दुष्काळी वावटळ

संजय बनसोडे

1
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

दुष्काळी वावटळ

संजय बनसोडे

दुष्काळी वावटळ

संजय लिंबाजी बनसोडे

ई साहित्य प्रहिष्ठान

2
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

दुष्काळी वावटळ

संजय बनसोडे

दुष्काळी वावटळ
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच 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. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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कवी िंेखक पत्रकार
रा. चोंढी ( खु )
िा. सेनगाव, हज. लिगोिंी
िल्िंी मुक्काम
1195/ 002 नकु िं गायकर हबलल्डग
पाटीिं आळी, िनुमान मंददर जवळ
घणसोिंी गाव, नवी मुम्बई 400701

मोबाईिं नंबर : 9819444028
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िंेखकाची ओळख
संजय लिंबाजी बनसोडे

1) "सम्यक वितमानकाळ" या माहसक
वृत्तपत्राचे नवी मुम्बई प्रहिहनधी.
2) "देऊ वादळाशी िंढे" िा आंबेडकरी
कहविासंग्रि प्रकाहशि.
3) गीिकार म्िणुन साि गाणे आहण कथेिून साकारिंेल्या दोन शॉटतदिल्म.
4) देशोन्निी वृत्तपत्राि 100 पेक्षा अहधक कहविा प्रकाहशि. दैहनक सम्राटमधे अनेक
िंेख प्रकाहशि.
5) अनेक कवी सम्मेिंनमधे सिभाग.
भीम िंेखणी हवचारमंच या आंबेडकरी साहिहत्यक ग्रुपचे संस्थापक.
या ग्रुप माित ि मुंबईि हवहवध ठिकाणी कवी संमेिंनाचे आयोजन.
हत्ररत्न सामाहजक संस्था (कल्याण ) या संस्थेमाित ि " भीम िंेखणी हवचारमंच" या
माझ्या साहिहत्यक ग्रुपिंा "समाजरत्न' पुरस्कार देऊन गौरवण्याि आिंे..
कु ष्ठरोगी ददन-दहिंि सेवा संघ, बौद्ध एकत्रीकरण आहण मािृभूमी सेवाभावी
संस्थेच्या विीने माझ्या कायातची दखिं घेऊन सन्मानहचन्ि देऊन गौरहवण्याि आिंे
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या पुस्िकािीिं िंेखनाचे सवत िक्क िंेखकाकडे सुरहक्षि असून पुस्िकाचे ककवा त्यािीिं अंशाचे पुनमुतद्रण वा
नाट्य, हचत्रपट ककवा इिर रुपांिर करण्यासािी िंेखकाची िंेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे. िसे न के ल्यास
कायदेशीर कारवाई िोऊ शकिे.

प्रकाशक : ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
esahity@gmail. com
प्रकाशन : १४ फ़े ब्रुवारी २०१८

©esahity Pratishthan®2018
हवनामूल्य हविरणासािी उपिंब्ध.
•
•

आपिंे वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडत करू शकिा.
िे ई पुस्िक वेबसाईटवर िे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिठरक्त कोणिािी वापर

करण्यापुवी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-िंेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
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सौ शशी डं भारे

- दु ष्काळी वावटळ ले ख क सं ज य बनसोडे हे "दु ष्काळी वावटळ " च्या रुपात एक
सकस पु स्तक वाचकां च्या हाती दे त आहे त . पहहले च पु स्तक असले तरी हलखाणात
कु ठे ही नवखे प णा नाही, अवघडले प ण नाही. शे त करी जीवनावर भाष्य असले तरी
ओढू न ताणु न , अनावश्यक ग्रामीण भाषे चा सोसही नाही उलट भाषा शैली उत्तम.
60 वषाा चा शे त करी, ज्याची मु लं शहरात स्थाहयक झाले ली आहे त .
मु लं स्वताही शहरी जीवनाशी जु ळ वून घे त , हस्थरावण्याच्या प्रयत्नात आहे त . म्हाताया आई वहडलां ना त्यां नी खे ड्यात राबण्यासाठी एकटे टाकले ले नाही तर आई
वहडलां चीच नाळ काळया मातीशी घट्ट जु ळ ले ली असल्याने ते च या काळ्या मातीचा
पदर न सोडता शे ती आहण शे तीहवषयक समस्यां शी हनष्ठे ने झंु ज त आहे त
असा हवषय ले ख काने हनवडला असल्याने एक वे ग ळाच हदलासा हमळतो.
अन्यथा ग्रामीण, त्यातही शे तीहवषयक कथां म धे अने क वे ळा भावनीक आता क्य
असतं . ले ख काने ते टाळलं आहे याबद्दल त्याचं सवा प्रथम अहभनं द न.
कथे च्या सु रु वातीला बैल जोडीतील एक बैल अपं ग झाल्याने कथे चा नायक
हलम्बा म्हातारा हवचलीत हदसतो मात्र हवचाराने , मनाने तो अजीबातच खचले ला
नाही. पूणा कथे त ले ख काने हा बाज शे व टपयं त राखला आहे . शे त करी म्हणून या
कथे चा नायक कष्ट करताना हदसतो, तडजोडी स्वीकारताना हदसतो,
हनराश मात्र कु ठे च हदसत नाही.
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ही कादं ब री हलं बा म्हातारा आहण त्याला त्याच्या शे तीत हपकासाठी हवा
असले ला योग्य पररमाणाचा पाऊस या दोनच मु ख्य पात्रां व र आधारीत आहे .
पहहल्या टप्पप्पयात पाऊस ये ण्यापूवीची हलं बा म्हाता-याची सं पूणा तयारी
म्हणजे सवा प्रथम जवळ असले ल्या एका बैलाच्या जोडीला दु स रा बैल हवकत घे णे ,
त्यानं त र जमीनीची डागडू जी, हबयाणां साठी उसनवारी, कजा दारी याचे वणा न ये ते
पु ढे पाऊस आल्यावर आधी झाले ला आनं द , त्यानं त र पावसाची दडी, आहण
त्यानं त र पावसाची मनमानी, पु र , आले ल्या रोपां ची धु ळ धाण असे हचत्र

त्यानं त रही जी काही रोपं वाचली त्यावर समाधान मानून पु ढील कामं मन
लावू न के ल्यावरही सं कं टं थां ब त नाहीत. अळयां चा - हकं डयां चा फे रा ये णे .
कथा
वाचताना शे त करी
खरं च
शे तीशी
हनगडीत
या
इतक्या समस्यां ना कु ठे - कु ठे नी कसा - कसा पु र णार हा प्रश्न वाचकाच्या मनात
आल्यावाचून राहत नाही.
ग्रामीण जगातले , आजूबाजूचे सगळे आधार सं प ल्यावरच शे त करी आपल्या
शहरातल्या मु लां क डे आपली व्यथा वाटू न घे ऊ इच्छीतो हे ही महत्वाचे . आहण
शहरातल्या नाते वाईकां नाही मदत दे णे शक्य नाही हे कळल्यावर तो त्यां च्या हवरुध्द
जराही त्रागा करताना हदसत नाही. हे सगळे मला सध्याच्या आतताई
कु टूं ब व्यवस्थे च्या पार्श्ा भूमीवर फार महत्वाचे वाटते य . त्यासाठी मी
ले ख काला मनापास ून धन्यवाद दे ते .
हकटकनाशकाचा प्रश्न हलं बा म्हातारा आपल्या म्हातारीच्या पाटल्या आहण
बां ग डया हवकू न हनकाली काढतो ते व्हा एक लक्षात ये ते की हाडाच्या शे त क-याला,
आपली जमीन आपले पीक यापे क्षा जास्त नशा कशाचीच नसते . त्याच्यासाठी त्याची
आळं दीही शे त , हवठू माऊलीही शे त च.
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शे त क-याची सं कं ट थां ब त नाही. त्याला मोसमभर पाऊस हमत्रासारखा
वागायला हवा असतो, पण पाऊस लहरी. पाऊस आहण शे त करी यां ची घासाघीस
कादं ब रीभर थां ब ले ली हदसत नाही.
शे व टी पावसाने दगा हदलाच ज्या झाडाला 50-60 शें गा यायला हव्या त्या
झाडाला हनसगाा ची उन- पावसाची सगळी आक्रमणे पचवता के वळ 5-6 शें गा उरल्या
आहण 30-35 पोतं धान्य हमळणा-या हलं बाला या वषी 4 पोती धान्य हमळालं . दु ष्काळात
ते रावा महहना तसा हदवाळसण, माहे र वाशीणी मु ली नी नातवं डासाठी हाती असले लं
सगळं सं प वू न हलं बा पु र ता कफल्लक होतो.
पण तरी ही हा काळया मातीतला रां ग डा म्हातारा पररहस्थतीने खचून जात
नाही. पे र णीसाठी, बी-बीयाणासाठी घे त ले ले कजा , कजा घे ताना हदले ला शब्द वाया जाऊ
दे त नाही. आहण खूप आशे ने , उत्साहाने , दे वावर, पावसावर हवर्श्ास ठे वून हवकत
घे त ले ला बैल जु न्या बैलासकट हवकायला बाजार गाठतो असा हा एकू ण कादं ब रीचा
प्रवास.
बैल खरे दी पासून बैल हवक्रीपयं त चा एका झुं जारु शे त कऱयां चा
एक साधासा प्रवास. इतके च कथाबीज. पण ले ख काने पूणा शहिहनशी आपल्या
ले ख न शैलीने वाचकाला या प्रवासाशी जु ळ वून ठे वण्याचे कसब राखले आहे .
हलं बा म्हाता-याला बैल घे ण्याकरीता धोंडु शे त क-याने के ले ल्या
मदतीसारख्या अने क प्रसं गात ग्रामीण समाजाचे खडबडीत तरी मोहक दशा न
वाचकां प यं त पोहचवण्यात ले ख क यशस्वी झाला आहे . ले ख काने उभा के ले ला
बैल बाजारही ले ख काच्या एकं दर हनरीक्षण शिीचे उत्तम उदाहरण आहे .
दलालां ची झुं ब ड, बैलाचे दात मोजू न त्याचे वय ठरवणे वगैरे वणा न
वाचल्यावर शे त क-यां चे अनु भ व हवर्श् व त्याच्या अचूक अटकळी यां चा वाचकां ना
सहज प्रत्यय ये तो.

बाजारात एकच बैल हवकायला घे ऊ न बसले ल्या दु स -या शे त क-याचे दु : ख
हलं बाला अचूक कळते आहण तो त्या गरीब शे त क-यां चाच बैल हवकत घे तो
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यावरूनही ग्रामीण भागातील हकं वा एकु णच अडचणीत असले ल्या शे त क-यां ची नाळ
एकमे कां शी कशी जु ळ ले ली असते हे ले ख काने अचूक हटपले आहे

याहशवाय हनसगाा तील सूक्ष्म आहण ढोबळ असे दोन्ही बदल अहतशय सुं द र
ररत्या हलखाणात उतरले ले आहे .
" आग ओकणारा सूया अं गाच्या लाही लाही करणाऱया त्या सूयाा च्या लाव्हा
आहण झाडाचे पानही न हलणारे ते स्तब्ध वारे या सा-यात आज बदल होताना हदसला
पावसाळ्याची चाहू ल लागली होती आज तो ते ज मय सूया ढगां सोबत लपाछु पी खे ळ त
होता मं द झाले ल्या वाऱयाने आपले खरे रूप दाखवायला सु रु वात के ली होती त्याच्या
तालावर सारे झाडे , पक्षी आनं दात नाचत व गात होती कोहकळ पक्षी कु हू कु हू करीत
आपल्या मं जूळ आवाजात पावसाला धतीवर आमं हत्रत करीत होती इतर पक्षी मात्र
आपले घरटे बां ध ण्यात मग्न होते , भे टे ल त्या वाळले ल्या गवताची काडी घे वून झाडावर
फां दीच्या आडोशाला आपले नहवन घरटे बां हधत होते , झाडां च्या बु डात मुं ग्यां नाही घाई
झाली होती त्याही झाडाच्या बु डात घर बां ध णीसाठी खोदकाम करीत होत्या दु पारची
वे ळ सूया ढगाआड थं ड थं ड वाहणारे वारे हे बघून वानरं ही या झाडावरून त्या झाडावर
उड्या मारीत आपला आनं द व्यि करीत होते "
तसे च ,
" शे त कऱयाने काळ्या आईच्या पोटात जी हबयां ची पे र णी के ले ली असते
त्यातही तासातासाने बदल होत जाते प्रथम बी फु गायला लागते त्यामु ळे हबयाच्या वरचे
आवरण नष्ट होते हळू हळू आत दडले ला ईवलासा अं कु र त्या हबया मधू न बाहे र ये ण्याचा
प्रयत्न करतो दोन तीन हदवसात तो आपले दोन्ही हात जोडीत काळ्या आईच्या
पोटातू न बाहे र ये तो नवजात ले क रा सारखा "
या वणा नां त ले ख काची हनसगा - बदलाबाबतची सूक्ष्म नजर वाचकालाही
सम द्ध
ृ के ल्याहशवाय राहत नाही.
ही
कादं ब री
वाचताना
ले ख काचे
यासाठीही
अहभनं द न
करावे से वाटते की शे तीशी अजीबात सं ब धीत नसले ला वाचकही शे तीबद्दल सगळी
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माहहती या कादं ब रीतू न घे ऊ शकतो. लावणी, पे र णी, मळणी, बी पे र ल्यापासून तर
धान्य घरात ये ई पयं त ची एकू ण एक प्रक्रीया या कादं ब रीत वाचायला हमळते आहण
कु ठे च कं टाळवाणी होत नाही. कृ षी हवषयक अत्यं त महत्वपूणा माहहती कथास्वरुपात
दे ण्यात ले ख काला यश आले आहे .
घनशाम मारवाडी, मु नीम आहण एकु ण व्यवहार या प्रसं गात शे त करी आहण
सावकार यां च्यातील सं बं ध ही फारसे कडवट नस ून बरे चसे माणु स कीचे
हदसतात. ले ख काच्या हलखाणातला हा प्रामाहणकपणाच वाचक म्हणून मला फार
भावला. कसला म्हणजे कसलाच दु राग्रह नाही. अट्टाहास नाही
सरळ, साधे हलखाण. आपला प्रवाह सां भाळत.
आजूबाजु ला चचे त असले ल्या शे त क-यां ची हवपन्नावस्था, आत्महत्या अशा
नकारात्मक वातावरणात भां ड वल म्हणून आपल्या कथाबीजाचा वापर न
करता ग्राहमण माणसां त ले आपआपसातले भेा ळे पण रे खां हकत करणारा हा ले ख क
पु ढे ही आपल्या हलखाणाने वाचकां ना सम ध्ृ द करे ल यात शं का नाही.
....
सौ शशी डं भारे
नागपूर
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राहु ल हसद्धाथा साळवे

शु भे च्छा !

