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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडड करू िकिा.  

• ि ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

• या पुस्िकािील लखेनाचे सवड िक्क लेखकाकड ेसरुहिि असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील 

अांिाचे पुनमुडद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककवा इिर रुपाांिर करण्यासाठी लखेकाची परवानगी 

घेणे आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदिेीर कारवाई िोऊ िकिे. 
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सवड पात्रे,  

प्रसांग आहण स्थळे  

पूणडिः काल्पहनक आििे. 
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आज चौदा-पंधरा वर्स ंहोत अर्सतील.  

जव्हा माय मला आजोळी बेलापूरला घेऊन आली, तव्हा मी आर्सन र्सात आठ 

र्सालचा. बेलापरुातच मी मायच्या कष्टावरच वाढलो, खेळलो अन कर्संबर्स ंचार बुकं शिकलो. 

मागार्सवगीय म्हणुन बांधकाम खात्यात ढंपरचा डायव्हर झालो. र्सरकारी कामाशनशमत्त 

गावोगांव फिरतीवर अर्सायचो. कुठं रोडच्या कामाला तर कुठं धरणाच्या कामाला जावा 

लागायचं. वडगावच्या धरणाच्या कामावरबी म्या ढंपार घेऊन गेलो होतो.  

वडगाव तर्सं माझं मुळ जल्म गांव! 

ह ेकोणालाबी ठावं नव्हतं. फदवर्सभर धरणावर ढंपर, टॅक्टरची घरघर, खडखड होत 

होती. हजारो माणर्सं उन्हातान्हात मुंग्यार्सारखी राबत होती. माती उपर्सत होती. धरणाच्या 

पाळीवर आणून टाकीत होती. फदवर्सागशणक धरणाची भभत आकार घेत होती.  

  धरणाच्या कामाला आज बाजारचा फदवर्स अर्सल्याने र्सटुी होती.  

र्समदी शनरवा नीरव झाल्यावर म्या र्सहज गावात गेलो. डोळ्यापुढं वडगावचा ओर्स 

पडल्याला भकार्स बधु्दवाडा फदर्सत होता. जुनाट मोडकळीला आल्याली काही घरं कर्सातरी 

तोल र्सावरुन आज पडू का उद्या पडू, या  ईचारात उभी होती. कांही घरं तर जमीनदोस्त 

होऊन भुईर्सपाट झाली होती.  

जुन्या आठवणीनं अंतःकरण मळभ भरल्या आभाळागत भरुन आलं.  

मन भूतकाळात कधी र्सरपटत गेलं ह ेर्समजलंच नाही.  

नकळत पंधरा वरर्सा अगदुरचा वडगाव मह्या नजरापुढं तरळू लागलं.  
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फकती खेळीमेळीचं वातावरण होतं तवा गावात ? गावचं बारा बलूत,ं र्सगळे खाऊन 

शपऊन र्सुखी र्समाधानी होते. गावकरीबी बधु्दाला कधी हीन र्समजत नव्हते. गावच्या 

लोकांनीच पुढाकार घऊेन मोठ्या आपुलकीनं बाबार्साहबेांचा पुतळा उभा केला होता.  

कोणाच्याही अडल्या नडल्या कामाला परतेक जण जात पात इर्सरून धाऊन यायचा.  

गावात कोणाच्याबी घरी लगन कायय अर्सल ंतर आम्ही उघड ेनागडे, ढेबरी, िेंबडी पोरं तर 

पोट िुटेस्तोवर खायचो. वर आणखी घरीबी आणायचो. 'तुळिीचं लगन' कधी लागतं आशण 

लगनर्सराई कव्हा र्सुरू होती याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहायचो. लगनर्सराई आम्हाला 

जणू ती र्सुगीच वाटायची.  

     लगनर्सराईच्या नुर्सत्या आठवणीनं बी आमच्या शजभेवर गेल्या र्सालच्या बुंदी, 

लाडूची चव रेंगाळायला लागायची. र्सणावाराच्या फदिी मायच गावातून मागून आणायची. 

मायनं मागून आणलेल्या अन्नावर म्या अन हौिी तुटून पडायचो. अर्साच एकदा पोळ्याच्या 

र्सणाला मायनं मला पाटलाच्या वाड्यावरून मागून आणायला र्सांशगतले. तव्हा 'म्या नाही 

जात, मला लाज वाटतीया' म्या मान वाकडी करीत म्हणलो. तर मायनं मला 'लाज 

वाटतीया त वाण्या-बामनाच्या घरात का पैदा झाला नाही? अर्स ं म्हणत तरवडाच्या 

िोकाटीनं मला चांगला शहरवा-शपवळा होईस्तोर झोडपल.ं हौिीनं मातर मधल्या मधी 

मोठमोठ्यानं रडून उगाच दारी कलमा केला. त्या फदविी कोणीच जेवल ंन्हाई.  

