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एकटे जीव साठी मान्वव  शवीी  प ्ाांी  प्ाव्ा व अवल क् 
अ�ण कुळकण� ां े ल�णी् एकटे जीव 

श्.  �ण कुळकण� यांचया दआा कथांचा संगआ “एकसे 
््व” वाचेारा म् एका  गळयावेगळया  ीअाअचे 
ीण मराला लुबि काणााया अविाे पवेश केला. �ा कथा 
मआसले ेा कथा  आेे  मआसले ेा  य्�अचते  आेे , ेा 
कि् एखाद् कथा लघु कादबंा्चे �ीआ् िााण काेे  . 
‘अवोाबाई’ आ् द्घर कथा. 

 श्.  �ण कुळकण� आ े्म्रदााांचया घााेले. ीण 
सवाेंंयारंेा ्म्रदाा्चे अदवस संीले आ्े.े अश�णासाो् तयांर् कककण स्डले  अण 
इं् ्अर ा आ्णयासाो् तयांर् क्कआाीाू, सांगल्, मुंबई  श् भसकंे् केल्. शेवस् 
बड्उाला सथाअयक आ् र तयांर् सवेतचा  यवसाय स�ु केला. क्कण ेे बड्दा �ा 
पवासाे तयांर् वेगवेगळया पदशेाेल् वेगवेगळ् भाषा ब्लणाा्, अभनर अभनर  यवसाय 
काणाा्, कि्  डाण् ेा कि् संनयास िमारे ी्चलेल् अवदार माणसेआ् ीाअआल्. तयांचे 
 ीवूर अचत्काण तयांर्  ीकया कथाेरू केले  आ.े तयांच् कथा मरावा इेका अवल�ण 
पभाव साकेे क� मराेरू आलूच शके राआ्. तयाचे पमखु कााण मआण्े तयांच्  थरीूणर, 
रासठयमय, ओघवे् भाषाशैल्. तयांचे माअमरक  वल्कर. तयांचे ््वराचे ख्लवा अचंेर. 
तयांर् केलेल् माणसांच् ीााख  अण तयांर् मारव् ््वराबाल काललेले अरेकषर. एकआ् 
एकआ् कथा तयार्  श् अलअआलेल् राआ् क� ्् वााठ गमयाचया  चच ीाेळ्वा गेल् 
राआ्. एक लेखक या रातयारे तयांरा ााा वाचे सथार उावे लागेल.  अण पाममुयारे तयांर् 
जया कथाअविाे  ीकयाला अाावले  आ े ेे मााो् कथासंगआाला  गद् रवे  अण 
 गद्  ीअाअचे  आ े�ाबाल तयांचे  ंेतकाणीूवरक  अभरंदर काावेसे वासेे.  

तयांच् पतयेकच कथा कदयाला अभडणाा्  आ.े “अेजया” �ा ीअआकयाच कथेे 
“अेजया” आ् एक  गळ् वेगळ्  य्� लेखकारे  गद् ््वंे  भ् केल्  आ.े 
कुणालाआ् “ईठला”  श् आांक मााणाा् आ्  य्� अेजया लेखकाला  ीण  से का काे् 
ेे सांगे्, 

 “भज ईठल, ब ल ईठल, ईठल ल ाईला सव�कवेक 
      ्ुज्ाा् ईठल, माज्ाा् ईठल, म णण् क णा  ुखवण ्ाई.कक 
 व्ेका् ईठल बगा्ंी साव्  ावली क  � आ्ा  ा ण्् क णाला 

 ुखीवला जा् न ाई. म णण्  ा    ् न ाई.”  

 



अेजया आा एक  अशअ�े माणूस ीण तयाचया अवचााांच् ीअाीणूरेा  अण आार आ े
थकक क�र स्डणााे  आ.े तयाचया ेकडचे  भगं मराे घ्ळे ााआाेाे. लेखकारे आ ेसवर 
ेीश्ल कथेे संीणूरेया ग्ळा केले  आेे . 

ेश्च लेखकाचया मावश्कडे ााआाणाा् बाया- अआचे मााो् मआणणवा पभतुव 
आ्ेे. अेचया मालवण् मआण् सासया,  दठ-ब्िक  अण मर्ां्क  आेे . आाेारे क� 
काायचे  अण ेकडारे माअमरक ब्लायचे आ े अेचे  यअ्मतव मर्ां्क  आ.े अेचया 
मालवण् मआण् वाचेारा लेखकाचेआ् भाषापभतुव व ेकलख समाणश्� �ांचे दशरर 
घडेे.  

“वेडा क� आार्-आारेिा” आ े लेखकारे अचअते केलेले, वाकाण् सासयाभ्ळया, 
खेडवळ ीण  ेरू ीणूर आार्  सलेकया  य्�चे  यअ्मतवआ्  ीकयाला  ायाररे गुंग 
 आायला लावे.े  युे याचया शेवस् अींीळाखाल् अवा् आ् र बसलेला, दवेामागे  ंिळे 
आ् र अााणााया माणसारा  तमआाराकडे वळअवणााा आा अरतसंग झालेला दअाि् माणसू, 
ीण शेवस् ल्क तयाच् समाि् बांिेाे. लेखकाचया आाेरू  ेालेले आ ेएक ्गावेगळेच 
 यअ्मतव मराे घा क�र ाआाे.े लेखकारे आारा ्े आार सांगे ेे इेकया सुंदा भाषेे 
सांअगेले  आ ेक� वाचकाला ेे बाेच अशकवरू ्ाेे. 

“लाड्बा िरगा व कमळा” आ् लेखकारे िरगा समा्ाेरू अरवडलेल् पेमळ 
््ड् ड्ळयाीुले मअूेरमंे  भ् ाआाे.े तयांचया ेकडच् भाषा लेखकारे  गद् शबदशत 
लेखराेरू  भ् केल्  आ.े आ े लेखकाच े वैअश�ठय  आ.े भाषा, मग े् भाादसे  स्, 
मालवण्  स् क� कुणबा   स् े् ााा समथरीणे लेखक  ीकया लेखराेरू वाीाे 
्ाे्. लेखकाचे आ ेभाषेचे आार खा्खा कौेकुासीद  आ.े 

“अवोाबाई” आ् द्घरकथा ेा  ीवूरच  आ.े अवोाबाईच्  युेयभााच् भसकंे् 
इेक� क�ण  अण काळ्ाच् इेक� कालवाकालव काणाा्  आ.े माआाे्, सासा्, 
भावाकडे सवरत अेरे भ्गलेकया याेरा  अण तास  अण तयाेूरआ् मार वा कालूर ेाोठ यारे 
 भ े केलेले  ीले ््वर खा्खा वाचकांचया ड्ळयांे  श ु  भ े काेे. �ा कथेेल् 
गाम्ण ब्ल् ेा लेखकारे इेक� ीअाीणूर वाीाल्  आ े क� लेखकाचया भाषा आाराचे 
अके्आ् कौेकु केले ेा् ेे कम्च ीडेल. या कथेेले अवोाबाईचे ््वर आ ेभााे्य �्चे 
््वर ीासवाि्र, ीाेंत  सआाहय  सले ेा् तयाेरूच भााे्य �् ््वराेरू मागर 
काल्े सवेतला कश् सांवाे ााआाेे याच्  �म ्ाण्व देे े. 

“संनयास् म्” आ् कथा एका  तयंे  चच  सयाअतमक अशखा गाोलेकया, द्घर 
ेीतायार क�र सािरेे ीूणर यश अमळवलेकया संनयाशाच्  आ.े तयाचया सािरेचया 
अशेयतवाीासूर े् समा्ाचा गु� आ्णयाीयाेचा पवास लेखकारे कमाकमारे  भूे ीूवर 
ांगवला  आचे. ीण शेवस् गनुआा केला रसेाराआ् ेु�ंगवास भ्गावा लागला ेा् अेथेआ् 



तयाच्  सयाअतमक  ंच् कायम ााआाेे आ े अेशय पभाव्ीणे दशरअवले  आ.े या कथेेरू 
लेखकाचा  सयातमाअवषय्चा गाला   यास  अण  यासंग ्ाणवे्. 

शेवसच् “ सेादांच् असेाा म्” आ् कथा लेखकारे का याचया म्ोठ या ा्मोअसक 
ीाेळ्वा रेल्  आ.े आ् कथा लेखकाचया लेखरशैल्चा एक  गळावेगळा ग्डवा, 
माियुर  अण ककीराश्�चा  चचांक अस  काे.े  सेाद्् एक थ्ा कलावंे ेा तयांच् 
असेाा आ् ेश् अर्�वच. ा् एक लाकड् वाउ ीण तया द्घांे एक  अतमक ्कय 
अरमारण आ्ें. े् असेाा तयांचयावा कश् पाणीणारे “म्आबबे” काेे �ाच् आ् कथा.  नय 
कुणा कथाकाााला सचुेलसे वासे राआ्. आ् एकच कथा ्ा् लेखकारे अलअआल्  से् ेा् 
े् एक मआार कथाकाा झाला  सेा. कथेचा शेवस मआण्े असेाा््चा मतृय.ु आा ेा इेका 
कदयिावक  आ ेक� एका अर्�व असेाा्लाआ् मारव् दतुख  आावे �ाचे रवल वासेे.  

“एकसे ््व”  आ ेकथा संगआाचे रांवआ् लेखकारे य्यय  सेच अदले  आ.े आा 
समग कथासंगआ मआण्े  रेक एकसठया ््वांचाच मेळावा  आ.े ्् एकाक�ीणआ् अके् 
सम ृ  स ू शकेे आ े अस  काे्. मााो् कथाअविाला “एकसे ््व” सााख्  भूे ीवूर 
दणेग् द ेर लेखक श्.  �ण कुळकण� िनय झाले  आेे . 

तयांचया लेखअरक  ंच्चे  अण द्ारचे य्यय ेे कौेकु वाचकांकडूर  अण 
सम्�कांकडूर  आावे  अण मााो् कथासाअआतयाे तयांरा  चच सथार पाा  आावे  सा 
माझा तयांरा मरतीूवरक  श्वारद.                   

                                                                                                                                                  
                                                                                     
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

स  च्ा 
   मि ुमंगेश कअणरक                       अदरांक १ ्लैु २०१३ 
 

श्.  �ण कुळकण� यांचा “एकटे जीव” आा कथा संगआ वाचला  अण तया 
कथांर् मला एका  गळया वेगळया दअुरयेच् ीमंे् कावरू  णल्.  गळया वेगळया 
 शासाो् क� जया क्कण पदशेावा म् गेल्  रेक वष� अलआ्े  आ,े तयाच पदशेाे्ल 
मला  र्ळख्  सलेले  रेक ीैलू श्.  �ण कुळकण� यांचया या कथांेरू मला 
 लळले व मला ेे वेगळे वासले. तयाचपमाणे क्कणा बाआाे्ल जया पदशेाे्ल 
ल्क््वराचे तयांर्  ीकया कथांमिे वणरर केले  आ े ेे ल्क््वरआ् मला  गळे 
वासले. तया  थाररे श् कुळकण� यांचे लेखर खा्खाच  गळे वेगळे  आ.े 

श् कुळकण� यांचया कथा म् वाचायला घेेकया  अण तयामिे आाआा मआणेा ांगूर 
गेल्. तयाेकया क्कणचया ीािरभमू्वा्ल कथांर् मला खीूच  रंद अदला. श् कुलकण� 
आ े माझया क�ळ गावाीासूर ्वळच स�ाि्चया ीायपयाश्  सलेकया एका लआारशा 
खेडठयाेरू  लेले. तयांचया गांवाला म् लआारीण् भसे अदलेल्  आ.े तयामळेु ेेथ्ल 
स�ाि्चे कडे, ाार्माळ, ेेथ्ल ीािरभमू्वा्ल कथा वाचेारा ीुरत पतययाचा  रंद 
अमळालाच, ीांे ु खीू अदवसांर् स�ाि्चया ीायपयाश् ीनुआा एकदा म्कळेीणारे अा�र 
 कयासााखे वासले. श् कुलकण� आ े क्कण स्डूर  रेक अोकाण् अश�णासाो्, 
र्का्साो् अआडंे गु् ााेमिे सथाअयक झाले  आेे . पतयेक क्कण् माणसाला भासेे 
ेश् रश्ब कालणयासाो् ीामलुुखाे ्ाणयाच् गा् तयांरा लआारीण्च भास ूलागल्. ेे 
क्कणाे ाआाेे ेा कदाअचे ख्े, ्म्रदाा, ेलाो्, गामसेवक  शा आलउांवा काम का्े 
ााअआले  सेे. ीांे ु तयांर् क्कण स्डलं  अण ्नम्ाे केरबगाा्रे इअं्अर ा आ् र 
बड्उासाामया दाूचया भागाे  यवसाय सथाीर क�र तयामिे असथा झाले. क्कणचया 
लाल माे्चे आचे वैअश�ठय  आ.े ेेथ्ल केरबगाा माणसे बाआाे ्ाेाे ेे आाच तयांच् 
पअेभा बआालेल् अदसूर येेे. श् कुलकण� आ े यवसायारे इअं्अर ा ीांे ुमरारे कलावंे- 
लेखक तयामळेु  युे याचया  �ाकाळामिे तयांर् लेखराचा सयास घेेला  अण या 
‘एकट्ा जीवाांी’ कआाण् वाचकांसम्ा सादा केल्. श् कुलकण� यांर् शबदब  
केलेला एकटा जीव खाे ीाअआले ेा एकसा रसूर े्  रेकांचा स्याा आ्ईल  शा ीातेेचा 
 आ.े ्् दसुायावा पेम काे् े् कि्च एकसा ााआर शके राआ्. श्  �ण कुलकण� 



यांचया कथेे्ल े्जया, बाया, लाड्बा िरगा व कमळा, अवोाबाई या  य्� कि्च 
एकसठया र आतया. तयांर्  रेकांश्  ीले राेे ््डलेले आ्े.े ेा्आ् माणसू आा  रेकदा 
गद�े ााआररआ् एकाक�  से्. ेेआ् तयाचे भागिेय  सेे. लेखक श् कुलकण� यांर् आा 
 सळ एकसेीणा ्ाणरू तयाचे अचतण कथेचया मासयमाेरू केले. तयांे ेे यशसव् झाले 
 आेे . 

या कथांचे अकंवा  यअ्अचतांचे माअमरक सम्�ण, जये� लेअखका अशा्ष ीै यांर् केलेले 
 आ.े म् तयांचयाश् ीणूरीणे सआमे  आ.े श् कुलकण� यांचे  वल्कर, अरा्�ण  अण 
लेखर  अेशय पतययकाा्  आ.े तयामळेु तयांर् याीलेु या एकसठया ््वांरा याच ीसुेकाे 
ााआर उावे  अण तयांरा भसेलेल्  संमय एकस् रसलेल्  यअ्अचते कथा�ीाेूर 
वाचकांसम्ा  ीकया समथर लेखण्रे सादा कााव्,  श् या अरअम�ारे सअदच्ा देे ्.       
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 ्ज्ा  

दवे दशरर खा्खा कुणाला झालंय का? ााा म्ोा प् अवचााकया सााखे वासेे रा? 
खांच काआ् ल्क मआणे्ल दवे  ंेााळाे  से्. काआ् मआणे्ल द ेआाायाे  से्. 
काआ् दवेळाे  आ े सं मारेाे. काआ् मआणेाे े् कामाेच अदसे्. काआ् वेदा यासाे 
श्िेाे ेा काआ् मआणेाे सब झोू, दवे ब्व काआ् राआ्.  

ीण मला दवे अदसलाय  सं मआसलं ेा ेमुआ् ीसकर मआणाल “काय ेा् ाेकू रका. 
अदसलाय दवे? दाखवा  मआाला.”  

म्  ेा ेेच काायचा पयतर काणाा  आ.े एक  रुभव राआ्  रुभूे ् ्् म् ्वळूर 
ीाअआल्,  ीभ्गल्  अण ेाृ झाल्.  युे याचा  थर सम्ावणााया, एक पअचे् 
दणेााया, द्र वषााचया सआवासाे खीू काआ् अशकवणााया, एका  अश�्े ीण अरमरळ 
मराचया ््डडयाच् कआाण्. ््चा रायक  आ ेअेजया व राअयका  आ ेवैर्. 

ेमुआ् ्कायचं, अवचाा काायचा, सवेतच् ब ु् ीणाला लावायच् व मगच ोावायचं 
दवे  आ ेक� राआ्.  अण  सेल ेा े् कसा अदसला ेमुआाला या ग्�् मुळे. 

१९६३ चे वषर म् अशकायसाो् सांगल्ला गेल्. ाआायच्  यवसथा काायच् आ्े्. 
 अण शामााव ीास्लर् े् लगेच केल्. सांगल् तयावेळ् एक लआारसं शआा आ्ें. 
मािवबाग, अवशामबाग वगैाे ्वळीासच् ््स्  ीरगां.  ्बूा्लूा शेे् काणााे बाेच 
ीास्ल. शामााव तयांेलाच एक.  

शामाावरे मला तयाचया घा् ीअआकयांदा रेले ेे आा रेआम्चा कुणालाआ् येणााा 
बु् ाेीणा माझयाेआ्  ला. आबं्ाााव ीास्ल, शामाावचे वड्ल घााचया दशरर् ओसा्वा 
एका भकयाम्ोठ या  ााम खचु�े बसले आ्े.े ्बादसे  यअ्तव, भकया म्ोठ या 
 कडेबा् अमशा, साेद ि्ेा, साेद बंड् र् आाेाे ीाराचा  घडा डबा घे र ेे सीुाा् 



काेा्े आ्ेे. शामााव  दब्रे सम्ा  भ ेााआरर ब्लेे झाले “बाबा आा मा्ा द्से आाय 
काले्चा. अआें माजया बा्बा ाआाईल मआणे्य म्. मग द्गांचा ब्   यास बा्बा्रं 
चांगला आ्ईल. कसं?” सगळं ब्लणं खास घास् ब्ल्े ब्ले आ्ेा शामााव.  

“ाआावा क�,  म् का राय मआणणाा काय ााव?  बयास बेस आ्णाा ेा ाआाणाा क� ेे 
अआथंच.” आबं्ााावांचा  वा् तयांरा श्भणाााच आ्ेा. एवलठयाे  ेरू एक  ंचाीाुा 
आबं्ााावांसाामयाच अमशा ोेवलेला चाळ्श्चया  ्बूा्चूा माणसू बाआाे  ला. 
शामााव कडे बघरू ब्लला “काय शामााव! ीावणं घेवर  लासा वासें? क्ण रवा द्से 
का?” एवलं अवचा�र शामााव काआ् ब्लायचया  ग्दा ेे  ंगणाे  ेाले. बा्लूाच 
 सलेकया एका ेबेकयाेूर घ्डा बाआाे घेवरू  ले. व तयावा सवाा आ्वरू दडुके अरघरू 
ीण गेले. कुणाला येे् ीण मआणाले राआ्े. माझे ल� आबं्ााावांकडे गेले. ेे कौेकुारे तया 
माणसाचया ीाोम्ाया ्ब् कडे ीआाे आ्े.े  

शामााव मआणाला “चला ााव.  ीण  ीकया �म मद े्ा .”  
म् सामार  चलूर तयाचया मागे ्ाे आ्े्. ्ाेारा वासेे आबं्ााावां सम्�रच ्ायचे 

आ्ेे. तयांचया ीुलठयाे ी्चल्. सामार खाल् ोेवरू तयांचया ीाया ीडल् ेा गडगडास 
आसायला लागले. म् गडबडकया सााखा झाल्. आबं्ाााव ््ााे आसे मआणाले “शामााव 
बगा आ ेेमुचे द्से. ीाया ीडले  मचया. ईठल वासल्  म्. बगा ेमु् नआाई कद् ीडे. 
आ ेीडले. अेजयाचया ीं्�े बसे्ल आ.े” अेजया मआण्?े अेजया आ ेरांव मला रव्रच ्कू 
 ले. 

सामार  चलूर ख्ल्े गेल् व ीअआला प् शामाावला केला. “आ ेअेजया क्ण?”  
“भा  आायेे  मचे.  सं बगा मगाश् घ्डठयावारं गेले ेे म्ोे दादा, रांव 

सभुारााव, मगचे ेमु् राय बग्ेलेे ेे मकआााााव. मगचे ेे अेजया अेसाया रंबाचे मआणूर 
अेजया खाे रांव अकसरााव व रंेा  मआ् शामााव” शामाावरे सगळ् कुळावळ सी� केल्. 
चाा भा  आ्ेे ेा. म् मराे खणूगांो मााल्.  

मग अदवस सगळे सम्णयाे गेला. माझ् चांगल्च  यवसथा झाल् आ्े्. मला व 
शामाावला द्र लाकड् बेड आ्ेे. द्र कीासे आ्े्. ीण   यासाचे सेबल मात एकच आ्ेे. 
म् सामार कीासाे लावले. मग शामाावला मआसले “शामााव,  ंघ्ळ कुोे काायच्? 
बाथ�म कुोे?” 

“्ा  क� रद्वा, कृेणामाईचया ीाणयाे नआा र ेा बगा. मसे वासंल. थंड ीाण् 
चालें नआवं?” शामाावरे अवचााले र् म्  रंदल्. ी्आणे ीामअपय मग काय चांगले 
ेासभा रद्े डंुबूर घा् ी्चल् ेा कडाकयाच् भकू लागलेल्.  

दीुााचा एक द्ड वा्ला  सेल. ओस्वा चलल् ेा खाीसू भा्कया ्ाणााया 
भाकायांचा वास दावळला आ्ेा. भकू  ्रू बळावल्. दआा अमर्सांे ्ेवायला ब्लावले. 



आबं्ाााव बाआाेचया खचु�े बसूर ्ेवे आ्ेे.  मआ्  ंेकया मा्घाांे गेल् ेा द्रच 
ीारे वाललेल्. मरांे  ले बाक�चे कुोे गेले?  

ीारांे जवाा्चया गाम खाीसू भाकाया, लसण्च् चसण्, लाल चसक डाळ्च् 
 मस् व द्र भाजया, एक वांययाच् व दसुा् ीालेभा््. ्ेवण ्बादसे चवदाा ीण ेकड 
अेखसारे ी्ळूर अरघेल  से. ्ेवरू मसे झकी कालल्. मग शामाावरे अााायला ्ायचे 
कालले. आबं्ााावांचे घा, घा कसले वाडाच आ्ेा े्, गांवा ीासरू ्ाा दाू आ्ेे गांवा ीयाे 
्ायला दआा अमर्से चालायला लागायच.े ाेाासका मााेारा म् शामाावला मआणाल् 
“शामााव इथे ाआायचं ेा सगळयांच् ओळख  आायला ीाय्.े क्ण क्ण  आेे  घाांे ेे 
माआ्े ीाअआ्.े” 

“बघा ााव सकाळ् चाा भा  सांग्ेले ेमुआाला. ्ेवेारा वाडे आलतया तयां लाल 
साड् रेसलेकया म्सठया वैर् व ेीक�ा् साड्वाल् द्र रंबाच्. अेजया र् े् वैर् 
ीआासेआररच शेेांे  सेाे. ेे  ेा ााे्लाच येणाा बघा. ेवाच अदसे्ल.  मच्  ई 
नआाई. द्र वसारीवू�च गेल्. बाबारां ीाआलेच ेमुआ्. बाक�चे अदसेाे ेे र्का चाका. आळू 
आळू आलईल सगळयांच् ओळख. अचंेा रक् ााव. ीावाीासूर कॉले् स�ु मग काय  ीण 
भायेाच.”  

ाेाासका क�र घा्  ल्. मग म् ीसुेक वाचे ीडल्. शामााव बाआाे काआ्ेा् 
काे बसला आ्ेा. ाात्च् ्ेवणं बसल् ेा ीं्�ला सगळे आ्ेे.  

ीअआले सभुारााव मग मकआााााव रंेा  गद्च कासकुळा, ााकस, मळकस शेेकाया 
सााखा वासणााा, रंेा शामााव व मग म्  श् ींगे. आबं्ाााव बाआाेच ्ेवरू झाकयावा 
सीुाा् खाे बसले आ्ेे. म् ेाडले अेसा्  यअ् मआण्े शामाावचा भा  अेजया  सणाा. 

सवाररा वालले गेले. ्ेवायला साुवाे केल्. अेजयार् मात ड्ळे अमसूर ीसुीसुायला 
साुवाे केल्. आाे ््डलेले आ्ेे. मग ेकडूर  वा्  ला “अवठल अवठल” मग ्ेवायला 
साुवाे केल्. म् अेजयारा नयाआाळे आ्े्. कीाळावा गंि, काराचया ीाळयारा गंि, 
गळयांे एक माळ बआलदा ेळुश्चया ख्डाच्. चेआाेयावा एक शांे भाव. खाणे दखे्ल 
भअ्रे का्े आ्ेा. तयाचया भाका्चा ेकुडा म्डणयांे, तया बा्बा भा्् घेणयांे, पतयेक 
घांस कीाळाीयाे वा रेवरू मग खाल्  णरू ेकडाे घालणयांे एक लय आ्े्. े् 
्ेवणाला मआापसाद सम्रू ्ेवे्य  से वासे आ्े.े राआ्ेा  मआ्. बभुअु�ेा सााखे 
्ेवणावा ेसूुर ीडल् आ्े्. मला ओशाळे वासले.  

सकाळचयाच द्नआ् वअआर् वाले आ्तया. ्ेवण संीायचया  ग्दा एक बाई ीाणयारे 
भालेले द्र द्र गलू  णरू पतयेकासम्ा ोेव ूलागल्. माझे ल� अेचयावा गेले.  नआांे 
ााीलेल्, शेेांे काम काणाा् वासल्. अेचया गळयांे बाा्क ी्ेाचे मंगळसतू व बा्बा 
ेश्च ेुळश्च् माळ अदसल्. ीसकर सम्ल् आ् अेसा् वअआर्. अेजयाच् बायक्. बाक� 



द्नआ्  लंकााार् रसलेकया. आ् लंकेच् ीावरे्. ीण कीडे, केस व ्ामार्मा एकदम 
ससुससु्े. चेआाेा ीाण्दाा व समािारारे भालेला. मरांे  ले आ् अवसंगे् कश्? 

ी्आल्, चालल्, भाीेस ्ेवल् मग ाात् वाचेा वाचेा डुलक� येवरू गाल झ्ीरू 
गेल्. शामाावरे ेा माझया  ग्दाच ख्र लावायला स�ुवाे केल् आ्े्. 

ीआासे ्ातयाच् घाघा व बा्बा सुंदा मं्ळू  वा्ांे मआसलेकया ओ या ्कू येव ू
लागकया.  

ाकमा माझ्  ई, ाकमा माझ् बआ्ण। 
्ातया वा्  सवे, दळेां जवाा्चं ग दाणं।।  
ाकमा माझ्  ई, ाकमा माझ् बआ्ण। 
अवसावल् म् अेचया कुश्, काेां दळण कांडण।। 
ाकमा माझ्  ई, ाकमा माझ् बआ्ण। 
ईठलाच् ग ााण्, माझया मायेचं ककदण।। 
ाकमा माझ्  ई, ाकमा माझ् बआ्ण। 
मरांे माझया ाआाे,े ्र ुमाझ् मैेा्ण।। 

ाखमुाईला  ई, बअआण व मैत्ण क�र आ् बाई  श् काआ् गाे आ्े् क� तयांेरू पेम 
अ् आाळा  े ू्ाे आ्ेा. ीआास स्रेा् वासू लागाल्. भार आाीूर म् ओ या ्के बसल्.  

ेासाभाांे ओ या थांबकया. म्  ोूर बाआाे  ल्. ेकड िुवरू येे् ेा सम्ा 
अेजयावअआर् अदसकया. मला बघरू आसंकया व मआणाकया “भौ्् लवका  सलासा? झ्ी 
लागल् र आ?ं” म् ीसकर ब्लल् “झ्ी ेा ्ारच झाल्, ीण ीआास केवल् सुंदा वासल्! 
वैर् ेमुआ् अके् ्ार ओ या मआणेा आ्!”  “माजया ओ यार् ्ागलाे आ्य?  उा ीरू आळू 
मआण्र आ्.” वैर्.     

“मळु्च रक्.  लस मला  वडे्ल ओ या ्कायला. काय ्ार वासलं ेमुचया 
ओ या ्कूर.” म् मआणाल् र् ख्ल् कडे अरघाल्.  

“चा घयायला या आ्. काेे म्. बाक� क्ण्  ोे राय सककाळचया ीाा्” वैर् 
ब्लल् 

ख्ल्े सॉवेल ोेवरू म् चआा डयायला गेल् ेा क्ण्च राआ्.  ंेकया ख्ल्े 
चलु्कडे क्ण्ेा् आ्ेे. दसुााच अदवस, चलु्चया ख्ल्े कसे ्ाणाा? मग म् ्ाासा 
खांकाल्.  ंेरू  वा्  ला “या ईठला, या. चा ेयाा आाय.” ीाुष्  वा् सवयंीाक 
घाांेरू  ला व म्  ंे गेल्. वैर् चलु्वा भाका् भा््े आ्े्. दसुा्कडे चआा ोेवला 
आ्ेा. दिू गाम क�र, चलु् ीलेु अरखाायावा ोेवले आ्े.े बा्लूा ीासावा अेजयाभा  
बसले आ्ेे. तयार् मलाआ् ीास मांडला. घाांे  मआ् अेघेच  ोलेले आ्े्.  ्रू ेांबडेीण 
ाुसले र आे.े  ्ेड ीण ीडला र आेा. “ईठला! क्ण गांवचं आ्  ीण? शामाावांबा्बा 
आाे कां साळेे?”   



“म् कककणाेला, कणकवल्चा. इथे  ल्य कॉले्ला. शामााव माझयाच बा्बा 
 आ.े एकत   याला बाे मआणूर घेवरू  लाय े् इथेच.” म् भडाभडा सगळे ब्लूर गेल्. 
म् शाळेे राआ्, कॉले्ांे  आ,े सांगरू माझा मार ीाे अमळवणयाचा पयतर का्े आ्े्.  

द्र अदवसांे अेजयाच् व माझ् गग्  आायला लागल्. गग् कसल्, माझया मरांेल् 
क्ड् स्डवायसाो् म्च ्वळ ्ाे  से. एक मात अदसले. अेजया क्णालाआ् आांक 
मााेारा ईठला मआणूरच मआणायचा मग तयाचे रांव घयायचा. र्काांरा स ुा े् ेसेच 
ब्लवायचा. म् अवचााले “भा  ेमुआ् सवाररा अवठल मआणूरच आांक मााेां, मग रांव घेेा. 
 से कां आ्? सम्ायचे कसे दसुायारे?”  

बगा  भगं सांगे् “भ् ईठल, ब्ल ईठल, ईठल ाआाईला सव�कडे। 
      ेजुयांे ईठल, माजयांे ईठल, मआणरू क्णा दखुव ूराई.।। 
ीाेेकांे ईठल बगायच् सवय ीाडल् क�  ीकया आाेरू क्णाला दखु्वलं ्ाे 

नआाई. मआणरू ीाी आ्े नआाई.”  
माझे ेकड अके्ेा् वेळ   वासरू बसले आ्ेे. केवले म्ोे ेतवआार सांगे आ्ेा आा 

माणसू. आा  अश�्े  आ?े कॉले्ांे गेल् ेा् आ े से आार  मचयाकडे राआ् व येणााआ् 
राआ्. अेथे अवचााांच् अदशाच ीणूर  लस्. एकमेकांचे ीाय खेचणाा्. चलाओल्च्. अेथे आ े
अवचाा कसे �्णाा? 

सगळयांच् रांवे भाादसे “ााव”र् संीणाा् ा् अेजयाभा ंचे रांव  से कां? सगळे 
अेजया कां मआणेाे? आा अवचाा सााखा येई. मग आळू आळू सगळा ीास्ल घााणयाचा इअेआास 
आाे् लागला. 

आबं्ाााव ीासलारा चाा  ीतये. चाा् मलुगे. सभुार सवााे म्ोा मआणूर लाडका. 
घााणयाच् पअे�ा तयारेच ्ीायच्. मआणरू लआारीणा ीासरू सगळे लाड ीाुवले ्ायचे. 
तयांर् ीास्लक�चा मार  ीलाच सम्रू ेश्च वागणकू  चााल्. अशकाा, घ्डेसवाा्. 
ाेसा बांिरू गांवभा भसकण.े म्ोेीणा सवेतकडे घे र ल्कांच् भांडणे स्डवणे. आ ेसगळे 
काेारा तयांरा वेळच अमळे रसे. तयांच् चाल सेचाे  से. ड्ळयांे मगाु्, व ब्लणयांला 
एक  अिकाााच् झाला. आबं्ाााव दखे्ल तयाला खेीाण् घाले. अिडीाड, ागेल, ांगेल 
 यअ्मतव मआण्े सभुारााव.  

गांवांे ेमाशा क्णेा  णायचा अेथीासरू ेे गांवचया ासतयाच्  ंखण् कश् 
काायच् आ े साकााला सांगणया ीयाेचा  अिकाा सभुाराावारा सगळया गांवारे बआाल 
केला आ्ेा. सुभारााव सकाळ् एकदा बाआाे ीडले क� ाात्  ो वा्ायचया  ्बूा्लूा 
घा् येे. ेे  ले क� म्ोठ या वअआर् लगबग्रे ीाणयाचा ल्सा व कळश् घे र बाआाे येे. 
 ंगणाचया ीाळ्वाच आाे ीाय चेआाा िुवरू सभुारााव घाचया ीायाया चलू लागे. आा 
सगळा स्आळा आबं्ाााव म्ोठ या कौेुकारे ड्ळे भ�र ीआाे  से. ओसा्वा ेे  ले क� 



आबं्ाााव अवचाा्े “काय ााव!  ् कामं मरासााख् झाल् नआवं? चेाया वारं अदसेेय 
खषु्. मआणरू मआसलं.”  

“ आयं” एवलेच ब्लूर सुभारााव  ीकया ख्ल्कडे अरघरू ्ाे.  
म्  ायााे ीडे. अमशार्  याीलेकया व कााा्ीणाचा एकच भाव सेे  सलेकया 

चेआाेयावा आबं्ााावारा खषु् कुोूर अदसल्? मला वासायचे आबं्ााावारा ीतु पेमाचा अवकाा 
झाला  सावा. आ् वागणकू ा् सुभाराावारांच अमळायच्. 

द्र रंबाचे मकआााााव यांर्  ीकया ि्ाण् सवभावारे के आाच ्ाणले आ्ेे.  ीण 
क्णेाआ्  अिकाा अमळव ू शकणाा राआ्. मग  ीला  अिकाा,  ीले अवि कुोेेा् 
ेयाा केलेच ीाआ््.े मग  राड गअी� अमतांच् संगे काेां काेां एक स्ळ् ेयाा झाल्. 
अदे्य कां  सेरांे ीण ीास्ल ीुत मआसकयावा तयांरा मआ्ाकेीण सआ् अमळाले. मग 
क्णतया ेा् अरवडणुका  कया व ेे ाा्कााण् झाले. तयांचे सवेतचे अवि ेयाा झाले. 
तया चााीांच गांवचया  मदाााचे ेे  ्वे आाे मआणूर ओळखले ्ा  लागले. 

मग काय खीूच काम, घा् ल� दणेयास वेळ राआ्. के आा यायचे के आा ्ायचे ेे 
क्णालाआ् माआ्े रसे. ेालुकयाला ीास�चया ाअासवा भसेेाे  से ्कले आ्ेे.  

क्णे् ्म्र कुणाला अवकायच् इथीासरू ेे क्णाचया भावाला क� भाचयाला अा�ा 
उायच् इथ ीयाे सगळ् कामे आचे ीआाे.  

मात कसा�ारे एक अरयम ेे ीाळ्े. क्णतयाआ् पकााे सभुाराावांरा खसकेल  से 
काम ेे का्े रसे, क� ाा्क�य ल्कांरा क� देे  रसे. वड्ल भावाचा मार ााख्े.  

्ा कि् घा् लवका  ले ेा आबं्ााावांबा्बा गडीा माा्े.  थारे मकआााााव 
ब्ले व आबं्ाााव  ल्ाीण े्के. सवर ाा्कााणावा  से. आबं्ााावांचया चेआाेयावाचा 
कौेकुाचा भाव के आाच गायब झालेला  से.  

मला वासे मकआााााव  ीकया ाा्कााण् कामाचा  लावा द ेर तयांचया मरांे 
 ीले सथार ेयाा क� ीआाे  सावेे. ीण आलकंााा खेा्् क्णे्च पअेअकया र 
अमळाकयामळेु थ्डठयांच वेळांे मकआााााव  ोूर अरघरू ्ाे. 

 ेा शामााव चौपया रंबाचे.  मचे सआ  यास.ू ीास्लक�चा व ीैशाचा भाीाू 
 ीय्ग काणााे. आबं्ााावांचे शेवसचे लाडके  ीतय. “कॉले्मिे ्ाे् ेे म्ा काायला” 
आ् व�ृ्. असरेमे ीआाणे, अमतांबा्बा सआल् कालण,े  ग्चच भसकणे, आॉसेलांे अमसळ, 
भजयांवा ेाव मााणे आ ेसद्द्े चालू  से. ीअआले एकद्र वेळेस म् सआल्े गेल्. ीण मग 
स्डूर अदले. कॉले् बंक काणे मला ीावडणााे र आे.े शामाावला आ् सम् आ्े्, क� म् 
  यास केला ेा ीा्�ेे तयाचा ाायदा आ्णाा आ्ेा. ीण पतयेक ीा्�े  ग्दा चाा अदवस 
आ ेगआृसथ मआतवाचे ेेवले अवचा�र घेे. तयाच्  �ाे काय आ ेीण मला अवचाा्े, अलआ्े व 
मग ीा्�ा देे . ीास मात आ्े.    



आबं्ााावांकडे एकच प् अवचााला ्ाई “ीा्�ा ीास केल्े नआवं शामााव?” 
शामााव कडूर आ्काा गेला क� लगेच “मआायेच आाय  माला! ेमु् आ्णााच! दवेार लय 
आलशाा् अदल्य ेमुाला.”  से मआणे ेे शंभा �ीयाच् र्स कालायचे व शामाावला उायचे. 
मला खा्खा ेा क�व यायच्. शामााव आलशाा आ्ेा.   यास केला  सेां ेा चांगकया 
माकाार् ीास झाला  सेा. ीण े् वड्लांचया लाडारे अबघडला आ्ेा. वड्ल 
  यासाचया बाबे्े  आार्. ीास व राीास या ील्कडे तयांरा काआ् माआ्े रसे.  अण 
याचाच ाायदा घेवरू शामााव चकक वअडलारा ासव्े आ्ेा. 

के आाआ् माग्ेले क� तयाला ीैसे अमळे. असरेमाचे अेक�स १�ीया २�ीये  सायचे 
 से ेे अदवस. शंभा �ीये भाीाू आ्े. ीण ेा्आ् शामााव चाा  ो अदवसार् 
आबं्ााावांकडूर ीैसे  कळे. म्ा माा्. मात एक ग्� े् अरयमारे ीाळे. मला कॉले्ांे 
वेळेवा ी्चवणे व कॉले् ससुले क� घा्  णण.े माझ् कि्च गैास्य तयारे केल् राआ्.  

म् ाात्   यास का्े  से ेा आ ेमसे ख्र लावरू झ्ी काले. ीा्�ेचया वेळ् ा् 
्ागे आ्े व मला अवचा�र काआ्ेा् अलआ्े. अकंवा माझया र्ससठ वाचे.  

ीण एक ्बादसे अवसंगे् मआण्े अेजया व तयाच् बायक्. आबं्ााावांचा अेसाा 
मलुगा. शामााव ीे�ां चाा ीांच वषारर् म्ोा.  

ेे शेे्चा कााभाा ीआाे. कााभाा कसला. शेे् क�र ी्क घाांे  ण्े मग मात 
तयावा आकक सवााचा. ेे द्घेआ् सककाळ्  ोूर  ीकया भाकाया घेवरू शेेांे ्ाे ेे 
संसयाकाळ् साे वा्ेां राआ्ेा  ो वा्ेां घा् येे.  

आबं्ााावांचया या मलुारे बआलदा वअडलांकडूर क्णेेआ् मआतव र अमळाकयारे अकंवा 
ीअआकया ीासूरच तया रावडतयावा सगळ्च कामे साककयामळेु आा मागर ीतकाला  सावा. 
तयाला कुसंुबाे काआ्च मआतव र आेे. े् दखे्ल े े अमळवणयाचा पयतर का्े रसे. मला 
याचे रवल वासे. 

एकाच बाीाच् चाा मलेु ीण पतयेकाचे सथार ोावणयांे आबं्ााावार् ीणूर ी�ीाे 
केलेला. आगंामाे गळू ेयाा झाला क� सभुाराावारा ेे सांगे “सबुारााव गळु ेयाा क� आ्, 
बगा क� माक� स याडााे काय चांगला भाव येे्य कां. येे  संल ेा इकूर साका.” 

सभुारााव मग बआलेेक माक� स याडारच् ाेा् काे व गळूाचा सौदा क�र साके. मग 
द्र अदवस ट्कसा-टॉल् मिे गळू भाणयाचे काम चाले. अचकाा ाेाया आ्े व अेजयाच् 
 अण वअआर्च् दम्ाक झालेल्  से. ीण ेे ्ााआ् राीसंे् दाखव्े रसे. मला एक 
ााआरर ााआरर वासे.  आ ेल्क  शा कामाचया वेळ् स ुा का आाेभाा लावे राआ्े. का तया 
द्घांर्च काायचे? 

माझया मरांे आळू आळू कुेूआल ्ाग ूलागले.  से कां? आ ेभअ्े डंुबलेले ््डीे एवले 
अरतसवाथ�, अरतसीआृ कसे? मग ोावले ससु्चया अदवसांे शेेावा ्ायचे, भा््चया अशवााांे 
्ायच.े अेजया व वअआर् काय काेाे ेे ीआायचे. 



मग दा ससु्े ्ायचे ोावले. शेे घााीासरू एक द्ड अकल्अमसावा कृेणेचया  गद् 
कांोावा आ्ेे. अके् एका आ्ेे दवे ्ाणे ीण र्ाेचया ील्कडे ्ाे आ्ेे. एका अदवसांे 
सगळे शेे अााणे  शकय आ्ेे. शेेाचया साुवाे्लाच भा््चे अशवाा आ्ेे. बा्लूा जवाा् 
व मकयाचे शेे ीसाले आ्ेे. मग  ् या बा्लूा  स अदसे आ्ेा. लांब ीयाे  सच  स. 
 साचया व जवाा् मकयाचया शेेाचया मिेच माे्चया लांब लचक मेाा बरवरू तयावा 
कसल् ेा् झडुीे अदसे आ्े्. आ े सगळं म् भा््चया श्वाााचया माग्ल बा्लूा  भा 
ााआरर नयाआाळे आ्े्. शेेांे लांब एक द्र म्ाू काम काेारा अदसे आ्ेे. अेजयाचा क� 
वअआर्चा कुोेच मागमसू र आेा. म्  साच  भा  सेारा मागरू  वा् ्कू येव ूलागला. 
मं्ळू  वा्ांे क्ण्ेा् गाे आ्ें. म् ीसकर सम्ल् वअआर् अशवााांेच  आेे . 
अशवााांे अकतयेक भाजयांबा्बा काआ् ््से ््से मांडव घालूर तयावा वेल् चलवलेकया 
अदसकया. तया मांडवांचया मागरू े्  वा् येे आ्ेा. म्  वा्ाचया अदशेरे चाले 
अरघाल्. 

मांडवा मागे अशवााांे खीू म्ो् ्ागा लआार लआार झाडार्  याील् आ्े्. व तयांरा 
अआावे, लाल स्म्स् लसके आ्ेे. मांडवांकडे ीाअआले ेा अकतयेकांवा लांब लचक काकडठया 
मआण्े वाळके लसके आ्े्. दआा बााा मांडवांरंेा दसुाया मांडवारा द्डक�, रंेाचयारा 
दिु्, ीाीड् सगळयाच भाजया अदसे आ्तया. मांडवांखाल् वांग् ेाा�र  गवलेकया 
झाडावा लसके आ्े्. 

आ े अशवाा  अेशय रेसके आ्ेे. कुोेच कचाा, ीाला ीाच्ळा अदसे र आेा. ा् 
शेणाचा एक मंद वास ससुला आ्ेा. े्डलेल् भा्् ग्णतयाे भ�र रेसके ीणारे एका 
ओळ्े ोेवल् आ्े्. थ्डठया ीुलचया मांडवां खाल् द्र े्र बाया अदसकया. म् तया अदशेरे 
्ा  लागल्. आळू आळू गाणे सी� ्कू येव ू लागले. अेजया वअआर् गाे आ्े्. मं्ळू 
 वा्ाच् ीखाण अशवााांे आ्े आ्े्.     ेा मला सी� ्कू येे आ्ेे. 

अदसल् अदसल् ीघा मला ाकमाई अदसल् 
अआा या अआा या येल्ेूर ीघा कश् रसल्।। 

अदसल् अदसल् ीघा मला ाकमाई अदसल् 
्ांभळ् साड् घालूर वांययांवा बसल् ।। 

अदसल् अदसल् ीघा मला ाकमाई अदसल् 
ब्सं भडे्च् दावे मला ब्लव ूलागल्।। 

अदसल् अदसल् ीघा मला ाकमाई अदसल् 
वेल् वा् चौळ् आ्वरू कश् खणूव ूलागल्।। 

अदसल् अदसल् ीघा मला ाकमाई अदसल् 
लाल लाल साड् लेवरू अमच� क� आ् ्आाल्।। 

अदसल् अदसल् ीघा मला ाकमाई अदसल् 



माझया साो् अेरं ीघा �ीे कश् घेेल्।। 
 म् गुंगरू ्के आ्े्. ्वळ ी्आकचल् ेा वअआर् ीाोम्ाया  ीकयाच अविांे 

 सकया साामया गाे आ्तया. एका बाईच् र्ा माझयावा गेल् व अेरे वअआर्ला खणुाव्े 
सांग्ेले. मागे वळूर वअआर् मला बघरू मआणाकया “भा भौ्् ेमु्  लासा  आयं? श्वाा 
बगाया  लासा?” 

 “वैर्, इेके अदवस झाले ेमुचयाकडे येवरू. शेे बघ्ेले र आेे मआणरू  ल्. 
अेजयाभा  कुोे  आेे ?” म् ब्लल्. 

 वअआर् मआणाकया “ेे अेकडं  सांे गेलेां र्ा कााया. ीाण् खे बगाया गेलं 
 से्ल. येे्ल ्ेवणाचया ीाा्. काय बगायचय ेमुासर्? म् दावेे रां.” 

 मग मला सगळं श्वाा तयार् अाावलं. एक एका झाडाच् माअआे् अदल्. 
सगळया भाजया, वेल् बघेां बघेां  मआ् श्वाााचया स्काला  ल् ेा  सा  ग्दाचे 
ेे ््सठया झडुीांचे शेे  ले. म् अवचााले “आ् कसल् शेे्?”  

  “भयूमूग आाय े्. खाराा? ेयााच  आे्य ीघा. कवळं दाणं लय ग्ड. ईठल 
ाकमाईचया ीासादावाण्.” मआणे माझया आ्, राआ् च् वास र बघेां तयार् द्र झडुीं 
 ीसल्. भसुभशु्े ्म्र्ेूर मुळासकस े् वा  ल्. मळुारा अके्ेा् शेगा लसककया 
आ्तया. मला देे  ब्लकया “ेाजया आाईे. खा र ीघा, ग्ड आाईे.” लसकलेकया सगळया 
शेगा मसे सी्ाया आ्तया. पतयेक शेग े्र चाा दाणयांच्. एक द्र दाणयावाल् शेग 
अवाळाच. मरांे  ले, काय ्ार ी्क  लेय भईुमगूाचे. राआ्ेा बा्ााांे शेगा घेे् ेे आा 
एक द्र दाणेवाकयाच ्ासे अरघेाे. चाावाकया ेा भाययेच अरघेाे. ग्ड् ेा ाााच 
सुंदा. क्वळया, लुसलुश्े, रकुतयाच काललेकया शेगा म्  युे यांे ीअआकयांदा खाककया. 

मग स्म्स्, वाळकं सगळंच एक एक क�र वअआर्र् खा  घाेलं. सगळंच  पे्म 
ग्ड. ेाजयाचया चव् ीे�ा अेजयाभा ंचया व वअआरणचया पेमळीणाच् ग्ड् तयांे  ेाल्य 
 सा अवचााआ्  ला.  

एवलठयाे अेजयाभा  ट्कसामिरू  ले. लगबग्रे वअआर् अरघाकया. मला मआणाकया 
चला. म् मागरू अरघाल्. एक ्ार घा अदसले. ्वळ गेल् ेा सम्ले ेे गाुआाळ आ्ेे. 
गळुाच् म्ो् कलई, तया ीलेु एक चौक्र् ्ागा जयांे गाम गळू ओेरू थंड काायचा व मग 
बादल्े भ�र लेी् बरवायचया. म् सगळे बघे आ्े्. मागचया बा्लूा सुंदा ीडव् 
काललेल् आ्े्. तयांे  मआ् सवर्ण बसल्. वअआर्र् भाका् कालल् व मआणाकया 
“भा भौ्् या, भाका खावरू घया थ्ड्.”  

माझे ी्स काकड्, स्म्स्, शेगा खा र भाले आ्ेे. काय खाणाा भाका्? म् रक् 
मआसले ेा अेजयाभा  ब्लले “ईठला! भा  रााा्् क� राई ्ेवरावा. ईठलाचा पसाद 
तय्. द्रीाा् थ्डं खा क�.”  



“अेजयाभा ! म् काकड् स्म्स् व शेगा खाककयाे भाीाू. ी्स भालेय माझ.े ेमुआ् 
घया ्ेवरू.” म्.  

“या! ईठला या! एकच ेकुडा भाका् खा  मचया संग. ींगे् भदे केला मआणरू ीाी 
लागंल क� व्  मासर्.”  सं ब्लेा ब्लेा तयारे  ि� भाका्, वा झणुका व चसण् 
एका ीारावा मला अदल्.  मआ् अेघं मग खाे आ्े्. अेजया र् वअआर्चे ीार एकच आ्े.े 
केळ्चया एकच ीारावा तयांर् भाका्, झणुका, चसण् घेेल् आ्े् व ेे ्ेवे आ्ेे. 
शांेीणे ्ेवण झाले क्ण् काआ्च ब्लले राआ्. मग माोांेकया ीाणयांेरू े्र यलास 
भ�र वअआर्रे  मआाला अदले. म् अेजयाभा  काय काेाे ेे ीआाे आ्े्. तयार् 
यलासाेले ीाण् आाे िवुायला वाीाले. मग ीाे येवरू ीाण् डयाले. म् ेेच केले. वअआर्र् 
ीण  सीले. अेजयाभा   डवे आ्वरू अवशांे् घेव ूलागले.  

मग म् ब्लल् “गी कां सगळे? मला शेे खीू  वडले. अेजया भा  मला सांगाल 
कां ेमुचया शेे्ेलं. खें के आा घालेा, ीाण् अके् देे ा, मला  वडेल अशकायला.” 

“ सं आ्य, या क� मग येळ अमळेल ेसं. ईठला! ेमु् ेा बगूर बगूर अशकाल. र् 
भा््चं अशकवणा् ेमुच् वैर्. तयांे  म् राय सयार देे . या या ईठला केवाई या.” 
अेजयाभा . 

मग ड्ळे अमसूर ीडले. वअआर्आ् बा्लूाच ीआलडल्. साावलेकया ा् ्अमर्वा ेे 
 ााम का्े आ्ेे. चेआाेे समािार् अदसे आ्ेे. कामाचा थकवा, ेाण काआ् राआ्. म् तयांरा 
कौेकुारे बघे बसल् आ्े्. 

तयारंेा म् ्वळ ्वळ पतयेक सगु्चया अदवश् तयांचया बा्बाच शेेांे ्ा  
लागल्. मका, जवाा् या अीकांच् ्म्र कश् काायच्, ीेाण् कश् काेाे, ीाण् अके् 
लावेाे,  ंे  गवलेले ाार कसे कालावे लागेे. सगळे अेजया काम काेां काेा मला 
सांगे  से. पतयेक वेळ् ईठला  सायचेच. भईुमगूाच् ्म्र गाद् वाफयाच् ेा  साच् 
्म्रआ् ेश्च बरवायच्.  स एकदा लावला क� े्र वषर लावण् राआ्. दा दआा 
मअआनयार् ी्क ेयाा आ्ई. सगळयारा ा् शेण आचे खे. ेे ल्क बा्ा� खेे  ण्ेच 
रसे. ीण सगळ् अीके कश् ््मदाा  लेल्  से. 

अेजया काम काेारा  भगं मआणे. सगळे अवठला वाचे.  सा काआ् मआणे क� मराला 
ााा शांे वासे. एके अदवश्  स े्डण् सु� झाल्.  स े्डेा े्डेा अेजयाचया ेकडूर 
भ्र सु� झाले.       

ईठल मा्ा सखा,  भा चंिभागेचया े्ा्। 
मला माया तयाच्, भाल् ीघा माजया  ा्।।.... ईठल... ईठल.... ईठल.... 

ईठल 
ईठल राम ओो्, ईठल राम मर्। 
ईठल राम घेे्, काम काेां ाार्।।.... ईठल... ईठल.... ईठल.... ईठल 



ईठलाचे रांम घेेा, शेेालं अमळेे ीाण्। 
ईठल मा्ा मायबाी, देे ् भाका् चसर्।।... ईठल.... ईठल.... ईठल.... 
ईठलाचे मर, ईठलाचे ययार, चालईेे संसाा। 
ेु्  बगरु् म् चाले्, ेु्  बगरु् आांसे्,  
माया ेु् ् माजयावा, झाल्  ीांीाा।। 
ईठला ाे! ईठला ाे! माया ेु् ् माजयावा, झाल्  ीांीाा।। 
... ईठल.... ईठल.... ईठल.... ईठल 

खीू म्ाू े्डण् साो्  ले आ्ेे. ेेआ् भ्राे गुंगरू तयाचयाच ेालावा सीासी 
 स े्डे चालले आ्ेे. बघेा बघेा  साचा ल्ग आ्े आ्ेा. काआ् ्ण तयाच ेालांे 
 स  चलूर ट्कसा मिे भाे आ्ेे. म्  वाक आ् र आा स्आळा ीआाे आ्े्. 

अेजयारे मं्ळू भ्राचया ेालावा सगळयांरा कामाला लावले आ्ेे. कुोे कुणावा 
ओाडणे राआ्. आ ेका ेे का  शा सचूरा ीण राआ्े. ा् एक ेाल, एक लय भ्रांे 
ेयाा झाल् आ्े्. तयाबा्बा सवााचेच आाे चाले आ्ेे. अवठलाचेच काम सगळे का्े आ्ेे. 
एवल् ्बादसे ेाकद एकाउा भ्रांे, ोेकयांे लय्े  स ूशकेे कां? मला  दाआाण 
सम्ा अदसे आ्ेे. एवलेच काय म् दखे्ल तया ेालावा मयुि आ् र ड्लेा ड्लेा के आा 
क्येा घेवरू  स े्डायला लागल् सम्लेच राआ्. संसयाकाळ आ्े  ल् काम थांबले. 
े्डलेला  स ाांगेे एका अशसे्े आ्ेा. े् भाभ�र गुाआाळावा ्ाे आ्ेा. 

्ाड्डू ्ांभळा, अआावा  स बघूर म्  चंबयाे आ्े्. अके् सुंदा  आ े  स. 
 ्बूा्चूया इेाांचया शेेांे का राआ्  सा? एवलठयांे अेजयाभा  चाााूस लांब  साचे 
द्र दांडे घेवरू  ला. मला मआणाला “ईठला! भा ,  स ीघा खावरू.” एक मला दवेरू 
दसुाा तयारे दाेारे स्लायला साुवाे केल्. म् दखे्ल खा  लागल्. काय ग्ड आ्ेा! ीाु् 
साखा भाल् आ्े्. ीण माझा खाणयाचा वेग अेजया ीे�ा  िार दखे्ल र आेा.  ेा घा् 
अरघाल् आ्े्. अेजया, तयाचया मागे वअआर् रंेा म्  से चालल् आ्े्. म्  ्बूा्चूया 
शेेांवा, अशवााांवा र्ा अााव्े आ्े्. अके्ेा् ााक अदसे आ्ेा. अेजया व वअआर् शेे् 
््व ओेरू का्े मआणूरच तयांच् शेे्, अशवाां डंवाेल् अदसायच्. मला  ्रूआ् एक 
शंका  ल्. अेजया भा चे भ्र व वअआर्चया ओ या ्कूर ेा अीकारां ््म चले रसेल 
रां? राआ्ेा ्वळ ्वळचया ्अमर्े्ल अीकांे एवला ााक कसा? 

घा  ले अवचाा थांबले. ीाणयारे आाेीाय िुे ले. सम्ा आबं्ाााव बसले आ्ेे. 
 मचयाकडे बघरू तयांचया चेआाेयावाच् एकआ् ाेषा आलल् राआ्. मला एकदम ााग  ला. 
कसा  आ े आा माणसू? इेके गणु्, दवेभ्ळे, क�ाळू मलुगा व सरू घा्  ले ेा ्ााआ् 
काआ् राआ्? साि् अवचााीसू दखे्ल राआ्? शेे् बालआ् काआ् अवचााीूस राआ्? म् गडी 
 ीकया ख्ल्े ्ावरू अवचाा क� लागल्.  



ाात्चया ्ेवणाचे वगेाे  स्ीले व ख्ल्े  ल् ेा झ्ी  ल्. ीसुेकाला आाे 
दखे्ल र लावेा झ्ील्. शामाावला  ायर व काळ्् वासूर अवचा� लागला “भा  
ेअबये बा् आाय नआवं?  ंग गाम नआाई रां? ग्ळ् अबळ् लागल का?”  

“काआ् राआ् ाे,  स े्डूर ीाअआला. थकल् थ्डा मआणूर झकी  ल्.” म् 
“काय ााव ेमुचं आ!े र्का आ्ेेच क� े्डायला र् अेजया ब् आ्ेाच क�. ेमु् 

कशाला े्डायला बसला?” शामााव.    म् काआ् र ब्लेा झ्ीरू गेल्. 
ीआासे ्ाग  ल् े् ओ यार्. वअआर् गाे आ्े्. ाकमाईच् भ्�  वा्ांेरू 

सगळ् ीआास भाे, सुंदा का्े चालल् आ्े्.            
   सय  ल् माआाेाच्, ाकमाईचया ींला्च्। 
 मर ईसावलं  ोवांे,  चक�  ल् भके्च्।। 
 कां ग मला याद केलं, ींला्चया मा ल्रं। 
 सय मा्् अेला  ल्, येळ बग ीासादाच् ।। 
 ा्कू कश् ग  चक�, ीासाद घेवयाचा। 
 लगबग चल बाई, येळ कश् चकुवायाच्।। 
 अके् देे े ाकमाई, माजया अआा या श्वााांे। 
 ग्ड ग्ड ाळे शेगा, मआणेे ीासाद मरांे।। 
 मा ल्चया अकाीेरे, शेेे  दडं अीकलेल्। 
 दाणयां दाणयांे अीकांेकया, अेच् माया अझाील्।। 
 ीासाद राआ् थ्डा, क्साां ग भालेल्। 
 ्श् ाकमाईच् क्ो्, माजया ीलुठयांे  सवल्।।  
 क�ड मुंग् ी�् सााे, खावरू ेु�ा झाले। 
 अेचया मायेचे ेा् , मला बग अके् अदले।। 
 माया अेच्  भाळाच्, सावांचया अशा्। 
 भ्� काेे ाकमाईच्, क�ाीा ााख माजयावा्।।  
आ् बाई केवल् ेकल्र आ्वरू गाे आ्े्. माझं मर ीआासेचया अविाे गाा वाायाबा्बा 

व ओ यांचया ेालावा आलेकावे घेे आ्ें. अकडे, मुंयया व ीपयांरा ीाेु ीडूर दखे्ल ाखमुाईरे 
अेला केवले अदले तयाचे  ण  ळवेेय. केवल् भअ्मय झाल्य आ् बाई? अशवााांे काम 
काणं, अेथलं ी्क आा ाखमुाइचा पसाद सम्णाा् बाई.  ीकया शमांचा ्ााआ्  अभमार 
राआ्. अलअआेा वाचेा र येणाा् बाई एवलठया ओ या कशा काे.े सगळेच मला  ्ब वासे 
आ्ेे. एक खाे, अदवस सुंदा वासायला लागायचा. मर शांे पसनर  आायचे. 

अदवस ्ाे आ्ेे कॉले् चाललेच आ्ेे, ीण बा्बा शेे् व भ्� द्घांचाआ्  रभुव 
घेणं चाललं आ्ें. खां सांग?ू तया सुंदा शेेांे अेजया बा्बा काम काेारा मला ााा 
समािार वासे. कां, कसे, काआ्च म् सांग ूशकणाा राआ्. ीण तया कमरय्ययांचा माझयावा 



्बाा ीअाणाम  आायला सु�वाे झाल् आ्े्. ा्ा ीडल् क� म् खषू. शेेावा ्ायला 
अमळणाा मआणूर खषू. 

 ेा म् व अेजया शेे् शा�ांवा खीू ब्लू. अेजया माझा ग�ु झाला आ्ेा.  
इेा शेेांे बु् गांवण् बांिलेल्  से. ््से मांडव बांिूर ल्क मांडवाव�र 

ग्ाणगुंडठयारे ी�्  डवे  से. अेजयाचया शेेांे  सले काआ्च र आेे. अचककाा ी�् 
येे. ी्सभा दाणे असीे. ीण क्ण्आ् तयांरा  डव्े रसे. म् र ााआावरू अवचााले, “अेजया 
भा , ेमुआ् कि् ीपयांरा  डव्े राआ्. अके् खावरू ्ाेाे ेे. बाक�चे ग्ाण गुंडा 
काेाे.  ीकया शेेाे राआ् काे.”     

“ईठला.... ईठला, भा  ेमु्  सा इचाा रका क� व्. माणसाला खायला लागें 
ेसंच क�ड, मुंग्, ी�ारां ब् लागेंच नआवं? ईठलाच्च ीा्ा े् तयांरा रक् खायला? 
 ीण  ील् ्म्र मआंे ्, कसे् ीण ्म्र अदल् क्र्? ईठलारंच क�. तयाच् ्म्र 
मग  सं कसायचं क� तयाचया सगळया ीा्ेला अमळालं ीाय्ेल  रठ  ीकयाला ब्. 
 व् ी्सं केवड् व् तयांच्? खाईरांे क� ी्सभा.  ीकयाला कम् ीडायचं नआाई कद्ब्. 
ईठल सवारसर् दणेाा  ीण क्र नआाई मआरराा?  र् तयांरा दकु�वलं ेा ेे दकु ईठलाला 
राय का ी्चणाा? मग तयाच् अकाीा ाआाईल कां  ीकयावा?”  

अेजया ब्ले आ्ेा व म्   वासूर आ ेअवि पेम ी्े आ्े्. एक रव्  रुभूे ् मरांे 
ेयाा आ्े आ्े्. खांच आ े अविच तयारे बरवलंय. माणसारे बळकावलंय. सवेतच संगआ 
काे्य सवाथाररे.  अण इेा पाणयारा लागेेय तयाचया सवाथारच् झळ. सवाररा घेवरू 
्गणयाचा आा अेजयाचा मागर अके् सुंदा, पेमळच र आ े ेा ीणूर श ेरे भालेला आ्ेा. 
अेजयाआ् अशकलेला र आेा. म् अशके आ्े्. मला  अशअ�े अे्ा सवााीे�ा म्ोा, सवाा 
ीे�ा आार् वासू लागला. तयाला रव्र श्िांच्, रव्र सखुस्यणच् ओळख दखे्ल र आे्. 
े् ा् भअ् काायचा अवठलाच् व कामआ् काायचा अवठलाचेच. कमरय्ग व भअ्य्ग 
 ्ाणेेीण्  चाणााे एक ््डीे माझया सम्ा मूे �मंे  भ ेआ्ेे. कसे बरलेे आ ेद्घे? 
अके्  पे्म संसकाा्  आेे  आ.े ीण घा् यांरा ्ाा दखे्ल मआतव राआ्. आ ेतयाचे भकेुलेआ् 
राआ्े.   यवआाा्  आेे  क� संे?  

शेेांे तयारे कि् क�ड मुंययारा मााायचे ेषि मााले राआ्. कुोलेआ् बा्ाा् खे 
वाीाले राआ्. ग्ोठ यांे्ल शेण, कृेणामाईचे  दडं ीाण् व अेजया  अण वअआर्च् मेआरेे ेे 
शेे ाुलव्े आ्े्. एक अवचाा  ला. अवठलाचे काम आा सवेतच अवठल बररू काे्य कां? 
तयाचे भ्र ्केारा  लगडा झाला. अेजया गाे आ्ेा 

ींलाीाु्  बे, ईठल ाकमाबाई 
 अकाीा तयांच् ी्चे, चाा् अदशांसई। 

ी�् येे् शेेां, खाे् ी्सभा। 
बगरू् ेु् ् साु�्, मर येेे ेजुयावा।। .. ईठल.. ईठल.. ईठल.. ईठल 



माझया शेेांे अमळे्, घांस सवाासई। 
क�ड मुंग् संे्षेे, मग मर् येई ींला्।। 

ेजुया मायेचा आाे, माजया श्ाावा्। 
   क्सााे भाे्स,  रंद काे्स, माजया सवाावा्।। 
ईठला ेझु् माया, साु�्ेूर अदसे। 

       मर भ�र भ�र, ेझु् माुे् भासे।।... ईठल.... ईठल.... ईठल.... ईठल 
याचया मरांे सवरच कुसंुबाचे पेम आ्ेे. तया कुसंुबाे घाचे ेा आ्ेेच ीण अकडे, 

मुंययाीासरू ी�ांीयाे सगळेच समावले आ्े.े मरांे  ले  से कुसंुब क्णाचे  स ूशकेे? 
 �ा अमळाले अवठलाचचे आ्.  

ीलुचया वष� ीा स खीूच कम् झाला. दुे काळाच् कळा सगळ्कडे ीसाल्. मला 
ी्साे भ्े् वासू लागल् अेजया  अण वअआरणचे कसे आ्ईल, काम अके् वालेल, काय 
काे्ल ेे अबचााे. ीण रंेा ्े काआ् अेजयारे केले ेे बघरू म् थकक झाल्.  

“अेजया भा , दुे काळ ीडलाय. अीकं कश् घेणाा? ीाण् ीाेुल कृेणामाईच?े” म् 
अवचााले. 