खरतर, शब्दां ची जहाहगरी असणायाा नवाबाला, माझ्या
सारख्या शब्दात रमणयाा फहकराने त्याच्या फाटक्या
झोळीतून शु भे च्छा दे ण्या इतपत मी नक्कीच मोठा नाही.
पण हमत्राच्या आग्रहा पु ढे उगाच हपकले ल्या चार के सां ची
तु ट क तु ट क असणारी दाढ़ी खाजवत मोठे पणाचा आवही ठरवून आणता ये त नाही.
म्हणून या कादं ब रीतले एक पान माझ्यामु ळे अहधक बे र जे चे होत आहे , त्याबद्दल हमत्र
सं ज यजी बनसोडे यां चे आभार !.
जाहणवां च्या दृढ़ भावने तू न ले ख क, कवी जन्माला ये त असतो असे कु ठे तरी
वाचनात आले होते , आहण ते सत्यच आहे . परं तू , त्या पहलकडे जाऊन घडले ल्या
मोजक्या घटनां चे आपल्या आयु ष्यात हकती महत्वाचे स्थान आहे ? याची जाण, याचे
भान असले ला प्रत्ये क माण ूस मला ने ह मीच खयाा अथाा ने 'हजवं त ' वाटतो. त्यातलाच हा
एक ले ख क, कवी हमत्र म्हणजे सं ज यजी बनसोडे .
सप्पटें ब रच्या रखरखत्या उन्हात भर दु पारी घामाघू म होऊन सं ज यजी त्यां च्या
कादं ब रीची टं क हलहखत प्रत घे ऊ न, मला भे ट ण्यासाठी माझ्या घरी आले . बसले . पाणी
घे त ले . आहण पहहले च वाक्य बोलले , "कादं ब री छापायची आहे " . हे एकच वाक्य
त्यां च्यातल्या खयाा ले ख काची ओळख करून दे ण्यास मला पु रे से होते . ते ये ण्याआधी
असे वाटले होते की, भरगच्च शब्दां नी सजवले ली, रं गवले ली खोटे प णा पण अगदी
खयाा सारखी दशा व णारी १५०-२०० पानां ची जाडजु ड़ सं हहता असे ल . पण, हातात
पडली ती ४०-५० पानां ची साधी सोपी पु हस्तका. हजला खरे पणाचा आहण आपल्या
मातीचा गं ध होता. आहण ते व्हाच जाणवले की, यातला शब्द न शब्द खरा आहण सच्चा
असणार.
'दु ष्काळाची वावटळ' या दोन अं की शब्दाच्या नावाने च मी सु न्न झालो होतो. पण,
पु ढे याला जोड दे णारे 'हलं बा म्हातायाा ची कथा' हे वाक्य कु ठे तरी मला काल्पहनक
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हदशे ला घे ऊ न जात असतानाच, सं ज यजी उद् गारले , " हलं बा म्हातारा म्हणजे माझे
वहडल". मी ऐकताच भानावर आलो. वाचत गे लो. प्रत्ये क शब्द न शब्द, माझ्या
नजरे आड घडले ला सं ज यजींच्या वहडलां न सोबतचा हरएक क्षण माझ्या डोळ्या
समोरून पु ढे सरकत ने त होता. इतकं वास्तवरूपी सं ज यजींनी त्यां च्या शब्दात
मां ड ले आहे . त्याबद्दल त्यां चे कौत ू क च.
खु प खडतर प्रवासाच्या हचमटीतू न मु ि होत, आज अखे र सं ज यजी त्यां ची कादं ब री
वाचकां च्या हवाली करत आहे त , त्याबद्दल त्यां चे अहभनं द न.
हमतभाषी स्वभावाचा असले ला हा ले ख क, कवी हमत्र त्याच्या काव्यातून ही अगदी
असे च वास्तवाचे भान ठे वून समाज मनावर आसूड च ओढतो. त्याचा नजरानाही त्यां नी
काव्यसं ग्र हाच्या रुपात लवकरच आणावा ही हवनं ती.
या कादं ब रीच्या माध्यमात ून साहहहत्यक आभाळात आपले अहस्तत्व हनमाा ण
करण्यासाठी झे पावले ला हा आदर स्थानी असले ला पक्षी, इथल्या प्रस्थाहपत व्यवस्थे व र
शब्दां चे अहधराज्य गाजवे ल यात शं काच नाही. त्यां च्या ले ख नीला नव हनहमा तीचे ,
पररवता नाचे असं ख्य सु र गवसू दे , हीच एक हमत्र म्हण ून मनोकामना. त्यां च्या पु ढील
प्रवासास शु भे च्छा दे ताना, माझ्या रचने तील दोन तोडक्या मोड़क्या ओळी त्यां च्या प्रहत
मां डू न, माझे हे रटाळवाणे शु भे च्छा पत्र इथे च सं प वतो.
" घे झे प तू उं च नभी
भे दू न टाक काळोख हा !
बनव तु झी ओळख नवी
स्पशा ूनी तू सु याा स त्या! "

- राहु ल हसद्धाथा साळवे
बी-३/ १८, २ मजला, रूम नं - ३
अष्टभु जा सोसायटी, से क्टर-१५,
वाशी, नवी मुं ब ई.
९९६७११६६८७
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तहान भुकेची पर्ाा न करता रात दिर्स शेतात राब राब राबणाऱ्या माझ्या आई र्डिलाांच्या चरणी
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हप्रय बाप.ू ...,
भाकरीच्या शोधात तुमच्यापासन
ू दुरावलेल्या लेकराहवषयी तुमच्या मनात आजही हततकीच
माया आहे , हजतकी हे लेकरू पाच सहा वषाा चं असताना होती.
आज सत्तर वषाा च्या उं बरठयावर असताना सुध्दा माझ्या पाठीवर कणखरपणे हात ठे ऊन जेंव्हा
मला तुम्ही म्हणता, "पोरा, काळजी करू नको... नौकरी गेली तर गेली, आपलं शेत हाय
हजंदाबाद. तु फि ये गावाकडं . बाकीचं मी पाह्येतो..... !"
तेंव्हा, आजही तुमच्यापुढं मी नऊ दहा वषाा चा असल्यासारखेच मला वाटते . शेवटी तुम्ही बाप
माणस
ू , स्वतःला दाररद्री नावच्या हवस्तवाचे हकतीही चटके लागले तरी पोराला त्या
हवस्तवाचा शेक सुद्धा लाग ू द्यायचा नाही.
बाप,ू अंतःकरणातन
ू तुम्हाला एक गोष्ट सांगावीसी वाटते . जी मी तुमच्या समोर कधी बोललो
नाही हकंवा बोलण्याची हहम्मत केली नाही,
आता मला तुमची फार हचंता वाटते. थोडे हदवस मला तुमची सेवा करण्याची संधी द्या. तुम्ही या
मुम्बईला... शेतीचं काय ते आपण नंतर बघ.ू पण आता या वयात दुष्काळाचे अन् मे हनतीचे
चटके सोसणे बंद करा.
तुम्ही आम्हांला, स्वतः उपाशी राहू न घाम गाळून लहानाचे मोठे केले पोटाला पोटभर हदले.
आता म्हातारपणी थोडं लेकराच्या कमाईचं खा आहण आराम करा....
संजय बनसोडे
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आभार

सवा प्रथम मी 'ई साहहत्य प्रहतष्ठान'चे अगदी मनापासन
ू आभार मानतो.
कारण, त्यांनी माझ्यासारख्या नवख्या साहहहत्यकांची, तोडक्या मोडक्या शब्दात पण
अंतःकरणातन
ू हलहलेली कादंबरी प्रकाशीत केली आहण कादंबरीला न्याय हदला. मला
साहहत्य क्षेत्रात एक नामी संधी उपलब्ध करून हदली त्याबद्दल.
तसेच राहु ल हसद्धाथा साळवे दादा तुमचेही मनापासन
ू आभार..
कारण, तुम्ही माझी ही कादंबरी वाचन
ू मला प्रोत्साहन हदले नसते तर कदाचीत ही कादंबरी
बाहे र आलीच नसती. दयासागर वानखेडे सरांचेही मी मनापासन
ू आभार व्यि करतो..
ओळख नसतांनाही हमत्राच्या एका शब्दावर होकार दे ऊन, माझ्या या छोट्याशा कादंबरीला
प्रस्तावना हलहू न सुशोहभत करणाऱया सौ. शशी डं भारे मॅडमचेही मनःपवू ा क आभार..
माझे ऑफीस हमत्र पदमाकर हचटणीस सर, हे मंत गाडगीळ सर, अहवनाश म्हात्रे सर, संदीप
पवार सर, प्रमोद खाने सर, महें द्र इंगळे सर, राहु ल गायकवाड सर यांचेही मनापासन
ू
आभार...
तसेच कारवा टीमचे कवी गायक प्रमोद पवार, शरद नरवाडे , हवनोद पवार, बाबासाहे ब जाधव,
अमोल कांबळे यांचेही मनापासन
ू आभार व्यि करतो.

संजय बनसोडे
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दुष्काळी वावटळ या कादंबरीतील सवव पात्रे व घटना काल्पननक असन
ू तयांचा कोणाही
वास्तव व्यक्तींशी साम्य आढळल्यास तो केवळ योगायोग समजावा.
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मे महीना संपत होता शेतातील काम ऊरकत आली होती. मोठमोठी ढे कळे पाण्याची
वाट बघत होती. ओसाड झालेल्या झाडांना नवीन पालवी फुटत होती. जागोजागी
पळसाच्या लाल सुंदर फुलांनी ओसाड झालेली जमीन सुंदर सजलेली हदसत होती…
नव्या नवरी सारखी.
दुपारची वेळ होती सय
ू ाा च्या आग ओकणाऱया लाव्हा अंगातील रि पीत होत्या. अशा
सळसळत्या उन्हात ‘हलंबा ‘म्हातारा आहण त्याची बायको ‘बायनाबाई ‘शेतात
आंब्याच्या झाडाखाली कपाळाला हात लावन
ू एकटक मातीकडे पाहत बसले होते.
त्यांच्या शेतातील काहहही काम झाले नव्हते . तुरीचे सोयाबीनचे धसाडे तसेच रानात
उभे होते .
पेरणी जवळ येत होती. त्यामुळे हलंबा म्हाताऱयाची हचंता वाढतच चालली होती. हे
बघन
ू म्हातारीने हपशवीत हात घातला, आहण एक सुपारी काढली, अडकत्यात हतचे
चार पाच तुकडे केले, त्यातला एक तुकडा हलंबा म्हाताऱयाच्या हातात हदला व
बोलली काही काळजी करू नका! शेतीवर या वषी बँकची सोसायटी (शेतीवर
बँकेतन
ू कजा )काढा आणी या घेऊन एक बैल बाजारातन
ू !
हे ऐकून हलंबा म्हातारा हसत हसत म्हणाला,
"अगं दोन वषी झाली सोसायटी काढून !तीच आणखी जमा केली नाही दुसयां दा
काय तंबुरा दे णार आहे ती बँक ? पहहल्या सोसायटीचेच व्याज वर व्याज चढायलं ! “

हलंबा म्हाताऱयाला दोन मुले व चार मुली होत्या. चारीही मुलींचे कधीच हात हपवळे
झाले होते . नातवंड झाली होती काही नातवंडाना पणतू ही झाली होती. त्याच्या दोन मुलांचेही
लग्न झाले होते. हलंबाला बाप जाद्याची सहा एकर कोरडवाहू जमीन वाट्याला आली होती.
त्या सहा एकर जहमनीवरच त्याचा संसाराचा गाड़ा आजवर रे टत आला होता. पण, मुलांचे
लग्न झाल्यावर, घरात सुना आल्यावर त्यांचे या सहा एकर जहमनीवर काही भागत नव्हते
म्हणन
ू दोहन्हही मुले कामधंदा शोधण्यासाठी मंु बईला गेली आहण हतथेच स्थाईक झाली.
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हलंबा म्हाताऱयाला मात्र या काळ्या आईची सेवा जन्मालाच पुजलेली होती. पाच
वषाा चा होता तेंव्हापासन
ू या काळ्या आईची सेवा करण्यास त्याने सुरवात केली. आज साठ
वषाा चा आहे . तरी कणखर. एखाद्या नौजवान युवकाला लाजवेल अशा चपळाईने आजही तो
काळ्या आईची सेवा करतो. एखाद्या लेकरा प्रमाणे.
मोठ्या मुलाने पई पई गोळा करून त्याला शेतीतील काम करण्यासाठी एक बैल
जोड हवकत घेऊन हदला होता. तेंव्हा तर म्हाताऱयाचा आहण म्हातारीचा आनंद गगनालाही
भेदून गेला होता. जसे घरात एखादे नवीन बाळ जन्मा येते आणी त्या घरात आनंद होतो
अगदी तसाच. त्याला कारणही तसेच होते येवढ्या वषा त्याला पेरणीसाठी याच्या त्याच्या
घरात बैल मागण्या जावे लागत असे पण, त्याला आता हक्काची बैल जोड़ी हमळाली होती.
त्याच्या मालकीची.

