
 

 

 

  



चर्मयोगी 

ह ेपुस्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांच ेकष्ट ि पैसे आहते.  

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते 

कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते 

कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी 

लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पुस्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद.  

साद आह ेआमची. हिा प्रवतसाद.  
 
 

दाद म्हणज ेस्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच े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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                       मनोगत  

  

          हरळ्या हा  चाांभार समाजातील पहहला सांत  होवनू 

गेला, जो सांत रहवदासाच्या जन्माच्या चारशे वर्ाापुवी जन्मला. 

तयाांनीही कवने रचली. पण वचनभांडाराला आग लावनू 

तयातील काही साहहतय समाप्त केलां गेलां. तयाांनीही आपल्या 

कवनातून समाजातील भेदभाव, रुढी, परांपरा, चालीरीतीवर 

जोरदार हल्ला चढहवला. काही चाांभारसमाजातील मांडळींना 

हरळ्या, ककैय्या कोण ह ेअजनूही माहीत नाही. तयाांचे बहलदान 

माहीत नाही. तसेच आपल्याही समाजात रहवदासापवुी एक 

महान सांत हरळ्याच्या रुपाने होवनू गेला ह ेशोधण्याचा तसेच 

जाणनू घेण्याचाही ते प्रयतन करीत नाहीत. खरांच हरळ्या आहण 

मधवुय्याने सरांजामशाही राजवटीत जे काही केलां. तयाांच्या 

बहलदानातनूच बसवक्ाांती होवनू एका नव्या यगुाला प्रारांभ 

झाला. ह े हवसरता येत नाही. हरळ्या हा जातीने चाांभार जरी 

असला तरी सांताच्या राांगेत तो पहहला सांत आह ेह ेमानावेच 

लागेल.  



         सांत हरळ्या हा चाांभार समाजातील पहहला सांत 

आह.े पण तयाांच्याबद्दलची माहीती बहुत ांश चाांभार समाजाला 

नसल्याने मी सांत हरळ्यावर चमायोगी कादांबरी हलहून तयाांचा 

इहतहास चाांभारसमाजच नाही तर जगापढुे आणण्याचा 

अल्पश: प्रयतन केलेला आहे. इ.स. एकहजार च्या दशकात 

म्हणजे सांत ज्ञानेश्वरापवूी आहण म्हाईभटापुवीही तसेच सांत 

रहवदासापुवीही सांत हरळ्या हा चाांभार समाजातील पहहला सांत 

होवनू गेला. ज्याने समाजातील जातीभेद, अस्पशृ्यता 

मोडण्यासाठी स्वतःच्या मलुालाच दावणीवर लावले. नव्ह ेतर 

तयाचा हववाह एका  ब्राह्मण मांत्र्याच्या मलुीशी करुन हदला. 

तयाकाळी जातीतच हववाह करण्याची प्रथा अहस्ततवात होती. 

तसेच असा आांतरजातीय हववाह केल्यावर आपल्याला फाशी 

होव ूशकते. याचीही कल्पना हरळ्याला होती. तरीही प्राणाची 

पवाा न करता तयाांनी आपल्या मलुाचे लग्न ब्राह्मणाच्या मलुीशी 

लावनू हदले. मात्र ते कसे लावनू हदले? तयासाठी तयाांनी तया 

ब्राह्मण मांत्र्याला कसे तयार केले? बसवेश्वराचे हरळ्याला कशी 

मदत केली? का मदत केली? गलुाबी कोण होती? वैगेरे प्रश्ाांची 

उत्तरे या चमायोगी कादांबरीतच आपल्याला पाहायला 

हमळतील. ही माझी ऐहतहासीक पसु्तक असून वाचकाांना 



आनांद, हवरांगळूा तर दणेारच आह ेनव्ह ेतर एक सतयही तमु्हाला 

माहीत होईल, जे तमु्हाला माहीत नसेल. यासाठी हलहहलेली व 

समस्त चाांभारसमाजाला वाहहलेली हचत्तथरारक कथा 

कादांबरीच्या रुपाने.  

           

                                           अांकुश हशांगाडे 

                          ९९२३७४७४९२,  

      ९३७३३५९४५० 

  

  



 संत हरळ्याचे जीवनावरील चर्मयोगी कादबंरी 

     कवी अांकुश हशांगाडे याांनी कातळे शहीदाांचे या नावाने 

बाराव्या शतकातील म. बसवेश्वरावराच्या जीवनाशी सांबांधीत 

एका दहलत सांताचे जीवन यावर आधारीत कादांबरी माझे 

प्रस्तावनेसाठी सादर केली. ती मी वाचनू काढली. याचे कारण 

ती वाचनीय आह.े आवडलीसदु्धा... पण तयाांनी या कादांबरीला 

हदलेले नाव मला समपाक वाटले नाही. तयाांना मी चमायोगी नाव 

सचुहवले. ह्यावर तयाांनी होकार हदला.  

        ज्या हलांगायत सांतावर ही कादांबरी हलहहण्यात आली. 

तया सांताचे नाव आह े सांत हरळ्या. ते चाांभार जातीचे होते. 

महातमा बसवेश्वर ह े कनााटकातील कल्याण नगरात चालकु्य 

हब्रज्वल राज्यात प्रधानमांत्री पदी कायारत होते. तयाांनी 

एकदवेोपासना(हशवततव)रम हाच कैलास, दासोह(दानधमा), 

सदाचार, अस्पशृ्यता हनवारण आहण स्वातांत्र्य समता बांधतूा 

ततवावर अनभुव मांटप ही अहधष्ठीत धामीक सांसद स्थापनू तयात 

महहलाांना प्रथम आरक्षण दवेनू, तयाांना हशक्षीत करुन 

तयाांच्याकडून लोकभारे्त वचनवाङ्मयाची हनमीती करुन 

बाराव्या शतकात सांपणूा मानव समाजाला एका झेंड्याखाली 



आणल.े तयामळेु काश्मीरपासनू कन्याकुमारीपयंत अनेक 

व्यवसाय करणारा मानव समाज बसवाच्या कल्याण नगरीत 

एकत्र झाला. तयातील सांत हरळ्या हे एक होय. चमायोगी ही 

कादांबरी शहीद सांत हरळ्याच्या जीवनावर रेखाटलेली आह.े  

         ही कादांबरी सांत हरळ्या आहण तयाची पतनी 

कल्याणीअम्मा या दोघाांच्या दहुरेी अपाणावर साकारली आह.े 

कन्नडभार्ेतील बसववाङ्मयात या कादांबरीच्या अल्पशा 

पाऊलखणुा आढळतात. पण मराठी भारे्त या सांताचे 

जीवनचरीत्र अजरामर झाले आहे. म. बसवेश्वराांच्या कल्याण 

क्ाांतीचे ह ेआद्य पे्ररक स्थान असल्यामळेु सांत हरळ्या चरीत्राचा 

मागोवा घेतल्याहशवाय बसव वाङ्मयाला पणुातव येत नाही.  

        सांत हरळ्या हे चाांभार जातीचे सांत म. बसवेश्वराच्या 

हकतीच्या सगुांधावर मोहीत होवनू तयाांची राजधानी 

बसवकल्याणला चाांभार मोहोल्ल्यात राहू लागले. ते 

कनााटकातून येथे आलेले होते आहण प्रधानमांत्री बसवेश्वराच्या 

दशानासाठी अहोरात्र व्याकुळ झालेले होते. असाच एक हदवस 

उजळला आहण बसवेश्वराच्या दशानाचा लाभ झाला.  



        म. बसवेश्वर हफरत हफरत एकदा चाांभार मोहोल्ल्यात 

आल.े तेव्हा हरळ्याने बसवेश्वराला एकवेळ वांदन केले. 

तयावेळी बसवेश्वराांनी हत्रवार शरणाथा म्हणत तयाचे आदराहतथ्य 

हस्वकारले. हरळ्या ह े भावकू झाले. म. बसवेश्वराांनी दहलत 

जातीतील सामान्य माणसाला हत्रवार नमस्कार केल्यावर ते 

हळहळल.े तयाांनी ही व्यथा कल्याणीअम्माला हवर्द केली. ही 

घटनाच बसवेश्वराचे ऋण फेडणारी होती. असो समजनू तयाांच्या 

ऋणातनू मकु्त कसे व्हावे, तयाांना कोणती भेट द्यावी असा हवचार 

या दाांम्पतयाने केला. शेवटी तयाांचा व्यवसाय पादत्राणे 

बनहवण्याचा असल्याने पादत्राण बनवनू ते अपाण करुन 

ऋणातनू मकु्त होण्याची इच्छा. पण ही पादत्राणे कोणाच्या 

चमााची करायची यावर चचाा सरुु झाली. तयावर असे ठरले की 

पादत्राणासाठी स्वशरीराचे कातळे वापरावे. तयासाठी 

कल्याणीअम्माही सज्ज झाली. हरळ्याने उजव्या माांडीचे व 

कल्याणीअम्माने डाव्या माांडीचे कातळे वापरले. हे कातळे 

कापताांना या दाांम्पतयाांना काय वेदना झाल्या असतील तयाची 

नसुती कल्पना केली तरी अांगावर शहारे येतात. पण 

बसवहनष्ठाच या घटनेला कारणीभतू आह.े केवढा हा तयाग. 



केवढा हा अहपात भाव. तयाांचे गरुु अरळहलांगेश्वराांना सदु्धा हा 

भाव अपाण केला नव्हता.  

         ही पादत्राणे बनवनू ते म बसवेश्वराांना अपाण करायला 

गेले. आपली तयागहनष्ठा हवर्द केली. तयावेळी बसवण्णा 

तयाांच्या कृतीवर हळहळले. पादत्राणे तयाांनी हस्वकारली. पण ती 

पायात न घालता ती डोक्यावर धारण केली. ते म्हणाले, 'एका 

सांत शरणाांनी स्वमाांडीचे कातळे कापनू तयार केलेली पादत्राणे 

मी पायात कशी घाल?ू ती माझ्या डोक्यावर शोभतील. तयावेळी 

हरळ्या आहण कल्याणीअम्माच्या नेत्रातनू अश्रधुारा वाहू 

लागल्या. बसवण्णाांनी ही पादत्राणे हरळ्याच्या कमलहस्तात 

दवेनू दवेघरात ठेवनू पजूा करण्याची हवनांती केली व हनरोप 

घेतला.  

         रस्तयात तयाांना मधवुय्या मांत्री भेटले. तयाांनी ती 

पायात घालताच तयाचा तयाांना भयांकर दाह सरुु झाला. तयाांनी 

हरळ्याची क्षमा मागीतली.  

        १२ शतकातील बसवअण्णाांचे राज्यात सवाजातीचे 

नगरजन असून तयात अस्पशृ्यता नव्हती. म्हणनू बसवण्णाचा 

हलांगायत धमा भारतात वेगाने वदृ्धींगत होवनू बलहुचस्तानपासून 



तर कन्याकुमारीपयंत शरण धमासांसद अनभुव मांटपात येवनू 

तयाांनी वचनसाहहतय हनमीती केली ह े वैहशष््टयपणुा आह.े तया 

हनमीत साहहतयात हरळ्याचाही समावेश आहे. सांत हरळ्या व  

ब्राह्मण मांत्री मधवुय्या ह्या दोघाांनीही इष्टहलांगहदक्षा घेवनू ते 

गरुुबांध ूझाले. पण पढुे मधवुय्याची कन्या वनजा ही हत्रपरुातक 

तलावातील फुले तोडताांना पाय घसरुन तलावात पडली 

असताांना एकही तरुण आला नाही. ती मरते आह ेह ेहरळ्याचा 

पतु्र हशलवांताने पाहहले व तयाने तलावात उडी घेवनू हतचा जीव 

वाचवला. पढुे हतचे लग्न करण्याचे ठरले. तयावेळी हतने 

कोणतयाही  ब्राह्मण यवुकाशी लग्न नाकारुन हशलवांताशीच 

लग्न करण्यास ती सज्ज झाली. हदक्षा घेतल्यानांतर दोन्ही कुटूांब 

सजातीय झालां होतां. पांथ धमांधाांनी हा हववाह हवजातीय 

ठरवला. मधवुय्या, हरळ्या व हशलवांताला हब्रज्वलाने बांहदस्त 

केलां. या अन्यायाथा म. बसवेश्वराांनी प्रधानमांत्री पद सोडून ते 

कुां डलसांगमास हनघून गेले. इकडे हब्रज्वलाचा खनु झाला. 

कल्याणातील हशवशरण कल्याणचा तयाग करुन इतरत्र 

वास्तव्यास आल.े अशी ही ऐहतहाहसक क्ाांती होय.     



          हब्रज्वल वधाला कारण घडले ते अहतशय कु्रतेचे 

होत.े वरील हतन्ही व्यक्ती गनु्हगेार नसताांना ही तयाांची गनु्हगेार 

समजनू तयाांचे नेत्रछेदन करुन हत्तीच्या पायी तडुहवण्यात आले. 

मेल्यानांतर तयाांची पे्रते कुटूांबाच्या स्वाधीन न करता बुरुजावरुन 

फेकून दणे्यात आली. या अतयाचाराला शरणाांनी हवरोध केला. 

तयातनू धमासांकट ओढवण्यात आलां. नव्ह ेतर हरळ्या हशलवांत 

आहण मधवुय्या अस्पशृ्यता हमटहवण्यास ह बसवधमाासाठी 

शहीद झाले.  

         याच पार्श्वभमूीवर अांकुश हशांगाडे याांनी चमायोगी 

कादांबरी हलहहलेली आह.े तयात कन्नड भाव असला तरी हतचा 

सार मराठीत आह.े या कादांबरीत सांत हरळ्या नाटकातील 

प्रहतहबांब साकार झालेले आह.े ह ेलोकहप्रय नाटक सन १९६८ 

रोजी मुांबईच्या बसवेश्वर नाट्य मांडळातफे म बसवेश्वर आहण 

सांत हरळ्या शतमातोतसम समारोप प्रसांगी मुांबईच्या आझाद 

मैदानावर समुारे पाच हजार पे्रक्षकाांसमोर सादर करण्यात आला.  

         सांत हरळ्या नाटकाचा प्रारांभ जसा शोकाांहतकाने 

झाला. तसेच शेवटही शोकाांहतकाने झालेला आढळतो. बालक 

हरळ्याला नरसय्या अडवतो. आपल्या सावलीचाही हवटाळ 



येथील हशवभक्ताांना होतो म्हणनू मांदीरात जाता येत नाही. 

आयषु्यात जगत असताांना अस्पशृ्यतेचे दःुख मी भोगले. ते 

तझु्या वाटेला येव ूनये. अस्पशृ्यता म्हणजे फार मोठा शाप आह.े 

ती मानवाचे ही असांख्य बहलदान घेवनूही सांपहवता येणार नाही. 

तसेच सांतषु्ट होणार नाही. अशी बहलदानाची कथा एकशे चौसष्ट 

पषृ्ठात हवस्तार पावली आहे. कन्नडमधील कथानक मराठीत 

हवशद करणे कठीणच. पण अांकुश हशांगाडे याांनी ही कादांबरी 

रेखाटून वातावरण हनमीती केली आहण कथेला प्रश्ोत्तर रुपात 

नेत नेत वाचकाांची हजज्ञासा कायम ठेवण्याचा प्रयतन केला. 

बसव साहहतयात वास्तहवकता चरीत्रे फार जरी असले तरी 

कादांबरी फामा फार कमी. तयामळेु सांत हरळ्या या शहीदावर ही 

पहहली कादांबरी ठरेल. हतचां स्वागतच होईल. लोकहप्रय ही 

ठरेल. अशी शुभदा मी प्रगट करतो.  

    हशवापानमस्त!ु 

                             हदवांगत डााँ. सधुाकर मोगलेवार  



 

 

ही क दांबरी सांत हरळ्य़  (हरळय्य ) 

य ांच्य  जीवन तील ज्ञ त घटन ांच  

अभ्य स करून ललहीली आह.े य  

क दांबरीतील अनेक स्थळे, व्यक्ती व 

घटन  क ल्पलनक असनू त्य त 

कोण च्य ही भ वन  दखु लवणे ह  हते ू

न ही. कोण ही स्थळ, व्यक्ती व  

घटनेशी प्रत्यक्ष व  अप्रत्यक्ष सांबांध 

न ही. तस  तो आढळून आल्य स तो 

लनव्वळ योग योग समज व .  

 

  



भाग पहहला 

 

        आजबुाजचूी गदा झाडी माणसाच्या माणसुकीला 

सांपन्नता दते होती. तयाच झाडीत जांगली श्वापदां अहधवास 

करीत होती. तया गदा झाडीत पळस, आांबा, हबबा, सालई, 

मोहई, पाांजरा, साग इतयादी वकृ्ष डौलात उभे होते. तया गदा 

झाडीतील सांपन्नता वाखाणण्याजोगी होती. तयाच गदा झाडीतनू 

एक सांहदग्ध पायवाटही जात होती. रस्ता तसा हबकट होता. 

डोंगरदर् यातून कडेकपारीतून जाणारी पायवाट पाहहली तर 

मनातनू धस्स झाल्याखेरीज राहायचां नाही.  

         ती पायवाट कुठे जात असेल असा प्रश् नेहमी 

कोणालातरी पडायचा. ते तया वाटेने जायचे. पण रस्तयात तया 

जांगली श्वापदाांचे हशकार व्हायचे. याच झाडीत एक नरसय्या 

नावाचा जातीने चाांभार असलेला गहृस्थ आपलां अहस्ततव 

हटकवनू होता. जांगली श्वापदाची भीती न बाळगता आपल्या 

हकतयेक हपढ्याांपासनू तो हतथे वास्तव्य करीत होता. सांपतय्या, 

हकसनय्या, कचरय्या, चातय्या, रामय्या सोबतच नरसय्याने 



राहून आपला सांसार थाटला होता. सांसाराचा रहाटगाडगा रेटता 

रेटता तयाच्या नाकी नव यायचां.  

       नरसय्या राहात असलेल्या भभुागाला चाांभारवाडी म्हणत. 

तसा तो भभुाग सांपणूा जांगलाने वेहष्टलेला होता. तया 

चाांभारवाडीच्या बाजलूा एक कल्याण राज्य होतां. तया कल्याण 

राजधानीत राजा हब्रज्वल हा एक अतयाचारी राजा राज्य करीत 

होता. राजा हब्रज्वल हा एक अतयाचारी व अन्यायहप्रय राजा 

म्हणनू तयाची ख्याती पसरली होती. तयाचे मांत्री दखेील 

अतयाचारी व अन्याय करणारेच होते. जणू आपल्या 

राजपदाच्या अन्यायी शखृलेने वेहष्टलेले राजे या हब्रज्वलाच्या 

वांशपरांपरेत होते. प्रजेवर ते नेहमी जलुमू करीत असत. नव्ह ेतर 

तो जलुमाांचा इहतहास तयाच्या सातव्या हपढीपासून चालत 

आलेला होता. हब्रज्वल राजा न्याय करताांना कोणाला हत्तीच्या 

पायाने तडुवीत असे तर कधी कडेलोट करीत असे. तर कधी 

नेत्रछेदन करण्याची हशक्षा दते असे.  

           जातीपातीची पाळमळुां तया काळात खपु खोलवर 

रुजलेली होती. जात केव्हा कुठून हनमााण झाली ह े जाणनू 

घेण्यापेक्षा ती पाळण्यावर खपु लोक हवश्वास करीत असत. 



तयामळेु आचरणात नेहमी हवटाळाचा भरणा असे. हवटाळाच्या 

हवळख्यात दहलत जात नेहमी भरडली जात होती. राजा आहण 

मांत्रीगण या दहलत जातींना कधीच समानतेची वागणकू दते 

नसत.  

       राजाांकडे हतनही अहधकार एकवटलेले होते. न्यायदान 

करणे, प्रजेचे रक्षण करणे आहण राज्य चालहवणे. याव्यहतरीक्त 

प्रजेसाठी अन्न वस्र हनवार् याची व्यवस्था करणे हे दखेील 

राज्याचे प्रथम कताव्य होते. तया कताव्यात हयगय करण्याची 

गोष्ट राजा करु शकत नव्हता.  

       दहलत जातीमध्ये चाांभार, माांग, मेहतर, महार, बलई, 

खाटीक, डोअर, सतनामी इतयादी हनम्नवगीय जाती येत असत. 

तयाांचा अहधवासही दरू अशाच हठकाणी असायचा. जर एखाद्या 

वेळी राज्यात आपत्ती आल्यास हकां वा जनावर मरण पावल्यास 

हकां वा बाळांतपण करायचे झाल्यास या दहलत जातीतील 

लोकाांना बोलाहवले जात असे. तयाांच्या मांदीरप्रवेशावर तर 

कडक बांदी होती. मांदीराच्या बाहरे राहून पायरीखालीच 

पायरीवर सावली न पाडता तया सवणांच्या अगदी लपून छपून, 

चोरुन दशान घ्यावे लागत असे. एखादा व्यक्ती नजरचकुीनां 



दृष्टीस पडला तर तयाचा तयाला स्पशा होव ू नये, म्हणनू 

जोरजोराने घोड्यासारखे हकां चाळावे लागायचे. यामुळे पढूुन 

येणारा स्पशृ्य व्यक्ती सावध होवनू आपला मागा बदलवीत असे. 

कारण या दहलत व्यक्तीचा हात लागताच या स्पशृ्य व्यक्तींना 

आांघोळ करावी लागत असे.  

        भेदभावाने चरणसीमा गाठली होती. भेदभावाच्या 

बरुख्याने पछाडलेल्या व्यक्तीच्या हातून दहलताांचा केव्हा जीव 

जाईल ह ेसाांगता येत नव्हते. अशातच चकुीनां एखाद्या मलुाने न 

समजनू मांदीरप्रवेश केलाच तर तयाला कु्सावर चढहवण्याची 

प्रथा तया काळात अहस्ततवात होती. तशी बोधीसतव तथागत 

गौतम बदु्धाची हवचारसरणी लोक खुलेआम वापरत नसत.  

       कल्याण राज्यात हकतयेक सांत व हवद्वान मांडळी राहात 

होती. ते आपल्या हवचारातनू व सांतवाणीतून दवेाचा गोडवा 

गात असत. पण हयात नसलेल्या दगडाच्या देवालाही तयाांच्या 

सांतनाणीतून जाग येत नव्हती. हवद्वान आपल्या वाणीने व 

हवचाराने लोकाांना पे्ररीत करत. पण तयाांच्यावरच राजद्रोहाचा 

खटला ठेवनू तयाांनाच फासावर चढहवले जात असे. तयामळेू तया 

काळात कोणीही राजसत्तेच्या हवरोधात जात नसत.  



         दहलत माणसाांना हशक्षा होत. तया हशके्षत कधीकधी 

झाडाला बाांधून ठेवले जाई. आपल्याच माणसाांना झाडाला 

बाांधनू जांगलात हहांस्र प्राण्याांचे हशकार होण्याचे दृश्य ही दहलत 

मांडळी नेहमी पाहात असत. यातनुच बांडाचे वारे या दहलत 

माणसाांच्या मनात हनमााण झाले होते. एखाद्याने हशके्षस पात्र 

असणार् या व्यक्तीला वाचहवण्याचा प्रयतन केलाच तर तयालाही 

तशाच हशक्षा होत. तयाांचा स्पशा हा अगदी वेंडाळल्यागत 

वाटायचा. तयाांचा चकूुन स्पशा झालाच तर स्पशृ्य व्यक्तीला 

हत्रवार आांघोळ करावी लागायची. तहानलेल्या व्यक्तीला हवहीर 

समोर असुनही व हतथे बादली दोर असनुही पाणी हपता येत 

नसे. जोपयंत एखादा व्यक्ती तया हवहहरीजवळून येत नसेल, 

तोपयंत तयाला पाणी हपता येत नसे. एखादा व्यक्ती तया 

हवहहरीजवळून भटकला आहण तयाला जर तया अांकाळी 

व्यक्तीची तहानेची वेदना तयाला माहहत झाल्यास तोच 

भावनेच्या भरात दहलत माणसाांना पाणी पाजत असे. अन्यथा 

तहानलेली व्यक्ती तहानेने व्याकुळ व्हायची. कधीकधी मरूनही 

जायची. पण हशक्षेच्या भीतीने असा व्यक्ती हवहहरीला हात 

लावत नव्हता.  



        काही काही स्पशृ्य लोक ह ेदयाळू होते. तयाांना दहलताांची 

वेदना कळायची. पण हशके्षच्या भीतीपोटी तेही या दहलताांच्या 

वेदनेकडे दलुाक्ष करायचे. जर एखाद्या दहलताने आपला तहानेने 

जीव जाईल म्हणनू जर का हवहहरीला हात लावलाच तर तयाला 

जबरदस्त हशक्षा होत असे. हशवाय पुरोहीताांकरवी तया हवहहरीचे 

शदु्धीकरणही केलां जात असे. तया शदु्धीकरणानसुार हवहहरीत 

गोमतु्र टाकण्यात येई. (गोमतु्र म्हणजे गाईचे मतु्र. )ज्यामध्ये 

करोडो हवर्ाण ूवास करायचे. ज्यामळेु सांपणूा हवहहरीचे पाणी 

घाणेरडे व्हायचे. तरीही ह्या शास्रीय कारणाांची हममाांशा लक्षात 

न घेता माणसुकी हरवलेला तथाकथीत समाज फक्त दहलताांच्या 

स्पशााने अशदु्ध व्हायचा. पण गाईच्या गोमतु्राने अशदु्ध होत 

नव्हता.  

       दहलत मांडळी ही मोटा व चप्पल बनहवण्याचे काम करीत. 

तयाांना दवेीपरसही मोठी स्पशृ्य मांडळी वाटत होती. कारण 

प्रतयक्ष दवेालयातील दवेाजवळ ती मांडळी आपली हवनांती 

घेवनू जाव ूशकत नव्हती. तयाांच्या इच्छा हीच स्पशृ्य मांडळी 

दया आल्यास दरू करायची. तरीही कोणाला दोर् न दतेा ही 

दहलत मांडळी स्वतःला पापी समजनू जीवन जगत असत. 



अज्ञानीपणामळेू तयाांच्यात सधुारणेचा गांध नव्हता. उच्च 

वहणायाांचे उांबरठे हझजहवण्यात अन ् तयाांची सेवा करण्यातच 

तयाांचा हदवस जात असे.  

        स्रीयाांच्या बाबतीत थोडीशी हस्थती वेगळी होती. एखादी 

सुांदर साजेशी दहलताांची मलुगी असल्यास हतच्याकडे उच्च 

वहणाय मांडळी पे्रम सोडून फक्त वासनेच्याच दृहष्टकोणातनू 

पाहात असे. एखाद्याला जर ती आवडलीच तर तो हतच्यावर 

पाशवी बलातकार करीत असे. पण भीतीपोटी ही दहलत मांडळी 

राजाकडे कधी कोणतीच तक्ार करीत नसत. समजा तक्ार 

केलीच तर तयात गनु्हगेाराला मोकळे सोडून गनु्हाची दोर्ी तया 

दहलत मलुीलाच समजनू तयाची हशक्षा तया मलुीच्या 

आईवडीलाांना दते असत. तरीही उच्च वहणायाांच्या गुपचपूच्या 

आमीर्पे्रमाला या दहलताांच्या मलुी बळी पडत. तसेच लग्न न 

करता तया तयाांच्या बाळाच्या माता बनत. कामवासना पणुा 

करण्यापुरते हववाहाचे आमीर् दवेनू ही उच्चवहणाय मांडळी या 

तरुण मलुींचा हनव्वळ उपभोग घेत. पण जेव्हा तयाांना ही दहलत 

मलुगी गभाार असल्याचे कळत असे. तेव्हा मात्र ते तरुण 

हतच्यापासून कोसो दरू जात असत. वेदना मात्र तया मलुीलाच 

भोगाव्या लागत. अशातच गभापाताचे मागा माहीत नसल्याने 



ह्या दहलत मलुी आपल्या आईवडीलाांना तयाबद्दल जेव्हा 

साांगत. तयावर ते मायबाप आपली बदनामी होव ू नये म्हणनू 

स्वतःच्या मलुीचाही जीव घ्यायलाही मागेपढुे पाहात नसत. 

तयामळेु नाहीतरी जीव जाणारच या भीतीने ह्या तरुण मलुी 

आपला जीव स्वतःहाच आपल्या माय बापाला माहीत न करता 

सांपवीत असत. तया प्रसांगामळेु एखाद्या सावकाराच्या शेतातील 

हवहहरीवर आपली जीवनयात्रा सांपहवताांना या मलुींना भीती 

वाटत नव्हती. जेव्हा ही घटना गावात माहीत होत असे. तेव्हा 

तयाचा ठपकाही ह्याच दहलतावर फोडला जात असे.”गेली 

असन कुटवाले" "मेली तोंड काळां करुन" अशा प्रकारचे वाक्य 

नेहमी कानी पडत. तयामळेु सांपणूा दहलत मांडळींना काय करावे? 

अशा प्रकारचे प्रश् हवचारात येत असत. अशाप्रकारे वरीष्ठ 

मांडळी आपल्या क्ाांतीकारी तरुणाांच्या हवचाराची अनुभवाच्या 

आधारे कत्तलच करीत होते.  

     दहलताांनी बनहवलेल्या चपला सवणांच्या आवडीची वस्तू 

होती. एरवी राजे महाराजे या दहलताांनी बनहवलेल्या चपला वा 

जोडे घालनू हमरवीत असत. एखाद्या सवणा मलुीचीही पसांती 

या पायावरुनच होत होती. मानवाच्या शरीराच्या भागावरुन 

समाजाची हवभागणी केली होती. मांडक्याच्या भागाला  ब्राह्मण, 



हाताच्या व छातीच्या भागाला क्षत्रीय, पोटाच्या भागाला वैश्य 

व पायाच्या भागाला शदु्र सांबोहधले जाई. पण मलुीची पसांती 

करताांना हतचे पोट वा हात न पाहता केवळ पायाची बोटे वाकडी 

आहते का? हतच्या पायातील बोटाांमध्ये अांतर आह ेका? हतचे 

पाय फकूड आहते का? ह े पाहहल्या जात असे. दहलताांनी 

बनवलेल्या वस्त ु उच्चवहणायाांना चालत होतया. मात्र स्पशा 

अजनुही चालत नव्हता.  

          

अशा भ्रष्टाचाराने गाजलेल्या कल्याण राज्यातील एका 

खेड्यात नरसय्या नावाचा एक व्यक्ती राहात होता. दररोज तो 

दवे हलांगमश्वराचे दशान घेत असे. तयाला दवेालयात घुसण्याची 

मनाई होती. तयानसुार तो दररोज आांघोळ करुन या दवेाच्या 

दशानाला हलांगमेश्वराला येत असे. तसा दरुुनच जोहार मायबाप 

दवेहो असे म्हणनू परत जात असे. दवेालयाच्या 

दरवाज्याजवळही सावली पडू नये असा हनयम असल्याने दरू 

उभे राहूनच देवाचे दशान घेत असे.  

       चमाकार जातीत जन्माला तयाची व तया तथाकथीत दहलत 

समाजाची नेहमी उपेक्षा होत होती. हचखलात जरी ते जन्मले 

असले तरी तयाांचे सामथ्या कमळाएवढे महान होते. ह े तया 



नरसय्याच्या वागण्यावरुन हदसनू येत होते. स्वभावाने नरसय्या 

मदृभूार्ी होता. एरवी राग येवनूही तो राग चेहर् यावर झळकू न 

दतेा सांयमीपणाने नरसय्या आपले जीवन जगत होता. आपल्या 

दभुााग्याचा दोर् सांपणूा सांगमेश्वरावर टाकून उहकरड्यातया 

जगण्याला साथा ठरहवण्याचे काया नरसय्या करीत होता.  

       दररोज देवालयात जावनू हरीभक्तात रममाण होणारा 

नरसय्यालाही ह्या अशा जगण्याबद्दल राग यायचा. दवेाचे 

प्रतयक्ष दशान घेण्याच्या दृहष्टकोणातून तयाच्या मनातही 

दवेाबद्द्ल राग यायचा व तो स्वगत हवचार करायचा की दवे या 

उच्च जातीतील जातवांताांना हशक्षा का बरे करीत नसावा? 

दवेाच्या दरबारात सगळे प्राणीमात्रा समान असताांना तयाांच े

दशान घेताांना स्पशृ्य अस्पशृ्य असा भेदभाव का? अशा प्रकारचे 

भेद जर दवे करीत असेल तर तो दवे कसला? असा हवचार 

करुन कधीकधी तया दवेाचे दशानच घेव ू नये असे तयाला 

वाटायचे. पण दवेाचे दशान घेवनू एखाद्या वेळी चमतकार होवनू 

या लोकाांना सदु्बद्धी नक्की येव ू शकते असेही तयाला वाटत 

असल्याने तो हनतयनेमानां तया अरळहलांगेश्वराच्या दशानाला जात 

असे. पजुाही करीत असे. तयाचे हमत्र मांडळी नेहमी तयाला तसे 

करण्याबद्दल हवरोध करीत. फालतचूे उच्चवहणायाांचे बोलणे 



ऐकण्यासाठी तयाने हलांगेश्वराच्या दशानाला जाव ूनये असे लोकां  

जरी बोलत असले तरी तयाकडे लक्ष न दतेा नरसय्या आपले 

काया दररोज करीत होता.  

        हहांद ूसांस्कृती तया हठकाणी अहस्ततवात होती. स्वतःला 

हहांद ू समजणारा हा दहलत समाज एवढ े अतयाचार होवनूही 

जीवांतच राहहला. तया समाजाने आपला धमा बदलण्याचा 

हनणाय घेतलाच नाही. तेच खरां तर हहांद.ू हडप्पाचा अपभ्रांश 

हरप्पा असा जर केलाच तर या भागातही दहक्षणातय सांस्कृती 

अहस्ततवात असावी. हर म्हणजे हशव. प्रतयक्ष हलांगमेश्वर... या 

हलांगमेश्वराला देव समजनू दहक्षणातय लोक पजुा करीत असत.  

        आजबुाजलूा जशी शेती होती. तसांच जांगलही... थोडीशी 

शेती करुन ही मांडळी आपला हदवस कां ठत होती. या हठकाणी 

जमीनदारी पद्धती असल्याने जमीनदाराकडे लोक नोकरी करुन 

आपला उदरहनवााह चालवायचे. या उदरहनवााहासाठी 

कामाच्या मोबदल्यात जमीनदार धान्य द्यायचे. पैसा 

हवहनमयाची पद्धत नसल्याने हमळेल ते धान्य वर्ाभर परुवनू तर 

कधी उपाशीपोटी राहून ही माांडहलक मांडळी आपल्या 

जीवनाचा गाडा रेटीत असत.  



        कल्याण तसां खपु धामीक होतां. दर सोमवारी 

हलांगमेश्राच्या देवालयात भजनपजुन चालायचे. 'जय जय 

उमापती हशवहरे, जय जय उमापती हशवहरे' म्हणत भजन 

म्हणताच लोकाांना आनांद वाटायचा. प्रभ ू भक्तीत हलन 

असलेल्या या लोकाांना पजुाहवधी करताांना देवाची भीती वाटत 

नव्हती. उचनीचता बाळगताांना तसेच दहलताांच्या पुजेत हवघ्न 

आणताांना या उच्च वहणायाांना कधी दवेाची भीती वाटली नाही. 

दवेळात चाललेली हकताने व भजने ऐकण्यासाठी आलेली 

दहलत मांडळी कोणी दवेळाच्या बाहरे काही अांतरावर बसनूच 

ती भजनां हकतानां ऐकायची.  

       

  



भाग दुसरा 

 

सोमवारचा हदवस होता. अरळहलांगेश्वराच्या 

हशवमांदीरात सायांकाळच्या समुारास पजूा चालली होती. 

पजुेची घांटा वाजत होती. नरसय्या जांगलाने वेष्ठीस असलेल्या 

भागातून लहानशा शेतीच्या पारीवरुन अरळहलांगेश्वराची पजूा 

करण्यासाठी मांदीर परीसरात आला होता. तयाच्या सोबत 

तयाचा लहानगा मलुगा हरळ्या तयाचा बोट धरुन चालला 

होता. मांदीराचा परीसर आला, तसा नरसय्या आपल्या मलुाला 

म्हणाला,  

         "हरळ्या, थाांब थाांब, पळुां जाव ू नगांस. आपल्याले 

मांदीरात जाची मनाई हाये.” 

        "कावनू गा अप्पा, आपल्याले मनाई कावनू हाये?” 

          "बाप ूआपून चाांभार जातीचे हाओत न म्हून.” 

           "मांग का झालां अप्पा?” 

           "चाांभार जात दहलतात येते. दहलताले मनाई हाये. 

मांदीरपरवेश करता येत नाय.” 



         "मांग आपनू इतांपरयांत कायले आलो. आपनू याचांच नाय 

या अपळहलांगेश्वराची पजूा कराले. दवेाले समजत नाय का का 

ह ेदहलत बी माई पजूा करतेत याईले तरास नाय द्याचा म्हून.” 

       "बाप,ू देवाबद्दल असां बोल ूनगां. दवे शराप दतेे. देव महान 

हाये आपला. पण या लोकायपळुां दवे का करन.” 

        "म्हांजे दवे बी गलुामच समजायचा या समद्याईचा. मांग 

अप्पा अशा या गलुाम देवाची त ु पजूा करतेस. अप्पा, जो 

आपल्यावरचा अन्याय दरू करु शकत नाय. तो का तुह्यावरचा 

अन्याय दरू करु शकन का? अप्पा, आजपासनू या मांदीरात 

येवचू नोको पजूा कराले.” 

       "बाप ू पुना साांगतो. त ु लान हायेस. दवेाबद्दल आसां 

बोलायचां नसतां. देवाची लीला ह्या लोकाईले का कळन.” 

          "बर, मांग आपून का कराचां आतां.” 

         "आपनू आतां या देवाची पजूा पाहून कशी करतात ते. ते 

बी दरुुनच. मांदीरात जाता नाय येत आपल्याले. बेटा दरुुनच घ्या 

लागते दरशन.” 



        "मांदीरात आपल्याले कावनाय जाता येत अप्पा?” 

हनरागस हरळ्यानां प्रश् केला.  

         नाय बाप्प,ू आपून इटाळलेली माणसां. समाजानां दरू 

ठेवलेली माणसां. आपल्या स्पशाानां ह ेलोक इटाळतेत. याईले 

दररोज हतनयेळा आांघोळ करावा लागते. म्हून आजबुाजलेू 

कोणी आलां तां पाहात राय पोरा.” 

        "कावनू?” 

        "अरे आतां सांध्याकाळची येळ हाये. कोणाले अांधारात 

आपनू नाय हदसलो तां आपला हात नाय लागणार का तयाईले. 

मांग तयाईले पनुा हतनयेळा आांघोळ करावा लागन.” 

        "करा लागन तां करा लागन. त ु तयाची कायले हचांता 

करतेस अप्पा?” 

        "बाप्प,ू नेयमी नेयमी आपनू तयाईले आपला स्पशा केला 

तां ते आपली तक्ार राजाले करतीन. मांग राजा आपल्याले 

फाशीवर चढवन. मांग फुरटां मपणापक्षा बाप ूचपुचाप बसणां लय 

चाांगलां का नाय.” 



       आजबुाजलूा अांधार पडत चालला होता. मांदीरात भजन 

सरुु होतां. ते भजन बाहरे ऐकायला येत होतां. सोमवारचा 

नरसय्याला उपवास होता. आठ वाजताची आरती होती. 

प्रतयक्ष दवेाच्या आरतीचा लाभ घ्यावा. यासाठी मांदीराच्या 

बाहेर एका कोपर् यात नरसय्या आपल्या मलुाला घेवनू बसला 

होता. तोही गपुचपू. आजबुाजलूा मांदीरात येणार् या जाणा-याांची 

वदाळ होती. तयामळेु दरू अशा हठकाणी बसण्याखेरीज 

नरसय्याला मागा नव्हता. अशातच कोणीतरी तयाच्याकडे 

येताांना हदसलां. आपला स्पशा होवनू तया गहृस्थाला हतनवेळा 

आांघोळ करावी लागू नये म्हणनू नरसय्या हकां चाळला. तसा 

हरळ्या म्हणाला,  

           "अप्पा कायले हकां चाळतेस गा. घोड्यायसारखा 

हकां चाळतेस.” 

             "बापू आपनु हकां चाळलो नाय न तां आपला स्पशा 

तयाईले होईन. तेवा ते तकरार राजाले करतीन नाय का? मांग 

राजा आपल्याले फाशीवर नाय लटकवणार का? मी मांगाशीनच 

साांगतलो तुले.” 

       "मणला का होता गा. मले नाय आठवत आतां.” 



      "मी मणलो होतो का आपल्याले इतां येणां तां सोड. 

चाांभारवाडीतबी आपल्याले राहाले नाय भेटन.” 

         "आपल्याले अप्पा चाांभारवीडीतच जाता नाय येत का 

मांदीरात? त ु दवेाले तसाच म्हन. चाांभारवाडीत ये म्हणनू. या 

हलांगेश्वराले हतकडच कावनाय बोलवत त.ु अप्पा या असल्या 

मांदीरात येण्यापक्षा हतकडांच बोलवावा. म्हांजे आपल्याले या 

लोकाईच्या हशवा खा नाय लागन.” 

       अरे पोरा, बोलावलो असतो हतकडां. हतकडां बी देव माांडता 

येते आपल्याले. दवे दगडाचाच हाये. कुठांबी ठेवता येते दवेाले. 

पण माईत हाये का पोरा.” 

        "का अप्पा?” 

        "बापू आपनू का दवे माांडला. आन ्याईले का माईत झालां 

तां पनुा ईपीत यायचां.” 

        "ईपीत. म्हांजे?” 

        "अरे आपनू देव जर का माांडला तां हचे लोक मणतीन का 

आमचा दवे याईनां चोरुन नेला. आन ् पुना आपली तकरार 



राजाले साांगतीन. मांग तयानांतर का घडन. समदां तलेु माईतच 

हाय.े” 

         "हां राजाले तकरार करतीन. राजा आपल्याले फाशीवर 

चढवन. समदां माईत हाये अप्पा. याईचा दवे याईलेच 

बरा.”लहानगा हरळ्या समजदारीनां बोलला.  

       ईश्वर श्रेष्ठ आह.े ह ेजरी खरां असलां तरी तो ईश्वर या भेदभाव 

करणा-याांना हशक्षा का बरे दते नसावा? असांही तयाला वाटलां. 

एरवी ईश्वराने जन्माला घातलेले सवा जीव ज्याप्रमाण े

आईवडील आपल्या लेकराला जन्माला घालनू लहानाचे मोठे 

करतात. ते पतु्र कसेहू असोत. समानतेने वागवतात. तयाप्रमाणे 

दवेाच्या दरबारातील सवा जीव दवेापढुे समान असताांना 

एकीकडे काही जीवाांना समानतेचा दजाा नाही तर दसुरीकडे 

काही जीव राजरोर्पणे समानता भोगतात. कारण काय तर याांनी 

मागील जन्मी पाप केले आह ेम्हणनू. खरांच मागचा जन्म तरी 

असतो का? अशा प्रकारच्या हवचाराने हरळ्याच्या मनात जागा 

केली होती. खरांच साक्षात जीवांत असणारा ईश्वर असा भेदभाव 

का करतो? यासाठीच हरळ्याने स्वतःला ईश्वरभक्तीत वाहून 

घेतले होते. तयाने खरा दवे शोधण्याचा आटोकाट प्रयतन केला. 



हाच दवे शोधता शोधता देवाने माणसुकीच्या रुपात हरळ्याला 

दशान हदले. तयामळेु भेदभाव म्हणजे नेमका काय ह ेहरळ्याला 

माहीत झाले.  

       मांदीरप्रवेशाची बांदी असल्यामळेु वडील नरसय्याने जरी 

साांहगतले की दवेाला उच्च वहणायाांच्या स्थानाकडून दहलत 

वस्तीत आणता येत नाही, तरीही तो ईश्वर हरळ्याने दहलत 

वस्तीत आणण्याचा प्रतयक्ष प्रयतन केला. तयाने पुढे जावनू 

दहलत वस्तीतच अरळहलांगेश्वराची स्थापना केली.  

        दहलत वस्तीतनू अरळहलांगेश्वराच्या दशानाला यायला 

दोन रस्ते होते. एक अरुां द पायलट होती. या पायवाटेने येताना 

घोड्यासारखे हकां चाळत यावे लागायचे. तर दसुरा मखु्य रस्ता 

होता. या रस्तयावरुन उच्च वहणायाांचे रथ, घोडे, खासरां चालत. 

जर या रस्तयानां एखादा दहलत चालत हनघालाच तर तयाला 

कधीकधी अश्वाांकरवी तडुहवले सदु्धा जाई. तयामळेु बहुतःश ही 

दहलत मांडळी या रस्तयाने जात नसे. कधीकधी या रथाचा तोल 

जावनू उच्चवणीयही या रुां द रस्तयावर अश्वाचे बळी ठरत. 

म्हणनू हतही या अरुां द पायवाटेने जाणे पसांत करीत असत. परांत ू

दहलत मांडळी समझदार असल्याने या उच्चवहणायाांना हतनवेळा 



अाााांघोळ करावी लागू नये म्हणनू पायवाटेने चालताांना ते 

घोड्यासारखे हकां चाळत चालत. तसा हरळ्या नरसय्याला 

म्हणाला,  

      "अप्पा, या काट्याकुट्यीच्या रस्तयाने चालण्यापक्षा तया 

पक्क्या रस्तयानां कावनाय चालत?” 

        "नाय बेटा.” 

         "नाय अप्पा, आपनू तयाच रस्तयानां जायचां.” 

        "अरे बेटा, असला हट्ट नोको करु. ह्या रस्तयानां जाले 

आपल्याले बांदी हाये बेटा. मी का हकां चाळत आलो ह ेमाईत 

हाये का तलेु?” 

         "अप्पा, म्हातारे हा तमुी. तयामळुां हकां चाळत असान.” 

         "नाय बेटा, आपल्यासारख्या चाांभारानां या रस्तयानां 

येतानी हकां चाळलच पाह्यजे. आयषु्यात असांच हकां चाळलेलां 

असह्य जीवन जगतो हावो आपनू.” 

        "पण अप्पा आपनू हहांद ूनाय का? हावो न. मांग आपनू 

हहांद ूअसून आपल्याले असां जीणां. कुत्र्यालेबी पलांगावर जागा 

दतेेत ह ेलोक. गायच्या मुतानां सोताले पहवत्र करतेत ह ेलोक. 



आन ्आपल्याले... आपल्याले सावली बी नोको हाये तयाईले. 

दवेळात पजूा कराले लावणारी माणसां हहांदचू. मांग हहांदचूा हहांदलेू 

ईटाळ होते म्हणतेत. पण हा ईटाळ हहांदूांचा हहांदलेू कसा होत 

असन.”हरळ्या बोलला. तसा नरसय्या म्हणाला,  

       "बेटा आपून हहांद ूजरी असलो तरी आपली जात चाांभार 

हाये ह ेईसरू नोको. या जातीले या लोकाईनां नीच ठरवलां हाये. 

चाांभार अगदी शदु्र जात. आपल्याले ह्या लोकाईनम परुातन 

काळापासून दरू ठेवलां हाये. तवा आपनूबी या समाजपासनू दरूच 

राह्यलां पाह्यजे. आपनू याईच्यात हमसळाचा प्रयतन करुच नये. 

आपनू जर का याईच्यात हमसळण्याचा प्रयतन केलाच तां 

आपल्याले माईत हाये हकतयेक समाजबाांधवाईचा बळी द्या 

लागन. आन ्आपल्या समाजात कोणीबी सोताचा बळी द्याले 

तयार होणार नाय.” 

        अनादी काळापासून चालत आलेली चाांभार जात. ती 

जात तया काळात श्रेष्ठ जात होती. ह्या जातीचां मखु्य काम 

शत्रशूी लढाई करणां होतां. या चाांभार जातीचे हकतयेक राजे होवनू 

गेले. पण पढुां या जातीवर उतरती कळा आली. अन ्भलतांच 

काम याांच्या पाठीमागां लागलां. मग याांचां मखु्य काम बनलां 



चपला हशवणां. ही मांडळी जनावराांचे कातडे सोलनू तयाला 

पकवनू तयापासून दोर, मोटा, चपला बनहवण्याचे काम करीत 

होते. तयाांना मदत म्हणनू इतर लोकां  सोबतीला राहात.  

        तशी यावेळीही ही जात महानच होती. एखादां जनावर 

मरण पावल्यास, तो प्राणी सडून तयाची दगंुधी परीसरात पसरु 

नये म्हणनू तयाची अपेक्षीत अशा हठकाणी हवल्हवेाट 

लावण्याचे महान काया ही चाांभार मांडळी करीत. ही चाांभार 

मांडळी ह्या मतृ प्राण्याांच्या माांसाचाही उपयोग करीत. म्हणनू ही 

सवाश्रेष्ठ जात होती. याच चमाकारामळेु व सांपणूा इतर दहलत 

समाजामळेु उच्चवहणाय लोक सरुके्षचां जीवन जगत असत. 

कारण कधीकधी ही मांडळी यदु्धाप्रसांगी रणमैदानावर मोठमोठे 

पराक्मही गाजवत असत. मात्र हकतीही उच्चवहणाय लोकाांची 

ही मांडळी सेवा करीत असली तरी तयाांना प्रतयक्ष जीवनात 

वागवताांना समानतेचा दजाा नव्हता. ह्या हहन दजाामळेुच ही 

मांडळी हचडत होती.  

          आजबुाजलूा काळोख पसरला होता. हकर ् हकर ्

रातहकड्याांची हकरहकरी सरुु झाली होती. तसे काजवे 

आपल्यातील द्रवाांशाने स्वतःला उजळवनू टाकत होते. 



काजव्याच्या चमकण्याचा अांधकू प्रकाश परीसरात प्रकाश दते 

होता. तेवढ्यात हरळ्याची नजर या काजव्यावर पडली. तद ्

वतच तयाच्या मनात हवचार आला. या काजव्यानेही स्वतः 

रातहकडा राहून स्वतःच्या जीवनाला उजळवनू टाकले आह.े 

अन ्आम्ही मात्र दवे दवे करीत या अरळहलांगेश्वराची पजूा करीत 

बसलो आहोत. जो अरळहलांगेश्वर आमचां तसभुरही दःुख दरू 

करीत नाही.  

            रातहकड्याांच्या प्रकाशाने उजळलेल्या हकड्याला 

पाहून हरळ्याच्या मनातील हवचार पारदशाक झाले होते. 

आजपासनू या हलांगेश्वराच्या दशानाला कधीच यायचे नाही असे 

थोर हवचार तयाच्या मनात येत होते. तसा हनधाार करुन तो 

माघारी हफरणार होता. जर हलांगेश्वराची पजूा करायची झाल्यास 

ती आपल्याच घरी करायची असेही हवचार तयाच्या मनात होते.  

        हरळ्याच्या मनात हवचार चालला होता. आपण तर या 

हलांगेश्वराला कधीच पाह्यले नाही. दवेळात जायची मनाई आह.े 

मग आपण या अरळहलांगेश्वराची प्रहतमा कशी स्थापन 

करणार!तयाबद्दल तयाने आपल्या वडीलाला हवचारले. पण 

तयापवुी तो म्हणाला,  



        "अप्पा, चल ना घरी लवकर.” 

         "अरे थाांब न थोडा. आरती झाल्यावर जाव.ू” 

        "पण अप्पा आपल्याले आतमांधी जाची परवानगी नाय 

न. मांग आपल्याले आरतीचा का उपयोग?” 

         "बेटा, आपनू आरतीले हाजर जरी असलो तरी हलांगेश्वर 

पावन बेटा. दवेाईच्या दरबारात भेदभाव नाय. हा भेदभाव 

हनरमान माणसाईनां केला. माणसूच भेदभावाचा उगमकताा हाये. 

बेटा या माणसाईले कोण हशक्षा दईेन?” 

         "का. या हलांगेश्वरानां... तहु्य दवेानां याईले हशक्षा नाय 

दवेावा का?” 

         "बेटा, अरळहलांगेश्वर तयाईले हशक्षा दते बी असन. पण 

ते आपल्याले माईत होईन का? ते आपल्याले माईत होत नाय 

बेटा.” 

      "अप्पा, आपनू उद्यापासनू घरीच पजुनू या हलांगेश्वराले.” 

        "बेटा ह ेकसां होईन. ह ेयाईले माईत नाय होणार का?” 

        "अगा, ह ेलोकां  का घरात अांदरशान येवनू पायतीन. नाय 

नां.” 



         "हां तहु्य बी मणणां बराबर हाये.” 

       "पण अप्पा, तनुां पाह्यला का देवाले.” 

         "नाय बेटा, मीनां अजनू दवेाले पाह्यलो नाय. पण दवे 

वाटोळा हाये मणतेत लोकां .” 

       "म्हांजे?” 

         "मणजे बेटा, आपल्या घरच्या वरवांट्यासारखा. 

वरवांटाच समज.” 

         "मांग घरीच वरवांट्याची पजूा केली तां नाय दवे पावणार 

का? आपलां इतां याचां कष्ट बी वाचन. अन् आपली पजूा बी 

होईन म्हांतो.” 

         "नाय बेटा, तुले जर तरास होत असन तां त ूनोको येत 

जाव.ू पण मा नेम नाय चुकला आतांपयंत. मी तां बेटा दररोज 

येतो दशानाले. आरती झाल्यावर जातो. तवा मी तां दररोज येईन 

बेटा.” 

          "अप्पा, तुले याचां असन तां त ूयेत जाजो. पण मी मातर 

तया वरवांट्याचीच पजूा करीन म्हांतो. चाल लवकर चाल घरी." 



           तशी आरती सरुु झाली. आरतीचा पणुा गजर परीसरात 

पसरला होता. तसा घांटीचा नाद ऐकून अरळहलांगेश्वरच पथृ्वीवर 

अवतरला की काय असे वाटत होते. हलांगेश्वराला प्रतयक्ष पाहहले 

नसले तरी प्रतयक्ष पाहहल्याचा भार् होत होता. तशी आरती 

झाली. ती कापराची आरती घेवनू सांगभट सवांना देण्यासाठी 

मांदीराच्या मखु्य दरवाज्यापाशी आला. तयाला तया 

दरवाज्यापासनू लाांब अांतरावर हरळ्या आहण नरसय्या उभे 

असलेले हदसले. आज ते थोडे जवळच होते. कारण पोराच्या 

हट्टापायी नरसय्या थोडा जवळ आला होता मांदीराच्या 

पायरीपयंत. तयाांचे मांदीराच्या पायरीपयंतची परवानगी 

नसताांनाही याांचे मांदीराच्या पायरीपयंत येवनू धडकणे ह े

सांगभटाला पटले नाही. तसा तयानां नरसय्याला आदेश हदला 

की तयाने लवकर हनघनू जाव. तसा तो माघारी चालता झाला.  

        सांभाव्य धोका लक्षात घेता नरसय्याने हरळ्याला घेवनू 

परीसर सोडला. प्रश्ाांहकां त मनाने हरळ्याही नरसय्याचां बोट 

धरुन चालता झाला. सांभाव्य धोका तयाच्याही लक्षात आला 

होता. पण बाळबोध हरळ्याला तयाबद्दल काहीच वाटलां नाही. 

तसा जाता जाता तयाच्या मनात हवचार आला की ह े



उच्चवहणाय लोक आपल्याशी असा व्यवहार का करतात? ह े

सरळ तयाच मांदीरात एक हदवस जावनू तया अरळहलांगेश्वराला 

हवचारावे. अशी जण ूप्रहतज्ञाच घेवनू तो रस्ता चालत होता.  

       सांपणूा परीसरातच अांधार पडला होता. आजबुाजचू्या 

काळोखाने खालचा रस्ता हदसत नव्हता. तयामळेु रस्तयाने 

जांगली श्वापदांही हदसत नव्हती. तरीही अांदाजाने पावले टाकत 

टाकत दोघांही बापलेक चालले होते. तशी हरळ्याच्या 

पायाखालची जमीन ओली वाटली. कदाहचत आपला पाय तर 

एखाद्या हनष्पाप जीवावर पडला नसावा अन् तो जीवही 

अांधारात हदसत नसल्याने न पळता जागेवरच थाांबला असावा 

असां हरळ्याला वाटलां. तसा नवीन हवचार हवचार तयाच्या 

मनात चमकून गेला. नवी जाणीवही देवनू गेला. तया 

प्राण्याप्रमाणे माणसाचे तर झाले नसेल. आपली दहलत जाती 

या आपल्या पायाखालच्या हकड्यामुांग्याांसमान. केव्हाही पाय 

ठेवायचा आहण केव्हाही कुचलायचे. जसा या हकड्यामुांग्याांना 

अांधारात रस्ता हदसत नाही. तसाच रस्ता अांधश्रदे्धने 

बरुसटलेल्या आमच्या समाजालाही हदसत नाही. आज 

आमची अवजारे आमचे हवचार या हकड्यामुांग्याांसारखे मेलेले 



आहते. एव्हाना जर ह्या मुांग्या एकत्र आल्या की आपल्यासा 

सळो की पळो करुन सोडतात. अगदी तयाच प्रकारे माणसू जर 

एकत्र आला तर... अन्यायी अतयाचारींना धडा 

हशकहवल्याहशवाय राहणार नाही. ही भेदरट वतृ्ती केव्हापयंत 

राहणार आमच्या दहलताांची. आम्ही दहलत माणसे केव्हा एकत्र 

येणार? केव्हा क्ाांती होणार? एरवी जास्त मुांग्याांच्या प्रदशेातनू 

माणसू जसा पळून जाव ूशकत नाही. तसा उच्चवहणाय माणसूही 

क्ाांतीतनू पळून जाव ूशकणार नाही. पण ही क्ाांती करेल कोण? 

क्ाांती करण्यासाठी पढुे कोण येईल? की या हकड्यामुांग्याांसारखां 

शेकडो वर्ा दहलताांना मतृयूच हस्वकारावा लागेल दबुाल होवनू... 

इतयादी प्रश्ाांच्या गदीत हवचारमग्न होवनू हरळ्या चालला 

होता.  

          हरळ्याचा हवचार रास्त जरी असला तरी तो तया 

काळात रास्त ठरु शकत नव्हता. या अांधश्रद्धा व 

भेदभावावामळेु तयाांची हजांदगी हकां चाळत जात होती. एक एक 

पाऊल टाकता टाकता आहण हकां चाळत चालता चालता 

हरळ्याला तयाचां घर केव्हा आलां कळलांच नाही. तशी 

हरळ्याला पाहून हरळ्याची आई म्हणाली,  



       "अवां एवळा येळ का?” 

        उहद्वग्नतेने नरसय्या बोलला,  

         "अवां मांदीरात आरती होत होती. तया आरतीले थाांबलो 

होतो. म्हून येळ झाला.” 

        "पण आरतीले थाांबणां गरजेचां होतां का?” 

        "अवां अरळहलांगेश्वराची आरती होती. तया आरतीनां देव 

प्रसन्न होते. आपल्यानांतरच्या हपढीले असां ईटाळाचां जीणां 

जगावा लागन नाय म्हून जातो दररोज आरतीले. कधीकधी 

उहशर होते मग.” 

         "पण दररोज तां आरती लवकर होते. आज कावनू बा 

येळ लागला म्हून इचारलां.” 

         "अवां आज भटजी उहशरा आला.” 

         "भटजी तां मोठ्या हदमाखानां गोष्टी साांगते न... तयानांच तां 

इटाळाचा ठेका घेवनू ठेवला हाये. समद्या गावाले तोच साांगते 

का दहलताईले गावात येव ूद्याचां नाय म्हून. काम पल्ला तां दहलत 

अन ्काम हनसटला तां आमची आठवणच येत नाय.” 

        "म्हांजे?” 



        "अवां तया हदशी तया मायद्याच्या इतां गाय मरुन पल्ली. 

तवा तयाईले नरसय्या आठोला. तयाईले फेकाले का झालां होतां. 

नरश्या नरश्या मणत आला होता न तो. तयाईले कामासाठी याले 

इतां ईटाळ नाय होत का? तयाईले दहलत वस्तीत कामासाठी येता 

येते का? आमालेच नाय जाता येत तयाईच्या वस्तीत 

कामासाठी? हा कोणता न्याय याईचा? अवां ज्याले नेम नाय 

पाळता येत, तयाले गोष्टी बी साांगाचा अहधकार दले्ला कोणां?” 

         नरसय्याच्या पतनीचां अगदी बरोबर होतां. तशी ती जनु्या 

काळातील असली तरी हतचे हवचार पररवतानवादी होते. 