“ईठला! भा , ईठलाचया मरांे आाय ेेच आ्ईल.  ीण मआरेे काायच्. ईठल 
मआरेे्चा  रठ भगे्चा ीासाद उायला चकंुल आ्य?” अेजया सगळं अवठलावाच स्ड्. या 
्गाचया अरयमांच् े् दखल घेे रसे, क� इेाां सााख् अचंेाआ् का्े रसे. या सगळया 
अचंेा  ीकयाला ीसकर ्ाणवेाे, मरांे येेाे. याचया ्वळ दखे्ल अााके राआ्े. 
काय मआणायचे याला? अकतयेक क्ड् मलाच ीडे चालल् आ्े्. 

दुे काळ मआण्े ीाणयाच् संचाई. अेजयारे कृेणामाईचया ीातांे बसवलेले ींी  ो ेे 
दआा ाूस खाल्  ेावले. रद्चे ीाण् कम् झाले ेा् शेेाला ेे अमळे ाआावे आा अवचाा. 
वाचया ीाईीरा ््ड लावरू लांब केले. शेेांे ीाण् अके् उायचे यावा सवेत अरयंतण 
ोेवले. कुोेआ् ीाण् वाया ्ाणाा राआ् याच् काळ्् घेेल्. ेकडारे अवठलाचे  भगं 
 ळवणे वालले. अेजयाच् अेरआ् अीके रेआम् सााख् भाघ्स  ल्. म् थकक आ्वरू े् 
ीाअआल्.  

कुण् मआणे्ल मेआरेे्मुळे, कुण् मआणे्ल वेळ्च अरय््र केकयामळेु, कुण् 
मआणे्ल कृेणामाईचया ीाणयामळेु आ े ीीृ घडले. ीण अेजया मआणाला “ईठलाच् अकाीा” 
वअआर् मआणाल् “ाकमाईच् अकाीा” ीण म् मरांे मआणाल् “आ् अवठल ाखमुाईचया 
मेआरेे्च् कृीा” मला अेजया  अण वअआर् व अवठल ाखमुाईे दैे अदसेरा. ेे एकच वासू 
लागले. म् कृेकृतय आ्े आ्े्. 

मगचे अदवस  रंदाचे आ्ेे. शेेावा वअआरणच् ाुला ाळाला  लेल् भा्् ीआाेारा 
 रंद अमळे.  साच् ग्ड् ीूव�ीे�ाआ् ग्ड वासे. क्वळया भालेकया जवाा्चया व 
मकयाचया कणसांचा आलाडा दाणयां दाणयांेरू ग्ड् देे  सांगे आ्ेा “मेआरेे्े म्  आ े ाे” 



माझे रांव “अवठल ाखमाई” व माझ् र्ा सआ्ीणे अेजयाकडे व वअआर् कडे ्ाे आ्े्. ेे 
अवठल ाखमाईचया पसादाचा  रंदारे  सवाद घेणयांे ेकल्र झालेले अदसे आ्ेे. 

अेजयाचा  रंद मग भ्रांेूर बाआाे येव ूलागायचा. 
ींला्चा ईठल  बा झाला  साेरू,  ्वाा्चया श्वााांे 
मकईचया कणसांेरू, भा््चया ाे वाफयाेरू। 
मर्चा ईठल, �ी दाकव् अीकांेूर।।... ईठल.... ईठल.... ईठल.... ईठल 
घांस भाव् सावां लाग्, मर् ााखे माया 
माया तयाच् बगेारा, थाथाे काया। 
ाकमाईच् अकाीा, ेु् ा श्ाावा् आाे 
बाीा ईठला ेु् े, ा्् गाे् ग्े ।।... ईठल.... ईठल.... ईठल.... ईठल 
ीू् ा बांदल् शेेांे, ीासाद  ला ी्कांे। 
मखु् लाव सवााचयाआ्, सखु् का सवाासई,  
ईठला े ूाआाे् ाे मरांे, माजया मरांे दवेा, माजया ाे मरांे   
ईठल.... ईठल.... ईठल.... ईठल 

घा्  ल् ेा् या  रंदाे ीलुचे अदवस अााे आ्े्. कॉले् चालू,   यास स�ु. 
ीण अाकामया वेळांे आचे अवचाा शेेावाचे, अेजया व वअआर्र् केलेकया अकमयेचे. एका 
सा�ातकाााचे.  

मग अेजयाचे सगळे घा ड्ळया सम्ा  ले. अेजयाला र मारणााे आबं्ाााव, सवेतचया 
ख्सठया म्ोेीणांे गकर   सलेला सभुारााव, ाा्कााणाचया ीडउा ड  डाणसडी ूझालेला 
मकआााााव, ख्से ब्लूर चैर् काणााा शामााव सगळेच म्ा मााणयांे दंग आ्ेे. सगळे घा 
ा् अेजया भा चया मेआरेे्वा चाले आ्ेे. 

िानयारे क्ोााे भाे आ्े्, भा्् घे र सांगल्ला गाडठया ्ाे आ्तया, गुाआाळे संील् 
क� गळू माक� सयाडााे अवकला ्ाे आ्ेा, ्किळा, मका सगळ् िानय क्ोााांेरू  याीाा् 
ये र सौदा क�र रेे आ्ेे. सवााचे ीैसे बआलदा घाांे आबं्ाााव व सुभाराावांकडेच ी्आकचे 
 सावेे. तयांेरू सवााच्च मौ् म्ा चालल् आ्े्. म्ोठ या द्नआ् सरुा दाग्नयार्, 
साडठयार् रसे आ्तया.  

 सेल एकत कुसंुबाचा कदाअचे आा अरयम. ीण कतयाररे सवाारा सााखेच रक् का 
ोेवायला? मलुां मलुां मिे एवला भेदभाव काायला एका बाीाला ्मे्च कसा?  से 
अकतयेक  यावआाअाक, कौसंुअबक प् माझया मरांे येे आ्ेे. गा्ब अबचााया अेजया  अण 
वअआरण बाल मरांे सआारभूे ् ेयाा आ्े आ्े्.  

ीण मग ल�ाे  ले. ेे द्घेआ् या अविाेले र आेे. अकडठया, मुंययांचा, ीपयांचा 
अवचाा काणााे ेे ््डीे ा् काम ्ाणे आ्ेे. तयांेरू अमळणााया भाका्वाच ेे खषू आ्ेे. 
शेे्  ी्ावणयांे व मरीूवरक अवठलाचया भअ्े ेे ीूणर गलूर गेले आ्ेे. 



खाया  थाररे कमरय्ग्, भअ्य्ग्, आारय्ग् व मआणरूच ाा्य्गांे नआाे आ्ेे. 
माझया मराे  लेले अवचाा तयांरा अशवणााआ् र आेे. ेे तयाचया ील्कडे गेलेले आ्ेे. 
ग्े्ीदशे खीू ्कला वाचला आ्ेा. ीण र वाचेाआ्  चाणााे सम्ा अदसे आ्ेे. आ ेखाे 
आार्, आ ेखाे य्ग् आ्ेे.  

अवचाा काेा काेा ड्ळयासम्ा अेजयाभा   ले. आळू आळू वालू लागले. पचंड �ी 
घे  लागले. ेे वडाचया झाडासााखे अदस ूलागले. वअआर् ीण  कया. ीाांबया बरूर तयांरा 
अबलगे गेकया. व�र खाल् येेारा चाा् बा्रू् ्अमर्े घुसकया.  ेा अचत सी� आ्े.े 
अेजया एक अवशाल वसव�ृ झाला आ्ेा. वअआर् चाा् बा्रू् ीाांबया बररू ्अमर्े 
अशाकया आ्तया व वडाला  िाा देे   आेे   सा भास आ्े आ्ेा. 

 ेा वडाला खीू ाळे लागल् आ्े् ेांबड् गलुाब्. खीू सगळ् वसवाघळे येवरू 
वडाला लसकू लागल्. संसयाकाळ् तयांचा ककर श  वा् आ्व ू लागला. वडाच् ाळे 
खावरू े् ााआर लागल्. ्वळूर म् एक एक वाघळाला नयाआाळू लागल्. एक ्ाडा ब््ड 
मगाू अदसला. आबं्ाााव वासला. एक रसुेाच सा�बा् अगाकया घेे आ्ेा, सभुाराावच आ्ेा. 
खीू वाघळारा घेवरू कचकचास काणााा, सगळ्कडे घाण साके ससुलेला े् मकआााााव 
ीसकर ओळखेा  ला.  ग्चच सगळ्कडे अााे बसलेला शामााव सआ् ओळखेा 
 ला. सगळे वडावा म्ा मााे आ्ेे. तयाच् ाळे ओाबाडूर खाे आ्ेे. तयाचया ाांउांे 
ीं्ांच् रखे घुसवरू सवेतला संाअ�े काे आ्ेे. व े् वसव�ृ  रंदारे सगळयारा 
नयाआाळे आ्ेा, ीाांबया दखे्ल. तयांचया म्ोेीणाचे ाआसय या सआरश्लेेे, सदभावाे 
आ्ेे. 

ीसकर माझे ल� माझया सवेतवा गेले. म् आ् एक वाघुळच आ्े्. शामाावचया 
बा्बा्चा. ेसाच अेजयाचया मेआरेे्चे लुसणााा. चमकल्, थाथाल्. ककीरेरे भयंका 
 सवसथ झाल्. राआ्, काआ् झाले ेा् इथूर अरघालेच ीाअआ्े.  ीकया सवाथार साो् 
अेजयावा व वअआरणवा ब््ा राआ् साकायचा. ााआर एकाउा अमताचया ख्ल्वा ेातीाुेे. 
ीा्�ा  स्ीरू ्ा  गांव्. ीण इथूर अरघालेच ीाअआ्े. आ ेसआर राआ् आ्णाा. म् ेा सवााे 
्ासे अमळवलेय अेजयाकडूर. म् तयाला काआ्च द े शकणाा राआ्. माझयांे े् शअ् ेे 
म्ोेीणच राआ्. इथरू ्ायला ीाअआ्े.  

संसयाकाळ आ्े  लेल्. अीशव्े ीसुेके भाल्, ब्गेे कीडे साकले. शामाावला 
मआसले “म् ्ाे् शामााव. आॉससेल मिे  आ.े ेलुा काय लागले ेा अेथेच ये.” तयाचया 
 �ााच् वास र ीआाेां ब्ग  चलूर बाआाे ीडल्. आबं्ााावांचा आलकंाा  ेा वाघळांचा 
कचकचास वासला. काआ् र ब्लेा ासतयाला लागल्. एवला तासल् आ्े् सवेतवाच.  

 ो दआा ीावले गेल् राआ् ेा सम्�र अेजया व वअआर् येेारा अदसले. ्वळ  ले 
द्घांचयाआ् ेकडूर एकच प्  ला “अवठला! भा ! कुों चाललंसा?” 

“अेजयाभा , वैर् अवचा� रका. म् ्ाे्य ीण ेमुआ् कायम ल�ाे ाआाल.” म्  



“ईठला! भा  सकु� ाआा.  माला ीण  ोाव येईल ेमुच्.” अेजया ब्लला व 
वअआर्रे आलकंाा भाला.  श्वारद ्केा ्केा माझे ड्ळे ीाणयारे भाे आ्े.े सम्ा 
अे्ाभा  व वअआर्  भ े आ्ेे ेे आळू आळू  ंिकु आ्  लागले.  अण काय  ायर 
भालेकया ड्ळयां सम्ा द्घेआ् सी� अदस ूलागले ीण तयांचे �ी बदलले आ्ेे. माझयासम्ा 
सा�ाे अवठल ाखमुाई  भ े आ्े.े ींलाीाूला र ्ाेा दखे्ल ेे सम्ा अदसे आ्ेे. खाल् 
वांकूर रमसकाा केला. वांकल् ेा ड्ळयांे्ल ीाण् ्म्र्वा ीडले.  भा झाल् ेा 
अेजया व वअआर् आसंे आ्ेे दसुाा  अशवारद देे  आ्ेे.            

“ईठल भलं का् ेमुचं”     
“ाकमाईच् अकाीा ाआाव् ेमुचयावा” 
म् गांवचा ासेा िाला. मागे र ीआाेां चालू लागल्. अेजयाचे एक भ्र  ंिकु आ्े 

्ाे आ्ेे.  
“ईठला माया ााख सवाावा्, माया ााख सवाावा्...... ईठला............…………….” 
माझ् ग्� संील्य. माराल कां  ेा मला दवे अदसला ेे?                      
 
                               ****************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

बा्ा 
 मचया एका मावश्कडे रेआम् एक बाई ाआायला यायच्. अेचे मावश्चया घााश् 

काय संबंि आ्ेे ेे माआ्े ीडले र आेे. ीण े्  ल् क� मावश्ला ााा आायसे वासायच.े 
कामाचा  ब््ा े्  चलायच् मआणरू मावश् खषू. ेसेआ् मावश्चा  याी ााा म्ोा. 
इरामदााांचे घा. कामेच ााा  सायच्. अवआ्ा् व�र ीाण् भाा, ्ेवणासाो् ख्ी्ेरू 
लांकडे  णा, घााे साावण काा, मआशैणचे दिू काला, भा््चे ीाडे ीआा. सगळ्च कामे 
सकाळीासरू ाांग लावरू  भ्  सायच्.  शावेळ् माणसुबळ आवेच. मग बाया सााख् 
माणसे  ल् क� मावश् खषू  आायच्. 

तयांेच अेचयाकडे ााा ल्कांच् ये ्ा  से. तयांचे सवर काावे लागे. क्सर कचेा्च् 
कामे ीआाणााे, ्अमर्े भागेल्रे शेे् काणााे, ीैशाचे अआश्ब ोेवणााे, अशवाय रातयाेले 
 से सगळेच येे. तयांचे चआाीाण् ीआायचे काम मावश्लाच बघावे लाग.े  शा वेळ् बाया 
 ल् क� मावश्चा ््व आायसा आ्ई. बाया ी्साथ� बाई. द्र वेळचे ्ेवण व वषााे द्रदा 
साड् कीडा अमळाला क� बाया खषू  सा माझा सम् आ्ेा. मावश् मग चलू बाया कडे 
स्ीव् व  ीण बाआाेकामांचया दखेाेख्वा ्ासे ल� घाल्. 

बाया व मावश्चे काय राेे ेे मला सम्ले राआ् व म् कि् अवचााणयाचया ांदाे 
ीडल् राआ्. लआारीण्  से प् म्ोठ यारा अवचााायच् पथा र आे्. बाया  ल् क� 
 मआ् खषू आ् . अेच् मालवण् ब्ल्, तयांेरू येणााया मालवण् मआण् ी्सदखुेीयाे 
आसंवे. बायाचे ीा ल घााे ीडले क� मावश् ीसकर ब्लायच् “बां झालं ग बाय 
 ल्स ेे. ््व मेसाकुस्ला  ला आ्ेा माझा.”  

“इरामदाा्ण ेू गे! ्ेचया  ंग् म्ोेीर ेेला याेरा को्र. (्या  ंग् म्ोेीण ेया 
याेरा को्ण) सांग काय क�चे ेे. सगळे क�र दयेर बघ चसुकर.” बाया मालवण् ्व्् 
मााो्े ब्लणयाचा केअवलवाणा पयतर का्े आ्े्, ीण  ीअआकयाच संभाषणाे एक  मआण 
अेरे साकल्च आ्े्.  ेा बाया  सेीयाे मला खीू मालवण्, ेशाच रेआम्चया मआण् 



्कायला अमळणाा आ्तया. पसंगापमाणे े् चीखल मआण् ्कवायच्. सगळया लआार 
म्ोठ यांवा मआण्ेूर ेाशेाे ओलायच्. ेा् दखे्ल सगळे आसायचे. अेच् ब्लायच् ेाआा व 
रंेा ड्ळे अमचकवायच् ेाआा  श् काआ् आ्े् क�  ीकयावा ओललेला ेाशेाा दखे्ल 
लागस वासे रसे.  

इथे मला वाचकांच् माा� मागाव् लागेल कााण अेचे अकतयेक मआण् व्ा ेाशेाे आ े
सािरशअुचेा ीाळणाायारा स य वासायचे राआ्े  शा खास कककण् भाषेे  आेे . तयांरा 
स य बरवायचा म्  अ्बाे पयतर काणाा राआ्. ेसे केकयास बायाला म् अ्वंे सादा 
क�च शकणाा राआ्. 

बाया  ेा  ील् अीशव् मिकया ख्ल्ेकया खुंस्वा सांगरू आाेीाय िवुायला 
्ाे  सेाराच मावशेला ओाडूर सांगेे “ काबाय येेय गे ेु् े काय ेे शचु्भूे  आ्वरठ 
(शचु्भूरे  आ् र)”  आ े्कूर मला आसं ूयायला लागेे. आ् कां मआणूर श ु मााो् ब्लायला 
्ाेे? अेच् मालवण् ब्ल् अके् म्ेश्ा वासेे ्कायला. ीण मावश्श् ब्लेारा े् 
मााो्चाच वाीा  व्ूरर कां काेे?  मआ् सगळेच मालवण्े ब्ले्, ेा् आ् कां 
आकेसीणारे मााो् वाीाेे? या प्ांच्  �ाे मला कालांेाारे अमळणाा आ्े्. 

 ेा चलू बायारे ेाबयाे घेेल् आ्े्. मावश्रे सांग्ेलेकया ग्�् ीसाीस 
बरवायला साुवाे केल् आ्े्. मावश्  ेा अेचयाकडूर सावडठ रयाच् माअआे् काले आ्े्. 
मावश्चे काआ् राेेवाईक सावडठ रयाला आ्े.े बाया  ल् क� अेचया कडूर मावश्ला 
तयांच् खशुाल् ेसेच इेा घडाम्ड् सम्े. मावश् ीअआला  िार ेास बायाश् गडीा 
मााकया अशवाय ीलेु साके रसे.  

“काय ग् बाया सशु्लेर सरू  णल् रा, सा मअआरे झाले. कसं चाललंय?” �ल् 
पमाणे सास ूसुरांचे संबंि कसे  आेे  आ् माअआे् मावश् बाया कडूर काल्े आ्े्.  

“कसलं काय! ससुल् काय ब्लणाा  ककाबाय? ांग ग्ा्ीार र् घा ग ूघाण  सलां 
चाललांय.  ्रू ेा् ससुकयाचं काम काय कम् राय झालं.” बाया  ीकया मआण् वाीाे 
आ्े्.  

मला एक रव् मआण सांीडल्. ीण कसल् घाणेाड् आ्े्. क्कण् बायका एकाउाला 
वामावायचे ोावेाे ेे आा तयांच् भाषा स ुा ्ाल्म आ्े.े तया माणसाला  गद् खाल् 
खेचरू साकणाा् आ्ेे. 

“मआं् े ग्? कामाला राय ग् बा्? सशु्लाच माेेय  ्रू? र् े् ीाास् काय बघे 
बसलाय? सम् राय देे  बायलेला?” तया सुश्लेचया कळवळयारे मावश्चे एकावा एक 
प् ससुे आ्ेे.  

“े् ्ाणाा दकुारावा, सकाळ्च ्ाे्. ग्वा ासतयावा दकुार साकलांय तयारे. 
ााेचयालाच येे् ीाे. ससुकयाचा घ्व बागाये्े काडे् सबंि अदवस. घाांे ससुला र् 
सरू. सूर  ळश् काय काश्ल गे मग? भांडूर काय  ीेग ( ीय्ग)? ीदा् ीडलां ीअवत 



गे. दसुाा काय?” बायारे ीअाअसथे् ड्ळया सम्ा  भ् काे  सेाराच एक मआण ीे�र 
अदल् आ्े्.           

“काय गे बाय एक एक ्के्. ्गाे कामस ूीणा ाआायलाच राय ग्. आकल् सगळेच 
रा्कू आ्ेाये. चला कामं ीडल्े बाय.”  सं बडबडे मावश्  ोल्. बाया कामाला 
लागल्. मावश् गेलेल् बघूर म् बायाकडे गेल्. मआसले “बाया े ू कयाीासरू  े्र मआण् 
ासाास साककयास. द्र ्कलेकया  आेे , ीण एक र आे् कि् ्कल्. अेचा  थर काय 
व के आा वाीाायच् सम्ावश्ल?”  

“कुोच् ाे? म् बाीड् मआण्ेच ब्लेे, सगळे आसंेाे. ीण काय क�. XXXX 
संवयच ीडल् रा.” बाया  ससल कककण् अशव् द ेर ब्ले आ्े्. 

“े् गे! ांग ग्ााीारवाल्” म् 
“रक् ाे बाबा े् मआण. े् काय शाळेे सांगश्ल? मासेा येयल मला मा�क. 

 मच् गांवो् मआण ाे े् एका कारार ्कूच् र् दसुायार स्डूर देवच्. ेलुा काय 
काायच्?  अण काय ाे अकेव्े े?ू मआण् स�ु झाकय् ेलुा?” बायारे माझयावा मआण 
साक�ेच प्ांचा भड्माा केला. 

“म् चौथ्े गेल्य. मआण् के आाच झाकया. ेझुयाकडे भंडाा  सेे मआणणचे.  ेा 
सकॉलाश्ीला बसणाा. अेथे  ीय्ग आ्े्ल  शा अशकायचयाे ग. सांग रा  थर.” म् 
बायाला लकडा लावे आ्े्.   

“काय ाे साळ  थर बघ. अदसायला सुंदा  सरू काय  ीेग. कामाचाय  ाक ीाय्े रा. 
मग क्ण काम स्डूर रगाीगाच का्े बसले, घाचया कामांे ल� राय घाेले ेा? घा कसे 
साा ााआ्ल? मग मआणे् ाे े् मआण. शाळेे अलव ूरकु् आां.  अण अलवल्स ेा माझे रांव 
सांग ूरकु् आां” बाया मला सांगे आ्े्. बायाचा चेआाा अके् शांे साळ वासे आ्ेा. खांच 
बाया ााा साळ बाई आ्े्. कामस ूआ्े्. ेश्च पेमळ आ्े्. मावश्वा ेा ााा माया. द्घ् 
 गद् बअआणणसाामया वागे.  

मावश्चे स्वळे ओवळे ााा. ीण बाया अेला चालायच्.  मआ् थ्डे ्ा् बाआाे 
्ा र  ल् ेा्  मआाला सवयंीाक घाांे कशालाच आाे लावायला मज्ाव  से. 
बायाला स्वळे ओवळे ीसे रसे. ीण मावश्कडे  ल् क� ्ेवण काेारा कडक स्वळे 
ीाळ्. मावश्कडे ब्लेारा मात ेाशेाे झ्ड्.               

“कसले गे कमारचे स्वळे. सगळे कि् रा कि् अशवेाेच एकमेकाला. ेे काय 
 ंघ्ळ केलव क� ्ाणाा?  अण गळू, साका काय ्ाेवाकयार् बरवरू ीाोवल् ेुझया 
स्वळयासाो्? ाुकस कायेा् लकग कशाला काायचं?”  

मग मावश् सांगे  “ ग् आा घााचा अरयम  आ.े घाांे देव  आेे . स्वळे ीाळायलाच 
लागेे.  अण गळु साखाेचे मआणश्ल ेा स्वळयाचे काेारा े् म् िुवरूच वाीाेे.” 



“आ्य ेा साका र् गूळ िुवरू घेेले क� भसांसााखे ीअवत आ्ेे राय. मग काय 
कशााय ीाण् साकलंस काय ीअवतच आ्णाा. गूळ र् साखा व�र िवुरू काय  ंेूर ीण 
ीअवत आ्णाा? लकगा गे सगळ्. म्  ील् ेझुयासाो् काेेय. आगाुडा माालय रा काखेे ?”  
बाया खास कककण् अेाकसीणांे मावश्ला स्ले आाणे आ्े्. मला एक रव्र मआण अकंवा 
वाकठ -पचाा अमळाला “आगाुडा मााला कांखेे ”  अवचाा क�र  थर लावे बसायचा मग 
मला ्ंदच लागला.  

आगाुडं ी्ागं कांखेे माालं  अण ेे आगलं ेाच् असथे् ड्ळया सम्ा  ल्. बाई 
ांगरू ्ाणाा. ीण आ् मआण इथे कश् लाग?ू आां!  ले ल�ांे! आ् स्वळे गळयांे घाेलेय 
मआणरू राइला्ारे काेेय. एकाद ेकाम ीसे रसेारा अरभवावे लागे  सेल  शावेळ् आ् 
मआण लाग ूीडेल. आगाुडं माालंय रा कांखेे  ेा ेे काेल ेे सआर काायचे आा साळ  थर. 

खा्खा बाया  ल् क� म्ा यायच्. अेचे अेाकस ब्लणे, ब्लेारा चेआाेयावाचे 
आांवभाव व अेचया मआण् व  खाण.े ड्कयाेकया मेदलूा खडबडवरू ्ागे काायचे. मेदचूा 
वाीा बा्बा काायला लावायच.े आसंूआ् यायचे. मग बाया बाल  ्रू ्वळ्क वासायच्. 
बाया एक  �म अश�क  आ े से वासायच.े 

साखा व गळू िणुयाव�र अर��ा झालेल् मावश् कामाचे अरअम� क�र बाआाे ्ायच् 
व बाया सगळयांकडे बघे ड्ळे अमचकवायच्. ड्ळयांे भाव  से “मावश्च् कश् 
््ावल्.” 

माझयाआ् मरांे मग रेआम्च् मआण यायच्, ेझुं र् माझं ्मरेा र् ेझुया वाचरू 
कामेरा. खांच मावश्  अण बायाचे  सेच आ्ेे. ीण आळू आळू एक प् मला सेव ू
लागला. बाया मावश्च् क्ण?  �ा कुोूर श्िू? मग ड्ळयासम्ा  ल् े् बायाच. 
बायालाच अवचा�. दसुाया क्णाला कशाला अवचााायचे.  

दीुाा् ्ेवणे झाल् क� सगळयांच् वामकु�् चालायच्. घसकाभा सगळे  डवे 
 आायचे. बाया मिकया ख्ल्े  ााम का्े ीडलेल्  से. वा खुंस्ला अेच् अीशव् 
 अण खाल् ग्िड्  ंथ�र ीआलडलेल् बाया. े् झ्ीे रसे आ े माआ्े आ्ेे. म् एक 
अदवश् दीुाा् अेचयाकडे ्ा र बसल्. एकदम अवचााले “बाया! े ूकुोकया गांवाआरर येेेस 
ग? ेझुे क्ण क्ण  आेे  अेकडे?” 

“काय ाे बाबा  ् माझया चौकश्वा  ेालंस ाे. बघ ाे  मचया सााकयारा क्ण 
रसेे.  अण राय ेेच बाे.  ेा माझ्च ीावड आ्ेे, क्ण  सेे ेा तयाच्य ीावड झाल् 
 से्. राय क्ण ेेच बाे.” बाया  ोल्. खुंस्च् अीशव् कालल्.  ंेरू चंच् कालूर 
चरुा ेंबाख ूमळूर बाा भाला. म् बघेच बसल्. बाया ेंबाख ूखाेे? ीअआकयांदाच बघे 
आ्े्. ीण माझया प्ाचे  �ा र आेे अमळाले.           

“बाया े ूसांग्ेलं राआ्स? बघ े ूराआ् सांग्ेलंस ेा म् सगळयारा सांगेर े ूेंबाखू 
खाेेस.” म् बाल्श दम मााला.              



“ ाे मेकया ेूं कुोे ांवेस (ाआाे्स)?  कककणांे रा?  मआाईे राय ेलुा इथे सगळेच 
ेंबाकूवा ्गेाे. क्णाला रांव सांगणाा? ेजुया मावशेला? अेचा संीला ेा े् माझा 
ेंबाख ूमागरू खाेे. मला िमकावे्स काय ाे?” बाया ड्ळे अमचकाव्े मला लसका दम 
माा्े आ्े्. ेा् ीण म् घाबाल्. मआणाल् “ेलुा राय सांगायचे रा, ्ाे् म्.”      

“ये ाे बाबा! सांगेय ेलुा माझ् कमरकाण् (कमरकआाण्). ेूंच ीयला अवचााणााा ाे. 
म्  ले सावडठ रयासूर. शंकाबाबाचया दवेळाकडे घा  आ ेमाझा. ेुजया मावस्बाच् भय्ण 
ाे म्. ीण साळ समख् राय. ेे राय ेलुा सम्णाा. ीण ेझुया मावशेर सम्कयावा 
 िाा अदलार ाे. ााा सम्ूे दाा बाई. ेझुा मावस्बा ब्ले् कुोे? ी्सा ीाणयाला काय 
राय झाले ेेवा  ल् इथे. सांग्ेल् कमरकाण्  काबायला. ्ककयाा अेला वासले ग्� 
सावााव् रायेा आगतयालाय ला् र् बगतयालाय ला्. अेरे स्य केल् माझ् इथे. शेे्चे 
चाा क्ीाे आायेठ ेे अीकले क� द्रचाा मआयरे कालेे अेथेच. बाक� येेे इथेच मावशेचया 
 र्तांे ( नर्तांे). ीण म् ीण इरामदााच  आ े आां. याच घाांेल्.” बाया काय 
सांगे आ्े् ेे मला काआ्च सम्े र आेे. े् मावस्बांच् बआ्ण कश्? मावस्बा ब्ले 
कां राआ्े? समख् बआ्ण राआ् ेा दसुा् बआ्ण कुोल्? बायाचया मआण् पमाणेच प्आ् 
मला भडेसाव ूलागले. े् ब्लल् तया मआण्चा  थर इथे कसा लावयायचा? म् अेचयाकडे 
सक लावरू भकदकयासााखा बघे आ्े्.   

“ेकड म्स! ेकडांे मासक� (माश्) ्ाईल.  अण बघ े ूकआार ाे. ेलुा राय सम्णाा 
आ े �ां. म्ोा आ्  ीसकू सम्ेल. माणसू कसा ्गे्, काय काय भ्गे् सम्ेल ेलुा. 
एक मास् र् खंड्भा ासस् मआणेे रा ेसंच ाे  युे य माणसाचं. एकादा अदवस सखुाचा 
बाक� सगळे कामाचे रायेा दतुखाचे.  युे य मग काय झाला ेा् आसंे खेळे घालवायला 
बघायचे” बायाच् मआण ्कल् र्  ोल्.   

या सबंि वेळांे मला द्रच ग्�् साळ सम्कया आ्तया, एक मआण्े बाया 
चंदकूाकांच् मआण्े माझया मावस्बांच् बआ्ण आ्े्. व अेच्  ीाु् शेे् आ्े् मआणरू े् 
मावश्कडे यायच्. मावश् ेश्  यवआाा्  सल् ेा् कं्सू आ्े्. अेरे बायाला ्वळ 
कां केले? आगतयालाय ला् र् बगतयालाय ला् �ा ीअाअसथे्चा  थर काय? अेरे ्ा 
बायाला ्वळ केले रसेे ेा मावश्ला कसे ला््ावाणे झाले  सेे? काआ् ेा् भाा् ग्� 
 आ.े बघ ूसम्ेल आळू आळू,  से मराे मआणे म् खेळायला अरघाल्. 

मावश्चे घा ााा म्ोे. सवयंीाक घा, मग मिल् ख्ल्, बा्लूा िानयाचया 
साोवण्च् ख्ल्. तया ख्कयांीुले मा्घा मा्घााचया द्नआ् बा्लूा एक एक 
झ्ीायसाो् ख्ल्.  अण या सवर ख्कयां सम्ा एक लांब लचक �ंद ीडव्. जयाचयावा 
बैोक� मांडलेकया. चंदकुाकांचा बसायचा झ्ीाळा सांगलेला. ीडव्ेरू  ेाायसाो् े्र 
चाा अोकाण् ीायाया. ीायाया  ेाले क� म्ोे ीास.ू ीासांे सगळ्च झाडे लावलेल्. 
रााळ, ी्ाळ्,  ंबे, ाणस, का्,ू ीळस, ाेांबा, शेगलू  श् म्ो् झाडे. ेा बा्बाच 



्ासवंद, गलुाब,  ब्ल्, क्ाांस्, स्रसकका, कृेणकमळ, कमळ  श् ाुलझाडे भाल् 
आ्े्. कृेणकमळ व कमळासाो् एक ््से ेळे आ्ेे. ीासांे अााणयांेआ् म्ा यायच्. 

म् बाआाे ये र अेकडे चालल् आ्े् ेा र्ाेला ीडले. मावश् व चंदकूाका ब्ले 
आ्ेे.“अके् अदवस ाआाणाा े्? मआागाई केवल्  आ.े  अण ेमुआ् आ् खासल् गळयांे 
बांिरू घेेा. ीाअआ्े ेा अेला मअआनयाला दआा ींिाा �ीये ीाोवा. बयाद इथे रक्.” 
चंदकूाका वैेागरू ब्ले आ्ेे.    

“आ ेबघा ेमुआ् याे ीडू रका.  ग्च म् बसवलेल् घड् अवसकसू रका. े् ींचाये्े 
गेल् ेा रकक�च  ीकयाला सवर काआ् उावे लागले. तयाीे�ा आ े बाे. काय ्ेवेे खाेे 
एवलेच रा? ीण कामआ् केवले काेे. द्र साडठया व कीडा अदला क� अेच् काआ् मागण् 
रसेे. ेमुचया वअडलांर् अदल्  से् बाग, ्म्र ेा काय झाले  सेे?  स्! े् साि् 
साळ  आ.े काआ् ्ासे मागे राआ् ेेच ीआा  अण अवषय वालव ूरका.  सया एक साड् 
बला ्चा कीडा  णा बाक� म् सांभाळे.े” मावश् चंदकूाकांरा सम्ावे आ्े्.  

मआण्े बायाला सांभाळणे आ् यांच् ्बाबदाा् आ्े् ेा. ीण मावश् पेम दाखवरू 
अेचा  ीय्ग क�र घेे आ्े्. मला बायाबाल कुेूआल वालेच आ्े.े 

 ेा गणीे् येणाा. मग काय घााे कामांच् गद� झाल्. गणीे् साे अदवस 
 सणाा. साे अदवसांचे पसाद ोााअवक आ्ेे ीण तयांचे सामार ीडेाळूर एकत क�र ोेवावे 
लागे. बायाला सगळे ेकडीाो  सकया सााख.े द्र अदवसांे अेरे पसादाचया सामाराच्च 
र आ ेेा गणीे्, गौा्चया सथाीरेसाो् लागणााे चौांग, ीास, ीू् ेच् भांड् सगळे साासूा 
क�र ्हये ेयाा केले. मावश्रे बघ्ेले  अण एकदम ब्लल् “काय ग् बाया 
एकसठयारेच केलेस?”  

“मग काय! क्णाच् वास बघणाा! आ् कामा मआण्े भागला ीडला बाव्े र् बांव 
झाल् झळझळ्े सााख् गे. वसारे ूर गा् ीडल् क� काायच्. राय ेा दाा्् क्ण 
काेा.”  

‘भागला ीडला बांव्े र् बांव झाल् झळझळ्े.’ रव्र मआण म्  थर लावायचा 
यतर स�ु केला. भागला अवआ्ा्े ीडल्, सगळे िावले, अेला कालेारा अवआ्ाआ् साा 
कााव् लागल्. मआण्े पसंगारुसाा कि्ेा्च काायचे काम केले क� आ् मआण वाीाायच्.       

 ातया, ाुगडठया यांेआ् े् अआा्ा्रे भाग घेई. भयंका  तसवअपय बाई. लआारा सााखे 
सगळया खेळांे,  तसवांे भाग घेई. मावश् व े् द्घेअआ ीनराश् कडे झकुे आ्ेे ीण 
ााक केवला. मावश् इरामदााण्चा बा् ााखरू ाुगड्े भाग घेे रसे. बाया वय अवस�र 
 गद् लआार मलु् सााख् दम्ाक आ्ईीयाे ाुगडठया घाल्. रसुतया घाल्ेच रसे ीण 
सगळया ी्ा्रा खेचरू खेचूर खेळायला लाव्. इरामदााांचया गणीे्ला खां  तसव�ी 
बायाच  ण्. 



गणीे्े मुंबईआरर  लेकया एका मलु्रे मावश्ला ीण ाुगडठयांे खेचले. मग मावश् 
ाुगड् घालेारा बघरू बाया आसंे सुसल् ््ाांे ब्लू लागल् “गे बाय  चचयरच झाला, 
भाव्ण राचेा र् ईरामदाा्णय राचेा.  सं राय बा झालां कद्.” मावश् झसकर 
थांबल्. मग बाया अेला खेचरू ाुगड् खेळायचा  गआ क� लागल्. ीण मावश् ्ाम 
ाागावल् आ्े्. मग बाया अेचा राद स्डूर मलुणे अमसळूर गेल्.  

बायारे लआारीणाला अरससूच अदले र आे.े कुोलाआ् सण े् बााा ींिाा वषााचया 
मलु्चया  तसाआारे सा्ाा काे. अेचा  वा्, आसंणे, राचणे सगळेच दयंयाला ांग चलवे. े् 
मग मलुणच् लाडक� आ्ई.  

या सगळया गदाा्ळांे एकाउा लआारग्ला क्णाचा ेा् िकका लागे. े् ीडे. ाडू 
लागे मग सगळे िावे काय झाले ीआायला आ् गद�  डे. बाया ीलेु आ्ई. ी्ा्ला ीाआ्. थ्डेसे 
खाचसूर ा् येे  से. िावे ्ा र आळद  ण्. े्ीयाे सगळया ी्ा्र् भ्वे् गााडा 
घाेलेला  से. बायाला अेचया ीयाे ीकचायला  वघड आ्ई. मग बाया ओाडे “बा्लूा 
आ्वा ग्! शेबडू ईल् एकाक र् सगळे िांवेआे ीुसाक, (शेबडू  ला एकाला र् सगळे 
िांवेाे ीसुायला) बा्कू  आ्वा.”  आ् चीखल मआण सगळयारा एका झसकयांे गााद का्. 
गीचीू सगळे बा्लूा आ्े.  

मावश्चया  लेकया राेेवाईक बायका ्ेवणांे मदे काायला गद� का्े. आ े
बायाच् शांे् घालव्. े् गकिळ चाले ेे आा बाया मआणे “काय ाे बाबा आ्णाा ्ेवणाचे! 
 काबाय सावा गे सगळं, रायेा साेीांच ांभा र् ीाणयाचा राय थेबा  से आ्ईल.”  सयार 
मुंबयकाांरा आ् काय ब्लल् ेे कळायचे राआ्.  अण गांवचया बायका सम्रू आसंायला 
लागायचया. बायाच्  ीअसथे् सणाला खा्खा  तसवांे बदलूर साक�. इरामदााांचया घाचे 
सण बाया अशवाय  ्वणे मआण्े  ळण् ्ेवणया सााखे झाले  सेे. 

म् द्र वषाासाो् माझया  ई बाबांबा्बा ााआायला गेल्. तयांच् सााख् बदल् 
आ्णाा् र्का्. शाळा बदले. तयामळेु   यासांे  डचण येव ू लागल्. कंसाळल् व 
 ईला मआणाल् “मावश् कडेच बाा   यास आ्ईल. अेकडेच ्ा  द ेमला.” सगळयारा 
ीसले. म् मावश् कडे  ल् ेा ीअआले दशरर बायाचेच झाले. बाया मला ीआाेांच ओाडल् 
“ ककाबाय स्मग् गेल् र् ी�ळा ीावर ईल् गे. बघ ेझुा लाडका भाचा  ला.” घाांे 
अशाेांराच मआण्च्  ंघ्ळ बायारे मला घाेल्. माझ् कळ् एकदम खलुल्. ीाे बाया 
रांवाचया सवच्, मरम्कळया आवेचा िास घेे्य  से वासले.  ेा मआणणचा खेळ भाीाू 
खेळायला अमळणाा याचा  रंद झाला. ेश् माझ्  अण बायाच् गग् आ्े्च. तयामुळे र 
सम्णााया मआणणच् ा्ड अेलाच काायला लावणाा आ्े्.  बाया  ेा ीणूरीणे 
मावश्कडेच ाआाे आ्े्. सावडठ रयाला ्ाणे अेरे बंद केले आ्ेे. े् मआणायच् “क्ण आाय 
माझं अेकडे? माझे सगळे इकडेच रां?  अण आ े घा माझया बाीाश्चेच रा? मला क्ण 
काल्ल घााेरू?”   



म्  ेा  ोव्े गेल् आ्े्. द्र वषााे वाचर वालले आ्ेे. माणसाचया  युे याच,े 
सवभावाचे ीाीिु ेसवच् अदसायला सुावाे झाल् आ्े्. मआणरूच बाया क्ण आ ेमाआ्े ीडले 
आ्ेे. े् चंदकूाकांच् सावत बअआण आ्े् ीण  रौास. चंदकूाकांचे वअडल इरामदाा. ्म्र 
वेगवेगळया गांवाे ीसालेल्. सावडठ रयाला रााळ्, ी्ाळ्चया बागा व भाे शेे् आ्े्. 
बागांच् र्गा ेे र्काां काव् का्े. भाेशेे् भागेल्रे का्े. तया साो् ेे कायम 
सावडठ रयाला ्ाे येे. तयावेळ् अेथे एका बाईश् तयांचे संबंि ्ुळले. इरामदााांरा तया 
काळांे  से एकाद ेबांडगळू अचकसलेले  से. कदाअचे तयांच् ीेआ् वाले. तया बाईला एक 
मलुग् झाल् े्च बाया. चंदकूाकांचया वअडलार् सावडठ रयाचया ींचाये्े सांग्ेले आ्ेे. 
रााळाच् एक बाग व चाा एका भाेशेे् ेे बायाचया  ईला ब�्सीतारे दणेाा आ्ेे. 
ब�्सीत अ्क�ाचया गांव् ्ा र काावे लागे. वेळ अमळाला क� क�र  ण्र  से 
तयांर् ींचाये्े सांग्ेले आ्ेे. ीण रअशबाचे चक अााले. बायाच्  ई वााल्. े्र चाा 
मअआनयांे चंदकूाकांचे वअडल वााले. बाया तयावेळ् व्श् ओलांडे आ्े्. े्  गद् 
अराािाा झाल्. चंदकूाकार्  यवआाा आाे् घेेला. तयांचे रकुेेच माझया मावश्श् लयर 
झाले आ्ेे.  

बाया  ोल् व ेडक मावश्कडे  ल्. मआणाल् “म् ेझु् रणंद गे. ीण साळ राय, 
सावतय राय.  ककामाश् रा गे म्.  ई वााल्, ेुजया सासायार् रााळाच् बाग र् चाा 
एका भाेशेे् उायच् कबलुल् आ्े्. ींचाये्े रकद केल्य ीण कागद काायचा ावला 
(ााअआला). ींचाये कब्ा काायला सांगेे. ीण म् मआणेे घाचे भांडण च आासठयावा 
कशाला. आगणयाीे�ा अरीसणां बाा. ेुझया कडे  ले, बाई माणसू सम्ेल या  शेवा. बघ 
म् एकस्. काय  सा भाा इरामदााण्वा ीडणाा ग्? माझं काय लग्र आ्णाा राय, र् म् 
काणााय राय. े ू िाा द ेभयण् सााख् ाआाईर. बघ काय काेेस ेे.”  

मावश् या वादळारे  वाकठ  झाल्. ीण बायाचा साळीणा अेला भावला. मग अेला 
 ि् द्र अदवस ाआायचा  गआ केला. चंद ूकाकांश् ब्लल् ेा तयांर् ्म्र स्डणयास 
रकाा अदला. मावश् सम्ा  ेा एकच मागर अदसे आ्ेा. बायाचया सांगणया पमाणे केले ेा 
भांडणे आ्णाा राआ्े.  अण एका ी्साथ� बाईला  िाा द ेर  ीकयालाआ् अेच् मदेच 
आ्ईल. राआ्ेा् इरामदााांचे घा सांभाळेारा ्डच ीडेेय. बाया मावशेचया घाच् झाल्. 
चंदकूाकारा  वडले राआ् ीण मावश्रे तयांचया गळ्  ेावले. 

बायारे मआण खा् केल् आगणयाीे�ा अरीसणे बाे. मला वासेे या मआण्रेच मावश्ला 
साळ अवचाा काायला भाग ीाडले.  

बाया  ीकया वागणयारे, आसंे ाआाणयारे, ग्ड अचमसे कालणयारे व मआण् ाेकणयारे 
सगळयारा आव् आव्श् वासे आ्े्. माझ् बआ्ण शांे्, मावश्च् मुलग्, ेा सगळेच 
अेचयाकडूर कावरू घेई. वेण् ाण्, कीडे,  ंघ्ळ सगळे काय बायाकडेच. बायालाआ् 
अेचा लळा. के आा ेा् मावश् सांगे “्ासे लाड क� रये. ड्कयावा बसेाे मलेु.” 



बायाचे  �ा ्ायचे मआण्े  “लवळया ्वळ बांिल् ीवळ् र् लागल् ेेका एकमेकाच् 
लळ्. ेसंच गे माझं. शांे् मआण्े ााा लाडाच्.  यस मआणरू ा्े भाे काय े् े ूलाव. 
म् लाडच काणाा.” े्  ीला  अिकाा स्डे रसे. 

मला रवल वासे. बायारे घाावा केवला  अिकाा अमळवला आ्ेा. े् गेल्  से् ेा 
मावश्चा संसाा लंगडा झाला  सेा. इरामदााांचे सण ग्रले रसेे. मलुांचे पेमळ लाड 
थांबले  सेे. सवयंीाकाेकया ल्णचयांच्, ाणसाचया भा््च्, गणीे्ेकया म्दकांच्, 
रवाातांेकया खारे्ळयांच्, आ्ळ्चया ीाुणी्ळयांच्, संकांे्चया कांसेदाा अेळगळुाच्, 
 अण सवााे मआण्े बायारे या सवाररा अदलेकया  तसव �ीाच् म्ाच गेल्  से्. बाया 
 अशे र आे्, इरामदााांचा  िाासेंभ झाल् आ्े्. सवर काआ् अेरे पेमारे, मआणणचा 
ीा स ीाडे, कामस ूसगुाण बररू अमळवले आ्ेे. 

एक अदवश् बायाला म् मआसलेच “बाया ेलुा इेके काय काय येेे. ााा पेमळआ् 
 आसे. मग लयर क�र सवेतचा संसाा का राय केलास? कां  अशेा सााख् ााअआल्स?” 

“क्ण् सांग्ेला बाबा म् इथे म्  श्े मआणरू? माझया बाबाचं घा  आ ेआ.े  अण 
म् लग्र केले ेा इरामदाा्ण ाआायल्  से् कां? ोेवलेकया बाईच् ी्ाग् म्, ाडे 
कुथे क्णा ेा् ीाी् अीेााचा संसाा काे बसले  सेे.  अण �ा घााचेय आाल झाले 
 सेे. माझया बाबाचया वेळेसााखेच दणदणेाे बघ सण  ्ूर. ेझुया चंद ूकाकाचं र् 
मावशेचं काम राय ेे. माझा बाबा गलेा र् काी गेला र् भ्का ावल् ाे इरामदााांच्. े् 
्गाला अदस ू रये, माझया बाबाच् इरामदाा् ेश्च ाआाव् मआणरू आाय म् इथे. शांे्च् 
 ््, ेजुया चंदकुाकाच्  यस ाे, े् आ्े् ेेवा मला र्  ईला सगळया सणाला 
ब्लवायच्. बाबावा ााग राय िालार अेरे  मचयाव�र. इरामदाा् आ्े् अेचयाय 
ागेांे. रायेा ेझुा चंदकुाका कावळयार अके्य  ंग घासलार ेा् बगळ् आ्ये राय. 
मला मआाईे आ्ें बाबाचया मागे यांच् इरामदाा् दा्ि ीकडेल मआणूर  ले अआेे. माझया 
बाबाला वा शांे् वासल् ीाय्े ाे.”  शेवसचया वाकयाबा्बा बायाचया ड्ळयांेरू ीाण् 
ओघळू लागले. केवले पेम केवला तयाग, केवल् झसाीस ेे अमळवणयाच्, अके् मेआरे तया 
साो्. बाया ा् इरामदााांच्  रौास मलुग् र आे् ेा खा्खाु् वाास आ्े्. ्या  ंग् 
म्ोेीण ेया याेरा को्ण  माझयाआ् मरांे मआण येवरू गेल्.   

शेवस् अेचा दणदण्े अव्य बअघेला े् शांे्चया लयरांे.  मआ् सगळेच लयराला 
गेल् आ्े्. मावश्ला चंदकूाकार् सांग्ेले “लयराचे दाग्रे, शांे्चा साड्सडुका सगळे 
तया बायचया ेाबयांे उा. अेला मआणावे शांे् बा्बाच ाआायचे. बाक� कामे इेा बघे्ल. 
अेला लागणााया सगळया वसे ु वेळचया वेळ् अमळे्ल आ ेबघा मआणावे. ााा ््व  आ े
शांे्वा काा मआणावं आौस ीुा्.”  



म् आा बदल  ायाररे बघे आ्े्. चंदकूाका एवले  दाा कसे झाले बायाचया 
बाबे्े? खीू म्ो् ललाई अेरे अ्कंल् आ्े्.  अिकाा ीण अमळवला आ्ेा. बाया आ े
पकाण  ेा मला दवैे आ्े चाललं आ्ें.  

बायाला भसेायला गेल्. अेला आळूच सांग्ेले. चंदकूाकार् लयरांे अेलाच शांे्च् 
ााखणदाा बरवल्य. ्कूर ाासकर मआणाल् “मलाच ोेवणाा ाे ााखणदाा. म्च सांभाळलं 
अेला. अके् डावलणाा े् मला?  ेा मआाये ीडलं तयाला, मुंग्चया मुे णयार आ्वाू येे 
राय.” वा माझयाकडे बघे म्ेश्ा ीणारे ड्ळे अमचकावलेर. एवल् मआाेाा् झाल् ेा् 
 ्रू लकब् तयाच आ्तया. आ् म्ो्  आायला ेयााच र आे्.  

मुंग्चया मुे णयारे ीाू येे राआ्. काय मआण ीण श्िरू कालल् आ्े्र. चंदकूाकाचया 
दसुवासाचा ीाू अेचयासाो् रगणय आ्ेा. तयांरा शेवस् अेचा  अिकाा उावाच लागला 
आ्ेा. े्आ् अेला ीाअआ्े आ्ेा ेसा. इरामदााांच् एक कुसंुब्य मआणरू अेरे  अिकाा 
अमळवला आ्ेा. ्् अेला चंदकूाका राकााे आ्ेा. सवभाव, वाकपचाा, मआण् अके् पभाव् 
 सेाे याचे ््वंे  दाआाण बायाचया �ीारे म् ीआाे आ्ेे व एकदम  वा्  ला 
“ेकड म्स, मासक� ्ायल ेकडाे. म्ोा झालास ेा् ेकडाचा   गलेा राय काय ाे? लेगार 
वालल् ीण कारार राय.” बायारे स्कले. ीण मला अके्ेा् बाे वासले. सगळयांचया 
लकब्, संवय् मरांे ्ीणााया बाइचा ााग कसा येईल?  ंगारे वालला ीण ब ु्रे रायचा 
शेाा अमळवरू स ुा मला बायाच् माया व  दा वासे आ्ेा. 

खाया  थाररे बाया माझ् ग�ु आ्े्. काआ्च सवेतचे  से रसेारा े्  रंदाे आ्े्. 
अेचया साामया ीअाअसथे्ल ल्क रअशबाला दषूणे देे  ाडे कले ्गेाे. बाया साळस्स 
्गायच्. ाडणे कलणे मआाईेच राआ्. अेरे लआारीण स्डलेच राआ्. सगळया सणांे, 
समाांभाे  गद् लआारमलु्सााख् राचे. सवाावा पेम काे ीण ेे काेारा चकुाआ् दाखवे. 
तया मात मआण्ेरू. तयामळेु लागेच रसे. ेकडाे कककणाेल्  घड् रागड् भाषा, ीण 
मर एकदम साा. एकच िेय, “म् इरामदााांेल् ेमुआ् राका� शके राआ्.”  अण अ्ा्रे 
अेरे अस  क�र दाखवलं. इरामदााांचया घाांे  ीले  असेतव,  ील् ्ागा ेयाा 
केल्. अेला कुण्आ् आालव ूशकले राआ्. आतयाा एकच माया काण.े भलभकया अशकलेकया 
ल्कारा ्मणाा राआ्  श् अवचाासाण्. इेकया पअेकूल ीा्असथे्े ीण ीॉअझस्व 
अवचाा काणाा्. संे्ष्, सवाथर  अ्बाे र ोेवणाा्. अराागस  यअ्तव मआण्े बाया. 

 शा या बायाचे अकतयेक वाकठ -पचाा व मआण् सांग्ेलेले पसंग  ्आ् ड्ळया 
सम्ा ््वंे आ्ेाे व म् आसंे्. 

एकदा मावश्  अण बाया कायेा् अरवड असीण का्े बसकया आ्तया. एवलठयांे 
चंदकूाका  ले र् ््ाांे मावशेला अवचा� लागले “माझा चेमा कुोे ोेवलांे? सगळं 
इकडचं अेकडे काेां.” मावश् खाल् मार घालूरच मआणाल् “म् राय बा ोेवला.” एवले 
ब्लेेय े्ीयाे बाया अेला खणुव्े मआणाल् “वा बघ” मावश्र वा बघेलं ेा चेमा 



चंदकूाकाचया कीाळावाच आ्ेा. चंदकूाकारा सांगेाच ेे ्ायला अरघाले. ेा बाया 
ब्लल्च “ काबाय आ ेकसं झालं मआाईे. लंुगणा खाल्  ा् र् चांभाा ी्ााक माा्.” 
मावश् ड्ळयार्च बायाला गडी ााआायचया खणुा का्े आ्े् ेा आ् बया ड्ळे अमचकावे 
मआणेे  “े ूबाईल गे ेेच्. े ूअभणयाचं काम का. म् कशाला अभव?ू भईण  आ,े म् अभेे 
काय.” आ े ्कायला ्ा र स ुा चंदकूाका गडी बाआाे गेले आ्ेे.  ीला बअआण्चा 
 अिकाा अेरे  सा सासय केला आ्ेा. आ ेड्ळया सम्ा  ले क� आसंू यायचे व अआमंे्चा 
 दाआ् वासायचा. अेचया अराागस चेआायामळेु, आसंतया खळखळतया सवभावामळेु अेला 
ब्लणयाच् कुणाच् अआमंेच आ्े रसे. आ े श� अेचयाकडूर  रविारारे बा्बा वाीाले 
गेले. 

एके अदवश्  ईला मावश्चे ीत  ले. बाया गेल्. ाात् झ्ील् े्  ोल्च राआ्. 
मावश् व चंदकूाकाराच ीलुचे सगळे काावे लागले. म् अवचाााे गेल्. आाआ्  अिकाा अेरे 
अमळवला. कुसंुबाेल्च एक मआणूर. अ्ला ेमुआ् ्म्र बागा अदकया  सतयाे ेा 
इरामदाा्चा अशकका लागला रसेा. े् इससेस र घेेांच अेरे  ीले एकसे ््वर आ्व ूरये 
मआणरू इरामदााांचया घाांे ीा ल ोेवले व  रंदाे इरामदाा कुसंुबाेल्च एक मआणूर 
्गरू घेेले. सवाथाररे काय ्ाेे  अण सनमारारे काय अमळवेा येेे याचे सुंदा  दाआाण 
बाया दवेरू गेल्.  

 ्रूआ्  साच बसल् क� अकतयेक पसंग  ोवेाे, बाया  ोवेे, अेचया मआण् व 
वाकपचाा  ोवेाे. घाांे अकतयेक पसंग् मआण् ाेकायच् मला दखे्ल संवय ीडल्य. 
राेवंडे ओाडेाे “ीाे सांगा! ीाे सांगा!” म् आसंे्.  ोवेे े् बाया. अेला े् 
श ां्ल्  सेे.           
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वेवा क  �ा्ी- �ा्े�व 
शाळेे गेल् ेा एक रव्रच मलुगा  लेला अदसला. ल�ांे  ला े् तयाचया 

एकंदा  वेााा व�र. गडुघया ीयाे लांब ीोस, चाुगळलेला सदाा, ड्कयावा स्ी्. स्ी् 
शाळेे घाेल्च ीाआ््े आा दडंक र आेा. क्ण्आ् घाले रसे. तयामळेु े् ीसकर र्ाेे 
 ला. ग्ााीार,  ंच, मसयम बांिा, िाादाा राक, ग्बाे गाल, लाल चसुुक ओो व सवााे 
ममुय मआण्े घााे ड्ळे जयांे र्ा ीडल् ेा  थांग  सकयासााखे वासे.      

तयांरे ड्कयावाच् स्ी् कालूर सााख् केल् ेे आा तया खाल् दडवलेले ड्के �णभा 
अदसले. केस ेासलेले, ड्कयावा मागे एक वेुरळाकाा केसांचे बेस, तयांेूर बाआाे ीडलेल् 
लांब शेड्, अेला माालेल् गाो. मात स्ी् मागरू े् गाों व शेड्चे शेीसू स्ी् बाआाे 
अरघालेले. र सांगेा ओळखेा येे आ्ेे आा बामआण  आ.े 

 ोव्चा वगर, ीलेु द्र ाांगा मलुणचया र् मागे मलेु. आा  ला े् मिे अेसाया ाांगेे 
बसला. शाळा स�ु आ् र  ो अदवस झालेले. पतयेक मलुारे  ील् ्ागा  ि्च ोावरू 
साकल् आ्े्. े् रक् तया मलुाचया ्ागेवा बसला आ्ेा. सावंेच् ्ागा. सावंे मआण्े 
दादाअगा् काणााा. तयामुळे  ेा काय आ्णाा यावा सगळयांचे ल� लागले. ीअआलाच ेास 
इयंल्शचा. सा  ले ेसा सगळयांचा अआाम्ड झाला. सावंे  ्रू  ला र आेा. ीलुचे 
रासक कसे आ्णाा? एवलठयाे सावंे  ला.  ीकया ्ागेवा दसुााच क्ण् बसलेला बघूर 
े् ाागारे तयाचया ्वळ  भा ााअआला. र या मलुारे तयाचयाकडे ीाआले ीण राआ्. सा 
कअवेा वाचे आ्ेे तयाेच तयाचे ल� लागले आ्ेे.  

सावंेरे साांचे ल� राआ् ीाआरर तयाचे दफेा खसकर खेचले व तयाच् कॉला ीकडूर 
 ोवले. “मागे ्ा आ् ्ागा माझ्.” एवलेच ब्लला व ्ागेवा बसणाा एवलठयाे साांचे ल� 
गेले.  



“काय चाललेय ाे सावंे?” साांचा प् ्कूर सावंे ्ागा बळकावे मआणाला 
“माझया ्ागेवा बसला आ्ेा आा सा.” 

तया मलुारे  ीले दफेा  चलले व माझया मागचयाच बेचवा बसला. म् तयाचयाकडे 
ीआाेच ााअआल्.  शावेळ्  ीमार, तयाचा ााग,  ीकया दबुळेीणाच् खंे, यांेले 
काआ्च तयाचया चेआायावा अदसले राआ्. अदसले ेे एक मंद असमे. ्ण ू काआ् तयाचया 
दादाअगा्च्  ीे�ा काणााे. ेास ीलेु चालू झाला व संीला दअेखल. सावंे  ोूर तयाचयाकडे 
 ला व मआणाला “ए भसा! अेथे म् बसे्. अेथे बसायचं राआ् सम्लास? राआ्ेा बख्स 
ीकडूर ाेकूर दईेर.” 

“म् रव्र  लक. मांअआे र आेे मलां. ीण  ीण क्ि  वाां. मरांचण शांे् लळेे. 
तयांरे ेमुआालांच तास आकईल” तयाचे साररुाअसक ब्लणे सवर वगारला ्कायला गेले. 

आ े ्कूर सगळे आसंले. सावंे गडी  ीकया ्ागेवा गेला. काआ् मलु्रा सावंेच् 
अ्ाकयाचा  रंद झाला. म् मात मरांे मआणाल् “आ े ासायर वेगळेच  आ.े सम्रू 
घयायला लागेल याला.”    

े् ्ासे कुणाेआ् अमसळे र आेा.  ीकयाच अविांे  सायचा. म् तयाला 
सावंेचया पसंगारेा अवचााले “ेलुा ााग राआ्  ला? तयारे ेझु् कॉला ीकडूर  ोवले. 
 ीमार राआ् वासला?” 

“सासवे्चे मंद्ा आ.े ककोेआण बसले ेाण आारच अमळवांयचे रां? मग ीलेु कांय र् मागे 
कांय. मला ्ागां म्कळण अदसलण मआणरू बसलक.” तयाचे सवर ब्लणे  रुसवााार् भालेले. 
अवचाा तयाचया वयाला र श्भणााे,  अेशय ीकव. मला वासले याचया बा्बा ााअआले ेा 
बाे आ्ईल. म् तयाचे रांव अवचााले. “आांरेिा शेवडे, मण ाामगडचा इथरू  ंो मैल  आ े
ाामगड. साेवण रंेा कणकवलणस अश�ण चांगले मआणूर  लक. वड्ल गांव् समशारांे 
अभ�कुण काेांे. तयांरा ल्क कासट मआणेांे. ीण ेे  अभमारारे सांगेाे मण ल्कांरा ं
सदेण देे क. बामआण  सरूआण तयांचया कामांमळेु लकक  मचयाशण  सीयृय  सकया सााखां 
 यवआाा काेांे.  ीण घाण ेीांसरू मगच  मचण मैतण िाांवण. मग प् रकके 
 दभवायलां, मआणूर बकललक आक. ाांग रसावां.” 

बाीाे! केवला ब्ले् आां. सारुराअसक  सल् ेा् सवच् भाषा. पतयेक शबदांे एक 
ेा्  रसुवाा. ्गाआास्च् ीणूर ककीरा व  ग्दाच खबादाा् घेणयाच् संवय. कसा काय 
बरलाय आां? ड्ळयांे केवला गालीणा  आ.े एकाद ेशांे ेळेच ीसालेय तयाचया ड्ळयांे 
 से वासे. मला क्डे ीडकया सााखे झाले व म् ोावले याला ीकडूर ााआायच.े सम्रू 
घयायचे काय कसा  आ ेेे. 

म् व े् मागे एकाच बांकावा बस ूलागल्. ेास स�ु  सला कण आ ेााा गुंगलेलेले 
 से ल�ीवूरक सवर ्के. संसकृेवा  अेशय पेम व घग ीकड. मराला ीसले राआ् ेा 



साळ  भ े ााआरर अश�कांश्  �ा पतयुे ाे. तयाचया या वागणयारे मलुांरा म्ा येई. े् 
अश�कां बा्बा वैचाअाक दवेाण घेवाण काायला बघायचा. तयाचा तयांरा ेाी  आायचा व 
मलुांरा म्ा यायच्. तयाचया मुळे  मचा वगर  ोव् ब ्व्् “आाराशेवडेचा ” वगर 
मआणरू ओळखला ्ा  लागला. 

मला के आा के आा वासे आारा खा्खाच तयाचया वयाचया मारारे ्ासे आार् आ्ेा. 
अवचाा सुी� आ्ेे. मला ेे ीसे. बाक�चयारा म्ा वासे. अश�कांरा ेाी आ्ई. ेा् दखे्ल 
ीा्�ेे आा वाचा रंबा काल्. खाेेा आा ीअआलाच यायला आवा. ीण काआ् अश�क ाागारे 
याला मागे ोेव्े  सा मझा सम् आ्ेा. 

मााो् व संसकृे �ांे ेा तयाच् क्ण्च बा्बा् क� शके र आेे. ीण मााो्े आा 
मागे  सायचा. माझे ोाम मे आ्ेे. केेका बाईशं् याचा झालेला संवाद तयांर् मरांे वाद 
मआणरू ््ीासला  सावा. एक कअवेा अशकवेारा तया मआणाकया “का याेरू मांडलेले 
अवचाा गउाेरू मांडलेकया अवचााांीे�ा सम्णयास  वघड. मआणरू का याेकया पतयेक 
शबदाचा  थर बा्बा सम्ूर घया. मगच कअवेा ीाो काा. गउ ्ेवले स्ीे ेेवल् कअवेा 
राआ्. स्डया ेाआरेे अवचाा ीकचववायचे मासयम मआण्े गउ.”  

माझया बा्लूा आारा शेवडे आाे वा क�र  ोला “का य एका ्ंदाे  सेे. समाणांे 
लवका ाआाेे. मआणरूच  रादण कालां ीांसरू वेद्ीअरअषद ेे्कांे बांिलण  आेे . शबदांरा 
तयांचा सवेतचां  सां  थर  आ.े मआणरू का य गउा ीे�ां ्ासे चांगले  से राआ् कां? गउ 
ीाो अवचााांचया पवाआासाोण चांगले, ीांे ु चांगले का य आ े अरांेा काआ्ेा् सतय घे र 
वआाे  सेे बा्बा अवचााआण. मआणूरच शे�  से राआ् कां वांसे बाई? ”  

सगळा वगर शांे आ्ेा. बाई ं अर��ा आ्तया. खाेेा बाई काय मआणाकया व आा काय 
ब्लला ेे  मचया सवााचया ड्कयाव�र गेले आ्ेे. एक मात वासले याचा   यास 
ख्लवा  सावा. मग मात मााो्े याला माकर  कम् येव ूलागले आ्ेे. म् तयाला मआणाल् 
“े ूबाईरा भसूेर कां अवचााे राआ्स कां माकर  काीले ेे?”    

“ग�ु्र देे णल ेे पसाद मआणूर सव्कााायचे आण  ीलण संसकृेण  आ.े अवसालांस 
कांय? माझे अवचाा म् अलआ्ले तयांरा ीसे रसे्ल. तया ग�ु  आेे  तयांचा े्  अिकाा 
 आ.े मला माझे अवचाा अपय  आेे .  ंेमरर सांगेे ेे म् काेक. तयांरा ीसवायचा पयतर 
काेक. ेसेच तयांचे ोांम अवचाा  से्ल ेा ेे तयांरा अपय  सणााच. व  सावेे दखे्ल. 
द्र  ंेमररे अवा्ि् अवचाा क� शकेांे. तयांे वावगे काय?” आारा काय ब्ले आ्ेा ेे 
ड्कयाव�र ्ाे आ्ेे ेा् कुोेेा् ीसकया सााखे वासे आ्ेे. 

“आारेिा काय ाे आ?े माकर  कम् अमळाले ेा् चालेल ेलुा?” म् 

“ ीण आारा्ररां साोण इथे येेक. माकाासाो् राआण. आारासाो् श्क व पगकभ आक 
 सेच माझे  ंेमरर मला सांगेे.” आारेिा मला सांगे आ्ेा. मला ्ाम च्ड  ल्. 



शाळेे वाचा रंबा अमळवणं आ् मआतवाकां�ा चकू? तयाला याचे काआ्च राआ्? काय 
बडबडे्य आा?  

म् ्ाा अचडूरच अवचााले “काय  ंेमरर  ंेमरर लावलेस! शाळेे अशकायला येे्. 
चांगले माकर  अमळवरू वाआवा ेा आ्ेेच, ीण  ीकयाला  तसाआ चलूर   यासाच् ग्ड् 
लागेे. चांगले अशकूर म्ोे आ्ेा येेे. मआतवाकां�ा ीणूर काायला येेाे.” 