तो बैलांची सेवा अगदी आपल्या मुलाप्रमाणे करीत होता. काम असो नसो त्यांना
खुराक, उन्हाळा असो पावसाळा असो त्यांना हहरवागार चारा, त्यामुळे बैलही त्यांच्या
हाताखाली दोन वषाा तच धष्ट पुष्ट झाली होती.. काम कमी व सोय जास्त असल्यामुळे
डरकाळी फोडायला आहण टक्कर खेळायला गावात नंबर एक होती. समोर हकतीही मोठी
बैल जोड़ी असली तरी त्यांना हरवल्या हशवाय राहणार नाही.
एक हदवस हलंबा म्हातारा बैलगाडी घेवन
ू शेतात गेला. आहण नेहमीप्रमाणे
धुऱयावरच बैलगाडी सोडली हतथेच पळसाच्या झाडाला त्यांनी बैल बांधले व कुऱहाड हटकास
घेवन
ू खालच्या शेतात काम करण्यासाठी गेला. बैल रस्त्यावर बांधल्यामुळे तेथन
ू दुसऱयाही
बैलांची ये-जा होती. जो पण बैल त्या रस्त्यांनी जात होता, त्या बैलाला हलंबा म्हाताऱयाचे बैल
टक्कर खेळण्यास आमंहत्रत करीत होते. उन्हाळ्याचे हदवस असल्यामुळे सारे बैल मोकाटच
होते . त्यांच्या मागे कुणी त्यांचे मालक नव्हते, हदवसभर चरायचे आहण संध्याकाळी घरी
परतायचे हे च त्यांचे सत्र होते. रस्त्याने जाणाऱया एका बैलजोडीने त्या बैलांचे आमंत्रण
स्वीकारले व धावतच त्यांच्या अंगावर गेले व हलंबा म्हाताऱयाच्या दोन्हीही बैलांना
घोळसायला सुरवात केली. हलंबा म्हाताऱयाचे दोन्हीही बैल बांधन
ू असल्यामुळे त्यांना साधी
हालचाल ही करता आली नाही. म्हणन
ू , ते दोन्हीही बैल त्यांच्या माराने जहमनीवर कोसळले.
हे बघन
ू खालच्या शेतात काम करणारा हलंबा म्हाताऱयाने पळत पळत येवन
ू त्यांना हाकलन
ू
लावले.
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पण तो पयं त वेळ गेली होती, तोपयं त काळानी घात केला होता. त्यातला एक बैल
कमरे तन
ू मोडला होता. हे बघन
ू हलंबा म्हातारा ढसा ढसा रडायला लागला, पेरणीचे हदस
जवळ येत होते आहण एक बैल हनकामी झाला ज्याला स्वतःच्या मुलाप्रमाणे जपले आज तोच
बैल अपंग झाला. रडत रडत शेजारच्या शेतात असलेला त्याचा शेजारी आहण चल
ू त काका
महाजी म्हाताऱयाकडे जावन
ू त्याला घडलेला प्रकार सांहगतला तो ही दुःखी झाला. कारण,
वेळोवेळी त्यालाही बैलाची मदत होत होती. शेवटी एका बैलगाडीच्या मदतीने त्याला गावात
नेऊन ठे वले व काही हदवसांनी त्याला दोन तीन हजार घेवन
ू खाटीकाच्या हवाली केले.
त्यावेळेस हलंबा म्हातारा बापाच्या मायेने रडताना हदसला

आता हलंबा म्हाताऱयाकडे एकच बैल होता. तो एका बैलावर काहीही करू शकत
नव्हता. पेरणीचे हदवस जवळ येत होते शेतातील नांगरण, वखरण तसेच राहहले होते म्हातारा
व म्हातारी त्याच हचंतेत रानांत आंब्याच्या झाडाखाली बसले होते . पुढची कामे कशी करावी
त्याचा हवचार करीत होते. म्हातारीने हदलेली सुपारी चघळत चघळत दोघेही उठले. गावच्या
हवहरीचे प्पयायचे पाणी आटल्यामुळे म्हातारी शेतातील हवहरीचे पाणी घेऊन जात होती. दुपारचे
दोन वाजले होते . उन्हाच्या लाव्हा सळसळत होत्या. झाडावर कीरा कीऱया कीरा कीरत होत्या.
अधन
ू -मधन
ू एखाद्या पक्षाची हचव-हचव ऐकू येत होती. साऱयांची राने पेरणीसाठी सज्ज झाली
होती. त्या भर उन्हात काळ कुत्रही शेतात नव्हतं. दूर-दूर पयं त नजर टाकली तर फि
ओसाड काळे राण, सय
ू ाा च्या लाव्हा व अधन
ू -मधन
ू येणारी वाऱयाची झुळूक या व्यहतररि
काहहही हदसत नव्हते . हे दृष्य बघन
ू म्हातारी त्याला म्हणाली, “चला लवकर घराला ! आज
बोलण्या बोलण्या मधे कधी दुपार झाली कळलेच नाही !”
असे बोलन
ू दोघेही उठले म्हाताऱयाने बैलाला सोडले, म्हातारीने प्पयायचा हांडा
डोक्यावर घेतला आणी दोघेही घराच्या हदशेने हनघाले. मनात हवचाराचे काहू र घेऊन
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सकाळ झाली होती घराच्या डाळणावर कोंबडा बांग दे त होता हपंपळाच्या झाडावर
कावळ्याची हकलहबल चालू होती. गोठ्यातल्या गाई नुकत्याच बाहे र बांधल्या होत्या. रात्रभर
भुकेनी व्याकूळ झालेली वासरे चर-चर हु ंदके दे त दुध हपत होते . सकाळी सकाळी धोंडु बुद्ध ,
हलंबा म्हाताऱयाच्या घरी आला. म्हातारीने त्याला बघताच घरात येण्याचे आमंत्रण हदले .
त्याला बसायला पोतं टाकले हलंबा म्हाताराही त्याच्या शेजारी बसला. धोंडजीने हखशातले
एक हबडीचे बंडल काढले त्यातली एक हबड़ी हलंबा म्हाताऱयाच्या हदशेने सरकवली व एक
स्वतः घेतली. हखशातली माहचस काढून एक काडी पेटवन
ू हबड़ी पेटवली व हतच काडी
हलंबा म्हाताऱयाच्या हबड़ीला लावली. दोन्ही हबड्या पेटल्या. दोघेही पेटलेल्या हबड्याचे
मनसोि सरू क्यावर सरू के ओढत होते. तोवर म्हातारीने चुलीत काड्या घातल्या. चुल
पेटवली. त्यावर चहा ठे वला. दोंघानाही कप बशीत चहा हदला.
चहा प्पयायल्यावर धोंडु बोलला,
“मंग, हलंबा दाजी !
काय ठरवलं बैलाचं ?
बैलाहशवाय तर तुमची शेती पडीकच राहील की,
कोण दे णार तुम्हांला बैल ?
काहीही करा पण एक बैल घ्या ! नाहीतर यंदाचा तोंडचा घास जाईल बघा !”
त्यावर हलंबा बोलला,
“होय धोंडबा ! बैलां हशवाय काय खरं नाही बघ !
पण काय करू ? थोडे पैसे कमी पडतात “
“हकती ???”
धोंडु बोलला...
“आठ-नव हजाराच हखंडार पडतय बघ!”
हलंबा बोलला....
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“पेरणीसाठी घनश्याम मारवाड्याकडे बोलणी करून आलो. तो खत बी दे णार हाय हंगामा
पयं त 5% व्याजानी
पण आता पेरणीचे हदवस जवळ आल्यामुळे बैलाच्या हकंमतीही दुप्पपट झाल्या आहे त
. त्यामुळे थोडी हचंता लागली मला !”
त्यावर धोंडु बोलला …, “काही काळजी करू नका दाजी ! आठ हजारांची मदत मी करतो.
तेवढे
आहे त बँकेत मह्याकडे “
“तुम्ही केलेले उपकार मी अजन
ू हवसरलो नाही. ”
धोंडबाच्या वयाच्या पंधराव्या वषी भयानक दुष्काळ पडला होता. प्पयायला पाणी
नव्हते. खायाला दाणा नव्हता. त्या भयानक हस्थहतत धोंडबा खपू आजारी पडला होता.
सवा जण पोटापाण्यासाठी इकडे हतकडे भटकत होते . कुणी धोंडबाकडे लक्ष दे त नव्हते . अशा
हलाखीच्या परीहस्थतीत हलंबा धावन
ू गेला. त्याला डॉक्टरांकडे नेले. ते हलंबाने केलेले
उपकार धोंडबा अजन
ू हवसरला नव्हता. तेंव्हापासन
ू हलंबावर कुठलेही संकट आले की धोंडु
त्याच्या मदतीला धावन
ू जात असे. आठ हजारांची मदत धोंडु करणार हे ऐकून दोघांना ही
आनंद झाला. त्यांच्या डोळ्यासमोर आता नवीन बैल जोड़ी हदसत होती.
“मी मंग आताच तयारी करतो. आज मंगलवार !आज तालुक्यात बैल बाजार !
“धोंडु दाजी एक काम करा तुम्ही मला आजच पैसे द्या मी आजच जातो तालुक्याला !”
त्यावर धोंडु बोलला,
“हो हो लगेच हनंघु, ”
मी पण येतो मला तालुक्याला बँकेत जावे लागेल.
मी हतथेच दे तो तुम्हांला पैसे !
मी घरी जाऊन कपड़े बदलतो तुम्ही पण या लवकर !
आता लगेच हहंगोलीची एस टी येईल बाभळ
ू गावावरून. “
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असे बोलन
ू दोघेही उठले आणी पुढच्या कामाला लागले.
दोघेही बसमधे बसन
ू तालुक्याला हहंगोलीला रवाना झाले.
दोघेही हहंगोली बस स्टेंडला उतरतात धोंडु बँकेतन
ू पैसे काढतो. व हलंबा
म्हाताऱयाच्या स्वाधीन करून व त्याच्या कामासाठी हनघन
ू जातो. हलंबा म्हातारा हदलेले पैसे
कमीजाच्या आत बहनयानाच्या हखशात घालतो व झरझर बैलबाजारांच्या हदशेने हनघतो. बैल
बाजारात सारे दलाल गेट समोर उभे असतात हलंबा म्हातारा आत जाताच, जसे एखाद्या
मे लेल्या प्राण्यांवर कुत्री व कावळे तुटून पडतात तसेच, हलंबा म्हाताऱयावर साऱया दलालांनी
झडप घातली सवा दलाल हवनवणी करीत होते ,
मामा हा बघा माझ्याकडे नवीन पेटवहनचा जोड़ !
काका हा बघा नवीन गोहरा !
आज्या हा बघा चार खांद्याचा !
आजोबा हा बघा तुमच्या लागीचा गरीब शांत जोड़ !
पण हलंबा म्हातारा त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न दे ता एक एक बैलाचे परीक्षण
करीत होता, त्यांचे दात बहघत होता. त्यांना न्याहळीत होता.

