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चवल्या
हे पस्ु तक ववनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे वाचल्यावर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पस्ु तक कसे वाटले ते कळवा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे वाटले
ते कळवा.
१ वमवनट : आपले वमत्र व ओळखीच्या सवच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हवा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत
आहे. प्ामावणक मत असावे. ज्यामुळे लेखकाला प्गती करण्यासाठी ददशा ठरवण्यात मदत होते.
मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे आवण त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा, आवण
अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उां चीवर जात रहावा.
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चवल्या

बाळासाहेब सुधाकर श िंपी, जळगािंव.

ई सावहत्य प्वतष्ठान
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चवल्या
लेखक
बाळासाहेब सुधाकर श िंपी, जळगािंव.
ता.जज. जळगािंव (महाराष्ट्र)
मो.निं 9921729475
Email Id: balasaheb.siddesh@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सवण हक्क लेखकाकडे सुरवित असून
पुस्तकाचे ककां वा त्यातील अांशाचे पुनमुणद्रण वा नाट्य, वचत्रपट ककां वा
इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे
तसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते .
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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• ववनामूल्य ववतरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडण करू शकता .
• हे

ई

पुस्तक

वेबसाईटवर

ठे वण्यापुवी

ककां वा

वाचनाव्यवतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई सावहत्यप्वतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकआहे .
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!! श्री !!

चवल्या
(लघुकादांबरी)
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प्त्येकवेळी मला साथ देणारे व
माझ्या सुख दुखााःत सदैव माझ्या सोबत असणार्या
माझ्या आई वडीलाांना माझां हे पवहलां पुस्तक समर्पणत.
- बाळासाहेब सुधाकर शशांपी, जळगाांव.
ता.वज. जळगाांव (महाराष्ट्र)
मो.नां 9921729475
Email Id: balasaheb.siddesh@gmail.com
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‘चवल्या’ या लघूकादांबरी रुपी पुस्तकातील सवण घटना, प्सांग, स्थळ व पात्र काल्पवनक असून
याचा कु ठल्याही जीवांत अथवा मृत व्यक्तीशी काही एक सांबध
ां नाही. असे आढळल्यास तो के वळ
योगायोग समजावा. या कादांबरीतील पात्रे व त्याांची नाांवे ही के वळ मनोरां जनासाठी तयार
तयार करण्यात आली आहे. कोणाच्या भावना दुखावणे हा या मागचा उद्देश मुळीच नाही.
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मनोगत
नमस्कार वमत्रहो, तशी मला लेखनाची
आवड लहानपणापासूनच, कववता, लेख वलहीणे हा
माझा आवडता छांद माझ्या काही कववता व लेख
वृत्तपत्रातही छापून आलेत. वलखानासाठी व्यासवपठ
वमळावां म्हणून मी सकाळ वृत्तपत्रासाठी ररपोटणर म्हणून
तर महाराष्ट्र टाईम या वृत्तपत्रामध्ये कााँलेज क्लब
ररपोटणर म्हणून कााँलेजला असताांना काम के लां. दोन
वर्ाणपूवी मी माझां जेमतेम बी.ए पयंत वशिण पूणण के लां.
पररवस्थतीमुळे मला पुढे वशकता आलां नाही. काम करुन
वशिण करणां हे मला परवडण्यासारखां नव्हतां. म्हणून
मी पुढे वशकलो नाही. काही ददवस मी एका स्थावनक न्युज चैनलला उपसांपादक म्हणून काम के लां.
स्वताःचां साप्तावहक वृत्तपत्र सूरु के लां पण तेही बांद के लां. आपलांही एखादां पुस्तक प्कावशत व्हावां व
ते रवसक वाचकाांपयंत पोहचावां अशी ईच्छा होती. पण पुस्तक प्कावशत करण्यासाठी येणारा खचण
मला परवडण्या सारखा नव्हता. म्हणून बवघतलेलां स्वप्न पुणण होईल की नाही? असा प्श्न मनात
होता. मग मी एक ददवस ई पुस्तक असां नेटवर सचण के लां. तर मला “ई सावहत्य प्वतष्ठाण” ववर्यी
मावहती वमळाली. मी ई प्वतष्ठाणच्या ‘ई साहीत्य’ वेबसाईटवरुन बरीच पुस्तके डाऊनलोड करुन
वाचली याांत मुख्यत्वे कादबर्या होत्या या ईप्वतष्ठानच्या अनोख्या उपक्रमामुळे मला वलवहण्याची
प्ेरणा वमळाली. व मी माझ्या मोबाईलमध्येच असलेल्या मायक्रोसााँप्ट वडणचा उपयोग करुन माझी
लघुकादांबरी चवल्या नऊ ददवसाांत पुणण करु शकलो. गेल्या काही ददवसाांपासून मी मेंदच्ू या
दुखापतीमुळे व रक्तदाबाच्या त्रासाने त्रस्त आहे. माझेवर उपचार सुरु आहेत. मात्र अशा वस्थतीत
मी परमेश्वरकृ पेने माझां पवहलां लेखन पुणण करु शकलो. ई प्वतष्ठानने ते प्कावशत के लां त्या बद्दल
ई सावहत्य रटमचे मनापासून आभार! माझां हे वलखान तुम्हाला आवडेल की नाही माहीत नाही
कारण मी काही लेखक नसून नवखा व्यक्ती आहे. आवडल्यास आपली प्वतदक्रया नक्की कळवा.
आपला
बाळासाहेब सुधाकर शशांपी, जळगाांव.
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पहाटेची वेळ होती. थांडीचा मवहना असल्याने बाहेर बोचरी थांडी वाजत होती.
त्यामुळे आांथरुनातून उठू न पाांघरुना बाहेर तोंड काढायची माझी ईच्छाचां होतां नव्हती. मी
आमच्या घराच्या लाांब लचक ओसरीवरां दोन झावरी ( गोधड्या ) पाांघरुन पसरलो होतो.
ददवाळीच्या सुट्ट्ट्या असल्याने शाळे चां टेंशन शुन्य होतां. जाग येऊनही मी मुद्दाम झोप
लागायचा प्यत्न करतां होतो.
आमचां गाांव हे खेडां गाांव असल्याने बायाांना पहाटे लवकर ऊठू न आांघोळ पाांघोळ करुन
अांगणात सडासारवणां करुन तयारां व्हावां लागतां असे. काही बाया ददसां उजाडताचां वावरात जायचां
असल्याने भल्या पहाटेचां चुलीवर भाजी भाकरी करायला लागायच्या. माझी आई या सवांच्या
आधीच म्हणजे पहाटे कोंबड्याने पवहली बाांग ददली रे ददली.....तेंव्हाच झापडमध्ये ऊठू न आांघोळ
वैगेरे करुन आांगणात सडा सारवणां करुन सुरेख अशी राांगोळी काढू न, देव पुजाकरुन देवाजवळ व
तुळशी ददवा लावतां असे. तशा गल्लीतल्या बाया थोडां ऊजाडायला लागलां तेंव्हाचां ऊठायच्या.
आमचां दकराणा दुकान असल्याने आमच्या घरच्या सवांना सकाळी लवकर उठू न तयार व्हावां
लागायचां..... त्यात आम्ही भावांड शाळे त जाणारी असल्याने आम्हालाही चार वाजताचां उठावां
लागतां असे.
मी मात्र मस्त आरामात सगळयाांत शेवटी ६ वाजता उठायचा...... तेही मी लवकर
उठन्यास कानाढाईच करतां असे. आई ओरडू न ओरडू न थकायची. बाळया उठां रे लवकर......
शाळे तां जायचां आहे ना तुला? तुझे दादा आलेतर देतीलां रपाटे उठां फटकशी......! मी तोंडावर
झावरां ओढतां झावरीत तोंडां घुपसून दुमडू न पडतां आईला म्हणायचो..... आई झोपू देना अजून वेळ
आहे शाळे ला...... तशी आई सांतापायची बाळया अरे सात वाजायला आले. कें व्हा उठशील?
तयारी कें व्हा करशील? आवण शाळे तां कें व्हा जाशील?
आम्ही वडीलाांना दादा म्हणत असत. तयािंना तसां आम्ही सवण भावांडचां नाही तर
गल्लीतले पोरां पोरी, बायाां माणसांच नव्हे नव्हे तर गावाच्या सरपांच, पोवलस पाटलाांपासून तर
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अख्ख गाांवच घाबरायचा....... कारण वडीलाांचा स्वभाव कडकां असल्याने त्याांच्या समोर
बोलायची कोणाचीचां शहांमत होतां नसे. माझी आई देवखल वडीलाांना खुप घाबरतां असे. थोडां काही
झालां आवण आई बोलायला लागली की ते जोरात खेकवायचे ! गप्प बसां तुला कायां समजतां. हा
त्याांचा पेटन शब्द........ डोक्याच्यावर गेलां की मगां वशव्याांचा भडीमार सुरु व्हायचा. त्यामुळे
सारे चां दचकायचे. तसां त्याांचां बोलणां वागणां सत्य आवण परखडां होतां. खोटां बोलणां त्याांना मुळीचां
सहन होतां नसे. मगां त्याांच्या समोर कोणी रुस्तम जरी आला तरी ते त्याला सुनवून टाकायचे.
त्यामुळे अख्ख गावां एकीकडे आवण ते एकटे एकीकडे होते.
एकीकडे होते म्हणजे गावाने त्याांना वाळीत टाकलां होतां; असां मुळीचां नव्हे. तर
स्वभावाच्या बाबतीत गावाांत त्याांच्या तुलनेत एकही जण नव्हतां...... त्याांच्या शब्दाला गाांवभर
मान होता. सवणचजण त्याांचा आदर करायचे. अख्खा गाांव त्याांना घाबरायचा इतका त्याांचा दरारा
होता. वय ५० वर्े, सफे द पायजमा शटण हा असा त्याांचा पेहरावां, त्याांची उां ची साधारण साडेपाच
फु ट, अांगयष्टी बाररक, करारी आवाजां आवण चालणां अगदी अगदी तरुणाांना चालायच्या बाबतीतां
मागे टाकतील इतकां ते रपरप चालायचे. ते गल्लीतून आले रे आले. गल्लीतल्या बायाां दुरुनचां
दादाांना बघून डोक्यावर पदर घ्यायच्या. ‘लई कडक स्वभाव आहे माय तेचा’ तोंडावरचां
फटकारतो. अशा गावाांतीलां म्हातार्या कोतार्या बाया कु जबुजायच्या एक टायमाले ववस्तू हातात
धरताईन......... पणां तेचा स्वभावां नाही. असां सवण बाया आईला नेहमीचां बोलायच्या. ‘दादा’
दुकानाांवर बसलेले असल्यावर वग-हाईक दुरुनांच पाहून माघारी दफरायचे. बारकी पोरां दुकानावर
काही घ्यायला आले तर दादाांना पावहलां रे पावहलां तर ते एकमेकाांना आपापसाांतचां बाररक
आवाजात बोलायचे. तु जायां रे ...... लगेचां दुसरा त्याला बोलायचा नहीं भो मी नहीं जातां! तुचां
जायां....... असां म्हणतां. गावाांतली माणसां जरी आली तरी, त्याांच्या समोर यायची कोणाचीचां
शहांमत होतां नसे. असा त्याांचा स्वभावां.....
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म्हणून आई अम्हा भावांडाांना त्याांचाचां धाक दाखवायची. उठां रे ...... तुद्दा आले बरां .....
त्याांच नावां काढलां की त्याांच्या धाकानां मी ताडकनां ऊठू न बसायचो......!
त्याददवशी वडीलां दकराणा माल घेण्यासाठी तालुक्याच्या गाांवी गेले होते. त्या ददवशी
आई मला आरोळया मारुन थकली होती. बाळया ऊठ रे पोर्या १० वाजायला आलेत. असां
मुद्दामहून खोटां खोटां सागत होती. सकाळचे ८ वाजले असतील????? तसां आमचां घरां पुवण ददशेला
तोंड करुन असल्याने, आता माझ्या तोंडावर कोवळी सुयणदकरणे याांयला लागली. हवेत गारवाां
होता त्यामुळे ऊठायची इच्छा होतांच नव्हती. डोळयावर सुयण दकरणां आली तेंव्हा कु ठे मला मस्त
गार साखर झोपां लागली होती. सकाळच्या प्हरी लागलेल्या साखर झोपेत मला स्वप्नाांकीत
दुवनयेत रां गून जणू स्वगाणत असल्याचा भास होत होता.
वततक्याांत बाहेर कु ठू न तरी पोराांचा कल्लोळ ऐकू येऊ लागला...... तो आवाज
आमच्या घराच्या ददशेनां पुढां पुढां सरकत होता. सकाळी सकाळी एखादां रायरां गाचां सोंग यावां ककां वा
कधीही न पाहीलेली गोष्ट पाहून एखादी नवलाईची गोष्ट झाल्या सारखां आनांदानां बोंबा
माराव्यात. असा तो प्कार होता. पोराांनी एकचां गलका करायला सुरुवात के ली. हय.......
यां......... यां........ यां...... यां....... अशा एका सुरात पोरां आरोळया मारतां होती. तर खडखड....
खडांखडां.......... खडखड, खडखड अशा कनणककण श डोकां ऊठाया लागलां होतां.
या आवाजानां मला आता जाग आली. आवण मी आथरुनातून ऊठू न सरळ बाहेर
गल्लीतच आलो. मुलाांचा आवाज व त्या खडखडखडखड........ खडखडखडखड....... अशा
आवाजानां जो तो हातातले कामांधांदे सोडू न गल्लीमध्ये धावां घेत होते. बाहेरां येऊन बघतो तर
कायां????? गल्लीतनां दोनां गाढवां पुढे पळतां होती तर हुलवचकारी पोरां त्या गाढवाांमागे हयां.....
यां...... हयां...... यां......... अशा बोंबा मारतां होते. या चमत्कारी पोराांनी त्या दोंन्ही गाढवाांच्या
शेपट्या एकमेकाांना बाांधून त्या शेपट्याांना एक बांद झाकणाचा पतरी डबा बाांधला होता. या
डब्यामध्ये दगडी भरलेले होते. तो गाढवाच्या शेपटीला बाांधलेला खडे भरलेला बांद झाकणाचा
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डबा जसां

जसाां जवमनीवर आदळायचा तसां तसाां डब्याचा खडखडखडखड........

खडखडखडखड.......... असा जोरजोराांत आवाज होता. या आवाजाांमुळां भेदरलेली ती दोन्ही
गाढवां जीवाच्या आकाांगतेने सैरावैरा पळतां सुटतां होते. या गाढवाांमागे गावातली पोरां हैरे...........
है..... गधडां रे गधडां....... असां एका सुरातां म्हणतां बालपणी पुस्तकाांत वाचलेल्या त्या गोष्टीतील
पुांगीवाल्यामागे पळावां अगदी तशी पळतां सुटतां होती. हा सगळा प्कार बघूनां बाया माणसाांना
हसू आवरलां जात नव्हतां. चाांगली पन्नास ते शांभर उघडी, नागडी, बारीक, साररक तसेचां काही
बारा पांधराां वर्ाणची हुल्लड पोरां त्या गाढवाांमागे कमरे वरुन वनसटणारी चड्डी वरां करतां तरां
दुसर्या हाताने नाकाचा शेंबुड पुसतां धावत होती. ही गाढवाांची वरात ज्याच्या घराजवळ यायची
त्या घराांत कोणी पोरां असली तर ती पोरां देवखलां एखादा मोचाण रस्त्याने जातां असला त्या
मोचाणमध्ये जशी माणसे सावमल होतां जातात आगदी तसांच ही पोरां त्या गाढवाांमागे धावणार्या
पोराांच्या लेंढारात घुसत होते. काही पोराांच्या आया, आज्या या पोराांना आवाज देत. ओ पोर्या
जाऊ नको रे ...... वतकडे वशवराम बाबा आहे. असां म्हणून पोराांना वशवराम बाबाचा धाक दाखवतां
पोर्याने या पोराांसोबत जाऊ नये म्हणून मज्जाव करतां होत्या. पोरां न जुमानता ठे पाराांमध्ये सावमल
होत होते. तर काही वशवराम बाबाच्या धाकानां माघारी दफरतां वट्यावरच्या वट्यावर ऊभे राहून
तर काही अांगणातून या गाढवाच्या शधांडीची गांमत पाहतां होते. तर याांपैकी अगदीच बारकी पोरां
गाढवाांना बघून तर काही वशवराम बाबाचां नुसतां नावांच काढताचां भेमकाऊन रडत, रडत घरात
लपून बसतां होते.
वशवराम बाबा म्हणजे गावातील पोराांचा कदणनकाळ होता. पायाच्या टाचेपासून
साधारणताः एक वबल्लास अांतरावर असलेली बाांडी पाँन्ट, अांगात धाराधाराांचा मळक्या रां गाचा
शटण आवण त्या शटाणच्या दोन्ही हाताांच्या बाह्या दांडापयंत वाळलेल्या रां गाने काळा, भले मोठे डोळे ,
डोक्यावर कधीतरी तेल लावतां असल्यामुळे रुखटां पटकां झालेल्या पाांढर्या झालेल्या कोंबड्याच्या
तुर्याप्माणे उचकणारे के सां तर एका हातात पेटती वबडी ओढतां...... रस्त्याने चालत येतां असताांना
एखादी लहान पोरगा ककां वा रडताांना ददसली तर वशवराम बाबा जोरात ओरडायचा...... यु का
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रे पोर्या..... आवण एखादा लहान पोरगा ककां वा पोरगी ददसली की वशवराम बाबा त्याांच्यावर
मोठां मोठे डोळे वटारायचा. एखादी चुकूनही वशवरामबाबाच्या तावडीत सापडला रे सापडला
मग त्याची काही खैर नाही. “शोले” वचत्रपटात लहान मुलगा झोपला नाही तरां त्याची आई
म्हणायची बेटा सो जा वरना गब्बर आ जायेगा असां गब्बर साांगायचा..... त्याला लहान मुलां
घाबरायची की नाही????? हे माहीत नाही! पण आमच्या गावच्या वशवरामबाबाला मात्र
गावाांतील सवण लहान मुलां मुली घाबरतां असे. वशवराम बाबा या पोराांना पकडू न त्याांचे हात वपळे ,
तर कधी त्याांचे कान वपळू न लालबुांद करतां तर कधी कधी त्याांच्या गालाचा कडकाऊन चावा घेत
असे. त्यामुळेच खरां गावातील सवण पोरां वशवरामबाबाला घाबरत असतां. काहींना तर
वशवरामबाबाला बघूनच चड्डीत हागमुत व्हायची.
मी ही वशवराम बाबाला आधी खुप घाबरायचो...... एकदा मी गल्लीतून जात
असताांना वशवराम बाबाच्या हातात चूकून सापडलो होतो. त्यावेळी आई बाहेर उकीरड्यावर
घरातील पुांजा (के र, कचरा ) फे कण्यासाठी गेली असता मी देवखल आईच्या मागे मागे चालत
जात होतो. आई माझ्यापुढे काही अांतरावर चालत होती. मी आईच्या मागे चालत येतोय हे
आईला ठाऊकच नव्हतां. त्यामुळेचां आई माझ्याकडे लि नदेता पुांजा फे कण्यासाठी उकीरड्याकडे
चालत जातां होती. त्यातचां वशवराम बाबाने मला पकडलां आवण माझ्या गालाचा जोरात अगदी
करकचून चावा घेतला. मी आकाांकतेने रडायला लागलो. आईने माझ्या रडण्याचा आवाज ऐकला
आवण आई तशीचां घाईघाईने उदकरड्यावर पुांजा फे कू न तशीच माघारी दफरली. मला जवळ घेत
माझे आश्रु पुसत बोलली. माझां रडणां मात्र थाांबत नव्हतां. आईने जवळ घेऊन माझ्या गालाकडां
वतच लि गेल.ां कोणी मारलां? कोणी मारलां तुला? ववचारु लागली. मी त्यावेळी मी दोन अडीच
वर्ाणचा होतो. मला कोणी मारलां हे धड साांगताही येत नव्हतां म्हणून मी नुसतां बाबा , बाबा म्हणतां
वतकडे बोट दाखवलां. तेच वशवरामबाबा त्याांच्या घराच्या ओट्यावर बसले होते. ही गोष्ट आईच्या
लगेच लिात आली.
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हो ना हो याचां चावां वशवराम बाबानेच घेतलां असावां? माझां रडणां काही थाांबत नव्हतां
मी आता चाांगलोच वखजून पडलो होतो. आईने मला कडेवर उचलून घेतां माझी खुप समजूत
काढली मला उगां करण्याचा प्यत्नके ला. तरीही माझ रडणां काही थाांबेना. आईला आता चैन पडत
नव्हती. वतचा जीव खालीवर होतां होता. आई आता सांतापली आवण वशवरामबाबाला बोलली.
काका एवढ्या जोरात चावता का? पोर्याले.... तेचा गाल पहा बरां के वढा लाल झाला. सगळे
दात उमटू न गेले तेच्या गालावर..... अनां कानबी सूजून शहांगोळ सारखा लाल झाला. पोर्या जर
भेमकावला, ताप काढला तर? काय भाववशर पडीन? तुले राग आला चालीन काका येच्यापुढे
मह्या पोरानले घाबरव्याच नहीं तुम्ही. आई सांतापात वशवराम बाबाला बोलली.
अम्हा भावांडाांमध्ये मी सवाणत लहान असल्याने आईचा माझ्यात खुप जीव...... आईच
बोलनां सांपत नाही तोच वशवराम बाबा आईला बोलले. बस व पोरी इां दू नको बोलू एवढां..... नही
घेणारां तुह्या पोराांच नावां येच्यापुढे ! बोलणां झाल्यावर आई मला घेऊन घराकडे आली. त्या
ददवसाांपासनां वशवराम बाबाच मला घाबरावनां बांद झालां होतां; व माझांही वशवराम बाबाला
घाबरणां खर्या अथाणने पुणणपणे बांद झालां होतां. मग मला कोणीही वशवरामबाबाचां नाांव घेऊन
घाबरवण्याचा प्यत्न के ला तरी आई मला धीर देत असे. नाही रे काही नाही करत तो बाबा.....
मला आतून वभती तर वाटायची पण आई खरच साांगतेय म्हणून जरा धीर पण यायचा...... हे
आता वनत्याचच झालां असल्याने माझ्यामनातां वशवराम बाबा ववर्यी असलेली वभती तेंव्हापासून
नाहीशी झाल्याचे आई साांगे. म्हणून माझा वशवराम बाबाला घाबरायचा प्श्नच येत नव्हता.
तसां तर वशवराम बाबाला दहा ते पांधरा वर्ाणची मुलही तेवढीच घाबरत असत. आता
त्या गाढवाांची वरात आमच्या घरापयंत पोचली. मी देवखल इतर पोराां सारखां झोपेतून ऊठल्या
ऊठल्या त्या पोराांच्या गदीत जावून सावमल झालो. आई मला आवाज देतांच राहीले. ओ बाळया
अरे थाांबरे ..... कु ठे चालला त्या पोराांमध्ये आधी दात घासां , तोंड धू आांघोळ कर मग जा तुला
जायच वतथां...... मी आईचां काही न ऐकताच आनांदाच्या ओघात मुलाांबरोबर पळत सुटलो. अम्हा
सवण मुलाांना या गोष्टीची मज्जाच वाटत होती. कारण याआधी आम्ही गाढवां पावहली होती खरी
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पण असला त्याांच्या शेपटीला शेपटी बाांधून व त्याला खडखडखडखड...... खडखडखडखड.......
असा आवाज करणारा डबा बाांधलेला व त्या डब्याच्या आवाजासरसे भेदरलेल्या वस्थतीत पळत
सुटणारी गाढवां हा प्कार आमच्यासाठी नवखा होता. त्याचां आम्हाला जास्त नवल वाटतां होतां.
ते दृष्य पाहून आ मज्जा येत होती.
त्यावेळी मी इयत्ता वतसरीच्या वगाणत वशकत होतो. तेंव्हा मी नऊ वर्ाणचा असेल?
आता ही शधांड गल्ली बोळातनां पुढ,ां पुढां चालली होती. पुढे गाढवां अनां मागे पोराांच लेंडार आसां
काहीसां हे दृश्य होतां. पोरां ओरडायची...... पोराांचा आवाज ऐकु न गाढवांही ह्याहू..... ह्या हू.....
असां ओरडतां एखाद्या शयणतीत पळावां अशी जीव तोडू न पळत होती. आता ही गाढवाची वरात
आमच्या घराकडू न उत्तर ददशेकडे गल्लीतून पुढे चालली होती. काही बाया माणसे या पोराांना
हटकत होते. तर काही वशव्याही देत होते. पण आम्हा पोराांचां त्याांच्या बोलण्याकडे लिच नव्हतां.
आम्ही आमच्या तांत्रीतच गाढवाांमागे पयत होतो. रस्त्याने कोणी ओळखीचां ददसलां तर
एकमेकाांआडे तोंड लपून गुपचूप चालत होतो. या गाढवाांच्या वरातीत आमच्या बाहेर पुर्यातील
पोराांच लेंडारच जास्त होतां. आम्ही ज्या भागात राहत होतो त्या भागाचां नाांव होतां. “बाहेरपुरा
बाहेर पुर्यातली सवी पोरां लई आवपत्तर”..... अख्या गाांवची पोरां एकीकडे तर पुर्यातली पोरां
एकीकडे, असा त्याांचा दरारा होता.
पुर्यात राहणारी मोजकीच पोर याांच्यापासून अवलप्त जी याांच्या भानगडीत कधी
पडत नसत. त्याांच्या घरचेच या मुलाांना त्या आवपत्तर पोराांमध्ये जाऊ देत नसत. जाऊ देत नसत
म्हणण्यापेिा त्याांच्या सावलीत सुध्दा ऊभां राहू देत नसत. इतके ते वववचत्र होते. या टु क्कार
पोराांपासून दूर रहायचां....! असां आमच्या घरचे आम्हाला बजवायचे. या वववचत्र पोराांपासून
अवलप्त राहणार्या मुलाांपैकी मी एक होतो. पण काय करणार????? या मुलाांमध्ये खेळायला
जाण्यावशवायही आम्हाला गत्या नव्हती. कारण गल्लीत याांच्यावशवायही खेळायला कोणी
नसायचां....... ददवसभर ऊन्हात दफरणे, गोट्या भोवरे खेळणे, नदीमध्ये दक्रके ट खेळणे, ववट्टीदाांडू,
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घोडीघोडी दकतनेकी, सूरपारां ब्या, ददवसभर शचांचा, बोरां , आांब्याच्या कै र्या, कवठां , जाांभूळ
तोडायला जाणां, रानांवनां पायाखाली तुडवणां, झाडांवडां चढणां, मधाचां पोळां हुलवणां, कधी मध तर
कधी शचांचा, बोरां , आवळे , कवठां , जाांभूळ, आांबे शेतातून आणून ते गावाांतीलच एखाद्या
दूकानदाराला ववकत देणां ककां वा त्या मोबदल्यात कधी पैसे ककां वा त्याांना लागणारी वस्तू ते घेत
असतां..... जास्तकरुन ते पैशेच घ्यायचे मग त्याांना वमळालेल्या पैशातून ते कधी जुगार खेळायचे
तर कधी जवमनीवर असा छोटा खड्डा पाडू न दुरुन असे वचल्लर पैसे फे कायचे व त्याला छोट्या
गोलाकार दगडाने ककां वा मोठ्या लोखांडी वायसरने नेम धरुन मारायचे आवण जो बरोबर नेम
धरुन साांवगतलेल्या पैशाला मारायचा तो शजांकला असा तो खेळ होता. यातून ते कधी शजांकायचे
तर कधी हारायचे सुध्दा. मगां वजकलेल्या पैशातून हे गोळया, वबवस्कटां, पोंगे, शेव वचवडा, कधी
हााँटेलवरुन भत्ता (शेवमुरमुर्याची कोरडी भेळ) आणून सवण वमळू न खातां बसायचे तर कधी चोरुन
लपून वबड्या, वसगारे ट आणून नदीमध्ये जाऊन कधी शेतात जाऊन ओढतां बसतां.
कधी कधी तर हद्दचां व्हायची ही पोरां वमळालेल्या पैशातून दारु आणून गुपचूप वपत
बसत. आवण आपापसाांत भाांडणां करुन एकमेकाांच्या छातडावरही बसायचे. याांची भाांडणां सुरु
असताांना याांना कु णी आवरलां तर ठीक नाहीतर हे एखाद्याचां डोसकच फोडू न रक्तभांबाळ करायचे
इतके ते जबर होते. म्हणूनचां या पोराांना अख्ख्या गावची पोरां घाबरायची. याांचे आई वडीलां
शेतात मोलमजूरी करत असतां. ते सकाळी शेतात कामासाठी वनघून गेले तर मगां याांच्याकडे ध्यान
ठे वणार कोणी नसायचां म्हणून हे शाळे त न जाता, हा असले उद्योग करत बसायचे.
कधी कधी ते आमच्या दुकानाांवरही शचांचा, बोरां , आांब्याच्या कच्च्या कै र्या आणून ववकतां
द्यायचे. तर कधी आम्ही तालुक्याच्या गावाांवर गेलो की बाजारातून ववकत घेऊनां यायचो. म्हणून
खरां तर आम्हाला इतराांसारखां जावां लागत नसे. या मुलाांमध्ये दहा वर्ाणपासून ते चाांगली शहाणी
टक्करबांद अठरा ते वीस वर्ाण पयंतची सारी पोरां होती. याांच्या गृप मध्ये असलेल्या प्त्येक मुलाचां
नाांवही वततकचां युवनक होतां. ज्याांमध्ये ढेम्या, दगड्या, पदाांबड्या, सत्या, वपस्तोल्या, हेवड्या
नब्या, तीस नांबर, भुरा डू क्कर, सोन्या डेडोर, मांचली, कोयला, झ्याांग्या, हेल्याचां मुांडक, काया
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बांड्या, वपवळा शपांट्या, धाकल्या, फें गड्या, जाडशेप्या अशी वनरवनराळी नाांवे होती. याांत काही
मुस्लीम समाजाचीही पोर होती. याांचा गृप म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेचां वजवांत उदाहरण होतां;
आवण या सवांचा बााँस जो या गाढवाांच्या वरातीत गाढवाांच्या मागे, शरीराने जाडांसर,
उां चपुरा, अांगात हापबाहीचां लाल रां गाचा मवनला घातलेला, हाप पाँन्डला मागे दोन रठगळां , मोंठ्ठ
डोकां ...... डोक्यावर बारीक के सां तेल न लावल्याने भुरकट ददसणारे ..... भरदार शरीरयष्टी अनां
रफ आवाज असलेला एका हातात. सांडासला जायचा पतरी डबा तर दुसर्या हातात लाांबलचक
झाऊची वल्ली फोकी (छडी) घेऊन या पोराांच्या लेंढाराचां प्वतवनधीत्व करतां. गाढवां पळलां तर
रठक, नाही तर त्याला हातात असलेल्या झाऊच्या वल्या फोकीचा रपाटा देतां. है...... गधडां
है....... असां म्हणतां पळवतां सोडणारा व सवांच्या पुढे स्वताः पळणारा बाहेर पुर्यातील पोराांची
आण, बाण , शान असलेला...... गाांवकर्याकडू न आपल्या उपद्रवीपणाचा कळस गाठू न दकताब
वमळवणारा.......

“ चवल्या” सवांत पुढे पळतां होता.