    एक येळेर्स िेजारच्या गावात भंडारा होता. म्या अन हौिी गेलो तर मागणाराची 

ही तोबा गदी. म्या तर गदी पाहूनिान हादरूनच गेलो. म्या बाजुला उभा राहायलो. हौिीनं 

मातर शचकाटी र्सोडली न्हाई. िाटका इटका परकर र्सावरीत, केर्साच्या भझज्या मागं करीत 

पाण्यात शिरावं तर्सं ती गदीत शिरली. घटक्याभरानं परकराच्या वटीत भलीमोठी बुंदी 

घेउन आली. आम्ही एका झाडाखाली बर्सलो. पोटभर बुंदी खाल्ली. उरललेी िडक्यात 

बांधुन घराच्या वाटाला लागलो.  

चालता चालता बुंदीचं गठूड ं माह्या हातून कर्सं शनर्सटलं काय माहीत?गठूड ं खाली 

पडलं अन गाठ र्सुटून र्सगळी बुंदी िुिाट्यात पांगली. हौिी मह्यािी खपू भांडली, म्हणून 

म्या िुरंगटून बर्सलो. ती पुन्हा घरी जाण्यार्साठी माह्या इनवण्या करू लागली. अंधार पडता 

पडता आम्ही घरी आलो.  
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माय आमची वाटच पहात होती. आम्ही ररकाम्या हातानं आल्याचं पाहून हौिीवर 

माय डािरलीच. 'रंडके, काळं त्वांड घेउन ररकाम्या हातानं घरी आलीर्स तरी किाला? 

शतकडचं तुझं काळं-पांढरं का न्हाई केल?ं अर्सं म्हणत शतनं हौिीला काठीखाली काळीशनळी 

होईस्तोर मारल.ं  

मला लइ वंगाळ वाटलं. म्या केलले्या चुकीबद्दल हौिीनं एक िबुद बी न बोलता 

मुकाट्यानं मायचे झोडप ेखाल्ल.े ती बाहरेच मरु्समुर्सत बर्सली. माय घरात कामाला लागली. 

मला लइ गलबलून आल.ं  

म्या शतच्या जवळ गेलो. शतला घरात नेण्यार्साठी शतचा हात धरला तर काय,मला 

चटकाच बर्सला. शतच्या अंगात र्सनर्सनून ताप भरला होता. म्या शतला घरात नेऊन 

वाकळीवर झोपवली.  

पाचवा फदवर्स उजाडला तरी शतचा ताप जराबी उतरला न्हाई. बा नं िहरातून 

डागतर आणला,पण त्यानं पाहून र्सांशगतल,ं'िार उिीर झाला,केर्स हाताबाहरे गेली'. 

दरु्सर् याच फदविी हौिी र्समद े मायापाि तोडून दवेाघरी शनघून गेली. कालर् यानं 

शतचा बळी घेतला होता. मला मातर म्याच शतचा अपराधी अर्सल्यार्सारख ं वाटत होतं. 

मायलाबी लई वाईट वाटत होतं. 'म्याच पोटकरपीनं पोरीचा जीव घेतला 'म्हणून ती 

शजवाला र्सारखी खाई.  

हौिी गेली आशण मायच्या वागण्यात जमीन-अस्मानचा िरक पडला. शतनं जणू 'धरी 

ना िस्त्र करी 'अिी प्रशतज्ञाच केली. फदवर्सभर पाटलाच्या िेतावर राबायची, र्सोंगणीच्या 

कामाला जायची. बा बी रोजंदारीनं काम करायचा. म्याबी नेमानं िाळेत जायचो. एक 

फदवर्स म्या अर्साच घराम्होरं पाटीवर शलहीत बर्सलो होतो. र्समरुच बाबार्साहबेाचा पुतळा 

फदर्सत होता. र्सुका र्साळव्याचा जग्या उगाचच चाळा म्हणून खड-ेगोटे िेकीत होता. अर्साच 

त्याने िेकलेल्या एका लहानिा दगडाने बाबाबार्साहबेाचं नाक िुटलं. जग्याला वाटल ं ह े

कोणी पाह्यलच नाही. रातच्याला बा घरी आल्यावर बा ला ह ेर्सांशगतलं.  

