हटायला तयार िव्हता. 

त्याला वाटत होतं, त्याचं काहीच चुकत िाही. नतलाही वाटत होतं नतचं 

काही चुकत िाही.  

         आज तो एकटा राहात होता. मिोरंजि म्हरू्ि आजही तो 

शारदाशी बोलत होता. त्याच आपुलकीिे. त्यािं बरेच वेळा त्याच्या 

जवळ येण्याची नतला अेॉफर नदली. नशवाय नववाहाबद्दलही नवचारले. 

पर् ती त्याच्यािोबत राहायला तयार िव्हती वा नववाह करायलाही 

तयार झाली िाही. ती चांगली मैत्रीर् होती. पर् निव्वळ एका शंकेिं 

वा िमतं ि घेतल्यािं अमीत व नशलात दुरावा निमाणर् झाला होता. ज्या 

िमसे्यवर काहीच उपाय िव्हता.  

         काही मंडळी निनश्चतच नशलाला िमजावीत होते. काही 

अमीतलाही. पर् ते स्वतःची चूक कबूल करायला तयार िव्हते. 

अमीतही नतला न्यायला जायला तयार िव्हता.  



         आज म्हातारपर् आलं होतं. त्याला आता नशला हवीहवीशी 

वाटत होती. नतला आर्ावेिे वाटत होते. कारर् अमीतची ती मैत्रीर् 

दुिर याशी नववाह करुि केव्हाच त्याच्या जीविातूि गेली होती. नववाह 

होताच नतिं काही नदविािं अमीतशी बोलरं् बंद केलं होतं. परंतू 

नतच्याचमुळं आज जो दुरावा नशला आनर् अमीतमधे्य निमाणर् झाला 

होता. त्या दुराव्याला िुधारायला ती जबाबदार अिूिही ती धावली 

िाही.  

          आयुष्याच्या वळर्ावर पती पत्नीला मदत करतो. पती पत्नीला. 

आज अमीतला आपली चूक गविली होती. त्याची ती चूकच होती. 

त्यािं आपला िंिार तुटू नदला होता. पर् आपल्या मैत्रीर्ीशी बोलरं् 

बंद केलं िव्हतं. त्याचाच परीर्ाम त्यांच्या िंिारावर झाला होता. 

तरीही तो िुधरायला तयार िव्हता. कारर् ते तरुर्पर् होतं. पर् 

आता म्हातारपर्ात तो िुधारला होता. पर् वेळ निघूि गेली होती.  

          नशला अमीतजवळ यायला तयार िव्हती. कारर् नतिं ज्या 

मुलीला त्याचेपािूि दूर जावूि नशकवलं होतं. ती मुलगीच आता 

नशलाला पोित होती. त्यामुळं ती कोर्ावर अवलंबूि िव्हती. पर् 

अमीत आज म्हातारपर्ात आधार शोधत होता. जो आधार आज 

कोर्ीच द्यायला तयार िव्हता.  



अपघात 

          

 लोकं लहािपर् देगा देवा अिं िेहमीच म्हर्त अितात, पर् 

म्हातारपर् देगा देवा अिं कोर्ी म्हर्त िाहीत. कारर् 

म्हातारपर्ाच्या झळा या ि िोिर्ार या अशाच अितात.  

         गोनवंन्दिगरात वल्लभ िावाचा मारू्ि राहात अिे. तो तुफाि 

ताकदीचा होता. त्याची शरीरयष्टी दर्कट होती. जरू् तो 

पहेलवािािारखा नदित होता, िवे्ह तर तो पहेलवािच होता. त्यािे 

आपल्या नपळदार ताकदीच्या भरवशावर नकते्यक कुस्त्या मारल्या 

होत्या, नकते्यक आखाडेही आपल्या िावावर केले होते. याच 

कुस्त्यातूि त्यािं आपलं िाव पंचक्रोशीत पिरवलं होतं. शेकडो लोकं 

त्याला ओळखत अित.  

         त्याला दोि मुलं होती. दोन्ही मुलांचं लग्न झालं होतं. ते आपल्या 

पत्नीिमवेत िुखात राहात होते. मोठ्याचं िाव मंगेश व पत्नीचं िाव 

गोकुळा तर लहाि पोराचं िाव िुरेश व पत्नीचे िाव मधुरा होते.  

        जवळंच स्मशाि होतं. त्या स्मशािात जातांिा मोठा रिा 

ओलांडूि जावे लागत होते. ज्या रस्त्यावरुि मोठमोठी जड वाहिं 

जायची. हा रिा ओलांडरं् म्हर्जे तारेवरची किरत होती. नकते्यक 

अपघात याच रस्त्यावर झालेले होते.  



         वल्लभचं जीवि कुस्त्या लढता लढता गेलं. त्याला त्या कुस्त्या 

लढता लढता केव्हा म्हातारपर् आलं ते कळलंच िाही. वल्लभ जिा 

म्हातारा झाला. तशी त्याची मुलं तरुर् झाली होती. मुलं मात्र त्याची 

चांगली निघाली िव्हती. ती त्याला लय त्राि देत होती.  

          वल्लभला आता जुिे नदविं आठवत होते. त्या आखाड्यात 

रंगलेल्या दंगली आठवत होत्या. नकते्यक मारलेले मैदाि आठवत 

होते, िवे्ह तर नकते्यक पहेलवािालाही गारद केलेले आठवत होते. 

पर् आज तोच वल्लभ जीविाच्या आखाड्यात हारत चालला होता.  

         वल्लभिं लहािपर्ापािूि आपल्या मुलांिा उन्हातूि िावलीत 

िेलं होतं. त्यांिा चांगलं नशकवलं होतं. त्यांिा चांगलं खावू नपवू घातलं 

होतं. त्यािं कष्ट उपिले होते. पर् लेकराच्या केिालाही धक्का लागू 

नदला िव्हता. याचबरोबर त्यािं आपली पहेलवािकीही िांभाळली 

होती.  

            तरुर्पर्ात कष्ट उपितांिा भयंकर त्राि झाला होता. मुलांचं 

आजारपर् आलं की रातरात जागर्ारा वल्लभच होता, िवे्ह तर 

िटवाई लागली म्हरू्ि रात्री अपरात्री कोर्ाला ि िांगता आपल्या 

दोि हातावर आपल्या बाळाला घेवूि मातामायच्या देवळात घेवूि 

जातािाचे नदवि त्याला आठवत होते. त्यांचा टाहो, त्यांचं रडरं्........ 



िारं काही त्याला आठवत होतं. बाळािं शौच केली की तोच पुढं होवूि 

मुलांिा त्राि होवू िये म्हरू्ि िाफ ठेवायचा. स्वतः मात्र काही ि घेता 

फक्त ि फक्त बाळािाठी कपडे घेवूि देरे् हे त्यािं जीविात प्रर्थम 

कतणव्य मािलं होतं.  

         आज त्याचं म्हातारपर् त्याला डीवचत होतं. मुलांचा िवण काही 

िांभाळ केलेला अितांिाही मुलं मोठी झाली अिता ती आपल्या 

बापाची िेवा करीत िव्हती. त्याला फार त्राि देत होती. ती मुलं तो 

धोतरात शौच करतो म्हरू्ि त्याला उपाशी ठेवू लागली. तिेच तो शौच 

करतो म्हरू्ि त्याला एकाच कपड्यावर ठेवू लागली. तो बडबड 

करतो म्हरू्ि त्याला बाजूच्या तट्ट्याच्या खोलीत एकटेच ठेवू लागली.  

           वल्लभिं आपल्या हयातीत मोठं घर बांधलं होतं, मुलांिा 

राहायला होईल तिेच मलाही राहता येईल या हेतूिं. पर् त्या घरात 

केवळ मुलंच राहात होती. वल्लभिाठी त्यांिी वेगळी तट्ट्याची खोली 

इमारतीच्या बाजूला बांधली होती. रं्थडीच्या नदविात व 

आजारपर्ातही त्याला पांघरायला गोधळी िशीब िव्हती. घर िावावर 

होतं. पर् अंगात चालण्याचं बळ िव्हतं. कोर्ाला िांगावं तर कोर्ी 

तट्ट्याच्या कमर याचा वाि येतो म्हरू्ि नतरे्थ जायला तयार िव्हतं. तोच 

तो नवचार त्याला येत होता. शेवटी नवचार करता करता व 



आजारपर्ामुळं खंगूि जावूि वल्लभिं जवळंच पडलेली दोरी घेतली. 