तसां त्याचां त्याच्या बारशाच्यावेळी त्याच्या घरच्याांनी ठे वलेलां नाांव दुसरां म्हणजेच
‘राहूल’ होतां. पण त्याला त्याच्या असल्या हरकतींमुळे गाांवातील बाया व माणसाांनी त्याला
“चवल्या” ही पदवी बहाल करुन त्याचां नाांव चवल्या ठे वलां होतां.आवण ववशेर्ाः म्हणजे गाांवभर तो
त्याच नावाने ओळखला जाई. त्याच खरां नाांव फार कमी लोकाांना माहीत होतां. म्हणून त्याला
सारे चवल्या म्हणूनचां हाक मारत असतां. बाहेरच्या पोराांच तर सोडा पण त्याच्या गृपमधील जरी
कोणी मुलगा चवल्या बोलला रे बोललाां तर तो त्याला असा वपटायचा की पुन्हा त्याला तोंडावर
चवल्या बोलायची कु णाची शहांमत होतां नसे. इतका तो जबर होता. गाांवात काहीही घडलां तर
सवाणत आधी हे काम चवल्याचच असणार?? म्हणून त्याचच नाांव घेतलां जायच...... प्त्येक
रठकाणी तो हजरच असायचा.
इकडे आता ही गाढवाांची वरात चाांगलीच पुढे सरकली होती. मी देवखल या
पोराांसोबत पळत होतो. चवल्याच्या गृपमध्ये सदैव सक्रीय असलेला चवल्याचा जीवलग वमत्र
जरासा म्हणण्याांपि
े ा चाांगलाच तोतरा बोलणारा “झ्याांग्या”. तसां झ्याांग्याच दुसरां नाांव ग्यानबा
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होतां. आता तो कु ठू नतरी एक प्लास्टीकच्या फु लाांचा बैलाांच्या गळयात घातला जाणारा हार घेऊन
आला. आवण त्याने तो हार या गाढवाांच्या गळयाांत टाकू न उड्या मारतां पळत सुटला..... आता या
वरातीला अवधकच रां ग चढत होता आवण गाढवाांमागे पळणार्या पोराांवरही आनांदाचां वातावरण
ददसू लागत होतां. त्याांचा आनांद अवधकच वव्दगुणीत झाला होता.
गाढवाांची वरात काहीसी पुढे गेली. त्या गल्लीच्या कोपर्यालाच एक खऊट म्हातारीचां
घर होतां. ती स्वभावाने खाष्ट होती. गाढवाांमागे पळणार्या पोराांचा कल्लोळ वतच्या कानी गेला.
तसां वतला डोळयाने वयोमानाने कमीच ददसायचां....वतने आपल्या नातवाला ववचारलां जारे क्या
आया बाहरां इतना शोर कायको है? देख तो जरा.....! वतचा नातू आजीने साांवगतल्या प्माणे बाहेर
काय चाललांय? हे पाहण्यासाठी ओट्यावर आला. बाहेर सूरु असलेलां हे दृश्य बघून आजीला
साांगायला आत गेला.
ती म्हातारी बाहेर आली. कोण शेतसां ह्या गदाअांडा? काय बोमा मारीरायनाांत
कवयसनाां...... गल्लीमा नुसता वत आणतसां असां अवहराणी भार्ेत बोलून वशव्या घालू लागली.
हे युवराजचच गांध आांड आवशन तेच्या वशवाय नही कोणी! चवल्या कथाना....... असां म्हणू
लागली. म्हणजे म्हातारीने अगदी बरोबर ओळखलां होतां. की हे काम चवल्याचच आहे असां. पोरां
या म्हातारीच्या घराजवळ आल्यावर आता मुद्दाम जरा जास्तच बोंबा मारत होते. इकडे पोराांच्या
आवाजानां म्हातारीचां डोकां अवधकच चढत होतां. व डोक्याचा पाराही......... म्हातारीने वशव्याांची
पाखड घालायला सुरुवात के ली. म्हातारीकडे लि न देता पोरां जोराांत बोंबा मारत पुढे पळत
सुटले.
या म्हातारीचा आवण या गल्लीतील पोराांचा पवहल्यापासूनच छत्तीसचा आकडा
होता. ववशेर् करुन चवल्याचा.......कारण ही म्हातारी जशी वतच्याच बापाची गल्ली आहे अस
समजत आम्हा पोराांना गल्लीत खेळूच द्यायची नाही. ती सतत वशव्या द्यायची. आम्ही गल्लीत
खेळत असताांना आमच्या अांगावर पाणी फे कायची. सगळे वतला घाबरत. फक्त एकमेव चवल्याच
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असा होता की, तो वतला न जुमानता मुद्दामहून जास्त करतां. वतथच खेळायचा. वेळ पडली तर
वशव्याही द्यायचा. म्हणूनच ही म्हातारी चवल्याचा काट करायची. म्हातारीचां अनां चवल्याचां
मुळीच जमत नसे.
आता गाढवाांची वरात जराशी पुढे सरकली. एक म्हातारा सकाळच्या कोवळया
ऊन्हात खाट टाकू न बसला होता. म्हातार्याच्या अांगणात गाढवाांची शधांड पोहचली म्हातार्याला
जरा कमी ददसायचां. पोर जरा चवली होती. बाबा ऊठां म्हैस आली म्हैस असां म्हणत म्हातार्याला
वचडवू लागली आवण जोरजोराांत आरोळया मारु लागलीत. म्हातार्याला पोराांचां बोलणां खरां
वाटलां. म्हातारा ताडकणां खाटेवरुन ऊठला. इकडे पळावां की वतकडां पळावां हे म्हातार्याला
समजेनास झालां. पोराांना मज्जा येत होती. म्हातारा बोलला...... काय वातां झाला या मेल्याांना?
इथेचां लांबे होता ते........ म्हातारा नेहमी बायकी स्वरातच बोलायचा म्हणून म्हातार्याची
सगळे च टटांगल करायचे.
आता या म्हातार्याला काही सूचेनास झालां. म्हैस जर आली रे आली तर आपलां काही
खरां नाही. असां आता म्हातार्याला वाटलां. पोरां आणखीनचां जोरात ओरडायला लागली..... कोणी
म्हातार्याची टोपी ओढू लागलां कोणी धोतर ओढू लागलां. म्हातारा चाांगलाच भाांबाळला,
भाांबाळलेल्या आवस्थेत पळत सुटला..... पळायच्या गडबडीत म्हातार्याच धोतरां खाटच्या
माच्यात अडकलां आवण म्हातारा खाली अनां खाट म्हातार्याच्या अांगावर. म्हातार्याची म्हातारी
समोर येतां होती. म्हातारीनां हे दृश्य दुरुनच पाहीलां. म्हातारीनां हातात काडी घेतली आवण या
पोराांमागे वशव्या देत पळत सुटली.
आता काहीसां हे दृश्य असां होतां. पुढे दोन गाढवां गाढवाांच्या मागे पोरां पोराांच्या मागे
काडी घेऊन मारायला पळत सुटणारी म्हातारी...... गल्ली गल्लीतनांही ही वरात चालली
आसताांना नेमकां हा काय प्कार चाललाय? हे पाहणार्याच्या लिातच येत नव्हता. लोक पोट
धरुन हसतां होते. शाांताबाईने कधी गाढवां घेतली? असा प्श्न लोकाांना पडला. परां तु ज्याांना
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मावहतच नाही त्याांना असां वाटलां की हे गाढवां या म्हातारीचे असावेत? या पोराांनी या गाढवाांच्या
शेपटीला डबा बाांधून त्याांची शधांड काढली असावी? असां वाटतां होतां. काही जणाांनी शाांताबाईला
ववचारलां सुध्दा, काय शाांताबाई गाढवां तुमची आहे का? म्हातारीला अशा प्श्नाांचा सांताप येत
होता. कारण लोकाांना घडलेला प्कारचां ठाऊक नव्हता. त्यामुळे जवळपास पन्नाशेक लोकाांनी
शाांताबाईला हाच प्श्न ववचारला होता. पोराांमागे पळू न पळू न म्हातारी दमली. शाांताबाई नाांव
होतां म्हातारीच. त्यावेळी शाांताबाई..... शाांताबाई..... लटकमटकां लटकमटकां असलां काही गाणां
नव्हतां. नाही तर ही पोरां गाणां म्हणतां म्हातारीपुढां नाचायलाही कचकली नसती. आता शाांताबाई
दमली आवण एक जागी बसून गेली. गाढवाची वरात आता दुसर्या गल्लीत वळली.
दोन्ही गाढवां आता खुप थकली होती. त्याांना धड चालताही येतां नव्हतां. पण काय
करणार वबचारी त्याांना चालावां तर लागणारच होतां. नाही चाललां तर चवल्या त्याांना सपासप
वल्ल्या छडीने पाठीवर मारत होता. आवण तो डब्याचा खडखडखडाखड....... या आवाजाच्या
दहशतीनां ते चाांगलेचां गाांगरले होते. मग त्याांच्याकडे पळण्यावशवाय दुसरा कु ठलाही पयाणय
वशल्लक रावहला नव्हता. पळलां तर बरां नाहीतर मार पक्का हे आता सुत्र झालां होतां. मार
वाचवायच्या धाकानां गाढवां जोरजोरात पळत होती. आवण त्या पाठोपाठ पोरही धापा टाकतां
पडतां, झडतां पळत होती. काही पोरां आता घराकडे माघारी दफरु लागली होती. काही बारकी पोरां
घराचा रस्ता चूकल्याने रडत रडत गल्लीनां पळतां होती. तर काही पोराांच्या आया आपापल्या
मुलाांना शोधत या पोराांना हाका मारत होत्या.
आता पुढच्या गल्लीच्या तोंड्यावर गाांवच्या पोवलस पाटलाचां घर होतां. आवण बाजूनेच
एक रस्ता गावाला वळसा घालतां गोपाळवाडी, नारायणपुरा मागे राजवाड्याकडू न (हररजनाांची
वस्ती) थेट गाांवाच्या बाहेर वनघतो. तर एक गावाांत येतो. पोवलस पाटलाच्या धाकानां चवल्यानां
आता हा मोचाण पोवलस पाटलाांच्या घराकडू न न नेता दुसर्या रस्त्यानां वळवला..... गाढवाांची
वरात ज्याही गल्लीत जायची त्या गल्लीत तोचां जल्लोर् बघायला वमळत होता आवण प्त्येकाच्या
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चेहर्यािंवर हसू उमटतां व्हतां. वरात गोपाळवाडी, नारायणपुरा मागे राजवाड्याच्या पवहल्या
गल्लीत पोहचली.
पोराांच्या गोंगाटानां जो तो घराांबाहेर येऊन पाहू लागली. पक्या आांगणात खेळत होता.
गाढव वरातीत असलेल्या पोराांची कलकल त्याच्या कानी गेली. त्यानां वळू न बवघतलां बघतो तर,
काय दोनां गाढवां पुढे अनां त्याांच्या मागे लेंढार हे वचत्र त्याच्या दृष्टीस पडलां. लेंढारातल्या एका
पोर्याला चवल्यानां हळू चां कानात साांवगतलां. ओ सम्या एक काम करां पक्याले डफडां घेऊन बल्हावां
लवकर.....! पक्या याांच्याांच गृपचा मेंबर होता. पक्या मातांग समाजाचा असल्याने त्याचा बाप
डफडां वाज्याचां काम करे ..... आज पक्याचा बाप वाज्याची शाई नसल्यानां घरीचां होता. सम्या
पयत पयत पक्याच्या घरा पाशी आला. पक्यावां ओ पक्या आसा हळू चां कनां तेनां पक्याले आवाज
देला. पक्या बाहेरच खेयत व्हता. पक्यानां सम्याले इचारलां..... काय रे सम्या काय म्हणतो?
सम्यानां पक्याले डफड्याचा इशारा हातानां के ला. पक्याचा बाप बाहेर पाचचा मग्गा मारुन वबडी
पेत त्याच्या सोबत्याांसह बसला होता. पक्यानां सम्यानां डोळयाांनां खुनावून तेचा बाप वतथे खाटीवर
बसला असल्याचां साांवगतलां.
सम्या हळू च पक्क्याकडे आला अरे चाल लवकर चवल्यानां तुले डफडां घेऊन वाज्याले
बल्हावलां. पक्यानां इकडां वतकडां बवघतलां अनां त्याच्या बापाची नजर चुकवत घराांच्या शभांतीवर
खुांटीला टाांगलेलां डफडां हळू चां काढतां. या लेंढाराच्या ददशेनां पळत सुटला..... पक्याले पाहून
चवल्या बोलला.... कारे पक्या एवढा टाईम लावता का? याले. बरां जावदे तु पवहले वाजाडां......
हाप बाहीचां पाांढरा मळकट त्याचे खालीवर बटनां लावलेला मनीला, हाप खाकी पाँन्ट करधोड्यात
अडकवलेली. काळामटक पक्या डफडां लपाडतां चवल्याले साांगत व्हता थाांबणारे मह्यघर त जाऊदे
पुढे वाजवतो ना! मह्या बाप बशेलहे इथे खाटीवरां तो यु नही देणार ना माले. चवल्या मात्र
पक्याला डफडां वाजाडां असचां साांगत होता. पक्या वाजाड बरां नही तर पाय एकचां बुक्का घालीन
तुले. चवल्या बोलला. पक्या मात्र त्याला त्याच घर ओलाांडून पुढां वाजवतो असच साांगत होता.
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आता ही वरात पक्याच्या घराच्या थोडी पुढे सरकली. तोचां पक्याले पोरां म्हणू लागली पक्या
वाजव रे ...... पक्यानां डफडां वाज्याले सुरुवात के ली. पण पावहजे तशी मजा येत नव्हती. या
पोराांपैकी एक पोरगा बोलला. पक्या चाांगली चाल लावां..... एक बोलला भवानी वाजाड
भवानी..... पक्यानां भवानी वाजायाले सूरवात के ली. ढढना.... ढढना.... ढढनाक....टाांग
टाांग.......... ढढना.... ढढना.... ढढनाक....टाांग टाांग...... पोरां नाच्याले लागली. है य........ अशा
बोंबा मारु लागली.
मध्येच चवल्यानां पक्याले डफडां वाजवायचां बांद करायला लावलां. पक्या आखाडा
वाजवां आखाडा..... चवल्याचां ऐकू न झ्याांग्या पुढे येतां पक्याले बोलला.... पत्या आथाडा वादाड
आथाडा..... झ्याांग्याचां तोतरां बोलणां ऐकू न पोरां पळता पळता हसू लागली. झ्याांग्यानां हसणार्या
पोराांनले गाया द्यायले सूरवात के ली. ओ तुमच्या मायत्चे पुढे बोलीन.
तोचां पक्यानां डफड्यावरां जीभ बाहेर काढतां एक पाय जरा मागे वळवतां खाली वाकत
थाप मारली. अनां आखाडा चालां वाज्याले सूरवात के ली. ढाांगा ढढाांग ढाांगा......टटाांग....... ढाांगा
ढढाांग ढाांगा टटाांग...... जशी प्त्येक देशाचा राष्ट्रीय पिी, राष्ट्रीय ककां वा प्ादेवशक पिी असतोना
तशी ती आमच्या गाांवची पेटांट राष्टीय आखाडा चाल होती. ती वाजली रे वाजली तर काठी टेकतां
चालणार्या म्हातार्याच्या आांगात पहेलवान सांचारुन तोही तरण्या पोराांसारखा ताठां नाचायला
लागयचा. गाांवातील लहाांनाां पासून मोठ्याांपयंत, तरुणाां पासून म्हातार्यािंपयंत सवांची ती
लोकवप्य अशी आखाडा चालां होती. ही चाल बहूदा कु स्त्याांच्या दांगलीत जेंव्हा दोन पवहलवान
कु स्ती खेळण्यासाठी आखाड्यात उतरतात तेंव्हा वाजली जाते. पण आमच्या गावाांत ही चाल,
कोणाच्या गणपतींमध्ये, नवरात्रात, जत्रेच्यावेळी, कु णाच्या जावळाांत, साखरपुड्यात, लग्नात,
नवसाांत, वमरवणुकीत, मोच्याणत एवढांच नव्हे तर तर कोणी वारलां तर त्याची शेवटची ईच्छा
म्हणूनही आखाडा चाल वाजवली जायची........ एकदा तरां गावाांतील एक म्हातारा वारला
असताांना त्याच्या अांतयात्रेत एकदा आखाडा चालां वाजवावी अशी त्याची ईच्छा होती.
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म्हातार्याला गाांवातून खाांद्यावर घेऊन जातां असताांना एरव्ही नेहमी वाजवली जाणारी
डफड्याची चाल वाजवली जातां होती. तोचां एक त्या म्हातार्याचा कोणी नातेवाईक
वाजवणार्यािंजवळ आला आवण हळू च वाजवणार्यािंच्या कानात कु जबुजत साांगू लागला.....
आखाडा वाजवा आखाडा..... वाजणार्यािंना प्श्न पडला इथां म्हातारा मेलाय अनां हा आखाडा
चालां वाज्याचां म्हणतोय? काय करावां? जावूदे आपलां कायां जातां कोणी बोललां तर साांगू या
माणसाचां नाांव येनचां साांगलां वाज्याचां म्हणून डफडां वाजणार्यानां आखाडा चाल वाज्याले नुसती
सुरवातचां के ली. काय ववचारता गांमत ढाांगा ढढाांग ढाांगा......... ढाांगा ढढाांगढाांगा..... असां
वाजताचां म्हातारा दकरडीवर ऊठू नचां बसला ना........ म्हणजे आखाडा चालनां मरे ल माणूसबी
जीत्ता होतो. तर ती आमच्या गाांवची दकती फे व्हरे ट चाल आशीन ववचार करा. पण तो म्हातारा
दकरडीवर ऊठू न बसल्या पासून मात्र लोकाांन कोणाच्या अांतयात्रेत ही चालां वाजवणां बांद के ली.
आता पक्या जोरजोराांत डफडां वाजवतां होता. पोरां नाचतां होती. गाढांव पळतां होती.
इकडे गाढवाांचा मालकां आपल्या गाढवाांना गल्लोगल्ली ढू ांडाळत पाहत दफरत होता. कु ण्या एकानां
गाढवाांच्या मालकाला साांवगतलां असावां????? की तुमच्या गाढवाांची गाांवातून वरात
वनघालीयां...... म्हणून गाढववाला गाढवाांना शोधतां पांचायतच्या ददशेनां आला. वाजा वाजतां
असल्याने पोराांना अवधकच मज्जा वाटत होती. गावाांत कोणी मांत्री आले की काय म्हणून लोक
वभरवभरां पाहत होती. पोरां आरोळया मारत जोरजोराांनां नाचत होती. आता ही वरात शेवटच्या
गल्लीनां पांचायतच्या ददशेनां पुढे येत होती. जो तो नाचण्यातां गुांग होता. सगळे भान हरपून नाचत
होते. पक्या आपल्या तांत्रीत डफडां (हलगी) वाजण्यात गूांग झाला होता.
समोरुन गाढववाला येत असल्याचां चवल्याच्या लिात आलां. चवल्यान हळू च
झ्याांग्याच्या कानात गाढववाला येत असल्याचां साांवगतलां. झ्याांग्यानां ढेम्याच्या कानाांत, ढेम्यानां
पदामड्याच्या कानाांत, पदामड्यानां मांचली च्या कानाांत, मांचलीनां वपस्तोल्याच्या कानाांत असां
प्त्येकानां एकमेकाच्या कानाांत साांगत गाढववाल्याला पाहून एक एक पसारां होतां गेले. वरात
पांचायती जवळ पोहचल्यावर गाढववाला पुढ्यात ऊभा होता. गाांढवां त्याच्या मालकाजवळ येऊन
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थाांबलेत आवण एकटा पक्याच डफडां वाजवत होता आवण काही उरलेली बारकी पोरां नाचत होती.
वाजीव.... वाजीवां..... बारीक, बारीक अजून बारीक वाजवां.... असां गाढववाला पक्याला म्हणत
होता. पक्या तव तवां जोरात वाजत होता. गाढवांवाला पक्याच्या वाजण्यानां लालबुांद होऊन
पक्याकडे डोळे वटारुन पाहत होता. पक्याला मात्र तो आपल्याला जोरात वाजीव.... आणखी
जोरात वाजवां..... बाररक, बाररक असां मुद्दामहून बोलतोय की काय? हे त्याला कळतचां नव्हतां.
पक्याला डफडां वाजवायची लई हाऊस पण त्याचा बाप त्याला कधी डफडां वाजवूच
देत नसे. कायां बी ठे वलां नाहीरे या वाजण्यात! काही मजा नाही उरली. तू नगां पडू स ह्या फां द्यात
वशक म्होठा हो..... साहेब बन अन नाांव कमवून चाांगले ददस आन..... ‘तुझ्या राज्यात आम्हाला
आनांदात तरी जगता यावां’ ही आशा आहे. पूवी कोणत्याही कायाणत डफड्याला मान होता. कोणाचां
लग्न असो, साखरपुडा, नवसां, जाऊळ, वमरवणूकाां असो वा मरणां धरणां सगळया कायाणत वाज्याची
शाई भेटायची. पण आता वड.जे, महागडे महागडे बाँन्ड आले. मग आपल्यासारख्या डफडे वाल्याांना
कोणां इचारतां? आता एखादी कायणक्रमात मोठ्या मुश्कीलनां वाज्याची शाई भेटली तर नवशब नाही
तर बसा हातात हात घेऊन! ककां वा कोणी मेलवमलां तरचां बोलवत्यात. त्यासाठी बी लोकां बाँन्डबाजा
लाव्याले लागले. मह्या बापानां मले वशकू देलां असतां तव्हा तर ही येळ आली नसती मह्यावर आता.
म्हणून तुले साांगतो लेका या वाज्याच्या भानगडीत पडू नको. तुले मी लई वशकाडीन तु कायजी
करु नको. असच सारखां म्हणायचा. कारण आता या धांद्याला खरोखरां उतरती कळा लागण्याने
अनेक कु टूांवबयाांना उपासमारीचा सामना करावा लागतोय. हे पक्याच्या बापाला ठाऊक होतां
म्हणूनचां तो त्याला त्याने या डफडां वाजवायच्या धांद्यात पडू नये म्हणूनां नेहमी साांगायचा.
म्हणूनच तो त्याच्या पक्याला डफड्याले कधी हात लावू देत नसे. पक्या तेच्या मायले साांगायचा
माडे माले बापू का बरां डफड्याले हात नही लावू देतां????? माले बी वाजता येतां. नही रे तू
लहान आहेस तूनां टाकलां फोडू न तर डफडां?? काय भरोसा तुया? एकच रोजी रोटीचां साधनां आहे
आपलां. तेबी गेलां तां मांग काय करवशल? बवशन तवपल्याले राख लावतां..... पवहलेचां खायाचे वाांदे
झालेत घरात आनां तुया बापू वपऊन वपऊन ढेरां झाला कायां कमावलां आयुष्यात तेनां? तू नगां बनू
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तेच्या सारखा वाजणारा..... तू वशकू न साहेब बन...... असां म्हणून समजावतां असे. पण पक्या हट्टी
होता. तो एक पुठ्ठा घेऊन गल्लीतल्या पोराांबरोबर काड्या घेऊन वाजवतां बसायचा. शाळे त गेला
तर गेला. नाही तर शाळे त दप्तर ठे ऊन मधल्या सुट्टीत गुपचूप फरार होऊनां, घरच्याांना समजू नये.
ककां वा कोणाला सूगावा लागू नये....... हा शाळा सोडू न बाहेर दफरतोय की काय? म्हणून तो
आमच्या बाहेर पुर्यातील पोराांसोबत खेळत बसायचा. चवल्याच्या गृपमधील काही पोरां
पक्याच्या वगाणत होती. त्यामुळे पक्या आवण ही पोरां सांगनमताने प्लाँन करुन शाळे तून पळू न येत
असतां. कधी कधी पक्या घरी कोणी नसल्याची सांधी पाहून घरीच बसायचा...... आवण सांधी
वमळालीरे वमळाली तेंव्हा डफडां घेऊन वाजवतां बसायचा..... पक्या तेंव्हा सातवीच्या वगाणत
होता. पक्या शाळे त ढ असेल पण डफडां वाजवायला पटाईत होता. पक्या जोरां जोराांत वाजतां
होता. पोरां त्या डफड्याच्या तालावर ठे का धरत होते. पक्याला डफडां वाजवायची सांधी वमळाली
होती. म्हणून तो आनांदाने वाजवतां होता.
पोरां नाचायची हौस फे डत होते. गाढवां जीवाच्या आयकोळया करीत आवाज ऐकू न
चलवबचल होऊन त्याांच्या मालकाजवळ थाांबली असताांना सुध्दा पळता येतां नव्हतां तरी आता
भीतीनां पळू लागली होती. इकडे गाढवाांच्या मालकाला सांताप अनावर होत होता. पक्या जीभ
बाहेर काढू , काढू वाजत होता. वाजणां रां गात आलां होतां. गाढवाच्या मालकाच्या हातात असलेल्या
गाढवां वाळायच्या (हाकलायच्या) लाांब सडक चाबूकन एक जोराचा फटका तेनां सांतापाच्या भरात
पक्याच्या उघड्या पायावर ओपला......... सप्प....... असा जोराचा आवाज झाला. चाबकाचा
फटका बसताचां पक्या डफडां वाजवणां थाांबवून खाली जवमनीवर बसला. चाबकाचा आवाज इतका
प्चांड होता की, आम्ही भेदरल्यागत इकडे वतकडे पहायला लागलो. हा माणूस आपल्यालाही
मारे ल या धाकानां आम्ही तेथून धूम ठोकत पळतां सुटलो..... बारकी पोरां रडत पळत सूटली.
एकटा पक्या आता उरला होता. गाढव वाल्याचां पक्याला चाबकाच्या फटक्याांनी
मारणां सूरुचां होताः. पक्या इव्हळत होता. इम्ही दूर पळत जाऊन शाळे च्या शभांती आडू न बघतां
होतां. पक्या रडत रडत मारु नका म्हणून गाढववाल्याला ववनवत होता. मात्र तो गाढववाला
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ऐकतचां नव्हता तो एका मागे एक चाबकाचे फटके पक्याला मारतच होता. माझा काही दोर्
नाही. मीनां काहीच नही के लां. या चवल्यानांच माले वाज्याले साांगलां व्हतां. पक्या मागे असणार्या
पोराांकडे बोट दाखवतां म्हणाला.... पक्यानां मागे वळू नांपाहीलां तर वतथां एकही पोरगा नव्हता.
गाढवांवाला बोलला येडा समजतो का रे ...... इां थे तर चवल्याचा पत्ता नाही. आनां खोटां बोलून
माले उल्लू बनवतोय का? असां म्हणतां गाढववाल्यानां पक्याचा जोरात कान वपळत तेच्या
कानफट्यात मारली.
काही समजदार लोकाांनी त्याला आवरलां तेंव्हा कू ठे गाांढववाल्यानां मारणां थाांबवलां.
इकडे चवल्या व त्याचे गृप मेंबर सवण दफरुन मस्त समोरच्या गल्लीतनां येतां होते. जणू याांना इथां
काय झालयां? हे मावहतच नाही असां दाखवतां. आता गाढववाल्यानां पक्याला मारणां तर थाांबवलां
पणां तो तेवढ्यावरचां थाांबला नाही. त्यान पक्याचा कान घट्ट पकडू न एका हातात गाढवाांची दोरी
घेत गाढवाांना व पक्याला घेऊन पोवलस पाटलाकडे तक्रार देण्यासाठी वनघाला. पक्या गयावया
करत होता. मात्र गाढववाला ऐकायलाच तयार नव्हता. पक्याला पोवलसपाटलाच्या घराांकडे
नेताय हे पाहून चवल्या व त्याच्या गृपच्या पोराांनी पाांगा पाांग करुन आपापल्या घरचा रस्ता
धरला. चवल्या गुपचूप घरी येऊन बसला. म्हणजे मी घरीचां होतो. असां शहाजूक सारखां दाखवत.
गाढववाला पक्याला घेऊन पोवलसपाटलाकडे घेऊन आला. पोवलस पाटलाची बायको
ओट्यावरां भाांडी घासत बसली होती. गाढववाला पोवलसपाटलाच्या घराजवळ पोहचला. पोवलस
पाटलाच्या बायकोला ववचारलां ववहनी ओ ववहनी पाटील आहे का घरी? पोवलसपाटलाच्या
बायकोनां होकाराथी मान हलवली. पोवलसपाटील घरीच आहे खात्री पटल्यावर गाढववाल्यानां
पायरी चढायच्या आतच, पोवलस पाटलाला जोरात हाक मारली.
पाटील...... ओ पाटील.....आहे का घरी?
पाटील घरात बांगळीवर बसून हातात चहाचा प्याला घेऊन रे डीओवर गाणी ऐकत
बसले होते. पाटलाांन गाढववाल्याचा आवाज ऐकला. अनां पाटील चहाचा एक घोट ओढतां
बांगळीवरुन ऊठू न बाहेर आले. काय रे पांढर्या कायां काम काढलांस?
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काहीनी मालक या पोराांनी माझ्या गधड्याांची पहा कशी आवस्था के ली. त्याांच्या
शेपटीला शेपटी बाांधून शेपटीला हा डबा बाांधला त्या डब्यात खडे भरले. गळयात माळा टाकू न
वाजत गाजत गाांवभर शधांड काढली. या सख्याच्या पोराला आणलां धरुन डफडां वाजतां व्हता हा
डफडां.....
पोवलस पाटलानां गाढववाल्या पांढर्याचां सारां ऐकू न घेतलां. आवण पक्याला दट्टी भरत
कारे कोणाचा तू????? कु ठे राहतो? असां ववचारलां.
पक्या रडतचां होता. त्याच्या पायावरां चाबकाचे वळ उमटलेले होते. पक्याला
रडण्याचा हूांदका दाटत होता. त्यामुळे त्याला धड बोलताही येतां नव्हतां.
कारे आयकू नही येत का? मी काय इचारतोय ते..... कोणाचा आहे तू? कू ठे राहतो?
नाांव काय तुह्य?
मह्य नाांव पक्या! पक्या रडक्या स्वरात बोलला.... बापाचां नाांव नाही का तुल?
े पुरां
नाव साांग ! पाटलानां पुन्हा ववचारलां.
प...क्या सखा..राम गायकवाड.
राहतो कु ठे ते साांग.... पाटलानां ववचारलां
पक्याचां रडणां थाांबत नव्हतां. पक्यानां उत्तर ददलां. मातांगवाड्यात!
पाटील पक्याला एकामागून एक प्श्न ववचारतां प्श्नाांची सरबत्ती करत होते.
का के लां तू आसां?
गाढवाांना का बाांधलां?
त्याांची गावातून शधांड का काढली?
तू डफडां का वाजत होता?
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तुया बरोबर कोणां कोण होतां?
पक्या एकएक प्श्नाांच उत्तर देत होता. पोवलस पाटील आता आपल्याला पोवलसाांच्या
हवाली करतात की काय? अशी वभती पक्याच्या मनाला वाटत होती. पोवलस पाटील पक्याला
प्श्न ववचारत नाही तोवर पोवलस पाटलाांच्या अांगणात बघणार्यािंची जत्रा जमली होती. आमच्या
गावची ती ररतच होती. कु ठे ही काही झालां रे झालां तर सरव्या गावाांत वार्यासारखी खबर
पोहचायची आनां अख्खा गाांव गमांत पाहण्यासाठी गोळा व्हायचा.
पोवलस पाटलाांनी कोण्या एकाला पक्याच्या आई वडीलाांना बोलवून आणण्यास
पाठवलां. पाटलानां बोलवलां हा वनरोप ऐकताच पक्याची आई व पक्याचा बाप धडपड करतां
पाटलाच्या घराकडां यायला वनघाले..... काय झालां आसेन? आसां काय कायां के लां पोराांनां म्हणून
पाटलानां आपल्याला बल्हावलां? आसे एक ना आनेक प्श्न पक्याच्या आईला व त्याच्या बापाला
पडतां होते. छातीत धडकी भरली होती. कारण पोवलसपाटलानी बोलावल; असा वनरोप कोणाला
आला तर, त्यावेळी सवांनाच धडकी भरायची.
आता पक्याची आई व त्याचा बापू पोवलस पाटलाच्या घराजवळ पोहोचले. बाहेर
खुप गदी जमली होती. नेमकां काय झालां असेल पोर्याला? असां त्याांना वाटतां होतां. गदीतून वाट
काढतां पक्याची माय अनां पक्याचा बापू पुढे आला.
रामराम मालक..... काय झालां? तुम्ही वनरोप धाडला व्हता. असां म्हणतां पक्याच्या
बापूनां पाटलाला ववचारलां.
सख्या समजाव तुह्या पोर्याले मह्या गधड्याांनले शेपटीले शेपट
ू बाांधून त्या शेपूटले
डबा बाांधला डब्यात खडे काय भरले. अनां दफरवलां गाांवभर येनां त्या गधड्यानले वाजतां गाजतां......
पांढर्यानां पक्याच्या बापाले साांवगतलां.
भाऊ तो एकला नसीन पोरां बी आसतीनां ना तेच्या सोबत तो एकटा करणारचां नाही
असां. माले खात्री आहे. पक्याचा बापू बोलला.
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वततक्यात पोवलस पाटील खवळू न बोलले सख्या बस कर तूया पोर्याच गुनगानां हा
पांढर्या खोटां बोलीन का?
तसां नही मालक मह्या पोर्या असां करणारच नहीं. पक्याचीमाय रडत रडत पक्याला
जवळ घेत बोलली.
बस्स कर पोरी बोलू नकोस! पाटील बोलले. हे पाय गधडे उभेच आहेत अजून वतथे......
कोण कोण होतां ते साांगायले लाव तेले नहीतर पोवलसाांतच देतो. म्हणत पाटीलान आणखी दम
भरला.....
पक्याच्या पायावर चाबकाचे वळ बघून व त्याचा चेहरा बघून पक्याच्या आईला रडू
येत होतां. पक्याला आता पेच पडला होता. चवल्याचां व इतर पोराांच नाांव साांवगतलां तर हे पोरां
आपल्याला मारतील नाही साांवगतलां तर पोलास पाटील आपल्याला पांचायतमध्ये कोंडू न ठे वेल
ककां वा पोवलसाांच्या ताब्यात देईल. त्यावेळी गावातील कोणत्याही अल्पवयीन मुलाांनी काही गुन्हा
के ला तर त्याला ग्राम पांचायतमध्ये एकददवस कोंडू न ठे वलां जायच...... त्यामुळे हे पक्याला मावहत
होत म्हणून तो घाबरत होता. आता काय करावां? हा प्श्न त्याला पडला होता. इकडे आड, वतकडे
ववहीर होती.
तू जर खरां बोलला तर तुला आम्ही सोडू न देऊ असां साांगत पाटलाने त्याला सांधी ददली.
पक्या साांग खरां कोण कोण होतां तुझ्या बरोबर???? पक्याच्या आईनां ववचारलां.....
माडे चवल्या होता मया सोबत, आनां आजून लई बोंगान व्हती.
चवल्या????? कोणां रां चवल्या? पक्याच्या आईनां ववचारलां.
माडे तो नही का? रां ग्या हाजामचा पोर्या......
पक्याच्या आईनां आता ओळखलां होतां. चवल्याच नाव घेताचां पक्याचा बाप बोलला
कीती येळा साांगेल हे तुले त्या पोर्याच्या नाांदी लागत जावू नको म्हणून तो पोर्या लयी आवपत्तर
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आहे. पण आयकत नहीं ना तु...... मी म्हणतचां होतो तू तेच्या नाांदी लागून एकनाएक ददवस
काहीतरी तोमत आणवशन अनां आणलीच ना....? पक्याचा बाप डोक्याला हात लावत खाली
बसला. पक्या अरे तो रां ग्या हाजमाचा पोर्या पवहलेचां टू क्कार आवण त्याच्या सोबत राहून तूबी
तसा होत चाललाय का आता?
मालक लेकरा कडनां चूक झाली. माफ करा त्याला...... यापुढां नाय करणार तो
आसां....!
पोरे तू नको तेची बाजू घेऊस पोवलस पाटील बोलले. पोराां खरां साांग कोणां होतां तुझ्या
सोबत अजून?
मालक रां ग्या हाजामाचा पोर्या ‘चवल्या’ व्हता म्हणतोय त्याच्या बरबरां .... मह्या
ल्योक एकलाच नव्हता तर गावातली लई बोंगानां व्हती अजून..... पक्याच्या आईनां पाटलाला
साांवगतलां.
वाटलांच मला चहाचा एक घोट जोरात ओढत मान डोलवत पोवलस पाटील
बोलला..... वाटलचां मला! या पोर्यावशवाय दूसरां कोणी नसणारां ..... पेल्यातली चहा सांपवून
पाटलानां चहाचा पेला खाली ठे वला.
पण पाटील हा खोटां बोलतोयां हा एकटाच वाजवत व्हता अनां काही बारकी पोरां तेवढी
नाचत होती.
पांढर्या बसां कर आता माझा ल्योक खोटां साांगतोयां का? हे वळ बघां त्याच्या पायावर
कीती मारलयां तू त्याला आधीच आवण वरुन शहाजूक सारखा पाटलाकडे घेऊन आलास त्याला.
आनां वरुन त्याला खोटां ठरवतोय..... पक्याचा बापू चढ्या आवाजात बोलला.
सख्या एवढां लागतां तर; तांगडीला बाांधून ठे व्याच पोराांनले. मह्या गधड्यानले काही
झालां आसतना मांग दाखवलां असता मी आजून इांगा. पांढर्या बोलला.
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बस्स रे बांद करा आता पोवलसपाटलानां दोघाांना शाांत करतां एका जणाला चवल्याच्या
घरी बोलवायला पाठवलां.