     िहरात नुकतीच 'नामांतर चळवळ 'पेटल्याली होती. खडे्यापाड्यातून 

शवखुरलले्या दशलतांचे लोंढे िहराकड ेधाव घेत होते. शमळेल ती मदत लाटीत होते. दरु्सऱ्या  

फदविी र्सकाळीच िहरातून एक र्सुटबूटवाला,दाढी वाढशवलेला पुढारी अन केरबाच्या 
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घराम्होरं र्समदी माणर्स ं जमली. बा मातर र्सकाळच्यालाच कामावर गेला होता. खलबतं 

होऊ लागली, उलटर्सलुट चचाय झाली. दशलतांच्या भावना दखुवल्या, गावकर् यापार्सून 

दशलतांच्या घरादाराला व शजवाला धोका अर्सल्याचा अजय पोशलर्स ठाण्यावर दणे्याचं 

एकफदलानं ठरल.ं अन त्याच फदविी र्संध्याकाळी पोशलर्स चवकिीला गावात दाखल झाले.  

बानं मातर 'खरी घटना किी घडली' ह े पोशलर्साला र्सांशगतल.ं पुढार् याचा आशण 

िहराकड ेजायला आर्सरु्सलले्या पाखंडी लोकांचा डाव र्सपिले आपटला.  गावकर् यांना बा 

इषयी खुपच आपुलकी वाटू लागली. 'शभवा चव्हानानं र्सत्य उजेडात आणलं म्हणून 

गावावरचं इघीन टळलं बाबा!' अर्सं पटुपुटत र्सटुकेचा र्सुस्कारा टाकला. त्या फदवर्सापार्सुन 

मातर दशलताबद्दल गावकर् यांच्या मनात अढी पडली. तेढ शनमायण झाली. घृणा वाटू लागली. 

पण बा ला मातर कोणी दरू लोटल ंनाही, कोणी अंतर फदल ंनाही.  

    दत्तु पाटलाच्या पोरीचं, भर्सधूचं लगन तोंडावर आल ंहोतं. म्हणून त्यांनी बा ला 

र्सकाळीच र्सरपण िोडायर्साठी बोलावलं होतं. बा चं जेवणबी वाड्यावरच झालं. फदवर्सभर 

लाकड ंिोडून दमललेा बा फदर्स बुडायच्या वकुताला घरी आला. बा घरात बर्सत नाही तोच 

पोलीर्सांनी घराला गराडा घातला. गांजाचा धंदा करतो म्हणूनिान दोन-तीन पोशलर्स घरात 

घुर्सले व झडती घेतली. धुडक्यात बांधलले्या गांजाचा पोलीर्सांनी पंचनामा केला.  

एवढ्यात माय कामावरून परतली. र्समुर ह ेवाढल्याल ंवाढाण पाहून तर ती मटकन 

खालीच बर्सली. बानं गांजा बांधल्याल ंधडूत दाद ूअभंगच्या कमळीच्या जनु्या परकराचं होतं 

ह े मनातल्या मनात वळखील ं होतं. आपल्याच माणर्सांनीच आपला घात केला होता. 

घराच्या उघड्या धरुाड्यावाटं गठूड ं आपल्यावर ह े बालटं आणलं होतं. पण बा काहीच 

बोलला नाही. बा ला बेड्या घालुन पोलीर्स घउेन गेले. दरु्सर् या फदविी पाटलानं मोठ्या 

शमनतवारीनं बा ची जाशमनावर र्सुटका केली. काम अर्सल्याचा बहाणा करून बा र्सोबत न 

येता शतकडचं थांबला. पाटील एकटेच आल.े वाट पहातच आम्ही झोपी गेलो.  

रात्री बा घरी आलाच नाही. दरु्सऱ्या फदविी वडगाव-बोरगाव रस्त्यावरच्या मोठ्या 

वडाच्या झाडावर बा चं लोंबकळणारं प्रेत गावकर् यांना फदर्सलं. बा नं स्वतःच्या पागुट्यानं 

वडाच्या झाडावर िािी घेऊन जीव फदला होता. माणर्साच्या दषु्ट भावनांनी बाचा 'बळी ' 

घेतला होता. र्सत्त्यार्साठीच बा बळी पडला होता. गावकरी खपू हळहळले. र्सारे जण म्हण ू
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लागल,े'आज बाबांचा एका र्सच्या अनुयायाचा अंत झाला. बाबाच्या चरणी नेमानं 

बुध्दवंदना म्हणणार् या उपार्सकाचा र्सत्त्यार्साठीच बळी गेला ! 