“आ े बघ ेूं अचडू रकक. माझा तास ेलुा आके  सेल ेा मण दसुाण कडे बसेक. ीण 
क्णे्आण चलाओल लावण ेबा्बा वासे राआण. तयांीासूरच मरं कलुअषे आ्णयाचण अकया 
स�ंु आ्ेे. आार अमळवेारा चलाओल कसलण?  अण आारा्ररारे मआतवाकां�ा कसकया 
्कीासायचया? आार अवचाावंे आ्णयासाोण व सवेतसाोणच  सेे. ्े आा तयाचां  ीय्ग 
काआ्ेाण अमळवणयां काेां ेे आा आार व  तमा द्नआण कलुशणे काेां.” 

बाीाे! आ ेपकाण अदसेे ेेवले स्ीे राआ्. बआलेेक आा ोाा वेडा  आ,े राआ्ेा काआ्ेा् 
 गमय   यास केलेला  आ.े आा काय ब्ले् ेे सगळे ्गाआास्चया अव� च  सेे. कसे 
आ्णाा याचे? म् मरांे अवचाा काे आ्े्.  

एवलठयांे े् ीलेु ब्लला “एकल याचा  ंगोा कां काीला गेलां? याच चलाओलण 
मळेु रां?  शांच मआतवाकां�े मळेु रां? म् ेा कृेण- ीदशेां अशवाय मआाभााेांे वैाकयच 
बघेक. मआतवाकां�ांमळेु आ्णााा राश. काम, क्ि, मद, मतसा, ल्भ, वासरां, ममेा 
सगळयांचणच चलाओल  आ ेतयांे. मआणरूच अवसवंसआ्  आ.े माझा  तमा मला सांगे्. 
यां कशांेच  थर राआण. ा् आार आणच माणसांच् खाण गा्  आ.े आ ेएक ््वर दखे्ल े े
अमळअवणयास ीाेु ीडणाा राआ्. म् आारा्रर काणाा. तयांचा  याीाा क�र ीकस राआ् भाणाा. 
तया साो् साळ स्ीा मागर  आ े म््वळ. ीण े्  वलंबरू, ीडेाळूर मगच म् े् 
सांगेर.  �ा राआ्.” 

बाीाे! म् दखे्ल ग्ेाई दाा्् वांच्. मआाभााे ेा वांचूर, व गांवचया दअआकाकयाेूर 
ीाो झाले आ्ेे. शावणबाळ, एकल य वगैाेचया ग्�् सवरच घाांे  गाळकया ्ाे आ्तया. 
ीण  मआ् तया ग्�् मआणूरच ्ककया. यारे तयाचे संदभर  ीकया  युे याचया ीुलचया 
पवासासाो् वाीाायचे ोावलेे? वय ेा्  आ ेकां याच?े ीण एक ग्� खा्. आा ब्लेे े े
कुोेेा् ीकचेे. मरांे खळबळ  डवेे. अकतयेक वेळ् ीसेे. कां? ेे मात सम्े र आेे. म् 
गाल अवचााांे आ्े्. े् के आाच अरघूर गेला आ्ेा. 

 मचया ीा्�ा संीकया े् गांव् ्ाेारा मआणाला. “ेझुयामळेु मलां एक अमत 
अमळालां. म् आ ेकि्च अवसाणाा राआण. माझयामळेु इेा मलुांरण ेलुा अआणवले. अचडवले ेाण 
ेूं माझयाीाशणच बसलांस. आ ेमाझे भायय. अाझकसला मण येणाा राआण. ेूं घे. वअडल येे्ल 
बा्ााचया अदवशण तयांरा सांग. ेूं माझया घा्  लांस ेा बाे वासेल.” 



मला रैसग�क भावरांर् माझाच  अभमार वासला. ीण दसुाया�ण् तयाच्च 
“ अभमार मआण्े शतू”   ोवले  अण म् ीाे भूे लावा  लक. आा मलुगा  ेा माझया 
अवचााांवा अरयंतण क� लागला आ्ेा क� काय? म् दचकल्.  ीण ेा सवर 
सामानयांसााखेच ााअआले ीाअआ्.े याचे अवचाा  ीणांला सम्णाा राआ्े कण झेीणाा ीण 
राआ्े. ीलुचया वष� ्ागा बदलायच्.  

रवव्े गेल्. शाळेचा ीअआलाच अदवस. वगााे अशाल् ेा आारा माझ् ्ागा ीकडूर 
वास ीआाे आ्ेा. ेश् ्ागा ीकडायला तयाला तास ीडला रसावा. े्  आ ेमआणूर शे्ाा् 
बसायला क्ण् ि्ले रसेल. म् साळ तयाचया शे्ाा् बसल्. आारारे माझयासाो् ्ागा 
ीकडल् आ्े्. 

“ेूं माझां अाझकस ीाोवलांस िनयवांद.” आारारे  भाााचा स्ीसकाा ीाुा केला. 

म् सआ् अवचााले “ा्ा म्ेे घालवल्स रां? काय म्ा केल्स ा्ेे?” 

“ा्ां?  मआांस ा्ां कसलण?  ेा ीयाे े्थर�ीारां ीाअआ्े ेण सामगुण ग्ळां क�र 
देे   से. या वेळ् तयांर्  मआांस शा कायर काणयाच् द्�ां अदलण. ीलेु कामांस येईल 
मआणाले. अीे ृदेव् भव! मग कांय सवर ा्ा ल्कांरा सदेण दणेयांे गेलण. अराथरक कमरकांड 
काे आ्ेक  मआण. दशम अींड काय, बाासण, ेेाावे काय. चालले आ्ेे वअडलांचया 
म्�रसुाा. ीण खाे सांग ूसवर अराथरक वासे आ्ेे. ीाी काणाायांरां  शारे सदेण अमळणाा 
कां! वाईस कमट केलणे तयाचण ाळे भ्गणााच ेे. कुोूर सदेण अमळणाा ाे? अींडाला कांवळा 
अशवला कांय र् राआ् अशवलां कांय.  शारण यांचण ीाीे िुे लण ्ा र आ ेमु्  आकणाा का?ं 
मतृयं्याचा ्ी अ्वंेीणण केला ेा  ा्यय दायक  सेक मआण.े मेकयांवा  चचा�र कांय 
मेलेकयाचण ेबयेे सिुााणाा कांय?” ेेवलठयांे ेास घयासला अश�क  ले व माझ् ससुका 
झाल्. 

ीण द्र ग्�् मरांे घा क�र ाआायकया. मेकयावा समशाराे रकक� काय काेांे? व 
मतृयुं्याचा ्ी कुोला? म् कि् समशारांे गेल्च र आे्. मलुांरा अेकडे ीाोव्े रसे. 
व संसयाकाळचया पाथररांे  सला कुोलाच मंत मआसकयाचे  ोवेरा.  

आा आारा मला अवचााचकांे साके आ्ेा. एक एक रव्र काआ्ेा् सांगायचा. माझ् 
 तसकुेा वालवायचा. मग तयाला अवचााकयाअशवाय ााआावायचे राआ्. अवचााले क� ्नुयांचे 
शंका अरासर  आायचे ीण रअवर काआ्ेा् शंका े् मरांे ेयाा काायचा.  

 ेा आचे बघा रा म् सआ् या शंका तयाला मिकया ससु्े अवचााकया. सासया साळ 
आ्तया. समशारांे काय काेाे? व मतृयुं्य ्ी कसा मआणेाे? तया रंेा आारारे मला 
मिल् ससु् संीे ीयाे खीू काआ् सांग्ेले. ्ाळणयाचया द्र अकया, एक भडायर्, दसुाा 
मंतायर्. मग मंतायर्े ेीरण  सेे, भडायर्े राआ्.  चच वण�य मंतायर्च देे ाे. दभर आा 
गवेाचा एक पकाा  से्.  यमाचे ीू् र क�र मग ेीरण काेाे. मआामतृयुं्य ्ी आा 



मआशे मआण्े शंकााचा  आ.े बमआा स�ृ् अरमारण काे्, अवेण ू ा�ण काे् व मआशे 
कालापमाणे राश काे् आ ेस�ृ् चक  आ.े तयांे  ीण सवर बांिले गेल्े आचे सतय. बाक� 
समशाराे चालेे ेे कमरकांड, थ्ेांड. मग मतृयुं्याचा ्ी सुंदा  वा्ांे तयारे मआसला. 

ीण माझया मरांेले वादळ वालवरू गेला.  ेा समशारभमू्े काय आ्ेे ेे सम्ले 
आ्ेे. ड्कयांे  ग्दा द्रच शंका आ्तया. ीण  ेा शंकांचे एक म्आ्ळच तयांरे  ोवले 
आ्ेे. भडायर् मआण्े? मंतायर् मआण्?े मग द्र वेगळया अकया कां? भडायर्वाकयारा सदे् 
अमळेे कां? क� ा् मंतायर्वाकयारां? ेीरण मआण्े? दभारचे गवे कसे  सेे?  यम 
मआण्?े े् कां ीु् ायचा समशारांे? िमर व कमरकांड यांे ााक काय?  

माझया ड्कयांे आ ेसगळे अकडे वळवळू लागले. तयाला अवचााायच् अआमंे झाल् राआ्. 
तयांच्  �ाे ्केा ्केा कदाअचे रवव्चे ीूणर वषर गेले  सेे व माझया ड्कयांे प्ांचे 
म्आ्ळ ेयाा झाले  सेे.  

आारा आा मला सांसअगरक ा्ग वासला. याचयाकडे ्् माअआे्  आ ेे् कालू गेकयास 
 णख् ्ाणणयाच े प् ेयाा  आायचे व ड्के तयांेच गुंेायचे. याला  ेा काआ् 
अवचााायचेच राआ्.  से ोावले. ीण एकच अदवस गेला व मिकया सुस्े माझया ेकडूर 
रकळे प् गेला. “िमर र् कमरकांडाे ााक काय? ” म् ्वळ ्वळ  तमआतया केल् 
आ्े्. 

े् प् अवचााे आ्ेा व पतयेकाला माझे  �ा आ् मआणरूच ्ाे आ्ेे. 

“दवेळांे ्ाेकस?” माझ् मार आलेांच ब्लला “कमरकांड” 

“दवेळांे दवेावा ाुले चलवेकस? रमसकाा काेकस? काआ्ेा् मागेकस? ीैसे 
साकेकस?” 

माझ् मार आ्काााथ� आलल्. “कमरकांड ”  

“घा् सतयरााायण, रवचंड्, गआशांे्, गआृशांे् शा   सकयां ीू्ा काेां? 
बामआणालां ी्सभा ्ेवायलां घांले  सांलच?”  “ आ्.”  “ आ ेसगळे कमरकांड ” 

 ाे आ ेेा सगळेच काेाे. तयालाच ेे िमर मआणेाे.  अण ेूं कमरकांड मआणे्स. 
मग िमर मआण्े काय? 

“ �ां मिल् ससु् संीेल. एवलया  वि्े म् काय सम्वणाा.  से क� खेळाचया 
ेासाला ्ा  रक्स. म् ेा ्ाेच राआ्. बस ूशांे कुोे ेा्. बघूं सम्ावेां  लेेा तया 
वेळांे” आारा ब्लेा झाला. 

म् आादाल्. आा ्ा एक ेास काआ्ेा् मला सांगेल ेा माझया ड्कयाचे काय आ्ईल. 
क्ण् सांग्ेला आ्ेा आा शआाणीणा काायला. सवेत आ्वरू म् माझ् वास लावरू घेे आ्े्. 



ीण तयाच बा्बा मला वासले, े् सांगे् तयांे खीू रव्र काआ्ेा्  सेे ्े मराला 
भावेे. मआणूरच  ीकया ेकडूर  सले प् ीसक�र ससकेाे. 

खेळाचया ेासांला शाळेचया मागे म्ोठ या झाडाखाल् सेकूर तयाचे बौअिक म् ्के 
बसल् आ्े्. मग माझा सम् झाला “आारा खा्खाच आार् आ्ेा. आारेिा आ्ेा.” 

ेे कमरकांड व िमार वाचे बौअिक  से आ्ेे. 

 ीला िमर मआण्े वेद्ीअरअषदांवा  िाा्े. तयांचा   यास ्�ा्चा. वेद चाा 
 आेे  ्् मरुे य जया वेदाचा   यास का् व ीाांगे आ्ई तयाला तया वेदाचया रांवाचे 
बारणय अमळे. मआण्े ीआा म् ्ा  यवेदाचा   यास केला व तयांवा िमरसभेे  इेाांबा्बा 
वाद केला  अण माझे अवेेषण तयांरा ीसले ेा म्  यवेद् बारण आ्े  से.  सेच 
य्वु�द्, सामवेद् व  थवरवेद् बामआण  आायच.े दसुा्  ीअरअषद े आ्े्. को्ीअरषद, 
ईष्ीअरषद  से  ीअरअषदांचे पकाा. सवााचा   यास एका मरुे य  युे यांे शकय राआ्. 
मआणरू म् सवााबाल ेलुा आार द े शकणाा राआ्. ीण एवले खाे क� ेे आा बारणय 
  यासारे अमळे, ्नमारे राआ्. पतयेकाचा वणर तयाचया कामां व�र ोाे. ्नमारे राआ्.  

ीण मरुे यसवाथर  ीले श्ा वा काे्च. ेेच झाले. ्नमारे बारणय आळूआळू 
समा्ांे अशाले. बारणयच कां, सवरच ्ाे् ्नमारे ो� लागकया. के आा कशा अवचा� 
रक्स. इअेआास माझया कडे राआ्. मग मररेु तयावा चाा वणााचे अशककाम्ेरब केले. मला 
वासें  ीाुया आारामळेु कमरकांड ््ा ीकडंू लागले. आाराअि�्े िमर कमरकांडाअिअ�े आ्  
लागला. 

मं्ळु  वां्ांेले तयाचे पवचर ्केारा म् आावरू गेलक. अके् सम्े आ्ेे कुणास 
ोावकू. ीण मरावा ्बा् ीकड घेे आ्ेे. ्के ाआावे वासे आ्ेे. े् ीुले सांगे आ्ेा. 

दवे कसे अवचााले ेा यांचयाकडे  �ा र आे.े अविाअमतांर् ओम अदला े् अवि 
्रादरराचा  वा् मआणूर. ्् तयांर् ्कला आ्ेा. ीण यांर् देव बरवले दगडांचे. तयांचे 
ीू् ा ीाो स�ु केले. ो्क  आ ेिाअमरकेा मरांे वसवणयाचे पअेक मआणूर, भ्�च् ीअआल् 
ीाया् मआणरू ेे ो्क आ्ेे. ीण मरुे याला अेथरू ीलेु रेणयाचे काम काावयांस आवे आ्ेे. ेे 
थांबले व तयाचा बा्ाा कमरकांडाचया �ीारे सु� झाला. 

 ाे दगडाचया दवेाच् ीू् ा क�र काय ीाीे िुे ल् ्ाणाा? तयाला खायला डयायला 
अमळे राआ्, े् ेमुचया पसादारे खूष आ्णाा? े् ेमुचं सवाागारे ीालर काे्. ेमुआ् सरार 
काेां ेसेच तयालाअआ घालेां? चाांचाांे भालेला े्  ंघ्ळ्ला बसला ेा भूे लावावाचं 
ीाण् ेा् ीाेुल कां. ्े शकय राआ् ेे  ंिळेीणारे िमारचया रांवाखाल् खीवणे सु� झाले, 
ीू् ाीाो स�ु झाले. तयाला मंअदाांे ककडला.  वेररे, भ्रे, ्ता काय काय चालू केले 
यांर्. सगळ्च कडे माणसाचया ्नमाीासरू े् समशारा ीयाे कमरकांडाअशवाय काआ्आ् 



आ्े राआ्. े्च िमर झाला  आ.े मळू आाराअिअ�े िमर ्वळ ्वळ राआणसाच झालां  आ े
ाे.  

 ाे सांग ूलागल् ेा खीूच  आ.े वा सांग्ेलेले ेा काआ्च राआ्.  

मग ्वळचाच एक दगड तयांरे  चललां मआणाला  ीण याला दाा्् ीु् ायला 
लागूं. ल्क बघ आ ेीाआररच ीू् ा कााेाे क� राआ्. द्र ाुले ोेवूं, शेदाू कंुकू लावूं  अण 
ीायां ीडे ्ा  रेमारे.  

“मग काय आ्ईल? ” म्  

“थ्डठयांच अदवसांे काआ् ल्क  ीकया कांअआआ् र अवचााेां े् शेदाू ाुले बघरूच 
ीाया ीडू लागे्ल, मग ाळे ोेवे्ल, ीैसे साके्ल. ीाीे िणुयाचा स्ीा मागर दसुाे काय?” 
आारा.     

“मग काणाा  आसे ेसे? क्णाला सम्ले, आ े ीण चालू केले मआणूर, ेा?” म् 

“ेलुा माझे मआणणे ीसले  सेल ेा रक्. राआ्ेा पातयअ�कारे  रुभव घे. ीाअआ्े ेा 
अवचाा क�र बघ. रंेा क�ं.”  तमअविासारे े् ब्लला. 

माझे शाळका् मर मआणाले बघू ेा ख्ड् क�र.  मचे रश्ब  से क� झाड वडाचे 
आ्ेे. दसुाया अदवश् म् कंुकू, थ्डा शेदाू व द्र  दब�या घेवरू लवका शाळेे  ल्. 
वडाचया झाडाकडे ्ा र सगळ् सामगु् दडवल् व वगााे येवरू बसल्. आारा  ला ेसं 
तयाला सांग्ेले. शाळा ससुकयावा खीू वेळ ाेगाळल्. ्वळ ्वळ सगळे गकेयावा  मआ् 
शाळे मागे गेल्. एक चांगला म्ोासा लांबस, ग्ल, गळुगळु्े दगड बघूर द्घार् अमळूर 
 णला व वडा खाल् ोेवला. ्ागा चांगल् साासाू केल्. दगडाला शेदाू लावला. कंुकू 
वा ओेले. शाळेचया ीासांेरू े्डलेल् ाुले वा घाेल्.  दब�या लावकया व गीचूी 
अरघाल्. आारा शांे अदसे आ्ेा. मला मात ी्सांे गलगलकया सााखे आ्े आ्ेे.  

आारा मआणाला “ााा ाआदाा् राआ्. वेळ लागेल. ीण रकक� स�ु आ्ईल याच् ीू् ा 
 ो एक अदवसांे. माझयाकडे एक ््सा अतशूळ  आ ेघा् ीडलेला.  उा  ण्र. मग 
काम लवका आ्ईल.” 

‘ ो अदवस?’ माझया ी्सांे गडबडले. 

दसुाया अदवश् गीचीु अतशळू लावरू झाला. र या  दबतया लावकया र् ीाे  ल्. 
मग मात आारा मआणाला “ ेा अेकडे ्ायचे ीण राआ्. ीकडले ्ा .” 

द्र े्र अदवसच ीाेु झाले व शाळेे साासाु� काणााे काआ्ेा् कु्बू्  ू लागले. 
एकएक ्ण मागे ्ा र येव ूलागला व एक द्र अदवसांे शाळेे वण या सााख् बाेम् 
ीसाल्. शाळेचया मागे, वडाखाल् सवयंभ ूपकस झालेे. म् आाराकडे ीाअआले े् अरअवरकाा 
आ्ेा. तयाचया ्याचा तयाचयावा यअतकंअचेआ् ीअाणाम र आेा. मला मआणाला “ीलेु खीू 



 आ,े ीआाे ाआा. ीण चकूुर दअेखल कुणाला ब्लू रक्स, याचे ्नमदाेे  ीण  आके 
मआणरू. ेलुा ीाु् खात् ीसेल.” 

म् गडी. आाराचया अव्याचा  रंद, कमरकांड कसे  सेे या पातयअ�काचा  रंद, 
काय मरांे चालले आ्ेे दवे ्ाण.े तयांरेच अरमारण केलेले ड्कयांे्ल अकडे एका झसकयांे 
वळवळायचे थांबले. मला सगळयाचा  थर सी� झाला. आारा खांच आार् वासू लागला. 
 ेा म्  ायााे आ्े्. एवले या ््सठया मलुाला कसे काय माआ्े? ीण म् प् अवचााला 
राआ्. शंका घेणयाचा प्च र आेा. तयाचे ब्लणे शंकाे्े आ्ेे. तयारे अस  केले आ्ेे. 

शाळेे मग अश�कार् वगरण् ग्ळा केल्. सवयंभ ू शंकााच् अवि्वे ीू् ा झाल्. 
सतयरााायण झाला. मग ीौअणरमेला भ्रे स�ु झाल्.  मचया ख्ड्ला दवेतव पाा झालं. 
अकतयेक वेळ् ी्सांे कल येई. अमावाव् शेख् या सवयंभ ूचे ्रक  मआ्. ीण आारा ड्ळया 
सम्ा येई. शांे. कशाच्आ्  ीे�ा र ोेवणााा. कमर काा. ालपाा्चा  रंद अवरयारेच 
भ्गा सांगणााा. म् गडी बसे. 

रवव्चे वषर संीायचया  ग्दा तयारे सांग्ेलेकया  ्ूर एका ग्�्च् पअचे् 
 ल्. मला मााो्े माकर  कम् अमळाले. ीेीा ेा स्ीा गेला आ्ेा. कां माकर  कम्, कुोे 
चकुले, ेे अवचााायला गेल्. केेका बाई मआणाकया “अमळणााच ेलुा कम् माकर . संगे 
कसल् ेझु्. तया कासठ रयाचया मलुाबा्बा ााआरर े ूवांया ्ाे्यस.”  

आारारे सांग्ेलेल् बारण्  सीशृेा  घड् झाल् आ्े्. माझया ीेीा अलअआणयामिे व 
माकाा मिे अेरे ाेा िाला आ्ेा. ीाे एकदा आारा  चकू आार् ोाला. मला ााग राआ् 
 ला. शांे वासले. मरांे  ले माझे माकर  चांगलेच  सणाा. ेमुआ् े ेकम् अदलेे. दतुख 
कसले. 

दआाव्े गेल्. ा्े रंेा शाळा स�ु झाल्. आारा गायब. मरांे मआसले येईल द्र चाा 
अदवसांे.  ्ाा्  सेल. दआा अदवस झाले ेा्  ला राआ्. मग सम्ले तयारे शाळा 
स्डल्. 

माझे अदवस ीवू� सााखे ्ा  लागले. केेका बाईकंडूर मााो्े ीवू� सााखेच चांगले 
माकर  अमळू लागले.  

खीू अदवसार् मंद्ाांे गेल् ेा आारा र्ाे सम्ा झळकला. बस आसंला  अण राआ्सा 
झाला. दवेाला रमसकाा काेारा ा्  ोवे आ्ेे आाराचे ब्ल “दगडाचया दवेाकडे मागूर 
काय अमळणाा?” मराला ीसे आ्ेे, ीण कृे्े मात येे र आेे. कां ेे सम्ले राआ्. आळू 
आळू आाराचा भास मंअदााे गेल् क� आ्  लागला. क्णतयाआ् मंअदाांे ्ाणं म् साळू 
लागल्. मला आारा  �यय ीणे ीणूर  राअसेक बरवे आ्ेा. संसयाकाळ् ग्ेाई मआणेारा 
मात तयाचा आसंाा चेआाा अदसायचा. ्ण ूसांगायचा “याेला  थर ीणूरीणे ्ाण. आाच ेलुा 
खाा िमारथर सांगेल”. 



म् अश�ण ीणूर केले. र्का्  यवसायांे अशाल्, अववाअआे झाल्. मग बाी,  ््बा 
 श् असथतयंेाे आ्े गेल्. ीण  युे यभा आाराच् संगे ााअआल्.  

घा् सतयरााायणाच् ीू् ा र चकुेा  आायच्. ीतर्च् इच्ा. मग सगळे सागसंग्े 
््ड्रे काायच्. ीण आारा अख्व्े  सायचा. म् मवाळ तयामुळे कुणाच् मेे 
बदलणयाचा पयतर का्े रसे. आारा सााख्  अलाेा  णरू ब्लणे मला ्मे रसे. 
कदाअचे म् पवाआाचया अव�  ्ायला घाबाे आ्ेक. ीण तया आारारे माझ् ीाो कि्च 
स्डल् राआ्. 

माझया ड्कयांे खुंस् मााकया सााखा आारा �ेरू बसला आ्ेा कायमचाच.  

ीण एक ग्� खा् म् सवेत आ् र क्णेेच िाअमरक कायारचे पय््र केले राआ्. मला 
ेसा अवचाा कि् अशवला राआ्. 

माझे अकतयेक अमत कसले कसले यआ तयाचया कााखानयांे का्े. पसादाचे  मंतण 
मला  सायचे. सम्ा बसरू ाुले,  �ेा, ीैसे साकेारा आारा पकसायचा. मला शांेीणे 
अवचााायचा “काय माग्ेलेस?  ाे मागरू दवे देे क कां?” े्  ंेिारर ीावायचा व म् 
ख््ल  आायच्.  

्गाचया व राेेवाईकांचया मेे म् राअसेक,  अे राअसेक  आ.े एके अदवश्  मआ् 
 सेच कुोकया ेा् दवे्चया दवेळांे गेल् आ्े्, अआरे ओस्, ाुले,  दब�या काीाू  से 
बाेच सामार घेेले. व ीू् े साो् अरघाल्. ीाया् वाचया अभकाायारां दार िमर का्े आ्े्. 
दवेळांे ीकचल् ेा ााा गद�. ीु् ाायारे खसकर अआचया आाेरू सामाराच् थाळ् घेेल्. 
ीू् ेचे ५१ �ीये माग्ेले. एका ीारांे गुंडाळूर पसाद अदला. भ्� भावारे आ् आाे ््डणाा 
ेेवलठयांे “ीलेु चला ीुले चला” मआणे एका गणवेशाेकया माणसांरे  मआाला ीुले 
लकलले.  

यावेळ् आारा पकस आ् र माझया ््भवेा  ेाला “काय आ!े एवले सगळे ेूं केलेस ीण 
दशररआ् घेव ू अदले राआ् तयांर्.  ेा ेा् ब्ि घे. दवे  ीकयाच  ंेाांे  आ.े  शा 
दवेळांे े् कुोूर अमळणाा? ््वे भावे घा् ्ा् समालेस ेा् याीे�ा चांगले आ्ईल. बा्ाा 
मांडलाय यांर् सगळा.” माझया ेकडूर आारा ब्लला.  

“ााआर द ेेमुचे! ेमुआ् एक राअसेक.  मआाला रक् सांग ू सले.  मचा अविास  आ े
दवेावा.” आ् ेडकूर ब्लल्. म् गडी झाल्. 

मग सम्ले आाराचा म् एकसाच अशेय आ्े्. म्च तयाचे अवचाा ्कायच्. शाळेे 
इेा एवल् मलेु आ्े्. ीण एकारेआ् कि् तयाचे अशेयतव केले र आेे. ेे तयाला वेडाच 
सम्े.  



म्  ेा अरव�ृ्चया वयाे ी्चल् आ्े्. गावा ीासरू एक आ्ाा मैल दाू  ल् आ्े्. 
गांव् ्ायच् ओल लागायच्. मग ोावले गाव् ्ायच.े राेवंडे बा्बा आ्े्. कणकवल्े 
ी्चल् ेे आा तयांरा माझ् शाळा दाखवायला रेले. अााेा अााेा शाळेचया वाचया 
म्कयावा गेल्. आळूच ड्कावरू वडाचया झाडाकडे ीाअआले ेा अेथे एक सुंदा ीकके मंद्ा 
अदसले. ाुलांर् स्लेले. सुंदा कळस, ्ार लाकड् दाा. तयाला बसवलेकया सस्लचया 
चकचक�े सळया. सवयंभचूा एकंदा थास बघूर आाराच्  ोवण झाल्. आाराचया व माझया 
एका ख्ड्चे समााक म् थकक आ् र ीआाे आ्े्. 

मरांे  ले ाामगडला ्ा र भसेावे कां? ीण बा्बा सगळे कुसंुब घे र ्ायला 
ि्ल् राआ्. थ्डठयांच अदवसांे ीाे गांव् गेल्. यावेळ् अराय केला. काआ् झाले ेा् 
आाराकडे ्ायचेच. ेसेआ् कामासाो् मला  चायाला ्ायचेच आ्े.े थांब ूवासेे व भसूे 
आाराला.  

म् गाड्  चायाला घयायला सांग्ेल्. ाामगड  ले. ासतयावा एक द्र दकुारेच 
अदसल्. एका दकुारावा अवचााले “आारेिा शेवडेचे घा कुोे आ्?” 

गाड्वाला बघरू द्घे अेघे िांवे  ले. क्ण आारेिा शेवडे? अवचााणा झाल्. मग म् 
सअवसेा सांग्ेले. तयांचे वड्ल समशारांे्ल काम काायच.े बआलदा े्आ् का्े आ्ेा. 
बारण  आ.े माझया शाळेे आ्ेा कणकवल्ला. एक मआाेााे गआृसथ ओाडलेच. “तया 
वेडठयाला भसेायला गाड् घेवरू  लांे? कुोूर  लांे?” म् मआणाल् “ााा लांबूर 
 ल्य. आ्ाा मैलांव�र.” 

“तया वेडठयाला भसेायला आ्ाा मैलांव�र  लांे? काय वेडे काय आ् ेमुआ्? े् 
भसवाड् ्वळचया अींीळा खाल्  आ ेबघा.  आ् ोाा वेडा  आ ेे्. भूे ार् ीकडलंय 
तयाला. समशाराे कायर काायचा. ाात् ाात् अेथेच झ्ीायचा.” े् मआाेााा. 

“ेमुआ् तयाला वेडा ोावला  सेल. े् खां ेा ााा   यास केलेला  आ.े” म्. 

“कसला   यास? दवेळांे ्ा  रका मआणे्. दवेळांे दगड  आ,े दवे राआ् मआणे्. 
ीू् ा वगैाे क� रका मआणे्. भुे े ब्लेाे तयाचया ेकडूर. ीाी काायला सांगेाे.” 
मआाेााबवुा.  

म् काय ब्लणाा! म् अवचााले “गाड् रेेा येईल का अेथ ीयाे? क्ण् दाखवेल का 
ासेा?”  

एक सेाा  ोाा वषााचा मलुगा मआणाला “चला म् दाखवे्. गांवचया दवेळा ीयाे 
्ाईल गाड्. मग ालाागभा चालायला लागेल.” 

तयाला गाड्े घेवरू कचचया ासतयारे  मआ् अरघल्. गांवचया दवेळाकडे गाड्  भ् 
केल्. शेेाेरू ीा ल वासेरे ्ाेारा मर काय काय अवचाा काे आ्ेे. कसा  सेल? काय 



ब्लेल? खांच वेडा झालाय क� ल्कांचा गैासम्? दाू एक अींीळाचे झाड अदसे आ्ेे. 
तयाच अदशेरे चालल् आ्े्.  

अेथे ी्चे् ेा े् मलुगा मआणाला “े् बघा े् झ्ीलाय वेडा.”  से ब्लूर े् 
लगबग्रे मागे अा�र चालेा झाला. बआलदा भूे  ीकडेल  श् भ्े् वासल्  साव् 
तयाला.  

एका भकया म्ोठ या अींीळाचया झाडाखाल् ा् ींचा रेसरू एक मआाेााबुवा ीआलडले 
आ्ेे. गाल झकी लागल्य कण काय?  ोव ूकण रक्  यया अवचााां बा्बाच ेकडाेरू अरघाले 
“आारा! ?” 

“या बसां! म् ीाअआलेय ेमुआांला येेारां. द्रच अमर्से उा.” अमसकया ड्ळयांर्च 
तयांर् मआसले व ीाे शांे झाले.  

मळूचा ग्ाा ांग ेीक�ा् झाला आ्ेा. केस सवर शाबूे  आ्ेे, ीण काडे झाले आ्ेे. 
ीांला् लांबलचक दाल्  एका बा्लूा वळूर ीेगुळल् आ्े्. कमाेवा एक ाा्ाीाू् ्रुा ींचा 
काससे मा�र रेसलेला. ीाय ेळुेुळ्े सवच्. एकआ् भेग कुोे अदसे र आे्. चेआाा शांे, 
समािारारे भालेला वासे आ्ेा. आा  सा झाडाखाल् कां? घा राआ्? लयर? मलेु बाळे? 
अकतयेक प् मरांे ाेा ि� लागले. 

एवलठयांे एक  सासा साकूर आारा  ोूर बसला. मआणाला “ लांे? या, वासलेच आ्ेे 
किणेाण  ंीण भसेायलां यांल. एक प् ेमुआालां सेवे ाांआाणाा  अण ेमुआण येणांा.”  

“मला ओळखलेस ेूं?  अण आ ेकाय ेमुआ् ेमुआ् काे्यस? वगर अमत रा  ीण? ीवू� 
सााखेच ब्लू. काय ाे कसला प् मला सेवणाा? इथूर ्ाे आ्ेक, ाामगड  ले मआसले 
ीाआर अवचा�र ेुझया बाल. व  ल्.” े् शांेीणे ्के आ्ेा. 

“ेूं बा्बा ब्लेकस. ीण ेूं सम्ला राआणस ेझुयां  तमयाचां  वां्. सवेच्ेरेच 
 ीण क्ोे ्ाे्  से राआ्. ्नुया ग्�् मरांे ााा ख्ल दडलेकया  सेाे, आाराच् 
 वड  सलेल् क्ड् व्ा प्  सेाे ेे. आ े  से प् ््वाभावारे के आाेा् 
कवसाळलेले  सेाे. समाणांे रसेाे. ीण ख्लवा  ंे  तमयाीाश् बसलेले 
 सेाे. ेेच ोावेाे मग क्ोे ्ायचे ेे, ेमुआ् राआ्. या ख्ल पदशेाला म्  ंेमरर 
मआणाल्  से्, ीण ेलुा े् शबद  वडे राआ्, मआणूर वाीाायचे साळले. अवचाा काय 
ेे!” आारा. 

तयाचे ब्लणे ेसेच आ्ेे, े्च ्ार  वा्, े्च गुंग काणाा् भाषा. ााक आ्ेा े् 
ड्ळयांे. तयांे  ेा एक  थांग सागा भाला आ्ेा. अरळा, खीूच  थांग. तयांे एकदा 
ी्आरर यावे  से वासले. चेआाा शांे, पचंड समािार ीसालेला. दाल् व लांब केसांमळेु 
तयाला साितुव अकंवा संनयसेीणा  लेला अदसे आ्ेा. 



“ ाे इथे कां ााआाे्स? घा आ्ेे रा ेझुे? मग इथे कां?  र, वााा, ीा स ीाणयाचा 
तास राआ् आ्े? ्ेवे् खाे्स काय? काम िाम काआ् राआ्, ल्क ेलुा भुे ांर् ीकडलंय 
सम्रू घाबाेाे. ्वळआ् येे राआ्े. कसा ्गे्स?” म् 

“एवले सगळे प् कशालां? तयांचा एकच प् ेयाा आ्ेक. जयाचे  �ा मागायला ेूं 
येश्ल  से मला वासायच.े मराीासूर वासायच.े ेझु् आाराच्  वड, आार अमळवरूच काम 
काणयाचे ेझुे मागर. कामाबालच् कळकळ म् ीाअआल्  आ.े गाड् घेवरू  लास  आसे 
रां. पअेअ�े, यशसव् माणूस झालांच  सश्ल. खात् आ्े् मला. ेूं कमरय्ग्, 
 यावआाअाकेे सआ, व म् भ्�य्ग्,   यावआाअाके सआ. मआणरूच वांसे आ्ेे ेूं येणाा.” 
आारा ब्ले आ्ेा. मला तयारे कमरय्ग् मआसले. कसे काय? मलाच सम्ले राआ्. 

“या सवर प्ां ्व्् एकच प् ेूं अवचााला ीाअआ्े आ्ेांस.” आाराच ीलेु ब्ले आ्ेा 
“एवलठया सगळया प्ांेरू एकच प् ्् ेझुया  ंमररांे  आ.े जयाका्ेां ेूं इथे  लास. 
े्  आ.े म् ्् ््वरशैल्  चाणाा आ्े् े् ीडेाळल् कां? तयाच् सांगेा काय?” 

म् आादालकच. शाळेे तयार् सांग्लेले  ोवले. खाे आ्ेे. माझे  ्चे सगळे प् 
अमळूर आाच प् ेयाा आ्े आ्ेा. आाराचया आारावा, समाणश्�वा, अवचााश्�वा 
सगळयावा एकदम भ्� बसल्. मग आारारे तयाचा ््वरपवास सांग्ेला. थकक काणााा. 
्गाचया ��्रे   यवआाा्क, वेडेीणाचा,  अेशय दुे का, तयाचया ��्रे  े्व समािार 
दणेााा. 

शाळा स्डूर े् वअडलांचया कामांे लागला. रवव् रंेाचया ा्ेे वड्ल गेले आ्ेे. 
गावचे ल्क मग यालाच ब्लाव ूलागले. दसुाया ीावसांे घा ीडले. यारे अींीळाखाल् 
बसेार घाेले. कमरकांडाे र मारणााा समशारांे ्ायचा बंद झाला. ल्कांरा े् कि् 
दवेळाे ्ाेारा, भ्र, ीू् ा, ्तेे भाग घेेारा अदसेरा. ्े ्ाेारा अवचाा्े तयांरा सांगे, 
दगडाचया दवेाच् ीू् ा क�र ीाीे िुे ल् ्ाेांे कां? मग काय, तयाला भूे ारे 
ी्ाडकयाच्  ंवई क्ण्ेा्  ोवल् व तयाचयावा सवर गांवारे अशकका म्ेरब केले. 
काआ्र् वेडा ोावले. अींीळाखालचा वेडा. 

ीण आा कशाचेच मरावा घेे र आेा. े्  ील् ््वर शैल् ीडेाळूर ीाआाे आ्ेा.    

“माणसाच् गा् केवल्? द्र वेळचे  नर शा्ाांस केवले लागेे, काय खावे, के आा 
खावे, आ ेसवर ोावले. मग आ ेीआा याच झाडा मागच् ्म्र  क�र काकड् लावल्, मका 
साकला, ीडवळ, गा्ा, मळुा, चवळ्, ाणश् साकल्. खीू काआ् �्ले. ी्साच् स्य 
झाल्.  नआाळयांे ेा बआाा  ला. भाजया सकुकया ेा ाळां र् ाेलचेल केल्. ाारांे 
 ंबे, कावंद,े  श् अकतयेक ाळे अमळू लागल्.  

ीअआकयांदा एक द्र बायांरा वासले म् साि ू सेर. तयांर् केळ्, रााळ  णरू ोेवले. 
मला सांग ूलागकया घाचया कआाणया. मआण ूलागकया कृीा काा  मचयावा. साळ सांग्ेले 



आ ेमरुे य ््वरांचे भ्ग  आेे . भ्गावेच लागेाे. दवेळांे सांकडे घालूरआ् काआ् झाले 
राआ् रां? मग माझया कडे  लांे रां? म् काआ् दवे राआ्. क्णेाआ् मरुे य दवे आ्  शके 
राआ्. ीाीे क� रकांे.  ीे�ा, गा्ा वालव ू रकांे. तया अरघरू गेकया. व म् भूे ारे 
ी्ाडलेला ोाल्. मला तयाचे काआ्च वासले राआ्.  

म् ्े अरसगर देई ेे खाई. लागेे अके्, द्र गा्ाे व एक काकड् वा म् द्र अदवस 
ाआाे्. मला चलू वगैाे काआ्च लागे राआ्. कचचेच खायचे.  ाे या गा्ा माणसारे 
वालवकया व दतुख् झाला. म् आ् कााणे ्ाणरू तयांरा ््वरांेरू  य्र केले.  काशाचे 
्े, या झाडाच् ्ाया व िाे्चा ीलंग माझ् घााच् गा् भागवेाे. रद् मला सरार 
घालेे, वााा आळूवाा मायेचा आाे अाावे्, िाे् व ाार ी्सभा खायला देे े. अरसगर सगळ् 
गा् ीाुवे्. मला सम्ेे या ्गांे याला वेडेीणच मआणणाा. सवाार् दवेारे अरमारण 
केलेल् िाे्  ील् ोावल्. भाडंणे वालल्, संगआ वालले, अचंेा वालकया म् आ् मळू 
कााणचे कालूर साकल्  युेयाेूर. मआणरू अचंेााआ्े ्गे्. बघ आ े पातयअ�क. ेझुा 
पातयअ�काअशवाय अविास राआ् बसे कशावा.”  

“ ाे ीण आ े  अदमारवा सााखे झाले राआ् कां? एवले श्ि लागलेे. माणसाचे 
 युे य सखुका आ्णयाचे खीू मागर  आेे . ेे स्डूर आा पकाा क्ण्  वलंबेल कां? मग 
ेलुा वेडाच ोावे्ल रां ल्क!” म्  

“माझे  युे य शांेीणे अचंेा अवाआ्े, ीाी अवाआ्े ्गायचे आ्ेे. ेमुचे श्ि 
सखुस्ई, तया अमळवणयाच् िडीड यांे ीडूर समािार घालवायचे र आेे. मला समािार् 
््वराचा मागर श्िायचा आ्ेा. मला काआ्च कम् राआ् ीडले. या अरसगाररे, जयांे दवेांश 
ोांसरू भालाय, तयारे मला सवर काआ् अदले. म् संे�ु समािार्  आ.े” आाराचा चेआाा 
 रंदारे समािारारे ाुलला आ्ेा. तयाचा  रंद बघरू म् सखुावे आ्े्. एवलठयांे आारा 
ब्लला     

“ेूं येणाा आ् खातण आ्ेण. माझां एकच अमत. ेक पातयअ�क ीडेाळायलां येणाांच. 
 ्  लांस ााा बाे वासले.” आा आारा ्ाा आळवा वासला.  

म् अरघाल् “आारा येे्, म् इकडे  ल् क� येे ्ाईर.” 

“े ू ये क� रक् येवसू,  ेा सवर सांगेा झाकयांवा तयाला  थर राआण ााआाे. राआ् 
भसेलास ेाण ााग राआण.” आारा. 

म् अरघाल्. गाड् कडे ी्चल् ेा  ो दआा ्णांचा घ्ळका गाड् कडे  भा आ्ेा. 
गांवांे  श् गाड्  कयामळेु कदाअचे  सेल  से मला वासले. ीण ेे भूे ारे 
ी्ाडलेकया बा्बा म् एवला वेळ कसा बसल्. या कुेुआलारे ्मले आ्ेे. ेे मआाेााबुवा 
ीण आ्ेे. मआणाले,      



“काय भसेलांे?  अण इेका वेळ ब्ले बसलांे? भूे बािा राआ् रा झाल् 
ेमुआाला? तया वेडठयाला भसेायला आ्ाा मैलांव�र येेां? खांच वासे राआ्.” 

म् आसंे ब्लल् “ आ् या भूे ारे मला शाळेेच ी्ाडलेय. सदा अवचााांे येे्. खां 
सांग ूे् ेमुचया गांवचे भषूण  आायला ीाअआ्,े तयाला ेमुआ् वेडा ोावलांये. े् खा्खा 
एक संे  आ.े  ीण क्ण्च तयाचया सााखे राआ् आ्  शके.”  

ड्ळे अवसाा�र ेे ल्क मला ्के बसले. म् अरघरू  चायाला ी्चल्. एक द्र 
अदवसांे काम  सीरू ीाे येेारा आारासाो् एक ि्ेा््ड् घेेल्. तयाचयाकडे ीकचल् 
ेा अेथे एकद्र ल्क अदसले.  ायर वासे  सेारांच अेथे ीकचल्. ल्कार् ाळांचा 
पसाद आारासम्ा ोेवला आ्ेा.  दब�या लावकया आ्तया. व तयांचे संभाषण चालू आ्ेे. 

“सवाम्, पसाद मारा  मआ् अदलेला.  मआाला बाे वासेल.” ल्क सांगे आ्ेे. 

दगडाचा दवे बरवलेकयाच्  ोवण आ् र म् ख््ल झाल्. माझयावा र्ा ्ाेांच 
आारा मआणाला “ ाे  ेा माझे द ेळ बांिेकस कां ाे? बघ सगळे माझया मागे कसे 
लागलेे ेे? काय सांअगेलेस ेूं यांरां?” 

माझयाकडूर  ्ाणेेीण् मआणा कण आारा वाचया पेमामळेु मआणा चकू झाल् आ्े्. म् 
तयाला संे मआसलेले ल्कांर् अ्वाभावारे मारले आ्े.े म् तयाला दवेतव अदलं आ्ें. 
ओशाळे म् मआसलं “म् काआ्च राआ् ब्लल् ाे! ा् मआसलं े ूवेडा राआ्स, संे  आसे. 
काय सांग ूएवला ीअाणाम एवलठया लवका आ्ईल ककीराच र आे् ाे.” 

“आ्ाा मैलांव�र  लांस आ े आ् सांग्ेलेस,  िारेास बसलास म्कडे. वा मला 
संे  ीाि् अदल्स. ीाेु  सेे ाे एवले यांरा.  ेा माझा संे, दवे मआणरू गां्ावां्ा 
काे्ल व अींीळा खाल् े ू णख् एका मंअदााचा ्रक आ्श्ल.” आसंाया ड्ळयांर् 
आारा ब्ले आ्ेा. माझया आाेाकडे बघरू मआणाला “ेूं दखे्ल पसाद चलवणाा काय मला?” 

म् अेथेच अथ्ल् मआणाल् “पसाद राआ् ाे ेझुया साो् द्र ि्ेाे घेेल्, मायेरे. 
मआसले, अरसगर सगळे दईेल, कीडठयांचे काय?” 

“बा्बा  आ ेेझुा अवचाा. ीण माझयाीाश् वअडलांच् ीणुयाई  आ ेरां. समशारांे आवे 
ेेवले ींचे येेाे ाे. ल्क  ंिश ेरे अेथेच साकूर ्ाेांे ेे चालेांे मला. कसले सुे क र् 
कसले ीाी, ेे मेलेले येणाा कां रेसायला?” आारा कसा ााआ्ला  सेल याच् ीणूर ककीरा 
मला  ल्. खां सांग,ू ीअआकयांदा शआाााआ्  ला  ंगावा. ीण मग अवचाा  ला. े् 
तयाचया मेांश्  अेशय पामाअणक आ्ेा. आ ेा् े्च क� ्ाणे. सासया ल्कांचे कामच 
र आ ेआ.े  

म् ि्ेा््ड् कालल् द्र ि्ेाांच् ााडूर चाा बरवल् व मआणाल् आारा आ् पेमारे 
 णलेल् भसे  आ.े  ेा तयाचे चाा ींचेच झालेे. रेसे ्ा. 



म् ल्कांरां मआणाल् “चला  ोा, तयाला दवे रका बरवूे . े् संे  आ.े तयाचे 
 युे य े् एकसाच घालवणाा  आ.े ीाअआ्े ेा वेडा मआणा. ीण दवेीण द े रका. म् 
भसेायला आ्ाा मैलांव�र  ल् ेे अमत मआणरू. े् दवे मआणूर राआ्. चला घा् चला.”  

सगळे  ोले व माझया बा्बा अरघाले खाे, ीण मला िसका बसला आ्ेा. काय आ्ईल 
आाराचे  ेा? ल्क ्ग ूदेे ्ल कां शांेीणे? 

द्र वषारर् ीाे गांव् गेल्. यावेळ् म् द्र ाा्ाीाु् ींचे खा्दले. ाामगडला ीकचल्. 
गाड् थांबेांच अींीळाकडे ल� गेले. ी्सांे िसस झाले. अेथे एक ््सेसे मंद्ा अदसे आ्ेे. 
अेथे ीकचल् ेा आारा र आेाच. 

मो् खाल् अलआ्ले आ्ेे “ीामीजूय सवाम् आारेिा शेवडे यांच् समाि्.” 

आाेांेले ींचे अींीळा खाल् ोेवरू अरघणाा ेकच अवचाा  ला आाराला राआ् 
 वडणाा ींचे ोेवलेले. चसकर  चलले व ीाे अााल्. 

 संमय अवचााांचे ओझे म्  ्आ् बाळगे्य. आाराचा  ंे चांगला झाला  सेल 
रा? ल्कार् संतसे केले रसेल रा?. माझयामळेु तयाला ल्कांचा ेाी झाला रसेल रा? 

आारा एक माझया मरांे्ल प्अचनआ आ्वरू बसलाय.      

                                       *********** 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

लाव बा ध्गव व कमळा 
लआारीण् लाड्बा िरगा डकगा  े�र खाल् यायचा. ड्कयावा 

कांबळयाच्(घकगड्च्) ख्ळ, कमाेला क्येा ोेवायच्  कड् बांिलेल्. तया कमाेवा 
ग्ा बांिलेला. ग्ााचया द्ायांे मागरू ीलेु ्ाणाा्, ा् ला् ााखणाा् लंग्स् कसूर 
बांिलेल्. तयाच ग्ााचया द्ायाला एका लाकड्  कडठयारे े्र चाा कांचेचया बासकया 
लसकवलेकया. द्र बासकयांे ेीक�ा् काआ्ेा् भालेले, दसुा्े ीांलाे ीांलाे दिू अकंवा 
ेाक. व अेसायांे अीणयासाो् ीाण्. कांबळयाचया ख्ळ्वा कदरळ्चया ीारांचा भला 
म्ोा ीेडा एका आाेारे सांवालेला. दसुाया आाेांे एक म्ोा दांडा. शा्ा य�् क्ा्व काम 
क�र कालकया सााख् स�ुल व शाळ्गामा सााख् काळ् कुळकुळ्े, चमकणाा्.  

लाड्बा स�ाि्चा सळुका  े�र खाल् यायचा े्  मचया गांवाे,  मचया घा्. 
तयाच् चाल लांबरूच सांगे लाड्बा येे्य. झीझी  चलले ्ाणााे ीाय, ड्कयावाचया 
कदरळ्र् घेेलेल् वा खाल् आ्णयाच् लय व बासकयांचया एकमेकांवा  ीसणयाच् 
अकणअकण लाड्बाचया चाल्ला एक संग्े ््डूर ्ायच्. ीाय झीाझी  चले लाड्बा 
दआा  काा वा्ेा  मचया कडे ी्आकच.े कदरळ्चया ीारांचा ीेडा खाल् साके ीडव्े 
बसेार मांडे. कमाेचया बासकया  कडठयाेूर स्डूर ्अमर्वा ोेवे. कांबळयाच् ख्ळ 
ड्कयाव�र बा्लूा ोेवे. आ ेसवर चालले  सेारा वड्ल शांेीणे ीआाे  से. तयांचया 
चेआाेयावा एक मंद कौेकुाचे आसं ू ीसाे. म् ््ाांे ओाडे “लाड्बा   ला! लाड्बा 
 ला!”  अण ीळे ्ा र तयाचया ीाो्वा लसकूर गळयाला अमो् मााे. लाड्बा  मला 
मागे आाे क�र  लगद ीकडे व मआणे “िर्! िर्! ीडशालासा सबूा काा.” तयाचे घास् 
आले ्केारा म्ा येई.  

वड्ल ओाडे “ ाे स्ड तयाला! दमरू  लाय े्. सकाळ्च अरघाला  सणाा े्. 
िास ेा् घे  द ेतयाला.”      

“ाआाव उा म्ोे िर्, लेक� ेे! माया काेंय. बां आाय, काय ीण ेाास राय मला” 
लाड्बा वडलारा गडी काायचा. 



एवलठयांे घााेरू क्ण्ेा् ्रेु ि्ेा अकंवा ाा्ाीाु् ींचा  णरू लाड्बा कडे ाेके. 
मग वअडल सांगे “लाड्बा गुंडाळ ाे बाबा कमाेला. ेझुया लंग्स्- वेाााच् ला् वासेे 
सगळयांरा” 

लाड्बा ा् आसें. मला ीाो्व�र  ेाे. खांउावा ींचा साक� व अवआ्ा्च् वास ीकडे. 
म् तयाचया माग्माग चालू लागे. वड्ल आसंे मआणे “बाव्वा ्ा  रका ाे क्ण्, रायेा 
द्र अदगंबाांचे दशरर आ्ईल.” सगळयांचया आसंणयाचा  वा् येई. म् मात खषू  से. 
लाड्बा अवअआा्वा ीाण् शेदरू भडाभडा ड्कयावा ओेणाा आ्ेा. थंडीाणयाच् अशाअशा् व 
दीुााचया  नआाचा  बदाा शेक म्ा दणेाा आ्ेा. द्र कळशा माझयावा, मग द्र कळशा 
सवेतवा े् ओेे बसणाा आ्ेा.  ंग र ीसुेाच  मआ्  नआांे क्ाडे आ्णाा आ्े्. मग 
लाड्बा ींचा गुंडाळूर तयाच् ओल् लंग्स िवुरू वाळवणाा आ्ेा. मग े् रेसरू तयावा ींचा 
गुंडाळणाा आ्ेा. मला े् ीाो्वा लसकवरू घा्  णणाा आ्ेा. म्ाच म्ा. 

लाड्बाचे येणे माझयासाो् ीवरण्  सायच्. ्ंगलाे ााआरर े् खीू कला अशकला 
आ्ेा. बांबूे रू बांसा्, िरुे यबाण बरवरू े् मला दईे. तयाचे बाण ााा सुंदा  से. साळ 
ाेषेे ्ाे. ीलेु बरवलेले स्क झाडाचया ीारांे मसे घसेु. मग म् वेडठयासााखा ेासरेास 
िरुे यारेच खेळे. बांसा् दखे्ल वा्वायच् म्ा येई. म्  ग्चच अीीाण् वा्वकयासााखे 
वा्वे. ीण लाड्बा  वा्व ू लागला क� तयांेरू संग्े अरघे. ेालावा मार ड्लू लागे. 
तयाचया वा्वणयांे एक लय एक सुंदा ोेका  से. म् गी ीडूर तयाचे वा्वणे ्क�. 

 सा आा लाड्बा िरगा  ्  ला आ्ेा. द्र मिाचया बासकया व ाारकेळणचया 
ीारांचा भला म्ोा ीेडा तयारे  मचयासाो्  णला आ्ेा. मिाचया बासकया वअडलांरा 
देे  मआणाला “िर्!  यया मि आाय. द्रचाा ीखवडठयांे मि साखा ीकडंल. ीाण् 
लागाया दवे ूरगा.”  

 ेा म् म्ोा झाल् आ्े्. लाड्बाचया ीाो्वा बसणयाच,े तयाचयाबा्बा अवआ्ा्वा 
 ंघ्ळ काायचे अदवस संीले आ्ेे. म् शाळेे ्ाे आ्े्, ा्ेभाे अशके आ्े्, दआा 
वषारचया मलुाच् अशंगे मला ीण  ल् आ्े्. मआणरू लआारीण्च् े् अमो् माााअवश् 
वासल् ेा् मााे र आे्. खा्खा ेा मरांे वासे, लाड्बाचया गळयाला अमो् माााव्, 
तयाचया ीाो्वा लसकावे, तयाचया  ंगाला येणााा े्  गळाच मेलीाळ् वास ेाृ 
आ्ईीयाे घयावा. ीण ेे बाे अदसणाा राआ्  से मर ब्ाव्. 

लाड्बा एक मेलीाळ आ्ेा.  मचया गांवाचया वा स�ाि्चा कडा चलला क� 
दा््ीाू. तया दा््ीाूचया ्ंगलाे  ो दआा मेलीाळ ाआाे, तयाेलाच एक लाड्बा. 
 मआ् ख्े. खाल्ीासरू दा््ीाूचया साआा् ीयाे  मच् ्म्र आ्े्. स�ाि्चा कडा 
 मचा. तया कडे कीाा्े मिेच  ंच सळुकयांचया बा्रेू थ्ड् ााा सीास् अमळे. एकादा 
ओला राआ्ेा लआारश् रद् वाआ.े बाक� सवर ्ंगल.  शा ्ाग् आ ेमेलीाळ िरगा ाआाे. 
 मचे कूळ सम्े व ाारमेवा मआणरू चांगला मि, व ाारकेळयांच् ीारे  णरू देे . आ् 



ीारे  ल् क� ीतावळ् लावणयाचे काम वाच.े बाक� दणेयासााखे तयांचयाकडे काआ् रसे. 
ीवूारीाा ीडलेल् पथा आ्े् े्. वड्ल ्अमर्चा खंड मागे रसे. व िरगा ाारांे सखुारे 
ाआाे. 

मेलठया स�ाि्चया कडठयांवा चाेारा के आा के आा  मचया बा्लूा येे.  ंच अआा या 
कडठयांवा मग आलणााे ीांलाे ेीक�ा् अोीके अदसे. म् मरांे मआणे “लाड्बा मेलठया चााे्य 
 ेाेल कां खाल्?”  

मग लाड्बा वअडलारा सांगे आ्ेा ेे ्कू लागल्. कााण तयाचया  वा्ांे काळ्् 
आ्े्. 

“िर्, क्णेा् साकाा् बाडीे  लंें. ्ंगल, ाार साकााचे  आणाा मआणालं. मग 
 मचं काय? आलसक�वणाा काय  माला?” लाड्बा अवचाा्े आ्ेा. 

“ ीलं साकाा  लंय. ग्ाे स्््ा गेले. ेमुाला राय कालायच.े ीण काय काणाा ेे 
 ्रू मला ीण माआ्े राय.  मचे डकगा ्ाणाा. लाकडांचे  तीनर बडुणाा वासे.े” 
वड्ल. 

“ीण ेमु् िर्, ाार देे ाव काय मआणूर? नआाई सांगा क� तयासर्.” लाड्बा 
वअडल आसे  गडी झाले. अवड्चे झाुके मााे अवचााांे गेले. 
लाड्बा ीलेु मआणाला  “िर्,  म् ेमुच् ाये. काडलं ााराेरू कुों ्ायचं?  दाा 

ेमुचाच क�  मासर्.”  
“आ्य ाे बाबा! ेलुा काय वाायावा राय स्डणाा म्. काललं ेा ये इथे. काम 

काणाायाला काय ी्सभा अमळें ाे.”  वड्ल तयाला  िासर देे  आ्ेे. े् अरतअांे 
झालेला वासला. िर् व कूळ यांेला े् एक अविासाचा दवुा मला अदसला . 

लाड्बा मग  ोला. कुाआाड  णल् व र सांगेा ीाडठयांे ीडलेले  ंबयाचे ख्ड 
ा्डूर लांकडे कालू लागला. द्र अदवसार् ्ायला अरघाला ेा वड्ल मआणाले “लाड्बा, 
या ीावसांे शेे् काायला ये. दसुाा गड् राआ् बघे म्. ेलुा ााराेूर कालले ेा शेे् ेा् 
काश्ल.”  

“येे् क� िर्. बकाया, मेलठया देे ् ीा आणयारा सांभाळायला र् बायलेला घेवरूच 
येे् बगा.” लाड्बा एका ीायावा ेयाा झाला. ्ायला अरघाला. 

“लाड्बा! लाड्बा! सगळया बकाया रक् द ेस. एक बका् र् अेच् अीकलं घेवरू ये 
मला खेळायचंय तयांचयाश्.” म् माझे घ्डे दामसले. 

“ आय!  आय! िाकले िर्,  णे ुक�.” मआणे अरघरू गेला. 
ाात् झ्ीच येईरा. सााखे वासे, लाड्बारे  उाच यावे बकाया घेवरू. ा्ेे खेळायला 

अमळेल. मग तयाचया भाषेच् म्ा वासे आ्े्. कसा ब्ले् लाड्बा.  मच् मालवण् 
आले कालूर ब्लयच् ेाआा. ेा �ाच्  गद्च े्डूर ब्ललेकया शबदांच् घास् भाषा. सआा 
साे मैलांे केवला भाषचेा ााक. ााआाणयाच् ी ेआ् वेगळ्. अकार ्ंगलाे ाआायचे. 



्ंगलाे ेा वाघ, ेास, गवे  सल् भयंका ्रावाे भालेल्. तयांे आ ेल्क ाआायचे. सासया 
े्ाकामोठ यार् सवेतचा बचाव काायचे. ससे, भकेा, साळंुिठयांच् अशकाा क�र मे्वार् 
काायच.े बका्चे दिू  अण  ्बूा्चूया ्ागेे बरवलेले वषारला ीुाेल र ीुाेल एवले 
 नरिानय एवलठयावा यांच् गु् ााण चाले. ेेल, ेीू वगैाे ्ेवणांे रसे. चव्ला ा् म्ो व 
अमाच्. अवके घयायचे ेे ा् म्ो. ्ंगलाे झाडारा  डवे  भ ेवासे ो्कूर बरवलेले 
घा. ्डीा ेा ीारांचेच. ीण ेे घा दखे्ल र्स रेसके साावलेले, ेांबडठया दगडांचा चाुा 
क�र ेांबडे ांगवलेले. सम्ाच झाडारा बकाया बांिायचया. ्ंगलाेकयाच कांसेा् झडुीांचे 
कंुीण तयांचया भ्वे् काायच.े कांसेा् कंुीणामुळे बकायांचे ्ंगल् ्रावाां ीासूर संा�ण 
 आायचे. 

 अेशय खडेा  युे य  से या िरगाांचे. ीण अरसगारेच ााअआकयामुळे ेे  अेशय 
कासक व स�ल  से. शा्ाय�् एकाउा क्ा्व अशकीासााख्. 

ीावसाळया ग्दा लाड्बा लांबरू येेारा अदसला. बा्बा तयाच् बायक् स ुा आ्े्. 
तयाचया मागरू े�ुेु� चाले आ्े्. ड्कयावा ीदा घेेलेला, ीलुचया स्ययारे ेकड 
झांकलेले. ीदााचे स्क दांेाे घग ीकडलेले.  ंच् लाड्बाला श्भले  श्. कांखेे एक 
म्ोे ब्चके ीकडलेले. द्घे घा् ीकचले. लाड्बारे ाारकेळणचया ीारांचा ीेडा ीडव्े 
 लगद  ेाला. कांबळे ीडव्े साकूर तयावा घाम ीसुे बैोक मााल्. तयाच् बायक् 
े�ुे�ु चाले ीडव्े  ल्. लाड्बा ीासरू चाा आाे लांब  सलेकया एका खांबाकडे 
ब्चके खाल् ोेवरू खांबाला सेकूर  भ् ााआल्.  

“लाड्बा  लास ये.  अण आ् ेुझ् बायक्?  रांव काय ग ी्ा् ेुझे?” वड्ल 
अवचााे आ्ेे. 

“कमळा मआणतयाे” एकदम अकराया  वा्ांे कमळारे रांव सांग्ेले. व खांबाला 
आाेाचा अवळखा घालूर  भ्च ााअआल्. मार खाल् आ्े्.  ेा अेच् लाड्बा कडे ीाो 
आ्े्. मआणरू ेकडावाचा ीदा ीणूर बा्लूा झाला आ्ेा. अेचा चेआाेा मला अदसे आ्ेा. ग्ल 
ग्ासेकया चेआायावा लआार मलु्चे भाव ीसाले आ्ेे. आरुवस्वा एक अआावे ग्ल गकदण व 
कंुकवाखाल् े्र ग्ल अआाव् गकदणे चेआाेयाला एक वेगळेच �ी देे  आ्ेे. लाड्बा ीे�ा 
कमळा वयारे लआार वासे आ्े्.  

एवलठयांे एक ककबड् े्र चाा अदवसांचया  ो दआा अीकलारा घेवरू ीडव्े  ल्. 
अीकले ककबड्चया बा्बा्रे एकमेकारा खेसे लकले अचक अचक का्े अेचया  वे् 
भवे् अााे आ्े्. कमळा ीसकर खाल् बसल्. ्वळ  लेकया एका अीकलाला अेरे 
 चलूर घेेले मात, ककबड्रे कचकचास काे अेचयावा झडी मााल्. कमळारे एका 
आाेारे ककबड्ला दाू ल्सले. कमळा अराागस ीणे अीकलाला गक्ाा्े आ्े्. ककबड्रे 
आकला केला क� अेला आाेारे दाू ल्स्. म् ीआाे आ्े्. अेला ्ााआ् भ्े् वासे र आे्. 



राआ्ेा इेा ल्क अीकलाला आाे लावेारा ककबड्रे आकला केला क� घाब�र अीकलाला 
स्ड्े व दाू आ्े. आ् ्ााीण घाबाे र आे्. 

“ ग् स्ड अीकलाला रायेा ककबड् सकचे बसेल ेलुा.” वड्ल मआणाले 
“ आय” मआणे कमळारे अीकलू स्डूर अदले.  ेा े्  क�वड् बसल् आ्े् ेश्च 

बसरू ााअआल् . मला वासेे काय काावे ेेच अेला सम्े र आेे.  
“लाड्बा  लाय!  तयाला नयाआाा् उा.  अण द्घाराआ् ीडव्ेकया ख्ल्े 

ाआायला स्य काा.”  वड्ल 
कमळा ीसकर  ोल्. ब्चके  चलले व क्ण येेे का ेे ीाआर लागल्.  मआाला आसं ू

 ले. केवल् घाई काे आ्े् े् सगळयाच ग्�्े. मग अेला ख्ल् दाखवल् ेश् 
लगबग्रे कामाला लागल्. झाडू घेवरू ख्ल् साा केल्. एक द्ा् बांिरू तयावा  ीकया 
साडठया रेसकया ीस�र ोेवकया. ब्चकयाेरू एक ाण् व ््सासा  ासा कालूर 
अखडक�चया ीाळ्वा ोेवला. मग लगबग्रे घागा  चलूर अवअआा्वा गेल् े्  ंघ्ळ 
क�र  ल्. येेारा घागा भ�रच घेवरू  ल्. ीडव्े येेाच अवचा� लागल् “ीाण् 
कशांे भ�सा? डयायचं आाय नआवं.”   

अेच् लगबग बघरू वड्ल आळूच मआणाले “कामस ू अदसेेय चसीस्ेीणा  आ े
कामांे.”  

 अण खाेच येणााया अदवसांे ेेच खाे ोाले. आ् ीआासेच  ोे. अवआ्ा्वा  ंघ्ळ 
क�र येई. गाई मआशै्रा चााा घाले. र सांगेाच दिू कालणे अेरे सवेतचया ेाबयाे घेेले. 
मग अवआ्ा् व�र ीाण् भाणे स�ु केले. एका माग्माग एक एक काम काेच ससुल्. म् 
एक बअघेले. े्  मआा सगळयांसम्ा चेआाेा  घडा ोेव् ीण लांबूर ्ा् लाड्बा अदसला 
ेा् ीसकर चेआाेा साड्चया ीदाारे झाके.  मआाला आसं ूयेई. 

माझ् लाड्बाश् गग् आ्े्च  ेा कमळा बा्बा ीण झाल्. अेला अवचाा् “ेू 
्ंगलाे कश् ाआायच्स? भ्े् राय वासायच्? वाघ बअघेलायस?”  