ती तट्ट्याच्या कमर याच्या छताला बांधली व धाड्नदशी त्यािं फाि 

आवळला. तिा तो गतप्रार् झाला एका क्षर्ात. मिात नवचार होता 

की'मी खावू शकत िाही मकाि तर तुम्हालाही खावू देर्ार िाही. ' 

            तरुर्पर्ी मोठमोठ्या कुस्त्या मारलेला पहेलवाि 

म्हातारपर्ातील जाचाला कंटाळूि त्या जाचरुपी पहेलवािािमोर 

हारला होता. स्वार्थी मुलांच्या स्वार्थणपर्ाची नशकार होवूि.  

          हा अपघात होता. आयुष्याच्या उंबरठ्यावर झालेला. िवांिी 

रस्त्यावरचा अपघात बनघतला होता. पर् घरातही अपघात होतो हे 

मात्र कोर्ीही जार्त िव्हतं.  

          िकाळ झाली होती. िकाळचे िव वाजले होते. अजुिही 

तट्ट्याच्या खोलीचा आवाज येत िव्हता. काय झालं ते माहीत िव्हतं. 

अजुिही दोि मुलांपैकी कोर्ी नतकडं नफरकलं िव्हतं. तशी गोकुळा 

म्हर्ाली,  

        "काय झालं बुढ्यास्नी पाहा ि हो. " 

         गोकुळा मंगेशची पत्नी. नतिं म्हटलं म्हरू्ि मंगेश पाहायला 

गेला. तो काय! त्याचा चेहरा पडला. तो धाड्कि खाली पडला. धिी 



खाली का पडला? म्हरू्ि गोकुळा पाहायला गेली. तोच नतच्या 

पानहलेला प्रकार लक्षात आला. आपल्याच नशकवरु्काचा प्रकार 

म्हरू्ि ती गप्प झाली. क्षर्ात वेळ ि दवडता नतिं तो पाश वल्लभच्या 

गळ्यातूि काढला. पोनलि तक्रार होवू िये म्हरू्ि तशी काळजी 

घेतली. नतिं वल्लभला आडवं झोपवलं व धाय मोकलूि रडू लागली.  

            गोकुळा का रडते म्हरू्ि आजुबाजूचे लोकं ि् लोकं गोळा 

होवू लागले. शेवटी वल्लभ मेल्याची पुष्टी झाली. मयतीचं िामाि 

आर्लं गेलं. वल्लभची अंत्ययात्रा निघाली. बूँडबाजा िारं काही लावलं 

गेलं. नतरडी फुलांिी िजनवण्यात आली. िातवंडापािूि तर 

मुलांिुिापयंत िारेच काही रडू लागले. पंचक्रोशीतूि िवण लोकं गोळा 

झाले.  

          अंत्ययात्रा मोठ्या र्थाटामाटात निघाली. ती स्मशािात 

पोहोचली. लोकं लाकडं काढू लागलेत. तोच मोठा पोरगा म्हर्ाला,     

            "माझ्या बाच्या शरर्ाला लाकडे िकोत. पहेलवाि होता. 

गोवर यांिी पेटवूया. " 

             गोवर या महाग होत्या. पर् बाप मेल्यावर त्या गोवर यांिा 

नकंमत िव्हती. जीवंतपर्ी बापाला नकंमत िव्हती. मात्र आता बाप 



मेल्यावर बापाला नकंमत आली होती. अग्नी नदला गेला. शरर् पेटलं. 

तोच नटकोरी फोडूि पोरं माघारी नफरली.  

         ती रस्त्यावरुि चालत होती. आपल्या बापाच्या पहेवािकीला 

आठवत होती. आपल्या बापाच्या केलेल्या गोष्टी आठवत होत्या िवे्ह 

तर आपल्या बापाचं राबरं् त्यांिा आता आठवत होतं. शेवटी आपर् 

त्यांच्यािाठी काय काय केलं तेही आठवत होतं. तोच एक पाठीमागूि 

गाडी आली. ती रे्थट त्या दोन्ही भावाच्या उरावरुि गेली. दोघंही जागीच 

मरर् पावले.  

          'मी िाही खावू शकत मकाि तर तुम्हालाही खावू देर्ार िाही. 

'हे म्हातार याच्या तोडंचे वाक्य. आज खरं झालं होतं. नियतीिं खरा 

न्याय केला होता. त्या दोन्ही लेकरांिोबत. जशी करिी केली होती, 

तिं नियतीिं त्याचं फळंही नदलं होतं.  

         िगळी मंडळी म्हातार यािं पोरांिा िोबती िेलं अिे म्हर्त 

होते. पर् तिं काही िव्हतं. हे करिीचे भोग होते. गोकुळा व मधुराला 

िवणकाही भेटलं होतं. पर् पती मात्र नहरावूि िेले होते हक्काचे पती 

तेही एका अपघातात. त्या अपघातािं िारं िंपवलं होतं. िवण ऐश्वयण 

इरं्थच ठेवलं होतं. ज्या ऐश्वयाणचा त्या लेकरांिी उपभोग तर घेतला होता. 

पर् त्या प्रती ते जागले िव्हते.  



वाळल्या झाडाचा आधार 

 

       झाडाला पालवी फुटेिाशी झाली होती. पाऊि पडेिािा झाला 

होता. झाडेही िुकत चालली होती. िवे्ह तर पाऊि ि पडण्यािं बंद 

झाडे आत्महत्या केल्यागत मृत होती. अर्थाणत वाळत होती. एवढ्यातच 

बाजीरावला जो एक होता. तो आधार पुर्णतः िंपेल की काय अिे 

वाटेिािे झाले होते.  

          बाजीराव िामान्य शेतकरी होता. आता शेत मात्र भरघोष 

पीकत िव्हतं. कारर् पाऊि पडत िव्हता. त्यामुळं त्याच्या मिातली 

स्वप्न खंगत चालली होती. तरीही तो िंयम ठेवूि होता. पर् नकतीही 

त्यािे िंयम ठेवला अिला तरी धीर मात्र खचत चालला होता. काय 

करावे आनर् काय िको अिे त्याला होवूि गेले होते.  

        बाजीरावच्या शेतात टुमदार एक झाड होतं. दरवषी याच 

झाडावर बाहेरुि नवदेशपक्षी यायचे व गंुजारव करीत फेर धरुि िाचू 

लागायचे. बाजीरावचा बा याच झाडाच्या िावलीत दुपारी नविावायचा. 

त्याला शांत झोप लागायची. ती काळझोप ििायची तर ती स्वप्नझोप 

अिायची. आपल्या ओिाड शेतात नहवाळी तिेच पाविाळी हंगामात 



पेरलेले धान्य किे नहरवेगार नदितात. याचं स्वप्न याच झाडाखाली 

झोपेमधे्य बाजीरावचा बा पाहात अिायचा. ते त्याचे स्वप्नही खरे 

व्हायचे. बाजीरावही बा पाठोपाठ तेच स्वप्न पाहात अिायचा.  

        शेतात भरपूर पीकत होतं त्यावेळी. पैशाचीही ऐिचैि होती. 

तिा तो मेहितही करीत होता. पर् कालांतरािं बाजीरावच्या बाच्या 

याच स्वप्नाला कोर्ाची तीट लागली कुर्ाि ठाऊक. आता मात्र शेत 

पीकेिािे झाले होते.  

       बाजीरावचा बा मरर् पावला होता. तिा बाजीरावही तरुर् झाला 

होता. शेती वंशपरंपरागत बाजीरावकडे आली होती. त्याचबरोबर 

घरंही वंशपरंपरागत भाऊ ििल्यािं त्यालाच नमळालं होतं.  