    गावकर् यांनी मोठ्या श्रध्दनेे बाबार्साहबेाच्या पुतळ्याजवळच ' बा ' चा बर्सवललेा 

एक लहान पुतळा जण ूकाही ' र्सत्य हचे श्रेष्ठ आह,े माणर्सामाणर्सात तेढ शनमायण करणारं, 

दरुावा शनमायण करणारं तत्त्वज्ञान बाबांनी कधीच र्सांशगतलं नाही. माणूर्स नुर्सता 

पररशस्थतीनं र्सुधारून उपेगाचा नाही, तो मनानं र्सुदीक र्सुदारला पाह्यजे, तरच खर् या अथायनं 

बाबांच्या शिकवणुकीचं चीज झाल्यार्सारख ंहोईल,र्साथयक होईल. ' अर्सं र्सांगत शनश्चल उभा 

आह.े  पुतळ्यापुढं म्या फकती येळ हात जोडून भान हरवून उभा होतो ह े मला र्समजलंच 

नाही. अंतःकरण ढवाळून शनघालं.  मन गशहवरून आल.  नकळत आर्सवांची िुल ंगालावरून 

घरंगळून बा च्या चरणावर पडत होती.  र्सायबाच्या हाकेनं म्या भानावर आलो अन जड 

पावलानं कँपावर परतलो......  

              

 

  ***    ***   *** 
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गौरी-गणपती आल े तस े पाउस न पडताच ननघून गेले. आषाढात आदळलेल्या 

पावसाच्या तुटपुुंज्या ओलीवर कोवळी कोवळी नपकुं  कशीतरी उभी होती. आजारानुं लहान 

मुल कोमेजून जावी तसी दपुारच्या उन्हात कोमजूेन जाई. पळाटी-भूईमुगानुं तर कवाच कान 

वर केले होते. पावसाने डोळे वटारल ेतसे शेतकऱयाुंच्या तोंडचे पाणी पळाले ते डोळ्यातून 

येऊ लागले. वाुंझ बाईच्या फुगलले्या पोटासारखुं आभाळात काळे काळे ढग नुसतेच 

लोंबकळत होते पण पाऊस काही पडत नव्हता. पाऊस आज पडले उद्या पडले या भाबड्या 

आशेनुं आभाळाकडुं पाहून पाहून माना वाकड्या अन् डोळ्याच्या खोबणी झाल्या होयया. पण 

वरूण राजाला काही दया येत नव्हती, पाझर फुटत नव्हता. नेटानुं तग धरुन उभी असलेली 

नपकुं  पावसासाठी तरसनू गेली होती. दषु्काळ सदशृ वातावरण कोवळ्या पीकाुंना जणू 

वाकुल्या दाखवत होतुं.उगवणारा प्रययेक ददवस अनधकच धुळधान करून मावळत होता. 

बोरवाडी नशवारात दषु्काळाच्या ताुंडव नृययाला सुरुवात झाली. नवनहरीच्या 

पाण्यानुं तळ गाठले होते. अधधवट भरलले्या पव्हयाधनुं काढलले्या गढूळ पाण्यावर गावाचुं 

कसुंनुसुं भागत होतुं. गावच्या नशवारातून वाहणार् या ससदी नाल्याचा ' नवरोळ्याचा डोह ' 

तर केव्हाच कोरडा-ठाक पडला अन् लोकाुंना गुराढोराुंच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावू लागला. 

प्रययेक जण सचताग्रस्त होता पण यावर तोडगा मात्र सापडत नव्हता. 

बाजरीचुं सुकललेुं कोवळ्या नपकाकडुं पाहून आनुंदा धुमाळ हवालदील झाला होता. 

हताश होउन शेताच्या मेरावर बसला होता. नवचाराुंचुं वादळ ययाच्या डोक्यात उठलुं होतुं. 

पाहता पाहता भुतकाळातला तो प्रसुंग ययाच्या डोळ्यासमोर तरळू लागला..... 