त्या बैल बाजारात जसे दलाल बैल हवकतात. तसेच, कुणी कुणी स्वतः ही बैल
घेऊन बाजारात हवकायला आणतात. असाच एक म्हातारा अन् म्हातारी एकच बैल घेऊन
बसली होती. हलंबा
म्हाताऱयाचे त्यांच्याकडे लक्ष जाते आणी तो सरळ त्यांच्या हदशेने जातो. समोरून
बैल बघण्यासाठी ग्राहक येते म्हणन
ू दोघेही उठून हलंबा म्हाताऱयाचे स्वागत करतात.
“रामराम!”
“रामराम रामराम !”
“कुण्या गावाच पाव्हनं ?
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हलंबा म्हातारा बोलतो,
“आडगाव !”
ते दोघे बोलतात,
“बैल हवक्री काढला व्हय ?”
हकती खांद्याचा आहे ?
बोलता बोलता हलंबा म्हाताऱयाने बैलाचे दात बहघतले त्यावरून हलंबाला
म्हाताऱयाला कळले की बैल थोडा वयस्कर आहे . पण त्यांनी मनोमन ठरवले होते की, बैल
हाच घ्यायचा, एक तर हबचारे 30 हकलोमीटर अंतर कापन
ू दोघेही पायी पायी येवढ्या लांब
आले. आहण दोघेही त्याच्याच वयाचे असल्यामुळे त्याला त्यांच्या प्रहत सहानुभत
ू ी वाटली.
बैलाचा मालक हात जोडून हलंबा म्हाताऱयाला बोलला
“तसा म्हंजी हा आमच्या घराच्याच गाईचा हाय !”
“बारा तेरा खांद्याचा !”
“पोरगी खपू आजारी पडली व्हती म्हणन
ू , जावयानी माझ्याच घरी सोडली
हतच्या दवाखान्याच्या खचाा साठी गेल्यावषी जोड़मधन
ू एक हवकला होता !
वाटलं शेतात चांगला माल झाला की याला नवीन जोड़ घ्यावा !
पण पावसाने घात केला, आणी या वषीच्या खता हबयाचे पण वांदे झालेत. अन् या
वषी
काळ्या आईने पदरात काहीच पाडले नाही !
म्हणन
ू हा पण हवक्री काढला !
भाऊ तीन बाजार याला गावावरून पायी पायी घेऊन आलो
कुणाच्या बी पसंत पड़ना म्हणन
ू तीनही बाजार याला वापस घेऊन गेलो !
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सवाा ला जवान एक दोन खांद्याचा बैल पाहहजे , बाजारात भेटतात पण ! त्यामुळे
आमची पंचाईत झाली भाऊ !”
बोलता बोलता मधेच त्याची बायको बोलली,
“दादा एक दीड हजार कमी द्या पण या बैलाला घ्या हो !”
लय गुणाचा आहे !
गरीब आहे पायाळू आहे !
याला जर आज कुणी हवकत घेतले नाही तर सरळ खाटीकाला हवकायचे ठरवले
आम्ही !
त्यावर हलंबा म्हातारा बोलला,
“बाई काही काळजी करू नका तुमचा बैल मी घेतला !”
“पण इथं लय हकलहबल आहे आपण बाहे र जाऊन बोलणी करू”
हे ऐकून दोघांना ही आनंद झाला दोघेही लगबगीने त्याच्या सोबत बैल बाजारा
बाहे र पडले.
बाहे र एका मोकळ्या जागेत हतघेही हनवांत मांडी घालन
ू बसले. व हलंबा म्हातारा
बोलला
“बोला !”
“बैलाचा भाव बोला !”
“पैसे घ्या अन् करा माझ्या हवाली मला बी आता बीस हकलोमीटर अंतर कापीत
जायचे पायी पायी !”
त्यावर बैलाच्या मालकाने त्याला लमसम हकंमत सांहगतली,
“पंचवीस हजार !”
“पंचवीस लय झाले भाऊ !”
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“एक काम करा वीस हजार घ्या !”
त्यावर बैलाचा मालक बोलला,
“भाऊ असे करू नका. जरासं आमच्या कडे पण बघा अन् तेवीस ला सौदा पक्का
करा”
दोघांचीही तेवीस हजारांवर लेनदे न झाली अन् बैलाच्या मालकाने कासरा हलंबा
म्हाताऱयाच्या हातात हदला आणी मोकळे झाले !
हलंबा म्हातारा लगेच गावच्या हदशेने रवाना झाला. तो थोडे थोडे गावचे अंतर
कापत होता. हळूहळू सय
ू ाा चा मोठा लाल गोळा पहिम हदशेला जहमनीच्या खाली थोडा थोडा
जात होता. हलंबा म्हातारा एका एका गावचे अंतर कापन
ू पुढे पुढे जात होता आता फि एकच
गाव बाकी होते ते म्हणजे हलंबा म्हाताऱयाचे गाव सांजवेळ झाली होती सवा त्र अंधार पसरत
होता म्हातारी पायऱयावर बसन
ू हलंबा म्हाताऱयाची वाट बघीत होती. अचानक हतच्या कानावर
घागरमाळाचा आवाज आला तसे हतने उभे राहू न वर बघीतले तर तीला म्हातारा हदसला ती
आनंदात घरात गेली. एक ताट घेतले त्यात दे वायाा तला पेटता हदवा घेतला हळद कुंकू घेतलेत
पाणी घेतले एक भाकरीचा टुकड़ा घेतला अन् लगबगीने बाहे र आली तोवर बाहे र अंगणात बैल
उभा होता. हतने त्याच्या पायावर पाणी टाकले त्याच्या कपाळावर हळद कुंकू लावले त्याला
भाकर टाकली आहण ओवाळून त्याला पहहला बैला सोबत गोठ्यात बांधले हलंबा म्हातारा पायी
पायी आल्यामुळे थकून गेला होता पण, बैलाच्या आनंदात तो सवा थकवा हवसरून गेला.
दोघेही जेवन
ू आनंदात झोपी गेले आता त्यांना पेरणीची आस लागली होती ते फि आता
पावसाची वाट बघत होते . पेरणीसाठी.
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आग ओकणारा सय
ू ा अंगाच्या लाही लाही करणाऱया त्या सय
ू ाा च्या लाव्हा आहण
झाडाचे पानही न हलणारे ते स्तब्ध वारे , या साऱयात आज बदल होतांना हदसला.
पावसाळ्याची चाहू ल लागली होती आज तो ते जमय सय
ू ा ढगांसोबत लपाछुपी खेळत होता.
मंद झालेल्या वाऱयाने आपले खरे रूप दाखवायला सुरवात केली होती. त्याच्या तालावर सारे
झाडे , पक्षी आनंदात नाचत व गात होती. कोकीळ पक्षी कुहू कुहू करीत आपल्या मंजळ
ू
आवाजात पावसाला धतीवर आमंहत्रत करीत होती. इतर पक्षी मात्र आपले घरटे बांधण्यात
मग्न होते , भेटेल त्या वाळलेल्या गवताची काडी घेऊन झाडावर फांदीच्या आडोशाला आपले
नवीन घरटे बांहधत होते , झाडांच्या बुडात मुंग्यानाही घाई झाली होती. तेही झाडाच्या बुडात
घर बांधणीसाठी खोदकाम करीत होत्या. दुपारची वेळ सय
ू ा ढगाआड, थंड थंड वाहणारे वारे हे
बघन
ू वानरं ही या झाडावरुन त्या झाडावर उड्या मारीत आपला आनंद व्यि करीत होते .
अशा मंगलमय वातावरणात, हलंबा म्हातारं जोमाने शेतात वखर हाकीत होता. थंड व
बदलत्या वातावरणाला बैलेही हशंगे हलवन
ू साथ दे त होती. कारण हकत्येक हदवसानंतर
त्यांना आता हक्काचा हहरवागार लसलसीत चारा हमळणार होता. आणी पाहहजे त्या डपक्यात
प्पयायला पाणी भेटणार होते . संध्याकाळची वेळ होती काळ्याभोर ढगांनी आकाशात तांडव
करण्यास सुरवात केली होती, सवा त्र अंधार पसरत होता. हवजा कडाडत होत्या. हे बघन
ू
म्हातारी उरलेले काम तसेच सोडून हलंबा म्हाताऱयाच्या हदशेने जावन
ू त्याला आवाज दे त होती
“अहो !
ऐकले का !
चला आता घराला !
खपू मोठा पाऊस येतो वाटते !”
हे ऐकून हलंबा म्हाताऱयानी ही आवरतं घेतलं, पटापट बैले सोडले वखर जुंपन
ू सवा
गाडीत टाकले म्हातारीनीही त्याला मदत केली. गाडीला बैल खांदी घातले दोघेही बैले गाडीत
बसले . व घराच्या हदशेने हनघाले. तेवढ्यात वरुण राजाचे आगमन झाले, आहण, त्याच्या
आगमनाने तहानलेली धरणी एका क्षणात तप्तृ झाली. जहमनीच्या व पाण्याच्या हमलनाने सारे
शेतकरी आनंदी झाले. सवा जण रात्री न झोपता रात्रभर पाऊसच बघत होते व पेरणीची
तडजोड करीत होते . मुसळधार पाऊस रात्रभर बरसला.
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सकाळ झाली होती हलक्या पाऊसधारा चालच
ू होत्या. सय
ू ा ढगांच्या आडूनच
आपला प्रकाश दे त होता. कुत्री हभंतीच्या आडोशाला शेपटीत नाक खपू सन
ू कुडकुडत होती.
रात्रभर हभजलेले पक्षी आपले अंग झटकीत हचवहचवत होती. म्हातारी गोठा साफ करीत होती.
हलंबा म्हातारा मात्र घरात अंगावर गोधडी घेऊन बी अन् खताचा हहशोब करीत होता. तो
मनात हवचार करीत होता, आता गप्पप बसन
ू चालणार नाही. आता पाऊस पडला, आता लगेच
दोन तीन हदवसांनी पेरणीला सुरवात होईल. आता लगेच तालुक्याला जाऊन खत बी आणावे
लागेल. लगेच हलंबा म्हातारा उठला. अंगावरील गोधडी काढली मोठ्या भगुल्यात पाणी
घेतले. चुली जवळ गेला. दोन सनकाड्या पेटवल्या. पेटत्या सनकाड्या चुलीत घालन
ू त्यावर
लाकडे ठे वले. लाकडे पेट घेताच चुलीवर ते मोठ भगुलं ठे वलं, हचलमीचे चार पाच सरू खे
ओढले, त्यातला जळलेला तंबाकू थंडा करून डाव्या हातावर टाकून दात घासत घासत
तालुक्याला जाण्याच्या तैयारीला लागला. बैलाला पाणी पाजन
ू दोन गवताच्या पेंढ्या गाडीत
टाकल्या. बैलाला खांदी घालन
ू सकाळी सकाळी खत बी आणण्या तालुक्याला रवाना झाला.
खत बी नेण्यासाठी घनश्याम मारवाड्याच्या दुकाना भोवती जत्रेसारखी गदी
झाली होती. सवा जण आपआपल्या बैलगाड्या, टेंपो, आटो, ट्रक्टर बाजल
ू ा उभी करून दुकाना
समोर लाइनीत उभे राहू न आपापल्या पाळीची वाट बघीत होती. घनश्याम मारवाडी
कापसाच्या गादीवर मांडी घालन
ू बसला होता. मोठ्या रहजस्टरवर त्याचा मुनीम सवाा चा
हहसाब हकताब हलहत होता. अध्याा तासाने हलंबा म्हाताऱयाचा नंबर आला. नंबर आल्यावर वर
जाऊन हलंबा म्हाताऱयाने रामराम केला, रामराम ऐकून हहशोबात मग्न असलेल्या घनश्याम
मारवाड्याची नजर वर गेली,
“कोण ?”
“चोंढीचा हलंबा !”
“ये ये बस !”
हे ऐकताच हलंबा म्हातारा हात जोडीतच त्याच्या शेजारी बसला. नंतर घनश्याम
मारवाड्याने मुनीमला आवाज हदला,
“अरे , चोंढीच्या हलंबा बुद्धाची हलस्ट काढ !”
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जी शेटजी, बोलन
ू मुनीमनी चोंढी गावचे रहजस्टर काढून त्यात हलंबा म्हाताऱयाचे
खाते दाखवले. तसे हलंबा म्हाताऱयाचे दे णेघेणे रोखठोक असे. हलंबा म्हाताऱयाची मागील
थकबाकी नील बघन
ू घनश्याम मारवाड़ी आनंहदत झाला व हलंबा म्हाताऱयाच्या पाठीवर हात
टाकून बोलला,
“बोल हलंबा ?“
“यावेळेस तुला काय काय पाहहजे व्याजावर ?”
तसा हलंबा म्हातारा हात जोडीत म्हणाला,
“शेटजी ! गेल्या वषी कमी पावसाने माल नाही झाला जेवढा काही झाला होता
त्यात लोकांची उधारी चुकती केली. या वषी नवीन बैलेही घेतला त्यामुळे मला यावषी सारे च
खत हबयाणे खात्यावर द्या !”
“काही काळजी करू नको !
अरे मुनीमजी हलंबा म्हाताऱयाला जे जे पाहहजे ते खात्यावर दे !”
हे ऐकून हलंबा म्हातारा मुनीमकडे गेला आहण खत, बी -हबयाणे घेऊन बैल गाडीत
टाकून आपल्या गावच्या हदशेने रवाना झाला.
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जहमनीला पाहहजे तेवढा पाऊस झाला. धरणीचे पोट भरून पाणी नदी ओढ्यातन
ू
वाहायला लागले. रात्रभर हलंबा म्हाताऱयाला झोप लागत नव्हती. उदया पेरणीचा हदवस होता.
सवा तैयारी झाली होती. पेरणी म्हणजे शेतकऱयांसाठी हदवाळी पेक्षा मोठा सण कारण त्यांचे
खरे दैवत म्हणजे काळी आई. उद्या पेरणी. उद्या पासन
ू एक एक हमनीट अती महत्वाचा. याची
हलंबा म्हाताऱयाला जाण होती कारण एकदा पाऊस लागन
ू बसला की पेरणी करू दे णार नाही.
त्यामुळे त्यांनी ठरवले की अगोदर काळ्या जमीनीची पेरणी करायची नंतर बरड
(खडकाळ जमीनीची ) पेरणी करायची. पवू ेकडे तांबट फुटत होते . सवा बायका सकाळीच
उठून अंगण साफ करीत होत्या. कुणी पाणी भरीत होते . कुणी अंगण झाडीत होते. कुणी धन
ू ी
भांडी करीत होते. तर कुणी घर पोतरीत होते . हपंपळाच्या झाडावर पक्षांची हकलहबल चालू
झाली होती. म्हातारीही पेरणीची तयारी करण्यासाठी लवकरच उठली. बायकांची व पक्षांची
हकलहबल ऐकून, हलंबा म्हाताराही बाजेवरून उठला, खोकलत खोकलत हखडकी जवळ
जाऊन हचलम अन् बटवा काढला. हचलमीत तंबाकू भरला वर कापस
ू लावला व आगकाडी
लावन
ू हचलम पेटवली. पेटलेल्या हचलमीचा सरू का ओढून जसा जसा म्हातारा बाहे र सोडत
होता, तसा तसा बाहे र आगगाडीच्या इंहजनासारखा हचलमे तन
ू बाहे र धरू येत होता. चार पाच
सरू खे ओढल्यावर त्या हचलमीतला जळलेला तंबाकू हातावर मळून दात घासत घासत
माळ्यावर गेला. गेल्या वषीची माळ्यावर असलेली हतफण काढली. हतला खांद्यावर घेऊन
अंगणात ठे वली. घरातले शेवटुन आणलेले लोखंडी फण हतला बसवले. पुन्हा वर जाऊन
रासनीचा वखर काढला. त्याला लांब लोखंडी पास बसवली. हतफनीची दांडी, चाडी, मोघे ,
जपू न सवा तपासन
ू बहघतले व सवा न हवसरता एक एक बैलगाडीत टाकले. वखर व हतफनीची
तडजोड करे पयं त, म्हातारीने त्याला बाहे रच चहा आणन
ू हदला. म्हातारा चहा पीत पीत
म्हातारीला म्हणाला
“झाली का गं तयारी तुझी ?”
“लोकांची आवतं हनघाली बग !
आहण अजन
ू आपली बांधाबुंध चालू आहे !”
“अन् त्या रोजदारीनला सांहगतले ना आज आपली पेरणी आहे म्हणन
ू ? नाही तर
ती दुसऱयाच्या रोजाने जाईल. अन् ऐनवेळी आपली पंचाईत होईल !
त्यावर म्हातारी बोलली,
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“व्हय मी संबदी तयारी केली !
पुरण पोळी बनवली. काळ्या आईला नैवेद्य बनहवला.
सोयाबीन, तरू , ज्वारी, खत सवा बाहे र काढले !
तुम्हीच आता लवकर तयारीला लागा !” हे एकूण हलंबा म्हातारा घाई गड़बड़ीत
सवा सामान बैलगाडी मधे टाकतो व त्याच्यावर पावसाच्या बचावासाठी गोणा अंथरतो.
हदवसभर बैलाला हतफनीला जुंपन
ू ठे वायचे म्हणन
ू त्यांना भरपरू खुराक व पाणी पाजतो.
घरात जाऊन गाठोड्यातल्या घागरमाळा काढतो त्या बैलाला बांधतो. सवा बांधाबुंध
झाल्यावर, रोजदारीनला घेवन
ू हतघेही गाडीतन
ू शेताच्या हदशेने रवाना होतात.