          बाजीरावचं गावात घर होतं. चांगलं कुळािं बांधलेलं घर. भीतंी 

मातीच्या जरी अिल्या तरी त्या भीतंीत कोर्ी िब्बल जरी खुपिली 

तरी ते पडरं् दूर िाधं नछद्र ही पडत िव्हतं. एवढं मजबूत घर होतं. 

अिंत िुख होतं बालपर्ात. पर् िुखामागूि दुःख येतं , त्याप्रमारे् 

बाजीरावचं झालं. दुःखच वायाला आलं होतं. िवे्ह तर िततच्या 

िानपकीिे आता खायलाही अन्न नमळत ििल्यािं व वरुि 

शेतनबयार्ािाठी कजाणवू रक्कम घ्यावी लागत अिल्यािं बाजीराविं 

जे घर गहार् टाकलं होतं. ते घर त्याला िोडवता आलं िाही. त्यातच 



ते घर निलामी निघालं. आता आपर् कुठं राहावं म्हरू्ि बाजीराव 

नवचार करु लागला. नवचाराअंती त्याला आपल्या शेताची आठवर् 

झाली. जी शेती पीकत ििली तरी ज्या शेतीिं आपलं एवढं मोठं नब-

हाड पोिलं िवे्ह तर कुळ िांभाळलं. त्याच शेतीत घर बांधायचं. अिं 

बाजीराविं ठरवलं होतं.  

        बाजीराविं आपल्या मिात नवचार केला िी त्यािे घर बांधायचा 

निर्णय घेतला. तो मिात नवचार करु लागला की घर बांधरं् िोपं आहे. 

पर् वरुि छताचं काय? आजुबाजूला काहीही लावता येईल पर् वरुि 

काय टाकर्ार. त्यातच एखादं प्लास्टीक टाकूही आपर्. पर् ते तरी 

िालभर नटकेल काय?  

         बाजीराव नवचार करु लागला. नवचाराअंती त्याला या झाडाची 

आठवर् झाली. ज्या झाडात तो  बालपर्ी पहुडत अिे. बालपर्ातील 

नकते्यक दुपारचा प्रहर त्यािे वडीलांिोबत याच झाडात काढला होता. 

त्याला आठवत होतं की उन्हाळ्यातच िाही तर पाविाळ्यातही याच 

झाडािे त्याला आधार नदला होता. िवे्ह तर ते झाड आजही पशुपक्षांिा 

आधार देत होतं.  

         बाजीराविे नवचार करताच आपलं किंतरी मोडकंतोडकं घर 

उभं केलं. त्या झाडाला आपला आधार मािले. ते झाडंही बाजीरावला 



काहीही ि मागता आधार देवू लागले. नवदेशपक्षािह नदवि काढतांिा 

बाजीरावला काहीही वाटलं िाही. हेही नदवि निघूि जातील अिा 

नवचार करुि तो नदवि कंठू लागला. त्याला काय माहीत होते की 

आपल्या आयुष्यात पुढे अिेही िंकट येवू शकते.  

         लोकं इंधिािाठी झाडं कापत होते. काही लोक रोजगार म्हरू्ि 

झाडं कापत होते. तर काही मंडळीिंी शेतात झाडाच्या िावलीिे पीक 

होत िाही म्हरू्ि झाड कापले होते. तर काहीिंी आपल्या शेतीतील 

पीकांवर माकडांचा त्राि होतो म्हरू्ि झाडं तोडली होती. उरली 

िुरली गावातील माळरािातील झाडं इतरही कारर्ांिी कापूि 

टाकली होती. आता गावात झाडं उरली िव्हती. आजुबाजूच्याही 

गाववाल्यांिी याच कारर्ािं झाडं कापली होती. त्यामुळे िाहनजकच 

पाऊि येत िव्हता. पीकं पीकत िव्हती. तिं रािायनिक खतांिं 

जमीिीचा किंही कमी झाला होता. पाविाळ्याचे चार मनहिे जर 

िोडले तर बाकी आठ मनहिे उन्हाळाच आहे काय अिे वाटत होते. 

नहवाळा  ऋतू िावापुरताच अस्तित्वात होता.  

        बंदा पाऊि माळरािातूि गायब झाल्यािं आता शेतात पाऊि 

येत िव्हता. झाडं जशी इतर भागातील वाळली होती. तिंच झाड 

बाजीरावच्या शेतातीलही वाळलं होतं ज्या झाडाचा बाजीरावला 



आधार होता. ते झाड वाळल्यािं बाजीरावचा आधार िंपला होता. 

उनं्ह नदविेंनदवि कडक होत चाललं होतं. अशातच एक नदवि पार्ी 

ि नमळाल्यािं बाजीरावही कुटंूबािह तडफडूि मरर् पावला होता 

आता मात्र त्या नठकार्ी एक पडकी झोपडी उरली होती. त्याचबरोबर 

ते निष्पर्ण झाड. जरू् िंभाव्य धोक्याची िुचिा देत ते वाळलेलं झाडं 

आजही डौलािं उभं होतं. एक आि आजही त्या झाडाच्या अंतमणिात 

होती की कुर्ीतरी येईल व िव्या जोमाि झाडं लावण्याि प्रारंभ 

करेल. पर् अिा नवचार कोर्ाच्या मिात येत िव्हता. आनर् कोर्ीच 

नतकडे भटकत िव्हता. मात्र आजही त्या वाळलेल्या झाडाला त्या 

पडक्या झोपडीची िोबत होती. जरू् आधार अिल्यागत ते शेजारधमण 

पाळत होते.  

        

  



दप्तराचे ओझे 

 

         शाळेचा पनहला नदवि होता. पाविाची िर येवूि गेली होती. 

अिावलेलं मि आता र्थोडं शांत झालं होतं. तशा जमीिीला पडलेल्या 

भेगाही आज नदित िव्हत्या. अशातच िुमंत आपल्या शेतात 

वखरािांगराची कामे करीत होता. शेती नपकत जरी ििली तरी ती 

शेती नपकनवण्यािाठी तो काबाड मेहित करीत होता.  

       िुमंतला एक मुलगीही होती. चारुनशला िाव होतं नतचं. ती त्या 

काबाडकष्ट करर्ार या मार्िाची मुलगी अिली तरी ती शरीरािं 

धडधाकट िव्हती. ती अतं्यत िाजूक होती.  

        चारुनशला िाजूक होती. ती आता चौर्थीत गेली होती. काूँन्व्वे्हटचं 

प्रथर्थ अिल्यािे िुमंतिेही नतचे िाव काूँन्व्व्हेंटमधे्य टाकले होते. दररोज 

ती नित्यिेमािे शाळेत जात होती. मात्र वाढत्या दप्तराच्या ओझ्यािे व 

शाळेचे नजिे चढावे लागल्यािे ती त्रि होती. िायंकाळी घरी 

आल्यावर िारखी हात दुखते, पाय दुखते म्हर्त जेव्हा ओरडायची, 

तेव्हा िुमंतच्या डोळ्यातूि िाहनजकच अशू्र निघायचे. यामुळे 

िुमंतलाही वेदिा व्हायच्या व तोही घायाळ व्हायचा. त्याला नवचार 

यायचा की आपली मुलगी जर एवढी त्रि आहे तर नहच्यािारखी 



बाकीच्या मुली त्रि िितील काय? नवचारांचा अवकाश त्यािे हे 

दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. तो िदोनदत नवचार करु 

लागला की हे दप्तराचे ओझे किे कमी करता येईल.  

          तो शेतकरी जरी अिला तरी तो उच्चनशनक्षत होता. कुठे अजण 

पाठवायचे व किे अजण नलहायचे याचे त्याला भाि होते. तिेच 

शाििाशी किे लढायचे हेही त्याला ठाऊक होते.  

         आज तो शाििाशी लढत होता. अजाणवर अजण देत होता. िवे्ह 

तर आता दप्तराच्या ओझ्याची यानचका त्यािे न्यायालयातही टाकली 

होती.  