े् आसंे सांगे “ याचं कायआरर? मानसाचं सगळयाराच  या. क्र ्वळ ीर येे राय 
बघा. र् एक ेेलाचं अाकामं बाादार (ेेलाचा अाकाम् म्ोा क्र) ोेवायचं. ्वळ क्र 
वााडलं ेा वा्वाचं. ीळूर ्ातयाे क� मग.  या वासायचं ेे ग याचं. अशंगं ा्खरू चौखाू 
 लं क� िडक� भाायच्.  ीकयाला काय खाे राय े,े ीर घा े्डूर साकें र आ.ं वासेे 
येईल ेे अचाडें, म्डें. लई वांड ्रावा.” 

म्   वासरू अेचया बा्बा ्ंगलच् सैा काायच्. अेचया अआममे् बाल अेचा 
 अभमार वासायचा. मग अवचााायच् “ेझुया बकाया अके्  आेे ? तयांच् अीकलं केवल् 
 आेे ?” 



“मॉी आायेे. मला राय म््ेा येे. कम् झालं ेा र्ाेरेच सयारांे येें. बगा चाा 
घसका लागेाे ददू कालाय. ीांच शेा ददू काडेे ा््. मआण्े ेमु् बगा अके् आ्े्ल. ेमु् 
अशकलेले नआवं.” कमळा ब्ले आ्े्. 

“ीण एक बका् अके् दिू देे े ेे ेा सांग. मग सांगेा येे्ल अके् बकाया तया.” म्. 
“द्ड रायेा द्र ीेले देे े क� एक बका्” कमळा. 
चाा घसका दिू कालायचा वेळ, ीांच शेा दिू, एक बका् द्ड ेे द्र ीेले दिू दणेाा 

मग बकाया अके्? म्च काय ,  ंकगअणेवाकया  ोवकयारा ेा् येईल कां आ े गअणे 
स्डवायला? म् कमळाबा्बा अआश्ब कालायचा राद स्डूर अदला. कमळा एकदम गडी 
झाल्, चेआाेयावा ीदा ओलला. म् सम्ल् लाड्बा  ला. ेेवलठयांे लाड्बा माझया 
्वळच येवरू बसला. “काय इचााेासा िाकलं िर्? े् येड् काय सांगणाा! मला 
इचााा.” म्  लस तयाला ाागावे ब्लल्. “े ू बका्  अण तयांच् अीकलं कां राय 
 णल्स?”  

“ीारं, सामार आ्ें नआवं?  र बका्चया अीलासर्  चलूर कसा घेणाा? े् एवलं 
चाले नआाईे िाकलं िर्.  ेा ्ाणाा नआवं, ेवा  ण्र, द्र चाा बकाया  ण्र. 
ेमुाला खेळायला आ्े्ल  माला ददू अमळल नआवं” लाड्बारे माझ् सम्ूे  घेल्. 

 अण खांच  ो अदवसार् लाड्बा तयाचया घा् अरघाला. अेसाया अदवश् ीाे 
 ला े् चाा म्ोठ या बकाया र् द्र ््स् अीकले घे रच. तया बघेाच वड्ल ओाडेच 
मआणाले “लाड्बा आ ेकाय  णलंस? यांरा ााखणाा क्ण?” 

“नआाई िर्,  मच् कााबाा्ण ााख्ल क�. अेला बका्चं ददू डयाया लागें. िाकलं 
िर् ीण मआणालं बकाया ीाय्ेे. ेाास राय दणेाा तया.” लाड्बारे गा् सांग्ेल्  गद् 
साळीण.े े्ीयाे कमळारे बकायांचा ेाबा घेेला.  ंबयाचया झाडाचया सांवल्े 
बकायारा घे र गेल्. अेचया मागे म् िांवल्. अीकलांरा आाे लावायला गेल् ेा े् इकडे 
अेकडे ीळू लागल्. मग बकायाआ् ीळू लागकया. कमळा द्ाया  णायला गेल् आ्े्. 
 अण म् बकायारा  िळवरू लावले आ्ेे. तया सैा भाै ीळे आ्तया, म् तयांरा ीकडायला 
बघे आ्े्. एकीण आाे् लागे र आे्. एवलठयांे कमळा  ल्. आसंे मआणाल् “ाआा  
उा, म् काेेय बगा ग्ळा तयांरा” एवले ब्लूर अेरे ेकडारे आाारार आलारार  सले  वा् 
कालायला साुवाे केल् मात. एक एक बका् साळ अेचया अदशेरे येव ूलागल्. अेला ्ाा 
दखे्ल े्श्श ीडल् राआ्. दावण बरवरू अेरे एक एक�ला गळयांे  डकवल् व दसुाे 
स्क  ंबयाचया झाडाला बांिले. ीासांेल्च काआ् ्ंगल् वेलणच् ीारे ओाबाडूर अेरे 
तयांचया ीुलठयांे साकल्. तया अरमसू ीारे खाव ूलागकया. अीकले अेरे बांिल्च र आे्. े् 
 ेा तयांचया  ईला लुचे आ्े् म् आ ेसगळे म्ा घे र बघे आ्े्. 

कमळाचे व बकायांचे समय बघरू  ायााेआ् ीडल् आ्े्. ्ंगलाे ाआाणााया तयांर् 
एकमेकांश् अके् सुंदा ्ळुेे घेेले आ्ेे. सगळया बकाया कमळाचया  वा्ावा वागे. 



मग अेरे अीकलारा  चलूर घेेले व  ीकया ख्ल्े घेवरू गेल्. म् ीआाेच बसल् ेा 
मआणाल् “ददू सगळं लुचे्ल नआवं.  ेा ााे्लाच ददू काडकयावा उायचं लुचायला.”  

लाड्बा, कमळा, बकाया या सवाार्  माझे खेळच बदलूर गेले. लाड्बाचे बांसा्, 
िरुे यबाण ेा झालेच, ीण बकाणचया अीकलांरा  ं्ााणे गक्ााणे, कमळा बा्बा बका्चे 
दिू कालायला बसण,े बकायारा आाेारे एक एक ीार भावणे  सले  उ्ग  णख् म्ा 
दवे ूलागले.  

कमळा दिू काल् ेे े्र बकायांच.े एका बका्चे काले रसे. मग सम्ले े् 
थ्डठयाच अदवसांे अवणाा आ्े्. म्  रंदल्. एकदम ््सठया ब्डठयां बा्बा खेळायला 
अमळणाा.  ो दआा अदवसांेच े् बका्  याल्. सकाळ्  ोल् ेा बकायांचा  वा् 
बदललेला. ्ा र बघे् ेा रव्र े्र ब्ड् िडीडे  भे ाआायचा पयतर का्े आ्े्. 
 ीकया  ईला लुचायचा पयतर का्े आ्े्. कमळा ्वळच बसूर तयांरा मदे का्े 
आ्े्. कमळाचया चेआाेयावा मायेचा ीाू  लेला अदसे आ्ेा. सवेतचया बाळांरा  ई 
्ीेल ेश् े् अीकलारा ्ीे आ्े्. म् अवचााले “के आा झाल् अीकले?”  कमळा मआणाल् 
“सककाळचया ीाा् झाल्. बका् बेबसठया मााे आले् मआणूर बगाया  ल् ेा व्े आले्. 
झुं्मुुं् ुीण रवें झालं. द्र घसकांर्  ्वाडलं. ेेवाीूर अआेंच आाय म्. बां केलं ीगा. 
े्र् बका्च आाये क� आ्, एकीण बकाा राय.”  

कमळाच् सगळ् बाेम् ्केा ्केा म् चकुचकुे आ्े्. मआणाल् “मला का राय 
 ोवलंस? मला ीण बघायचं आ्ें अीकलं कश् आ्ेाे े्. ” 

“राय बगावं  ीण. ीाी आ् व्े बगणं. दवे ााग काेाे, र्  ीकयाला ी्ां देे  
नआाई.” कमळा मला सम्ावे आ्े्.  ् अवचाा काे् ेे आा सम्ें दवेाच् भ्े् कशा 
कशाला घाेल् ्ायच्. ्े बघणे पशसे राआ् तयाला दवेाच् अभे् घाेल् क� झाले. 

मग लाड्बा  ला. बकायांव�र आाे अाावला. “े्र झाल् नआवं. बां आाय क�. 
गांवाला ्ाव ूेेवा कळी वालंल ेु् ा.” कमळाला े् मआणे आ्ेा. कमळारे के आाच ेकड 
ीाेु झांकूर घेेले आ्ेे. े्  ेा मारेरेच ब्ले आ्े् तयाचयाश्. 

मला कमळा व लाड्बाचे रवल वासे. ेे एकमेकांश् ब्लेारा कि्च अदसे रसे. 
कमळाचा बुाखा ीाुा ेकडावा  से.  रंद, ााग, आसं,ू  श ुआ ेसगळे लाड्बाला अदसणाा 
कसे? आ ेसगळे भाव चआेाेयावा अदसले राआ्े ेा आ ेएकमेकारा ओळखणाा कसे? ीण  ेा 
वासेे तया चाल्ा्े्े स ुा काआ्ेा्  सावे जयामुळे ेे एकमेकांरा सम्ूर घेे  सावेे. 

तयाच अदवश् ाात् सगळे झ्ील्  सेारा  वा्  ला. क्ण्ेा् क्णालाेा् 
मााे आ्ेे. बाइचा दबके ाडणयाचा  वा् येे आ्ेा. ्ाा ल� अदकयावा सम्ले, 
लाड्बा कमळाला माा्े आ्ेा व कमळा दबकया  वा्ांे ाडे आ्े्. म् कळवळल्. 
ीसकर वअडलारा ब्लल् “कमळाला मााे्य लाड्बा, ाडेेय े्. बघा ओाडा तयाला.” 

वड्ल आसंे मआणाले “झ्ी े.ू रवाा बायक्चया भांडणांे ीडू रये. े ूझ्ी बघ.ू” 



झ्ी काय येणाा. म् ेसाच ीडूर आ्े्.  ेा  आळूआळू  वा् बंद झाला. दसुाया 
अदवश्  सकाळ् सवर रेआम् पमाणे स�ु झाले. मला  ेा लाड्बाचा ााग येे आ्ेा. 
कमळाला मााे्, वाईस  आ े लाड्बा. मग म् बकायांकडे गेल्. अेथे कमळा आ्े्. 
बकायारा ीारे घाले आ्े्.  ् अेरे ीदा ड्कयाव�र ीुले घेेला आ्ेा. दाेाे ीकडूर 
डावा गाल झांकला आ्ेा. म् अेचयाकडे बघे मआणाल् “ााा माालं कां ग ेलुा? म् राय 
ब्लणाा लाड्बाश्. मााकुसा कुोला.”               

“ बबा! ब्लू रये  सं. र् ेमु् झ्ीला रवेा? ्कू रये रवाा बायक्चं.” े् 
ब्लेारा ीदा ेकडाेरू अरससला  अण डा या गालावा लाल लाल वळ अदसले. सम्ल्. 
ीदाारे े् वळ दडव्े आ्े्. म् अवचााले “केवले वळ  ोलेे ेझुया गालावा? एवलं का 
माालर ेलुा?”  

“दाकला आाय े् मा्ा. मााणााच क�. मााायलाच ीाय्े रायेा दाकला कसला!” 
म्ोठ या  अभमारारे कमळा सांगे आ्े्. सगळच  ्ब आ्ें. माा खा र स ुा कमळा खषू 
आ्े्. 

थ्डठयाच अदवसांे ीा स सु� झाला. ीेाणया  सीकया. लावणया दखे्ल ीाा 
ीडकया. कमळा व लाड्बामळेु कामार् झडी ीकडल् आ्े्. लाड्बा सगळे अवचा�र 
का्. शेे् कि् केल् र आे्, ीण बघरू ीसकर अशके. इेाांीे�ा कामाच् झडी खीू 
््ााच्. वड्ल तयामळेु खषू. कमळाआ् ेश्च. ीण अेचयांे थ्डा बाल्शीणा आ्ेा. 
लावण् काेारा मिेच काम साकूर शेेांे अा� लागे. काआ्ेा् श्िे, ग्ळा काे. मग 
सम्ले. ीावसारे शेेांे ीाण् भालेले  से. तयांे खीू खबेु (कवचाचया ग्गलगाई) 
झालेले  से. े् ेे साड्चया ओस्े ग्ळा का्. लाड्बा मग के आाेा् ओाडे “बेस झालं 
खबंु, कामाला लागा.”  कमळा खुबयांच् ओस् एका ग्ल्े(माे्चया घागा्े) स्डे. 
खाडखाड  वा्ांे खबेु ग्ल्े ीडे. मग कामाला लागे. 

 सेच अेरे तया अदवश् खबेु ग्ळा केले. संसयाकाळ् घा् येई ीयाे अेच् ग्ल् ीाु् 
भ�र गेल् आ्े्.  चलायलाआ् ्ड झाल् आ्े्. मग लाड्बारे अेचयाकडूर ग्ल् घेेल् 
व ेाा ेाा घाचया अदशेरे चालू लागला. घा् ी्चकया बा्बा कमळारे ग्ल्े थ्डे ीाण् व 
म्ो साकूर नआाण्ेकया चलु्वा चलवले. व चलु् ीलुठयांे सवेतला शेके बसल्. 
लाड्बाला सगळे आसंे अवचा� लागले. “लाड्बा  ् काय खबुयांच् मे्वार्?”  

“ आय क�. ीावसांेच खायचे. ेाकद देे ाे नआवं.” लाड्बा सांगायचा. आ े सलं काआ् 
गांवचे ल्क खाे रसे. ााराेले िरगा मात तयाच् मे्वार् का्े. 

ेासाभाारे खबेु अश्ले व लाड्बा व कमळा ीडव्ेच खायला बसले. बसणयाच् 
ेाआा दखे्ल  गळ्. लाड्बा एक म्ोा चीसा दगड व ा्डायला क्येा घेवरू बसलेला 
ेा तयाचया बा्लूा तयाचयाकडे ीाो क�र कासक्रांे बसलेल् कमळा. अेरे द्र दगड 
घेेलेले. द्घांचया मिे अश्वलेकया खबुयांच् ग्ल्.  ् भाे भाका् काआ्च र आेे, 



ा् म्ोांे अश्वलेले खबेु खायचा बेे आ्ेा. द्घे्ण  िार ीा ण ेास खबेु ा्डूर 
खाे आ्ेे . तयांचया कवचांचा ल्ग ीलुठयाे वाले आ्ेा. मिेच कमळा लाड्बाला ीाो 
सेकूर बसे आ्े्. आ े ्ेवण मला एक वेगळंच �ेय दाखवे आ्े.े कमळा ेकड दाखवे 
र आे् ीण मिेच खेसूर बसे आ्े्. 

तयाच ाात् ीाे मााणयाचा, ाडणयाचा स्ीसकाा ्कू  ला. म् बचुकळयांे ीडल्. 
एवले खुबे कमळारे ग्ळा केले, अश्वले, पेमारे लाड्बाला खायला घाेले ेा् लाड्बा 
कमळाला कां मााे्. म् ीाे वड्लारा ब्लल् ेा ेे मआणाले “तयांच् ा्ेच ाे े्. ेलुा 
राआ् सम्णाा  ेा म्ोा झालास क� आ्ईल ा्ड सगळयाच्.”   

मला खाच आ ेल्क सम्ायला को्ण ीडे आ्ेे. बायक्ला मााणााा लाड्बा अेचया 
मदे्ला ीसकर िांवायचा. बायक् तयाचयाीासूर ेकड दडवायच्. मिेच ीाोम्ा् लगस 
काायच्. माा खाकला क� तयाचा  अभमार बाळगायच्. को्ण आ्ेे सगळे सम्णे. ीण 
म्ोा झाल्  अण सम्ले. आ े तयांचे अपयााािर  सायचे. एकाद ेचांगले ्ेवण, चांगला 
पसंग ेे ाात्  सा  ्व्े. ाारांे ाआाणााे तयांचे ाारस् पकाा. आ े  ीले मे, ीण ेे 
 ीला  तसव  ीकया ेाआरेेच  अभमारारे  ्वायच.े े् ेसा  ्वला राआ् ेा ीु�ष 
मदर राआ्, व बाईरे माााच् ेकाा केल् ेा े् बाई सख् राआ्. सिुाालेले एकाउा ग्�्ला 
ाारस् मआणरू कां मआणेाे आ े अ्वंे  दाआाण ीआायला अमळाले आ्ेे. ीण ेेआ् सम्ले 
्वळ ्वळ चाा ीांच वषार रंेा. 

ीावसचा ््ा  ेाे चालला आ्ेा. शावण सा् स�ु आ्तया. मिेच लग, मिेच चादणं 
 शा ाातणच् म्ा अदसे आ्े्. एक अदवश् ीासांे लाड्बारे लांकडे ीेसवल्. एक ्रु् 
म्डक� क्ये् ेाीवे ोेवल्. आ ेकाय रव्र मआणूर म् अेथेच ोाण मांडूर बसल्. मग े् 
एक ्रुा ीासा घेवरू  ला. म्ोा आाे्डा ीण  णला. म् ा् बघे आ्े्. काआ्ेा् 
काणयाचया मागे आ्ेा े्. ्ाळांे क्ये् लाल लाल झाल् ेश् बाआाे ीासठयावा ोेवरू 
तयारे आाे्ड्रे ि्ीसायला साुवाे केल्. थंड झाल् क� ीाे लाल लाल काे व ि्ीस्. 
 ेा माझ्  तकंोा अशगेला ी्चल्. म् अवचााले “काय काे्यस े ूआ?े” 

“िाकले िर् भकल् बरवायच् मआंे ्. ्रावााचया अशकाा्ला लई बेस.” लाड्बा 
सांगे आ्ेा. भकल् मआण्े? माझया ड्कयाव�र गेले. ीण ब्लल् राआ्. काय आ्ईल ेे 
अदसणाा  सा अवचाा क�र गडी ााअआल्.  ेा भकल्  काा घयायला लागल्. आा भाला 
बरवे आ्ेा ेा. ीण े् ्ाा वेगळाच  काा घेव ूलागला ीलूुर  गद् भाला ीण मागरू 
तयाला द्र  ंे वळणााे  ंकडे ीण तयार् कालले आ्े.े मिे एक सळ् सााख् स्कदाा 
दांड् कालल् आ्े् बाआाेचया िााा थाीसूर थाीसूर ीाेळ केकया आ्तया. ीण तयांरा आव् 
ेश् िाा र आे्. मरा््गे् भकल् ेयाा झाल् ेसे तयारे काम थांबवले. े् भालाच आ्ेा 
ीण ््सा मआणरू भकल् मआणे. 



दसुाया अदवश् ीासूर े् तयाला गुळगळु्े दगडावा घासरू िाा कालू लागला. चाा 
ीांच अदवसार् भकल् चकचक�े अदस ूलागल्. तयारे भा्व बांब ू घेवरू तयाचया अरमुळतया 
स्कावा े् मसे घग बसवल्. म् तयाच् आ् कला सक लावरू बघे आ्े्. तयाच् भकल् 
अशकाा्साो् ेयाा झाल् आ्े्.  

म् तयाला अवचााले “म् भाला बअघेलाय. तयाला  से मागे  ंकडे रसेाे ेू 
कशाला काललेस आ े ंकडे?”   

“िाकलं िर्,  सं ीघा भकल् ्रावाांे घसुवल् क� ्ाा अाावायच्.  ंकडा 
ासे्. ्रावा ईवळे ीडें. ीळे नआाई.” लाड्बाकडे शा� आ्ें. र अशकेाआ् 
अमळवलेलं आार, कला. अेचा  ीय्ग ा् गा्ेसाो्, ी्साीाणयासाो्.  

एक अदवश् संसयाकाळ् ्ेवणे  सीकयावा लाड्बा एक भा्व लाकड् स्सा व 
भकल् घेवरू अरघाला.  ेा तयारे ींचा गडुाळला र आेा. ा् लंग्स्वा आ्ेा. तयाचया 
मागे कमळा आळू आळू बडबडे चालल् आ्े्. मलाआ् वासले लाड्बा बा्बा ्ावे. म् 
खळयांे  ड् मा�र तयांचया कडे िांवल् ेा कमळा काळ््रे ब्ले आ्े् “एकलंच 
्ाेासा. बा्बा राई कुण्. सांभाळायास आवं.” 

“आर”ं  लाड्बा 
“वाघसं आाय मआणतयाे अआें ीर.”  कमळा  
“आर”ं  लाड्बा. आ े्केाच “म् ेझुया बा्बा येे्” मआणायचे म् अगळूर साकले. 
“बघा! घाई क� रका. अशकाा राय झाल् ेा् चालंल. ीर सांबाळा स्ेासर्” 

कमळाचा सवा  ेा कांीाा आ्े आ्ेा. 
“आर”ं  लाड्बा 
म् ीअआकयांदा कि्च कमळाला लाड्बा बा्बा ीाअआल् र आे्. ्े आा ीअआकयांदा 

 ल् ेे आा े् बा्बा आ्े्. तयारंेा  ेा चालल् आ्े्. ीाडठयाचे झाीे  ले व कमळा 
थांबल्. ड्ळयाला ीदा लावरू ड्ळे क्ाडे का्े आ्े्. म् मागेच आ्े्. कमळाचया 
लाड्बावाचया पेमाचा, तयाचया काळ््चा एक सा�ातकाा मला आ्े आ्ेा. आ ेखाेच अरमरळ 
पेम. क्णेाआ् भीका राआ्, पदशरर राआ्. मराचया मखमल् ीेस्े ्ीलेले  मकुय म्तया 
सााखे पेम. 

कमळा मागे वळल्. मला बघरू मआणाल् “ेमु्? ेमु् काय काेासा अआें?” 
“म् ्ाणाा आ्े् लाड्बा बा्बा. बघ मला राय रेलं तयारं.” म् खाे दडवे काआ्ेा् 

ो्कूर अदले.      
“येडं क� काय? ााेचयाला ीाया खाल् अदसे ब् राय. आ े एकलंच गेलंे ेे येव दे 

िडिाकस”  कमळा बडबडे आ्े्.  
घा्  ल् झ्ीरू गेल् ीआासे ीआासे इेा गड्, बाया, वअडल सगळयांचा एकच 

कालावाला ्कूर ्ाग  ल्. “एकसठयारे बा्च अशकाा केल्र” एवले कारावा ीडेाच 



झ्ी  डाल् व म् बाआाे िांवल्. बाआाे एक भले म्ोे भकेा, द्र ससे लाड्बारे अशकाा 
क�र  णले आ्ेे. 

े् अदसेच र आेा. थ्डठया वेळारे ींचा गुंडाळलेला लाड्बा  ला. वड्ल मआणाले 
“ ाे लाड्बा के आा केलेस आ े काेूे?  अण एकसाच गेलास? सांगरूीण राय गेलास? 
 ेा एवले सगळे अके्ेा् अदवस चालेल ेलुा.”    

“िर् सवारसर् वांसा. म् काय एकला खाणाा? बेसावि ाार आाय. द्र ््ड्ला 
 से्ल ेा मॉी अशकाा अमळंल.” लाड्बा ब्लेा झाला. 

मग अशकाा साा क�र अेचे वांसे झाले. लाड्बाचा वासा  ् या आाेारेच घाेला 
गेला. े् मआणे आ्ेा एवलं कशाला! एवलं कशाला! ीण तयालाच माराचा म्ोा वांसा 
अदला. ीठठयारे अमाच् मसाला काआ्च र लावेा अरखाायावा सगळे भा्रू कालले. कमळारे 
ेे माे्चया ग्ल्े भाले.  

म् ीासांे इकडे अेकडे अााे आ्े्. लाड्बारे बरवलेकया िरुेय बाणारे अेांदा्् 
का्े आ्े्. अााेा अााेा म् घााचया माग्ल बा्लूा  ल्. सम्ाच लाड्बाचया 
ख्ल्च् अखडक� आ्े्. ्वळ गेल् ेा  ंेले �ेय ीाआरर थकक झाल्. कमळारे एका 
ीारावा अीोाचा अदवा बरवला आ्ेा. े् ीारावा घेवरू े् लाड्बाला ओवाळे आ्े्. अदवा 
तयाचया मसेक� लाव् ीाे ओवाळे ीाे मसेक� लाव् मग  लसा ओवाळे. म् िांवे 
घााला पदअ�णा घालूर घाांे अशाल् साळ लाड्बाचया ख्ल्कडे िांव घेेल्. दाा 
ल्सलेलेच आ्ेे ेे  घडूर  ंे अशाल्. मला बघेाच कमळारे ीसकर ओवाळण् 
 स्ीे् घेेल्. अदवा अेरे अभंे ्वा काललेकया तयांचया देवाचया अचता सम्ा ोेवला व 
ला्रू अेरे बरवलेकया े्र दगडांचया चलु्कडे बसल्. अेच्  मचया कडे ीाु् ीाो 
आ्े्.  

म् ओाडल् “कमळा ओवाळरा लाड्बाला. मला बघायच्य ेमुच् ओवाळण्.” 
कमळारे मारेरेच रकाा  अदला. म् अेचयाकडे गेल् मआणाल् “चल रा कमळा.” ीलुचे 

ब्लणेच खुंसले. कमळा थाथाे आ्े्. ड्ळयांेरू ीाण् येे आ्े.े ेेवलठयांे लाड्बा 
ब्लला “घाकलं िर् राय येराा े्.  मचयांे बाईल ओवाळेे ेे बगु रये  सं आाय. 
ेमु्  लांे ेा  ेा े् भकु� ाआायल एक अदस. दवेाला भ्े बसंल. मगच ीाण् ी्ल. 
 अण िाकलं िर् कआार आाये तयांचं दवेाला वावगं राय. दवेाला ीाया ीडा.  मचं काय 
ब् वायस राय आ्राा.” दसुा् वाकये कमळासाो् आ्े्. 

मला   ीााि् वासायला लागलं. कमळा अदवसभा बाआाे राय  ल्. सगळया घााला 
सम्ले माझे पेाी. वअडलांर् ेंब् भाल्. लाड्बाचया ख्ल्े ीाय ोेवायचा राआ्. म् 
भाकसे आ्े्. सवेतचाच ााग येे आ्ेा. 



दसुाया अदवश् कमळा काम काेारा अदसल् व आायसे वासले. ीण अेचयाकडे ्ा र 
ब्लायच् अआममे आ्ईरा. े् बकायांकडे गेल् ेसा म् ीण गेल्. अआममे क�र ब्लल् 
“कमळा ााग  ला माझा? माअआे र आें मला.” 

“ेमुचं काय राय चुकलं. म्च दाााचा  डणा लावला राय. म्च चुकल्.” कमळा                              
“ अण बअघेलं ेा काय वाईस आ्ें?  मआ् ेा सगळयांसम्ा ओवाळे्” म्. 
“ेमुचा दवे येगळा.  मच्  ्ळाईदवे् लई कडक. क्ी केलार ेा िनयालाच रेेे. 

ीु् ा कााया लागेे द्सभा.  नरीाण् काय ीण घयायाचं राय. ााे्ला अदवा लावायचा 
कंुीणाकडं. वाायारं, ीावसारं ीण अवझेा रये. ेाच दवे् शांे झाल् मआणायचं” कमळा 
सांगे आ्े्. 

“मग?”  म् 
“केला क�  ीास, लावला आलेा अदवा ााे्च. चांगला द्र घसका ्ळे आलेा. ेेवा 

मआणलं दवे् राय ाागावल्” कमळाचया चेआाेयावा समािार बघूर मला बाे वासले. अदवस 
ीाे आ्ेा ेसा झाला. कमळाचा लाड्बावा अके् ््व आ्ेा े् अदसरू  ला.  ्ळाई 
वाच्  ीांीाा भ्� अदसल्.  

ीा स  ेा संीे  ला आ्ेा. शेेांे भाेाचया अीकांरा केसां ाुसूर एक मंद सगुंि 
सगळ्कडे ीसाला आ्ेा. सााईवाचया कामांच् लगबग चालू आ्े्. ीाुया अीकलेकया शेेांे 
ाारस् ्रावां िमुाकूळ घाल्े आ्े्. अीकाच् वास लावे आ्े्. एके अदवश् लाड्बा व 
कमळारे लावण् केलेकया शेेांे ाात् ाारडुककाार् रासिसू केल् व लाड्बाला म् 
ीअआकयांदाच एवला अचडलेला ीाअआला. ीअआकयांदाच तयाचया ेकडूर श्व् ्कल्. 
“ईचच्भरं! मा्ं दाणं झ्ीवलं गदुमाळयार्, राय स्डणाा  ्चया ााे्. दावे्च मा्ा 
ईगंा तयासर्.”  

मग भकल्ला िाा काे बसला. वअडलार् तयाला खळे च्ीायला ्ा मआणरू सांग्ेले 
ेा्  ोला राआ्. मग वअडलार् तयाचयाकडे ल� अदले राआ्. ाारचे सवैा ीाख� मआण्े 
लाड्बा. तयाचया मरचेच काणाा.  ् े् डुकाांवा सडू घयायला ेयाा आ्े आ्ेा. मग 
ाात् भकल् व लाकड् स्सा घेवरू सवाा् बाआाे ीडल्. मागे कमळा िांवल्. “िर्, 
सांबाळा” व रंेा ड्ळयाला ीदा कमळारे लावला. व अरा्ीाचे रेआम्चे �ेय ीणूर झाले. 
लाड्बा  ंिाााे गायब झाला.  

सकाळ् सकाळ् कमळेरे  ाडा ओाड काायला साुवाे केल्. “िर्, राय  ले. 
बगाया ्ाया आवं.” े् इेा र्काारा सांगे आ्े्. अेला ्बादसे आलाआला लागल् आ्े्. े् 
 ीकया ख्ल्े ्ा र  ्ळाईचया अचता सम्ा अदवा लावरू  ल्. सााख्  ंे बाआाे 
का्े आ्े्. मग वअडलांरा मआणाल् “ााेचयाला गेलेे. नआाई  ले  ्रू. मला ््वाला 
कससंच आ्ेया. बा्बा गड् माणूस ीाय्े म् बगरू येेे.” 



“े ूथांब इथेच. ्ाे्ल द्घे्ण.” मआणे वअडलांर् द्घा गडठयांरा अीसाळले.  सयार 
ेासांे एक िांवे ीाे  ला. सांग ूलागला “शेेाचया ील्कडे ाारांे लाड्बा ्खम् 
आ्वरू कणआे ीडलाय. तयाला  णायला  णख् अेघे चौघे्ण ेा् ीाअआ्ेे.”  

आ े्केाच कमळा बकब ो्के वााया सााख् ीळे ससुल्. ेकडाेरू चालू आ्ेे “िर् 
िर् काय केलंसा आ?े सांग आलेे ्ा  रये एकसठयारे. कां नआाई  ईकलं मा्ं.  ्ळाईमाई 
वाच्व माजया ाा्ाला.” अेचा ीदा वाायावा ाडके आ्ेा. ीाय अव्ेचया वेगारे दौडे 
आ्ेे. म् मागे िांवे आ्े् ीण  ंेा वाले आ्ेे. ाारांे ीकचल् ेे आा कमळा लाड्बाला 
सांवा्े आ्े्. ेा् दखे्ल ीदा चेआाेयावा ओलला आ्ेा. ेकडारे “िर् काय ्ालं आ”े 
चालूच आ्ें. लाड्बा ओाडला “च्ी  आा! काय राय झालंय.  बा काा. चालर म्.” मग 
एकाबा्रेू गड् व दसुाया बा्रेू कमळारे काखेे  आाे घालूर लाड्बाला  चलले. े् 
्ाग््ाग् स्लीसूर, खाचसूर अरघाला आ्ेा. गडठयारे अवचााले “काय झाले? एवला 
खाचसलास कसा?” मग लाड्बारे ्े सांग्ेलं ेे ्कूर आसंूच यायला लागले. 

लाड्बा दबा ि�र डुकाांच् वास ीआाे बसला आ्ेा. ीआासे ीआासे े्र चाा डुकाे 
शेेांे घुसल्. यारे ीाासयाचया अरीणुेेरे भकल् तयाचया मारेे खीुसल् व अाावल् भकल् 
बा्बा  डकल्. डुकका ओाडे ीळू लागले. यारे भकल्चा दांडा स्डला राआ्. डुकका 
लाड्बाला ााासे, खेचे ्ंगलाकडे रेे आ्ेे. लाड्बा शेेांचया मेाेवा, ाारांेकया 
दगडांवा, कावंदांचया कांसेा् ्ाळ्ेूर स्लीस ्ाे आ्ेा ीण दांडा स्डे र आेा. शेवस् 
भकल् दांडठयाेूर अरससल् व लाड्बा ााीसायचा थांबला.  ंग सगळे स्लीसले आ्ेे. 
 ोायला गेला ेा मकुा माा लागकयारे  ोेा येईरा. मग ीडूर ााअआला. 

मआण्े तयाला ्ासे काआ् लागले र आेे. आसंावे ेा कमळाला वाईस वासेल मआणरू 
आसं ूदाबले. लाड्बाला  िाा देे   मच् आ् वााे घााचया अदशेरे ्ाे आ्े्. ेेवलठयांे 
सम्�र काआ् गड्  ले.  मआाला बघरू थांबले. लाड्बाला  ेा ््ा चलला. े् तयांरा 
मआणाला “ेमु्  लासा? े एक काम काा. डुकका ाारांेच आाय. ीडलं  संल झाळ्े. 
भकल् मारेे घशु्वल्य. भकल् ब् अमळंल, डुकका ब् अमळंल.”  ्रूआ् तयाला भकल्चा 
म्आ ससुे र आेा. 

घा् ीकचल्. लाड्बाला कमळारे ख्ल्े झ्ीवले. सगळे अरघरू गेले. वड्ल मआणाले 
“तयाला आळद ेाुस्चा लेी लावा.”     

“म् काे्सा लेी.” कमळारे सांग्ेले. म् ीआाे आ्े् कमळा काय काेे ेे. अेरे 
्नुया अचंसया घेवरू गाम ीाणयारे तयाला ीसुरू कालले. दावेळ् एकाउा म्ोठ या स्लीसकया 
्ाग् े् बडबडायच् “ब! ब! ब! कासं स्ललं आाय सगळं  ंग. सगळंच काेडं गेलंय 
क�.” काआ् अोकाण् मकुा माा बसूर काळेअरळे झाले आ्ेे, सू्  दखे्ल आ्े्. कमळाला 
खीू ल्क कुोले कुोले  ीाय सांगे आ्ेे. े् मात काआ्च ल� देे  र आे्. तयाला ीसुरू 



झाले मग मआणाल् “म् ीाला घेवरू येेंसा.  सू रका. रायेा ्ाश्ला क्ण् आाळ् 
अदल्ेा.”   

“आर ं” लाड्बा. लाड्बा कमळाश् ा् आरकंाारेच ब्लायचा  से वासले. 
कमळा लगबग्रे गेल्. थ्डठया वेळारे  ल् ेा  ि� स्ील् ीाला व एक ग्ल 

गळुगळु्े चीसा दगड घेवरू  ल्. म् कुेआुलारे सगळे बघे आ्े्. 
“कसला ग ीाला आा?” म् अवचााले  
“गांिाा्चा आाय तय्. ्खम लवका भाेेय तयारे. ी� नआाई आ्े.”  ीय्गा सकस 

सगळ् माअआे् कमळारे अदल्. मग ीाला चांगला िवुरू वासला. दगड ्ळलेकया 
लाकडांचया अरखाायांे ेाीे ोेवला.  ेा लाड्बाचा ड्ळा लागला आ्ेा. तयांेच े् 
कणआे आ्ेा. ्ाा वेळ वास बघे कमळा थांबल्. ीण अेचा ््व वाखाल् आ्े  सकयाचे 
्ाणवे आ्ेे. के आा एकदा लेी काेर  से वासे आ्ेे. शेवस् तयाचया  ोणयाच् वास र 
ीआाेा अेरे लेी लावायला साुवाे केल्. लाड्बाचया ेकडाकडे ीाो क�र बसल्. ीदा 
ड्कयाव�र चेआाेयावा ओलला. 

केवला  गाआास ेकड रवायाला र दाखवणयाचा. मला रवल वासे आ्ेे. अेरे लेी 
लावायला साुवाे केल् व लाड्बा ्ागा झाला. “सकुकाळ्च्!  ेाच लावाया ीाय्े 
 आेा काय? र््ाया राय उाचं?”  सं बडबडे लाड्बारे कमळाला एक िीासा घाेला. 
कमळा ्वळ ्वळ ीुले ीाु् क्लमडल् ीण े् िीासा सआर का्े ब्लल् “अर्ा नआवं. 
म् लावेेया क� लेी. बां रक्  आाया लकूा? थ्डं शेकराा ब् आाय. झे्ाकयालं ससंुल कसं 
शेककया अशवा?”  

मग लेी लावणे व तयाला दखुले क� िीासा खाणे आ ेस�ु झाले. पतयेक िीासठया रंेा 
े् ब्ले “दकुलं? आळू लावेे बगा राय दकुराा  ेा. थ्डं सर काा. बां  आाया रगं?”  म् 
बघेच बसल्. लआार मलुाला सम्वावे ेसे कमळा लाड्बाला सम्ावे आ्े्.  अण 
े् रवाेीणाचा  अिकाा गा्वे आ्ेा. अेरे शेकायला घेेले. कीडठयांे दगड गुंडाळला. 
मकुा माा बसलेकया अोकाण् शेक दवे ूलागल् ेसे िीासे, बकुके वालले. कमळा द्र ेास आ े
सगळे काे बसल् आ्े्.  ेा लाड्बा शांे झ्ीला आ्ेा. 

अदवसाेरू कमळाचे द्रदा लेी लावणे, शेकणे व िीासे खाणे चालू आ्ेे. चाा अदवसांे 
लाड्बा एकदम बाा झाला. क्णतयाआ् ्खमेे  ्ााआ् ी ूवगैाे झाले राआ्. सवाररा खीकया 
िाकया आ्तया. सु् लेले भाग एकदम बाे झाले आ्ेे. माझया ड्ळया सम्ा ्ंगलाे्ल 
साअवत्  भ् ााअआल्. माा खाे दखे्ल केवल् सेवा मर्भावे केल् आ्े् अेरे. 

चाा ीाच अदवसांर् गांवाे्ल एक्ण वडलांकडे  ला. मआणाला “भाकाांे(ाारांे) 
कु्क� घाण ससुल् मआणरू बघ्ेलं ेा डुकका मेलेला. तयाचया मारेे आ ेआतयाा ासले आ्ेे. 
 ीकयांे  सले आतयाा रसेे. ेे बघा ेमुआ्. बाआाेचे ल्क येवरू  ीकया गांवांे अशकाा 
काेाे क� काय? बघा काय ेे.”  



म् एकदम ओाडल् “आ् ेा लाड्बाच् भकल्.” ेेवलठयांे लाड्बा  ला. भकल् 
बघेांच खषू झाला. तयारे े् आाेांे घेेल् व  गद् पेमळ र्ाेरे अराख ूलागला. वअडल 
तयाला मआणाले “लाड्बा भाला ोेव ीण  ेा ाात् अशकाा्ला ्ायचे राआ्. एकसठयारे ेा 
मळु्च राआ्.” 

“्् िर्, नआाई ्ाराा िर्.” लाड्बा. 
मला मात वाईस वासले. लाड्बा एक एक भयंका ीण म्ेदाा पसंग  भ ेकाे्. ेे बंद 

आ्णाा. काय म्ा? बकायांकडे कमळा अदसल्. िांवे अेचयाकडे गेल्. अेला वअडलार् 
लाड्बाला अदलेल् ेंब् सांग्ेल्. ेा एकदम मआणाल् “ ग् बया! बांच क�, राय गेलं 
ेा माजया ््वाचा घ्ा ेा् वांचल. ीण राय ्कराा ेे. द्र अदसांे ्ाे्लच. अशकाा्च् 
भाा् आौस आाय.  रठ माजया ््वाला घ्ा लावरं लई ीसंद आाय. ्ाे्लच बगा ेे.”  

म् मग ीलेु घ्डे दामसले “े ूआ् सांग रा राय ्ायचे मआणूर.  अण काय ग े् एवले 
िीासे घाले् मााे् ेा् े ूकेवल् सेवा काे बसेेस तयाच्?” 

“ ग् बया!  सं रये ब्लू िाकलं िर्, बाई दाककयाचा माा खाे े ेेवलं ्ासे 
्गेे. दाकला माा देे ं ेे बाईल ्ासे ्गाव् आरर. ीेामारे मााे्. ााग रसे् िाायचा.  र 
दाककयाचया कामांे ब्लायचं ब् राय. बाईल आररच ाआायचं बघा.” कमळा सगळ् ीांीाा 
ााड क�र सांगे आ्े्. केवला अविास आ्ेा अेचा  ीकया ीांीाेवा. 

दआा ींिाा अदवस गेले काीण् स�ु झाल्. कामाच् लगबग वालल्. झ्डण्, मळण् 
क�र भाेाच् भाण् चालू  झाल्. लाड्बा कामाला वाघ आ्ेा मआणरू कामे झीासठयारे आ्े 
आ्े्. कमळा ीण  ेगठयांे भाे भाायला, मळण्चया भाेाला वााा लावायला मदे का्े 
आ्े्. या कामाच् ीूव� कि्च संवय रसकया मुळे तया द्घाराआ्  ंगाला संसयाकाळ् खा् 
ससूु लागल्. ीअआकया अदवश् ेा कमळा ओाडू लागल्. “दवे्चा क्ी झाला. द्गाराआ् कां 
खा्णं स�ु?” अेरे दवे्चया अचता सम्ा अदवा लावला. मग  लाड्बा बाआाे येवरू सांग ू
लागला. ेसे सगळे तयाला सम्ाव ूलागले. ख्बायाचे ेेल लाव व  ंघ्ळ का खा् 
्ाईल. ीण े् व कमळा काआ् ्केराे. तयांरा वासे दवे्चा क्ी वालेल. मग वडलार् दम 
मा�र सांग्ेले ेसे ीअआले लाड्बारे ेेल लावले.  खा् थांबल्. मग कमळाला 
सम्ावेा सम्ावेा तयाला राक� दम  ला. शेवस् अेरेआ् लावले.  मआाला सगळयारा 
आसंायला एक अवषय अमळाला. 

ीण अेचे बा्बा आ्ेे. ेेलाचा वाीा ेे कि्च का्े र आेे. रवे काआ् केले ेा दवे्चा 
क्ी आ्े् आ् भावरा मरांे ीकक� बांिलेल्.  

दसुाया अदवश् झ्डण्, मळण्चया कामाला तयांर् बगु्च मााल्. वअडल आसंले, 
मआणाले “ााआर द ेरक् तयांरा खा्ेच् कामे दवेूे . तयांच् ीांीाा  ीण रक् अबघडवायला.”  

मला बा्बा राआ् वासले. “ेे  अश�्े तयांरा सम्ावरू सिुावायला रक्े. कां 
 ंिश ेे ोेवायचे तयांरा?”        



“रक् ेे  आेे  ेसेच चांगले  आेे .  ीला वााा स ुा घेव ूरये तयार्.  ् राआ् 
सम्णाा. म्ोे  आा, अशका, ्ग बघा, तयांेल्  सयूा, देष, मतसा, लांड् लबाड् बघा व 
मग ोावा तयांरा सिुावायचे क� अबघडवायचे. आ े ेा ्ंगलाेले अरमरळ मर. यांचयाकडूर 
 ीण अशकावे  से.”  वड्ल आ े अवचाा मांडेारा ीअआकयांदाच ीआाे आ्े्. गांवाेकया 
मलुारा ीकडूर ीकडूर अशकवणााे वड्ल, शाळा कालणााे वड्ल आ े  लसे कसे काय 
ब्लेाे? गडी बसल् ीण पसंग ल�ांे ााअआला       

्ग बघे अााल्, सुसंकृे स य मआणवणााया अदखा याचया समा्ांे अााल्, का 
्रलज्ेमळेु म् दखे्ल तयांेलाच एक झाल्. लाड्बा व कमळा ड्कयांे अााे ााअआल्. 
दावेळ्  ोवले ेे लाड्बा व कमळा. ाारस्, ्ंगल् �ल् ीाळे  े्व पेमारे एक 
झालेले ््डीे. तयांच् मााकुसठया शृंगाााच् �ल्, बायक्रे रवायाीासरू ेकड दडवायच् 
�ल्. तयांे खाे अरभ�ळ पेम िगिगे आ्ेे. से् साव्त्चे गणु कमळांे आ्ेे. सेवाभाव 
कांो्कांो भाला आ्ेा. लाड्बा ेा अशकाा वासे आ्ेा. ‘माझे मलाच आवे’ आ े तयाचया 
मरालाआ् अशवे र आेे. तयांच् सवेतच्  श् झाडीाकयाच् ेषिे आ्े्. तयारे ेे बाेआ् 
आ्े आ्ेे. दवे्ला पसंगा रसुाा ीाया ीडायच.े इेा कुोकया सणांचा गा्ावा्ा र आेा. 
बका्चे दिू व रुसतया अश्वलेकया ा् म्ो घाेलेकया  नरावा �� लागणया सााख् 
शा्ा य�् भलभकयारा ला्व्. सवेतच् श�े सवेतच बरवणयाच् कला आ्े्. ेे गा्ेरे 
सवरसंीनर आ्े.े िमर खा्खा ेे ीाळे आ्ेे. संगआ क� रये. गा्े ीुाेे ोेवरू बाक� सािू 
संेांसाो् स्डायला सांगणााा िमर ्नमेतच तयार्  ीलासा केला आ्ेा. सवाथर तयांरा 
अशवलाच र आेा. आ ेमला लआारीण् सम्ले र आे.े वड्ल अके् खाे आ्ेे.  

आाेांे आाे घालूर  े्व पेमाचे पदशरर का्े अााणाा् व घा् गेकयावा लआारशा 
कााणारे भांडणाा् ््डी् ीाअआल्. ीैसा, पअे�ा अमळवायसाो् एकत  लेकया ््वांच् 
सवाथ� कुेाओल बअघेल्.  �ारीणाचा  अेाेक क�र दखे्ल सिुाालेकया समा्ांे 
संबंिांचे प् वालेच आ्ेे. माझे ेुझे काणयांे ्ग दगं आ्ेे. सवेतचया ी्ळ्वा ओलेा 
येईल ेेवले ेीू पतयेक ्ण ओलू ीआाे आ्ेा. ेा्आ् संे्ष अमळे र आेा.  णख् कसे 
अमळेल यांे सौमय, ््वराचा  रंद गमावरू बसलेकया माणसांे वावाल् व लाड्बा 
 अण कमळा ड्ळयासम्ा  ले. वअडलांचे ब्लणेआ्  ोवले. “रक् ेे  आेे  ेसेच 
चांगले  आेे .  ीला वााा स ुा घेव ूरये तयार्.” अके् सतय आ्ेे आ.े  

अशकलेकयांचे संसाा भांडणारे, कुाबाु्रे भालेले आ्ेे. ीदाांे ेकड लीवणााया 
कमळाचे मात लाड्बावाचे पेम चंिकले सााखे वालेच आ्ेे. कुोले अचत खाे?  से आ े
ाारांेले ््व. तयांरा ाारस्, ्ंगल् मआणायला म् ेा् ि्े र आे्. बाक�चे तयांरा आसंे. 
तयांचे अावा् वेगळे आ्ेे ीण तयांे स ुा पेमाचे एक कउ बंिर आ्ेे,  ीांीाा माया आ्े्. 
कसे मआणायचे तयांरा ाारस्? ाारस् आा गौाव वासू लागला व एक रव्र अशव् मरांे  ल्.   

सवाथ� शआा् कुोचा!!!!!!          



 

 

 

 

 

 

 

 

 वठाबाई 
आ् कककणाचयाच ीािरभमू्वाच् ग्�. सवाथ� ्गाचे कडवस  रुभव घेणााया  गद्च 
मामलु् अशकलेकया बाईरे स्ीे क�र सांग्ेलेले �् ्नमाचे ेतवआार. अेचयाच शबदांे. 

सगळयाच मााो् भाष्कारा ीूणरीणे सम्ाव् मआणरू काआ् शबदाथर खाल् अदले 
 आेे . ेे वाचेारा  ीय्ग् ीडे्ल. 
स वले  का वा स वकुल- माे्चे ीसास ग्ल भांडे. ्ेवण बरवणया काेां वाीाेाे. 
 मवग- मगृ र�त.   मवगांा  ावस- मगृ र�तांे ीडणााा ीा स. 
का्मा् - काआ्ेा् 
घ व-रवाा   ंेवण- मलुग्     ाव-  ण, घे र ये.  ाट- दसुाे लयर 
 ंी खेळणे- सागाग्से खेळणे (््से ग्ल दगड सागाग्सठयांसााखे वाी�र) 
भावली- अीसाळल्, वेडेीणारे वागणाा्. �वा ा- यंदा, या वष� 
दाज- दआे्  , आलडंा, क्ार वा्ल  या्     लुगवे-साड्   बााव- अवआ्ा    ऊव-ीाू 
ंाकवमा्ी- बाआाेगांव् र्का् काणााा, खास क�र मुंबईेला.  
बो वा – ्रेु कीडे- चादा्, साडठया, ग्िडठया वगेाे.  धुमशा्- ाागावरू घाेलेला गकिळ. 
अकंवा दगंा,  तसव वगैाे.  
मेव- भाे शेे्े दाेक क्ीायाचे घाेलेले बांि. 
ख  - ्रुास घा, काकूड ाासा, गाुांच् वैाण ोेवणयासाो् बरवलेले घा.    कववा णे- 
ाागावणे. 
फाट ट- ीआास  ईख ( का वा ईक)- अवष  

 
 
 
 



“माई, म् ईिा, वामरांचा मलुगा, ओळखलंस?” म् अवचााले.  
“ईसवा! ये! ये! बस ाे बाबा. ्वळ बस ्ाा. राे ू ाे े ूमा्ा!” मआणे माईर् माझया 

चेआाेया व�र आाे अाावायला साुवाे केल्. तया खाखा्े, ााबस आाेांेरू येणााया मायेरे 
माझे  ंग शआााले. केवल् माया भालेल् आ्े् आाेांे! े् माया अेचया सीशारेरू मला 
 गद् पकषाररे ्ाणवल्. म्  सा सीशर कि्च  रुभवला र आेा. मायेचा झ्े तया 
आाेांेरू माझयांे  ेाे आ्ेा व एक  राअमक सखु म्  रभुवे आ्े्.  

“माई! बाबारे ीाोवलेय मला. ेलुा नयायला  ल्य.  अण े ू इकडे कुोे येवरू 
ााआेेस.  ीले घा स्डूर? बाबा ााा  सवसथ  से्. ेझु् काळ्् वासेे तयाला.” म् 
सांगे आ्े्. 

माई थ्डा वेळ अवचााांे बसल्. मग ब्लल् “शामल्, ेु् ्  ये, कश् आाय? बा् 
रां? सखुांे ाआा ाे सगळे. मग मालाय सकु ाे.” ीाे े् अवचााांे ीडल्. 

“माई, ीण े ूमाझया प्ाचे  �ा राय अदलेस? के आा अरघयूा  ीण?”म् अवचााले. 
“बाबााे, वामरला लय माया मा््. ीण मला ब्लवेा े् माझ् कणव का्े. कणव 

बा् राय ाे.” माई. 
“माई, बाबा एवलं पेम काे्, ेलुा मारे्. ेा् ेलुा  सं कां वासें?  अण कणव 

मआण्े काय काळ्् ी्सचे पेमच रां?” म्. 
“ेमु् अशकलंले, म् काय  ेर सांगणाा क� ााक सांगणाा. ीण मराला सकु देे ं र् 

कायीण  यवाा मागे राय े् खा् माया. र् काळ्् काें, मरांे ोेवें कायेा् केलं 
ीाय्े ीाे ाेड मआणूर ेे पेम राय, कणव ाे े्. म् काय सांगणाा? म् अशकलेच रायाे 
ेेवड्.” माई. 

माईचे ेतवआार ााा भाा् आ्े.े सम्णया ील्कडचे आ्ेे. म् मआसले “ेे काआ् राआ् 
माई! बाबारे सांग्ेलेय ेलुा घेवरू यायला. के आा अरघायचे ब्ल? के आा ेयाा् काेेस.”  

माई काआ्च ब्लल् राआ्. गी बसल्. गाल अवचााांे गेल्. अेचया चेआाेयावा कि् 
आसं ूेा कि् अचंेा, कि् समािार ेा कि् ााग  से भाव अदसू लागले. मला सम्ले े् 
बआलेेक भूे  काळांे गेल्य. ीण अेचा आा ांग ीआाणं मला ल्भसवाणं वासायला लागलं. म् 
ेसांच अेचया ीलुठयांे बसरू ााअआल्. अेला ीआाे. सम्ायचा पयतर का्े. आ् माझ् क� 
बाबांच् क्ण्च राआ्. ीण बाबांचं दवैे  सकयागे ेे अआचयाबाल ब्लेाे.  अण 
गांवचे  मचे घा स्डूर े् माआाे् गेकयाचे सम्ले, तयाचे दतुख तयांरा तयांचया वअडलांचया 
 ्ाााीे�ांआ् ्ासे झाले. आ े काय  आ?े  ््बा वेडठयासााखे कां काेाे  अण आ् 
सवाावा माया  सूर दाू कां गेल्? मग म् मआसले “माई चल रा गं माझया बा्बा. बाबाला, 
 मआाला बाे वासेल.” 



“ सं ब्ले्स! म् काय  यशु भा गी गी ाआायले. ीण  ेा सगळं ब्लेे. ्क, 
मग ीयले ोाव म् काय क� ेे. मग ोाव म् कश् येव ूेे.”  से सांगरू माई ब्लू लागल् 
र् म् गाल सवडरांे  सकयासााखा ्कू लागल्.  

.................. 

..................                      
लआारीण्च बाबा गेला.  येरे काकाचया मदे्रे शेे् सांबाळल् ेेवा म् चाा 

वसारच् आ्े्. द्र भा  र म्, म्ोा िा वसारचा  अण मिला साे वसारचा. काकाला 
क्र्च राय. तयारं लगर केलंच राय. अवडठया ााा ओडायचा.  येश् भांडायचा.  ये ीण 
म्ो म्ोठ यारं श्व्गाळ काायच्. शेे्च् कामं झाल् कण सांचयाला भांडण सु�. ड्कं 
अीकायचं मग म् शे्ााचया शेवेेचया घा् ्ायच्. ीच् खेळे बसायच्. ााे ीडायला 
 ल् क�  येच् बकब ्कू यायच्. 

“ाांडयया खंय मेलसस ग् इसे! आयं ्ेवणाे काय ेु् ् बाीूस मदे काेा काय ग्?”      
म् ््व घेवरू शेवेेचया घ�र ीळे घा् ी्चायच्. द्र िीासे घालूर  यस ीे् 

काायला सांगायच्. स्ाकयांे ीाण् घालूर चलु्वा चलव्. लाकडं चाळवरू ्ाळ वालव्. 
 कडठया कणया काडूर अरवड्. मग िवुरू स्ाकयांे ीाण्  कळले कण कणया घाल्. 
थ्डठयाच वेळांे ासमस ासमस का्े ीे् ब्लू लागे.  येचे र् काकाचे भांडण थंड झालेले 
 सायच.े भा  भाया काय ेा् का्े  सायचे. काका तयांरा सांगे े् कामे ेे का्े.  ये 
सवेत बा्बा म्ोठ यारे ब्ले. ीे्ेचया ासमसा बा्बा ेे ्केारा मला वासे  येला भूे ारे 
रासवलेय. बाबा भूे  आ् र अेचया मारगसु्वा बसलाय.  अण े् तयाचयाश्च भांडेेय.  

े् बडबडे “माजयाा े्र ी्ाा साकूर गेल्. भावाकय ीाो् ोेवकयार माजया  ााा. 
सगळयांचा बगेलंय कसा �ाय राय समा्ला? ी्ाांका अशकवकू रक्? साायवा येेा ेां 
चाा सा मआयनयांे संीेा. मग खाेलंव काय?” 

माजया मरांे येय अआला बाबाचया भूे ाच् बािा झाल्य. े् तयाचयाश्च वैाारे 
ब्लेेय. बाबा आ्ेा ेेवा  येला केवा केवा माा्.  ये माा खाेारा गाळ् घाले, ाडे. 
केवा केवा ेा बाबावा िावरू ्ाई  अण सांगे “मा�र साक माका एकदाच्. अदवसभा काम 
काायचा र् ााेचयाक माा खायच्. मा�र साक मग ससुर ेा्”  

मला भ्े् वासे  य मेल् ेा मा् े केसाच् ाण् क्ण काेल?  ोवडठयाला केस 
िवुरू  ंघ्ळ क्ण घालेल?  

ीे्ेच् ासमस कम् झाल् र् म् सम्ले ीे् अश्ल्. आळूच लाकडे भाया काडूर 
ीाणयाचा आाे मा�र अव्वल् र् भाया  ले. “ीे् झाल् गे  ये.” म् आळूच ओाडूर 
 येला ब्लले.  

“घाल काकाचया मलठयावा ीयकयांदा”  ये ओाडल्. े् ग्िड्ला अोगळ अशवे 
बसल् आ्े्. अमागाचया  द् ीांग�णं ेयाा ोेवायच् आ्े्.  



काकारे कुडठयाचया ीाराच् म्ो् अवड् बरवल् आ्े्  अण झाुके मााे आ्ेा, 
ोसके आ्ेा. म् वाडययांे ीे् काडल् र् काकाला अदल्. े् ीयकया घासालाच मआणाला 
“म्स राय घाेलं ग्? म्स आाड वांयच” म्  येचया कचकचासांे म्ो अवसाले आ्ेे. 
तयाचे एवले ब्लणे ीण  येला ीाेु झाले. अेरे वाचाळ् स�ु केल्, 

“ाा््च लागरू गेलंस नआय. चाा वसारचया ी्ाार ीे् क�र अदकयार ेां बघ. वा म्स 
मागेा  सूर घेवक कंबा म्डल्सा? एवल् सेवा क�र आ्ई आ्े् ेा लग्र अकतया राय 
क�क? ाांड ेा् ोेवच्. ेाय राय.  मचया  ााा बसल्सा.” 

मला  येच् कचकच बा् वासे रवे्. काका मला व भावारा चाा्ळ्, कांद ं र् 
े्ाणं  णायचा. मायेरे ्वळ घयायचा. भावाच्  ोवण काडूर केवा केवा ड्ळे भ�र 
यायच.े तयाचा माजया बाबावा ााा ््व. एकदा मआणाला “चेडवा ेु् ा लग्र क�र अदलंय, 
मग म�क म्कळ्. ेकुा ीदाांे साकूर गेल्सा ेु् ् बाीसू. ेु् ्  वस काय लग्र क�र 
देे ल्? ीावणे ईले ेा ेेचयाश्य भांडांे आडळ.”  

भा  शाळेे ्ायच.े शेे्े काम  सले क� शाळेला ाामााम. अमागाचया  द् 
कवळाचे काम. कवळे े्डायला ्ायचे ेेवा व रंेा े् ्ाळायच् ेेवा  राळयाच् ससु् 
 सायच्. मला शाळेे घालणाा मआणरू काका मआणायचा ीण  ्ूर द्र वास आाये ेेवा 
ीे्, भाका् अशकूर घे मआणायचा. ीे्ेला काय राय ीण भाका् ्मायच्च राय.  येचया 
सुंदा ग्ल  आायचया. माजया मात आाेावाच म्डायचया ेसुायचया.  ये मग ीाो्े िीासा 
घालूर ओाडायच्. म् ाडे ाडे शेवेेचया घा् ीळायच्. शेवेाच्  ई मला मआणायच् 
“ेझु्  य भंडल्सा. घ्वाक खाकलार  ेा मा�र मा�र ेकुाय खाेल् काय?”   

द्र वासा गेल्.  ेा मला भाका् येे आ्े्. र् काका ाात् झ्ीला े्  ोलाच 
राय. सकाळ् चायच् ाूस् उायला गेल् ेा अरीच्े झ्ीलेला वासे आ्ेा.  सवायला गेले 
ेा ल्ळकया सााखा एकाबा्लूा गेला. घाब�र  येला आांक मााल्. अेरे बग्ेले र् 
मआणाल् “ससुलव ग् ी्ाा! गेल् ेजुया बाीाश् कडे.”  मग अेरे ््ाांे गळा काडला र् 
बकब मा�र ाडायला लागल्. “गेल् व्  मच्  दााSSS. काय काेलंव  ेाSSS. 
कश् ावेलंव  म्”  

अेच् बकब ्कूर शेवेाच्  ये, ीाब्ण, मांडवका्ण सगळया  ्बूा्चूया  या 
बाया िांवे  कया. अेचया बा्बा तयांर्आ् गळा कालला. मला मग ाडू ाडू आ्व ूलागले. 
भा  दखे्ल िसमसरू ाडू लागले. एकएक काे वाड्ेले ल्क ्मले र्  ये र् 
बाक�चया बाया गी झाकया. मला वासले  येरे ल्कांरा ग्ळा काायलाच बकब मााल् 
आ्े्. काका गेकयाचे दकु अेला कसले?  म् े्र् भावंडं मात  ्ूर मुसमसुे आ्े्. 

बांब ू ले, मडके  ले, शेण् ीेसवकया र् ्कमाेले ीयले माे्क मला अदसायला 
लागले. बाबा मेला ेेवा मला शेवेाचया घा् ोेवले आ्ेे. मला कायीण माआ्े रवेे. चाा 
ेासार् घा्  लेेा बाबा रवेा. तयाचया झ्ीायचया ्ागेवा ीणे् लावल् आ्े्. 



बा्लूा डाळ्वा  येरे ग्िड् ीांग�र झ्ीरू अदले आ्ेे. मग मिरूच आलदंके आ्े्. एवलेच 
माआ्े.  ् ीयकयांदा माे्काच् ीू् ा बगे आ्े.े ््व कायेा्च काे आ्ेा. सगळंच 
वेगळं, भयंका वासे आ्ें. र् कारांवा  ले “चला खांद् उााे.  चला लवका. काशाक 
सांगा मडकया ीकडूक” काशा मआण्े काश्ााम मा्ा म्ोा भाव. मग क्ण्ेा् ााम ााम 
स�ु केले र् काकाचे माे्क अरघाले. ीाडठयाचया भाया ीडले र् साळ मदृगं ल्लाचया 
ेालावा भ्राचा साू येव ूलागला.  

एक एक बाई  ोल् र् ्ा  लागल्. रायेा् काय  येचे दकु अके् ेे तयांरा 
मआायेच आ्ेे. द्र घसकार् दादा  ला र् सगळे ीाे आ्ेे ेसे झाले.  येरे तयाला 
भाका् अदल् र् वा सकुस भा्ूर, ेेल अेखस लावरू अदले. म् बगे आ्ेे  येला काका 
मेला ेे काय राय  सेच वासे आ्ेे. म् मात काकाच्  सवर काडे बसले आ्ेे. मिला 
भाव अदनया ल्ाारा घेवरू रद्वा ीाणयाला गेलेला. े्  ला मआणला  ये भकू लागल्य. 
 येरे भाका र् म्ाच्च् ाक� अदल्. “याला सकुस राय” माजया मरांे  ले. मला 
ब्लवरू मआणाल् “इसे! ्ेवर घे.” काका गेला  ेा  ये क्णाश् भांडणाा? मला भय 
वासले र् गी खायला गेले.  येर ाात्चया ीे्ेचं स्ाकूलं ीलुठयांे साकवलं. म् गी मार 
खाल् क�र खालं.  

अदवस ्ाे आ्ेे र् आ े सेच चालले आ्ेे. काश्ाामाला  ये चांगले चुंगले काायच्. 
अदनयाला ्ाा डावे. मला मात अशळे ीाके. काय रसलेच ेा सांगायच् ीे् रायेा भाका् 
थाीरू खा. मला वासले  ेा काश्ााम म्ोा झाला. बाबाच् र् काकाच् ्ागा तयाच् 
झाल् मआणरू  य तयाला चांगले ोेवायच्.  

काश्ाामला  म् दादा मआणायला लागल्. े् शेे्े काम क� लागला. घाचे 
सगळे बगे आ्ेा. अदराला भा  मआणायला लागल्. े् चांगला अशकायचा मआणरू तयाच् 
शाळा सु�च आ्े्. म् शाळेे ्ायचे मआसले ेा  ये एकदम अचडल् मआणाल् “ अण 
कामा क्ण का्े ेु् ् बाीूस क� काका? येेलेे वासरू काय ग्? र् अशकलल् घ्व 
गावेल्? उा् अके् दवेचा लागाे? अशकाक चलला! मडम आ्वक”  

काका गेकया रंेा  य माजयावाच  कळायच्, मलाच राय राय ेे ब्लायच्. 
 येला भांडकया अशवाय चाले रवेे काय  से वासे. म् मात घाांे अदवसे अदवस ब्लेच 
रसे. गी सांग्ेलेले काम का्. ेे ीण अेला चाले रवेे. शेवेेच्  ये मिरू  मचया 
कडे यायच्.  ये मग  ीलेच ाडणे चालू का् “दादा कआार  सा ग्  ्रू. सगळा 
ेेचयाा ीडला काय का्े े् ेा्. �ा इसेच् घ्ा आा ग् माजया ््वाक. काय ब्ले राय. 
मकुया आा क� काय मआणेले ल्क. मग लग्र कसा आ्ये?”  

शेवेेच्  ये ब्ल् “काय सांगेस गे. चांगला गरुाचा आा चेडू ेु् ा. शेवेेकडे येेा 
ेेवा चांगला ब्लेा  मचयाश्. ग्! ी्ाांका माया दवेच् ग्! मग  भााेे. रायेा ेू 
भांडश्े मआणरू अभये  साे.” आ े येला काळ्ाला लागलं. बकबले मआणाल् “आ्येा 



म्च भांडणााा. मााेा गांव सगळ् बकब म् भांडख्ा मआणरू. ेजुयाकडे बाा ब्लेा.  यस 
वैा्ण आचे्. काय काय माजया कीाळाा अलवलासा ेां वाचयाकच ोावक.”  येचा आा चेाा 
मला र् शेवेेचया  येला रवा रवेा. े् शांेीणे  ोल् र् ब्लल् “म् ्ाेंय. ीण एक 
सांगचूा ावला. शेवेेच् स्या्क इल्सा. ्मला ेा साायवा लग्र घेेलंव.” 

म् ्केच ाआायले. शेवेाेा माजयावा एकच वसारर् म्स्. ााा ेा  ो वासाच्. 
लग्र आ्वर े् ीण गेल् ेा मा्् मैेा् संील्. ब्लायला क्ण ीण ाआाणाा राय.  ेा 
 येचया रअशबा ीे�ा मा्े रश्ब ाुसके वासले. घाांे मकु� आ्ेे. शेवेा गेल् ेा ीाु् मुक� 
आ्वर ्ाणाा आ्ेे.  