रुढीवादी परांपपेला हतचा हवरोध होता. हतच्याच वळणावर 

जावनू हरळ्याचे हवचारही वांशपरांपपेनसुार परीवतानवादी झाले 

होते. बहूजन समाज ही जरी भेदभावाच्या पहलकडील नसला 

तरी तयाही समाजाला भेदभावाची थोडी झळ पोहोचलीच 

होती. अांधश्रद्धा, दवे यासारख्या गोष्टीची भीती दाखवनू 

उच्चवहणायाांनी दहलताांना छळले होते नव्ह ेतर अधाशी धरले 

होते. अनेक दवेीदवेता ही याच काळात जन्माला आल्या. 

दवेीदवेताांना प्रसन्न करण्यासाठी मग लोक परुोहीताांच्या 

साांगण्यावरुन यज्ञयाग, कमाकाांड करायला लागले. दवेीदवेताांची 



पजूा केल्याने भतूां दरू भागतात अशी कल्पना या दहलताांच्या 

मनात उच्चजातींनी हबांबहवल्यामळेु लोकां  अतोनात घाबरु 

लागले तसेच माांत्रीक परुोहीताांचा सहारा घेव ूलागले.  

       दवे माणसात वास करतात तर भतूां हनधान स्थळी वास 

करतात अशीही भीती दाखवली होती. या भतुाचेही हवहवध 

प्रकार होते. पाण्यात राहणारा पाणदेव, मातामाय, दईेमाय, 

भैरोबा, नक्टोबा, वाघोबा, आांबागड्या, जोमाई, म्हसोबा, 

गांगामाय इतयादींना पळवनू लावण्यासाठी हलांहशे्वराची पजूा 

केली जाई. तयातच जमीनीत असलेल्या सांपत्तीचां रक्षण भतुनाग 

करतो. तयाला जर प्रसन्न केलां तर जमीनीतील गाडलेलां धन 

आपल्याला हमळतां. या भ्रामक कल्पना... या कल्पना वास्तव 

वाटत असल्याने असे गाडलेले धन बाहेर काढण्यासाठी लहान 

लहान बालकाांचा बळी सदु्धा दणे्यात येत असे. अशाच 

बळीसाठी दहलताांच्याच मलुाचा हवचार केला जाई. बळजबरीने 

दहलताांची मलेु पळवनू तर कधी हहसकून तयाचा नाहक बळी 

दणे्याची प्रथा तया काळात अहस्ततवात होती.  

         सरुपरू नावाचां ते गाव होतां. गाव तसां माहासलेलां होतां. 

या गावात एका भागात अरळहलांगेश्वराचां दवेस्थान होतां. या 



दवेस्थानच्या एका बाजलूा उच्चवहणायाांची वस्ती होती. तर 

दवेस्थानापासनू दरू अशा हठकाणी दहलताांची वस्ती होती. या 

वस्तीकडे कोणी हफरकत नसत. या वस्तीतीव लोक व्यवसायाने 

अहतशय कहनष्ठ स्वरुपाचे व्यवसाय करीत. या व्यवसायात 

चामडे सोलणे, ते पकवणे तयापासनू चपला जोडे वातयाा मोटा 

बनहवण,े झाडलोट करणे, झाडू बनहवणे, तट्टे हवकणे, माांस 

हवकणे, वाद्या तयार करणे, वाजे बनहवणे, इतयादी हलक्या 

दजााची कामे करीत असत. मेलेल्या प्राण्याांचे माांस घरावर 

वाळहवणे. ते वाळवनू पावसाळ्यात घरी भाजी बनवनू खाणारी 

माणसां. तयाांना स्वच्छतेचां महतव कळत असलां तरी अांगावर 

हवतभर कपडे हमळत नसल्याने सदोहदत ती मांडळी अधानग्न 

अवस्थेत वावरत. गपु्त भाग तेवढा झाकण्यापरुते स्रीया वस्र 

वापरत तर परुुर् खालच्या भागातील कपडे वापरत. मलुाांच्या 

बाबतीत साांगायचे झाल्यास मोठमोठी मलेु अांगावर कोणतीच 

वस्रे परीधान करीत नव्हती.  

        चाांभारवाडीत राहणारे चाांभार लोक आपल्या 

अहस्ततवाच्या हठकाणाला चाांभारवाडी म्हणत असत. याच 



चाांभारवाडीत सांत हरळ्याचा जन्म झाला होता. हरळ्या 

आईप्रमाणेच लहानपणापासनूच क्ाांतीकारी हवचाराांचा होता.  

         

         

         हचहकतसक बहुद्धमत्ता प्राप्त असलेल्या हरळ्याला 

हलांगेश्वराच्या मांदीरात प्रवेश करुन कायदा मोडायचा असे वाटत 

होते.  

        असाच एकदाचा तो हदवस उजळला. आपल्या 

वडीलाला घेवनू हरळ्या अरळहलांगेश्वराच्या मांदीरात आला. 

हतही हदवसाची वेळ होती. कोणाला न हदसता हरळ्या मांदीरात 

हशरला. तशी आरती सुरु झाली. पणुा आरतीभर हरळ्या 

कोणालाच हदसला नाही. कारण आरती सरुु असताांना 

प्रभभुक्तीत लीन असलेल्या माणसाांनी अगदी डोळे हमटून 

आरती करावी असा जण ूहनयम असल्याने सवा भावीक डोळे 

हमटून होते. हा हनयम सांगभटाच्या सातव्या हपढीपासून चालत 

आलेला आह े असे सांगभट साांगत होता. तसेच तो तयाची 

पनुरावतृ्ती हगरवीत होता. मन लावनू अगदी डोळे हमटून समस्त 

मांडळी आरती म्हणत होती. तसा अधानग्न अवस्थेत असलेला 



हरळ्या कोणाचीही नजर स्वतःवर न पडू दतेा दवेाच्या पढ्ुयात 

नजर चकुवनू उभा झाला. जण ूतयाला दवेासमोर भेदभावाबद्दल 

जाब हवचारायचा होता.  

       सांगभटाने आरती आटोपली. दवेाला कापरू हदला आहण 

लोकाांना आरती दणे्यासाठी तो मागे हफरला. तोच पढ्ुयात 

अधानग्न अवस्थेत असलेला हरळ्या हदसला. वडील नरसय्या 

भीतीने बाहरेच उभे होते. जसा हरळ्या हदसला. तसा 

सांगभटाला आश्चयााचा धक्काच पोहोचला. तयाचा क्ोध 

वाढला. तयाला सांताप आला. तो अनावर झाला. तसा तो 

स्वगतच पटुपटुला.  

         ''हशवो हशवो हशवो, ह ेकाय इपरीत घडलां देवा, मी आज 

कोणतां पाप केलां. पापाचांच अहस्ततव की काय, हा बालक 

साक्षात माह्यापळुां उभा हाये.” 

       तसा तो तया बालकाला म्हणाला.  

       "कोण रे त?ु कोणाचा पोरगा होयेस? अन ्असा अधानग्न 

का आला? तलेु मांदीर वैगेरे समजत नाय का?” 



          "मी... मी हरळ्या... हरळ्या चाांभार... नरसय्या 

चाांभाराचा पोरगा.” 

          "हशव हशव हशव, हरळ्या चाांभार. तुले समजत नाय का 

इतां या नाय लागत म्हून.” 

        "इतां का नाय यायचां आमी?” 

         "अरे त ुइतां कायले आला. दरू हो दरू हो आधी.” 

         "अवो मायराज, मी दवेाले भेदभाव कावनू बा करतेस ते 

इचाराले आलो. अन ्आमचा कोणता गनुा हाये. ते बी इचाराले 

आलो. कावनू बा. इचारु नोको का देवाले?” 

       "मोठा आला इचारणारा. चल पह्यलां बायेर हो मांदीरातून.” 

         "नाय होणार.”" 

           तसा रागाने लाल होत सांगभट म्हणाला,  

        "चाांभारड्या कुठला, तहुी सावली दखेील पडू नये 

माह्यावर. अन ्माह्या या देवावर.” 



         "दवे अन ् मायराज तमुचा! तमुचा... भेदभाव 

करणार् याईचा दवे. दवेाजोवर समदी माणसां समाान असतेत, 

समजलां.” 

        "पनु्हा तेच ते. साांगतलां न दरू हो म्हून.” 

        तशा लोकाांच्या नजरा हरळ्यावर हस्थर झाल्या. सवांनाच 

राग आला होता. पण प्रतयक्षात ते सांगभटाच्या आदशेाची वाट 

पाहात होते. सांगभटाने हदलेला आदशे पाळून देवाच्या कायाात 

हवघ्न न आणण्याचा हवचार सांपणूा गाव करीत होता. मग 

हरळ्याला न जाताांना पाहून सांगभट गावक-याांना म्हणाला,  

           "अरेरे!घेतला रे मा पोराचा जीव. घेतला रे. दवेा हे 

माणसां होयेत का शैतान. तलेुबी माईत नाय दवेा याईचा 

व्यवहार.” 

        "त ु कोणां रे म्हातारडा? तचु याचा बाप ना.”कोणीतरी 

म्हणालां.  

        "हो मायबापहो, मीच याचा बाप. माह्या पोराले कावनू 

फेकल्या बाप्पा?” 

         "तलेु मांदीराचा नेम माईत हाये का नाय.” 



       "मायबापहो मले माईत हाये. पण या पोराले कोण साांगन. 

अन ्लान पोर म्हांजे दवेाघरचां लेकरुच नाय का? तमुीच म्हणता 

नवां.” 

          "लेकरु!"गावक-याांचा आवाज फारच चढला होता.  

         जातीचे चाांभारडे अाान् दवेाघरची लेकरां मणतेत 

कायले आले इकडां? भैताड कोठले.”कोणीतरी म्हणालां.  

           "मायबापहो या मा पोराले घेवनू मी या हशवमांदीराच्या 

आरतीले आलो. दररोज येतो आज पोराले घेवनू आलो. का 

काई गनुा केला का मायबापहो. पाहाले आणलो बा मा पोराले. 

सोम्मार हाये म्हून.” 

           "जातीचे चाांभारडे आन ्सोम्मारची हशवपजुा पायता. 

अबे नरश्या हशवपजुा पाहासाठी तलेु बामन कुळात जनमाले या 

लागन माह्यासारखा.”सांगभट म्हणाला.  

          "तेच तां ददुैव हाये मायराज आमचां. दवेानां आमाले 

बामन नाय बनवला म्हून तां भोगतो हाओत आमच्या जनमाच्या 

कळा. दवेापासनू बी पारखे हाओत आमी. हकतीबी देवाबद्दल 



आस्था असन, तां ती बी पणुा होत नाय. मांदीरप्रवेश तां नायच 

नाय. पण साधी देवाची पजूाबी दरूुन पायता येत नाय.” 

        "अरे म्हातारड्या, साांगतलां न तलेु, का तमुी मागच्या 

जनमात लय पाप केलां होतां. म्हून तमुाले देवानां चाांभार बनवलां, 

समजलां आतां. लय ररपररप करतोय त.ु” 

       हरळ्या पडला खरा. पण ती हाडामासाची माणसां होती. 

तयाांना जास्त लागेल कुठून. हरळ्या लवकर उभा झाला. तसा 

तो तया उच्चवहणायाांचां बोलणां ऐकू लागला. तयाला ते 

म्हातारड्या, चाांभारड्या म्हणणां आवडलां नाही. तो सांगभटाच्या 

जवळ जावनू म्हणाला,  

         "माह्या अप्पाले थेरड्या का म्हांता? माह्या अप्पाले 

थेरड्या मणाचांच नाय. लाज नाय वाटत तमुाले. तमुच्या 

एवळाच हाये का मा अप्पा?” 

         "हशव हशव हशव, दरू हो दरू... केवळा घाणेरडा वास येते 

तहु्या आांगातनू. हवटळवलांस मले. सावली पाडलीस माह्या 

अाााांगावर.” 



      दरुुन नरसय्या पाहात होता ते सारां. अजनू हरळ्याला ह े

लोकां  मारतील असां तयाला वाटत होतां. तसा तो हात जोडून मान 

खाली टाकून बोलला.  

        "भटजी, मा पोराच्या हातनू लय चकू झाली. हवां तां तयाले 

माफ करा. लान पोरगा तो.” 

        "जाणनुबजुनू हवटळवता आन ् माफी बी माांगता. बरा 

न्याय हाये तमुचा. तमुी आज जरुन घरुन साहजश करुन आलेले 

हदसता.” 

        "नाय मायबापहो, तसां हबसां काय नाय. मा हरळ्याले देव 

जोवरुन पाहाचा होता. म्हून गेला असन दवेाच्या जोवर.” 

          "ते गी काय नाय. मी आज तमुचा हनकालच लावतो.” 

       "ए पांडीतया सतरा येळा मा बाप तमुाले मायबापहो म्हांते, 

हात जोडते. आन ्तु लय भाव खातेस रे. चल जाते का नाय 

आपली पजूा कराले. का हान ूएक गोटा. अरे माह्या सावलीनां 

जर तहुा मांदीर इटाळला असन तां धवुनू टाक आपला मांदीर. मी 

बी पायतो. हकती साफ ठेवतेस तां. मी पनुा पनुा येईन मांदीराच्या 

आत. हकतीक लक्ष ठेवतेस मा वर तां पायतो मी बी.” 



        हरळ्याचां बोलणां ऐकून सांगभटाच्या तळपायाची आग 

मस्तकात गेली होती. तसा तो नरसय्याला म्हणाला,  

          "नरश्या, तहु्या पोराले लवकर इतनू घेवनू जा. माह्य 

डोस्कां  जास्त खराब होव ूदेव ूनोको.” 

         "नायतां का करान तुमी. अजनू मारान एवळच न. मी बी 

पायतो कसे मारता ते.”हरळ्या म्हणाला. तसा नरसय्या 

आपल्या मलुाला समजांहवण्याचा प्रयतन करु लागला. तसा 

हरळ्या परत म्हणाला,  

        "मखुा पांडीत, याईले काय आमच्या सावलीताबी ईटाळ 

होते. आपला ईटाळ हा जाणार कवा अप्पा?” 

        "ह ेपाय. तुयासारखी लेकरां जवा हशकतीन. ते इतराईले 

हशकोतीन अाान ् इतरबी इतराईले हशकोतीन तवा जाईन 

ईटाळ.” 

        "मांग ईटाळ असा जात नसन तां आपनू जोडे हशवाचा धांदा 

बांद करुन टाकावा. याईचे जोडे आपनू हशवतो. म्हून ह ेलोक 

माजले सारे. आपनू याईचे जोडेच हशवलो नाय तां आपोआपच 

ह ेलोक हसधे बनतीन.” 



         "लेकरा, धांद ेसोडले म्हून जात बदलत नाय. जात सटुन 

असां वाटते का तुले. आपून चाांभारच आन ्आपली जात बी 

चाांभारच. आन् बेटा धांदा सोडल्यावर आपण जगचू असां वाटत 

नाय मले. लेकरा आपून जर का धांदा सोडलाच तां मरुन जावनू 

उपासानां.” 

          "मांग मले दवेानां तहु्या घरी तरी कायले जनमाले 

घातला.” 

        "ते समदां अरळहलांगेश्वराले माईत.” 

        "मांग मी बी अरळहलांगेश्वरालेच इचारतो का मले कायले 

चाांभार जातीत जनमाले घातलास म्हून. मी जातो पनुा 

मांदीरात.” 

         "नाय रे बाप्पा, त ुनोको जाव ूपनुा तया मांदीरात. पनुा ह े

लोकां  तलेु फेकतीन. तुले दगडानां मारुन टाकतीन. तयापरस तु 

एवळा मोठा हो का तया अरळहलांगेश्वराले भक्तीनां प्रसन्न करुन 

टाकजो. समजलां का मी का म्हांतो ते.” 

         "हो अप्पा, तहु्य बी मणणां बराबर हाये.” 



          हरळ्याजवळ सांगभट उभा होता. मांदीराच्या 

दरवाज्याजवळ लोकाांची ददी जमली होती. हरळ्याचे मांदीरात 

येणे लोकाांना पसांत पडले नाही. सांगभटाच्या आदशेाने 

हरळ्याला बाहरे फेकले तरी लोकाांचे समाधान झाले नव्हते. या 

लेकराला मांदीरात जायला नरसय्याने जाणनुबजुनू लावले असे 

लोकाांना वाटत होते. कोणी ठार करा तर कोणी तयाांना दगडाने 

ठेचनू टाका असे ओरडत होते. असांतोर्ाचा अग्नी अगदी 

भडकत चालला होता. तसा नरसय्या आपल्या मलुाला 

म्हणाला,  

        "बेटा चाल लवकर घरी. नायतां ह े लोकां  आपल्यावर 

दगडफेक करतीन. आपल्याले मारुन टाकतीन. चाल लवकर 

घरी चाल.” 

         "अप्पा थाांबा तमुी. कोण दगड मारतेत तेच पाव.ू” 

            हरळ्या दरवाज्याच्या हदशेनां रोखनू पाहात होता. 

तयाचा बाप तयाला नेण्यासाठी हाताने हखचत होता. जण ू

दवेाला चाांभाराच्या हातची पजूा बरोबर वाटत नसावी असे 

वाटत होते. तसा नरसय्या पनु्हा म्हणाला,  



          "बेटा, चाल लवकर. चाांभारानां आपली पजूा केलेली 

या दवेालेबी आवडत नाय. चाल बेटा, आजपासनू पनुा कधीच 

या मांदीरात येणे नाय.” 

        नरसय्याने आपल्या मलुाचा हात धरला व तो हखचत 

हखचत चाल ूलागला. हरळ्या मात्र पाठीमागे हफरुन हफरुन तया 

मांदीराच्या दरवाज्याकडे रोखनू पाहू लागला. तसे हरळ्याच्या 

मागावर असलेले लोक हवचार करु लागले की याांना जर सबक 

हशकहवली नाही तर उद्या दसुरी दहलत मांडळी मांदीरप्रवेश करुन 

दवेाचा अपमान करतील. जातीभेद मोडतील आहण उचनीचता 

सांपषु्टात येईल. ही मांडळी आपल्याला तसभूरही दबणार नाहीत. 

जण ूयाचाच हवचार करुन कोणीतरी म्हणालां,  

         "अरे ते चालले पाय. तयाईले जाव ू दवे ू नोका. मारा 

तयाईले ठार करा.” 

          "हो हो ठार करा... ठार करा.”असे म्हणत कोणीतरी 

नरसय्याच्या हदशेनां दगड फेकला. तयाचबरोबर सगळी मांडळी 

दगडफेक करु लागली. तयातील एक अनकुां चीदार दगड 

नरसय्याला लागला. आता पळून जाताांना यातील एखादा दगड 

आपल्या बाळबोध लेकराला लागला तर... आपलां लेकरु मरुन 



जाईल. कदाहचत लेकराबरोबर आपणही. तयापेक्षा आपल्या 

लोकराला कवेत घेवनू आपण या दगडाचा सामना केलेला बरा. 

हनदान आपल्या लेकराचा तर जीव वाचेल. असा हवचार करुन 

नरसय्याने हरळ्याला कवेत घेतले. मागवनू दगडाचा वर्ााव 

होव ू लागला. हरळ्या जीवाच्या आकाांताने अप्पा अप्पा 

ओरडत होता. नरसय्या मात्र रक्तबांबाळ झाला होता. तरीही 

दगडफेक थाांबत नव्हती. मात्र जीव जाईपयंत नरसय्या तया 

दगडाचा सामना करीतच होता. नव्ह े तर झुांज दते होता. 

अशातच एक दगड नरसय्याच्या मस्तकात येवनू धडकला. 

नरसय्या खाली कोसळला. पण तरीही कवेतील हरळ्याला 

तयानां सोडलां नव्हतां. मांदीरात जाण्याची पररयांती खुप वाईट 

होती.  

        काही वेळानां दगडफेक थाांबली. कदाहचत नरसय्या जर 

मरण पावला तर ही बातमी वार् यासरशी हब्रज्वल दरबारी जाईल 

व आपल्याला हशक्षा होईल या भीतीने लोकाांनी दगडफेक 

थाांबवली होती. तसा नरसय्या आपल्या मलुाला म्हणाला,  



         "बेटा हरळ्या, चाांभार जातीत जनमाले आलो म्हून हे 

यातना मले भोगाले आली. दवेाजोवर तरी न्याय नाय 

आपल्यासाठी. देव याईले हशक्षा द्याऐवजी आपल्यालेच दतेे.” 

        "अप्पा दःुखी नोका होव.ू मी जावनू तयाईचा समाचार 

घेतो.” 

        "नाय बेटा, ह ेलोक आतां भडकले हायेत. आतां चपू बसणां 

बरां हाये. ते तलेुबी ठार कराले माांगांपळुां पायनार नाईत. त ुनोको 

जाव ू लेकरा. मी का साांगतो ते ध्यानात अस ूद.े”असे म्हणनू 

नरसय्या हरळ्याला उपदशे करु लागला.  

       "नदीनां आपली हदशा बदलली म्हणनू हकतयेक येळी 

आापनू दसुर् याले मदत करतो. पण दसुर् याले मातर आपण मदत 

मागतली तां तो करनच असां नाय. मांग आपल्याले चीड येते. पण 

हरळ्या असां हचडून जाव ूनये ह ेध्यानात ठेव. अरळहलांगेश्वरानां 

आपल्याले मदत नाय केली म्हून काय झालां. तो अांतयाामी हाये. 

तयाच्यावर श्रद्धा ठेव. तयाले इसरु नोको. हरळ्या ह े माई 

आखीरची येळ. ये बस माह्याजोवर.” 



      उभा असलेला हरळ्या खाली बसला. तयाला बाप काय 

म्हणतो ते कळत नव्हतां. तरीही तो शाांतपणे ऐकत होता. तसा 

नरसय्या पुन्हा म्हणाला,  

        "मी तलेु बेटा या समाजापासनू दरू ठेवलां. याचसाठी. हे 

लोक बेकार हायेत बेटा. मी सोचलां का आयषु्यभर याईच्या 

ईटाळाची झळ तलेु पोयचू नये म्हून तुही जपणकू केली. बेटा 

मी तहुा दत्तकबाप होवो. तुह्या बापाचा नाव मादय्या होता. आन् 

तयुा आईचा नाव मदाम्मा. ते दोघांबी मोठे हशवभक्त होते पण 

तयाईलेबी मांदीरप्रवेश नोयता. तयाईलेबी समाजातल्या ईटांबनेची 

झळ पोचली. माहे्य बी मायबाप लानपणीच मेले होते. तवा तहु्या 

बापानां सोताच्या भावासारखां मले साांभाळलां. ते होते तवापयंत 

मले कायपण कमी नोयतां. एक हदस ते अरळहलांगेश्वराचां ध्यान 

करत करत ते दोघांबी या जगातनू हनघून गेले. मले एकट्याले 

सोडून. बेटा, आपनू याईचां हकतीबी केलां तरी नीच माणसां ह.े 

समुांदराची लाट खवळली म्हून अख्खा समुांदर खवळत नाय. 

समाजात क्ोध वाहाळला तां तो जोशानां थांड होतच नाय. शाांत 

रायल्यानच थांड होते. तहेु्य मायबाप खरांच थोर होते. सोताच्या 

भावासमान ह्या पोरक्या झालेल्या नरसय्याने आधार दलेा 



तयानां. मरताांनी मातर तयाईनां माकडून वचन घेतलां होतां. मले 

मणलां होतां का, :नरसय्या आमी तां दवेाघरी चाललो. पण 

जातानी आमची एक इच्छा हाय. ते मणजे आमचां पोर. आमी 

आमची वांशयेल तुह्या हातात दते हाओ. हतले साांभाळ. अांतर 

दहेशन नोको. हसव फुलव. नाजकू लतेपरमान हतचा साांभाळ 

कर. मी बी तयाईले तलेु साांभाळाचाच वचन दलेो. मांग ते सखुानां 

मरण पावले. माहा हात हातात घेवनू. तवापासून तलेु 

साांभाळलो बेटा, तुले वाटू बी देलो नाय का मी तहुा बाप नोये 

मणनू. आपला पोरगा समजनूच साांभाळलो. तुले कधीच 

दसुर् याचा पोरगा समजलो नाय. पण आतां तुले लय ईचार करता 

येते. आतां त ु समजदार झालास. बेटा, मले मरणाची कारजी 

नाय. कारजी हाय तुही. माह्यानांतर तु कसा जगहशन असां वाटते 

मले. पण कारजी हाय तहुी... माह्यानांतर त ुकसा जगहशन असां 

मले जरी वाटत असलां तरी मी आज समाधान पावलो. तहु्यात 

हहांमत हाये. ह ेमी पाह्यलो आज. कारजी नोको करहशन बेटा, 

माहा आशीवााद हाये तलेु. पण याईचां याईच्यापाशी ठेवहशन. 

तहु्य तहु्यापाशी. पोटच्या गोळ्यापरमान जतन करुन ठेवलेला त ु

मा जीव. या समाजाच्या झांझावातालेबी त ु मात देहशन असां 

वाटते. पण जरा शाांत राहून आन ्मौनात राहून. मौनानां भल्ली 



भल्ली कामां होतेत. न होणारां काम बी होते. पण ह्या समाजाच्या 

झांझावाताले घाबराचां नाय. मी बी मोठ्या धैयाानां तोंड देलो. पण 

तलेु दरू ठेवलो. पण नेटानां तलेु हशकवलो. पण आतां हाच 

झांजावात मा जीव घेत हाये.” 

        "अप्पा ह ेतमुी का बोलता? तमुी मले सोडून चालले का? 

मी कसा करीन तमुी गेल्यावर. तमुी मले सोडून नोको जा. मी 

तमुच्या मणण्यानसुार वागीन. चपू राहीन. अरळहलांगेश्वराची 

पजूा बी करीन. पण तमुी मले सोडून जाव ूनोका.” 

          "बेटा घाबरु नोको. माह्या आशीवााद हाये तलेु. 

आयषु्यात जे दःुख मी भोगलो, ते तहु्या वाट्याले येव ू नये. 

एवळीच माही इच्छा.” 

          "अप्पा, माह्यासाठीच तमुच्यावर ही येळ आली. मीच 

तमुचा गनु्हगेार... मीच गुन्हगेार हाये अप्पा. मले माफ करु 

नोका. मीच मणालो होतो तया हलांगेश्वराच्या मांदीरात चाल म्हून. 

तमुी तां बायरां उभे होते. अन ् मी आतमांधी गेलो. अन् 

माह्यामळुांच ह ेइपरीत घडलां.”हरळ्या रडत रडत बोलत होता. 

नरसय्या मरतो की काय असे तयाला वाटत होते. तयासाठीच तो 



स्वतःला गनु्हेगार समजत होता. नरसय्या मेल्यावर आपले कसे 

होणार यासाठी तो हचांताग्रस्त होता. तसा नरसय्या म्हणाला,  

      "बेटा, गनु्हेगार त ुनाय. मीच हाये बेटा. मी तलेु येतची पजूा 

पाहाले आणलोच नसतो तां ह ेइपरीत घडलां नसतां. आतां माह्य 

शेवटचां काम कर. त ुमले पाणी आणनू पाज. अन ्त ुमले झोप ू

द ेसखुानां.” 

          हरळ्यानां नरसय्याला बाजूला नेवनू झोपवलां आहण 

पाणी आणायला गेला. तसा तयाच्या मनात हवचार आला. हे 

सगळां आपल्यामळुच घडलां. आपण इथां यायलाच नको होतां. 

आपल्यामळुच आपल्या पालक हपतयावर ही वेळ आली. 

आपले वडील केव्हा मेले ह ेदखेील आपल्याला माहीत नाही. 

पण ते आज कळलां. आपल्याला आपल्या वडीलाची उणीव 

या गहृस्थानां जाणव ू हदली नाही. खरां तर मीच तयाला बाप 

समजत होतो. तयाांचे उपकार मी जन्मभर फेडू शकणार नाही. 

आजपयंत आपल्याला समाजाची झळ पोहोच ूनये म्हणनू या 

माणसानां आपल्या पाल्य बापानां समाजाच्या समोर येव ू हदलां 

नाही. समाजातही हवटाळ आह े ह े कधी जाणव ू हदले नाही. 

नरसय्या खरांच महान आह.े  



      तसां तयानां पाणी आणलां. ते नरसय्याला पाजलां आहण 

हवचारलां,  

         "अप्पा आतां कसां वाटते.”तसा नरसय्या म्हणाला.  

        "बेटा, या हलांगेश्वरावर श्रद्धा ठेवनू जगात वावर. 

आयषु्यभर जे मले करता आलां नाय, ते त ु करुन दाखव. ह े

अस्पशृ्यता आपल्या दहलत जातीले शराप हाये. ह ेअस्पशृ्यता 

सांपवाची हाये तुले ह ेध्यानात असू द.े हे अस्पशृ्यता अनेकाईचे 

जीव घेईन तरी सांपणार नाय. ते तलेु सांपवायची हाये. धीटाईनां 

जग. इतराईलेबी जगव. घाबरु नोको कधी कठीण परसांगातही. 

अन ् ज्या दगडाईन् माह्या जीव जाणार हाय, तया दगडालेच 

याचा जाब इचारण्याचा प्रयतन कर. जातो मी...” 

       'जातो मी' ह े नरसय्याचां शेवटचां वाक्य ठरलां. तयानां 

आपल्या वाणीनां अस्पशृ्यतेहवर्र्ी लढण्याचा सांदशे हदला 

होता. अस्पशृ्यतेच्या कलांकानां मादय्याच्या हपढ्यान् हपढ्या 

कलांकीत झाल्या होतया. अनादीकालापासून आलेली 

अस्पशृ्यता... या अस्पशृ्यतेनां दहलताांचां जगणां मशु्कील करुन 

टाकलां होतां. दहलताांना दहलत नावानेही आवाज दणेे ही दखेील 

एकप्रकारची हशवीच होती. तया शापानेच दहलताांच्या हकतयेक 



हपढ्याांचा जीव गेला होता. तरीही दहलताांना आतमज्ञान झाले 

नव्हते. कारण जो समाजाचा धाक होता. तो एवढा प्रचांड होता 

की लोकां  तया धाकाला घाबरत होते. आपण पापाचे धनी या 

स्वरुपातच ह े दहलत घाबरत होते. तसा नरसय्या मतृय ू

पावल्यावर तयाच्या पे्रताजवळ बसनू हरळ्या रडत होता. 

आजबुाजूांची बघ्याांची गदी तयाच्या रडणार् या चेहर् याकडे 

पाहात होती. कोणालाही हकां चीतही दया येत नव्हती. वा 

कोणीही पे्रताला हात लावायला तयार नव्हतां. तेवढ्याच 

क्षमतेने हरळ्या तया उच्चवहणायाांना हशव्या दते होता. तयाच्या 

ममातही रडता रडता हवचार चालला होता. तो हवचार तयाच्या 

ओठावर आला व तो तया प्रेताशी बोलायला लागला,  

        "अप्पा, मले तमुी सोडून गेलात. मी पोरका झालोय. 

अप्पा मी पोरका झालोय. मळुातच मादय्या आन ्मादम्मा या 

जोडप्याने पोरक्या केलेल्या या हरळ्याले आपण बी सोडून 

जावनू पोरकां  बनवलांय. अप्पा, आतां मले कोण साांभाळन. या 

दगडानांच माह्या बाचा जीव घेतला. हा दगडच मांदीरात बसला 

हाये. तो अरळहलांगेश्वर नाय. तो जर अरळहलांगेश्वर असता तां 

माह्या बापाचा जीव गेला नसता. अरे हलांगेश्वरा, माह्या बाप तुही 



हकती सेवा करत होता रे. दररोज तुह्या आरतीले येत होता रे. 

पण त ु तयाईची कदर केली नाय. त ुजर दवे असता तां माह्या 

बापाचा जीव गेला नसता. त ुजर दवे असता तां तया दगडाची 

फुलां झाली असती.  

  



भाग हतसरा 

 

         कोण साांगन तया दगडाच्या दवेाले माह्या बापाचां मरण. 

या दगडानच अन्याय केला माह्या बापावर. ह ेअसांख्य दगड... 

समाजात असे असांख्य दगड असतीन की ज्या दगडाईनां माह्या 

असांख्य हपढ्याईचा जीव घेतला असन. माह्या समाजातल्या 

हकतयेक हस्रयाांचे कुां कूबी पुसले असन. म्हून मले या दगडाच्याच 

दवेाले प्रश् इचारले पाह्यजे. साांग म्हणावां हे हलांगेश्वरा, ह्या 

दगडानां माह्या बापाचा जीव का घेतला? आमी चाांभार जातीत 

जनमाले आलो म्हून या दगडाईले आमचा एवळा मोठा राग... 

आमचा द्वेर् करत करत आमचाच जीव घेतेत. आकाशाले 

गवसणी घालणार् या नारळाच्या झाडाच्या खाली बी एकाांदी 

हरळी गणु्या गोहवांदानां नाांदते. पण या समाजात 

आमच्यासारख्या माणसालेबी हनजीव दगडाची हशकार होवा 

लागते. दवेा माहे्य बी प्रश् हायेत. सयुा लालच का? आकाश 

हनळांच का? बदक पाांढरांच का? गवत हहरवांच का? अन ्ह ेदगडां 

बी शेंदरू लावल्यानच देवां का बनतेत? पण याचां उत्तर मले 



कधीच सापडलां नाय. अरळहलांगेश्वरा, द ेनां याचां उत्तर... मण मांग 

मले नाय दतेा येत उत्तर म्हून. तनुां मा बाचा जीव घेतला नां. तु 

खोटारडा हायेस. तरीपण मा बाप तलेुच पजुाले साांगनू गेला. 

तनुांच जीव घेतला ह ेतयाले माईत होतां तरीबी... कारण का दवेा, 

तनुांच गलुाम केलां या धरणीवरच्या लोकाईले. तहु्याच आदशेानां 

ह ेदगडां मारतेत आमाले. पापीबी समजतेत. अाान् आमाले 

आांगणात बी येव ू दते नाय. अन ्मा बाप तहुीच पजूा कराले 

साांगनू गेला!मले तां आश्चया वाटते दवेा का तयानां मले असां का 

साांगतलां. तहुी पजूा कराले लावनू आमाले मराले लावते. हे 

बराबर हाय का.” 

         आजबुाजलूा गदी जमत चालली होती. कुजबजू सरुु 

झाली होती. 'अरेरे दगडान हबचार् याचा जीव गेला'असे 

म्हणणारी सारी माणसां आपापसात कुजबजूत होती. तयाांनाही 

भीती वाटत होती की एखाद्याचा मांदीरासमोर असा बळी जाणां 

दवेाला आवडेल का? अरळहलांगेश्वरानां जन्माला घातलेला 

जीव असा जाणां याचां पातक आपल्यालाच लागेल याचा जो 

तो उच्चवहणाय हवचार करीत होता. तसेच या प्रेताची हवल्हवेाट 

ही लावण्याचा हवचार समस्त गावकरी मांडळी करीत होती. 



जीवांतपणी नाही पण मेल्यावर तरी पे्रताला अग्नीपयंत नेण्याचां 

धाडस कोण करणार? हा अहचांतनीय प्रश् होता.  

            मतृयचूी बातमी हा हा म्हणता म्हणता दहलतवस्तीत 

पोहोचली. कुणीतरी साांहगतलां. मांदीरप्रवेश करता करता 

नरसय्या मारला गेला. जबरदस्तीनां तो मांदीरप्रवेश करीत होता.  

         म्हून लोकाांनी दगडाांनी ठेवनू तयाला ठार केलां. अन् 

प्रेताला जो ही हात लावेल तयालाही दगडाांनी ठेवनू तयाला ठार 

केलां. अशी दसुरी बातमी आल्यावर दहलत वस्ती सांतापली. 

पण धाकाच्या मारे कोण आपला बळी दईेल याचा हवचार करुन 

एकही दहलत वस्तीतील माणसू पे्रताकडे हफरकला नाही. 

नरसय्या आहण हरळ्या एकाच घरचे असल्याने दसुरे कोणीच 

आले नाही. तया दहलत वस्तीतील गोष्टी ऐकून ब्रम्हाांडालाही 

लाजहवल्यासारखे वाटत होते. मांडळी म्हणत होती.  

          "आपल्याले अस्पशृ्यतेचा डाग. कोणां साांगतलां 

नरसय्याले मांदीरात जाले.”हकसनय्या.  

          "दवेाले म्हून का तयाची दया आली.”रामय्या.  



         "अरे तो उच्चवहणायाांचा दवे होये. आपला नाय. पाय बरां 

नरसय्याले दगडानां ठेचून मारला. पण कोणी आलां का? दवे तरी 

धावला का?”कचरय्या.  

        "हबचारा नरसय्या, दररोज जात होता मांदीरात. दवेाले 

वाचा फुटन असां वाटत असन तयाले. अरे आपनू पाप केलां हाये. 

घोर पाप. आपल्याले आतां उपाय नाय. आपनू पाप केलां 

माांगच्या जनमात. म्हून आपल्याले ते भोगाच लागन. तयाची 

हशक्षा देवानां नरसय्याले देली.”हकसनय्या.  

        "अरे बाबा, हबचारा नरसय्या मेला. तयाची मैयत कराले 

चालत नाय का तुमी. हबचारा आपला बांध.ू.. 

समाजबांध"ूचैतय्या.  

         "अरे चैतय्या, तहु्यां बराबर हाय. पण मले साांग तयाच्या 

मैयतीले जावनू आपनू चारपाच जण मेलो तां आपून तां मरुन. 

पण आपली पोरांबारां कोण पोर्न. याचा ईचार केला का 

तनुां.”हकसनय्या.  

        "हां तहु्य बी मणणां बराबर हाये.”चैतय्या.  



        "तमुाले जाचां असन तां जा बाबा. मी नाय जात. कोण 

आपला जीव गहाण टाकन बाबा.” 

         जो तो म्हण ू लागला व आपली जबाबदारी चकुव ू

लागला. दहलतवस्तीतील लोकाांत शोककळा हनमााण झाली 

होती. लोक रडत होते. पण मयतीला कोणी हफरकलां नाही. ते 

पाहून लाश सडण्यापेक्षा सांगभटानां गावकर् याला म्हटलां,  

         "याच्या मरणाची बातमी दहलतवस्तीत पाठोली का 

नाय.” 

        "पाठोली मायराज.” 

        "मांग सायांकाळ होत चालली हाय. सयुा बी कलाले 

लागला. पण कोणताबी माणसू हफरकला नाय आतांपयंत. 

कावनू बा. का भानगड हाय?” 

          "मांग मायराज, आतां कसां कराचां? मी फेकून येव ूका या 

पे्रताले. खाईन जांगलात कोणीबी कुत्र बात्र.”गावातील एक 

तरुण बोलला.  

        "कसे बोलता तमुी. अरे हनदान पे्रताबद्दल असां बोलू 

नये.”सांगभट म्हणाला.  



       "मांग का कराचां मायराज? मायराज जास्त येळ होईन तां 

आपल्याले या मदुड्याची वास नाय का येईन.” 

         "अरे, आपनू या पे्रताची ररतीररवाजानां हवल्हवेाट 

लावनू.” 

         "म्हांजे याले खाांदा देव.ू अग्नी दवे.ू अन ्मांत्रानां न भजनानां 

याची पे्रतयात्रा काढू म्हांता.” 

        "हो. अगदी तसांच करु.”गावातील एक एक माणसू 

आपलां मत प्रदहशात करीत होता.  

          "पण मायराज ईटाळ नाय होणार का?” 

         "अहो ईटाळ होते आपल्याले याईचा. याईच्या 

वागणकुीचा. याईच्या धांद्याचा. याईच्या खाण्याचा. पण मले 

साांगा ह े पे्रत का धांदा करणार हाये याईचा. ह े पे्रत का माांस 

खाणार आह ेका ह ेप्रेत जगाले येणार हाये का इश्वात.” 

        "तमुी मणता ते बी बराबर हाय मायराज.” 

         "नरसय्या मेला... पण तो दहलतवस्तीत मेला का? नाय 

तो दहलतवस्तीत मेला नाय. तो मेला आपल्याच वस्तीत... 

आपल्या अरळहलांगेश्वरापाशी. अरळहलांगेश्वराच्या पायथ्याशी 



समाहधष्ट झाला तो. तो चुकून दहलतवस्तीत जनमाले आला. 

खरां तां तो दरोज अरळहलांगेश्वराच्या आरतीच्या येळी येत होता 

मांदीरात. तया दरुुनच तो पाहात होता. पजूा अन ् दरुुनच 

आरतीचा लाभ घेत होता. तयानां पयल्या जनमात काईतरी पाप 

केलां असन, म्हून तयाले दवेानां दहलत वस्तीत जनमाले घातला. 

तयात तयाचा गनुा नाय. तमुीच साांगा.” 

          "नाय मायराज, तमुचां बराबर हाये.” 

         "आतां बघता काय, कोणीतरी हशकोली बाांधा. मडका 

आणा तया सांपत कुां भाराकळून. हारफुल आणा, बांडी आणा. 

आपनू नरसय्याची पे्रतयात्रा चाांगली जांगी काळू. लवकर करा 

समदां. नायतां रात व्हायची. पे्रतयात्रा चाांगली हदांड्या भजनानां 

काळू. आन ्घरी येवनू चाांगली आांघोळ करु, समजलां. गोमतु्र 

टाकू पणुा गावात. तया गोमुत्रानां पणुा गावाची शदु्धी होते.” 

        म्हणायचा अवकाश कोणी हार आणले, कोणी मडका 

आणला, कोणां तर शरणासाठी लाकडां गोळा केली. कोणी 

बैलगाडीही आणली. तर कोणी बाजार आणला. पण 

नरसय्याच्या मैयतीला सांगभटाला न माहीत करता कोणतयाही 

दहलताला भटकू हदले नाही.  



        मडक्यामध्ये अग्नी भरला गेला. तो दरुूनच हरळ्याच्या 

हातात हदला. तसां सांगभटाचां लक्ष हरळ्याकडे गेलां. तयाला 

मडकां  दरुुनच दतेाांना कोणीतरी हदसलां. तसा तो म्हणाला,  

        "अरे असां का वागता? तो हरळ्या लान हाये. लान पोरां 

दवेाघरची फुलां होतेत. ते देवाले जास्त पसांत रायतेत. काय नाय 

होत तयाले हात लागला तां.” 

       "ठीक हाय मायराज, तमुी जसे मनान तसे. आमाले का 

माईत धरमाचे हनयम. पण धरमात दरुुस्तीची सोय हाये न. नायतां 

दवेच आपल्याले हशक्षा देवाचा.”कोणीतरी म्हणालां.  

       "ते मी पाईन. आतां फक्त मी जे मणतो, तेवळां करा. बस 

बाकी काई नोको करा.” 

       हरळ्याले हवचार येत होता तया सांगभटाच्या बोलण्याचा. 

जर लहान मलुां दवेाला पसांत असतात तर या हरळ्याला 

मांदीरात पाहून तयाच्या बा ला या लोकाांनी मारलां कशाला? असां 

तयाला वाटत होतां.  

        आक्ता हरळ्याले पकडाले लावली होती. कोणीतरी 

आके्तचां मडकां  हरळ्याच्या हाती आणनू हदलां होतां. नरसय्याच्या 



पढूुन शरणाची बांडीही कोणी उच्चवहणाय हाकलत होता. चार 

धडधाकट तरुणाांनी हतरडीला खाांदाही हदला होता. पाठीमागनू 

एकजण लाह्या फेकत होता. तयाच्या पाठीमागां हदांड्या भजनां 

करीत लोकां  चालले होते. हदांडी अन ्भजनानां पे्रतयात्रा तयाच 

दहलत वस्तीतून चालली होती. सांपणुा दहलत वस्ती रडत जरी 

असली तरी ते अश्र ु कोणाला दाखवले जाव ू शकत नव्हते. 

कारण जर कोणाला ते अश्र ुदाखवले तर आपलाही जीव जाईन 

ही भीती मनात होती तया दहलताांच्या. तसा हकसनय्या 

रामय्याला म्हणाला,  

        "भाऊ, आपला स्पशा याईले बरा वाटत नाय. अन् या 

नरसय्याच्या हतरडीले याईनच तां खाांदा देला. ह ेआश्चयांची गोष्ट 

नाय का?” 

          "अन ् जीवांतपणी हात लावाले जमत नाय. अन् 

मेल्यावर हतरडीले खाांदा बी द्याले जमते.” 

         "जाव ूद ेफक्त हतरडीकडे पाय अन ्हात जोड म्हणावां का 

नरसय्याले सद ्गती हमळू द.े”चैतय्या बोलला.  

        "येव ू दे रे नरसय्या, या लोकाईलेबी सद ् बदु्धी येव ू द.े 

रामय्या म्हणाला.  



         पे्रतयात्रा स्मशानात पोहोचली. शरण रचलां गेलां. तया 

शरणाला शाांत करण्यासाठी सांगभटानां शाांतीमांत्र म्हटला. नव्हे 

तर हतरडीला शाांत करण्यासाठी तयावर गोमतु्रही हशांपडलां. 

तशातच तया हतरडीवरील ते पे्रत शरणावर ठेवलां गेलां. शरण 

रचलां गेलां. तयानांतर हरळ्याकरवी तया पे्रताला अग्नी द्यायला 

बाध्य केलां गेलां. हरळ्याची टक्कल करुन तया पे्रताची रक्षाही 

नदीत हशरवली गेली. हरळ्याला वगाणी करुन अख्ख्या गावानां 

नवीन कपडेही घेवनू हदले. तयानांतर तयाला तयाचे घरी 

व्यवस्थीत नेवनू सोडले गेले.  

          नरसय्याच्या मैयतीनांतर सांपणूा गावात गोमतु्र हशांपडलां 

गेलां. एक पारायणही हलांगेश्वराच्या मांदीरात केलां गेलां. गाव 

तयामळेु शदु्ध झालां असा गावक-याांचा समज झाला होता. तयाच 

हवश्वासानां ते चूप बसले होते.  

  



भाग चवथा 

 

           हरळ्या एक हदवस घराच्या अांगणात बसला होता. 

समोर तयाने पाहहलेल्या अरळहलांगेश्वराची स्थापना केली होती. 

गावातील मांदीरात जावनू हवनाकारण आपल्या जीवाचा बळी 

दणे्यापेक्षा घरीच हलांगेश्वराची पजूा करण्याचा हनणाय तयाने 

घेतला होता. घटना झालेल्या हदवसापासून तासन ्तास याच 

हलांगेश्वराच्या देवासमोर बसनू हरळ्या हवचार करीत असे. 

आजही तो बसला असताांना तयाचे मनात सहज हवचार आला. 

'आपला बा नरसय्या मेला. पण तयाच्या मैयतीलेही आपले 

आप्त आले नाय. अन ् आपल्या बाची मैयत तया 

उच्चवहणायाईले करा लागली. 'याची खांत आजही हरळ्याच्या 

मनात होती. आपल्याला स्पशा करायला जे लोक मागे हटतात 

जीवांतपणी... अन ्मेल्यावर दवे समजतात. म्हणतात हरळ्या 

लहान आह.े लहान मलेु दवेाची लेकरां असतात. लहान मलेु 

दवेाघरची फुले. तर मेलेला माणसू दवे होतो असां मानतात. 

गाईच्या मतुानां गाव धणुाारी ही माणसां. याांना माणसाचा स्पशा 



चालत नाही. माणसाची का वास येते याांना. तरीही जीवांत 

माणसू चालत नाही. अन ् ज्या मतुात शेकडो जांत ू राहात 

असतील ते मतु चालते याांना. ज्या शेणात धनवुाात तसेच ततसम 

रोगाचे जांत ूअसतात. ते शेण चालते याांना. मग माणसाची हवष्ठा 

काय अन ् गाईची हवष्ठा काय. हवष्ठा ती हवष्ठाच तरीही तया 

गाईच्या हवष्ठेची गोधन म्हणनू पजूा होते. मांग माणसाला माणसू 

का समजत नाहीत ही मांडळी. माणसाचा स्पशाही चालत नाही. 

एकीकडे हवष्ठा चालत असताांना दसुरीकडे स्पशा न चालणे ही 

हास्यास्पद गोष्ट आह.े हा कुठला न्याय आह ेह ेकळत नाही. हे 

हलांगेश्वरा, माझ्या बापानां तुझीच पजूा करायला का बरां लावली 

असेल. तु मला चाांगला असा दृष्टाांत द.े मा बापाच्या, या 

नरसय्याच्या मैयतीले अख्खा गाव हदांड्या भजनानां आला. अन ्

माझे आप्त मात्र हतकडे भटकलेही नाही. मग जवळचे कोण? 

आप्त की ते... साांग हलांगेश्वरा. याांची कोणती मजबूरी होती की 

ते येव ूशकले नाहीत. कदाहचत नरसय्या मेल्याची बातमी तर 

याांना समजली नसावी!कदाहचत आपण मैयतीला गेल्यास 

आपली आगामी हपढी या मांदीकप्रवेशाच्या बचुकळ्यात पडेल 

असे तर माझ्या आप्ताांना वाटले नसेल.  



            हरळ्याच्या मनातील हवचार रास्त होते. आजुबाजचूी 

नातेवाईक मांडळी जास्त बोलत नव्हती. तयाला एकटेपणा 

जाणवत होता. यात काही अांशी बदलाव यावा. असां तयाला 

वाटत होतां.  

           तयाांचां आज सरुपरू गावात मन रमत नव्हतां. समाजात 

चार वगा होते.  ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शदु्र. तयापैकी शदु्रातही 

दोन वगा होते. शदु्र व अहतशुद्र.  ब्राह्मण पजूाहवधी करीत. क्षत्रीय 

समाजरक्षण, वैश्य व्यापार व शदु्र सेवा करीत असत. पण  

ब्राह्मण जर सोडले तर बाकी सवाच जातींना शदु्रच समजनू 

तयाांच्याकडे सेवेचे काया होते. तयाांनी लोकाांची सेवा करता 

करता  ब्राह्मणाांचीही सेवा करावी असा दांडक होता. दहलताांना 

मात्र अहतशदु्र समजण्यात येई. दहलताांना अहतशदु्र माननू 

गावकुसाबाहरे ठेवण्याची परांपरा होती. तयाांचे पाणवठे, तयाांच्या 

हवहहरी वेगवेगळ्या राहायच्या. तयाांना मांदीरप्रवेश नव्हता. 

तयाांना देवाचे दशानही नव्हते. दवेाचे दशान घ्यायचेच झाले तर 

मांदीराच्या दरवाज्याच्याबाहरे काही अांतर दरू उभे राहून घ्यावे 

लागायचे. मांदीरावर उच्च वहणायाांची मालकी होती. काही काम 

पडल्यास घरी आल्यावर दरुुनच उभे राहून बोलण्याची प्रथा रुढ 



झाली होती. तयालाच हवटाळ नाव होतां. दहलताांनाच अस्पशृ्य 

समजनू तयाांना आपली मेलेली जनावरे ओढून नेण्याचे काम 

स्वतः उच्चवहणाय साांगत असत. आहण तयाांनी ते काम करावां 

यासाठी तयाांना मजबरू केलां नाही. तया मेलेल्या जनावराांचे 

चामडे काढून तया चामड्यापासनू वेगवेगळ्या वस्त ूबनवनू तया 

वस्त ूउच्चवहणायाांना दते. तया बदल्यात तयाांना वर्ाभराला परेुल 

एवढे धान्य हमळत असे. कधी सणाांच्या हदवशी सण 

हशजहवलाच तर दसुर् या हदवशी गाई ढोराांना सणाचे पदाथा 

टाकण्यापेक्षा याच दहलताांना ते खायला हदले जाई. तयासाठी ही 

दहलत मांडळी डोक्यावर मोठां टोपलां घेवनू उच्चवहणायाांच्या 

दारोदारी हफरत असे. मग ही मांडळी आपल्या घरची मेलेली 

जनावरे ओढतात. आपल्याला चामड्याच्या वस्त ूदतेात म्हणनू 

म्हणनू तयाांच्या घरी हशजलेल्या करांज्या, लाडू, पापडां, पातया 

अथाात हशजलेलां सणाचे पदाथा उच्चवहणाय या लोकाांना दते. 

तसेच वात्रट बोलणेही दते असत. जसा उच्चवहणायाांना स्पशा 

वज्र होता, तसा  ब्राह्मणाांनाही होता. रस्तयाने जाताांना मात्र 

थुांकण्यास मनाई नव्हती.  



         दहलताांना पाणी जर पाजायचे झाले तर तयाांचे पातेले 

वेगळेच होते. एखाद्या घरुन जोडे हकां वा चपला हवकत घेतल्यास 

तया चप्पल हकां वा जोड्यावर आधी गोमतु्र हशांपले जाई व मगच 

ते पादत्राण पायात घातले जाई.  

         हस्रयाांची हस्थती यापरस वेगळी होती. दहलत हस्रयाांवर 

एखाद्या उच्चवहणाय माणसाने अतयाचार केल्यास तो तयाचा 

हक्क समजला जाई. हकां वा हतलाच ठार केले जात असे. पण 

एखाद्या जर दहलताने उच्चवहणाय हस्रयाांवर अतयाचार केल्यास 

मात्र तयाला क्षती पोहोचहवण्यात येत असे. यात हतची चकू 

असल्यास हतला मात्र कोणतीच हशक्षा होत नसे. माफ केले 

जाई. दहलत स्रीची जर चूक असेल तर अशा स्रीला राज्याचे 

हवाली केले जाई. हतथे राजाची मजी चालायची. राजा हतला 

ठार करण्याऐवजी हतला जनानखाण्यात ठेवत असे.    या 

जनानखाण्याचा उपभोग राजासह तयाचे उत्तराहधकारी व 

मांत्रीगण घेत असत. अशा जनानखाण्यातील स्रीला बोलण्याचा 

वा आपले मत प्रदहशात करण्याचा अहधकार नव्हता. तसेच 

आपल्या अतयाचाराबद्दल न्याय मागण्याचाही अहधकार 



नव्हता. राज्याची सैहनक व्यवस्था चोख राहावी यासाठी ह े

जनानखाने उपयोगात यायचे.  

        प्रतयेक राज्यात जनानखाने असायचे. ह े जनानखाने 

म्हणजे तयावेळचे वेश्यालय होतां. तयावेळी परकीय राज्याांसोबत 

लढाया होत. राज्याची झालेली मनषु्यहानी भरुन काढण्याचे 

काया जनानखाने करीत. कारण ज्या लढाया होत, तया लढाईत 

ह े सैहनक वीरगतीस प्राप्त होत. तयामळेु अथाातच सैहनकाांची 

कमतरता भासायची. ही कमतरता जनानखान्यातनू पणुा 

व्हायची. जनानखाण्यात असलेल्या हस्रयाांवर अक्षरशः 

बलतकार करुन तयाांना गभाार केलां जात असे. तयाांना जर मलुगा 

झालाच तर तो सैहनक म्हणनू कामात येई आहण मलुगी जर 

झाली तर राण्याांची सेवा हकां वा राज्याची सेवा करण्याच्या कामी 

येई.  

       तयाांच्यापासनू होणार् या सांततीचां नाव ही ठेवलां जाई. 

तयाांना कोणी काही नाव ठेव ूनये म्हणनू तया मलुाांना राजा दत्तक 

घेई. तयाांना दासीपतु्र म्हणनू राजा उपाधी दते असे.  

        काही काही अतयाचार हे सहन करण्याच्या पहलकडचे 

होते. अशा अतयाचार ग्रस्त हस्रया आतमहतया करीत असत. 



मात्र तयाांना झालेली मलुां मात्र राजा हस्वकारत असे व आपल्या 

मलुाांप्रमाणे साांभाळ करीत असे.  

        या दहलत स्रीयाांच्या शरीराचा उपभोग घेताांना राजा हकां वा 

तयाच्या अहधकारी वगााला हवटाळ होत नव्हता. जनानखाण्यात 

दहलतच नाही तर पराभतू झालेल्या राज्यातील सैहनकाांच्या 

पतनीही असायच्या. तयाांचाही वापर मलुां पैदा करण्यासाठीच 

केला जाई.  

         हस्रयाांना सेवेव्यहतरीक्त हशकण्याचा अहधकार नव्हता. 

बहुपतनीतव व बालहववाह प्रथा रुढ असल्याने परुुर्ाांना हस्रयाांचा 

उपभोग राजरोर्पणे घेता येत असे. नव्ह े तर वेश्याव्यवसाय 

राजरोर्पणे चालत असे. अनौरस सांततीला कायद्याने मान्यता 

होती. हस्रयाांचे वरीष्ठाांना बोलणे म्हणजे अपमान समजला जाई. 

हस्रयाांना पायात चपला घालायलाही बांदी होती. प्रजेकडून 

जबरन कर वसूल केला जाई. अस्पशृ्याांना मात्र कर माफ होता. 

समाजाचे काही हनयम ठरलेले होते. जो कोणी हनयमाांच्या 

हवरोधात गेलाच तर तयाला जाताबाहरे काढले जाई. हरळ्याने 

मांदीरप्रवेश केल्यामळेु तयाला समाजातील लोकाांनी जातीबाहरे 

काढले होते.  



भाग पाचवा 

  

          एकाकीपणामळेु तयाचे मन गावात रमत नव्हते. तयाच े

वडील ज्याांच्याकडे काम करीत असत, तयाांच्याकडून तयाांच्या 

उदरहनवााहाचां साधन हमळत असे. माहीत नसताांनाही 

वडीलाांच्या कामाकडे लक्ष हदल्यामळेु पादत्राणे बनहवण्याचा 

धांदा हरळ्या करु लागला. एक दया म्हणनू लोकां  हरळ्याची 

पादत्राणे घेत असत. अशाच अनुभवातून हरळ्याची पादत्राने 

कलाकुसर पादत्राणे कलाकुसर पद्धतीने तयार होव ू लागले. 

आज तयाांच्यात कौशल्य हनमााण झाले होते. एकटेपणामळेु 

लवकरच लवकरच तयानां आपला हववाह कल्याणी नावाच्या 

मलुींशी केला होता. लहानाचा हरळ्या सांसार साांभाळता 

साांभाळता मोठा होव ू लागला. कल्याणीपासनू तयाला एक 

मलुगा झाला. तयाचां नाव हशलवांत ठेवण्यात आलां.  

  

          बसवेश्वराने याच काळात जन्म घेतला होता. आपल्या 

लहानपणापासूनच बसवेश्वराने दहलत आहण हस्रयाांवरील 



अतयाचार अगदी जवळून पाहहले होते. जन्माच्या वेळीच या 

बसवेश्वराने मुांज नाकारुन प्रथेला सरुुां ग लावला होता. तयाचे 

शल्य बसवेश्वराच्या माताहपतयाांना होतां. तयाला वेदहवद्या यावी, 

तो वेदहवद्येत पारांगत व्हावा म्हणनू तयाला एका  ब्राह्मणाकडे 

हवद्याजानासाठी ठेवण्यात आले होते. पण बसवा तेथे 

दहलताांबद्दलचे उलट सलुट प्रश् हवचारत असल्याने तयाचेशी 

तेथील  ब्राह्मण वगा दजुाभावाने वागत असे. तसेच 

मतसरभावानेही वागत होता. तयामळेु बागेवाडीत जन्म घेवनू 

लहानाचे मोठे होताांना तयाचे मन रमत नसल्याने तयाने बागेवाडी 

सोडण्याचा हनणाय घेतला. तयाांनी कुां डलसांगम गावी स्थलाांतर 

केले. जातेवेळी तयाने रस्तयात पडलेल्या गावाचे हनरीक्षण केले.  

       कृष्णा व मलप्रभेच्या छायेत बसवअण्णा व तयाची बहहण 

अक्क नागम्मा हलांगायत धमााच्या साक्षातकाराचे धडे घेत होते. 

ते हशवाला जास्त पजुत होते. तयाांना मातहृपतपेृ्रमाचा हवसर 

पडला होता. दोघेही प्रातःकाळी उठायचे. प्रातःहवधी आटोपनू 

ग्रांथहचांतनात कुलगरूुां चे दशान घेवनू तयात दांग होवनू जायचे. 

तयाच हठकाणी वैहदक ग्रांथ, उपहनर्द, परुाण वाचून तयावर 



हचांतन मांथन करुन तया ग्रांथवाचनातनू समाजाची सेवा 

करण्याची पे्ररणा बसवेश्वराला हमळाली.  

        कृष्णेत स्नानादी आटोपनू बसवेश्वर हबल्वपत्र व फुले 

सांगमनाथाच्या समाधीवर वाहात व नांतर हशवध्यानास बसत. 

सायांकाळी ते गरुुबांधसूोबत बर् याच हवर्यावर चचााही करीत. 

एकदा ते आश्रमातील हमत्राांसोबत यलम्मा दवेीच्या दशानाला 

हनघाले. हतथे सार् या देवगासीचा बाजार भरला होता. 