         न्यायालयात खटला रंगत चालला होता. तिा दप्तराच्या 

ओझ्याचा प्रश्न ऐरर्ीवर होता. वेगवेगळ्या कृ्लप्त्या द्वारे दप्तराचे ओझे 

कमी किे करता येईल. हे पटवूि देवू लागला.  

        देशात िवी पाटी िते्तवर आली होती. देश डीजीटल बिवला 

होता. तशातच दप्तराचं ओझंही डीजीटल बिवावं हे ही िुमंतच्या 

मिात आलं. तिा न्यायालयात डीजीटल इंडीयाचा प्रिाव ठेवण्यात 

आला. न्यायालयाच्या ते लक्षात आले होते. दप्तराच्या ओझ्यािे मुले 

कशी घायल होतात हेही िमजलं होतं. त्यांिी डीजीटल 

पाठ्यपुिकाचा आदेश नदला.  



        आज पाठ्यक्रम बदलला होता. पाठ्यपुिके बंद झाली होती. 

काम्प्युटरचे टूँब नवद्यार्थ्ांिा वाटप झाले होते. नवद्यार्थी शाळेत 

पाठ्यपुिके व िोटबूक ि िेता फक्त टूँबे्लट िेत होते व डीजीटल 

अभ्याि करीत होते.  

         महत्वाचं म्हर्जे लहाि मुलांिा आपर् देवाघरची फुलं म्हर्त 

अिलो तरी मुलांिाठी काय करतो. काहीच करीत िाही. िवांची मुले 

दप्तराच्या ओझ्यािे िारखी ओरडत अितात. िध्या डीजीटल जमािा 

आहे. या डीजीटल काळात या पाठ्यपुिक व िोटबुकाची गरज 

िाही. अशा काळात पाठ्यपुिकाऐवजी व िोटबुकाऐवजी जर टूँबे्लट 

नदले गेले आनर् ते किे चालवायचे ते नशकवल्या गेले तर खरंच 

पाठ्यपुिकाच्या ओझ्याचा त्राि निनश्चतच कमी होईल. िुमंतिे 

पाठ्यपुिकाचे ओझे कमी करण्यािाठी जो लढा नदला, तो खरंच 

वाखार्ण्याजोगा होता. खरंच त्याच्या लढण्यािे चारुनशलेचीच िाही 

तर िंबंध देशातील मुलांचे ओझे कमी झाले होते व ते आिंद महिूि 

करीत होते. तिेच िुमंतच्या या लढ्यािे शेतीकडे दुलणक्ष झाले अिले 

तरी मुलांमधे्य आिंद निमाणर् झाला होता व चांगले िमाधाि िुमंतच्या 

मिात निमाणर् झाले होते व तो राहत महिूि करीत होता.  

  



ऐनतहानिक निर्णय 

 

         त्या रखरखत्या उन्हात त्याचा बा अगदी मि लावूि काम करीत 

होता. त्याले का माईत होतं पाऊि पडल का िाई ते. पीक नपकल का 

िाई ते. तरी बी तो आपले कष्ट करत होता. परकाश खोपटात बिूि 

ते िमदं पाहात होता. त्याले बी माईत िोयतं का बा एवळ्या रखरखीत 

उन्हामंधी काम का करत अिि ते. पर् एक मातर िक्की िमजत 

होतं का बािं उन्हामंधी आडशाला अंग टाकावं.  

      िार या धुर या झाडाच्या िावलीत बांधलेलं. त्याले बी बािं आराम 

देलेला. पर् िोता मातर उन्हात राबत. का बाले आराम िोका का? 

वैगेरे प्रश्न प्रकाशच्या डोयािमोरुि तरळत होते. नजरं्थ नजतरुबाले 

िावली पाह्यजे म्प्हूि त्याले िावलीत ठेवूि िोता उन्हात राबरं् बाले बी 

आवडत िोयतं. पर् परीस्तथर्थतीपुळं नववश झालेला बा....... त्याच्याबी 

डोयात एक िपि होतं. आपल्या पोराले नशकवायचं. त्यािं जगाले 

परकाश द्यावा म्प्हूि त्याचं िाव बी बािं परकाश ठेवलं होतं.  

          बाले दोि पोरं होती िमदी दोघंबी हुशारच होती. दोघालेबी 

किंबिं दहावीपयंत बािं नशकोलं. पर् पुळं शेत पीकंिािं झालं आि् 

बि बाचं िपि खंुटलं. तरर्ीताठी पोरं. दोघंबी हुशार. पर् त्याईले 



नशक्षर्ापािूि वंनचत ठेवावं लागलं. त्यातच बाच्या मिात िपि 

घुिलेलं. कोण्या एका पोरालेतरी नशकवावं. मोठा परकाशच होता. 

म्प्हूि िाहनजकच मोठ्याले बा नशकवत होता.  

       आज बा म्हातारा झाला होता. परीस्तथर्थती आि् घरची वावरातली 

कामं उन्हातान्हात करुि बा पुरता खंगूि गेला होता. त्यामुळं काम 

काई जमत िोयतं. त्यातच वावराले आिरा म्प्हूि बािं काई म्हशी बी 

पोिल्या होत्या. त्यामुळं त्याबी पायण्यािाठी त्यािं िाि पोराच्या 

नशक्सिाची आहूती देली होती.  

        लाि कैलाि. त्याले िमजत होतं का बा का बरं तिं करतोय ते. 

त्याची बी उच्च नशक्सि घ्याची इच्छा होती. तो तं गनर्तात लयच हुशार 

होता. पर् घरी कराले कोर्ी िाय म्प्हूि. त्याले नशक्सि मधातच 

िोळावं लागलं. त्यािंबी िहािुभूतीिं ते स्तस्वकारावं लागलं.  

           आज बा म्हातारा झाला होता. दोघाबी पोरायचं लगि झालेलं 

होतं. मोठा मािर झाला होता. तं लाि शेतकरी. लायन्याच्या जीविात 

तेच दुःख होतं, जे बापाले होतं. मोठा मातर िुखी होता. ते बी 

लायन्यामुळं. जर का लायन्यािं आपल्या नशक्सिाची नतलांजली देली 

ििती तं आतं मोठा मािर झाला ििता हे लायन्यालेबी आि् 

मोठ्यालेबी मालूम होतं. ते दोघंबी िंयम राखूि होते.  



        दोघांचं लगि झालेलं. पर् बायका मोठ्या तुफाि भेटल्या होत्या. 

मोठ्याची बायको तं गवाणिं फुलली होती. नतले तं आपल्या िवर यांच्या 

नदवटीचा गवणच होता. पर् लायन्याचीबी काई कमजोर िोयती. नतले 

बी मालूम झालं होतं का नतच्या िवर याि का हुशार अितािी बी 

नशक्सिात नतलांजली देली ििती तं आज भािरा मािर झाला ििता. 

दोघ्याबी जावा मोठ्या नहरीरीिं भांडत होत्या. याच भांडर्ाचं कारर् 

का काय? मोठ्यािं इसे्टटीत नहस्सा मागतला होता. पर् लाि तो 

नहस्सा द्याले तयार िोयता. त्याचं म्हर्रं् होतं का त्याच्याचमुळे मोठा 

मािर झाला. त्याचंबी म्हर्रं् बरोबर होतं. कारर् त्याच्याच त्यागामुळं 

तो मािर बिला होता. बा ले बी अिच वाटत होतं. नशवाय बाचं 

म्हर्रं् होतं का आपल्या लाि पोरािं त्याग केला म्प्हूि मोठा मािर 

बिला. त्यामुळं तो िक्सम हाये. आि् लाि तेवळा िक्सम िाय. तेवा 

िंबंधीत शेती लायन्याले नमळावी. पर् मोठा माित िोयता. त्यािं तर 

कोटाणत केि बी दायर केली होती.  