ीण शेवेाच् स्या्क ्मल् राय. उा् खीू माग्ेले. ीांचशे �ीये, द्र े्ळे 
स्नयाचे डाग र् ीनरास रााळ. शेवेेचया  येर खीू सांग्ेले. ीनरास रााळ मारले, एक 
े्ळयाचा डाग  �ा क� र्  दार े्ळा ीयकया अदवाळ्ला. माराचे १०१ �ीये दवे. ीण 
तयार् काय ीण मारले राय. तयांच् ीांच एका भाे शेे् आ्े्. रााळाच् िा झाडं र्  ंबे 
ाणसांच् ीण द्र चाा द्र चाा झाडे आ्े्. खातया अीतया घाांे ी्ा ्ाव् मआणूर शेवेेच् 
 ये र झेीणाा् ्बाबदाा् घेे आ्े्. स्रं ३८०�ीये े्ळा, काायचे २०- २५�ीये 
स्राााला, वा १०१ �ीयाच् दअ�णा र् ींचव्स रााळाचे साडे बााा �ीये, वा ्ेवण खचर 
सगळं अमळूर साे  सशे ेा् लागणाा. कुोूर  णणाा आ्े्. ेेल म्ोाचे ीैसे ्वळ 
काेारा अेचया दम अरगायचा. मग एवले ीैसे कुोूर  णणाा आ्े्. 

शेवेेचा बाबा ेा आबकूर गेला आ्ेा. ीावणे गेले ेसा ओाडला “काय सांगं आ्ेंस 
ेेका? मानय ोेवलार्  सेा ेा माका इकणाा आ्ें काय? खंयसरू आाडेलंस ग् ईेकया?”  

शेवेेच्  ये कायीण ब्लल् राय. शेवेेच् स्या्क झाल् राय ीण माजया  येचे 
ब्ल वालले. सकाळ संसयाकाळ म् अदसले क� ब्लायच् “ाांडेच् चेडवा कशाक ्कमाक 
येेे े्? उा् देे ारा  वश् बाीाश्क खावर साकेे.  मचयाचा काेारा अके् 
अगळेल् माका ेां काय मआाये. शेवेेचया घाांे चाकामार् राय.  मचयाय राय. खंयसूर 
ीैशे आांडेलंव.”  म् गी कामांे ल� घाल्  येचे ्काचेय राय र्  �ाय उायचे राय. 
मग भांडणच राय. 

अदवस ्ाे आ्ेे. द्र वसारर् शेवेेचे लग्र झाले. िा क्सांवा गेल्. ााा लांब गेल् 
मआणरू शेवेेच्  ई दकु काायच्. अेचया घा् शेे् आ्े्, रााळ आ्ेे र् द्र गाई, े्र 
मआश् र् बैल गाड् आ्े्. अेचा बाबा  रंदाे आ्ेा. स्या्क सवसेाे ्ाल् आ्े्. 
११रााळ र् ५१ �ीये अदले.  उार े्ळयाचं मंगळसूे  घालूर तयारे शेवेेला  ्वल्.  

मा््  ये सगळं  गद् ड्ळयांे र् मरांे सांसवे आ्े्. मला सम्े आ्ें ीुलले 
थ्डे अदवस मला ्कायला लागणाा आ्ेे. ीण  ेा सवय झाल् आ्े्.  ये ब्लणााच. 
अेचया ेकडाला क्ण बंद काेल.  



चाा मआयनयार् शेवेा मआायेाीणाला  ल्. सकुल् आ्े्. मला मआणाल् “ येकडे 
बाां आ्ेा. थंय मआशणचा र् गायेचा ाासीस् र् संउाकाळ् ददू काडूचा लागेा. ग् याचया 
ासयांक लागरू आचेया मामांचा चया चा दकुार  सा. थंय ददु घालूक ्ावचा लागेा. द्र 
मैल लांब  सा दाा्् द्रदा म्च ्ायचा. अशवाय बैल मआश्च् वाड् साा क�च् 
लागेा द्र येळ. ेेका काड गवे घालूचा लागेा. दबुतया ्रावाांका ीेड रायेा  ंब्ण 
घालायचा. ््व दमेा ग् इसे. चलू माेा सासवेर  ीकया कडेच ोेवलार. म््रू खावक 
देे ा.” 

म् अवचाालंय “ ग् घ्व बा्  सा रा? ेेका सांगायचा काय आ्या रक् ेां.”  
शेवेा साीावा ीाय ीडकया सााक� माजया कडे बगरू मआणाल् “ ग् ेेका ब्ललंय 

ेा कायमचा आयं येयर. सास ूसांगाे ेसांच सगळे काेे. सासाे ीण र् मा्् घ्व र् द्ा 
ीण. काय सांगेलं तयेका?”  

लयर मआण्े  सं  सें काय?  ्बूा्लूा सगळयाच घाांे बायक्चं मआणणं 
्कणााे. मग ल�ांे घेेले. ीयले सासचूे ााजय! े् गेल् क� सरेुचे. े्ीयाे सगळ् कळ 
स्सायच्. ्गाास् दसुां काय. शेवेेचया  येरे अेला  स ींदाा अदवस चांगले चुंगले 
 वड्चे क�र घाेले. र्  ााम अदला. ्ाा ेकुेकु�े आ्यीयाे अेचया घ�र अेला 
नयायला द्ा  ला. शेवेेचया  येरे ककबड् काीूर तयाला  ्वला. शेवेा गेल् र् म् 
ीाे एकस् झाल्. 

ाुडचया वसारला भा  साेव् ीास झाला र्  येला ब्लला. “म् मुंबयला ्ाे् र् 
काम बगे्. मांडवकााचा ी्ागा अभवा सांगूर गेलाय मुंबयला ये. ्ा ? ींदाा �ीये 
लागे्ल खचारचे. कमवरू ीासव्र. र्का् िंदा चांगला अमळाला ेा ेलुा र् दादाला 
मदेच आ्ईल.”  

 येरे ्ाा अवचाा केकयागे केले र् मआणाल् “्ा बाीड्. ीण चांगल् ावश्े ाे 
थंय? एकस्च ावेलं मआणरू मआसलंय. र् १५ �ीये खंयसरू काडू? ेचू सागंरू बग क्णाक 
ेा्.” 

मरांे  ले, रायेा्  येला म् र् भा  रावडेेच. दादाचं काय े् डयााा. भा  
मुंबयला गेला ेा चाकामार् आ्णाा र् ीैशे ीासवणाा. मग मला ्ाा चांगकया घा् लग्र 
क�र देे ्ल. माजयाच मरचे दसुाे काय. मा््  ये शेवेाचया  ये सााक� मा्े लाड 
राय काे. े् काय खचर काणाा माजया लयरावा. ीण ्ावदे भा ला मुंबयला. चाा चांगले 
अदवस ेा् येे्ल. ीण १५ �ीये भा  कुसूर  णणाा.  

द्र अदवसार् भा   येला ब्लला “ीैशे गावले माका. वाणयार अदलार २० �ीये 
उा्ावा अदलार. मआणाल् दा मआयनयाक द्र �ीये वालेले. वा्स काललंस ेा २०�ीये 
माुल र् २४ �ीये उा्ाचे दवेचे लागे्े. म् घेवर ईलय. द्र द्सांे ्ाेय मुंबयक.”  



कद् राय े् दादा ब्लला “ ाे े ू्म्र रायेा घा अलवार राय रा अदलं वाणयाक? 
रायेा  मका घ्ा लावर ्ाश्े.”  

भा  ब्लला “काय अलवर राय घेवक. ीण एक सबद घेेलार, बांिावाचया  ंबयाचे 
 ाद े ंबे ेेका उायचे दा वसारक. े्च काडेल् र् वासाी काेल्. रायेा्  ीणाक 
काडेारा क्ण गांवे राय, र् ीडले क� गांव खावर ्ाेा.” मग सगळे गी झाले. 

र् भा  मुंबयला गेला. ब्स्र गेला. घाांे े्रच ाआायल्. घा शांे ाआाणाा वासलं. 
ीण राय, दाा्् ाात् ्ेवेारा  ये भा च्  सवण काडूर मसुमसुायच्. र् मआणायच् 
“कस् ावे  साे े्? ीे् ेा् खावक गावेा काय राय? काय अचग् ीण राय अलवलार.” 
मग दादा मआणे “गी ाव गे! सकुाे ्ेवक द्. मांडवकााबा्बा आा रा े्? र् ्ावर े्र चाा 
अदसच झालेे रा गे? इेकयांे अचग् काय िाडेल्?” 

मग  ये ्ाा गी  आायच्. दादाला े् राय ब्लायच्. भा  आ्ेा ेेवा अआरे कायीण 
माया राय दाकवल्र.  ेा ाडेेय. म् मरांे ब्लायच्. ींिाा अदवस झाले र् भा र 
अचठ् ीाोवल्. ी्ससवाकयारे वाचल्. तयाला काम लागले आ्ेे. अमल मिे लागला आ्ेा. 
मांडवका बा्बा आ्ेा. तयाचया बा्बा ख्ल्े ाआाे आ्ेा. मांडवकाच् माणसे र् े् 
ि�र ६ ल्क आ्ेे. ख्ल् एकच. े् बाआाे गचच्े झ्ीे. द्र ीगाा ीैसे ीासवेा राई 
यायचे अलआ्ले आ्ेे. मग ीासव्र मआणाला.  

मग तयाच् अचग् दा ींिाा अदवसार् यायला लागल्.  ये केवा केवा  सवण काडूर 
ाडे. मला मात रवल वासे.  ेा कुोूर माया  ल् अआला वासे. चाा मआयरे गेले र् 
ी्ससवाला ीैसे घेवरू  ला. दादाचया रांवारे ीैसे  ले आ्े.े दादाला ब्लवायला  येरे 
मला अीसाळले. दादारे रांव अलआरर ीैशे घेेले. ी्ससवाला कागद वाच ूलागला.  

“ येला अलवेा येे राय. मआणूर सई साो् ेजुया रांवारठ ीैशे िाडलेे.  येला द ेे् 
ेेल ीाणयाला खच�ल. सवड आ्ईल ेशे िाडेर. म् बाा  आ.े”  

 येला मायेचा आ् ा  ला. “मा्् शाण् ी्ा, मा्् अके्  ोव ााकेा”  से 
बडबडे अेचा अदवस गेला. र् दादा बा्बा भा  ीण  येचया मायेचा झाला. म्  ्रू 
सकु�च आ्ेे. गी कामे काे आ्ेे. चुकले ेा गाळ् खाे आ्ेे.  

भा  द्ड वसारर् घा्  ला. िा अदवसाच् ा्ा घे र  ला. े्  ला र् म् 
ओळकलाच राय. ीांलाा लेगा र् वा र्ळा  काश् शास. सायब वासला. शे्ााचे सगळे 
मग दीुाा् बगायला भसेायला  ले. तयांरे अमोाइचा म्ोा ीडुा  णला आ्ेा.  येचा ््व 
आ्े रवेा ेा् े् सगळयांरा अमोाई उायला लावे आ्ेा. सगळे चाकामार् चाकामार् 
क�र तयाला ब्लव्े आ्ेे. सांचयाला वाणयाकडे गेला र् ीैशे ीाेु द ेर  ला र् दादाला 
मआणाला “या वसारक द े ाे  ंबे वाणयाक. ीलेु  ीलेच. र् काडूर अवके ्ा बा्ााांे.” 
दादार मार ड्लावल्.  येर ्ेवणांे चवळ्चया ीाराच् भा्् केल्. सकुस भा्रू ेेल 
अेखस लावरू भा ला ्ेवायला वाडले.  माला ीण वाडले. दादाचया र् माजया ीारांे 



भा्् र् सुकस थ्डे कम्च आ्ेे. मरांे  ले  ेा  येला भा  ीयला मायेचा झाला. 
दादाचा रंबा गेला. 

 णख् अदवस गेले. भा  वसार द्र वसारर् गांव् येई. सगळयारा कीडे  ण्. 
 येला साड्, मला ीाकल ी्लका, दादाला ि्ेा ीार, रायेा म्ोे ींचे. सगळे सण 
 सकयागे आ्ई.  येचा मार वाड्े वालला. र् े् सगळ् कडे अा� लागल्. सगळे 
काम माजयावा स्डले. सकाळ् साावण, केाकचाा मग नआाण्च् चलू ीेसवणे, भाकाया 
थाीणे,  ंग्ळ् क�र झाकया क� कीडे बचुकणे. सगळे म्च काायचे. े् चाकामानयाच् 
 यस झाल् आ्े्.  

म्  ेा चौदा वसााच् झाल् र् भा  मुंबयव�र  ला ेा  येरे ब्लायला 
साुवाे केल्. “ईसा लयराचा झाला स्या्क बगुया. ेेका  ्वलंव मग ेमु् लयराक 
म्कळे ाे मआणूर मआणेय. ीैशाचा कसा क�या?”  

“स्या्क ेा बग. क�या काय ेा्. म् ्ासे ेा आ्ाा दयेर. माका थंय खीू खचर 
 सेा गे. मुंबय खीू खच�क. ेमुकाय बगचुा लागेा. खंयसरू  सेले ीैशे माजयाकडे?” 
ीयकयांदा भा ला कळवळूर ब्लेारा बगे आ्ेे. सगळयांचा अवचाा काे आ्ेा े्.  ये 
मात सगळंच तयाचया ड्कयावा साकायला बगे आ्े्. मग  ईरे सांग्ेले “काेय ाे 
आ्ााांेच भाग्े  सा. ाांडयया अदसूक  ् या आा. बगेय क्णेा् गावांेच रा?” 

ीयकयांदा म्  येचया ेकडूर माजया बाल चांगला शबद ्कला. रायेा रेमारे 
भांडणच. मआसलं, लग्र झालं क� ससुले अआचया ेावड्ेरू.  

भा  गेला र्  ये शेवेेचया  येला सांग ूलागल् “इसेचा लग्र क�चा मआणेय. 
बग गे क्ण बा्स् ी्ाग्.  मचया कडे उा् दवेक काय राय. ीण ी्ा कामस ू आा. 
घाांेला सगळा  ेा ेांच काेां” 

“आ्य ेा! माका काय ोावक राय. ीण ेजुया भारगड्े क्ण ीडाे. मरासााक् राय 
गावल् ेा ्कमभा मा््   ाा काश्े ग.े” शेवेेच्  ये ब्लल्. म् ख्ी्े शेण् 
 णायला मआणरू गेले ेा आ े्कले.  

्वळ ्वळ द्र घसकार्  ये  ल् र् वाड्े क्णाला भसेायला गेल्. म् ीसकर 
शेवेेचया  येकडे गेल् र् मआसले “माजयासाो् घ्व बघकू सांगा आ्े् काय गे? बघ 
ईेकयांे माका रक् लग्र. भा चा ्ाा बसेार बसला काय का्र मआणेंय. मग भा  ीण 
्ासे खचर का्े. ेा चांगला घा अमळाे रां?”  

शेवेेच्  ये ीयकयांदाच माझयाा भडकल्. “काय ग् र ब्लणााा े.ू  ् म्ो् 
वाचा ाुसल् ेुका.  ्रू अके् ावेलं. दादाचा र् भा चा लग्र मग केवा काेल् ेझु् 
 ये. घाांे लयराच् ी्ा ोेवर भावांचा लग्र राय येये क�क. समा्लां? अमळाे तया 
घाांे समािार मारुचा र् थंयच ््व लावच्. समा्लां?” 



म् गी घा्  ले. चला  ेा ्े  यस का्ल ेे. रायेा् मलाय लवका अेचया 
ेावड्ेूर ससुायचे रां.  वाोांेरू  ये येई ीयाे अदवे लागण झाल् आ्े्. म् ्ेवण ेयाा 
ोेवले आ्ेे. कंद्ल घेवरू ीासांे भांड् िवुायला रेल् ेा घा् क्णेा्  कयाचे सम्ले. 
ीाे  ले ेा क्ण् रवेे.  येला अवचााायच् स्य राय. गी बसले. दादा  ला र् 
्ेवेारा भायेा  ले. वाड्ेला घनया  ला आ्ेा. तयारे तयाचया मेवणयाच् स्या्क 
माझयासाो्  णल् आ्े्.  ये दादाला सांगे आ्े्. दादा ा् ्के आ्ेा. शेवस् 
मआणाला “ेकुा र् भा क वासेा ेसा काा. म् काय सांग ू माजयाकडे ीैशे खंय? शेे् 
काेंय ीण सगळा ेजुयाकडेच  सेारा? े ू ील् भा कच इचाा.”  

 ये मग दाा्् ी्ससवाकयाच् वास बग ूलागल्. भा च् च्ठ्  ल् र् ी्ससवाला 
 ला. मग  येरे तयालाच च्ठ् अलआायला सांग्ेल्. माझ् स्या्क  ल्य र् ीैशे 
लागे्ल ेे ीाोव, लग्र ेाा्ख ोाल् क� कळवेे, ा्ा केवा अमळेल ेे कळव मग ेसे 
लग्र िाेे  से सगळे अलआले.  

चााच अदवसांे मला बगायला ल्क  ले.  येर े्च् साड् मला गुडंाळल्. िा 
अोकाण् बकगे  ले आ्ेे. मला  वगड वासे आ्ेे. दादा र् शेवेाचा बाबा ओस्वा 
ीावणयांबा्बा बसले.  ये दाााचया  ड शेवेाचया  ये बा्बा बसल् आ्े्. सगळयांरा 
गळू ीाण् उायला मला सांग्ेले. म् रेले. मग ब्लण् स�ु झाल्. दादा ब्लेच रवेा. 
 येच ब्ले आ्े्. ेे मआणाले “मलुाचया रांवाा शेे राय ीण गांवकाांच् शेे् कुळा यार 
काेां. घा् मआाेाा्  ये आा. घा आा. चाा झाडा आे रााळाच्.”  

 ये मआणाल् “ेमु् बगेासांे  मच् शेे् कसल्. अीकेा ेां चाा मआयनयांे 
संीेा. ावे काय राय. बाीसू  से् ेा केलार  सेां काय ेा्. म् ीडलंय बाई माणसू 
काय काेलंय. उा् काय देवक राय व्  मचयाकडे. लग्र क�र दवे रााळ र् ी्ाग्.” 

ेे ल्क कु्बु् ले र् ब्लले “ मका समा्ेां व्. काय रक्  मका. लग्र 
आयंच क�चा. मलु्चया घाांे. ेा लगराचा ्ेवण उा ेमु्. बाक� काय रक्. र् �् रवा् 
मलुग्. बगा ेमु्. मलुग्  म् बग्ेलांव बा् आा. र् कामसू आा, �ा सांग्ेकयार घनयार. 
ेेवा ोावा काय ेां”  

म् आळूच बग्ेलंय ेा रवाा  गद्च कासकुळा आ्ेा. सााख् अवड् ओले आ्ेा र् 
ख्के आ्ेा. वयारेय म्ोा अदसे आ्ेा. म् बगेच बसले.  येला लग्र ोावायच् घाय 
कां? मग अेरे आ्काा सांग्ेला. र् वैशाखांे लग्र घयायचं ोालं.   

ााेचयाला ्ेवेारा दादा ब्लला. “ ये मलुग् ेबयेे्र बा् राय वासल्. घनयाक 
ेा् अवचााायचा काय श्कीण राय रां ेेकां.” ीयकयांदाच दादा  ये सम्ा ब्लेारां 
बग्ेलं. ीण  ये  खडल् “ ाे म्च बगेय ाे सगळयांचा. �ा लग्र आ्वर ्ाये. 
आ्ाा �ीये भा र देे य सांग्ेकयार. ेे ावेले माजयाकडे. लग्र झाला क� द्र मआश् 



येे्े तया ीैशांे. मग ेु् ा लग्र घेवक येये. उा् ीण मागकू बाां रां? शेे् आा मआश् आे 
मआसकयाा? चाकामानयाचे ीैशे काय दसुायाचया डकबलाा ा्डू?”  

 येला म् दसुाया घाांे काय ीण नयायला रक् आ्े.े म् क्णच रवेे अेच्. म् 
काय ब्लणाा, गी बसरू ाआायले.  

वैशाखांे लग्र घेेले. भा र आ्ाा �ीये ीाोवले र् सांग्ेले सगळयांचे कीडे 
घेवरू येईर. मि् शेवेाच्  ये ब्लवायच् र् सांगायच् “ी्ाा ेझु्  ये सवााे् ग्! 
ीण े ूएक सयारांे घे थंय ेझुा ाा् का. गी गी ाव रक् आयचया साामया. रायेा ेेय 
ईकूर खाे्े ेकुा. ी्ा्क  सा ईकेा काय क्ण? वशाड मेल्.  यस आा क� आडळ. म्य 
मेला थय बसललंय ोाावाक. काय ब्लेलंय म्? खावर साकला  सेार ेजुया  येर.”  
मला अेचा संेाी सम्े आ्ेा. बाे वासले अआला ेा् मा्् माया वासल्. ब्लले काय राय 
र् अरघाले. ेा  सळूर बडबडायला लागल् “काय ब्लू रक्,  साच मा े.ू म् दगड 
िकडठयांश् ब्लं आ्ेय मगासूर. ग् ी्ाा ब्ल ेा् मरांेला. रायेा माश्े े ू साच. ्ग 
सगळा भडंलासा. गी ावलंस ेा ग्ळे्े ेुका. सांग  येक आय देव रक् माका लग्र 
क�र. माका राय घ्व ीसंे.” 

माजया ी्सांे ग्ळा अााला र् मआणाल् “अेका काय ब्लू? अेणा  द्च ोावलार. 
भा  लयराचे आ्ाा �ीये देे ल् ेेण् द्र मआश् घेेल्. मग दादाचया स्या्केे उा् बाां 
मागकू गावांे. म् रक् लग्र मआसलंय ेा बाव्े लकलांे माका े्.” 

शेवेेच्  ये मला बगेच बसल् मआणाल् “ग् ी्ाा! ख्सठया ग् रश्बाचा ेूं! 
 सल् कसल्  वस  ल् ेजुया रश्बांे! ईकलार ग् ेकुा. खंय ाेडेल् �ा ीाी?” 
म् घा् अरघूर  ले. म् काय काणाा आ्े्? गी बसल्.  

सााय संील्  येर लयराचे ेांदळू  ि्च बा्लूा काडले र् मुड् बांिरू घेेल्. 
मग भा चया र् अेचया अचोठ या वालकया. ीण मला काआ् सम्ायला देे  रसे. मिे े् 
शेवेाचया  येकडे गेल् आ्े्. मग ्ायच् बंद झाल्. े्आ्  मचयाकडे येईरा झाल्. 
बाचाबाच् झाल्  सं मरांे  लं. मग स्डूर अदलं.  

लग्र  ो अदवसावा  ले र्  ये दादाला ब्लल् भा  द्रच अदवस  ग्दा 
येे्य. तयाला ा्ा राय ्ासे. दादा गडीच.  येरेच ल्कारा ब्लावले.  ेा घनया 
सगळयांे ीलेु आ्ेा. वाड्ेकया ल्कांरा ीकडूर  णूर तयांरेच मांडव घालूर ेयाा केला. 
 येरे तयांरा चा वाच भागवले. करवस्चा एक �ीया ीण अदला राय. म्  येचा 
बेाक�ीणा ीाुा सम्े आ्े्. अेचा ाागय यायचा र् घाणय वासायच्.  श् कश् मा्् 
 ये? म् अेचयाच ी्सच् रां? लग्र द्र अदसांवा र् भा   ला.  येरे लगबग 
वालवल्. तयाला आवे रक् ेे बगायला लागल्. ीण एक े् बगे आ्े्. भा  र् म् एकसे 
भसेे राई याच् काळ्् घेे आ्े्. मला भा श् भाषण काायचं आ्ें. ीण  ये आ्ाच 
 सायच्. सगळे कीडे तयारे  णले आ्ेे. माझ् लयराच् अीवळ् साड् र् अआाव् द्र् 



्ार आ्तया. लयरा अदवश् े् लगबग्े आ्ेा.  येरे घनयाला सांग्ेले आ्ेे वााड् 
तयाचयाच घा् नयायच.े लयराचया वेळ्च मलुगा भा ला अदसला ीाय्े ीयकयांदा राय.  

लग्र संसयाकाळ् झाले र् ्ेवण बसले भा   सळला आ्ेा. े्  ये कडे बगे ीण 
रवेा. म् ीाया ीडले ेा तयाचे ड्ळे भ�र  ले. ब्लला “म् चकुल् इसे. ेु् ा घाे 
केला म्” मला सम्ले राय तयारे काय घाे केला ेे.  

चाा अदवसार् ीांच ीाेावराला  ले ेा सम्ले भा  ाागारे लयराचया दसुायाच 
अदवश् अरघूर गेला.  येला ोीका लावलार. शेवेेच्  ये सांगे आ्े् “ भडाकलल् ग् 
े्. मआणाल्  यस आा क� ्ाक�ण. ीैशेच ीाोवलंय थय चकुलंय.  ेा एक ीैस् राय 
ीाोवचूय अेका. घे मआणचूा मआश् र् खा ेेचा शेण. ीण ेजुया  येा काय एक ीा्णाम 
राय. मआणेा कश् रक् ीासव ूीैस्. ीण मग गांवचया ्मर्े भाग मागूक येव रक्. ्बा् 
 ये ेझु्.” म् गी ाआायले. काय ब्लणाा? माझं क्ण ्कणाा? 

सांचयाला गांव् ीाेल् र् कामे स�ु झाल्. सासवेला कायच आ्े रवेे. आांे�ण 
ि�र आ्े् े्.  मचयारा अवडठया ओडे बसणं र् ख्कणं माआ्े. ्म्र साावरू ी्ीडे 
िालेल्. ीायाला स्चायच्. क्ये् घेेल् र् ्म्र्च् ी्ीड्  काायला साुवाे केल्. 
ेासाभाांे सगळं घा  क�र झालं. मला ी्ीडे  काेारा बगरू  मचे भायेा ीडले. काय 
ीण र ब्लेा. सगळ् ी्ीड् स्ील् स्ील्रे  क�ाडठयावा साकल् र् घा साावायला 
घेेलं. एक ख्ल् साावरू झाल् र् सासवेला अेकडे ीथाा् आाे�र झ्ीवल्. र् दसुा् 
ख्ल् साावल्. आाे ीाय िवुरू िास घेेे े्ीयाे सासवेरे साद घाेल्. बगेे ेा काय, 
अेला आवाळ् लागल् आ्े्. सवास ाुलला आ्ेा. मला ब्लल्. “थंड ्म्र्ा आांे�र 
लावलंस बािला गे. गाम अरवळ द् गे ीे्ेच्.”  

अेला ीे् देे ारा अवचााले “्ेवक काय क�?” 
“आा काय घाांे ेां काेलंस? कणय्  सेकय् ीे्च का.  ेा सााय ीयाे ीे्च 

ग्.” 
म् गी ीे् अश्े साकल्. ेेवा बग्ेले ेा कणया द्र अदवसच ीुाे्ल एवलठया 

आ्तया. ीलेु काय?  
दीुााचयाला  मचे  ले ेे अीवरू कआास आ्वरू. ीे् अीवरू  डवे झाले. म् घाबाले. 

 ेा या घाांे  ीाश् माायला लागणाा. काय क�. सांचयाला सासवेला आाेाला ि�र 
ीडव्े रेले. अेला म्कळ् आवा अमळाल् क� बाे वासे मआणूर सांचयाला े् ीडव्े बसे. 
ेेवा अवचााले “ ये, कणया ेा द्र, चाा वेळा आ्े्े मग खंयसरू  णेलांव र् ीैशे 
क्ण देे ल्.” 

“ग् ेकुा  ्रू समा्ला राय? ेु् ् घ्व �्  स्. दाावेर कआास आ्वर येेल् 
द्रय व्ाक. भग् लावेा, दा� ईकेा, र् स्ेाय अीेा. गळुाचे ीैशे वाणयाक अदले क� 
काय ावे राय मआणेा. काम क�च् ेाकद राय ेेचयांे. ेकुाच काय ेा् क�क आ्या. 



 ेा ीायांे म्च केलंय ीण  ेा आवाळ् वाडल् र् आांे�ण िालंय म्. मआणरूच ेा 
ेेचा लग्र केलव.  उा ेुका गाुव गांवकाांकडे रेेय. सांगेय आकेा काम दवेा. सांचयाक 
शेा द्र शेा कणय् देवा. भागाे मग ग्.”  

म् सम्ले. मलाच य़ारां ी्सायच.े गांवका खीू शेे्वाला. माझयाकडे सक लावरू 
बगे आ्ेा. तयारे मला लगेच कामावा ोेवले.  राळयांे कामं रसेाे ेा् ोेवले. मआणाला 
“रद्वा भा््चा ीाडा केलंव थंय ीाण् घालूक क्णेा् आ्या.” 

मग दाा्् सकाळचयाला म् ीाडठयावा ्ायच्. रद् व�र ीाण्  णूर भा््चया 
वाफयांवा अशंीडायच्. र् मग गांवकााचया घा् ्ायच्. तयाच् बाईल मग घाचे ीाण् 
भाायला लावायच्. ा्् घा् ीाेारा कणया उायच्. दीुााचया ्ेवणांेले  ालेले उायच्. 
र् ीाडठयांेल् भा्् ीण उायच्.  ेा घा् कद् कणयाचा भाे ेा कद्मद् भा्् ीण 
आ्व ूलागल्. सासवेला बाे वासले.  मचे ीण घा् द्र घास खायला बस ूलागले. मग 
एकदा सासवेरे मआसले “दवे ेु् ा भला का् ग् चेडवा. द्र चांगले घांस खावक अमळाक 
लागले ग्  मका.  ेा मेलय ेा् चलाे. झ्लाक संबाळश्े ग् ी्ाा.” आा वा क� 
शाी? माझया मरांे चकुचुकले. अआचया ी्ााला म् काय सांबाळणाा. अवड्  अण दा�र् 
ख्का झालेला. बायक् घाांे  णल् दबुे् गाय मआणरू. काम क�र ी्सं भाायला. मला 
केवाच मआाये् ीडलं मला कद्च ी्ा आ्णाा राय. �ा ख्कयाे े् ेाकद राय र्  मेदय 
राय. 

अमागाचया  ग्दाच ीावसारे झड मााल्. र् ीेाण् काायला साुवाे झाल्. 
 मचयार् कुदळ काडला र् मआणाले चल शेेांे.  

शेे कसलं चाा क्ीाे आ्ेे. एक क्ीाा कुदळ्रे खणायचा र् तयांे ीेाायचे. 
ाआायलेकयांे लावण् काायच्. थ्डे खणकयावा  मचे आवाळ् काडे बसले. म् र 
सांगेा कुदळ ीकडल् र् क्ीाा खणरू काडला. 

दीुाा सळल् र् घा् ीकचल्. ीेाण् झाल् आ्े्. ीे् क�र सासवेला अदल् र् म् 
घेेल्. शेेाेरू येेारा मिरुच  मचे कुोेा् गेले ेे  ेा अीवरू येणाा सम्ले. थांबेल 
क्ण. म् ीे् अीवरू साळ गांवकााचया घा् ीकचले. गांवका्ण सम्ल्, अवचाालर “काय 
ग् ीेाण् क�र ईलस काय ग्?  मचाच शेे आा ेां. ेजुया सासवेक खंडार अदकयार् आणे्. 
्कमभा काम केकयार अेणा  मचयाकडे.  ेा ेू काेंस ेसा.”  म् काय ब्लणाा 
भअवेय मला सम्े आ्ें. ीाण् भाले. ेांदळू सडूर अदले र् चाळलेकया सगळया कणया 
अेरे मलाच अदकया. वा गांवकाार् केलेकया अशकाा्ेल् थ्ड् सागुे ् ीण अदल्. सगळे 
घे र घा्  ले ेा सासवेला ््ााच् आवाळ् लागलेल्.  मचे घा्च आ्ेे सासवेकडे. म् 
्ेवण गाम केले भाे केला. र् सासवेला सागुे ्चा गाम ाससा र् भाे अदला. गाम ाससा 
ी्सांे गेला र् आवाळ् थ्ड् कम् झाल्. ीण ाससा बगरू  मचे घााेरू भायेा ीडले र् 
ेासाभाारे कआास आ्वरूच  ले. सागुे् मआसकयावा दा� अीयाल्च ीाय्.े  



ाात् सासवेच् आवाळ् ााा वालल्. ााेभा ्ागाण. शेका, काा काे आ्ेे. ाासीस् 
ााा झाले.  मचयारा  ोवलं. र् थ्डयाच वेळांे सासूर ााम मआसला.  मचे भाया 
ीडले. घाांे म् र सासचूे मले. ााा घाबाल् आ्े्. काय क�? काका गेला ेेवा  येर 
बकब मााल् ेश् मााायच् कां? क्र् गेलं क� बकब मााेाे. ीण मला ेा ्ााीण दकु 
रवें. ख्स् बकब काय मााायच्? म् गी ाआायल्. सवास राय, माया राय ेा ड्ळयांे 
ीाण् र्  ाांे ददू येे राय मआणेाे. मला सवासय राय र् मायाय राय. ीण अभवरू ग्ळा 
झाला ेश् कवाड  गडूर ीडव्े बसले. अदवस  ्वाडला र्  मचे चाा ीांच ्णांरा 
घेवर झेलीासे येेाे ेे अदसले र् घाांे गेले. 

भाया काय काय ब्ले आ्ेे. इेकयांे गांवकााचा  वा्  ला.   
“चला ाे ेे वास बांदा र् अेाड् काा. श् या ेां मडकया रे र् शेण्च् अवसेव आाड 

क�र.” गांवका सांगे आ्ेा.  
 मचयार् मडकं मला अदलं. म् सम्ले मडकयांे अवसेव केला र् दाााभायेा मडके 

साकवले. सासवेला चाा ्णार्  चलूर रेले र् घसकेे सगळे “ााम ााम” मआणे अरघाले. 
घाांे एकस् झाले. चाा घसकार् ीण क्ण ीाे  ले राय. 

मरांे  ले काका मायेचा आ्ेा. ीण माण लांबरू बग्ेलं. सास ू मायेच् राय ीण 
माण  गद् ्वळ बसलं. काय ीण बां वासे राय  सं झालं. गांवकाण्चया घा् ्ा र 
कामाला लाग,ू ेेवलं लांब वासेल. ीण चालंल गेलेलं? मरांेलं िमुशार थांबरा. ेश् 
 सल् र् गांवकाण्चा ासेा िाला.  

मला बगरू गांवका्ण बकबले ससुल् “ ग् े ूखंय ईलस. खळयांेच ाव. कशाक 
श्व रक्. सुे काेला रा ग् े.ू सासू मेल्  सा अाााक खंय भाया ीडलंस?”  

म् ेकडाेकया ेकडाे ीसुीसुले “एकसठयाक घाांे अभे् वासल् गे. काय ेा् काम द् 
माका, काेंय.”  

गांवकाण्ला माझ् दया वासल्. मआणाल् “बस खळयाचया ीाळेा. ीयल् चा ी् र् 
मग बगयुा कामाचा.”  

चा र् अबसक�सा खावर ्ाा बांस वासलं. ेेवडठयांे गांवका  ला. मला बगरू 
बायलेला ब्लला. “ेेच् घ्व दा�ड्.  ् े् काय घाांक राय ्ावच् दा� अीवर 
ीडेल् खंयेा्. ी्ा कआार आा. ोेवा ेेका  ् आयंच. ्रु् बकदाा उा आांे�क ीांग�क. 
रायेा अभयाे अबचााा एकसा.”  खीू आाय वासलं. ााे् घा् कश् ााणाा ेे मलाच राय आ्ें 
मआाये. गांवकाण्र मग खळयाेला केा काड, ग्ोा साा का, गाई  कया क� बांद. गवे 
काड साक  सल् भायेाच्च कामं कावल्.  

ााे ीडल् ेश् एक डाळ् र् ्रु् ग्िड् द ेर ीडव्े झ्ीायला अदलं. अेथेच 
तयांचा गड् र् तयाच् बायल झ्ीणाा आ्े्. मग भ्े् राय वासल्. ााे् ीावसार िमुशार 
स�ु केले. ओेेच आ्ेा ााेभा. सकाळचयाला बग्ेलं ेा सगळ्कडे ीाण्च ीाण्. 



 ्रू ेावा वा रवेा  ला, रायेा लावण् आ्यल  सा ीावस ीडला आ्ेा. म् ीावस 
थांबला मआणरू गांवकाण्ला ब्लले “ेाई! घाांक ्ावर येेंय.  मचयाक ीे् ीाण् क�र 
येेंय. द्र अदवस ााेचयाक आयं ावलय ेा चलांे गे? घााकडे भ्े् वासेा” ्कमांे म् 
इेकं एकदम ब्लल् रवे्. अेरे आ्काााच् मार आलवल्. र् साड् सांवाे म् घा् 
अरगाले.  

बांिा बांिाला ीाण् ेडंुुब झालेले. माेे व�र चाले ्ायला म्ा येे आ्े्. शेवेा र् 
म् ीांवसांे  शेच मेाां व�र चालायच्. े्  ोव येवरू मर सखुावले. घा् क्णीण 
रवेे.  मचे ााेचयाला  लेच रवेे. ीे् केल्, थ्डा अरवळ डयाल् र् ीाे अरगाल्. 
मरांे मआणल् येे्ल र् घेे्ल ीे्. केवा येे्ल दवेास ोावक.  

गांवकाण् कडे सबंद अदवस काम झाले. ााेचयाला कुळथाच् अीो् र् काड्च् 
भाका् अदल्. खीू अदवश् ी्ो् भाका खाे आ्ेे. दसुाे अदवश् घा् ीकचले ेा कालच् ीे् 
ेश्च.  मचे  ्रू राय  ले. मरांे कायेा् अवचाा यायला लागले. गेले कुसे? 
गांवका्ण ेाईला ्ा र ब्लले. अेला मा्् दया वासल्. द्र गडठयारा ब्लवरू मआणाल् 
“्ावा ाे आचे् घ्व खंय ीडल् सा दा� अीवर बगा ाे वांयच. र् गांवल् ेा आयंच घेवर 
येवा.”  

म् कामाला लागले लग्र आ् र चाा ीांच मास झाले, ीण ा्् कायेा् कसकस 
 सायच्.  

चाा ीांच घसकार् एक गड्  ला र् गांवकाण् कडे कारांे ब्लला. े् 
गांवकााचया कारांे ब्लल्. लांब म् बगे आ्े्. गांवका मग  सला र् े् र् ेाई माजया 
कडे मआणाल् “ेजुया घााक चल ग् ी्ाा.”  

मला मरांे लागलं, क� कायेा् बां राय झालंय. आ ेल्क सांगे राय ीण अवचाााे 
आाये. गांवका्ण ेाईरे द्र बायारा ीण स्बे सांग्ेले. वासेे एक्ण ब्लल्च “काय  
काेला ी्ा �ा! ींदाा वसारचा ीण राय. कसा काेला.” ेाईर तयांरा  गी बसायला 
सांग्ेले.  मचया ख्ीे भायेा  स िा माणसू  बे अदसले. ख्ीसठया सम्ा ीांडाे ासक 
ीडलेले, ी्साकडे ीाय क�र ीडलेले  मचे आ्ेे. ेाईरे मला ीकडले र् मआणाल् “ेु् ् 
घ्व गेल् ग्. कद् गेल् मआाये राय. रद्े झडुीांे  डकूर ीडलला मला.” म् गी घाांे 
अशाले र् बसले. ेाईर् इेा बाया बा्लूा बसकया. मला ेाई आाे अाावे सम्ावे आ्े्. 
माजया ड्ळयांेूर असीसू ीण येे रवेा. का येईल? आा क्ण मा्ा?  येर अवकलं मला. 
एक गड् द्र क्सावा माजया  येला र् दादाला ब्लावायला गेले.  

गांवका मआणाला “ोेवर चलणाा राय.  ्चा मला नआय या. वास मााेा. रेवया 
लवका.”  मग ेाईकडे ब्लला “व् ेमु्, ेमुचा  सीा मग रेवक म्कळे  म्.”  

ेाई  सल् र् मला ब्लल् “नआावर घे ग् ी्ाा. र् साड् बदलूर ये.” म् नआाणयेे 
साड्चा ीडदा लावला र् नआाल्. लयराेल् अआाव् साड् रेसरू भायेा  ल्. ेाई 



ख्ीसाचया भायेा घेवर गेल्.  मचयाचया सम्ा बसवरू अेरे माजया बांगडठया 
असचकवकया, कंुकू ीसुले, मंगळसूे  े्डले र् मला बकब मााायला सांग्ेल्. माजया ेकडूर 
कायीण  वा् राय  ला. ड्ळयांेूर स्ीीण राय. ेे बगूर एक बाय ब्लल् 
“ाांडययाच् घ्व मेल् ेा् बगा कसा बसला ेां. ड्ळयांे असीसू राय का चेायाा दकु” ेाई 
अेचयाा ओाडल् “गी ाव! े् काय आचेया लायक�च् आ्े्. े ू अदकलं  सेंस ेु् ा चेडू 
आकेा. ासवलासार ग् आकेा क्र्ेा्. म�कच झाकल् े्. लग्र झाकयाा मेल् इेकयांच 
रां.”  

सगळे गी बसले. ेाई मला ख्ीसांे  घेवर गेल् र् ीाो्वा आाे अाावे बसल्. 
थ्डठया वेळार  वा्  ला. ााम! ााम! मरांे  ले, ख्कयाच े माे्क अरगाले. मला 
ाांडीणचा डाग लावणयासाो्च मा्े लग्र झाले दसुाे काय. म् गी बगरू ेाईला ाआावले 
राआ्. मआणाल् “ी्ाा ब्ल वांयंच. रायेा ाड ेा्. दाब ूरक् सगळा.” अेला काय मआाये 
मला ख्का गेला ेे ससुका झाकयाचे वासले. मला दकु ेा ्ााीण राय वासले. सासवेचया 
वेळ् मलठयाला अभयाले आ्ेे. याला बगरू ेे ीण राय ्ाले. क्ण आ्ेा े् मा्ा?  

ेाईच् र् मा्् र्ा ्ळुल् र् ेाई सम्ल्. सम्ल् क� मला दकु अबक काय 
राय. े् बाक� बायारा ब्लल् “्ावा ग् कामाक ेमु्. म् येेय मागसरू.”  

सगळया गेकयावा मला ब्लल् “काय बगरू ेु् ा लग्र लावकयार् ग् आचेयाश्? 
लांब आ्ेा काय �ा गांव? भावार ेा् बगरू ्ायचा राय स्या्क क�चया  ग्दा?  ेा 
काय काेले?”  

माजया  येला मा्् माया राय वासल् एवल् माया गांवका्ण ेाई मला दाखवेारा 
अदसल्. भा  रंेा अेचा  िाा वासला. मग ीसकर ड्ळयांे ीाण्  ले. े्च् माया 
मला ीकचल् ेे अेला कळले. ेश् मआणाल् “चल ी्ाा आयं बसर काय काेलंव. ेु् े ल्क 
येयसा ााे ीडाे. चल माजयाकडे ांव.”   

 म् अेचया घा् ीकचल् ेा दीुाा  लागलेल्. सगळेच ्ेवायचे. गांवका माे्का 
व�र ीाेला रवेा. ेाई मला खळयांे बसवरू लगबग्रे कामाला लागल्. बायार् ्ेवण 
ेयाा ोेवलेले. ेाई नआा र  ल्. ेंवा गांवका  ले. सगळयारा ्ेवण घाेले.  

गांवका मआणाले “आ्चा घा चाा अदवसांे संीला.  ेा आकेा क्ण ावला राय काय 
का्े?”  

ेाई ब्लल् “येे्े ेेचे मआायेाचे. ेे ोावे्े काय ेां. राय रेलार् ेा ोेवया आयंच. 
काय का्े अबचााा.”  

मरांे  ले ेाईर ोेवर घेेलार ेा अके् बाे आ्ईल.  येचा ्ाच ेा् राय. दादार 
घा् रेले ेा मात  ये काय काय काेल रेम राय. 

ीण मा्े रश्ब कुोले ््ा घेणाा. सांचयाला  ये र् दादा  ला े ेसाळ गांवकाां 
कडे.  येर खळयांेच मला अमो् मा�र बकब ीाडल्. मला अेचया अमो्च् र् बकबेच् 



अकळस चलल्. अेला लकलूर म् बा्लूा केल् र् गी बसल्. द्र चाा वेळ आले काडूर 
झाकयावा े् गी झाल्. ेेवा ेाई ब्लल् “काय व् स्या्क काेारा ी्ाग् कस् आा? 
्गांे क� राय �ा ीण बगकू राय ेमु्? इेकया चांगकया चेडवाचा वास्ळा केलाे?  अण 
काय व् ेमु् म्से भाव रा? ेमुका काय चौकश् क�क झाल् राय?  ेा काय काययांे? 
्कमभा ी्सचूा इला रां?” 

 ये आ े्कूर द्र अमअरसे गी झाल् ीण मग ब्लल् ेे ्कूर म् गाासूर गेल्. 
“काय ब्लेास आ्!  मका काय माया राय. ीण �ांच ीांलाया ीायाचा.  द् 

बाीाश्क ग्ळकयार र् मग काकाक. माका भय वासला व्. मआसलय दसुाया क्णाच् रंबा 
लागचुया  द् आचेा लग्र क�या, र् केलव. बग्ेलास रां आयं ीण द्गांकाय खावर 
साकलार. ेाय चाा मआयनयांे”  

मला  ंगावा साी चडकया सााखे झाले. म् ेाईकडे बग्ेले. े् माजयाचकडे बगे 
आ्े्. र्ाेे माजया बाल काळ्् अदसल्. मग ब्लल् “मग  ेा रेलांे ेा ेमुकाय 
खाये. मग आयंच ोेवेास काय?”  

दादा ीसकर ब्लला “राय राय  म्  ेाच घेवर ्ाेसंव. मदल् भाव येेल् 
 उा े् कावाद्े राय रेलव ेा.”  ये गी आ्े्.  

मग अेच् र् दादाच् अरघायच् घाई स�ु ्ाल्. ेसे गांवका ब्लले. “�ा बायर 
ीेाण् केलार शेेांे. ीलुचा  म् बग.ू ीण सााय वा ेेका घेवर या र् ेेच् भाग घेवर 
्ा.” 

ेाईर मला  ंे ब्लावले. साड् कीडा अदला र् ब्लल्. “माका सम्लां ेु् ा 
दकु. ्ा ्ासे ेाास केलार  वशेर ेा ये माजयाकडे. ी्ाा सााकया सांबाळ्र. ीण ेू 
ब्लूक श्क वांयच. रायेा सगळे खाे्े ेकुा”  मला ेाई बाल माया वासल् र् ीसकरठ 
रकळे म् अेचया ीाया ीडले.  

घा् ीकचल् ेा मिााे  आ्वच्  ल् आ्े्. आाे ीाय िुवरू क्ीायांे म् मसुकुळ् 
क�र झ्ील् ेेवा ल�ांे  ले. द्र ेास चालेारा  ये र् दादा काय ीण ब्लले 
राये. सकाळ् काय आ्ईल या अचंेेे म् रसुे् ीडल् आ्े्. मला  येर ीांलाया ीायाच् 
ोावल् ेेच मरांे येे आ्ेे. बाबा मेला ेेवा म्  ड्च े्र वसारच् आ्े्. काका गेला ेेवा 
चाा वसार वा आ्े्. ेे काय म् ीांलाया ीायाच् मआणरू गेले? मा्े लग्र  येरे लावले ेे 
स्ेाचया मेलबा सास् र् माजया लयरांे भा ला ीण ीैशाला ाश्वले. मला वासले 
स्ेाला ब्ल रक् मआणरू े् ेाईकडं ेसं ब्लल्. ीण  येला म्  ेा ओळखे आ्ेे. 
े्  ेा अेचयावा  ले क� मलाच ीांलाया ीायाच् मआणणाा. बग ूभा   ला क� काय 
ेे सम्ेल. म् काय क�. गी सआर काायचं. एक भा  र् दसुा् गांवका ेाई द्गच मा् ं
बां बगे्ल. मग केवाेा् ड्ळा लागला र् ाासीस्  येच् आांक  ल्. “ सा व् बाई, 
मआश्  बय् आे. ददू काडा ्ाा. ाुकस खावक राय गांवचा  ेा.” 



लगबग्रे म्  सले र् ेकडाा ीाण् मा�र झकी  डवल्. ददुाचा ल्सा  येर आाेांे 
अदला र् म् घााचया मागे गेले. केबळयाचा ्ार म्ोा ग्ोा बांिलेला अदसला. ीयकया 
मआश् कडे ददू काडायला बसले ेा अेरे एकदा मागे बग्ेले र् मला  ंचळाला आाे लाव ू
दईेरा. चचुकााले, थ्ीसले ेा् काय राय. दसुाया मआश् कडे गेल् र् अेला थाीसूर ीाो्वा 
आाे घासला र् बसले ददू काडायला. े् बा्  ब् ाआायल्. मआसले रश्ब रायेा ददूय 
काडेा येे राय मआणरू  येर  ााा केला  सेा. ददू घेवरू गेले र्  येला ब्लले “ ये 
एक मआस राय कडायला देे .”  

 ये कायीण ब्लल् राय. ल्सा स्ाकुलांे ओेरू स्ेा गेल् ददू काडायला. म् 
ीडुचया ीडव्े  ले र् शेवेेचया घााकडे बगे बसले. अदवस खााब वासे आ्ेा. 
कायीण सदुाे रवेे. काय क�? र्  येर साद घाेल्. घाांे गेले ेा ब्लल् “भाकाय् 
का ग्.  मका चाा लागेे र् ेु्् एकााद् भा्.”  दादा ेेवडठयांे ब्लला “नयाा् 
रासे् ्ाल् क� चल माजया बा्बा. चाा काीरू आाड मआशैणका.” म्  ेा र्का ्मा 
झाल् आ्े्. घ्वाकडे काय र्  येकडे काय भाका् ेकुडा काम केकयााच अमळणाा आ्ेा. 
मा्ं कआारीण केवाच संीलं आ्ें.  

चााा काीरू  ण, सकु� लाकडं ्ंगलाे ग्ळा क�र  ण, ग्ोा साा का, सााव, 
बाव्व�र ीाण्  ण, मआश्रा ि,ू भाकाया का, ्ेवाण का. सगळे मला सांगरू  ये 
अााायला म्कळ् आ्े्. सांगे आ्े् दादाच् स्या्क काायच्, ल्कांरा भसूेरच आ्णाा. 

द्र अदसांे येणााा भा  चाा अदस  लसले ेा् राय  ला. म् वास बगायच्.  ् 
येईल  उा येईल. मग ीांच या अदवश्  ला. मला ीयला भसेला.  येश् र् दादाश् 
कायीण ब्लला राय. द्र ीडुठया काडूर मला द ेर मआणाला “खावचा आाडलंय द ेअेचया 
कडे.”  येकडे ीण राय अेचयाकडे मआणला े्. माजया लयरा रंेा ीयकयांदाच  ला े्. 
 ्रू ााग ेसाच आ्ेा. मला मग ीलुठयांे बसवरू बगे ाआायला. ड्ळयांे ीाण् भाले. र् 
एकदम ब्लला “काय राय मुंबयक चल माजया संगे. म् ख्ल् घेेलंय.”  

 ये  ंेरू ्के आ्े्. े् कडकडे ब्लल् “आां! �ा बाां ाे ेु् ा! र् आयं क्र 
काेलां सगळा माका वांयच मदे आ्ये ेां रक् आकेा. वैा्  सय ाे म् ेुमच्.” 

“इसे! कीडे बांद ग् ेु् े. अआका कसकस क�च्  सांे ेा  उाच अरगयुा. बगे्े े् 
र् ददा काय ेां. ेु् ा लग्र क�र अदलकयार रां? ेूं घ्वाकडे आ्ेस ेेवा काय काा आ्े्? 
का्े ेसाच. कां ेु् ा माेकुडठयाश् लग्र लावलार ेां े ूीाे येवचंस मआणरू. सांगेां 
माकां! म्ो् माया दाकवेां! खंय ाेडेल् ीाीा दवेाक ोावक.”  

भा  अचडलेला म् ीयकयांदाच बगे आ्े्. ््ा््ाांे सवास चालला आ्ेा.  ंे 
 ये गी झाल्. दादा ब्लला “ाव द ेाे भांडाण! ेेका रेेस रां रे बाीड्. ीण थंय ीैशे लय 
लागेे रा खचारक? र् म्  वंदा बैल घेवचे मआणेंय ीैशे दवेक ्मले ेा बग. शेे 
द्गांचाय आां रा?” 



भा  ेडकला ब्लला “म् इसेक मुंबयक रेवचा ोावरूच इलंय. मआणूर ख्ल् घेेलंय 
ीांच आ्ाा ीागड् अदलंय. माजयाकडे ीैशे राये. र् कायाे दादा, म् मुंबयसरू खावचे द्र 
ीडुय् ेा् आाडेंय. ेमु् ्ाेारा माकां मसूबा ाॉव रायेा कणय् ेा् देे ास काय ाे? मआश् 
घेेलास तय्य माजया ीैशार, माका काय ोावक राय? इसेच् घाे केलास र् मआश् केलास. 
म् ीाे इलय मग बगुया क्णाच् ्म्र ेां. र् ्म्र द्गांच् मआण ूरक् अेगांच् मआण. 
इसा ीण आा वासठयांे. ेमु् सगळा खावा ीण द्र वसााे बा्कू ेेचयासास् द्र ख्लयाच् 
ख्ी बांिा. शेे्ेल् ेेच् भाग मआणरू. र् मआश्य ेेचय्च आे मआणूर. ीैशे े ूर्  येर 
 बे काायचे. ख्लय् बांदलास ेा ेुमच् र् मा्् संबंद ावाे. रायेा ेुमचया  ााा बसूर 
शेे्च्  मच् भाग घेयर र् खंडाक लाव्र.” 

 येर ीयले  सं काय ्कलेच रवेे. अेचया वाचया  वा्ांे भा  ब्लला ेे 
्कूर े् भदेाल्.  ेा ीयाे अेचयावा  वा् चडवणााे क्ण्च रवेे. े् भदेाल् ीांला् 
ासक ीडल्.  ेा सगळे ीाी भा रे  गडे केले आ्ेे. अेला ब्लायला ोेवलेच राय. वा 
भाग ीाडायच् िमक� अदल्, े्रे े् ीाु् अभयाल्. गी भाकाया थाीायला बसल्. मला 
आांक ीण मााल् राय.   

ेेवा मग शेवेेच्  ये र् घनया एकदम  ले. भा  ीाे  सळला. “घनया  मचया 
घाच् ीाया् राय चडायच्. मााक सेकलेल् मेवण् स्या्क मआणूर आाडलंस? ला् राय 
वासल् ेकुां? शे्ााांक ावर घाे काेंस. ीयल् चाले् आ् आयंसूर.”  

शेवेाचया  येचया ेकडावा आसं ूभाले. े् गेला ेश् मआणाल् “ स् भाव  सचू् ाे 
ी्ाांक इककयार ाे. वास्ळा केकयार ेेचा. माका ब्लावलकयार बैोक�े ीण अवचाालार 
ीण राय माका. र् साळ आ्य मआणूर सांगकयार ेुजया  येर. म् इसेक सांग्े आ्ेय राय 
मआणरू सांग ेूं. ीण ी्ा अभयाला ाे  यशेक. र् बग  ेा काय ्ाला ेां.” 

“मावशे ेूं काय काळ्् रक् क�ं. ेेका मुंबयक रेेय द्र े्र वसार शाळेे 
घालेंय, अशकवेंय र्  साा वसारचा झाला काय र्का्क लावेंय. मग ्ा चांगल् 
चाकामार् गांवल् ेा ीास लाव्र. रायेा काय अशकला ेा स्ेाचया ीायाा ेा  बया 
आ्ये” भा  ब्लला 

“आ्य ाे बा ेूंच ेेच् ीो्ााक्.” शेवेेच्  ये ब्लल्. 
 येच् मात दाेख्ळ बसल्. गी गी आ्े्. दादाश्च ब्ले. मला कामं सांगे 

रवे्. भा ला आवं रक् ेे ्ेवेारा अवचााायच्.  
द्र अदसार्  म् ्ायचे ोाले. मला वासे आ्ें शेवसला  ये अााेल र् माजया 

्ाणयांे म्डेा घालेल. ीण काय झाले राय.  म् मुंबयला अरगाल् ेे अेचया ीाया 
ीडायला म् गेल्. ीण काय ब्लल् राय.  येचे ेकड काळे अोकका अदसले. अेचा ीााभव 
अदसे आ्ेा. 



ेालुकयाचया गांवा ीयाे चाले ्ावं लागलं. ीा स ीाणयाचया अदवसांे गांवचया 
म्सागाडठया बंद आ्तया. ेालुकयाला ीकचल् ेेवा दीुाा सळल् आ्े्. भा  मला घेवरू एका 
दकुारांे अशाला र् ब्लला “इसे काय खाणाा? ीाु् भा्् क� भ््? खा र घे  ेा 
ााेचयाला बस थांबेल ेेवा ्ेवायला अमळणाा.” म् गी ाआायले. म् काय ोावणाा कद् 
चाखले ीण रवेे. भा  ब्लला “इसे ब्लायला श्क. ब्ललं राय ेा ल्क इकूर खाे्े. 
बाां चल म् द्रय मागवेंय चाखरू बग र् ्ासे  वडांे ेां े ूखा.” 

ीयकयांदा मला क्ण् ेा् मार देे  आ्ेा. मरांे कसेेा् वासले र् भा  बाल एकदम 
्ार वासायला लागले. भ्् ीण  वडल् र् ीाु् भा्् ीण. मग थ्डे थ्डे द्र्ेले खाे 
द्गार् संीवले ेसा चा  ला. ददुाचाच अदसे आ्ेा. डयाल् ेा बेस लागला.  सला चा 
कद् अीयाल्च रवे्. मुंबये  संच  सणाा? भा ला अवचााावे वासले. ीण गी ाआायले. 

मग बस  ल् ेसे सगळे िांवले. “मुंबयवाले ीयले या.” मलकस कीडठयांेला एक 
ओाडे आ्ेा. लाल लाल लांबलचक म्सा गाड्ला बस मआणेाे ेे सम्ले.  मचा रंबा 
लागला र् भा रे ीैशे काडूर तया माणसाला अदले. सक सक क�र तयांरे ््से कागदाचे 
कीसे भा चया आाेांे ककबले र्  म्  ंे चडल्. मला अखडक�कडे बसवरू भा  
बा्लूा बसला. द्गारा बसायचे एकच बांकडे आ्ेे. बा्चूया बांकडठयांवा े्र े्र बसे 
आ्ेे. म् बाव�र रव्र रव्र कायेा् बगे आ्ेे. भा  अीश या ड्कयावाचया ीाळ्वा 
ोेवरू बसला र् मआणाला “इसे ेकुा ब्लाक येेा क� राय? गांवा ीासूर इेीयाे काय ीण 
शबद राय काडलंस. मकुया मआणे्े ग् सगळे ेकुा.”  

म् काय ब्लू? अदसणाां रव्र रव्र. मआाये ीडायला बग्ेलं ेा ीाय्?े तया श्वा 
ब्लणाा काय? म् अखडक�ेूर भायेा बगे गी ाआायले. भा  ब्लला “इसे ेु् ् सास ूर् 
घ्व एकाीाो् एक गेले. ेुका अभे् राय वासल्? कसा सर केलंस ग्?” 

“ेाई गांवकाण्र रेकयार माका अेचया घाांक.” म् 
“आ्य ग् ााेचयाक ीण थयंच ावं?” भा .  
म् ा् आ् च् मार ड्लवल्. 
े् आसंे ब्लला “ेूं  साच ावेलं. मकुया. ेकुा मुंबयक ब्लेा क�चा लागेला.” 
माझया ेकडाा थ्डे आसणे  ले ेे तयारे बग्ेले र् े्य समािारार आसंला.  
गाड् ससुल् र्  बदाा वााा मला बाा वासायला लागला. झाडं, घां, ्रावां सगळं 

््ाांे मागे मागे ीळे चाकलं र् केवा डुलकायला लागले ेे मआायेच राय ीडलं. गाड् 
थांबल् र् ्ाग  ल् ेा भा  मला तयाचया खांउावाकया माझया ड्कयाला ीकडूर 
बसला आ्ेा. मला माया ीयकयांदाच अमळे आ्े्. र् मला भा वा ााा माया वासू लागल्. 
गाड् थांबल् ेा भा ला ब्लल् “ ेाायचं?” 

े् आसंला र् ब्लला “राय ग् बाय!  ्रू येळ आां.  उा  ्वाडेारा ीकच ूमुंबयक  
ााेभा चलेल् गाड्.”  



म् ीाे भाया बगायला लागल्. अके्ेा् लाल लाल म्साा्  बया आ्तया र् 
मुंगळया डसेाे ेश् माणसं तयाला डंसे आ्े्. माणसाला दकु दणेााया, डसणााया मुंयया 
लाल. र्  ेा माणसं डसेाे तया म्साा् लाल. म्ा अदसल्. ीाे गाड् स�ु झाल् र् 
वााा लागरू ीेगुळले. ीण  ेा म् भा ला ेाास राय उायचा ोावरू ्ागं ाआाे आ्े्. 
सां् ीडल्. काळ्क ीडायला लागला र् वासले ााे् म्साा कश् चालेल? ासेा कसा 
अदसंल? वसे्ला थांबल का कुोे? भा ला इचा�? मग गी बसल्. अवचााायला ््बच 
राय चालल्. 

काळ्कांे म्सागाड् चालल् आ्े् भायेाचं काय ीण अदसे रवें. ीण गाा वाायाचं 
बां वासे आ्ें. मग गाड् थांबल्. गाड्वाला ओाडला “्ेवर घया गाड्  दार ेास थांबेल” 
मला गांवचे ब्लेाे ेसे राय वासले. े् दसुांच कसं ब्लला. ेेवडठयांे भा  ब्लला 
“इसे चल वांयच कायेा् खावर घे रायेा ्ेव.”  

्ेवायला गेल् ेा ीळूर ्ावे वासले. अेथे सगळे बांकडठयावा बसरू ाुडचया 
चकचक�े ीासयावा थाळ् लावरू ्ेवे आ्ेे. भा  एका बांकडठयावा बसला. बांकड् 
एवड् कआार क� एकच बसेल. सम्ाचया बांकडठयावा आाे क�र भा  ब्लला बस तया 
खसू�वा. म् बांकडठयावा  ीाय घेवरू बसायला गेल् ेा बांकडे आलू लागले. भा  ््ाांे 
ब्लला “ ग्  ग् ीाय वा घेवर खंय बसेंस कुस�ा. म् बग कस् बसलंय. ीाय खाल् 
स्डूर बस.” म् तयाला बगरू ेश् बसल्.  मला ला् ला् झाल्. भा   ेा क्णाश् 
ेा् ब्ले आ्ेा. मला अवचााे आ्ेा ्ेवणाा क� कायेा् खाणाा? म् गीच ाआायले. मला 
काय सम्े राय, म् काय अााल् राय. भाका् रायेा ीे् इेकच मआाये्. म् काय 
सांग?ू मग भा र् तया बाीयाला कायेा् सांग्ेले र् े् गेला. 

थ्डठया वेळार  मचया सम्ा द्र द्र ींयाचया बशा ोेवकया. एकांे े्र म्ठठया 
राम राम ीांलाया भाका्  सकया सााखे आ्ेे र् दसुायांे वासाणे  सलेले कालवीण 
आ्ेे. भा  कसा खाे् ेे बगरू मगच म् खायला साुवाे केल्. बांकडठयावा बसेारा झालं 
ेसं रक् ीाे. े् भाका्चा ेकुडा े्डायचा र् कालवणांे बुडवरू खायचा. म् ेसंच 
केलं. राम भाका र् कालवणाच् चव बेस आ्े्. भााभा ी्सांे ्ाे आ्ें.  सलं कद् 
बग्ेलंय राई र् खाकलंय राई. मला खीू बां वासलं. गाड्कडं ्ाेारा भा र अवचाालं 
“ ंबळु् र् ासस् कस् वासल्?” म् मार आलवरू आ्काा अदला ेा आसंे ब्लला “काय 
केकयाा ब्लश्े ग् ेूं?” म् मार खाल् घालूर तयाचया बा्बा चालू लागल्. म्साा्े 
्ावरू बसल्.  

भा  मग ब्लला “इसे! गांवचया सााक� ीे् र् भाका् खावच् राय लागचू् ेकुा. 
आयं खीू काय काय सेसाुल गांवेला खांवक. ीण मुंबयक गेलंव काय माका भाका् चसण् 
क�र घाल ग् गाम गाम. खीू अदवसांे  सा राय खांवक गांवला.”  



म् मार आलवल्. ीण मरांे मआसले “गाम गाम भाका्च काय सगळं का्र म् ेजुया 
सास्. भा्कया सकुस ेेल ाक� घालूर. रायेा गाम गाम अीो्. े ू केवडा म्ोा भाव. 
माजयाा केवड् माया. बगच काय का्र ेे.” ीण ेकडाेरू एक  �ा भाया राय ीडलं. 

गाड् स�ु ्ाल्. र् डुलक�  ल् ी्स ेडंुुब भालेल. म केवा र््ल् ेे मआायेच 
राय ीडलं. बसूर चांगल् र्् येईरा. चळुबुळ काेां काेां भा चया मांड्वा  डव् ्ाले 
र् गडद र््ले. केवाेा् ाासीस् ीाे गाड् थांबल् र् सगळे चा ला  ेाले. ड्ळयांे 
गडद झकी म् राय  ेाले. भा  ्ा र  ला. ेंवसा म् बांकडठयावा मसुकुळ् मा�र 
र््ल्.  

भा   ला र्  सवले. े् बसला.  ेा ्ागाण झाकयागे वासले. मुंबय अके् लांब 
वासल्. केवा येईल  से ्ाले. गाड् ससुल्. चांगकया बायाच घसका गेकया र्  ्वाडलेले 
अदसले. भायेा बगेे ेा काय. घााला घा अचकसूर. ाार ्ााीण राय. घाां वा घा. ासतयावा 
माणसांच् ्ुंबड.  गद् मुंययाचया वा�ळा सााक�, रायेा मिी्ळया सााक� सगळ् 
माणसं.  कआार म्ोठ या म्सा गाडठया िांवेाये. सम्ा येणााया म्सा गाडठया बगूर ््व 
घाबाला. एक  ीकया गाड्वा आाीसल् ेा. म् बावचळूर घाब�र गेले. भा वा र्ा 
गेल्. े् आलकं आसंे ब्लला “इसे मुंबय ईल्.  ेा शणव कडे आवं. थ्डठया येळांे 
 ेाायचा.” कायीण सम्लं राय. मुंबय  ल् इेकच माअआे ्ालं.  

 अण थ्डठया वेळार म्साा एका ्ाग् थांबल्. अआेे ेा खीूच लाल लाल म्साा्च् 
ाांग आ्े्. सगळ् कडं  वा्  वा् का्े माणसं ीळे आ्े्.   बा बा बा आा माणसांचं 
गांव आाय का ाा�साचं? मरांे  लं.  