दोन वषाांपूवी ' आपल्या मागास भागाचा नवकास ' व्हावा म्हणून तळमळीनुं कायध 

करणारे नवननवाधनचत आ.रावसाहबे खनाळे पाटलाुंनी कळकळीने कायध करून 'शेतीला पाणी 

नमळावे ' ह े गार् हाणे पोटनतडीकीने सरकारी दरबारी माुंडून, भाुंडून तुंडून ह्या भागात 

जलससचन पाणी योजना पदरी पाडून घेतली होती.' तळमळीनुं कायध करुन खर् या अर्ाधने 
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लोककल्याण करणारे ' म्हणून ययाुंचा नावलौकीक होता. रात्रुंददवस तळमळीनुं लोकसेवा 

करणारे आमदार खनाळेंची वाढती लोकनप्रयता पाहून बोरवाडीचे सरपुंच सभुानराव 

शहाणेच्या उगीचच पोटात दुुःखू लागायचे.लहान सान गोष्टीचुं भाुंडवल करून आमदारावर 

आगपाखड करून तोंडसखु घ्यायची एकही सुंधी सुभानराव कधीच चुकवत नसे.  

गेल्या ननवडणुकीत सुभानरावरावानुं आपल्यानवरुध्द लोकाुंना बहकावलुं अन् गावाचुं 

मतदान आपल्याला नमळू ददलुं नाही ह्याचा आ. खनाळे याुंना नवसर र्ोडाच पडला होता? 

पण सुंकोचीत नवचार न करता दरुदषृ्टीने आपआपसातले हवेेदावे बाजुला ठेवून ते सरकारने 

मुंजूर केलले्या जलवानहनीच्या कामाला ग्रामस्र्ाकडून सुंमती नमळवण्यासाठी बोरवाडीत 

आले होते. अन् आ.खनाळेंना बोरवाडीत पाहून सुभानरावाचुं नपत्त खवळलुं होतुं. सभुानराव 

पाहता पाहता लोकाुंना बहकाव ू लागला अन् लोकाुंना भडकवण्यासाठी नको ते बडबडू 

लागला..... 

'अरे, येड्याुंनो ह्या राजकारणी, पाताळयुंत्री माणसावर भरवसा ठेउ नका. हा धूतध 

माणुस पाईप लाईनच्या कागदपत्रावर आपल्या अडाणी माणसाच्या सह्या अुंगठे घेउन 

आपल्याला कजध बाजारी करण्याचा कुटील डाव आह े हा ह्याचा. कजाधचा डोंगर आपल्या 

बोडख्यावर होईल अन् मग ते कजध आपल्या सात नपढ्ाुंकडूनही दफटणार नाही. यया 

कजाधतच आपण नपचत पडू. अन् शेवटी कजध परतफेड झाली नाही म्हणनू सरकार आपल्या 

जमीनी लीलाव करणार. मग आपण भूमीहीन होऊन लाचार बनून दसुऱया पुढ े हात 

पसरायची वेळ आपल्यावर आल्यानबगर राहणार नाही. अन् असुं झाल्या नशवाय ह्या 

कारस्र्ानी आमदाराचुं मन शाुंत होणार नाही. वेळीच सावध व्हा अन् कजाधच्या फासामध्य े

आपल्या काळ्या आईची मान अडकवू नका. ययाच्या भूलर्ापाुंना बळी पडुन सह्या करू 

नका!' असुं खूप काहीबाही आमदारानवरुध्द उफनलुं अन् सह्या न दतेा समदजेण पाुंगले. 

पुढार् याुंच्या ह्या आपशी हवेेदाव्यापाई मात्र बोरवाडीकराुंच कधीही न भरून 

ननघणारुं नुकसान झालुं होतुं. अजाणतेपणी न कळत ययाुंनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून 

घेतला होता.  

आनुंदा मात्र अजूनही आमदाराजवळच उभा होता अन् सुभानरावला न जुमानता 

ननभीडपणे म्हणत होता..... 

'आमदार साहबे, म्या तयार हाय, मपल्या शेतामधुन न्या पईप लहीन. माही सम्मती 

हाय कशावर सह्या पाह्यजे यया घ्या! ' 
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  आमदाराुंनी बरोबरच्या माणसाला साुंगून लागतील तीर्ुं आनुंदाच्या सह्या घेतल्या. 