तसां चवल्याचां घर पाटलाच्या घरापासून हाके च्या अांतरावर होतां. एकजण चटकन
चवल्याच्या घरी बोलवायला गेला चवल्याची माय शेतात जायच्या तयारीत होती. तर त्याचा
बाप हाजामाची पेटी घेऊन गावात जायच्या तयारीत..... चवल्या जेवतां बसला होता. काका तुले
पाटलानां बलावलां. अजंट कामहे.... मध्यानां चवल्याच्या घरी वनरोप ददला. चवल्याचा बाप बाहेर
आला हातात घेतलेली पतरी मुडकी पेटी खाली ठे वतां. हातात असलेली वबडी ववझवतां चवल्याच्या
बापाच लि पाटलाच्या घराकडे गेलां. पाटलाच्या घराजवळ गदी जमली होती. पायात वावणां
घालत चवल्याचा बाप पोवलस पाटलाच्या घराकडे वनघाला. त्याच्या पाठोपाठ चवल्याची आई
बी वनघाली.

राम राम पाटील काका काय म्हणताय? आरे रां ग्या काय तुह्या पोर्याबी तेचा पराक्रम
पाह्य. कु ठे यां तुह्या पोर्या?? पोवलसपाटील हसत हसत बोलला.
काका तो घरी बसलायां....! चवल्याच्या बापानां साांवगतलां.
रां ग्या बोलावां बरां तेले ! पोवलस पाटील बोलला.
चवल्याचा बाप धावतचां चवल्याला घ्यायला गेला. चवल्या घरात जेवण करत होता.
तेवढ्यात तेच्या बापानां त्याला हात पकडू न आणला. कारे ओ चवल्या गधड्याांची वरात कोणां
काढली होती साांग बरां ? पाटलानां ववचारलां.
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कोणतां गधडां? चवल्या बोलला. नही रे बाबा मी कशाले दफराऊ काहीबी साांगता
तुम्हीबी मीच ददसतो का तुम्हाले? कव्हाबी..... कोण साांगतां? हा पोर्या त साांगतोयां अनां लोकबी
साांगताय गल्लीतले. पाटील बोलला.
चवल्या खवजल होऊन आता आपली चोरी सापडली अस समजताच त्यानां जोराची
दुडकी धरत पळतां सुटला. अरे पकडा रे पकडारे तेले.....! असां म्हणतां पाटलाने काही तरुण पोराांना
चवल्याला पकडू न आणण्यास साांवगतले. चवल्या त्याांना ही गल्ली ती गल्ली पळवत सोडतां इकडू न
वतकडे.... वतकडू न इकडे..... असा पळवत होता. कधी कोणाच्या ओट्यावर चढायचा..... तर कधी
धाबे धाबे पळवत थकत होता. त्याला पकडू न आणायला पाठवलेली पोरां बी तगडी तुगडी होती.
त्याांनी चवल्याला बरोबर हेरतां आखेर पकडला व पाटला समोर हजर के ला.
रां ग्या साांग तुह्या पोर्यानां या दोन्ही गाढवाांनले शेपटीले शेपटी बाांधून तेंच्या शेपटीला
डबा बाांधून डब्यात खडे टाकू न वाजताः गाजतां गाांवभर वरात काढली होती. आता साांग येले काय
वशिा द्यायची? पोवलस पाटलाांन ववचारलां. याला बसवू का? या गाढवाांवर काढू का याचीबी
शधांड??????
मामाजी बसाडा त्याला अनां दफरवा खरचां गावभर त्याला चवल्याची आई हसत, हसत
पोवलस पाटलाला बोलली. तेंव्हाच खोडां मुडीन तेची. हा तेच करा तेच करा..... म्हणतां लोक
हसाया लागले.
पांढर्या बसवां याले गाढवावर अनां दफरवां वाजतां गाजत गाांवभरां ! पाटील म्हणाले.
चवल्या भामर्या भूतासारखाां डोकां खाजवत लोकाांकडे पाहू लागला. त्याला धरुन आणलेल्या
तरुणाांनी त्याचे खवाटे पक्के धरलेले होते. तो त्याांच्या हाताला झटके देवून पळण्याच्या मागाणवर
होता. चवल्याचा बाप पुढे येतां तेनां सपकन त्याच्या कानाखाली वाजवली. आवण त्याचा खवाटा
धरत पाटील काका बसवा येले गधड्यावर अस म्हणतां त्याला उचलला. तो तगांड्या झटकत होता.
पळू न जाण्यासाठी कायपत्या करत होता. पण त्या तरुणणाांनी त्याला घट्ट पकडू न धरला होता.
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त्यामुळे त्याचा प्लाँन सक्सेस होत नव्हता. पाटलाांनी पांढर्याला चवल्याला गाढवावर बसवां
साांगताचां. पांढर्यानां पोराांनी गाढवाच्या शेपला बाांधलेला डबा व दोर्या सोडल्या तरुणाांनी
टाांगाटोली करतां चवल्याला गाढवाांवर बसवलां. सख्या वाजवां डफड जोराांत.... पाटलानी आाँडरण
देताच. सख्याने पक्याच्या हातातील डफडां घेतलां आनां वाजवायला सुरुवात के ली. लोकाांना हसू
माहे ना.... पक्याही डोळे पुसत गालातल्या गालात हसू लागला. अनां पक्याची आई अनां पक्या
घराांकडे वनघाले. पक्याला हसू येत होतां. पक्या वळू न वळू न मागे बघतां होता. थाांब तूले पाहीन
नांतर.... असा इशारा चवल्या पक्याकडे पाहतां करत होता. चवल्या गाढवाांवर पुढे वाजा मागे
हूल्लड पोराांचा हय..... य...... आसा आवाज करतां. बारकी पोरां वाज्याच्या आवाजावर नाचाया
लागली. चवल्याला अद्दल घडवण्यासाठी त्याला ही वशिा पाटलाांनी ददली होती. दोनां तगड्या
तरुनाांनी चवल्याच्या दोन्ही दांडाांना इकडू न वतकडू न घट्ट पकडू न ठे वलां होतां. पक्याचा बाप रां ग्या,
गाांवच्या पोवलस पाटील सह अख्खे गाांवकरी या वरातीत सहभागी झाले होते. चवल्या खाली
मान घालून गाढवाांवर स्वार झाला होता. गल्लोगाल्ली चावल्याला गाांवभर दफरवलां जातां होतां.
याच्यापुढे करवशल का नही रे भो..... नही रे भो... असां म्हणतां पोरां जोरजोरात घोर्णा देतां होते.
आता चवल्याची शधांड पुढच्या गल्लीत पोहचतात चौकात आल्यावर चवल्या
गाढवाांवर बसूनच जोरात ओरडला. ये बांद करा आता! सगळे आचयण चकीत होऊन पाहू लागले.
काय रे चवल्या काय झालां ओरड्याले तुले? पोवलस पाटलाने ववचारलां. बाबा ओ पाटील बाबा
मी एकट्याांनच काय घोडां मारलां? मी एकटा थोडीचां होता. यात अख्ख्या गाांवाची हाडवाय होती.
अनां तुम्ही मलाच दोर्ी ठरवतायां. मह्या सोबत जो बी होता तेले बी बसाडा गधड्यावरां . नाही
बसाडलां तर मी उतरतो. अशी धमकी चवल्याने ददली. कारण चवल्याला सोबत कोणीतरी हवां
होतां अजून????? त्याला ठाऊक होतां.
ज्या गल्लीत ही शधांड आली त्याच गल्लीत रव्याच म्हणजेच झ्याांग्याच घरां होतां.
पाटलान ववचारलां कोण होतां रे नाांव साांग त्याचां!
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बाबा ओ पाटील बाबा झ्याांग्या होता झ्याांग्या..... झ्याांग्या????? पाटील ववचारात
पडले. कोण झ्याांग्यारे ????? बाबा तो नाही का कावशनाथ डू ग
ां ेचा
पोर्या इथचां राहतो. चवल्याने साांवगतलां. आता पाटलाच्या लिात आलां. तो व्ह जो
काश्या रे जो ऊखाजी बाबाकडे सालदारी करतो का?
हा बाबा तोचां तो बरबर वयखलां तूम्ही. हेच घर आहे त्याचां. चवल्यानां बोटानां
झ्याांग्याच घर दाखवलां. पाटील झ्याांग्याच्या घराजवळ गेल.े ये बाई इमल तूह्या लेक आहे का
घरात? झ्याांग्याची माय चूलीवर भाकरीचां वपठां मळता, मळता पाटलाचा आवाज ऐकताच बाहेर
आली. दोन्ही हाताला पीठ लागलां होतां. हात खरगटे झाले होते. तशाच खरगट्या हाताने वतने
बाहेर पाटील आल्याच पाहून डोक्यावर पदर घेत ववचारलां. काय म्हणता मामाजी? काय झालां?
पोर्यानां काही उप्पट नक्कीच आणली आसणार..... हे वतला आधीच कळलां होतां. बाहेर डोकाऊन
पाहीलां तर; एका गाढवावर चवल्या बसलेला होता. शधांड घराजवळ थाांबलेली होती. वाजणारा
सख्या व मोठा ताफा अांगणात उभा होता. मामाजी कोणत्या पोर्या? ओ बाई तुह्या पोर्याना.
मामाजी कोणता मोठा मधला की धाकला? झ्याांग्याच्या आईनां ववचारलां.
बाई तो मोठा पोर्या चाांगलाय तुह्या तो नही पडतां कधी ररकाम्या भानगडीत
कोणाच्या. तेच काम भलां अनां तो भला.... तो वधकटा की मधला नही का? तो लई आवपत्तर आहे.
वततक्या झ्याांग्या आांघोळ करुन मोरीच्या बाहेर आला. टााँवेलनां डोकां पुसतां असताांना आईशी कोण
बोलतयां? हे पाहण्यासाठी तो कु डाच्या मोरीतून बाहेर वनघाला. पाटलाला पाहताच त्याच धाबां
दणानल. झ्याांग्याचा मोठा भाऊ रम्या व त्याचा बाप लोकाच्या शेतात कामाला गेलल
े ा होता तर,
लहान मांग्या पोराांमध्ये खेळायला. अनां घरी होता तो मधला रव्या (झ्याांग्या) मामाजी हा होता
का? पोरे थाांब ववचारतो त्या पोर्याले. पाटलानां चवल्याले आवाज ददला.
ये चवल्या इकडे ये. म्हणताच चवल्या ताडकनां गाढवावरुन खाली उतरुन
पाटलाजवळ आला. चवल्या हा होता कारे ? बाबा हा हाच होता. आमच्या सोबत यानच साांगलां
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होत असां कर म्हणून..... चवल्यानां थाप मारली होती. तसा तो या दोघाांचा प्लाँन होता. मामाजी
काय के लां यानां? अगां पोरी हा लयी आवपत्तर या दोघाांन नाही का सकाळी गाढवाांची वरात काढली
गाांवातून..... असां का? असां म्हणतां झ्याांग्याच्या आईला जरा हसूच आलां. मामाजी दफरावा याले
गधड्यावर बसवून गाांवभर.... पुन्हाइन करे त ना करे त ते असां. झ्याांग्याची आई बोलली. पाटलाांन
झ्याांग्याचा हात धरत त्याला गाढवाांवर बसवलां.
झ्याांग्या तसाचां उघडा मवनला न घालता गळयात टााँवेल टाकू न बसला होता. इकडे
चवल्याही आता स्वताःहून बसला कारण आता त्याला जोडीदार जो वमळाला होता. झ्याांग्यानां
चवल्याला हळू च आपल्या बोबड्या आवाजात इचारलां. चवल्या मद्या येतीळ कारे ? चवल्यानां
मान डोलवतां साांवगतलां. लई मजा येतेय.ां ... जशी नवरदेवाला घोड्यावर बसताांना येत आशीन?
वबल्कू ल तशी..... मांग तां लयी भाडी! झ्याांग्या बोलला. पाटील बोलले सख्या वाजीव, वाजीव
बारीक...... बारीक..... ‘आखाडा वाजवां आखाडा’! असां म्हणताचां सख्यानां डफडां वाजवायले
सुरुवात के ली. अनां वराांत पुढे वनघाली. डफड्याचा आवाज अनां आखाड्याची चाल आता गाढवाांना
आवडू लागली होती. त्याांनाही नाचावसां वाटत आसेल? म्हणून ते अांग हलवत होते. अनां मागे
पाय झटकतां होते. त्याांच्या पाय झटकण्यामुळे चवल्याला व झ्याांग्याला आजू बाजूने धरुन
चालणारे तरुणां घाबरुन मागे मागे सरकत होते. पण चवल्याां त्याांचे दांड मात्र ते सोडत नव्हते.
पडण्याच्या भीतीने दोघाांनी गाढवाांच्या गळयात असलेल्या दोरीला घट्ट पकडू न ते बसले होते.
शधांड वाजत गाजत पुढे चालली होती. पोरां नाचत होती. आरोळया मारत होती. शधांड काहीशी
पुढे सरकली. तोच समोरुन शैला चक्कीवरुन दळण दळू न एका लोखांडी तगारीत वपठां घेऊन येतां
होती. गल्ली आरुां द असल्याने ही शधांड वतच्या बाजून जाताच ती रस्त्याच्या कडेला बाजूला होऊन
थाांबली. हीच सांधी वमळताांच चवल्याने दोन मुठ्ठा भरुन वपठां शैलाच्या तगारीतूनां घेतां एका
हातातील वपठां झ्याांग्याला ददलां तर दुसर्या हातातील वपठां स्वताः जवळ ठे वलां. एक , दोनां, साडे
माडे पवने तीन..... असां म्हणतां दोघाांनी एकच ववचार करुनां त्याांचे खवाटे धरुन चालणार्या
तरुणाांच्या डोळयात आपल्या हातातील वपठां वभरकावलां. या तरुणाांच्या डोळयात वपठां जाताच;
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त्याांनी या दोघाांचे धरलेले खवाटे (हात) सोडत आपापले डोळे चोळतच ते खाली बसले. ही सांधी
वमळताच त्या दोघाांनी म्हणजेच चवल्या व झ्याांग्याने गाढवाांच्या पाठीवर थाप मारतां, चलां रे
गधड्या खबडक..... खबडक...... म्हणत एकच धूम ठोकली.
वाजा वाजतच होता आवण हे पुढ,े पुढे जात होते. इकडे शैला गालातल्या गालात
हसली. चवल्याची अनां शैलाची नजरा नजर होताच आवण त्यातच वतच वस्मत हास्य बघून चवल्या
बावरला. गाढवाांवर बसल्या बसल्याच एखाद्या वसनेमाच्या नायकाां प्माणे त्याने आपल्या
डोक्याच्या के साांवरुन के सां सावरत हात दफरवला. “हसी तो फासी” हे चवल्यानां कधी तरी ऐकलेलां
असावां? चवल्या शैलावर लई प्ेम करत असे. नाजूक देखणी शैला ददसायला खुप सूांदर होती. पण
ती त्याला कधी भावां देत नव्हती. हे त्याला मावहत असूनही तो वतच्यावर खुप प्ेम करायचा पण
तेबी एकतफीच होतां. आज कधीनवतां ती हसली होती. याांमुळे चवल्याला शैलाच हास्य बघून
आनांद झाला होता. तशी शैला चवल्याच्या वगाणतील सवाणत हूशार ववद्याथीनी होती. तर चवल्या
वगाणतील सवाणत मठ्ठ ववद्याथी होता. चवल्याने नापास होण्याच्या बाबतीत वगाणतच नव्हे तर
सांपूणण शाळे त सवणच रे कााँडण मोडीत काढले होते. इयत्ता चौथीत या पठ्ठ्ठ्याने नव्हे, नव्हे तर; एक,
दोन तीन नव्हे तर तब्बल पाच वर्े मुक्काम ठोकला होता. त्यामुळे त्याला शाळे तील सवण वशिक
“ढ” म्हणून हाक मारायचे. ववद्यार्थयांनी अभ्यास नाही के ला तर गुरुजी मुलाांना खुप बदडायचे.
आवण ववचारायचे आज अभ्यासां कोणी नाही के ला? त्याांनी ऊभे रहा! ज्याांनी गृहपाठ गृहपाठ
करुन आणलायां त्याांनी आपापल्या पाट्या वर ठे वा. गुरुजींची आज्ञा होताच ज्याांनी गृहपाठ के ला
नाही ते उभे रहायचे. तर ज्याांनी गृहपाठ के लेला असला ते खालीच बसून..... चवल्याला मात्र
काही सोयीर सूतक नसायच त्यानां गृहपाठ पूणण के लेला नसला तरी तो खालीच बसलेला
असायचा.... गोशवांद गुरुजी त्याांचे वगण वशिक होते. गोशवांद गुरुजींना तेवढा एकच वगण नाही तर
सांपुणण शाळे चे ववद्याथी घाबरत असतां. गोशवांद गुरुजी स्वभावाने खुप कडकां वगाणत एखादी मुलगा
चूकला रे चुकला तर त्याचा कान वपळतां टेबलावर हात ठे वायला लावून छडीने सपासप हातावर
मारायचे...... तर कधी टेबलावर ऊभां करुन कोंबडा बनवायचे. व पाठीवर खडू ठे वायचे पाठीवरुन
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खडू पडला रे पडला की चाांगलच बदडायचे. त्या धाकानच पोरां गृहपाठ पुणण करुन आणतां असतां.
आता ऊभे असलेल्या मुलां व मुलींना गुरुजींनी हातावर छडीचा प्साद देत त्याांचे गालही
रां गवले...... चवल्या मात्र खाली मान घालून मुलाांना मार वमळाला म्हणून हसतां होता. गुरुजींच
लि चवल्याकडे गेलां. आज बहूतेक चवल्याने अभ्यास पूणण के ला असावा? म्हणूनच तो खाली
बसलेला आहे. या गोष्टीच गुरुजींना आश्चयण वाटलां. कधी याची बोंब पडली नाही आज कसा याला
देव पावला गृहपाठ पुणण करुन आणायला. म्हणून गुरुजी त्याचा गृहपाठ बघण्यासाठी त्याच्या
जवळ आले. हा खाली मान घालून हसतच होता. चवल्याने पाटी समोरच ठे वलेली होती. त्या वर
चवल्याने काही एक वलहीलेलां नव्हतां. गुरुजींनी हे पावहलां पाटीतर कोरीच आहे मगां तरी हा
खालीच बसून कसा? अनां वर हसतोयां. गुरुजी सांतापले. त्याांनी चवल्याचे के स पकडतां त्याची मान
खाली वाकवत खुांब्या, खुब्ां याने पाठीवर मारले. आवण त्याचे डोक्याचे के स पकडत त्याला समोर
उभे के ले. या पुढे अमभ्यास कोण, कोण करणारां ......? म्हणून गुरुजींनी ववचारलां. वगाणतील सवण
ववद्याथी एकाच आवाजात बोलले. गुरुजी आम्ही अभ्यास करणारां .....! बरां .... तुमच्या पैकी
चवल्या सारखी पांढरीची वारी कोण करणारां .......? असा प्श्न ववचारताच मुले ववचारात पडली.
आता हा चवल्या कधी पासून पांढरीची वारी करायला लागला? अलागला? असा प्श्न मुलाांना
पडला. ज्याांना कळलां ते हसतां होते. ज्याांना नाही कळलां त्याांनी गुरुजींना होकार देत, तसेच हात
पुढे करतां.... गुरुजी आम्ही करु पांढरीची वारी! असां उत्तर ददलां. गुरुजी हसले. मुखांनो तो पाचवर्ण
नापास होऊन याच वगाणत बसतोयां. तुम्हालाही त्याच्या सारखां व्हायचयां का? बसा खाली असां
म्हणतां. गुरुजींनी त्या मुलाांना खाली बसवलां. तेंव्हापासून मुलाांना कळलां गुरुजी चवल्याच्या
बाबतीत पांढरीची वारी नव्हे तर त्याच्या दरवर्ी नापास होतां त्याच वगाणत बसण्याच्या
वगणवारीला पांढरीची वारी असां बोलले. हे मुलाांच्या नांतर लिात आले.
आता ते दोघां गाांढवाांवरुन बसून काही अांतरावर पोहोचले. गाढवावरुन खाली उतरुन
त्याांनी गाांढवाांच्या गळयात असलेल्या दोरखांडाच्या सहाय्याने दोघां गाढवाांना एका गोठ्याजवळ
आणून गुराांसाठी आसलेल्या खुट्याला दोघाांनी या गाढवाांना बाांधून ददले. पोवलस पाटील व शधांडी
मागे धावणारे लोक याांना हाका मारत याांना पकडण्यासाठी त्याच्या मागे धावत होते तर हे दोघां
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त्याांना वाकु ल्या दाखवत पुढे वभन्नाट पळत होते. आता त्याांच्या मागे धावणारे पाटील, चवल्याचा
बाप रां ग्या, अनां इतर गाांवकरी दमले आवण एकाच जागी थाांबले. पांढर्याचा गाढवाांमधी लई जीव
तो आपल्या गाढवाांजवळ आला त्यानां आपल्या मार्थयावरचा घाम गळयातील उपरण्यानां पुसतां
खुट्याला बाांधलेली गाढवां सोडली.
पाटील काका पोरां लई छाकटी आहेत ही....! एक ददवस मोठी उपाध करणार..... सवण
हसायला लागलीत. चला येतो मी अस म्हणतां पांढर्या आपल्या गाढवाांना घेऊन त्याच्या घराकडे
वनघाला. आवण जोतो आपापल्या घराकडे..... दुपारचे आता बारा वाजले होते.

मीही या लोकाांसारखां घराकडे वळलो. समोरुन माझे वडील येतां होते. तालुक्याच्या
गाांवावरुन दकराणा दुकाणाचा माल घेऊन आल्यानांतर त्याांना मी घरी न ददसल्यानेच त्याांनी
बाळया कु ठां गेलायां अशी ववचारणा आईला के ली. आईनां सगळां खरां साांगून ददलां असावां? की तो
सकाळी उठल्यापासून आांघोळ नकरता, तसाच गाढवाांच्या शधांडीमागां पोराां सोबतां पळला आहे.
त्यामुळेच की काय माझे वडील मला गावात शोधत होते. मी त्याांना बघून मारघायच्या धाकानां
जरा जोरात दुडकी धरुन घरी पळायच्या तयारीत असताांना त्याांनी मला पकडलां अनां माझां
गालफटां फोडलां. माझा हात घट्ट पकडू न बुक्याबुक्याने घराकडे ओढतां आणलां. लोक गल्लीत गांमत
बघत होते. मी मार खातच होतो. पण कोणी आवरायला पुढे येत नव्हतां. कारण माझ्या वडीलाांपुढे
बोलायची कु णाची शहांमतच होत नसे. त्यामुळेच काय की, मला मार खाण्यापासून रोखण्यासाठी
कोणी पुढे धजावत नव्हतां.
एका घराच्या ओट्यावर एक म्हातारी बसली होती. ती मात्र तेवढी बोलली...... नको
रे पोर्या एवढां मारु लेकराले.... ऊन्हाचा टाईम आहे.
कमी जास्त झालां तर?
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कोणत्या गल्लीले जाईनां.
काय साांगू काकू हा लई बदमाश झालायां!
लई मातला तो आता या टू क्कार पोराांच्या नाांदी लागून......
सकाळचा वबनाआांगतोंड धोयाचा दफरतोय तो इकडे, वतकडे..... वडील बोलले.
जाऊ दे बेटा नादान आहे तो तेले समज आल्यावर तो नही करणारां असां. तेंव्हा कु ठे
वडीलाांनी त्या म्हातार्या आजीच बोलणां ऐकू न मला मारणां थाांबवलाां. पण माझा घट्ट खवाटा
पकडू न मला घरी आणलां. घरी आणल्यावरही मला बदडलां. आता माझी खोडच मुडली. येच्यापुढे
गेला तर याद राख तुले सर्यालेच उलटा टाांगतो...... असां म्हणतां दम भरला. मी रडतच होतो.
आईने मला जवळ घेतलां माझे अश्रु पुसले. आता जावू नकोस येच्यापुढे त्या पोराांमधी अशी ताकीत
ददली. माझा हूांदका दाटू न येत होता. आईने माझे डोळे पुसतां मला शाांत के लां. मी आांघोळ के ली.
चहा घेतला. आवण तयार झालो.

दोन ददवसाने ददवाळी असल्याने वडीलाांनी आमच्यासाठी फटाके आणले होते.
ददवाळीचा फराळ वचवडा, शेव, करां ज्या, लाडू , शांकरपाळे , साांजर्या बनवण्यासाठी आईची
लगबग सुरु होती. घरचचां दकराणा दुकाण आसल्याने आम्हाला बाहेरुन वस्तू आणायचां खरां तर
काहीच काम पडतां नव्हतां. आईने जवळपास सवणच पदाथण आईने तयार करुन घेतले होते. घरात
ददवाळीमुळे चैतन्याच वातावरण होतां. फटाक्याची वपशवी पाहून कोणते फटाके वडीलाांनी
आमच्यासाठी आणलेत?????? हे बघण्याची उत्सूकता मला लागली होती. पण मला त्या
फटाक्याांच्या वपशवीला आई मला हातच लावू देत नव्हती. कारण आईला ठाऊक होतां. हे फटाके
काही याच्या एकट्यासाठी आणलेले नाहीत. याला ददसले तर हा सगळे च सांपवेल. कारण ते फटाके
माझ्या एकट्यासाठी नव्हे तरां ; अम्हा वतघां भावाःडाांसाठी आणलेले होते. त्यामुळेच मला त्या
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फटाक्याांना हात लावू ददला जात नव्हता. त्या आणलेल्या फटाक्याांचा आम्ही दोघां भाऊ व बवहण
अम्हाां वतघाांमध्ये वाटले जाणार होते.