भा   ोला र् सामार काडू लागला ेश्  ोूर  ब् झाले. खाल्  ेाल् ेा भा  
ब्लला “इसे अआकडे अेकडे रक् बग.ू मजयाा र्ा ोेवर चल. रायेा आाावश्े ग्. र् 
ींचाये काश्े. रायेा माजया शासाच् स्ग् ीकड र् चल.”  

म् गाद्रे अभयाल् आ्े्.  ेा घा केवा येणाा काय मआाये. भाया  ल् ेा भा  
लगबग का्े एका गाड् कडे गेला. म् घाब�र तयाचया मागं ीळे आ्े.े शासाचा स्गा 
आाेांे गच ीकडला आ्ेा. े् गाड् ीण वेगळ्च आ्े्. अेला घ्डा बांदला आ्ेा र् चाकं 
ीण ीडेु मागे खीू. गांवचया गाड्ला  म् बैल ््डायच् र् अेला द्रच चाकं. अआें 
सगळंच वेगळं. बाय! बाय! कश् ाआायर म्  सकया गांवांे? 

भा  गाड्वाकयाश् वेगळंच ब्ले आ्ेा. कायीण सम्े रवें. गांवच् ब्ल् रवे् 
े्. म् बगेच बसल्. भा  मुंबयला येवरू काय काय अशकलाय दवेाला सा क. मला काय 
ीण येईल काय? मग एका गाड्े भा र मला चडवलं र् े्य चडला. 

“घ्डागाड् आा आ् इसे. म् चले गेलं  सेंय एकस्  सेंय ेा. ीण े ू दमश्े 
मआणांर गाड् केलंय. म्ा येेा रा?” म् मार आलवल्. मा्ा चआेाा  रंद्े  सणाा. 
कााण भा य आसंाा झाला. गाड् थांबल् ेेवा एक म्ों घा सम्ा आ्ें. गाड्वाकयाला ीैशे 



दवेर भा  तया घाा कडे अरगाला.   ब ब ब एवलं म्ों घा भा चं? ्वळ गेल् ेा घााचया 
मिे लाकडाच् श्ड् आ्े्. भा  चडायला लागला र् म् ीण. घाबाायला झालं. वा 
 ल् े वळूर ीाे वा चडायला लागला. वा गेल् ेा ख्कयाच ख्कया. तयांे माणसांच् 
गाद्. एका ख्ल् सम्ा  बं ाआा र भा र कुलुी क्यंडा  गडला. गांवका्ण सामाराचया 
ख्ल्ला  साच कुलुी क्यंडा का्. े्  गडेारा शे्ा�र एक मआाेाा् भाया  ल् र् 
ब्लल् “इलास गांववाकयारु? र् �ा क्ण भणै?”         

“आ्य मावशे! ेकुा काम आाडलंय. कामाा गेलंय क� ेजुया ेाबयांे देे लंय ेेका. सस् 
ीेसवकू अशकव, ्ेवाण अशकव. मग मा्् ेजुयाकडच् खारावळ बंद” भा  ््ाांे आसंला 
र् मआाेाा् ीण गडी.  

 मचया बा्बा ख्ल्े येे मआणाल्. “अदरबुा ेु् ् भयण माका चेडवा सााक�च ाे. 
श्क ीडलंय ेा अके् शेवा केलंस मा््. मआणरू  सय  ्रू. ेु् ् काय खाणावळ राय 
ाे माजया सास्. माजया ी्ाांका काेंय थंय ेूं.  ेा आचेया बा्बा अदवस ीळे्े ाे मा्े. 
ेमु् सगळे कामाा गेलास काय वेळ ्ाये राय ाे. बाक�चय् बा्ूवाकय् ेकुा मआायेच. 
रांव काय ग् ेु् ा चेडवा?” म् चमकूर भा कडे बग्ेले. े्य माजयाच कडे बगे आ्ेा. 
म् गी  ब्. मग मआणाला “ेेचा रांव इसा! इोाबाई. ब्लूचा राय ेां.” 

“ ाेाे! दवे ीर कस् ख्स् चांगला �ी अदकयार र् वाचा राय? कसा ाे �ा?” मावश् 
ब्लल् र् माजया ेकडूर भायेा ीडले “मकुया राय म्.” र् भा  ््ाां आां आां का्े आसंे 
ससुला. मावश् तयाला कावादल् “अकतया ाे राये् मसे् काेंस. मुंबय बगरू बु् लंस ग्? 
मा्ाय  साच झाकलां ीयकयांदा घ्वा बा्बा इलय ेेवा. चाा अदवस खाल् खंय एक 
्ावक राय अभे्च वासा. मग आ्ेा ग् संवय. अााश्े बग सगळ्कडे एकदा सम्लां 
काय.” मावश् ब्ले चालल् ेसा भा  ब्लला “मावशे  ेा चा ेा् द्. क� 
ब्लणयााच भागवेलं.  उाीासूर ेुका एक्ण ्कणााा गांवेलां. ब्लूचा काय राय, ीण 
सगळा ्क�े आां ेु् ा.” 

ख्ल्े एक खास र् एका सेबलावा द्रचाा भांड् ेास र् चाचे की आ्ेे. मावशेर 
एका अीेळेचया कसकया ेा् भांडठयाला ीडेु घेवरू तयाला घासलेस ओेरू  ग लावल्. र् 
एक दांड् ाुडे ीाो् काे बसल्. मग तयाचयावा ाुार  वा् येे चाा बा्लूा ाुला 
सााख्  ग ्ळू लागल्. म् अभवरू मागे साकूर भा चया ्वळ गेल्. मावशेरे तयावा 
स्ी चडवला ेा सम्लं े् चलू आ्े्. ीण  वा् केवडा ााार ााार आ्े आ्ेा. ्वळ 
्ायच् ीण अभे्. मावश् ब्लल् “बग्ेलंस ग् ी्ाा ईसस् कस् ीेसवचू् े्.” म् राय 
काे मार आलवल्. भा  आसंे मआणला “गे अभयाला ेां सस्क. म् बगेसंय ेेकां. ेेकां 
ाुासे्र अशकव. ेुका मदे आ्ये. भाकाय् काेां. अीो् लवळेां. दसुााय कायेा् 
अशकला  सांे  ेा. बग घे क�र.”  



मावश्र चा  ेालार र्  माला अदला. स्ेाय गेेला. मग मला ब्लल् “ ंग 
 ंबला  सांे ग् ााेभा बसरू. वांयच र्् र्  ााम का. दीुााचा ्ेवक म् काेंय. 
ााेचयाक ब्लव्र ेुका” र् े् अरगूर गेल्.  

भा र् मला काीडाच् आाेा् अदल् र् म् आांे�र  डव् ्ाल्.  ंग आलळआलळे 
आ्ें. म्साा्च् भा भा  ्रू  ंगाे चालल्य भासे आ्ें. केवा गडद र््ल् ेे कळलं 
राय.  

मावशेच् साद  ल् र्  सले. अदस कुसे  लाय सम्े रवेे. ीाूव कुसल्, ीचच्म 
कुसल् मुंबये सम्ेरा. द्रीाा ्ाल् एवडंच सम्े आ्ें. दादा  सला र् मावशेला 
ब्लला “मावशे सगळा आयंसा अकतया आाडलंस?  लाव  सेंव ेजुयाकडेच.”  

“कशाक ाे ेमुका ेसद्. ्ेवा भयण भाव अरवांे आयंसाच. ब्लशांे ेा् वांयच 
एकमेकांश्.” मावश् ब्लल् र् अरगूर गेल्.  

म् ेासकया श्ि ूलागल् ेा दादा  सूर  ला र् सेबलाचया खालचया ाडेाळांेूर 
द्र ेासकया काडकया र् रळावा िुवायला लागला. म् ेासकया काडूर घेेकया र् िवुरू 
ीसूरू घेेकया. मावशेर भाे, कालवण र् भाका् अदल् आ्े्. भाे ेासल्े वाडला मि् 
ख्ळा केला र् कालवण वाडायला गेले ेा भा  ओाडला “ ग् थांम थांम! भाेांे खंय 
वाडें कालवण. की घे चा चे. र् ेेेूा वाड कालवण.”  

मुंबयचं, भा चं सगळंच येगळं.  सलं गांवांे केलंव राय कद्ीण. मग कीांे 
कालवण वाडूर खायला बसल्. भा  भाका् े्डूर कीांे बुडवरू खा  लागला ेे बगरू 
म् ीण.  

“बेस केलार राय डाळ मावशेर? अेकास राय रा लागकू ेकुा?” भा  ब्लला. म् 
मार आलवरू आ्काा अदला. मरांे मआणल् कालवणाला डाळ मआणायचं. ीण लागे आ्ें 
्ार. ्ेवर सगळं संीवलं. म् खीू ्ेवल्. सगळ् भांड् ग्ळा केल्. ीण िवुायच् कुसे? 
भा  बगे आ्ेा ीण ब्ले रवेा. मग म् ब्लल् “भांड् कुसं िुे ाे भा ?”  

“आां  ेा ब्ललं रा? ेसांच ब्ले ्ा ग्. चाळ्चया स्कांक गेलंस काय अदसांे 
ेकुा. दगड लावलेसे र् ीांच सा रळ  से. रळा खाल् िवूर घे.” भा  ब्लला.  

“चाळ? राय समा्लां, बाव आां?” म् ब्लल्. 
भा  आसंे ससुला, ब्लला “चाळ मआं् े  ीला �ा घा. ग्ला्ेसरू चले गेलंस क� 

ख्लय् संीेे थंय अदसांे ेकुा. नआाणये सााक� ्ागा ीण लय म्स्. थंयच संडास ीण 
आे.”  

म् गी  ब्. गांवका्ण ेाईचया दमु्ल् घााला  श्च घडण आ्े्. े् तयाला गचच् 
ब्लायच्. मुंबये े् गेला् झाल् आ्े्. मुंबय सम्ायला को्र वासे आ्े्. गेला् काय, 
चाळ काय, काय ीण ल�ांे अशाे राय  ीकया. काय आ्यल  ीलं मुंबये वासलं. मा्ा 
चेाआा बगूर भा  ब्लला “चल दाकवेंय ेुका”  



म् र् भा  चाले अरगाल्. भायेा  ल् ेा मआणाला “आकेा ग्ला् मआणेे.” ख्कया 
संीकया र्  ंबूस वास वास अरगाला. बा्लूा दगड बसवलेल् ्ागा आ्े्. मागे कआार 
कआार  स िा बंद ख्कया अदसे आ्तया.  ीांच सा रळ अभे्े �ेवलेले अदसे आ्ेे. द्र 
बाया तयाेूर येणााया ीाणयांे कीडे चबुके आ्तया. द्ग््ण् रळाखाल् ि् ि् ीाण् 
स्डूर भांड् इसळे आ्तया. मला सम्ले अेथे  ीण कीडे िवूाचे, भांड् िवुाच्. म् िुव ू
लागल्. भा  गेला र् तया बाया माजयाकडे र्ा क�र ब्लकया “रव्र  ल् चाळ्े?  
 अण यांच् क्ण ेू?”  “भणै” मआणे म् आ्काा भाला. मग म् ब्लल् राय ेा तयांर् ाुडे 
ब्लणे स्डले.  

भांड् िूे ां िूे ां एक क्णेा्  ल्. आाेांे ेााेला बांदलेले डबडे आ्ेे ेे रळावा 
भ�र तया कआार ख्ल्े अशाल्. अेरे दाा  गडेां म् सम्ले तया ख्ल्े कशाला ्ायचे 
ेे. सकाळ ीासरू वासे आ्ेे मुंबये ाार राय ेा ्ायचे कुसे.  ेा मआाये ीडले.  

भांड् िवुरू घा्  ल् र् ीसुूर ोेवल्. मावशेच् भांड् उायला भायेा  ले ेा 
चडील ््डा ोेवायचया ्ागे बा्लूा ेसेच एक डबडे अदसले. र सांगेा मआाईे ीडले आ े
 ीले डबडे. मग मावश् कडे गेल् र् ब्लल्. “मावश् मला ्ड वासेंय मुंबये. काय 
सम्े राय. ाार राय ्ायचं कुोे?  ंग्ळ काायला रळा ्वळ  डवसा राय कश् 
काायच्?”            

“आ् आ्  ग् सम्ांे सगळा ेकुा. र् म्  सय रा दाकवणााा. अभें कशाक? काय 
लागला क� ये माजयाकडे. म् रेवर दाकव्र ेुका. मा्ाय  सांच झाकलां ग् बाय. गांवसूर 
र या  कलकयांक  ो अदवस ्ड ्ाेां. मग आ्ेा े् मुंबयका. ््व ामवेां या 
मुंबयचया घाण्े.” मग े् आसंे सुसल्. म् अेचयाकडे बगे बसल्. ेा मआणाल् कश् 
“मा्् घ्व चाकामार्. आांडकयार ेेण् मांका मुंबयक. म्य बाचकलंय ेजुया सााकयांच र् 
मग संवय झाल् सगळयाच्. माका द्र झ्ल. एक गांवांक र् एक आयं. गांवचयाचा लग्र 
केलंय र् थंय मदे्क ांवलंय. आ ेश्क झाले मआणार ीाे इलय. ेेवा म्स् साथ ईकलल् ग् 
मआामाा्च मआण्रस.  मचे गेले. ेेचया ्ागेा दसुाया झ्लांक घेेकयार्. मग ेेका क्ण? 
मआणार ांवलय आयंच. र् आे रा चाळ्े चाा ीांच ्ण मा�े्चे भाव. ेेच् खाणावळ 
चलवेंय. ेेकाय बाां र् माकाय. मुंबये एकमेकांक  दाा दवेर ावाचा लागेा चेडवा. 
समा्लां” 

मावश् अके् ब्लेे, ीण ेेवडठयांे अेरे खीू काय सांग्ेले ीयकयाच अदवश्. मला 
सगळं मुंबये ाआायचं कसं ेे  गद् अशकवलार. र्  ्बूा्लूा ओळक क�र ीण 
अदलार. दसुाया अदवश् भा  ाासीस्च  सला र् लगबग्रे ेयाा आ्े ब्लला “इसे कामाा 
्ाेसंय ेूं मावशेचया स्बे्े ाव. भायेा खंय ्ाव रुक् आां” 



म् मार ड्लावल् र् मावश्च आ्ा. आाेांे डबा घेवरू  ल्. मग े् चलू मआण्े 
ईसस् ीेसवायला गेल् ेश् म् ीण मागे गेल्. े्रे केललं सगळं बगरू ोेवलं. भा  
कामाव�र  ला क� चा म् काायचा ोावलं. मावशेर चा केला र् अेगय अीयाल्.              

भा  लगबग्रे अरगेारा ब्लला “माजया भयण्क सांबाळ गे मावशे. खाल् स्डू 
रक्.” मावश् ््ाांे आसंे मआणाल् “्ा ेूं रक् घ्ा लाव ््वाक. करवसेक सेवेय 
गुंडाळूर ेेका.” 

भा  गेला र् मावश् ब्लल् “चल आयं एकसा काय काेलं? नआा लवका र् ये 
माजयाकडे. ब्लेां ब्लेा येळ ्ायंे.  ेा सांचया अशवाय काम राय काय.” 

मावश्चे डबे चाा ीांच ्णांकडे ्ाे. ाासीस्  सूर े् सगळे का् र् ीाेेकाचया 
घा् डबे ीकचव्. क्ण् सकाळ् कामाा ्ाे, क्ण् दीुाा्. भा्् गवाच् ी्ळ् दईे. गवाच् 
ी्ळ् अेरे मला अशकवल्. भा , ेाई गांवका्ण रंेा मावश् मायेच् ्ाल्.  

दा अदवश् म् मावशेकडे काय रा काय अशके आ्ेे. मावश् ब्लायच् र् म् 
्कायच्. अेचा मलुगा र् भा  एकाच अमल मद ेकामाला. एकदम ्ाे र् एकदम येे.  

मग े् मला माजया बाल अवचााायच्. म् काय ्ासे ब्लायच् राय ीण मग अेरे 
एक अदवश् घाव घाेला. ब्लल् “ेु् ् र्  मच् ्ाे एक राय.  म् अशंी्. रायेा 
ेकुाच मागलं  सेंय भावाकडे माजया िाककया सास्.” म् गडबाडले. े् ाुले ब्ले 
आ्े् “कश् ग्  ये ेु् ्! माया राय अेका? स्नया सााकया ेूं. काय केलार �ा?” मला 
मआाये राय ीडलं अआला काय मआाईे  येर काय केलं. अआला कुण् सांग्ेलं? म् ब्लल् 
“ेलुा कुण् सांग्ेलं?”  

“ेु् ् भाव ीयल् गेल् ेेवा ेु् ां लग्र क�क मआणरू, र् इल् े् लाल आ्वर. 
इचाालंय ेा चाा ीांच ा्् काय ब्लल् राय. र् मग सांग्ेकयार सगळां ेुजया  येचा 
काेूे . ीाे गेल् ेेवा सांगकू लागल् येेारा भयण्क घेवर येेलंय. माका सम्रा लग्र 
झाला ेा ेकुा आाड्े कस्. माकां मआणाल् घ्व मेल् ेेच्. ेां काय का्े  ेा. 
 येकडे ोेवर  ेर राय. आयं आाडेंय बगयुा काय क�च ेां. ेु् ् भाव ेुजयाा माया काेा 
ग् ी्ाा. लय काळ्् काेां ेु् ्.” 

मा्े ड्ळे भाायला लागले र् म् खाल् मार गाेल्. मा्् कथा सगळया चाळ्े 
झाल् क� काय मआणूर ला् वासल्. म् ब्लल् “सगळयांका चाळ्े मआाये आां?”  

“राय ग् बाय! माकांच मआाये. माजया कआारययांक ीण राय मआाये. ्ाेरा ाडं आ्े् 
मआणरू म्च ीास् लागलंय काय ेां सांग. ेेवा सांग्ेकयार ग्. ेेवड्च ््व आलक् झाल् 
रा ेेच्. दकु दसुाया  ीकया माणसांक सांगकयाा आलकया वासेां. ेेण् इशवासार 
सांग्ेकयार, म् ््व गेल् ेा् दसुायाक ब्लुचंय राय. र् अदर् ीण माकां िाककया 
सााक्च रां!” मावश् ब्ले ससुल्. मावश्चा मला  ्रू  िाा वासला. 



चाा  स अदवस गेले र् भा  ब्लला “इसे  उा ीासरू दीुाा् ्ाणाा कामावा. ााे् 
११- १२ वा्ेां येयर. ावश्े एकसा? ााे् मा््  वा् ्कूरच दाा  गड. सांग्ेल 
 सेंय मावश् कडे ाव. ीण अेका तास रुक्. ाासीस्  ोूर काेां े् सगळयांचा.” म् 
मारेर आ् सांग्ेलं 

भा  सकाळ् घा् ाआायला लागला र् एकदा मला ब्लला “चल बा्बा ेजुया 
साळेचा बगुया.” म् ेयाा् क�र अरगाल्. चाळ्ेरू खाल्  ेाल्.  ेा ासतया व�र 
चालाच् अभे् कम् झाल् आ्े्. मावशे बा्बा भा््  णायला गेले ेेवा संवय ीडल्. 
द्र े्र ासेे र् एक चौक गेकयावा एक साळा  ल्. अेथं गेल्. मला बगरू े् खसु�ेला 
माणसू ब्लला “आ् म्स्. अआला सकाळ् राय घेेा येणाा. ाात् ७ ेे १० चया म्ोठ यांचया 
वगााे बगा.”  

मग घा् ीाेल्. ााेचयाला ीासवायला भा चा ््व आ्े रवेा. घा्  ल् र् म् 
मावशेकडे गेल्. अेला सांग्ेलं सकाळ् राय ााेचयाला सांगेाे साळेे. मावश्रे मार 
आलवरू राीसंे् दाकवल्. ीण भा  अशकवायचा आस क�र बसला आ्ेा.  

मग तयाच् कामाच् ीाळ् बदलल् ेेवा मला द्र अदस ााेचयाला िा वा्ेां साळे 
ीयाे रेला र् ीाे घेवर  ला. ब्लला “इसे, ्ा ये काश्े ााे्? म् ससु्  श्र ेेवा 
येयर रेवक ससुलस काय. े ूब्ले राय थंय सगळां रडेां. क्ण् काय केलार ेा बकब 
ीाडूक ेा् येवक आ्ई. आ् मुंबय आा. बायां बा्बा चंडाळय आे आयं .” 

म् गीच आ्ेे. मावशेला ब्लला ेा े् ब्लल् “काय काेला अशकूर? े ू माका 
सांग्ेलं ेांच का. क्णेा् चांगल् बगयुा र् ीास लावर दवेया.” 

“गे ीण दसुाेीणांक चांगल् राय गांवल् ेा? चौे् ीास केकयार ेा घड् खातयांे 
लाव्र. थंय बाय् घेेे.  ेा अरयम केल् चौे् ीास आ्या. मग क्णेा् चांगल्य गावांे 
रायेा ेां स्ेाचा स्ेाच बाां ्गांे ेा्. कआारीण् अशकूचा मआण् आ्ेां.  येर राय 
घाेलार.” भा  ब्लला. 

“ ाे ्् े् रश्ब घेवर येेां. म् काय सांग.ू बग बाीड्. ेसा झाला र् माागांक 
लागला ेा दवेाच् क�ाीा ाे.” मावश् एकदम दवेांे अशाल्. 

मा्् ााे् च् साळा स�ु ्ाल् र् ीास् ीेणस्ल घेवर म् साळेे ्ा  लागल्. े्र 
चाा म्सठया बाया र् बाक� सगळे बाीये.  मचयाच चाळ्ेले एक रवाा बायक् साळेेरू 
येेारा भसेे. वगााे रसायचे. मग माआ्े ीडलं. खालचया म्कयाा ाआायच.े मला स्बे 
झाल्. तयांचया मागे म् चालायच्. एक अदवस े् बाई मला ब्लल् “ मचयाच 
चाळ्ेकया रा आ् ेमुआ्?” अेच् ब्ल् एकदम साा वासल्. गांवच् रवे्. म् आ्यच् मार 
आलवल्. े् मग काय ब्लल् राय. भा ला सांगेारा बाे वासले. भा  दसुाया अदवश् 
तयांरा भसेला.  ला र् ब्लला “इसे ेे साळेे अशकवेे. अश�क ेे. ीण वाचया वगााे 
अशकवेे. या मआणूर सांगेलंय  मचयाकडे. ईले ेा चा का.” म् गी ्के आ्ेे.  



थ्डठया वेळांरे ेे  ले र् म् चा काायला लागल्. एकच ख्ल्, एकच खास. तयांरा 
खास्वा बसवरू भा   बाच आ्ेा. ब्लला “ेमुच् स्बे अमळेे मआणूर बाे. रायेा मला 
काळ्् आ्े्. गांवाव�र  �ांच  ल्  आ.े मुंबईच् काआ् ीण माअआे् राआ्,” े् ्ार 
साा ब्ल्े ब्ले आ्ेा म् गााच झाल्. भा ला बामणां सााकं ब्लेारा ीायलं रवें.    

“काय काळ्् क� रका.  मचयाबा्बा येईल े्. काय ग कि् शाळा सु� 
केल्स?” तया बाई इचयााे आ्तया.                  

“ ेाच” म् ब्लले.  
भा  आसंला र् ब्लला “े्ला गांवच्च भाषा येेे.  अण े् ााा कम्च ब्लेे.”  
“ सं का अदवसा वेळ  सेल ेेवा ये माजयाकडे. म् अशकव्र ेलुा. म्ो्  आसे. 

लवका अशकल्स ेा एका वषााे द्र य�ा काश्ल. आ ेअदवसा र्का् काेाे शाळेे. म् 
घा्च  सेे.” 

मग भा  खशु्े  ला “बघा ेसं झालं ेा बांच. चौथ् झाल् ेा अमल मिे लावेां 
येईल.”  

“ आ्  सं का मआणेां. आलषाा  सल् ेा अशकू द े कण. चांगल् अशकल् ेा भले 
आ्ईल” तया बाई सांगे आ्तया. 

चा झाला र् म् सगळयांरा अदला. ेे ल्क गेले र् माजया द्र अशकवणााया बाया 
झाकया. एक मावश्, सकाळ् ्ेवण अशकवायच् र् दसुाया   यास. भाभा अदवस गेले. 
दाा्् ेसंच चाकलं आ्ें. वा्स संीे आ्ेे र् मग ीा्�ा  ल्. म् शाळेे चांगले ीास 
केले. बाई वा येवरू भा ला मआणाकया “अवोारे ्ार ीा्�ा अदल्. म् अेचा दसुा् ीयाेचा 
  यास घेेला  आ.े  ो अदवसांर् अेच् दसुा्च् ीण ीा्�ा उायला आाके राआ्. ीण 
ेसे ीत ेमुआ् अलआरर उा.” 

भा र  रंदारे चसकर कागद काडला र् कायेा् अलवरू तयांरा अदले. तया ब्लकया 
“ उाच आा  ्र देे े र् काेे म् काय ेे. दसुा् ीास केल्र ेा वषर वांचेल.” बाई ब्लकया. 

गांवांे मा्ं कसं आ्ें, र् इेे अके् बदले आ्ें. मला सदुाे रवें ीुडं काय आ्णाा 
ेे. भा  मआणे्य रा चागलं आ्ईल मग आ्णाा. े् सांगे् ेे काायचं. अशकायचं ेा 
अशकायचं. अमल मि् काम काायचं ेा काायचं. भा   ीला ीाो्ााखाच, तयाला 
कायीण दकुवायचं राय.  

अशकवणााया बाईचंं राव आ्ें समुे्बाई. तयांरा मलू बाळ रवें. घाांे द्गंच. 
 मच् गांवच् ब्ल् सम्ायच्च राय. ेे सदु मााो्े ब्लायचे. ीसुेकांे अलवलेकया 
सााके. म् अेसा्े आ्ेे ेेवा. मला बालवाचराचं बकु आ्ें. तयांे अलवलेलं ेसंच तया 
ब्लायचया. मुंबये खीू ल्क ेसंच ब्लायचे. गांवच् ब्ल्  ीसांे कद्ेा् ब्ले.  

 ेा चाा ीांच मआयरे ्ाले मुंबये र्  येच् च्ग्  ल् भा ला. अलवले आ्ेे. 
सांग्ेले ेश् ख्ल् बांदायला काडल् ीण ीैका कम्. काय स्य झाल् ेा बग. 



काश्ाामाच् स्या्क केल्. लग्र ोावलं ेे वैशाकांे. द्र एक मआयरे आायेे. ा्ेचं बग 
र् ेलुा आ्ईल ेसं कीडा ल�ा बग. 

भा र अचस् वांचल् र् मला ब्लला “इसे ्ायचं ेलुा दादाचया लगराला?” 
म् ब्लल् “े ूमआणश्ल ेसं. ीण शाळेचं कसं काायचं?”  
भा  खशु्े आ्वरू ब्लला “वा इसे!  ेा  बयासाच् काळ्् लागल् रां?  ेा 

ेूं अशकश्े. बग ा्ा अमळाल् साळेक ेा ्ावया. रायेा् ेु् ् ख्ल् कश् बांदल् ेां 
ीण बगाक येये.”  

ीण  म् गेल् राय. कााण दसुां झालं. मावश् लयच श्क ्ाल्. अेला 
आासी्सलांे ोेवल् र् म् अदवसभा अेचया बा्बा ाआायला लागल्. ्ेवण खावण रे. चा 
ीाण् रे यांे अदवस ्ाे आ्ेा. अेचा ी्ागा र्का् काायचा. े् ाआायला ेा ीगाा राय. मग 
खायचं काय  सं सगळं अेाीागडं ्ालं आ्ें. ेा गांव् कसं ्ाणाा. सगळा अदवस म् 
बा्बा आ्े्. ााेचयाला अेचा ी्ागा रायेा भा  ्ा र यायच.े सांचचयाला म् कायमाय 
क�र ोेवायच् र् मग साळेे ्ा र यायच्. मावशेर आासअीसलांे िा अदवस काडले र् 
मग अेला घा्  णलं.       

तयाच वेळां दादाचं लग्र आ्ें गांव्. माजया सयारांे ीण राय ाआायलं. भा  
कामाव�र  ला े् साळ अेचया ख्ल्े. म् अेथंच बसलेल्. ब्लला “काय मावशे बा् 
 सस रां? इसे मावश् ीाू् बा् आ्ये राय अेे ीायांे े ूबा्बा ावायचा. दवाीाण् येळेा 
का.” 

मावश्च् शअ्च राय  श् झाल् आ्े्. आळू  से ब्लल् “म् श्कीाण काडलंय 
र् ेमुचा लग्र ावलां. ी्ाार भावचा लग्र साकलार र् मा्् सेवा केलार ाे. गणुाचा 
आा”  

मला  सवले दादाचं लग्र झालं  सणाा. अवस�रच गेल्. 
भा  ब्लला “मावशे ेुका साकूर अमावाक ्ाेलंव काय गे? भाका् घालेंस द्र 

वसार माकां. इस�क येये?” 
माजया मरांे  ले भा  केवला माया िाे् सगळयांवा. े् येेारा ाळं घेवरू  ला 

आ्ेा. म् एक अचकू काीूर मावशेला खायला  णला. र् भा ला चा काायला भा चया 
ख्ल्े गेल्. चा क�र  ल् ेा मावश् ाडे आ्े् र् भा ीण ड्ळे ीुसे आ्ेा.  

म् ीसक�र ब्लल् “काय झालां? भा  र् ेमु् ाडेांस अकतयां?” 
भा  आसंेच ओाडला “मावशे बाय ब्लल् गे. इचााकयार बग” 
“इचााेलांच ाे भावाचया ड्ळयांे ीाण् बगरू कळवळला नआय ाे ेां. काय राय ग् 

ेजुया गांवच् याद काडल् ेजुया  येच् इशय ईल्. बाक� काय राय.” मावश् ब्लल्. 
आ े खां क� म् ब्लल् े् भा चया ड्ळयांे ीाण् बगरू. ाआायलंच राई. ीसकर 

ओसावा  लं ब्लले. मग भा  ब्ले आ्ेा “गेलव  सेंव ेा गाड् भाडा र् थंयच् 



खचर कंबाा म्डेां गे. मआागाय कसल् झाल्सा. र् गेकयाा े ू श्क ीडलं  सेंस ेा 
एकस् ीक् काय काणाा आ्े्? बाां झालां राय गेलंव ेे.” 

“ीण भावाचा लग्र रा ाे. चुकला ेा गांवका्, ीावणे सगळे ब्ल लावेंे. ेु् े घाचे 
संेाीेले.  येक काय सांगश्े?” मावश् 

“मावशे �ा चाळ्े सगळेच एकसे. एकमेकांका  दाा दवेर ांवेव. ेा खाां. मा्ा 
रंेा.  उा माकां रायेा इसेक काय झाला ेा े ूराय िांवचस? ी्ाां श्क ीडकया सााक�. 
मग  मका रकु् ेुजया सास् िांवक?”  

खां वासलं चाळ्े शे्ाा्च एकमेकांश् मैेा क�र घा ेयाा काेाे. क्णेा् 
मावश्  ये आ्ेे. खारावळ काणााा चांगला वासला ेा ी्ागा मआणरू आ्े्. माजया सााक� 
ी्ाग् आ्ेे, र् चाळ्े माणसं  ीलं एक घा ेयाा काेाे. तयांे  ये  सेे, भा  
 से् भय्ण ीण  सेे. देवारे ्कमारे राय घाेले ेा् ेे स्ेाच काेाे एक दसुायाला. 
खां! मला ीण राय माया  ल् मावशेच् श्क आ्े् ेा? काय ीण सुदाे रवें े् घा् 
येयसे्ीा. 

 येच् अचस्  ल्. रांव साकलेस काय अवचााले आ्ेे भा ला. ीावणयार्, ल्कार् 
अवचााले ेा शाम  ल् मआणाल्. इसेला ेा् ीासवायच,े कीडा ीण राय िाडला. काय 
काय ब्ल लावला भा ला. भा  वांचरू ब्लला “आ्ये सगळा बा्बा. वेळ ्ावंद.े 
गांवांक गेलंव क� आ्ये बा्बा.” मग वा्स गेलं. 

 राळयांे शाळेला ा्ा झाल्. समुे् बाई मआणाकया तया गांव् ्ाणाा ींदाा अदस. मग 
ा्ा. भा  मावशेला ब्लला. “े्र चाा वसार ्ावक राय गांवाक.  वंदा ्ावर येव 
मआणेंय. दादाचा लग्र झाला. साड् सडुक् रेवक आ्य् वैर्क. इसेक रेयर बा्बा. 
ीांचव्े गेला ीण इकयाा ेेकाय अमल मिण बगेलंय लावक गांवला ेा. मग ीाे ्ावक 
राय गांवचा द्र वसार. रव् र्का् नआय ेेच्?”    

“्ावचां ाे बाबा!  ीलेच आे ेे काय झाला ेा्. भांडले ेा् मग एक आ्ेे.” 
मावश्. 

चाा अदवसांे ेयाा् क�र  म् गांवच् बस ीकडल्. दीुाा् ४ वां्ेां. मावशेर 
डबयांे भाका् र् भा्् अदल् आ्े्. भा रे खीू काीडं अमसाईचे ीुडे घेेलेले. मुंबये 
 म् कद्ीण अमसाई घेे रवे्. ीण गांव् ्ाेारा नयायच् आ् ा्े सम्ल्. े् ााेभाचा 
ीकला गांोूर ेालुकयाला ीकचल् ेा सककाळ झाल्. गांवच् ीयल् गाड् अमळाल् र् 
न�ाा्चया येळेला घा् ीकचल्. 

घा्  ये र आे्च. दादा शेेावा.  मचा  वा् ्कूर एक बाई भायेा  ल्. राक 
ड्ळयारे बा्, ीण ेबयेे्रे ्ाा बाा्क वासल्.  म्  लेले बग्ेकयावा लगबग का्े 
 ंे गेल्. ीाण् ीेला दाााभायेा ोेवला र् मागकया दााार् भायेा ीडल्.  येला 
बगायला, ब्लवायला गेल् वासले.  



ीण मग े् र् शेवेाच्  ये  ल्. शेवेाच्  ये मला ब्लल् “वैर्क भसेलंस 
ग्? ब्ललंस ेा्. वैर्य ेुजया सााक� ब्लूक कम्च ग्.” 

म् मग घाांे गेल्. वैर्र चलु्वा चा चडवला आ्ेा. बा्लूा बसल्. माजयाकडे 
बगरू वैर् आसंल् र् म् ीण आसंल्. ीण ््ाांे वासले वैर्चया आसंणयांे दकु आ्ेे. भा  
बा्लूा बांदलेलं घा बगायला गेला. र् शेवेाच्  ये  ल्. ब्लल् “ेु् ्  ये  ल् 
क� ब्ल लावेल् ेमुका. लयराक येवक राये रां ेमु्. ीण काय ग् अकतया येवक राय” 

“मावश् श्क आ्े्. आासअीसलांे आ्े् अेचाच का् आ्ेव गे. साकूर कसा येणाा?” 
म् ब्लल्. शेवेाचया  येकडे ब्लायच् संवय आ्े् े् ्ाग् झाल्. 

“ सा गे एक शे्ाा्ण.  येचया मायेर ्ीेां भा क.  द् े् अेचया कडेच ्ेव्. 
म् गेकयाा म् काेंय सगळा. ीण  मचयाा माया काेां. मग अेचया कडे ांवक रकु् 
श्कीणांे?” म् ब्ले आ्ेे.  

चा ्ाला र् वैर् माजयाकडे बग ूलागल्. सम्ले भा ला चा उायला अेला ला् 
 ल्. म् भा चा की घेवरू भायेा अदला र् ीाे  ल्.  ेा द्रच की आ्ेे मला र् 
शेवेेचया  येला. म् अेसाा की घेेला र् मा्ा  दार तयांे ओेरू अेला ब्लल् “घे” 
े् एकदम अभयाल्. शेवेेच्  ये आसंायला लागल्. मला सम्रा काय झालं. ेा 
ब्लल्. “ ग् अेचया सासवेचा ाा्  सा  ्रू. म््रू माीरू खावचा लागेा. सासवेक 
समा्लां ेा?” 

द्र अमर्सांे मला सम्ले.  ये अआला सासाुवास काे्य. ााग ााग झाला. मा् े
अदवस  सवले.  येला काय चांगले वागेांच राय येे? 

भा ला ीण ्कायला गेलं. तयाचा म्सा आलकंाा ्कला र् सम्ले.  ेा  ये 
 कयाा काय आ्ईल? भा  बडबडेल  येला. भांडण, र् मग ीाे मुंबयचा ासेा. 

ीण काय राय झाले. िांवेच  ये  ल्.  सासे साके ब्ले आ्े्. चा काेे 
मआणाल् भा र सांग्ेले झालां. मग अेथंच बसल्. म् भायेा  ल् ेा माजयाकडे बगेच 
बसल्. म् चाा वसारर्  ल् आ्े्. मुंबयचं सुक र् वय द्र् �ीाला खलुवेाे  से 
 ेाच शेवेाच्  ये ब्लल् आ्े्.  य़ेलाय ेेच अदसे  सणाा. 

 माळा  कयागे ब्लल् “ये ग् बाय मा््.  वश्च् याद ीण राय येवक ग् 
ेकुा?” 

मला ीयकयांदाच मायेच् ब्ल्  येकडूर अदसल्. खा् क� मेलब् वाचयालाच 
ोावकू. म् र् भा   येचया बा्लूा बसल्. भा र बेगा ख्लूर सगळे भायेा काडायला 
साुवाे केल्.  येला साड् र् एक अमसाइचा ीडुा अदला. मग वैर्ला आांक घालायला 
सांग्ेलं. े् भायेा  ल् ीण लांब  ब्. मग अेच् साड्, दादाला शास र् ि्ेााचे ीार 
अदले. एक अमसाइचा ीडुा दवेरू ब्लला. “आा ीडुा ीावणयांसास्. ेजुया मआायेा् ीासवायला.”  



वैर् बगे बसल् ीण ाुडे येवरू सगळे घेईरा. मग भा  ब्लला.  गे घे बग साड् 
 वडल् क� राय.  ये कडे बगे े् आळू ीलेु  ल् र् सगळे खळवसूर  ंे गेल्.  ये 
खाल् बगे गी आ्े्. साड् गक्ााे आ्े्. ीण ेकडावा रााा्ग् अदसे आ्े्.  

्ाा  ााम क�र  म् ्ेवायला  सल् ेा दादा  ला आ्ेा. मग ्ेवरू दादा म् र् 
भा  ीडव्े बसल् आ्े्. दादा ीयकयांदा गी आ्ेा. मग भा  ब्लला “इसेचां घा बाां 
बांदलंस. ीडव्, चलु्च् ख्ल् र् भायाच् ख्ल् सगळ् ्ार आे.” 

“आ्य सगळां काम म् र् बायलेर केलाव. क्ण कामाक ब्लावच् ेा ीैशे खंयसरू 
आाडेलांव? केलांव वांयच वांयच आ्ये ेसां. ीण चाा ्र र् द्र  ंबे े्डूचे लागले 
लांकडासास्. ेे काीरू वाशे र् ाळय् काडूर अदकयार सुे ााार. ीण ीैशे दवेचे ांवलेे ेेचे. 
कंुभाााचाय ेांच झालां.” दादा 

“ब्लव ेेका  उा, बगुया काय ेां” भा  मआणाला. 
मग सगळयांचे ीैशे भा र अदले. दादाला ीसक�र ब्लला. “वैर् सकुाे ावांे बग ाे. 

े्डाासरू वासे राय. र्  येक ीण कामा क�क सांग. े् खंय गांवभा भसाकेां? रायेा 
इसेच् गे काशांे अेच्. े ूब्ले ्ा.” दादा खाल् मार क�र बसला आ्ेा. 

 येला ााग ााग झाला े् अदसे आ्ेा. ीण ब्लल् राय  सल् र् घाांे गेल्. मला 
वासे आ्ेे भांडाण आ्णाा. ीण काय राय झालं. 

 ेा  ये एकस् ीडायला लागल् आ्े्. भा  ब्लला ेे दादाला ीसे आ्ें. रायेा 
े् ब्लला  सेा. म् मागे गेले ेा वैर् ड्ळयांेूर ीाण् काडे ग्ोा झाडे आ्े्. म् 
अेचया आाेरू झाडू घेेल् र् झाडायला साुवाे केल्. ब्लल् “मआायेा कुसचया गांव् 
ेु् ं?” खीू काय अवचा� वासे आ्ें ीण एकच सवाल  ला ेकडाेरू. ेेवडा ीाुा ीडला 
 मचं मैेा ्ळुायला.  

खांक�र े् सांवाल् र् ब्लल् “आाकूळाक चाा मैल आा आयंसरू.” 
मा्ा ग्ोा ्ाडूर ्ाला र् अेला आाे ीकडूर मागे झाडांे रेल्. ा् ब्लल् 

“ब्ल” 
र् े् आलदंकूर ाडायला स�ु. मावश्  सवल्. ाडंू द ेमरांेलं  आावरू ्ाईल. र् खांच 

थ्डावेळ गेला र् े् ब्लल्. “आ ेबाे  से. बगेे माकां बाां आ्ये ेां. ीण सासबूाय 
अके्य केलंय ेा् चांगला राय मआण्े. सगळया कामांे ख्ड् काडेे. शेेा ीासरू, घा 
साावनया ीासूर, ददू काडरा, कीडे, भांड् सगळाच एकसा कसा काेलंय. काय रा काय 
ेा् काम ावला मग गाळ् घालूक सु�. ््व दवेच् स् वासेा”  

म् भ्गलेलं रा ओ. मला ीसकर समा्लं काय आ्ेय ेे. गी ाआा मआसलं र् घा् 
 ल्.   ये दााांेच बसल् आ्े्.  मचया े्डाकडे बगे, म् ्कर  श् ीसुीसूु 
लागल् “�ा ीांडाया ीायाचा ईला आा. ेा घालेला  ग्. लावेला मा्् वास.”  



द्ग् र ब्लेा घाांे गेल्. वैर् कामाला लागल्. र् म् शेवेेचया  ये कडे गेले. 
े्चया कडूर सगळ् मआाये् अमळाल्. ीयकयांदा वैर्  बाा्र कामे का्. ीर ा्् ा्् 
कसकस, मग भा  र् बाी  ले अेचे. भांडले. अआर् सांगले “घेवरू ्ा ी्ा्क, म् एकसठयार 
केलंय इेकया वसार.  ेा सूरेक रक् क�क?” ीावणे अभयाले. ्ांवयाक आाे ््डूर 
ब्लले “सांबाळूर घेवा. खीू कामस ू आा  मचा चेडू.” दादार ीावणयांक शबद अदल् 
काळ्् रुक् क� र् गेले. 

मग ीयकयांदा दादाचं र्  येचं भांडाण झालं. दादार िमक� अदल्. “घा स्डूर ्ाव 
ाव एकस्” र्  ये थंड झाल्. 

म् घा्  ल् ेा दादा, भा  र्  ये बसल् आ्े्. भा च ब्ले आ्ेा.  येला 
ब्ल लावे आ्ेा. “इसेच् वास लावलंस  ेा दादाच् रक् लाव.” मआणाला र्  ये ाडू 
लागल्. म् मग अेेरू अरगरू गेल्. मरांे  ले  येचं रासक काय बगायचं. 

द्र अदवस झाले र् ेाई गांवकाण्च् खीू सय  ल्. गी गी आ्े्. भा र ेाडले. 
मआणाला “इसे काय झालां.  ये काय ब्लल्?” 

म् मारेरेच राय ब्लल्. ीण मग ेकडाेरू अरगाले “ेाई गांवकाण्ला भसेावं वासेय. 
लय सय येेेय.  ीकाा आायेे अेचे.” भा र ेे मरावा घेेले र् एक अदवस स्डूर सकाळ् 
्ावया ब्लला. सांचचयाला ीाे येव ूब्लला. 

ेाई गांवकाण् कडे गेल् ेा घाांे घऱीण राय वासलं. कायेा् अबगडलेलं.  ंे गेल् 
े ेाई खासकयाे आ्े्. खीू श्क आ्े्. गांवका भायेा झ्कयावा बसूर भा ला ब्ले 
आ्ेा.    

“इेकया डॉ्ाारा काय बा्बा गांवे राय. वशेद  सा काे राय. मुंबयक रेेव 
ीलुकया  सवडठयांक.” गांवका 

भा चा  वा्  ला “इसेच् ््व  सा ेाईवंा, मुंबयक ईलास े काय सांगा 
लागल् मदे ेा. खंयचया आाअसीसलांे दाकवेलांस?  म् ीाळांे ावेव थंय े्र चाा 
म्स् आाअसीसला आे थंय ईलांस ेा ्वळ.” 

“काय मआाये खंय ीासवे्े ेां. ीण ी�् दवेर ोेवा. ्वळ  सलां ेा येव. माणसू 
बळ लागेलांच” गांवका ब्लला. 

ेाईच् सय का  ल् ेे मआाये ीडले. मला मायेर केले अेरे. चााच मआयरे सवास ीण 
खीू मायेचा. े् ााा श्क मआणूर  ंेरू सय  ल्. े्चया कडेच बसरू ाआायले. मर 
थाायावा येईरा. चांगकयारा दवे कां  सं श्क ीाडे्? दीुाा् भाका् भा्् ्ेवायला 
 णल् अगळूर ्ाईरा.  

ााे् घा् ीण चैर राय. ेाई श्क ीण  ्य अेरे चेायाव�र मायेर आाे अाावलार. 
मआणाल् द्र कआारगे र् एक ी्ाग् मळेु ््व घ्साळे्. दकु सआर राय आ्े. ््व ्ाईल 
ेा बां वासेल. मला ाआा र ाआा र आचे ब्ल सयार् येे र् भय येई. ााे ्ागरूच गेल्. 



द्र अदसार् मुंबयला गेल्. ीाे ीवू� सााखं चालू. र् भा  अमल मिे मला र्का्चं 
ब्लू लागला. म् ब्लले “े ूकाय काश्ल ेे. े ूमाझं बांच बगणाा.”  

भा  आसंला. ब्लला “इसे ेु् ् भाषा रा िड गांवच् र् श ु. चाळ्ेकयां सााख् 
ब्लेेस.”  ेा गांव स्डूर मुंबये चाा वसर झालेल्. मा्् भाषा बदलल् आ्े्. भा  
सााक� सदु भाषा मला  ्रू राय यायच्.  ्बुा्चूया ब्ले ेे ्कूर म् ेश्च ब्लू 
लागलेल्. समुे्बाई वांचायला सांगायच् ेेवा ीसुेकाेल् बा्बा यायच् ीण  संच 
ब्लेारा राय यायच्. 

अमल मद ेमदं् आ्े्. े्र चाा मआयरे लागे्ल ब्लले. मग म् ीाे शाळा स�ु क� 
कां अवचााे आ्ेे. ेा भा  राय ब्लला. मावशे बा्बा ाआा र अशवण, भाे श्क ब्लला.  

मावश् सगळं का्. चाळ्ेकया  या बाया झबल् स्ीडठया ीासरू ेे कआारांचे ीाका 
ी्लकयां ीाे् सगळं मावशे कडेच अशवरू घयायच.े म् अेथे बसरू अशकू लागल्. एक 
अदवश् समुे्बाई  कया र् ब्लकया “ ग े ू ीलेु अशकलं ीाअआ्ेस. आलशाा  आसे ेूं. 
भावाकडे ब्लू कां?” म् कायीण ब्लायचया  द्च मावश् ब्लल्. 

“भा च राय मआणाल् व्. ेेचा लग्र कसा आ्ये मग, ेाय दसुाेीणाचा?” 
“मआण्े अआचं लयर झालंय? मग आ् रवायाकडे राआ् ाआाे?” समुे् बाई 
“कुकू खंय लावेा. ेेच् घ्व चाा मआयनयांे गेल्. कआार आ्ेा ेा ेेवा. कसला 

लग्र? ीण डाग ेा लागल्.  ेा अशकला ेा ेेवड् अशकलल् क्ण गांवेल्. भा  
बा्बा मआणेा.” मावश् मआणाल् र् समुे्बाई चकुचुककया. थ्डा वेळ गी गी ाआायकया 
र् गेकया.  

म् मरांे मआणाल् ख्कयाश् लग्र काय लग्र आ्ें. म् ेेवा चौदा ींदााच् आ्ेे. 
 ेा अआेे बगेे ेेवा सम्ें लग्र मआणं्े काय ेे. गी मावश्रे अदलेकया काीडारा सांके 
घाले बसल्. भा  सगळं बा्बा काणाा आ ेसम्ल्. 

चाा सा अदवसार् मावश् ीाे श्क झाल्. ीयकयांदा आाअसीसलांे आ्े् ेेवा डाकसा 
ब्लला आ्ेा “ीाे श्क ीडल् ेा इथे  णायच्.  ंगावा काडू रका.” 

दसुाया अदवश् सकाळ् मावशेला घेवरू ीकया र् भा  आाअसीसलांे गेले. म् ्ेवण 
खाण बग्ेले. दीुााचयाला भा   ला र् ब्लला. “मावशेला आाअसीसलांे ोेवल्. 
दीुााचयाक े ू्ा र् ीकयाक स्ड. ेेका र्का्ा ्ावचा आा.” म् मार आलवल्.  

मावशे साो् कां्् केल्, बा्ााांे केळ् घेेल् र् आाअसीसलांे ्ाे आ्ेे े् सम्ा 
गांवका चाले येेांरा अदसले. गांवका र् मुंबये? मला इचाा  ला. अेेकयांे गांवका 
सम्ा. मला बगरू थांबला र् ब्लला “ेूं इकडे खंय?”        

“मावशेला आाअसीसलांे ्ेवाण उायला चालल्य. ेमु्?” म् इचााले. 
“ेमुच् ेाई लय श्क. े्का आाडलंय सासा आाअसीसलांे. ्ाेंय लवका डा्ा येवच् 

वेळ झाल् आा.” र् गांवका अरघरू गेला.  



म् अवचाा का्ेच आाअसीसलांे ीकचल्. ेाई गांवका्ण र्ाे सम्ा येे आ्े्. ेश् 
काय ेाई माजया वा ााा ेा िा वसारर् म्स्  सल े्स एके्सच्. इेक� कश् श्क 
झाल्. मावशेला अेचया अशकीणाचे ब्लले. े् लगेच ब्लल् “भसूेर ये ग् ी्ाा. क्ण् 
 दाा अदकल् अवस� रये.”  

मावशेला ्ेवाय खायला घाेले र् बसले. ेासाभाार डा्ार् कसले ेा् ेषद 
अदले. मावश् ्ाा बा् अदसे आ्े्. मआणाल् “इसे, काम राय काय राय झकीेय म् ेास 
द्र ेास े ू्ा आ्याेा. काळ्् रकु् क�. बाां  सय म्.” 

“घाांक ्ावर काय काेलंय, क्ण आा घााकडे? े ूर्् म् ेाई गांवकाण्क बगरू 
येेय.” मला  ेा आाअसीसलांे कुणाला कसे श्दायचे ेे मआाये ीडले आ्ेे. सासा 
आाअसीसल केम आाअसीसल ्वळच आ्े.े गेल् चाले. आाअसीसल म्ोे आ्े.े खीू गद�. ेाई 
गांवकाण्चं रांवय मआाये राय. मग काय अााे बसल्. काय काय का्े आ्ेे. मग वाचया 
म्कयावा गेल् ेा गांवका एकद्र डा्ाां बा्बा ब्ले येेारा अदसला. म्  ब्. माजया 
सम्�र गेला ीण मला बगरू ीण ब्लला राय. आाेारेच थांब ब्लला. म् अेेेच  ब्. मग 
 ला र् मला ेाई भसेल्. एका खासकयांे आाडअीं्ा आ्वरू ीडल् आ्े्. काळ्ांे िसस 
झाले. या पेमळ बाईला काय झाले? मला बगरू ेाई ्ाा आसंल् ब्लल् “इसे ेूं  लंस, 
बाां वासला ग्.” म् गी बगे ाआायले ेश् ब्लल् “काय खाां राय ग्. खीू सआर काेंय. 
ीण ेाास खीू ग्. घााकडे ी्ाा कश् ावेंे दवेाक ोाव.”   

माझया सम्ा अेच् े्र् ी्ाे  ल्. म्सा संतया बााा वसारचा, मगचा वामनया रव 
वसारचा र् मगच् रल् सा वसारच्. सगळ् अेकडे. र् आ ेद्गे इकडे. कसे का्े  से्ल 
काळ्् मला ीण  ल्. ेेवडठयांे ेाई ब्लल् “िा अदवस ावचा लागाे मआणेे डा्ा. 
मग ्ाेलंव गांवाक.” 

द्र अदवस मग म् मावशेला ्ेवण दईे र् ेाईकडे ्ाई. द्र अदवसार् मावश् घा् 
 ल्. मग अेला सांगूर दीुााचयाला म् ेाईला भसेायला ्ाई. द्र अदवसांे ेाईला ससु् 
दणेाा र् ीाे ींदाा अदवसार् यायला लागणाा  से गांवका अेला सांगेारा सम्ले.  

मग सांचयाला गांवका  मचया कडे  ला. भा ला भसेायला. ब्लला “द्र चाा 
मआयनयासास् ख्ल् अमळांे काय व् या चाळणे? अआका सााक् सााक् गांवाक काय 
रेेलंय. चाा मआयरे ई ं् ेकशरा घेवच् लागे्े ब्लले. र् आय ावलंव ेा ेमुच्य स्बे 
आ्ये.” 

भा  मआणाला “काय ेा् क�या.  श् चाा मआयनयासास् राय दवेचे ्ागा. ीण 
काेंय काय ेा्. ेमुचया कााबााण्र लंय केलासार इसे सास्. र् इसेकय माया आा ेेच्. 
 उा येवा.”  



ेे चा अीवरू गेले ेसे भा  मावशेकडे गेला र् ीाे येवरू ब्लला. “इसे े ू र् म् 
मावशे कडे ावया. र् ेेका आय ाव द.े ेकूाय बाां ेुजया ेाईच् सेवा क�क. ख्ल् काय 
ेेका गांवच् राय र् काय काे्े ेे?” म् आ्काा मारेरे अदला. 

मावशे कडे गेले ेा मावश् ब्लल् “ीनुयवार ग् ेूं. मा््य सेवा काेंस र्  ेा 
ेाईच्. सेवेर ीनुय गांवेा ग्. दवे भला का्े ेु् ा र् भावाचा.  स् क्ण  ील् ख्ल् 
दयेे राय क्णाक.”  

चाा अदवसार् सकाळ्च गांवका ेाईला घेवरू  ला. द्र अ्रे चडेारा अेला को्र 
झाले. म् भा  र् गांवकार् ीकडूर चडवले. खासेवा अर्ल् र् मा्ा आाे ीकडूर 
ाडायला लागल्. म् काय ब्लणाा? गांवका र् भा  ग्ला्े ब्ले आ्ेे. मावश्  ल् 
र् म् ेाईस् ओळक केल्. ेाईला ाडेारा बगरू मावश् ब्लल् “भ्ग  सेे व्. 
भ्गचूेच लागेे. आ ेअदस ावचे राय. थ्डा स्सकू लागेांच. बाे आ्शांे व् लवका.”  

गांवकार् मग कुोल् कुोल् ेशद े केवा केवा उायच् े् मला सांग्ेले. भा  
कामावा ्ायला अरगाला, दीुााच् ीाळ्. गांवका ीण बा्बा भायेा ीडला. म् र् ेाई मग 
्वळ बसल्. ेाईला ्ासे ब्लवे रवे.े र् मला काय ीण ब्लेा येे रवेे. मरांे खीू 
वासायचे अवचााायच.े ीण ेकड  गडेच रवेे. े्ला कां्् क�र खायला अदल् ेा चाा 
चमचे खावरू ी्स भाले ब्लल्. द्र ेासार् दीुााचयाला गांवका ाळं घेवरू  ला, काीू 
लागला ेश् म् ्ा  लागल्. ्ाेां ्ाेां ेाईला ब्लल् “भाका् भा््  णूं?” ेाई 
सम्ल् म् गांवकाांसाो् अवचाेेय. अेरे तयांरा अवचााेांच गांवका ब्लले “ ग् ेेण् 
ख्ल् अदल् �ांच अके् केकयार्.  ेा ्ेवचाय खंय ेेचाा साकूया? म् भाया खावर 
इलय र् भायाच खायर.”  

म् मावशेला सांग्ेलं. े् ब्लल् रंेा े् ब्लेल गांवकाश्. दसुाया अदवश् 
सकाळ् गांवका, मावश् र् भा  सगळेच ख्ल्े आ्ेे म् चा का्े आ्े्  र् मावश् 
ब्लल् “गांववाकयार ुमरांे काय ोेव रकु्े.  मचया कडे ्ेवलांे ेा कम् आ्वचा राय. 
र् ीडलांच ेा साग ूेमुका काय माय आाडूक भा््, रायेा साका, चाच् ाक�. एकमेकांक 
ि�रच ावचा लागेा. मग ्गांक बाा वासेा. ेमु् राय इसेक  दाा अदलास. अके् माया 
काेां ेाईचं्. म्सठया भयण् सााक� काेां. ेेचया ेकडाे ेाईर घाेलल् घांस ईसााक राय 
ेां. मग ेेचयासाो् ेेचया ेाईच् सेवा  मकाय बगचु् लागेल् व्. काय अचंेा क� 
रकु्.” 

मावशेचया ेकडूर आ े ्केारां अके् बाे वासले. अके् सम्दाा, ीणुयवार वासल् 
मावश्. गांवका ीसकर ब्लला “ेमु् एवडां मआणेास ेा मा्ा कामच झाला. ी्ाां अेकडे 
एकस् आे. म् ्ाेय गांवाक. अआचया साो् इसा आा बगणााा. म् काय काेलंय आयं. ेशदा 
ेांच देे ा. ाळा  णचूा ेांच बगाे. मग माका काय कामच राय. आाअसीसलांे रेवचया एक 
अदवस  द् येयर. चलांे?”  



“व् ीण काय ्ासे कम् झाला ेा? श्कीण काय का्े सांगकू येेा?” भा  
ब्लला. 

“दा येळेक ई ं् ेकशार अदला क�  स् ेाास आ्ेल् मआणाले डा्ा. ीयकया ीा्स बा् 
आा  ेा र् सदुाांे एक द्र अदवसांे. र् काय वांसलांच ेा ेाा काा. दसुाया अदवश् येयर 
म्.” गांवका मआणाला र् मग सगळयार् मारले. 

दसुाया अदवश् गांवका गेला र् म् ेाईचया सेवेला लागल्. द्र अदवसांे खा् ेाई 
ब्लायला चालायला लागल्. र् मावश् ब्लल् “बग गे ेाई, ी्ाार ेुका लवका  बया 
केलार.” ेाई आसंल् र् मा्ा आाे घेवर मायेर अेचा आाे अााव ूलागल्. मग ेाई आळू आळू 
्ार चालू लागल् र् मावशे कडे ीण येव ू लागल्. ीांच सा अदवसार् गांवका  ले. 
ेाईला बगरू ब्लले. “डा्ाा ीा्स इसेच् आाे बा् अदसेां.” र् मग मावश् र् सगळेच 
आसंले. म् एकदम लाल झाल् र् भायेा ीळाल्. 

द्र अदवस आाअसीसलांे ेाईला ोेवराा. ई ं् ेकशर दरेाा ेा म् बा्बा गेल्. ेाईला 
ई ं् ेकशर अदले र् दीुाा ीयाे ेाई झ्ीरू गेल्. ीण  ोल् ेा  बे ीण आ्ेा येईरा. िडीडे 
आ्े्. ीांला् ासक झाल्. दसुाया अदवश् ेा  ्रू गळाोल् चालायला ीण आ्ईरा. डा्ा 
ब्लले “घा् नया सदुाेल ेबयेे द्र अदवसांे.” 

चांगकया माणसाला अबगडवरू घा् ्ायला सांगणााे डा्ा ीयकयांदाच ीायले. िा 
वा्ेां घा्  णले ेा ीयकया सााकेच  चलूर नयायला झाले. गांवका एक अदवस ाआायले 
र् ीाे गेले. मग म् र् ेाई. यावेळ् ेाई लवका  ब् झाल्. अेसाया अदवश्च चालू अा� 
लागल्. र् बाे वासले. मदरुच ी्ाांच् याद काडूर ाडे. मलाय ड्ळयांे ीाण् येई.  

 से े्र मआयरे चालले ेाईला  ो वेळेला ेा् ई ं् ेकशार अदले  सेल. ेाई  गद्च 
खंगरू गेल् आ्े्. मग डा्ा ब्लले “चाा मआयनयार्  णा दाकवायला. ग्ळया ेशदे 
बा्बा उा. बाे वासेल  ेा.” 

घा्  ल् ेा सामाराच् बांदबांद काायला गांवकार् घेेल्. म् घाबा् झाल्. 
दीुाा् भा  कामाव�र  ला र् गांवका ब्लला “अदरा भा  एक इरे् आ्े्.” 

“काय ब्लारा” भा  
“इसेक ीासवशांे काय व्? अआका सांबाळूचा माका आ्ये  सा राय वासे. इसा खीू 

मायेर काेां. चाा मआयनयार येेलंव ेेवा घेवर येयर. ीगाा दयेर अमल देे ा अेेक्.” 
गांवका. 

“बग्ेलां  म्. ीण ी्ााचा लग्र क�क बगेंव. मावशे कसा क�या गे?” भा  
मावशेला अवचाा्े आ्ेा. 

“ ाे श्कीण काडूक ब्लवेसे. �ा ीणुयाचा काम ाे. ्ाव द े ेेका. येये चाा 
मआयनयार” मावश् मआणाल् र् गांवकाार् अखशाेरू ीैशे काडले. मावशेला द्रशे र् 
भा ला आ्ाा �ीये ीुलठयांे ोेवले. र् ब्लले खीू मदे झाल् ेमुच्. भा  मआणाला “चाा 



मआयरे भाडा ेमु्च अदलास, ाळा ेमु्च आाडलांस,  म्य कद् राय े् खाकलव. ीैशे 
कसले देे ास.”  

“ेमुचे खीू  ीकाा झालेसे. आ ेीैशे ेा कायच राय. ोेवा ेे माजया साो्” गांवका  
मग सगळे एकदम गी झाले. भा  मग मला बगरू ब्लला “इसे े ू्ावक ेयाा आस?” 

द्र अमअरसे थांबरू म् मारेरेच आां मआसले.  
मग सगळ् बांदाबांद झाल् र् दसुाया अदवश् गांवकार् कआार गाड् भाडठयारे केल्. 

ेाईला ्मणाा राय बस मआणाला. मग  म् तया गाड्र  गांवचा ासेा िाला. 
गांवाला ााेचयाला ीकचलक. सगळं  ंग िालं आ्ें. ेाईला बगूर सगळ् अीलावळ 

्मल्. म्ोठ या संतयाचया ड्ळयां ीाण् अदसले. वामनया घाबाा झाला. रल् ेाईकडे 
िांवल्. म् अेला ीकडल्. ेाईला झ्ीवरू मग रल्ला अेचया कडे अदल्. सगळे गी आ्ेे. 
एकस् रल् ब्ले आ्े्. अेला कायीण सम्े रवेे. ेाईचया ड्ळयाे ीाण् आ्े.े ेे 
सांवाे े् येका येकाला ्वळ बसवरू ब्ले आ्े्.  म् वासेेच ्ेवरू  ल् आ्े्. ााे 
झाल् र् सगळे अर्ायला गेले. ेाई ्वळ खाल् झ्ीायला अदले. ीयले ीडव्े झ्ीणाा् 
म्  ेा साळ ेाईचया बा्बा.  

सकाळ्  ोले र् ेा ेाई ब्लल् “इसे  ेा ेकुाच बगचुा लागेला मा्ा सगळा 
काम. अशकवेय ेुका बसूर बसूर.”  

मग खीू ल्क भसे सयायला  ले. बाया  कया. सगळयांरा चा ीाण् केले. र् 
रल्ला  ंग्ळ घाेल्. े् ीाो्च लागल् ेचू घाल  ंग्ळ. मग ्ेवणाचे सांग्ेले. 
ीैायाला  लेकया द्र बायारा मदे्ला अदले. र् ेाईर् सगळे कावरू घेेले. म्  स 
अदवसांे सगळं सम्रू घेेलं र् काम सकुा साळ चालायला लागलं. गांवका मग तयाचया 
भायेाचया कामांे ाआायला लागला.  

ीैायाचया बायारा सांचयाला भाे, ेांदळू रायेा कणया म्च दईे.  ् या माीारठ दईे. 
ेा ीैाेकाण् बाया माया काायला लागकया.  

मआरैा  द्ड मआरैा झाला  संल. र् ेाईला सांचयाला भायेा  अणे आ्े् ेा ेाई 
एकदम अकंचाळूर िाीकर खाल् बसल्. खीू ईवळायला लागल्. म् अभयाले र् ेाई ेाई 
क�र वाडायला लागले. एक द्र बाया िांवकया र् ेाईला  चलूर  म् अेचया खासकया 
वा झ्ीवलं. एक गड् गांवकाला श्दायला िाडला.  

गांवका येयसे्ीा ेाई ईवळेच आ्े्. गांवका  ला र् ब्लला “दकुेां काय? 
डा्ा मआणालल् केवा दकुला ेा एक ग्ळ् उा. ेेण् अदलासार माजयाकडे.” तयारे 
ेेचयाकडूर ग्ळ् कालूर अदल्. र् ेाई झकील्. ााे् ्ेवायलाय राय  सल्. दसुाया 
अदवश् अदवस वा यायला लागला ेा् अर्लेल्. म् अभयाल् र् ्वळ ्ा र आांक 
मााल्. गांवका ेे ्कूर ब्लला “ सव ू रक् अेका. ग्ळ्  ेााल् कण  साे.” अदवस 
मउार्वा  ला र् ेाई ्ाग् झाल्. ीाण् माग्ेले. ीाण् र् कां्् म् रेल् ेा मआणाल् 



“इसे काय खाां राय मा्ा. या दकुणयाेसरू  ो्र  सा राय वासे माकां.” म् अेला गी 
केलं. र् कां्् भावायला साुवाे केल्. माझे ड्ळे ीाणयार भाले आ्ेे ेे बगरू आसंल् र् 
ब्लल् “इसे, े ूकाय मा्् भणै नआय, क� क्ण नआय, ीण ाडें माजयासाो्. अके् ग् माया 
काश्े. वायस ग् इेक् ््व लावच्. मग ेाास आ्ेा.” माजया ड्ळयांेरू ीाण् ीसकर 
भाया  लं.  