       मोठ्यािं कोरटाची पायरी दाखवली म्प्हूि बा िाराज होता. लाि 

बी काई कमजोर िोयता. त्यािं बी आपल्या हुशारकीिं आपली बाजू 

िक्समपर्ािं मांडली होती. दोिबी पारटीवाल्यािं आपआपल्या 

वकीलामाफण त दावा मांडला. त्यात न्यायाधीश महोदयांिी ऐनतहानिक 



निकाल नदला. का जर का घरातले कोर्ी िवकरीले अिि तर त्याले 

मायबापाच्या इसे्टटीत वाटा नमळू िये. कारर् त्याले िवकरी 

लागण्यामागं कुटंूबाचाबी त्याग अिते.  

         ऐनतहािीक निर्णय झाला होता. मोठ्याले दुःख झालं होतं. तो 

काई शांत िोयता. लायन्याचा त्याग आि् िारं काई इिरुि याचा काटा 

किा काहाळता येईि याचा तो इचार करीत होता. त्यातच त्यािं 

गंुडांकरवी आपल्या लाि भावाचीच िुपारी देली. आि् ऐि अज्ञात 

थर्थळी कोर्ाले ि माईत करता त्याचा खात्मा केला. पर् खुि तो खुिच. 

किा लपि. पोनलिाईिं आपली शोधाची चक्र नफरवली. आि् खुिी 

धंुडूि काहाळला. अंती माईत झालं का खुिी मोठाच भाऊ अिावा.  

       मोठ्याले अटक झाली होती तो तुरंुगात खडे फोडत होता. त्याची 

िवकरीबी गेली होती. बाचं िपि तुटलं होतं. ज्याचं िाव परकाश 

ठेवलं होतं का तो जगाले परकाश देईि. पर् िमदं उलटं झालं होतं. 

परकाशिं तं दुिर याच्या जीविात अंधार निमाणर् केला होता. ज्यािे 

त्याच्यािाठी त्याग केला होता. त्यालेच त्यािं आज िंपवला होता. हे 

िमदं मोहामुळं घडलं होतं. बाच्या डोयादेखत. आज बा दोघाबी 

लेकराईच्या नपरमाले पारखा झाला होता.  

  



िशीब 

 

         भव्य तो िमुद्रनकिारा होता. पर् तरीही तो शांत होता. 

त्याच्यावर लाटा उिळत होत्या. मार्िाच्या डोक्याच्या वर जातील 

एवढ्या उंच. त्या लाटाकडे पाहात अिता कोर्ालाही धस्स वाटेल 

एवढी त्या लाटांची उंची होती. िवे्ह तर धुके पडल्यागत त्याचा दुधाळ 

फेिही जार्वत होता.  

       िोमिार्थ आपल्या परीवारािह नफरायला गेला होता. तो 

िमुद्रनकिारी नफरत होता. तेर्थील वाळूवर चालतांिा त्याला मजा 

वाटत होती. तिे वेगवेगळ्या प्रकारचे शंख नशंपले व रंगीबेरंगी दगडं 

पाहूि त्याच्या आिंदात अजूि भर पडली होती. त्यातच आजुबाजूला 

अिलेली विराई त्याला खुर्ावत होती. ते नहरवी नहरवीेे पाचूची 

तिेच माड िुपारीची डेरेदार झाडं त्याच्या मिात िवे तरंग निमाणर् 

करीत होती. अशातच त्याला त्याची पे्रयिी शे्वताची आठवर् आली. 

शे्वता िोबत अिती तर.......  

          शे्वता नदिायला िंुदर होती. बोलायलाही िुस्वभावी होती. पर् 

परीस्तथर्थतीिं तेवढी श्रीमंत िव्हती. घरी अिलेल्या दोि बनहर्ीिंा 



नशकनवता नशकनवता वडालांचे हालहाल होत होते. ती नशकत होती. 

नफररे् नतच्या िनशबात िव्हतेच.  

        अचािक या िमुद्रनकिारी नफरतांिा िोमिार्थला आपल्या 

पे्रयिीची जशी आठवर् आली. त्यािं त्याच नकिार यावरुि नतला फोि 

लावला.  

      "हलो शे्वता, मी िोमिार्थ बोलतोय. " 

       "बोला, कुठे आहात? " 

       "मी गोव्याला िमुद्रनकिारी आहे. " 

        "कशाला गेलात? " 

        "नफरायला. मी नफरायला आलो आहे. " 

         "किा काय फोि केलात?  

        "अगं मला तुझी आठवर् आली. वाटलं तू िोबत अिती 

तर........ " 

       "माझ्या िनशबात कुठाय बाबा नफररं्. आम्ही गरीब मंडळी. 

आमचं काशी, पंढरपूर, गोवा िगळं इरं्थच अितं. " 



        "हो का. " 

        िोमिार्थिं फोि ठेवला. त्याला अनतशय वाईट वाटलं. नतला 

फोि लावूि त्याला नतच्या काळजावर घाव केल्यािारखं वाटलं. नतच्या 

गरीबीची टर उडनवल्यािारखी वाटली. तो नवचार करु लागला. 

नफरण्यािाठी कोर् जातो? जो श्रीमंत आहे तोच. गररबांच्या आयुष्यात 

नफररं् िितं. हे नफररं् म्हर्जे अवाढव्य झालेला पैिा उधळरं्. 

केवळ मारु्िकीची र्थट्टाच. एकीकडे लोकांिा दोि वेळचं पोटभर 

भेटत िाही तर दुिरीकडे नफरण्याच्या िावावर शेकडो पैिे 

उधळतात. एकीकडे जेवायला बिायला िाधी चटई नमळत िाही तर 

दुिरीकडे जेवायला बिायला डायनिंग टेबल. एकीकडे आमलंनचमलं 

खावं लागतं तर दुिरीकडे नकतीतरी अन्नाची िािाडी. अतोिात 

पैशािं माजलेले लोकं जीवंतपर्ी मायबापाची िेवा करीत िाही आनर् 

मेल्यावर त्याची राख नकतीतरी दूर इलाहाबादला िेतात. याला काय 

म्हर्ावे. नवचाराअंती िोमिार्थच्या पायाखालची वाळू हळूहळू िरकत 

होती. त्याला आपल्या श्रीमंतीचा पश्चाताप होत होता. िवे्ह तर तोच 

जगातला िवाणत मोठा गरीब आहे हे जार्वत होतं.  

        तो अजूि नवचार करु लागला की िमुद्र नकतीही मोठा अिला 

तरी त्याच्यात िवांिा िामावूि घेरे् हा मोठा गुर् आहे. तो 



कालाकलूटा आहे. त्याचे पार्ी खारट आहे. पर् त्यामधे्य नकते्यक 

िदीचे पार्ी िामानवण्याची शक्ती आहे. आपर्ही या िमुद्रािारखे 

बिावे. िवांचा आदर करावा. प्रिंगी आपल्याला कोर्ी वाईट म्हटलं 

तरी चालेल. पर् आपर् कोर्ाचे मि दुखवू िये. कोर्ाच्या श्रीमंतीची 

र्थट्टा उडवू िये. त्याला शे्वताचं म्हर्रं् पटलं होतं. िशीब वैगेरे काही 

िितं तर िशीब मारू्िच घडवत अितो हे त्याला पटत होतं. पर् 

नतला कोर् िांगर्ार.  

        िोमिार्थिं निर्णय घेतला होता. नतचे िशीब बदलण्याचा. तो 

गोव्याहूि परत आला होता. तिा तो परत आल्यावर आपल्या 

पे्रयिीला मदत करु लागला होता. नतला त्यािं नशक्षर्ाचं महत्व पटवूि 

नदलं होतं. हवं तर नतला तो मागणदशणि करीत होता.  

        शे्वता नशकत होती. परीस्तथर्थतीवर मात करुि. हवं तर िोमिार्थ 

नतला नशकवीत होता. िवणतोपरीिं. आज शे्वता नशक्षर्ातूि मोठी झाली 

होती. उच्चपदावर गेली होती. श्रीमंतही झाली होती. नतला कळलं होतं 

की िशीब वैगेरे काही िितं. िशीब मार्िाला बदलवता येतं ते 

नशक्षर्ािं. जर ती नशकली ििती तर आज नतला आपलं िशीब 

बदलवता आलं िितं.  