इकडे शधांड सांपून जो तो ज्याच्या, त्याच्या घराांकडे गेला होता. मात्र चवल्या व झ्याांग्या
मार खायच्या धाकाने दूर कु ठे तरी शेताकडे पळू न गेले होते. आता जरा आांधार पडायला आला
होता. मात्र या दोघाांचा घराकडे काही पत्ता नव्हता. चवल्याची आई चवल्याला व झ्याांग्याची
आई झ्याांग्याला शोधत होती. रात्र झाली दोघाांच्या घरचे त्याांचा शोध घेऊन थकले. आवण येतील
आपेस असां म्हणतां जेवणां करुन झोपून गेल.े त्याांना माहीत होती या दोघाांची सवय ते कु ठे ही
जाणार नाही हा त्याांना ववश्वास होता. कारण या आधी बर्याचदा ते घरुन पळाले होते व पुन्हा
घरी परत सुध्दा आले होते. त्यामुळे त्याांना त्याांची काहीच शचांता नव्हती. रात्रीचे आता ११ वाजले
होते. सांपण
ू ण गाांव झोपला होता. तसा आमचा गाांव रात्री ९ वाजेशी सामसूम होत असे. आता गाव
पुणण झोपलाय हे बघून दोघां गुपचूप गावात वशरले. घरात जावून जेवण करुन घेतलां. दोघाांच्या
घरचे ढाराढू र झोपलेले होते. मगां हे दोघां देवखल आपापल्या घरी जावून जेवण करुन ढाराढू र
झोपून गेले. हे दोघां रात्री घरी कें व्हा परतले हे त्याांच्या घरच्याांना कळलां सुध्दा नाही.
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दुसरा ददवस उजाडला..... चवल्याच्या व झ्याांग्याच्या घरच्याांनी याांना हे झोपलेले
आहेत हे बवघतलां पण हे रात्री घरी कें व्हा आले हा प्श्न त्याांना पडला. चवल्याच्या बापानां म्हणजेच
रां ग्यान चवल्याच्या अांगावरची झावर (गोधडी) ओढतां जागे के लां. ‘रावल्या’ ये रावल्या उठां रे
पोर्या लयी काम करुन थकला आवश्शनां तू ....... चाांगलां नाांव कमवलां तू काल गावाांत गाांवभर
शधांड काढू न ऊठां आता....! ददस ऊजाडला..... चवल्याचा बाप चवल्याला झोपेतून उठवतां होता.
अनां चवल्या झोपेत मस्त स्वप्नाांच्या दुवनयेत स्वप्न बघतां रां गला होता. बापू झोपूदन
े ां जरा.... है है
घोड्या चल पुढ.े ... शैले बघ म्या तुझ्यासाठी काय आणलयां ते....? मोगर्याची फु ले तुला लई
आवडताना म्हणून पारां दूरुन मळयातून आणली. बघां कीती सुांदर आहेत अगदी तुझ्या सारखीचां....
असां तो स्वताःशीच झोपेत बडबडत होता. कदावचत तो झोपेत शैलाचच स्वप्न बघतां असावा?
चवल्याच्या बापानां मग्गा भरुन पाणी आणलां आनां खाटेवर झोपलेल्या चवल्याच्या अांगावर टाकलां
अांगावर पाणी पडताचां चवल्या झोपेतून खडबडू न जागे झाला. उठां रे करसदार कामधांदे पाह्य
हेल्यासारखा काय पसरलायां.....
जाय रे भो.... झोपू दे जरावेळ
रावल्या रावल्या आरे आठ वाजायले आले. अनां तू म्हणतोयां झोपू दे.... आांग तोंड धोय
अनां चाल मह्या सांग गावात उद्या पासून ददवायी चालू होईन. दोन पैसे कमावले तर कामात यीन
आपल्याले ददवाईले. तुह्या मायले या हप्त्यात मजूरीचे पैसे कमी भेटतीनां मग पैसे नसले तर ददवायी
कशी साजरी करणार? चाल गड्या लवकर तयार हो.... मागची बाकी आवण गव्हाईच्या घरुन
जरा वसूली करुन घेऊ आज.... कोणी एखादी वग-हाईक भेटलां की त्याचीबी दाढी, हजामत करता
येईल. असां होयां बापू पण माले एक साांग माले काय भेटीन? म्हणजे तू माले काय देवशल ते साांग
पवहले. अरे तू पवहले चाल त खरां .... चवल्या बोलला.
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पैसे आल्यावर बघू तुले काय पावहजे ते घेजो.... चवल्याच्या बापानां चवल्याले
साांवगतलां.
नही भो पवहले माले साांगवशल तरच मी येईल. नाही तर मी नाही येत जाय तू.....
चवल्या बोलला.
बेटा शहाणा आहे ना तू? मांग कशाले येडापणा करतो? तू म्हणवशन तर तुले नवा ड्रेस,
फटाके आवणनां वचवडा, लाडू बनवू आपणां आ.... बसां मांगतर झालां?
चवल्याला त्याच्या बापूनां आश्वासन ददल्यावर कु ठे तो आता त्याच्या बापू बरोबर
जायला तयार झाला.
चवल्याला वाटलां आता नवे कपडे भेटणार या आशेनां त्याने पटापट आांघोळ के ली.
आवण चवल्या त्याच्या बापू सांग जायला तयार झाला.
त्याच्या बापूनां गोधडींच्या घुडसली खाली ठे वलेली आपली हजामाची पेटी
उचलली.... पेटी आता लई जूनी झाली होती. वरतून कलर नसल्याने गांज चढला होता. काही
भाग गांज चढल्याने मुडदूस झाला होता.
चवल्याच्या बापूनां आपली पेटी उचलली तर कोणी गव्हाईक गव्हाई म्हणून धान्य
देईल म्हणून चवल्याच्या हातात ररकामी कलतानची (प्लास्टीकची) वपशवी ददली. आता दोघां
बाप लेक वनघाले. चवल्याचा बापू भेटेल त्याला इचारत होता. भाऊ ददवायी आली. दाढी हजामत
करायची असेल तर करुन घ्या....! पण कोणी तयार होतां नव्हतां. चवल्या व त्याचा बाप ददवसभर
अख्खगाांव पायाखाली घातलां पण त्याांना एक वग-हाईकबी गावलां नव्हतां. आता ददवस सरायला
थोडाांच येळ बाकी होता. तेंव्हा कू ठां एक वग-हाईक भेटलां. चवल्याला व त्याच्या बापूला आनांद
झाला. चवल्याच्या बापूनां हातातली पेटी खाली टेकली. पेटी उघडली. खाली एक गोणटां
आथरलां.... आवण त्या वग-हाईकाला त्याच्यावर बसवलां. पेटीतून साबणाचा तुकडा, वस्तारा
काढला.... त्या माणसाच्या दाढीला साबण लावतां. चाांगल घोटू न ब्रश दफरवला अनां मग
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वस्तार्याच्या सहाय्याने दाढी के ली. दाढी झाल्यावर त्याची हजामत पण के ली. दाढी आवण
हजामत झाल्यावर त्या माणसाने आपल्या बांडीच्या वखशातून एक रुपया काढतां चवल्याच्या
बापूच्या हातात म्हणजे रां ग्याच्या हातात टेकला.
काका एक रुपया....! एक रुपयाचा जमाना तर कधीच गेला.
मांग काय दहा रुपलये देऊ तुले.....?
दहा रुपयाांत मी मस्त आन्याच्या टपरीत जाऊन खुचीवर बसून हजामत करीन. अनां
तुले कसले द्यू रे एवढे पैसे....! हे बी पटीनां तर घे नाही तर आनां दे परत.... तो माणूस बोलला.
काका असां नका करु हो... दोनां ददवसाांन ददवाई आहे. अनां आज काहीबी धांदा झाला
नही. एक पवहली बहोनी झाली तेवढी तुमच्या हातानां....! गररबाले नका मारु असां... रां ग्या
बोलला.
मांग मी काय करु? तुह्या धांदा झाला नाही तर.... तु बी त्या आन्या सारखी टपरी टाक
अनां नववन नववन प्कारच्या कटींग करत जा भारी दाढीचे टू ब वापरत जायां. मांग दीन मी तुले
लेका १० रुपये. तो नही तुया सारखा साबण वापरत टू ब वापरतो तो टू ब.... तोबी भारी
कां पनीचा....
काका तो मोठा माणूस आहे आनां आपणां गररब....! रां ग्या बोलला... व एक रुपया
वखशात टाकू न आपलां पेटी आवरुन रस्त्याले लागला.
आता काहींकडे मागची बाकी व गव्हाई घेण्यासाठी गेला मात्र गव्हाईबी भेटली नाही
अनां उधारीबी. जो, तो म्हणायचा ददवाई झाल्यावर येऊन घेऊन जा.... त्यामुळे त्याला कोणीबी
गव्हाई व पैसे ददले नाही. आता अांधार पडत चालला होता. झापड पडली. रां ग्या व चवल्या खाली
हात घेऊन घराकडे वनराश होऊन परतले. नवनववनां कटींगच्या फाँ शन, आवलशान दुकाने याांमुळे
घरोघरी जावून हजामती करणार्या हजामाची गरज उरली नव्हती. त्यामुळे रां ग्याच्या धांद्याला
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पूती घरघर लागली होती. कधी काळी याचां घरोघरी जावून पैसे ककां वा गव्हाईने लोक हजामत
करायचे आता मात्र खुप बदल झाला होता. पावहलां बेटा असा झाला आपला धांदाबी तूबी वशकू न
मोठा झाला ककां वा आपली चाांगली कारावगरी वशकला तर तुले बी मी सलूनची एक टपरी टाकू न
दीन.
पण बापू आता आपण काय करायचां? चवल्याने त्याच्या बापूला ववचारलां.
मायले मजूरी भेटीन थोडीफार मांग पाहू तू कायजी करु नकोस. आसां म्हणत रां ग्याने
चवल्याची समजूत काढली. ददवसांभर दफरुनबी हाताले काम मात्र लागलां नव्हतां. आता आपल्याले
नवे कपडे, फटाके भेटीनां की नाही? आसा प्श्न चवल्याले पडला. चवल्या व त्याचा बापू दोघां घरी
पोहचले.
रां ग्याच्या बापानां हातातली पेटी खाली टेकली. आन वट्यावर असलेल्या खाटेवर तो
टेकला. लक्ष्मे पाणी आणां प्यायले. असां म्हणतां शटाणच्या वखशातून मावचस व वबडी बांडल काढू न
त्यातील एक वबडी तोंडात घेत पेटवली. चवल्यानां आपल्या हातातली ररकामी दुरुनच फे कत तोही
ओट्याच्या कोपर्याशी नाराज होऊन बसला. चवल्याचा बापूही जरा उदासच ददसत होता.
चवल्याच्या आईनां म्हणजेच लक्ष्मीबाईनां माठातून ग्लासभर पाणी आणलां. आनां चवल्याच्या
बापूला देत म्हणाली. का हो कायां झालां?
तब्बेत त ठीक आहे ना तुमची?
मी बरा आहे! काय होईन माले? ग्लासातील पाणी सांपवत रां ग्या बोलला.
मांग असा चेहरा उतरवून बशाले काय झालां तुमाले? कोणां डोकां वमकां लावल की काय
तुमच्याशी? की या रावल्यानां डोकां खाल्ल तुमचां? चवल्याच्या आईनां चवल्याच्या बापूले पुन्हा
प्श्न के ले.
नही वां तसां काहीच नही. कोण डोकां लाईन मह्याशी? अनां पोरग्याबी नही तसा आज
गुणानां वागला. चवल्याचा बापू चवल्याच्या आईला बोलला.
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आता चवल्याच्या आईचां लि चवल्यानां खाली फे कलेल्या ररकाम्या कलतानच्या
थैलीकडे गेल.ां खाली पडलेली ररकामी थैली उचलत वतनां ववचारलां. कावां थैली बी ररकामीच
ददसतेय.ां ....
गव्हाई वबव्हाई भेटली नाही का?
नहीं, नही ददली कोणां गव्हाई आज! चवल्याच्या बापूनां साांवगतलां.
मांग कव्हा देणार आहेत ते? चवल्याच्या आईनां ववचारलां.
ददवाई झाल्यावर भेटणार आहे. चवल्याचा बाप बोलला....
ददवाई झाल्यावर का तेंच्या डोमण्याला देतील ते.... अनां आजच द्याले कायां झालतां
तेनले? चवल्याची आई बोलतां होती. चवल्या अनां त्याचा फक्त ऐकत बसला होता.
ददवाई सारखा सण घरात धान्याचा दाणा नाही. सकाईसच ववमलबाई कडू न शेरभर
वपठां आणलां मी उसनां.... साांच्याला देते म्हणून असां साांगतां. आता वतला कायां साांगू?
दोनां ददवसाांन देती असां साांगजो ववमल वहीणीले. कोणी देलां नही देलां कोणावर का
बयजबारी आहे का आपली? देतीन ते वनस्ताईनां....
बरां गव्हाई गेली खड्ड्ड्यात पणां बाकी वबकीं त भेटली आवशन काही रोकडा?
नही तीबी नही देली आज कोणां! आनां बहोणी झाली फक्त आज अनां तोही फक्त एक
रुपयाां.....!
फक्त एक रुपया? डोकसां वबकसां रठकाणावर आहे तुमच? कोणां देला एक रुपया?
चवल्याच्या आईनां ववचारलां.
अगां बहोणी झाली फकस्त बहोणी.... चवल्याचा बापू बोलला.
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अहो मांग मी तेच ते ववचारतेय कव्हाची.... एक रुपया कशाचा भेटला ते? चवल्याच्या
आईनां उलटां प्श्न के ला.
आवां एकानां दाढी आनां हजामत के ली त्यानां देला एक रुपया.... चवल्याच्या बापूनां
साांवगतलां.
त्याच डोसकां वबसकां दफरलां होतां की काय? दाढी अनां हजामत करुन फक्त एक रुपया
ददला तेनां त.... तेले म्हणवा नही का? ही काय वभकां देतोय का म्हणा माले.... दाढी अनां हजामतचे
बाहेर वीस रुपये झाले असते तर तू नही काहींतर पांधरा रुपये तर दे म्हणावां....
आवां कोण देणार आपल्याले पांधरा रुपये?.....
टपरीवर देता लोक बरबरां .... पण आपल्याले कोणी देत नवह एवढे....
आपलां नवशबच मेलां फु टकां , काळानुसार तुम्हाले बदलता नही आलां.... मगां कायां आता
हे असां जगावां लागतयां.... वभकार्या सारखां. दुसरे काही कामधांदे पहा अनां सोडा तो धांद्याचा
नाांद.... चवल्याची आई चवल्याच्या बापूला सांतापानां बोलली. आवां पण या हजामच्या धांद्यानच
ते आपल्याला जगवलां.... आपल्याला दोनां टायमाची रोजी रोटीचा प्श्न याच धांद्यानां सोडवला....
मगां मी कसा आता हा धांदा सोडू ? चवल्याचा बाप बोलला....
नाही सोडता तर नका सोडू .... बसा मांग आयुष्यभर खस्ता खात.... इथांच
पोरग्याबी लई ददवे लावणार आपला. ददसताय त्याचे रां गबी आताच.... त्याच
शायेतबी वचत नही; अनां नही कामात वचत, तेले दफर्याले पावहजे फक्त दफर्याले..... चवल्याच्या
आईचा सांताप होत होता. अवां लक्ष्मे जाऊदे जेंवा त्याच्यावर जबाबदारी पडीनांना तेंव्हा होईन
तोबी शहाणा.... चवल्याचा बाप चवल्याच्या आईची समज काढतां बोलला. ददवाई झाली की
मीबी पाहतो काही काम भेटलां तर..... पण जाउदे तुले मजूरी भेटली का आज या हप्त्याची?
चवल्याच्या बापूनां ववचारलां.
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मांग भेटलीना दोनशे रुपये.... तेच्यातबी शांभर रुपये उधारी देली दुकाणवाल्याची अनां
पांचवीस रुपये दुधा वाल्याचे अन पांचवीस दळणावाल्याले देल.े पन्नास रुपये उरले फक्त आता....
मह्याकडे चवल्याच्या आईनां साांवगतलां.... बरां मी काय म्हणतो ददवाई सारखा सण घरात काही
गोडधोडां नको कर्याले लेकरासाठी????
मांग काय इचार आहे तुमचा? लक्ष्मी बोलली.
अवां मी काय म्हणतोय जरा लाडू , वचवडा करु म्हणतां.... पोर्यापुरता तरी
अनां पैसे कु ठे य आता? दुकानदाराले काय दात पाडू न द्यायचे का? चवल्याची आई
बोलली.
ऊधार घेऊन ये देवून टाकू आपण नांतर.... रां ग्या बोलला.
कोणी ऊभां करणार नाही आपल्याले आता.... कोणी ऊभां करणारां नाही आपल्याले.
त्या दुकाणवाल्याचे हजार रुपये बाकी आहे पवहले आज शांभर रुपये लावले अजून नऊशे रुपये
द्याचे बाकी आहे तेच.े ... अनां कोणत्या तोंडानां जाऊ वतथे? उधार घ्यायले. दुसर्या दुकानदारचे
पांधराशे बाकी आहेत तो तर उभां बी करणार नाही आपल्याले आता. चवल्याच्या आईनां साांवगतले.
अवां मांग त्या सुध्या भाऊकडे जायना देईन तो आपल्याले नही नी म्हणणार कधी.....
पवहले नऊशे अनां हे जे होईल ते पैसे आल्यावर देऊन टाकू आपणां. चवल्याचा बाप बोलला.
मी नी जात व माय तो माणुस खतरनाक आहे. देलां नही देलां कु ठे दात इचकत येऊ
मी.... ती पोरां आसली तर ती देती वबचारी वतचा सभाव चाांगला आहे. पण तो माणुस नही
देणारां .... एक काम करा तुम्हीच जा वतथे..... लक्ष्मी बोलली.
एक काम कर रावल्या वतथे जायां त्या पाव्हण्याले मह्य नाांव साांग अनां तुप, तेल साखर,
रवा घेऊन ये दुकानावरुन.....
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नहीं रे भो बापू मी नहीं जात भो त्या पाव्हण्याच्या दुकाणावर तो पाव्हणा खवयतो
जोरातां. अस म्हणतां चवल्यानां दुकानावर जाण्यास नकार ददला.
आवां तो नही म्हणतोय तर तुम्हीच जावून या चालता, चालता.... चवल्याची आई
त्याच्या बापाला बोलली. रावल्या वपशी घे अनां डबा घे तुपाले अन चाल मह्या सोबतां.... चवल्यानां
जरमलचा कडी तुटलेला डबा व वपशवी घेतली अनां दुकानाकडे वनघाले.....

आता रात्रीची वेळ होती. सवण घरचे जेवणाला बसलो होतो. वततक्याांत बाहेर कोणी
तरी जवाई ओ जवाई बुवा.... असा आवाज देत होतां. वडीलाांचां जेवण तसां झालांच होतां. त्याांनी
हात धुतला अनां कोण आवाज देतयां हे बघण्यासाठी ते बाहेर गेले. ददवाळीची साफसफाई तसेच
घराला रां गरां गोटी करायची असल्याने त्या ददवशी आम्ही दुकान लवकर बांद के लां होतां. वडीलाांनी
बाहेर जाऊन पावहलां तर चवल्या व त्याचा बापू बाहेर उभे होते. वडीलाांनी चवल्याच्या बापूला
ववचारलां... काय मामा कायां म्हणता? जवाईबुवा एक काम होतां तुमच्याकडे करशानां का? रां ग्या
बोलला. चवल्याचा बापू व त्याची आई माझ्या वडीलाांना जावयाचां तर माझ्या आईला मुलीच
नातां लावत असे.
मामा साांगा तर खरां काय काम होतां ते? वडीलाांनी ववचारलां.....
दोन ददवसावर ददवाई आहे. घरात सणासाठी काही नाही. म्हटलां उधार साखर, तेल,
तुप, रवा शेवच पाकीट ददलां तर बरां होईल. पैसे आले तर देऊन देईल म्हणतां.... तुमचे पवहलेबी
पैसे बाकी आहेत ते आनां हे जे होतीलां. सगळे एकखट्टे द्यून टाकीन!
काय साांगू जवाई बुवा अहो सकायी गाांवात पेटी घेऊन गेलो. पण धांदाच झाला नही.
पवहले तरी धांदा होये चाांगला.... पण गाांवात सलूनचे आवलशान दुकानां पडल्या पासून आमच्या
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सारख्या गररब हजामाकडां कोणी ढू ांकूनही बघतां नाही. आज ददवसभर दफरलो पण ना धांदा झाला,
ना मागची बाकी वमळाली.... अनां ना कोणां गव्हाई ददली. एक बहोणी झाली बुवा फक्त त्या वगहाईकानांबी दाढी आनां हजामत के ली. अनां फक्त एक रुपया टेकला हातावर वभकार्यासारखाां....
मी म्हटलां काका एक रुपयाचा जमाना तर गेला कधीचा! तर म्हणतो कसा? मांग तुले का दहा
रुपये देऊ....! तो अन्या चाांगले टू ब वापरतो. आरामात खुचीवर बसून दाढी अनां हजामत करतो
तो दहा रुपये घेतो. तुबी टाक मांग तशी टपरी.... देतो तुले मी बी दहा रुपये. असां उत्तर देलां तेनां....
आता तुम्ही साांगा मही चाांगली पररवस्थती आसती तर मी कशाले घरोघरी जावून लोकाांची
हजामत के ली असती? बसला असता मी बी त्या आन्या सारखां दुकान लावून एका जागी.... आता
म्हणलां ददवाईचा सण आला. आपलां समजलां पण सोन्यासारखां पोरां तसच रावहल चाांगल नही
वाटतां. म्हणून म्हणलां बनावून टाकू लाडू , वचवडा काही. म्हणून आलो तुमच्याकडे.....
मामा घेऊन जानां मांग तुम्हाले कोणां मना करतयां.... जे लागीन ते घेऊन जा.....
पैशाची काळजी करु नका. वडीलाांचा स्वभाव रोखठोकां होता पण कोणाला आडलांवभडल्यावर ते
उदार मनानां मदत करायचे..... काय साांगू मामा सगळयाचां धांद्याच तसच झालय आता..... पुवी
सारां ख आता आमचच पहाना.... पवहले मीबी वशवणकाम करायचो.....! पण आता त्या
वशवणकामच्या धांद्यातबी काही मजा रावहली नही. तालुक्याच्या गाांवावर मोठां मोठे रे डीमेड
कपड्याांचे माके ट उघडले. मांग सगळे लोकां आयतेच कपडे घेऊ लागले. मांग कोणां वशवत आता
कपडे त्यामुळेच आमच्या सारख्याांचे धांदे बुडले. मीबी तोच धांदा धरुनां धांदा धरुन बसलो आसतो
तर आज आमच्यावरही उपासमारीची वेळ आली असती. वडील बोलले.
जवाई बुवा मांग ते वावर काबरां ईकलां बरां होतां ते आज कामातां आलां असतां चवल्याचा
बापू म्हणाला....
जाऊ द्या मामा ते ईकलां तेंव्हा कु ठे हे दुकानां टाकलां स्वताःच घर झालां. पोरींचे लग्न
के ले. अनां आसबी शेती करणार कोण होतां. मह्या एकट्यावर सगळां मांग कोण लि देईल. १९९०
मध्ये ते देऊन टाकलां शपांजार्याच्या रफ्याले. तेनब
ां ी एकखट्टे पैसे ददले नही. कवड्या कवड्या करुन
51