मअआराभा  संच चाललेलं. कद् दकेु. मग ग्ळ् उायच् मग ेाई  दार  दार अदवस 
अर्ायच्.  ेा गांवकार् ग्ळया माजया कडे अदकया र् एक ग्ळ् अदकयावा द्र अदवस 
दकुलं ेा् राय उायच् ब्लला. े्र मआयरे आ्े  ले र् दकुणं वाललं. ेाई ी्स ि�र 
ईवळे. गांवाेले वैदबुा स�ु झाले. झाडीाला वासूर ी्सावा लाव ूलागल्. ी्सांे काले दवे ू
लागल्. र् ेाई सााक� ईवळू लागल्. सगळ् कागद ं घेवरू गांवका शाांेकया डा्ाला 
भसेाय गेला. े्  ला े् काळा अोकका ीडलेला, चेाा  ेालेला.  

एक अदवश् दकुणे वालले र् ेाई कणे ाआायल्. ााेभा म् अेचया बा्बा बसरू 
ीाो्ा आाे अाावे बसल्. सकाळ् गांवका  ला, सगळ् ी्ां  ल् र्  ्बूा्लूा 
बसल्. गांवकाण्र सगळयांवा र्ा अाावल् र् गांवकाला ब्लल् “म् ्ाेंय, ी्ाांका 
सांबाळा,  गडठयाा स्डू रकु् ेेका.” र् मग सगळ् ाडााड सु� झाल्. म् अेेरू भाया 
ीडले. सआरच आ्यरा ड्ळयांेूर सााकं ीाण्. थांबेच रवें. मग एकदम बकब  सल् र् 
 ंे िांवले. ेाई गांवका्ण्रे मला ्वळ ब्लावलं. बसवलं र् काय ीण र ब्लेा बगे 
बसल्. काय सांगे आ्े्? म् कार ्वळ रेला. ीसुीसुल् “रल्क सांबाळश्े?” 
ाडेांरांच मा्् मार आलल्. थ्डठया वेळांे ेाई गेल्. या माणार मला ीदाांे कायेा् 
साकलं. कसं काणाा रल्चं? काय सम्लं राय. अरये् वा स्डूर म् गी मार गडुययांे 
घाेल्. 

गांव ल्सला.  याबाया  कया र् ेाईला घेवर गेले. घा अभे्चं झालं. कायीण 
सदुाेरा. गांवकाच् भैण  ल् आ्े्. अेरे सगळा कााबाा द्र अदवस सांबाळला. वेळ गेला 
र् दकुाचा भा कम् झाला. गांवकाच् भणै गेल्. म् सगळं बग ूलागल्. ीण म् अके् 
अदवस बगणाा.  ेा भा ला कळवलं ेा? े् येवरू रेईल? अचस् अलव?ू क� गांव ्वळ 
 आ.े  येकडे ्ा ? काय क� काय क� चाललं. मग रल्  ल् ाण् घेवरू र् वेण् 
काायला बसल्. मला ीासवायचं गांवका ीण ब्लेरा. वामनया  ला र् ब्लला “माई 
भकू लागल्.”  ोले र् तयाला ा्व र् ददू देे ारा अवचााले “वामनया, माका माई ब्ललस. 
खंयसरू रांव काडलंस माई?”           

“बाबार सांगकयार ेकुा माई मआणचूा.” वामर ब्लला. मग म् घाांे र् भायेा माई 
झाले. सगळे अवद् ीाेु ्ाले र् म् एकदा वामनया कडे ब्लले “भा ला अचस् अलवायला 
आव्. मला ्ायला ीाय्े.” वामनया बगेच बसला. मग तयारेच केवाेा् गांवकाला 
सांग्ेले  सणाा. ााे् ्ेवेारा गांवका ब्लला “ म् कळव ू भावाक.  मच् 



्बाबदाा् े्. ्ाा घड् बसल् क� स्डूर येव ेकुा. कश् घड् बसवेलंव ेेच्च इचाा 
काेंव.” 

म् गी झाले. गांवका सगळे बा्बाच काणाा वासले. रायेा् ी्ाांरा े् काय 
सांबाळणाा आ्ेा.  

मग म्च कामाला लागले. ेाईच् ्ागा मला अमळाल्. ी्ाांच् साळा, ीैायांचे दणे,े 
घा ीासांेले काम सगळेच माझयावा  ले. ेाई कश् काायच् ेे ीयकयांदा चाा मआयरे 
बग्ेले आ्ेे. काय को्र राय झाले. ीैा् काणााया बाया माजयावा माया काायला 
लागकया. म् तयांरा  ् या माीारठ ेांदळू कणया उायच्. गांवका कद्ीण काय बगायचा 
राय. सगळा काा्बाा मा्ाच आ्वरठ बसला.  ड् डचण्ला सगळया बाया माई कडे िांव ू
लागकया. र् एक अदवस एक बाई ब्लल् “ेाईच् भणैच गे ेू माई. अके् सगळा 
सांबाळलंस.  मचा ी्स या घााा.  दाा ्ाेा काय वासलल् गे.” म् काय ब्लल् राय. 
ीण मरांे कायमाय बां वासलं. गांवका भाया ीडव्े आ े ्के बसला आ्ेा. े् एकदम 
 ोला र् चडील साकवरू भायेा गेला. 

 ेा मआयरा वा अदवस गेले आ्े.े ेाई  से् ेा मुंबयला गेल्  से्. ीण  ेा? 
मावश्, भा  वास बगे  से्ल. गांवकाार् अचस् अलवल् का राय? भा च् अचस् ीण 
राय. म् गांवकाचया घा् मालक�ण् सााक� सगळं बगे आ्े्. गड् र् बाया सगळेच माई 
ब्लूर मार देे  आ्ेे. बाे वासे आ्ेे. एवडा मार र् चांगले अदवस खीूच कम् अमळाले. ीण 
आ े काय  ीलं घा राय. ्ायला लागणाा. ीण गांवका  ्रू दसुा् स्य काे राय 
अेेीयाे काय ाआायला लागणाा काय? राय राय ेे अवचाा चाकले आ्े.े इेकयांे रल् 
िांवे  ल् र् गळयाला अमो् मा�र ब्लल् “माई चल गे ीच् खेळूक माजया बा्बा.” 
सगळयांे  द् रल् सांवाल् आ्े्. कआार रां लवका अवसाल् ेाईला. माझ्य मया 
ीकडल् अेरे. र् मला ीण अेचा सावास ग्ड लागे. ेाई सााक�च अदसणं, मग मला ेाई 
 ोवे.  

भायेा येवरू  म् ीच् खेळे बसल्. गांवका दीुााचयाला झ्ीले आ्े.े खेळेां 
खेळेां अके् येळ गेला मआायेच राय ीडलं. गांवका कद् बैोक�वा येवर बसले ेेय 
सम्लं राय. मग रल् चुकल् र् मला डाव दईेरा. म् ख्सा �सवा दाकवला ेा ओाडल् 
“बाबा मा््च डाव आा रा ाे” म् चमकूर मागे बग्ेलं ेा गांवका बैोक�वा बसलेे. 
कौेकु का्े  मचा खेळ बग्े बसलेले. चेायावा आलकं आसं.ू म् लगबग्रं  ोले र् 
घाांे अशाले. ला् ला् झाल् कआार ी्ाा सााक� खेळे काय बसल्? गांवका  ले केवा 
क्ण ्ाण.े काय मआणे्ल मरांे.  

वामनयाला अीसाळले चा क� का अवचााायला र् गांवकार् आ् मआणले ेे ्कले र् चा 
क� लागल्. रल् कुाकुाे आ्े् खेळायसाो्. मग ब्लल् “बाबाचया ाुडठयांे कसा 



खेळेलंय?” ेा रल् भाया ्ा र बाबाला सांगे आ्े् “बाबा े ू्ा. माका र् माईक 
ीच् खेळूचे आे.” 

“मग खेळा रा ग्. म् काय काेंय?” गांवका 
“ेूं बसलंस े माई राय खेळूचा.” रल् 
“बाां ्ाेय आां, चा अीेय र् ्ाेंय.” गांवका 
म्  ंे सगळं ्के आ्े्. आ् बया कायमाय ब्लूर गेल् खा् ीण मला अभे् झाल्. 

गांवकाला काय वासेल. 
चा वामनया बा्बा ीासवला र् रल्ला  ंे ब्लवरू चा र् बसा खायला अदले. मग 

एक एक काम काडूर बसल्. रल्ला चकुवायला. रल् ीण अवसाल् र् भायेा खेळे 
बसल्. घाकाम काय कम् राय. ााेचयाला ्ेवणाच् ेयाा् काायला घेेल्. ीासांेूर 
ेा्् भा्् काडल् आ्े्. वांयग् आ्े्. भा्् अचाायला बसल्. ेा गांवका द्रदा घाांे 
ये ्ा क�र गेला. काय ीाय्े ेे सम्ले राय. म् भा्् अचाे बसल्. ााे् भाका्, भाे, 
ी्ो् र् वांयंययाच् भा्् केल्.  

ााे ााा आ्ईल ेा? लवका ्ेवायचे आा गांवकाांचा रेम. मावळूर द्र घसकया झाकया 
र् सगळे ्ेवले. संतया, वामनया र् गांवका वांयंययाच् भा््वा खषू झाले. ब्लले ीण. मग 
मला मोूबा मांस चडले.  

 से अदवस ्ाे आ्ेे र् दादा  ला. गांवका भायेा गेला आ्ेा. म् दादाला बगरू 
 रंदले. ीण दादा ाागांे अदसला “इसे इेके मआयरे आय  संस ीण  मका राय कळवकू. 
भा क ेमुच् ी�् राय मआाये. ेेण् अचस् ीाोवकयार े ूआयं  सस. द्र मआयनया ीूव� 
्ाणाा आ्ेस मुंबयक.  ्रू गेलं राय अचस् ीण राय. माका िाडकयार बगकू. काय झाला 
ेां.”  

“म् सांगललंय गांवकाांका अचस् ल्वा. ेेण् अलवल् वासला.” म् ब्लल्. 
“म  ेा काय कळव ूेेकां? कद् ्ाेलं मुंबयक?” भा . 
“बगेंय इचााेय गावकाांका. रायेा े ूइचाा.” म्. 
मग तयाला चा अबअसकस अदले र् कामाला लागल्. दीुाा् ्ेवर ्ा सांग्ेले. गांवका 

दीुाा्  ले र् दादा ब्लला. “भा  इचाा्े आ्ेा. इसेक केवा ीासवेास मुंबयक. अचस् 
इल् आा.”  

“ेेचयाच ीाो्  सय म्. आ् गेकयाा इसेर सगळा सांबाळलार ी्ाांचा र् कामाचा 
ीण. दसुाा क्ण गांवेा काय बगेय, ीण राय ्मे. ्ाा कळ काडा मआणेय. म्च रेवर 
ीकचव्र. एक शबद देे य. माका ेमुचया भयण्र ्् मदे केकयार ेेच् ीाु् भाीाय ेेकां 
दवेच् मा्् ्बाबदाा् आा. रायेा ीाी लागाे. म् काय ेां बाा बग्र. �् शबद देे ंय. 
गांवकााच् शबद  सा सम्ा.” गांवका ब्ले आ्ेा.  



दादाचं समादार झाले वासलं. े् अरगेारा ब्लला “भा क अचस् अलवा. मग झाला. 
े्च बगेा सगळा इसेचा.” गांवकार् मार आलवल् र् दादा ्ायला  सला. ेा गांवका 
मला ब्लले “सगळयांका देे ास, भावाक राय काय दवेक? ीासांेल् भा्् रायेा 
कुळ्े,  ड्द द ेेेका इसे”  

मग म् अदले. द्र शेा कुळ्थ, शेाभा  ड्द र् वाल्चया शेगा. दादा सगळे घेवर 
गेला र् गांवका ब्लला “इसे े ूइेकया सांबाळंस सगळा र् ेुजया भावारय इेक� मदे 
केलार. ेा ेेका े ू ीण आ्वर काय अदलं ेा  मका लागचूा राय.” म्  रंदले ीण गी 
ाआायले. गांवका मरारं खीू म्ोा वासला. ेसाय े् म् कामवाकयारा काय देे े तयांे ल� 
राय घालायचा. 

गांवका दीुााभा बैोक�ेच बसरू आ्ेा कसला ेा् अवचाा का्े आ्ेा. सयार रसकया 
सााका झाला आ्ेा. मला कामाला  वगड ीडे आ्ें. म् कद्ीण गांवकाचया सम्ा राय 
्ायच्. ीण गांवका  ीकयाच ेंि्े बसला आ्ेा सांचयाला ्ेवेारा ीण गुंगला आ्ेा. 
काय ेे मआाये राय ीडले.  

खीू ााे्ला झ्ीेे आ्ेे र् भासले क्णेा् आांक मााेेय. ्ागल् ेा सम्ा गांवका. 
म् ीसकर  सूर बसल् खाल् मार घालूर. गांवका आळू  वा्ांे ब्लला “भायेा चल, 
आय ी्ाां ्ागे्े काय मआणेंय ेां ्क” म् घाबा् आ्वर ेेचया ीाो् गेले. माजया कडे 
काय काम? वासले मरांे. 

भायाचया ख्ल्े गांवका सांगायला लागला “आ् गेल्, े ू ी्ाांका माया लावलं. 
वामनया र् रल् खीू माया काेे ेुजयाा. दसुां क्णीण र्ाेे राय. ेु्े भाव ेुका ीाे 
ीासवकू मागे लागलेे. माजय् भयण् सांगेे ीाे लग्र का. ीण ी्ाांका माया गावांे का 
राय �ा इचााार ीाो् साकेय लग्र. ीण एक खाां सगळा सांबाळूक क्णेा् आ्या. ेू 
सांबाळेस ेां बगरू इचाा इल् ेकुाच इचा�चा, सांबाळश्े सगळां कायमचा? ेु् ा मर 
 सांे ेाच आ्य मआण. एक  डचण आा म् गांवका, र् े ू कुणब्. ्ाे् येगळ्, लग्र 
क�क राय येवचा ीण सगळा बग्र ्कमभा. ाा् काश्े. बग इचाा का र् सांग एक द्र 
अदसांे.”  

े् ब्ले आ्ेा र् म् लाकूड झाल्. सयार् मर् ीण रवेे ेे सम्ा. बावचळूर गेले. 
 ेरच सम्े रवेा कशाचा. सकाळ्  सल् ेा गांवका सम्ा ीण ्ायच् ला् झाल्. 
चा अीवर गांवका भाया गेला. र् म् अवचााांे ीडल्. 

गांवका म्ोा  सला ेा् माया काणााा आ्ेा. मरार खीू चांगला वासला. ख्कया 
सााकया बा्बा डाग लागलेल् म् मला दसुाेीणाला क्ण चांगला अमळणाा. ीण भा ला 
इचााायला लागेल. तया स्वाय कसं चालेल. े् े मा्ं भलं बगणााा. ीण गांवकाय खाा 
आ्ेा. रल्ला स्डूर ाआायचं मला दकु झालं  सें. ी्ाांच् माया मला ीण लागल् आ्े्. 
ीण लग्र केकया अशवाय ाआायचं मआं् े कसं? ल्कं काय ब्ले्ल? गांवांेले ल्क काय 



मआणे्ल? राय मआसले ेा रल्चं कसं आ्ईल? कद् राय ेे एवडं म्ों म्ों झाकयागे 
झालय. ेसं दसुाेीणाचं लग्र केलं ेा आ्ईल? शेवेा ीण दकु�च आ्े् ीयकयांदा. लग्र 
क�र सुक�च आ्ईल  सं राय, मग आ ेकाय वाईस? खायला डयायला े्सा राय, कीडा ल�ा 
ेा ेाई सााखा अमळे्. गांवका दा�य ी्े राय र् ख्केय राय. म्ोा  संल ीण दणकस 
 आ.े ख्कया कुोे र् आा कुोे. मला अवचाााय  ग्दाच स�ा अदल् आ्े् तयारं. का मआणरू 
राय मआणू? ीण भा चं काय? तयाला �चेल? मावश्  येचया ्ाग् अेला रकु् अवचा�? 
काय रंेा झालं ेा? एक ेा् दाा  गडं ीाय्े. रायेा ााीस आ्ईल ्कमभा. काय क�ं? 
 दर आां र्  दर रा मि् म् सबंद अदवस र् ााे घालवल्.  

ीण मग आळूच  डूर गांवकााकडे बगायच् ख्स स�ु झाल्. गांवका घा् रसला ेा 
बां राय  सं झालं. काम काेारा गांवका र्ाेीुले यायला लागला. मरांे  लं आा कसला 
रवा स्स. मग दसुाया अदवश् ाण् काेारा रल्ला ब्लल् “रल् म् भावाकडे ्ाव? े् 
ब्लवेा” रल् अकंचाळे ब्लल् “राय माई े ूरुक् ्ाव, रायेा माकाय घेवर चल.” र् 
मग आलदंकायला लागल् ी्ा. म् कळवळल्. इेक� माया माझयाा, कश् स्डू? ीसकर शबद 
भायेा  ले “राय ग् ी्ाा राय ्ाये म्. ीण म्सा झालंस काय कालूर लाव रकु् 
घाांतसरू.” े् थांबल् र् मला अमो् मा�र बसल्. मग माझया मागे अााे बसल्. ्ेवण 
खाण काेारा, ीासांे लाकडं  णेारा. अरवड-का काेारा माझयाबा्बा, ्ण ू काय 
अआला र सांगेा म् ीळूर गेल् ेा. काय आ्ें कुणाला मआाये. ीण सााख् मागे मागे. ााे् 
सगळे ्ेवायला बसले र् रल् ाासकर ब्लल् “बाबा माई राय ्ावच् खंय. े ूीण अेका 
्ावक दवे रुक्.”  

माझ् र्ा ीसकर गांवका कडे गेल्. खाल् बगे आ्ेा ीण चेाा आसंाा झाला. संतया 
माजयाकडे र् गांवका कडे  ळ् ीाळ्रं बगूर खाल् मार घालूर ्ेव ूलागला. म् मात 
गडबडूर गेल्. वासलंच राआ् रल् एकदम ब्लूर ्ायल. काय वासलं  सेल गांवकाला. 
कश् ेा् ्ेवल्.  �् काडूर शेण साावरू झ्ीायला आांे�ण घाेलं. रल् माजया बा्बा 
झ्ीायच्. मग झ्ील् ेा झकी येईरा. मावश् र् भा च् खीू सय  ल्. मग केवाेा् 
ड्ळा अमसला.  

ााे्ला भास झाला क्णेा् श्ााव�र चेायाव�र आाे अाावेंय. ्ाग  ल् ेा 
गांवका बसलेला र् म् अभयाले. ब्लला “मारलं ग् मा्ां, खीू सकुांे ोेव्र, बाक� 
सगळा सवयंभवूा.” मग मला ्वळ घेेले. म् थाथाे आ्े्. 

सकाळ्  सले ेा ााे  ोवल्. कालच् इसा  ् इसाबाई झाल् आ्े्. गांवकाार 
मला बाईीण अदलं आ्ें. र् खाया सखुार म् ीण ेे घेेलं आ्ें. म् ी्ाांच्  ये  आायचं 
ोावलं आ्ें. गांवकामुळं मलाय ी्ा आ्णााच रां?  ेा कुोे ीाे ्ायचं? भा , मावश् 
सगळ् एका ााे्रे लांब केल्. र् गांवका, रल्, वामनया माझे केले.  ेा काय आ्ईल ेे 
बगायचं, स्सायचं दसुां काय. 



दीुााचयाला गांवका  ोला र् बंदकू साी क�र ेयाा झाला. सांगावे गेले र् ल्क 
्मले. अशकाा्चा बेे झाला आ्ेा. ीावसाचया ीयकया सा्वा ीेाण् आ्वर ेावा व्े भा 
 ला आ्ेा. ााेचयाला ेावा चाायला येणाां भकेा रायेा ससला गांवला ेा् बेस  सं 
ब्लेारा ्कलं.  

ााे ीडल् चााीांच घसका गेकया र् सगळे  ले. एक म्ों भकेा र् े्र चाा ससे 
गांवले आ्ेे. ससे सगळे गावकायारा दवेरू भेकााचे वासे केले. मग  ंे येवरू मला ब्लला. 
बगा  उा काा. ीण असकायला ीाय्े मआणरू आळद म्ो लावरू वाी काडूर ोेवा. म् ेसे 
काायला घेेले र् गांवकाला ्ेवण वालले.  ् ्ेवायला  ंेच  ला. ्ेवेारा 
ीसकर अवचाालं “ी्ाां झ्ील्?” म् मारेरेच आ् मआसले. आसंे मआणाला “ब्ले ्ा. ेजुया 
ेाईचया ्ाग् ेूं. मरांे काय ीण रक् लाव. ेस्च ोेव्र ेकुा. चाा अदवसांे मुंबयक 
्ायर र् भा क भसेार, मावशेक भेसार सगळा सांगूर येयर. ब्ल लागाे े् माका. सर 
का्र. ीण ेकुा ोीक् राय गांवच् ेां बग्र. ईिास ोेव. र् ्गांक र् ल्कांक र अभेा 
बायले साामया ाव. क्ण काय ब्लल् ेा माजयाश् गांो आां.”  

म् सखुावल्. खाा माद आ्ेा. मला खीू सखू वासलं.  सीरू झ्ीणाा ेा गांवका 
ब्लला “ ेा ेमुका ्ागा अदल् बायलेच्. ीयला  मचयाकडे र् मग ्ा ी्ा् कडे.” 
म् अरयम ्कूर बावचळले. ीण ीाय तयारे सांग्ेले ेसे चालले. म् ा् ्केच  लेल् 
सगळयांचं. संवयच ीडल् आ्े्. गांवका सांगे आ्ेा ेसं ्के चाले आ्ेे.  

मग चाा अदवसार् मुंबयला ्ायच् ेयाा् काायला लागला ेा ब्लल् “म् येेय, 
भा क मावशेक भसेर मआणेंय” 

“या येळाक रुक्, ्ाा माका येवअसथे क�ं द,े भा क सम्ावेंय मग रेयर ीाोसूर 
या काम ्ाा रा्कू आा. थंय ेूं रकु्.” गांवका ब्लला र् म् ्कले.  

गांवका गेला र् चाा अदवसार्  ला. शांे आ्ेा. म् बग्ेलं ेा सम्लां र् 
ब्लला “भा  भसेले ब्ललंय मग खीू ााग ााग केलार मा््, ीण मग म् सम्ावलय. 
मावश् मआणाल्. ी्ा्चया रश्बांे  साच सखु  साे ाे. ेूं काय काेलं? रश्बााुडे 
क्णाचा काय चलूचा राय. मग माका मआणाल्, ेेण् खीू भ्गकयार ेेका सकु अमळांे 
बगा. ेेचा काय वायस झाला ेा भा  स्डूच् राय ेमुका. म्य सांग्ेलंय ््व ्ाये ीण 
स्डूचय राय. ईिास काा. एवडांच राय ीण ेमुकाय काय रड लागल् ेा  ब् ाव्र 
ेमुचया सास्. चल सगळा बा्बा झाला.  ेा एक का �् ग्ळय् आे. ा्् एक ेूं घेये 
्ा. मग ेाई सााकया रक् आ्वक ेु् ा.” 

मरांे मआसले मला काय िाड भाल्य चांगल् ेा  आ.े ीण ्ाव द े घेवया ग्ळया. 
सगळा कााभाा चालला आ्ेा. कामाला म् मागे राय. शेे्च्, भा््चया ीाडठयाच् घाचं 
्ेवणखाण ीैायाचा अआश्ब. सगळंच म् बगे आ्े्. थ्डठयां अदवसांे ीैाेकाण् माजया कडे 
बगरू आसं आसं क� लागकया. अवचाले ेा काय राय मआणायचया. म् सम्ल् इेके अदवस 



झाले म् इथेच. मुंबयला राय ीाेल्. गांवका ीण खषू खषू. ब्ललाय  संल क्णाेा् 
गांवकायाकडे. तयांरा सम्ले  सेल माजया र् गांवकाांबाल. 

मग म् ्ाा दमार घेेलं  शाच आसंे आ्तया ेा ब्लल् “कामांक येेास क� आसंूक 
ग्. असंगल क� रये क्णाच्. ीाे अदसलां ेा ीैायाक ब्लवचूय राय.” 

तया अदवसा ीासूर ीूा् स�ा  ल्. सगळयार् माला मालक�ण मारलं. म् कि्ेा्च 
ब्ल् ीण ब्लल् क�  सा बा्बा आ्ई.  

संतया  ेा ्ाा अबथाे आ्ेा. म्ोा आ्ेा. तयाला मराला ेाास आ्े आ्ेा. म् ााा 
मायेरे ब्लवायच् ीण े् ााग ााग काायचा. गांवकाचया आ ेल�ांे  ले र् तयारे तयाला 
शाळेसाो्, चांगलं अशकायसाो् अ्क�ाचया गांवाला ीाोवलं. े् ससु्े यायचा. मग आळू 
आळू बदलायला लागला.  लां क� माजया आाेचं खायला लागला. काय ेा् अ्रस 
काायला सांगायला लागला र् मला बां वासलं. गांवकारे तयाला लांब ोेवरू ्वळ  णला 
ेे बगरू गांवकाचया आ्शाा् बाल इिास  ला. 

ी्सांे एक भय वासायचं  येर लावलेला ीांडाया ीायाचा डाग अआेे राय रा 
लागणाा?  येच् याद यायला र् दसुाया अदवश्  ये र् दादा आ्ा झाले. भा च् अचस् 
अमळाल् ब्लले. र् गांवकाला  येर साळ प् केला “अआका  श्च कश् डांबल्े आयं? 
 मका इीे  सा. रेवक इलव. चल ग् इसे.” दादा गडीच आ्ेा. गांवका आसंे ब्लला 
“म्�र येये  सांे े नया ीण ्बादसे् अवसाा. गांवका मआणेे  मका.” 

म् सगळं ्कलं.  ये बा्बा क्ण ्ायल. म् गी  ंे ाआायले. ेा मला भाया 
ब्लावलेर. र् इचाालेर इचाा काय. म् गी. 

“ग् ाांडयया इीे घालवलंस  मच्. खंय ेकड दाकवकू रकु् केलंस.”  ये बकबले 
आ्े्. सर राय झालं र् ब्लल् “ख्कयाश् लग्र लावर ीासवलस रा गे आयं.  ेा ेु् ् 
काय संबंद म् खंय काय क�चा ेेचयाा? र् ीांडाया ीायाचा रा म्? स्ड राद मा््.”  

 ये गी झाल्. ीण मग ब्लल् “भा र अचस्े अलवलासार. ेकूा घेवर ये मआणरू.” 
ददा चीाीला ीसकर अेचयावा र्ा केल्. म् सम्ले “अचस्  णलंस? वांच्र र् 
कळव्र भा क म् काय ेां”   

गांवका आसंे बसला आ्ेा.  ेा गांवकाच् मलाय ला् येे रवे्. म् तयाचयाकडे 
बग्ेलं र् आलकं आसंल्. ेसा गांवका ब्लला “बगा ेमाश् क� रये माणसार. चेडू 
ेमुचा सकुांे आा आयं. र्  म्य बगेलंव ेेचा चांगला. इचााे्े ेेका सांगा ेमुका चेडूच 
राय मआणूर.” मग मला ब्लला “्ाे्े ग् इसे ेे. द ेेेका कायमाय.” र दकुवेा गांवकारे 
तयांरा ्ायला सांग्ेलं. म् चांगल् ेा्् भा्् काडल् आ्े् े् अदल्, भडे्, द्डक� 
अदल्. घयायला दादाला  ंे ब्लावले र् इचााले “वैर् बा्  सा रां? भसेवलंस ेा बाां” 
दादार आां च् मार आलवल् र् सगळे खळवसूर भायेा गेला. 



 येला दादाचया आाेामिलं ब्चकं बगरू सम्लं कायमाय चांगलं अदलंय. र् े्चया 
चाेयावा खषु् अदसल्.  सल् र् चालू लागल्. येेे ीण मआणाल् राय. े् ेश्च आ्े् 
काय काणाा. 

आळू आळू अदवस ्ाे आ्ेे र् म् सगळं सांबाळणयांे ीडले आ्े.े मा्ंच घा वासे आ्ें 
र् गांवका ीण ेसं सगळ म् का्ल ेे मारे आ्ेा. सा  ो मआयरे गेले र् भा   ला. े् 
गांव्  ला आ्ेा र् मला बगायला  ला.  ेा माजया ी्सांे ग्ळा अाा अाा क� 
लागला. भा  मायेचा. ेेचया मराअव�द म् वागल्. े् ाागे भाला ेा काय ब्लणाा. ीण 
े् गांवकाश्च गेला र् बसला. 

गांवका मारार ब्लला “या ीावणयारु कद् इलांे मुंबयसूर?”   
भा  ब्लला “झाले चाा द्स, मआसलां इसेक बगार येवचा.”   
“आ्य ेा भावार भैण्क बगकुच आ्या. रायेा् ेमुचया मायेचा ेां. ीण  ेा ेमु्च 

इचााा सकुांे ोेवलंव क� राय ेां. इसे भा  इलेे चा ीाण् बग ग्. र् ्ेवणांे बग ककबडा 
अबंबडा.” गांवका भा श् ब्लेां ब्लेां मलाय सांगरू गेला. 

चा रेेारा ीायांे काीा् भाल् आ्े्. ी्सांे ग्ळा. म् गुरा केला  सं मर ब्ले 
आ्ें. ीण भा  काय ब्लला राय. माझया  ंगावाच् काीडं, लुघडं र् गळयांे स्नयाच् 
माळ र् आाेांे ीासकया आ्तया. एकदा गांवकार्च अदलं  आ्ें सगळं. र् ा्् घालायचं 
मआणरू ब्लला आ्ेा. माजयाकडे र्ा गेल् र् भा  सम्ला म् सुकांे  आ.े चा ोेवरू म् 
ीसकर घाांे गेल्. मग गांवका र् भा  भायेा ब्ले आ्ेे. ेे  ंेकया ख्ल्े येवरू आळू 
ब्लू लागले. म् चलु्चया ख्ल्े आ्े.े काय ्कू येे रवेे र् गांवकार् भायेा ब्लावले. 
म् ख्ल्े गेल् ेा गांवका भा ला ब्लला “इसेकय सांगुया मआण्े ेांय सकुांे शांे्े 
ावाे.”  ेा काय सांगणाा म् गी  ब् ाआायले. 

“इसे  म् ेुजयाश् लग्रय लावला राय का ीासय लावल् राय. बाईल केल् 
 सेाव ेा आक ीण इल्  से्. ीण ्ाे मि् इल्. र् ोावला. ावायचा ेा ेुजया 
बा्बा. ी्ाांका माया लावलंस, घा सांबाळलस, ीण ेकुा ्ेवणखाण र् कीडठयावाच 
ोेवलव  सा सम् ूरकु्. माजया ीाो् काय आ्ये आचे्य इचाा केलंय म्. आ् कागदा बग. 
रद् कडच् सा एका भाेाच् ्म्र ेजुया रांवाा केलंय. ेेेाुच ेु् ा घा बांदेलंय. ी्ाा 
म्स् झाल् र् ेकुा राय बग्ेकयार् ेा, मआणरू आ् य़ेवसेा केलंय. भा  आ ेकागाद ोेवा 
ेमुचयाकडे.” गांवका ब्ले आ्ेा र् म् सम्े रवे् मला ्म्र कशाला ेे. भा र 
कागद घेेले र् माजया कडे बगरू ब्लला “इसे ीयकयांर ााग ईकल् ेु् ्.  सा कसा 
केलंस वासलला. ीण माकाय  सा घा रसेा गांवला ग्. गांवका मरार म्ोे आे. ाुडच् 
इचाा ीण काेे. ेु् ा आयंच भला आ्ये. म् सकुार ्ायर  ेा मुंबयक.”  



्ेवणा  सील् र् भा  ्ाणाा मआणरू म् भा्् र् कायमाय घालूर अीशव् ेयाा 
केल्. े् अरगेारा ब्लला “गांवका इसा येये चाा ीावला ीकचवकू, वांयच  मचा  म् 
ब्लू.”  

“इचााेांस काय, ्ावा र् ब्ला काय ेां.  मका ्ााय लागाचा राय.” गांवका 
ब्लला. 

भा  र् म् अरगाल् ेा भा  ब्लला “इसे ेकुा बाां  सा रा आयं? गांवकाार सगळा 
ेजुयाच कडे स्ीवकयार काय ग्?” म् मार आलवल् 

“ग्  ्रूय ब्ले राय? कसा आ्ेला ेु् ा? चल ीण बाां झाला. गांवकाार सा एका 
्म्र केकयार ेजुया रांवाा.  मचया ीे�ा खीू ्ासे् आा ग्. मुंबयक ब्ललल् ेसाच 
केकयार ेेण्. ईिासाच् आां” म् ्के आ्ेे. भा  खषू, मग मला काय.  ेा अभे् गेल् र् 
म् ब्लल् “मावश् कश्  सा?” 

भा  ब्लला “चांगल् आा.  सव काडेा ेु् ्. श्क झाल् ेा लय लागेा ब्लूक. 
इसा  सेा केकयार  सेां सगळा मआणेां.  ेा गेलंय काय सगळा सांगेय अेका. बाां 
वासेला अेकाय.”  

लांब  ल् आ्े्. भा चा अरा्ी घेवरू म् ीाे अााल् र् घा् ीकचल् ेा गांवका 
बंदकू साा काे बसला आ्ेा. मआाये ीडलं  रंद झाला क� े् अशकाा्ला ्ाे्. 

द्र वसर गेल्. सगळं बेस चाललेलं. रल्  ेा  स रव वसााच् झाल्. अेला ा्े 
लावायला गांवका सांगायचा. मला सम्रेा. ी्ा ेा गरुाच् आा.  सं कां ब्ले्. मग 
इचाालेच ेा ब्लला “ेेका ्ेवाण अशकवा. व् लग्र आ्ये द्र े्र वसााे ेा काय ेमु् 
्ाशांे बा्बा? र् मग  मका क्ण आयं?” र् ््ाांे आसंे ससुला. 

म् सम्ल् म् ााा लाड काायच् रल्च्. कामच राय उायच् अेला. ेे सयारांे 
 ले आ्ेे तयाचया.  

मलाय मरांे एक लागरू ाआायले द्र वसर झाल् मा्् कूस कां राय  ्वे.  ये 
 आायला ीाय्.े बाईला े् खाा  रंद. वासणाा् माया ददूारे  ेाल् क� अदसेे.  ये 
 आायच् ओल खीू लागायच् र् मग चेायावा अदसायच्. रल् अवचाा् “माई काय झाला? 
बाां राय?”  

म् ीसकर भारावा येय. रल्ला ्वळ घेई र् मायेरे थ्ीस्. े्य मग लाडांे येय.  
अके् ीावस गेले ेे मआाये राय. रल्चं लग्र झालं, संतयाचंय घेेलं. तया  ि्च 

गांवकार् घा बांदले माजयासाो्. इचाा केला अेेे क्ण ाआायल? अेेे म् गेल् ेा अआकडचे 
क्ण बगेल? एकदा अवचाालेच गांवकाला ेा ब्लला “लग्र काेंव संतयाचा. राय 
्मला ेेचया बायलेश् ेा? ेकुा ेाास झाकलल् माका राय चलुच्.” गांवका रेम् 
ाुडचाच इचाा का्. 



द्र् लग्रं माझयाअसवा झाल्. गांवकााचा भा  र् वैर्र लावल्. म् बा्लूाच 
आ्े्. ्ाे वेगळ् ीडल्. ीण गांवकार् मला द्र ्ार लुगड् घेेल्. बांगडठया केकया 
आ्तया. बाे वासले. ्ाे् ीाळणााच रां सगळे.  

संतया चाकामार् झाला आ्ेा. बायक्ला मुंबयला रेे् ब्लला र् गावंका गाम 
झाला. अआेलं बगायला रुक्. सगळं सांबाळायला केवा सम्णाा?  सं ब्लला र् संतया 
गी झाला. म् मग गांवकाला ब्लल् “्ाव द ेतयेका, म्  सय बगकू सगळां.” 

“आ्य ेा मुंबयच् संवय लागल् ेा शेणा अचकलांे आाे राय लावच.े कंसाळ् येेा 
सांगेे. काय राय सााय झाल् काय अदवाळ् रंेा रे मआण ेेकां. र् ावा द्र े्र मआयरे.” 

म् गी झाल्. संतया गेला र् संतयाच् सशु् आाेांखाल्  ल्. रल् गेल् र् सशु् 
 ल् इेकाच ााक. सुश् ी्ाय चांगल् आ्े्. सांगल् कामे ीसीस का्. मग अेला सगळं 
सांग ूलागल्. म् ा् बगायच् बा्बा क� राय ेे. गांवका खीू खषू. सरू ेयाा झालेल् 
तयाला ीाय्ेच आ्े्.  

वामनया अशकायला भायेा गांवाला आ्ेा. े् ा्ेे यायचा ीण वांचेच बसायचा. बुके 
तयाला डयाा्. म् बगेच बसायच्. एकदा एक बुक  गडलं ेा काय वांचेा येयरा.  �ां 
येगळ्. तयाला इचााले ेा ब्लला े् अवंगाे््े  आेे . मआण्े कसे ाे? मग आसंे ब्लला 
“आ े बग म् वांचे्. े ू ्क.” े् वांचे आ्ेा र् मला काय ीण सम्े रवेे. े् आसंे 
ससुला र् ब्लला “याला अवंगाे्् भाषा मआणेाे. े ू राय अशकल्स. े ू ेा मााो्च 
अशकल्स.” ीण एक सम्लं वामनया आलषाा झाला आ्ेा र् माजयाा माया ेश्च आ्े्. 
गरुाचा आ्ेा. 

द्र चाा वसर गेल्. संतयाच् सशु् सगळा कााबाा बग्े आ्े् ेा् सगळे मलाच मार 
देे . सशु् ीण मआाये  सूर ीण कायेा् काेारा मला अवचा�र का्. मला मआाये, मार 
देे ् दसुा काय.  

आ् सगळ् वसर सकुाच्च चालल् आ्े्. दकु ्ााय ्वळ येे रवें. कआारीण काडलं 
ेे दकुांे र्  ेा सुक. दवे सगळयाचया वांसठयाचं देे ्च मआणेाे सुकय र् दकुय. एकच 
मरांे कुाेड का् कूस राय  ्वल्. ीण मग मआण् सगळंच सुक राय अमळे कायेा् 
ाआाेंच. 

वसर ्ाे आ्े्. वामनया खीू अशकला र् बडठया ीगाााचया र्का्ला गेला. े् द्र 
वसारला एकदा यायाचा र् े्र मआयरे ाआायचा. म् इचााले ेा ब्लला “ब्स्वा  आ,े 
ई ं् ेरेा  आ,े ्गभा अााे्. ेलुा एकदा रेईर ब्स्वा. ीण े्र मआयरे घा राय अदसणाा. 
समिुांे ब्स्वाच ाआायला लागेल. चालेल ?”  

बाीाे समिुांेच काडायचे अदवस? र् खाे्ल काय? सगळं अमळंल ब्स्े. र् संीलं 
ेा  ीासमाा राय आ्े? काय र् काय.. मला इचााांे बगूर आसंे ब्लला “माई इचााांे 
ीडल्स ब्स बग्ेलस ेा् काय ग ेूं?”  



म् मुंबये  सेारा ब्स बग्ेलेल्. मावशेचा ीकया गांवाला ्ावर  ला े् 
ब्स्र  ला. तयाला ेेडायला भा  ्ाणाा आ्ेा. भा चया िककयावा. मग मलाय घेवर 
गेला र् ब्स बग्ेल्. ब्स लागल् र् ल्क मुंययांसााके भसाभसा भाया ीडले.  भा चया 
िककयावा आ् गद� आ्े्. मआणूर वांसले एवड् माणसं ब्स्े े्र मआयरे ाआायल् ेा खायला 
ीाेु ीडंल? म् काय ब्लल् राय ीण मारेरे आ्य केलं. 

“मला दा द्र वषारर् घाचया एकाला नयायला अमळे.े बाबा राय यायचा ेूं येश्ल?” 
वामनया मायेर ब्लवेा झाला, ीण मला गडबडले. ब्लल् “लग्र का र् रे बायलेला. 
मला कुसे कामांे ाुासे.” े् आसंेच ब्लला “ेलुा घा राय स्डवणाा. माआ्े  आ े
मला.”  

े् ीाे गेला र् गांवका कडे ब्लल् “वामनयाचया लयराचा बगकू आ्या.” 
गांवका आलकंाा देे  ब्लला “े् अशकल् आा खीू. क्ण गांवेल् आयं. बगाे े्च काय 

ेां”  
मरांे मआणाल्, ्ाे् भायेाच्  णल् ेा? र् ेसलंच झालं. ाुडकया वसारला 

तयाच् अचस्  ल् गांवकाला. लग्र काे्य, अशकलेल् ीाय्े मआणरू गांवाकडच् रुक्. 
लग्र मुंबये काणाा. खचारचं ेमुचयाा राय ीण ेमु्, माईर् र् सगळे  ले ीाय्े. 
मलुग्  ीकया ्ाे्े अमळणाा राय मआाये्. ीण बामण  आ.े गांवका वांच्े आ्ेा र् 
सगळे ्के आ्ेे. मग गांवका इचााांे ीडलां.  

द्र अदस इचाा का्े आ्ेा. र् ब्लला “इसे े ू्ा. सशु्कय रे  आ्याेा. ीण म् 
इलय ेा गांवका  वाो ब्ल लाव्े. ााग राय सांग वामनयाक. ेूंय भा कय भसेश्े.” 

मग म्, सशु्, रल् र् रल्चा घ्व सगळे लयराला गेल्. संतया मुंबये खीू लांब 
ग्ाेगांवला. ्ागाय ेेच् रवे्. मग सशु्ला घेवर गेला.  म् भा कडेच ाआायल्. भा र 
चाळ बदलल् आ्े्. मावश् म�र वा्स झालं आ्ें. भसेल् राय ेे वायस वासलं. सांचयाला 
वामनया  ला र् सुश्ला, रल्ला र् मला साड् अदल्. सशु् राय बगरू अेला उायला 
सांग्ेले. भा ला लयराचं नय्वें अदलार. र् ब्लला सगळयारा सेकस्र घेवर या. माई 
लावणाा मा्ं लग्र. बाबाला तयारे सांग्ेलं आ्ें मआणाला. बाबा येणाा राय ब्लला. 
तयाला काय रड आ्े् ेे मआाये राय मआणाला. वामनयाच् अवच्ा आ्े् म् र् बाबारे तयाचे 
लग्र काावं. ीण बाबा ब्लला. इसेला रे. े् लावल ेझुं लग्र. मला राय आ्णाा यायला. 
भा  र् म् बगेच बसल्. मला मआाये ीण रवें लग्र म् लावायचं. कसं आ्ईल ्ाे 
येगळ्, राें काय सांगणाा. येडा झालाय कां वामनया. ीण राय लग्र लावायला मलाच 
बसवल्. म् भ्ेच सगळं का्े आ्े्.  

बामण सांगे आ्ेा ेे सम्े रवें. मग बा्लूा बसलेला वामनया सांगायचा र् म् 
काायच्. सरूय बा्लूा  सायच् बगे. मिरूच अेला आसं ू येयाचं. सूर चांगल् आसमुक 
वासल्. 



ीण लग्र आ्यीयाे ््व िाक िुक का्े आ्ेा. बामणारे रांव इचााले, ब्लल् 
“इसा” वामनया ीसक�र ब्लला “अवोाबाई” बामण कायेा् ीसुीसुला र् मग इचााले 
“य्मारांचे रांव?” घे झाला रा घ्ळ मर ब्लले. ेेवडठयांे वामनया ब्लला “गंगािा. े् 
राय सांगायच्. रवायाचे रांव घयायच् ला् वासेे गांवचया बायारा.”  

गंगािा? आ े रांव गांवकााचे. वामनयार  ीकया लयरांे मा्ेय लग्र लावर अदले 
काय? सरू आसंे ड्ळयार् मला सम्ावकयागे का्े आ्े्. लग्र झाले र् काय काय 
्ेवायला? म् ेा बावकया  ळूगे झाल् आ्े्. ्ेवेारा सेबलं लावलेल्. एका बा्लूा 
अवनया र् सूर ेा दसुाया बा्लूा संतया र् सशु्. खायला काय काय घाल्े गेले. बबब 
कद् मआाये ीण राय  सलं ीारांे ीडे आ्ें. र् म् गांग�र ्ाे आ्ेे. वामनयारे साुवाे 
केल् र् तयाचे बगरू म् खायला लागले. सगळे ्ार आ्ेे. ीण अके्ेा् वारयया 
वाललेकया. भाे अदसेच रवेा ीाु् र् भाजया ओळककया ीण बाक�चं काय ेे मआायेच 
राय ीडलं. मग भाे  ला. ेांबडा लाल कायमाय  ंे घाेलं आ्ें. अवनया ेसाच 
खायला लागला. कालवण राय घाेले मग म् ीण राय, ेसच ्ेवले.  सं ्ेवाण म् 
गांवचया लयरांे राय ्ेवल् कद्. 

्ेवकयाा ा्सू काय र् काय काय चालले आ्ेे. िा वेळा मला ा्सूला  बे केले. मग 
सरेुचया  येर ीासावा बस्वले र् साड् घालूर ओस् भाल्. म् सीरांे आ्े्. वामनया 
मा्े सगळे लाड का्े आ्ेा. कुोे बाळगल्र एवड् माया काळ्ाे? मा्् एवड् माया? 
 सेारां ड्ळे भ�र ाुडचं काआ् अदसरा. कश् बश्  सल् र् वामनया आाे ि�र ब्लला. 
“माई!  ेा ेकुा ीण ओस् भ�च् लागेल्. सरेुच् र् अेचया  वश्च्. चल 
दाकवेय ेकुा सगळा सामार.”  मग मला े् ख्ल्े घेवर गेला र् सगळं सामार काड्े 
आ्ेा ेा म् ब्लले “ ाे म् कुोे सवासण? माजयाकडूर चालेल ओस् भाल् ेा?” े् 
बगे ब्लला “लग्र क्ण् लावलं? माजया  येर रा? र् बाबाय आा मा््. चल गी 
सांगेय ेा का. ए चला ाे! सगळं सामार घेवरू” े् माजया सकस सगळयारा आलकूम स्डे 
आ्ेा. गी े् सांगेल ेे केलं. सरेुच्, अेचया  येच् ओस् भाल्. सरेुला ओवाळलं काय 
र् काय. मला ीयकयांदाच क्र्ेा् इेकं मतव देे  आ्ें. म् माय झाले आ्ेे लेकााच्. 
केवड् माया. ड्ळे सााके भ�र येे आ्ेे. 

सगळं झालं ेा ्ाणाा मआणूर सांगायला भा  गेला. वामनया ब्लला “माई, संतया र् 
वैर्  ् माझयाकडे येे्ल.  उा सकाळ् ीकचव्र तयांरा.”  

भा  सगळं बगे आ्ेा. तयाला खीू समािार झालं. े् र् वैर् घा् गेले. म्ोठ या 
गाड्ेरू संतया, वैर् र् मला तयारे ीयले ीाोवले. एका म्सठया इमााे्े  म् एका अलीस 
का काय ेा् तयांेरू वा  ल्. संतयार घा  गडलं.  घा् बगेे े काय? सगळंच झयाक 
आ्ें. बसायचया कुस� �ा म्ोया. एक लांब बांकडं काीडार् स्वलं आ्ें. संतया ब्लला 
“माई बस. आ् ेयाा् काांे ओवाळूच्. ््डडया इला क� ीयला ेूं ओवाळायचा मआणूर 



सांग्ेलंर वामनयार.” म् खाल् क्ीायांे बसायला गेल् ेा संतयाच् बायक् सुश् 
आसंायला लागल्. संतया ब्लला “माई थंय खंय बसेस. वा बस स्फयाा” र् मला आाे 
ीकडूर तया लांब बांकडठयावा बसवलं. काय बाय म  म  आ्ें. बांकडठयाला स्ीा 
मआणायचं सम्ले र् द्नदा मरांे मआणरू घेेले. स्ीा!! स्ीा!!  ीकयाला ीण मआणाय 
यायला लागेल रां? 

मग अवनया तयाच् बायल र् खीू ल्क  ले. म् र् मग सुश्र अेला ओवाळलं र् 
े् आसंे आसंे घाांे  ल्. मग सगळे ीु�ष ब्ले बसले. र् रव् सूर मला घेवर  ंे 
गेल्.  ंे खास र् काय काय आ्ें. मला ब्लल् “माई बसा इथे बेडवा. मला ब्लाचंय 
ेमुचयाश्” मला आाे ीकडूर खासवा बसवलार. मरांे ब्लल् बेड!! बेड!! काय काणाा 
सगळंच रव्र बगे आ्ेे.  

सरू आाे ीकडूर ब्लाय लागल् “माई आ े घा ेमुचंच सम्ा. मला वामर सांगे 
 से् ेमुचया बाल. ााा पेम  आ ेेमुचयावा. ेमु् के आा ीण इकडे  लांे ेा् चालेल. 
 अण आ्, म् ेमुआाला मदे लागल् ेा आककारे ब्लावणाा  आ.े”  

काय ाे बाबा बाय आ्! माजया सम्ा वामरचं ीांु रांव घेेे. ीण ब्लणयांे खाेीण 
अदसे आ्ें. ााा माया  ल् र या सरेुच्. मग सगळे गेले र् वामनया  ला र् ब्लला 
“काय सास ूसरेुच् ओळख झाल् क� राआ्? काय ग शामला कश् वासल् माई?” सुरेचं 
रांव शामला!! शामला!! ीाे मरांे घ्ळवण् केल्. 

 “म् ब्लल् बाबा. ीण माई काय ब्लेच राआ्े. आ्य राय, काय ीण राआ्. ा् 
आसंे ्के बसेाे.” शामला ब्लल्. 

 “माई कि् ब्ले राआ्. ीण अेचया र्ाेेरू, मायेरे अााणााया आाेांेरू व अेरे 
केलेकया ्ेवणांेरू े् सगळं काय सांगेे. खीू कम् ल्क ओखळेाे अेच् माया. बघ ेूं 
ीण सम्ायचा पयतर का.” वामनया बायक्ला सांगे आ्ेा. र् वामनयाला माझ् केवल् 
माया ेे मला ीयकयांदाच सम्े आ्ें. 

दसुाया अदवश् मला वामनयारे द्र ख्के अदले र् ब्लला “आ े ेझुयासाो्. गांव् 
्ा रच ख्ल रायेा ीाे र्स बंद काेां राय यायच.े सांभाळूर रे.” र् गाड्रे मला 
भा कडे ीाोवले. द्र अदसाे म् गांवाकडे ीाेले. गाड्े इचाा चालूच.  ल्बाबाच् 
गवुा भसकूर  कयागे वासे आ्ें. वामनया अशा्मंे झाला आ्ेा. मला बाे वासले. ीण 
वासले े्  ेा गांवाला राय यायाचा.  

सगळे सामार  आ े मआणरू गांवका मुंबयचया बसवा घयायला  ला. मग दसुाया 
गाड्रे गांव् ीकचले. गांवका अवचााे आ्ेा वामनया कसा आाय, सरू कश् आाय? बांच मर् 
येे आ्ें सांगायला ीण आ्ेच रवें. संवयच राय ब्लायच्. ेकडाेूर अरगाले “लग्र ्ार 
झालं, सरू चांगल्  आ ेस्भावार र् वामनयाचं घा ीण ्ार.  ला  सेांे े बां.”  



गांवकाचया चेायावा समािार आ्ें. ब्लला “ेमुका माराचा झाला रा? म् ईलं 
 सेय ेा ेमु् कुचंबला  सेाे मार घेवक. र् ी्ाग्  मचया ीे�ां ेमुचयाा माया 
काेां. मआणरू बा्कू ावलव.”   

ीाे ीवू� सााखं ाासगाडगं चालू झालं. र्  राळयांे वामनया र् शामला  ल्. 
मा्् गडबड  डाल्. खासलेच राये. एकच आ्ेा े् गांवकाचा. म्ोठ या घाच् सरू, अेला 
खासला र् म  गाद् कुोूर दणेाा? ीण झालं माेा येगळंच. सरेुर डाळ्वा ग्दड् आाे�र 
वामनयाचे र् अेचे आांे�ण लावले. ेेय भाया खळयांे. म् बगेच बसले. दसुाया अदवश् 
ेा का केलार. ्ेवकयावा शेण काडेे मआणाल्. वामनया आसे अचडवे आ्ेा. ब्ले आ्ेा 
“आाेांे घेवरू ेा दाखव, िा �ीये दये्र.” े्य क� राय ब्लेे कश् “बास िाच? ीण 
मला रक्च म् माईचं काम काणाा  आ.े ेझुया साो् राय काे.”  

अेरे म् राय राय काे आ्ेे ेा् शेण घेेले. ेकड कायससं का्े एक�कडे क�र. 
साावायला लागल् र् म् कद् राय ेे ््ाांे आसं ू लागल्. वामनया माजयाकडे बगेच 
बसला म्  श् आसंेारा े् ीयकयांदाच बगे आ्ेा. शामला बॉक बॉक का्े शेण काड्े 
आ्े्. वामनयाीण आसं ू लागला. मग शेण आाेांे घेवरू े् भाया ीळाल्. शेण साकूर 
साबणार आाे िुवरू  मचया कडे  ल् र् ब्लल् “बॉकठ ! माई कसं काेा आ् ेमुआ् आ े
ा््?” म् आसंेच बसल् र् वामनया ब्लला “ ेा  आसे े्ीयाे ेूंच काल  �्. येें 
ेलुा.” म् मिे ीडल् र् भांडू रका ब्लल्. ेसे द्घेय आसंे ससुले.  

ेे आ्ेे ेे अदवस मरांे बसले. कश् म्ेे ाआाे. ाारांे ्ाये. आसंे, िांवे येये. 
एकमेकांरा रावारच आांक माा्े. मला केवा वासे गांवका ााग काेल. ीण े् ल� देे  
रवेा. केवा िा अदवस गेले ेे मआायेच राय. सूर माझयाकडे भाकाया काय अशके आ्े्, 
कालवण अशके आ्े्. म् इचााले “ ेा अशके्स ेे एवडे अदवस काय ्ेवाण बरवलेसच 
राय?” े मआणेे कश् “ेे  मचया सााखं आ्. ीण ेमुचया मलुाला, राय! राय! झ्लाला 
माईसााखं ्ेवण लागें रा. सााखा मआणे् माई  श् काायच्, ेश् काायच् मग  ेा 
ेमुआ् भसेलांे ेा रक् अशकूर घयायला?  अण खां सांग ूमाई ेमुचया आाेाला चवच वेगळ् 
 आ.े मला ्ाा अेखस वासे ीण चव ्ाम सुंदा.” म् अेचयाकडे बगेच बसल्. काय 
ग्््ां ब्ले आ्े्. सगळयांश्च अमसळूर वागे आ्े्. ीैाेकाण् ेांदळू सडे आ्तया ेा आ् 
मसुळ घेवर कांडायलाच गेल्. सीु घेवर आासडायला लागल्. बा्बा राय  लं ेा, 
ीैाेकाण् आसंे ससुकया. आ् ीण तयांचया बा्बा आसंायच्. ग्ड ग्ड क�र साकलं घा अेरे. 

गेले र् सगळं कंसाळा वासे आ्ें. बायाीण  ोव कालूर आसंे र् मआणे “माई काय 
काय का् गे े्. सगळयांे आाे घाल्. थंय काय मुंबये ्ावर कांडेल्? ययाण 
साावेल्? ीण सगळां अशकाक ाुडे. घ्वाक साळ रांवार ब्लव् गे सगळयां ाुडे. ला्य 
राय वासा. ीण आसंमकु आ्े् आां.” म् ्कूर आसें. र् मग  ोवण्र गी गी आ्वर ्ाय.  



्ाेारा वामनया ब्लला “माई े ूराय ब्ललस ेा् म् ेकुा ीाु् ओळखेय.  ेा 
 मचयाकडे येवचा बग. सगळयार् ेकुा राडलासार्.  ेा चाा म्चे,े सखुाचे अदवस 
घालव  मचया बा्बा. अवचाा का र् कळव रेवक येयर.” 

“र् आयं क्ण ाे बगेलां? र् ेेचया कडे क्ण? कााबाा काय ्मेल् ेेका?” म् 
ब्लले              

“ेांच मआणेंय ्ेण् ेेण्  ीलां सांबाळूचा. ल्कांक ाश् ीाडूर नआय. मआरेे स्ेा 
क�र. ेुका राय सम्चुा  ेा. ीण सम्ांे एकाद अदवस. मग इसकसूर रक् ्ाव. 
माजया कडे ये. े ूमाजया खाया  ये सााक�च ग.े म् सगळयांका केवाच ओळखलंय. ेकुा 
साुा. ेु् ा मर ीण माका मआाये आा. ब्ललंस राय ेा् ओळखेंय ेुझा मर.” अवनया 
ब्ले आ्ेा. मरांे ााग घाकयागे ीण क्णाा ााग? काय सम्लं राय ीण ाुडे अवचाालं 
ीण राय. 

 ेा संतया ीण सुश्ला मुंबयला ्ासे ोेव ूलागला. े् ीावसाचे चाा मआयरे येय र् 
साायवा ्ाय. अेला एक मलुगा झाला. बाळंेीण मुंबये काडलं र् मग द्र वसर राय 
 ल्. अवनयाच् शामला ीण गाुवाा आ्े्. मला ेे ब्लव्े आ्ेे ीण ्ाव कश्? अआें 
सांबाळायला क्ण राय. गांवकारे कद् ल� राय घाेलं. सगळं माजयावाच सकीवलेलं. 
्ाणाा कश्?  

म् गेल् राय ेा संतयार र् बायक्र ााग िाला. े् यायच् राये. अचस् ीण 
ीासव्राे. शामल् माेा दा ींदावडठयाला अचस् ीाोवायच्. माझयाच रांवच्  सायच्. 
मला क्डं वासे. गांवकाला अचस् राय वामनया कडूर ीण शामल् मला अलवेे. गांवकाला 
काय वासंल? अचस्े म्ा म्ा  सायच् अआकडे गेल्, अेकडे गेल्, काय बग्ेलं, माजया 
सााकं कालवण चाादा केकयाा ्मलं. ेेवा वामनया कसा माझ्  ोव काडे आ्ेा. मग आ े
ा्सु  सायचे बा्बा. गांवका ा्सू बगायचा र् काय ीण र ब्लेा ोेवरू उायचा. 

 ेा   श्च वसर ्ाे आ्े्. गांवका सास्े ीकचे आ्ेा र् म् चाळ्स्  लसे 
आ्े्. काम िाम काे रवेा. ीण  ेा अशकाा ीण बंद आ्े्. े् थाथाायचा र् बडबडे 
बसायचा  ीकयाश्च. ीैाेकाण् आसंायचया. तयाला काय राय तयाच.े  

तयाचे वालायला लागले र् म् घाबाले. ी्ससवाला शामल्च् अचस् घेवरू  ला 
तयाला ब्लले वांच ेचू. अेरे अलआ्ले आ्ेे. संतया वामनया कडे येवरू कागदावा सई मागे 
आ्ेा. ब्लला सई अदल्स ेाच गांव् ्ावर सांबाळ्र. बाबाच् अचस्  ल् आ्े् तयाला. 
गांवचं सांबाळायला ब्लावले आ्ेे गांवकारे. वामनयार सांग्ेले वचर देे ्. सगळ् ्म्र 
घा ेु् े. ीण ्ा माईला मारार सांबाळश्ल ेाच. सई  ेा राय देणाा. माईला सकु 
लाबेंय बाा ोेवे्स मआाये ीडलं क� मगच सगळं ेु् ं आ्ईल. तयाव�र संतया अबगडला. 
ब्लला माईचा काय सबंद. बाीदाउांच् ्म्र  ील् रक्  आायला? वामनया खीू 
कमवे्, ्म्र बगणाा राय. ेकुडे केले ेा क्णाला ीुां ीडणाा राय. मआणूर सगळ् 



्म्र संतयाला ीाय्े आ्े्. वामनया ब्लला आ्ेा. तयाला तयाचया वासच्च ्म्र 
अमळणाा.  

म् घाबाल् गांवकाला अचस् वाचायला अदल् ेा तयांरे बा्ूला ोेवल्. 
ी्ससवाकयाला सांग ू ेा गांवांे आ्ईल. मग ीांचव् अशकलेल् कामाला  ल्. कागद 
घेेला. ीेणस्ल घेेल् र् अलवायला बसले.                 

“वामरांस  अशवारद, 
अचस् भसेल्. वांचूर बाे राय वासले. ेमु् द्गय अशकलेले आांे. सम्रू घया. मला 

्म्र काय कामाच्? ेमुच्च े्. म् कश् घेव?ू ेमुचया बाबार माजयासास् सा एका 
्म्र र् घा बांदरू केवाच ोेवलाय. संतया र् सशु् येवर सगळां सांबाळे्ल ेा चांगले 
आ्यल. जयाच् वसे ुतयाचयाकडे ाआायल. मला अदलेल् ्म्र खायला मागे क्ण? े् ीण 
ेमुच्च.  ीसांे ााग क� रये. ााम, लपमण आांे ेमु्. 

बाबा थाथाे्, कांीे् बडबडे बसे्. तयाला काय झालंय मआाये राय. ेमु् रेवर 
अेकडे डा्ाला दाअखवलं ेा? अेेीावा म् सांबाळ्र अआेे. मग संतयाला र् सुश्ला 
ीासव तयांचया संगे्र. म् का्र तयांरा मदे. मा्् अचंेा क� रये. ेमु् सकुांे े म् 
सकुांे. रायेा माेा दकु� कााल मला. 

शामल्ला इचााले सांग. र् ेजुया कआारयया ईसवाला मा्् माया द.े 
ेझु् माई” 
अलआायला ााा येळ घेेला ीण मरा््गेे वासले. ीाक�सांे साकूर. वामनयाचया अचस् 

व�र बगूर बगरू ी�या अलअआला. र् मग ी्ससवाकयाला देवरू  ले. मर थाा काे रवें. 
गांवकाचया अचंेेबा्बा वामनया र् संतयाचया भांडणाच् अचंेा झाल् र् मर सगळया व�र 
 डालं. 

िा अदवसांे वामनयाच् अचस्  ल् ्ाड्डू आ्े्. ी्ससवाकयाला सांग्ेलं े ू्ा 
 उा ये. राय ्मलं मला ेा  उा घेयर वांचूर.  

ााे्  ंग दकुायच् साुवाे झाल् र् ीयकयांदाच म् श्क ीडल्. गांवांे ेषद 
उायला साकाा् बाई आ्े्. े्  ल्. े् ब्लल् “काय राय म् ग्ळया देे े. अदवसांेरू 
अेरदा घया बाे वासेल.” घेेकया र् दसुाया अदवश्च बाे वासले. ीण समा्ले राय का  ंग 
गाम झाले. गांवकारे अदलेकया ग्ळया म् ा्् एकदा अगळायच्. े् साकाा् बाई े्र 
अदवसार्  ल् ेा म् ब्लल् “ व् �ा बगा �् ग्ळय् म् घेेय ा््.  ंग गाम कसं? 
श्कीण येव रये मआणरू घेे आ्े्.” अेरे ग्ळया बग्ेकया र् आसंल् “क्ण् अदकया 
ग्ळया?  अण क्ण् सांग्ेले यांरे ेाी येे राय? �ा मलू आ्व ू रये तयाचया ग्ळया. 
 ेा कशाला घेेा? ्�ा राय तयाच्.” 



म् ब्लल् राय. ड्सके चकाायला लागले. गांवकाार ीाे एकदा डाव सािला. ईीे 
्ाव रये मआणरू मला वांझ ोेवल्. ड्कयांे गागा स�ु झाल्. मला सगळे ासवे आ्ेे र् 
म् ासे गेले आ्ेे.  

इचााांे चाा सा अदवस गेले संतया र् सुश्  ल्. बाबाला घेवरू ्ायला. द्र 
अदवसांे घेवरू ीण गेल्. मला कामांे ््व रवेा. खाे ी्े ीण रवे्. मग वामनया 
गांवकाला घेवर  ला ब्लला “काय बाा राय आ्णाा बाबा. डॉकसा मआणेाे. मेदूे  ा् 
राआ् ्ाे. कसल् ेा् अचंेा खीू अदवस मरांे बाळगल्. र् लवका  ीाय केला राय. 
 ेा ेे वेडे आ्े्ल.”  

म् गी. मा्ा चाेा वांचलार अवनयार. र् ााे् ्ेवकयाा बसला माजया बा्बा. े्च 
सांगायला लागला “माई मला माआ्े आ्ें कि्ेा् ेलुा सम्णाा. सम्लं क� ेू बाबाचा 
दसुवास काणाा. बाबाला,  माला स्डूर ्ाणाा. े ू  मचं अके् मायेर काायच्स. 
 ईरे ीण राय केले एवडे लाड केलेस  मचे. ीण बाबा ेलुा बेाक� ीणार वागवे आ्ेा. 
ेलुा ्म्र अदल् ीण ेलुा मलू राय आ्णाा बघे आ्ेा. मआण्े ्म्र ीाे येणाा. 
मेलब्. मला ााग  ला. े् ेलुा उायचया ग्ळया केवा केवा मला  णायला सांगायचा. 
ेेवाच मआाये ीडला बाबाचा कावा. ेूं  ंिाााे आ्े्स. म् लआार. सांगायचं कसं? ीण मग 
ोावलं ेलुा कि्  ंेा राय उायचं. ेझुा मलुगा  आायचं. चल माझयाबा्बा.”  

 ेा ेा वामनयारे ीण सांग्ेले ााग  ााळूर  ला. ईिास ेा् क्णाा ोेव?ू ााग 
ााग आ्े आ्ेा र् ोावले गांवकाला स्डअचस् उायच्. म् काय ब्लले राय. ेयाा्य केल् 
राय. वामनयाला वासले म् बाबा श्क मआणरू थांबले. ीण माजया मरांे दसुाेच आ्ेे वामनया 
गेला.    

भा र माजयासास् घा बांदलंच  आ.े तयाला इचााायला ीाय्.े ीण कसं इचा� 
अचस्े काय राय ल्वेा येणाा. मग साळ  सल् र् ब्चकं बांदलं. दाग्रे ााग्रे काडूर 
ोेवले. उायचा े् राय अदला. आ ेअमावायचे कशाला ीाय्ेे. र् गांव् अरगाले. 

गांवका बगरू येडया सााका अकंचाळे आ्ेा. मला ्ाा ीण काय राय वासले. मला 
भ्गायला स्डल्स. ेूं भ्ग  ेा. मरांे  ले.  