तयाांच्याजवळ तयाांच्या पोटच्या मलुीही होतया. तयाच हठकाणी 

अधानग्न अवस्थेतल्या मलुी हवकणारे मायबाप बसवाने पाहहले. 

या मलुी कमरेला कडूहनांबाच्या डहाण्या व तोंडात हलांबडहाळी 

धरुन आपल्या दहेाचां प्रदशान करताांनाही बसवानां पाहहलां. 

तयाच्या मनात तया हवहचत्र प्रसांगाने खोल दरी हनमााण केली. 

तयानांतर दवेीच्या नावानां कोंबड्या बकर् याचा बळीही दतेाांना 

बसवानां पाहहलां. तयामळुां ही सवा अांधश्रद्धा असनू दया ह ेधमााचे 

मळु नाहीच, हा रास्त हवचार बसवाच्या मनात अगदी 

लहानपणापासूनच रुजला.  

         गरुु जातीवेदाने बसवाांना हशवततव लय पावल्यावर पनु्हा 

हशवततव जन्माला येतां हा हवचार हशकवला होता.. net तयामळेु 



बसवाने पणुा लक्ष हशवभगवानावर कें द्रीत केले होते. पढुे तेच 

ततव बसवाच्या हवरशैव धमाकायााचे उगमस्थान बनले होते. 

तेहत्तीस कोटी दवे असतील तरी हवश्व एक असल्याने दवेही 

एकच असा उपदशे जातीवेदाने बसवाला हशकहवल्याने तयाचा 

पढुील काळात अांधश्रदे्धवर हवश्वास उरला नाही. दवेाच्या 

नावाने कोंबडे बकरे काढून पैशाची लटु करणारे पांडीत बसवाने 

पाहहले. तयामळेु दवेालयावर बसवाचा हवश्वास उरलाच नाही. 

खरे दशान देवालयात नाही, तर आपल्या तळहाताचे जरी दशान 

घेतले तरी दवे आपल्यावर प्रसन्न होतो हा चमतकारी हवचार 

बसवाला समजला व तोच हवचार बसवाने समाजात 

रुजहवण्याचा प्रयतन केला. तद ् नांतरच्या काळात मांदीरातील 

परुोहहताच्या शोर्णापासून समाजाला मकु्त करण्याचा हनश्चय 

बसवाने केला. देव दवेळात नसनू आतम्यात आह.े असे तयाने 

साांहगतले. इष्टहलांगाला गळ्यात बाांधल्यावर व ते हृ्रद्यावर धारण 

केल्यावर मानवी शरीरच दवेालय बनते. तयामळेु दवे आहण 

माणसू यामध्ये परुोहीत हा दलाल नसावा असा हवचार 

बसवेश्वराच्या रुपाने समाजाच पसरु लागला.  



        हशक्षण पणुा झाल्यानांतर तयाच्या बहहणीचा नागम्माचा 

हववाह हशवदेव नामक व्यक्तीशी झाला. बसवाचे मामा बलदेव 

ह ेहब्रज्वल दरबारी मांत्री होते. जातीवेदाच्या म्हणण्यावरुन तयाांनी 

आपली मलुगी गाांगाहबका बसवाला दवेनू तयाांच्या प्रस्तावाचे 

स्वागतच केले. आपल्या मलुीचा हववाह झाल्यानांतर 

जावयाच्या नोकरीची हचांता बलदेवाला होती. तयामळेु 

मांगळवेढ्याला हब्रज्वल दरबारी बसवेश्वराला बलदवेाने 

कहणाकाची नोकरी लावनू हदली. या पदावर असताांना कामाची 

हचकाटी, प्रामाहणकपणा व कायाहनष्ठा राजाला उहचत वाटली. 

गहणत हवर्य चाांगला असल्याने हहशोबातील चकू शोधनू 

बसवाने भरपरू सांपत्ती वाचवली. तयामळेु खशु होवनू मांत्री 

हसद्धण्णाने बसवाची कोर्ागार पदी हनयकु्ती केली. कोर्ागार 

पदी हनयकु्ती झाल्यानांतप राज्याचा खहजना बसवाने वाढवला. 

मांगळवेढ्यातील राजमहालाची दरुुस्ती करताांना एक ताम्रपट 

हदसला. तया ताम्रपटात कलचरूी राज्यात हसांहासनाच्या खाली 

भरपरू खहजना आह े ह े हलहहलेले होते. ते बसवेश्वराने राजा 

हब्रज्वलाला साांहगतले. तयामळेु ते हब्रज्वलाने खोदकाम करुन 

हमळवताच हब्रज्वल बसवेश्वरावर खपु खशु झाले.  



          महातमा बसवेश्वर दहलताांचे व गरीबाांचे मसीहा होते. ते 

तयाांची सेवा करीत. तयाांच्यासाठी कामही करीत. तयाांच्या 

सेवेसाठी आपली सांपत्ती खचा करण्याचे व्रत बसवाने घेतले 

होते. हसद्धम्मा राजाचा मांत्री होता. तयाच्या पतनीने हब्रज्वल 

लहान असताांना आपल्या स्तनातून दधू पाजले होते. म्हणनू 

हसद्धमाच्या मतृयनूांतर ही हनलाांहबका उफा  नीललोचना 

राजदरबारात भगीनी म्हणनू वावरत होती. हब्रज्वल राजाला 

हतच्या हववाहाची हचांता होती. तयाांनीच बसवेश्वरापढुे हववाहाचा 

प्रस्ताव ठेवला. बसवेश्वराने गाांगाहबकेला हवचारुन 

हनलाांहबकेशी हववाह केला. कारण तया काळात बहुपतनीतव ही 

प्रथा रुढ होती. तयानांतर बसवअण्णाची हनयकु्ती राजाने 

प्रधानमांत्री पदावर केली.  

          बसवअण्णा पाठोपाठ हरळ्याही मोठा झाला होता. 

तयाने बसवाचे नाव ऐकले होते. वाळीत पडलेला हरळ्या 

जातीच्या त्रासाने अगदी वैतागला होता. शेवटी बसवाने जसे 

बागेवाडी सोडले होते. तसे हरळ्यानेही सरुपरू गाव सोडायचे 

ठरवले. तयाांनी सरुपरू गाव सोडलां व कल्याणी आहण 

हशलवांतासह कल्याणला येण्यासाठी हनघाला.  



      एकदा हरळ्याला बसवप्रचारक हलांगप्पा भेटला. तयाने 

हरळ्याची कहानी ऐकली व तयाला कल्याणला जाण्याचे 

सचुहवले. तयाच्याच सचुनेवरुन हरळ्या पायी पायी कल्याणला 

जाण्यासाठी हनघाला. हलांगप्पाने कल्याणला पोहोचल्यावर 

हसद्धम्माची भेट आधी घ्यायचे सचुहवल्याने हरळ्याने 

कल्याणला पोहोचताच हसद्धम्माची भेट घेतली. तया हसद्धम्माने 

हरळ्याला मदतच केली. हरळ्या कल्याणला स्थायीक 

झाल्यावर नगराबाहरे तो आपली एक कुटी बाांधून राहू लागला. 

चन्नबसवण्णाकडून हरळ्याने इष्टहलांगाची दीक्षा घेतली. 

तयानांतर सांपणूा कुटूांब गाांगाहबकेच्या प्रौढ साक्षरता कें द्रात 

हशक्षण घेव ूलागले.  

        बसवेश्वराने सवा लोकाांसाठी अनुभव मांटप स्थापन केला 

होता. तया हठकाणी सवा जातीधमााच्या  लोाेकाांना 

हवचारहवहनमय करता येत असे. बसवाचे एकेश्वरवादी हवचार 

आकार घेत असल्याने बसवाची दवैी शक्ती या हठकाणी 

आकार घेत होती. हा हा म्हणता या अनभुव मांटपात 

काश्मीरपासनू तर कन्याकुमारीपयंत तसेच अफगाहनस्तान 

पयंतचेही लोकां  सामील झाले होते. कशासाठी तर सामांजस्याचे 



मकु्त जीवन जगण्यासाठी. यात राजे महाराजे सांत धमावांत 

प्रज्ञावांत भक्तीवांत वेदनावांत इतयादी सदस्य होते. दहलत अन ्

आहदवासी ही होते. तयाांची सदस्यसांख्या सातशे सत्तर होती. 

तयात सत्तर हस्रयाही होतया. हा अनभुवमांटप लोकशाही ततवावर 

आधारीत असनू स्वातांत्र, समता, बांधतेुचा परुस्कार करणारे 

होता. या अनुभव मांटपात हवहवध व्यवस्था करणारे सदस्य होते. 

इष्टहलांग दीके्षने जात तर केव्हाचीच नष्ट केली होती बसवेश्वराांनी. 

एवढेच नाही तर परुुर्ाांएवढेच मानाचे स्थान या अनुभव मांटपात 

हस्रयाांनाही दणे्यात येई. तयामळेु महहलानीही सभेत 

बोलण्यापयंतची मजल मारली होती.  

          या अनुभव मांटपाचे अध्यक्ष पद आपल्या स्वतःकडे न 

ठेवता बसवाने आपले भाचे चन्नबसवेश्वराला हदले होते. 

तयानांतर शून्य हसांहासनाचे अध्यक्षपद अल्लमप्रभ ू उफा  

प्रभदूवेाला हदले गेले होते. या अनुभव मांटपातील सवा सदस्य 

परुुर्ाांना हशवशरण व हस्रयाांना हशवशरणी सांबोहधल्या जाई. 

बसवेश्वराचा हभक्षावतृ्तीला हवरोध असल्याने हदवसभर राबनू 

स्वतःच्या हमळहवलेल्या धनावर ते जगत. सायांकाळी प्राथानेच्या 

वेळी या धमाकें द्रात सगळी मांडळी एकत्र येवनू हवचाराांची 



दवेाणघेवाण करीत. ते हवचार हलहून तयाचे जतन करण्याची 

जबाबदारी शाांतीरस नावाच्या हवद्वान ग्रांथपालाकडे हदली होती. 

ते हवचार तो ताडपत्रावर हलहून ठेवीत असे.  

           जांगलातील हनधान रस्ता होता. तया रस्तयानां कुणीही 

भटकत नसत. मखु्यतः तया रस्तयाने दरोडेखोर राहतात असा 

सांभ्रम होता. मतृयचूां भय नसलेली दहलत माणसांच तेवढी या 

रस्तयाने जाता दरोडेखोराच्या टोळीतील सदस्य याच दहलत 

वस्तीतील असत. अतयाचार झालेली हनरपराध माणसां 

लपण्याच्या जागा भरपरू असल्याने या भागात दरोडेखोराचा 

मागा प्रशस्त झाला होता. एखादवेेळी दहलताची मलेु या 

रस्तयानेच जांगलात जात. जांगलातील राळ, डींक, मध, लाख, 

मौलवान वस्त ूलाकडे तयार मोहफुल वेचण्यासाठी जांगलात ती 

मांडळी जात नसत. मोहाच्या मोहफुलाची राब बनवनू 

सायांकाळच्या जेवणात रांगत वाढवली जात होती. सायांकाळी 

दहलत वस्तीतील मलेु आट्यापाट्या सारखे खेळ खेळत. 

सकाळी माधकुरी मागनू पोट भरण्यापेक्षा जांगलात जावनू 

झाडावरची फळां खाण्यात ही दहलत मांडळी पटाईत होती.  



          सायांकाळी दहलत माणसे मोहाची दारु हपवनू हपवनू 

हझांगत पडलेली असायची. दहलताांच्या हस्रयाही दारु हपवनू 

हदवसाची रात्र साजरी करीत होती. अशाच या हनधान रस्तयावरुन 

जांगलात जावनू गोवर् या वेचण्याचेही काम दहलत हस्रया करीत. 

कधीकधी ही मांडळी हहांस्र वाघाचेही हशकार होत. अशाच या 

हनधान रस्तयाने कचरर् याची मलुगी गोवर् या वेचण्याहनहमतयानां 

आली होती. दहलताांची मोठी माणसां चामडे पकवनू तयाच्या 

हवहवध वस्त ू हदवसभर बनहवण्यात मग्न असायचे. हस्रया 

सकाळी स्वयांपाक बनवनू तयाही चपला बनहवण्यासाठी 

घरधन्याांना मदत करायच्या. तर उरलेली लहान मलेु 

स्वयांपाकासाठी सरपण गोळा करण्यात आपला हदवस 

घालवायचे.  

        गलुाबी नावाप्रमाणेच पाहायला सुांदर होती. हतच्या 

अधरावर हस्मत हास्य होतां. हतची कमर पतली होती. हतची 

काांती सतेज होती. हाताच्या दोन्ही भागाला बागडीसारख्या 

वेली होतया. कपाळावर हटकली चमचम करीत होती. केस 

हवखुरलेले होते. केसीच्या वर वेलीची चुांबळ होती. बटा 

बाांधलेल्या होतया. तया चुांबळीच्या वर एक टोपले होते. बहुतःश 



ते डोक्यावरचां टोपलां हस्थर होतां. दोन्ही हात सोडून चालताांनाही 

ते टोपलां जराही हालत नव्हतां वा पडतही नव्हतां.  

        तेरा वर्ााची गुलाबी नावाप्रमाणेच गोरीगोमटी होती. 

गोवर् या वेचता वेचता पाठीमागनू येणार् या एका सुांदर परुुर्ाांचा 

हतला धक्का लागला. तशी ती जोरानां ओरडली,  

       "कोण हाये?” 

       दहलताांनी रस्तयानां चालताांना हकां चाळत चालावां असा 

हनयम असल्यानां गलुाबीचा कोणाला धक्का लागणे म्हणज े

हकां चाळणे आलेच. तशी दहलत प्रौढ मांडळी आपल्या 

मलुाबाळाांना सवणा व दहलत कोण? आपण कसां वागायचां 

समाजात. याची हशकवण दते. कारण लहान मलुाांचाही तया 

उच्चवहणायाांना स्पशा चालत नव्हता. एवढेच नाही तर 

वागण्याचेही हनयम साांगत असत. तयामळेु ही बाळबोध 

हवचाराची मांडळी लहानपणापासनूच भेदभावाच्या दरीतनू 

अन्याय सहन करीत करीत लहानाची मोठी होत. जेव्हापयंत 

अांगात उमी असे. तेव्हापयंत या भेदभावाचा ते हवरोध करीत. 

तयासाठी जातीभेद मोडण्यासाठीही प्रयतन होत. पण जेव्ही 

तयाांच्या रक्ताच्या प्रयतनाांना यश यायचां नाही. तयाांचे हवचार 



दडपले जायचे, तेव्हा मात्र वडीलधारी मांडळी आपल्याही 

मलुाांना तो इहतहास सरुु ठेवनू तसे तयाांनी करु नये. म्हणनू गपुचपू 

तयाांना अतयाचार सहन करण्याचे धडे दते. हरळ्याने मांदीरप्रवेश 

केल्यावर हरळ्याचा कसा जीव गेला. तसेच नरसय्याच्या 

हतरडीलाही दहलताांनी खाांदा का हदला नाही. इतयादी गोष्टी हीच 

दहलत मांडळी आपल्या मलुाांना हशकवीत. तसेच आपण या 

हरळ्याच्या उज्बेहकस्तान तर ही प्रेरणा घ्यायला पाहहजे की 

कधीही उच्चवहणायाांच्या वाटेला जाव ूनये. कधीही आपण बांड 

करु नये हीच गोष्ट प्रतयेक दहलत आपल्या पोराला हशकवीत 

असे. पण या हवटाळाबद्दल वा अतयाचाराबद्दल कोणीही बोलत 

नव्हता. हीच पे्ररणा आहण हाच इहतहास आज सुरपरू गावातून 

इतर गावोगावी घमुत घमुत आता कल्याणलाही येवनू 

पोहोचला होता.  

        मांगळवेढ्यातनू राजा हब्रज्वल कल्याणला येवनू 

पोहोचला होता. तयाने बळजबरीने कल्याणचे राज्य हजांकले 

होते. बसवण्णा आता मांगळवेढ्याला कोर्ागार पदावर होते. 

राजा हब्रज्वलाने हसद्धम्माची मलुगी हनलाांहबका तयाला दवेनू 

आपला जावई बनवले होते. तशी ती राजदरबारातील कन्या 



म्हणनू चहचात होती. तयामळेु राजा हब्रज्वलाने कोर्ागार 

साांभाळणार् या बसवाला मांगळवेढ्यातनू कल्याणला बोलावनू 

घेतले. तसेच तयाची प्रधानमांत्री पदावर वणी ही लावली. 

प्रधानमांत्री झाल्यावर बसवेश्वराने समाजाच्या सेवेचे खपु मोठे 

काया केले.  

      रानावनात एकटे हफरत असताांना तरुण हस्रयाांना फार भीती 

वाटत असे. उच्चवहणायाांच्या हस्रया बहुतःश घरातच राहात. 

चलू आहण मलु साांभाळण्यातच तयाांचा हदवस जात असे. तर 

उपवर तरुणी आईच्या कामात नेहमी मदत करीत. तयाांना बाहरे 

हफरायची परवानगी जरी नसली तरी लपनू चोरुन तया बाहेर 

पडत. मात्र दहलताांना बाहेर पडण्या खेरीज पयााय नसल्याने 

गलुाबी घराच्या बाहरे पडली होती. गलुाबीचे मायबाप 

कामाच्या हवळख्यापढुे नतमस्तक झाले होते. तयामळेु गोवर् या 

वेचनू का होईना पण सांसाराला मदत करण्याचे काया ती करीत 

होती. मात्र आज वेळी अवेळी हतला धक्का एका तरुण परुुर्ाचा 

लागताच ती दचकली व हकां चाळली.  

          हतची नजर तया तरुणाच्या नजरेवर पडली. तयाही 

तरुणाची नजर हतच्या नजरेस हभडली. तयाांच्या नजरेत 



एकमेकाांबद्दल कुतहूल हनमााण झालां. तसां तया काळात 

कोणालाही प्रेम करण्याचा अहधकार नव्हता. प्रेम करुन हववाह 

केल्यास नाक कटले असा शब्दप्रयोग अहस्ततवात होता. ज्याने 

प्रेम केल,े तयास सळुावर चढहवण्याची प्रथा रुढ होती. तयामळेु 

हा न्याय राजाकडे जाव ून दतेा व बदनामीचा डाग कुटूांबाला 

लाग ू नये म्हणनू मायबाप स्वतः हनणाय घेवनू पे्रम करणार् या 

उपवर तरुण तरुणींना घरच्या घरीच ठार करुन टाकत असत. हे 

माहहत असल्याने कोणताही तरुण वा तरुणी पे्रम करायला पढुे 

जात नसे.  

         गलुाबीची नजर तया तरुणाच्या चेहर् यातील 

खोबणीतील दोन बुबळूात हशरली. तशी तयाची रोमाांचक नजर 

गलुाबीच्या डोळ्यातील बबुळूाांना छेदनू हतच्या हृ्रदयातील 

कां गोर् यापयंत येवनू गेली. पढुचा प्रवास करण्यापुवीच ती 

घाबरली. तसा तो तरुणही घाबरला. गुलाबी लाजली व माफ 

करा म्हणत बाजूला झाली. तसा तो तरुण म्हणाला,  

           "कोण त ुआन ्इतां का करते?” 

          "मी... मी गलुाबी... गलुाबी हाय मी.” 

          "गलुाबी!कोण गुलाबी? अन ्इतां कायले आलीस?” 



           "मी गलुाबी... मी गोवर् या येचत हाय.े” 

          "गोवर् या!का येचतेस गोवर् या?” 

           "आमच्या घरी सयपाकाले लागतेत गोवर् या.” 

          "पण त ुपोरगी कोणाची होयेस.” 

           तया काळी आडनाव जरी असले तरी ते साांगण्याची 

प्रथा नसल्याने नाव व नावासमोर जात लावण्याची प्रथा रुढ 

होती. पण तो तरुण जर उच्चवहणाय असल्याममळेु तयाला 

माहीत होव ूनये म्हणनू गुलाबी जात साांगायला लाजत होती. 

तशी ती म्हणाली,  

         "आधी तमुी कोण ते साांगा. मांग मी साांगीन माह्या बापाचां 

नाव.” 

         "मी ज्ञानभट.” 

         तयानां सटुकेचा श्वास सोडला. तशी ती म्हणाली,  

        "ज्ञानभट!ज्ञानभट को ण?” 

      "ज्ञानभट... मी ज्ञानी हाये. पण मा बाप मले मखुा म्हणनू 

हचडवते. गलुाबे, मी खरांच मखुा वाटतो का तलेु.” 



        "मखुा नाय तां का? मी इचारलां जवा तमुी कोण तवा तमुी 

ज्ञानी म्हून साांगता.” 

        "मी सांगभटाचा पोरगा हाये. ज्ञानभट... ज्ञानभट. भटजी 

हाये मी.” 

       "भटजी... !बापरे!मेलोच मी.”तशी ती पुन्हा हकां चाळली.  

       "का झालां?” 

      "काय नाय.” 

      "नाय नाय. का झालां ते साांग. मी काईबी करणार नाय.” 

       "नाय नाय. तमुी जावा म्हांते.” 

        "नाय नाय. मी तलेु काई बी करणार नाय. मले कारण तां 

समज ूद.े नायतां रातभर झोप नाय येईन मले. मांग मले रातभर 

लोंबकळत ठेवाचा इचार हाये का तुहा?” 

       "नाय नाय.” 

       "नाय चां कारण कोणतां समज ूमी?” 

       "नाय. मीच जाते आतां.” 



        "मी साांगतलां न. परत साांगतो का मी तयुाबद्दल कोणाले 

साांगणार नाय.” 

        तशी ती म्हणाली,  

       "तमुाले इटाळ झाला म्हांते. माफ करा बरां का.” 

       "इटाळ... इटाळ म्हांजे? ह ेपाय प्रतयेक ााले रगत मास 

हाड हाये न. मांग हा इटाळ कसला? मा बाप आन ्समदा गाव 

मानते इटाळ. मी नाय मानत बा. साांग हनःसांकोच साांग. त ु

कोणाची पोर हाय ते.” 

        गाव तसां भरलेलां होतां. तया गावाच्या एका कोपर् यात 

दहलताांची वस्ती होती. ते दहलत की ज्याांना गावात जायची 

परवानगी नव्हती. अशाच वस्तीत गलुाबी लहानाची मोठी 

झाली होती. हतच्या वडीलाांकडून उच्चवहणायाांशी कसे बोलावे 

याबद्दलचे धडे हतने घेतलेले होते. तया वस्तीत चाांभार, माांग 

मेहतर यासारखे हकतीतरी जातीतील लोक राहात.         

         "ज्ञानभटा, मी गलुाबी कचरय्या चाांभाराची पोाेरगी.” 

        "गलुाबी चाांभारीन. एक अप्सरा... आन ् या जांगलात 

एकटी.” 



       "मी अप्सरा हबप्सरा नाय.” 

        "नाय त ुअप्सराच. दहलत जातीत बी सुांदर पोरी रायतेत.” 

        "नाय राहात. आमी शेंमड्या शामड्याच बर् या. माह्या 

रुपानां दहलत जातीत बी अप्सरा रायतेत असां वाटलां का 

तमुाले.” 

       "नाय तसां नाय.” 

       "सध्या तां शायण्यासारखे बोलता तमुी ज्ञानभट नावाने मांग 

मखुा कसे मणतेत तमुचे बाबा.” 

  



भाग सहावा 

         

  

         'आपनू अस्पशृ्य जातीतील माणसां. आपले सदामास 

मागणारे हात. आपून कोणाहीसमोर मागत असतो. 

मागण्याचीच भार्ा करतो. कोणाले कधीबी दणे्याचा ईचार 

करीत नाय. आपण पापी हाओत. तरीबी आपून तया मखुा 

ज्ञानभटाले आपला दहे देला. ह े नश्वर शरीर दलेां. तयाच्या 

हपरमासाठी वाहून टाकलां मी स्वतःले. पण तो हपरमभांग करन 

का साथ दईेन माह्या.  

          ही उच्च जातीतील माणसां. पांचायत मांधीबी मलेच खोटां 

ठरवतीन. मांग असां जर झालां तां मलेच आतमहतया करावी 

लागन. अपमानाचां अपमानास्पद जीवन जगण्यापेक्षा मरण बरां. 

'इतयादी नानाहवध प्रकारचे हवचार हतला येत होते. तसा पनु्हा 

हवचार आला.  

        'ज्ञानभट... मखुाच म्हणा लागन तयाले. तयाचे वडील 

मखुाच म्हणतेत तयाले. कारण तो काहीबी न बोलता नसुता 



गाढवासारखा ढम्म उभा होता. तयानां आपली चकू कबलू 

कराले पाह्यजे होती. पण तो काईपण बोलला नाय.” 

        असा हवचार करता करता केव्हा घरां आलां ते कळलां 

नाही. गलुाबीनां डोक्यावरील टोपलां उतरहवलां आहण 

आजीजवळ गेली. आजीला पाहून ती ओक्साबोक्सी रडू 

लागली. तशी आजी म्हणाली,  

       "बाळ, का झाल?” 

       ''काय नाय आजी. मले मा मायबापाची लय आठव येत 

होती.” 

        अांतमानातील वेदना मनातल्या मनात लपवत गलुाबी 

बोलली. तशी ती उठली आहण आपल्या कामाला हनघनू गेली.  

        गलुाबी घरी गेली खरी पण ज्ञानभटाला इकडे कसेतरी 

वाटत होते. तशी गलुाबी पाठमोरी झाल्यावर सांगभटाचा 

आवाज तयाच्या कानावर पडला.  

       "काय रे मखुाा, तु इतां हपरमाचां चाळां करत होतास. एवळ्या 

येळापासनू मी तलेु शोधत होतो. तहु्यासाठी मीनां अख्खा गाव 

पालथा घातला. पण तुहा पत्ता नाय लागला गावात. अन ्त ुइतां 



सापडला. तुले का गावात आपल्या जातीच्या पोरीच नाय 

सापडल्या. तया लागला चाांभाराच्या पोरीच्या माांगां.” 

सांगभटानां ज्ञानोबाचा कान धरला. अन् तो हपळगाळत म्हणाला,  

        "चाल घरी लवकर. तलेु दाखवतोच आतां.” 

        "बा, तमुी मले मखूा मणता. खरांच मी मखूा हाये का?” 

        "मखूा नाय तां का? दगड हायेस दगड.” 

        "म्हांजे?” 

        "दगड नाय तां का? तलेु ते चाांभाराचीच पोरगी चाांगली 

वाटली. अरे तयाईचा आपल्याले ईटाळ होते. तयाईच्या इतां 

पाणी प्याचां तां सोड. साधां तयाईच्या वस्तीत जाची हहमत नाय 

होत आपली. आन ्तु हतचा हात पकडतेस चक्क. अरे चामडां 

ओढतेत ते आन् जनावराचां मासबी खातेत ते. घाणेरडे हायेत 

ते. हशव हशव हशव. तयाईचा स्पशाबी आपल्याले सहन होत 

नाय. अाान ्तलेु तयाईच्याच जातीची पोरगी हपरम करासाठी 

आवडली. हशव हशव हशव.” 

      "माफ करा मले बाबा.” 



       "अरे ते जरी तेल्यातुांबड्याची पोाेरगी असती तरी हतले 

माफ केलां नसतां. ते तां पोरा चाांभारीन होये. मी हतले आन ्तलेु 

माफ कसा करु?” 

      "पण बा, ते तां तशी नाय. रक्त मास हाड तीचां बी आन् 

आपलां बी तां एकच हाय. ते चाांमडां नाय ओढत. गोवर् या येचनू 

पोट भरते आपलां. आन ्मास बी नाय खात.” 

      "त ुमले अक्कल नोको हशकव.ू तु का पाहाले गेलता का?” 

      "ते तसांच तां साांगत होती. मा इश्वास हाये हतच्यावर. ते 

खोटी बोलणार नाय.” 

        "मखुा हायेस त.ु अरे गाळवाले हकतीबी सजवलां तां तयाचा 

घोळा बनत नाय. तसा माणसानां जर हसांहाचा आवाज 

काहाळला तां तो हसांह बनत नाय. तसांच दहलतानां हकतीबी पजूा 

अचाना केली तां तो काई बामण बनत नाय. बामण बामण असते 

बेटा आपून बामण हाओ. माईत हाये का नाय तलेु. आपलीबी 

इज्जत हाय गावात. बामण हवद्येचा भोक्ता. देवाच्या जोवरचा. 

दवेाचां पोट बी भरत नाय बामणाहशवाय. आपण होवनू आपली 

पायरी नाय सोडावी. आपण बामण वरीष्ठ जातीतली वरीष्ठ 

माणसां. आपल्याले महार माांग चाांभार अन ्सांपणूा दहलत जातच 



नाय तां इतर जाती बी नमस्कार करतेत. अाान् त ु कलांक 

लावतेस.” 

        "बा, तमुी बोलता ते बराबर हाये. पण...” 

        "पण का? अरे दगडाचा दवेबी आपनू पजूा केल्याहशवाय 

प्रसन्न होत नाय. लोकाईले पावत नाय. दवे बी आपल्या 

पायाशीन येते. आन ् त ु तया पापी... माांगच्या जनमात पाप 

केलेल्या पोरीच्या माांगां लागतेस.” 

       "बा, हनजीव दगडाले दवे माननू नमस्कार करता आन् 

जीवांत माणसाची हळेसाांड करता बा. हा न्याय कोणता?” 

        "का मणलास? अरे तया चाांभारीनचा असर पडला का 

तहु्यावर. जरुर हतनां तलेु जादटूोना तां केला नाय. खरां तां तुले लाज 

वाटाले पाह्यजे. आपण बामण असनू त ु ह े असले इचार 

ठेवतेस.” 

       "बाबा, ज्या दगडाची तमुी पजूा करता. तयालेच दगड 

म्हणनू हशवा बी देता?” 



        "त ुआधी घरी चाल. तलेु दाखवतोच घरी. न्याय, शास्र, 

हममाांशा, पठन करण्याऐवजी त ुहपरमपठन कराले लागला. थाांब 

तलेु दाखवतोाेच घरी.” 

        "तयात का हाये. ह ेहपरम कराचां वयच हाय आमचां. ' 

         "वय!वयबी दाखवतोच घरी. तुह्या काहाळतो हपरम 

कराचा वय.” 

          सांगभटाने तयाचा हात जोरात धरला आहण तोही 

झपाट्याने पावलां टाकत घराची वाट चाल ूलागला. तयाच्याही 

अांकमानात क्ोध हडवचत होता. आधीच दहलताांच्या सावलीनां 

हवटाळत असलेला सांगभट ज्ञानभटाच्या पे्रमाच्या चाळ्याने 

हवचलीत झाला होता. काय करावे काय नको असे तयाला 

होवनू गेले होते.  

           "हो न पाह्यनां. मा बाप मले मखुा समजते. आज तहुा 

चेयरा पावनू धन्य झालो मी. तहुा चेयरा पावनू मले शकुां तलेची 

आठव येत.े” 

      "बरां मी हनघते घरी.” 

     "का बरां.” 



     "लय येळ झाला. आजी रागवन.” 

      "ठीक हाये. नांतर भेटहशन का?” 

      "हो.” 

      तशी ती हनघाली. पहहल्या भेटीची आठवण पदरी घेवनू. 

ती पहहली भेट हतला आज फार आठवत होती.  

       हदवसामागून हदवस जात होते. ती दररोज गोवर् या 

वेचायला येत होती. तयाची भेट घेत होती. प्रेमाच्या गोष्टीही होत 

होतया. पण दरूुनच. पण आता हळूहळू या पे्रमाने वासनेत रुपाांतर 

करणे सरुु केले होते. ज्ञानभटाच्या मनात वासना फुलत चालली 

होती. तसा तो हतच्याशी एक हदवस काहीतरी बोलला. तयावर 

ती म्हणाली,  

       "छट् तमुी कायतरीच बोलता.”तशी ती लाजली. तो 

म्हणाला,  

       "चाांभार जातीतबी एवळां सौंदया रायते ह े तुयाकडून 

समजलां बा" तयानां इकडां हतकडां पाहहलां. जवळपास कोणीच 

नाही असां समजनू वासना तयाच्या मनात हनमााण होत होती. 

तसा तो म्हणाला,  



       "गलुाबे, इकळां ये. जराशी जोवर ये. जोवर ये 

माह्याजोवर.” 

         "कोणी पायन तां का मणन.” 

        "या ज्ञानभटापळुां बोलाची कोणाची हहांमत तरी हाये 

का?” 

        "अवां पण मी जातीनां चाांभार हाय बरां.” 

        "म्हून का झालां.. सौंदयााले जात असते का? हपरमालेबी 

जात नसते बरां. मी तुले आवडलो का साांग. त ुमले आवडली 

आन ्मी तलेु आवडलो म्हांजे झालां.” 

         "ह ेका इचाराचां. तमुी मले आवडलाच.” 

       "बस झालां. त ुबी मले आवडलीच. मांग आतां जात कायले 

आणाची मांधात.” 

         "पण मी एक पोरगी. हनराश्रीत पोर हाय. मले बी जोवरचां 

कोणी नाय. एक म्हातारी आजी हाय. हतच्याजोवर रायतो मी. 

हतले मदत कराले मी गोवर् या जमा करुन तया इकून आपलां नी 

आजीचां पोट भागवतो.” 



      "ये गलुाबे जोवर ये. तहु्य माह्य जमलां का बस झालां. तलेु 

धांदा कराची बी गरज नाय. तयुा या जवानीनां मले घायाळ करुन 

टाकलां. तयुापासनू आतां रायनां होत नाय.” 

        "ये गलुाबे जोवर ये. तहु्य माह्य जमलां का बस झालां. तलेु 

गोवर् या येचाची बी गरज नाय.”तो पनु्हा म्हणाला.  

        ती गपुचपू उभी होती. तसां हतचां मौन पाहून तोच 

हतच्याजवळ गेला. मगाचा धक्का आता रोमाांचक स्पशाात 

बदलला.  

        आजबुाजलूा झाडाांची दाटी होतीच. तया गदा झाडीत ती 

व तो. दसुर् या कोणाच्याच येण्याची शक्यता नव्हती. तयाने 

आपल्या हाताचा स्पशा हतच्या हाताला केला. तसे हतच्या 

अांगावरचे रोमाांच उभे झाले. तयाने अलगद हतचा हात हातात 

घेतला व घट्टच दाबला. तशी ती म्हणाली,  

        "अवां, सोडा माह्या हात, तमुी बामण पांडीत, आमा 

लोकाईचा ईटाळ मानणारे. आमच्या सावलीलेबी भेणारे. आन् 

तमुी मा हात हातात घेतला. मले बेस वाटत नाय. सोडा मा 

हात.” 



        "वाटन बेस... हळूहळू चाांगलां वाटन. त ुफक्त चपू राय 

म्हांजे झालां.” तसा तयानां हहांमतीनां तो हात हतच्या खाांद्याजवळ 

नेला आहण हतला आलांगीत केलां. तशी ती म्हणाली,  

      "अवां, सोडा मले. ह ेतुमी का करुन रायले? माई आजी का 

मणन.” 

       "कायपण मणणार नाय. अन ्तुले कायपण होणार नाय. 

मी तहु्याशीन लगन करीन. तलेु एकटां टाकणार नाय. मांग त ुआन ्

मी. तहुी आजी बी रायन आपल्यासोबत. तलेु या गोवर् याचां 

टोपलां बी उचला लागन नाय.” 

        तसा तो कोमल स्पशा. तया स्पशाानां आता गुलाबीच्या 

शरीराचे उभे झालेले खाली आले होते. एरवी ज्ञानभटाच्या 

कोणतयाच कृतीला हवरोध न करता ती मकुपणे ते कृतय सहन 

करीत होती. नव्ह ेतर तया कृतयाला सहमती दते होती. ज्ञानभट 

आता क्माक्माने आपले वाईट कृतय वाढवीत होता. तयाने 

हतच्या अधरावर अधर हचपकवलां. हतला बाहुपाशात घेतलां.  

       गलुाबीला तयाचा डाव माहीत झाला. तो आपल्यावर 

जबरदस्ती करीत आह ेहहेी माहीत झालां. पण आता ती तयाच्या 



बाहुपाशात होती. हतनां तया बाहुपाशातून स्वतःस सोडहवण्याचा 

बराच प्रयतन केला. पण ती हवफल ठरली.  

       ज्या गोष्टीची तो आजपयंत वाट पाहात होता. तया गोष्टी 

अनभुवताांना तयाला अगदी हायसां वाटत होतां. ज्या मधरू 

हमलनाच्या गोष्टी तयाने मनात ठेवनू साठवनू ठेवल्या होतया. तया 

मधरु हमलनाचे प्रसांग प्रतयक्ष अनुभवताांना तयाला बेचैन जरी 

वाटत असलां तरी तो तयाच्यासाठी सखुद अनभुव होता. असाच 

काही वेळ गेला. काही वेळानां तयानां हतला आपल्या 

बाहुपाशातून अगदी मोाेकळां केलां.  

       ते आता लपनूछपून दररोज भेटत होते. एखाद्या हदवशी 

भेट न झाल्यास हदवस कासावीस वाटत होता. हनजान रस्ता... 

आजबुाजलूा कोणाची वदाळ नसल्यानां तयाांचां  पे्रम फुलत 

चाललां होतां. तसां तयाांचां झालेलां हमलन, तयातच गुलाबीचा 

नकार असला तरी हनसगाराजा जाम खशु झाला होता 

तयाांच्यावर. तद्नांतरच्या काळातही ते गपुचपू भेटतच राहहले. 

शारीररक सांबांध होतच राहहले हववाहाचा झासा दवेनू. 

हववाहाबद्दल हवचारल्यास ज्ञानभट्ट ते टाळून दसुर् याच गोष्टी 

करायचा. नव्ह े तर हववाहाचा झासा दवेनू हतच्यावर पाशवी 



बलतकारच करायचा वेळोवेळी. तसा हववाहाचां हवचारताच 

म्हणायचा,  

        "अवां मी तहु्याशीनच लगन करणार हाये न. हपरमाले जात 

पात नाय हे पह्यलांच साांगतलो न. पण ह्या हपरमाच्या गोष्टी 

सध्यातरी इतराईले कळू कायले द्याच्या. आपलां हपरम अमर 

हपरम हाये. ये जोवर ये. आपला हात माह्या हातामांधी द.े” 

       असे म्हणनू हतला साांतवना दते ज्ञानभट हतच्या जीवाशी 

आहण शरीराशी खेळत होता. आठवड्यातनू हकां वा महहण्यातून 

भेटणारा ज्ञानभट आता हतला दररोज भेटत होता. मी जांगलात 

जावनू ज्ञान हमळवतो नव्ह ेतर हनसगााचा अभ्यास करतो असे 

घरी साांगनू तो घराबाहरे पडायचा आहण इकडे येवनू गुलाबीला 

भेटायचा.  

        पवुी कधीही घराबाहेर न पडणारा ज्ञानभट अचानक असा 

बाहेर पडतो. जांगलात अभ्यास करायला जाण्याचां साांगतो. 

हनश्चीतच काहीतरी गपुीत आह े असां अभ्यास करतो हे 

ऐकणार् या सांगभटाला एक हदवस वाटलां. तयाला काहीतरी 

शांका आली होती. तसा एक हदवस आपला मलुगा नक्कीच 

काय करतो ह े पाहण्यासाठी सांगभटाच्या मागोमाग गेला. ती 



योजना तयाने आधीच बनवली होती. तसां जांगलात कामही होतां 

तयाला. काहीतरी और्धी आणायचा जण ूबहाणाच होता तो. 

पण बाप मागे येणार आह ेयाची काहीच कल्पना ज्ञानभटाला 

नव्हती. समजा ज्ञानभटाची भेट झालीच तर आपण 

और्धासाठी हनघालो असा बहाणा करु असा उद्दशे बाळगनू 

सांगभट आपल्या मलुाला न हदसता एक हदवस तया आपल्या 

मलुाच्या मागे हनघाला. सांगभट मागे व ज्ञानभट पढुे असे ते 

बापलेकां  हनघाले होते. तसा ज्ञानभट एका झाडीत हशरला. ज्या 

झाडीत आधीच गलुाबी येवनू तयार होती. हतलाही आता 

तयाची आठवण येत होती. हतलाही आता तयाच्याहशवाय 

राहाणां वा जगणां मशु्कील झालां होतां. हतलाही एखाद्या हदवशी 

तो न हदसल्यास वा न भेटल्यास कासावीस झाल्यासारखां 

वाटायचां. तसा तया झाडीत हशरुन तो हतच्या जवळ गेला.  

        हतच्या जवळ गेलेला तसेच हतथे एक मलुगी उभी 

असलेलां दृश्य तो सांगभट दरुुनच पाहात होता. तयाांचां ते कृतयही 

क्षणभर अनभुवत होता. तसा गलुाबी जवळ जावनू ज्ञानभट 

म्हणाला,  



       "गलुाबे मले वाटत होतां का त ुउहशरा येहशन. पण त ुतां 

आधीपासनूच येवनू तयार हायेस.” 

        "का करु ज्ञानराजा, मले तमुच्याहशवाय करनतच नाय. 

तमुच्यावाचनू हदस जात नाय. ह े हदसां मले कडू झाल्यासारखे 

वाटतेत. मले आपलां कधी लगन होतां आन ् कधी नाय असां 

वाटाले लागलां. साांगा ज्ञानराजा, आपनु लगन कवा करुन.” 

        "लगन!करुन न लगन... लगन करुच आपनू. मी तलेु 

टाकून दणेार नाय. इश्वास हाय ना माह्यावर.” 

         "हो हाये ना. मा बी इश्वास हाये. पण मी तरी का करु? 

एवळे हदस मी यासाठीच तां वाट पायत हाये. पण आतां तमुचा 

इरह सहन होत नाय.” 

        "अवां मलेबी तसांच वाटते. पण मी तरी का करु? मलेबी 

मा बापाची परवानगी घ्या लागन का नाय.” 

        "अवां तमुचे बा जातीनां बामण. खरांच परवानगी दतेीन. 

मले नाय वाटत.” 



          "अवां मी बापाचा एकला पोरगा. अन ्मले परवानगी 

नाय दतेीन असां तुले वाटते!मा बाप मा खशुीसाठी परवानगी 

दईेनच.” 

        "मांग इचार न ज्ञानराजा. लवकर इचार न बाप्पा. त ुकसा 

रायतेस मा हशवाय तेच समजत नाय मले.” 

        "मी कसा रायतो. माह्य मलेच मालमू हाय. पण मी तलेु 

माई येदना कशी साांग.ू मले तां धीरच धरा लागन.” 

        "मी बी परेशान. त ु बी परेशान. तयापरस आपून पळून 

गेलो तां.” 

       "तहु्या आजीले टाकून.” 

        "हो तमुचां बी बराबर हाय. भावनेच्या भरात बगा मी का 

बोलले. काई बी बोलतो माणसू नाय का कावराबावरा 

झाल्यावर.” 

        "हो न गुलाबे, आजपासनू आपून अशी गोष्ट कराची नाय. 

लगन करुन तवा करुन. आतां फक्त आपली भावना भागवाची. 

बस एवळांच कराचां आपून.” 



         "हा दहे... हा दहे तमुच्यासाठीच अहपाला ज्ञानराजा. या 

दहेाचा जेवळा वापर कराचा, तेवळा करा. माह्या जनम बी 

तमुच्यासाठीच झाला. घ्या या दहेाचा उपभोग. पण मले धोका 

नोको दजेा म्हांजे झालां.” 

        "छे!छे!मी तसा हदसतो का? वाटतो का तलेु? त ु तां 

एवळ्या हदसापासनू पायतेस मले. अनुभवतेसही. मले समजली 

नाय का एवळ्या हदसापासून.” 

       "हो, समजली हो. पण...” 

         "पनुा तेच ते आणते त.ु पनुा असां मनाचां नाय. माह्यावर 

इश्वास ठेव. माह्यावर जर इश्वास नसन तां आजपासून मी तुले 

सोडून दईेन. पनुा इकळां भटकणार नाय.” 

       "नाय नाय ज्ञानराजा, तमुी रागवा नोको. मी उद्यापासनू 

नाय मणणार काईपण. घ्या आन ्आपली भावना तपृ्त करा.”असे 

म्हणनू हतनां हात पढुां केले.  

        "ये गलुाबे, जवळ ये थोडी.” ती थोडी सरकली. तसा 

तयानां हतचा हात हातात घेतला. ह ेसवा दृश्य सांगभट दरूुन पाहात 

होता. पढुल्या प्रसांगाचा वेध घेवनू पढुले प्रसांग घडू नये म्हणनू 



तयाने तयाांच्या जवळ जाण्याचा हवचार केला. कदाहचत आपण 

कोणते स्वप्न तर पाहात नाही असे तयाला वाटत होते. पण त े

वास्तहवक सतय होतां. ज्ञानभट अभ्यासाचां नाव साांगून दररोज 

असले अश्लील चाळे करायला इथे येत असेल याचा अांदाज 

तयाला आला. हवचार करता करता तो तयाच्या जवळ गेला. 

म्हणाला,  

        "वा छान ज्ञानभटा, छान अभ्यास चाललाय.” 

         ज्ञानभट घाबरला.. तयाला पढ्ुयात आपला बाप हदसला. 

तयाने गलुाबीला मारलेली घट्ट मीठी झटक्यात सोडली आहण 

खाली मान टाकून उभा राहहला. जण ू चकु झाल्याचा आव 

आणत.” 

         "ज्ञानभटा, कसले चाळे चालले होते ह.े तु आधी बायरां 

ये आन ्हतलेबी काळ.” 

         वडीलाांना प्रतयक्ष पुढ्यात पावनू ज्ञानभट खपु घाबरला 

होता. तशी गलुाबीही मनोमन घाबरली होती. तसा सांगभट 

ज्ञानभटाला म्हणाला,  



        "कोण रे ह?े कोणाची पोरगी? काई ठावहठकाणा हाये का 

इचा?” 

         ज्ञानभट चपू होता हाताची घडी करुन. तसा तयाला चपू 

असलेले पाहून सांगभट गुलाबीला म्हणाला,  

        "कोण वां त?ु कोणाची पोर?” 

            "मी... मी गलुाबी हाय.”भेदरलेल्या आवाजात 

गलुाबी म्हणाली.  

        "अन ्इतां कायले आलीस?” 

         "मले भेटाले आली.”ज्ञानभट मधातच बोलला.  

         "तलेु इचारलां नाय. त ुमधामधात बोल ूनोको.” 

         "हां मांग साांग पोरी. तु इतां कायले आलीस?” 

         "मी गोवर् या येचाले आली होती.” 

        "त ुकोणाची पोरगी?” 

        "कचर् या चाांभाराची.” 

         "कचर् या चाांभार होय तां मांग. म्हांजे त ु चाांभारडीन 

वाटतां.” 



        "हो चाांभारीन. गलुाबी चाांभारीन मणतेत मले.” 

        "आतां तमुी ह े का करत होतया. कल्पना हाये का 

तमुास्नी?” 

        "...” 

        "का करत होते तमुी दोघां?” 

         "हपरम करत होतो.” 

         "चपु बस. तलेु कल्पना तरी हाय का, त ुका बोलत हाये 

तयाची.” 

         "हो पक्क माईत हाये मले. मी का म्हांते ते.” 

       "तलेु का माच पोरगा सापडला होता का असे चाळे 

करायसाठी?” 

        "गलती तमुच्या पोराची हाय.” 

        "चपू बस. मणे गलती तमुच्या पोराची हाय.” 

       "तमुच्या पोराले इचारा.” 

        "ह ेपोरी, तलेु कल्पना तरी हाय का? आमी बामण माणसां 

आमच्यासोबत हपरम कराचा तमुाले अहधकार तरी हाय का?” 



       "हपरम मी नाय केला. तमुच्या पोरानां मले हपरम 

करायसाठी मजबरू केलां.” 

          "हशव हशव हशव. दरू हो. जातीची चाांभारीन आन ्मा 

पोराचा हात धराले लाज नाय वाटली थोडूशी?” 

         "माफ करा मले. मा हातनू गनुा झाला असन तां. आमी 

अस्पशृ्य माणसां. चकू आमचीच झाली. तमुची चकू असनूबी. 

तमुी जरी गनुा केला असन तरी गुनेगार आमीच हाय.” 

       "जा पटकन येथनू. अन ्एक आईक. पनुा हदसली आन् 

भेटली याले तां याद राख. जातीची चाांभारीन. त ु समजत 

असहशन का मा पोराचा गुना हाय. पण ते गलत हाय. तमुी जे 

का मागच्या जनमात पाप केलां. तयाची सजा समज, तमुाले ह े

भोगाच लागते.” 

        "तमुी मले बोलाचां कारण नाय. मी माह्य काम करत होती. 

तमुच्या पोरानांच मले बहलवलां आन ् बयकवलांबी. इचारा 

आपल्या पोराले.” 

        "इचारतो इचारतो. तु जा पह्यलां.” 



          सांगभटाचां अपमानास्पद बोलणां ऐकून गुलाबीच्या 

दहेाचा दाह होत होता. हतला मनोमन सांताप येत होता. पण 

शेवटी ती काय करणार. ती तर अस्पशृ्य होती ना. हतच्या जातीत 

हतची बदनामी होईल म्हणून ती गप्प राहहली होती. शेवटी हतनां 

आपला टोपला घेतला आहण अांतमानात हवचार करीत करीत 

ती हतथून झपाझप पावले टाकत हनघाली. मनात आपल्या 

जातीबद्दल व  ब्राह्मण जातीबद्दल तीव्र सांताप करीत. हतला 

ज्ञानभटाचा अहत राग येत होता. कारण ज्याने हववाहाचे 

आश्वासन हदल,े तो आता ऐन वेळेला काहीही बोलला नव्हता. 

उलट गप्प होता. तो पढुेही हववाहाबद्दल आपल्या मुलासमोर 

बोल ूशकेल असे गलुाबीला वाटत होते.  

         गलुाबी एक एक पाऊल टाकत रस्तयावरुन चालली 

होती. तसा प्रतयेक पावलागहणक हतच्या मनात हवचार होता.  

          आजबुाजलूा हनसगारम्य बाग पसरली होती. तया 

बागेच्या बाजलूा एक तलाव होता. तया तलावाचे जवळ 

घषु्णेश्वराचां मांदीर होतां. मांदीरला लागूनच ती बाग होती. या 

बागेत सद ्गहृस्थ येत. मांदीरातल्या घषु्णेश्वराचां दशान घेत आहण 



नांतर बागेत मनसोक्त हवहार करीत असत. कधीकधी 

नौकाहवहारही करीत असत.  

      राजेमहाराजे रथावर आरुढ होवनू येत. कधी कधी 

राजकन्याही. राजे आपआपल्या महाराण्याांना नौकाहवहार 

करण्यासाठी आणत. नौकाहवहार करताांना अहतररक्त आनांद 

होत असे तयाांना नव्ह े तर यवुराज दखेील आपल्या पे्रयसींना 

घेवनू इथे येत. पे्रयसीसह नौका हवहार करताांना गांाांमत 

वाटायची. कधीकधी मांत्र्याांचीही मलेु येत. तसेच मांदीरातील 

दवेाचे दशान घेवनू आनांद घेत. अशाच एका हदवशी 

मधवुय्याची मलुगी वनजा या बागेत हफरायला आली होती. 

मांदीराचे दशान घेवनू आपण बागेत मनसोक्त हफरु असा हतचा 

उद्दशे होता. तयामळुां नकुतांच हतनां घषु्णेश्वराचां दशान घेतलां होतां 

आहण आता ती बागेत आपल्या मैत्रीणीसह हफरणां सरुु केलां 

होतां. अशातच बागेत हफरत असताांना हतचा धक्का एका 

यवुकाला लागला. तयाच्या हातात असलेली फुलाची परडी 

खाली पडली. तयाचां मात्र लक्ष हतच्याकडे होतां. तो युवक पळून 

गेला.  



      अशातच दसुरा एक यवुक फुले तोडण्यात गुांग असताांना 

तयाने हकां चाळण्याचा आवाज ऐकला व तो स्वगत हवचार करु 

लागला.  

        'या तलावामांधी कोणी पडलां तर नाय. अन ् एवळ्या 

सकाळी इतां कोण आलां असन. ' 

       तयानां इकडां हतकडां पाहहलां. तयाला कोणीच हदसलां नाही. 

पण तलावात कोणीतरी बडुल्याचा भार् झाला. तसा तयानां 

हवचार केला.  

       'मले गेलांच पाह्यजे. जो कोणी बडुला असन, तयाले 

वाचवलांच पाह्यजे. ' 

         पण पनु्हा हवचार आला.  

        'जर मा स्पशा तयाले झाला तां. आपला स्पशा म्हांजे 

ईटाळच. ' 

       क्षहणक हवचार करीत करीत तो तलावाच्या हकनार् यावरुन 

तलावात पाहू लागला. फुलाची परडी तयाच्या हातात होती. 

तसा तयाला 'वाचवा वाचवा'असा करुण हकां चाळण्याचा 

आवाज आला. 'आता येळ बरी नाय. 'असा हवचार करुन तयाने 



तलावात उडी मारण्याचा हवचार पक्का केला. तयाने तलावात 

उडी घेतली. बडुालेल्या व्यक्ती जवळ तो गेला. तया तलावात 

पडलेल्या व्यक्तीचे केसां पकडून तयाला तयाने बाहरे काढले.  

        तलावाच्या पाण्यात बडुालेली व्यक्ती ही एक कन्या 

होती. हतच्यावरुन ती कोणी राजकन्या असल्याचे जाणवत 

होते. ती असहाय्य होती. मनमोहकही तेवढीच. हतच्या 

नाकातोंडात पाणी गेले होते. यवुकाचा धक्का लागताच हतचा 

पाय घसरुन ती पाण्यात पडली होती. तसा तो तरुण आपल्याला 

मार पडेल म्हणनू पळून गेला. मैत्रीणींतही हतला वाचहवण्याचे 

सामथ्या नसल्याने तया तरुणी वाचवा वाचवा म्हणत 

हकनार् यावरुन ओरडत होतया.  

       सुांदरतेने नटलेल्या तया तरुणीला या यवुकाने 

हकनार् यावरील सपाट जागेवर झोपवले. हतच्या पोटाला हाताने 

दाब दवे ू लागला. तया हकां चीत दाबल्याने हतच्या 

नाकातोंडातील पाणी अलगद बाहेर पडलां. तसे तयाने आपल्या 

हाताची दोन बोटां हतच्या श्वासनळीजवळ नेले. ती जीवांत 

असल्याचा अनभुव आला. तसे तयाने पनु्हा हतचे पोट दाबले 

तसां पनु्हा पाणी पणुापणे हतच्या तोंडातनू बाहेर पडलां.  



       पणुा पाणी तोंडातनू बाहरे पडूनही ती तरुणी बेशदु्धच होती. 

तसा तयानां हतच्या हाताला घासलां. तळपायालाही घासनू 

पाहहलां. काहीच फरक जाणवला नसल्याने तयाने तलावातनू 

पाणी आणलां व हतच्या चेहर् यावर तयाचा हशडकाव केला. तद ्

वतच ती तरुणीला होश आला व हतने आपल्या पुढ्यात तया 

सुांदर यवुकाला पाहहलां. ज्याने हतचे प्राण वाचवले होते. तया 

तरुणीला आता आपण स्वप्नात तर नाही ना, असे वाटायला 

लागले होते. तशी तयाचीही नजर हतच्या नजरेला हभडली. तसा 

हतला होशात येताच तो तरुण म्हणाला,  

        "आतां कसां वाटते?” 

        तयाच्या बोलण्याचा अवकाश... हतच तरुणी म्हणाली,  

       "कोण तमुी?” 

       "घाबरु नोका. मी काईबी करणार नाय.” 

       तशा तया सवा मैत्रीणी हतच्याजवळ बसल्या व म्हणायला 

लागल्या,  

         "अगां, हाच तो तरुण, ज्यानां तुले पाण्यातनू वाचवलां. 

नायतां त ुतया तलावाची बळी ठरली असतीस.” 



        "नाय. मी बोलत नाय. पण याईनच तां मले पाण्यात 

ढकललां आन ्आतां वरुन शेरा.” 

        "नाय गां, तलेु पाण्यात पाडणारा युवक पयून गेलाय. याईन 

तां जीव वाचोला तहु्या.” 

        "तमुचा काईतरी गैरसमज होतोय. मी नाय पाडलां 

तमुास्नी. मी तां तलेु वाचोलां. चोराच्या उलट्या बोंबाच हदसते.” 

       "म्हांजे? तमुी मले पाडलां नाय.” 

        "नाय पाडलां मी. मीच तां तमुाले वाचोलां.” 

       "मांग आपले फार उपकार झाले मणायचे.” 

        "तयात कसले आले उपकार?” 

        "आज आपण इतां नसता तां मी केवाच दवेाघरी गेले 

असते नाय का?” 

        "तया अरळहलांगेश्वराची तमुाले माराची इच्छा नोयती बरां 

का. पण हा परसांग घडलाच कसा मणायचा.” 



       "अवो पाहा, तमुच्या सारखा हदसणारा एक यवुक, तयाचा 

मले धक्का लागला. मी पाण्यात पडलो. मणनू मी तमुालेच 

समजलो. माफ करा मले.” 

       "तो तरुण कोठाय?”माहीत होवनूही तयानां हवचारलां.  

       "मले का मालमू?” 

       "म्हांजे तो पयनू गेला तर.” 

       "हो, तसांच समजा लागन.” 

        "पण तमुी इतां कायले आल्या एवळ्या सकाळी 

सकाळी?” 

       "अां हफराले आलो. इहार कराले. या घषु्णेश्वराचां दशान 

घ्याले आलो आमी.” 

        "या तलावापाशी कसे?” 

       "तलाव पाहाले. कावनू पाह्यल नाय पाह्यजे का?” 

       "बरां ते जाव ूद्या. आधी साांगा आतां कसां वाटतेय ते.” 

        "आतां लय बरां वाटते. तमुच्या मणण्यानसुार तया 

हलांगेश्वराचीच कुरपा झाली मणायची. मी इचार केला का ह े



तलावातली कमळां तोडून न्याची. तां मले कोणीतरी धक्काच 

दलेा. तयानांतर कायपण आठवत नाय. हशवाय आपल्या हशवाय 

कोणताच माणसू मले वाचवाले धावनू आला नाय. तुमीच मा 

सांकटसमयी धावनू आले. पण तमुी मले साांगा, तमुी येतां कसे?” 

       "मी आलो इतां फुलां तोडाले. दरोज येतो. तया 

अरळहलांगेश्वराले फुलां वायतो रोज. तेवळ्यात याईचा नाजकू 

करुण आवाज मले कानी पल्ला. मांग सांकटात सापडलेल्या 

कोणतयाही जीवाले मदत करणां मी माहे्य कताव्य समजत 

असल्यानां तमुाले वाचवासाठी या तलावात उडी घेतली. आन् 

तमुाले वाचवलो.” 

        "पण माह्य रक्षण करताांनी तमुाले भीती वाटली नाय 

का?” 

        "कसली आली भीती? हा नश्वर दहे. सतकायाासाठी या 

दहेाले कसली आली भीती?” 

       "हकती उच्च इचार हायेत तमुचे.” 

       "अवो माणसू जनमाले येते ते मळुी सतकायाासाठीच ना. 

दसुर् याची सेवा करण्यासाठीच हा मनषु्यजनम हाये.” 



        "पण असां समजणारी माणसां जगात लय कमी हायेत.” 

       "सोताच्या आचरणानां जनतेसमोर असा आदशा नोको 

का?” 

        "तमुी असे बोलत असल्याने वाटत हाये का 

शकु्ाचायाासमोर दवेयानी उभी हाय मणनू.” 

         "मी सामान्य माणसू हाय. माही बराबरी तरी होईन का 

शकु्ाचायाासमोर.” 

         "आपलां सौंदया पाह्यलां का असां वाटत हाये का आपण 

कोणीतरी महातमा महापरुुर् असान. पराक्मी तां नक्कीच. हा 

दहे तां आपल्यावरुन ओवाळून टारावासा वाटते. अन ्का वाटू 

नये. एरवी आपण आपला जीव धोक्यात घालून हा पराक्म 

केला. आन ्वाचोलां मले. तमुचा पराक्म पाहून कोणतीबी स्री 

तमुच्यावर जीव ओवाळून टाकन म्हांतो.” 

       "म्हांजे?” 

       हतला सांपणूा होश आला होता. ती उठून बसली होती. तसा 

हतनां तयाचा हात हातात घेतला व म्हणाली,  



        "द्या मले आधार. मी उठते आतां. मलेआतां लय बरां वाटत 

हाय.े” 

       पण तयानां तो हात सोडवनू घेतला. म्हणाला,  

      "अवो, माह्या हात हातात घेव ूनोको. या मैत्रीणीले आधार 

माांग आतां.” 