ददले. ऐशी हजार.... आता असतां तर लई ककां मत भेटली असती. काळीची बागायत जवमन होती
आपली. वडील बोलत होते. मध्येच वडीलाांचा शब्द तोडत चवल्याचा बापू बोलला.... हावां खरां य
तुमच!
बरां मामा घेऊन जा तुम्ही तूप, साखर अनां जे लागीन ते.... चवल्याचा बापू साांगत
गेला तसां तशा वस्तू वडीलाांनी मोजून ददल्या. दकराणा सामान घेऊन चला येतो जवाई बुवा....
असां म्हणतां चवल्याचा बापू व चवल्या वनघाला. तसा चवल्या माझ्या वडीलाांना खुप घाबरत
असे. त्याांच्या धाकानां तो कधी त्याांच्या समोर येत नसे. आज देवखल तो दकराणा घ्यायला
आल्यावर त्याच्या बापूच्याच मागे तोंड लपवतां आला अनां तोंड लपवतच वनघाला. वडीलाांनी
मुद्दाम चवल्याला मागून आवाज ददला. थाांबरे ऊभा रायां.... असां म्हणताच चवल्या एका हातात
वपशवी व तुपाचा डबा घेत पळत सूटला....
चवल्याच्या बापू सारख्या अशा अनेक गररब कु टूांवबयाांना पैसे असले नसले तरी आडू न
न पाहता उधार दकराणा देऊन त्याांना मदत करतां असे. याांमुळे गाांवात आमची भरपुर लोकाांकडे
ऊधारीचे पैसे अडकले होते. कोणाकडे लग्न आसो सणवार असो... वा काही कायणक्रम असो लोक
आमच्या कडू न हक्काने दकराणा घेऊन जात असे. आता चवल्या व त्याचा बापू घरी पोहचला.
चवल्याच्या आईनां चवल्याच्या हातात दकराण्याची भरलेली वपशवी बघताच वतला आनांद झाला.
काहो देला का तेंनां उधार? चवल्याच्या आईनां ववचारलां. मांग भेटलाना..... काबरां देणार नही ते?
जवाईबुवा चाांगले हे वबचारे आपल्या ववर्यी कधीच हे करणार नही ते..... पैसे आल्यावर फे डू न
टाकू तेंच.े ....
मागच्या पैशाच काही बोलले होते का? चवल्याच्या आईनां ववचारलां. नही, नही तेच
काहीबी बोलले नही ते.... लगेच ददला तेंन्न दकराणा. चवल्याच्या बापूनां साांवगतलां. बर आता
हातपाय धुवा मी तोवर जेव्याले वाढते. चवल्याची आई बोलली. उठ रे चवल्या हात धोय पवहले.
मांग बस जेव्याले. चवल्यानां आज पवहल्याांदा हात धूवून जेवायला बसला. सवांनी जेवण के ले.
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जेवणां झाल्यावर भाांडी धूऊन चवल्याच्या आईनां स्वच्छ करुन ठे वली. चवल्याचा बापू थकला
होता. त्यान आपलां आांथरुन टाकल अन तो वनजला. चवल्यालाही आता झोप येत होती. तोही
आता झोपी गेला.... चवल्याच्या आईनां दुकानावरुन आणलेला दकराणा वपशवीतून एका भाांड्यात
काढू न, रवा मैदा चुलीवर कढई ठे ऊन त्यात तुप टाकू न खमांग भाजून घेत त्याचे लाडू बनवले.
वचवडाही रात्रीच तयार करुन घेतला. सवण आटोपल्यावर तीही झोपी गेली. रात्र उलटू न आता
सकाळ झाली. चवल्या उठां रे पोर्या आज ददवाई आहे. लवकर आांघोय करां ..... असां म्हणतां
चवल्याची आई सकाळी लवकर ऊठू न घरातील सवण कामे आटपून चवल्याला जागां करतां होती.
चवल्याही आज कधी नव्हे तो आज ददवाळी असल्याने लवकर ऊठला. आांथरुनातून उठला की
नाही उठाला तोच त्याच्या आईला बोलला. मायां लाडू के ले कावां? चवल्याच्या या प्श्नानां
चवल्याची आई जरा गालात हसतां म्हणाली झोप गीप लागली होती का नही तुले रात्री का सपानां
दफरत होतां झोप मधीबी लाडू आनां वचवड्याच? के लेय मी नां समद रात्रीच.... तू तोंड धोय अनां
तयार होय पयले. माय दे नां मांग माले लाडू , वचवडा खायले! चवल्याला आईने बनवलेले लाडू
वचवडा कधी खाऊ अनां कधी नहीं असां झालां होतां. अरे दशलांदर पयले तोंड धोय आांघोय कर मांग
देते तुले ताटलीत.... चवल्याची आई बोलली. जास्त देजो बरां .... नहीतां देवशनां ईतूसां चवल्या
बोलला. चवल्याच हे वाक्य ऐकू न रां ग्या व लक्ष्मी म्हणजेच चवल्याची आई वबापू हसले.
हावरट आहे मेला लई.... असां म्हणतां त्याची आई आपल्या कामात लागली. आता
लाडू वचवडा भेटणारां या आशेनां चवल्यानां तोंड धूवून आांघोळ आटोपली व भाांग वैगेरे पाडू न तयार
झाला. चवल्याच्या आईनां एका प्लेटमध्ये लाडू , वचवडा घेऊन देवाला नैवेद्य ददला. त्यानांतर
चवल्या चवल्याचा बापू व त्याची माय वतघाांच्या तीन प्लेटीत लाडू वचवडा घेऊन वतघां खायला
बसले. चवल्याला खुप आनांद झाला. व आनांदाने तो लाडू , वचवडा खाऊ लागला. कारण लाडू
वचवडा हे पदाथण खेड्याांपाड्यात के वळ ददवाळीलाच बनवले जायचे. त्यामुळे लोकाांना वर्ाणतून
एकदाच वमळत असे. त्यामुळेच तेथील लोकाांना हे पदाथण घरी बनवल्यावर आनांद व्हायचा. आता
ददवाळी सुरु झाली. गावाांत सगळीकडे आनांदाच वातावरण.... आम्ही सकाळीसच सुगध
ां ी उटणां
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लावून अभ्यांग स्नाक करुन देवळात जाऊन देवाला नमस्कार करायचो. वडीलाांनी आणलेल्या
फटाक्याचे सारखै वाटे आम्ही भावांड वमळू न पाडू न घेत. म्हणजे कोणाला कमी नाही अनां कोणाला
जास्त नाही. त्यामुळे वडील आम्हाला त्याांच्या हातानेच फटाक्याांचे वाटे पाडू न देत. मी मात्र
त्याला एवढे ददले मला कमीच देता असां म्हणतां रडायचो. मगां वडील माझ्या भाऊ व बवहणीच्या
वाट्याला आलेल्या फटाक्याांच्या तुलनेत जरा जास्तक फटाके देऊन देत. गाांवात दकरकोळ फटाके
ववक्री एकाच मारवाड्याच्या दुकानावर व्हायची. त्यामुळे ते परवडत नसत. पण आम्हाला दरवर्ी
जास्तच फटाके लागायचे त्यामुळे वडील आमच्यासाठी तालुक्याच्या गावहून फटाके घेऊन येत.
गाांवातील काही श्रीमांत लोकही आपल्या मुलाांसाठी तालूक्याच्या गावहून ककां वा वजल्ह्यावरुन
फटाके आणत असतां. पण आमच्या गावाांत शेत मजूरी करणारा शेतमजूर वगणही जास्त असल्याने
ते आपल्या मुलाांसाठी ददवाळीला गाांवातीलच मारवाड्याच्या दूकानातून दहा ते वीस तर कधी,
कधी पन्नास रुपयाचे फटाके खरे दी करतां.
ददवाळी सुरु झाली की तो मारवाडी आपल्या दुकानाच्या बाहेरच एका खाटेवर
फटाक्याांच दूकान लावायचा. त्यानां फटाक्याच दूकान लावल रे लावलां. तर आम्ही सवण मुलां आधी
दूरहून बघून घ्यायचे आता फटाक्याच दूकान चालू झालां हे ददसल्यावर आम्ही गाांवभर फटाक्याच
दूकान लागलां रे भो..... आसां म्हणतां गाांवभर साांगतां दफरायचो. आम्हाला त्यावेळी खुप आनांद
वाटायचा...... मग आम्ही फटाक्याच्या दूकानाांवर नेमकी कोणते फटाके आलेयां हे बघण्याची
आम्हाला उत्सूकता असायची म्हणून आम्ही त्या दूकानाांवर फटाके बघण्यासाठी गदी करायचो....
तर तो दूकानदार मारवाडी आम्हाला जोराांत ओरडायचा.... कारे काय पाहीजे तुले? पैसे आणलेय
का? असां ववचारायचा..... कोणी एखादा मुलगा फटाके ववकत घ्यायला लागला की त्याला आम्ही
ओ हे घे लोंगी नको घ्यू....! गुलकाडी घे, नागगोळी घे.... सुसुांदरी घे..... सूतळी बााँम्ब घे असां
साांगायचो.... आमच्या सवांमध्ये चवल्या मात्र सवाणत पुढे असायचा..... कधी कधी तर चवल्या
फटाके घेतलेल्या पोराांना बोलायचा. दाखव रे कोणते फटाके घेतले आसां म्हणतां, त्या मुलाने फटाके
दाखवले रे दाखवले तर हा त्याांच्या हातातून फटाके वहसकवतां पळू न जायचा. ती मुलां मग वतथेच
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रडत बसायचा. त्यामुळे तो दूकानदार वतथां एकाही मुलाला थाांबू देत नसे. काय पाहीजे रे ?
घ्यायचय का तर पाह्य नही त पय इथूनां भडव्या असां म्हणतां हाकलून लावी. मग आम्ही त्या
मारवाड्याच्या दूकानाांकडे जाणार्या पोराांना ववचारायचो का रे फटाके घ्यायला चालला का? तो
मुलगा हो म्हटला तर एक एक जण हळू हळू एकएक वग-हाईका सोबतां येत जमा व्हायचे.
दुकानदारानां ववचारलां का रे तुह्यां काय काम आहे? तुले घ्यायचे का? मगां आम्ही साांगायचो... हा
मालेच घ्यायचे आहे फटाके , मीनां पैशे याच्याकडे ददले. तर तो ओळखून घ्यायचा हा खोटां
बोलतोयां आसां. कधी कधी आम्ही साांगायचो याच्या सोबत आलोय. आम्ही मगां तो जास्तच
भडकायचा व आमच्यामागे काठी घेऊन मारायला सूटायचा. तर कधी दूरुनच काठी हाणून
फे कायचा... कधी कधी काठी आम्हाला लागायची. पण कधी कधी नेम हूकला तर चवल्या व
झ्याांग्या हे दोघां गुपचूप ती काठी उचलून पळत सूटायचा..... मगां तो दूकानदार आमच्या मागे
धावला की चवल्या त्याची काठी वतथांच ठे ऊन पळत सूटायचा व त्याला वचडवायचा.... तो
दूकानदार मारवाडी स्वभावाने खुप खडू स होता. कधी कधी तर मुलाांना पकडू न मारत पण असे.
सांध्याकाळी घरोघरी सडा सारवणां करुन मोठमोठ्या सुरेख राांगोळयाांनी आांगणे
सजायची. वसू बारसच्या ददवशी आई गाांय व गो-ह्याची पुजा करुन त्याांना गोडपोळीचा नैवेद्य
खाऊ घालायची. ददवाबत्तीची वेळ झाल्यावर आई मला एक पणती मारोतीच्या मांददरावर ठे ऊन
यायला साांगायची तर एक पणती उवखरड्यावर ठे वायला पाठवायची. आवण मगां घरा समोर
पणत्याांची आरास सजवायची.... पणत्याांच्या लख्ख प्काशानां आमचां घर व आांगण उजळायच....
आता आम्ही भावडां थोडी रात्र झाली की फटाके फोडायचो. ओट्यावर लावलेल्या मातीच्या
पेटत्या पणती समोर हातात फटाका घेत त्या ददव्याला लावून अांगणात फे कायचो. फटाक फु टला
तर गल्लीतली काही पोरां ती न फु टलेली फटाके उचलण्यासाठी धडपडायचे. गाांवात वजथांही कोणी
फटाके फोडत असतील वतथां हे गदी करायचे. या सवांमध्ये चवल्या हा सवाणत पुढे राही. फटाके
फोडणारा फटाका कें व्हा फे के ल याची तो वाट बघायचा. फटाका फोडणार्याने फटाका पेटवून
फे कला रे फे कला तर चवल्या त्या फटाक्यावर पाय मारुन त्याला रगडू न ववझवून टाकायचा व
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तो फटाका उचलून वघशात टाकायचा.... त्यामुळे त्याला कोणीही फटाके फोडत असताांना उभ
करत नसे. त्याला व त्याच्या सारख्या बर्याच मुलाांना हाकलून देत असतां. आम्ही फटाके फोडत
असताांना वडील आमच्या सोबतच बसायचे.... मगां हे मुलां मध्येच फटाके उचलायला लागले की
त्याांना जोरात वखजवायचे. आम्ही फटाके फोडत असताांना नकळत एखादी मुलगा मध्ये आला
ककां वा त्याला चटका लागला तर ररकामी उपाद नको. व त्या मुलाांना चटका लागू नये याची
काळजी घेत आम्हाला इकडे फे क रे इकडे.... जास्त लाांब नको फे कू ... त्या पोराांना चटका लागेल.
असां वारां वार साांगायचे. आवण त्या पोराांना चटका लागू नये म्हणून त्याांना कारे पयतो का नही
घरी.... येऊ काां मांग वतथे? असां म्हणतां वपटाळू न लावतां..... पण ही मुल ऐकायचीच नाही ती
फटाके उचलायसाठी गदीच करायचे. कधी कधी तर फटाके याांच्या पाया जवळही फु टायचे....
तरीही हे खाली पडलेले फटाके उचलायच्या नादात त्या फु टणार्या फटाक्याांनाही भीत नसत.
त्याांनी गदी करु नये म्हणून आमचे वडील आमच्या जवळचे फटाके घेऊन या मुलाांना काही फटाके
वाटू न देतां. मग ही मुलां आनांदान घरी जातां.
कधी कधी तर मी काही फटाके या मुलाांना वमळावे म्हणून मुद्दामहून ददव्याजवळ धरतां
त्या फटाक्याची पेटली नाही पेटली तोवर फे कू न द्यायचो. म्हणजे मगां तो फटाका न फु टल्याने त्या
मुलाांना वमळायचा. ते फटाके उचलाय वरुनही कधी कधी या मुलाांमध्ये भाांडणे होत असतां. मी
जाणून, बुजून फटाका फु टायलाच नको व तो त्या मुलाांना वमळावा या हेतूने फे कलेला फटाका
एखादी मुलाला सापडला की त्याच्या चेहर्यािंवर तो फटाका वमळाल्याचा आनांद काही औरच
आसायचा.....! त्याच्या चेहर्यावर फु ललेला आनांद बघून मग मलाही आनांद व्हायचा. पाडव्याच्या
ददवशीही आई सकाळी लवकला उठवतां आम्हाला अभ्यांग स्नान घालायची.... मग आम्ही नवे
कपडे घालून वमत्राांना नवे कपडे दाखवतां गाांवभर वमरायचे.... लक्ष्मी पुजनाच्या ददवशी आमच्या
घरी मोठी पुजा असायची. दुकानासाठी आणलेली चोपडी (खातेवही), पेन, मातीची लक्ष्मीची
मुती, नवी झाडणी, काही पैसे ठे ऊन, दाराांवर झेंडूचे फु लाांचे व आांब्याच्या पानाांची तोरणे बाांधून
घर मस्तपैकी सजवून देवीला व देवाांना लाह्या बत्ताशे तसेच लाडू , करां ज्या, साांजर्या, शांकरपाळे ,
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वचवडा व इतर वमठाईचा नैवेद्य देऊन वाजत, गाजत पुजन के लां जाई व नांतर आम्ही खुप सारे
फटाके फोडायचो खुप मज्जा येत असे.
भाऊवबजेच्या ददवशी आमच्या बवहणी आम्हाला ओवाळू न औिण करायचे. तर
दूसर्या ददवशी व्दारकाआजी व पावणताआजी या दोघां ओवाळायला येई. धोबी आणी न्हावी
यमाजाच्या या दोन्ही म्हातार्या ददवाळीच्यावेळी दरवर्ी सांपुणण गाांवात व घरोघरी जाऊन
ओवाळचे मगां यातून त्याांना कोणी पैसे देत कोणी, साडी चोळी आवण फराळाच द्यायचे. आम्ही
देवखल या दोघाांना दरवर्ी साडी चोळी तसेच पैसे व फराळाच देत असतां. त्या आमच्या चाांगल्या
ओळखीच्या होत्या कारण त्या आमच्या गल्लीतच रहायच्या. आईने त्याांना साडी चोळी पैसे व
फराळाच ददलां तर त्या नेहमी म्हणायच्या इां दू एवढां कशाले देती व माय? राहू देना.....! मगां
माझी आई त्याांना म्हणायची आत्या मांग काय झालां देलां तर? कारु नारुला ददलां तर काही कमी
होतां नाही. तुमच्या आवशवाणदानां भेटतयां आम्हाले. हावां माय खरां य ते तुया लेकराांनले हायती राहो
असा आवशवाणद त्या दोघी द्यायच्या. मग आई गल्लीतल्या प्त्येक घरोघरी आम्हाला ताटभरुन
फराळाचे पदाथण द्यायला पाठवायची. गल्लीतले देवखल काही बाया आमच्याकडे त्याांच्या घरच
फराळाच ताट घेऊन येत असतां. आमच्या घराच्या आसपास काही मुस्लीम समाजाची घर होती.
आई त्याांच्या घरी देवखल आम्हाला फराळाच द्यायला पाठवायची. ते देवखल त्याांच्या ईदला
आमच्या घरी चोंगे, रोठां , वशरखुमाण पाठवतां. आमचे अनां त्याांचे खुप घरासारखेच सांबांध होते.
त्याांच्या घरीही खुप स्वच्छता असायची.
ददवाळीच्यावेळी रात्री जमवलेले फटाके ककां वा ददवाईच्या दुसर्या ददवशी सकाळीसच
चवल्या, झ्याांग्या, ढेम्या, नब्या, सल्या, वपस्तोल्या, पदामड्या, तीस नांबर, वपस्तोल्या, सम्या,
लाल्या आवण गल्लीतली पोरां गल्लीनां फटाके झाांबलत (शोधत) दफरायचे व वमळालेल्या वबन
वातीच्या फटाक्याांची बारुद काढू न कागदावर टाकू न पेटवायचे. तर कधी नकळतच शेकोटी समोर
कोणी अांग शेकत बसलेले आसताना त्या शेकोटीत गुपचूप टाकू न दूर उभे राहून जातां. तो शेकोटीत
टाकलेला फटाका अचानक फु टला रे फु टला तर तो शेकोटी समोर बसलेला मनुष्य जोरात
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दचकायचा. व हे हसायचे.... मगां तो मनुष्य याांच्या मागे सांतापून मारायला धावायचा. आवण मग
हे पळत सुटायचे. कधी कधी हे मुलां एखादी कु त्र बसलेलां असलां तर त्याच्या शेपटीला दोरीच्या
सहाय्याने फटाका बाांधून पेटवायचे. तो फटाका फु टला की ते कु त्रां सैरावैरा भुक
ां त, भुांकत पळत
सूटायच..... आवण याांना मज्जा वाटायची.
सूट्टी म्हटली म्हणजे धम्माल.... नदीच्या काठी असलेल्या गारा व कू ठू न कू ठू न जमा
करुन ककां वा नदी काठी असलेल्या ववटभट्टीवरुन ववटा आणून चवल्या सवांना कामाला लाऊन भरां
उन्हात नदी थडीला एखाद्या झाडाखाली दकल्ले बनवतां. यावेळी मी देवखल याांच्या सोबत
वडीलाांना न मावहत गुपचूप या पोराांमध्ये जायचा. तशी मला या चवल्या व त्याचे गृपवमत्र
भाांडणखोर पोरां याांच्यामध्ये खेळायला जायची मनाई असल्याने मी चोरुन लपून वडीलाांना न
मावहत जायचो. आम्ही अशी बरीच मुलां होतो आम्हाला याांच्यामध्ये जायला मनाई होती.
प्त्येकाला बोलवायसाठी ककां वा कु ठे ही खेळायला जायच असलां तर चवल्याला सोबत लागायची
मग घरचे जाऊ देत नाही म्हणून घरी बाहेर जावून येतोय असां साांगत सांडासचां डबां पाणी भरुन
गल्लीनां वनघायचा मगां त्या च बघून एकएक जण घरुन डबा (टमरे ल) घेऊन एकापाठोपाठ
वनघायचे मग गल्लीत काय ववचारता? सांडासला जाणार्या मुलाांची जणू राांगच लागायची व
सगळे लाईनीनां वनघायचे. त्यावेळी गाांवात कोणाकडेच शौचालय नव्हतां. असेल तेही फक्त
श्रीमांताच्या घरीच. त्यामुळे गाांवातील सवण बाया माणसे उघड्यावरच शौचास जातां. कधी, कधी
तर अम्हा पोराांचा सांडासला जायच हा फक्त एक बहाणा असायचा. कारण त्या बहाण्या वशवाय
आम्हाला बाहेर जाताच येत नसे.
इकडू न वतकडू न दगड, ववटा माती आवण टमरे लच्या सहाय्याने नदीतून पाणी आणून
आम्ही हाताने मातीत पाणी टाकू न वभजवायचो व त्याचा गारा तयार करुन दकल्ले, मांददर व
थडगेही बनवायचे. कारण आमच्या सोबत सल्या, सम्या, नब्या, गुल्या, लाल्या, दफर्या मांजूर ही
मुवस्लम मुलही असायची त्यामुळे मांददरा जवळच वपराचां स्थान व दकल्ला आम्ही बनवायचे.
मांददरात एक दगड ठे ऊन त्याला शेंदरू लावून त्याची पुजा करायचो तर वपरबाबाला वहरवा कपडा
आणून त्या थडग्यावर आथरायचो. मग प्त्येक मुलाकडू न पैसे जमा करुन देवाला व वपरबाबाला
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नारळ अगरबत्ती लावून आम्ही सवणजण डोकां टेकवायचो. सवणजण मग देवाला नमस्कार करुन
आवशवाणद घ्यायचो. तर वपर बाबाला नमस्कार करुन दुवा माांगायचो. मगां साखर व नारळाचा
प्साद आम्ही आनांदानां खात असतां. मांददर, दकल्ला व वपराच स्थान बनवताांना आम्ही सवणच्या सवण
गार्याने माखायचो. त्यावेळी आमच्यात कु ठां लाही भेदभाव नसे.
सांडासच्या बहाण्याने घराबाहेर पडलेलो आम्ही मग आम्हाला ही कारावगरी करतां तर
कधी उन्हातान्हात खेळत बसल्यामुळे घरी जायला उशीर झाला तर मग आमच्या घरचे आम्हाला
नदीकडे बघायला येतां. आमचा असा वचखलाने माखलेला अवतार बघून मग आम्हाला खुप
बदडायचे. आवण चवल्या, झ्याांग्या याांना खबरदार जर मह्या पोर्याले बल्हावलां तूनां अनां येच्यापुढे
तेंच्यात ददसले तर याद राखा..... अशी ताकीत द्यायचे. तर चवल्या व झ्याांग्या दोघांही उलट उत्तर
देतां. आम्ही साांगलां का मांग तेले....! आमच्या ये म्हणून तोच येतो. असां साांगायचे.
पण आम्ही तेवढ्या पुरता सहन करायचो पुन्हा जे करायच तेच करत असतां. कधी
कधी माझ्याकडे पैसे असायचे तर मी दक्रके टची पैशावर माँच लावायचो. कारण हे मला असां खेळूच
देत नसत. म्हणून मला माझ्या पैशाने माँच लावून खेळावां लागी. पण पैसे माझे माँच मी लावायची
अनां तरी देवखल मला शेवटीच उतरावां लागत असे. तर कधी, कधी मला बाँटींगही वमळता नसे.
मी ज्याच्याशी माँच लावली हे त्याच्याशीच आधी दफशक्सांग करुन घेत असतां. त्यामुळे मी
एखादवेळा मोठ्या मुश्कीलने दक्रके टची माँच शजांकायचो. पण माँच शजांकल्यावरही मला यामुलाांना
वमळालेल्या पैशातून खाण्यासाठी भत्ता (मुरमुर्याची सूकी भेळ) मागवावी लागायची तर कधी
चवल्याच माझ्याकडू न अधे पैसे घेऊन घेई. म्हणजे माझा माँच लावूनही काही फायदा नसे.
चवल्याां याांच्या बरोबर खेळायच म्हणजे खुप डेअटरां ग लागत असे. त्याांच्या गृपमधील
मुलाांच्या व्यवतररक्त दुसरा कोणताही नववन मुलगा त्याांच्यात ववटी दाांडू, गोट्या गोट्या, सुर
पारां बी ककां वा लपांडाव खेळायला आला तर हे सारे एकी करुन त्या वबचार्याला रडकूां डी येई पयंत
राज्य पदवायचे. त्यामुळे कोणताही मुलगा त्याांच्यात खेळायला घाबरत असे.
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नदी दकनारी मुस्लीमवस्ती होती. या वस्तीत काही बाांगडीवाल्याांची घरां होती. या
बाांगडी वाल्याांनी बदकां , कोंबड्या व बकर्या (शेळया) पाळलेल्या असायच्या. पण काय करणार
चवल्या, झ्याांग्या व गृपमधील सवण मुलाांच या बाांगाडीवाल्या समुदायाशी कधी बनतच नसे.
त्याांचा अनां याांचा आधी पासून छत्तीसचा आकडा असे. त्यामुळे ते त्याांच्या मुलाांना याांच्यामध्ये
कधी जाऊ देत नसत. तर हे जेंव्हाही ददसले तर ते याांना वशव्या देत असतां. त्यामुळेच चवल्याांयाांच
व त्या लोकाांच कधी बनतच नसे. मग चवल्यानहे त्याांच्या अांगणात खुटीला बाांधलेल्या बकर्या
तर कधी डालक्याखाली झाकलेल्या कोंबड्या व बदकां गुपचूप नददकडे सोडू न देत असत तर कधी
या बकरींच दूध काढू न घेऊन जात तर कधी कोंबडीची व बदकाांची अांडी चोरुन आणतां. याांच्या
अशा वागण्यानां याांच्यात नेहमीच भाांडणां होतां असतां. आवण हा सवण प्लाँन असायचा तो चवल्याचा.
कधी कोणाच्या वस्तू चोरुन आणायच तर कधी लोकाांच्या घराच्या रात्रीच्यावेळी बाहेरुन कड्या
लावायच्या हा त्याांचा वनत्यनेम होता. आता ददवाळी सरुन चवल्याचा बापूनां त्याांचा हजामाचा
धांदा सोडू न, ते आता नववन काम शोधत होते. गाांवातीलच काही माणसे ववहीर खोदण्याच्या
कामाला जात आसांत त्यामुळे चवल्याच्या बापूने कामा सांदभाणत त्याांच्या घराजवळच असलेल्या
रामभाऊला ववचारलां. राम भाऊ अरे रामभाऊ तुमच्या ठे क्यात काही काम आवशनां त साांगवशल
माले. मी बी येईन तुमच्या सोबात कामाले.
रामभाऊ म्हणजे ववहीर खोदणार्यािंचा मुकडदम होता. कोणाला त्याांच्यामेळमध्ये
घेणांनां घेणां त्याच्याच हातात होतां. रग्या काम भेटीन पण तुया कडू न हूईनां का? रामाभाऊ
बोलला.... मगां रे रामभाऊ काबर नही होणार? तु साांगवशल ते करीनां.... रां ग्या म्हणाला. बरां तर
मगां ये उद्यापासून मी साांगतो ठे केदारले. सकाळी डबा घेऊन उद्या पासून. बरां बरां लई उपकार
होतील रामभाऊ तुह्ये मह्यावर रां ग्या बोलला. आरे यृच्यात कु ठे आले उपकार एखाद्याले काम
वमळालां तर ते त्याच्या नवशबानां आपण कोणां आलो काम देणारे .....? ये तू उद्यापासून.... काम
वमळाल्यामुळे चवल्याचा बापू आता खूप आनांदी होता. लक्ष्मी सकाळी लवकर डबा करजो ! काम
भेटलां माले आता नववन.... आज पासून हजामचा धांदा बांद ! अहोपण कोणतां काम करणार आहे
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मांग तीम्ही आसां? ते तर साांगा? आव म्या उद्यापासून रामभाऊअनां त्याांच्या सोबत ववहीरीच्या
कामाला जाणार आहे म्हणतो. अहो आरशात तोंड पावहलां का कधी? तुमच्याकडू न साधा दगड
उचलला जाणार नही अनां चालले ते ववहीर खोदायले..... चवल्याची आई चवल्याच्या बापूले
बोलली. ते मी पाहीनां मह्य तू फक्त रोज डबा करायचा. चवल्याचा बापू बोलला.
दुसरा ददवसां उजाडला. चवल्याच्या आईनां सकाळी लवकर ऊठू न भाकरी बनवून
चवल्याच्या बापाचा डबा बाांधला. चवल्याचा बापू आता रामभाऊ अनां गाांवातल्याच काही
ववहीरकाम करणार्या मजुराांसोबत कामाला वनघाला. कामाच्या रठकाणी पोहचल्यावर
रामभाऊने रां ग्याची ओळख ठे केदाराशी करुन ददली. पगार ठरला अनां रां ग्याचा बापू ववहीर
खोदायच्या कामाला लागला. खुप मेहनत करु लागला. हजामतीच्या कामापेिा या कामात
मेहनतां जास्त होती. पण रोजही चाांगला वमळत होता. त्यामुळे रां ग्या ववहीर खोदायच काम
मनलावून करु लागला..... लक्ष्मीला वाटायच रां ग्या कडू न ववहीर खोदायच काम होतां की, नाही?
पण ते काम रां ग्यानां करुन दाखवलां होतां. पैसे वमळत गेल्यावर तो एके काची उधारी प्ामावणकपणे
देऊ लागला. आमची देवखल दकराणा दुकानाची उधारी तो जसजसे पैसे येत होते तसतसे तो फे डतां
होता. आमच्याही ददवाळीच्या सुट्या सरुन आता सोमवार पासून शाळा सुरु होणार होती.
त्यामुळे आता सूट्ट्ट्या सांपल्यावर शाळे त जावां लागणार आसल्यानां आम्हाला आता शाळे ची शचांता
वाटू लागली होती.
शाळे चा पवहला ददवसां सोमवार उगवला. शाळा सकाळी दहा वाजता भरत आसल्याने
मी सूट्टीच्या सवयीमुळे सकाळी जरा उशीराच उठलो. आांघोळ वैगेरे आटोपून माझां दप्तर घेऊन
शाळे त वनघालो. शाळे ची पवहली घांटा मी बरोबर गेट जवळां असताांना झाली. गुरुजींचा मारां
चूकवायच्या धाकाांन आम्ही घांटा वाजताच दप्तर घेऊन वगाणकडे पळालो..... तब्बल एक मवहना
सूट्टी असल्याने वगाणत जळमट आली होती. खबुतराांनी तर सवणच वगांमध्ये ववष्ठेनां घाण करुन
ठे वली होती. वगण उघडताच अगदी कोंदटवास यायला लागला होता. तशी आमच्या शाळे च्या
खोल्या पक्क्या शभांती व वर पत्राचे कौलारुां प्माणे उतरते छतां असलेल्या होत्या. त्यावेळी आमच्या
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शाळे ला खाली फशाण लावलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे वगाणतील जवमन खळखळीत झाली होती. शेणा
मातीनां के लेली सारवण उखरुण सवण जागा पोकळ झाली होती. मी वगण मााँवनटर असल्याने दोनां
मुलां व दोनां मुल्लींना झाडणी घेऊन वगण झाडण्यास साांवगतला तसेच मी स्वताः देवखल हातात
झाडणी घेऊन आम्ही सांपूणण वगण खोली झाडू न साफ के ली. आमच्या घराांत उां च मुलगा कोणी
नसल्याने आम्हाला वर छताला लटकलेली जळमट काढण्यासाठी हात पुरत नसे. म्हणून गुरुजींकडे
जाऊन साांवगतलां मगां गुरुजींनी चौथीतल्या उां च मुलाला आमच्या वगाणत पाठवून त्यामुलाने
टेबलावर उभां राहून लाांबां काठीच्या झाडू ने छताला लटकलेले सवण जळमट झाडू च्या सहाय्याने
काढू न छत आतून साफ के ले. ते साफ करत असताांना पुणण वगांत घाण पडल्यामुळे पुन्हा घाण
झाला होता. म्हणून आम्हाला तो वगण पुन्हा झाडू ने झाडू न स्वच्छ करावा लागला होता. सांपुणण वगण
झाडू न झ्याल्यावर आम्ही बसण्यासाठी लाांब पट्ट्ट्या झटकू न आांथरल्या..... त्यावेळी आमच्या
शाळे त बसायला बाँचच नव्हते त्यामुळे आम्हाला नांबर प्माणे ओळीने मुल
ां ाांची लाईन वेगळी व
मुलींची लाईन वेगळी असां बसावां लागत असे. म्हणून आम्ही आमच्या नेहमीच्या जागेवर नांबर
प्माणे आपापली दप्तर ठे ऊन दरवाजा बांद करुन बाहेर शाळे च्या प्ाांगणात कचरा वेचण्यासाठी
बाहेर पळालो.
वगाणत कोणी नसल्याची सांधी साधत आमच्या वगाणतील काही चोरटी मुलां व इतर
वगाणतली मुलां वगाणत ववद्यार्थयांनी ठे वलेल्या दप्तराांमधून, पुस्तकां , कां पासपेटी, ककां वा एखाद्याच्या
कां पावसत असलेले पैसे चोरुन घेत असतां त्यामुळे आम्ही शाळे च्या प्ाांगणात प्ाथनेसाठी ककां वा
काही कायणक्रमासाठी गेलो की वगाणचा दरवाजाची कडी बाहेरुन लावून बांद करुन घेत असतां. वगण
साफ करुन झाल्यावर गोशवांद गुरुजी वशट्टी वाजवत सवण ववद्यार्थयांना शाळे च्या पटाांगणात जमा
व्हावां लागतां असे. वशट्टी वाजली रे वाजली तर सवण मुले व मुली प्ाांगणाकडे धावां घेत असतां.
प्ाांगणात आल्यावर आम्हाां सवण ववद्यार्थयांना गुरुजी शाळे च्या आवारात पडलेला कचरा,
पालापाचोळा, कागदाचे तुकडे, काटे, काचा उचलायला लावत असे मगां आम्ही शाळे तील सवण
मुलां व मुली दररोज मेंढराांसारखां खाली वाकत शाळे च्या आवारात पडलेला कचरा उचलून साफ
सफाई करीत असतां. तर काही मुलां हातात लोखांडी आगदी जूनाट झालेल्या बादल्या घेऊन तो
गोळा के लेला कचरा त्यात टाकायला लावायचे.
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तसां आमच्या शाळे ला आजूबाजूने ताराचे कां पाऊांड होते. एका बाजूने खाली नदी
असल्याने त्याबाजूने उां च असा दगडी शभांत होता त्याला आम्ही हुद्दा म्हणतां. समोरुन भलेमोठे
लोखांडी गेट वमागील बासूस बाररक बोळ (गल्ली) होती. ती बोळ नेहमीच काट्याच्या वडाांगणे
बांद के लेली असायची. कारण सूट्टीच्या ददवशी गाांवातली मुलां त्या बोळमधून घुसून शाळे च्या
प्ाांगणात दक्रके ट खेळत तर गाांवातील काही मुले ददवसभर पत्ते (जुगार) खेळत असतां. त्यामुळे या
मुलाांना या शाळे त घुसता येऊ नये म्हणून ती बोळ काट्याच्या वडाांवगने बांद के लेली असायची.
तसा तो ही गल्ली ते ती गल्ली असा दोनां गल्लींना जोडणारा दुवा असलेला रस्ता होता. बर्याच
वेळा ही वडाांग लोक काढू न फे कत पण पुन्हा त्याजागी नववन दाट काट्याांची वडाांग (कुां पण)
लावली जायची. तसा तो आमच्या गल्लीतून शाळे त यायचा शााँटणकट रस्ता होता. कारण आमच्या
मराठी शाळे च्या मागच्या बाजूला आमचां घर असलेली आमची गल्ली होती. त्यामुळे आम्ही
शाळे त जाण्यासाठी त्याच बोळीचा वापर करतां. ती जर बांद असली तर आम्हाला फे र्याने दफरुन
शाळे त जावां लागत असे. शाळे च्या आवारात भली मोठी अशी शनांबाची, वनलवगरी, गुलमोहोर,
सूईबाभूळ, व शपांपळाची जूनी झाडे होती. त्यामुळे या झाडाांचा पाला पाचोळा खाली पडत असे.
या झाडाांची वपवळी सुकलेली तर काही वहरवी पाने , मुरदाड झालेल्या व हवेमुळे खाली पडलेल्या
फाांद्या. याांमुळे शाळे च्या आवारात सवणत्र कचराच कचरा नजरे स पडत असे. म्हणून गुरुजी तो
कचरा आम्हाला उचलायला साांगून शाळे चा पररसर दररोज प्ाथणने आधी स्वच्छ करायला लावत
असे. काही मुलां कचरा वेचण्याच्या धाकानां वगाणतच लपून बसतां मग गुरुजी सवण मुले आले की
नाही? हे बघतां हातात छडी घेऊन प्त्येक वगाणत ढू ांकून बघतां. कचरा वेचण्याच्या धाकाने एखादा
मुलगा ककां वा लपून बसलेली ददसलेरे ददसले. तर गुरुजी त्याांना छडीने चाांगलेच बदडत असतां.
त्यामुळे सवणजण कचरा वेचण्यासाठी हजर राहतां. मेाःढी सारखां खाली वाकू न, वाकू न कचरा
उचलावा लागायचा. थोडांही ऊठू न ऊभां झालां तर गुरुजी सपकन मागून काडी ओपायचे. त्यामुळे
दकतीही कां बर दूखलां तरी आम्हाला, जो पयंत पूणण पररसर कचरा वेचून साफ होत नाही तोपयंत
खाली वाकू नच चालावां लागत असे. मग सारा कचरा गोळा झाल्यवर तो बादलीत भरुन दूर
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उकीरड्यावर टाकायला जावां लागायच. कचरा वेचून झाल्यावर प्ाथनेची वेळ व्हायची मगां सवण
ववद्याथी कचरा वेचून खराब झालेले हात पाण्याच्या टाकीजवळ जाऊन धूवायचे.... प्ाथनेची
बेल झाल्यावर सवणच ववद्याथी आपापल्या वगाणप्माणे वेगवेगळी लाईन करुन राांगेत उां चीनुसार
उभे रहायचे. प्ाथनेच्या वेळीही मागे ऊभे असलेले काही आगाऊ मुलां पुढे ऊभे असलेल्या मुलाांना
डोक्यावर मारतां असतां. कधी त्याचे के स ओढत असत तर कधी त्याच शटण ककां वा पाँड ओढत असतां.
त्यामुळे तो मुलगा जोरात ओरडायचा.....
गुरुजी पहा हा मह्य नाांव घेतोयां..... के सां तानतोयां....!
असां म्हणताच गुरुजी काहीएक नववचारता दोघाांना बदडायचे.
प्ाथणना, पसायदान व राष्ट्रगीत झाल्यावर पररपाठ घेतला जाई.....
पररपाठाच्यावेळी प्त्येक ववद्यार्थयाणला उभां करुन त्याच्या कडू न दहा प्श्नाांची उत्तरां व
त्याला जे काही येतां ते म्हणवून दाखवायला लावतां. मग कोणी कववता म्हणून दाखवायचे, कोणी
गाणी म्हणून दाखवायचे तर कोणी गोष्टी साांगत असतां.
अनां ज्याने काहीच म्हटलां नाही त्याला समोर कान धरुन ऊभे करुन छडीचा प्साद
गुरुजी त्याांना देत असतां. यावेळी सवण वगण वशिक तसेच मुख्याध्यापकपण असायचे.
प्ाथणना झाल्यावर सवण मुलां वमुली आपापल्या वगांत राांगेने जाऊन बसतां. वगाणत
गुरुजींना यायला उशीर झाला तर मुलां आरडा ओरड करुन गोंधळ घालत असे. मगां म्हणूनच
वगाणत जो पयंत गुरुजी येत नाही तो पयंत मााँवनटर ऊभा राहून या ववद्यार्थयांवर लि
ठे वत असे. पण हे ववद्याथी मााँवनटरचही न ऐकता नुसताच गोंगाट करत असतां. मगां मााँवनटर
वैतागून आाँदफसात बसलेल्या गुरुजींना बोलवायला जायचा. मग गुरुजी कधी हातात छडी घेऊन
वगाणत यायचे तर कधी मााँवनटरला साांगून वगाणत गोंधळ घालणार्या ववद्यार्थयांचे नाांवे रटपायला
साांगत असे. मुले शाांत बसावी याांसाठी गुरुजी मााँवनटरला साांगून मुलाांकडू न कधी पाढे म्हणून
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घ्यायला साांगायचे. मग मााँवनटर वगाणत आल्यावर सवांकडू न एका स्वरात पाढे म्हणवून
घ्यायचा.... मग पाढे म्हणायला सुरुवात व्हायची.
बे एक बेय.े ...
बे दूने चार....
बे त्रीक सहा....
बे चोक आठ....
बे पांचे दहा....
असां एका आवाजात मुलां दोना पासून शांभर पयंतचे पाढे जोरजोरात म्हणायला
सूरुवात करायचे. याांतील सवण ववदूयार्थयांनाच पाढे तोंडीपाठ होते असां नाही. ज्याांना येत होते ते
तोंडी म्हणायचे. ज्याांना पाठाांतर नव्हते ते पुस्तकातून पाहून म्हणायचे. ज्याांच्याकडे पुस्तक नसत
ते वगाणतील शभांतींवर वर रां गाने वलवहलेल्या फळयाांवर बघून म्हणतां.... पण ज्याांना येतच नव्हतां
ते फक्तच वझल ओढायचे......
मग वगाणत गुरुजी आले तर सवण मुले जागेवरुन ऊठू न ऊभे राहत; एकसाथ जय शहांद....!
असां म्हणायचे. ही आमच्या शाळे ची पध्दत होती, पध्दत म्हणण्यापेिा परां परा होती असां म्हटलां
तरी चालेल. वगाणत गुरुजी आले, कोणी पाहूणे आले ककां वा साहेब आले तर; ककां वा कोणाचे पालक
जरी वगाणत आलेतना तरी सवण ववद्याथी एकसोबत जागेवरुन ऊठू न ऊभां राहतां, एक साथ जयशहांद
! असां म्हणायचे.
गुरुजी वगाणत आल्यावर ज्याने कोणी आगाऊपणा के ला त्याला ऊभां करुन तसेच
मााँवनटरने ज्या आगाऊपणा करणार्या मुलाांची नाांवे वलहून ठे वलीय त्याांना छडीने बदडायचे.
मग लाकडी टेबलाच्या कप्प्यात ठे वलेले हजेरी पुस्तक काढतां ववद्यार्थयांची हजेरी
घेत.....
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एक नांबर....
जय शहांद! सर....
दोन नांबर
प्त्येक मुलगा आपला नांबर आल्यावर गुरुजींना जय शहांद सर असां म्हणायचा.... कोणी
एखादा आलेला नसला तरी काही आगाऊ मुलां गुरुजींनी त्या मुलाचा नांबर पुकारताच जय शहांद
सर म्हणायचे. गुरुजींच लि नसलां तर त्यामुलाची त्या ददवसाची हजेरी भरली जायची. जर
गुरुजींच लि असलां तर त्या मुलाची हजेरी देणार्या मुलाला चाांगलच बदडायचे. वगाणत जो
ववद्याथी ककां वा ववद्याथीनी हजर नसेल त्या ववद्यार्थयांना बोलवण्यासाठी काही ववद्यार्थयांना
पाठवतां असतां. हे मुलां बोलवायला गेल्यावरही तो आला तर ठीक नाही तर त्याला टाांगाटोली
करुन उचलून आणायला लावत असतां. मग हे गैरहजर असलेले मुलां घरी बोलवायला आलेल्या
मुलाांना आम्ही घरी आहेत अस गुरुजींना साांगू नका.... तो घरी नाही असां साांगा. मग मी तुम्हाला
बोरां आणून देईल, शचांचा आणून देईल.... कै र्या आणून देईल ककां वा पेवन्सला देईल असे आवमश
द्यायचे. कधी कधी गुरुजी वगाणतील काही ववद्यार्थयांना सोबत घेत गैर हजर ववद्यार्थयांच्या घरी
जावून त्याांना टाांगाटोली करुन बळजबरी उचलून आणत असतां. मगां ही मुल गुरुजींच्या धाकानां
घरात ककां वा बाहेर कु ठे तरी लपून बसतां.