सकाळचे सात वाजले होते , सवा च गावकरी पेरणीसाठी शेताच्या हदशेने हनघाले
होते . आज पेरणीचा पहहला हदवस होता. म्हणन
ू , सवां नीच बैल सजवले होते . त्यांना
घागरमाळा बांधल्या होत्या, त्यामुळे गावातन
ू शेताकडे जाणारा रस्ता त्या घुंगरांच्या
आवाजाने संगीतमय झाला होता. अशा संगीतमय वातावरणात हलंबा म्हातारा आनंदाने
आपले बैल शेताच्या हदशेने हाकीत होता. वीस तीस हमहनटात ते शेतात पोहचतात. शेतात
गेल्यावर हतघेही खाली उतरतात व पुढच्या तयारीला लागतात. हलंबा म्हातारा अगोदर
बैलाला खांदचे काढून त्यांना जुवाला बांधन
ू त्याला थोडा चारा टाकतो व गाडीतील हतफन
काढून हतला चाडे -मोघे लावन
ू हतफन जुंपन्याची तयारी करतो. दुसरीकडे म्हातारी ज्या
हठकाणांवरुन पेरणीची सुरवात करायची हतथे हतथल्याच ओल्या मातीच्या हचखलाचे तीन
गोळे करून त्याला उभे करून त्यावर हळद कुंकू लावते. त्यांच्या समोर अगरबत्ती लावन
ू
नैवेद्य ठे वते. तोवर इकडे म्हाताऱयाची हतफन पेरणीसाठी तयार असते . नंतर म्हातारी बैलांना
हळद कुंकू लावते. त्यांचे पाण्याने पाय धत
ू े . व त्यांनाही पुरणपोळीचा नैवेद्य दे ते. नंतर
हतफनीची पज
ू ा करते . सवा आटोपल्यावर म्हातारी व रोजदारीन आपल्या कंबरे ला कपड्याची
ओटी बांधतात त्यात म्हातारी “बी” घेते व रोजदारीन “खत” घेते. सवा झाल्यावर म्हातारा
हतफनीला बैल खांदी घालतो व पहहले तास काढण्या अगोदर दोघेही काळ्या आईच्या चरणी
नतमस्तक होतात. व हतला बोलतात,
“हे काळे आई यंदा तुझ्या पोटात हहरव्या सोन्याची खाण येऊ दे !”
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असे बोलन
ू म्हातारा बैलाला प्रेमाने आवाज दे तो. बैल पुढे पुढे सरकतात. व
पेरणीला सुरवात होते .
हलंबा म्हाताऱयाची पेरणी, सतत सहा सात हदवस चालते . या सहा सात हदवसात
त्याने काळ्या आईच्या पोटात दहा पोते खत, हतन पोते सोयाबीन, दोन थैल्या मंग
ू , दोन
थैल्या ज्वारी ;एक थैली उडद, वीस हकलो तरू , घालन
ू एकदाचा मोकळा होतो.
आईच्या पोटात पहहल्या महहन्यापासन
ू ते नवव्या महहन्यातपयं त गभाा चा
सतत बदल होत जातो. एका रिाच्या गोळ्याचे हळूहळू हजवात रुपांतर होते. त्या हजवाचे
सवा च अवयव हळूहळू त्या पोटात हनमाा ण होतात. तसेच शेतकऱयांने काळ्या आईच्या पोटात
जी बीयांची पेरणी केलेली. असते त्यातही तासातासाने बदल होत जाते. प्रथम बी फूगायला
लागते त्यामुळे हबयाच्या वरचे आवरण नष्ट होते. हळूहळू आत दडलेला ईवलासा अंकुर त्या
हबयामधन
ू बाहे र येण्याचा प्रयत्न करतो. दोन तीन हदवसात तो आपले दोन्ही हात जोडीत
काळ्या आईच्या पोटातन
ू बाहे र येतो. नवजात लेकरा सारखा. सवा च शेतकऱयाची पेरणी
आनंदात झाली होती. पेरणीच्या हदवसात इंद्राने त्यांना अहजबात परे शान केले नाही. त्यामुळे
कुणालाही त्रास न होता आनंदात पेरणी झाली. हपकं हळूहळू वर येत होती. मंजळ
ू
वाहणाऱया वाऱयासोबत तेही आनंदाने नाचत होती. बैलांना कोवळा नवीन हहरवागार चारा
येत होता.
पण सात आठ महहने तहानेने व्याकूळ झालेली जहमन एका पावसाने तप्तृ झाली
नव्हती. पहहला पाऊस जहमनीच्या पोटात जायायला जास्त हदवस लागले नाही. त्यामुळे पुन्हा
जमीन कोरडी झाली. हळूहळू जहमनीचा ओलावा नष्ट होत चालला होता. नदी ओढ्यातले
वाहणारे पाणी हळूहळू कमी होत चालले होते . म्हणन
ू पुन्हा सवां ना पावसाची आस लागली
होती. सवा आकाशाच्या हदशेने बघत होते . नक
ू तेच वर आलेले कोवळे हपक कमकूवत होत
चालले होते . हलंबा म्हाताराही खपू हचंतेत होता आता जर नऊ दहा हदवसात पाऊस पडला
नाही तर, दुबार पेरणीचे संकट उभे राहील. हीच पेरणी कशी बशी झाली आता पुन्हा पेरणी
कशी करायची ? याच पेरणीसाठी खत हबयाणे उधार आणले. आता पेरल्यानंतर पावसाने घात
केला तर काय करायचे ?पुन्हा आपल्याला खत हबयाणे घेण्यासाठी कोण पैसे दे णार ?
रोज हलंबा म्हातारा आहण म्हातारी शेतात जाऊन त्या सुकलेल्या हपकाकडे बघन
ू
तेही मनातन
ू खचन
ू जायचे. शेवटी वरूण राज्याने त्यांचावर कृपादृष्टी केली. दुपारची वेळ
होती आकाशात जागोजागी पांढरे ढग हदसत होते . पण, त्या ढगाकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते
32
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

दुष्काळी वावटळ

संजय बनसोडे

कारण रोजच तसे पांढरे ढग येत होते व वाऱयासोबत नाहीसे होत होते. पण, आज पांढऱया
ढगात पररवता न होत होते. हळूहळू पांढऱया ढगाचे रुपांतर काळ्या ढगात होत होते . सुसाट
वाहणारे वारे हळूहळू मंदावत होते . सय
ू ा कधीच ढगाआड दडला होता. आता मात्र सवां चे लक्ष
वर गेले होते . व मनोमन सवा च प्राथा ना करीत होते, “दे वा ! एकदाचा पडू दे रे !आम्हांला दुबारा
पेरणी करू दे ऊ नकोस. ”
हलंबा म्हाताराही डोळ्यावरचा चष्मा काढून, उजवा हात डोक्यावर ठे ऊन ढगांचा
व पावसाचा अंदाज घेत होता, अचानक बदलेल्या वातावरणामुळे पाऊस येणारच हे नक्की
झाले होते . सवा त्र काळोख पसरत होता. रानात चरणाऱया गायींनी गोठ्यातल्या त्यांच्या
हचमुकल्या वासरासाठी हंबरडा फोडायला सुरवात केली व गावाच्या हदशेने धाव घेतली.
पक्षांची हचवहचवाट सुरू झाली. आकाशात जोरजोरात मे घ गजा ना होत होती. वीज चमकत
होती. असे आक्राळ हवक्राळ आकाशाचे रूप बघन
ू साऱयाने घराकडे धाव घेतली. ढोरे ही
घराच्या हदशेने पळत सुटले. हलंबा म्हातारा व म्हातारीही आपले बैले घेऊन गावच्या हदशेने
पळत सुटले. पण पावसाने मधेच साऱयांना घेरले. व हवजेच्या कडाक्या सोबत मुसळधार
पावसाचे आगमन झाले. आभाळ झाकून आल्यामुळे पाऊस आता लवकर थांबणार नाही, हे
हनहित होते. आहण पाऊस थांबण्याची वाट बहघतली आहण ओढ्याला परू आला तर, रात्रभर
अडकून रहावे लागेल. म्हणन
ू , त्या तफ
ू ान पावसात ही सारे शेतकरी घराकडे रवाना झाले.
हनराश झालेल्या हलंबा म्हाताऱयाच्या मनात पुन्हा आशेचा अंकूर फुटला. ऐनवेळी का होईना
पण पाऊस पडला आहण वाळत चाललेल्या हपकांना पुन्हा त्याने हजवदान हदले. पावसाने या
वेळेस घात नाही केला. आहण मला दुबार पेरणीपासन
ू वाचवले. घराकडे जातांना मुसळधार
पावसाचे सटकारे बसन
ू ही हलंबा म्हाताऱयाला त्याचे काहीच वाटत नव्हते . कारण पावसाची
खरी गरज असल्यामुळे त्या वेदना आनंदाने झेलत सारे च शेतकरी घराकडे जात होती.
पाऊस सतत पाच सहा हदवस कमी जास्त प्रमाणात चालच
ू होता. पाच हदवस
ओढ्याला सतत परू आल्यामुळे सारे शेतकरी घरीच होते . सहाव्या हदवशी मात्र पावसाने
आपला जोर कमी केला. हळूहळू पाऊस थांबला. सहा हदवस गायब झालेल्या सुयाा ने, आज
सवां ना दशा न हदले. दुपारचे तीन वाजले होते . नद्या, नाले हवहरी सारे च पाण्याने तुडूंब भरले
होते .
सगळीकडे बेडकं ओरडत होती. नदीचा परू ओसरलेला बघन
ू हलंबा म्हातारा
घरातन
ू उठला. कणग्याला अडकवन
ू ठे वलेली छत्री काढली. व सरळ शेताच्या हदशेने
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हनघाला. सतत पाच हदवस लागोपाठ पडणाऱया पावसाने काहीतरी हपकांचा घात केला असेल
हे नक्की होते. हलंबा म्हाताऱयाला बघन
ू सारे शेतकरी आपापली शेती बघायला, शेताच्या
हदशेने हनघाले. घाई घाईत हलंबा म्हाताऱयाने शेताची पाहणी केली. मुसळधार पावसाचा
तडाखा हपकाला बसला होता. चढावर असलेली जमीन हपकासकट वाहू न गेली होती. हस्थर
असलेली जहमनीवर कुठे कुठे हपकांच्या वरपयं त पाणी साचले होते. त्या पाण्याखालचे हपक
सडून नक्कीच जाणार.
पण काय कराव हे कुणाच्या हातात ? हलंबा म्हाताऱयाचीच नाही तर साऱयाच
शेतकऱयांचे त्या पावसाने नुकसान झाले होते. पण सवां च्या तोंडी एकच बोल होता.
हनसगाा चा कोप आहे . कुणाच्या हातात काही नाही. जे आहे त्यातच समाधान
मानलेले बरे !