         "कावनू लाज वाटते.” 

         "हो तसांच समजा.” 

         "मले वाचवताांनी लाज नाय वाटली.” 

        "नाय. ते येगळां आन ्आताचां हात पकडणां येगळां. कोणी 

पाईन तां का मणन. या पोरी का मणतीन.” 

         "का मणतीन? वाचवतानी कोणी आल्ता का? जो आतां 

बोलन. नाई न.” 

         "नाय तसां नाय. पण...” 

        "पण काय? ठीक हाय. तमुी मणता ते मान्य. मी मा 

मैत्रीणीचा आधार घेईन. पण पनुा असां लाज ठेवजा नोको.” 



       तसा हतनां मैत्रीणीला आधार माहगतला आहण ती उठून 

उभी झाली. तया तलावाकडे पाहू लागली. तशी ती म्हणाली,  

       "बरां आमी हनघतो आता.” 

       "बरां काळजी घ्या सोताची.” 

       "होय. आन ्तमुी बी.” 

       "हो, आन ्स्वस्थ झाल्यावर भेटा पुना.” 

       "हो.” 

       ती मैत्रीणीसमवेत हनघाली. तो मात्र हतच्या पाठमोर् या 

आकृतीकडे पाहात होता. ती ओझल झाल्यावर तोही फुलाची 

परडी घेवनू घरी हनघाला.  

      ते आता दररोज तया बागेत येत होते. तो फुलां तोडायला 

यायचा तर ती हवहार करायला. कधीकधी ती एकटीच यायची. 

तयाांच्या गप्पाही होत. अशातच तयाांचे सरू केव्हा जळुले आहण 

तयाांच्यात पे्रम केव्हा हनमााण झालां ते तयाांना समजलां नाही. 

तशातच एक हदवस वनजा तलावाच्या काठावर उभी होती. ती 

तलावाकडे पाहात होती. बाजलूा तो यवुक उभा होता. तशी ती 

म्हणाली,  



       "व्वा काय अमाप सौंदया आह.े.. अहाहा... ह ेहनळां हनळां 

आराश, डोलणारी सुांदर नाजकू फुलवेल. आकाशाला 

हभडणारी, हभडणारी मोठमोठी झाडां, तयाच्या छत्रछायेत मानानां 

जगणारी ते हराळी. ह े कुमारा, ह ेसारां सारां कसां मोहून टाकते 

नाय का? जीवन बी एक कुरुके्षत्र हाये. पण या कुरुके्षत्रात या 

घषु्णेश्वरामळुां धमााचां पाहवत्र प्राप्त झालां हाय. हा तलाव बी आज 

शाांत हाय. या तलावातल्या लाटाांचा दरोज चाललेला लपांडाव 

आज बांद हाय. तया लाटा आज कशा मांद गतीने चालत हाय. 

ह्या तलावातली सुांदर कमळां गलुाबालेबी लाजवल एवळां 

तयाईचां सौंदया अपरहतम हाय. ते फुलां मनाले कशी येडावनू 

टाकतेत नाय का? ह ेकाळीकाळी भ्रमरां का बरां इतां गुांजारवतेत 

तेबी कळत नाय.” 

         "खरांच तहु्य मत बराबर हाय. टणक दगडालेबी पोखरुन 

टाकणारी ही भ्रमरां. हपरमातनू आतरू झालेल्या मनोवतृ्तीनां या 

कमलनीच्या हपरमपाशात सापडून आपल्या जीवाची आहुती 

का बरे दतेेत ते कळत नाय. ते कमलपषु्प या भ्रमराचा जीव घेतेत 

ह ेतया भ्रमराईले माईत असूनबी ते तया कमळावर हपरम करतेत. 

ते का बरे हपरम करत असतीन!याचां मले तां आश्चया वाटते. या 



हनष्पाप भ्रमराले देखील हनष्पाप व सोज्वळ हपरमाचां एवळां 

आकर्ाण. पतांग पाह्यला का कधी. तो बी जळतया हदव्यावर झेप 

घालते मजा घेण्यासाठी. अन ् आनांदात मरुन पडते बाजलूा. 

चकोर पाखरुबी चकोरणीची वाट पाह्यते. हा स्वगा बी पथृ्वी ची 

भेच घ्याले आतूर होते, पण मधहूमलन होत नाय. तो चकोर वाट 

पायत पायत मरतो.  

       सखे, हनसगाात या हनव्यााज हपरमाचां नाटक सरुु हाय. 

लपांडावच जण.ू.. कोणाचां हपरम साकार होते. कोणाचां होत 

नाय. हां नाजकू पाकळ्यानां हहरवीगार झालेली कमळां 

आपल्याले हदसतेत. पण ते कमळां फुलण्यापवुी झाडाले 

कोणतया येदना होत असतीन ते तरी हदसते का? अवां, वरुन 

हदसणारां समदां चाांगलां नाय राहात. अांतरांगात मात्र सतय वेगळांच 

असते. ह े भ्रमरां या कमळाच्या भोवताल हहांडतेत. पण या 

कमळाले कोण साांगन का बाबारे या कमळाभोवती हहांडण्यात 

मजा नाय ह ेकमळांच तहु्या जीवाचा अांत करतीन.” 

       कुमाराचां नाव हशलवांत होतां. तो जातीनां चाांभार होता. 

आतापयंत तयानां आपली जात साांगीतली नव्हती. तयाला वाटत 



होतां की जर या वनजाला आपली जात माहीत झाली तर. म्हणनू 

आपण हतला सतय साांगून द्यायचां असां तयाला वाटलां.  

         तशी ती म्हणाली,  

        "कुमारा, ह ेपाय, ह्या कमळानां गुांफलेली माहलका मी मा 

भावी पतीले वाहीन. पण छे!असलां पतीतव तर मले हमळन का 

कधी. मले तां पती हमळालाच नाय अजीनपयंत. अन ्मी तयाची 

आठव करते. पण महतवाचां म्हणजे या कमळाची आसक्ती माही 

काई केल्या कमी होत नाय. आज ह ेफुलां तोडून तयाांचा सुांदर 

हार हशवप्रभचू्या चरणी अपाण केला पाह्यजे असां मले वाटते. 

पण हकती दरू हायेत ह े कमळां. मनाचा हहय्या करुन आणलां 

पाह्यजे तयाईले. पण काय करणार?” 

          "तहु्य हे गलुाबी मादक सौंदया. कमळासारखे हनळेभोर 

डोळे, गजगामीनी, मांद मांद चाल पाहून असे तहेु्य इचार पावनू त ु

कोणी राजकन्या असन असे वाटते. खरांच त ुराजकन्या हाये का 

अजनु कोणी?” 

        "तमुाले का वाटते?” 

        "मले तां वाटते त ुकोणी राजकन्या असहशन.” 



       "तमुचां मत बराबर हाय.” 

      "म्हांजे त ुराजकन्या हायेस तर.” 

       "मी राजकन्या हाये ह े जाणनू घेतलां तमुी. मांग तमुी बी 

आपली वळख साांगा.” 

       "आधी तमुी आपलां नाव साांगा. कोणतया राजाची पोरगी 

ते साांगा.” 

        "मी वनजा. मधवुय्याची पोरगी. माहे्य वडील कल्याण 

दरबारी मांत्री हायेत. मले नीललोचनाबी मणतेत.” 

      "तरी वाटलांच मले का तमुी कोणीतरी मोठां व्यक्तीमतव 

नक्कीच असान. तमुचा राजहबांडा चेयराच याची साक्ष दते 

होता.” 

          "कुमार, माह्याबद्दल मी साांगतलां. आतां तमुी साांगा 

आपल्याबद्दल बरां का?” 

        "मी... मी माह्याबद्दल काय साांग?ू” 

       "म्हांजे? आपण दखेील एखाद्या राजपतु्रासारखे नक्की 

हदसता.” 



       "राजपतु्र अन ्मी... छे!मी आपला सेवक समजा. माही 

लायकी नाय आपल्यासमोर उभां राहाची.” 

         "माह्या जीवनात एखादा राजकूमार यावा असां नेयमी 

वाटत होतां मले.” 

         "शोधा... शोधनू हमळनच.” 

        "आतां शोधनू का उपयोग?” 

        "म्हांजे?” 

        "माह्य तमुच्यावर हपरम झालांय ना.” 

       "अवां मी तमुच्या लायकीचा नाय.” 

       "आतां असां मण ूनोका. तमुी कसेबी असान तरी मले हप्रय 

हात.” 

       "पण मी राजकुमार नाय.” 

        "चालन मले, तमुी कोणी बी असान तां.” 

       "माह्या परीचय आयकशीन तां त ुसोताच नाय मणशीन.” 

       "मांग साांगा तमुचा परीचय.” 

       "नाय. तुले येदना होतीन लय.” 



       "चालन, तया येदना पचवण्याची ताकद हाय माह्यात. अवां 

जीव वाचवाले कोणी नाय आला तयायेळी. समजा मी मेली 

असती तां तयायेळी. मांग कोणतया राजकुमाराले मी कशी भेटली 

असती? तमुी राजकुमार बी नसन तरी चालन मले. पण आपला 

परीचय द्या म्हांजे झालां.” 

      "माह्य नाव इचारु नोको. तलेु लय वाईट वाटन. राग येईन 

तलेु लय.” 

         "राग येण्यासारखां का हाये तयात. साांगा ना साांगा कुमार 

तमुचां नाव साांगा. मी नाय रागावणार. हनःसांकोचपणानां साांगा.” 

         "ह ेपाय वनजा, माह्या नावाची जेथां तेथां वाच्यता केली 

जाते. जेथां जथेां माह्या कुळाची वाच्यता झाली, तेथां तेथां माह्या 

वाट्याला पश्चाताप आला. ऋर्ीचां मळु आन ्नदीचां कुळ ऐकू 

नये. असां मणतेत ते बराबर हाय.” 

       "म्हांजे आपण ऋर्ीकुमार व्हात तर.” 

      "मांग साांगा ना तमुचां नाव. इतां आपल्या दोघाांहशवाय 

कोणीच नाय.” 



        "माह्या नाद सोडून दे वनजा. तलेु घरी जाचां असन तां मी 

सोडून दतेो आन ्त ुमणहशन तां उद्यापासून भेटणार नाय.” 

       "नाय असां मण ूनोका कुमार. मी वाटल्यास जाईन बरोबर 

घरी. पण तमुचां नाव आयकल्यावर.” 

        "आन ्मी नाय साांगतलां तां.” 

       "तां मी याच तलावात उडी घेईन. या जगण्याचा मले मांग 

कोणता उपयोग हाय. तमुाले साांगाच लागन. तसां पाह्यलां तां 

आतां तमुचां हपरम हाये माह्यावर माह्य बी हाये. तमुी मा जीव 

वाचोला हाये. जीव कोण वाचवतो, ज्याचां हपरम असतां. जो 

पती असतो असां समजा.” 

           "ह े वनजा, तु कल्याण राज्यातल्या मांत्र्याची 

नावाजलेली पोरगी. एखादा खास राजकुमार तुले भेटन. माह्या 

नाद सोडून द.े घरांदाज राजकुमाराच्या घरी पडण्याची तहुी 

योग्यता असताांनी त ुमाह्यामाांग!या दारच्या माधकुरी माांगणार् या 

हभकार् यामाांगां सखे तुह्या हपरमात पडण्यालायक माही योग्यताच 

नाय. त ु याचा इचार कर वनजा. आन ् हा बी इचार कर का 

आजपासनू मले इसरलेलां बरां.” 



         "आपले प्राण पणाला लावणार् या महापरुुर्ा, तमुची 

तयागाची थोरवी अपार हाये. तमुी जसेबी असान, मले हशरोधाथा 

हात. तमुचां नाव कुरपा करुन साांगा म्हांजे झालां.” 

          "तमुी रागावणार नसान आन ् तमुची इच्छा असन तां 

साांगतो.” 

        "नाय नाय. मी रागावणार नाय. माही बी इच्छा हाय का 

तमुीच माहे्य नाथ बनावां. तुमी माह्या हपरमाचा हस्वकार करावा.” 

         "मले तमुचां समदां पटतांय. पण माह्या इहतहास, माही जात 

पात समदां समजनू घ्या.” 

         "मले तमुचा इहतहास जाणण्याची गरज नाय. कुपया तमुी 

आपलां नाव साांगा. तेवळच परेुसां हाये.” 

          "तां मांग ठीक हाये. मी मा नाव साांगतो.” 

       "साांगा कुमार, हनःसांकोच साांगा.” 

         "माहय नाव हाये हशलवांत.” 

         "हशलवांत... हकती सुांदर नाव तमुचां आन ् साांगायला 

घाबरत होते. हशलाचां मतुीमांत प्रहतक हात तमुी.” 



        "अवां, पळुचां आयकहशन तां तोंडात बोटां टाकहशन.” 

        "साांगा ना मांग.” 

        "मी हरळ्याचा पोरगा... हरळ्या चाांभार. हरळ्या 

चाांभाराचा पोरगा हाये मी.” 

         "आपण चाांभार. जातीनां चाांभार हात आपण.” 

       "मी चाांभारच हाये. खोटां बोलणारच नाय. मा तमुाले 

इटाळ झाला असन. वाटत असन का ह ेया कुमारानां आधीच 

कावनाय साांगतलां.” 

       "नाय अशक्य. तमुी काईबी साांगता. माहा इश्वासच बसत 

नाय.” 

        "हो चाांभार. वाटलां न नवल.” 

        "नाय वाटलां. अवां, जाती कोणां हनमााण केल्या. 

माणसानच ना.” 

         "म्हांजे तुले काईच नाय वाटलां.” 

        "नाय... आन ्ईटाळ कसा होईन मले. सांकटाच्या येळी 

प्राणपणाले लावणारी माणसां. तमुी मले वाचवतानी माई जात 



पाह्यली होती का? मांग ज्याचा प्राण वाचला, तयानां मांग जात 

पाह्यली पाह्यजे का? साांगा कुमार याचा न्याय करा.” 

       "तमुी कोणतयाबी जातीशीन हपरम करु नये.” 

       "नाय कुमार, आतां शक्य नाय. मी कोणतया बी जातीशीन 

आतां हपरम करणार नाय. मी आखीरपयंत तमुचीच असेन. 

हकतीबी मले सांकट झेला लागले तरीबी. साांगा मी जर जीवांत 

नसते तां... तमुी कोणतयाबी जातीचे असान तरी मले चालता. 

तमुी मले पसांत हात. रायणार शेवटपयंत.” 

       "बरां.” 

       "बरां कुमार, मी जाते आतां घरी. येळ लय झाला.” 

       "मी पोहचवनू देव ूका घरी.” 

        "नाय कुमार, मी एकटीच जाते. पण मी का म्हांतो ते 

आयका. मले कधीच इसरु नोका. मले कधीच इसरु नोका. तसां 

वचन द्या.” 

         तयानां वचन हदलां. तशी ती हनघाली. तो मात्र तसाच उभा 

राहून हतच्या पाठमोर् या आकृतीकडे पाहात व हवचार करीत 

उभा होता. हवटाळ चरणसीमेवर असूनही वनजाच्या हनणायाचां 



तो स्वागत करीत होता. जी वनजा या भेदभावाच्या काळातही 

आपल्या हनणायावर ठाम होती नव्ह ेतर तयाला समाजात ठाम 

राहण्याबद्दल प्रोतसाहन दते होती.  

          हब्रज्वलाने हवश्वासघात करुन कल्याणचां राज्य 

बळकावलां होतां. तयाने बसवण्णाची हनयकु्ती प्रधानमांत्री म्हणनू 

केली होती. तसेच मांत्री म्हणनू मधवुय्या व मचण्णादखेील 

मांत्रीपदावर आरुढ झाले होते. ते दोघेही बसवण्णाचा द्वेर् करीत 

असत. केव्हा या बसवाचा काटा काढता येईल याचा पदोपदी 

हवचार करीत असत. मधवुय्या थोडा बरा होता. पण मचण्णा हा 

कुरघोडी राजकारण करीत होता. बसवेश्वराचा दे्वर् जरी मनात 

असला तरी ते दोघेही बोलताांना चेहर् यावर दाखवत नसत. तसा 

एक हदवस मधवुय्या मचण्णाला म्हणाला,  

       "मचण्णा, जवापासून बसवण्णा प्रधानमांत्री बनला, 

तवापासून कल्याण भरभराटीस आलां हाये. कल्याणचां जण ू

भाग्य उजळलां हाये. तयाईच्या सतकायााचा पररपाक दाही हदशात 

घमुत हाये. तो खपु लाभकारी योजना आखत हाय. माह्यावर 

जास्त हप्रती हाय तयाची. मले तां साक्षात अवतारच वाटते ते.” 



        "ते ठीक हाये मधवुय्याजी तमुचां मणणां. पण बसवण्णा 

केवळ समाजसेवा करतेत. तयाईचां राजकारणात लक्षच नाय. 

तयाईचां लक्ष समाजसेवेहशवाय कोठांच लागत नाय.” 

       "मांग कुठां कुठां  लागते तयाईचां लक्ष?” 

       "तयाईचां लक्ष लागते जांगमसेवा, जांगमभक्ती, जांगमहनष्ठा. 

सार् या महशे्वराांना दवे माननू आपला दवे सोडून ते पजूा करतेत. 

तयातच सारा येळ खचा करतेत.” 

      "म्हांज?े” 

      "तयाईनां हवरशैव पांथाची स्थापना केली म्हणे. या 

कल्याणमांधी हवरशैवीयाांचीच जास्त गदी होत हाये. हवरशैव 

धमााचां हनसतां प्रस्थ माजणार हाये का काय? असां वाटाले 

लागलां हाये. या कल्याण नगरीत सार् याईले हवरशैव बनवत 

हायेत बसवण्णा.” 

      "म्हांज?े” 

      "म्हांजे तमुी तमुच्या आज्यापासनू पाह्यले असाल का तया 

दहलताईले गावाच्या बायरां ठेवत असत. तयाईले गावात येव ूदते 

नसत. पण बसवण्णा दहलतालेबी राज्यात परवेश देतेत. असां 



वाटते का एक हदस बसवण्णा या दहलतालेबी आपल्या ताटावर 

बसवतीन.” 

       "म्हांजे?” 

       "म्हांजे बसवण्णानां दहलतालेबी हलांगहदक्षा दणे्याचा सपाटा 

चालवला हाये.” 

         "तयानां का होते?” 

         "अरे तयानांच तां भेदभाव नष्ट होईन. आपल्याले ईटाळ 

नाय होईन का? आतां दहलत बी सराास गावात याले लागले. 

अन ्तलेु नसन एक गोष्ट माईत.” 

        "कोणती?” 

        "दहलताईले हलांगहदक्षा दले्यावर तो दहलत राहात नाय. 

असां म्हांते बसवण्णा.” 

        "मांग कोण रायते तां तो.” 

         "अरे तो हशवैक्य होते. तयाची जात हलांगधारी. अन ्ह े

हलांगधारी जात सरवायचा प्रयतन करतेत.” 

         "म्हांजे?” 



         "तेली, कुणबी, बामण, महार, माांग, ह े समदी जात 

सरवाची हाय बसवाले. फक्त एकच जात राहीन. ते म्हांजे 

हलांगधारी.” 

         "अस्सां.” 

        "अन् तयासाठी तयानां अनभुव मांटपाची स्थापना केली 

बसवानां. मणतेत तेथां सरवां जातीचे लोक एकत्र जमतेत. अन् 

एकत्र समाजाची पारथना होते.” 

        "धमास्वातांत्र्य सवाालेच हाये. पण धमााच्या नावावर 

दांभाचार माजणार नाय. याईची काळजी घ्यावी बसवानां.” 

         "अरे मधवुय्या, राजाचा खजाना गोळा झाला राज्य 

चालवासाठी. पण बसवण्णा राज्याचा खजाना या दहलताले 

जेवण द्यासाठी वापरतेत. राज्याचा खजाना म्हांजे बसवाले 

धमाफां डच वाटते. महाराज हब्रज्वलाच्या कानावर जर ह े गोष्ट 

टाकली तां महाराज तयाले माफच करणार नाय.” 

       "तयाईनां असां केलां तरी काय?” 

       "अरे तो तां एक लक्ष छ्यानव हजार महशे्वराले एका वेळी 

रोज जेवण दतेे. महेश्वर म्हांजे हदक्षा घेणारे. तेही फुकटमांधी. 



तयासाठी राज्याचा खजाना वापरते हा माणसू. जसा तयाच्या 

बापाचा लागला.” 

        "पण हा खजाना कल्याणचाच हाये असां कसां वाटते 

तमुाले? अन्नदान ह ेपणुादान हाय तयाचा हेवा वाटू नये.” 

        "का वाटू नये?” 

        "पण हवेा वाटण्यासारखां तयात का हाये.” 

        "का नाय हाये. मधवुय्या शेवटी ते प्रजेची सांपत्ती हाये. 

हतचा दरुुपयोग होता कामा नये.” 

        "बसवण्णाच्या अहधकाराचा अजुन कशाकशाप्रकारे 

दरुुपयोग होत हाये बाबा मचण्णा.” 

         "मधवुय्या, साांगाले लागलो तां महापुराणच होईन.” 

        "वा रे वा बसवण्णा, राजान ्तयाले आपली पोरगी दलेी 

म्हून. नायतां राजानां केव्हाच तयाले पदावरुन काढून टाकलां 

असतां.” 

        "हो, पोरगी कोणाची आन ्शहाणपण कोणाले.” 



        "हसद्धम्माच्या बायकोनां हब्रज्वलाले दधू पाजलां नसतां तां 

हसद्धम्मा मेल्यावर तयाच्या पोरीले, राजाले पोर्ा लागलां नसतां 

आन ् तसच हतचा लगन बसवासोबत करा लागला नसता. 

आजच्या काळात कोण कोणाच्या दधुाले जागते. हब्रज्वल राजा 

महाथोर हाये का तो पेलेल्या दधुाले तरी जागला. आन ् तया 

हनलाांहबकेले बहहणीसारखां हपरम दलेां. आन ् हतचां लगन बी 

करुन दलेां.” 

       "पण बसवण्णा, ज्यानां पोरगी दलेी आन ्प्रधानमांत्री पद 

दलेां तयालेबी इसरला. आन् लागला जांगमसेवा कराले. ह ेकाई 

बराबर नाय. आतां परवाचीच गोष्ट बसवा तया  चाांभाराच्या घरी 

जावनू आला.” 

         "चाांभाराच्या घरी गेलता!" 

         "हो, चाांभाराच्या घरी गेलता. कायले गेलता बा.” 

        "तो तेथां हाये न. तो... तो नाय का... तो.” 

        "तो!तो कोण?” 

        "तो नाय का? तयाचां नाव बी नाय आठवत. तोंडातच हाये 

तयाचां नाव.” 



        "हरळ्या का?” 

        "हां तोच तो.” 

        "पण तयाले कायले भेटाले गेलता तां.” 

       "अरे तो हरळ्या सोताले हशवभक्त समजते न. आन ्सांत 

बी समजते सोताले. मणते मी अरळहलांगेश्वराची पजूा करतो.” 

          "तो हशवभक्त हाये का?” 

         "हो, तो तसांच मानते.” 

          "असन लेकाचा. कोणां पाह्यला.” 

        "मांग तयात का हबघडलां. चाांभारवाडी म्हांजे राजाचीच 

परजा का नाय. तयासाठी चाांभारवाडीत भेट देली तां तयात 

बसवाचा कायचा गुना. ते मांग चाांभारवाडी राहो का माांगवाडी. 

राजाचां प्रजेकडां लक्ष दणेां पह्यलां कताव्य असते.” 

       "पण पळुचां आयकलां का महाभयांकर?” 

         "काय घडलां महाभयांकर?” 

  



भाग सातवा 

 

         "तेच तां साांगतो तलेु... बसवाले पाह्यल्याबरोबर 

हरळ्याले एवळा आनांद झाला का म्हणे हशवप्रभनूां दशान दलेां 

तयाले. बसवेश्वर पाहहल्याबरोबर तसांच प्रधानमांत्री 

चाांभारवाडीत आले म्हून.” 

        "प्रतयक्ष प्रधानमांत्री चाांभारवाडीत आले म्हून झाला 

असन आनांद. प्रधानमांत्री चाांभारवाडीत येणां शक्य गोष्ट नाही 

न.” 

       "हां तयाच्याचमळुां आनांद झाला. तयाच्या स्वागतासाठी 

चाांभारवाडीत उतसव मनवला गेला. सारी चाांभारवाडी तोरणां व 

पताकाांनी सजवली होती. घरोघरी राांगोळ्या काढल्या गेल्या. 

चाांभारवाडी मांगलवाद्याईनां गुांजारव करु लागली होती. तेथल्या 

बायाबी पांचारती घेवनू तयाले ओवाळाले आल्या होतया. जसा 

दवेीचा उतसव होता चाांभारवाडीत.” 

         "म्हांजे बसवण्णा भाग्यवान महापरुुर्च समजावा तर... 

भाग्यशाली महापरुुर्ालेच असा सौभाग्य प्राप्त होते. 



डोंगरकपारीतून उगम पावलेल्या नद्याांनी सागराच्या भेटीले जावां 

तयाचां दशान घ्यावां तशी ही जनता बसवाच्या दशानाले गेली. 

यात कायची चकू बसवाची?” 

       "मधवुय्या, तेच तां साांगतोय मी. बसवानां हरळ्याच्या थेट 

झोपडीत भेट दलेी. अकस्मात हफरणार् या साधपूरमानां बसवा 

दत्त म्हून हजर. तसांच तया हरळ्याले कल्याणीअम्मा आन ्

बाकीच्या चाांभारवाडीतल्या बायानां साथ देली. कुां कूम लावला. 

तयाची पांचारती ओवाळली. फुलां उधळली, जयजयकार केला 

तयाचा.” 

       "म्हांजे मधवुय्यालेबी कधी अशी इज्जत भेटली नाय. 

तयाले तां दवेासारखा पजुला म्हणायचा.” 

        "हो तो प्रतयक्ष दवेच पजुल्यासारखा वाटला 

चाांभाराईले.” 

        "धन्य धन्य तया बसवेश्वराची का तयाच्या आगमनानां 

चाांभारवाडी पहवत्र झाली.” 

        "पळुचां तां आईका मधवुय्याजी, बसवा जवा झोपडीत 

गेला, तया झोपडीत जाले बी रस्ता नोयता. वाकून जावा लागे 



तरीबी बसवा आतमांधी गेला. आन ्तयानां शरण मणत हत्रवार 

पायावर दांडवत टाकला. जवळच तयाचा पोरगा हशल्या आन ्

बायको कल्याणीअम्माबी होती. तयाईले बसवाचां दशान होताच 

ते रडू लागले. बसवेश्वराले ईटाळ हबटाळ होईन याचीबी तमा 

बाळगली नाय तयानां. आन ् थेट पायावर घातला साक्षात 

दांडवत!हशव हशव हशव. बसवण्णा बी ईटाळ न पाळता हसदा 

हरळ्याच्या झोपडीत हशरला. दवेा तचु पाय रे बा हलांगेश्वरा.” 

       "बापरे महाभयांकरच मणावां ह.े.. बसवण्णा प्रधानमांत्री 

असनू तयाईले एवळीशीबी लाज वाटली नाय.” 

        "हरळ्याच्या भक्तीनां तया बसवाचे डोळे पानावले. 

तयानांबी पायावर पडलेल्या हरळ्याले हात लावला. दोनबी 

हातानां तयानां तयाले उठवला. आन ् उलट तयानांच तीनवेळा 

हरळ्याले नमस्कार केला. तोबी वाकून. एवळा मोठा प्रधानमांत्री 

असनू. तचु्छ हरळ्याले हत्रवार दांडवत. छे!ह ेबसवाचां चकुलां 

नाय का? हमत्रा हा तया प्रधानमांत्री पदाचाच नाय तां समस्त 

मांत्रीपदाचा अपमान हाय का नाय.” 

        "हो अपमानच. घोर अपमान. तया बसवानां धमा 

बाटवला.” 



        "मधवुय्या, बसवा सोताले सधुारणावादी समजते. 

तयाचाच हा परीणाम. तयाचांच ह ेकडू गोड फळ. लहान माणसां 

मोठ्याईच्या पावलावर पाऊल ठेवनू चालतेत. पण इतां तां 

मोठ्याईच्या पावलावर पाऊल ठेवनू न चालता बसवा 

हरळ्यासारख्या लहान माणसाच्या पावलावर पाऊल ठेवनू 

चालाले लागला. या बसवानां हरळ्यासारख्या सामान्य 

माणसाले डोक्यावर बसवलां प्रधानमांत्री असनू... याची दाद 

कोणाले मागावी ते कळत नाय.” 

        "कोणाले म्हांजे? हब्रज्वलाले मागावी.” 

       "ठीक हाय,े त ुमाह्या पाठीशीन रायहशन का?” 

       "ठीक हाये. याची शहाहनशा झालीच पाह्यजे. नायतां हे 

प्रस्त कल्याण नगरीले कवा बरबाद करन ते साांगता येत नाय.” 

        "हो मचण्णा, तयापेक्षा हे प्रस्त आधीच हटवलेलां बरां. 

बसववण्णाले राजगादीवरुन हब्रज्वलाले हशकायत करुन 

हटवाच लागन. नायतां समदा कल्याण डुबला म्हून समजा.” 



       बसवेश्वराच्या वागण्याची कळत नकळत मधवुय्या 

मचण्णा सह सांपणूा कल्याण नगरीला झळ पोहोचली होती. जो 

तो समोर नाही तर पाठीमागां या कृतयाची हनांदा करीत होते.  

        आज गलुाबी गोवर् या वेचत होती. उन्हाळ्याचे 

रखरखीत हदवस होते. मध्यान्हीवर आलेला सयुा आपल्या 

तोंडातनू जण ू अांगार ओकत होता. माणसू आगीत जळून 

भष्मसात होईल जण ूअसांच वाटत होतां. रस्च्यावरुन चालक 

चालताांना पाय भाजत होते. अशाच रखरखीत उन्हाच्या 

आडोशात तप्ततेची तमा न बाळगता गलुाबी गोवर् या वेचीत 

होती. हतच्या पायात साधी चप्पलही नव्हती. ती चाांभार 

असनूही. एवढ्या तप्त उन्हात पाय भाजत असताांनाही अहत 

हवश्वकोटीच्या दारीद््रयामळेु अनवाणी पायाने चालत असताांना 

दवेाला व दवैालाही दया येत नव्हती.  

         हतच्या अांतगात मनात ती दःुखी होती. उदरहनवााहासाठी 

हतला गोवर् या वेचणे भाग होते. ज्ञानभटाची आठवण हतच्या 

मनात घर करुन होती. तसा ज्ञानभट बरेच हदवस होवनूही 

भेटायला आला नव्हता. तयाच्या वडीलानां हतच्यापासनू तयाला 

वेगळां केलां होतां. तया जनु्या हदवसाच्या रोमाांचकारी आठवणीने 



ती आनांदीत होत होती. कधीकधी हतला ज्ञानभटाची आठवण 

यायची. कदाहचत तो एक हदवस येईल भेटायला असे वाटत 

होते. अशीच एक हदवस ती गोवर् या वेचत असताांना ज्ञानभट 

हतला भेटायला आला. तशी ती पाठमोरी होती. ती घाईघाईने 

गोवर् या वेचत असताांना तो म्हणाला,  

       "गलुाबे, घाईघाईनां कोठां चाललीस?” 

        ज्ञानभटासारखा आवाज... ती हवचार करु लागली. तशी 

पनु्हा ती गोवर् या वेचायला लागली. तसा पुन्हा आवाज आला.  

       'गलुाबे ए गलुाबे. ' 

       तसां हतनां मागां वळून पाहहलां. तसा पढ्ुयात ज्ञानभट 

हदसला. तशी ती म्हणाली,  

         "आपण आहण माह्या मागे!" 

        "मांग मी कोणाच्या माांगां जाव.ू” 

        "तहुी मसुमसुलेली जवानी सोडत नाय मले. जरा थाांबणां 

थोडुशी.” 

        "माांग साांगतलां न. मी जवा घरी गेले. तवा तमुी माह्या माांगां 

आले का? तमुी आपल्या बापाले घाबरता. तमुच्या बापानां 



तमुचा कान पकळला आन ्तमुाले घेवनू गेले. जेथां तमुी सोताचां 

बापापासनू रक्षण करु शकत नाय. तेथां माह्य रक्षण कोणापासनू 

करान असां मले नाय वाटत.” 

      "अवो, मा बाप तो.. मोठ्या माणसाईची इज्जत करा 

लागते. आपल्या हवजातीय हपरमाले मोठी माणसां तां 

रागावतीनच. मी रागावलो का तहु्यावर. तहु्याहशवाय मले झोप 

बी येत नोयती.” 

       "मांग आणा ना एखादी बामण पोरगी. मणे झोप लागत 

नोयती. झोप जर लागली नसती तां दरोज आल्या असतया मले 

भेटाले. एवळे हदस तळपत ठेवल्या नसतया. मी हकती तळपले 

एवळे हदस माईत हाय का तमुाले. मी जातपात न पायता मा 

जीव तमुच्यावर ओवाळून टाकला. तमुाले एकटां सोडलां नाय. 

तमुच्या हव्या तया इच्छा परु् या केल्या. आन ् तमुी... तमुाले 

एवळे हदसपयंत माही आठवच नाय आली. असां जर हाये तां 

तयापरस बामणाच्या पोराईनां बामणाच्या पोराशीनच लगन 

करावा. मायबाप बी आठवण नाय. आन ्पटकन लगन करता 

येईन. मीच जर बामणाची पोरगी का असते तां तमुी तां सोडा, 



तमुचा बा बी भेटाले आला असता आन ्आपलां लगन करुन 

दलेां असतां.” 

       "मले माफ कर गलुाबे एवळा इलांब झाला.” 

       "माफीचा सवालच नाय उरत. मी कोण हाये तमुाले माफ 

करणारी. मी का बामण पोरगी होये!मी तां चाांभारीन जातीची. 

आमी तमुच्या इशार् यावर चालणारे प्याधे. आमा दहलताईले 

आमचे सोताचे इचार तरी रायतेत का? तमुी बोलायचे आन ्

आमी नाचायचे. नाय नाचलां तां उरावर चाबकू. एक नाय 

हकतयेक. एवळांच आमचां अहस्ततव. म्हूनच तमुी एवळे हदस 

आले नाय न.” 

        "अां तहु्य मणणां बराबर हाये. पण मले मा बाप मखुा मणते. 

दगड मणते. खरांच बामणाची पोरगी बी भेटली असती का मले. 

बामणाची पोरगी मले भेटणां म्हांजे सयुा पवेुकडून पहश्चमेकडे 

मावळणां हाये.” 

      "म्हून मी भेटलो का पकडाले.” 



       "शांभर मलुी बामणाच्या एका पारड्यात ठेवल्या आन ्

दसुरीकड तहु्य सौंदया ठेवलां तां तहु्या सौंदयााचां पारडां खाली 

झकुन.” 

         "माह्य पारडां झकुन असां वाटते का तमुाले?” 

        "हो तसांच वाटते मले.” 

         "तमुी माई मजा घेत हा का?” 

         "नाय गुलाबे, मी मजा घेत नाय.” 

        "जातीची पोरगी शोधाची सोडून माह्या पाठीमाांगां लागले 

तमुी. चाांभार जातीच्या पोरीयसांगां लगन करणां हा मखुापणा नाय 

का?” 

        "तसां जर वाटन असन तलेु तां मी मखुाच हाये असां समज.” 

        "म्हूनच तां साांगतो का बामणानां माह्या नाद सोडून दणेां 

चाांगलां. प्रतयेक जातवाल्याईनां आपली पायरी सोडू नये म्हांजे 

झालां.” 

          "का मी तुले आवडत नाय का?” 

          "तसां नाय ज्ञानभटा, जात आडवी येते म्हून म्हांतो.” 



         "हपरमाले जात नसते. हपरम हपरम रायते. सांस्कृतीच्या 

प्रतयेक ग्रांथायमांधी मी ह े वाचलो. मले या हपरमासाठी मा 

जीवाचीबी पवाा नाय.. भ्रमर कमळापाशी जातानी कधीच 

आपल्या जीवाचा पवाा करत नाय.” 

       "हपरमाले जात नाय रायत असां आपण म्हांता. पण मले 

साांगा, याले इहतहास हाये का?”तमुी तां बामणाची पोरां. तमुाले 

तां धमाग्रांथ वाचता येते. तमुच्या धमाग्रांथवाचनात अशी हपरमाची 

प्रकरणां वाचली नाय का? तयात काई पुरावा सापडला का?” 

       "अवां हपरमाले पुरावा हाये न पुराणात. शाांतनू राजाने 

कोळी जातीच्या मतसकन्येशी इवाह केला होता. मले सदु्धा 

शाांतनचू्या पावलावर पाऊल टाकाचा हाये. गुलाबे, करहशन का 

माह्याशी लगन.” 

       "मी तयार हाये हो लगनाले... पण आधी तमुी तमुच्या 

बापाले इचारा. कारण तमुी बामणाची पोरां. तमुचा बाप तयार 

होईन का, का माह्याच जीव घेईन. का तमुाले आन् मले सळुावर 

चळवन.” 



         "मांग चढव ूद ेसळुावर. मी तहु्यासाठी सळुावरबी चळाले 

तयार हाये.”पण मले तचु पाह्यजे समजलां. आन ् माह्या बाप 

दईेनच होकार. न द्याले का झालां.” 

          "आन ्नाय दलेां तां.” 

          "आन ् नाय दलेां तां सांगमेश्वराच्या दवेालयात आपनू 

एकमेकाईच्या गळ्यामांधी हार टाकून लगन करुन मोकळे होवनू 

जावनू.” 

        "लोकां  का मणतीन आपल्याले? जातीचा कायदा 

मोळला म्हून लोकां  वाळीत टाकतीन नाय का आपल्याले.” 

        "तयाची हचांता कायले करतेस. काई हदसानां मा बापच 

हतथामांत्रानां शदु्ध करुन आपल्याले जातीत हमळवन. दवेाचा 

अांगारा लावला का समदां पहवत्र होते मालमू हाय का तुले.” 

        "पण मी लोकाईचां मणणां साांगतलां.” 

        "लोकां  तां माह्या बापाच्या मणण्यावर खशु हायेत. माह्या 

बापाच्या तोंडाले तोंड द्याची कोणात हहांमत हाय का?” 

         "पण हब्रज्वल दरबारी मालमू झालां तां.” 



       "अव हब्रज्वल दरबारीबी माह्या बापाची शान हाय. तसा 

माह्या बाप गावनू जवा आला. तो थेट हब्रज्वल दरबारात पदावर 

चळला. माई माय तां मणते का मा बाप हब्रज्वल दरबारी 

कोणतया तरी पदावर हाये म्हून. मले नाय मालमू कोणतां पद हाये 

तां. बहुतेक मांत्रीच हाय वाटतां.” 

        "अवां पण मी चाांभारीन. चाांभाराईच्या सावलीनां तमुी 

इटाळता. मांग लगन झाल्यावर तुह्या बापाचां मांत्रीपद जाणार नाय 

कशावरुन? तमुच्या बापालेबी वाळीत टाकतीन.” 

        "नाय नाय. अवां तसां जर झालां तां सांगमेश्वराची पुजा कोण 

करन?” 

       "ठीक हाये, तसां जर हाये तां मी बी मा आजीले इचारतो. 

आन ्मांग साांगतो तमुाले.” 

        "तयात का इचाराचां? तयुा आजीलेबी आनांद होईन 

म्हांतो.” 

        "माई आजी खरांच परवानगी दईेन असां वाटते का तमुाले. 

एक प्रकारचा तमुचा बाप परवानगी दवेनू दईेन. पण माई आजी 

परवानगी दणेार नाय.” 



        "अां, मांगची मांग पाव.ू आधी इचार तां खरां आपल्या 

आजीले.”तसा परुता हनरोप घेवनू ती जाव ू लागताच तो 

म्हणाला,  

        "अहां अशीच जातेस.” 

          "मांग का करु. लय येळ झाला न.” 

         "ते माांगच्या मधरूहमलनाचां कसां. बरेच हदस झाले ना.” 

        "नाय नाय. आतां प्रतयक्ष आपल्या मायबापाले इचारु. 

मांगच बाकी समदां. तसां आजकाल मले मळमळाले लागलांय.” 

        "म्हांजे?” 

        "उलट्या बी व्हाले लागल्यात.” 

        "म्हांजे?” 

        "म्हांजे, म्हांजे समजत नाय कावो तमुाले. म्हूनच तमुाले 

मखुा पांडीत मणतेत. तमुचा बा मखुा मणते.” 

         "मी नाय समजलो.” 



        "अवां मले हदस गेलेत. मी तमुच्या बाळाची आई होईन 

कदाहचत असांच वाटतेय. आतां तरी आपल्याले लवकर लगन 

कराच लागन.” 

       ज्ञानभट पुरता घाबरला होता. तयाच्या पायाखालची 

जमीन सरकल्यासारखी वाटत होती. कारण तयाला माहीत होते 

की असां जर झालां तर समाजात फार बदनामी होणार. हशवाय 

तो सांगभटाला अतीव घाबरत होता. मग बापही आपल्याला 

गलुाबीशी हववाह करताांना रागवेल असां वाटत होतां. पण आव 

आणत तो म्हणाला,  

       "अवां ह ेतां आनांदाची बाब हाये.”तशी ती म्हणाली,  

       "तया हदशी तपासलां माांगीननां.” 

       "का मणे माांगीन.” 

       "माांगीन मणे कावीळ झाला असन म्हून. हतले का माईत 

का कुवार् या पोरीले हदस गेले असन म्हून. पण मले वाटते का 

मले हदस गेले असन.” 

         "हा कावीळच हनघाले पाह्यजे.” 

        "म्हांजे?” 



        "अवां कुवारपणी गरोदर. आयकाले कसां वाटते.” 

       "अाान ्कुवारपणी मधरूहमलन आयकाले कसां वाटते. ते 

कशासाठी होतां?” 

         "नाय आपण लगन करणार हावो न.” 

        "पण आतां झालां का लगन.” 

        "नाय, पण लवकरच करणार हावो न आपण लगन.” 

         "लगन झाल्याहशवाय माणसाईनां पोरां पैदा करु नये. 

नायतां कुवारी माय म्हून लोकां  वाळीत टाकतेत. लोकां  कुल्था 

मणतेत.” 

        "तलेु मनाचां हाय का आतां आपलां मधरु हमलन 

लगनानांतरच.” 

         "असां नाय, हा देह तमुच्यासाठीच सदान ्कदा हाजीर 

हाय. पण साांगा तमुी माह्याशीनच लगन करान न.” 

        "का नाय करीन तुह्याशी लगन.” 

        "नक्की न.” 

        "हो हो नक्कीच.” 



        तसा तयानां हतचा हात हातात घेतला. हववाहाचां 

नेहमीसारखां आश्वासन हदलां. जवळपास कोणीच नाही याचा 

अांदाज घेतला. तसां हतला तया जांगलातील हनमानषु्य असलेल्या 

झाडीत नेले आहण मधरू हमलनाच्या नावाखाली सखुद 

बलातकार केला. तसा तो बापाला चोरुन नेहमी नेहमी हतला 

भेटतच होता. हववाहाचे आश्वासन दतेच होता व वारांवार 

बलतकार करीतच होता. तयामळेु ती केव्हा गरोदर राहीली व 

केव्हा हतला हदवस गेले ते हतलाही कळलेच नाही.  

         

  



भाग आठवा 

     

          बसवेश्वर हरळ्याच्या झोपडीत आल्यापासनू हरळ्या 

नेहमी हचांताग्रस्त अवस्थेत राहायचा. बसवेश्वर प्रतयक्ष तयाला 

परमेश्वर वाटला होता. आपण एकदाच नमन केले, पण 

बसवेश्वराने हतनदा नमन केले. बसवेश्वराचे हो हशरसाष्टाांग 

नमस्कार घालणे ह े हरळ्याला कजा घेतल्यासारखे वाटले. 

आपण दहलत पण तो सवणा बामण असनूही हशवाय राजाचा 

प्रधानमांत्री असुनही बाकीचे काही म्हणतील याचा हवचार न 

करता तीन वेळा बसवेश्वराने घालणे हरळ्याला टोचल्यासारखे 

वाटत होती. तसां सेवेचां व्रत घेतलेली माणसां ती जन्माने दहलत 

का असेना, पण कधीही कोणाचे कजा उरावर ठेवत नसत. 

बसवेश्वरासाठी काय करता येईल याचा हवचार तो पदोपदी 

करीत होता. आजबुाजलूा चामड्याचे काही तकुडे पडलेले 

होते. तयाकडे एक शनु्य नजरेने तो पाहात होते. तयाचां बसवेश्वर 

गेल्यावर कोणतया कामात मन लागत नव्हतां. पश्चातापाच्या 

अग्नीत होळपळत असताांना तयाला तयाची पतनी कल्याणी 

अम्मा म्हणाली,  



        "कसला इचार करताय.” 

        "इचार मोठा बाका हाये.” 

        "पण कोणता इचार हाये मनात ते तरी ओठावर येव ूद्या.” 

        "इचार करतो बसवेश्वराचा.” 

        "बसवेश्वराचा म्हांजे?” 

        हतच्या मनात पडलेला प्रश् स्वाभावीक होता. बसवेश्वराने 

असे काय केले? असे हतला वाटत होते. जोडे चपला हशवत 

असताांना हरळ्याला हवचार येत होता. बाजूला चामडे 

हभजहवण्याची कुां डी होती. तया कुां डीत चामडां पकहवण्यासाठी 

टाकलां होतां. तसा मनातल्या मनात तो बरळतही होता.  

       बाराव्या शतकाच्या बसवा, त ुउद्धारक हायेस. केवळा तनुां 

तयाग केला हाये. केवळी तहुी धमाभावना हाये. जातीधमााचा 

तयाग करण्याचा मोह तसांच जातीभेदाले मठुमाती द्याचां 

वज्रासारखां काम बसवा तचु करु शकतो. तहु्या कुरपेनां या दहलत 

जातीचा उद्धार होत हाये. तुह्या जयजयकार असो.” 

       तसा तो एकटाच बरळत असताांनी कल्याणीअम्मा तयाला 

म्हणाली,  



       " कोणाचा जयजयकार करता?” 

       "आणखी कोणाचा?” 

       "कोणाचा ते आमाले बी कळू द्या.” 

        "बसवदेवाचा करतोय जयजयकार... अवां बसवेश्वर 

आपल्या दहलत वस्तीत आला तो आपला देवच का नाय. 

सद्गणुाांचा मतुीमांत सागर हाय तो. सार् या आयषु्यभर तयाच्यावर 

जीव ओवाळून टाकावासा वाटतो.” 

         "अहो आपण ऐहहक सखु सोडून एवळा मोठा सांसार 

सोडून तया बसवाच्या माांगां राहाचां का?” 

          "हो.” 

          "पण बसवेश्वराच्या माांगां रायल्यानां आपला पोट भरन 

का?” 

        "पण आपनू दीन दहलत माणसां, आपल्याले 

मांदीरपरवेशाची परवानगी नाय. तरीबी दवे आपल्या पाठीमाांगां 

हाये का नाय.” 

       "कसा?” 



       "अवो आपल्याले कोणतयातरी गोष्टीची गरज पल्ली का? 

नाय न.” 

        "हो तमुचां बी मणणां बराबर हाय.” 

         "अवां प्रतयक्ष बसवेश्वरच दवे हाय.” 

       "कसा का?” 

       "अवां देव भेदभाव करत नाय. देवाच्या मनात कपट राहात 

नाय. ह ेतुले मान्य नाय का?” 

       "हो मान्य.” 

       "आपला स्पशा उच्चजातीले झाला तां इटाळ होते ह ेमान्य 

हाय का नाय.” 

        "हो ह ेबी मान्य.” 

        "मांग उच्चजातीतले माणसां आपल्या वस्तीत येतेत का?” 

          "येतेत न.” 

         "अवां मी तसां नाय मणत.” 

         "मांग का म्हांता?” 



        "उच्चजातीचे माणसां आपल्या झोपडीच्या अांदर कधी 

आले का ह ेम्हांतो.” 

       "नाय, नाय आले कधी.” 

         "पण बसवेश्वर आलेत. हो ना.” 

        "हो.” 

        "मांग बसवेश्वर उच्च जातीतले का नाय.” 

        "हो.” 

        "मांग तयाईनां भेदभाव पाळला का?” 

        "नाय.” 

        "मांग दवे भेदभाव पाळत नाय. बसवेश्वरानांबी पाळला 

नाय.” 

         "हां बसवेश्वर दवेांच. पण धनी मले ते समजलां नाय.” 

         "अवो, अरळहलांगेश्वरानांच प्रतयक्ष बसवेश्वराच्या रुपात 

जनम घेतला असां समज. मी दरोज या अरळहलांगेश्वराची पजूा 

करतो, म्हून देव रुपात बसवेश्वर आला आपल्या घरात.” 



        "पण मले एक नाय समजलां का ह े उच्चवणीय माणसां 

आपल्या घरात येव ूदते नाय. तरीबी मांदीरातल्या दवेाची आपण 

घरी पजूा का करत असन.” 

        "मले इचार येते नेयमी का मा बाप नरसय्या या 

हलांगेश्वराले पजुाचां का साांगनू गेला. मणे हलांगेश्वराले सोडशीन 

नोको.” 

         "म्हून करता हलांगेश्वराची पजूा.” 

        "आन ् तया हलांगेश्वरानां प्रतयक्ष रुपात दशान दलेां 

आपल्याल.े” 

        "हो आन ्तमुच्या चरणावर हत्रवार दांडवत.” 

        "साक्षात तमुीच देवाचे सच्चे भक्त हात.” 

      "पण तयाईच्या हत्रवार शरणानां आपल्यावर लय कजा झालां 

हाय.े” 

         "मांग ह ेकजा कसां उतरांवायचां आपण?” 

       "आपल्याले ते नाय जमायचां म्हांतो. हा जनमाले आलेला 

दहे एवळ्या सांकटात घालाची हहांमत होत नाय.” 



       "येडी हाय त ुकल्याणी. झालेलां कजा चकुवा तां लागनच 

न.” 

        "हो ते बी बराबरच.” 

         "तया नागपांचमीच्या हदवशीचा परसांग आठोते का 

तलेु?” 

         "नाय आठवत बा.” 

          "हादरवनू सोडणारा परसांग.” 

         "आठवण करुन द्या म्हांजे आठवण.” 

         "तया अरळहलांगेश्वराची पजूा करतानी नागानां दांश करु 

नये म्हून तया दगडाच्या नागाची पजूा केली.” 

         "हो... पण बसवेश्वरानां भेदभाव केला नाय. तो सरळ 

आपल्या घरी आला. मले तां तयाईचां कजा उतरवनू तयाईच्या 

कायाात सहभागी व्हाले आवडन. बसवेश्वराच्याच सल्ल्यानां 

मले बांड उभाराचां हाये अस्पशृ्यतेबाबत. अस्पशृ्यता समळू नष्ट 

झाली पाह्यजे. त ुमाह्या कायाात सहभागी होशीन का?” 



        "धनी ह ेका इचारता? मी तमुची पतनी हाय. मले तमुच्या 

कायाात सहभागी व्हाच लागन. तयाहशवाय मी तमुची बायको 

कसली?” 

          "पण.” 

          "पण का धनी? तमुच्या पहवत्र झेंड्याखाली मले दखेील 

माह्या दहेाचा लोभ दरू करुन तमुच्या कायाात सहभागी झालां 

पाह्यजे. आपल्या पतीच्या पाठोपाठ जाणां हाच स्रीचा सतीधमा 

हाये. मी जर तमुच्या कायाात सहभागी झाले नाई तां. तो इहतहास 

बनन. माह्या ह्या जगण्याले कलांक लागन. आपल्या 

चाांभारवाड्यातली पळुची हपळी मणन का कल्याणीनां 

हरळ्याचा जीव घेतला. तयाले तयाईच्या कायाात मदत केलीच 

नाय म्हून. तमुी मा सारख्या अनाथच स्रीले सन्मान हमळवनू 

दलेा. मले स्रीसारखां वागवलां. माह्य सखु दखु तमुी आपले 

समजले. माह्या दखुाचां हनरसन तमुी केलां. आन ्मी तुमच्याशी 

बेईमानी करु म्हांता.” 

            "व्वा कल्याणी व्वा. तलेु थोरच म्हणा लागन. 

आजपयंतच्या स्रीया असां नवर् याले साथ द्याले माांगां पळुां 

पाह्यतेत. अवो द्रोपदीनां तरी हतच्या अपमानाचा बदला 



घ्यासाठीच आपल्या पाच पतीले यदु्ध कराले लावलां. सोता 

लढली नाय. पण त.ु.. त ुतां अस्पशृ्यता हमटहवण्यासाठी सोता 

सहभागी होवनू लढाले तयार हायेस मा बरोबर. व्वा कल्याणी 

व्वा. तयुा इहतहास पळुच्या हपळीत सुवणाअक्षरानां लेहल्या 

जाईन.” 

          "हो हो आठोते. आन ्ह ेबी आठोते का तया हदशी खरा 

नाग जवा वारुळातनू हनगाला, तवा तया नागाले माराची इनांती 

मीच केली.” 

       "या नागाच्या देहाची तलेु भीती वाटली नाय का?” 

        "बराबर.” 

        "मांग मी तया येळी मणलां.” 

       "का मणलां आठोत नाय.” 

        "सच्चा मानव तोच जो जहरबी दणेार् याले दधू पाजते.” 

      "त ुभेव वाटून नोको घेव.ू आन ्आपल्या शरीराचा लोभ 

बी नोको करु. असां मणनू मी सापाले पकळलां. आन ्साप नरम 

झाला. मांग मी तयाले सोडून दलेो. मांग तो हनगून गेला. ह ेसमदां 

आठोते का तलेु.” 



          "हो हो, समदां आठोते. हा नागाचा मयमा. तयाले बी 

उचनीचता कळत नाय. पण या माणसाईले उचनीचता कळते. 

अवां तयानां दहलत म्हून आपल्याले चावा घेतला असता... पण 

तयानां धमा पाळला. जात नाय पाळली. पण ह्या माणसाले... 

तयाईची एवळी मदत करुनबी जहरच उगलतेत. आपल्याले 

दसाले धावतेत. हा भेदभाव नाय का?”     

          "तसां पाह्यलां तां आपला हशल्या लय मोठा झाला. आतां 

तयाचां बी लगन आटपवनू सांसाराची जबाबदारी तयाचेवर 

सोपवावी. आन ् आपण सोता धमाकाया व अस्पशृ्यता 

हनवारण्याचां काम करावां.” 

       "खरां हाय तहु्य मणणां. पण मले तां झोपच येत नाय. 

पश्चातापाच्या आगीत मी जळत हाय. बेचैन झालो हाय मी.” 

         "कायनां बेचैन झाले हा तमुी? मले कारण तरी कळू द्या. 

मी मदत करीन तमुास्नी.” 

        "अवां मदतीची गोष्ट नाय. पण तलेु बी मालमू पाह्यजे म्हून 

साांगतो. तया हदशी बसवेश्वरानां आपल्या झोपडीत प्रवेश केला 

नव्हां.” 



       "हो माईत हाय. आन ्ह ेबी माईताय का तमुी तयाईले एक 

येळ दांडवत घातल्या आन ्तयाईनां हत्रवार घातलां.” 

        "हो तयाच तां आगीत होरपळतो मी. तयाच तां आगीत 

जळते मा जीव. वाटते ह ेकजा कसां उतरन.” 

       "केवळी थोर व्यक्ती. तमुच्या सारख्या शदु्र माणसाले 

बसवण्णासारख्या महान हवभतुीनां हत्रवार शरण घातलां.” 

         "प्रतयक्ष रवीराज्यानां काजव्याच्या भेटीले जावां तसा तो 

प्रसांग होता. वरुन तया काजव्यालेच प्रकाशाचां दान दणेां म्हांजे 

रवीराजाचां ऋण नाय का? रवीराज्यानां आपल्यावर कजा केलां 

हाय. तया ऋणातनू मकु्त होणां हा कल्याणाचा मागा हाय. पण 

उपाय सचुत नाय. मले कल्याणी काईतरी उपाय सचुव यावर.” 

         "यावर एखादा चाांगला जोडा तयार करुन तो उपहार म्हून 

द्यावा बसवेश्वराले.” 

        "हो, तहु्य बी मणणां बराबर हाय. तो आपल्यासाठी प्रतयक्ष 

दवेच हाय. तयाले या प्राण्याईच्या कातड्याचे जोडे शोभा दतेीन 

का? आन ् ह े प्राण्याईच्या कातड्याचे जोडे आपल्याईले 

ऋणातनू मकु्त करतीन का? नाय करणार. तयासाठी आपल्या 



दहेाचांच कातडां कापा लागन. तयाहशवाय हा देह ऋणातनू मकु्त 

होणार नाय. अवां आपल्या दहेाचा लहानसा अांशही आपल्याले 

तयाईच्या ऋणातनू मकु्त कराले कारणीभूत ठरन. मांग का कराचां 

कल्याणी? तहु्यी लहानशी सचुना बी या घडीले गोडच वाटन.” 

       "मी दलेेली सचुना तमुाले आवडन का? पण मी बी 

हशवभक्त हाय तमुच्यासारखीच. या हशवभक्तीले कायपण तोड 

नाय. तमुी बी माई परीक्षा पाव ू नोका. बसवेश्वराच्या 

जोड्यासाठी मी माह्या दहेाची आसक्ती सोडली. मी म्हांतो का 

तया बसवेश्वरासाठी आपण आपल्या माांड्याांच्या कातळ्याचे 

जोडे बनवले कम. हकती लय चाांगलां होईन. माह्या डाव्या 

माांडीचां कातळां आन ्तमुच्या उजव्या माांडीचां कातळ. ते कातळां 

कापनू घ्या आन ् तयाले कुां डात पकवनू तयाचे जोडे 

बसवदवेासाठी बनवा. म्हांजे समदां ऋण पणुा एका झटक्यात 

उतरुन जाईन. प्राण गेला तरी मी दःुखी होणार नाय.”  

        "काय माांडीचां कातळां मणतेस त?ू” 

        "हो हो, माांडीचां कातळां. तमुीच मणलां होतां न का 

बसवेश्वारासाठी माांडीचां कातळां. दहे बी अपाण कराले तयार.” 

       "हो, मणलां होतां... म्हून का माांडीचां कातळां का?” 



         "तया महातम्याले अपाण करायसाठी आपल्याजोवर 

आपल्या माांडीच्या कातळ्यापेक्षा दसुरी कोणतीच मोठी वस्त ू

नाय. काया, वाचा आन ् मनानां वाह्यलेली वस्त ू बसवेश्वराले 

पावन होईन.” 

       "धन्य हायेस कल्याणी, धन्य हायेस त.ु चल आपण 

आपल्या कायााले लागनू... येदना हगळून.” 

        "चाला तां, तमुच्या कायाात मी बी सहभागी हाये.” 

         उभयग्रस्ताांनी आपल्या माांडीचे कातळे काढून तयाांचे 

जोडे बनवनू वाहण्याचा हनधाार केला. हरळ्यानां रापी आणली 

आहण तयाने माांडीच्या वरचे चामडे कापले. गुांगीचे और्ध 

घेण्याचे तांत्र तया काळात हवकसीत नसल्याने माांडी कापताांना 

हरळ्याला फार त्रास झाला. पण बसवेश्वर रुपात 

अरळहलांगेश्वरच आपल्या घरी चालून आल्याचे लक्षात घेवनू 

ते दोघेही आपआपल्या माांडीचे कातळे कापत होते. आपल्या 

माांडीचे कातळे कापनू झाल्यावर ती रापी हरळ्यानां आपल्या 

पतनीच्या हाती हदली. तशी ती आपल्या हाताने आपल्या 

माांडीचे कातळे काप ू लागला. कापताांना मात्र हतचे हात 

थरथरतही नव्हते.  



           माांडीचे कातळे कापनू झाले होते. तसा हशलवांत तेथे 

पोहोचला. तयाने बाबाकडे पाहहले. तसा तो म्हणाला.  

         "बाबा, काय झालांय.” 

        हरळ्या हशलवांताच्या प्रश्ावर काहीही उत्तर दवे ूशकला 

नाही. तो वेदनेने तळपत असनूही ती गोष्ट हशलवांताला माहीत 

होव ू नये याचा हवचार करुन गप्प होता. तसा तो आपल्या 

आईला म्हणाला,  

         "अम्मा, का झालां अप्पाले. आन ्त ुबी का येदनेनां अशी 

तळपत हायेस.” 

          तशी कल्याणीअम्मा वेदनेने तळपत असताांना बोलली,  

        "अरे तलेु आमच्या येदनेचां का कराचां? त ुलान हायेस 

अजनू.” 