आज ददवाळीच्या सूट्ट्ट्या सांपून शाळा सुरु झाली.... शाळे चा पवहला ददवस असल्याने
बरे च ववद्याथी गैर हजर होते. त्यामुळे ववद्याथी सांख्या फारच कमी होती. त्यामुळे कोणत्याच
वशिकाांनी मुलाांना काहीच वशकवले नाही. शाळा नेहमीच्या वेळे पेिा अधाणतास लवकरच सोडू न
ददली होती. शाळे च्या दूसर्या ददवशी देवखल प्त्येक वगाणतील बरे च ववद्याथी गैरहजर होते.
त्यामुळे त्याां त्या वगाणतील वगण वशिकाांनी काही ववद्यार्थयांना घरी जावून बोलवून घेण्यास
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साांवगतले. गुरुजींच्या आज्ञेप्माणे काही मुलां या गैरहजर ववद्यार्थयांच्या घरी जावून त्याांना घेऊन
आले. तर काही ददवाळी वनवमत्त बाहेरगाांवी गेलल
े ी होते ते मात्र घरी नसल्यामुळे ते त्या ददवशी
हजर झालेच नाही. तसा आज चवल्याही शाळे ला दाांडीच मारणार होता मात्र त्याच्या वगाणतील
काही मुलां त्याच्या व झ्याांग्याच्या घरी जावून या दोघाांना घेऊन आले. बर्याच ददवसाांपासून
शाळे ला ददवाळीच्या सूट्ट्ट्या असल्याने सवणच वगण खळखळीत झालेले होते. त्यामुळे सवण वगांमध्ये
सारवण करुन घ्यायची अस गुरुजींनी ठरवलां. तसां आमच्या शाळे तील सवण वगांमध्ये दर दहा
ददवसाांनी शेणाने सारवलां जायच. आजही सवण वगण सारवायचे असल्याने दुपारी चार वाजता
वतसरी व चौथीच्या काही ववद्यार्थयांना गुरुजी गुराांच शेण तसेच बादली बादलीने पाणी आणायला
पाठवतां. यासाठी ठराववकच मुलाांची ड्युटी असायची. आवण बाकी अभ्यासू मुलाांना शाळे च्या
आवारात झाडाच्या वशतल छायेत बसवून वशकवलां जाई.... आज नेहमी प्माणे सवण ववद्यार्थयांना
शाळे चे वगण सारवायचे असल्याने त्याांना झाडाखाली वगाणप्माणे राांगेत बसवण्यात आले. गुरुजींनी
दणगट ववद्यार्थयांना ऊभ के ल बादल्या घेऊनजा व शेण आवण पाणी घेऊन या..... असां साांवगतलां
त्यात चौथीच्या वगाणतील चवल्या, झ्याांग्या, ढेम्या, पदामड्या, सम्या आवण राक्याला उभां के लां
तर आमच्या इयत्ता वतसरीच्या वगाणतील नांद्या, चांद्र्या, नब्या, अनां ददप्याला उभां के लां. शेण व
पाणी घ्यायला जाण्याच्या वनवमत्ताने अभ्यासातून सूटका होऊन बाहेर दफरायला वमळत
असल्याने जो तो ववद्याथी पाणी व शेण घ्यायला जाण्यासाठी जागेवर बसून हात उां चावत बोट
वर करतां..... गुरुजी मी, गुरुजी मी जातो अस साांगायचे. पण गुरुजी सवांना कधीच पाठवत नसत.
त्यामुळे मोठ्या मुश्कीलने या ववद्यार्थयांना सांधी वमळायची. आम्हालाही या मुलाांसारख शेण पाणी
घ्यायला जायला वमळावां म्हणून मुलां कायपात्या करतां गुरुजींना साांगत असतां. दोनां दोन जणाांच्या
जोड्या बनवून याांना लोखडी बादल्या ददल्या जातां. अध्याण मुलाांना शेण आणायला साांगत तर
अध्याण मुलाांना पाणी घ्यायला. मग हे दोनां दोनां मुलां बादलीच्या कडीमध्ये लाांब जाड काठी
आडकवत एक या बाजूने व दूसरा त्याबाजूने असां धरत कोणी शेण व कोणी पाणी घ्यायला जात
असतां. त्या बादलीच्या कडीमध्ये अडकवलेली ती लाांब काठीला घुांगरु आसतां. म्हणजे त्या काठ्या
अशा शेण पाणी आणण्यासाठी नव्हत्या तर त्या कु ठल्या मैदानी खेळासाठी शाळे ने बनवलेल्या
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असायच्या मात्र आमच्या शाळे त या जाड रां गेबी रां गी ददसायला आकर्णक व दोन्ही बाजूने बाररक
छानपैकी घुांगरु लावलेल्या काठ्याांचा वापर खेळसाठी नव्हे तर बहूदा याच कामासाठी के ला जात
असे. मग ही मुलां बादलीत ही काठी आडकवली की, एकाने इकडू न तर दुसर्याने वतकडू न ती काठी
पकडली की शेण व पाणी घेण्यासाठी पळत सूटतां. त्यामुळे या काठींना असलेले घुांगरां छान पैकी
बैलाांच्या घुांगराांसारखे छू न छू न... छू न छू न..... असा आवाज करायचे. मुलाांना याची मजा
वाटायची म्हणून ते आणवखनच जोरात पळत सूटतां.....
तेंव्हा शाळा सारवायला शेण आणनां म्हणजे कोणाच्या शेतात ककां वा गोठ्यात गेलां अनां
गुराांच शेण उचलून आणनां असां इतकां सोपां नव्हतां. कारण कोणताही व्यक्ती आपल्या गोठ्यात ककां वा
शेतात असलेल्या गुराांच शेण घेऊच देत नसत. म्हणून शेण आणायला गेल्यावर नदीथडी ककां वा
शेत रस्त्याांवर दूर दूर पयंत भर ऊन्हात काट्या पेट्यातून वाट काढतां शेणां शोधत व गोळा करत,
दफरावां लागत असे. शेण घ्यायला जाणार्या या मुलाांच्या पायात तर कधी चपला नसल्याने याांना
तसच जावां लागायच. कधीतर याांच्या पायात शेण घ्यायला गेले तर पायात काटे ककां वा काचा
घुसल्यास पायातून रक्त येतां पाय रक्तभांबाळ होत असतां. त्याांना मात्र त्याची सवयच होती. त्यामुळे
त्याना काहीच वाटत नसे. याांमल
ु ाां पैकी कोणाच्या पायात चप्पल नसेल तर गुरुजी या मुलाांना
कोणाची तरी चप्पल घेऊन जा रे ..... तसां वबना चपलेच जाऊ नका काटे मोडतीन पायात. असां
नेहमी साांगत असतां कधी, कधी तर गुरुजी त्याांच्या स्वताःच्या चपलाही या मुलाांना देत या मुलाांना
पाठवतां असतां.
पाण्यासाठी तशी आमच्या शाळे समोर हापसणी होतीच परां तू ती देवखल मुलाांच्या
खोडसाळ पणामुळे ककां वा काही धूणां धूवायला येत असलेल्या बाया ककां वा पाणी भरण्यासाठी येत
असलेल्या माणसाांच्या आडमुठ्ठे पणामुळे जोरजोरात, खटम.... खटम..... खटमां..... खटमां....
हापसण्याांमुळे तुटून पडल्याने बांदच असायची. त्यामुळे सरवण्यासाठु लागणारे पाणी घ्यायला
मारोती मांददराां जवळील ग्रामपांचायतच्या नळावर ककां वा गाांवा बाहेर दूर शेतवशवाराकडे
जाणार्या रस्त्यावरील वशव जवळील गुराांसाठी वपण्याच्या पाण्यासाठी बनववण्यात आलेल्या हाय
वरुन पाणी आणावां लागत असे. इतक्या लाांबून पाणी आणतां , आणतां मुल दमफु स व्हायचे.....
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मग बादलीच्या सहाय्याने पाणी आणून ही मुलां शाळे त ठे वलेल्या पाण्याच्या टाकीत पाणी ओतून
त्या टाक्या भरत असतां. कारण शेणाने सवण शाळा सारवायची म्हटल्यावर खुप सारां शेणां व पाणी
लागत असे. त्यामुळे इकडे काही मुलींना साांगून वगण सारवून घेत असतां तर या मुलाांना मात्र पूणण
शाळा सारवून पुणण होत नाही तोपयंत शेण व पाणी कमी पडू नये याची काळजी घेत सवण
वगणखोल्या सारवून होतील इतकां मुबलक प्माणात शेण व पाणी आणून ठे वावां लागत असे. मग
ही मुलां शेण आणून त्याचा एका रठकाणी बादलीतून ओतून ढीग लावतां तर पाणी आणणारी मुलां
टाक्या भरुन ठे वतां असतां. आता ही सवण मुले कोणी शेण घ्यायला तर कोणी पाणी भरायला
बादल्या घेऊन वनघाले..... रस्त्यावर वमळे लां तेथन
ू ां गुराांच शेण भरुनां ते बादलीत भरुन हे शाळे त
आणू लागले..... आता झ्याांग्या अनां चवल्याला बाहेर दफरायचा मोका वमळाला रे वमळाला मग
घ्या समजून हे एक दोन बादल्या शेण आणून बाहेर जाऊन तांबाखू तसेच गुटखा खाऊन
झाल्यावरच यायचे.... आता हे शेण गोळा करता करता या चवल्याने व झ्याांग्याने गाय, म्हैस,
बैल या व्यवतररक्त नको नको त्या प्ाण्याांच शेण म्हणजेच दोन पायाच्याही प्ाण्याच सुध्दा आपल्या
बादलीत भरुन ते घेऊन आले व शाळे त आणून त्या शेणाच्या दढगावर त्या बादल्या ओतून ददल्या.
आता मुली इकडे हाताने वगण खोल्या सारवत होत्या काही मुली व मुलां त्याांना
दढगार्यातून शेण व पाण्याच्या टाकीतून पाणी आणून पुरवत होते. आता सारवता सारवता या
मुलींना दुगंधी यायला लागली. या मुली ह्या श्शी....... अस म्हणतां नाकाला हात लावतां उठल्या
व वगाणतून उठू न बाहेर पळतां आल्या.
गुरुजींना साांगत बोलल्या ;
गुरुजी, गुरुजी आम्ही नाही सारत जा!
कसलातरी नुसता घाणां वास येतोय इथां...... गुरुजी मुलींना म्हटले अगां मुलींना शेणां
ना ते मगां वास तर येणारच त्याचा त्यातून थोडी अत्तराचा सुगांध येणार.....! असां म्हणतां गुरुजी
हसले. मुलेही हसायला लागली.
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पण गुरुजी हा वास शेणा व्यवतररक्त दूसर्याच कोणत्यातरी शेणाचा आहे. मुली
बोलल्या.
आता गुरुजींना शांका आली या मुखांनी गाय, म्हैस, बैल व्यवतररक्त दूसरच कोणतां शेणां
आणलां असावां? गुरुजींनी वगाणत जाऊन बवघतलां तर खरोखर अवतशय खराब वास येत होता.
गुरुजी नाकाला रुमाल लावत वगाणच्या बाहेर आले. हे शेण घ्यायला गेलल
े ी मुलां हायवर हातपाय
धुवायला गेलल
े े होते. ते तेथून परतताच गुरुजींनी त्या सवांना उभां के लां. शेणां घ्यायला कोण, कोण
गेलां होतां रे ....? या मुलाांनी पटकन साांवगतलां गुरुजी आम्ही....!
गुरुजींनी उभां के लां म्हटल्यावर चवल्याच्या मनात शांका आली.....
” होना हो काही तरी लोचा झालाच आहे?” म्हणून त्याने हळू च झ्याांग्याच्या कानात
साांवगतले बेटा आता काही खरां नाही.... आपण आणलेल्या शेणाचाच काहीतरी गफला आहे
वाटतां?
गुरुजी या मुलाांना घेऊन वगाणत गेले. आवण ववचारलां तुम्हाला इथां काही वास येतोय
का? कोणी बोलायच्या आतच चवल्या गुरुजींना बोलला.... ‘गुरुजी शेणाचा वास येतोय लई’!
मुखाण शेणा व्यवतररक्त दुसरा.... एक मुलगा हूशार होता त्याने नाकाला हात लावतां
साांवगतलां गुरुजी हा दूसर्याच कु ठल्या शेणाचा वास आहे. असां म्हणत तो बाहेर आला व त्या
पाठोपाठ सवण मुले बाहेर आले.
गुरुजी सांतापले..... मुखांनो शेण घ्यायला तर तुम्हीच गेले होते ना? मगां.....
कसलां कसलां शेण उचलून आणलां तुम्ही?
गुरुजी आम्ही तर बरोबर शेण आणलां..... त्याांच्या पैकी एक राक्या बोलला.
मग हे दूसरां शेणां आलां कू ठू नां? असा प्श्न ववचारतां गुरुजींनी या सवांना छडीने सपासप
बदडले. जो पयंत खरां साांगत नाही तोपयंत मारे ल. खरां साांगा कोणी आगाऊ पणा के ला हा?????
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तसां ही सवण मुलां खरच साांगत होती यात दोर् याांचा नव्हताच, तरी देवखल याांना मार
खावा लागत होता. खरा दोर् होता तो चवल्या व झ्याांग्याचा.... मात्र ते त्याांची चूक कबुल
करायलाच तयार नव्हते.
एक मुलगी पळत आली.... ती इतर मुलींपेिा जरा आगाऊच होती. आम्ही सवणजण
वतला “दगडी” म्हणायचो. ती स्वभावाने रावगट आवण फटकळ होती. कोणी वतच नाव घेतलां रे
घेतलां तर ती दगड घेऊन वतच नाांव घेणार्यािंच्या मागे मारायला धावत असे.... म्हणून वतला
सवणजण “दगडी” म्हणून वचडवायचे. तसां हजेरी पुस्तकावर वतच नाांव अचणना होतां. पण वतला
अचणना कोणी म्हणत नसे. ती चौथीच्या वगाणत होती. गुरुजीं, गुरुजी ह्याच बादलीचा गांधा वास
येतोयां....
ते म्हणतातना चोर दकतीही हूशार आसला तरी काहीना काही पुरावा नक्कीच मागे
ठे वत असतो. अगदी तसच या चोराने देवखल पुरावा मागे सोडला होता. तर दगडीनां एखाद्या
जासूसा प्माणे ओळखून दुगंधी याच बादलीतून येतेयां हे वतला कळलां. आवण वतने गुरुजींना
साांवगतलां. तू गेली होती का? त्या बादलीचा वास घ्यायले.... गुरुजी हसतां, हसतां दगडीला
बोलले....
गुरुजी दगडीला बोलताच सवण ववद्याथी हसायला लागले. ती रागाने बघायला
लागली. अनां तनक्यानां खाली बसली.
आता गुरुजींनी ववचारलां....
ही बादली कोणाची रे ? कोण घेऊन गेलां होतां रे ही बादली?
गुरुजीं ही बादली आमची नाही, आमची नाही..... आम्ही नव्हतो घेऊन गेलो. आसच
प्त्येक जण साांगत होते. आता गुरुजी बोलले खरां साांगा....! कोणाचीय ही बादली? नाहीतर
एके काला काडी, काडीने बदडेल.... असा काठीचा धाक दाखवताच मुलां घाबरली. एक मुलगा
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म्हणजे नांद्या बोलला गुरुजी ही बादली का राहूलची आवण ग्यानबाची आहे. राहूल म्हणजे चवल्या
तर ग्यानबा म्हणजेच झ्याांग्या या दोशघांची ही बादली होती. गुरुजींनी दोघाांना ववचारलां कारा ही
बादली तुमची आहे का? यावर याांनी नकार घांटा हलवली.... नही गुरजी ही बाल्टी आमची नही.
गुरुजींनी याांच्या दोघाांच्या उघड्याां पायावर सपासप काठी ओपली. व माय मां व माडे.... म्हणतां
पाय चोळत खाली बसले.... हाप पाँट असल्याने दोघाांच्या पायावर छडी जोरात बसताच दोघाांच्या
पायावर वळ उमटले. दोघाांच्या डोळयात पाणी तरारलां.... करशान याच्या पुढे असां? आ....
करशानां आसां? गुरुजी असां बोलत होते व त्या दोघाांच्या पायावर सपासप छड्या मारत होते. कधी
हाताने त्याांच्या गालफट्याांत देत होते. हे दोघां सर मारु नका ना... आता नही करणार आम्ही.....
येच्यापुढे असां अस म्हणून गयावया करत होते. इतक्यात शाळा सूटण्याची घांटा वाजली . तेंव्हा
कु ठे चवल्या व झ्याांग्या याांची सूटका झाली. मुलां आपापली दप्तरे घेऊन घराकडे पळतां सूटली....
याांनीही आपले डोळे पुसतां दप्तर घेऊन घराकडे वनघाले. गेट च्या बाहेर येताच चवल्या झ्याांग्याले
बोलला..... ग्यानबा मजा आली ना???? आवण डोळे पुसत हसू लागला. जाऊ देरे भो वतकले
तूया नाांदी लागनां अनां धकमालनां हे.... झ्याांग्या म्हणाला. डोळे पुसतां पुसतां दोघ हसायला लागली
व कमरे वरची पाँन्ट करधोड्याने अटकवत दोघां घराकडे पळत सूटले.... झालेल्या प्काराचा
कु ठालाही पश्चाताप या दोघाांच्या चेहर्यावर ददसत नव्हता.
चवल्या घरी पोहचला.... त्याच्या आईचां लि त्याच्याकडे गेलां. गुरुजींनी मारल्यामुळे
त्याचा गाल अवधकच लाल होऊन चाांगलाच सूजला होता. कायां रे रावल्या गाल कसा लाल
झाला? अनां हे पायावर कशाचे वय उमटले रे ....? त्याच्या आईनां ववचारलां.
काहीनही व माय गुरुजींनी मारलां. चवल्यान साांवगतलां.
चाांगलां बदड्याले पावहजे व्हत तुले अजून.... तेवा तुही खोडां मुडीन. तेच्यावशवाय नाही
सूदरणार तू.....काहीतरी आगाऊपणा के ला आशीनां तुनां शायेत म्हणून मारलां आवशन तुले. काय
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के लतां तून? काहीनी व माय असां म्हणतां नेमकां काय घडलां? हे साांगायच चवल्यान टाळलां.... माय
मले भुक लागलीयां जेव्याले दे मले. चवल्या बोलला.
अरे ते हात पाय त धोयां.... काय आवतार झाला भांगट सारखा.... असां म्हणत
चवल्याची आईने त्याला हात पाय धूवायला लावले.
तोपयंत चवल्याच्या आईनां त्याला भाकर अनां वतखट थोडां तेलटाकू न एका ताटलीत
त्याला ददलां. हातपाय धूवून चवल्या जेवायला बसला. जेवण झाल्यावर हात धूऊन पाणी
वपल्यावर जेवणाची ताटली वतथच जागेवर पडू देत बाहेर पोराांमध्ये खेळायला पळत सूटला.
त्याची आई त्याला मागून हाका मारतां “चवल्या ओ चवल्या अरे ती ताटली त ठे व रे मधी”.....
अस म्हणाली. पण चवल्या का ऐकणारां ? त्याला कें व्हा एकदा बाहेर मुलाांमधी खेळायला जावां
असां झालां होतां. म्हणुनच तो माय तूच ठे वत बस ती ताटली असां म्हणत पळत सूटला.
सांध्याकाळ झाली म्हणजे नदीत मुलाांची जत्राच जमायची. अनां चवल्या आला म्हणजे
घ्याच समजून मग नदीत ववट्टी दाांडू, गोट्या गोट्य, दक्रके ट कधी झाडाांवर सूर पारां ब्या, कधी कधी
तर नदीच्या बाररक रे तीमध्ये कु स्त्याही खेळायचे. जरा अांधार झाला तर मगां छू न छू न डबडी बारा
नगरी खाांब कोणता.... हा खेळ खेळायचे.... हा खेळ जरा गमतीदार होता. याांमध्ये जूया मुलावर
राज्य यायचा तो एकटा उभा असायचा..... आवण बाकी खेळणारी मुलाांपैकी एकजण त्याच्या
हातावर थाप मारत ‘छू न छू न डबडी बारा नगरी खाांब कोणता?’ असां ववचारायचा. मग तो मुलगा
गावातील कु ठलाही लाईटाचा खाांब साांगायचा मग हे सवण मुलां खाली बसतां, बसतां त्या खाांबाला
रटपण्यासाठी म्हणजे त्या खाांबाला हात लावण्यासाठी जात असतां. ज्याने त्या खाांबाला पोहचून
हात हात लावला तो सूटला. पण जो कोणी उभा रहत पळाला आवण त्याला ज्याच्यावर राज्य
आहे त्याने पकडलां तर त्या मुलावर राज्य यायचा असा तो खेळ होता. तो खेळ आमच्या गाांवचा
प्वसध्द खेळ होता. मग या खेळात बोअर झाले तर लपांडाव खेळायचे त्या खेळाला आमच्याकडे
“लपाछपी” असां म्हणतां. आता मुलां “छू न छू न डबडी” खेळत होते.
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वततक्यात गावचा कोतवाल ज्याच्याकडां दवडी दवांडी द्यायचां काम होतां. मग दवांडी
म्हणजे गावात कु ठली शासकीय योजना असो..... कोणती खबर असो याची लोकाांना मावहती
व्हावी यासाठी कोतवाल गाांवातील चौकाचौकात जाऊन दवांडी देत असे. आज नेहमी प्माणे
दवांडी देणारा तुकाराम बुवा आमच्या गल्लीतील चौकात असलेल्या बत्तीच्या खांब्याजवळ येऊन
त्यानां गळयात अटकवलेलां डफडां जोरात ढढाांग.... ढढाांग...... ढढाांग.... असां वाजायला सूरवात
करतां
ऐका हो ऐका..... तमाम लोकाांना कळववण्यात येते की,
पुन्हा ढढाांग.... ढढाांग.... ढढाांग..... असां डफडां वाजवतां..... डफाड्याचा आवाज ऐकू न
त्याच्या आवती भोवती ती दवांडी ऐकण्यासाठी लोकाांनी गदी के ली. इकडे मुलही
डफड्याचा आवाज ऐकताच आपलां खेळण बांद करुन दवांडी देणार्याच्या आवती, भोवती गोळा
झाली. दवांडी वाला दवांडी देतां होता. मध्ये मध्ये पााँस घेत डफडां वाजवत होता.
आपल्या गाांवात
स्वच्छ गाांव योजनेंतगणत
शौचालय बाांधण्यासाठी
सरकार कडू न अनूदान वमळणार आहे.
तरी ज्या नागररकाकडे स्वताःची जागा आहे.
अशा लाभार्थयांनी व ज्याला या योजनेचा फायदा घ्यायचा आहे. अशा नागररकाांनी
आपले अजण भरुन..... या मवहन्याच्या तीस तारखे पयंत ग्रामपांचायत कायाणलयात जमा करावे
हो...... ढढाांग.... ढढाांग.... ढढाांग..... (डफडां वाजवताच) मुलां एका आवाजात जोरात हो......