श्रावण महीना जवळ येत होता. हजकडे नजर जाईल हतकडे हहरवाई हदसत होती.
गवतही मोठमोठी झाली होती. त्या हहरव्या गवताचे लचके बैल आनंदात तोडत होते.
सोनकीड़े , भुंगे, फुलपाखरे आनंदात इकडे हतकडे बागडत होती. नाचत होती. हलंबा
म्हाताऱयाचे शेतही हहरवेगार लसलसीत हदसत होते. हलंबा म्हातारा अन् म्हातारी हपकांच्या
सेवेसाठी सकाळ ते संध्याकाळ मे हनत करीत होती. हनंदण, खुरपण, डवरण सतत चालच
ू
होते . सवा काही ठीक चालले होते. पण जेंव्हा हलंबा म्हाताऱयाने एका एका झाडाचे हनरक्षण
केले, तेंव्हा त्याला कळले की सोयाबीनच्या झाडावर आळ्यांचा आहण हकड्यांचा सुळसुळाट
झाला आहे . त्या आळ्या आहण हकड़े हळूहळू हपकांना कुडतडत होती. त्या झाडांना नष्ट
करीत होती. आता मात्र हकटकनाशक फवारणी आहण युररया खताची अत्यावश्यकता होती.
पुन्हा हलंबा म्हाताऱयावर संकट कोसळले. हखशात काहीही नव्हते आहण पुन्हा आठ नऊ
हजारांची आवश्यकता भासत होती. दुसऱयाकडे हात पसरहवण्या पेक्षा त्याला त्याची मुंबईतली
दोन मुले आठवली. लगेच गावात जाऊन हप. सी. ओ. वरून त्यांना फोन केला. तब्येतीची
हवचारपस
ू झाली इकडची हतकडची हवचार पस
ू झाली. नंतर हलंबा म्हातारा मुद्यावर आला .
आहण आठ नऊ हजारांची त्याची अडचण तो मुलांना सांग ू लागला. हलंबा म्हाताऱयाचे बोलणे
ऐकून मुलांनी आपल्या अडचणी पुढे केल्या. मुलांचा हशक्षणाचा खचा , त्यांचे डोनेशन , त्यांची
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फी, कपड़े , रूमचे भाडे , राशन पाणी, रोजचा खचा , यालाच पगार पुरत नाही. या वषी भागवा
पुढच्यावषी नक्की तुम्हांला मदत करतो. सरकार सारखे खोटे आर्श्ासन दे ऊन मुलानी फोन
ठे वला. पण हलंबा म्हाताऱयाला माहीत होते की, युररया खताचा हसडकावा आहण
हकटकनाशक फवारल्या हशवाय यंदाचे पीक आपल्या हातात येणार नाही. थोड्याशा
चुकीमुळे तोंडचा घास जाईल.
संध्याकाळ होत होती. हळूहळू उजेडाचे अहस्तत्व संपन
ू अंधार जहमनीवर कब्जा
करीत होता. उहकरड्यावर दाने हटपणाऱया कोंबड्या डाल्याच्या आत जाऊन शांतपणे
बसल्या होत्या. म्हातारी अंगणातील लाईट लावन
ू बाहे रच बसली होती. हलंबा म्हातारा कुणी
उसने पैसे दे तो का ते हवचारायला गावात हफरत होता. पण व्याजाची चटक लागलेली
गावातील सावकार मंडळी उसने पैसे कसे दे तील. त्यामुळे नाराज होऊन म्हातारा घरी
परतला. व हात पाय न धत
ू ा बाहे रच जोत्यावर जाळ्याला अंग टेकून हचलम फुकीत बसला
होता. पैशाचे काम झाले नाही, हे म्हातारीने अचक
ू ओळखले. आता शेवटचा उपाय होता. जो
म्हातारीच्या हातात होता. हलंबा म्हातारा हचंतेत हदसल्यामुळे म्हातारी लगेच घरात गेली. चल
ू
पेटलेलीच होती, हतच्यावर टोप ठे वला त्यात पाणी, साखर, चायपत्ती टाकून कडक कडक
काळा चहा बनवन
ू म्हाताऱयाला हदला. म्हाताऱयाने हचलमचा सरू का बाजल
ू ा ठे ऊन चहाचा
सरू का चालु केला.
थोड्या वेळाने म्हातारीने त्याला हळूच हवचारले,
“काय म्हणते सावकार ? दे ते का उसने पैसे सोयाबीन हनघेपयं त ?”
म्हातारा चाय पीत पीतच बोलला,
“नाही बा !”
“समद्याला हवचारून बहघतलं, कुणी बी उसने पैसे द्यायला तयार नाही !”
बोलता बोलता म्हातारीने हातातल्या व पायातल्या चांदीच्या पाटल्या व काकण
काढल्या व म्हाताऱयाच्या हातात हदल्या. व म्हणाली उद्या गोरे गावच्या सोनाराकडे जा.
ह्या पाटल्या, , काकण हवका आहण या खत आहण हकटकनाशक घेवन
ू .
तेवढ्यात हलंबा म्हातारा पुटपुटला,
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“नको नको !”
“अग एक एक रूपया जमवन
ू तुला ही चांदीची भांडी केली “
ते तू हवकायला सांगतेस ? माझ मी बघीन. तू तुझी भांडी ठे व तुझ्याकडे . मला
नाही पटत हे !
तेंव्हा शांतपणे म्हातारी त्याला बोलली,
“अहो तुंम्ही कुणाकडून तरी पैसे घेणारच आहात. त्यांना सोयाबीनवर द्यायचेच
आहे त. हे पण तसेच करा, आता हवका नंतर शेतातील माल हवकल्यावर तुमच्या हाताने पुन्हा
करा. ”
“तंुम्ही जर हे भांडी हवकून आताची गरज भागवली तर हनदान तुम्हांला
दुसऱयाकडे हात पसरवण्याची गरज नाही पडणार. ”
म्हातारीचे बोलणे म्हाताऱयाला पटले. दुसरा इलाजही नव्हता, काही केले तरी पैसे
हवेच होते. त्यामुळे म्हाताऱयाने ही हतच्या बोलण्याला होकार हदला. आहण एक मोकळा र्श्ास
टाकला.
एक हचंता संपली. आता पैसे मागण्यासाठी कुणाकडे हात पसरवण्याची गरज
पडणार नाही.
रात्र होत होती. दोघेही जेवेण करून आता झोपायच्या तयारीला लागले. साठ vat
चा गोळा जळत होता. म्हातारीने बाज टाकली गोधडे टाकली. आहण दोघेही आपआपल्या
बाजेवर झोपले. हलंबा म्हाताऱयाचे डोळे बंद होते. पण म्हातारा जागाच होता. त्याला झोप
लागत नव्हती, त्याच्या डोळ्यासमोर शेतातील हपकच हदसत होती. जो पयं त फवारणी
होणार नाही, तोपयं त त्याला चैन पडणार नाही.
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पवू ेकडे तांबड फूटत होते कावळ्याचे कावकाव नुकतेच चालू झाले होते. हलंबा
म्हातारा बाजेवरून उठला जमीन चाफलत चाफलत चष्मा हु डकला आहण डोळ्यावर लावला.
कमरे वर एक हात ठे ऊन दरवाजा उघडला. बाहे र नेमकच उजाडत होते. त्यामुळे जोत्यावर
बसला. हचलम काढून सरू के ओढ़ण्यात मग्न झाला. झाडावर पक्षांची हकलहबलाट सुरू झाली
. गोठ्यातले बैल उभे राहू न आपल्या हजभेने आपली पाठ चाटत होते . त्यामुळे त्यांच्या टाळाचा
नांद कानी पडत होता.
हलंबा म्हाताऱयाने आज सारे काम लवकर उरकून गोरे गावला औषध व खत
आणण्यासाठी तयारी करत होता. कारण त्याला आजच औषध आणन
ू फवारनी करायची
होती. त्यामुळे तो पहहल्याच नंबरच्या गोरे गावला जाणाऱया ऑटोररक्षा मधे बसला. त्याच्या
शेजारी गावातला हवष्णु आज्या ही बसला. तोही औषध आणण्यासाठी गोरे गावला जात होता.
हवष्णु आज्याची हालतही हलंबा म्हाताऱया सारखीच होती. हवष्णु आज्याला दोन मुले होती पण
ती दोन्हीही मुंबईलाच त्यामुळे हा ही हलंबा म्हाताऱया सारखा एकटाच पडला होता.
जवानपणाची वेगळी गोष्ट होती. पण, म्हातारपणीं दोन्हीकडे ही लक्ष द्यावे लागते . शेतीकडे
पण आहण शरीराकडे पण. ररक्षाची भरती झाल्यावर ररक्षावाल्यांनी खाली पडलेला दांडा
उचलला आहण गोरे गावच्या हदशेने रवाना झाला.
“कुठं ??”
औषध आणायला जातोस का हलंबा ?
हवष्णु आज्या बोलला
“हो तात्या !”
“सोयाबीनवर आळ्या खपू पडल्या,. म्हणलं औषध आणन
ू फवारणी करावी. ”
हलंबा म्हातारा हसत हसत बोलला.
त्यावर हवष्णु आज्या बोलला,
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“काय आपलं नशीब हलंबा !”
“आयुष्यभर शेतात कष्ट केले वाटलं म्हातारपणीं नातवंडा सोबत घरी बसन
ू
खेळावं, सन
ू ेच्या हातच खावं, पण आपल्या नहशबात कष्टा हशवाय दुसर काहीही नाही, पोरं
आपआपल्या परीने शहरात गेली. आहण हतकडे च स्थाहयक झाली. सण वाराला कधी मधी
येतात. एक दोन हदवस राहतात. अन् हनघन
ू जातात. आपल्याला बापजाद्याच्या जमीन अन् हे
गाव सोडू वाटत नाही !
हे ऐकून हलंबाचाही चेहरा थोडा उतरला, व त्याला म्हणाला,
“काय करावं तात्या ?”
“पोरांना आपल्याला सोडून थोडं राहू वाटत असेल? पण त्यांच्याही पोटा पाण्याचा
प्रश्न आहे. आपण अध्याा पोटी कधी उपाशी राहू न संसार चालवला. पण, आताच्या हपढीला ते
जमत नाही !
त्यांना सुख चैन आहण त्यांच्या मुलांना इंहग्लश हमहडयमचं हशक्षण हवं आहे . ते या
खेड्यात अन् सहा एकर कोरडवाहू जहमनीवर कसे शक्य आहे ? या सहा एकर जहमनीवर
त्यांचा अन् त्यांच्या बायकांचा सुख चैन कसा भागेल ?मी त्यांना वारं वार म्हणतो दोघामधन
ू
एकजणांनी या अन् शेती सांभाळा ! पण तेच मला उलट बोलतात, शेती हवका अन् तुंम्हीच
दोघे मुंबईला या !तुम्हीच सांगा तात्या? ह्या आपल्या काळ्या आईला आपण तळ हाताच्या
फोडावानी आजवर जपत आलो. हतला अन् या गावाला सोडून परदे शी कसं जायचं ?त्या
परीस मे लेलं बरं !”
ऑटोररक्षा गोरे गावला आला. तसे दोघेही उतरले. आहण आपआपल्या हदशेने
हनघाले. हलंबा म्हातारा सोनाराच्या दुकानात गेला. व म्हातारीने हदलेल्या त्या चांदीच्या
पाटल्या व काकण सोनाराला हवकल्या. व पैसे घेऊन औषधाच्या दुकानात जाऊन युररया
खत आहण हकटकनाशक औषध घेऊन गावाकडे परत रवाना झाला.
दहा वाजले होते , वारा शांत होता. हहरवीगार रानातील हपक आहण मोठ मोठी झाडे
स्तब्ध उभी होती. बंद हवा आहण आग ओकणारा सय
ू ा हळूहळू माथ्यावर येत होता. त्यामुळे
शरीरातन
ू घाम वाहत होता. हलंबा म्हातारा बैलगाडीतन
ू फवारणी पंप आहण खताची पोती
घेऊन घाईघाईत शेताच्या हदशेने हनघाला होता. त्याला संध्याकाळ होईपयं त साऱया हपकावर
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हकटकनाशक फवारणी करायची होती. म्हणन
ू हलंबा म्हातारा लगबगीने शेतावर गेला,
शेतात म्हातारी त्याची वाट बघतच होती. आल्या आल्या हलंबा म्हातारा कामाच्या तयारीला
लागला हे बघन
ू म्हातारी बोलली,
“अहो !
अगोदर दोन घास खा तरी, सकाळपासन
ू फि चहावरच आहात !”
त्यावर हलंबा म्हातारा बोलला,
“नको !”
मला आता काहीही नको, जोपयं त सारा हसवार फवरणार नाही तोपयं त एक
घासही खाणार नाही. जा तू बी तयारी कर, घे हा हांडा आहण आन पाणी हवहहरीतन
ू
हबगीहबगी. हे बोलताच म्हातारीने चटकन हांडा उचलला. आहण घाई घाईत हवहहरीवरुन
पाणी भरून घेऊन आली. म्हाताऱयाने ते पाणी पंपाच्या आत ओतलं त्यात चार ढक्कन
हकटकनाशक औषध टाकले टाकी बंद केली. आहण पंप पाठीवर अडकवले. पंप चालू
करण्याअगोदर म्हाताऱयाने एक नजर हपकावर टाकली. उं च उं च वाढलेली अन् फुलांनी गच्च
भरलेली ती झाडे जणू काही सोळा वषाा ची पोरच, ऐन ज्वाणीत आली अशी ती भासत होती.
म्हाताऱयाने पंप चालू केला अन् भरा रा आवाजाने फवारणीला सुरवात झाली.