         "आन ्तमुी दोघानबी आपली एकेक माांडी का बाांधली? 

का झालां? ... झालां तरी का?” 

         "अरे, तया हदशी बसवेश्वर आपल्या वस्तीत आलते का 

नाय.” 

          "हो, आले मांग...” 



          "तयाले तहु्या बापानां शरण घातलां का नाय.” 

        "हो, घातलां मांग.” 

        "मांग बसवेश्वरानां तहु्या बापाले हत्रवार शरण घातलां.” 

       "हो, मांग.” 

       "तयानां आपल्यावर ऋण चळलां का नाय.” 

       "हो, चळलां. मांग...” 

       "तयाची परतफेड चकुवासाठी म्हून पोरा आमी दोघानबी 

आपआपली माांडी कापली. तहु्या बापानां उजवी आन ्मी माह्या 

डाव्या माांडीचां कातळां कापलां.” 

        "पण कायले कापलां अम्मा माांडीचां कातळां?”तो रडत 

म्हणाला.  

        "पण पोरा त ुका रडते?” 

         "तमुचा तयाग पावनू. पण तमुी का कापली माांडी?” 

        "अरे तो बसवेश्वर आपल्यासाठी देवच का नाय.” 

        "हो दवेच तर... तसे बाकी लोकां  आपल्या घरी काम 

पल्ला तां येतेत. पण घराच्या अांदरमांधी येत नाय. बसवेश्वरजी 



घरात आले म्हून एवळा तयाग!पण बा तो माणसू हाये. दवे 

नाय.” 

         "अरे, तो दवेच. अरळहलांगेश्वराच्या रुपानां घरात आला. 

रोज पजूा करते न तुहा बाप तया हलांगेश्वराची. म्हून दवेच 

परगटला अरळहलांगेश्वराच्या रुपानां.” 

         "आतां या कातळ्याचां का करणार तमुी?” 

          "आमी तयाचे जोडे बनवणार हाओत. आन ् ते 

बसवेश्वराले पायात घालाले दान दणेार हाओत. ते जवा पायात 

घालतीन तवा पटकन आमच्या आांगावरचां ऋण चकुतां होईन. 

आन ्आमालेबी समाधान लाभन.” 

         "अम्मा ह ेगोष्ट मले बी साांगतली असती तां मी बी नाय 

का माह्या माांडीचां चामडां दलेां असतां. मी बी हशवभक्त हाय. 

हशवाची भक्ती माह्यात बी कुटकुटून भरली हाय. तया थोर 

हवभूतीसाठी मी बी माह्या दहेाचां बहलदान दलेां असतां. आन ्मीनां 

माह्या दहेाचां बहलदान देल्यावर मी सोताले धन्य समजलो 

असतो. अम्मा तमुी फार मोठी चकू केली.” 



        "पोरा, आमी वाळलेली माणसां, हपकलेली पानां आमी. 

आमी कवा गळून पडून याचा नेम नाय. तलेु साांभाळाचां हाये 

घर. आमच्यानांतर... फक्त त ु लवकर लगन कर. तहु्याच 

लगनाची तेवळी हचांता हाय आमाले.” 

       हरळ्या आहण कल्याणीनां आपआपल्या माांड्याांना 

झाडपाला कुटून कुटून लावला होता. धोतराच्या सोग्यानां 

आपल्या माांडीचा भाग बाांधनू टाकला होता. महाभयांकर वेदना 

होत होतया. पण ह्या वेदना तेवढ्या तीव्र नव्हतया, जेवढ्या वेदना 

कापतेवेळी झाल्या होतया. माांडीचां कापलेलां कातळां कुां डीत 

पकवण्यासाठी हभजत टाकलेलां होतां.  

        दररोज ते जखम धवुनू तयाला तया झाडपत्तयाांचा लेप 

लावत असत. आज तयाांचे घाव सोकत आले होते. जण ूपरमेश्वर 

कृपेने लवकर घाव सोकले असा तयाांचा समज होत होता. पण 

घाव सोकले असले तरी व्रण मात्र हशल्लक होते. कधीकधी 

हशलवांत तया माांड्याांना पट््टया लावनू दते असे.  

        दररोज सकाळी उठून अरळहलांगेश्वराची पुजाहवधी 

आटोपनू उरलेला वेळ समाजासाठी तसेच बसवाच्या 



कायाासाठी हरळ्या दते असे. काही वेळ जोडे बनहवण्यासाठीही 

खची घालत असे. आज तयाने आकर्ाक जोडे बनवले होते.  

        माांडीचे घाव जरी सोकले असले तरी आज ते व्रण 

हरळ्याला बसवेश्वराची आठवण दते होते. चाांगले पााँहलश 

करुन रांगरांगोटी करुन तयाने आकर्ाक जोडे बनवले होते. तयाला 

बसवेश्वर म्हणजे समाजातील हवर्मता दरू करणारा व्यक्ती वाटत 

होता. तयाला स्वतःबद्दल हहनता वाटत होती. बसवेश्वराचे 

चाांभारवाडीत येवनू जाणे म्हणजे पणुा अस्पशृ्याांवरील कलांक 

हमटणे असे तयाला वाटत होते. तसा जोड्याकडे पाहात 

हशलवांत म्हणाला,  

        "अप्पा, जोडे तयार झाले. कसे चकाकत हायेत.” 

       "हो पोरा.” 

       "आन ्तमुचे या जोड्यायबराबर घावबी सोकल्यासारखे 

हदसत हायेत.” 

         "हो.” 

        "पण अप्पा, ह ेव्रण मात्र बसवेश्वरजीची आठवण नेयमी 

दते रायतीन.” 



         "हो पोरा.” 

         "ह ेजोडे हकती सुांदर हदसत हायेत.” 

        "पोरा, ह े जोडे आमच्या माांडीच्या कातळ्याचे हायेत 

माईत नाय का तुले.” 

        "हो ना अप्पा.” 

         "यात येदना दडली हाये आमची. जण ूप्रभकुूरपा दडली 

हाये तयात. याची सर तरी कोणाले येईन का? ह े जोडे म्हांजे 

भक्ती, श्रद्धा, तयाग याईचां हमश्रण. बसवेश्वराले दान द्यासाठी 

आन ्ऋण चकुवायसाठी बनवले ह ेजोडे. बसवदवेाच्या पायात 

हकती चाांगले हदसतीन ह ेजोडे. याची कल्पना हाये का तलेु. 

माह्याच्यानां तां याची कल्पनाच करवत नाय.” 

         "आन ्याले बाांधाले अप्पा, रेशमी वस्र कोठाय?” 

         "हाये न रेशमी वस्र बी हाये. तहु्या अम्मापाशी हाये. 

धवुनू ठेवले हायेत.” 

         "ह े आणले धवुनू आन ् वाळवनूबी रेाेशमी 

धाग.े”कल्याणीअम्मा मधातच म्हणाली.  

         "तहेु्य घाव सोकले का अम्मा?” 



         "हो. बसवेश्वराले अपाण केलेल्या या माांडीच्या 

कातड्याचां सोड. या माांडीचा त्रास अरळहलांगेश्वराच्या कुरपेनां 

कमी हाय. जगात यापरस श्रेष्ठ तयाग कोणताच 

नसन.”कल्याणीअम्मा म्हणाली.  

        "अप्पा, माह्या माांडीचे कातडे कापले असते तां.” 

        "पोरा, या दःुखाचा वाटेकरी कराची इच्छा नोयती माही. 

आता आमी एखादी पोरगी पावनू तहुी हचांताच दरू करुन टाकतो 

कायमची. तहु्य लगन झालां का मी मोकळा म्हून समज.” 

        "बसवेश्वर रायतीन का मा लगनाले हजर.” 

       "ते मोठी मांडळी, आपनू लान माणसां पोरा, तयातल्या 

तयात आपनू अस्पशृ्य... जातीनां चाांभार. चाांभारडे म्हून हशवा 

हाणतेत ते उच्च जातीचे लोक. चाांभाराच्या लग्नाले साधा 

बामण येत नाय. आन ्तु तया बसवेश्वरासारख्या प्रधानमांत्र्याची 

गोष्ट करते. अरे पोरा, तया हदशीच तां आला आपल्या झोपडीत 

तां लय उपकार झाले. तेच उपकार लय समज. ते तां सोड. 

बसवेश्वराले मी एकदाव दांडवत केलां. तां तयानां हत्रवार केलां. खरां 

तां पोरा आपनू तयाईले दांडवत कराले पाह्यजे. कारण आपनू 



अस्पशृ्य असल्यानां तयाईचा दांडवत घ्याची लायकी नाय 

आपली.” 

        "ते येणार नसन तां मी लगनच करणार नाय. आपून चाांभार 

म्हून जनमाले आलो तां तयाचां काय एवळां. हशवभक्त हाओ नां 

आपनू... अप्पा, जातीच्या हनकर्ानां कल्याणमधली माणसां का 

मोजता येतेत. दवेाले समदी माणसां सारखी नसावी का? हशवाय 

तमुीच तां म्हांता, बसवेश्वर दवे हाये मणनू. आन ् तयाले दवे 

समजनू येदना होत असताांना बी तमुी माांडीचां कातळां कापलां. 

आन ्तयाचे जोडे वायणार हात बसवेश्वराले. मांग एवळा समदा 

तयाग केल्यावरबी बसवेश्वरजी आपल्या लगनाले येणार नाय तां 

कमालच झाली मनाची.” 

        "खरां हाय तुह्य मणणां. पण पोरा, आपल्या मनात 

बदल्याची भावना असचू नये. आपण जो काई तयाग करतो, 

तयाची अपेक्षा ठेवली तां देव पावत नाय म्हून समज.” 

           "बाबा तमुी मणता ते बराबर. पण...” 

          आतां फक्त एकच हचांता हाय पोरा, तयुासाठी जातीची 

पोरगी पावनू तहु्य लगन लावनू दलेो म्हांजे माह्यी हचांता हमटली 

म्हून समज. मांग बसवेश्वर तुह्या लगनाले येवो अगर न येवो.” 



        "अप्पा, मा लगनासाठी कोणतीच पोाेरगी पाहाची गरज 

नाय.” 

       "का बरां पोरा, तुले लगनच कराचां नाय का?” 

        "नाय तसां नाय मणत मी. मी म्हांतो... मी साांगू तरी का 

तमुाले.” 

          "साांग हनःसांकोाेच साांग. आमी कायपण तुले मणणार 

नाय. त ुमणशीन ते करुन आमी. साांग भेव ूनोको.” 

        "अप्पा, मी वनजेशीन लगन करीन म्हांतो.” 

        "वनजा!वनजा कोण रे बाळ?” 

         "वनजा... मधवुय्याची पोरगी.” 

         "मधवुय्या कोण रे बाबा?” 

          "मांत्री हाये मणे हतचा बाप दरबारात.” 

         "छे!का बरळतेस तु?” 

          "नाय माह्य हतच्यावर हपरम हाय.” 



         "हपरम!हपरम टाक धोड्यात. आपण चाांभार. आपल्याले 

समाजाची बांधनां पाळली पाह्यजेत. असला अइचार करु नोको 

बेटा. समाजाची बांधनां तोडणां अशक्य गोष्ट हाय.” 

         "कायची अशक्य गोष्ट हाये अप्पा. आपनू जर का या 

समाजाच्या जाचक बांधनाईले इरोध केला तां कदाहचत याचा 

इहतहास बनन. तो समदा पुळच्या हपळीले कामात येईन. पळुची 

हपळी तोच शब्द दोहरावन. असां नाय वाटत का तलेु.” 

           

  



भाग नववा 

 

"म्हून का तु तया वनजेहशन लगन करीन म्हणतेस. अरे 

बेटा, ते मांत्र्याईची पोरगी. मांत्री ही असा, जो लय भेदभाव 

पाळते. तो तां तुही तक्ार हब्रज्वलाजोवर करन आन ्तो राजा 

तयुासकट आमालेबी मारुन टाकन पोरा. तो नाद सोडून द.े ते 

केल्यानां काई भलां होणार नाय.” 

           "पण अप्पा, ते वनजाच माह्याशीन लगन कराले तयार 

हाय.े” 

         "तां हतले समजव पोरा, यात काईएक ठेवलां नाय मणावां. 

तहु्य हपरम सतय हाय. पण हतले असां हपरम करणां सोड मणावां. 

आजच्या या हबरादरीले चालत नाय मणावां. पोरा, जर या 

हपरमाबद्दल तया मधवुय्याले माईत झालां तां तो आपली 

हबरादरीच नष्ट करुन टाकन. तहु्य मांग हपरम सोड, तहु्या 

हपरमाचीच ऐसीतैशी करुन टाकन. आतां तरी सावध हो पोरा.” 



          "पण अप्पा, आतां ते येळ हनगून गेली हाये. आमी 

जीवभर हपरम करतो एकमेकाईवर. आमी आतां एकमेकाईले 

सोडू शकत नाय.” 

         "पोाेरा जातीचेबी काई हनयम रायतेत. तया हनयमाले 

जरा पाळा लागते. ते हनयम मोडले तां हशस्तभांगाची कारवाई 

होते. दांड आन ्सजाबी होते. कधीकधी वाळीत बी टाकल्या 

जाते. कोणी मांग आपल्याशीन बोलत नाय.” 

         "वाळीत म्हांजे?” 

          "अरे आपल्याले एकट्या घरानां टाकतेत. खदु 

आपल्याच हबरादरीतले लोक आपल्या घरी येत नाय. 

आपल्यालेही तयाईच्या घरी येव ू दते नाय. आन् गेलो तां 

आपल्याच हबरादरीतले लोक आपल्याशीन भेदभावानां 

वागतेत.” 

         "टाकू द ेटाकलां तां वाळीत अप्पा, तयाईची आपनू पवाा 

कराची नाय. मी माह्या जनमापासनूच याचा इचार करत हाये. 

पण मागा सापडत नोयता. अप्पा, बसवेश्वर सधुारणेची गोष्ट 

करतेत न. तयाईचां आपल्या झोपडीत येणां, तयाईचां वागणां पावनू 

वाटते का कदाहचत ह ेबांधन हशथील होईन. ही बांधनच हशथील 



होतीन. तमुी परवानगी द्या अगर नोका दवे.ू मी मा इचार पक्का 

केला हाये. मी वनजेशीनच लगन करीन.” 

        "आन ्नाय करु दलेां तां.” 

          "नाय करु दलेां तां... नाय करु दलेां तां मरुन जावनू आमी.” 

           "का बोलतेस पोरा, मी एवळे हदस साांभाळलो, 

तयुासोबत रायलो. तरी तहुा माह्यावर तेवळा हपरम नाय. आन ्

हपरम हाये. तया वनजेवर. ते दोन हदसाची आली तां मरतो 

मणतेस.”तशी कल्याणीअम्मा म्हणाली,  

           "जाव ूद्या नां, पोरगा जे म्हणते ते करुन. तयाले कायपण 

मणाचां नाय.” 

          तयाचां पे्रम जोरात सरुु होतां. ते कधी तलावाजवळ तर 

कधी बागेत एकमेकाांना भेटत होते. सखुदखुाच्या गोष्टी करत 

होते. तयाचां जरी हतच्यावर पे्रम नसलां तरी हतचां मात्र तयाच्यावर 

हनरहतशय पे्रम होतां. ती तयाचेहशवाय जग ूशकत नव्हती. हतचां 

आहण तयाचां पे्रम हनःपक्षपातीपणाचां व हनःस्वाथीपणाचां होतां. 

तयाच्या पे्रमामध्ये वासनाांधतेचा गांध नव्हता. फक्त ते एकमेकाांना 



भेटून ते आपल्या स्वप्नातल्या इच्छा पणुा करीत. तयाच्या पे्रमात 

आहलांगणाला वाव नव्हता.  

        जसजसे हदवसामागून हदवस जात होते. तसतसां तयाांचां 

पे्रमही फुलत चाललां होतां. तसां तयानां आपल्या आईबाबाांकडून 

नाईलाजानां का होईना परवानगी हमळवलीच होती. फक्त हतच्या 

वडीलाच्या परवानगीची गरज होती. तेही तयाने वनजेला म्हटले 

होते. पण वनजा स्री असल्याने वनजेची हहांमतच होत नव्हती 

परवानगी मागण्याची.  

        वनजा पाहायला दखेणी होती. राजकुमारी 

असल्यासारखीच ती वावरायची. हतचे केस अहत लाांब होते. 

चालणां रुबाबदार होतां. मांत्र्याची मलुगी असली तरी जास्त लठ्ठ 

नव्हती. भरजरी लगुड्यात ती अजनू जास्त सुांदर हदसत होती. 

कानात कणाफुलां होती. बोटात अांगठ्या होतया. समोरुन काळे 

केस चमकताांना भासायचे. तया केलामधनू दोन कल्ल्याही 

सापागत वेटोळे घेतल्यागत हनघालेल्या होतया. हशलवांत तेच 

केसां पाहून हफदा झाला होता. पण तयालाही काही मयाादा 

आहते.  



          "जोडे तयार हायेत.”कल्याणी अम्मा हरळ्याला 

म्हणाली.  

         "पण याले रेशमी धागे लावाचे तेवळे रायले.” 

         "ह ेघ्या रेशमी धागे. मी धवुाले नेले होते.” 

         "हो आन ्त ुलवकर तयार हो. मी तवापयंत ह ेरेशमी धागे 

लावतो. आपल्याले बसवेश्वराकड जाचां हाये जोडे द्याले.” 

        "हो, चाला. हनघालां पाह्यजे. मी लवकर तयार होते.”असे 

बोलून कल्याणीअम्मा आतमध्ये हनघनू गेली. तशी ती तयारी 

करुन बाहेर आली. हतघाांनीही तया जोड्याला वांदन केलां. 

हरळ्याने ते जोडे डोक्यावर घेतले. तसा तो हनघाला. तयाच्या 

पाठीमागांहशलवांत व कल्याणीअम्नमा होतीच.  

          हरळ्या ज्या रस्तयाने हनघाला. तयाच रस्तयाने बसवण्णा 

दखेील हनघाले होते. हरळ्याच्या डोक्यावर जोडे होते. तर तयाने 

पायामध्ये काहीही घातलेले नव्हते. उन्हाळ्याचे ते हदवस होते. 

तर तयाने पायामध्ये पायात काहीही न घातल्याने या रखरखीत 

उन्हात तयाचे पाय भाजत होते. पण तरीही नेहमी नेहमी हहांडता 

हहांडता बहुतःश सवाच दहलताांचे पाय जाड झाले होते. तयाांच्या 



दाहकतेला कोणी हवचारात घेत नव्हता. ते दसुर् याच्या पायाला 

आधार दते. पण स्वतः मात्र काहीही न घालता जीवन कापत 

असत. तशी अांगातही रग असल्याने अांगालाही उन्हाचा 

उकाडा वाटत नव्हता. तसां बसवेश्वरानां तयाांना पाहहलां. तद ्वतच 

बसवेश्वर म्हणाला,  

       "हरळ्या, आपण कोठे चाललात?” 

       "मी... मी तमुच्याकळेच.”गोंधळून अचानक बसवेश्वराला 

पढुे पाहताच हरळ्या म्हणाला,  

         "आन ्ह ेका घेतलां डोक्यावर. एवळी उन असताांनी ह े

जोडे पायात न घालता चक्क डोक्यावर ठेवनू चाललेत तमुी. 

कोठां जात हात.” 

         "स्वामी, आमी तमुच्याकळेच. पण तमुी इकळां 

कोणीकळ?” 

        "मी बी तमुच्याकळेच हनगालो हरळ्या.” 

         "पण कायले जी. आमच्या गरीबायकळे... आमाले... 

आमाले हासवासाठी हनगाले का?” 

        "नाय हरळ्या, मी मा आतमा शदु्ध कराले हनगालो.” 



         "मले लाजव ू नोका. माह्यी थट्टा करु नोका. मी... मी 

जातीचा शदु्र चाांभार. माह्यात कोणतां सामथ्या नाय. तमुच्याकळां 

मी लान काजवा हाये. मी तमुचा दास हाये दास.” 

          "अरे काजव्यालेबी सयुााचा प्रकाश असते. ह ेत ुइसरतो 

हरळ्या.” 

          "नाय देवा, काजवा तो काजवाच. तयाले इवलासा 

परकाश जरी असला तरी तो सयुा बन ूशकत नाय. एक परकारची 

पणती परवडली, पण काजवा नाय. पणती तरी इतराईले 

परकाश दतेे. पण काजव्याचा हटमहटम परकाश काईपण हदसत 

नाय" 

        "नाय नाय हरळ्या, त ुमळुीच काजवा नाय... त ुतां सयुा 

हाये या जगाचा. पाय बरां लोकाईच्या पायाले जोडे दणेारा 

हरळ्या सोता मात्र अनवाणी चालते. काईबी घालत नाय. 

अगदी सयुाासारखा. सयुा सार् या इश्वाले परकाश देते. सोता 

जळते. दरोज येळेवर हनगते. पण कधी आपल्या जीवाले आराम 

दतेे का? ही वकृ्ष... या लहतका पाय. ह ेसरवां घटक सोतासाठी 

नाय, पण हनसरगातल्या सवा सजीव सषृ्टीसाठी आपला देह 

हझजवतेत. बदल्यात काईबी मागत नाय. तसाच तबुी तां 



बदल्यात आमच्याकळून चतकोर तकुड्याचीबी अपेक्षा करत 

नाय. तु तां माह्यापेक्षाबी श्रेष्ठ हाय. उच नीच हरळ्या जातीन ्ठरत 

नाय. ठरु बी नये. ते करमानां ठरावां. जर एखादा उच्च जातीतला 

व्यक्ती चोर् या करत असन, डाका टाकत असन, मलुी बायाची 

छेडखाणी करत असन. तां तो श्रेष्ठ ठरुच शकत नाय. त ुचाांभार 

जातीत जनम घेतला असला तरी तुह्य हृ्रदय तहुी भक्ती श्रेष्ठ हाय. 

हशवभक्ताईले जात नसते हरळ्या. सदाचार हाच स्वगा रायते 

तयाईच्यासाठी. अन ्अनाचार हाच खरा नरक रायते. करम तेबी 

चाांगलां असन तां तयाले कैलास अन् वाईट असन तां... तयाले का 

मनाचां ते तचु ठरव. पण मले साांग का त ुआतां चाललास तरी 

कोठां?” 

        "आपण आमाले भेटलात, आमी धन्य झालो. स्वामी 

तयायेळी तमुी हत्रवार शरण म्हून नमस्कार केला, तयाची परतफेड 

म्हून आमी जोडे बनवले.” 

        "परतफेड आन ्जोडे... मी समजलो नाय.” 

        "मी समजवते.”कल्याणी मधातच बोलली.  

         "साांगा, तमुी तरी समजावनू साांगा.” 



        "तया हदशी तमुी मा नवर् याले हत्रवार शरण घातलां ना, ह े

आमच्यावर करजां झालां. तयाची परतफेड म्हून ह ेजोडे बनवले 

आमी.” 

       "करजां आन ् ते बी तमुच्यावर. आन ् ते बी माह्य... मी 

समजलो नाय. ह ेध्यानात घ्या का ते माह्य कताव्य होतां. म्हून मी 

हत्रवार शरण घातलो बा तमुाले.” 

         "नाय नाय तसां नाय. ते आमच्यावर ऋण चळलां. तमुाले 

या जोड्याचा हस्वकार कराच लागन.” 

         "जोडे तां मी हस्वकारीन. पण ऋण म्हून नाय.” 

         "आन ्माईत हाये का एक गोष्ट...”हशलवांत म्हणाला.  

        "कोणती?” 

        "मा बापानां आन् माईनां ह े जोडे माांडीच्या कातड्याचे 

बनवल.े” 

        "म्हांजे?” 

        "सोताच्या माांडीचां कातळां कापलां. सोताच्या माांडीच े

कातळे कापून तयाले पकवनू तयाचे जोडे बनवले मा बापानां 



आन ् माईनां.”हशलवांत रडत म्हणाला. अचानक तयाच्या 

डोळ्यात अश्र ूतरळले होते.  

         "बापरे!" 

          बसवण्णा भयकां पीत झाले होते. तयाांना कसेतरी वाटत 

होते. तयाांचा कां ठ दाटून आला होता. तसे तयाांनाही अश्र ू

कोसळले. तसे ते म्हणाले,  

        "मी का दवे वाटलो का तमुाले? यासाठी माांडी कापाची 

का गरज होती. साधे जरी जोडे बनवले असते तरी तया 

जोड्याचा मी हस्वकार केला असता. माह्या हत्रवार 

नमस्कारासाठी तमुी एवळी मोठी सजा भोगली. हरळ्या आन ्

कल्याणीअम्मा तमुी खपु धन्य हात. तमुचे मावर लय उपकार 

झाले. आजपासनू जवा जवा लोक माह्य नाव घेतीन, तवा तवा 

लोकाईले तु बी आठवशीन. आन ् तुनां केलेला तयाग बी 

आठवण. तहु्या समाजात तहु्या इहतहास बनन. तहुी लोक सांत 

म्हून पजूा करतीन. आन ्का करु नये. खरांच त ुकाही कोणी लान 

सान हवभतूी नाय. त ुलय मोठी हवभतूी हाय. मले तां वाटते का 

मी तमुाले हत्रवार शरण घालालेच पाह्यजे नोयतां.”बसवण्णा 

रडत रडत म्हणाला.  



         "असां बोल ू नोका स्वामी, आमचा तां सोडा, या 

जोड्याईचा अपमान होईन. या जोड्यालेबी वाटन का मी बेकार 

बनलो.” 

           "जोड्यालेबी लाज लज्जा असते का? हरळ्या तहु्यां 

केवळ ह े माह्यावरचां हपरम हाय. केवळा तुहा तयाग. या 

जोड्यासाठी तमुच्या दोन पहवत्र जीवाचे कातडे... आन ् तेबी 

माांडीचे!हरळ्या, कल्याणीअम्मा एवळां थोर काया केलां तमुी 

माह्यासाठी. या जगाचा इहतहास तमुची साक्ष ठरन. तमुची 

इहतहासात नोंद होईन. तुमचा समाज हा इहतहास आपल्या 

पोराईले हशकवतीन. थोर हात तमुी. तमुची गणती या पथृ्वी 

तलावरती माणसात करताच येत नाय.” 

          "स्वामी आपण अहधक इचार करु नोका. यापेक्षा अजनू 

का अपाण करु शकतो. तुमच्यासारख्या उच्चतम परमेश्वररुप 

माणसाले. बस आपण ते पायात घालावे एवळांच मण ूशकतो.” 

          "द्या ते जोडे इकळां. तयाची जागा माह्या पायात नाय. 

तयाची जागा माह्या डोक्यावर हाये.”असे म्हणत बसवेश्वराने ते 

जोडे घेतले आहण ते आपल्या डोक्यावर ठेवले. तसा हरळ्या 

म्हणाला,  



          "स्वामी आतां आमाले ऋण मकु्त झाल्यासारखां वाटते. 

पण ह ेजोडे पायातच शोभा दतेेत. डोक्यावर नाय. तुमी तयाले 

पायात घाला. द्या माजोवर ते. मी तयाची रेशमी वस्र सोडून ते 

पायात घालनू दतेो तमुाले.” 

          "हरळ्या, आपल्यासारख्या पहवत्र माणसाईच्या 

हशवभक्ताच्या माांडीचां कातळां पहवत्रच. ते पहवत्र कातळां मी 

पायात घाल!ूनाय हरळ्या नाय. मले फार मोठां पाप लागन. हे 

पातक मांग मी सात जनम घेतले तरी फेडता येणार नाय. ह ेजोडे 

माह्या डोक्यावरच शोभतेत.” 

       "नाय स्वामी, आपण ह े का करता? आमाले ह े का 

लाजवता? आमच्या मेहनतीचे जोडे हाये ह.े तयाले डोक्यावर 

का घेता? असां करु नोका दवेा. आपण आमच्यासाठी दवे 

हात.” 

            "परभ ूएका पातकातनू मकु्त होण्या आगोदर दसुर् या 

पातकात पाडू नोका.”कल्याणी म्हणाली.  

            "हरळ्या तु खरा सांत हायेस. या जोड्याले कुां डलसांगम 

नाथाचां पाहवत्र प्राप्त झालां हाये. आजपासनू हीाे पहवत्र वस्त ू

कुां डलसांगमनाथाले अपाण करा. कोणी देवो का न दवेो, 



आजपासनू ही सांत उपाधी बी मी तलेु प्रदान करतो. आजपासनू 

लोकां  तमुाले सांत म्हून ओळखतीन. इश्वात जेवळे जनम त ु

घेशीन. तेवळ्या जनमात तलेु तहु्या जनमाचां साथाक 

झाल्यासारखां वाटन.” 

          "धन्य धन्य हाये बसवण्णा तमुची. एवळ्या हनष्ठेनां आन ्

श्रदे्धनां तयार केलेल्या या जोड्याले धारण करणारी व्यक्ती 

समाजात तरुळक रायतेत. तमुच्या दशानानां मले वाटते का 

अरळहलांगेश्वरच स्वतः भेट हस्वकारले आला असन. बसवण्णा 

तमुचां महातम्य थोर म्हून समजा.” 

          "मी थोर नाय आन ् मी परमेश्वर बी नाय हरळ्या. 

धन्यवाद मले नोको दवे.ू तयाले द,े ज्यानां तलेु जोडे बनवाची 

सदु्बद्धी दलेी. मी तां एक साधारण माणसू. खरा परमेश्वर साक्षात 

तो कुां डलसांगम हाये. तयाले धन्यवाद द ेहरळ्या. बरां मी आतां 

जातो. ह ेजोडे मात्र कोणालेबी न दतेा तया कुां डलसांगमेश्वराले 

अपाण कर.” 

           "बरां हाय देवा, मी तमुच्या आदशेाचां पालन करीन.” 

          असे म्हणत बसवेश्वर हनघून गेले. तसे पाहता ते हतघेही 

जण बसवेश्वराची प्रशांशा करीत बसले होते. एवढ्यात 



घोड्याच्या टापाची वदाळ ऐकायला आली. रस्ता मोडीवर 

होता. घुांगरु ऐकायला येत होते. तसा घोड्यावर स्वार लष्कराचा 

ताफा येवनू हरळ्याजवळ थाांबला. तसा घोड्यावर बसलेला 

मधवुय्या खाली उतरला व म्हणाला,  

          "ए या मखु्य रस्तयावर का करता तमुी? इथनू तमुाले 

चालाचा हक्क नाय. आन ्तमुी या सावलीनां हा अख्खा रस्ता 

खराब केला.” 

          "नाय मायराज.”घाबरलेल्या अवस्थेत हरळ्या 

म्हणाला.  

         "जोहार मायबाप, आमाले माफी करावी.” 

कल्याणीअम्मा. 

          "माफी आन् तमुाले, तमुीच आमचा रस्ता खराब करता. 

आन ् तमुीच माफीबी माांगता. जा माफ केलां. आन ् ह े का 

डोस्क्यावर? ह े जोडे पायात घालाचे सोडून का डोस्क्यावर 

घेतले.” 

         "ह े काई साधारण जोडे नाय. ह े मा बापाच्या उजव्या 

माांडीच्या व मा मायाच्या डाव्या माांडीच्या कातळ्यापासनू 

बनवलेले जोडे हायेत.” 



         "बापरे!पण ह ेबनवले कोणासाठी?” 

       "बसवेश्वरासाठी.” 

       "बसवेश्वर का देव होये का? आणा इकडां. मी घालतो. तसां 

पाह्यलां तां जोड्याची जागा डोस्क्यावर नाय राहात. पायात 

रायते. मी याचां जास्तीत जास्त मोल दईेन.”असां म्हणत 

मधवुय्या मांत्र्यानां ते जोडे हहसकावनू घेतले. आहण तया 

जोड्याला कुरवाळू लागला.  

         "लय मऊ हायेत ह ेजोडे. साांगा हकती हकमत दवे ूयाची.” 

          "मायराज, बसवेश्वर म्हांजे महान हवभतूी. तयाची सर 

कोणाले येत नाय. तयाईनां ह े जोडे कुां डलसांगमेश्वराले अपाण 

कराले लावले. तमुी घाल ूनोका याईले" 

           "अरे कातळ्याचे जोडे आन ् दवेाले अपाण करतेस. 

कातळ्याचे जोडे का दवेघरात ठेवा लागते का? अजब कहानी 

हाय तहुी. आन ् अजब न्याय हाये तहु्या. तयापेक्षा मले दवेनू 

टाक. मी पैसे दईेन म्हांतो न.”असे म्हणनू मधवुय्या ते जोडे 

पायात घाल ूलागला. तसा हरळ्या म्हणाला,  



         "मायराज नोको घाला. बसवेश्वरासाठी तयार केलेल्या 

जोड्याचा आपण हस्वकार करु नोका. माई गरीबाची इनांती 

आयका.” 

          "नाय आयकत. या जोड्याची हकमत दवेनू रायलो न. 

बोला हकती पैस ेझाले ते. मी ह ेजोडे घाललो तां का हबघडलां.” 

           "पैशापरसबी या जोड्याईची हकमत जास्त हाय 

मायराज " 

         "काई बी मण हरळ्या मले हे जोडे आवडले लय. मी या 

जोड्याईले पायात घालणारच.” 

        ''लय इचार करा मायराज. थोडा इचार जरुर करा.” 

          "अरे पाव ूतां द ेथोळे पायात घालनू.” 

         तसे तयाने ते जोडे पायात घातले. तसा तो म्हणाला.      

       "हरळ्या हकती उष्ण हायेत ह ेजोडे... अरे बापरे! हकती 

दाह होत हाये. पाय बी खाजवत हाये. आन ् हे काय. माह्या 

आांगात बी उष्णता सांचारत हाये. सारखी आग होत हाये. माह्या 

जीवच जाईन असां वाटाले लागलां. हरळ्या मले असां कावनू 

व्हाले लागलां. काई उपाय काळ बाबा तचु. काई मांत्र तां फुकलां 

नाय याच्यावर. इतराईनां घातले नाय पाह्यजे म्हून.” 



        "नाय जी. मी कायले मांत्र तांत्र फुकू. मले का येते मांत्र तांत्र. 

तमुाले मी पह्यलांच साांगतलो होतो का ह ेजोडे घाला नोको म्हून. 

तरीबी तमुी घातले जोडे. तुमी आले कायसाठी आन ्झालां का 

तां भलतांच. मायराज मले बी यावर उपाय सचुेनासा वाटते. 

कोणता उपाय साांग ू मी तमुाले.”तसा हरळ्या हवचार करु 

लागला.  

        "हरळ्या, माह्या दहे शाांत कर रे बाबा, त ुमणशीन ते मी 

करीन. माह्य वचन हाय तलेु. माह्या जीव चालल्यासारखा 

वाटते. आांगात हकती आग वाळत चालली हाये. त ुकल्पना बी 

नाय करु शकत. माह्या आांग भाजल्यासारखा वाटत हाये.” 

         "बसवेश्वराचे जोडे घातल्यानां वाटत असन. हे 

अरळहलांगेश्वरा, त ुमधवुय्या मांत्र्याचां रक्षण कर रे बाबा.” 

         "हरळ्या येळ लाव ूनोको. काई तरी उपाय कर रे बाबा. 

नायतां मा जीव जाईन इतांच.” 

        हरळ्याले तो सारखी हवनवणी करीत होता. तसा तयाचा 

दाह सारखा वाढत चालला होता. केव्हा दाह कमी होईल याचा 

तो हवचार करीत होता. हरळ्याही हवचारात गढून गेला होता. 



कोणता उपाय करावा हे तयालाही सचुत नव्हते. तसा तो 

म्हणाला,  

         " मायराज थाांबा, घाबरु नोका. तया माह्या कुां डीतलां 

पाणीच आणनू टाकतो तमुच्या आांगावर. हनदान तयाच्यानां तरी 

तमुचा दाह कमी होईन. आपण हचांता करु नोका. हलांगेश्वराच्या 

कुरपेनां समदां ठीक होईन.” 

         "जा रे बाबा. लवकर जा. लवकर आणून टाक 

काईबी.”तो काकूळतीने म्हणाला.  

        "जा हशल्या, जा लवकर. आन् आपल्या घरचां कुां डीतलां 

पाणी आण हलेभर याईच्या अाााांगावर टाकाले. ज्यात 

आपण ह्या जोड्याचा चामडा पकवला.” 

          हशलवांत उठला व तो धावत जाव ू लागला थोड्या 

वेळात हशलवांत माठभर पाणी घेवनू आला. काही पाणी तयाने 

जोड्यावर हशांपडले व काही पाणी तया मधवुय्याच्या अांगावर 

ररचवले. तसा होणारा दाह कमी झाला. तसा हरळ्या म्हणाला,  

         "आतां कसां वाटते मायराज?” 

        "आतां थोडां बरां वाटते हरळ्या. पनुा हशप थोडां.” 

        "मायराज, राग नाय येणार तां एक गोष्ट बोल.ू” 



         "बोल हरळ्या, एक नाय दाहा गोष्टी बोल.” 

        "महातमा बसवेश्वरासाठी बनवलेल्या या जोड्याले तमुी 

घातल्यानां या जोड्याचा अपमानच झाला नाय का?” 

        "हो मी पापी हाये. अपराधी हाये हरळ्या. तुह्या अपराधी. 

माह्या हातून लय मोठा अपराध घडला. मले माफ कर " 

          "मायराज, मी कोण होतो तमुाले माफ करणारा. माफीच 

माांगाची असन तां तया अरळहलांगेश्वराले माांगा. माफी माांगाचीच 

असन तां बसवेश्वराले माांगा. तयाईनां माफ केलां तरांच तमुचां 

अपराध माफ होईन.” 

        "खरांच हरळ्या, तुनां माहे्य डोळे उघळले. आतां मले 

समजलां का बसवेश्वर कोण हाये ते. ते तां साक्षात हशवाचा 

अवतार हायेत. तयाईच्यासाठी तनुां एवळा तयाग केला. खरांच 

तबुी महान हायेस. ते घालाची माई योग्यता नसतानी मी ते 

घातले. या ऋणातनू मी कसा मकु्त होईन. त ुतां माांडीचे जोडे तरी 

बनवले. मी तां ते बी बनव ूशकत नाय. हरळ्या त ुखरांच थोर 

हायेस. तनुच मा जीव वाचवला.    

         "तया अरळहलांगेश्वराची कुरपा मायराज, मी काईबी केलां 

नाय. ते बदु्धी बी तयानच देली.” 



           "दगडात बी देव रायते. तसां या जोड्यातबी हनरमान 

झाला असन. या जोड्यालेबी देवाचांच महातम्य प्राप्त झालां 

असन.” 

          "आपल्याले झालेल्या त्रासाबद्दल माफ करा मायराज.” 

          "हरळ्या, तचु मले माफ कर बाबा, तचु खरा सांत 

हायेस. ह ेआज मले अनुभवानां कळलां. त ुमाह्या दहेाचा उद्धार 

केलास.” 

        "मायराज, ते हलांगेश्वराच्या कुरपेचां फळ हाय.” 

           "पण हरळ्या, तुह्य ऋण झालां हाये मावर. ते कवा 

उतरन ते साांगता येत नाय.” 

        मधवुय्या हवचार करीत होता. हरळ्या एवढा थोर असनू 

आपण तयाला वाईट समजतो याचा प्रतयय तयाला आला होता.  

  



भाग दहावा 

 

 मधवुय्या हवचार करीत होता. केवळां सामथ्या तया 

पाण्यात. तया कुां डीतील पाण्यानां दाह शाांत झाला. सांत ह ेदवेाचे 

अवतार रायतेत ह े मले आज कळलां. मी सांत हरळयाचां न 

आयकता तयाईच्या माांड्याच्या कातळ्याचे जोडे पायात 

घातले. आन ्तयामळेु मले तां ब्रम्हाांड हदसलां. हरळ्या चाांभार 

असला तरी तयाच्यात खूप सामथ्या हाये. हरळ्यानां बनवलेला 

जोडा मी पायात घातला. तोच मले हा दाह. जो सहनच होत 

नोयता. कुां डीतल्या पाण्यानां मा एवळा दाह शाांत व्हावा. का 

आश्चया. सतत होणारा दाह... बरां झालां. मले कुां डीतलां पाणी 

सापडलां होतां.  

          माह्या आांगात अशक्तता येत होती. दहे सकुत चालला 

होता. कोणी मणत होतां का मधवुय्याले कुष्ठरोग झाला. कोणी 

मणत होतां का मधवुय्यानां पाप केलां असन. कोणी रक्तहपती 

झाली ह ेमणत होतां. शेवटी मी अांथरुणावर हखळून गेलो होतो.  



         जण ूस्वगाात प्रस्थान करणार का काय असां वाटत होतां. 

जवा माह्या आांगावर कुां डीतलां पाणी हशपलां. तवा माह्या दाह 

बांद झाला. तया पाण्याले मी घाणेरडां मण ूनये. तया पाण्यापरसही 

माहा दहे एवळा घाणेरडा... ददुवैी गोष्ट हाये. बसवण्णासाठी 

बनवलेल्या पाण्याच्या हशडकावानां माहा दाह कमी होत होता. 

हरळ्या तहुी हकमया हकती अपार हाये. बसवण्णाचां जीवन मळुी 

महासागरच. या महासागरात कधीतरी मधवुय्याले मुक्ती हमळन 

का? ते कुां डीतले पहवत्र पाणी. तयाले मी घाणेरडां समजत होतो 

आजपयंत. तयाले प्याची बी चीड येत होती. माहा दाह कमी 

करासाठी मी समद ेउपाय केले. पण जवा फायदा नाय झाला. 

तवा मरणासन्न अवस्थेत पोहोचलेला हा दहे मले साांगत होता. 

मधवुय्या ह े पाणी डोळे लावनू प्राशन कर. एवळा पाण्याचा 

मयमा. मरण्यापक्षा ह ेपाणी पेलेलां बरां. मी मेलो बी असतो. पण 

मा पोरीसाठी मले जीवांत राहा लागन. हतले बी कोण हाये. मा 

हशवाय कोण हाये. हतची आई तां लानपणीच मरण पावली. हतले 

माह्यामाांगां सोडून. हतचे दोनाचे चार हात झाले तां मी सखुानां 

मरीन. याच एका इचारानां मी कुां डीतले पाणी प्राशन केलो. 

ज्याले मी घाणेरडां समजनू पेत नोयतो. ते पाणी पेल्यावर दाह 



कमी होते. मले तां आश्चया वाटलां. पण मी परुणां व्याधीतनू सशक्त 

झालो. आतां मातर ठणठणीत हाये.  

         तया कुां डीतील पाणी. माणसाचां जीवन वाचव ू शकते. 

आन ्आपनु तया जातीले हीन समजतो. ह ेचाांभार जातच मळुात 

महान जात हाये. आपल्या मनात कोणताच स्वाथा न ठेवता 

केवळ ऋण म्हून हत्रवार वांदन करणार् या बसवेश्वरासाठी 

आपल्या प्राणाची पवाा न करता वेदनेनां घायाळ होवनूही तया 

हरळ्यानां आपल्या माांडीचे कातळे कापले. आन ् तयाचे जोडे 

बनवनू ते बसवण्णाले दान दलेे. केवळा तयाईचा बहलदान... 

तयाईच्या बहलदानापळुां दवे बी झकुन असा तयाईचा व्यवहार. 

ह े लोकां  एवळे महान असतानी आमी तयाईले हीन समजतो. 

तयाईच्या सावलीलेबी भेतो. पण नाय. आजपासनू मी ठरवीन. 

तयाईच्या इतां बी जात जाईन. तयाईच्या इतां खाईन. पाणी बी 

पेईन. तयाईची ररश्तेदारी बी करीन. तयाच्या पोरामळुांच आपल्या 

पोरीयचा बी जीव वाचला. तयाच्या पोरामळुांच आपली पोरगी 

आपल्याले हदसत हाये. नायतां आजकाल कोण वाचवते 

कोणाले. कोणीच नाय. समद े स्वाथी हायेत. पण अशायेळी 

हरळ्याचा पोरगा आपल्या प्राणाची हचांता न करता, जात पात 



न पायता माह्या वनजेले वाचोलां. वाचवाले धावला. तो बी 

महानच तयालेच पोरगी द्यावी. चाांभाराच्या महान जातीत. आन् 

या जातीले मी महान दजाा द्यासाठी प्रयतनबी करीन. ' 

        पररवतानशील हवचार मधवुय्याच्या मनात हशरले होते. 

हरळ्याच्या घरच्या कुां डीतील पाण्यानां तयाच्या मनात पररवतान 

आणलां होतां. दगडात जसा दवे असतो. तसा कुां डीतील पाण्यानां 

दाह शाांत होताच खरा दवे दहलताांच्या वस्तीतच वास करतो. 

याचा प्रतयय तयाच्या स्वतःच्या दाहकतेवर उपचार करताांना 

आला होता. तया कुां डीतील पाण्यानां तयाचां जीवन बदलवनू 

टाकलां होतां. आता तर तो आपल्या मलुीच्या लग्नाची बोलणी 

करण्यासाठी हरळ्याजवळ जात होता.  

          उन्हाळा आज सांपत चालला होता. तसां सयुााला 

आपल्या कुशीत ढगानां लपवलां होतां. पावसाची हलकी सर 

येवनू गेली होती. मातीला तर सगुांध येत होता. तशी तया 

सगुांधासह हरळ्याच्या मलुाला मलुगी दणे्याचे हवचार आकार 

घेव ू लागले होते. तसा तो उठला. तयाने तयारी केली व तो 

हरळ्याच्या घरी गेला. मनात असांख्य हवचार घेवनू... तसां 



थोड्याच वेळात हरळ्याचां घर आलां. तशी कल्याणी 

हरळ्याला म्हणाली,  

       "बायेर कोणीतरी आले वाटते.” 

        "आपल्या घरी तसां कोणी येव ूशकत नाय.” 

       "नाय दसुरां कोणीतरी आल्यासारखां वाटते.” 

       "पाय बरां कोण हाये तां.” 

        हतनां बाहेर येवनू पाहहलां. तसा हतला मधवुय्या हदसला. 

तशी ती म्हणाली,  

        "मांत्रीसायेब हायेत.”" 

        "कोण?” 

       "मधवुय्या सायेब हदसतेत.” 

         "मधवुय्या कट्टर इट्या मानणारा. आन ् आपल्या 

झोपडीत!तयाचां इतां कोणतां काम?” 

       "ते इकडांच येत हायेत.” 

       तसे ते दोघांबी बाहरे हनघाले. तसा हरळ्या बोलला,  



        "जोहार मायबाप, आपण इकळां कसां का येणां केलां? 

आपले पाय गरीबाच्या झोपडीकळ कसे का वळले?” 

        "पवेुकडचा सयुा इकळां पहश्चमेकळ कसा उगवला 

जी?”कल्याणी.  

        "आपली कृतज्ञता व्यक्त कराले आलो मी.” 

        "साांगा मांग, मी आपली कोणती सेवा करु?” 

         "नोको हरळ्या, जे केलां ते लय झालां. त ुथोर हायेस.” 

         "मांग आपल्या येण्याचां प्रयोजन काय?” 

         "तहु्या कुां डीतल्या पाण्यानां मले सधुरवलां हरळ्या. 

तयाबद्दल धन्यवाद द्याले आलो.” 

        "तयाबद्दल धन्यवाद!तमुीबी मले कजाात टाकू नोका 

मायराज. आधीच एका कजाानां माह्या माांडीचां कातळां नेलां. आन ्

आता तमुीबी...” 

          "नाय, मा उद्दशे तसा नाय.” 

         "मांग कोणता हाये तुमचा उद्दशे?” 

         "मी दोन तीन कामानां इतां आलो.” 



         "दोन तीन!मी समजलो नाय!"तसा तो पनु्हा म्हणाला,  

         "साांगा मांग दोन तीन कामां कोणती ते...” 

        "पह्यलां म्हांजे तमुी मले सधुरवलां तयाबद्दल कृतज्ञता.” 

         "ते तां आधीच कळलां. दसुरां...” 

        "दसुरां म्हांजे तमुचा पोरगा.” 

        "का केलां माह्या पोरानां. काई केलां असन तां माफ करा 

तयाले. नादान हाये तो. लान हाये अजनू.” 

        "नाय नाय, तसां नाय हरळ्या.” 

        "मांग काय मायराज?” 

        "तमुचा पोरगा भाग्यवान हाये म्हांतो.” 

        "भाग्यवान!कसा काय?” 

         "तमुच्या पोराचेच आभार मानाले आलो इकळां.” 

         "आभार!का केलां तरी का मा पोरानां.” 

        "तमुच्या पोरानां लय मोठां काम केलां.” 

         "मोठां काम!कोणतां असां काम केलां बा मा पोरानां.” 



           "तया हदशी आमची वनजा तया घषु्णेश्वराच्या 

दवेळाच्या तलावात बडुत होती का नाय. तवा तुह्या पोरानां जात 

पात न पायता वाचोलां. तलावात उळी घेवनू. सोताचा जीव 

धोक्यात घातला कुमारानां.” 

        "मा पोरानां वनजेले वाचोलां!मले तां काईच नाय साांगतलां 

मा पोरानां. मांग तयामांधी आभार मानण्यासारखां का हाये.” 

           "आभार म्हांजे. अरे सांकटकाळी उपयोगात येण्याचां 

महान कताव्य बजावलां तुह्या पोरानां. तुह्या पोरानां मा पोरीले 

जीवनदान दलेां.” 

        "खरां साांगता मांत्री मायबाप.” 

         "हो अगदी खरां.” 

          "बरां ते जाव ूद्या. अजनू काई.” 

         "अजनू हतसरां काम हाये न.” 

         "कोणतां मायबाप?” 

         "हतसरां म्हांजे ज्यानां माह्य मरण वाचोलां तो हरळ्या महान 

हाये. आन् ज्यानां मा पोरीयचा बी जीव वाचोला तो कुमार बी 

महानच. तवा तया बापाले आन ्पोराले धन्यवाद द्याचा हाये.” 



         "ते तां आधीच बोलला मायराज.” 

          "आतां माह्या तोंडातनू शब्द फुटत नाय हरळ्या. हतसरां 

अजनू एक काम हाये तुह्याकळां आन ्ते अहत महतवाचां हाये.” 

           "साांगा मांग. हन:सांकोचपणे साांगा.” 

          "त ुरागावणार तां नाय नां.” 

         "आमची का जरुात राग कराची. आमी अस्पशृ्य माणसां. 

तमुच्यावर रागवायचां तरी सामथ्या हाये का आमच्यात. आमी 

अस्पशृ्य तमुची बराबरी तरी करु शकतो का? साांगा कोणतां 

प्रयोजन हाये आणखी?” 

        "तां मांग आयका.” 

         "साांगा मायराज.” 

         "मी म्हांतो का माह्या ररश्ता तहु्याशीन कराचा हाये.” 

            "म्हांजे? मी समजलो नाय.” 

           " माह्यी पोरगी वनजेचा लगन तहु्या पोराशीन कराचा 

म्हांतो म्हांजे माह्यी पोरगी तुह्या पोरासाठी माांग म्हांतो.” 



          "म्हांजे? मायबाप तुमी का बोलून रायले.”हात जोडून 

हरळ्या मधवुय्यासमोर उभा होता. तसा मधवुय्या परत 

म्हणाला,  

          "मले तहु्या जातीशीन ररश्ता कराचा हाये. तहु्या पोराले 

मा जवाई बनवाचा हाये. साांग हरळ्या, माह्यी पोरगी वनजाले त ु

सनू म्हून हस्वकारशीन का नाय.” 

           "मायराज आपन ह ेका बोलत हात. मले काई कळत 

नाय हाये. आमी लायक तरी हावो का तमुच्या. आमी तमुच्या 

पायाखालची माणसां. सतत वाळीत टाकलेली.” 

          "आतां ते गी काई नाय हरळ्या. मी ठरोलां हाये का माह्यी 

पोरगी तुह्याच पोराले द्याची. त ुहो मण का नाय मण. पटलां का 

नाय.” 

         "माह्य जाव ूद्या मायराज, पण लोकां  का मणतीन तयाचा 

जरा इचार करा.” 

         "लोकां  कायपण मण ूद.े माह्या इचार पक्का हाये. त ुफक्त 

हो मण. हनदान लेकरासाठी तरी. ते एकमेकाईले ओळखतेत. 

अरे हपरम करतेत एकमेकाईवर. मले मालमू हाये समदां.” 



          "ठीक हाये मायराज, तमुी मणता तां ठीक हाये. जशी 

तमुची इच्छा. तया अरळहलांगेश्वराले जे मांजरू असन ते होईन.” 

          ठीक हाये. मी हा ररश्ता पक्का हाये ह ेसमजनू हनगतो 

आतां.” 

         "ठीक हाये. तमुी मणान तसां.” 

         मधवुय्या हनघनू गेला होता. पण तयाने ही गोष्ट मलुीला 

साांहगतली नव्हती. कसे साांगावे आपल्या मुलीस याचा हवचार 

करीत तो चालला होता. तयाच्या मनात हवचाराांचे काहूर माजले 

होते.  

        जेव्हापासनू मधवुय्या सधुरला होता. तेव्हापासनू तयाच्या 

मनात पररवतानशील हवचार घोळत होते. तयामळेु तयानां 

वनजेच्या हववाहाचा प्रस्ताव हरळ्यासमोर माांडला होता. पण 

हा प्रस्ताव माांडला खरा. पण तयाची मलुगी वनजा ह्या 

हववाहाला मान्यता दईेल की नाही असे तयाला वाटत होते. 

कारण तयाने हववाहाचा प्रस्ताव हरळ्यापढुे ठेवताांना वनजेची 

परवानगी घेतली नव्हती. ह्याच प्रश्ाच्या हवचारात तो रात्रांहदवस 

गढून राहात होता. पण मलुीला ते हवचारण्याची हहांमत होत 

नव्हती. ह्याच प्रश्ाच्या आगीत जळत असताांना एक हदवस 



वनजा तेथे आली. हतने आपल्या बापाला कशात तरी 

गरुफटलेले पाहहले. तशी ती म्हणाली,  

        "हपताजी, हदवसेंहदवस आपण हचांतेत. का गोष्ट हाये?” 

         "अां काय नाय बेटा, असाच बसतो हाये. आतां मले 

मातारपणी कोणतां काम नाय न. म्हून बसतो बा.” 

         "पण हपताजी, तमुी हचांतेत हदसला. मले कळन का 

तमुच्या हचांतेचां कारण.” 

         "बेटा, एक हचांता हाय. त ुमोठी झाली. तुह्य आतां लगन 

होईन. मांग त ुमले सोडून जाशीन. मी मांग एकटा राहीन. तयाचीच 

हचांता सतावते. तहुी माय असती तां त ुगेल्यावर ते रायली असती 

माह्याजोवर.” 

          "नाय हपताजी, तमुाले ते हचांता नाय सतवत.” 

         "तसां पाह्यलां तां बापाले कोणती हचांता सतावते. पोरगी 

मोठी झाल्यावर बापाले एकच  हचांता रायते. ते म्हांजे हतच्या 

लगनाची.” 

         "माह्या लगनाची हचांता नोको करा तमुी.” 

          "म्हांजे? माह्या पोरीनां सोताच शोधला का पोरगा.” 



            "हो मीच शोधणार. पण अजनू शोधला नाय बरां का. 

पण कसा शोधणार. राजहबांडा राजकुमार शोधायचा का एखादा 

ररकामटेकडा शोधायचा. कळत नाय हपताजी.” 

           "मेहनती असावा फक्त राजहबांडा नसला तरी चालन. 

मांग माह्या मनातली काळजी हमटली असां मी समजतो. पण मले 

साांग त ुलगन करशीन तरी कोणाशीन.” 

          "कोणाशीन म्हांजे?” 

          "माह्या जीवनाचां जो साथाक करन, तयाच्याशी करीन मी 

लगन. मांग तो राजकुमार राहो का न राहो.” 

  



भाग अकरावा 

 

          "बाळ लगनानांतर माही पोरगी सखुी व्हावी ह े सवा 

वधहुपतयाची इच्छा रायते.” 

          "मांग तयासाठी एखादा पोरगा पाह्यला का माह्यासाठी. 

आन ्तो राजपतु्र मले सखुी ठेवनच कशावरुन?” 

       "राजपतु्र हकवा मांत्रीमहोदयाच्याच्या पोरामळुांच घराण्याले 

शोभा येत नाय असां तलेु वाटते का?” 

           "खरां हाय तमुचां मणणां. कारण लगनानांतर मा पती 

नलराजासारखा वा सतयवाना सारखा हनगला तां...” 

           "अां मांग ते नहशबच. नहशब का धवुनू पाह्यलां पोरी.” 

          "हो, ते बी खरांच.” 

          "आन ्ददुवैाची गोष्ट म्हांजे जे नहशबात असल ते... ते 

कोणालेबी भोगावच लागतां पोरी. मायबाप ह े केवळ हनहमतय 

रायतेत.” 



          "आन ्जो पोरगा तुमी मासाठी पाह्यणार. तयाचां कतृातव, 

तयाचां रुप आन ्तयाचे गणु बी तमुाले पटले पाह्यजेत ना.” 

          "हो पाह्यल्याहशवाय कसां पटणार.” 

         "मांग पाहा आन ् तुमीच ठरवा हपताजी. मात्र अांहतम 

हनणाय माह्या राहीन. आन ्जर का तमुी माह्या हनणायाहवरोधात 

माह्य लगन केलांच तां साांगतो. जवा माह्य जीवन होरपळून हनगन, 

तवा तमुी फक्त उघड्या डोळ्यानां पाहाचां. काईच कराचां नाय 

माह्यासाठी. या जपलेल्या उन्हातून सावलीत नेलेल्या पोटच्या 

गोळ्याचां उभां आयषु्य बरबाद होव ूद्यायचां आन ्होरपळून हनग ू

द्यायचां.” 

           "कशी बोलते बाळ ?” 

           "मी बराबर बोलते हपताजी, या काळात बायायले 

तसांबी कोणी इचारत नाय. ती राजकुमारी राहो का अजून कोणी. 

हतन फक्त पतीचां आयकायचां. हतले सोताचां मत तसां राहात 

नाय.” 



          "तलेु मनाचां का हाये बेटा, त ुका रागावली बेटा एवळी 

माह्यावर.”आजपयंत एवळे हट्ट परुवले आन ्मी आतां च नाय 

परुवणार का?” 

       "मी रागवत नाय हपताजी, पण मी मातर माह्या राग मावरच 

काळतो. तसां पाह्यलां तां इश्वरानां चलू आन ् मलू यासाठीच 

स्रीयाईले तयार केलां का? असा नेयमी प्रश् पळते मले. आन ्

जवा पळत,े तवा मातर मीच दःुखी होतो.” 

         "म्हांजे बेटा, मी समजलो नाय.” 

         "हपताजी, आपत्तीच्या महासागरात लोटहवण्यासाठीच 

का स्रीजातीचा जनम.” 

         "वनजे, कुलवान हशलवान घराण्यातला तहुा जनम. या 

बाबतीत तुहा हवचार घेणार हाये मी. तहु्या मतानच करीन मी 

तहुा लगन.” 

         "हपताजी, खरांच तुमी मा मतानां माह्यां लगन करीन 

म्हांता.” 

         "हो तुह्या मतानच तुह्य लगन करीन.” 



         "मांग मी एखादा सुांदर राजकुमार न शोधता एखादा 

कुलीन गरीब शोधला तरी चालन का?” 

         "पण गरीब कुलीन का बरां शोधाचा पोरी? तलेु तां चाांगले 

चाांगले राजकुमार पसांत करतीन. अशी राांग लागन तहु्यासमोर.” 

         "हपताजी, माह्याशीन लगन कराले राांग लागन. तमुचां 

मणणां खरां हाय. पण राजे आन ्यवुराजे केवळ एका पतनीवर 

खशु नाय राहात. राणी बनवतेत, फक्त दाखवासाठी... तयाईच्या 

दरबारात शेकडो दास्या काहताक. तया प्रतयेक दासीपाशी जाते 

राजा. तयाले तयाची सख्खी यवुराज्ञी बी काय पण मण ूशकत 

नाय. राज्यात एखादी सुांदर कन्या हदसली तां हतलेबी ते राणी 

बनवतेत. मांग हततां कोठां आलां हतचां सोताचां मत.” 

         "तहु्य बी मणणां पोरी बराबर हाये. मांग तयावर काई 

उपाय?” 

          "मी एखाद्या गरीबायशीन लगन करीन. जो चोवीस तास 

मा जोवरच राईन. मले जीवापाड जपन. याचा मी आधीच इचार 

करुन ठेवला. राजघराण्याशीन नाय करणार.” 



        "ह ेपाय, तलेु मी तसा राजहबांडा शोधाची परवानगी दतेो. 