ययाचवेळी ययाुंनी ययाच्याकड ेन्याहाळून पानहले अन आपल्या मेमरीमध्ये आनुंदाचे नाुंव अॅड 

केले. अन् आमदाराुंची गाडी धुराळा उडनवत खानापूरच्या रस्ययाने ननघून गेली. मात्र तेंव्हा 

पासून सभुानराव आनुंदावर डूख धरून होता. अवघ्या सहा मनहण्यातच ' जलससचन 

योजनेंतगधत ' भली मोठी पाईप लाईन बनली अन् खानापूर, नाुंदापूर, चाुंदापूर नशवारात 

पाणी खेळू लागलुं. पाईप लाईनच्या पाण्यावर अवघुं नशवार नहरवगार झालुं होतुं. एकट्या 

आनुंदाच्या सम्मतीनुं काय फरक पडणार? अन् पाईप लाईन मात्र बोरवाडीची शेतुं 

तहानलेली ठेऊन नशवावरून गेली. बोरवाडी नशवार भेगाळून पाण्यासाठी व्याकूळ होत 

होतुं. काळ्या ढगाकडुं पाहुन मयुरानुं आनुंदाने नाचण्याऐवजी रडावुं तशी नजत्राबाुंच्या 

नपण्याच्या पाण्यापायी रडण्याची पाळी बोरवाडीकरावर आली होती. मग शेतुं पाण्यानुं 

नभजण्याची तर गोष्टच सोडा ! 

     

एके ददवशी अचानक अुंधारात पाईप लाईन कोणीतरी आनुंदाच्या शेताच्या 

बाुंधाजवळच फोडली. पाण्याचा लोंढा वाटावाटानुं वाहत जाऊन ससदी नाल्याच्या 

'नवरोळ्याच्या डोहात' उतरला होता. पाण्यानुं काठोकाठ भरुन डुचमळला होता. 

ढोरागुराुंच्या नपण्याच्या पाण्याचा पेच तरी तूतध सुटला होता. सकाळीच आनुंदा शेतात 

चकराला गेला. पाणी वाटानुं वाहातच होतुं. सुकत चाललेल्या कोवळ्या बाजरीच्या 

पीककडुं पाहून ययाच्या जीवाची घालमेल होऊ लागली. वाहणार् या पाण्याकडुं पाहून ययाचा 

मोह अनावर झाला. मागचा पुढचा नवचार न करता क्षणाधाधत ययानुं वाटानुं वाहून जाणारुं 

पाणी शेतात वळवलुं. शेतातल्या पीकाला पाणी पाजायला लागला. जसजसे पाणी शेतात 

दफरू लागल े तसतस े पीक नहरवागार तजेला धरू लागलुं. पाणी नपऊन तृप्त झालेलुं 

नहरवुंगार, टवटवीत पीक वार् याच्या झुळके बरोबर डोलत होतुं. ते पाहून आनुंदाचुं मन 

समाधानानुं फुलत होतुं. 

    मनात डूख धरून असलले्या सभुानरावला ह ेसहन होईना गेलुं. ययाने आनुंदावर 

पाईप लाईन फोडल्याचुं 'बालुंट ' पाईप लाईनच्या सायबाला गुपचूप भटूेन रचलुं. सायबाचे 

कान भरल ेअन् सायबानबी आनुंदावर 'पाईप लाइन फोडल्याचा दावा' पोनलसात गुदरवला. 

गावात पोलीसाुंची जाळीदार गाडी आली. फौजदाराने जुजबी पुस तपास केली अन् आनुंदा 
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जीवाच्या आकाुंताने "म्या पाईप लाईन फोडल्याली न्हाई" ओरडून साुंगत असताुंनाही ययाचुं 

काहीएक न ऎकता गाडीत घालुन नेलुं.  

ह ेसवध मुकाट्यानुं पाहणार् या आनुंदाच्या बायकोने -सरलानुं प्रसुंगाचुं गाुंभीयध मनोमन 

ओळखल.े वेळ वाया न घालवता नतनुं खुणेनुं सासर् याला घरात बोलावल े तस े पन्नाशीत 

असललेा बजाबा उतरलले्या चेहऱयानुं घरात नशरत कळवळून म्हणाला ' काय म्हणतीया 

पोरी आता? मल ेत काय बी सूचना झालुं, तुच साुंग काय तर उपाव ह्यावर आता !'  

तशी सरला म्हातार् याला म्हणाली "मामुंजी, तुम्ही कायबी काळजी करू नका, सवध 

काही नीट होईल पण तुम्हाला र्ोडी धावपळ करायला लागलुं एवढेच.”  

तसा बजाबा अधीरपणाने बोलला " साुंग सूनबाई, म्या काय करू म्हणतीया ?"  

ययावर सरला साुंगु लागली "तुम्ही आताच्या आता खानापूरला जावा. आ.साहबे 

रावसाहबे बायजा मावशीचे धाकल े दीर म्हणजे माझ े काकाच की? ययाुंच्या कानावर ह े

घाला. ह ेसारुं बालुंट आह ेह्यातून माह्या पोराला सोडवा म्हणावा ". अन् तीने बजाबाच्या 

हातात सवध इययुंभूत हकीगत नलहीललेी नचठ्ठी नीट घडी करुन दते खानापूरला नपटाळलुं. 