       शे्वता आज श्रीमंत बिली होती. मात्र नतचा स्वभाव बदलला होता. 

ती त्याला नविरली होती. अगदी िदीिारखी. िदी जशी इतरांिा 

आपल्या पात्रातील पार्ी पुरवूि पोषते. जेव्हा नतच्या पात्रात पार्ी कमी 

अितं. पर् वेळ आल्याि आपल्या पूरािे िार यांचे पीकही बुडवूि 

टाकते. अगदी नतचा स्वभाव या िदीप्रमारे्च बदलला होता. काल 

िदीप्रमारे् पात्रात कमी पार्ी अिल्यािे अर्थाणत पैिा कमी अिल्यािे 

तिेच गरीब अिल्यािे इतरांिा मदत करर्ारी शे्वता आज मात्र 

श्रीमंतीच्या पुरािे इतरांचं िुकिाि करीत होती. तो मात्र बदलला 

िव्हता. तो आजही त्या िमुद्रािारखा इतरांिा आजही िहकायण करीत 

होता. िमुद्र जिा आपल्यातूि निमाणर् झालेल्या मीठािे अख्ख जग 

पोषतो. तिा तोही इतरांवर पे्रम करीत इतरांिा मदत करीत होता. 

आज त्याला गोव्याचा टूर आठवत होतं. शे्वताही आठवत होती. पर् 

शे्वता मात्र त्याला नविरुि गेली होती. नतचं अस्तित्वही लुप्त झालं होतं. 

िदी जशी कोर्त्याही िमुद्रात नवलीि होवूि आपलं अस्तित्व नविरुि 

जाते तशी नतही कोण्या दुिर याच िमुद्राच्या अर्थाणत  मुलाच्या पे्रमात 

पडूि आपलं अस्तित्व नविरली होती िोमिार्थला नविरुि. िोमिार्थिे 

केलेली मदतही नविरुि..........  

  



भारतरत्न 

 

        *िनचिला भारतरत्न नमळाला होता. िवणत्र त्याचं कौतूक होत 

होतं. पर् अिा एक व्यक्ती होता की त्याला या गोष्टीचा राग येत होता. 

तो एक शेतकरी होता. आपल्या जमीिीत काबाडकष्ट करुि पीक 

नपकवूि शेती करुि पैिा कमनवण्यात त्याला धन्यता वाटत होती. * 

         बाहेर पाऊि धो धो कोिळत होता. तर घरामधे्य नटव्हीवर 

नवश्वचषकाची नक्रकेट रंगली होती. नक्रकेट...... प्रते्यक फटक्यागनर्क 

टाळ्यांचा कडकडाट ऐकायला येत होता. िगळी नक्रकेट चाहते 

हषोलाि करीत टाळ्या वाजवीत होते. कुर्ी डान्सही करीत होते. दूर 

कुठेतरी नक्रकेट िुरु होतं. अशातच नक्रकेट िुरु अितांिा पाऊि 

आला आनर् नक्रकेट काही वेळािाठी बंद झालं. हजारोच्या िंखे्यतले 

पे्रक्षक आपआपल्या छत्र्या उघडूि बिले. नकतीतरी रुपये नतनकटीचे 

पैिे देवूि ते नक्रकेट पाहायला आले होते. अखेर पाविामुळे िामिा 

रद्द झाल्यािं त्यांच्या नतकीटाचे पैिे वाया गेले होते.  

           रात्रीला पाऊि झाला होता. अरुर् आपल्या शेतावर अिा 

नक्रकेटचा िामिा रोजच खेळत होता. रोजच वखरामागं रर् 



काढतांिा तो र्थकत होता. पर् त्याचा नक्रकेटचा िामिा पाहायला 

कोर्ी पे्रक्षक ििायचा. हे रर् काढतांिा त्या पाविाच्या ऐि वेळी 

येण्यािं िामिा रद्द व्हायचा. तर कधी पाविािं व्यत्यय आर्ला िाही 

तर शेतात भरघोष पीक येवूि या अरुर्ला िमाधािाची मूँि आफ द 

मूँचही नमळायची. पर् ते केवळ त्याच्या पुरतं होतं. नक्रकेटमधे्य जिा 

इतरांिा आिंद होतो. तिा इतरांिा आिंद देर्ारा तो क्षर् ििायचा. 

त्यालाही वाटायचं की लोकांिी त्याच्या शेतातली त्याची मेहित 

नक्रकेटिारखी पाहावी. त्याही मेहितीला पाहण्यािाठी नतकीट 

काढावी. जेरे्करूि त्या पैशाचा उपयोग शेतकर यांिा दुष्काळावर 

मात करण्यािाठी तरी करता येईल.  

        िकाळी अरुर् चहाची वाट पाहात होता. त्याचबरोबर 

पाविाचीही. रात्रीला पाऊि आल्यािं तो र्थोडा िुखावला होता. तिा 

मृग आद्रा निघूि जावूिही अद्याप पाविािे हजेरी लावली िव्हती. 

त्यामुळे अमदाही दुष्काळच िनशबाची वाट लावते की काय अिे 

होवूि झाले होते. अशातच कालच्या पाविाच्या िरी...... वातावरर्ात 

रं्थडावा..... त्याचबरोबर गोडवाही निमाणर् झाला होता. पर् आता 

आलेला हा पाऊि शेवटपयंत नटकेल काय? याची नचंता अरुर्ला 

लागली होती.  



       अरुर् मेहिती होता खरा. पर् पाविामुळे त्याच्या मेहितीचे 

चीज होत िव्हते. त्याला आपल्या वीतभर जमीिीत मेहित कररे् 

आवडायचे. कारर् तीच धरर्ीमाय त्याच्या पोटाला अन्न देत होती. 

त्याची लेकरंबाळं पोषत होती.  

        चहा बिायचाच होता. चुलीवर रारू्िं चहा चढवला होता. िंबंध 

गावात निलेंडर ििल्यािं रारू् तरी काय करर्ार. ती चूल फंुकत 

होती. पर् लाकडात पाविािं ओलावा निमाणर् केल्यािे फक्त धूर 

तेवढा येत होता. अग्नी मात्र पेटत िव्हता. त्यामुळं आज चहा लवकर 

नशजेल की िाही. अिं अरुर्ला वाटत होतं. तिा नचडनचड होत 

अरुर् म्हर्ाला,  

        ''नकती येळ लावतेि रारू्. तुले इंचीपर् नचंता न्हाय. बग रात्रीला 

पाऊि झाल्याती. मी म्हर्लं नकती पाऊि झाला. वावरात जावूि येतो. 

पेरर्ी आटोपा लागि का न्हाय. " 

        "मी तरी का करु धिी. काल पाविात लाकडं ओली झाली. आतं 

पेटत न्हाय. " 

         "मंग खड्ड्यात जावू दे तुहा चाय आि् तुबी जा खड्ड्यात. मी 

जातो वावराकडं. " 



        अरुर् चरफडत शेतीकडे निघाला. तिा तो िरकारला दोष देवू 

लागला. कारर् एवढे महाि कष्ट शेतकरी जीविात अिूिही 

शेतकर यांच्या पदरात िरकार काही अिुदाि टाकत िाही. नशवाय 

लोकही त्यांची हेळिांड करतात िवे्ह तर एवढ्या िंकटावर मात 

करुि एखाद्या शेतकर यािे जाि अन्न नपकनवले तरी त्याचं कौतूक 

होत िाही. मात्र नवश्वचषकात एखाद्या खेळाडूिे कामगीरी केल्याि 

त्याचं कौतूक िरकारही करतं. त्या खेळाडंूिा नकते्यक रुपये दाि 

म्हरू्ि नदले जातात. मात्र शेतकर याच्या पदरात काहीच िाही. जो 

जगाला पोषतो. त्याला काहीच िाही.  

       खरं तर िन्मािाचा अनधकारी हा शेतकरीच आहे. पर् कुठेही 

हा शेतकरी गेलाच, तर त्याच्या पदरी निराशाच येते. ितत घोर 

अपमाि. हा अपमाि िरकार तर करतंच करतं. पर् नििगणही करतो. 