पण पोरगा गणुी आन ्चारीत्र्यसांपन्न पाह्यजे.” 

"म्हांजे माह्या मतानां लगन होईन तर मा. मले लय आनांद झाला 

हपताजी. तमुी हकती चाांगले हात.” 

          "त ु माह्यी एकुलती एक पोरगी, घषृ्णेश्वराच्या ददुवैी 

आपत्तीतनू सांगमेश्वरानां तुह्यां रक्षण केलां.” 

            "हपताजी, सांगमनाथानां नाय, तया हशलवांतानां मणा, तो 

जर तेथां नसता तां तमुची पोरगी तमुाले सोडून केवाच दवेाघरी 

गेली असती.” 

        "हशलवांत... तो चाांभाराचा पोरगा... हरळ्या 

चाांभाराचा.” 

          "हो हशलवांत. तोच तो. तमुी ओळखता तयाल.े” 

           "नाय बेटा.” 

          "हपताजी, तयानां जातीपातीची पवाा न करता माह्य जीवन 

वाचोलां. दवेासाठी फुलां तोडाले आला होता तो. आन ् या 

मानवी दहेाले जीवनदान देवनू गेला. हपताजी, अस्पशृ्य जातीत 

बी असे भाग्यशाली पोरां जनमाले येतेत.” 



           "मलुी जनमानां जात ठरली. ती जात जनमानां ठरु नये. 

करमानां ठरावी. पोरी, तया जातीनांच आपल्या दोघाईची मदत 

केली. तया जातीचे आपण ऋणी हाओत. तया जातीनच आपला 

दोघाचाबी उद्धार केला.” 

         "म्हांजे?” 

         "म्हांजे बापानां माह्या आन ्मलुान ्तहुा. हरळ्या साक्षात 

सांत हाये सांत मलुी... साक्षात सांतच.” 

         "माह्या जीव वाचोला ह े मले माईत हाय. पण तमुचा 

कसा?” 

        "पोरी, मी हरळ्यानां बसवेश्वरासाठी बनवलेला जोडा 

घातला. आन ्माह्या आांगात दाह. एवळा दाह का तलेु मी साांग ू

बी शकत नाय. तो दाह तयाईच्या घरच्या कुां डीतल्या पाण्यानां 

बसला. तो प्या बी लागला आन ्आांगावर हशपा बी लागला.” 

         "म्हांजे?” 

         "पोरी, ते कुां डीतलां पाणी, तयाले मी घाणेरडां पाणी 

समजत होतो. पण ते घाणरेडां नाय. मी अगदी मरण अवस्थेत 



पोहोचलो असतानी तुह्या आशेसाठी पोरी मी नाईलाजानां ते 

पाणी पेलो. आतां मले ते साांगाची लाज बी वाटत नाय.” 

         "वनजा, यासाठीच समाजात सांत जनम घेतेत. ते सांत 

समाजातली सारी घाण दरू करण्याचा प्रयतन करतेत. बसवण्णा 

ह े साक्षात परमेश्वराचा अवतार हायेत. कारण ते प्रधानमांत्री 

बनल्यावर सार् या समाजाले सधुरवायची कोहशश करत हायेत. 

तयासाठीच ते हरळ्याच्या घरी गेले. तयाले हरळ्याले हत्रवार 

नमन केलां. आन ् आमी... आमी तयाईले दरु्णे दते राह्यलो. 

आमचां मांत्रीपद जपत राह्यलो. जो हहांसा करतो तो खाटक. जो 

अभक्ष भक्षण करतो तो महार, देह हचे देवालय हाये. अहखल 

प्राणीमात्राचां कल्याण हचांतणारा कुलीन देखील सच्चा 

हशवचरण होय. तसेच महार जातीतच अभक्ष भक्षण करणारे 

रायतेत असां नाय. तसेच खाटक लोकां च हहांसा करतेत असां नाय. 

तसेच मेहतर लोकां च मैला साफ करतेत असां नाय. आपल्या 

घरची बाईबी आपल्या पोराईची हवष्ठा धवुनू दतेे. पण ती मेहतर 

होत नाय. तसां पाह्यल्यास झाडाांना सजीव मानत असताांनी 

तयाचां फळ नामक लेकरु आपण कापनूच खातो न. मांग ही का 

हहांसा झाली?” 



          "आपणबी हपताजी बसवण्णाच्याच ततवासारखां 

वागावां अशी माही इच्छा हाये.” 

         "का नाय वागायचां. आपणबी बसवासारखां आपलां 

आचरण केलां पाह्यजे.” 

          "आन ्हपताजी, एखाद्या बामण पोरीनां एखाद्या अस्पशृ्य 

जातीतल्या माणसाशीन इवाह केला तां ते चाांगलां शोभन का?” 

          "नाय शोभन. पण समाजात एक क्ाांहतकारी गोष्ट म्हून 

हतची नोंद होईन.” 

           "मांग हपताजी, हा बेत ठरवा तां.” 

           "कोणता?” 

           "तमुी बी मासाठी एखादा अस्पशृ्यच कुमार पाहून द्या 

माह्य लगन लावनू तयाच्याशीन. सरुुवात... क्ाांहतकारी 

हवचाराची सरुुवात आपल्या घरापासनूच.” 

         "वनजे, त ुका बोलते?” 

         "हपताजी, मी तया कुमाराशीनच लगन करीन.” 

         "कुमार! कोण कुमार?” 



         "ज्यानां माह्या जीव वाचोला.”ज्याच्यामळुां मी आजबी 

जीवांत हाये. तो जर धावनू आला नसता तां मी या जगात राह्यले 

नसते.”मी तया कुमाराशीन लगन करुन तया नव्या इहतहासाचीच 

नोंद करणार हाये मी.” 

           "पोरी, ह ेका बोलतेस भलतांच. असां घडणां तरी शक्य 

हाये का?” 

          "रागव ूनोका हपताजी, हशलवांत... तयाच्या सोभावाची 

प्रहचती आली मले. तो गरीब जरुर हाये. पण लाचार नाय. 

स्वाथीबी नाय. माह्य हपरम हाये तयाचेवर. घषृ्णेश्वर मांदीराच्या 

अवतीभवती अनेक तरुण वावरत होते. काई फुलां बी तोडत 

होते. तयापैकीच एकानां मले धक्का दते तलावात पाल्ला. मांग 

तो पळून गेला. पण हा हशलवांत, ओळख नाय पाळख नाय... 

केवळ माणसूकीखातर तो धावनू आला. हपताजी, केवळ 

सावली पडल्यानां आपण या माणसाईचा हवटाळ मानतो. मांग 

जीव वाचवणार् या माणसाचा आपल्याले इटाळ का वाटू 

नये!आपण तयाले मणतो का, का बाबारे मी अस्पशृ्य. मले मरु 

द.े वाचव ूनोको.” 



          "म्हांजे, चाांभार जात महानच तर... तयाईच्या मनात 

स्वाथा नाय. हनःस्वाथापणानां काम करतेत ते लोक. तो कुमार 

म्हांजे साक्षात सांताचाच अवतार. पण हपताजी अशा सांताचा 

जनम अशा चाांभारवाड्यात झाल्यानां समाजानां तयाईले नीच 

ठरोलां. तसे ते नीच नाय.” 

       "काळाच्या चाकोरीतनू अव्याहतपणे चालणारा हा 

समाज, हा सामान्य समाज हाये. पण तयाच्यावर समाजानां ज े

सोताले उच्च समजतेत. सोताच्या स्वाथाासाठी सोताले उच्च 

समजनू तया सामान्य समाजावर राज्य करता यावां म्हणनू 

जातीवाचक कठोर बांधन लावलां. तसेच ती उच्च समजणारी 

माणसां सोता मात्र दाांभीकतेनां प्रदशान करतानी हदसतेत. 

तयाईच्याबी आचरणात खुप सारे ढोंग रायतेत. ते ढोंग इतराईले 

कळूनबी तयाची वाच्यता केली जात नाय. अस्पशृ्यता, 

आांतरजातीय हववाहालेबी आज मान्यता हमळाली पाह्यजे.” 

         "हपताजी, जर का ही अस्पशृ्यता बांद झाली नाई तां एक 

हदस हचे लोकां  आांदोलन करतीन मांग समाजाले तयामळुां धोका 

नाय का हनमााण होणार.” 



         "होईन न. धोकाच हनमााण होईन. म्हून तां या लोकाईनां 

तयाईले ज्ञानदानापासनू वांहचत ठेवलां. एवळांच नाई तां पळुची 

हपळी हशकू नये म्हून एकलव्याचा आांगठा बी घेतला. हा 

इहतहास हाये.” 

          "हो बेटा, हनव्वळ अज्ञानामळुां रांगमांचावर बोलतानी ह े

लोकां  सांस्काराची भार्ा बोलतेत. प्रतयक्ष आचरणात मात्र बांधनां 

पाळतेत. सोताले समाज सधुारक समजतेत. समाजाले पोखरुन 

टाकतेत ह े लोकां . मले तां असल्या समाजसधुारकाईची हकव 

येते. समाजात वेगळेवेगळे पांथ हायेत. जाती धमा हायेत. ह्याच्या 

हातचां खाचां नाय. तयाले पोरगी द्याची नाय. अस्पशृ्याईले तां 

याईनां वाळीतच टाकलां हाय. तयाईची सावली बी चालत नाय. 

फक्त चालते का तां तयाईनां बनवलेले जोडे. आन ्राजदरबाात 

चालतेत तयाईच्या सुांदर सुांदर पोरी. दासी म्हून. याईले इटाळ 

नाय होत का तयायेळी. गोमुत्रानां मांग शदु्धीरण. गोमतु्र पहवत्र. या 

चाांभार कुां डीतल्या पाण्यासारखां. तया पाण्यानां दाह सधुरला. जर 

का याईचा कुां डीतला पाणी रोगावर चालते तां याईची सावली 

का चालत नसावी. मखु्य रस्तयानां याईचां जाणां म्हणजे गनुा 

समजला जाते. हकां चाळत चालावां लागते. तयाईचां दवेळात 



जावनू दवेाचां दशान घेणां पाप समजलां जातां. अथाात 

समाजातल्याच या मानवानांच समाजातल्या मानवाले हहन करुन 

टाकला. फक्त तयाईची वस्त ू चालते. ते चालत नाय. अशी 

अवस्था करुन टाकली तयाईची. दधू पेणारी माांजर, हाड खाणारा 

कुत्रा आमी पोर्तो. मांग आमीच आमाले पदोपदी या मदत 

करणार् या माणसाची हळेसाांड का करतो? ह ेकाई सामाहजक 

रीत नाय. अरळहलांगेश्वरा, याईले माह्यासारखी समज येव ूद े रे 

बाबा.” 

          "हपताजी, हचखलातच कमळाचा जनम होते. कोळशात 

हहर् याचा जनम होते. मांग अस्पशृ्य जातीत जर सांत जनमले तां 

तयाचां नवल करु नये.” 

  

  



भाग बारावा 

 

         जीव वाचोण्यासाठी धावलेल्या हशलवांताचा तो चाांभार 

असनुबी तमुाले इटाळ वाटला नाय. तयाचा तां या वनजेले स्पशा 

झाला. मी भाग्यशाली हाये.  

        हपताजी, लगनाच्या येळी हातात हात घेवनू दोघां एकत्र 

होतेत. हशलवांतानां माह्या हातात हात घेवनू मले काळलां. तयाच 

हदशी माह्य पाणीग्रहण झालां असां वाटू लागलां मले. तयाच हदशी 

परपरुुर्ाचा मले स्पशा झाला तां हहांद ू ररतीररवाजाप्रमाणे तयाले 

पती समजण्याची का हरकत हाये. तो मा पतीच हाये ह ेइचार 

करा.” 

         "पण तो जातीचा चाांभार हाये असां नाय वाटत का तलेु.” 

          "जनमापक्षा कमाानां जात बनते. असां तमुी नेयमी मणता. 

मांग या दहेात फसलेल्या व मनानां कबूल केलेल्या परुुर्ाची जात 

का पाहाची.” 



         "पण या कल्याणनगरीत आन ्पळुांबी समाज आपल्याले 

का बोलन. आपण हटकेले पात्र ठरु. आपली भावी हपळी 

आपल्याले का बोलन.” 

         "हपताजी, आपण माह्या कल्याणाचा इचार करता न. 

तमुी मा कल्याणाचा इचार करत असतानी समाजात भरपूर 

सजातीय मलु सापडतीन पण हशलवांतासारखे कधीच 

सापजणार नाय. मले साांगा हशलवांत कोणतया गोष्टीत कमी हाय. 

फक्त एकाच गोष्टीत न का तो चाांभार हाये. फक्त जातीचांच बांधन 

आडवां येतां न. हपताजी, सांताले जात नसते असां तमुीच मणता 

न. मांग हशलवांताशीन माह्या लगन व्हावा असां नाय वाटत का 

तलेु. ज्या जातीनां आपला उद्धार केला, तय जातीची सर आपली 

जात तरी करु शकते का?” 

          "वनजे, हकती उच्च इचार हायेत तहेु्य. त ुएवळी इद्वान 

पोरगी माह्या पोटी आलीच कशी?” 

          "हपताजी, तमुी अजनू इचार करा. पण ह ेस्थळ गमाव ू

नोका.” 

         मधवुय्याच्या तोंडची गोष्ट वनजाने हहरावली होती. तयाने 

तसे हरळ्याला साांगीतलेही होते. पण मलुीला लवकर होकार 



दवे ू नये असे तयाला वाटत असल्याने या मताचा मधवुय्या 

नव्हता. तयाच्या तोंडची गोष्ट. पण हतच्या होकाराची वाट होती. 

प्रतयक्ष का होईना, पण तयाने आज वनजेचा होकार हमळवला 

होता. तसा तयाच्या मनात एक हवचार चमकून आला.  

        'आपण अनभुव मांटपाचे सदस्य हाओत. आन ् असे 

भेदभावाचे वळण घेतो. हरळ्यानांबी अनभुव मांटपातच हदक्षा 

घेतली. तयामळुां तयाची जरी जात चाांभार असली तरी अनभुव 

मांटपाच्या हदके्षवरुन एकच जात झाली. ते म्हांजे हलांगवत 

हलांगायत. '  

         तसा तो हवचार करुन पनु्हा हरळ्याच्या घरी हनघाला. 

रस्तयात चालता चालता अनभुवाचा खजाना सोबत होताच. 

समोर हरळ्याचां घर हदसत होतां. बाहेर कल्याणी अम्मा अांगण 

झाडत होती. तसा तो घोड्यावरुन उतरला. म्हणाला,  

           "कल्याणे, का करतेस?” हतने मागे वळून पाह्यले. तसा 

हतला मागे मांत्री उभा असलेला हदसला. तशी ती म्हणाली,  

           "अरे, मायबाप इकळां. या बसा, या या.” 



           हतनां अांगण झाडायचां सोडून हसांदीच्या पत्र्यापासनू 

हवणलेली चटई टाकली. तशी ती म्हणाली,  

         "कसां का येणां केलां मायराज?” 

         "अां असाच आलो. इचारपसू कराले. समधी कोठाय?” 

          "गेले असन हफराले जी. आत्तच तां होते. आन ्आज 

कसे का पाय वळलेत आमच्या गरीबाच्या झोपडीकळां. 

आपल्यासारख्या मांत्र्याच्या येण्यानां चाांभारवाडीले रोशनाई 

येत.े” 

          "असां मण ूनोका. मी का सामान्य पामर. तमु्हीच खरे 

सांत. दवेाचे उद्धार कते. तमुी तां आपल्या माांडीच्या कातळ्याचे 

जोडे बनवले. जीवाची पवाा न करता बनवले. एवळांच नाय तां 

माह्या जाणारा जीव बी तुमच्या कुां डीतल्या पाण्यानां वाचला. 

एवळांच नाय तां तमुी मा पोरीयचा बी जीव वाचोला. तमुी 

माह्यापक्षा बी थोर हात. आमी बामण जरी असलो तरी तमुची 

सर आमी करु शकत नाय.” 

        "असां बोल ूनोका हो. आमची थट्टा करु नोका.” 



        "कल्याणी अम्मा ह े थट्टा नाय. अहो तमुची आन् 

हरळ्याची सांत मयमा या कल्याणनगरीत गाजत हाये.” 

          "पण तमुच्या येण्याचां प्रयोजन " 

          "मी इचाराले आलो का हरळ्यानां मा पोरीबद्दल जरा का 

इचार केला का नाय ते.” 

           "पण ते तां ते आल्यावरच कळन.” 

           "माह्यासमोर तां माह्या वनजेच्या लगनाची काळजी 

हाये " 

          "मांग एखादा खानदानी पोरगा पावनू उरकवनू टाकावा 

लगन.” 

          "हो ना सहुशक्षीत, सोज्वळ, ससु्वरुप पोरगी हाये माई.” 

          "आमचा कुमार बी लय तारीफ करते तमुच्या पोरीची.” 

          "आन ्माह्यी पोरगी बी कुमारची तारीफच करते. म्हांते 

माह्या तयाच्यावर हपरम हाये. मी तयाच्याहशवाय जग ू शकत 

नाय.” 

            "ते समदां बराबर हाये. पण एक अडचण हाय.” 



            "कोणती अडचण?” 

             "तमुच्या आन् आमच्या जातीले कलांक नाय लागन 

का जी. हा आांतरजातीय लगन बरा नाय न.” 

           तयाांचां सांभार्ण सुरु होत. तेवळ्यात हरळ्या आला. 

तयाने मधवुय्याला पाहहले. तसा तो म्हणाला,  

           "मांत्रीसाहबे, तमुी आमच्या घराकळां. कसां येणां केलां 

आमच्या चाांभाराच्या वस्तीत.” 

            "मी मा पोरीच्या आन ्तमुच्या पोराच्या लगनाची गोष्ट 

कराले आलो.” 

            "पण ते तां आांतरजातीचां लगन ठरन.” 

          "मांग का होते हरळ्या. आपण फक्त भाताचे सोबती. 

बाकी सांसार तयाईलेच पाहाचा हाय ाे. एकमेकाले साांभाळलां 

म्हांजे झालां. तलेु पळुचां का करा लागते. आन ्मले वाटते का ते 

सक्षम हायेत आपला सांसार साांभाळाले.” 

           "तमुचां बराबर हाये. पण... पण काई इहतहासात 

परुावा?” 



            "पण म्हांजे? अवो, मतसकन्या ही कोळी जातीची 

असनू हतनां तया काळात राजा शाांतनशूी लगन केलां होतां. हा 

इहतहास पुरावा हाये न इहतहासात लेहलेला.” 

         "ठीक हाये. तमुचां मणणां पटलां मले. पण आपल्या 

पोराईचा लगन झाल्यावर तो मसला राज्याकळां जाईन. मांग 

राजा का सोडन का आपल्याले असां केल्याबद्दल. आपल्याले 

फासावर नाय का चढवतीन.” 

         "आपल्याले चळव ू द े फासावर चळवतीन तां. पण 

आपल्या पोराईचां एकमेकायवर हपरम हाये. हरळ्या हनदान 

पोरायच्या खुशीसाठी तरी आपल्याले आपल्या प्राणाचां 

बहलदान द्या लागन. आपण जरी फासावर चळलो तरी आपण 

मोडलेली हाळां. पण हा इहतहास उद्या सवुणाअक्षरानां उाँगहलयााँ 

जाईन. तसेच काई अांशी भेदभाव हमटाले पे्ररणा भेटन. लोकां  

मणतीन का एके काळी हरळ्या आन ् मधवुय्यानां आपल्या 

पोरायचा आांतरजातीय लगन उरकवला होता. या 

मधवुय्यासोबत हरळ्याचांबी नाव इहतहासात अमर होईन.” 

          "तमुचां मणणां मले पटलां. आतां मी बी तयार हाये लगन 

कराले. तमुची पोरगी सुांदर हाये, सोज्वळ हाये, ससु्वरुप हाये. 



तमुच्या पोरीले शेकडो पोरां भेटत असतानी बी केवळ माह्या 

हशल्याच्या उपकाराची फेड म्हून एवळा मोठा तयाग. खरांच 

आमी भाग्यशाली हाओत आन ्आमचा पोरगा बी.” 

         "माह्या पोरीनच हनणाय घेतला तहु्या पोरासोबत लगन 

कराचा.” 

         "पण मी बी साांगून ठेवतो. आमी लान माणसां. तयातल्या 

तयात जातीनबी लान. उद्या नसतीच तोडमतोड नोको. आतच 

हनणाय घ्या तसा.” 

         "नाय तसां नाय हरळ्या. तसां जर कराचां राह्यलां असतां तां 

मी सोता तहु्या घरी आलो नसतो.” 

         "ह ेपाय मधवुय्या, बसवण्णाच्या अनुभव मांटपत आमी 

हदक्षा घेतली. आमचां शदु्रतव तवा सांपल. तमुीसदु्धा घेतली. तवा 

तमुचां बामणतवबी सांपलां. आधीच मी बसवेश्वराच्या ततवज्ञानानां 

वागाचां ठरोलां हाये. बामण चाांभार हा भेद आमच्या मनातनू 

कवाच हद्दपार झाला. तो पवुााश्रमीचा भेद होता. आपल्या 

मनण्यानसुार हा जातीभेद हनमूालनाचा पह्यला प्रयतन. पह्यलां 

पाऊल समजा. पण आपण बसवण्णाचा थोडा इचार घ्यायलाच 

हवा.” 



         "तयाईनां तां मले कवाचीच सांमती दलेी. फक्त तमुची आन ्

तमुच्या लेकराची तेवळी सांमती रायली होती. वनजेची इच्छा 

हायेच. तेव्हा आपण हशलवांताची बी परवानगी घेतली पाह्यजे.” 

         "हो... तयाची बी परवानगी पाह्यजेच.”तयाले वनजा 

पसांत हाये का ते इचारावां.” 

         "हो आमच्या कुमाराले इचारलां पाह्यजे. तयाल ्वनजा 

पसांत हाये का म्हून.” 

           "झालां तां मांग. तया हशलवांताची परवानगी भेटताच 

आपण तयाईचा लगन अनुभव मांटपात उरकवनू टाकून.” 

         "हो, आन ्बसवेश्वर दखेील तेथां उपस्थीत रायतीन.” 

         "आन ्आमचा कुमार का आमच्या वचनाबायेर जाणार 

हाय.”कल्याणी अम्मा म्हणाली. तेवढ्यात हतथे हशलवांत 

आला. तयाने मधवुय्याला पाह्यले तसा तो म्हणाला,  

         "मांत्रीजी, आपण!नमस्कार करतो.” 

        "कोठां गेला होता त.ू” 

        "कोठां नाय. फेरफटका मारत होतो. पण आधी तमुी साांगा, 

कसे का आलात चाांभारवाडीमांधी.” 



         "मी वनजेच्या लगनाची गोष्ट कराले आलो.” 

          "कोठां दलेा वनजाले?” 

         "तो सांताचा पोरगा हाये.” 

         "सांताचा!तमुी मांत्री राहुन. राजहबांडा तरुण नाय भेटला 

का?” 

        "तमुच्या चाांभार जातीतल्या...” 

         "चाांभारजातीत कोणता सांत हाये मायराज? असां 

कोळ्यात बोलू नोका. स्पष्ट स्पष्ट बोला. आमाले असे कोळे 

समजत नाय म्हांतो.” 

         "एवळे उतावीळ होव ूनोका कुमार. हधरानां घ्या हधरान.” 

         "मी धीरच राखतो. पण यात धीर कसला? साांगा कोण 

हाये तो?” 

          "आतांच तमुी धीर राखतो मणलां आन् आतच साांगा 

मणता.” 

         "झालां तां मांग, पण एक इचार करा का या कल्याण 

नगरातील लोकां  का मणतीन. ते अगोदरच आमच्या जातीची 



घणृा करतेत. मांग लोकाईले तोंड दणेां म्हांजे हब्रज्वल राज्याले 

तोंड दणेां झालां. हब्रज्वल राजाले तरी पटन का ह ेगोष्ट.” 

            "कुमार, तयाची काळजी तमुी करा नोको. मी मांत्री 

हाये. पण बसवेश्वरासारखां मी बी पररवतान घेवनू हफरतो. 

बसवण्णा आपल्या पाठीशी हायेत. सांगमनाथाच्या कुरपेनां समदां 

बराबर होईन. पण कुमार तुमची साथ हवी. ह ेपहवत्र काया जळूुन 

आलांच पाह्यजे. यशस्वीबी झालां पाह्यजे. तयासाठी सवास्व 

पणाले लावाचीबी माई तयारी हाये.” 

          "आपल्या इच्छेले आमी नाय कसां मण.ू आमचा साथ 

हाये तर...”आमी सपनातबी ह ेअसां घडन ह ेसोचलो नोयतो.” 

        "कुमार जगात जे काई चाांगलां घडतां ते इश्वरकुरपेनां घडतां 

कुमार मी तमुालेच पोरगी द्याले आलो. बोला कुमार पसांत हाये 

का माह्यी पोरगी? तमुी हतचा जीव वाचवला मणते. तवापासून 

ते तमुच्यावर हपरम करते मणते. आतां बोला. साांगा लवकर.” 

        "वनजेला तमुी मले द्याले आले. मी बेकार हाओ. 

कोणताच कामधांदा करत नाय. बापाच्या आयतया कमाईवर 

खातो. चप्पल बी बराबर बनवता येत नाय. आन ् तमुी मले 

पोरगी दतेो मणता!" 



         "आमचा बेत पक्का झाला. तमुी जर का बेकार असान 

तां दोनाचे चार हात झाल्यावर आपोआप कमवान. आमी ठरोलां 

हाये का आमची वनजा तमुालेच द्याची.” 

       "अजनू इचार करा.” 

       "आमी इचार केलाय आधीच. आमी योग्य हनणाय 

घेतला.” 

         "वनजेचा इचार घेतला का आधी?” 

        "हो घेतला हतचाबी इचार. ते तयार हाये. हतचां 

आमच्यापरस तलेुच जास्त मालमू हाये कुमार.” 

         "मांग ते जर तयार असन तां मी बी तयार हाये.” 

        "मांग लागा तयारीले. हतथी हनश्चीत करुन उरकवनू टाकून 

लगन. आन ् जातीभेदाले पहहला सरुुां ग लावनू तमुच्या माह्या 

सहकायाानां.” 

          "जशी आपली इच्छा. तो अरळहलांगेश्वर सवा हवघ्न पार 

पाडन.” 



         तसा मधवुय्या चालता झाला. तयाला लगनाची तयारी 

करायची होती. तसा हवचार रस्तयाने जाताांनाही तयाच्या मनात 

होता.  

           हदवसामागून हदवस जात होते. गुलाबीचां अजनू लग्न 

झालां नव्हतां. लग्नाच्या हनव्वळ आश्वासनानां ती अबला घायाळ 

होत चालली होती. हतच्या पोटातील गभा वाढत चालला होता. 

तरीही ज्ञानभटाच्या हनव्वळ आश्वासनानां हतच्या मनाचा बाांध 

फुटत चालला होता. ज्ञानभट हतला भेटत होता. पण कोणतां ना 

कोणतां कारण साांगून हतच्या शरीराशी खेळत होता. हतलाही 

तयाच्या वागण्या बोलण्यात तथ्यता वाटत असल्याने हतही 

तयाला आपल्या शरीराचा भोग घेव ू दते होती. परांतू तयाला 

नकार दणे्याची हहांमत हतच्यात नव्हती. हतच्याही मनात हवचार 

होता की कदाहचत आपण नकार हदल्यावर ज्ञानभट कायमचा 

सोडून तर जाणार नाही. काहीही झाले तरी आपण लग्न करुच 

या ज्ञानभटाच्या आश्वासनानां हतला बरां वाटायचां. एरवी कधी ना 

कधी ज्ञानभट लग्न करेलच असां हतला वाटत होतां. म्हणनू ती 

आजपयंत गप्प होती. पण आज गभाारपणानां हतला चूप बसणां 

म्हणजे स्वतःवर सांकट ओढवनू घेण असां वाटत होतां.  



         हग्रष्माचा उकाडा सहन होत नव्हता. पावसाची नकुतीच 

चाहूल लागली होती. तशी हदवसेंहदवस गलुाबी हचांताग्रस्त होत 

होती. पाऊस सरुु झाल्यावर तळुशीच्या हववाहापयंत हववाह 

करण्याची तरतदू नसल्याने हतला हचांता करणे स्वाभाहवक होते. 

तसां हतनां सांगभटाची भेट घ्यायचां ठरवलां.  

       आज गलुाबी सकाळीच उठली होती. उच्चवहणायाांच्या 

वस्तीत दहावाजे पवुी दहलताने जायचा हनयम नव्हता. तरीही 

सांगभट भेटायला हवा असा हनधाार करुन ती आज वस्तीत 

आली होती. तोच सांगभटाची नजर गलुाबीवर पडली. तसा 

तवेर्ाने हतच्यासमोर येवनू सांगभट म्हणाला,  

          "कायले आली वस्तीत. तलेु हनयम नाय मालूम का?” 

         "तमुी मले हनयम हशकोता का?” 

        "मांग कोणाले हशकव.ू मा पोरासोबतच्या हपरमानां तहु्यी 

बोलण्याचीबी ताकद वाळली वाटते.” 

        गलुाबी तशी हकेडच होती. परीस्थीतीनां हतला वात्रट 

बनवलां होतां. तशी ती म्हणाली,  

           "तो तमुचा पोरगा कोठां गेला?” 



           "कावनू तयाचां कोणतां काम?” 

          "मले आतांच लगन कराचां हाये तयाच्याशीन.” 

         "लगन!आश्चयााची गोष्ट हाये तहुी. तु बया झाली नाय 

का?” 

         "बया झाला त.ू” 

        "ए तोंड साांभाळून बोल. मोठ्या माणसाशीन असां बोला 

लागते का?” 

        "आधी तोंड तमुी साांभाळा. तमुचा पोरगा कोठाय तो 

साांगा आधी?” 

        "मा पोराचां का कराचां हाये?” 

         "मी पह्यलांच साांगतलां न का तुह्या पोराशीन मले लगन 

कराचा हाये म्हून.” 

         गलुाबीचे तेवर पाहून आपली बदनामी होईन या धाकानां 

हतला सांगभटाने बदनामी होईन या धाकानां हतला घरात नेलां. 

घरातनू माजघरात नेले व हतला समजाहवण्याचा प्रयतन करु 

लागला. तशी ती म्हणाली,  



        "ह े पाहा, मले तमुच्याशीन भाांडण कराचा नाय. मी ह े

साांगाले आलो का मले तमुच्या ज्ञानापासनू हदस गेले हायेत. मी 

गरोदर हाये.” 

          "कशी गरोदर हाये? आन ्ह ेपाप मा पोराचांच होये हे 

कशावरुन? हा तहुा मले बदनाम करण्याचा र्ड् यांत्र हाये. 

भवान,े लोकाईच्या पोरायसोबत झोपली असशीन आन ् मा 

पोराचा नाव घेतेस. खबरदार मा पोराचा नाव घेशीन तां. तलेु 

लोकायकडून चाांगला बदडीन. माई काई समाजात प्रहतष्ठा हाये 

का नाय. आमचां समदां घरच अपहवत्र केलां. कुल्था कोठची.” 

          "गलुाबीच्या घरी येण्यानां तमुी अपहवत्र होता. आन ्

ज्ञानभटाले मखुा सांबोधून आमच्या जातीवर अतयाचार कराची 

परवानगी दतेा. हा कोणता न्याय हाये तमुचा?” 

         "म्हूनच तां तनुां मा पोराच्या मखुापणाचा फायदा घेतला. 

आपली हवस भागवली. दसुरीकळून चरलीस आन ् मा 

पोरायचा नाव घेत मा घरी आलीस. जा हनांग येथनू.” 

        "येथनू तां मी हनगून जाईन. पण माफ करणार नाय तमुाले. 

तमुी तया दवेाची पजूा करता न तया अरळहलांगेश्वराची. तो बी 



तमुाले माफ करणार नाय. साांगनू ठेवते. मी जबरदस्तीनां 

ज्ञानभटाशीन लगन करीन.” 

         रागाच्या आवेशात गलुाबी बोलली खरी. पण नांतर 

हतला हतच्या बोलण्यावर पश्चाताप झाला होता. आपण असे 

बोलायलाच हवे नव्हते असे हतला वाटू लागले होते. आता मात्र 

हववाहाचा फैसला ज्ञानभटावर अवलांबनू आह े असां हतला 

वाटत होतां. हतच्या मनात वेदना होतया, ज्या वेदनेने हतला 

जन्माची आठवण हदली होती.  

           सायांकाळ झाली होती. ज्ञानभट घरी आला होता. 

तयाच्या येण्याची वाट सांगभट पाहातच होता. तो जसा आला, 

तसा सांगभटाने तयाला आवाज हदला. म्हणाला,  

          "ज्ञानभटा इकळां ये आधी.” 

          "का बाबा, का काम हाये.” 

         "गलुाबी आली होती.” 

         गलुाबीचां नाव काढताबरोबर तो घाबरला व घाबरत 

घाबरत म्हणाला,  

         "का मणत होती गुलाबी बाबा?” 



        "तहुी करततू साांगत होती.” 

          "मी तां काईच केलां नाय. फक्त हतले भेटतो.” 

           "हो न मले मालमूच हाय लेकरा, त ुमखुा हायेस. पण 

तहु्या मखुापणाचा फायदा गुलाबीनां घेतला.” 

          "अजनू का मणत होती?” 

          "ते मणत होती का मले ज्ञानभटापासनू हदस गेलेत.” 

          "म्हांजे?” 

         "ज्ञानभटा ती गरोदर हाये.” 

         "म्हांजे?” 

         "हो मखुाा, तहु्या बाळाची माय बनणार हाये ते.” 

        "माय... छे!" 

        "बाळा, त ूखरा बोलते.” 

        "हो बाबा, शांभर टक्के खरां.” 

        "माह्या डोयात डोये टाकून बोल. मले तां वाटते का तहु्या 

गनुा नाय. गनुा गलुाबीचाच असन. ते चरली असन कोठां. आन ्



नाव तहु्य घेते. मले बदनाम कराची कोशीश होये ह.े त ुनोह ेन 

ज्ञाना.” 

           ज्ञानभटाचे डोळे खाली होते. बापाच्या डोळ्यात डोळे 

हमळवायची हहांमत नव्हती. कारण तो गनु्हगेार होता. तसा 

सांगभट म्हणाला,  

         "म्हांजे तुह्यापासूनच गलुाबीले हदस गेले का काय.” 

          "हो बाबा, मी हतच्या पोटातील गभााचा बाप.” 

          "मी हतच्या पोटातील गभााचा बाप मणतेस. मखुाा, त ु

जनमाच्या आधी मेला कावनाय. तलेु असां कराले कोणां 

साांगतलां होतां. इचारलां का मले हपरम करण्याआधी.” 

        "हपरम ह ेनकळत होत असतां बाबा. ते इचारावां लागत 

नाय. तमुी तां समजत असानच. तसां तां आमी आज तरुण 

हाओत. तरुणाईत कोणाचा तोल जात नाय. माहा बी गेला. 

तयात माह्य का चकुलां.” 

           "अरे चकू केलीस. घोरचूक केलीस. आन ्पुना माह्य 

का चकुलां मणतेस. म्हूनच तलेु सवाजण मखुा मणतेत.” 

         "पण तयात गलुाबी बी तेवळीच दोर्ी हाये न.” 



        "हो ते बी दोर्ी हाये. पण हतले दोर् दणेारा त ूकोण? अरे, 

आजच्या काळात परुुर्ालेच दोर्ी समजतेत.” 

          दोर् तयाचाच होता. पण तो दोर् हतचाच दाखवत होता. 

तसा तो म्हणाला,  

          "बरां आतां का करावा लागन बाबा, मले तां कायपण 

समजत नाय.” 

        "त ूतां मखुा हायेस. म्हूनच असां केलां तनुां. मखुाा, तू का करु 

शकशीन. समदां मलेच करा लागन.” 

         "ह ेपाय मखुाा, त ूहतले साांगून टाक का मले लगन कराचा 

नाय म्हून. आन ् मी राजाले दवांडी हपटवाले लावतो का जो 

कोणी आांतरजातीय लगन करन आन ्तयाले प्रोतसाहन दईेन तां 

तयाले दहेाांत शासन देण्यात येईन. याचाच फायदा घेवनू त ूमण 

हतले का मी आतां लगन करत नाय. आन ्मा जीव धोक्यात 

घालत नाय. त ुमले इसरुन जा.” 

          बापलेकानां गुलाबीला आपल्या मागाातून हटहवण्याचा 

हनणाय घेतला. सांगभटानां राज्यात दवांडी द्यायला राजाला बाध्य 

केलां. एरवी तयानां आपल्या ओळखीचा आहण मांत्रीपदाचा 



फायदा घेतला. जर राज्यात आांतरजातीय हववाह झाले तर 

राज्यात अराजकता माजेल. असे राज्याला समजावनू साांगताच 

राजानां राज्यात दवांडी हदली. ती अराजकता कशी माजेल ह े

राजाला समजावनू साांगीतलां. तया दवांडीचा फायदा तो आपल्या 

स्वाथाासाठी करुन घेणार होता.  

           सांगभटाच्या म्हणण्यानसुार राजाने राज्यात दवांडी 

हपटवली. तयानसुार कोणी राज्यात अाााांतरराष्रीय हववाह 

करु नये असे जाहीर केले होते. तसेच जबर हशके्षचांही प्रावधान 

ठेवलां होतां. हब्रज्वलाची धमकी ऐकून पे्रम करणा-याांनी पे्रम 

करणे सोडून हदले होते. हकतयेक पे्रमी पे्रमीकाांनी आतमहतया 

केल्या होतया. तरीही तयाचां सोयरसतुक राजा हब्रज्वल हकां वा 

सांगभटाला नव्हते. सांगभटाला बाकीच्या लोकाांबाबत काही 

लेनदने नव्हती. कोणी मरो की जावो याची कोणालाच तमा 

नव्हती. तर तयाने गलुाबी गरोदर असल्याचे कळूनही आखलेले 

हतेपूरुस्सर र्ड् यांत्र पढुील काळात गुलाबी चा जीव घेण्यास 

कारणीभतू ठरलां.  

        बसवण्णाने सदाचारात अहहांसेचा परुस्कार केला होता. 

कोणतयाही प्राणीमात्राची हतया करु नये असे तयाचे मत होते. 



तसेच दरुाचाराला प्रोतसाहन करणार् या वस्त ू सेवन करु नये 

असेही तयाांचे मत होते. माांसाहार व दारुवर सांपणूा राज्यात 

बसवण्णाने बांदी आणली होती. बसवेश्वराचे काया म्हणज े

दहलताांना वाहहलेले एक पषु्प होते. दहलत मकु्ततेवर तयाांचा 

जास्तीत जास्त जीव होता. तयाांना वेशीवर ठेवण्यात येई. जशी 

गावबांदी होती. तसेच रोजी रोटी व्यवहारावरही बांदी होती. मग 

बेटी व्यवहार कसा चालेल. मात्र हरळ्या व मधवुय्या आज बेटी 

व्यवहाराच्या गोष्टी करु लागले होते. अन्नपाण्यावर बांदी 

असल्याने दहलत वगा मेलेली जनावरे ओढणारी माणसां तया 

जनावराांचे माांस खावनू स्वतःची गजुराण करायचे. हहच 

उच्चजाती तयाांचां अन्नपाणी बांद करायची आहण अन्न न 

हमळाल्यास मेलेली जनावरे खाल्ल्यास हहच माणसां नावबोटां 

ठेवायची नव्हे तर वाळीतही टाकायची. नगराचे रक्षण कोतवाल 

साांभाळायचा. वेठहबगारी करणार् या या समाजाच्या 

हालअपेष्टामय जीवन बसवेश्वराांनी अगदी लहानपणापासनूच 

अगदी जवळून पाहहले होते. तयामळेु तयाांचे हपत्त खवळले व 

तयाांनी पढुील काळात दहलतमकु्तीच्या दृहष्टकोणातनू हवचार 

करुन दहलताांना न्याय हमळवनू दणे्यासाठी कां बर कसली. तयाांना 

जीवन सखुी समदृ्ध करण्याची पे्ररणा हदली. दवे धमा उच्चवहणाय 



ज्या भमुीवर राहतात. तयाच भमुीवर दहलतही राहतात. ही भमुी 

जर भेदभाव करीत नाही तर आपण माणसे भेदभाव का करतो. 

ही अमानवीय कृती आह ेअसे बसवेश्वर आपल्या समाजातील 

लोकाांना साांगत. तयामळेु तयाांच्या या वक्तव्याने तयाांच्या 

समाजातीलच लोक हचडत आहण ते तयाांचा दे्वर् करीत तर 

अस्पशृ्य समाजातील लोक तयाांना दवे मान ूलागले. बसवेश्वर 

दहलत वस्तीत जात व तयाांचा प्रसाद ग्रहण करीत.  

          हस्रयाांची हस्थती यापरस वेगळी होती. हवटाळाच्या 

हवळख्याने हस्रयाांना सोडले नव्हते. पण बसवेश्वराने हस्रयाांना 

समान माननू तयाांना समानतेचा अहधकार प्रदान केला होता. 

तयाांनी हस्रयाांना शक्तीरुपीनी मानले होते. परुुर्ाांच्या बरोबरीने स्री 

दखेील काया करण्यास समथा आह.े असे बसवेश्वर मानत. 

हस्रयाांनी केवळ चूल व मलू साांभाळणां ही गोष्ट बसवेश्वराांना मान्य 

नव्हती. तयासाठी तयाांनी अनभुव मांटप स्थापन केला होता. 

तयात हस्रयाांची भागीदारी सत्तरच्या वर होती. तयाांच्या राज्यात 

तयाांनी सतीप्रथेवर बांदी आणली होती. तर हवधवेच्या 

पनुहवावाहाला चालना हदली होती. दवेदासी आहण वाराांगणेनी 

आपला मळू व्यवसाय सोडून हववाह करावा व सांसार थाटावा 



असे बसवण्णा म्हणत. समता ह े ततव बसवेश्वराच्या 

धमाप्रसाराचे ततव होते. कोणीही कहनष्ठ वा श्रेष्ठ नाही ह ेतयाांनी 

साांगीतले. जेवणाच्या वेळी उच्च नीच भेदभाव न करता एकाच 

ओळीत सवाजण पांगतीत जेवायला बसत. एवढेच नाही तर 

सावाजहनक सभा परीर्दते सारख्याच उांचीच्या खचु्याा असत. 

स्वामींचे उच्चासन व इतराांचे हनच्चासन या ततवाच्या हवरोधी 

ते होते. तयामळेु की काय, सांगभट, मचण्णा, मधवुय्या ह ेतयाांचे 

शत्र ूबनले होते.  

        हरळ्याच्या स्वभावगणुामळुां मधवुय्या पार बदलनू गेला 

होता. पण आजही बसवेश्वराचे दोन शत्र ू होते तशातच 

मधवुय्याने बसवण्णाांच्या कानावर आपली मलुगी वनजा व 

हशलवांताच्या हववाहाची बातमी टाकल्याने हववाहास तयार 

झालेल्या बसवेश्वराचा राजा हब्रज्वल सदु्धा एक शत्रचू बनला 

होता.  

         हस्रजातीचा कहनष्ठ दजाा लक्षात घेता हस्रयाांची उन्नती 

व्हावी म्हणनू बसवेश्वर तयाांना अनभुव मांटपाचां सदसतव बहाल 

करीत. नव्ह े तर उच नीच भेदभाव दरू करण्यासाठी बसवेश्वर 

हस्रयाांचेही हववाहसोहळे सांपन्न करीत. पण आजपयंत एकही 



आांतरजातीय हववाहाचा प्रस्ताव बसवेश्वराांपढुां आला नव्हता. 

अशातच हशलवांताच्या हववाहाचा प्रस्ताव आल्याबरोबर 

बसवेश्वराांना अतीव आनांद झाला. आपण केलेल्या कायााचां ह े

फहलत होय असे बसवेश्वराांना वाटू लागले. ह ेलग्न कोणतयाही 

पररहस्थतीत पार पाडायचे यासाठी बसवेश्वर प्रयतन करु लागले.  

         दवांडी झाल्याचे बसवेश्वराांना माहीत झाले होते. तया 

दवांडीचा हनरे्ध करणे म्हणजे राज्याच्या हनणायाचा हवरोध करणे 

होय. कदाहचत आपल्याला प्रधानमांत्री पदावरुनही हटावे 

लागेल याची कल्पना बसवण्णाांना होती. तरीही तयाचा हव्यास 

न बाळगता तसेच गडबडून न जाता गावोगावी दतू पाठवनू ह े

जाहीर केले की जो कोणी आांतरजातीय हववाह करेल, तयाला 

योग्य बक्षीस दणे्यात येईल. तसेच हलांगहदके्षपाठोपाठ हववाहाचा 

खचाही वाचेल. अशाप्रकारे पहहल्याांदाच बाराव्या शतकात 

अशा सामहूहक हववाहसांमेलनाचे आयोजन करण्याचे धाडस 

बसवेश्वराांनी केले होते. हा हनणाय राजा हब्रज्वलाच्या 

वटहुकूमाच्या हवरोधात असल्याने पढुील काळात बसवेश्वरावर 

आरोप ठेवनू तयाांना प्रधानमांत्री पदावरुन हटवण्यात आले.  



          तया काळी दोन हववाह होत असत. दोन हववाह एकाच 

माणसाचे नाही तर भावाचे होते. तीन हववाहसोहळे आयोहजत 

करण्याला बांदी होती. अशा हववाहामळेु हतरपट लागते व घरची 

तीन माणसे मरतात अशीही एक अांधश्रद्धा प्रचहलत होती. तर 

चार हववाहाने चौपट होते अथाात गडगांज सांपत्ती नष्ट होते असी 

समज होता. तयामळेु कोणतयाही परीवारातील व्यक्ती तीन हकां वा 

चार हववाह करीत नसत. परांत ूअनभुव मांटपातील सदस्य या 

जनु्या हवचाराला खतपाणी घालणारे नव्हते. ते नव्या हवचाराचे 

यगुप्रवताक होते. परीवतानवादी हवचार तयाांना आवडत होते. 

परीणामी ह े हववाहसोहळे अांधहवश्वासावर आधारलेले नसून 

दोन परीवाराच्या हवचाराांची आदानप्रदान व्हावी या उद्दशेावर 

आधारलेले होते. तयाांच्या जनुाट कजाग हवचाराला बुद्धीवांताची 

तोड दवेनू तयाांच्या जनुाट हवचारावर प्रहक्या करुन बसवेश्वराांनी 

जनुाट कजाग कुहवचार सांपहवण्याचा हनधाार केला होता. परांतू 

राजा हब्रज्वल वणााश्रम मानणारा असनू पापहभरु व दवेावर 

हवश्वास ठेवणारा होता. कोणतयाही गोष्टीबाबत सतय पडताळून 

पाहण्याऐवजी फक्त हवश्वासघाती माणसावर हवश्वास ठेवीत 

असे. तो हशवपजुक जरी असला तरी महतवाकाांक्षी व सत्ताांध 

होता. सत्ता चालहवण्यासाठी तो कोणतयाही थराला जाण्यास 



मागेपढुे पाहात नसे. याच हब्रज्वलाने मांगळवेढ्याचा कायाभार 

बसवेश्वराांकडे सोपवनू कल्याणचे चालकू्य पद हस्तगत 

करण्यासाठी कल्याणला गेला होता.  

           चालकू्य तैलप ततृीय हा चालकू्याचा राजा गणला 

जात असताांना कल्याण ही तयाची राजधानी होती. हब्रज्वल हा 

तैलपचा आतेभाऊ होता. कल्याणचे राज्य तयाच्या आतयाचे 

राज्य होते. पण गादीचा वारस तैलप हा कताव्यशनु्य आहण 

कमकुवत वतृ्तीचा असल्याने तयाचा फायदा हब्रज्वलाने घेण्याचे 

ठरवले. तयासाठीच तो कल्याणला आला. तसां पाहता हब्रज्वल 

हा चालूक्याचा माांडहलक राजा होता. सम्राट तैलप शक्तीशाली 

नसल्याने तयाचेवर पाांड्य, चोळ, वनवासी, होरसळ, काकतीय, 

हशलाहार, कलचरूी, यादव इतयादी माांडहलक राजे जोर काढून 

होते. तयामळेू ते तयाांच्याशी हवरोधाने वागत होते. चालकू्याचे 

माांडहलकतव कसे झगुारता येईल याकडे ते जातीने लक्ष ठेवनू 

होते. याचाच फायदा घेवनू वरांगळच्या काकतीय राजाने बांडही 

केले होते. ह ेबांड मोडून काढण्यासाठी राजा तैलप वरांगळला 

गेला होता. पण तेथे तो अपयशी झाला. तया अपयशाचा 

पश्चाताप झाल्यामळेु तो कल्याणला परत आलाच नाही. 



तयामळेु सत्तेची आस लागून असलेला हब्रज्वल तया हब्रज्वलाने 

अहधकारी व प्रजाजन याांना हवश्वासात घेवनू तैलपाचे नावाने 

राज्यकारभार सरुु केला. राजा तैलप येण्याची हचन्ह ेन हदसत 

असल्याने काही हदवसाांनी स्वतःलाच तयाने राजा घोर्ीत केले. 

तयामळेु चालकू्याचे राज्य सांपषु्टात आले व कलचरूी राज्याला 

सरुुवात झाली. राजा हब्रज्वलाने तयानांतर आपली राजधानी 

मांगळवेढ्यावरुन कल्याणला आणली. व पढुे बसवेश्वराला 

प्रधानमांत्री म्हणनू घोर्ीत केले. बसवेश्वराांनी आपल्याच काळात 

मठसांस्थाही स्थापन केल्या आहण तया हठकाणी मठाहधपतीही 

नेमले होते.  

          बसवेश्वराने आपल्या धमााला हलांगायत धमा नामकरण 

केलां होतां. जन्माने  ब्राह्मण असनूही तयाांनी आपलां  ब्राह्मणतव 

नाकारलां होतां. तयाांनी समाजसेवेचा घेतलेला वसा 

आजतागायत चालत आह.े  

          हलांगायत सांस्कृतीचा हवकास महाराष्रात, प्रसार 

महाराष्टात व जन्म तेलांगाण्यात झाला. हलांगायत धमााचा 

प्रज्ञासयुा म्हणनू बसवेश्वराचे नाव घ्यावे लागते. बसवेश्वर शस्र व 

शास्र जाणत होता. तसेच हवद्वानाांचा सन्मानही राखत होता. 



छप्पन कोटी देव पजुण्यापेक्षा तयाचां सांपणूा सार असलेला एकच 

धमा हा हशवधमा असनू माणसाने फक्त हशवाची पजूा करावी 

असे ते साांगत.  

         याच काळात बसवेश्वराांनी जी अनभुव मांटपाची स्थापना 

केली. तयात राजे, महाराजे, सांत, धमावांत प्रज्ञावांत वेदनावांत हे 

लोक सदस्य होते. इष्टहलांगहदके्षने बसवेश्वर तयाांची जात नष्ट 

करीत. तयामळेु ह ेसदस्य एकच जात माननू वावरत. व्यवहार 

करीत. तयामळेु आपोआपच या अनभुव मांटपाकडे महार, माांग, 

चाांभार, खाटीक, मेहतर ह्या दहलत जाती आकहर्ाल्या गेल्या 

होतया. हरळ्याने माांडीच्या कातळ्याचे जोडे बसवेश्वराांना 

वाहहल्याची गोष्ट जसजशी गावोगावी पसरली, तसतसा 

दहलतच नाही तर सारा समाज या अनभुव मांटपाकडे आकहर्ात 

झाला व दीक्षा घेव ूलागला. यात न्हावी, ढोर याच नाही तर  

ब्राह्मण जातीही होतया.  

             तयाांच्या   अनुभव मांटपात अल्लमप्रभ(ू ब्राह्मण), 

हसद्धराम(गवळी), चन्नसूवेश्वर( ब्राह्मण बसवेश्वराचे भाचे), 

रुद्रमनूी(क्षत्रीय), मोळगीमय्या (क्षत्रीय), अमगुीदवे (कोष्टी), 

माचीदवे (धोबी), कां कय्या (डोअर), हरळ्या (चाांभार), हडपद 



अपन्ना (न्हावी), शयसद मचण्णा, शाांतरस(  ब्राह्मण), मरुळ 

शांकरदवे, शरण चन्नय्या (माांग), सकलेश मादरस( राजा 

क्षत्रीय), उरीहलांग पेद्दी (दहलत दरोडेखोर), चौडय्या (नावाडी), 

चौडय्या बहुरुपी ( ब्राह्मण), शरण केतय्या (बरुूड), सोडूळ 

बाचरस, हहवनहाळ कल्लय्या (सोनार), तुरगाई रामण्णा 

(गरुाखी), वैद्य सकण्णा (वैद्य), हकन्नरी बोमय्या (कलार), 

मदुण्णा (शेतकरी), आयदकी मादय्या (जमीनीवरचे ताांदळू 

गोळा करणारा), नलुीय चांदय्या(सुांभ बनहवणारा), नटराज 

घटवाळय्या( नताक), कन्नप्पा (कोळी), हळेद मादय्या, नगेय 

मारीतांद,े एकाांतहप्रय रामय्या ( ब्राह्मण ), अहहांसामतुी दसरय्या, 

सजु्ञानीदवे (लटुारु), हनजहलांग हचवकय्या (डाकू), 

हशवनागोमय्या नागोराव काांबळे (महार), शांकर दासमय्या ( 

ब्राह्मण), सांकण्णा( गीतकार), अहनहमसदवे( राजा क्षत्रीय), 

दवेदासीमय्या (हवणकर), मधवुय्या ( ब्राह्मण), गोल्लाळ( 

धनगर), गजेश मसनय्या, सकण्णा (गायक), अक्का महादवेी 

(कवयीत्री), अक्का नागम्मा (बसवेशेवराची बहहण), 

गाांगाहभका (बसवेश्वराची पहहली पतनी), हनलाांबीका 

(बसवेश्वराची दसुरी पतनी), हनजदवेी बोंतादेवी (क्षत्रीय 

राजकन्या), रोमय्या( सतु कातणारी), सोमादेवी सोमव्वा 



सतयवती (मेहतर), दानम्मा (सोनार), मकु्तायक्का रेम्मब्बे 

(शेतकरी जमीनदार मलुगी), हशवहप्रया रायम्मा, महादवेी, 

पदमावती(जैन) रेचम्मा (कोळी), हलांगम्मा (न्हावी), अपन्नाची 

पतनी, वीरम्मा, दासय्याची पतनी, लकम्मा, मादय्याची पतनी, 

हसद्ध दवेम्मा (गायीका) इतयादी सदस्याांना मानाच्या जागा 

हदल्या होते. ह े सवा सदस्य अनभुव मांटपात गोडीगलुाबीने 

आहण भेदभाव न राहात होते.  

    

  



भाग तेरावा 

         तया शहरात महाकालेश्वराचां मांदीर होतां. तया मांदीरात 

नेहमी भाहवक येत जात असत. या मांदीराच्या बाहरे उभे राहून 

डोअर समाजातील मांडळी रोज सकाळी महाकालेश्वराचे दशान 

घेवनू पहवत्र झाल्याचा अनुभव घेत. डोअर समाज हा चाांभार 

जातीची पोटजात होती. तसा दहलत समाज हा कोणतयाही 

शहरात अहधवास करताांना शहराच्या बाहेरच अहधवास 

राहायचा. ह े डोअर जातीचे लोक जनावराांना कापत. म्हणनू 

तयाांचे नाव डोअर असे पडले होते.  

          तया शहरात महाकालेश्वराचां मांदीर होतां. तया मांदीरात 

नेहमी भाहवक येत जात असत. या मांदीराच्या बाहरे उभे राहून 

डोअर समाजातील मांडळी रोज सकाळी महाकालेश्वराचे दशान 

घेवनू पहवत्र झाल्याचा अनुभव घेत. डोअर समाज हा चाांभार 

जातीची पोटजात होती. तसा दहलत समाज हा कोणतयाही 

शहरात अहधवास करताांना शहराच्या बाहेरच अहधवास 

राहायचा. ह े डोअर जातीचे लोक जनावराांना कापत. म्हणनू 

तयाांचे नाव डोअर असे पडले होते. ह ेमहाकालेश्वर मांदीर उजैन 

येथील होते.  



          मांदीर तसां पाहहल्यास भव्य व डौलदार होतां. महाकाल 

व पदमावती ह े दाम्पतय रोज सकाळी अांघोळ करायचे, 

प्रातःहवधीची सगळी कामां करुन ते मांदीरात दशानासाठी जायचे. 

परांत ू अस्पशृ्याांना तया मांदीरात जायची मनाई असल्याने ते 

गहृस्थ मांदीराच्या बाहरेच राहून दशानाचा लाभ घ्यायचे.  

          दहलताांची सावली अांगावर पडणे ह ेमहापाप समजले 

जात असताांना हवहीर, मांदीर, सावाजहनक जागा, पाणवठे 

इतयादी हठकाणी जाण्यास परवानगी नसताांनाही हे दाम्पतय 

हवरोध सहन करुन या मांदीराजवळ जात असत. तयासाठी 

डोक्याला हतलक आहण पुजेचां साहहतयही सोबत असायचां. हे 

पजुेचां साहहतय मांदीराच्या बाहेरच एका दगडावर अपाण केले 

जात असे.  

          मांदीरातील दवे प्रसन्न होत नाही ह्याचा प्रतयय तयाांना 

येवनू ते हचांताग्रस्त व्हायचे. महाकालेश्वर देवाच्या अगाढ कुपेने 

की काय तयाांना एक पतु्ररतन प्राप्त झालां. तयाचे नाव श्रीकर 

ठेवण्यात आले. तो दखेील मायबापाचा हात धरुन मांदीरात जात 

असे. मांदीरात प्रवेश नसल्याने ते हहरमसुले होत. मांदीराच्या 

दरवाज्याजवळ उभे राहून पजूा करताांना तयाांच्या डोळ्यातनू 



अश्रधुारा वाहात. ते महाकालेश्वराला प्रश् करीत. 'दवेा तझु े

आम्ही भक्त असताांना आम्हाला प्रवेश का नाही. ' महाकालेश्वर 

ते सवा पाहायचा. तयालाही प्रश् पडायचा. पण तोही 

उच्चवहणायाांच्या हवटाळकोठडीत बांद होता. तो फक्त ऐकण्याचे 

काम करायचा, बोलायचा नाही.  

          पदमावती व महाकाल मांदीरपरीसरात गेल्यावर 

पदमावती श्रीकरचा हात पकडून महाकालच्या जवळच उभी 

राहात असे. जवळच श्रीकरही उभा राहात असे. तयामळेु हतथ े

उभा असलेला श्रीकरही या दाांम्पतयाांच्या डोळ्यातील अश्रुांचा 

बाांध पाहात असे. अनेक भक्तगण दवेालयात गभागहृापाशी जात 

असत. श्रीकरला प्रश् पडत होता की बाकीच्या मलुाांचे मायबाप 

मांदीरात गभागहृात जातात. माझे मायबाप असे दरुुन पजूा 

करतात. असे का? यातील फरक मात्र अजनू कळला नव्हता. 

पण जसजसे वय वाढत गेले, तसतसे कळायला लागले होते की 

आपण अस्पशृ्य आहोत. अस्पशृ्यता हा आपल्या जीवनावरील 

कलांक आह े ह े ततव कुठेतरी जळुले होते. नव्ह े तर तयाला 

उमगले होते. तयाला समाजातील हवर्मतेचा भयांकर राग येत 



होता. तसा एक हदवस सांधी साधनू तयाने आपल्या आईला प्रश् 

केला.  

        "आपण मांदीरात आत न जाता असे दरवाज्यापाशीत 

पजूा कावनू करतो? दवे रागावला का आपल्यावर?”तयावर 

आई म्हणाली,  

        "बाळ, दवे चाांगला हाये. तो रागावला नाय. रागावणार 

बी नाय. येथली माणसां रागावली हायेत. आपण अस्पशृ्य हाओ 

न. म्हून ते आपल्याले मांदीरात प्रवेश दते नाय.” 

         "आपण माणसां नाय का?”यावर तयाची माय गप्प राहात 

असे. तसा तो बेचैन व्हायचा. या भेदभावाच्या हवरोधात 

लढण्याचा हनधाार करायचा. तो अशाच प्रकारच्या काळजीत 

मोठा होत होता. सारे काही सहन करीत होता.  

       श्रीकर आता वीस वर्ााचा झाला होता. तयाचे लग्न झाले 

होते. तयाच्या पतनीचे नाव काहलका अम्मा होते. मायबाप मरण 

पावल्याने कुटूांबाची जबाबदारी श्रीकरवर आली होती. 