74

ओ...... असां ओरडायचे. दवांडी देणारा तुकारामबुवा सांतापायचा तो आपला डोळयाांवर असलेला
मोठा जाड शभांगाचा चष्मा सावरतां, मुलाांवर काठी ऊगारायचा. तो ज्या ज्या चौकात दवांडी
द्यायचा आम्ही सवण मुलां त्याच्यामागां मागां गाांवभर शहांडायचो..... यातही चवल्या सवाणत पुढे
असायचा. कोणा मुलाची त्या दवांडीवाल्या मागे जायची इच्छा जरी नसली तरी तो बळजबरी
“जी येणार नहीं तो रे भो......” अशी शपथ घालायचा. त्यामुळे नाईलाजाने सवण मुले जात असतां.
मुलाांनाही मज्जा यायची. मुलां जोरजोरात ओरडायची. तर गाांवातील बाया माणसां ‘काय वात
झाला येणले बोंबल्याले....?’ असां म्हणतां कारे पयता का नही रे घरी असां म्हणतां पळवून लावत
असतां. पण मुलां याांच ऐकणार तर नवलच. हा आमचा वनत्याचाच उद्योग असे.....
रात्रीचे जेवणां आटोपली की, मुलां पुन्हा जमा व्हायची. कोणी नसलां तर चवल्या
कोणाला तरी पाठवून मुलाांना बोलवून घ्यायचा. कधी कधी तो त्यामुलाांच्या घरच्याांच्या धाकाने
गुपचूप बोलवून आणायचा तर कधी, कधी गल्लीनां जोराांत तोंडाने वशट्टी वाजवत यायचा. मुलाांना
वशट्टीचा आवाज आलारे आला..... की, सवण मुलां बवशरच्या दूकानाजवळ जमा व्हायची. बवशरच
दुकान म्हणजे आमच्या गल्लीतील चौकातलां फे मस दूकान होतां. आवण दूकान ज्या चौकात होतां
तो चौक आमच्या बाहेरपुरा भागातील सवाणत मोठा मोकळी जागा रुां द रस्ता असलेला चौक होता.
त्यामुळे ददवसभर आम्ही त्याच चौकात असायचो. खेळण झालां की जो तो रात्री उशीराच घरी
जायचा. त्यावेळी आमच्या गाांवात बोटाांवर मोजता येईल इतक्याच लोकाांनकडे रट.व्ही होते.
त्यातही ते ब्लाँक अाँण्ड व्हाईट असतां. त्या ब्लाँक अाँण्ड व्हाईट रट.व्हीला आम्ही साधी रट.व्ही म्हणत
असतां. त्यावरही मुांग्या यायच्या मुांग्या यायच्या म्हणजे खरां खरां ... खर.... खर...... खरखर....
असा आवाज करत वचत्र गायब व्हायचां यालाच आम्ही रट.व्हीला मुांग्या येताय अस म्हणायचो.
मग रट.व्हीला मुांग्या आल्यावर त्या रट.व्ही वाला घरचा मनुष्य धाब्यावर चढू न धाब्यावर लाांब
उां च लोखांडी ककां वा प्लास्टीकच्या पाईपाला लावलेला अाँटीना दफरवायचा. मग वचत्र व्यववस्थत
झाल की, आलां आलां... वचत्र बस बस असां आम्ही खालून ओरडायचे. पुन्हा वचत्र ददसणां बांद झालां
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की काका अजून थोडा दफरावा अाँटींना असां कोणीतरी साांगायच. कारण आम्हाला त्या
रट.व्हीवरही वपक्चर बघायची खुप उत्सूकता असायची. तशा गलीत चार पाच जणाांकडे रट.व्ह्या
होत्या. पण सगळे चजण या मुलाांना रट.व्ही बघायला येऊ देत नसत. हे मुलां रट.व्ही बघत असताांना
बडबड करतां, मारामार्या करत म्हणून ते रट.व्ही वाले याांना हाकलून देत व दार लावून घेत असतां.
मग हे वजथां वजथां रट.व्ही आहे वतथां जावून रावण्या करायचे
ओ काका येवू द्याना.... आता नाही करणार ना आम्ही मारामार्या.... गुपचूप बासू
आम्ही असां साांगत पण ते लोक दरवाजाच उघडत नसत. मगां हे वनराश होऊन वनघून जायचे तर
कधी हे आपल्याला येऊ देत नही का? थाांबा मांग असां म्हणतां त्याांच्या दरवाजाच्या कड्या वाजवून
पळू न जात व त्याांनाही रट.व्ही बघू देत नसत. गाांवात त्यावेळी कलर रट.व्ही दोन तीन लोकाांकडेच
होते. त्या पैकीही एकाजणाकडे रट.व्ही बघण्यासाठी रट.व्हीवरील वसररयल, वपक्चर बघण्यासाठी
बाया माणसाांची गदी व्हायची ते मात्र कधी कोणाला हाकलत नसत. त्याांना मावहत होतां
याांच्याकडे रट.व्ही नाही म्हणून ते आपल्याकडे रट.व्ही बघण्यासाठी येतात.....मगां
आमच्यागल्लीतले बरीच मुल वतथांच रट.व्ही बघायला जात असतां. ज्याांच्याकडे रट.व्ही होता तेही
श्रीमांत मारवाडी होते. या मुलाांसोबत कधी, कधी मी देवखल जायचो त्यावेळी आमच्याकडेही
रट.व्ही नव्हता. गाांवात कोणाला मुलगा झाला ककां वा मुलगी झाली ककां वा गणपतींच्या ददवसाांत
वव्हशार व कलर रट.व्ही भाड्याने आणून वपक्चर दाखवत असतां. ज्याददवशी हा वपक्चर आसायचे
त्या ददवशी गाांवभर दवांडी ददली जायची मग लोक बरोबर रात्रीचे जवणां आटोपून खाली बसायला
गोणटां घेऊन जात असतां. त्यावेळी माहेरची साडी, सूनलाडकी सासरची, हळद रुसली कुां कू
हसला, हळदी कुां कू , हे मराठी वचत्रपट तर हम आपके है कोण? फु ल और कााँटे, करण अजूणन,
ववरासत, क्राांती , क्राांतीवीर या वचत्रपटाांना खुप गदी व्हायची. हे वपक्चर बघताांना एखादा
ईमोशनल वसन आला की सवांच्या डोळयात पाणी दाटायच.
त्यावेळी शुक्रवार व शवनवारी दुदश
ण णनवर रात्री साडे नऊ वाजता वपक्चर लागायचे.
ते बघण्यासाठीही सारे च गदी करायचे. दर गुरुवारी एका चैनलवर रात्री दहा वाजता “आहट” हे
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भुताच नाटक लागायच हे नाटक बघायला दर गुरुवारी चवल्या व गल्लीतले सवण मुलां आवजूणन
जात असतां. कधी कधी मीही जायचो त्याांच्या सोबत. ते नाटक रात्री बारा वाजता सूटायच त्यामुळे
घरी यायला खुप उशीर व्हायचा. नाटक सूटल्यावर एकट्याने घरी यायच म्हटलां तर पांचायतच
व्हायची. रात्रीचा गडद अांधार, सारा गाांव झोपलेला. त्यातच कु त्रयाांच भुकत मागे लागणां हे सारां
वभतीवहच होतां. त्यामुळे कोणा एकट्याची रात्री एकटां घरी यायला शहांमतच होत नसे. त्यामुळे
चवल्या व इतर जवळपास दहा बारा मुले सोबतच जायची व सोबतच यायची. यात प्ामुख्याने
चवल्या, ढेम्या, झ्याांग्या, वपस्तोल्या, नब्या, पदामड्या, तीस नांबर, हे नेहमीच असायचे. नाटक
सूटल्यावरही हे कधी मुकाट्यानां घरी येत नसत. कधी रस्त्याने आरोळया मारत तर कधी कोणाचे
दरवाजे ठोकत तर कधी कोणाच्या कड्या लावतां. कधी कधी दरवाजाांना दगडां मारतां. कधी कधी
वचत्र वववचत्र आवाज काढत येत असतां. याांच्या अशा वागण्यामुळे सारे च तांग आले होते. कधी तर
हे एखाद्याच्या घराची बेल वाजवत ऊठा पाहूणे आले.... चहा ठे वा चहा असां म्हणायचे. मग
एखाद्यानां बवघतल त्याला वाटलां खरोखर एवढ्या रात्री पाहूणे आले की काय? म्हणून ते दरवाजा
उघडू न बाहेर यायचे. मग मुलां त्या माणसाला पाहून पळत सूटायचे. या अशा चमत्कारी
वागण्यामुळे चवल्याकडे घरी नेहमी भाांडणे येत असतां. एकदातर याांनी गाांवातील डााँक्टरकडे
जाऊन त्याांचा दरवाजा ठोकला. डााँक्टरसाहेब, डााँक्टरसाहेब दरवाजा उघडा रोडावर अाँवक्सडेंट
झाला तुम्हा अजंट बलावलां अस साांवगतले. डााँक्टराांना खरां वाटलां वैद्यदकय सेवस
े ाठी ते अगदी
तत्पर होते. डााँक्टराांनी खरोखरां गाडी काढली व रोडाकडे वनघाले. हे मुलां हसत, हसतां घराकडे
पळाली. डााँक्टर मात्र वतथां जाऊन फवजत झाले. कारण वतथां मुळात अाँवक्सडांट झालेलाच
नव्हता.....

असांच एकदा “आहट” नाटकां पाहून आल्यावर रात्रीच्यावेळी सारां गाांव झोपलां होतां.
तर एक म्हातारा अांगणात खाटेवर झोपलेला होता. त्या म्हातार्याला सारे कु मकु म बाबा म्हणत
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असतां. मग ववचारता चवल्याच्या डोक्यात काय कल्पना सूचली. तर चवल्याने आपल्या चमत्कारी
वमत्राांच्या मदतीने त्या खाटेवर झोपलेल्या म्हातार्याची खाटां हळू च कशी उचलत खुप लाांब घेऊन
जाऊन नदीमध्ये ठे ऊन आले. म्हातारा गाढ झोपेत आसल्याने त्याला हे कळलच नाही. आवण हे
सवण घरी येऊन झोपून गेले. म्हातारा सकाळी ऊठू न बघतो त काय? त्याला वाटलां आपण इथां कसां
आलो? असा प्श्न त्या म्हातार्याला पडला. त्या म्हातार्याचे घरचे म्हातारा तर इथांच झोपलेला
होता गेला कु ठे ? म्हणून गाांवभर शोधत दफरले.

ज्या ददवसाांपासून चवल्याला शाळे त मार वमळाला त्या ददवसाांपासून चवल्यानां
शाळे त जाणच बांद के लां होतां. तो घरुन शाळे च नाांव करुन वनघायचा खरा पण मुळातां शाळे त
पोहचतच नसे. मुल घरी बोलवायला यायची पण तो घरीपण नसायचा. शेतात, जांगलात कु ठे ,
कु ठे तो दफरत बसायचा. त्याचा जीवलग वमत्र ग्यानबा म्हणजेच ज्याला ज्याला झ्याांग्या म्हणत
असा झ्याांग्यानेही आता शाळा सोडली होती. हे दोघां ददवसभर गाांवात उचापत्याच करत
दफरायचे. ज्यावेळी याांच्या घरच्याांना कळलां हे शाळे तच येत नाही त्यावेळी याांच्या घरच्याांनी
याांना बर्याचदा शाळे त बळजबरी पाठवण्याचा प्यत्न के ला मात्र हे दोघां तेवढ्या पुरता शाळे त
यायचे मात्र थोड्या वेळातचां वखडकीतून दप्तर शाळे च्या बाहेर फे कू न लघवीच नाांव करुन पळू न
जात असतां.
आता त्याांच शाळे त पवहल्या सारखां मन लागतच नसे म्हणून त्याांनी शाळे त जाणच
कायमच बांद के लां. घरचेही आता साांगून थकले होते. त्यामुळेही त्याांनी याांना वारां वार साांगण बांद
के लां. म्हणून ये आता मोक्कार सारखां गाांवात दफरु लागले..... याांच पाहून त्याांचे इतर वमत्राांनी
ढेम्या, लाल्या, पदामड्या, नब्या, डोशा, सम्या, कोयला, गुल्या याांनी देवखल शाळे ला दाडी
मारायला सूरुवात के ली. काहीददवसाांतच याांनीही पुणणपणे शाळा सोडू न ददली. मगां हे ददवसभर
ऊन्हा तान्हात इकडे वतकडे भटकायचे व रोज घरी एकनाएक उपादी आणायचे हे याांच वनत्याचच
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झालां होतां. मग कधी हे कोणाच काम ऐकत काम के ल्यावर वमळालेल्या पैशातून हे जूगार
खेळायचे.... कारण याांना आता घरच्याांचाही धाक नव्हता. याांमुळे हे घरचे बोलले तर या कानाांने
ऐकायचे व दूसर्या कानाने सोडू न द्यायचे.
हे शाळे त जात नाही कामां धांदे करत नाही नुसतेच मोकाटवाणी दफरतात म्हणून
चवल्याच्या घरच्याांनी व याांच्या सोबत राहणार्या इतर मुलाांच्या घरच्याांनी याांना बकर्या
(शेळया) घेऊन ददल्या. मग हे सवण रोज बकर्या चारायला सोबत जांगलात जायला लागले.
झाडावडाांवर चढणे, नदीत पोहणे एखाद्याच्या शेतातून के ळी, पपई, शनांब,ू आांब,े ऊस चोरुन
आणने. हे याांच रोजच कामां. शेतावाल्यानां याांना पकडलां तर कधी, कधी मारपण खातां असतां.
नाही सापडले तर याांची मजा व्हायची..... मग याांना कोणी काही कायणक्रम असला तर
जेवणासाठी हजारोच्या सांख्येने के ळीची पाने आणायला साांगायची त्या बदल्यात याांना लोक
पैसेही देत मग हे कोणाच्याही शेतातून कधी ववचारुन तर कधी नववचारताच के ळीचे पाने कापून
गठ्ठे बाांधून घेऊन येत असतां. याची याांना सवयच झाली होती. एकाने याांना के ळीचे पाने आणायला
साांवगतले. चवल्याने ववचारलां दकती पैसे देणार? तो मनुष्य बोलला हजार पानां आहेत. वीस रुपये.
ददनां याांवर चवल्या त्या माणसाला बोलला वतथे का तुह्या बाप बशेल आहे का? याांवर तो मनुष्य
भनकला अनां चवल्याच्या मागे मारायला पळतां सूटला. आता चवल्या वीस रुपयाांत एवढे के ळीचे
पानां आणणार नाही हेत्याांना चवल्याच्या बोल्यावरुन कळलां होतां. म्हणून त्याने त्याचा नाद सोडू न
सम्याला बोलावलां. सम्या ये सम्या इकडेये.... आरे के ळीचे पानां पावहजे होते....!
काका दकती? सम्यानां ववचारलां.
हजारे क पावहजे होते बााँ.... त्या माणसानां साांवगतलां.
मांग भेट्टीनां ना.... कव्हा पावहजेलां? सम्यानां ववचारलां.....
उद्या दूपार पयंत..... दकती पैसे होतीनां?
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काका हजार पानां जास्त आहे. लई टाईम लागीन त्याले..... आडीश्शे रुपये होतीनां.
सम्या बोलला.
नही रे काहीबी साांगतो का? तो मनुष्य म्हणाला. पांचवीस रुपये ददनां! अनां जेव्यालेबी
येजो. चालीन का?
नही रे काका काहीबी का.... एवढ्या कमीत नही होणारां !
तुले खरच पावहजे आसतीनां तर दोनशे रुपये देजो. तेबी तुह्यासाठी फक्त....
वझकवझक करत याांच शांभर रुपयात ठरलां. सम्यानां बेणां म्हणून अकरा रुपये घेतले.
कारण कु ठल्याही शुभ कामासाठी कोणाकडू न पैसे घेतले तर; त्यात वरददला जाणारा एक रुपया
जास्त महत्वाचा असे. म्हणून सम्यानां त्या माणसाांकडू न बेणां (अाँडव्हाांस) घेतल्यावर आकरा रुपये
घेतले होते. सौदा पक्का झाला. सम्या चवल्याकडे आला. चवल्याला सम्यानां साांवगतलां चवल्या
शांभर रुपयाांत ठरलां. उद्या दुपारपयंत हजार के ळीची पानां पावहजेत. त्याांनी त्याांच्या गृपमधील
झ्याांग्या, गुल्या, नब्या, कोयला, वपस्तोल्या, पदामड्या, हेटक्या, अांधाकानून ला बोलवलां. सवण
मुलां गोळा झाली.
चवल्या कााँलर टाईट करतां बोलला.... अरे ठे का भेटला, आपल्याले ठे का!
कशाचा ठे का भेटलारे तूले? पदामड्यानां ववचारलां.
“आरे के ळीचे पानां आण्याचे आहेत आपल्याले “
कोणाचे रे ? कोयला बोलला.
रमेश काकानां साांगेल आहे रे लग्नयां ना त्याांच्याकडे म्हणून.... सम्या नां साांवगतलां.
आसां का....! बरां
दकती पैसे भेटणार हे? गुल्यानां इचारलां....
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शांभर रुपये....
बापरे सगळयाांले शांभर शांभर रुपे का? अांधाकानून बोलला....
हा तुह्या बापची ठे व आहे का? सगळयाांले शांभर, शांभर रुपे ददन कोणी तर....! चवल्या
दात काढतां बोलला.
आरे परतेकाले दहा दहा रुपये भेट्टीन आपल्याले. चवल्या म्हणाला....
नही रे भो तूम्ही जास्त पैसे घेतले आसतीनां तूमचा काही भरवसा नहीं. अनां आम्हाले
दहा दहा रुपये देत आश्शानां. हेटक्या बोलला....
ओ हेटक्या पटलां तां ये तूबी; नही त फु टकां ची गोयी खायां.... तूया वाटच पक्याले घ्यू
आमू..... सम्या म्हणाला.
तूम्हाले पटतय कारे ? चवल्यानां ववचारलां.... सवांनी होकार ददला. मग एकटा हेटक्या
काय करणार? म्हणून त्यानेही होकार ददला. सकाळी लवकर उठू न के ळीची पानां घ्यायला जायच
ठरलां.

ददवस ऊजाडला...... सवणजण ठल्याप्माणे जमा झाले. के ळीचे पानां कापण्यासाठी
कोणी ववळा घेतला तर; कोणी न्हाव्याच्या टपरीजवळां पडलेली ब्लेडचे तुकडे घेऊन सवणजण
वनघाले. अख्ख जांगल पायाशी घातलां पण कोणीही नवतीची के ळी असल्याने, के ळीचे पानां तोडू च
देत नव्हते. के ळीचे पानां घेण्यासाठी सकाळी सात वाजेपासून वनघालेले हे सवण दूपारचे बारा
वाजायला आले तरी याांना पाने वमळतच नव्हती. पाने वमळत नाही म्हणून चवल्याच्या डोक्यात
ववचार आला.... कोणी ववचारुन पाने घेऊ देत नाही म्हणून चोरुन पानां तोडायची असा सल्ला
त्याने सवांना ददला. एका के ळीच्या शेतात कोणी नसल्याच बघून हे सवण त्या शेतात वशरले व
फटाफट के ळीचे पानां कापू लागले. ते के ळीचे रोपे छोटे असल्याने चवल्याने काही झाडां मुळासकट
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कापून फे कली. घाईगडबडीत पानाांचे गठ्ठे बााःधले व याांनी तेथून पळ काढला. आता ते सवण के ळीचे
पानां घेऊन आले. रमेश काकाच्या घराांकडे येत असताांना त्याांना राज्या भेटला..... राज्या म्हणजे
गाांवातला कळीचा नारद.... कें व्हा कोणाच भाांडणां कु ठे लावेल त्याचा नेम नव्हता. त्याांन याांना
ववचारलां???? काय रे चवल्या पानां कू ठे भेटले एवढे? त्यावर चवल्या बोलला...... दुसर्या
वशवारातून आणले. तो शेतीच्या बाबतीत लयी चौकस होता. त्याांन ते पानां पाहताच ओळखलां
कारे नवतीच्या बागेतले तोडू न आणले वाटत? राज्यान ववचारलां.
नही रे भो काका नवतीच्या बागेतले कशाले. जून्याच के यीतून आणले ते..... पानां!
सम्या बोलला.
बरां बरां .... असां म्हणतां राज्या वनघून गेला. आता हे सवण ज्या रमेश काकाने याांना पानां
साांवगतले होते त्याच्या घराच्या काहीशा अांतरावरच होते. तोवर चवल्या आपल्या खाांद्यावर
असलेला के ळीच्या पानाांचा गठ्ठा ठे वतां बोलला.... नब्या एक काम करां हा गठ्ठा तू घेऊन जायां मी
थाांबतो इथे.... नही रे भो मी का ररकामा आहे का? तूया गठ्ठा न्यूत.ां ....
चालणारे चवल्या आता थोडसां तर रावहलां घरां ..... सम्या बोलला. आरे काय साांगू
सम्या तुले काल तेच अनां मह्य भाांडण झालय म्हणून..... चवल्यानां साांवगतलां.
बरां बरां आनां इकडे मह्याकडे तो गठ्ठा मी घेऊन जातो. असां म्हणतां चवल्याचा गठ्ठा
सम्यानां डोक्यावर घेत रमेश काकाच्या घरी पोहचले. सवण पानां याांनी देऊन उरलेले नव्वद रुपये
रमेश काकाांनी याांना ददले. हे सवण पैसे घेत पैशाांची सारखी वाटणी करुन ते आपापल्या घराकडे
घराांकडे वनघाले.
दूपारचे आता चार वाजत होते. याांनी ज्याांच्या शेतातूनही के ळीची पाने आणलेली
होती तो शेतकरीही गावातच रहायचा. आता तो शेताकडे गेला आसता त्याने शेतात बवघतलां तर
शेतातील सवण के ळीची रोपे तूटून पडलेली होती. त्याला प्श्न पडला शेतात जर गुरां घुसले असते
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तर अशा पध्दतीने रोपे तूटून पडलेच नसते. ढोराांनी फक्त वरच्यावर पाने खाल्ली असती..... मग
हा नेमका काय प्कार आहे? याचा ववचार तो करु लागला. चवल्या याांच्या उपद्रवी पणामुळे
त्याच खुप नुकसान झालेलां होतां. त्याने जवळ जाऊन बवघतल तर ते के ळीचे झाडां कापून फे कलेले
त्याला ददसले. आता त्याच्या लिात आलां हे कोणत्या ढोराांच नाही तर पोराांच काम आहे.... पण
हे कृ त्य कोणी के लां असेन?
ां हे त्याला उमगत नव्हतां. तो स्वताःच्या शेतात झालेलां के ळीच नुकसान
बघून आवाक होऊ डोक्याला हात लावत ववचार करु लागला.
वततक्यात समोरुन राजा येत होता. राजानां हे शेतातील दृश्य बवघतल व त्या
शेतकर्याला ववचारलां? काय वशवा भाऊ कायां झालां? अरे काय साांगू राजा....! कोणीतरी हे पायां
सगळे के ळीचे झाडां कापूनां फे कले.
राज्याच्या लिात आलां हे काम हो नाहो चवल्याच व पुर्यातल्या पोराांच आहे. त्यावर
तो त्या शेतकर्याला म्हणाला.... हे पाह्य वशवाभू तो रां ग्या हजामचा पोर्या, तो रदफकचा पोर्या
अनां बाकीचे पुर्यातल्या पोराांन आणले भो पानां दूपारी ददसले ते गठ्ठे घ्यून येताांना गावात!
त्या रमेशच्या पोरचां लग्न आहे ना तेच्याघरी नेले तेंन्ह पानां..... तेनले इचारुन पाह्य
कु ठू न आणले ते....
वशवाभू ते शेतात कापून फे कलेले काही के ळीचे रोपे घेऊन तावातावानां या सगळया
पोराांच्या घरी गेला. प्त्येकाच्या घरी जाऊन ववचारणा के ली. मात्र हे रोप आम्ही तोडलीच नाही
अस ते साांगत होते. वशवाभाऊ ने तुमची पोलीसात कप्म्लेट करीन असा दम भरताच हे पोरां
बोलले. काका आम्हाले रमेश काकानांच साांगल व्हतां. तुमच्या वावरातून पानां आण्याचे..... इचारलां
आहे तुम्हाले असां साांगत होते. म्हणून आम्ही तूमच्या वावरात आलतो. पानां घ्याले. आरे पण फक्त
पानां घेतले असते तर चाललां असतां तुम्ही त झाडचां कापूनां फे कले. वशवाभाऊ बोलला....
काका खरां साांगू का तूल.े ... रमेश काकाच बोलला होता आम्हाले झाडबी तोडज्या
म्हणून आम्ही झाडबी तोडले. चवल्याने त्या शेतकर्याला साांवगतले. आता त्या शेतकर्याचा
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अवधकच पारा चढला..... त्या रमेश काकाच अनां वशवाभाऊच म्हणजेच त्या शेतकर्यात जोरदार
भाांडणे झाली.
गोष्ट गाांवच्या पोवलस पाटील व सरपांचापयंत पोहचली. आता मला नुकसान भरपाई
हवीच याांवर तो शेतकरी आडू न बसला. चवल्या व त्याच्या वमत्राांच्या घरच्याांनी हात वर के ले.
आम्ही थोडी त्याांना साांवगतलां होतां ज्याांनी साांवगतलां त्याांच्याकडू न मागा भरपाई..... आम्ही एक
रुपयाही नुकसान भरपाई देणार नाही असे ते म्हणू लागले. सरपांच व पोवलस पाटलाांनी मध्यस्थी
करतां हे भाांडण सोडवलां व रमेशने वशवाला अधी नुकसान भरपाई म्हणून दहा हजार रुपये द्यावेत
असां साांवगतलां. गावाांतील पांचाच्या सािीनां रमेश काकाने त्या शेतकर्याला म्हणजे वशवा काकाला
दहा हजार रुपये रोख मोजून ददले. सवणजण आपापल्या घरी वनघून गेल.े चवल्याव त्याच्या उपद्रवी
वमत्राांमुळे एक के ळीच पानां दहा रुपयाला पडल होतां. कु ठू न या पोराांना के ळीचे पानां आणायला
साांवगतली याचा त्याांना पश्चाताप होत होता.