म्हातारी फवारणीसाठी पाणी आणन
ू दे त होती. आहण टोपलीत खत घेऊन
हपकांवर हशरकाव करीत होती. म्हातारा फवारीत होता. दोघांचीही काम करण्याची कसरत
चालच
ू होती.
संध्याकाळ पयं त सहा एकर वावर पालथे घालायचे होते. थांबन
ू चालणार नव्हतं.
कारण, हपकं फुलांवर आली होती. त्याला जर हकटकांच्या हवघ्नाने जर आक्रमण केले तर,
फुलं येण्याअगोदरच गळून जातील. आहण होत्याच नव्हतं होईल. सारा सत्यानाश होईल.
त्यामुळे हलंबा म्हातारा जीवाची पवाा न करता फवारणी जोमाने करीत होता. त्याला तहानेचे
आहण भक
ू े चेही भान राहहले नव्हते . म्हातारीही युररया खत फेकण्यात मग्न होती.
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सय
ू ा मावळतीला जात होता सय
ू ा फि हात दोन हातच जहमनीत जाण्याचा बाकी
होता. हलंबा म्हाताऱयांनी ही सारं शेतं सय
ू ा डूबण्याच्या आतच फवारून घेतलं होतं. म्हातारीही
पाणी आणन
ू आणन
ू थकली होती. धऱू यावर येऊन म्हाताऱयाने पंप खांद्यावरचा खाली
उतरवला . पाण्याने हात स्वच्छ धुतले. आहण घटाघटा पाणी प्पयाला. दोघांनीही धऱू यावरच्या
दगडांवर बसन
ू हवसावा घेतला. हदवसभर काबाडकष्ट करून दोघेही थकले होते. तरीही
जसा आखाड्यातला पहहलवान मार खाऊन जख्मी होतो. आहण हवजयी झाल्यावर साऱया
वेदना तो हवसरून आनंदी होतो. तशीच, हपकावर फवारल्या नंतर म्हातारा म्हातारी आनंदी
झाली होती.. कारण पाऊसही व्यवहस्थत होता. फवारणीही व्यवस्थीत झाली होती. एका एका
झाडाला फुलांचे गोळकेच लागले होते. यंदा हपक हातन
ू जाणार नाही, असे हलंबा म्हाताऱयाला
वाटत होते . व तो आनंदी होत होता. हळूहळू अंधार होत चालला होता. आपट्याच्या झाडाला
बांधलेली बैलेही घराकडे जाण्यासाठी ओढाताण करीत होती. मान हलवन
ू गळ्यातील
घंटीच्या आवाजाने मालकाला घरी जाण्याचा इशारा करीत होती. हे बघन
ू म्हातारी उठली
आहण म्हाताऱयाला बोलली,
“चला लवकर घरी !
नाहीतर अंधार होईल, बैलही घाई करतात घरला जाण्याची. ”
हे ऐकून हलंबा म्हातारा बोलला, “व्हय व्हय चल लवकर घरी !
घरी जाऊन तुला स्वयंपाकही करायचा !”
असे बोलन
ू हलंबा म्हातारा दगडावरुन उठला. हदवसभराच्या त्या अवघड कामाने
हलंबा म्हाताऱयाचे सारे अंग दुखत होते . त्याला हतथेच पडून रहावेसे वाटत होते . पण, अंधाराचे
साम्राज्य वाढतच चालले होते. म्हणन
ू , दोघेही बैलगाडी जुंपन
ू गावाच्या हदशेने रवाना झाले.
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सवा काही ठीक चालले होते . हकटकनाशक आहण युररया खताच्या टॉहनकने
हपकेही धष्टपुष्ट झाली होती. हळूहळू फुलांचे रुपांतर आता कोवळ्या वादीत होत होते .
फुलातन
ू आता कोवळ्या शेंगा बाहे र येत होत्या, फुले आता शेंगात रूपांतररत होत होत्या.
हियांना जसे गरोदर पणात सवा च पोषणसत्व दे ऊन त्या पोटातल्या बाळाला धष्टपुष्ट
बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो, अगदी तसेच हपके फूलांवर असतांना हलंबा म्हाताऱयाने त्या
हपकांची हनगा राखली. आता एक दीड महहन्यानंतर सुगीचे हदवस (हपक कापणी )चे हदवस
येणार होते सवा च शेतकरी यंदाच्या हपकाला बघन
ू आनंदी झाले होते . कारण गेली दोन वषा
पाऊस त्यांना दगा दे त होता. कधी दुबार पेरणी तर, कधी पाण्याच्या अभावी वर आलेली हपक
वाळत होती. या दोन वषाा त शेतकरी सतत दुष्काळाला तोंड दे त होते . पण यंदा त्यांना तसे
हचत्र हदसत नव्हते. कारण, सुरवातीपासन
ू ते आतापयं त पावसाने त्यांना धोका हदला
नव्हता, त्यामुळेच सारे शेतकरी आनंदात होते . आता फि एका पावसाची गरज उरली होती.
आहण तो आज ना उद्या येणारच या आशेवर सारे शेतकरी होते. आता शेतीतील
मे हनतीची सारे काम संपली होती. आता साऱया झाडांना शेंगा धरत होत्या. तीस हदवसांनी
त्या शेंगा पररपण
ू ा होतील आहण त्याच्या पंधरा हदवसानंतर कापणीला सुरवात होईल. हलंबा
म्हातारा अन् म्हातारी रोज शेतात येत होती. आहण काळ्या आईच्या कुशीतली ती हहरवी खाण
बघन
ू आनंदून जात होती. हलंबा म्हातारा मनाशी बोलत होता, “एक बैल मोडला तेंव्हा वाटलं
शेतीचे कसे होणार पण दे वांच्या आशीवाा दाने सवा काही ठीक झाले. दुसरा बैल पण हमळाला
जेंव्हा जेंव्हा जे जे पाहहजे होतं ते ते मला हमळालं आन् यंदा शेतात सोनं बहरून आलं. ”
हदवसामागन
ू हदवस जात होते. पण, पाऊस पडण्याचे काही हचन्ह हदसत नव्हते.
कारण आता एका खऱया पावसाची हपकांना गरज होती. आहण तो पाऊस हपकाला
अत्यावश्यक होता . जर आता पाऊस पडला नाही तर त्या कोवळ्या शेंगाची वाढ होणे
मुश्कील होते . पुन्हा शेतकऱयावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यांच्या आनंदाने हळूहळू
दुखात रुपांतर केले. सारे शेतकरी दे वाकडे साकडे घाहलत होते, “एकदाचा पडू दे “म्हणन
ू ,
नवस बोलीत होते. शेवटी त्यांच्याकडे ही दे वाला हवनवण्या व्यहतररि दुसरा पयाा यच नव्हता.
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कारण त्यांची शेती ही पण
ू ा तः पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबन
ू होती. त्यामुळे दे वाला साकडे
घालण्या व्यहतररि त्यांच्याकडे दुसरा काहीही पयाा य नव्हता. साऱया शेतकऱयां प्रमाणे हलंबा
म्हाताऱयाचीही हतच दशा होती. दरवषी प्रमाणे याही वषी बहघतलेले स्वप्पने धुळीस हमळणार
आहण पुन्हां कजाा चा डोंगर उभा राहणार. हे पक्के होते .
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तीन चार महहन्याची गरोदर िी हतच्या पोटातला हजव नेमकाच उलगडत होता.
त्या िीला पौहष्टक आहार घेण्याची गरज आहे . पण हतचा अचानक पण
ू ा आहारच बंद केला तर
त्या पोटातल्या हजवाची काय दशा होणार ?हनिीतच ते बाळ कुपोहषत जन्मा येणार. हतच
अवस्था हलंबा म्हाताऱयाच्या, आहण दुसऱया शेतकऱयाच्या शेतीची झाली होती. यावषी ऐन
वेळी पावसाने घात केला होता. शेंगा व त्यातील दाणा टपोरा न होता कोवळे पणीच सुकून
जात होता. आहण या पावसाच्या कमतरतेमुळे शेतकऱयांचे ७० % नुकसान झाले. ज्या झाडाला
७०-८०- शेंगा येत होत्या. त्या झाडाला पावसाच्या कमतरतेमुळे आहण तळपणाऱया
उन्हामुळे तीन चार शेंगाच तग धरून वाढत होत्या. बाकीच्या कोवळे पणीच वाळून गेल्या
होत्या. आहण या शेवटच्या पावसामुळे हलंबा म्हाताऱयाचा तोंडचा घास हहरावला. उतरते वय,
शेतातील कष्ट, त्यात दुष्काळाची झळ, त्यामुळे हलंबा म्हातारा खुप खचन
ू गेला होता. रोज
शेतात आंब्याच्या झाडाखाली येऊन एकांतात एकटाच बसत होता.
त्याला आता बँकची सोसायटी, धोंडुचे उधार घेतलेले पैसे, घनश्याम
मारवाड्याकडून, व्याजावर घेतलेली बी हबयाणे, बायकोचे हवकलेले चांदी, त्याच्या
डोळ्यासमोर हदसत होते.
काय करावं नी काय नाही हे त्याला कळतच नव्हते . सध्याचे हपक बघन
ू यात
खत पाण्याचा खचा ही भरून हनघणार नाही, हे त्याला हदसत होते . पावसाच्या न येण्याने सारा
गावच सुन्न झाला होता. सोन्यासारखे हपक हातन
ू जातांना हदसत होते. कोणालाही जेवण
गोड लागत नव्हतं. घरातले कुणी मे ल्यासारखे, सवा च शेतकरी दुःखी आहण हचंतेत होते.
हलंबा म्हातारा शेतात आंब्याच्या झाडाखाली दुःखी बघन
ू शेजारच्या शेतातला महाजी
म्हातारा त्याच्या जवळ आला, तसा हलंबा म्हातारा महाजी म्हाताऱयाला बोलला.
“कोण ?”
“महाजी काका ?”
“हो !”
“काय करतोस हलंबा ?”
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“काय नाय, या या बसा !”
महादा म्हातारा त्याच्या जवळ गेला हवठ्ठला पांडुरं गा म्हणन
ू त्याच्या शेजारी मांडी
घालन
ू बसला.
“हलंबा, भर हचलम !”
हे महाजी म्हाताऱयाचे बोल ऐकताच हलंबा म्हाताऱयाने कमे जाच्या हखशात हात
घातला , हचलम अन् बटवा काढला, बटव्याची गाठ सोडून त्यातला तंबाकू हचलमीत भरला.
हचलमीच्या टोकाला रोजचं मळकट कापड गुंडाळून हचलम तोंडाला लावन
ू माचीसच्या
काडीने हचलम पेटवली, दोन तीन सरू के मारून हचलम महाजी म्हाताऱयाकडे हदली, दोघेही
हचलम ओढतात, हचलम ओढून झाल्यावर महाजी नाराज अवस्थेत हलंबा म्हाताऱयाला बोलतो,
“काय हलंबा, काय झालं हे !”
“आरं , जर असचं चालू राहीलं तर काय करायच आपण दरवषी ?”
त्यावर हलंबा म्हातारा बोलला,
“होय काका काय करावं !
आपल्या हातात मे हनत करायच आहे फळ द्यायचं त्याच्या हातात आहे .
मे हनत करण्यात आपण काहहही कसर नाही ठे वली,
बारा महीनेही राब राब राबलो. पण, शेवटी नशीबच आपलं फूटकं. त्याला
आपणतरी काय करणार ? आता या वषी काय करावं काही समजयंना. ?”
त्यावर महाजी बोलला,
“दोन वषा झाले शामराव सावकाराचे व्याजाने पैसे घेतले होते. गेल्या वषी
शेतातल्या हपकांने धोका हदला. वाटलं यावषी तरी त्याचे सवा पैसे फेडावे . पण, या वषीही
पावसाची हतच बोंब !”
बोलता बोलता महाजी म्हाताऱयाचा कंठ दाटून आला. दोघांच्याही मनात एकच
दुःखाचे वावटळ गोंगावत होते . महाजी म्हाताऱयाने बोलणे तेथेच संपन
ू , हातात काठी
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घेऊन आपल्या शेताच्या हदशेने जाऊ लागला. हलंबा म्हातारा त्याला एकटक नजरे ने बघतच
होता. हलंबा म्हाताऱयाला त्याचा दे ह हदसत नव्हता. तर, त्यात दडलेले ते अथांग दुःख हदसत
होते . त्या हहरव्या रानात सगळीकडे अशांतता पसरली होती. महादा आहण हलंबा म्हाताऱया
सारखे तेही दुःखीच वाटत होते. मोठमोठी झाडे स्तब्ध उभी होती. त्याचे पानही हलत नव्हते ,
जणू काही त्यांच्या दुखात तेही सहभागी झाले. त्यांच्या कजाा चा भार झेलत.
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हंगामाचे हदवस आले. शेतातील पेरलेली हपके आता काढणीला आली होती.
हपकांची पाने सवा वाळून गळून गेली होती. आता फि त्या हपकांचे सांगाडे च हदसत होते.
आहण त्या सांगाड्याला तीन चार शेंगा लटकलेल्या हदसत होत्या. आता सवा शेतकरी
हपक कापणीत मग्न झाली होती. काळ्या आईनी जेवढे पदरात पाडले होते, तेवढे शेतकरी
घरात नेण्याची घाई करीत होते . कारण जशी पेरण्याची घाई तशीच कापन
ू सुडी घालण्याची
घाई करावी लागते. जर कापणीच्या वेळेस पाऊस आला तर, जे आहे तेही पदरात पडणार
नाही. म्हणन
ू हलंबा म्हातारा आहण म्हातारी सकाळीच हवळा घेऊन शेतावर कापणी करीत
होते . कोपलेला हनसगा , तहान न भागलेली जमीन, पाण्याच्या अभावी करपलेली हपके, आग
ओकणारा सय
ू ा अशा हबकट अवस्थेत हपकांची कापणी सुरू झाली. रोज कापणी करायची
आहण संध्याकाळी सुडी घालायची. हलंबा म्हाताऱयाने आहण म्हातारीने पाच सहा हदवसात सवा
शेतातील हपकांची कापणी करून सुडी घालन
ू तयार ठे वली. आता त्या सुडीतील शेंगातील
दाणे मळणयंत्रातन
ू बाहे र येण्यास आतुर झाले होते.