कामधांदा म्हणनू तो वडीलाचाच व्यवसाय करीत होता. 

वांशपरांपरेने तो व्यवसाय तयाच्याजवळ आला होता. दसुरे 

व्यवसाय करतो म्हटल्यास तया व्यवसायाचे कसब तयाचेजवळ 



नव्हते. तसे परांपरागत व्यवसाय करण्यावर तयाचा रोर्ही 

नव्हता. मात्र तरीही मायबापाचा हशवदशानाचा हनयम तयाने 

नेटाने पढुे सरुु ठेवला होता.  

        हनतयनेमाने श्रीकर प्रातःहवधीची सगळी कामां आटोपनू 

महाकालेश्वर मांदीरात दशानासाठी जात असे. एक हदवस असाच 

दशानाला गेला असता काश्मीरचा राजा भपुालदवे महादवे व 

तयाची पतनी गांगादवेी हे गहृस्थ राजा हब्रज्वलाची भेट 

घेण्यासाठी कल्याणला हनघाले. पण वाटेत उजैनला 

थाांबल्यामळेु ते या महाकालेश्वरच्या दशानाला आले होते. 

भेटीदरम्यान श्रीकरला या राजाने बसवेश्वराची व अनभुव 

मांटपाबाबत साांगीतले. तया गोष्टीचा प्रभाव श्रीकरवर पडला. तो 

घरी आला. रात्रभर तयाने हवचार केला. रात्री पती पतनी झोपले 

असता श्रीकरला स्वप्न पडले. तया स्वप्नात तयाने कल्याणनगर 

पाहहले. तो बसवेश्वराचा भव्य प्रासाद पाहहला. या प्रासादात 

हशवभक्त प्रसाद ग्रहण करताांना पाहहलां. श्रीकर व 

काहलकाअम्मा तया राांगेत उभे असलेले पाहहले प्रतयक्ष 

बसवण्णा आपल्या स्वहस्ताने तयाांना प्रसाद हवतरण करताांना 

पाहहलां. तसेच तो प्रसाद ग्रहण करताच तपृ्त झाल्याचांही 



समाधान चेहर् यावर झळकताांना पाहहलां. समतेचे वातावरण व 

समतेने प्रसादाचां हवतरण तया श्रीकरला जातीभेद हनमुालनाचे 

धडे हशकवनू गेले. तरी ते स्वप्न होतां.  

        स्वप्न भांग पावलां होतां. बसवेश्वराच्या अनभुव मांटपातील 

समता आहण उजैन शहरातील समता यातील फरक भपुाल 

महादवेच्या म्हणण्यानसुार श्रीकरला समजला. तयाने 

कल्याणला जाण्याचा हवचार केला. आपला बेत तयाने 

आपल्या पतनीला बोलून दाखवला. काहलका अम्माही तयार 

झाली. तसे ते दाम्पतय कल्याणला जायला तयार झाले. तेथनू 

ते कल्याणच्या चाांभारवाड्यात आले. ज्या चाांभारवाड्यात 

हरळ्या राहात होता. याच कल्याणला सांत हरळ्याची व 

श्रीकरची भेट झाली होती.  

           एक हदवस श्रीकर सकाळी उठला. तयाला मधरू स्वर 

ऐकू येत होते. गाण्याचा आवाज ऐकून श्रीकर तया हदशेने 

हनघाला. तर तो थेट अनभुव मांटपात पोहोचला. तेथील 

वातावरण पाहून तो मोहीत झाला. हतथे तयाची भेट 

चन्नबसवेशेवराशी झाली. तयाांनी श्रीकरचा कल्याणला 

येण्याचा उद्दशे समजनू घेतला व तयाने तयाला इष्टहलांगहदक्षा 



हदली. समाजात कोणीही नीच नाही, उच नाही, तर प्रतयेकाने 

आपले कामधांद ेव्यवस्थीत करावे असे या श्रीकराने आपल्या 

वचनात हलहून ठेवले आह.े या गोष्टी तयाांनी अहभनव 

मल्लीकाजूान या नावाने प्रहसद्ध केल्या आहते.  

           श्रीकर वयोवदृ्ध झाले होते. ते सातवीक वतृ्तीचे होते. 

हब्रज्वल राजाच्या सैन्यात उच्च पदावर तयाांना नोकरी हमळाली 

होती. कल्याणमध्ये गणाचार नावाची सांघटना उभारण्यात 

तयाांचा मोलाचा वाटा होता. माचय्या व श्रीकर हे या गणाचार 

दलाचे प्रमखु होते. तयाांना लोक पे्रमाने काका म्हणत. काकाला 

कन्नडमध्ये ककैया म्हणत. पढुे हचे श्रीकर ककैय्या म्हणनू 

प्रहसद्ध झाले. तयाांचे जगणे पहवत्र होते. साधी राहणी उच्च 

हवचारसरणी ह े ककैय्याच्या जीवनाचे वैहशष््टय होते. 

लहानपणापासून तर मोठेपणपयंत नेहमी प्रभभुक्तीत लीन 

राहण्याचे काया ककैय्या करीत असे. तरीही हब्रज्वल दरबारी ते 

नोकरी साांभाळून बसवेश्वराच्या तसेच हरळ्याच्या जातीभेद 

हनमुालनाच्या कायाात ते मदत करीत असत.  

            गलुाबीशी नेहमी ज्ञानभट भेटत होता. तयाला 

हववाहाच्या गोष्टीबद्दल आकर्ाण नव्हते. तर आकर्ाण फक्त 



कामवासनेपुरते होते. वासनेच्या गोष्टी काढताच गलुाबी 

हववाहाचा हवर्य जेव्हा छेडत असे. तेव्हा तो कसातरी 

हववाहाची गोष्ट टाळत असे. आपण तर मनाने एकत्र झालो 

आहोत असा बहाना करुन तर कधी कोणते आश्वासन दवेनू 

ज्ञानभट गुलाबीची गोष्ट टाळत राहहला. मी तझुाच आह ेम्हणत 

म्हणत तो गलुाबीच्या शरीराचा भोग घेतच राहहला. हतलाहा तो 

हववाह आपल्याशी करेलच असे वाटत होते. कारण हतच्या 

पोटात आता गभा होता. जेव्हा ती गरोदर असल्याची बातमी 

ज्ञानभटाला माहीत झाली, तेव्हा ज्ञानभट खशु झाल्याचे हतने 

पाहहले होते. पण तयाच्या खशुीमध्ये हनव्वळ उपहास आहण 

नौटांकीपणा होता. तो नौटांकीपणा गुलाबीच्या लक्षात आला 

नाही.  

          सांगभट आहण ज्ञानभट या दोघाांनीही हतला मागाातनू 

हटहवण्याचा हवडा उचलला होता. तयासाठी तयाांनी दवांडी ही 

हदली होती. जो कोणी आांतरजातीय हववाह करेल वा प्रोतसाहन 

दईेल, तयाला दहेाांत शासन दणे्यात येईल. मग दवांडीची चके् 

गावागावात हफरत होती. आता मात्र मागाातील काटा 

आपोआपच दरू होईल असे सांगभटाला वाटत होते. फक्त 



लग्नाला नकार दणे्याचीच दरेी होती. पण बोलायला हहांमत होत 

नव्हती. पण हनश्चयापढुे कोणाचेच जसे चालत नाही. तसे 

तयाचेही झाले. तयाने मनाशी खणुगाठ बाांधली होती नकार 

दणे्याची. ती तो आज पणूा करणार होता.  

         गलुाबीनेही दवांडी ऐकली होती. ती हचांतेत पडली होती. 

कदाहचत ज्ञानभटानां नाही म्हटलां तर... हतला रात रात झोप येत 

नव्हती. सारखां हतला आपल्या गरोदरपणाची हचांता लागली 

होती. तशातच एक हदवस ज्ञानभट हतला भेटायला आला. तसा 

जवळ येताच गलुाबी म्हणाली,  

        "तमुी मले हकती तळपवताय. कवा करान लगन 

माह्याशीन.” 

       "हो, पण जरा येळ हवा.” 

        "माहे्य हदवस भरत चालले आन ्तमुाले अजून हकती येळ 

हवा.” 

        "गलुाबे एक साांग, तु दवांडी आयकली का?” 

         "हो, आयकली. मांग तया दवांडीचां का घेवनू बसले.” 



          "अवां, मी आतां गभागळीतच झालो हाये. मी परुता 

घाबरलो हाये. आपल्या दोघायच्या हपरमाची ताटातटू होण्याचा 

योग हदसत हाये या दवांडीतून.” 

          "ताटातटू आन ्हपरमात. ते बी आपल्या दोघाची... ते 

दवांडीतनू... कसां शक्य हाये?” 

            "मांग का तया दवांडीनसुार आपण दोघायनां का 

फासावर लटकून मराचां. मले नाय मराचां बाबा.” 

          "मांग हपरम करताांनी नाय समजलां तमुाले? तयायेळी 

तसा इचार नाय आला?” 

          "गलुाबे हपरम आांधळां असतां. आतां ते डोळस झालां 

हाय.े” 

         "मांग मी आतां का करु? ह ेबाळ घेवनू मी कोठां जाव?ू” 

          "मी तहु्या रस्ताच मोकळा केला.” 

         "म्हांजे? मी समजलो नाय.” 

          "म्हांजे मी तुला सोडून जाणार. मी तहु्याशीन लगन करु 

शकत नाय. दवांडीनसुार आपण लगन केला तां. तुले मालमू 

हाय,े का होणार हाये ते. तयापरस त ुआपल्या जातीशीन लगन 



कर. मी बी मा जातीशीन लगन करतो. दोघांबी वाच ूआन ्सखुी 

राहू. त ुतुह्या घरी. मी माह्या घरी.” 

             "का बोलता ज्ञानभटा, माह्या जातीचा इचार न करता 

तमुी हपरमाच्या गोष्टी करत होतया. माह्या सौंदयाावर तमुी 

भाळल्या होतया. मणत होतया का जाती माणसानांच बनवल्या. 

सौंदयाापरस जात मोठी नाय. हपरमाच्या पाशात अडकहवलात. 

तमुी बी अडकलात. लगनाचां आमीर् दवेनू... माह्या शरीराचा 

उपभोग घेतला. आन ् आज नाय मणता. लाज नाय वाटत 

एवळीशीबी.” 

        "तयात मा का एकट्याचा गनुा हाये. टाळी का एकाच 

हातानां वाजते का?” 

          "असां ततवज्ञान साांगा नोको मले. तमुाले मी माह्य 

सवास्व अपाण केलां. मीनां माह्या जातीची पोरां हझडकारली. मी 

तमुच्यावरच हनस्सीम हपरम करत होते. आज मले तमुच्यापासनू 

हदस गेले हायेत. ह ेतमुचच बाळ. मी तमुच्याच बाळाची आई 

होणार ह े माईत असूनबी तमुची अशी भार्ा... असां 

हझडकारणां.” 



          "तयात तहु्याच दोर् हाये. तलेु माईत असूनबी तू 

माह्याशीन हपरम केलां. तहु्याबी शरीराचा भकू भागली का नाय.” 

         "हो माह्याबी आन ्तमुच्या बी शरीराची भकू भागली. 

पण आतां यातनू हनमााण होणार् या या बाळाचां कसां?” 

          "तो बाळ का मले इचारुन ठेवला त.ू” 

         "पण तो तां तमुच्याचमळुां राह्यला ना.” 

          "ते समदां जाव ूद.े मले भार्ण नोको दवे.ू तुह्यासोबत 

लगन करुन फासावर लटकण्याचां धाडस नाय माह्यात. मले 

माफ कर लागन तां.” 

         "हपरमात दोघांबी फासावर लटकलो तां का झालां? दोघांबी 

आणाबाणा टाकत होतो न. आतां बी काई चुकलां नाय. मी 

तमुच्या पाया पळते. मले असां टाकू नोका. माई शपत हाये 

तमुाले.” 

           नकळत हतच्या डोळ्यातनू अश्रधुारा टपकायला 

लागल्या. ती हवनांती करु लागली. हातापाया पडू लागली. 

गहहवरुही लागली. तरी तया ज्ञानभटाला दया येत नव्हती. तसा 

तो म्हणाला,  



          "ह ेपाय, मी इद्वान पांडीताचा पोरगा हाय. तयायेळी मा 

मखुा झालो असलो तरी आतां मा बापानां मले शायनां केलां हाय. 

गलुाबे, आजपासनू त ूमाह्याशीन लगन करण्याचा इचार सोडून 

द.े” 

        "मांग माह्य ही आयका. तमुी माह्याशीन लगन नाय केलां 

तां मी जीव दईेन जीव. समजलां.”ती रडत म्हणाली.  

          "तलेु का कराचां ते तर. पण मले साांग ूनोको.” 

         "खरांच नोको साांग.ू” 

         "हो नोको साांग.ू मी तहु्या रस्ता मोकळा केला.” 

          "ज्ञानभटा$हे परमेश्वरा या स्रीजातीले डांक माराचा 

प्रयतन करणार् या या कालसपााले समज का येव ू दते नाय. ह े

परमेश्वरा, तू सारां कर. परांत ूया स्रीजातीचां सतव ढळू देव ूनोको. 

या कालसपााले ठेचनू काळ म्हांजे झालां. ज्यानां हपरमाच्या 

आणाबाका टाकल्या. दवेा तो कालसपा हनगाला. म्हून साांगतो. 

दवेा, त ूतयाले माफ करु नोको.” 

           तसा ज्ञानभट झटक्यानां हनघून गेला. गलुाबी मात्र ददुवैी 

मनानां दःुखी झाली होती. तशी हतही घराकडे एकेक पाऊल 



टाकत रडत रडत जात होती. तसां हतचां घर आलां होतां. तशी ती 

गप्प झाली. हतनां डोळे पसुले. आजीला माहीत होव ूनये याचा 

वेध घेवनू... आजीच्या नजरेत एक नजर टाकून ती हनघून गेली.  

           आजीच्या समोर नातीन आत गेली होती. तया 

आजीनेच हतला लहानाचे मोठे केले होते. पण नकळत 

आश्वासन व आमीर्ानां हतचां पाऊल हफसललां होतां.  

          जशी गलुाबी आत गेली, तशी आजीला हचांता वाटली. 

दररोज आजीशी घरी येताच बोलणारी मुलगी आज का बोलली 

नसावी याचां हतला नवल वाटलां. तशी माजघरात जावनू एका 

कोपर् यात बसून गलुाबी रडत असलेली आजीनां पाहहली. हतचां 

रडणां म्हातार् या आजीला ऐकू आलां. तशी आजी माजघरात 

गेली व हवचारता झाली,  

          "गलुाबे, का झालां? कावनू रडतेस? मी आजपयंत तलेु 

असां कधी रडतानी पाह्यलां नाय. आन ्आज अचानक.” 

          गलुाबीनां मान वर केली. हतनां आजीकडां पाह्यलां. तसे 

हतने डोळे पसुले आहण ती आजीला हचपकली. तशी पुन्हा धाय 

मोकळून रडायला लागली. तशी आजी पनु्हा म्हणाली,  



        "बाळ, का झालां? कोणां काई मणलां का तलेु? मले साांग. 

मी आतांच तयाची खबर घेतो.” 

           तशी ती रडत रडत आपलां दःुख साांग ूलागली.  

          "आजी, तो सांगभटाचा पोरगा ज्ञानभट नाय का?” 

          "हो तो मखुा... का केलां तया मखुाानां. तलेु छळलां का 

साांग. मी जातो तया पांडीतयाकळां. तयाची पांडीतकीच काळतो. 

म्हांतेत न इटाळ होते म्हून. मांग आमच्या पोरीयले छळतानी 

इटाळ नाय होत.” 

          "नाय आजी, भाांडाले जाव ूनोको. आपलीच बदनामी 

होईन.” 

         "पण का केलां... का केलां तरी का तया कुत्र्यानां.” 

         "आजी, तयानां मले हपरमाच्या नावाखाली लय छळलां. 

माह्या दहेाचा उपभोग घेतला दोन साल.” 

           "दोन साल झाले आन ्त ूआतां साांगतेस. बरां आतां का 

मणणां हाये तयाचां?” 

           "आतां तो मले म्हांते हपरम कराचां नाय. मले इसरुन जा.” 



          "मांग बराबर म्हांते तो. दसुरा जातीचा पोरगा पावनू लगन 

करु. पण बाळ तनुां असां कराले नोयतां पाह्यजे. अवां ते बामण 

आन ्आपण चाांभार. खरांच आपलां पटते का तयाईशीन. असां 

कराले साांगतलां कोण?” 

           "चकू झाली आजी. मोठी चकू झाली. मी नादान होती. 

पण तयाले समजत नोयतां का?” 

         "ह े पाय तो भैयताड पोरगा, आन ् तयाच्या तू हपरमात 

पडलीस आतां पाय बरां कोणावप हबतत हाये ते. पण बाळ, त ू

हचांता करु नोको.” 

        "अवां आजी, तोच मणत होता. आन् आणखीन मणत 

होता का मी लगन करीन.” 

         "अवां, ह ेबामणाचे पोट्टे लय बदमाश रायतेत. लग्नाचा 

आश्वासन दतेेत. पण लगन करत नाय.” 

          "हो. पण मले तयाच्यावर इश्वास वाटत होता आजी.” 

         "मांग आतां गेला न तो. जाव ूद"े 

          "हचांता नोको करु तां का? अजनू दसुरी गोष्ट बाय.” 

         "दसुरी कोणती गोष्ट पोरी?” 



         "त ूरागवशीन नाय तां साांगते.” 

         "नाय रागवत. साांगून टाक. मन हलकां  होते.” 

         "आजी, मी तलेु कसां साांग?ू मले हहांमत होत नाय.” 

         "हहांमत कर पोरी, आपल्याले तयाच्यावर उपाय करता 

येईल.” 

         "आजी, मले ज्ञानभटापासनू हदस गेलेत.” 

         "हदस गेले मणतेस. काय झालां परमेश्वरा... एवळे दःुख 

मा पोरीले. लानपणी माय बाप नेलास. आन ्आतां हे इपरीत. 

पण तरीबी त ूघाबरु नोको बाळ. मी दवाई दईेन.” 

        "हनदान चार पाच मयने झाले असन असां वाटते. तो 

भडवा लगन करीन मणे न आजी.” 

        "चार पाच मयने होवनू तुनां मले साांगतलां नाय. माांग तू 

उलट्या करत होतीस. पण मले वाटला का तहुी तब्येत खराब 

असन. कावीळ झाला असन म्हून करते उल्ट्या. पण भलतांच 

हनगलां ह.े अवां तुनां मले माांगच साांगतलां असतां तां ह ेयेळ आली 

नसती. आतां मातर बदनामी होईन पोरी. हनव्वळ बदनामी. 

आपल्याले का मणन पोरी लोकां . पह्यलांच तां आपल्याले 



आपल्या हबरादरीचा इटाळ होते मणतेत. आन ् ह े माईत 

झाल्यावर तां आपली जात आपल्यालेच वाळीत टाकन. 

तयापक्षा आपण मेलेलां बरां पोरी.” 

         गलुाबीसह हतच्या आजाच्याही डोळ्यातनू अश्र ू येत 

होते. पण तया अश्रुांना आवाज दणेे योग्य वाटत नसल्याने आजी 

गप्प होती. तसे हतच्या मनात आतमहतयेचे हवचार हनमााण झाले 

होते. तो बेत हतनां आजीला साांगीतला. आजीही तयार झाली 

होती. अशाप्रकारे समाजव्यवस्थेने गलुाबी आहण हतच्या 

आजीच्या रुपात बळी घेतला होता.  

        गलुाबी आहण हतच्या आजाचे बहलदान वाया गेले नाही. 

पढुील काळात दहलत हपढी सधुारली. जबरदस्तीने उच्च 

वहणायाांच्या पोराांशी पे्रम करु लागली. नव्ह ेतर जबरन लग्नही 

करु लागली.  

         "आजी एक इचारु"गलुाबी म्हणाली.  

          "इचार. आतां शरम बाळग ूनोको.” 



          "मी गरोदर हाये. चार पाच महहण्याचा गभा पळू शकत 

नाय. तचू मणतेस का आपली बदनामी होईन. पण तयावर 

माह्याजोवर एक उपाय हाये.” 

         "कोणता उपाय पोरी?” 

           "आपण आतमहतया कराची.” 

          "अाातमहतया!" 

          "हो आतमहतया. तु तां म्हातारी झाली हायेस. तहु्या का 

उपयोग आतां. आन ्मी तां चाांडाळीनच. मी बाळाले जनम दवेनू 

बी लोकां  मले पणु्यवान समजणार नाय. तयापरस मेलेलां बरां. तचु 

मणालीस.” 

         "ठीक हाये. तहु्य मणणां.” 

        तयाांनी मरण्याचा हवचार केला. दोघ्याही एकमेकाांचे गळे 

धरुन रडल्या. गलुाबीनां हवर्ाचे प्याले तयार केले. तयातील एक 

प्याला आपण घेतला. दसुरा आजीच्या हातात हदला. 

दोघाांनीही एकाच वेळी हवर्ाचे प्याले प्राशन केले. तसेच 

तळपत तळपत मकुाट्याने आपले आयषु्य सांपवले. सकाळी 

दार उघडे नसल्याने व जास्त वेळ झाली असल्याने गुलाबी व 



हतची आजी कशी उठली नाही याचा हवचार करुन लोकां  हतच्या 

घराकडे गेले. तयाांनी पडलेली पे्रते पाहहली. तसे ते हरहरले. पण 

कारण माहीत झाले नाही. तयाांनी गुलाबी व हतच्या आजीला 

मठुमाती हदली. तसेच गुलाबीचा इहतहास कायमचा बांद करुन 

टाकला. पण समाजव्यवस्थेने तयाांच्या मतृयचूे कारण जाणनू 

घेतले नाही. ते गपुीतचां गपुीतच राह्यलां अखेरपयंत. तयामळेु 

समाजाचे हकडे सांगभट आहण ज्ञानभट बा इज्जत बरी झाले 

होते. गुलाबीचा आहण हतच्या आजीच्या आतमहतयेला 

जबाबदार असूनही...  

          "मांग साांग वनजा, तहु्य मत माह्या मताशीन जळूु शकन 

का?” 

          "हो कावनाय जळूु शकत. अवां, पतनी नवर् याच्या 

इशार् यावर अवलांबनू असन तां सवा काई ठीक होते.” 

         "हो पण...” 

         "पण का हशलवांता?” 



         "पण ह े दवांडी आपल्याले अडचणीत आणू शकते. 

आपल्याले आन ्आपल्या बापालेबी. तयामळुां आतां आपल्या 

बापाले पह्यलां इचारु.” 

        "आन ्आपल्या मायबापानां नाय मणलां तां.” 

        "नाय मणलां तां आपण कसा लगन करु?” 

        "मांग मीबी आतमहतया करीन कुमार गलुाबीसारखी.” 

         "मी तमुच्याहशवाय एक पलबी जीवांत राव ूशकत नाय. 

ते तां सोडा कुमार. मी तमुच्यापासनू दरु राव ूशकत नाय. तमुी 

नाय मणलां तां या जगण्याचा का उपयोग? अवां बाई कोणाही 

एकाच परुुर्ाले सवास्व अपाण करते. जे बाकीच्या लोकायसमोर 

नाईलाजानां रायते वा स्वखुशीनां वावरते. हतले वाराांगणा मणतेत. 

तसा मले मा जीवन कराचा नाय. मी फक्त तमुच्यावर हपरम 

करते. मले वाराांगणा बनाचां नाय. वाराांगणा बनण्यापक्षा मेलेला 

बरा.” 

        "वनजा, रागावलीस. अवां मी फक्त एक इचार म्हून मणलां 

आन ् त ू तां साक्षात तयाचा परीणाम आधीच मनाले लावनू 

घेतला. अवो ते जरी नाय मणन तरी मी हाये न एवळा. मी काई 



ज्ञानभट नाय. ज्ञानभटाले वाटलां असन का तयाच्या तयाच्या 

हपरमाच्या चाळ्याची बातमी राज्यात फैलावणार नाय. पण ते 

वाताा राज्यात फैलावली हाय. तयामळुां तां हकतयेक लोकां  

आांतरजातीय लगनाले धास्तावले हाय. पण म्हून का 

आांतरजातीय इवाह करु नये का?” 

         "का करु नये? प्रतयेक तरुण तरुणीले आपला जोडीदार 

हनवडीचां स्वातांत्र्य हवां. नायतां मायबाप मणते तया तरुणाईशीन 

लगन करावा लागते. मांग पोरीयले तो पसांत रावो का न रावो. 

तो काळा रावो का गोरा. बायाले तसां तां पसांतच करावा लागन. 

तयात चाांगला भेटनच असां नाय. चाांगला जर का भेटला नाय तां 

जीवनभर आपल्या भाग्याले दोर् दवेनू पसतावा लागते. 

तयापरस आपण दोघां लगन केलेलां बरां. मी जर तमुाले सोडून मा 

लगन केला तां मले तमुच्यासारखाच भेटन म्हून साांगता येत नाय. 

कुमार, तमुी माह्याशीन लगन करान तां मले लय चाांगलां वाटन. 

नायतां मी इतरायशीन लगन करण्यापक्षा मरुन जाईन.” 

         "मांग त ूजर तयार हाये तां मी बी तयार हाये. जरी आपले 

मायबाप आतां तयार नसतीन तरी... तरीही आपण लगन करुम 

मोकळे होव ूमणतो.” 



         "आन ्आपल्यासाठीच सजवला हाये अनभुव मांटप... 

पण तया अनभुव मांटपात आपण जावनू कसे मणतो.” 

          "अवां तहु्य बी बराबर हाय. त ु एक काम कर. तनुां 

आपल्या बापाले माांगां मणलां होतां न का, का जर तयाईन ्

परवानगी देली नाय तां तयाईले मराची धमकी देवनू म्हून.” 

          "बराबर.” 

          "तां मांग जा आतां. मी बी जातो. पण हनरोप नक्की साांग 

मले. इतराईले साांग ू नोको. नायतां सटवीच्या लगनाले सतरा 

हवघनां असां व्हायचां.” 

         "ठीक हाय.े” 

         "जा आतां. पण येतानी गोळ बातमी घेवनू ये.” 

          "हो.” 

          ती तशी हनघून गेली. घरी गेली. घरी हतचे वडील 

पाठीमागे हात बाांधनू कसलातरी हवचार करीत रस्तयावरुन 

सारख्या चकरा मारत होते. तयाांच्या एकां दर हावभावावरुन व 

वतानावरुन तेच हदसत होतां. तशी चाणाक्ष नजरेतून न्याहाळत 

असलेली वनजा आपल्या वडीलाला म्हणाली,  



          "हपताजी, तमुी असे का बरां हफरत हात. काईतरी 

इचारात हदसता. आन ्हचांतेतबी. कोणता इचार मनात चालला 

हाये हपताजी?” 

          "पोरी, मी तां तुह्या भहवष्याचाच इचार करतो. मले वाटत 

हाये का तहु्य लगन कसां करता येईन.” 

          "म्हांजे? मले तमुी का मणता ते समजलां नाय.” 

        "पोरी, दवांडी झाली राज्यात. जो कोणी आांतरजातीय 

लगन करन वा तयाले प्रोतसाहन दईेन तयाले दहेाांत शासन दणे्यात 

येईन.” 

           "आन ् तमुी कोणाले न घाबरणारे तया दवांडीले 

घाबरल.े” 

         "पोरी, मी हपकला पान हाओ. पण तहुी सरुुवात हाये. मी 

तलेु खोव ूशकत नाय. म्हून घाबरा लागन का नाय.” 

          "तमुी जर का घाबरान. तां आमी कसे धीटाईनां पळुां 

जावनू. पण बीन काय नाय हपताजी, मले तया कुमाराशीनच 

लगन कराचा हाये. तयाहशवाय मी कोणाशीनबी लगन करणार 



नाय. आन ्मी साांगते का तया कुमारासारखा पोरगा मले पती 

म्हून सात जनमात भेटणार नाय.” 

         "ठीक हाये बेटा. पण ह ेदवांडी.” 

         "हपताजी, दवांडीचां जाव ू द्या. मले साांगा, ह े दवांडी तां 

लगनाच्या पह्यलांची हाये. जर लगन झाल्यावर सांकट आली तां 

तयाचा सामना आमी कसा करणार? हे दवांडी... आन ् या 

दवांडीचा सामना आमाले करावाच लागन. मले साांगा, जे 

आमच्या नशीबात असन, तेच घडन का नाय.” 

        "तहु्यी बी गोष्ट बराबर हाये पोरी.” 

          "मांग आतां एक काम करा. बसवण्णाले भेटून तमुी 

आमचां लगन तया अनुभव मांटपात लावनू द्या. पुळची पळुां 

पाव.ू” 

          "ठीक हाये पोरी.” 

          "पण तयाचा परीणाम? परीणामाले तयार रायशीन 

पोरी.” 

          "आपण परीणाम पाहून घेव ू हपताजी. का का करतीन 

फासावरच लटकवतीन न. पण एक इचार करा. तयाची हदशा 



ठरन. तया बहलदानातनू शेकळो वनजा आन ् हशलवांत तयार 

होतीन. हा इहतहास एक रक्तरांजीत इहतहास म्हून नोंद होईन. 

तसेच शेकळो मधवुय्याबी तयार होतीन. आपण अमर होवनू 

या धरेवर.” 

          "तां मांग ठीक हाये बेटा, लवकरच मी महातमा 

बसवेश्वराची भेट घेतो. आन ् तया अनुभव मांटपात तहु्या 

लगनाची घोर्णा करुनच टाकतो इश्वरकुरपेनां आपल्या 

प्रयतनाले यश येईनच.” 

          मधवुय्या पोरीच्या बोलण्यानां भारावला होता. जण ू

मलुगी म्हणजे मागील जन्माच्या पणु्याईचे फळ वाटत होते. 

हतनच मधवुय्याच्या डोळ्यावरचा अांधकारमय आहण 

अांधहवश्वास ू चष्मा काढला होता. नव्ह े तर तयाची मलुगीही 

अस्पशृ्यतेची बेडी तोडण्यासाठी तसेच दोन समाजाांना एकत्र 

करण्यासाठी पढुे सरसावली होती. मधवुय्याला ते पाहून 

आकाश ठेंगणे झाल्यासारखे वाटत होते. अतयांत गणुी मलुगी 

भेटली म्हणनू मधवुय्या इश्वराला धन्यवाद दते होता. तसा तो 

म्हणाला,  

         "पोरी, मी बसवेश्वराची भेट घेवनू येतो.” 



         "बरां हपताजी, बसवण्णाबी स्वागतच करन तमुच्या 

हनणायाचां.” 

         मधवुय्या बसवेश्वराची भेट घेण्यासाठी गेला. तयाने 

मांत्रीपदाचाही तेव्हा हवचार केला नाही. तसेच ज्याने आपल्या 

कुलाचे जीवन वाचवले, तया हरळ्याच्या मलुाली मलुगी दणेे 

ह े तो स्वतःचे सौभाग्य समजत होता. तया दृहष्टकोणातनू तो 

पढुील पावले टाकत होता. तसा बसवेश्वराजवळ पोहोचताच तो 

बसवेश्वराला म्हणाला,  

        "मी आलोय. एक काम पडलां आपल्याकळ.” 

        "या मांत्रीसाहेब या. बसा. साांगा कसां का येणां केलांत.” 

        "महानता तमुच्या ठायी कुटकूट भरली हाये बसवण्णा. 

तमुी या जगाचे उद्धारकते हात. प्रतयक्ष इश्वरच हात बसवण्णा.” 

          "असां बोल ूनोका. मी काई इश्वर नाय. मी काईच केलेलां 

नाय. तो दवेाचां काया हाये. मी फक्त दवेाच्या कायााचा मागा 

मोकळा कराचा प्रयतन करत हाये.” 

          "नाय बसवण्णा, तुमी समाजातल्या जनु्या रुढी परांपराले 

दरू भगवासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावता. परीणामाचा 



इचारच करत नाय. बघा न. हा अनुभव मांटप स्थापन करुन तमुी 

दहलताच्याबी इचाराले खतपाणी घालता. तमुी हकती थोर हात 

बसवण्णा.” 

         "ते जाव ूद्या. तमुच्या येण्याचां प्रयोजन साांगा आधी.” 

           "महातमा, तमुी मले हदक्षा दलेी. तवापासून माह्यात 

नवहवचाराचा सांचार झाला हाये. माह्यी एक इनांती हाये.” 

         इनांती... आन ्तमुची! बोला मांत्रीसाहेब तमुची कोणती 

इनांती हाये. ते तमुची इनांती. तमुी इनांती नोका करा मले. आज्ञा 

करा. तमुचा इचार स्वागताहा राईन असां समजा.” 

         "मी मणलां माह्या पोरीचा वनजेचा लगन...” 

         "बोला, मांत्रीसाहेब. बोला. हनःसांकोच बोला का बोलाचां 

ते.” 

         "मी मणलां, वनजेचा लगन हरळ्याच्या पोराशीन कराचा 

इचार हाय.” 

         "हरळ्याच्या पोराशीन... तया हशल्याशीन.” 

         "हो मणलां.” 



         "करा न मांग.” 

         "पण तमुची परवानगी घ्यावा मणलो. मी मणलां का तया 

दोघाचा लगन अनभुव मांटपात करावा.” 

         "अनुभव मांटपात. चाांगली गोष्ट हाये.” 

        "पण बसवण्णा, तयाचा परीणाम... तमुालेबी तयाचा 

परीणाम भोगा लागन न.” 

           "मी समथा हाये मांत्रीमहोदय. ह्या पहवत्र कामासाठी मले 

मा मांत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला तरी दईेन. पण तमुी 

तमुचा इचार पक्का करा.” 

         "तां बसवण्णा, झाला... आमचा बी इचार पक्का झाला. 

तमुी मा पोरीचा आन ्तया हरळ्याचा लगन तया अनभुव मांटपात 

लावनू द्या. आन ्तयाईले आशीवााद द्याले बी तमुी हाजर राहा 

म्हांजे झालां.” 

         "हो आमी ही तया हरळ्याच्या पोराच्या लगनाले हाजरच 

राव.ू आखरी तयाचे उपकार हायेत माह्यावर.” 

         "ठीक बसवण्णा. आमी चालतो आता. आता परत भेटू 

अनभुव मांटपातच.” 



          "ठीक हाये. जा तमुी. हनःसकोचानां जा.” 

          मधवुय्या तेथनू हनघनू गेला होता. जाता जाता मनात 

हवचार करीत होता. तयाच्या मनात दवांडीच्या परीणामाचा 

हवचार होता. कदाहचत तयानांतर अराजकता माजनू मधवुय्याला 

फाशीही होणार होती. तरीपण परीणामाचा हवचार न करता 

तयाने तो हववाह करुन दणे्याचा हनधाार केला होता. एका चाांभार 

व्यक्तीसमवेत एक  ब्राह्मण व्यक्तीही आज समाजाच्या अघोरी 

नीतीहनयमाहवरुद्ध बांड पकुारायला तयार झाला होता. बांड... जे 

उभारल्याहशवाय तया अघोरी प्रथा व हनयम मोडणार नव्हते. पण 

ह ेकाया परीणामाची हचांता न करता करणार होते. जण ूतयाांनी 

तसा वसाच घेतला होता.  

     

  



भाग चौदावा 

 

          हशलवांत घरी परत आला. तयाच्या मनात तया दवांडीची 

भीती होती. तयाने वनजेला समजावले होते. पण तरीही वनजा 

मात्र गप्प राहहली नाही. हतनां हववाह करील तर हशलवांताशीच 

करील. नायतर लग्न करणार नाही. तसेच लग्न म झाल्यास 

आतमहतया करील अशी धमकी हदली होती. ती धमकी ऐकून 

हशलवांत बावचळला होता. काय करावे ते तयाला सुसह्य झाले 

होते. तयाला काही सचुत नव्हते. तसा तयाला हरळ्याचा 

आवाज आला.  

         "बेटा कुमार... कुमार$ बेटा कुमार$$" 

         "का अप्पा.” 

         "इकळां ये बेटा.” 

        "हशववांत जवळ गेला. तसा हरळ्या म्हणाला,  

          "हशलवांता, त ूनावाप्रमाणेच हशलवांत म्हणावा लागन.” 

          "का बरां असां बोलता बाबा?” 



          "पोरा, त ूखरांच सामाहजक परीवतान कराले हनघालास. 

पण...” 

         "पण का अप्पा?” 

         "पण पोरा, त ूघाबरु नोको. हा हरळ्या तहु्या बाप हाये 

तहु्या पाठीमागां तटस्थ उभा. पण पोरा.” 

         "का अप्पा?” 

         "तनुां दवांडी आयकली का?” 

         "हो अप्पा, आन ् तया दवांडीनसुार दहेाांत शासनाची 

हशक्षा हाये. देहाांत शासन म्हांजे जो कोणी आांतरजातीय इवाह 

करन तयाले आन ्जो कोणी तयाले प्रोतसाहन दईेन तया दोघालेबी 

फासावर लटकां वतीन.” 

        "म्हांजे तुले माईत हाये मणायचां.” 

         "हो मले वनजानांच साांगतलां.” 

          "म्हांजे वनजा तुले भेटली म्हांतेस.” 

         "हो, वनजा मले भेटली.” 

         "का मणे ते?” 



         "अप्पा, ते मणत होती का असां घाबराचां नाय. असां 

घाबरुन सांसार होत नाय. सांसार सुखाचा झाला पाह्यजे असां 

वाटत असन तां अशा प्रकारच्या तचु्छ गोष्टीयले थारा द्याचा 

नाय.” 

          "अजनू का मणत होती ते.” 

          "अजनू मणत होती का हतच्या बापाले साांगून अनभुव 

मांटपात लगन कराची कोशीस कराची. बसवेश्वराले उपस्थीत 

ठेवनू तयाईच्या साक्षातकार साक्षीनां लगनसोहळा आटपांवायचा. 

मणत होती का फासावर लटकवलां तरी चालन. मायबाप नाय 

मणतीन तरी चालन. पण आपण लगन करुन... वाटल्यास पळून 

जावनू लगन करुन.” 

          "नाय पोरा, पळून गेल्यानां समाजसधुारणा होणार नाय. 

तलेु ररतसरच लगन कराचा हाय. माह्या तां आहशवााद हाये तलेु. 

त ूघाबराचां कारण नाय.” 

          "नाय अप्पा, मी घाबरत नाय. मी हरळ्याचा पोरगा 

हाये. नरसय्या बाचा सांस्कार हाये माह्यावर. घाबरणारी 

चाांभाराची जात नाय. अवो अप्पा, आपण वाघा हसांहाशीन पांगा 

घेणारी माणसां. अवो, तमुच्यामळुां आपल्या घरी प्रधानमांत्र्याचां 



आगमण झालां आपल्या वस्तीत. आन ् तमुच्याचमळुां 

मधवुय्याचां हृ्रदय परीवतान झालां. पळुचा आपला समाज मणन 

मोठ्या हदमाखानां का हरळ्या चाांभारानां सगळ्यात पह्यलां 

समाजपरीवतानासाठी क्ाांती केली होती. समाजक्ाांती... 

क्ाांतीच्या परीणामाची हचांता न करता... तमुी चाांभार समाजात 

नाय तां सांपणूा दहलत जातीतले पह्यले क्ाांतीकारक ठरान अप्पा, 

आन ्समाजसधुारकही...” 

          "पोरा, ते समदां बराबर हाये. पण त ू तय्यार हाये का 

मनापासनू.” 

          "शाब्बास माह्या पोरा... शाब्बास. त ूखरा चाांभाराईचा 

भाग्यहवधाता हायेस. माह्यापक्षा खरी समाजक्ाांती तां तूच करत 

हायेस. इटाळ मानणार् या तया बामण समाजाच्याच पोरीले 

पटवनू हतच्या इच्छानसुार हतच्याशीन लगन करुन समाजाच्या 

पह्यला सरुुां ग तचु लावत हायेस पोरा. शाबास पोरा शाबास. मले 

आज तलेु जनम दले्याचां खरां साथाक वाटते. मले तुह्याबद्दल गवा 

वाटते. तहु्यापासनू सवा चाांभार समाजातले लोकां  मणतीन पतु्र 

हवा तां हशल्यासारखा. ज्यानां बामणाची पोरगी पटवनू 

हतच्याशीन लगन करुन अस्पशृ्यतेले पह्यला सरुुां ग लावला. 



आतां मले जरी मरण दलेां तरी मी ते मरण आनांदानां हस्वकार 

करीन.” 

          "अप्पा, ह्या देहाांत मरणानां कोणी सांपत नाय. मले तां 

माह्य स्वप्न आजच साकार होताांनी हदसत हाये. ज्या समाजानां 

आपल्या समाजाले वांहचत ठेवलां दवेाचां दशान घेव ूदलेां नाय. 

तोच समाज आज आपल्या जोडीनां पांगतीले बसाले तयार हाये. 

आपल्या घरामांधी हशराले तयार हाये. तोच समाज उद्या 

आपल्याले पांगतीले बसवन आन ्पोरीबी दईेन आनांदानां. पण 

तयाची सरुुवात तहु्यापासनू होव ूद.े आन ्अप्पा, ज्या गलुाबीले 

आज आतमहतया करा लागली न. तसां पळुां होणार नाय. 

आपल्याले जशा ते पोरी दतेीन. तशा पोरी ते बी माांगतीन. 

समजलां अप्पा. हा इहतहास लोकायले समाजपरीवतानापासून 

रोखणार नाय. उद्या तयाईचे लगन समारांभ आन ्आपले समारांभ 

एकत्र होतीन. आपल्यालेबी मांदीराच्या गभागहृापयंत जाची 

परवानगी भेटन. एवळांच नाय तां कोठांबी आपल्याले केवाबी 

जाता येईन. तसां उद्याचां मले सपनच हदसत हाये.” 

          "पोरा, सपन नोको पाव.ू सपन साकार होत नाय. सरवांच 

सपनां साकार होत नाय.” 



           "अप्पा, जे सपनां खर् या मनानां पाह्यले जातेत. ते खरे 

होतेत. पण तयासाठी कय्यो हपळ्या जातीन.” 

          "पोरा, दवे करो आन ् तहु्य सपन साकार होवो. जेवा 

अरळहलांगेश्वराले आपल्या जातीची दया येईन. तेवा मातर दवे 

कोणाले नाय कोणाले बदु्धी दवेनू पथृ्वीवर पाठवन. दवे एक 

हदवस परीवतानासाठी येळ काळनच.” 

           "अप्पा तसां हगसां काय नाय. दवेापाशी एवळी फुरसत 

नाय. आन ्दवे काई जनम घेत नाय. आन ्दवे काई कोणाले 

जनम बी दते नाय. ह ेसवा थोताांड हाये. परीवतानासाठी दवेाची 

गरज नाय. माणसाच्या करणीची गरज हाय.” 

         "हो, तहु्य बी मणणां बराबर हाय. माह्या बाप 

नरसय्यालेबी परीवतान व्हावां असांच वाटत होतां. पण तरीबी 

कोणीबी दहलत जागला नाय. शेवटी मले जागा लागला. 

समाजपरीवतान करासाठी आन ्अस्पशृ्यता उखडून फेकासाठी. 

मले तां पोरा आज अहभमान वाटते का मा कायाासाठी मा पोरगा 

बी हहांमतवान भेटला, का जो जोहार मायबाप मणता मणता 

सामाहजक परीवतानाच्या गोष्टी कराले लागला.”प्रतयेक 

मायबापाले पोराचा हवेा वाटन तसांच करावां पोरानां. हनदान 



माह्या इहतहास पावनू तरी पळुां दहलतानां जागावां. आपल्या 

पोराले हहांमतवान बनवावां. कारण समाजपरीवतानासाठी 

हहांमतीची गरज रायते.” 

         "खरांच पोरा, तहु्या माह्या बहलदानातनू शेकळो हरळ्या 

व शेकळो हशलवांत तयार होतीनच. पण एक गोष्ट लक्षात घे का 

मले नाय वाटत बसवेश्वराले तहु्या लगनानांतर प्रधानमांत्री राव ू

दतेीन म्हून.” 

         "बसवेश्वर तयाची पवाा करत नाय. ते तां आपल्या जातीचा 

उद्धार पाह्यतेत.” 

         "हो, बसवेश्वराचे तां उपकारच मानाले पाह्यजे. कारण 

बसवेश्वर तमुचा लगन लावण्याचा प्रयतन करत हायेत.” 

          "आन ्अप्पा, माांडीच्या कातळ्याचे जोडे बनवणां म्हांजे 

साधी सोपी गोष्ट हाये का? कातळां कापतानी मोठा जीव 

कासावीस झाला असन. तवाच तां बसवेश्वरानां ते पायात न 

घालता आपल्या डोक्यावर ठेवनू परत केले. तया सांगमेश्वराले 

वाहासाठी. तयाच प्रसांगानां भारावले अप्पा ते. म्हूनच माह्या 

लग्नात उपस्थीत रायणार हायेत ते.” 



       "आन ् मधवुय्यानां तां आपली पोरगीच देली. पोरा 

बसवेश्वरापक्षा बी आजच्या घडीले महान मणलां तां मधवुय्या 

हाये का ज्यानां आपली पोरगी तलेु देली. तयासाठी जात पात 

पाह्यली नाय.” 

          "हो. पण तयाचा तुमी जीव वाचोला ह ेइसरलात का? 

जीव वाचोला म्हून दलेां वनजेले.” 

          "अरे, जीव तां कोणीबी वाचोते. तया बदल्यात कोणी 

पोरगी दतेे का आपली. जातीसाठी माती खातेत लोक. नायतां 

जातवाले वाळीत टाकतेत. तरीबी मधवुय्यानां पोरगी देली तां तो 

महान नाय का?” 

          "हो महानच, नायतां आजच्या काळात कोण कोणाले 

पजुते अप्पा. कोणी कोणाचे काम करत नाय. फक्त 

स्वाथाासाठीच एकमेकाईचे काम करतेत ह े लोकां . अशायेळी 

मधवुय्यानां सोताची पोरगी दणेां लय मोठी गोष्ट हाय.” 

          "आन ्पोरा, जर का मी मेलो तां तयाले इसरशीन नोको. 

तयाले बी वनजा आन ्तहु्याहशवाय कोण हाये?” 



           "हो अप्पा, कसा इसरीन. समस्त सांसाराची हनमीती 

करण्यासाठी तरी पोरीची गरज पळते. पोराले कोणी पोरगीच 

नाय दलेी तां सांसार स्थापन होईन का? मांग तया पोरीचे मायबाप 

महान नाय समजाचे का?” 

          झोपेची वेळ झाली होती. तया सांभार्णाला अांधाराने 

ब्रेक लावला. झोपेची वेळ झाली होती. तसा घरातून आवाज 

आला.  

             "अहो, ते सांभार्ण उद्या करजा आतां जेवण करा.” 

           "हो जेवणार नाय तां ताकद कशी येईन. या अस्पशृ्यतेची 

बेडी तोडाले आमा बापलेकाले जेवा लागनच न.” 

          "या मांग लवकर.” 

          "हो.” 

          तसां कल्याणीनां पाणी हदलां. तसे सगळेजण जेवायला 

बसले. मग हवचार करीत करीत एक एक घास पोटात कोंबत 

हवचाराच्या चक्व्यहुात जेवण केव्हा सांपलां ते हरळ्याला 

समजलां नाही. तसा हात धवुनू तयार असलेल्या हबछाण्यावर 

हरळ्या उद्याची हदवास्वप्ने पाहात पहुडला होता. जण ूवनजेला 



सनु करुन तो अस्पशृ्यतेला पहहला धक्का दणेार होता. हा 

हववाह केव्हा केव्हा होतो, केव्हा केव्हा नाही असां तयाला होवनू 

गेलां होतां.  

         तो अनभुव मांटप भव्य सजला होता. सगळीकडे तोरणे 

पताका लावलेली होती. वाद्य वाजत होती. सनई चौघडाही 

वाजत होता. वरवध ूआपआपल्या जागी स्थानापन्न झाले होते. 

अध्यक्षपद अल्लमप्रभनेू हस्वकारले होते. ते हवराजमान झाले 

होते. बसवेश्वरही जातीने हजर होतेाे. स्वगाातनू जण ूपषु्पवषृ्टी 

होत आह े असा जण ू भार् होत होता. गावोगावचे हवद्वान, 

परुोहीत, कताबगार मांडळी या हववाह सोहळ्याला हजर होते. 

कारण इथे आांतरजातीय हववाह सोहळाही सांपन्न होणार आहे 

याची कल्पना तयाांना नव्हती. एरवी तो सामहुीक हववाह सोहळा 

असनू या सोहळ्याची ही पहहलीच घडी होती. तयातच 

बसवेश्वराांनी हशलवांत व वनजेची आांतरजातीय हववाहाची 

जोडी या सोहळ्यात उपस्थीत केली होती. याच हववाह 

सोहळ्यामळेु या सोहळ्याला जास्त महतव प्राप्त झालां होतां. जण ू

हा हववाह सोहळा म्हणजे तमाम अस्पशृ्यता बाळगणार् या 

लोकाांच्या गालावर एक चपराकच होती. एवढा गहणपणा या 



हववाहसोहळ्यात दडला होता. तसे पाहता याचा परीणाम वाईट 

येईलच हहेी अनभुव मांटपातील सदस्य अांगी बाळगून होते. 

तसेच आपले प्रधानमांत्री पदही जाईल हहेी बसवेश्वराांना वाटत 

होते.  

           "हशलवांत व वनजासह मलुीला आहशवााद दणे्यासाठी 

दशेोदशेीचे राजे आपल्या राण्याांना घेवनू आले होते. तसेच 

मधवुय्या आहण हरळ्याही हतथे हजरच होते. ते एकमेकाांशेजारी 

बसले होते. अनुभव मांटपाच्या एका बाजलूा भव्य प्रवेशद्वार 

उभारला होता. हतथे मांटपाच्या दोन सदस्याांना हतलकसाठी 

ठेवले होते. तसेच आांतरजातीय हववाहाची कल्पनाच नसल्याने 

सांगभट व मचण्णाही मांचावर बसले होते. एवढ्या लोकाांच्या 

गदीत सांगभटाचे हरळ्याकडे लक्ष गेले नाही. तसा वरवधूांनी 

आपल्या कपाळावर आपआपल्या जातीनसुार बाहशांग बाांधले 

होते. तयाांच्या हातात हार देण्यात आले. भटाांकरवी मांगलाष्टक 

म्हटल्या गेलां आहण हववाहसोहळा सांपन्न झाला. तसे वरवधूांनी 

हार एकमेकाांच्या गळ्यात टाकले. तसा टाळ्याांचाही गडगडाट 

झाला.  



         वरवध ूआपआपल्या जागेवर स्थानापन्न झाल्यावर तया 

वरवधूांच्या परीचयासाठी भाट पाहूण्याांना घेवनू प्रतयेक 

वरवधपूाशी गेला. परीचय करुन दवे ूलागला. शेवटी शेवटच्या 

बाकावर बसलेल्या हशलवांत व वनजेला आहशवााद देण्यासाठी 

पाहूणे गेले, तेव्हा मात्र सवांनी बसवेश्वराची स्ततुी करताच 

मचण्णा आहण सांगभटाच्या अांगाचा हतळपापड झाला. तयातच 

भाटानां तयाांचा परीचय दतेाच दवांडीतील कायदा मोडल्याचे 

प्रतयांतर आले. एरवी ज्ञानभट व गलुाबी चा हववाह होव ू नये 

म्हणनू चाल चालनू सांगभटाने व मचण्णाने राज्यात 

आांतरजातीय हववाहाच्या बांदीची दवांडी हपटवली होती. तरीही 

तया दवांडीला न जमुानता मधवुय्या आहण हरळ्याने 

आांतरजातीय हववाह लावलाच होता. आता याची तक्ार राजा 

हब्रज्वलाकडे करुन बसवण्णाचे प्रधानमांत्री पद हुसकावनू 

लावण्याची गाठ मनात तयाांनी भेटीदरम्यान करुन टाकली होती.  

         पांगत पडली होती. सार् याच समाजाचे लोक एकत्र जेवत 

होते. सांगभट व मचण्णा ह ेसगळां पाहात होते. तयाांना ती पद्धत 

आवडली नाही. तयामळेु की काय ते मात्र तया पांगतीला बसले 

नाही. तसेच सांपणूा समाज बाटला असे लक्षात येवनू तयाांनी 



प्रधानमांत्री बसवेश्वराची भेट घेण्याचे ठरवले. यासाठी की तयाांनी 

पढुील काळात अशा प्रकारच्या समाज बाटवण्याच्या घटना 

करु नये.  

         हववाह सोहळा थाटाथाटात पार पडला. हरळ्या व 

मधवुय्याने आपआपल्या लेकराला आहशवााद हदला होता. 

तशी सांधी साधून मचण्णा व सांगभट प्रधानमांत्री बसवण्णाच्या 

भेटीला गेले. तयातील सांगभट म्हणाला,  

          "नमस्कार बसवण्णा.” 

         "नमस्कार, बसा मांत्रीसाहेब. कसां का येणां केलां.” 

          "अां आलो आमी असेच समजा.” 

          "नाय साांगा काई बेत.” 

          "बसवण्णा, आमी आलो काईतरी साांगाले.” 

         "हन:सांकोच बोला मांग.” 

        "मी म्हांतो बसवण्णा, तमुी जे काई करत हात, ते चाांगली 

गोष्ट नाय.” 

         "गोष्ट!कोणती गोष्ट? गोष्ट कळू द्या आधी.” 



          "गोष्ट म्हांजे? तमुी तया हदशी हशलवांत आन ् वनजेचा 

लगन लावला त.े” 

          "मांग तयात का झालां?” 

            "अवो बसवण्णा तयाचा इटाळ झाला न आपल्याले.” 

            "पण ते बी माणसांच होयेत न.” 

           "पण तयाईचा इटाळ होते न आपल्याले. आन ् तो 

हरळ्या पांगतीत बी बसला तमुच्यासोबत. तयाले पांगतीले 

बसाले लाज बी नाय वाटली.” 

         "बसला तां बसला. तयात का वाईट वाटून घ्याचां.” 

          "अवो पण आपल्या समाजाची धळुधानी झाली न. 

आपले पवुाज का मणत असतीन तया हदशी.” 

           "अवो, पांडीतसायेब, तमुी इद्वान हात. म्हून तमुचा 

हब्रज्वल दरबारी मोठा मान हाये. तमु ूमांत्री तां हातच. पण राजाच े

सल्लागारबी हात. आन ् तमुी असे बोलता? अवो, 

समाजसधुारणा झाली पाह्यजे का नाय. आपण मांत्री हाओत. 

याचां जरा भान अस ूद्या. आपण तयाईले जीव समजलां पाह्यजे. 

तयाईले बी हबचार् याईले जग ू दलेा पाह्यजे. अवो आपल्या 



आांगणात कुत्र्यालेबी पोळी भेटते. मांग ते तां माणसां हायेत. 

तयाईले का मनाई करता तुमी जगाची. आपण मांत्री हाओत. ह े

मांत्रीपद हमळणां मोठां भाग्य. याचा फायदा घेवनू हा समाजातला 

इटाळ आपणच दरू केला पाह्यजे. केला पाह्यजे का नाय.” 

         "बसवण्णा, हा समदा इटाळ दवेाहदकायपासून चालत 

आला हाये. आपण नाय आणला.” 

          "अवो मांत्रीसायेब, दवे इटाळ मानतच नाय. कोणतया 

परुाणात लेहलां हाये. तमुी तां ज्ञानाचे पांडीत हात. तमुी तां पजूा 

करता. पसु्तकां  वाचता. तमुाले ज्ञान हाये. तवा साांगा बरां.” 

         "पसु्तकात नाय लेहलां म्हून का झालां. परथा तां पाळाच 

लागन न बाप्पा. अवो देवायले इटाळ होते, म्हून आमी तयाईले 

मांदीरात प्रवेश दते नाय. आन ् तमुी तयाईले चक्क पांगतीले 

बसवता. तयाईचा लगन बी करता. तो बी आांतरजातीय. तया 

मधवुय्यालेबी अक्कल नाय. तो बी मांत्री हाये न. बसवण्णा, 

आपणच असां करु तां बाकीचे लोकां  नाय करणार का असां.” 

           "पसु्तकात नाय लेहलां न. मांग दवेाले इटाळ होते ह ेमी 

मानत नाय. तयाईचां रक्त मास हाड एकच. तयाईची इष्टहलांग दवे 

एकच. मांग हा भेदभाव कसा? आपण बी दवेानां जनम दलेेले 



आन ्ते बी देवानां जनम देलेले. मांग हा आपण असा भेदभाव 

का पाळावा साांगा मांत्रीसाहेब.” 

           "आपले पूवाज मानत होते नाही न.” 

          "आपले पूवाज का मानत होते इटाळ?” 

       "बसवण्णा, तमुाले साांगनू का उपयोग. तमुी तां ध्यासच 

धरला समाजसधुारणेचा. तयासाठी धमााची हाना होईन तरी 

चालते तमुाले. आतां तमुाले साांगतल्यानां तमुी बदलणार नाय.” 

            "परमान जर असन तां बदलाले का झालां.” 

           "साांगा सांगभटजी, बसवण्णाले बी कळू द्या धमााच े

सार. हनदान ते आयकून बसवण्णाचां मन बदलन.”मचण्णा.  

           "ह ेपाहा बसवण्णा, मी तमुचां मन बदलाले आलो नाय. 

पण हनदान तरी आमच्या धमाात अडथळा आण ूनोका म्हांतो.” 

           "पण हा इटाळ, कसा का मानला पुवाजाईनां ते तरी साांगा 

न बा.” 

          "बसवण्णा ह ेलोक अन्न खात नाय. मेलेल्या जनावराचां 

मास खातेत. आठ आठ हदस कुजत पडलेल्या जनावराांचां मास. 



आन ्रायतेत बी हेंदळे म्हून आपले पवूाज तयाईचा इटाळ मानत 

होत.े” 

           "मांग मले साांगा, तयाईले मास खाले बाध्य कोणां केलां? 

आपणच न.” 

         "अवो बाध्य म्हांता. झाडपाला नाय खाता येत का?” 

          "पांडातजी, आपल्यावर अवलांबून असणारी ही माणसां. 

आपण दवेनू तया चतकोर पोळीत समाधान मानणारे. कधी 

आपल्या वस्तीत पोळी भेटली नाय तां ते चक्क उपाशी रायतेत. 

अशायेळी खाल्लां जनावराचां मास तां कोणता गनुा झाला.” 

          "मास!झाडपाला, कां दमळुां खावा तयाईनां.” 

          "तेच तां मनाचां हाये मले. तयाईले मास खाले कोणां 

लावलां ते. आलां का ध्यानात तमुच्या?” 

          "आपण... आपण कसां केलां बाध्य?” 

          "अवो, आपण आपल्या घरची मेलेली ढोरां तयाईले 

जांगलात नेवनू फेकाले लावतो. मांग अन्न भेटत नाय कोणतया 

हदशी म्हून ते लोकां  ते मास वाळू टाकतेत उन्हात. मांग ज्या हदशी 

अन्न भेटलां नाय वस्तीत म्हांजे खातेत लमचे ते माांस. मले साांगा 



आपणच आपल्या घरी गड्डा करुन ते जनावर पुरलां तां ते 

खातीन का माांस?” 

           "हो म्हून का जनावरां आपल्या घरी गाळाची?” 

           "तयात का झालां.” 

            "नाय नाय बसवण्णा, ह ेअसलां हलकां  काम आपण 

कराचां म्हांता.” 

           "मांग ह े हलकां  काम तयाईनच का करावां? तमुी 

तयाईच्याचकडून ह े असले हलके काम करुन घेता आन ्

तयाईलेच हलके समजता. हा कोणता न्याय. म्हांजे तमुी तयाईचा 

फक्त उपभोग घेता.” 

         "उपभोग म्हांजे? तयाईचा जनमच तयासाठी झाला.” 

         "जनम... जनमावरुन जात ठरते म्हांता.” 

          "हो, जनमानवरुन जात बनते. ज्या जातीत तयाचा जनम 

झाला ते तयाची जात.” 

          "साांगा मांग तमुी लान होते दधुपेते, तेवा तमुाले तमुची 

जात माईत होती का? कोणां साांगतली मांग तमुाले जात.” 



          "आमच्या मायबापानां.” 

          "दधुपेतेच असताांनी.” 

         "नाही. थोडे मोठे झाल्यावर. समजाले लागलां तवा.” 

         "बरां तमुच्या मायबापाले.” 

         "तयाईच्या बापानां.” 

         "आतां मा इचारीन का तयाईलां कोणां तां तमुी मणाल 

तयाईच्या बापानां. मांत्रीसायेब, लान पोराले तयाचा बापच मालमू 

राहात नाय मांग जात बनवणारा तयाचा कोण ह ेतरी कळते का? 