ते एिीत बिर्ारे खेळाडू.... ते नजंकल्यावर त्यांिा नमळर्ारे मोठमोठे 

बक्षीि जाण्यायेण्यािाठी अिर्ार या आरक्षीत िीटा िवे्ह तर 

नवमािप्रवाि त्यांच्या खाण्याच्या िुनवधा आनर् त्यांचा पेहराव हे पाहूि 

अरुर्च्या मिात या खेळाडूबद्दल इष्याण निमाणर् झाली होती. आपर् 

या खेळाडूचा खेळच पाहायचा िाही. िवे्ह तर नटव्हीही पाहायचा िाही 

अिे त्याला वाटत होते. तिे त्यािे मिात ठरवलेही होते.  



         अरुर् नक्रकेट पाहात िव्हता. िवे्ह तर नटव्हीदेखील पाहात 

िव्हता. याच नक्रकेटच्या रागािे त्यािे घरची नटव्ही फोडूि टाकली 

होती. ताििताि नटव्हीिमोर बिर्ार या लोकांचाही त्याला आता राग 

येत होता. आता ते खेळाडूच िाही तर त्या दूरदशणिवरील निरीयलाही 

त्याला आवडत िव्हत्या. कारर् ते कलावंत िंबंधीत मेहित करर्ारे 

वाटत िव्हते. तर िवण त्याच्या दृष्टीकोिातूि एिीच्या गाडीत नफरर्ारे 

व शेतकर याचं रक्त नपवूि एिीच्या बंगल्यात राहर्ारे वाटत होते. 

अशातच घरचा नटव्हीही त्यािे बंद केला होता.  

         आज अरुर्चा मुलगा कलेक्टर होता. इंटरव्ह्यूतूि तो चक्क 

बापाचे िाव घेत होता. ज्या वयात नटव्हीमुळं अख्खी नपढी गारद होते. 

त्या वयात घरी नटव्ही ििल्यािं जो वेळ अरुर्च्या मुलाला अभ्यािाला 

नमळायचा. तो वेळ नटव्ही िुरु अिल्यािं नमळाला ििता. हे आपल्या 

इंटरव्ह्यूतूि मुलगा िांगत होता. त्याच्या मुलाला घडनवण्यात बाप 

कारर्ीभूत ठरला ििला तरी बापािे नटव्ही बंद केल्यािे त्याचा 

फायदा अरुर्च्या मुलाला झाला होता. तर बापाला अक्कल देण्याि 

ते खेळाडू कारर्ीभूत ठरले होते.  

         अरुर्च्या नटव्ही बंदमुळे घरी भांडरं्ही होत अित. पर् या 

गोष्टीचा परीर्ाम मात्र राि निघाला होता. त्याचा मुलगा मात्र आज 



कलेक्टर झाला होता. त्याला बापाच्या त्यागाची जार्ीव होत होती. जर 

बापािं लोकांिारखी नटव्हीला परवािगी नदली अिती तर.......  

         आज आम्ही पाहतो की मुलं ताििताि नटव्ही पाहतात. 

इंटरिेटच्या काळात नटव्हीवर गेम खेळतात. मोबाईल हातूि िुटत 

िाही. त्याच काळात अरुर्चा मुलगा अभ्याि करीत होता. लहािपर्ी 

बापाच्या कृत्याचा रागही येत अिेल त्याला. पर् मोठेपर्ी कलेक्टर 

झाल्यावर तोच मुलगा बापाची चारचौघात प्रशंिा करीत होता. 

आपल्या यशाचे शे्रय बापाला देत होता. खरं तर हाच िन्माि 

अरुर्िाठी भारतरत्न पेक्षाही मोठा होता.  

  



फुलपाखरू 

 

         िुवर्ाण नतचं िाव. नदिायला फारच िंुदर होती. हितांिा 

गालात खळी उमटावी अशी गोरीपाि. स्वप्न ही होते अेाकाशाला 

गविर्ी घालर्ारे. तशी ती जाि बोलायची. मात्र स्वचं्छदी स्वभावाची 

अिल्यािं नतच्यावर महानवद्यालयातील भंुगे नघरया घालत होते. नतही 

त्यांिा भाव देत आहे अिे िवांिा वाटत होते. अशातच नतच्या 

महानवद्यालयात एक मुलगा आला. अबू्दल िाव होतं त्याचं. अतं्यत 

गरीबीत वाढलेला अबू्दल काम करीत करीत नशकला आनर् आज 

शालान्त पाि होवूि महानवद्यालयात त्यािे प्रवेश नमळवला होता.  

           पळि िुिताच बहरला होता. त्याच्या अंगावर ते तुरेही 

आल्यािे लाल शालू पांघरल्यागत तो अगदी छाि िाजेिा वाटत होता. 

अगदी त्याच पळिछायेत वाढलेला अबू्दल िुकतीच शालान्त पाि 

होवूि महानवद्यालयात आला होता. मात्र पनहल्याच नदवशी अबू्दलची 

िजर िुवर्ाणवर पडली आनर् त्याला ती आवडलीही. तो नतच्यावर 

िजर टाकू लागला. नतची चौकशीही करु लागला. त्या 

चौकशीदरम्याि त्याला जार्वलं की ती त्याला शालान्तला 

नशकनवर्ार या नशक्षकाची मुलगी आहे.  



         आता मात्र तो नतच्याकडे पे्रमाच्या िजरेिं पाहू लागला होता. 

नतची स्वचं्छदी िजर त्याला आवडत होती. पर् ती िजर त्याचेपुरती 

होती. ती काही त्याला भाव देत िव्हती. कदानचत नतच्या स्वचं्छदी 

स्वभावाचा फायदा कोण्या महानवद्यालयीि युवकािे घेवूि नतला 

वार यावर िोडू िये अिे त्याला वाटत होते. तिा तो नतच्यावर एकतफी 

पे्रम करू लागला होता.  

           िुवर्ाण भाव देत िाही हे जारू्ि एकदा अबू्दलिे नतची भेट 

घ्यायचे ठरवले. तिा िायंकाळी महानवद्यालय िुटतेवेळी त्यािे नतला 

अडवले व क्षर्ातच मी तुझ्यावर पे्रम करतोही म्हटले.  

          िुवर्ाणिे क्षर्भर नवचार केला. ती नकंचीतही घाबरली िाही. 

तशी ती म्हर्ाली,  

         "अबू्दल, तुझं पे्रम मला स्तस्वकार आहे. पर्........ " ती र्थोडी 

र्थांबली. तिा उतु्सकतेचा कळि गाठलेल्या अबू्दलच्या मिािे 

कालवाकालव केल्यािे त्यािे नवचारले.  

         "पर् काय िुवर्ाण? िक्की िांग. तुझं जर का माझ्यावर पे्रम 

ििेल तर मी तुला िोडूि जार्ार िाही. मी हा देहच िंपवूि टाकर्ार 

तुझ्यािमोर. " 



          तशी ती बोलती झाली.  

          "हे बघ अबू्दल, माझ्यािारख्या नकते्यक िंुदर मुली पुढे 

फुलपाखरािारख्या तुझ्या जीविात येतील. धोके देत देत निघूि 

जातील. मग तू कोर्ाकोर्ािाठी तरी जीव देर्ार. अरे. माझ्यािारख्या 

नकते्यक तरुर्ीवंर एकतफी पे्रम करुि नकते्यक पे्रमवीर मरर् 

पावलेले आहेत. तेव्हा मी काय िांगते ते ऐक. " 

         तो भावूकतेिे ऐकू लागला. तशी ती परत म्हर्ाली,  

            "हे बघ, आजचं पे्रम हे आंधळं अितं. आपर् परीपक्व 

झालेलो िाही. तेव्हा तू आधी आपलं जीवि घडव. गरीबीतूि बाहेर 

निघ. आपल्या भावांिाही काढ. आपल्या पायावर उभा हो. मग बघ या 

िुवर्ाणिारख्या नकते्यक मुली तुला कशा नमळर्ार िाही ते. हवी तर 

माझी मदत घे. " 

           अबू्दलला िुवर्ाणची गोष्ट पटली. आज त्याचं जीवि घडलं 

आहे. तिं पाहता िुवर्ाणिं ऐि परीके्षच्या काळात केलेली मदत 

आजही आठवत आहे. ऐि परीके्षच्या काळात अबू्दल पाि व्हावा 

म्हरू्ि नतिे स्वतः अभ्याि ि करता ती पुिकं त्याला पुरवली होती. 