जशी पवू ेकडे तांबट फूटायला सुरवात झाली तशी हलंबा म्हाताऱयाची घाई झाली,.
कारण , आज शेतात मळणयंत्र येणार होतं. त्यामुळे पोतं, चवाळं , गोणा, टोपली, म्हातारा बैल
गाडीत टाकीत होता. हदवस उगवायच्या आत त्यांनी आवराआवर केली. आहण दोघेही
बैलगाडीत बसन
ू शेताच्या हदशेने हनघाले. शेतावर पोहचल्यावर त्यांनी सुडीच्या वर अंथरलेले
गवताच्या पेंढ्या बाजल
ू ा काढल्या. आहण सोबत आणलेली चवाळे जहमनीवर अंथरली, पवू ेकडे
मोठा लालबुंद हदसणारा गोळा आता तेजमय होऊन पुढे पुढे जात होता.
थोड्या वेळात हलंबा म्हाताऱयाच्या शेतात मळणयंत्र आले तसे दोघेही कामाची घाई
करतात. मळणयंत्र सुडीच्या शेजारी उभे होते , त्याच्या आजुबाजुला दाणे वाया जाऊ नये
म्हणन
ू म्हातारा चवाळे अंथरतो. मळणयंत्र चालू करण्यापवू ी त्याला म्हातारीने अगरबत्ती
लावन
ू प्रसाद म्हणन
ू साखर ठे वली आहण जास्तीत जास्त धान्य पदरात पडू दे म्हणन
ू काळ्या
आईला साकडे घातले. आहण, मळणयंत्राच्या मालकाला मळणयंत्र चालू करायला सांहगतले.
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क्षणातच भरा भरा आवाज करीत मळणयंत्र चालू झाले. कवेत मावेल तेवढे काडं
रोजदार त्या मळणयंत्रात टाकीत होते. मळणयंत्राच्या आत त्या लोखंडी गोलाकार
हखळ्याच्या चाकाने क्षणात त्या काडाचे भश्ू यात रुपांतर होत होते आहण पंख्याच्या साह्याने
भस
ू ा बाहे र फेकला जात होता. आहण, त्यातील दाणे चाळणीतन
ू चाळून एका हनमुळत्या
तोटीतन
ू बाहे र पडत होते. त्या हनमुळत्या तोटीच्या शेवटी हलंबा म्हातारा आहण म्हातारी
टोपलीने दाणे भरून पोत्यात जमा करीत होते, मळणयंत्राने पाच सहा तासातच त्या सहा
एकर शेतातील धान्यांतील काडं हगळून फस्त केले आहण त्या वाळलेल्या हपकांचे बाकी
अवयव बाहे र फेकून फि धान्यच हलंबा म्हाताऱयाच्या हवाली केले.
मळणयंत्र बंद झाल्यावर हलंबा म्हाताऱयांने पोत्यात जमा केलेल्या धान्यांवर नजर
हफरवली आहण त्याला धक्काच बसला ज्या शेतात त्याला दरवषी तीस ते पस्तीस पोते धान्य
व्हायचे , त्या शेतात यावषी फि चार पोतेच धान्य झाले,. हे धान्य नेऊन बाजारात हवकले तर
जो पेरणीला खचा झाला तेवढाही हनघणार नव्हता. पण याला दुसरा इलाजही नव्हता,
हनसगाा ने जेवढे पदरात पाडले त्याला हसत हसत हस्वकार करण्याची आता शेतकऱयांना
सवय झाली होती. कारण या वषी सवा शेतकऱयांच्या पदरात हनसगाा ने हनराशाच टाकली
होती. "जे जगाला ते आपल्याला" ही जुनी म्हण आठवन
ू हलंबा म्हातारा जे भेटले त्यात
समाधान मानन
ू ते धान्य बैलगाडीत टाकून गावाकडे रवाना झाला.
या वषी पाऊस पडला नव्हता म्हणन
ू , आँक्टोबर महहन्यातच सारे शेत उनगले
होते . शेतातील तरू उभ्या उभ्याच वाळून गेली होती. पावसाने खरीब हपकांचीच वाट लावली
होती. म्हणन
ू रब्बी हपक गहू , हरभरा, करडी, सुयाफूल ही हपके शेतात पेरण्याचा प्रश्नच
नव्हता, पाणी नसल्यामुळे हे सारे अशक्यच होते. वाहटोळी सारखे दुष्काळ हलंबा
म्हाताऱयाच्या आहण शेतकऱयांच्या भोवती गोंगावत होतं. हदवाळी सात आठ हदवसावर येऊन
ठे पली होती. वषा भर भेटीला न येणाऱया हलंबा म्हाताऱयाच्या चारीही मुली हदवाळी सणाला
भेटीला येणार होत्या, दोन हदवस आई वहडलांच्या साहनध्यात घालवण्याचा आहण जुन्या
आठवणी ताज्या करण्याचा, चार हदवस माहे री आनंदात राहण्याचा हाच तो एक सण. त्यामुळे
तीन हदवस अगोदरच चारीही मुली माहे री आल्या. पण, मुम्बईला राहणायाा दोन्हीही मुलांना
याही वषी गावी येऊन हदवाळी साजरी करायला वेळच हमळाला नाही. त्यामुळे दोघांनीही
आपल्या कुटुंबासोबत मुम्बईलाच हदवाळी करण्याचे ठरवले. त्यामुळे हलंबा म्हाताऱयाला इकडे
आड हतकडे हवहीर अशी, दुतोंडी समस्या उभी ठाकली, जर दोघापैकी एकही मुलगा गावी
आला असता तर, त्याचा मुलींच्या साडीचा तरी खचा वाचला असता. जेमतेम बारा पंधरा
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हजाराचा माल हलंबा म्हाताऱयाला झाला होता. त्याने अध्याा पैशात थोडे थोडे कजा चुकवन
ू अधा
पैसे वषा भराच्या सुख दुःखासाठी उराशी बाळगन
ू ठे वायचे ठरवले होते. पण या हदवाळीत पाच
सहा हजारात गाडल्या जाणार हे नक्की होते . पण आयुष्यात स्वतः उपाशी राहू न
लेकीबाळीला सुखात ठे वणाऱया हलंबा म्हाताऱयाने ठरवले होते की, यंदाची हदवाळीही
मुलींसाठी आनंदाचीच करीन, मुलींना नातवंडाना हवे ते हलंबा म्हाताऱयांने आणन
ू हदले.
हदवाळीचे चार पाच हदवस चारही मुलींनी अगदी आनंदात घालवले. जाण्याच्या अगोदर
मुलींना तालुक्याला नेऊन त्यांच्याच हाताने त्यांना हव्या त्या साड्या, नातवंडांना हवे ते
कपड़े घेऊन चारही मुलींना त्यांच्या सासरी सोडून आला. एक जुनी म्हण आहे , ”दुष्काळात
तेरावा महीना “आहण ही म्हण हलंबा म्हाताऱयाला यावषी तंतोतंत लाग ू झाली. हदवाळी झाली
तीन चार हदवस उलटूनही गेले. पण त्यांनी हदवाळीच्या बोलीवर घेतलेले कजा काही हलंबा
म्हाताऱयाला झोप लाग ू दे त नव्हते , घनश्याम मारवाड़ी आहण धोंडुला हदवाळीत दे तो म्हणन
ू
बोलणी केली. आता हदवाळी संपली आता काहीही केले तरी त्यांचे पैसे त्यांना द्यावेच
लागणार. नेमक्या हदवाळीतच हलंबा म्हाताऱयाचे हदवाळ हनघाल्या सारखे झाले होते .
सवा त्र काळोखी शांतता पसरली होती. रात्रीचे बारा वाजले होते . हदवसभर धावपळ करून
सवा च आपआपल्या घरात साखर झोपेत होते . गोठाही शांत होता. त्या हकरा अंधारात अधन
ू
मधन
ू एखाद्या कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज येत होता. सगळीकडे भयान शांतता पसरली
होती. पण या भयान रात्री हलंबा म्हातारा अजन
ू ही जागीच होता. या शांत रात्रीही त्याच्या
डोक्यात हवचारांचे काहू र माजले होते . समोर येणारे हे एक वषा कसे काढायचे ?आहण
हदवाळीच्या बोलणीवर घेतलेले पैसे कसे फेडायचे ?याचाच हवचार त्याला सतवत होता छळत
होता. यातन
ू हनघायचा मागा तो शोधत होता. रात्रभर हवचार करून त्याला एकच मागा हदसत
होता. पण त्या अगोदर त्याला तो मागा योग्य आहे की नाही यासाठी त्याच्या बायकोला ही
हवचारणे गरजेचे होते . हलंबा म्हातारा बाजेवरून उठला बाजेखाली ठे वलेला चष्मा काढला .
पाण्याच्या हांड्याजवळ गेला, ग्लासात पाणी घेतले. घटाघटा पाणी प्पयाला. हचलम पेटवली
हचलमीचे तीन चार सरू के ओढले. आहण, तसाच हचलमीत जळत असलेला तंबाकू जहमनीवर
टाकून तो पायाने हवझवला. पुन्हा बाजेवर जाऊन थोडावेळ बसला. हभंतीला अडकवलेल्या
घड़ीवर नजर हफरवली रात्रीचे दोन वाजत होते. पण हलंबा म्हाताऱयाने ठरवले, आजच ही गोष्ट
म्हातारीच्या कानावर घालायची. म्हणन
ू , पुन्हां उठला बायकोच्या बाजेवर जावन
ू बसला आहण
हळूच हतला आवाज हदला.
“ये,
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ऐकले का ?उठ ! “
“कोण ?
तुम्ही !

काय झालं ?

तब्येत ठीक आहे ना !”
म्हातारी त्याच्या डोक्याला हात लावन
ू हवचारत होती.
“नाय नाय !ठीक आहे तब्येत, ठीक आहे !”
हलंबा म्हातारा हसत हसत म्हणाला
“मंग ?”
“काय झाले रात्रीचे दोन वाजले अजन
ू कसे झोपले नाही तुंम्ही ?”
म्हातारी बोलली,
“कशी झोप लागणार ?”
“पेरणीसाठी घेतलेले पैसे हदवाळी झाल्यावर वापस करायचे होते . पण आता
हखशात दमडी पण नाही, साऱया गावाला ठाऊक आहे , हा हलंबा बुद्ध हदलेला शब्द पाळणारा
माणस
ू हाय. आता काही केलं तरी चालेल अगदी जहमनीचा एखादा तक
ू ड़ा हवकायचे काम
पडले तरी चालेल. पण, बोलणीवर त्यांचे पैसे त्यांना वापस करायचे म्हंजी करायचे, बस्स !”
जहमनीचा टुकड़ा हवकायचे म्हणल्यावर म्हातारीला खडबडून जाग आली अन्
त्याला म्हणाली
“आहो काय बोलता हे ध्यानावर आहात की नाही. ! तुमची खानदानी जमीन आहे
ती हतला हवकायच म्हंजी, भावहकत नाक कापेल की आपलं ! त्यापरी त्यांना आपण हात
जोडून हवनंती करू. आहण एक वषाा ची मुदत आणखी माग ू आहण पुढच्या वषी सवाा चे पैसे
चक
ू ते करू !”
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“अगं हो पण थोडे फार तरी त्यांच्या हातात टेकवावे लागतील की नाही ?यंदाच्या
दुष्काळाची झळ फि आपल्यालाच नाही तर साऱया मुलखाला आहे . जमीन हवकण्या पेक्षा
एक दुसरा बी मागा आहे . बघ पटतय का तुला ते !”
“कोणता ?”
म्हातारी आियाा ने त्याच्याकडे बघन
ू म्हणाली.
“बैल हवकायचा !”
म्हातारा बोलला,
“काय ? अहो पण !”
“नाही, आता तू काही बोलू नको, यातन
ू बाहे र हनघण्याचा दुसरा काही मागा च मला
सापडत नाही. हे बैल हवकून कजा आहण वषा भराचं तरी आपलं भागेल, अशा दुष्काळात
आपणच उपाशी तर बैलाला काय द्यावं !”
“व्हय, दुसरा काय पयाा य ?
बघा, करा तुमच्या हवचाराने !”
असे बोलन
ू दोघेही त्या काळोख्या शांत रात्री सारखे शांत झाले. आहण हलंबा
म्हाताऱयाच्या डोक्यातले वादळही क्षणात शांत झाले.
सकाळचे चार वाजले होते . म्हातारी बाजेवरून उठली तशी गोठ्याकडे गेली.
चाबीने गोठ्याचे कुलपू उघडून कवाड उघडले. आपल्या मालहकणीला गोठ्यात आलेले बघन
ू
दोन्हीही बैल उठून उभे राहू न, आळस दे ऊन आपल्या हजभेने अन् हशंगाने आपले अंग चाटीत
होते व खाजवीत होते . त्यांना वाटले रोजच्या प्रमाणे म्हातारी त्यांना अंगणात नेऊन बांधणार.
पण , त्या मक्
ू या जीवाला काय माहीत की, आज त्यांचा या गोठ्यात अन् मालक, मालकीणी
सोबत शेवटचा हदवस आहे . म्हातारी त्यांच्या जवळ जाऊन दोघांना ही कुवाा ळीत होती.
आजवर हजवाभावाचे नाते जडल्यामुळे, त्या बैलाकडे बघन
ू म्हातारीच्या डोळ्यात अश्रू येत
होते . त्यांच्या पाठीवर हात हफरवन
ू हु ंदके दे त बोलत होती.
“माफ करा रे बाबांनो !
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आम्ही आमच्या स्वाथाा साठी तुम्हांला हवकतोय !”
आज मंगळवार. आज हहंगोलीचा बैल बाजार. त्यामुळे हलंबा म्हाताऱयाने ठरवले
की, आजच बैल बाजारात घेऊन जायायचे. आजचा हदवस गेला तर पुन्हां एक आठवडा थांबावे
लागेल. त्यामुळे, दोघांनीही बाजारात जाण्यासाठी तयारी चालू केली. म्हातारीने मोठ्या
भगल्ू यात चुलीवर पाणी ठे वले. गरम झाल्यावर ती ते भगुले घेऊन बैलांजवळ गेली शेणाने
माखलेले त्यांचे अंग साफ केले. त्यांना धुवन
ू स्वच्छ केले. हलंबा म्हाताऱयाने त्यांच्या हशंगांना
रं ग हदला. त्यांच्या नाकात नवीन वेसण घातल्या. त्यांना पोळ्याला आणलेल्या नवीन
घागरमाळा घातल्या. बैलांचा शेवटचा हदवस म्हणन
ू , म्हातारीने त्यांच्या तोंडात गोड
घालण्यासाठी परू ण पोळ्या करून दोघांनाही चारल्या. सकाळीच सारे काम आटपन
ू दोघेही
बैलांना घेऊन हहंगोलीच्या हदशेने रवाना झाले.
सय
ू ा हळूहळू वर चढत होता तसे हलंबा म्हातारा अन् म्हातारी हहंगोलीचे अंतर
घाईघाईत कापत होते . एक दोन तीन चार गाव पालथे घालीत हलंबा म्हातारा अन् म्हातारी
सकाळी अकराच्या सुमारास हहंगोलीत दाखल झाले. अठरा, वीस हकलोमीटरचे अंतर कापन
ू
दोघेही थकले होते म्हणन
ू एक चहाचे दुकान बघन
ू , दोघेही चहा हपण्यासाठी अन् क्षणभर
हवश्रांती घेण्यासाठी हतथे थांबले. दोघेही थोडावेळ हतथे बसले चहा हपला म्हाताऱयाने हचलम
ओढली आहण बाजारांच्या हदशेने हनघण्याआधी त्या दोन्हीही बैलांना एकदा शेवटचे मनभरून
बघू लागला, कारण, आता हे दोन्हीही बैल त्याला कधीच हदसणार नव्हते . ज्या बैलांने
आपल्याला सख
ू ा दुखात साथ हदली आज आपण मात्र आपल्या सुखासाठी त्यांना हवकतो
दोघेही डोळ्यातन
ू अश्रू गाळीत बैल बाजारांच्या हदशेने हनघाले. बाजारात बैलांची तुडुंब गदी
झाली होती. यंदा दुष्काळाचा चटका फि, हलंबा म्हाताऱयालाच लागला नव्हता तर त्या
हजल्ह्यातील साऱयाच शेतकऱयांना लागला होता. यंदा जर स्वतः शेतकऱयांवर उपासमारीची
पाळी आली तर बैलांना कोण पाळणार ?जर माणसांनाच प्पयायला पाणी नाही तर, बैलांना
कुठून पाणी आणायचे ? या हवचारांने हजल्ह्यातील पुष्कळ शेतकऱयांने हलंबा म्हाताऱया
सारखाच बैल हवकण्याचा पयाा य हनवडून बैल हवकायला बाजारात आणले होते . हलंबा म्हातारा
ज्या वेळेस बैल हवकत घेण्यास बाजारात आला होता, तेंव्हाचे हचत्र वेगळे होते . तेंव्हा बैल कमी
आहण ग्राहक जास्त होते आज मात्र सारे बैलच हदसत होती. बैलांना हवकत घेणारा ग्राहक
दूरदूरपयं त हदसत नव्हता. हलंबा म्हातारा अन् म्हातारी त्या बैल बाजाराच्या एका कोपऱयात
आपले बैल घेऊन बसले होते . आहण दूरदूरपयं त नजर हफरवत होते . एखाद्या ग्राहकासाठी.
त्यांच्या मनात एकच हवचार येत होता. कुणीतरी यावं. आमची बैल जोड़ पसंद करावी. सौदा
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करावा. आहण आम्हांला पैसे दे ऊन येथन
ू मोकळे करावे. याच आशेने ते दोघे बसले होते , हबना
पाण्याचे हबना भाकरीचे एका बैल हवकत घेणाऱया ग्राहकाची वाट बघत.

************************************************************************
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रात नदस मेहनत करी
खाई कष्टाची भाकरी
पोसतो नह दुननया सारी
बाप माझा शेतकरी !!

तयाला साऱ्या दुननयाचा घोर
म्हणन
ू खाई अर्धीच भाकर
जगा देतो तो पोटभर
ना तयाला सख
ु नतळभर
तयाच्याच कष्टाच खाती सारी
बाप माझा शेतकरी !!

तयाच्या मळ
ु े च सार जग
ना नदसती तयाच कुणा दुुःख
तयाचच खाऊन, सवाव सख
ु
तयाच्याच ननशबी आलाय भोग
रात नदस ढेकळात मरी
बाप माझा शेतकरी !!

काळ्या मातीची तयाची खाणं
राबी तयाच्यात नवसरून भान
घेऊन वाड वनडलाची आण
काढी तयातन
ू नहरवं सोन
नसे तयाला नकमत जरी
बाप माझा शेतकरी
बाप माझा शेतकरी !!
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