आपण आपल्या सोयीसाठी जात बनवली. आपल्याले तो 

माणसू पटकन वळख ू यावा यासाठी. आन ् हा इटाळबी 

आपणच बनवला. ते बी माणसांच तयाईलेबी आपल्यासारखांच 

जग ू द्या मांत्रीसायेब. आपल्या एका गोळ शब्दाचा ते मान 

करतेत. आपल्या लहानशा हाकेनां ते काम करतेत. 

आपल्याकळ ते आशेनां पाह्यतेत. कोणतांबी काम का असेना ते 

तयात आपला परका पाहात नाय. बदल्यात आपण का दतेो. 

दतेो फक्त भेदभाव आन ्तया माांगां लपलेला अपमान. आपणच 



इटाळ मानतो आन ्काम पळलां तां तयाईचीच मदत घेतो. मात्र 

मदत घेतानी आपण तयाईचा इटाळ मानत नाय.” 

           "ते कायनाय बसवण्णा, आमी तमुचां मन बदलांवाले 

आलो होतो. पण तमुी मन बदलण्याऐवजी आमालेच 

बदलवाले पायता. पण लक्षात ठेवा. तमुी हनदान आमी 

गेल्यावर तरी मन बदलवा. नायतां याचे परीणाम वाईट होतीन.” 

            "वाईट म्हांजे?” 

             "तमुाले तमुच्या प्रधानमांत्री पदावरुन हात धवुा 

लागन.” 

          "मी तयाची पवाा करत नाय. माह्या समाजसधुारणेच्या 

बीचमांधी जो बी येईन, तयाले तोंड द्याले सक्षम हाये मी.” 

            "अजनू येळ गेलेली नाय. तमुी धमााले घातक काम 

करत हात. सधुरा तमुी. यानां धमा नष्ट होईन. तयाईले समान स्थान 

दलेां तां दवे बी भ्रष्ट होईन.” 

           "दवे भ्रष्ट होईन म्हांता आन ् तयाच दवेालयात तया 

दवेाच्या जनमाले घातलेल्या हनष्पाप जीवाचा बळी दतेा. नवस 



म्हून. तमुच्या देवाले मटन, रक्त, बळी सवा चालते राजरोर्. फक्त 

माणसाचा प्रवेश चालत नाय. वारे वा तमुचा देव.” 

           "तमुी काई समजायच्या मडुमांधी नाय. चालतो 

आमी.” 

            "बरां मांत्रीसायेब. या पनुा कधीतरी. आन् याल तां 

तमुच्या मनातलां ह ेइटाळाचां भतू काळून या. नमस्कार.” 

          ते रस्तयानां हनघाले होते चचाा करत करत. बसवेश्वरानां 

धमा मोडल्याला असांतोर् तयाांच्या मनात खदखदत होता. केव्हा 

केव्हा तयाांना प्रधानमांत्री पदावरुन हटवतो असां तयाांना होवनू गेलां 

होतां. ज्ञानभटाचा हववाह थाांबला असेल तरी समाजात 

वनजेच्या व हशलवांताच्या हववाहानां खळबळ माजवचू असा 

हनधाार करुन ते चालले होते. जर का या हववाहाला पायबांद 

घातला गेला नाही तर पुढे सराासपणे दहलत आहण उच्च 

वहणायाांचे आांतरजातीय हववाह पार पडतील. मग तयाांना कोणी 

रोखणारा नसेल असे तयाांना वाटत होते. यामळेुच की काय या 

गोष्टीची तक्ार करायला राजाकडे जाण्याचा बेत रस्तयाने 

चालता चालताच ते मनात करीत होते. मनात बसवण्णालाही 

पदावरुन हटहवण्याचा हनधाार करुन...  



  

  

  

            बसवेश्वराला हटहवण्याचा मचण्णा व सांगभटानां हनधाार 

केला होता. तसे ते राजा हब्रज्वलाची भेट घेणार होतेच. तशी 

सांधी साधनू एक हदवस दोघेही जण राजा हब्रज्वलाला भेटायला 

गेले. राजा हसांहासनावर बसला होता. तसा सांगभट राजाला 

म्हणाला,  

        "मायराज, प्रणाम करतो.”दोन्ही हात जोडून व वाकून तो 

नमस्कार करु लागला. तसा राजा बोलला,  

         "नमस्कार मांत्रीगण, बोला अकस्मात कसां येणां केलां?” 

          " 

         "एक प्रयोजन हाये मायराज.” 

        "कोणतां प्रयोजन. जरा आमाला तां कळू द्या.” 

        "एक तक्ार हाये मायराज.” 

        "तक्ार! कोणाबद्दल तक्ार हाये?” 



        "तक्ार... तक्ार...” 

         "हो, तक्ार... बोला मांत्रीसायेब. कोणाबद्दल हाये 

तक्ार?” 

          "साांगावसां वाटत नाय. आपल्याच माणसाबद्दल तक्ार 

हाय.े” 

           "म्हांजे?” 

           "आयका मायराज.”असे म्हणत सांगभट राजा 

हब्रज्वलाला घडलेला प्रकार साांग ूलागला.  

         "मायराज, फक्त रागाव ूनोका म्हांजे झालां.” 

         "नाय रागावणार, बोला.” 

          "आपल्या बसवण्णाांबद्दलची तक्ार हाये.” 

          "का केलां बसवण्णानां?” 

         "मायराज तयाईनां हशलवांत हरळ्या चाांभाराचा पोरगा 

आन ् आपला मधवुय्या तयाची पोरगी वनजा याईचा लगन 

लावला अनभुव मांटपात.” 

        "मांग तयात का झालां?” 



          "मायराज, तयामुळांच तां बसवण्णा दोर्ी झाले 

मणायचे.” 

        "म्हांजे?” 

        "मायराज, धमा बडुला. हशव हशव हशव.” 

        "तो कसा का?” 

        "तो हरळ्या चाांभार होये आन ् आपला मधवुय्या 

बामण.” 

        "हो. मांग कसा धमा बाटला ते कळलां नाय अजनू.” 

         "मायराज, आांतरजातीय लगन नाय का झालां. अवो, 

आपण समस्त मांडळी तयाईचा इटाळ मानतो, आन् तयाईलेच 

पोरगी द्याची.” 

        "हो, बराबर हाये तमुचां मणणां. धमा बाटला तां अशानां.” 

        "मांग तयात बसवाचा कोणता दोर्?” 

        "तयाईनच लावला न लगन अनभुव मांटपात. तयाईच्या 

पांगतीलेबी जेवला तो. मायराज, तमुच्या आदशेाची आन ्तया 



दवांडीचीबी पवाा केली नाय तयानां. हशव हशव हशव.”तसा 

मचण्णा बोलला,  

          धमााच्या नावाखाली मायराज कसे दांभाचार माजले 

हायेत. चाांभार आन ्बामण याईचे लगन सराास पार पडत हायेत. 

कल्याणनगर असलां दृश्य आपल्या उघड्या डोळ्याईनां पाहात 

हाये. याले केवळ आपले बसवण्णाच कारणीभतू हायेत. श्वान 

आन ्गाय आन् उांदीर आन ्हसांह एकाच पांक्तीले बसू शकत नाय. 

दवे दानवात रोटी बेटी व्यवहार होत नाय. सरगात सदु्धा या 

गोष्टीनां हाहाकार माजन मायराज. अशानां दवे आपल्यावर 

कोपन नाय का मायराज. आपण दवेाच्या इच्छेत इघ्न आणलां 

असां मनाचां हाये मले.” 

          "पण आपल्या मधवुय्यानां असां केलां!" 

          "हो मायराज, मधवुय्या मांत्रीसायेबानांबी असांच केलां.” 

          "हो ह ेआपले मांत्रीसदु्धा तया बसवण्णाच्या नादानां तया 

हरळ्यासोबत हफराले लागले. हातात हचपळ्या घेवनू, गळ्यात 

माळा घालून सोताले हलांगेश्वर मनवनू मांत्री मधवुय्या सदु्धा 

हफरतेत बसवण्णासोबत.” 



         "मांग तमुचां मणणां का हाये?” 

         "तया दोघालेबी मांत्रीपदावरुन बरखास्त करावां. कारण 

अशानां धमा बडूुन राह्यला मायराज.” 

          "तयाईनां तां मांत्रीपदाचा फायदा घेवनू घरादाराले 

हतलाांजली दवेनू अधमााचां हशखर गाठलां मणायचां. तया 

दोघालेबी मांत्रीपदावरुन हनष्कार्ीत करा लागन.” 

           "हो न मायराज, कल्याणनगरातली सारी प्रजा ओरडत 

हाये बसवण्णाच्या नावानां. अध्याा कल्याण नगरीनां तां हरताळ 

पाळला होता. तरीबी आपण गप्पा हात मायराज.” 

          "आमी गप्प नाय... ह ेगोष्ट आमाले आतां माईत झाली 

मणायची. आन ्लोकाईनां यावर हरताळ का बरां पाळला.” 

        "का पाळणार नाईत हरताळ. आजपयंत कधीबी न 

झालेल्या आांतरराष्रीय हपरमइवाहाची सरुुवात जर मांत्र्याच्या 

महालापासनू झाली तां कल्याणनगरीत राहणार् या झोपळ्यातील 

तरुण तरुणीले आपोआपच हपरमइवाहाचे आन ् हपरमाचे धडे 

हमळतीन या हनमीतयाने इवाहाच्या इतर पद्धती बांद पडतीन. धमा 

बडुन.” 



           तेवढ्यात सांगभट म्हणाला, "मायराज, सांत सांत मणनू 

बडेजाव करणार् या तया हरळ्याले कल्याण नगरीतून हाकलून 

द्यावा मणतो.” 

           "पण आतां का उपयोग हाये तयाचा. गोष्ट तां घडूनच 

गेली न.” 

           "नाय मायराज, ते आपल्याले माईत नाय असां समजनू 

आपण खेळी खेळावा मणतो.” 

           "नाय, नाय असां करता येणार नाय.” 

          "नाय मायराज, तयात वाईट का हाये. दोघालेबी हशक्षा 

झालीच पाह्यजे का नाय.” 

         "पण हशक्षा कोणतया गोष्टीची दणेार.” 

            "हशक्षा द्यावाच लागन मायराज, तमुी हनयम जे बनवनू 

दवांडी दलेी न... आठवा हनयम आन ्दवांडी... तमुी तया दवांडीवर 

जर का हशक्षा दणेार नाय तां तमुाले कोण मानन. आन ्मले साांगा 

का दवांडी म्हांजे कायदाच का नाय.” 

         "हो.” 

         "मांग तयाईनां तां तमुच्या दवांडीचा आदशेच ठुकरावला.” 



          "हो ठुकरावला.” 

          "म्हूनच साांगतो मायराज, तया आदशेाची अवहलेना 

केली म्हून तया हरळ्याले फासावर लटकवणां ह ेगोष्ट कायद्यात 

बसत नाय का?” 

          "बसते. ते कायद्यात बसणारीच गोष्ट हाये. पण...” 

           "पण का मायराज?” 

            "मी तया हरळ्याचे आन ् तया मधवुय्याले उल्लांघन 

म्हून फाशी द्याले गेलो तां ह ेबसवेश्वर अडवतीन. हशवाय येथली 

जनता बी तया गोष्टीले अनुरोध करन. मांग सांप हरताळ. मांग मी... 

आमाले पदावरुन हटवतीन. नाय आमची हपळी बी पदावर 

राईन.” 

         "मायराज, तमुी तया बसवेश्वराले पाहा. तयाईले 

प्रधानमांत्री पदावरुन हटवा. आमी जनतेचां पायतो.” 

           "तमुी जनतेचां पायता. कसां पाहान जनतेले. जनता 

कशी काबतू येईन तमुच्या.” 

           "ह े हायेत न मायराज, ह े हायेत न भटजीबोवा... ह े

जनतेले आपोआपच काबतू आणतीन मायराज... हशवाय 



ह्याईच्या घरची पजूा पणुा होत नाय. लोकाईची कशी हदशाभलू 

कराची. तयाची खरी गोष्ट या भटजीबुवाले समजते. मचण्णाचां 

बोलणां मधात अडवत सांगभट म्हणाला,  

          "होय मायराज, मी धमााची, दवेायची भीती दाखवनू 

जनतेले साांभाळतो. तमुी बसवेश्वराले साांभाळा म्हांजे झालां.” 

        

  



पंधरावा भाग 

  

         "पण बसवेश्वराले कसां साांभाळाचां म्हांतो. मले तां हचांता 

हाय.े” 

         "हचांता नोको करा मायराज. क्षमा करत असान तां मी एक 

उपाय साांग.ू” 

         "उपाय साांगता भटजी, साांगा... उपाय साांगा मांग.” 

        "तया बसवण्णाले प्रधानमांत्री पदावरुन हटवा. मांग समदी 

हचांताच हमटते.” 

        "भटजी, हटवलां बी असतां. पण कसां हटवाचां तेच तां हचांता 

हाय.” 

       "सोप्प हाय.” 

       "मांग साांगा न. वाट कायची पायता.” 

        "आपण तयाले स्पष्ट सचुना द्या का तमुी हशस्तभांग केला 

म्हून तमुाले हटवाचां हाय.” 

         "पण ते तां आमचे नातेवाईक न.” 



         "नातेवाईक... हो. प्रधानमांत्री म्हून मले दसुरा बी 

नातयातलाच पाह्यजे का नाय.” 

          "मांग बसवेश्वराचे भाचे चन्नबसवेश्वराले बसवा 

प्रधानमांत्री पदावर. साप बी मरन आन ्लाठी बी तटुणार नाय.” 

        "व्वा व्वा भटजी, का यकु्ती काहाळली. तमुचा मेंद ूअशा 

गोष्टीत लय चालते. मले तां वाटलां का तमुी फक्त पोथ्या वाचनू 

कथाच आयकवता. राजकारणातलां समजत नसन. पण तमुी बी 

पक्के राजकारणी हदसता.” 

         "तमुी या खोक्या हदमाकाची गोष्ट नोको घ्या मायराज. 

परुातन काळापासनू आमचे पवूाज न्यायदान करत आले. राजा 

मायराजाले न्याय देवनू, सल्ले दवेनू मदतच करत आले.” 

         "म्हूनच तां तमुाले आमचां सल्लागार मांत्रीपद दलेां. 

येळोयेळी आमी तमुचा सल्ला घेतो.” 

        "हो मायराज, आमी बी चाांगलाच सल्ला दतेो न. नायतां 

हरळ्याच्या समाजानां हकती हकती लोकाईले सल्ले दलेे असते. 

अवो ते तां सोडा, तमुी दवांडी दलेी नसती तां माह्या पोरानांबी तया 

गलुाबीसांग लगन केलां असतां.” 



         "म्हांजे तहु्या पोराचांबी चाांभाराच्या पोरीसोबत हपरम होतां 

तर.” 

         "हो मायराज, तमुच्या दवांडीनां वाचला मा पोरगा.” 

        "हो तसांच समजा. मांग तया गोष्टीनां मोठ्या मोठ्या 

लोकाईचा फायदा झाला असन तां.” 

        " हो" 

         "म्हूनच दवांडी द्याले लावली वाटते.” 

         "हो, तसांच समजा.” 

         "अजनू बोला भटजी.” 

         "का बोलू मायराज, जर का हरळ्या आन ्मधवुय्याले 

फासावर चळवलां नाय तां लोकां  माजनू जातीन. मणतीन का तया 

हरळ्याचांच काय नाय झालां तां आपलां का होईन. बाकीचेबी 

हबघळतीन म्हांतो. ते तां सोळा मायराज. धमााचांबी नकुसान 

होईन. राजा असो का सामान्य जनता... मांग समद्याईचे पोरां 

हबरादरी सोळून असेच हपरम करतीन आन ्दसुर् या हबरादरीच्या 

पोरीचे पोटां आणतीन. पण तयाईले जर का हशक्षा देली तां हा 

प्रकार बांद होईन.” 



           "हा प्रकार जर बांद होत असन आन ्तया प्रकाराबद्दल 

जनतेचां वाईट होत असन, तसेच धमााचां नकुसान होत असन तां 

आपण हरळ्या आन ्मधवुय्याले फाशीच दवे.ू तयाईले फासावर 

लटकवल्याहशवाय पयााय नाय.” 

           "हो मायराज, आन ् मी तमुाले साांगतो का तयाईले 

फासावर लटकवल्यावर समाजात धास्ती हनमााण होईन. आन् 

पळुां कोणीबी असला आांतरजातीय लगन कराले समोर येणार 

नाय. येदकाळापासून चालत आलेल्या वणााश्रमाहवरुद्ध या 

कल्याणनगरीत अभतुपवुा क्ाांती सोनेरी इहतहासात लेहली 

जाईन बसवण्णाच्या आांतरजातीय इवाहाची घटना. माांगां तया 

गलुाबीले ज्ञानभटासोबत बोलताांनी पावनू माई तळपायाची 

आग मस्तकात गेली. मी हतले असां फटकारलां होतां का तो 

जनमभर हवसरली नसती. या कल्याण नगरीत धमााले अधमाानां 

घेरलां हकवा वणााश्रम हखळहखळा झाला तां आमा पांडीताले 

कोण इचारन मायराज. अशा घडलेल्या क्ाांतीपणुा घटनेले दहेाांत 

प्रायहश्चत हशवाय दसुरा पयााय नाय. तयाईले फासावर लटकवाच 

मायराज. जातो आमी. ठीक हाये.” 



         "ठीक हाये. तमुी म्हांता तसांच होईन. जा तमुी हचांता करु 

नोका.” 

          सांगभट व मचण्णा हब्रज्वलाला हवचारात टाकून हनघून 

गेले होते. हब्रज्वल मात्र हवचार करीत होता. काय करावे ते 

तयाला सचुत नव्हते. मधवुय्या  ब्राह्मण असनूही तयानां आपल्या 

मलुीचा हववाह हा प्रश् तयाला बेचैन करीत होता. 

कल्याणनगरात आपल्याएवढीच हरळ्याचीही ओळख हनमााण 

झाली आह ेयाची प्रहचती तयाला येत होती. एरवी तो सांत होता 

हहेी तयाला माहीत होते. तसेच हरळ्या तया माांडीच्या 

कातळ्याच्या जोड्यापासून जास्त प्रहसद्ध झाला होता. उद्या तर 

ह े लोक आपल्याला गादीवरुन उतरवनू तया हरळ्यालाच 

गादीवर बसवतील हेही तयाला वाटत होते. कारण बसवेश्वराचे 

नाव हब्रज्वलापेक्षा मोठे झाले होते.  बसवेश्वराची एवढी कृपा 

झाली होती की जो तो व्यक्ती बसवेश्वराकडे कृपेच्या 

दृहष्टकोणातनू पाहात होता.  

        हब्रज्वल राजा एक अतयाचारी राजा होता. तयाचा 

व्यवहार प्रजेप्रती आदराचा नव्हता. तयाचा स्वभावगणु तामसी 

स्वरुपाचा होता. क्षणातच तयाला राग येत असे. अन् तयाला 



कोणी काही बोलल्यास तयाचां परीपाक मतृयदुांडात होत असे. 

अशाप्रकारे तयाने हकतयेक लोकाांना यमसदनास पोहोचहवले 

होते. तसा तो कधी प्रजेमध्ये हमसळत नसे. तर आपले 

नातेवाईक, मांत्रीमांडळात हमसळत असे. तया जवळच्या मांत्र्याांनी 

कोणाची कुरघोडी केल्यास तयाांनाही दहेदांडाच्या हशक्षा 

करण्यास राजा मागेपढुे पाहात नसे. तसां पाहहल्यास 

मधवुय्याच्या वनजाचां आहण हशलवांताचा हववाह झाल्याचां 

ऐकताच तयाची तळपायाची आग मस्तकात गेली होती. 

तयामळेु मचण्णा व सांगभट गेल्यानांतर एक हदवस तयाने दरबार 

भरहवण्याचे हनश्चीत केले. ठरल्याप्रमाणे बसवेश्वराला जाब 

हवचारण्यासाठी बसवेश्वरालाही दरबारात हजर राहण्याचे 

हनमांत्रण हदले. सांगभट व मचण्णालाही बोलावले. एवढेच नाही 

तर मधवुय्या व हरळ्याला साखळदांडात जखडून आणण्यात 

आले. तयाांना पकडण्याचे फमाान आधीच सोडले होते.  

         दरबारात गोलाकार सगळी मांडळी बसली होती. 

मध्यभागी हसांहासनावर राजा हब्रज्वल बसला होता. तर 

हब्रज्वलाच्या उजव्या बाजलूा बसवेश्वर व डाव्या बाजलूा 

मचण्णा बसले होते. बाकीची मांडळी थोडी दरू बसली होती. 



समोर साखळदांडात जखडलेले मधवुय्या व हरळ्या उभे होते. 

तयाांच्या मागे दोन पहारेकरी भाले घेवनू उभे होते. दरबारातील 

सवा खचु्याा सवांनी हस्तगत केल्या होतया. तया तया खचु्याावर 

बाकीची मांडळी हवराजमान झाली होती. तसा हशपायाचा 

आवाज आला. महाराज हब्रज्वलाचा जयजयकार असो. तसा 

हब्रज्वल राजहसांहासनावर स्थानापन्न होताच हब्रज्वल राजा 

बोलता झाला. तो म्हणाला,  

           "दांडनायक बसवण्णा, आपण आमचे प्रधानमांत्री... 

आपण धमाप्रवण, कायाप्रवण, तसेच वैराग्यशाली परुुर् म्हून 

आमच्या कल्याणमांधी प्रहसद्ध हात. धमास्वातांत्र्य व 

व्यक्तीस्वाांतत्र्य सवाालेच हाये. पण व्यक्तीस्वातांत्र्याच्या 

नावाखाली मधवुय्या आन ् हरळ्यानां जे कृतय केलां. तयाले 

जबाबदार कोण? हा असला आांतरजातीय इवाह कोणतया 

परुाणात लेहला हाये. कुरपा करुन तो मले दाखवावा एवळांच 

माह्य मणणां हाये. बोला बसवण्णा आपले का मत हाये यावर.” 

         "मायराज, शास्रामांधी प्रवताक आन ्हनवताक अशा दोनच 

जाती हायेत. सांसार कमासांबांधी प्रवताक जात आन ्

हशवकमासांबांधानां हनवताक जात. आन ् जे अठरा वगा हायेत, 



तयात भक्तीयकु्त वणा सवाात मोठा. भक्त हा दवेाले हप्रय रायते. 

पण तो सामान्याले सामान्यासारखाच रायते. यावरुन इश्वात जो 

कोणी हशवभक्त असन. तयाचां महतव अगाढ हाये. तसां पाह्यलां 

तां मायराज या पथृ्वीतलावर स्री आन ् परुुर् या दोनच जाती 

अस्तीतवात हायेत. बाकीच्या बामण, चाांभार या जाती नाईच. 

मी तयाईले जातीमांधी मोजत नाय.” 

        "म्हून का तमुाले आांतरजातीय लगन व्हावा असां वाटते. 

ते बी बामण मांत्र्याच्याच पोरीचा एका शदु्र चाांभाराच्या 

पोरासोबत. तेबी बामणानां द्यावी पोरगी या शदु्र चाांभाराच्या 

पोराले. आपण बामणाईनांच राजधमा साांगावा आन ् आपणच 

बामणानां राजधमा सोळावा. आमी राज्यात दवांडी हपटवावी का 

आांतरजातीय लगन करु नये. दहेाांत शासन दणे्यात येईन. आन ्

तमुी अनुभव मांटपात हाच आांतरजातीय लगन सोयळा थाटात 

करावा. ह ेहकतपत बराबर हाये. हा आमचा हनयम होता. आन ्

तो हनयम तोडताांनी तमुाले हशके्षची हचांता नोयती का? का 

दवांडीचा हनयम तमुाले माईत नोयता?” 

         "मायराज, मधवुय्यानांच नाय तां हरळ्यानांबी हवरशैवां 

पांथाची हदक्षा घेतली. जाणतेपणानां मणा का अजाणतेपणानां 



मणा. एखाद्या धमााची हदक्षा घेतल्यानांतर तया धमााचा जय होतो 

ह े समजा. मधवुय्या आन ् हरळ्या ह े एकाच धमााचे झाले. 

तयामळेु हा इजातीय इवाह नाय तां सजातीय इवाह झाला. असां 

मले वाटते. समाजाच्या सवोन्नतीचा आधार धमा हाये. प्रजेनां 

जर राजदांडापक्षा श्रेष्ठ असलेला धमा हस्वकारला तां तयात 

तमुचाच इजय झाला असां समजा. आन ्तमुाले खात्रीनां साांगतो 

का आमच्या अनभुव मांटपात धमााचां व्यवस्थीत पालन होते. ह े

आपण प्रतयक्षात पाहावां. आमच्या अनभुव मांटपाले भेट दवेनू.” 

         "पण आमी तमुच्या हातात फक्त राजधमा दलेा हाये. 

धमााचां काम नाय. परुोहीत करतेत धमााचां काम. तयाकळां लक्ष 

द्याची तमुाले कोणती गरज येवनू पल्ली.” 

         "ते समदां मले मान्य हाये मायराज. पण...” 

         "पण का बसवण्णा.” 

         "पण राजधमााचां पालन करतानी धमादांड जर परुक ठरत 

असन तां तो हस्वकाराले का हरकत हाये मणतो.” 

        "तमुचां मणणां बराबर हाये. पण...” 

        "पण का मायराज?” 



        "पण नीच पातळीच्या अस्पशृ्य लोकाले धमााची हदक्षा 

दवेनू तयाईले बराबरीचां स्थान दणेां योग्य नाय. ह े कोणतयाबी 

ग्रांथात लेहलां नाय.” 

          "मांग तयाईले स्थान द्याचां नाय ह ेतरी कोणतया ग्रांथात 

लेहलां हाये का? मी अठरा परुाण वाचले. येदशास्र वाचलां. पण 

कोठांच मले हा फरक जाणवला नाय. आन ्ज्यानां लेहलां बी 

असन, तयाले बी या परीवतानवादी काळात बराबर मानत नाय.” 

         "बसवण्णा, सागर हकतीबी अथाांग असन तरी तयानां 

मयाादा सोळाची नसते.” 

        "मायराज, मी मानवधमााच्या दृष्टीनां जे योग्य तेच केलां 

हाय. अहखल हशवभक्त मले एकाच मानववांशाचे वाटतेत. आन ्

ते एकाच हलांगाचे, एकाच मानवजातीचे, असून एकाच हलांगाची 

जर का पजूा करत असतीन तां तयाईले आपण अस्पशृ्य का 

समजावां? हरळ्या आन ् मधवुय्याबी एकाच हलांगाची पजुा 

करतेत. मले तां तया दोघाांमांधी फरकच जाणवत नाय.” 

        "तमुच्या मनातील इद ् वत्तेचा इचार मले गांभीरपणानां 

कराची गरज नाय. माह्या दवांडीची पायमल्ली या दोघानां केली 

का नाय ते साांगा.” 



        "पण तमुी हेतपूरुस्सरपणानां इपरीत बदु्धीनां तसा वटहुकूम 

काळाले साांगतलांच कोणां?” 

           "म्हांजे तमुी आमचा बी हुकूम मानत नाय तर...” 

         "का बरां मानत नाय राजाज्ञा.” 

         "माह्यां तसां मणणां नाय बसवण्णा.” 

         "मायराज, राजाज्ञा रास्त भावनेतली असन तां मानावा 

लागनच.” 

         "म्हांजे, ह ेदवांडी रास्त भावनेतून नोयती असां मनाचां हाये 

का?” 

        "मायराज, मी तसां मणत नाय.” 

        "मांग का मनाचां हाये.” 

         "मायराज, आपण जवा वटहुकूम काहाळला, तवा मोठी 

चकू केली.” 

         "चकू... आमी चकू केली असां मणता.” 

        "हो मायराज, चकूच... तमुी चकूच केली.” 

         "कशी का चकू? राजकारणाची सवा सतु्र तमुच्या हातात 

दलेी हचे आमची चकू होती वाटते.” 



         "तसां नाय मायराज, तमुी आमाले प्रधानमांत्री असताांनी 

बी हा हुकूम काहाळला, पण आमाले एका शब्दानांबी इचारणां 

तमुाले योग्य वाटलां नाय. हनदान सल्ला तरी इचाराले पाह्यजे 

होता. तो सल्ला अांमलात आणतया नायतां नाय आणतया. पण 

इचाराले पाह्यजे होतां का नाय.” 

          "मले ते इचाराले पाह्यजे होतां असां तमुाले वाटते का? 

तो मा आदशे होता.” 

           "मांग मांहत्रमांडळ बनवलां कायले?” 

          "ह ेपाहा, कल्याणची सारी प्रजा ओरडत हाये आमच्या 

नावानां लोकाईचे मोचे येत हायेत आमच्या महालावर. 

अनेकाांच्या तक्ारी येत हायेत आमच्या कानावर. आमी 

गाांगरलो गेलो या घटनाईनां. शेवटी या गोष्टीले आळा 

घालासाठी आमाले बळाचा आन ् हशके्षचा वापर करावाच 

लागन का नाय.” 

           "आपला गैरसमज होत हाये मायराज. आजपयंत या 

बसवण्णानां न्यायानां, नीतीनां आन ्धमाानां राज्य केलां. यायेळी 

मात्र इश्वास ठेवा का नोको ठेवा.” 



           "आांतरजातीय लगनां ह े आपल्या इजयाचां लक्षण 

मानणारे महामखुा असतीन तां आमाले काईच मणायचां नाय. 

आन ्आपण सांमती दलेेल्या या इवाहाले सद्यकाल व्यवस्थीत 

नाय. असां आमाले वाटते.” 

         "मायराज, धमा हा तारक रायते. मारक नाय. आमी ज े

काई केलां ते भहवष्यकाळासाठी आन् परीवतानासाठी. आमच्या 

भावी हपळीसाठी. आज जरी ते तमुाले कुचकामाचां वाटत असन 

तरी भहवष्यात चे फार मोलाचां वाटन. भहवष्यकाळासाठी 

केलेली ही उपाययोजना हाये.” 

           "भहवष्य काळाचा तेवळा इचार कराची आमची 

पात्रता नाय. हा वटहुकूम तोडला तमुी, तयाचां का कराचां ते समदां 

साांगा आधी.” 

          "आमी काय कराचां ते केलां. आतां तमुाले का कराचां ते 

करा.” 

          "ठीक हाये. तमुी आमच्या कामात दखल द्याची गरज 

नाय.” 

  



भाग सोळावा 

 

          तसा हब्रज्वल पढुे असलेल्या मधवुय्याला म्हणाला,  

          "आपण आतापयंत आमचे मांत्री होते. अहधकारावर 

असलेल्या मांत्र्यानां समाजाच्या हहताच्या दृहष्टकोणातून काया 

केले पाह्यजे. पण हवध्वांसक काया करु नये. असा राजकारणाचा 

हनयम हाये. हा हनयम तुमाले माईत नोयता का? आपण 

आपल्या पोरीचा लगन ह्या हरळ्याच्या पोरीशीन करुन राजद्रोह 

केला हाये. याबद्दल आपले मत का हाये ते साांगावे.” 

          "मी आपल्या दरबाराचा मांत्री होतो. आजपयंत मी 

माह्यी मांत्रीपदाची जबाबदारी व्यवस्थीत पार पाल्ली. एखाद्या 

मांत्र्यासारखा भ्रष्टाचार करुन मी गडगांज सांपत्ती जमवली नाय. 

तसेच मी अहधकार् याईसोबत मदीरापानबी केलां नाय वा हझांगत 

पल्लो नाय. नाचगाण्याच्या मैफीलीले वा वाराांगणेच्या 

व्यवसायाले प्रोतसाहन देलां नाय. सोताचा बडेजावपणाबी 

वाळवला नाय. वरची सत्ता हस्ताांतरण करण्याचा प्रयतन केला 

नाय. लोकाईले आश्वासन दवेनू, मानपत्र हस्वकारुन, गळ्यात 



हार घालून कोणाची हदशाभलू केली नाय. मायराज, बसवण्णा 

सोळून बाकी सवाच मांत्री तुमच्या आड बेकायदेशीर वतान करत 

हायेत. बडेजावपणा वाळवासाठी मानानां हमरवीत हायेत. पण ते 

आपल्या लक्षात येत नाय. का तां आपण तयाईच्यावर इश्वास 

टाकला. असा राजइद्रोह आपल्याले हदसत नाय. हा राजइद्रोह 

नाय मायराज, समाजइद्रोह हाये. आपण तयाईच्या बोलण्यावर 

इश्वास ठेवनू साध्या वटहुकूमाची पायमल्ली केली म्हून 

आमालेच दोर्ी ठरवता हे काई बराबर नाय. तमुी तां आमचां 

स्वागत कराल ्पाह्यजे. पण ते न करता तमुी आमाले बांदीस्त 

केलां. मी मानतो का मा पोरीनां हरळ्याच्या पोरासोबत लगन 

केला. पण तयाईचा सांसार सखुाचा झाला ह्या आनांदापरस दसुरा 

आनांद मायबापासाठी कोणता मायराज? लेकराचां सखु ह े

मायबापाचां सुख नाय का होव ूशकत. तरीपण ते ध्यानात न घेता 

आपण सडुाचां राजकारण करावां ह े आपल्यासारख्या न्यायी 

राजाले सोबत नाय.” 

         "मधवुय्या, तमुाले बाकीच्या गोष्टी कराले नाय साांगतलां. 

फक्त लगनाबद्दल बोला काय ते.” 



          "मायराज, सदर लगनां हा माह्या खाजगी प्रश् असून 

भहवष्यकाळासाठी परीवतान करणारां एक पाऊल हाये. 

राजकारणाशी तयाचा कोणताबी सांबांध नाय. धाहमाक सामाहजक 

दृहष्टकोणातनू बोलल्यास हशवप्रभचूी सेवा करणारे तमाम लोकां  

ह ेउचनीच नसून एकाच जातीचे हायेत. हरळ्याबी माह्यासाठी 

हहन जातीचा नाय. हशवभक्ताचां घर म्हांजे कैलास. हरळ्याचाबी 

दवे हशवच हाये. माह्याबी दवे हशवच. तयावरुन आमी दोघांबी 

एकाच जातीतले. कारण हरळ्यानां आन ्मीनां हलांगहदक्षा घेतली 

हाय.” 

          "मधवुय्या, त ू बामण असनू आपल्या जातीले 

इसरलास.” 

          "मायराज, मी बामण जरी असलो आन ्हरळ्या चाांभार 

जरी असला तरी हशवहदके्षनां आमी आमची जात केवाच माांगां 

टाकली हाये. अस्पशृ्याईच्या घरात हशवभक्त राहात असन तां 

तेबी स्थान कैलासच. तयामळुां आमच्या दोघाच्याबी 

बाबतीतला प्रसांग कैलासपतीच्या सांमतीनां घडला. इश्वरापाशी 

सारी लेकरां एकच. पण माणसानांच आपल्या बडेपणासाठी 

जातीभेद हनमााण केला. हा जातीभेद मोडायसाठी आमी जो 



अल्पसा प्रयतन केला तो आमाले खरा वाटते. आमाले तयात 

दःुख वाटत नाय. तयासाठी तमुी आमाले जे बी हशक्षा द्यान ते 

आमाले मान्य राईन. तमुाले जे वाटन ते आमाले हशक्षा द्या. 

आमाले आता भीती वाटत नाय.” 

          "ठीक हाय,े हरळ्या तलेु काई बोलाचां हाये का?” 

          "महास्वामी, मी चाांभार कुळात जनमाले आलो, हचे 

आमचां ददुवै हाये. हचखलात फुललेल्या कमळावरती लक्ष्मी 

वास करते. तद ् वतच बसवेश्वरानां या दहलत जातीतल्या 

हचखलात सडणार् या कमळासारख्या तचु्छ माणसाचा उद्धार 

केला. मी... मी जातीचा शदु्र चाांभार मायराज पण आतां मी 

हशवभक्त हाये. हशवाची हदक्षा घेतलो आन ् सांत बनलो. 

मायराज माणसाची योग्यता कोणतयात जातीच्या मापदांडात 

मोजली जाव ूनये.” 

        "म्हून का तमुी आमच्या हुकूमाची पायमल्ली करावी.” 

         "तमुी तरी जनतेले इश्वासात घेवनू वटहुकूम काहाळला 

का?” 



          "अवो प्रतयेक हनयम जनतेले इश्वासात घेवनू काहाळले 

तां कोणतेच हनयम बनणार नाय.” 

         "आन ्राजानां काहाळलेले हनयम जनतेले इश्वासात घेवनू 

काहाळले तां तयाले हशरसावांद्य मानायचे का?” 

         "म्हांजे आमच्या हुकूमाची पायमल्ली करुन हशक्षा 

भोगाची तयारी हाये तर...” 

          "मायराज, असली भीती दाखवता कोणाले? आपण 

अल्लम मधपुसारख्या गणुी माणसाचे नेत्रछेदन कराले डगमगले 

नाय तेवा या दीनदहलत दबुळ्या हरळ्याची का केवा 

मणायची.” 

          "म्हांजे तमुाले तमुचे हाल माईत होते तर...” 

         "आन ्आपण शेवटी करणार तरी का?” 

         "तोंड साांभाळून बोल हरळ्या.” 

        "मणजे सतय बोललां तां पचत नाय मणावां. अवो, शेवटी 

तमुी का करणार हात. सन्मागाानां चालणारे हे पाय तोडान, 

सतकमा करणारे ह ेहात तोडान आन ्हशवनामाचा अखांड जाप 

करणारी ही हजवा तोडान. आन ्न्यायापळुां ताठ रायणारी माह्यी 



मान तोडान. सळुावर द्यान मले. नायतां कडेलोट तरी. 

तयाहशवाय जास्त का करान. आपली हनघुाण राक्षसी सत्ता. आन ्

या सत्तेपळुां दोन हनष्पाप जीवाची हतया होईन. पण मायबाप या 

भयांकर बहलदानातून अन्यायाचा प्रहतकार करणारी 

हशवभक्ताची सेना जनमाले येईन ह ेइसरु नोका.” 

         "हरळ्या बराबर बोललास. याचे परीणाम महाभयांकरच 

हनगतीन.” 

          "मायराज, अरळहलांगेश्वरातया कुरपेनां ह ेपरीणाम भोगाले 

तयार हाओत आमी. सदैव आनांदात तयार हाओत. कारण 

आपल्यासारखी माणसां या हसांहासनावर बसली हायेत न. 

राजरोर्पणानां राज्यकारभार चालवत हायेत न. आन ्

बसवेश्वरासारखी माणसां उगाच छळली जात हायेत. 

मधवुय्यासारखी माणसां चालत नाय तमुाले. बसवेश्वरासारखी 

न्यायप्रवण माणसां हातापायात बेड्या घालनू गुन्हगेार म्हून उभी 

रायतते आपल्यापळुां. हाच का मायराज आपल्या दरबाराचा 

न्याय. राजाले सवी जनता समान पाह्यजे. पण तमुी तयाईले 

समाजपरीवतानाच्या हतयारानां छळता. धमा बडुवला म्हांता. हाच 

का आपला न्याय. आपल्याले असला न्याय शोभा दते नाय.” 



         "चपू बस हरळ्या, यापळुां एक शब्दबी बोलला तां.”      

          "मायराज, चपू बस मणल्यानां का माह्यी वाणी चपू 

होणार हाय. जवापयंत माह्यी वाणी चपू होणार नाय, तवापयंत 

ह्या हरळ्याची जीवा क्ाांतीचीच आन ्समाजपरीवतानाची  भार्ा 

बोलणार हाय.” 

         "तां मांग ठीक हाये. आधी तमुची जीवाच छाटतो.” 

         "तमुाले जे कराचां ते करा. हा हरळ्या आतां एक पाऊल 

बी माांगां सरकणार नाय. वा टसमस होणार नाय.” 

          "याबाबत बसवण्णा, आपले का मत?” 

          "मायराज, याबाबत आपले का मत हाये ते मल े

समजलां. वाटल्यास आपण मले हशक्षा द्या. कारण या इवाहाले 

मीच सवास्वी जबाबदार हाये. कुां डलसांगमनाथाच्या कुरपेनां मीच 

या इवाहाले सांमती दवेनू तया दोघाांचा लगन लावनू दलेा 

अनभुव मांटपात. सोताच्याच मागादशानात हा इवाह सोहळा 

आटपवला. या घटनेच्या परीणामाची कल्पना मले होतीच. 

तयामळुां मीच या घटनेचा गुनेगार हाये. मलेच हशक्षा द्यावी आन् 

या दोघालेबी सोळून द्यावां. बस एवळीच इनांती हाये मायराज.” 



          "नाय बसवण्णा नाय. आपण थोर हात. अवो, चाांगल्या 

कामासाठी आमाले फाशी होत असन तां आमाले ते फाशी 

हस्वकार हाये. बसवण्णा हनदोर् हायेत. तयाईचा कायपण गनुा 

नाय.” 

          "हो मायराज बसवेश्वराले कायपण हशक्षा द्याची गरज 

नाय. बसवेश्वरासारख्या दवेदतू महापरुुर्ाले आपण ऋण मकु्त 

करावां.” 

         "पण हतघालेबी शासन होणां गरजेचां हाये.” 

          "मांग द्या मायराज, आमी आपल्या हशक्षेची पायमल्ली 

करणार नाय.”बसवेश्वर म्हणाले.  

           "मांग आयक तर आपापली हशक्षा. हरळ्या आन ्

मधवुय्याचा गनुा मोठा असल्यानां तयाईले कडेलोटाची हशक्षा 

फरमावण्यात येत हाये. आन ्बसवण्णाले प्रधानमांत्री पदावरुन 

हटवण्यात येत हाये.” 

           मचण्णा आहण हरळ्यानां योजनापवूाक डाव खेळून 

हब्रज्वल राजाचे कान भरले होते. बसवेश्वर गरीबाचे जरी कैवारी 

असले तरी तयाची प्रहसद्धी आन ्काया मचण्णा व सांगभटाला 



पटत नव्हती. बसवेश्वर कुां डलसांगमेश्वरास नेहमी म्हणत की हे 

सांगमेश्वरा, मला भरपूर सांपत्ती द,े म्हांजे मी ती गोरगरीबाांना वाटून 

दईेल. तसेच स्वतः मी मात्र गरीब राहील. तसां पाहहल्यास 

बसवेश्वराकडे आलेला पैसा तयाने दानात जास्त खचा केला 

होता.  

        बसवेश्वर हे प्रधानमांत्री बनण्यापुवी कोर्ागार मांत्री होते. 

राज्याचा सांपणूा कोर् तयाांच्या हातात होता. तरी तया कोर्ाला ते 

इश्वराचे धन समजत असत. तरीपण राज्याच्या सांपत्तीचा तयाांनी 

कधी अपहार केला नाही. गोळा झालेला धनसाठा बसवेश्वर 

गोरगरीबाांना वाटून टाकत. एवढेच नाही तर ते दहलताांच्या 

वस्तीत जावनू तयाांच्याही समस्या ते या कोर्ाने दरू करण्याचा 

प्रयतन करीत. बसवेश्वराांनी महामने प्रासाद उभारला होता. तो 

प्रासाद अहखल शरणाचे हनवासस्थान झाला होता. स्वतः 

बसवेश्वराची पहहली पतनी हा ह्या महामने प्रासादावर लक्ष ठेवत 

असे. बसवेश्वराजवळ प्रासादाची चाबी असली तरी एकही 

रुपया ते आपल्या स्वतःसाठी खचा करीत नसत. तरीपण 

हवरोधक तयाांच्यावर आगपाखड करीत असत की बसवेश्वर 

कोर्ागारातील रक्कम ही स्वतःसाठी खचा करतात. ते आपली 



हलांगायत चळवळ चालहवण्यासाठा हा पैसा खचा करतात. ही 

तक्ार आधीच राजाकडे करण्यात आली होती. पण जेव्हा 

हहशोब तपासण्यात आला, तेव्हा खहजन्यातील हहशोबापेक्षा 

जास्त पैसा या कोर्ागारात जमा होता. तयामळेु साहहजकच 

हवरोधकाांची तोंड बांद झाली. तरीपण हवरोधक काही शाांत 

बसले नव्हते. ते सांधी शोधतच होते.  

         अशीच सांधी दहलताांबद्दल व्यवहार करताांना तयाांना 

आढळून आली. तयातच राज्य चालहवण्यासाठी दहलताांशी 

बोलावां लागेल असे उत्तर बसवेश्वराने राजा हब्रज्वलाला 

हदल्यावर राजा हब्रज्वल शाांत होता. पण हवरोधी चपू बसलेले 

नसल्याने हा बदल्याचा हवचार करीत असताांना अचानक 

मधवुय्याने व हरळ्याने आपआपल्या मलुामलुीचा हववाह 

लावला. तो आांतरजातीय हववाह असल्याने तोच हववाह 

बसवेश्वराला बदनाम करणारा वाटला आहण तया हववाहाच्या 

रुपानां का होईना बसवेश्वराला प्रधानमांत्री पदावरुन हटवण्यात 

आले व चन्न बसवेश्वराला प्रधानमांत्री बनहवण्यात आले.  

           बसवेश्वरावर आरोप ठेवनू तयाांना बदनाम करण्याचे 

र्डयांत्र... बसवेश्वर चाांगल्या हवचाराचे असले तरी तयाांच े



हवरोधक सांगभट आहण मचण्णाच्या बोलण्यानसुार वाढत होते. 

बसवेश्वराांनी प्रधानमांत्री पदाचा तयाग केल्यावर ते हनघनू गेले. 

कारण तयाांचे कल्याणला मन लागत नव्हते.  

        बसवेश्वर हनघनू गेल्यावर हरळ्या आहण मधवुय्यावर जे 

आरोप लावण्यात आले तयानसुार हरळ्या आहण मधवय्याचे 

नेत्रछेदन करण्यात आले. तयानांतर तयाांना हत्तीच्या पायी 

तडुहवण्यात आले. कारण तयाांच्यानांतर कोणीही हवजातीय 

हववाह करु नये. हत्तीच्या पायाने तडुहवल्यामळेु तयाांचा मतृय ू

झाला होता. तयाांचा मतृय ूझाल्यानांतर तयाांची पे्रते हकल्ल्याच्या 

बरुूजावरुन जांगलात फेकून दणे्यात आली. ह े पाहून सांपणूा 

कल्याण राज्य खवळलां होतां.  

          कल्याण राज्यातील सवा जनता फार मोठ्या प्रमाणात 

सांतापली होती. हब्रज्वलाने हरळ्या व मधवुय्याला हदलेल्या 

हशके्षचा सवात्र हधक्कार करण्यात आला. परीणामाची हचांता 

माहीत असल्यामळेु हशलवांत वनजेला व तयाची आई 

कल्याणीअम्माला घेवनू अज्ञातस्थळी हनघून गेला होता. शेवटी 

या कल्याण क्ाांतीत जोमदार यदु्ध लढले गेले. सगळीकडे 

बसवेश्वराचा राजीनामा जबरदस्तीने घेतलेला आह े ही चचाा 



रांगत चालली होती. तयामळेुच की काय हलांगायत शरणाथी 

सांतापले होते.  

         कल्याण राज्यातील सवा जनता फार मोठ्या प्रमाणात 

सांतापली होती. हब्रज्वलाने हरळ्या व मधवुय्याला हदलेल्या 

हशके्षचा सवात्र हधक्कार करण्यात आला. परीणामाची हचांता 

माहीत असल्यामळेु हशलवांत वनजेला व तयाची आई 

कल्याणीअम्माला घेवनू अज्ञातस्थळी हनघून गेला होता. शेवटी 

या कल्याण क्ाांतीत जोमदार यदु्ध लढले गेले. सगळीकडे 

बसवेश्वराचा राजीनामा जबरदस्तीने घेतलेला आह े ही चचाा 

रांगत चालली होती. तयामळेुच की काय हलांगायत शरणाथी 

सांतापले होते. तयाांनी हब्रज्वलाच्या सैहनकाांच्या कत्तली केल्या. 

तसेच हब्रज्वलाच्या सैहनकाांनीही हलांगायतच्या कत्तली केल्या 

होतया. जाळपोळ सरुु झाली होती. लटुालटूही चाल ू झाली 

होती. वचन भाांडाराला आग लावण्यात आली. समस्त 

शरणाथी ांनी गणाचार ततवाचा अवलांब केला होता. 

अन्यायाहवरुद्ध लढा दणे्यासाठी ते तयार झाले होते. यात 

प्रामखु्यानेमाचीदवे, ककैय्या, केतय्या, चन्नबसवेश्वर, 

हनलाांहबका, गाांगाहबका याांनी वचनवाडःमय वाचहवण्याचा 



हनधाार केला होता. ह े ते साहहतय होतां, जे साहहतय अनभुव 

मांटपातील चचेतनू तसेच तया मांटपातील सदस्याांच्या 

हलखाणातनू अवतरलां होतां. वचनभाांडाराला आग लागताच 

वचनवाडःमय वाचहवण्यासाठी सवा सदस्याांनी एकजटू होवनू ते 

वाडःमय घेवनू तयाांनी कल्याण सोडले होते. ते वचनवाडःमय 

उळवीकडे वळवले होते. जाताांना या सदस्याांनी फक्त 

वचनवाडःमयच सोबत नेलां. अन्नधान्य सोबत नेलां नाही. 

तयाांच्या सोबत चन्नबसवेश्वरही होतेच. ते पढुे सोलापरूला 

हनघाल,े ज्या सोलापरूला तयावेळी चमलादवेी राणी राज्य करीत 

होती. हतला माहीती हमळताच हतने या शरण शरणाथीच्या 

जेवणाची व्यवस्था केली. तसेच हनवासाचीही व्यवस्था केली. 

तसेच पढुच्या मागाासाठी सैन्यही हदले. मात्र हब्रज्वलाच्या 

सैन्यानां तयाांचा पाठलाग सोडला नव्हता. तया सैहनकाांना 

नमहवण्यासाठी अखेर यदु्ध करणे भाग होते. यावेळी 

तयाांच्यासोबत माचीदवे, ककैय्या, नागक्का, गाांगाहबका लढले. 

शेवटी ते धारातीथी पडले. पण उळवीला वचनवाडःमय 

पोहोचेपयंत तयाांनी शत्रलूा इांचभरही पढुे सरकू हदले नाही. 

तयावेळी लढताांना ककैय्याची भुहमका बाजीप्रभूप्रमाणे होती. 

उळवीला वचनवाडःमय पोहोचल्यावर तेथे असलेल्या कदांब 



राजाने या वाङ्मयाला सांरक्षण हदले. तेथे चन्नबसवेश्वर, नागक्का 

व इतर शरणाथी वास्तव्य करीत थाांबले. रस्तयात 

कल्याणीअम्मा व गाांगाहबका मरण पावल्या.  

          वचनभाांडाराला आग लागल्याचे कळताच, तसेच 

हब्रज्वल सैन्य पाठलाग करीत आहते ह े कळताच शरणाथी 

एवढे सांतापले की तयाांना हब्रज्वलाने केलेल्या कृतयाचे वाईट 

वाटले. आधीच ते हब्रज्वलाच्या म्हणण्यानसूार बसवेश्वराचे 

प्रधानमांत्री पद काढल्याने क्ोधीत झाले होते. याच शरणाथी 

पैकी जगदवे नावाचा शरणाथी अतयांत सांतापला होता. तयाने 

अल्ल व मल्ल या दोन हशष्याांना बसवेश्वराचा वध करण्याचा 

सल्ला हदला. तयाच जगदवेाच्या सल्ल्यावरुन अल्ल व मल्ल 

सांधी शोध ू लागले व एक हदवस सांधी साधनू ते हब्रज्वल 

दरबारात हशरले. कोणीच नाही याचा कानोसा घेवनू तया 

दोघाांनीही हब्रज्वल राजाचा हनघुाणपणे खणु केला. नव्ह े तर 

मधवुय्या आहण हरळ्याच्या वधाचा बदला घेतला.  

          प्रधानमांत्री पदाचा राजीनामा हदल्यानांतर बसवण्णा खपु 

हनराश झाले. तयाांनी कल्याण सोडलां व ते कुां डलसांगमास 

पोहोचले. तयाांच्यासोबत तयाांचे सहाय्यक हडपदअपणणाही 



होते. कुां डलसांगमास पोहोचताच तयाांनी तयाांची एकमेव जीवांत 

असलेली राणी हनलाांहबकेला आणायला हडपद अपण्णाला 

साांगीतले. सचुनेनसूार हडपद अपण्णा कल्याणला आले. तयाांनी 

हनलाांहबकेला बसवेश्वराचा हनरोप साांगीतला. सरुुवातीला ती 

कुां डलसांगमास जाण्यास तयार झाली नाही. पण शेवटी ती तयार 

झाली.  

          ते पावसाळ्याचे हदवस होते. कृष्णा व मलप्रभा या 

दोन्ही नद्याांना अतोनात परू होता. अशावेळी पावसातच 

पैलतीरावर हडपद अपण्णा व हनलाांहबका येवनू पोहोचले होते 

तर बसवेशे्ववर पैलतीरावर उभे होते. ते तांगडगी इथे आले असता 

पैलतीरावर लगेच जाणे शक्य नव्हते. अशावेळी नावाड्याांकडून 

बसवेश्वर मरण पावल्याची बातमी हडपद अपण्णा व 

हनलाांहबकेला समजली. तयाांनी पे्रतयात्राही पाहहली होती. 

दोघेही ओक्साबोक्सी रडले. तयाांना रडू आवरेनासे झाले. शेवटी 

आपल्या स्वामींची भेट शेवटच्या समयी न झाल्याने हनलाांहबका 

बेहोश पडली. तया बेहोशीतच हतने केव्हा प्राण तयागला ह े

कोणालाच कळले नाही. हतच्या पाठोपाठ हडपद अपण्णानेही 

आपले जीवन सांपवले. अशावेळी बसवण्णा, हनलाांहबका व 



हडपद अपण्णा या हतघाांचेही जीवन सांपल्याने एका यगुाचा 

अांतय झाला. पण बसवेश्वराच्या प्रयतनानेच पढुील काळात 

परीवतानहशलतेला  थोडेफार खतपाणी हमळाले. नव्ह े तर 

तद्नांतरच्या काळात अनेक सांत हनमााण झाले. तयाांनी ही तचु्छ 

अांधश्रद्धा हमटहवण्याचा प्रयतन केला.  

           अल्लमप्रभूने हशलवांत व वनजाच्या हववाहाला 

आशीवााद हदला होता. तयामळेु हब्रज्वलाचे सैन्य तयालाही 

यमसदनास धाडण्यासाठी सज्ज झाले होते. तयामळेु हरेाफेरी 

तेही शैलपवातावर हनघनू गेले होते. तेथेच ते समाहधष्ट झाले 

होते.  

           दवांडीचा हनयम तोडून हववाह केल्याने हरळ्या तसेच 

मधवुय्याला जसे हब्रज्वल सैहनकाांनी पकडले. ते आपल्यालाही 

पकडून फाशीची हशक्षा दतेील याची पसुटशी कल्पना 

असल्याने हशलवांत व वनजाांनी वेर्ाांतर करून कल्याण सोडलां. 

ते कुठे गेले. कुठे राहहले याचा शोध कोणालाच नव्हता. पण 

एक हनश्चीत की या वनजा आहण हशलवांताच्या आांतरजातीय 

हववाहातनू अतयाचारी राजा हब्रज्वलाचे अहांकारी राज्य सांपषु्टात 

आलां होतां. नव्ह े तर या बसवक्ाांतीत सांगभट आहण 



ज्ञानभटाचीही हतया झाली. तयामळेु साहहजकच गलुाबीलाही 

न्याय हमळाला होता.  

         

  

          हरळ्या हा  चाांभार समाजातील पहहला सांत  होवनू 

गेला, जो सांत रहवदासाच्या जन्माच्या चारशे वर्ाापुवी जन्मला. 

तयाांनीही कवने रचली. पण वचनभांडाराला आग लावनू 

तयातील काही साहहतय समाप्त केलां गेलां. तयाांनीही आपल्या 

कवनातून समाजातील भेदभाव, रुढी, परांपरा, चालीरीतीवर 

जोरदार हल्ला चढहवला. काही चाांभारसमाजातील मांडळींना 

हरळ्या, ककैय्या कोण ह ेअजनूही माहीत नाही. तयाांचे बहलदान 

माहीत नाही. तसेच आपल्याही समाजात रहवदासापवुी एक 

महान सांत हरळ्याच्या रुपाने होवनू गेला ह ेशोधण्याचा तसेच 

जाणनू घेण्याचाही ते प्रयतन करीत नाहीत. खरांच हरळ्या आहण 

मधवुय्याने सरांजामशाही राजवटीत जे काही केलां. तयाांच्या 

बहलदानातनूच बसवक्ाांती होवनू एका नव्या यगुाला प्रारांभ 

झाला. ह े हवसरता येत नाही. हरळ्या हा जातीने चाांभार जरी 

असला तरी सांताच्या राांगेत तो पहहला सांत आह ेह ेमानावेच 

लागेल.  



अंकुश शशंगाडे यांची ई साशहत्यिर उपलब्ध पुस्तके 

कव्हरिर क्लिक करताच उघडतील.  

 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf


ई साहहत्य प्रहतष्ठानचे हे तेरावे वर्म.  

श्री अंकुश शशंगाडे यांचे हे पाचवे पुस्तक.  

अांकुश लशांग डे एक लशक्षक आहते. लशक्षक ही त्य ांची केवळ 

उपजीलवक  न ही तर जीलवक ही आह.े सम ज त सत्य चे आलण 

लवज्ञ न चे ज्ञ न पसर व ेव सम ज मन ने बळकट व्ह व , त्य तही मलुींनी 

लशक व ेव त्य ांच्य  आत्मलनभवरतेने सम ज ल  अलधक बळकटी य वी ह े

त्य ांच ेस्वप्न आह.े ते भरपरू ललहीत त ते सम ज तील दबल्य  गेलेल्य  

घटक ांन  आव ज दणे्य स ठी. त्य मळेु आपली पसु्तके सम ज त 

ज स्तीत ज स्त व चली ज वीत अस ेत्य ांन  व टते आलण ई स लहत्य ह े

त्य  दृष्टीने त्य ांन योग्य व टत.े त्य ांची आजवर २४ छ पील पसु्तकेही 

लवलवध प्रक शक ांनी प्रक लशत केली आहेत व त्य ांच्य  पसु्तक ांन  

म गणी आह.े पण तरीही ते आपली पसु्तके ई स लहत्यच्य  व चक ांन  

लवन मलू्य दते त.  

अांकुश लशांग डे य ांच्य सारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवा पसु्तके ई 

साहहतयच्या माध्यमातनू जगभरातील मर ठी वाचकाांना हवनामलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आहण तयातनू 

कसलीही अहभलार्ा नसते. मराठी भारे्च्या सदुवैाने गेली दोन हजार 

वरे् कवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही परांपरा सरुू 

आह.े अखांड. अजरामर. म्हणून तर शांभ ूगणपलेु (नऊ पसु्तके), डॉ. 

मरुलीधर जावडेकर (९ पसु्तके), डॉ. वसांत बागलु (१४ पसु्तके), 



शभुाांगी पासेबांद (८ पसु्तके), अहवनाश नगरकर ( चार पसु्तके), डॉ. 

हस्मता दामले (सात पसु्तके), डॉ. हनतीन मोरे (२६ पसु्तके), अनील 

वाकणकर (९ पसु्तके), अनांत पावसकर(चार पसु्तके), मध ूहशरगाांवकर 

(६), अशोक कोठारे (ब र  हजार पानाांचे महाभारत), श्री. हवजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्णा (जागहतक कीतीचे वैज्ञाहनक), 

सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ पसु्तके), हवनीता देशपाांडे (७ 

पसु्तके) उल्हास हरी जोशी(६), नांहदनी दशेमुख (५), डॉ. सजुाता 

चव्हाण (८), डॉ. वरृ्ाली जोशी(१६), डॉ. लनमवलकुम र फडकुले (१९), 

पनुम सांगवी(४), डॉ. नांलदनी ध रगळकर (८), अांकुश लशांग डे(५)  असे 

अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई साहहतयाच्या द्वारे आपली 

पसु्तके लाखो लोकाांपयंत हवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा साहहतयमतूी ांच्या तयागातूनच एक हदवस मराठीचा साहहतय 

वकृ्ष जागहतक पटलावर आपली ध्वज  फडकवील याची आम्हाला 

खात्री आह.े यात ई साहहतय प्रहतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ 

आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. तया तया 

व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आहण या सवांचा 

सामहूहक स्वर गगनाला हभडून म्हणतो आह.े  

आहण ग्रांथोपजीहवये । हवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट हवजयें । होआवे जी । 