यामुळंच की काय नतचा बारावीचा टक्का घिरला होता.  



           ती पुढे िाव काढूि दुिरीकडे गेली. तो मात्र त्याच 

महानवद्यालयात होता. ती कुठे गेली हे काही माहीत िाही. पर् नतची 

आठवर् म्हरू्ि त्यािे आज नववाह केला आहे नहंदू मुलीशीच. धमाणच्या 

नभंती तोडूि...... आजही िुवर्ाण त्याला आठवते आहे. कदानचत ती जर 

ििती नमळाली तर आज तो स्वतः आपल्या पायावर उभा झाला 

ििता हे आजही त्याला माहीत आहे. तो आजही फुलपाखरू बिूि 

िुवर्ाणला शोधतो आहे. पर् नतही कोर्त्या भंुग्यािोबत निघूि गेली 

याचा काही त्याला र्थांगपत्ता िाही.  

  



भरभराट 

 

       िुकताच पाविाळा िुरु झाला होता. शेतात उभं पीक डोलु 

लागर्ार होतं. िोयाबीिचे पीक जोमात राहर्ार. ज्वारीची कर्िंही 

डोलर्ार या स्वप्नवत आिंदािे िदाच्या आिंदाला उधार् आले होते.  

    मार्िािे जंगलतोड केली होती. त्यामुळे पयाणवरर्ाला धोका 

निमाणर् झाला होता. एवढेच िाही तर जंगल तोडल्यािे पाऊि कमी 

पडतो हेही बरोबर होते. त्यामुळे िदािह बाकीच्यांिीही कमी पार्ी 

लागर्ारी पीकं पेरली होती. आज पाच वषण पीक चांगले झाल्यािे 

लोकांचे नवचार कररे्ही स्वाभानवक होते.  

      िवांिी कमी पार्ी लागर्ारी पीक पेरली खरी पर् यावषी पाऊि 

पक्काच लागुि पडला होता. िदाला फार नचंता पडली होती. काय 

करावे िुचेिािे झाले होते. तिा तो पत्नीला म्हर्ाला,  

       "अमदा पाऊि काही केल्या जगु देत िाय. अिं वाटतेय. का 

करावं? " 

       "मी का तरी िांगु धिी. यावषी पाविािं तं कहरच केला मं्हते. " 



      "मले तं िमजतच िाय. मोड करावा लागि मं्हतो. " 

       "धिी मंग या ऊब्या नपकावर िांगर चालवाि का जी. " 

       "हो चालवाच लागि. " 

       "अवो पर् ही झाडं मं्हजे आपलं लेकरु. मोड करुि लेकराचा 

जीव घ्याचा मं्हता. िाय धिी हे बराबर िाय. " 

       "अवो मंग झाडं वाळतेत खाडं पडले त्याईचं किं? " 

         "त्या जागी धिी आपुि जवारी अि् कापुि लावुि मं्हतो. 

िोयाबीि निघि तं जवारी राहीि, जवारी निघि तं कापुि राहीि. " 

        "पर् लोकं मोडुि राहले िं दुिरा पेरा पेरायिाठी. " 

          "पेरु द्या त्याईले. मोडु द्या त्याईले मोडतेत तं. झाडं आपली 

लेकरं. त्याईचा आशीवाणद लागि. " 

          "हो तुहं्य बी म्हर्रं् बराबर आहे. " 

          "धिी पाऊि उघडि. र्थोडा धीर धरा. िंयम ठेवा. हे पीक 

मं्हजे आपला िंिार. हे झाड आपलं लेकरु. अवो मार्िाईचा राकि 

झाला. त्याईिच जंगलतोड केली. म्हरु्ि हे िमदं घडत आहे. ईश्वाि 

ठेवा. िमदं बराबर होईि. " 



         बाकी शेतकर यांिी मोडी केल्या होत्या. पर् िदािे पत्नीचं ऐकुि 

त्याप्रमारे् केलं होतं. आज िदाचं पीक वार यािं डोलत होतं. ज्वारीचे 

कर्िंही डोलत होते. कापिाला बोडं फुटु लागले होते. िोयाबीिचे 

तांबुि निळे फुलं झडुि कोवळ्या कोवळ्या शेंगा पकडल्या होत्या.  

       बाकीच्यांिी धािाची पेरर्ी केली होती. शेवटी पाऊि ििल्यािे 

धाि करपत चालला होता. िदािं िंयम बाळगल्यािं त्याच्या शेतीत 

पांढरं िोिं नपकलं होतं.  

        िदाच्या वागरु्कीवर पुवी अख्खा गाव हाित होता. आज पूर्ण 

गाव रडत होतं. कोर्ी िदाचा दे्वषही करीत अिेल अिं वाटत होते.  

        िदािं िोयाबीि कापलं काही नदविांिी कर्िं कापले. कडबा 

नवकुिही पैिे नमळाले कापुि नवकता आलं,  तर िरपर्ािाठी 

धिकटटंही नमळाले. पर् ज्यांिी मोड करुि धाि रोवले होते. ते मात्र 

िंकटात िापडले. त्यांची तेल गेलं तुप गेलं हाती आलं धुपाटरं् अशी 

अवथर्था झाली होती. िदाच्या पत्नीच्या िंयमी वागरु्कीिं त्याची 

भरभराट झाली होती.. त्यािं िोचलेलं स्वप्न िाकार झालं होतं.  

  



नमत्रहो 

पुिकं िाचरन कोणी शिाणं िोतं का? 

िो! आम्ही म्हणतो िाचनाने माणरस शिाणं िोतं. िाचन 

करणारी माणसं त्यांच्याबरोबरच्या िाचन न करणार्या माणसांहून 

अशधक प्रगल्भ आशण शिचारी असतात.  

कोणत्यािी प्राण्याला, सजीिाला, अनुभिाने शिाणपण येतं. 

प्रत्यक्ष अनुभिासारखा शशक्षक नािीच. इतर प्राण्यांना कािी प्रमाणात 

त्यांचे जन्मदाते थोडंफ़ार शशक्षण देतात. पण मानि िा असा प्राणी 

आिे ज्याला पुिी जगलेल्या आशण आता शजिंत नसलेल्या माणसांचे 

अनुभििी शशकता येतात. ते पुिकांद्वारे. माणसाला आपल्या 

सभोिताली नसलेल्या, दर र देशातल्या माणसांचे अनुभि समजरन 

घेऊन शशकता येतं. तेिी पुिकांद्वारे. प्रत्यक्ष अनुभिांहून चांगला 

शशक्षक नािीच. पण इतरांना आलेले अनुभि, त्यांनी खाले्लल्या ठेचा 

यािी माणसाला शशकितात आशण शिाणे करून सोडतात.  

म्हणरन िाचा. िाचत रिा. इतरांना िाचायचा आग्रि करा. 

िाचाल तर िाचाल िे शंभर टके्क सत्य आिे.  एक एक पुिक म्हणजे 

स्तिटाशमनची एक एक गोळी असते असं समजा. शिाणं करून 



सोडणारं स्तिटाशमन. आशण जसे इतरांचे अनुभि तुम्हाला शिाणं 

करतात तसे तुमचे अनुभि इतरांना सांगरन त्यांना शिाणं करायचं 

काम तुम्ही करू शकता. तुम्ही तुमचे अनुभि शलहून ई साशित्यकडे 

पाठिा. बाकी सिष आम्ही बघर. 

मंडळी! 

वाचायला तर हवंच! 

पर् वाचूि झाल्यावर प्रनतिादायलाही हवं… 

…आशण स्वतःिी शलिायला ििं.  

 