र्कलले्या बजाबाच्या पायात एकाएकी चैतन्य सुंचारलुं अन ययानुं हरणाच्या गतीने 

खानापूर गाठले.  

बजाबा आ.रावसाहबेाुंच्या बैठकीत आला अन् दारातून हात जोडून "राम राम 

"म्हणतच बैठकीत नशरला तस ेआमदार साहबेाजवळ खादीधारी कोनेदार टोप्या घातलले े

घातलेली माणसुं तेर्ुन हलली. तसे आमदाराुंनी हात जोडून' राम राम ' करून बजाबाला 

म्हणाले "या बाबा या,बसा ! " 

नोकराला पाणी, चहा आणायला साुंनगतले. बजाबा कड े मान वळनवत बोलल,े' हुं 

बोला बाबा, काय काम काढलत?’ ययावर सरलानुं ददललेी नचठ्ठी बजाबाने ययाुंच्या हातात 

ददली.  

ययाुंनी नचठ्ठी वाचल्यावर सवध प्रकरण ययाुंच्या लक्षात आलुं तसुं ते बजाबाला म्हणाल े

"तुम्ही आमचे पाहुणेच आहात, काही काळजी करू नका तुम्ही आता.मी सगळुं काही ठीक 

करतो " असुं म्हणत श्रीकृष्णाने सुदशधन चक्र दफरवावुं तसुं फोनची तबकडी दफरवू लागले. 
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ई                www.esahity.com 

 

 

सभतीवरील घड्याळाची टटकटटक अन् टेलीफोनची करधऽऽकरध याुंची जण ूकाही स्पधाध 

लागली होती. फौजदाराशी बराच वेळ बोलल्यावर ययाुंनी फोन बुंद केला. चहापाणी 

आटोपून झाल्यावर ययाुंनी ड्रायव्हरला बोलावून साुंनगतले "या आपल्या पाहुण्याुंनाुं 

बोरवाडीला सोडुन या ! " 

    अन् बोरवाडीचे वेशीतून पोलीस गाडी आमदाराुंची गाडी एकामागून एक गावात 

नशरल्या अन् बजाबाच्या घराजवळ घरऽऽघर करीत र्ाुंबल्या. बजाबा आनण आनुंदा या 

बाप-लेकाुंना घरी सोडून परत माघारी आल्या रस्ययाने ननघून गेल्या. 

    दसुऱयाच ददवशी पाइप लाइनच्या साहबेाच्या दखेरेखीखाली आनुंदाच्या शेतात 

पाईप लाईनचुं पाणी सोडण्याची व्यवस्र्ा करण्याचुं काम सरुू झालुं होतुं. आता आनुंदाचुं 

शेत पाणी नपऊन तृप्त आनण समदृ्ध होणार होतुं !  

     सभुानराव मात्र ' नवरोळ्याच्या डोहात ' ययाचुं पोरगुं मनसोक्त बटुकळ्या मारून 

तापाने फणफणून अुंर्रूणात पडलुं होतुं म्हणून ययाच्या इलाजा करीता डॉक्टरकड े

आनुंदाच्या शेताजवळून जाताना नाक कापल्यागत खाली मान घालुन शरसमदपेणानुं चकरा 

मारीत होता __ 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   
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वाचन िा एक चाांगला टाईमपास आि.े त्याि चाांगला वेळ जािो. पण वाचन िा 

केवळ टाईमपास नािी. आहण “वेळ” िा “घालवण्या”साठी नािी. आपण वाचि असिो िेव्िा 

आपण घडििी असिो. पुस्िकाांिले िब्द आपले हिंन्नी ििोड्याचे काम चोख बजावि 

असिाि. मनावर सांस्कार िोि असिाि. त्यामुळे वाचन करणारा समाज आहण हनव्वळ 

पोटाथी समाज याांछयाि फ़रक असिो. ददसिो. जाणविो.  