एकदा असच या पोराांनी गावातील एक खुप फटकाळ बाई “वशलाबाई” या बाईच
वशव्याांच्या बाबतीत लई तोंड चालायच. अनां वहचा अांधश्रध्देवर लई ववश्वास त्यामुळे वहच्या
अांगणात साधा ‘शनांब’ू जरी पडलेला असला; तर ही गल्लीतल्या बायाांना अशा वशव्याां द्यायची.
कधीकधी भाांडणां होऊन एकमेकाांच्या वझतर्यापण ओढायला ही वशलाबाई कमी करत नसे. या
मुळे वतच अनां शेजार्यापाजार्यािंच मुळीच जमत नसे. त्याांच्यात रोज भाांडणे व्हायची. हेच बघून
चवल्याने आपल्या जोडीदाराांना सोबत घेत रात्रीच्यावेळी आमवस्येच्या ददवशी या वशलाबाईच्या
अांगणात एक अांड, शलांबू तसेच आमवस्येला काही लोक घराला बाांधतात ते काळां बाहूलां. त्यावर
हळदी कुां कू आवण गुलाल टाकू न वतच्या दारी ठे ऊन कोणाच्या नजरे स नपडता पळू न गेले.... मग
काय ववचारता? हे सारां दृश्य बघून रामप्हारात वशलाबाईच्या तोंडाला काम लागलां. कोणां पुजलां
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आवशन माय मेल्याांन....? तेच कधी बर ना हो.... आज आमोस्या आहे. असां म्हणतां ददवसभर
वशव्या देत रावहली. याांना मात्र इकड हसू यायचां. ही गोष्ट थेट सरपांच व पोवलसपाटलाांच्या
कानापयंत गेली. कारण ही बाई त्याांच्याकडे तक्रार करायला गेली होती. शेजारच्याांवर सांशय
घेतल्याने त्याांच्यात जोरदार हाणामारी झाली. आवण या गोष्टीला खर कारणीभूत कोण असेल तर
तो होता चवल्या..... पणां कोणी के लां हे कोणाला कळलच नाही. कधी कधी चवल्याां अनां त्याचे
वमत्र याच वशलाबाईच्या दाराला रात्री दोरीने काचेच्या बाांगड्या बाांधून खळखळ खळखळ असां
वाजवायचे. वहला वाटलां भुत आहे म्हणून गाांवभर साांगत दफरायची. माय रात्री चुरेड आलती
आमच्या घरापाशी असां म्हणायची. वतच्या साांगण्यावर ववश्वास ठे ऊन गल्लीतल्या बायाही रात्री
घाबरायच्या.
कधी कधी तर चवल्या लोकाांच्या गोठ्यात बाांधलेल्या म्हशी सोडू न द्यायचा.
तर कधी कोणी बाया शेजारी, शेजारी झोपलेल्या असल्या तर एकमेकाांच्या वेण्या
दोरीने घट्ट्ट् बाांधून द्यायचा. त्याच्या अशा उपद्रवी पणाांमुळे अख्ख गाांव हैराण झालां होतां. त्याच्या
अशा वागण्यानां त्याचे आई वडीलही चाांगलेच वैतागले होते. त्याला चाांगल वळण लागावां. त्याने
आगाऊपणा सोडू न कामांधांदे करावे असां त्याच्या घरच्याना वाटतां होतां. पण काय करणार? त्याला
जी सवय लागली होती ती मुडनां इतकी सोपी गोष्ट नव्हती. म्हणून अधून मधून त्याच्या कु रापत्या
सूरुच राहतां. कधी चवल्या शेतात बकर्या (शेळया) चारायला जायचा; तर कधी त्याचा बापू
त्याला ववहीरीच्या कामावर मदत व्हावी, म्हणून घेऊन जायचा. पण घरी आल्यावर त्याचे उद्योग
मात्र सूरुच असायचे.
गावाांत बर्याच लोकाांचे शौचालय बाांधण्यासाठी अनुदान मांजूर झाले. काहींना तर
पाच, पाच हजाराचे चेक वमळाले. मगां गाांवात घरोघरी आता सूलभ शौचालयाांचे कामां सूरु
झालेत. चवल्याचा बापू व त्याच्या सोबत काम करणारे माणसां वववहरीच काम नसलां की शौचालय
बाांधण्यासाठी खड्डे खोदायच्या कामाला जाऊ लागले. दोन बाय दोन जागेत सांडास बाांधले गेल.े
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गाांवच्या लोकाांनी अनुदान वमळतय म्हणून घरोघरी सरकारच्या पैशावरच शौचालय बाांधून
घेतले. कोणी हे शौचालये घराजवळ तर कोणी पार शेताच्या बाांधावर सांडासां बाांधली. शौचालये
तर बाांधली तर खरी, पण लोकाांना बाहेर मोकळया हवेत शौचास जायची सवय..... मगां याांना
या कोंदट बांद सांडासात जायला अवघड वाटायच. म्हणूनच गाांवातील सवण बाया माणसे, लहान
मोठे तसेच म्हातारे कोतारे सवण आपल्या नेहमीच्या सवयी प्माणे बाहेरच जायचे. शेवटी काय
करणार सवयच ना ती.... कोणी तर त्या शौचालयाांचा वापर गुराांचा चारा ठे वण्यासाठी तर कोणी
घराांतील वापराांत नसलेल्या अडगळीचा सामान ठे वण्यासाठी करु लागले. सरकारचे एवढे पैसे
जाऊनही “हगणदारी मुक्त गाांव “ या योजनेचा फज्जाच झाला होता.
गाांवचे प्त्येक रस्ते रां गलेले ते रां गलेलेच. शौचालयाांच्या बाांधकामासाठी खड्डे
खोदणार्या मजूराांना चागलां दोनां ते तीनां मवहन्याच काम वमळालां होतां. चवल्याच्या बापूनां व
त्याच्या सोबतच्या माणसाांन चाांगली कमाई के ली होती. चवल्याही कधी तरी त्याच्या बापू सोबत
जायचा शौचालयाांसाठी खड्डे खोदायच्या कामाला.... त्याच्या बापू सोबत जाऊन, जाऊन....
ववहीर कशी खोदतात? हे तो अगदी जवळू न बघू लागला. मग एखादां ददवशी घरी असल्यावर तो
त्याच्या वमत्राांना सोबत घेत नदी मध्ये ववहीर, वववहर खेळत असे. म्हणजेच काडीने ककां वा
लोखांडाच्या गजाने खोलां खड्डे खोदत असतां. त्यावेळी गावाांतील लोक त्याांना ओरडतां. कारे समजत
नहीं का तुमाले? रस्त्यात खड्डे करता भडवीचे..... असां नेहमी म्हणतां असतां. पूवी ते लहान खड्डे
खोदायचे. परां तू आता चवल्याने त्याच्या बापू सोबत जाऊन मोठ्या वववहरींचे कामां अगदी जवळू न
पावहले होते. तेंव्हा पासून त्याच्या डोक्यात आपणही एखादी मोठी ववहीर खोदायची असा ववचार
त्याच्या मनाांत सारखा घोळत होता. एकददवस त्यानां झ्याांग्या, पदामड्या, सम्या, गुल्या, ढेम्या,
शेवग्या, कोयला, वपस्तोल्या, फें गड्या याांना ववहीर खोदायची आहे असां साांवगतलां. चवल्यानां
साांवगतल्या बरोबर वानरसेना तयार झाली. कोणी खुरपां आणलां, कोणी तगारी आणली, कोणी
कु दळ आणली तर कोणी फावडा आणला. ढेम्या एक काम करां तू काही आणलां नही ना तू नारळ
घेऊन ये.... पदामड्या तू गुलाल अनां अगरबवत्त आण. शेवग्या तू साखर घेऊन ये अनां. फें गड्या तू
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फक्त ताांब्याभर चाांगल पाणी घ्यून ये.... चवल्याने प्त्येकाला काम वाटू न ददलां. जो तो साांवगतल्या
प्माणे वस्तू घेऊन आला. सवण जण नदीमध्ये जमा झाले. मग चवल्याने सवाणत आधी एक दगड
घेतला त्याला पाण्याने धूवून स्वच्छ के ला. त्याच्यावर गुलाल टाकू न पूजा करुन नदीमध्ये ते वजथां
ववहीर खोदणार होते त्या जागेची पुजाकरुन अगरबत्ती लावली, नारळ फोडलां नारळ व साखरे चा
प्साद देवाला ठे ऊन सवांना प्साद वाटला...... आवण वववधवत त्याांनी वववहर खोदायला त्याांनी
सूरुवात के ली. लोक येता जाता त्याांना बोलत होते.
ह्या चवल्याले काही काम नहीं...... हा ररकाम्या पोराांनले गोया करतो; अनां असे
ररकामे चाांगल्या नदीत खड्डे खनत बसतो. म्हणून मोठे मोठे डोहो तयार होता पावसायात येंच्या
पायरे नदीत. असां म्हणतां बर्याच लोकाांनी त्याांना वपटाळू न लावलां. मगां त्याांनी कोणाच्या नजरे स
न पडता काम करायच म्हणजे आपल्याला कोणी बोलणार नाही असा ववचार के ला. म्हणून ते
रोज थोडां, थोडां असां करत ते तो खड्डा खोदत रावहले...... नदी असल्याने नदीत वाळू चा थर खूप
होता. वरची वाळू बाजूला करत करत त्याांना दोन ददवस लागले. तसां ते रोज एक तासच काम
करायचे. अस करता, करता त्याांनी दहा ते पांधरा ददवसाांत भला मोठा साधारण पाच ते सहा फु ट
व्यासाचा व साधारण दहा फु ट खोलां असा वझरां खोदला. आता त्या वझर्याला “पाणी” लागलां.....
या सवांना खूप आनांद झाला. याांनी पून्हा वववहरीला पाणी लागलां.... वववहरीला पाणी लागल
असां म्हणत गुळ वाटला. नदी असल्यामुळे त्या वझर्याच पाणी रोज वाढतच जात होतां. ते नदीत
खोदलेल्या वझर्याला ववहीर म्हणतां. आता आपली ववहीर कोणाला ददसू नये. म्हणून त्याांनी त्या
वझर्यावर वरतून झाडाांच्या फाांद्या जाड पुठ्ठे टाकू न व त्यावर माती टाकू न व काटेरी झूडपां टाकू न
ते झाकू नां ददलां. ते रोज येऊन गुपचूप एका बाजूने उघडू न पाणी वाढलां का नाही? हे बघत असतां.
पुन्हा ते तसच झाकू न तेथून वनघून जातां. नांतर त्याांनी बरे च ददवस याांनी त्या वझर्याकडे ढु ांकून
सूध्दा पावहलां नाही.
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आता उन्हाळा सूरु झाला अांगाची लाही लाही करणारां कडक ऊन तापू लागलां.
गाांवातील नदी आटली, पाणवटे ववहीरी आटल्या.... धरणे देवखल आटली. कधी नव्हे एवढ्या
दुष्काळाच सावट गाांवावर पवहल्याांदाच आलां होतां. माणसाांच्या व जनावराांच्या वपण्याच्या
पाण्याचा मोठा प्श्न वनमाणण झाला होता. लोक पाण्यासाठी वण वण भटकू लागले. पावसाळा सुरु
व्हायला अजून एक ते ददड मवहना बाकी होता. पाण्यामुळे लोक शचांतीत झाले. आता काय करावां?
हा प्श्न सवांना पडू लागला. लोक मैलो मैल पाण्यासाठी भटकां ती करु लागले. पाण्यासाठी वणवण
भटकू लागले. पण कु ठे पाणीच वमळनाां.... वमळालच तर तेही पुरपाठ नाही. अशी गत झाली
होती. चवल्या व त्याच्या वमत्राांनाही घरच्याांन सोबत पाण्यासाठी भटकां ती करावी लागत होती.
चवल्याच्या लिात आलां त्याला आता कु ठे त्याांनी नदीमध्ये खोदलेला वझरां त्याला आठवला.....
त्याने झ्याांग्याला सोबत घेत ते दोघां त्याांनी खोदलेल्या नदीमधील वझर्याजवळ ते आले. वझर्यावर
टाकलेल्या फाांद्या बाजूला करत तो आत डोकावला. बघतो तर काय? पुणण वझरा पाण्याने
काठोकाठ भरलेला होता. त्याला आनांद झाला. त्याच्या पाठोपाठ झ्याांग्यानेही बवघतल त्यालाही
आनांद झाला. ओ ववहीरीले पाणी आलां रे भो....... असां म्हणतां ते दोघां घराकडे गल्लीतून आरोळया
मारत आले. चवल्याची आई गल्लीतील इतर बाईंसोबत कु ठल्यातरी पार दूरच्या वशवारात हांडा
कळशी घेऊन पाणी आणायला जात होती.
माय मायां थाांब जरा.... चवल्या गल्लीतून धावतच, धापा टाकतां पळत येत त्याच्या
आईला म्हणाला. काय झालां रे तूले बोंबल्याले? चवल्याच्या मायनां चवल्याले ववचारलां.
माय कु ठे जातेयां तू? थाांब....
ददसतां नही कारे तुले..... पाणी घ्याले चाललीतां! चवल्याची माय सांतापात बोलली....
आरे ददसतय माले तू पाणी घ्यायले चालली तां.... पणां कु ठू न आणतेय पाणी? चवल्यानां
ववचारलां. दूर च्या वशवारातून....! चवल्याची माय पुढे चालत बोलली.
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माय थाांब आता तुले पाणी घ्यायले एवढ्या दूर जायची काहीच गरज नहीं. चवल्या
बोलला.
चवल्यानां त्याच्या आईच्या हातातला पतराचा हांडा घेतला.
“अनां चला सगळे मह्या मागे” असां म्हणतां माघारी दफरला. पण चवल्यावर मात्र
कु णाचाच ववश्वास नव्हता. त्यामुळे बाया पुढे वनघून गेल्या. चवल्याची आई देवखल ववचार
करायला लागली. हा नेमका नेतोय कु ठे ? अन याला पाणी भेटलां तरी कु ठे म्हणून ववचार करु
लागली. चवल्या हांडा घेत घरी आला त्याने घरुन एक प्लास्टीकचा डबा घेतला व आईला सोबत
घेत नदीच्या ददशेनां आला. नदीत पोहचल्याांवर त्याांनी खोदलेला “वझर” त्याने त्याच्या आईला
दाखवलां. माय पाह्य तुले खोटां वाटतयां ना मह्य? तर हे पाह्य पाणी.... चवल्याच्या आईनां तो वझरा
पावहला तर तो खरोखर पाण्याने काठोकाठां भरला होता. आश्चयण चकीत होऊन पाहू लागली.
चवल्यानां आपल्या हातातील प्लास्टीकच्या डब्यानां वझर्यातील गढू ळ पाणी हळू हळू बाहेर फे कलां.
आता सांपुणण वझर्याच पाणी काचासारखां वनथळ झालां..... चवल्यान डब्याच्या सहाय्याने त्याच्या
आईला हांडा भरुन ददला. त्याची आई एक एक खेप हांडा भरुन घरी टाकू न येत होती. वतकडे पार
दुसर्या वशवारात गेलेल्या बाया पाणी न वमळाल्याने ररकाम्या हाती परतल्या होत्या. त्याांनी
चवल्याच्या आईला बघताच त्याांना आश्चयण वाटलां. एका बाईने चवल्याच्या आईला ववचारलां. व
लिमा ताई कु ठू न आणताय तुम्ही पाणी? तुम्हाले बरां भेटलां आम्ही एवढ्यादूर जाऊन काही
फायदा झाला नहीं. ररकामेच आलो, पायपीट करत घरी....
चवल्याच घ्यून नही का माले वतथून आणलां पाणी! चवल्याच्या आईनां त्या बाईंना
साांवगतलां.
पण कु ठू नां आणलां ते तर साांग? एका बाईनां ववचारलां....
अवां ताई येनां नदीत भला मोठा वझरा खांदला तेच्यातून आणलां पाणी.....
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काय साांगता? आम्ही बी येऊ का? ती बाई म्हणाली.
चला नां मांग एकएक खेप त भेटीनां प्या पुरता....
सवणजण वझर्याकडे वनघाले. त्याांनाही वझर्याच पाणी बघून आश्चयण वाटलां.... त्याांनी
सवांनी
वझर्यातून पाणी घेऊन जायला सूरवात के ली. चवल्या, झाांग्याां, नब्या, ढेम्या,
पदामड्या, अांधाकानून, फें गड्या, कोयला, वपस्तोल्या, शेवग्या, सम्या सवणजण देवखल आपापल्या
घरी पाणी घेऊन जाण्यासाठी भाांडे घेऊन आले. बघता, बघता गाांवातील सवांनीच या वझर्यातून
पाणी घेऊन जाण्यासाठी गदी के ली. वझर्यातील पाणी वजतकां उपसलां जायच वततकच पाणी पुन्हा
वझर्यात जमा होत होतां. पाण्यासाठी बरीचशी गदी झाल्याने चवल्याने आता सवांनी नांबरवशर
भाांडे लावा. सगळयानले पाणी भेटीन. असां साांवगतलां, व नांबर प्माणे तो प्तेकाला दोनां, दोन
भाांडे भरुन देऊ लागला. ज्याांनी चवल्याला हे वझरा खोदताांना ववरोध के ला होता ते देवखल आता
पाणी घेण्यासाठी येत होते. अचानक पाण्याचा साठा कु ठे तयार झाला? व गाांवकर्यािंना पाण्याची
खाणां बीनां सापडली की काय? असा प्श्न सरपांच व पोवलस पाटलाांना पडला. कु णाच्या
साांगण्यावरुन ते देवखल तो वझरा पाहण्यासाठी आले. त्याांनाही वझर्यातील पाणी बघून आश्चयण
वाटलां. कोणी खांदला हा वझरा? पाटलाांनी इचारलां.
चवल्यानां अनां त्याच्या या वमत्राांन एकानां साांवगतलां. लय भारी कामवगरी के ली पोराां....
लोक पाण्यासाठी भटकतां होते. पण पाणीच वमळे नास झालां होतां. पण खरच तूया या कामवगरीनां
आज आख्ख गाांव पाणी भयतयां बरां वाटलां.
पोवलस पाटील व सरपांचाांनी चवल्याला पाठीवर थाप देत शाब्बासकी ददली. एकाच
वझर्यावर गदी होऊ नये. म्हणून चवल्याची प्ेरणा घेत सरपांचाांनी इतर माणसाांनाही अजून पाच
सहा वझरे खोदायला लावले. चवल्याचीही सांकल्पना त्याांना पटली होती. म्हणून त्याांनी चवल्याव
त्याच्या वमत्राांना पाचशे रुपये बविस ददले. चवल्याने व त्याच्या वमत्राांनी खोदलेला वझरा भरां
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ऊन्हाळयात सांपुणण गावाची व पाळीव प्ाण्याांची वपण्याची तहाण भागवत होता. म्हणूनच तो
“वझरा” गाांवकर्यािंसाठी दुष्काळातही सांजीवणी ठरला. आपल्या उपद्रवीपणामुळे गाांवभर बदनाम
झालेला चवल्याच आता गाांवकर्यािंच्या कामी आला होता. गाांवकर्यािंमाफण त त्याच्या या चाांगल्या
कामवगरीमुळे गाांवभर कौतुक झालां आवण गाांवकर्यािंनी त्याचा वत्याच्या सोबत असलेल्या सवण
मुलाांचा सत्कार के ला. “चवल्या” आता गाांवाचा वहरो झाला होता वहरो...... चवल्याच्या आईला
व त्याच्या बापूलाही चवल्याच्या कामवगरीचा खुप आनांद झाला होता. माझा वबनकामाचा पोर्या
आज गाांवाच्या कामी आला..... असां चवल्याचा बापू गवाणने साांगू लागला.
पण त्याचा उपद्रवी पणा कमी झाला असावा? असां तुम्हाला वाटतां असेल.... पण असां
मुळीच नाही, पुढेही तो काहीना काही खोड्या करतच होता.
चवल्याचा चूलतभाऊ जो नावशकहून कटींग, दाढीच काम वशकू न आता गाांवात आला
होता, त्यानेही गाांवात येऊन सलूनचां दूकान टाकलां. चवल्यानांबी तेच्या हाता खाली राहून हे काम
वशकावां. अशी त्याच्या बापूची ईच्छा. म्हणून तेच्या बापूनां त्याच्या पुतण्याले साांगून या
रावल्यालेबी तूह्या हाताखाली ठे वां अनां त्यालेबी आपली कारावगरी वशकवां असां साांवगतलां.
चवल्याचा चूलत भाऊ सोपानांबी जरा चवलाच होता. त्यानां त्याच्या काकाले साांवगतलां.
काका पाठवत जाय ना मांग तेले.... आपलांच दूकान हे याांत इचार्याच काय? तोबी
वशकीन अनां मालेबी मदत होईल. अस तो सोपान चवल्याच्या बापूला म्हणाला. चवल्या आता
शेळया चारुन आल्यावर त्याच्याकडे सलूनच काम वशकण्यासाठी जाऊ लागला. सोपानांकडे
रवववार असल्याने खुप गदी होती. म्हणून तो चवल्याला एका खुचीवर फक्त दाढी करणार्या
ग्राहकाांची दाढी करायला साांगायचा.
त्यातच एक वग-हाईक त्याच्याकडे आलां तो मुलगा खुप घाई करत होता.

91

तो ददसायला थोडा यडगळ होता. गाांवातील सारी मुले त्या फावडामेल ककां वा हेवड्या
म्हणायचे तस त्याच नाांव गफू र होतां. तो व त्याच सांपण
ु ण कु टूांब बाांगडी ववकायच काम करायचे.
आता तो मुलगा घाई करतोय म्हणून चवल्याला साांगून त्याची कटींग करायच सोपानने चवल्याला
साांवगतलां. आयुष्यातलां पवहलां वग-हाईक असल्याने याआधी चवल्याने कधी कोणाची कटींगच
के लेली नव्हती. हा मुलगा खुचीवर बसला काही वमवनटाांत त्याने त्या २५, २६ वयोगटातील
तरुणाची म्हणजेच गफु रची कटींग के ली. तो मुलगा घरी गेला. त्याचा मोठा भाऊ शब्बीर
त्याच्यावर ओरडला ज्या भोसरीके समज नही आता.... ऐसी कटींग करके आया. वापीस जा....
दफरसे अच्छी करके आ..... असां म्हणून त्याला पुन्हा सलूनच्या दुकानावर पाठवलां. पुन्हा चवल्याने
त्याच्या डोक्यावरचे लहान मोठे बाल कापून व्यववस्थत के ले. पुन्हा तो घरी गेला..... त्याच्या
भावाने पुन्हा त्याला सोपानच्या दुकानावर व्यववस्थत कटींग करुन ये असां साांगत पुन्हा पाठवलां.
असां दोनां तीनदा झालां ऐनां वग-हाईकाांची गदी त्यात याची घाई बघून हा चारचारदा येतोय म्हणून
सोप्यानां चवल्याला त्याची चाटीच करुन टाक असां साांवगतलां. तो पुन्हा आला मग काय? सोपानां
साांवगतल्या प्माणे चवल्याने त्या सरळ चाटीच करुन टाकली. चवल्याला वस्तारा वापरायची
सवय नसल्याने रठकरठकाणी ब्लेड लागून गफू रच्या डोकू यातून रक्त येतां होतां. ते बांद व्हावां म्हणून
सोपाननां कोणतरी लोशन त्याच्या डोक्यावर लावून त्यावर कााँस्मेटीक दक्रम व तोंडायला
लावायची पावडर सांपूणण टकलीवर लावून ददले हे दृश्य बघून सवणच लोक हसू लागले. तो पुन्हा
घरी गेला. त्याचा हा अवतार बघून त्याचा मोठा भाऊ शब्बीर अवधकच भडकला. त्याने अजून
त्याला मारले. दकसके पास गया था तू? आ दकसके यहा? असां ववचारु लागला. त्या गफू रने
साांवगतलां सोपानकडे त्यावर त्याचा भाऊ बोलला ओ आगाऊ आांडे है तू क्यू गया वहा म्हणून
अजून त्यालाच बदडला. आता गफु रची खोडच मुडली. एकदा हाच गफु र चवल्याां त्याच्या सोबत
त्याच्या बकर्या घेऊन रानात गेला होता त्यावेळी देवखल चवल्या व त्याच्या आगाऊ वमत्राांनी
त्याच्या अांगाला काचकु यर्या लाऊन ददल्या होत्या. त्यामुळे कावराबावरा होऊन अांग खाजवत
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होता व रडत होता. खाजमुळे तो बेजार झाला होता. (काचकु यर्या म्हणजे रानातील एक वनस्पती
जीचा स्पशण झाल्यावर अांगाला खाज येते व दाह होतो अशी वनस्पती.)
गफु र घरी आल्यावर त्याने चवल्याने व या पोराांनी अांगाला काचकु यर्या लावल्या असां
साांवगतल्याने त्याांच्यात खुप भाांडणे झाली होती. अांगाची खाज बांद व्हावी यासाठी त्याला
डााँक्टराांकडे घेऊन गेल,े मात्र काही फरक पडत नव्हता. मगां एका वयस्कर म्हातार्याने त्याच्या
अांगाला गायीच शेण लावा तेंव्हा कु ठे खाज बांद होऊन दाह कमी होईलां असां साांवगतलां त्या
म्हातार्याच्या साांगण्यावरुन त्याांनी त्याच्या सांपुणण अांगाला गायीच शेण लावलां तेंव्हा कु ठे त्याला
आराम पडला होता. काचकु यरी ही आशी वनस्पती आहे जी एक शेंग सारखी असते व वतच्यावर
अगदी के साांसारखे वरुन मखामला सारखे सोनेरी रां गाचे बारीक काटे असतात. याला जराही स्पशण
के ला तर अांगाला खाज येत असते. अशीही ववर्ारी वनस्पती आहे.
काही ददवस उलटले..... वशलाबाईला वतच्या नवर्याने एक नववन लाल भडकां रां गाची
साडी आणली होती. ही वतच वशलाबाई वजच्या अांगणात काही ददवसाांपूवी चवल्या व त्याच्या
वमत्राांनी अांड, शनांब,ू बाहूलां ठे ऊन पुजा के ली होती. दोन ददवस सूट्टी घेऊन वतचा पती घरी आला
होता. तसा तो वजल्ह्यावर होमगाडण म्हणून नोकरी करायचा. पण इकडां वशलाबाई माझा नवरा
फौजदार आहे फौजदार असां सवांना साांगत असे. सूट्टीवर आल्याने वतच्या नवर्याने वतच्यासाठी
एक नवी लाल रां गाची साडी आणली होती. एकदा घडी मोडू न वशलाबाईने ती साडी धूवून बाहेर
दोरीवर वाळत टाकली होती. आता वशलाबाईने वाळत टाकलेली साडी कोणीतरी चोरुन नेली.
वशलाबाई गाांवभर ती साडी शोधू लागली. साडी ददसली का म्हणून याला त्याला ववचारु लागली.
चोरुन नेणार्याला वशव्याशाप देऊ लागली पण काही फायदा झाला नाही. साडी कोण घेऊन
गेल? हे मात्र समजलच नाही. म्हणून वशलाबाईने बरे च ददवस वशव्याशाप देत ती गप्प बसली.
एक ददवस मुलां नदीत खेळतां होती. खेळता खेळता या मुलाांपैकी एकाला उदकरड्यावर
एक छोटी काळया रां गाची वर चैन आसलेली बाँग सापडली. तो मुलगा पळत आला मला बाँग
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सापडली, बाँग सापडली असां म्हणू लागला चवल्याने हे पावहलां त्याने त्या मुलाच्या हातातील बाँग
वहसकवली. मुलगा रडू लागला पण त्याने त्या मुलाला ती बाँग ददलीच नाही. तसां त्या बाँगमध्ये
काहीही नवूहतां खालीच होती. पण मुलगा लहान असल्याने तो हट्ट करत होता. आता चवल्याने
ही बाँग घेतली वतला वरुन चाांगली पाण्याने धूऊन स्वच्छ के ली. व वपस्तोल्या, ढेम्या, पदामड्या,
कोयला, सम्या, नब्या व इतर वमत्राांना सोबत घेत ते नदीतील पुलाजवळ आले या बाँगमध्ये कागदां
वपालापाचोळा भरुन ती बाँग रोडावर ठे ऊन दुर ऊभां राहून बघू लागले. कोणतीही गाडी येऊन
थाांबायची त्याांना वाटतां कोणाची तरी बाँग पडली बाँग मध्ये पैसे असावेत? म्हणून ते उचलून त्या
बाँगची चैन उघडू न बघायचे त्यात भरलेले कागद, झाडाचे पानां बघून पुन्हा फे कू न द्याचे हे पुन्हा
व्यववस्थत करुन रोडावर ठे ऊन दूरुन गांमत बघायचे. उचलणारा फवजत झाला की हे जोरात
त्याला वचडवायचे व जोर, जोरात हसायचे. हा खेळ आता याांचा वनत्याचाच झाला होता. एक
ददवस रस्त्याने पोवलस गाडी येत होती. त्याांनाही रस्त्यावर बाँग पडली असल्याच त्याांना ददसलां.
ते बाँग बघून त्याांनी आपली गाडी थाांबवली व ती बाँग त्याांनी उघडू न बवघतली. त्यात त्याांना
कागदाचे तुकडे झाडाांचा पालापाचोळा ददसला म्हणून त्याांनी ती बाँग फे कू न ददली. हे मुलां जोरात
हसताच पोवलस त्याांच्या मागे लागले. दोन मुलाांना त्याांनी पकडल..... यात कोयला अनां ढेम्या
सापडला कारण ढेम्याची ढेरी इतकी मोठी होती की त्याला पळता सुध्दा येत नव्हतां. पोवलसाांनी
पोवलस पाटलाांना बोलवून या दोघाांना चाांगलांच बदडलां. त्याांच्या घरच्याांना बोलवून समज देऊन
ढेम्याला व कोयल्याला सोडू न ददलां. तेंव्हा पासून याांच हे बाँग ठे ऊन लोकाांना ठगवणां थाांबलां.
“चवल्याच्या नाांदी लागून अख्ख्या गाांवची मुलां ‘चवले’ (आगाऊ) झाले होते.” ते देवखल
चवल्या सारखा चवल्यापणा करु लागले.... गाांवातील बाया माणसे याांना काय चवले पोरां आहेत
हे असांच म्हणायचे.
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गावाांत कोणीतरी रात्रीच्यावेळी बाहेर शौचास गेले आसता त्याला आता भुत
ददसलां..... गाांवात सगळीकडे वतच चचाण चालू होती. कधी बाांधावर, कधी पाांढरीत, मळीमध्ये तर
कधी नदी तर कधी नाल्याच्या काठावरां शौचालयास जाणार्या बाया माणसाांना हे भुत आढळलां
होतां. बर्याच जणाांनी लाल साडी नेसलेल्या बाईच भूत दूरुन आपल्या डोळयाांनी पावहलां होतां.
कोण्या एका बाईनां तर वशलाबाई तुझी साडी त्या भुतानच पळवली. म्या त्या भुतडीनच्या अांगावर
तु साांगत होती. तशीच लाल साडी बवघतली असां ती बाई वशला बाईला साांगत होती. बरां झालां
तुही साडी ते भुतडीन घेऊन गेली तेंव्हा तू नव्हती. नही तर तुलेच झडपावलां (झपाटलां) असतां
त्या भुतानां. असही ती बाई बोलू लागली. लोकाांनी भुताच्या वभतीमुळे कोणी एकटां दुखटां बाहेर
पडत नव्हतां. गाांवच्या लोकाांनी बाहेर उघड्याांवर शौचालयास जाणां बांद के लां. सरकारी
अनुदानातून बाांधलेल्या सांडाांसाांचा वापर लोक आता अडगळीचा सामान ठे वण्यासाठी ककां वा
गुराांचा चारा ठे वण्यासाठी नकरता, शौचालयाचा वापर शौचालयाांसाठीच करु लागले. इतकी
त्या भुताची गावात दहशत झाली होती. गाांवचे रस्ते पुवी पेिा स्वच्छ ददसू लागले. गाांवात सवणत्र
स्वच्छता नाांदू लागली. स्वच्छ सवेिणातून गावाची वनवड करण्यात आली. आमच्या गाांवाचा
आता स्वच्छ गाांव म्हणून वजल्ह्यात पवहला नांबर आला. वजल्ह्यात पवहला नांबर आला म्हणून
गावाांत एका कायणक्रमाच आयोजन करण्यात आलां. गाांवभर तशी दवांडी दफरवण्यात आली. गावात
या कायणक्रमात गाांवाला “स्वच्छ गाांव” पुरस्कार मा. कलेक्टर साहेबाांच्या हाताने ददला जाणार
होता. कायणक्रमाच वनयोजन करण्यात आलां. प्त्येकावर सरपांच व पोवलसपाटलाांनी
ग्रामपांचायतीच्या वतीने जबाबदारी सोपवली. कायणक्रमाचा ददवस उजाडला. मांडप ऊभारण्यात
आला प्मुख पाहूण्याांसाठी फु लाांचे हार आवण पुष्पगुच्छ आणण्यात आले. गावाांत सवणत्र
राांगोळयाांनी आांगणे सजली. कायणक्रमासाठी प्मुख पाहूणे म्हणून कलेक्टर साहेब येताय म्हणून सवण
गाांवकरी त्याच्या स्वागतासाठी सज्ज झाली. सगळे जण कलेक्टसाहेब येण्याची वाट बघू लागले.
साहेबाांची गाडी आली. सखाराम डफडां घेऊन तयारच होता. साहेब गाडीतून उतरताचां सरपांच
व पोवलसपाटलाांनी कलेक्टर साहेबाांच तसेच त्याांच्या सोबत आलेल्या सहकायांच फु लहार व
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पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत के लां. सखाराम मोठ्या जोर्ात डफडां वाजवत होता. सरपांचाची छाती
गावाला स्वच्छतेचा पुरस्कार भेटतोय म्हणून आनांदानां फु लत होती. गाांवचे पाटील वमवशवर ताव
देत होते. सवण सोपस्कर आटपून आता कलेक्टर साहेबाांच भार्ण चालू झालां. सवणजण कान देऊन
शाांत वचत्ताने साहेबाांच भार्ण ऐकू लागले. आता लोकाांना उत्सुकता होती ती पुरस्कार वमळायची.
वशपायान प्शस्तीपत्र व मोठ्ठी ढाल आणून टेबलावर ठे वली. कलेक्टरसाहेबाांनी सपूणण गाांवखर्याच
कौतुक के लां उद्घोर्णा झाली. कलेक्टर साहेब खूचीवरुन ऊठू न जागेवर उभे रावहले. “स्वच्छगाांव”
असां प्शस्तीपत्र व बविसाची ढाल हातात घेऊन सरपांच व पोवलस पाटलाांचा गाांवकर्यािंच्या वतीने
गावचे प्वतवनधी म्हणून त्याांचा गौरव करणार वततक्यात पाटील बोलले. साहेब हा मान आमचा
नसून त्या भूताचा आहे त्या भूताचा आहे त्याला आधी बोलवतो. खरां तर त्याच्यामुळेच आमच
गाांव स्वच्छ झालां. त्याचे आभार मानायला की नको???? सरपांच बोलवा त्या भूताला. पाटील
बोलले.....
सरपांचानी जोरात भूताला आवाज ददला.
आरे ये भूता वजथां कु ठे आसवशनां ये इकडे.....
लोकां भेदल्यासारखां खरोखर भूत येतां की काय? म्हणून पाहू लागले. कलेक्टर
साहेबाांना वाटल हा काय प्कार आहे? म्हणून त्याांनी पाटलाांना ववचारलां. पाटील कय हे?
पाटलाांनी हाताांनी इशारा करत थाांबा साहेब कळे ल तुम्हाला असां साांवगतलां.
वततक्यात दुरुन लालसाडी वालां कोणीतरी येताांना ददसलां. लोक भूत आलां म्हणून
पळायला लागलीतां. सरपांच बोलले अरे थाांबा , थाांबा भूत आपल्या ओळखीच आहे ते काही नाही
करणारां ..... तुम्ही पळलात तर ते तुम्हाला पकडेल. सरपांचानी असां साांगताच लोक जागेवरच
थाांबले. ते लाल साडी नेसून आलेलां भूत जवळ आलां. पाटील आवण सरपांचां बोलले साहेब हा
पुरस्कार आमचा नाही. या भुताचा म्हणून तुम्ही याला पुरस्कार द्या. कलेक्टर साहेबाांनी गाांवाला
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ददला जाणारा “स्वच्छ गाांव” हा पुरस्कार त्या भुताला ददला. पुरस्कार वमळताच सखाराम
जोरजोरात डफडां वाजू लागला. गावाला पुरस्कार वमळाला. त्या भूतानां आपल्या तोंडावर
झाकलेला पदर बाजूला के ला. त्याचा चेहरा बघून लोक आश्चयण चकीत झाले. मुळात ते कु ठलां भूत
नव्हतां तर “चवल्या” होता.
कलेक्टरसाहेबाांनी चवल्याच्या कामवगरीच कौतुक के लां. गाांवच्या लोकाांना व
चवल्याच्या आई बापाला आनांद झाला. आज खर्या अथाणनां चवल्याच्या चवल्या पणामुळे गाांव
स्वच्छ झालां होतां व गावाला पुरस्कारही वमळाला होता. आता चवल्याचा पेपरात पुरस्कार
वस्वकारताांनाचा फोटो छापून आला. हे भूत कोणतां आहे पोवलस पाटील सरपांचाांना ठाऊक होतां.
त्याांनी वमळू न हा प्लाँन के ला. वशलाबाईनां चवल्याला वतची साडी नेसलेली साडी बघून ती त्याच्या
मागे धावतां सूटली. चवल्यानां वशलाबाईची साडी प्ामावणकपणे परत के ली. आवण चवल्या व
त्याचे वमत्र आखाडा वाजवां आखाडा असां डफड्या वाल्याला म्हणतां डफड्यावाल्या सख्यानां डफडां
वाजवताच सवणजण आनांदात नाचू लागली.

(समाप्त)
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ई सावहत्य प्वतष्ठान
मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणारयाांकडे लि
नका देऊ. मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका
आवृत्तीच्या हजार दोनहजार प्ती छापल्या जात. पाच हजार म्हणजे डोक्यावरून
पाणी.
आता ई पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दहा लाख
वाचकाांपयंत जातां. वर्ाणला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होतात. वाचक एकमेकाांना
परस्पर फ़ॉरवडण करतात. व्हट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह,
वसडी अशा असांख्य मागांनी पुस्तकां व्हायरल व्हायलीत. सुसाट सुटवलत.
खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासून ते जगाच्या पारठवरच्या प्त्येक देशात. रॉके टच्या
वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी थाांबवू शकत नाही.
या धूमधडक क्राांतीत सावमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी
सािराांना यात ओढा. त्याांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्ट्सप नांबर आम्हाला पाठवा. तुम्ही फ़क्त
दहा वाचक आणा. ते शांभर आणतील. आवण ते दहाहजार. तुमच्या व्हाट्ट्सप ग्रुपमधून
याची जावहरात करा. आपल्याला फ़ु कट पुस्तकां वाचकाांपयंत पोहोचवायची आहेत.
आपल्याला रटव्ही पेपर ची जावहरात परवडत नाही. आमचे वाचक हेच आमचे
जावहरात एजांट. तेच आमची ताकद. मराठी भार्ेची ताकद जगाला दाखवू.
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