त्यािून िब्द जर मािृभाषेिून असिील िर त्या हिंन्नीला धार येिे. िािोडी जोमदार 

िोिे. मनावर िोणारे पररणाम आहण सांस्कार अहधकच गडद असिाि. म्िणून मराठीि 

वाचन सांस्कृिी रुजवायची आि.े वाचनाची आवड जोपासायची आि.े वाचनाची वृत्ती, 

वाचनाचा िंांद फ़ुलवायचा आि.े एकट्यादकुट्या व्यक्तीि नािी. मराठीछया कोट्यवधी 

सािराांि मराठी वाचनाची गोडी हनमाडण करणां आहण त्याचां िंांदाि रुपाांिर करणां ि ेआमचां 

ध्येय आि.े आहण त्यासाठी माध्यम आि ेइांटरनेट. 

एक गोष्ट सत्य आि.े अगदी रुस्िमािला रुस्िम वाचक आपलां पहिलां पसु्िक हवकि 

घेि नािी. कधी भॆट म्िणून, कधी घराि पडलेलां. कधी िॆजारून. कधी वाचनालयािून. 

त्याछया िािाि हवनामूल्य पुस्िक पडिां आहण िो वाचिो/वाचिे. मग जसजिी गोडी लागि 

जाईल िसिसां ककमिीची पवाड न करिा पुस्िक हमळवून वाचायला लागिो. पण िी गोडी 

पेरावी लागिे. म्िणून आम्िी हवनामूल्य पुस्िकां  दर आठवड्याला हनमाडण करून पाठवि 

असिो. या अहभयानाि आम्िाला लेखकाांचां खुप पाठबळ आि.े अनेक चाांगले चाांगल ेलेखक 

आपली उत्तम दजाडची पसु्िकां  आम्िाला हवनामूल्य उपलब्ध करून दिेाि. म्िणून िर आम्िी 

आपल्याला उत्कृष्ट पुस्िकां  हवनामूल्य दऊे िकिो. हवनामूल्य आि ेम्िणून कािीिरी साधांसुधां 

दिे नािी. बाजाराि पैसे दऊेनिी हमळणार नािीि अिी उत्कृष्ट दजेदार भारी पुस्िकां  आम्िी 

हवनामूल्य दऊे िकिो िी केवळ आमछया लेखकाांछया कृपेने. 

ई साहित्य प्रहिष्ठान ि ेव्यासपीठ नवीन मराठी साहिहत्यकाांसाठी आहण वाचकाांसाठी 

ई पुस्िकाांचे दालन घेऊन उभे ठाकले आि.े लाखो वाचकाांपयंि िी पुस्िके हवनामूल्य 

हविरीि करायला सुरूवाि केली आि.े इांटरनेटवर मराठी भाषेिील साहित्य लोकहप्रय 



करण्याची चळवळ हिरररीने पुढे नेली. कहविा, कथा कादांबऱ्या आहण गांभीर हवषयाांवरची 

पुस्िके प्रकाहिि केली. दोन लाख रहसकाांपयिं ि े दजेदार साहित्य हवनामूल्य पोचवले. 

हवनामूल्य. ि ेएक भव्य काम सुरू आि.े नव्या प्रहिभा, नवे लेखक, नवीन हनर्ममिी. मराठीि 

एक नवा अध्याय हलहिला जाि आि.े िी नुसिी सुरुवाि आि.े लेखकाांचां पाठबळ जर असांच 

हमळि राहिलां िर फ़ार मोठी झेप घ्यायची महनषा आि.े 

ई साहित्य प्रहिष्ठानछया वेबपेजवर साित्याने नवनवीन भर पडि असिे. आपण 

पिािा ना? नवीन सुमारे िीस पुस्िकां  लवकरच येि आििे. सगळीच िुम्िाला िवी असिील 

िर सांपकाडि रिा. VIP सभासद बना.  

VIP सभासद बनणां अगदी सोप्पां आि.े आपल्या ओळखीछया दिा लोकाांचे मेल आय 

डी      आहण बना VIP सभासद.  

एका दमाि िीन कामां. पहिलां म्िणजे िुम्िी VIP सभासद बनिा. ज्या दिा लोकाांना 

िुमछयामुळे फ़्री पुस्िकां  हमळिाि िे खुि िोिाि. आहण यािून िुम्िी मराठी भाषेछया 

सांवधडनाला अमूल्य असा िािभार लाविा. आि ेना : एक दम : िीन कामां. 

सांपकड  साधा : esahity@gmail.com 

िी सेवा पूणडपणे हनःिुल्क आि.े त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुि िोिील. हिवाय 

आम्िी िी खात्री दिेो की या ई मले्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य 

पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इिर कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्याांना त्रास ददला जाणार 

नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या माहििीिल्या दिा ककवा अहधक मराठी सािराांचे ई 

मेल पत्त ेआम्िाला द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि. 
 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान 
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