गांवचया माजयासास् भा र बांदलेकया घाांे ाआायच.े गांव् ीकचले. वैर् भसेल्. 
 ेालेले चाेा बगरू ब्लल् “काय झाला ईसाबाई? एकदम  लांे े्?” काय ब्लले राय. 
े् सम्ल् काय ेा् म्सं दकु  आ.े चा क�र घेवर  ल्. म् ब्लल् मा्ं घा 
 गडश्ल?  ेा अेेंच ाआायर मआणेे. े् गी बगे बसल्. मग लगबग्र  सल् र् घा 
 गडूर साासीू केलं. म् अेकडे गेल्. अेला काय वासलं मआाये राय. ्ाा ीडल् ेा येवर 
ीाय चीेायला लागल्. ीाे माया लावेेय. रक् गे बाई माया  ेा. मग दकु देे े ेसुल्ेा. 
वैर् ब्लल् “बाई आ्वचा �ाच ख्सा, सगळा भ्गाचा लांगेा. शांे ावा बगुया आ े द्स 
राय ावचे.” 



म् ्ेवल् ेा ्ेवल्, राय ेा राय. कायीण सदुाे रवेे. बांच वासे रवें. अदवस 
भगभगायचा र् ााे काळ्कुस वासायच्.  

ईसवा!  यकल्स मा्् कआाण्? मला घयायला ीासवले ेलुा अवनयारे, ेजुया 
बाबारे?  ाे  ल्  से् ेा ेुजया बाबा बा्बाच राय  ल्  से्?  

म् ब्लणाा् राय मआणूर सगळयार्  ीलं ाांिरू घेेलं माजया ््वावा.  येरे 
मआशै् घेेकया. गांवकारे घा सांबाळायच् ीाु् स्य मआणूर मला ्वळ केल्. घा र् 
्मर्च् लालूच अदल् भा  सम्ा. ीण मला काय ीाय्े ेे बग्ेलं राय.  ेा सम्ें 
मला. तयारे मला ी्ा कां आ्व ूराय अदलं ेे. तयाच् ी्ां बााबा सांबाळल् ीाय्ेे रा म्? 
मग मला ी्ा कशाला?  भा  अशवाय सगळे मेलब्.  ाे बाई माेे माया उायला. बाईचा 
्कम िनय आ्यल एक ी्ा झाकयाा. मायेचा ीा्ा ाुसे् ाे ी्ाासाो्.  ा ाुसूर िाा लागेे 
ददूाच्. र् बाई घनय आ्े.े इेकंच मला ीाय्े आ्ें. माजयाकडूर सगळं घेेलं ीण मला 
ीाय्े ेे उायला ाश्वलं. ्कम एकच अमळे् माणसाचा. िनय रक् काायला तयाला? 
मला ख्सं ब्लूर वांझ केल्. 

 ेा माजया भा  अशवाय क्णाा ीण ईसवास राय. म् गांवका बा्बा ाआायले ेे ीाी 
केलं. ेु् ा बाबा मला ब्लावे्. तयाचयाच कडे ाआा मआणे्. े् मायेर राय, माजया वाचया 
कणवेरे. ीण कणवेचं काय ीैसा संीे् ेश् कणवय संीेे आळू आळू. मग माणसाच्  डचण 
वासायला लागेे.  ाे शेणा माे्ेल् म्, ेजुया चकमक�े घाांे कश् ाआाणाा? र्  उा 
माजया वाच् कणव संील्, मा्ा ेाास सुरेला, ेजुया  येला झाला ेा?  ेा कशावा 
ईसवास राय. ा् एका ागेाचया रातयाा ोेवेेय ाे. भा वा. येल  उा ीावा े्. ीायाा 
ड्सक  ीसूर माा� मागेर तयाच्. र् राय केल्र ेा काय.  श्य म् ीांडाया ीायाच्, 
वांझ्स् ्गरू काय क�? 

्कमभा ब्लले राय  ् ेलुा सगळ् कआाण् सांग्ेल्. ेचू सांग ीाे ेझुयाकडे 
येवर घेव ूईकाच् ीा्�ा? 

अालॉसॉा�चा   यास काणााा म्. अदाठ गमलू आ् र कआाण्वा अवचाा काे आ्े्. 
केवला म्ोा  थर, अके् स्डया ेाआरेे सम्ा ोेवला या बाईरे. ोावले अआचया सखुांे क� 
दतुखांे लवळा लवळ राआ् काायच्. ाआा  द ेअआला इथेच.   

                                **************** 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
सान्ासी मी 

ग�ुवयर श ारंद्् मला संनयसे  शमाच् अद�ा दणेाा आ्े.े म् तयांचे अशेयतव 
 ीण आ्वरू असवकााले आ्ेे.  

श ारंद्् ब्लू लागले. “ ् मला  रंद आ्े  आ.े  ीकयामिे  ्रू एक 
संनयसे शम सव्कााणााया सआासयायाच् भा ीडे  आ.े  ीला  शम तयामळेु  ्ूर 
सम ृ आ्ईल. म् ीाे एकदा सवाारा, संनयसेाच्, श् भगवार श्कृेणारे सांग्ेलेल् ल�णे 
दाखव्े  आ.े इथे खीू मााो् ल्कच  आेे  व संसकृे आ् भाषा  ीय्गांे रसकयामुळे म् 
ग्ेे ्व्् ग्ेाईेरू आ् ल�णे सांगणाा  आ.े    

�श् स वण्ी कवी क क्त् कमक ज क  
्  सान्ासी ्सा ् गी ् ज   ् क्� फळी  ् िक्कक 
कमाक् ज  अ्ासस  ववस  वी्ी असे क 
साकआ  सटुले ्ेत ा ्  ् गा�ढ ब लीलाकक 
उदवावा पव्े �ेमा ख णंा  ेवण ््े कधीक 
�ेमांी � ुला बाधु �ेमांी ीव ु � ुलाकक  
 काश  पथव्ा सा ् अा्वी लाभली ज्ा क 
बम    ऊ्ी ्  ् गी बम   ्वाकण मेळवीकक  
काम क धास  जाकण ्ी ्े्े  ं ास बााधीलेक 
 ेख्ी बम - ्वाकण �ेम�ा्ी ं चकवेकक  
 
आ ेग्ेेे्ल े्क संनयसे माणसाचे वणरर, तयाचा मागर, तयाच् सािरा सवरच वणरर 

काेाे.  ीण पाणीणारे तयाचे ीालर काायचे ेाच खाया  थाररे संनयसे आ् .  �ांग 
सािरा  आ ेआ्.  तमा श ु काावायाचे सािर मआण्े  �ांग सािरा.  



 ीण संनयसे  आके आ े सवाररा ीआाेां �ण्च सम्ावे मआणूर साि् भगव् व�े 
 ्नम ीा्िार काायच्  आेे . ेसेच सवेतसआ् आ ेीद्ीद् मरांे ोसावे मआणूर रव्र 
संनयसेारा  शमा कडूर रव्र रांव अदले ्ाईल. यआ्ीव्े, रामकाण अवि् व संनयसे 
द्�ा  ेा स�ु आ्े्ल. ”   

श ारंद्् एवले ब्लूर यआवेद् ्वळ आ्मकंुडा कडे ये र बसले. मला  ग्दाच 
�ौा क�र, सरार क�र ेयाा केले आ्ेे. आ्मकंुड ीेसवले गेले. मग संनयास् ्रांर् मंत 
्ागा स�ु केला.  

ओमठ शंर् अमतत, शं व�णत, शं रौ भवतयरमा, शं र इनि् बआृसीे्... ......... 
मंत ््ाांे  चचााले ्ाे आ्े.े चाा् बा्लूा िाू वाले आ्ेा. माझा द्�ाअवि् े्र 

ेास चालला.  ेा ीणूर आ्े  ला आ्ेा. मला एक  े्व  रंद आ्े आ्ेा. एवलठयांे   
ओम ीणूरमदत ीणूरअमदमठ ीणूारतीणूरमदुचचेे।  
ीणूरसय ीणूरमादाय ीूणरमेवावअशेयेे।  
ओम शाअनेत शाअनेत शाअनेत  
मंत्चचाा आ्े सांगेा झाल्.  मला रव्र रांव अमळाले “अवउारंददास््.” 
आ े रांव दणेयामिेआ् एक शा� आ्े.े मला द्�ा दणेयाचे ोाअवणया  ग्दा श ारंद 

ग�ु््र् माझे वेद,  ीअरषद ेव ग्ेेचे आार ेीासले आ्ेे. म् ााा सुंदा ेाआरेे तयांरा अववेचर 
्कअवले आ्ेे. मआणरू ेे मआणे,  ीला वेद अवउा यास चांगला  आ.े पतयेक संनयास् 
कायम सेठ अचेठ  रंदाेच ााअआला ीाअआ्े आ े संनयास शा�. व रव्रच  सकयामुळे, 
  यासक  सकयामळेु दास.  मआणरू माझे अवउा+ रंद+दास अमळूर “अवउारंददास ” रांव 
बआाल केले. 

म् संनयसे िमर ीालर क�र, शा�ाथााे पगे् केल् क� मग दास अरघरू ्ाणाा आ्ेे 
व म् ग�ु्ण पमाणेच “अवउारंद्् ” आ्णाा आ्े्.  

दाा््चा कायरकम ोालेला.  मृे वेळा  ोूर सरार  स्ीरू बा� सािरा सु� 
काायच्. यम, अरयमांपमाणे अच� वअृ� अरा्ि स�ु काायच्. अच� असथा काणे, म्आ, क्ि, 
इतयाद् वा लवका अव्य अमळवायचा आ्ेा.  सरे व पाणायाम क�र शा्ा सवसथ, 
अरा्ग् बरवे आ्े्. आ ेसवर बा�  से शाअाा्क व मारअसक अरा्िर आ्ेे. 

लवकाांे लवका पअेआाा, िााणा, सयार व समाि्च् साुवाे काायच् आ्े्. तयांे 
अस ् ्ेवलठया लवका अमळेल ेेवला म् अस  संनयसे आ्णाा आ्े्. आ् ीाम  वसथा 
लवकाांे लवका गांोणयाचा मारस आ्ेा. 

ीअआकया चाा्  ंगांचा   यास काायला ्वळ ्वळ द्र ेे े्र ेास ्ाे आ्े.े मग 
ालाआाा व दिू घे र म् वेद,  ीअरषदठ तयावाच् भाेये यांचया   यासाला बसे  से. 
 शमाच् बाग ाााच सुंदा आ्े्. म्ो् झाडे आ्े्, ाुलांच् झाडे, वेल् सगळ्कडे 



ीसाकया आ्तया. तया वाेावाणांे पाुअकले मर   यास चांगला घडव्े आ्ें. मला 
क्णे्आ्  डचण येे र आे्.  

इेा संनयास्, दास  शमाच् कामे काेारा अदसे. श ारंद सवाम् सायंकाळ् 
भ्गणांसम्ा पवचर का्े. तयाच्  तयािअुरक सािरे वाी�र सवर्ा�े बरवल् ्ाई. 
मग काआ् सनयास् तयाचया  रेक  व�ृ् ेयाा का्े. आ ेकाम खीूच म्ोे  से. सायं-
पवचराचया वेळ् या सवर्अाे् अवके. ल्क ेे अवके घेे.  

म् श ारंदांच् पवचरे ्क�. काआ् ााा  दठ-ब्िक वासे ीण बआलेांश् सउ 
ीअाअसथे्वा क्ाडे ओलणयाचे काम ेे का्े  से वासे. मरास ााासे ीसे रसे. संनयसेाचे 
आ ेकाम र आ े से वासे. क्ि, म्आ, माया, अवषय या सवाावा अव्य अमळवलेकया संनयसेारे 
्रमारसावा े्च ीअाणाम काणयाच् द�ेा घयायच्  सेे. ्र प�्भ वालअवणयांे काय 
 थर? 

दसुाया �ण् मर मागारवा  णे  से.  ंेाांे सआ् साुाण आ्ई, 
ग�ुबररा ग�ुअवरेणुत ग�ुद�व् मआिेात। 
ग�ुत सा�ाेठ ीाबर ेसमै श् गाुवे रमत ।। 

ग�ुअवषय्  रनय श ा आव्.  ील् सािरा ीणूर काणया का्ेां  अदशअ् व  ीण 
या मिला आाच दवुा  आ.े मग मर असथा आ्ई.  

लआारीण् वड्ल क�ेरर का्े. ेे आा ीासरू मरांे एक  तकंोा ेयाा झाल् आ्े्. ेे 
क�ेररांे सांगे  “आ ेअवि तया  अदशअ्चया मायेरे, कृीेरे चालले  आ.े े्  �ययांे ााआरर 
 ीले  असेतव, ा�ण व राश काेे.  ीण या अेचया े्रआ् असथे्रा दवेांच्  ीमा 
अदल्, तयांरा रांवे अदल् बमआा, अवेण,ू मआशे. ीांे ुे्  द् श्�च्च े्र  ंगे आ्े.  द् 
श्�च् भसे ााा दअुमरळ व को्ण  आ.े अकतयेक संनयसे य्ययांरा व  ष् मरुणरा आ ेशकय 
झाले आ्ेे. मआणरूच ेे अविआार�ी् वेदवेदांे अलआर शकले. एका  अेशय आार् ग�ुच् कांस 
िाल्. व  �ांग सािरा केल् ेाच आ ेशकय आ्े.े ीण  अेशय को्ण व खडेा  आ.े”   

म् ेे आाच ोावले आ्ेे. संनयसे  आायच.े ेीसया काायच्. ग�ु श्िरू सािरा 
काायच् व  द्श्�चे दशरर काायचे. मला श ारंदांसााखे ग�ु अमळाले, वाचर चाले. 
वेदा यास,  ीअरअषद,े ग्ेा अववेचर व तयांचे मरांे अवेेषण चालूच  सायचे. बा� य्ग 
असथे् यम, अरयम,  सर, पाणायाम यांच्. बा� य्गारे म् स�ुल व मारअसक अस ् पाा 
का्े आ्े्.  ंेाअस ् साो् ग�ंुच् गा् आ्े् पअेआाा, िााणा, सयार क�र समाि् 
 वसथेे ीकआ्चायचे आ्ेे. ेेच ल�. दसुाे काआ्च राआ्.  

द्र वष� आ्े  ल्. मर शांे, शा्ा स�ुल, पाणायामारे िास अरयअमे झालेला. म् 
ीलु्ल  वसथेसाो् ेयाा झाल्  सा माझा सम् आ्ेा. ीण आ ेगु�र् ोावायचे आ्ेे. मगच 
ीलु्ल मागर चालू आ्णाा आ्ेा. 



म् श ारंदांकडे गेल् व मआणाल् “ग�ुवयर बा�य्ग ीाुा झाला कां तयाच् चांचण् 
घयाव्.  ंेाश ु् साो्  ीले अस  मागरदशरर ्�ा् वासेे. ीलु्ल मागर कसा  खावा 
तया का्ेा मागर दशरर ीाअआ्े आ्ेे.”  

श ारंद  माझयाकडे ीआाेच ााआले. मग मआणाले “ शमाचे कायर खीूच वालले  आ.े 
सायं पवचरांच् थ्ड् ्बाबदाा्  ीण  चलाव् अवउारंद.  मचया वा्ल भाा कम् 
झाला क�  ीण बसू सािरेे. चकश ु् ेश् स्ी् राआ्. कंुडल्र् ्ागृे  आ्ई ीयाे ेीे 
अरघरू ्ाेाे.”  

म् आ्काााथ� मार आलवरू अरघाल्.  शमांे सकाळ् पाथररा, मग वेदसूतांचे  थवा 
एकाउा  ीअरअषदाचे ीोण आ्ई. तयावा चचार व अवेेषण आ्ई. मग सायंकाळ् बाआाे्ल 
प्ेमिरू भ्गण येे. तयांचयासाो् पवचर चाले. ेास द्डेासाचे  से. मग ल्क भसे् 
चलव्े व सवाररा पसाद दवेरू सांगेा आ्ई.  

म्  कयाीासरू यांे भाग घेेला र आेा. सकाळच् पाथररा झाकयावा म् बा� 
श ु्च् य्गासरे व इेा  ीासरे काणयास ्ाे  से.  शमाचया एकंदा  यवसथे बाल 
मला काआ् शंका येे.  ीण संनयसे ल्क. सायंपवचरांचया वेळ् जया भसे् येे तया का 
सव्कााा याे?  संनयसे िमारचया अवा्ि् वेरर मआणेा येईल का यांस?  ीण रव्र 
 आ्े संनयसे ््वराच् ीाु् माअआे्  ्रू  आायच्  आ.े  ीण ग�ुवयााचे बा्बा काय 
चकू काय आ ेोावणााे क्ण?  

सायंपवचर म् क� लागल्. सासवे्रे अदलेल् श ु वाण्, वड्लांकडूर ्कलेकया 
ीौााअणक कथा व सव-  यासाेूर अमळवलेले वैअदक आार याच् सांगड घालूर. 
सवरसामानयांस ीचे्ल, �चे्ल व संसाा््रांस ीालर काेां येे्ल  शा ग्�् म् 
पवचराेरू सांग ूलागल्. म्  शमाचया ममुय िााेे पवेशे आ्े् आ ेल�ांे येे आ्ेे. ीांेु 
माझे सयेय संनयास् आ्णयाच,े सवर तयाग क�र सअचचदारंदाे अवआाणयाचे आ्ेे. ेे कसे 
साकाा काेां येईल यावा म् अवचाा का्.  

माझया पवचराचा ीा्णाम ल्कांवा ााा म्ोा झाला  सावा. गद� वालू लागल्. भसे् 
वालू लागकया. ीूजय श ारंद्णचे व इेा सािकांचे काम वालले. भसेणचा अआश्ब च्ख 
ोेवावा  सा श ारंदांचा अरयम आ्ेा. म् तयांे र आे्. पवचरारंेा म् माझया कुस्े 
्ा र सयार ि�र बसे. मरांस बाे वासे. ल्कांीयाे चांगले अवचाा ी्आकचे आ्ेे याचे 
समािार अमळे.  थ्डठयांच अदवसांे  शमाचे सभागआृ  ीाेु ीडू लागले. ल्क सभागआृाचया 
दााांे गवा�ांे  भ ेााआरर पवचर ्कू लागले. अ�यांच् गद� ााा  से. माझे अचंेर व सयार 
वालू लागले. 

 एका पवचरा अदवश् श ारंदार् ल्कांरा  वाआर केले. “गद� ााा आ्े 
 सकयामुळे ल्कांरा स्य्चे  आावे मआणरू  शम  ेा पवचराच् वेळ पभाे् ७ वा्ेां 
व सायंकाळ् ५ वा्ेां का्े  आ.े ल्कांर्  ीकया स्य्पमाणे तया वेळा अरवडा यांे. 



पभाे् येणाायां साो् व सायं पवचरांे येणाायांसाो् वेगवेगळ् ओळखीते दणेयांे येे्ल. 
ेश् ओळखीते सवारर्  शमाचया कचेा्ेरू घयाव्े.”  

मग सवर कचेा्कडे ओळखीते अमळअवणयासाो् गद� क� लागले. मला  ेा 
 शमाेल् एकंदा  यवसथा  यावसाअयक आ्ेेय क� काय  श् शंका येव ूलागल्. भसे्, 
ीाक�से, ाळे, ाुले यांचा ल्ग पतयेक पवचरा रंेा आ्व ू लागला. थ्डठया अदवसार् 
 शमाशे्ााच् ्म्र श ारंदर् अवके घेेकयाचे सम्ले. इेा सािक तयांे ास घेे. 
मला ्ााआ् ास रसे. मला ्ासे्े ्ासे वेळ माझया सािरे साो् ीाअआ्े आ्ेा. ीण 
 शम माझयावा ्बाबदााया वालवे आ्ेा. गु� आा मआणरू म् तया सव्कााे आ्े्. ीण 
क्ोेेा् अवअचत वासे. संनयसेारा म्आ रसावा. मग  शम म्आामागे िांवे  सकयासााखे 
कां वासेे? खाे काय? 

ीण काआ् अदवसार् सकाळचे पवचर श ारंदर् दसुाया सािकास अदले. म् अदलेकया 
पवचराच् सवर्ा�े ्कूर े् पवचर क� लागला. काय ााक आ्ेा द्घांे सम्ले राआ्. 
ीण सकाळ् गद� कम् आ्व ूलागल्. सायंकाळ् वालू लागल् व म्  सूयेचा केिअबंद ूोाल् 
 आ,े आ ेमला एका सािकारे सअूचे केले. दतुख वासले. ीण �णािााे मर असथा झाले. म् 
काआ्च केले र आेे. इेाारा  सयेूरे पेअाे केले आा तयांचा द्ष. द्ष कसला, दबुळेीणा. 
संनयसे िमर ीालराचया अव�  अवचाा. म् द्ष् राआ्.  ेा म् मौर ीाळू लागल्. 
 स्�चे पकाा अदसले क� मग मौर वाले. अच� शांे आ्ई. मला श ारंदावा अविास बसू 
लागला. ेे मला ीअाअसथे् अरमारण क�र सािक बरवे आ्ेे.  ंेाशु ् काे आ्ेे  से 
वासू लागले. 

एका पवचरांे म् अवचाा मांडले “संनयास् सवर तयागे् ेे आांच बरे्. म्आ, माया, 
क्ि, अवषय एवलेच काय ीण क्णतयाआ्  सतयाच् ओल तयाला लागे राआ्. ्े राश्वंे 
ेे  सतय.  से ग्ेेे सांग्ेले  आ.े शा्ा आ ेराश्वंे  आ,े मआणूरच सतय राआ्.  तमा 
आाच सतय ्् राश्वंे राआ्. ्ा शा्ाच  सतय  आ े ेा  ीण देे ा तया भसे् याआ् 
राश्वंे,  सतय  आेे . तया संनयसेारा म्आांे ीाडेाे व ीयारयारे  ीण ीाी् ोाेां. 
संनयासाचेच कां क्णाचेआ् वे बाअिे काणे आ े ीाी राआ् कां?  तमा ्ेवला सवच्, 
अरमरळ ोेवेा येईल ेेवले  ीण सेठ-अचेठ- रंदाकडे ी्आ्च.ू संसाा्, संनयास्, साि ूेसेच 
 ष्राआ् आा अरयम लाग ूआ्े्. या अरयमाचया अव�  क्ण्आ् पाण्मात राआ्.”  

ाात् मला श ारंदार् ब्लावरू घेेले. यावेळ् तयांचया शे्ाा् भग या व�ांे एक 
सासव् बसकया आ्तया. तयांचया चेआाेयावा थ्डठया राीसंे्चया  ोठ या आ्तया. ीअआकयांदाच 
ीआाे आ्े्.  तयंे मारारे ेे मला शे्ाा् बसवे मआणाले.  “अवउारंद््,  ीकया 
  यासावा, अवचांाावा   मआ् खा्खाच पसनर  आके.  शम ा् यांच शआाांे  आ.े 
मरुे य ्ाे्चया ककयाणासाो् े् ीसाला ीाअआ्.े  ीले अवचाा,  ीला   यास  व 



अवद�ा ीआाेा  ीण आ् ्बाबदाा् घयाव् व भााे ीमणास ्ावे  श् इच्ा  आ.े 
अवचाा क�र सांगा.”        

“ ील् इच्ा अशासावंउ ग�ु््.  ीण सांगाल ेे काम काणे आचे अशेयाचे केर य 
 सेे. कुोूर साुवाे कााव् याच्  आा काा. क्णास भसेावे. क्णतया अवषयावा पवचर 
काावे आ ेदखे्ल सम्ले ेा बाे.” म् ब्ले आ्े्. माझया मानयेेचा ीअाणाम तया सासवणवा 
आ्े आ्ेा. तयांचया चेआाेयावा्ल  ोठया ्ा र एक आलके  रंद् आासय आळू आळू ीसाे 
गेले.  

“आ् म् सवर काआ्  उा ीयाे  ीणांस सम्ावे्. अलआररआ् देे ् मग स्य्सका 
अदवश् पयाण काा.  अण  उा  ीले रांव सवर सािक व भ्ां सम्ा “सवाम् 
अवउारंद््” मआणरू  मआ् घ्अषे काणाा  आके. ” श ारंद््र् मला म्ोठ या 
 अभमारारे आ् ग्� सांग्ेल्. 

म् माझया कुस्ाांे ीाेारा संीमांे आ्े्.  ्ूर  ंेाश ु् ीूणर र आ्ेाआ् म् 
सवाम््् कसा?  अण आा अरणरय ग�ु््र् घेेला कशामुळे? बाआाेदशे् अााेारा 
 ंेाश ु्चे मागरदशरर कसे आ्ईल?. मग मरारेच सम्ावणयास साुवाे केल्. ग�ु्णचया 
मरांे यांेूरच  ीकयाला  ंेामराच् श ु् अशकवायच्  सेल.  ीकयाला ेा् य्यय 
मागर कुोे माआ्े  आ.े बा� मागर यम, अरयम,  सर, पाणायाम आ े शाा्अाक आ्ेे व 
 यवअसथे सम्ले आ्ेे.  ंेामागर ग�ंुचया मागरदशराररेच अमळणाा आ्ेे. ेे सांगे्ल े े
्कणेच बा्बा ोाेल. मर शांे झाले. 

काआ् सािक भसेावयास मआणरू  ले. व मला मआणाले “ ीणांस ग�ु््र् सवाम् 
बरवले. चाा ीांच वषााे  ीण सवाम् बरलांे.  मआ् एवल् सेवा काे् तयांच् ीण 
मागेच ााअआल्.  ेा तया सासव्बाई  कयांे तयांराआ् माेा्् मआणणयाच्  आा झाल्य. 
 ीण अवदार आ्ेा,  शा आ्े्  ीण ग�ु्णीे�ा ्ासे चांगले मागरदशरर केले  सेे. आ े
तयांराआ् सम्ले आ्े.े मआणरूच तयांर्  ीणांस बाआाे्ल काम द ेर  शमाीासरू दाू 
केले.” 

तयांचया पतयेक वाकया बा्बा मला  घाे आ्े आ्े.े आ ेसािकाचे ल�ण र आ.े आ े
अशषतवआ् र आ.े यांे ग�ुला समीरण राआ्. सामानय ्रांसााखा अवचाा, सवाथर,  सयूा, ल्भ 
सगळेच  घड आ्े  आ.े आ े संनयसे द्�ा घेेलेले  आेे ? क�  शमाचा  ीय्ग 
्गणयाचा  िाा मआणूर का्े  आेे ? ग�ंुचया वागणयावा, श्लावा शंका घेेाे, 
 अिकाााच् आांव िाेाे, अवद�ा   यासारे अमळवणया्व््  सूया येेे मरांे. म् ा् 
मआणाल् “ ीण ग�ु मआणरू एकाउाला अरवडले क� तयाचयाच चाण् मागरदशररासाो् 
ाआायचे  सेे.  अदश्� व  ीण यांे्ल े्च एक दवुा  से्. बदलू ीआाल ेा 
मळुाीासरू ीाे स�ुवाे कााव् लागेे.” काआ्च र ब्लेा ेे अरघरू गेले. 



म् चाा अदवसार्  शम स्डला व ीमंे्वा अरघाल् काम ााा  वघड र आे.े खीू 
ीते ग�ु््र् बा्बा अदल् आ्े्. तया तया शआाांे गेल् क� एक द्र पवचरे  आायच्. 
ल्कांरा कसे माआ्े ीडायचे माआ्े राआ्, ीांे ुपवचराला गद�  आायच्. पभाे् राआ्ेा 
सायंकाळ् पवचर  सायच.े मला सािरेसाो् वेळच वेळ अमळू लागला. सकाळ सायंकाळ 
वेळ अमळेल ेसा सयारांे बस ूलागल्. 

यम ेा ीाळेच आ्े्. ््वरांे सवर अरयम ीाळणयाच् संवय के आाच लागल् आ्े् 
य्गासरे, पाणायाम पभाे्च आ् र ्ायच्. सािरेसाो् ीदासर अस  केले आ्ेे. 
राअसकागावा िास  रभुवे म् सयार लाव्. साुवाे्सच अमसकया र्ाे सम्ा ग�ु्णच् 
मूे � येई व मग सयारांे बसे. एक लय, एक वलय, एक पकाश, पकाशाला  थर अमळावा 
मआणरू काळया  ंिाााच् वेुरळे एक एक क�र ाेा िा्े. या असथे्चा  थर लावणयाचा 
पयतर का्े आ्े्. ग�ंुचे मागरदशरर राआ्. कसा  थर लागणाा?   

अााणे चालूच आ्ेे. ग�ु आा झाकया खेा्् ीाेणे य्यय र आेे. ्वळच् ीते संीणाा 
ेेवलठयांे ीलु्ल ीते येे व तयापमाणे ीलु्ल पवास स�ु आ्ई. पवचरांरंेा खीू ीाक�से येे. 
पवचरांचे पाय््क े् ग्ळा का्े. दाराचा िरादशेच उावा, इेा भसे सव्कााल् ्ाणाा 
राआ्  से  ग्दाच सांगणयाे  लेले  से. आ ेसवर य््र ग�ु््र् सांग्ेकयापमाणे आ्े 
 से. पाय््क सवर िरादशेांचे अआश्ब अलआ्े माझे आसेा�ा घेे व ग�ु््रा ीाोव्े. मला 
थ्डे अवअचत वासे ीण गु�  आे पमाणे सवर चालले आ्ेे. ेे ीाळलेच ीाअआ्े या अर�ेरे म् 
का्े  से. अकतयेकदा पाय््क सांगे द्र लाख एकव्स आ्ाा झाले. मला तयांे ास रसे.  

एकदा एका पवचरा रंेा एका बाईर् भसेणयाच् इच्ा पकस केल्. रंेा तया भसे्स 
 कया. सांग ूलागकया “सवाम््् लयराला दआा वष� आ्े  ल्. मलू राआ्. क्णेेआ् वे 
काणयाच् ेयाा्  आ.े  ीण सुचवा.” 

म् वेद्ीअरष्दांवा ब्लणााा संनयास्. या बाईरा म् ेांअतक वासल् क� काय? कसे 
समा्वायचे यांरा. मग ब्लूर गेल्  

“बआरे््, मै वेद शा�कका   यासक आर.ं मै ेंतअवउा रआ् ्ारेा. भगवार 
श्कृेण््रे कआा आ.ै मरुे य य्र्मे ्नम लेरेसे सभ् भ्ग भगुेरेआ् ीडेे आ.ै भगवार भ् 
मरुे य य्र्मे ्नमेे आ,ै े्  नआ ेभ् भगुेरे ीडेगे.  ी भगवार क� पाथररा काेे ाआ्.” तया 
बाई अवअचत र्ाेरे ीआांे अरघूर गेकया.  

म् सािरा चालूच ोेवल् आ्े्. एके अदवश् ीाो्चया खालचया बा्रेू का्ड ाज्ूे ूर 
वा काआ्ेा् चलेे  आ े सा भास आ्  लागला. सयारांेरू बाआाे अरघाल्. आ ेसवर म्� 
अशवाय झाले आ्ेे. ीण एक पकााच् शांे् मर  याीूर गेल् आ्े्. मला रकक� वासू लागले. 
कंुडल्र् ेूर चक श ु्च् साुवाे झाल्  आ.े म् अस मागारवा चाले  आ.े मलूािाा 
चकश ु् स�ु झाल्  सणाा. मग ा््च आा  रुभव येे गेला. म् ्ासे शांे आ्े गेल्. 
्गाकडे ीआाणयाच् ��् बदले गेल्.  



म्  ेा  �ा भााेाेकया म्ोठ या शआाांेरू पवचरे का्े अााे आ्े्. ग�ु आे 
पमाणे सवर चालले आ्ेे. माझ्  ंेाश ु् आ्े आ्े् व ग�ु्णवाचा अविास वाले आ्ेा. 
 ंेाश ु्चा मागर बआलदा दाू ोेवरूच काेा येे  सेल  से मला वासू लागले. 

ीलु्ल अदवसांे ग�ु्णकडूर मला संदशे ीत अमळाले. “ ीण ीवूर कणरभमू्, करारलला 
 आांे. ेेथरू  ंबालाला ्ावे. े्र अदवसांच् पवचर अशब्ाे  स्ीरू आादाा, कश्केशला 
पयाण काावे. आ् द्नआ् े्थरसथळे  ीणांस आारा्ररासाो् ााा  ीयु् आ्े्ल आ् इच्ा. 
 ीण या सथळ्  ीकया इच्ेपमाणे ाआावे. रंेाचा कायरकम  ीणां कडूर पसथाराच् 
माअआे् अमळाकयावा कळव.ू  ंबाला व आा्दाा येथ्ल वासे या का्ेां स्बे ओळखीते 
््डल्  आेे .” 

ग�ु आे पमाणे  ंबालाच् पवचर अशब्ाे  स्ीरू आा्दााला ी्आकचल्. 
ओळखीतांे्ल म्कुाा पमाणे ग्अवंदशा�णचया मो्े ीकआ्चल्. सकाळचे र  दआा 
वा्ले  से्ल. गंगा रद्वा सरार काणयाचा पथम य्ग  ला आ्ेा. थंडगाा ीाणयांे 
सरार काेारा मर पाुअकले झाले. थंड्चे अदवस  सकयामुळे ाााच थ्डे ल्क ीणूर 
सराराचा  रुभव घेे आ्ेे. दआा अमर्से मरस्् सरार झाकयावा बाआाे  ल्. सवेत 
ग्अवंदशा�् बा्बा  ले आ्ेे. तयार् ा् आसे व मखु प�ालर क�र घेेले आ्ेे. सरार 
क�र बाआाे  कयावा ेे मला मआणाले “सवाम्््,  ीण  ेण कस्बंिाे्ल  सरूआ् 
एवलठया थंड्े गंगामैयाे सरार केलेे? ेेआ् ीणूर सरार?  मआ् इथलेच ेा्आ् या अदवसांे 
 मआ् राआ् क� शके ीणूर सरार.” म् ा् असमे क�र गडी ााअआल्. बा� श ु्े्ल 
य्गामळेु शा्ाारे सआरशअ् ीााका�ेचया स्मेवा रेल् आ्े्. मला अवशेष तास ्ाणवला 
र आेा. अकंबआलरा म् सरारारे सखुावल् आ्े्. 

ीमणयातेे म् ेाा्, रमरदा, मआारद् वगाेै मिे सरार केले आ्े.े अदकल्,  गा येथे 
यमरुा दशरर घेेले आ्ेे. सरार काणयाएवल् ीअवतेा ीाणयांे  लळल् र आे्. ीण 
आअादााचया गंगामैयाे्ल कांचे साामया सवच् ीाणयारे मराच् व शा्ााच् ीअवतेा 
वालवकया सााखे वासले.       

शा�णचया घा् सांयंकाळ् पवचर आ्ेे. भग या व�ांे्ल खीू संेार् गद� केल् आ्े्. 
पवचर  अेशय शांेीणे झाले तयाव�र सम्ल् क� सवाारा  वडले  सावे. अकतयेकार् 
 शम क्णेा, ग�ुवयर क्ण, वाचसीे्च् ीदव्  आ ेकां  सले प् अवचााले. ीण एक 
प्  अेशय सुंदा अवचााला गेला.  अद वेद क्णेा? तयांे क्णाेा आार्ीदशे  आ?े 
तयाचे संअ�ा अववाण कााल का? 

  यासक संनयसेारा  सलेच प् ााा समािार देे ाे. माझया मखुांेरू अरघ ूलागले 
“ अद वेद कुण् अलआ्ला आ े वादगसे  आ.े  राद् कालाीासूर  ष् मरु् समा्ाला 
ेतवआार �ी्  मृे  देे  आ्ेे. आ े अवि कसे बरले, कसे चालेे, क्ण चालवेे याचया 
कुेआुलाेरू अकतयेक अवेेषणे येे गेल्. अलअआणयाच् सािरे ाााश् रसकयारे व ीाोांेाास 



स्ीे  सावे मआणूर संसकृे भाषेे अकतयेक े्क, सू् े  बरवल् गेल्. े्च ीाोांेाारे 
ीलुचया अील्ला दणेयांे येे  से. तयांेरू ीअआला संकअले क�र अलआ्ला गेलेला वेद आा 
 यवेद  आ.े  यर्ला दवेाि् दवे मारे् े्  यवेद. े्क ्ा् सं�्ा  सले ेा् पतयेक 
े्काचे अववाण खीूच म्ोे  आ.े ीअआला े्क  सा,   

 अयरम्ले ीाु्अआें यआसय दवंे  तव््म |   आ्ेाां ातरिाेमम ||”  
या े्काेरू  यर् दवेेा आ् शे� ोावल्  आ.े श्�च् �्े, यआवेद्वा पथम 

पकसणाा्, ेे्ीुं्. सवर दवेांचे ीौा्अआतय काणााा.............. ” 
 माझया मखुांेरू  यवेदाचे अववाण झाझा अरघे आ्ेे. सवरत अरतशबद शांेेा 

ीसाल् आ्े्. अकतयेक मारा ड्ले आ्तया. माझया ्् आवेा सासवे् राचे आ्े्. जयावा 
माझे क्णेेआ् अरयंतण ााअआले र आेे. आ्  रभुूे ् ााा वेगळ् आ्े्. शबद मरांेरू अकंवा 
समाणांेरू येे र आेे. ्ण ूकाआ्  ंेााेरू �्े स�ु झाला आ्ेा व ्् आवे�र वाेावाणांे 
ीसाे आ्ेा. एक चेेरा ीाुया शा्ाांेच र आ े ेा  संमेाे ीसालेल् वासे आ्े्. म् 
सवेतच सेंअभे आ्े चालल् आ्े्. े्र एक घअसका रंेा आा ओघ ओसाे गेला. व माझे 
अववाण थांबले. आलक� कु्बू्  स�ु झाल् व मग एकदम ्यघ्ष ्कू  ला “अवउारंद्् 
मआााा् क� ्य!” 

  अभवादर सव्कााे म्   भा ााआ्ल् व मागरसथ आ्णयाचा पयतर क� लागल्. 
एवलठया पवचरा रंेा दखे्ल एक चेेरा शा्ाांे दौडे  सकयाचा भास स�ु आ्ेा. 
ग्अवंदशा�्  ंेमुरख आ्वरू स्बे चाले आ्ेे. मला नयाआाळे आ्ेे. घा् ी्आ्चकयावा 
तयांर् सवर कुसंुब््रारा ब्लावरू सांग्ेले “सवाम््णचया ीाया ीडा. मआार य्ग् ी�ुष 
 आेे .” 

 “शा�््् म् कसला य्ग्?  ्रू खीू वासचाल बाक�  आ.े मला ााा मार 
द े रका.  अभमार मरांे �्ेल व े्  ि्गे्चे कााण ोाेल. मरुे य पाणयाला सनमार 
उावा, दवेतव रये द े.” म् ब्ले आ्े्. 

 सयाराे बसल् ेा मर शांे आ्ईरा.  ् काय झाले आ्ेे? या  वसथेचे रांव 
काय? आ् के आा व कश् अरमारण आ्े.े क्णतया मयारदीेयाे  ंेाश ु् ीकआकचल् क� आ् 
 वसथा पाा आ्ेे? मर सयारावा केअिे काावेच लागले  सा अरगआ क�र म् या अवचााांरा 
ीळवायचा पयतर का्े आ्े्. ााा पयतरांरंेा के आा घयार स�ु झाले सम्ले राआ्. 
पकाश व काळ्खाच् वेुरळे ड्ळयांसम्ा अा� लागल्. व  चारक का्डाज्ूे ूर  ्�चा 
�्े वा चले  सकयाचा भास झाला. एक  तयंे म्आक पकाश अमसकया ड्ळयांसम्ा 
असथा झाला. म् तयांे ांगूर गेल्. आा  रभुव ीअआकयांदाच घेे आ्े्. पकाशाला एक 
 तयंअेक पेमळ ओल  सेे आ े  रभुवे आ्े्. ेे्सव् पकाश, ीण ीवू� कि्आ् र 
ीाअआलेला,  अेशय ओल लावणााा, तयांेच अमसळूर ्ावे वासणााा. म् तयांे ामूर गेल् 



आ्े्. एवलठयांे सवर ड्ळयां सम्�र अरघरू गेले. म् सयाराेूर बाआाे  ल्. सवर शा्ा एक 
चेेरा  रुभव्े आ्ेे.        

  ाात्चया पसाद गआणासाो् सवर एकत झाल् ेा शा�््णचया कुसंुबाे्ल 
सवर्ण मला र्ाख्े आ्े.े सम्े र आेे काय चालले ेे. एवलठयांे शा�््ण ब्लले 
“सवाम्््!  ् अवशेष सयार लागले कां?  ीकया मखुांवा एक  र्खे समािार, ेे्, 
 रंद सवााचेच अमशण अदसे  आ.े  ीणांकडूर द्�ा घयाव्  से मरांे येेे. सवाम् 
श ारंद्् बा्बा  मआ् सतसंग केला  आ.े ीण  ीणांस ीाअआकयावा वासेे  ीण 
्ासे अस ् पाा केकया  सा याे.” म् काआ्च ब्लल् राआ्. ग�ुच् ेुलरा अशेयाबा्बा 
काणे  य्यय  सा अवचाा  ला. 

 दसुाे अदवश् पाेतकाळ्च म् अआमालयाचया अदशेरे अरघाल्. कश्केश मागे 
ीडले. क्णतयाआ् संनयसेाला अआमालयाच् ओल कां आ ेसम्ायचे आ्े.े थ्डठयाच वेळांे 
लांबरू अआमाच्ाअदे अशखाे स्रेा् बररू सम्ा  ल्. ीआाेारा मर भ�र  ले. दवेदशरर 
झाकया सााखे वासे आ्े.े एक संनयासांचा ेांडा “्य भ्ले! भ ंभ ंभ्ले” काे ्वळ येव ू
लागला. कुेआुलारे तयांचया कडे ीआाे  सेारा ेे ्वळ ी्आकचले. मला ीआाेांच थांबले 
अवचा� लागले “कआां से  ये आ् सवाम्? बाबा के दशरर क् चले आ् कया? कौरसे 
 खाडेसे आ्?” 

 “मै मआाााेटसे  या आर.ं अआमालय दशरर कारे चल ीडा था. ये सवाम् बाबा कौर आ,ै 
कआां आ?ै” म् अवचााे आ्े्.  

“बडे मआार बाबा आ.ै थ्डे  गे ्ाओ एक गुंाा लगेग् वआां सयार लगाके बैोे आ.ै 
अकस्से बाे रआ् काेे.  ीरेआ् सयार मे ाआेे आ.ै लगेा आ ैभ्लेराथआ् मरुे य �ी मे बैोे 
आ.ै” 

 मला  तकंोा वासल्. ीाआर क्ण सती�ुष  आ े ेे. अआमालयांे ााा सती�ुष 
ेीसया काेाे, अकतयेक ्ण ेीसयेे चुकेाे व ेांअतक आ्ेाे  से ्कले आ्ेे. ीाआर 
क्ण  आ ेेे. तयांर् दाखवलेकया अदशेरे ीाअआले े् स�ंुचया झाडांचे वर अदसे आ्ेे व मागे 
एक अआमालयाचे अशखा वा  काशांे गेले आ्ेे. वा अआम ााा कम् आ्ेे. म् तया अदशेरे 
अरघाल्. आळू आळू ासेा  �ंद आ्े चालला आ्ेा. स�ुचे वर दास आ्े चालले आ्ेे. मिरुच 
वााा झाडांेरू वळणे घेे अााे आ्ेा, सयूरअकाणे कवडशांचे लांबलचक सेंभ आ् र खाल् 
 ेाे आ्े्. ीलेु ा् वळणाा् ीा लवास अदसे आ्े्. माणसांचया  असेतवाच् े्च एक 
खणू बाक� सवर अरसगर. दवेस�ृ्े पवेशकया सााखे वासे आ्े.े  

थ्डठया वेळारे चल संीे  ला. सु�च् झाडे आळू आळू खाल् गेल् आ्े्. ीवरेाच् 
कीाा अदसे आ्े्. वास मात कीाा्चया अदशेरेच ीलेु ्ाे आ्े्. एक म्ोे वळण घेवरू वास 
थांबल्. सम्ा एक दगडांे बरलेल् लआार गुआा अदसू लागल्. गआु े सम्ा एक सीास 



झालेला दगड आ्ेा. तयावा ीणूर ीांलाया झालेकया केसांचे व लांब लचक दाल्  सलेले 
मरु्वयर बसलेले अदसले. 

्वळ ी्आकचल्. ेे सयारांे बसले आ्ेे. बा्चूया ्म्र्वा बसणयाच् ्ागा श्िे 
आ्े्. एवलठयांे  वा्  ला. “बैो् ीतु, मालूम आ ैआमे, दाूसे  ये आ्. आार लालसा ीाु् 
भा् आ.ै ााआ दखे ाआ ेथे आम. बआ्े अदरसे ााआ दखे ाआ ेथे.” ेे मरु् ब्ले आ्ेे. म्  ायााे 
ीडल्. ीवू� कि्आ् भसे राआ्. ओळख राआ्. मग माझ् वास कश् काय ीआाे आ्ेे. 

“ीतु! संीम आम ील लेेे आ.ै ीआचारक� ्�ा् े् सामानय क् आ्े् आ.ै  ी अवदार 
आ्.  ीके े्र चक ीाु् ेाआसे  नम्अले आ् गये आ.ै  ी ीणूरेत सआ् ाासेेीा आ्. बाक� 
बाे बादमे काेगे.  भ् थ्डा  ााम का्. सयार कारा आ ैे् सयार का्. ाल आ,ै ालाआाा 
का्. द् अदर ेक  ी सतसंगमे ाआ्गे आमााे साथ.” ेे  अिकाावाण्रे ब्ले आ्ेे. म् 
चकावरू ्ाे आ्े्. े्र चकांवा सवाअमतव म् सयारारे अमळवले आ्ेे? मलाच ेे माआ्े 
र आे.े यांरा कसे सम्ले?  सा क्णेा   यास या असथेणच् ्ाण्व देे ्? 

तयांचे असमेआासय अदसले व एक आलकंाा ्कू  ला. म् सयारांे बसायचे ोावले  सर 
सखुका आ्ईल  श् सीास ्ागा श्िल् व सयार लावले. अके् वेळ बसल् आ्े् सम्ले 
राआ्. ्े आा ड्ळे  घडले ेे आा मुर्वा खांउावा व� घेवरू  भ े सलेले अदसले.  

“सरारास येणाा?” मरु् अवचााे आ्ेे. म् एक ेे्सव्, गंभ्ा, शांे, ल्भस  यअ्तव 
ीआाणयांे दगं झाल्. ेीक�ा्, अकाअम्् ीण म्ोे ड्ळे, ्सां व दाल्रे  लेला गंभ्ाीणा, 
आार्ीासरेरे ाुललेला ीणूर चंिासााखा े् चेआाा, मला ्ण ू दवे दशरर घडव्े आ्ेा. 
भ्लेराथ संनयास् मआणे आ्ेे ेे खाे क� काय? आ ेसवेत शंका भगवार ेा र आेे .  

 “मरुे य व दवे यांे ााा ााक  आ.े दवे  ीकया एवला लआार राआ् व  ीण दवेा 
एवले पचंड आ्व ू शके राआ्. माणसारे दवेाला �ीे अदल्े. े् भ्�च्  वड लागाव् 
मआणरू े् संनयसेार् खा् मारू रयेे.  ीला िमर े्  अदश्� काय  आ े्े ्ाणणयाचा 
 सला ीाअआ्े. म् दखे्ल  ीकया सााखाच एका रिा दआेाचा मरुेय  आ.े  तमा 
अचाअचंेराे ोेवरू ीाम अस ् गांोणयाचा पयतर केला एवलेच” मरु्वयारर् ीाे एकदा 
माझया मरचे अवचाा ओळखले आ्ेे. म् तयांचया मागे चालू लागल्. कीाा्चया बा्रेू 
चालणे ााा  वघड आ्ेे. एकाबा्लूा ख्ल दा्. दसुाया बा्लूा  ंच गेलेल् अआम 
अशखााच् कीाा. मरु्वयर  गद् अरिारसे आ्वरू एकाउा ाा्मागारव�र चाले  सकया 
सााखे चाले आ्ेे. म् थ्डासा डगमगे आ्े्. 

ीलुठयांे एक ््सासा िबिबा  ला मरु्वयर थांबले. एका दगडावा व� ोेवरू ेे तया 
िबिबया खाल्   भ े ााअआले. ्सा स्डूर ीणूर सरार क�र ीाे  ले म् माग्माग 
िबिबया खाल्  भा ााआ्ल्. ीाण्  ंगावा ीडेाच सम्ल्. े् िबिबा र आेा बाारचे 
ीाण् अवेळूर वआाे खाल् येे आ्ेे.  अेशय थंड आ्ेे. सरार  स्ीरू म् बाआाे  ल् ेा 
थाथ� लागल्. 



“ ज्व् पाणायाम काा,  ्ार ेयाा आ्ईल शा्ाांे. पाणायाम याचसाो्  से्” 
मरु्वयर सांगे आ्ेे. 

सरार  स्ीरू गआुकेडे  ल्. बाआाेच द्र दगडावा द्घे बसल्. मरु्वयारर् स�ु 
केले.  

“ ीण  तमआार् आ्णयाच्  ीासरा काेां  आांे.  तमआार अमळअवणे स्ीे राआ्. 
ीण  ीण  ीकया इच्ाश्�रे ााा चांगल् पगे् केल्  आेे . मलूािाा, सवाअि�ार, 
मर्ीाू चके सवच् क�र तयावा अव्य अमळवला  आेे .  ेा  राआे चकावा सयार 
काेां  आांे. तयाचे ााा चांगले  रभुव ेमुआाला अदस ूलागे्ल. आ् असथे्  गद् म्आाे 
ीाडणाा्  सेे. अकतयेक य्ग् या असथे्चा म्आ स्डू शके राआ्े. अेथेच सयार असथा 
काेाे. सशुमुरा राड् ीुले ्ायला मग  वा्ि आ्े्. 

 राआे चक कदय असथे  सेे.  यर्चे सथार मआण्े कदय,  तमाआ् ेेथेच असथे 
 से्. पाण व  तमा यांचे �ण्�ण् अमलराचे सथार मआण्े  राआे चक,  ीले कदय. 
शा्ा  ्�चे कंुडसथार. स्आमठ चा सा�ातकाा. मआणरू  े् म्आक असथे्. िास घेे् े् 
स्SSS.  स्डे् आमठSSS. स्SSS रे पाण, अविाे्ल साु चेेरा शा्ाांे पवेशेे. 
 राआेाचया  यर्कुडांला पजवअले काेे, दअूषेेा श्षेे व बाआाे ीडेारा आमठSSS 
का्े बाआाे अरघेे. अवि दशरर  आ े आ.े पाअणमातांचया ््वराचे ाआसय, मर्आाा् ाआसय. 
 तमशअ् व  अदश्�चया अमलराचे सथार. मआणूरच ााा म्अआे आ्े् या चकावा. 
ेेथेच आा  रभुव घेे ाआाणयाच् पबळ इच्ा आ्ेे.      

आा म्आ ्ासे आ्े्. मग  राआेाचया  ्बूा्चू् इेा साु चके सवच् आ्  
लागेाे. इथे य्ययाचा  ितीाे आ्े्. ीलुचा मागर ीणूरेत बंद आ्े्. व काआ् अस णवाच 
समािार मारावे लागेे.  शा ल्कारा ेांत्क मआणेाे. ीण ेे  तमआार् आ्े राआ्े. 
 ीण  राआे चकाचया असथे्े ीकचलांे आ े  मआाला माआ्े ीडले. येथरू ीुले 
्ाणयासाो् स�म गु�च् साथ आव्. ््  ीणाकडे राआ्.  तमआारारे ेमुआ् सवर ्ाणू 
शकेा. पतयेक पाण् मात तयाचयाे्ल शअ्चया  ंशारे  अदशअ्श् ््डलेला  से्. 
तयाचा आा बंि  तमआार् ीाआर शके्. र सांगेाआ्  तया पाण्माताचा सवभाव, असथे्, 
मारस सवर काआ् सवच् अदस ूलागेे. गणु द्ष अदसेाे. मरचे अवचाा अदसेाे.”   

म् मयुि आ्वरू आ े्के आ्े्. 
“एक ग्�  अेशय मआतवाच् घडेे.  राआेा रंेा ्े आा ीलेु ्ाेा ेे आा अवश ु् 

चकावा ााा काआ् काावेच लागे राआ्. मरचे अवचाा व वाण् सवच् काणााे आ ेचक. ीलेु 
 ्रा चक सा� ��् बा्बाच अद य ीआाणयाच् शअ् येेे े् याचया ीणूर श ु्रे. 
 ्राचक  ीकया समाण, अवचाा,  रंद, दतुख, याेरा याबाल  ीकया मेदलूा सचूरा 
देे   सेे. तयाचया श ु्रे सवर अकया  अे श ुच आ्  लागेाे. आ् चके  राआेा रंेा 
ााा लवका आ्ेाे. ीांे ुसआसकमल, ्े  अेशय  चच  रंदाच् पअचे् देे े ेे खीू वष� 



श ु आ्े  सेे.  िूर मिरू  ीणांस तया  द्शअ्चा भास आ्े् व अरघरू ्ाे्. 
श ु्काण चालूच  सेे. ेमुआ् ्रमासाला अस  ी�ुष वासू लागेा. यारे य्ग सांगेा 
झाल् क� काय  सा संीम ेयाा आ्े्. ीण आ् ीूणर असथे् र आ.े म् दखे्ल  ्रू े् 
ीणूरीणे  तमसाे केल् राआ्. केल्  से् ेा म्  ्  सा  ीकयाश् संवाद सािे 
बसल् रसे्. म् ीणूर सेठ अचेठ  रंदाे ाममाण झाल्  से्. या  वसथेे ी्आकचलेला 
माणसू य्ययांचया ��्े ीामक्स्चा  से् ेा सामानय तयाला वेडा सम्ेाे. े् 
 ीकया  रंदाेच अवआाे ााआाे्. सव-शा्ाााचे दतुख, याेरा, माया तयाला सम्णे 
थांबेे. े्  अदश्�े ्वळ ्वळ अवल्र आ्े  से्. सवरच मतृय ु रंेा  अदशअ्े 
अवल्र आ्ेाे ीण ेे  ी ीले संसकाा घेवरू. अकतयेक आार्ीासरा काेाे, भ्� 
काेाे, चांगल् कम� काेाे ेे मु्  आ्ेाे ीण मतृय ुरंेा. संनयसे ाा्य्ग् मु्  आ्ेाे ेे 
््वंेीण्. ेे  रंदच  रुभवे ाआाेाे. ीणूर समाि्साो् शेवस्  ीणास एका 
श ुातमयाच् गा्  सेे. ेमुआ् व े् एकत सािरेे बसेा, सयारांे बसेा. तयाचे 
श ु्काण काेा काेा ेमुचे श ु्काण आ्ेे. व ेमुआ् ीामअस  आ्ेा. ीणूर संनयसे आ्ेा.    

 ीण  ेा ालाआाा क�र सयारांे बस.ू एकमेकांचया  तथाीराला कााण्भूे  
ोाणाा  आके  ीण. माझ् सआसकमलश ु् ेमुचया बा्बाच आ्णाा  आ.े माझा य्ग 
ीणूर काणयासाो्च ेमुच् य््रा केल्  आ.े ेमुआ् ्े आा माझया असथे्े ्ाल ेे आा 
कुणाआ् सािकास श ु् साो् बसवा े् ीलेु ्ाईलच ीण ेमुआ् ीणूर य्ग गाोू शकाल.”  

म् अरतशबद आ्े्.  रंदाेआ् आ्े्. मरु्वयर मला मदे, अशेयतव देे   आेे   से वासू 
लागले. मरचे अवचाा तयांचयाीयाे ी्आकचले दखे्ल.  

“राआ् म् ग�ु बरे राआ्  ीला.  ीले ग�ु  ीण श ारंद््रा मारेा. ीण ेे 
एकल य ि्णां सााखे  आ.े  ीण श ारंदाचया ीलेु के आाच गेला  आाे. ीांे ु आ् गु� 
भावरा शेवस ीयाे ्ीा. गु� मआणूर. राआ्ेा  ितीेर आ्ईल.  ीण द्घेआ् सािक 
मआणरू एकत  ल्  आ्े. एकमेकांस ीाूक ोाणयास. ग�ु अशेय बरणयास राआ्.” मरु्वयर 
थांबले. मरांेले भसकणााे अवचााआ् थांबले. 

सायंकाळ ीासरू सयारास स�ुवाे झाल्. अदरकम ोाे गेला. मिेच साि ू येे. 
 मआांस सयारांे ीाआरर. अरघरू ्ाे. ाळे, ाुले, अमोाईचा पसाद ीलुठयांे ोेवलेला  से. 
मरु्वयर अमोाई वगैाे एका दगडामागे ोेवे.  मआ् ालाआााच क�. द्र अदवसांर् म् 
वेगळाच  रभुव घेे आ्े्. े् ेे् पकाश एकदम असथा झाला आ्ेा. अच�वअृे लवळू 
लागकया. तास व  रंद यांच् वलये  ोू लागल् आळू आळू सगळे  रंदमय वासू लागले. 

तया अदवश् सायंकाळ् मुर्वयर मआणाले.  ीण  उा सकाळ् पयाण काा.  मआ् 
बआलिा  ्च ीणूर समाि्े ्ाणाा. अरअवरककी आ् .  ीणांश् संवाद आ्णे शकय राआ्. 
 शा असथे्े  स ू मआ्. व खा्खाच दसुाया अदवश् मरु्वयर समाि्ेच आ्े.े  



म् भगवे घेवरू सरारास गेल्. सरार क�र  ल्. मुर्वयाररा रमसकाा क�र 
अरघाल्. अके् सुंदा भाव आ्ेे तयांचया मखुावा,  तयचुचय क्स्चा  रंद आ्े 
 सकयासााखा चेआाा अदसे आ्ेा. 

ीणूर ासतयांे े् चेआाा, े्  रंद बा्बा घे र म् अरघाल्. सायंकाळ् शा�णचया घा् 
ीकआकचल्. ेेथे सवर अचंेाकांे अदसे आ्ेे. मला ीआांेाच  रंदले. शा�्््र् माझा चेआाा 
ीाआरर सवाररा गडी ााआाणयास सांग्ेले  सावे.  

थ्डठया अवशामारंेा म् सयाराे बसणाा े्च शा�््् मआणाले “सवाम्््!  ीण 
ीाेणाा के आा ेे अवचााले  आ ेश ारंद सवाम्र्.”  

“म्  उाच अरघे्य. माझे अआमालय दशरर ाााच सुंदा झाले. आ् भसे  तयंे मआतवाच् 
ोाल्.” म् सांगे आ्े्. “े्र चाा अदवस एका मुर्वयााचया सतसंगाे गेले. गआुेे  ााआरर 
सािरा का्े आ्ेे.”  

शा�््् अवसमयारे ीआाे मआणाले “ेे बाबा ब्लले  ीकयाश्? ेे कुणाश्आ् ब्ले 
राआ्े.”  म् ा् आ्काााथ� मार आलवरू गडी बसल्.  

े्र अदवसांर्  शमाे ीाेल्. सवर सािक अवसमयारे माझयाकडे ीआाे आ्ेे. 
श ारंदरा भसेल्. ेे दखे्ल ीआाे ााआ्ले मग अवचा� लागले “कसा झाला पवास? 
 ीकया पवचरांरा ााा  पअस ् अमळाल्  आ.े ीाे सााआ य््णयास चआरकडूर मागण् 
 आ.े”  

म् अवशेष ब्लल् राआ्. ग�ु आे पमाणे वागायचे. मग आ्काा रकाााचा प्च र आेा. 
ेेच ीलेु ब्ले आ्ेे.  

“शा�्््र् कळअवले क�  ीण एका साि ू बा्बा े्रचाा अदवस सािरेे 
घालवलेे.  ्चया पवचरांे तयाबाल माअआे् अदल्े ेा बाे. अआमालयांे  से खीू 
ल्क भसेेाे. अशेय बरअवणयास भकेुलेले  सेाे. खीू ल्क बळ् ीडेाे तया म्आास.” 
श ारंदांचे आ ेव् य ्कूर अवषाद वासला . मरु्वयर  एवले लआार र आेे. गु� बदलू रये  से 
ेे मआणे. मग तयांर् केलेल् एकल याच् ेलुरा  ोवल्. 

सायंकाळचया पवचरांे संनयसे व�ृ्, तयांे्ल तयाग, ्अआक सुखांचा तयाग, 
संनयसेाचे ््वर,   यास, शा�ाथर, यम, अरयम,  सर, पणायाम, पअेआाा, िााणा, सयार 
व समाि् या  �  ंगावा अववेचर का्े गेल्. य्ग सािरा आचे संनयसेाचे खाे  ा्� 
 सावे, चकश ु् क�र ््वरांे्ल  तयचुच  रंद अमळवावा  सा  ीदशे क�र म् 
बसल्. सवर मंतमयुि आ् र ्के आ्ेे. सािक ेा  अेशय पभाअवे झाले आ्ेे.  

पवचरा रंेा म् कुस्ााकडे गेल्. रव्र कुस्ा मला दणेयांे  ले आ्ेे. चाा् बा्लूा 
 ासीार लावलेला, गवा�ारा सुंदा कांचा, शयरगआृाला श्े वाेाचे यंत ीाआरर म् 
ओशाळल्. आ े संनयसेाचे कुस्ा र आेे. आ ेसवर ्अआक सखु अमळवणााया श्मंे ल्कांचा 



थास आ्ेा. बा्बा  लेकया सािकारा म् मआणाल् “सवर गवा�े  घड् कााव्े. श्ेवाे 
यंत बंद काावे. मला याच् खाच गा् राआ्.  शमाचे आ े�ी संनयसेारा कसे सचुले?”  

एक सािक मआणाला  “आ े सवर ेा  ीणामळेुच झाले.  ीण अकतयेक िरादशे 
ीाोअवलेे.  शमाकडे िराचया �ीारे कुबेा  वेाला  से माेा्् मआणे. मग सवर कुस्ाे 
र यारे बरअवणयांे  ल्. सवाम््् व माेा्णचे कुस्ा ेा सवरच सखुस्य्र् ेयाा केले 
 आ.े ्े ीआाेाे ेे थकक आ्ेाे. शयरगआृ, बैोक क�, पाथररागआृ, सरारासाो् ््सा 
ेलाव ेा  आचे ीांे ुमाेा्णर् सवर गवा�ारा सुंदा ीडद ेलावरू स्वले  आ.े  ीण 
 ीकया पवचरांे संनयास् ््वर सािे  सावे  से सांग्ेलेे. मग आ ेकसे?”  

“सवरच संनयसे ््वराचा मागर च्खाळू शकेाे  से राआ्. ीांे ुग�ु्णवा ीाम भ्� 
ोेवणयारे संनयसे लवका य्ग गांोू शके्, आार वालव ू शके्. म् आ े  रुभवे  आ.े 
ग�ु््र् आा ्अआक मागर कां िाला तयाचे अवेेषण  ीण राआ् काायचे. े्  ीला 
 अिकाा राआ्.” म्. 

“ीांे ुअकतयेक भ्  ीकयावा भ्� काेाे  ीणांस मारेाे. श ारंद व माेा्ण 
बाल ााा वाईस ब्लेाे.  ीण र आेा ेे आा भ्ांच्  ीअसथे् ाााच कम्  सायच्. 
 ्  ीण  लेले सम्कयावा खीू ल्क  ीणांस ्कणयास  ले आ्ेे.   ीकयावा 
केवला अविास, भ्�  आ.े अकतयेक सािक ेा  ील् वास ीआाे आ्ेे.  ीणांसच ग�ु 
काणयाचा मारस  आ ेतयांचा.” सािक ब्ले  सेाराच दसुाे अकतयेक सािक भसेणयास 
 ले. सवााचा साू एकच आ्ेा.  शमाला  ि्गे्ेरू वांचवायचे  सेल ेा आ ेबदलले 
ीाअआ्.े 

माझे संनयसे ््वरावाचे भाेय, सािकांचे माझयाकड्ल येणे ्ाणे याचा ीअाणाम 
श ारंदसवाम् व माेा््वा अवीा्े आ्े  सावा. भ्ांचा वालणााा ओघ आ ेदखे्ल कााण 
आ्ेे. एके अदवश् पवचरांे म् ब्लेारा मआणाल् आ्े्. “भ््रांकडूर येणााा पसाद, दार 
वगैाेचा अवर्य्ग गा्ब समा्ा ीयाे ीाे ी्आकचअवणे आा संनयसेांचा अवचाा  सावा. गा्ब 
मलुारा अश�ण,  िाा वगेाे अकतयेक सामा् सुिााणेच् कामे  शम क� शकेल...... ” 
माझे ब्लणे ीाेु आ्णया  ग्दाच माेा््  ोूर अरघरू गेकया. पवचरारंेाचया पाथररे  ग्दा 
सवाअम््ीण अरघूर गेले. सािकांे व भ् गणांे एक आलक� कु्बु्  व आसंणयाचा  वा् 
ीसाला.  

माझे अवचाा सी�ीणे मांडले ्ाे आ्ेे. अवश ु् चक श ु झाकयाचे ेे ल�ण आ्ेेच. 
माझे अवचाा  ्राचक ्े ीआाे आ्ेे  तमसाे काे आ्ेे तयावा ोाे आ्ेे. मआण्े 
 ्राचक दखे्ल खीू कायराे झाले  से वासे आ्ेे. म् ग�ंुचा ीाण ेााा केला  सा 
सम् ्ा् ल्कांचा झाला ेा् मला ्ााआ् ेसे वासे र आेे. माझयावा  ेा चकांचे 
 अिीतय आ्ेे. सतय अवचााच मखुांेरू बाआाे ीडे आ्ेे. मआणूर ेे सवर ्रांस ीसे आ्ेे. म् 
शांे आ्े्. 



सायंकाळ् श ारंद सवामणर् तयांचया कुस्ाांे ब्लावरू घेेले. माेा््आ् बसकया 
आ्तया. ेे मआणाले “अवउारंद  ीण अआमालयाेरू  कयाीासूर ीाआाे्  आ्े.  ीणास 
 मचे ग�ुतव मानय रसावे.  ीणांस अआमालयांे य्ग् अमळाले, तयांरा  ीण ग�ु 
बरअवलेले अदसेे.  ीण  शमासाो् खीू काआ् केले  आेे . कदाअचे  मचया ीे�ा 
्ासे मार भ्गण  ीणांस देे ाे. ीण  ेा  से वासेे कण  शमाचे ीणूर सवाअमतव 
 ीण इअच्ेा  आांे. ेसे  सेल ेा सांगावे.”  

“ग�ुवयर  ीला काआ्ेा् गैासम् आ्े  आ.े  मआ् ीणूर संनयसे  सरू ेसेच 
ााआाणाा  आके.  मआाला क्णतयाआ् इच्ा  कां�ा राआ्े. सयार व ीणूर श ु्ेूर 
संनयसे आ्णयांे  मआ् िनयेा मारे्. सासया ््वराच्  मआास ओल  आ.े ्अआक 
सखुारे स्वलेले  मचे कुस्ा  मचया सािरेे बािा  णेे. ीूव� सााखे सािे कुस्ा 
समािार दईेल.  शमारे दअेखल समा्ककयाण ीआावे  श् इच्ा  मच् आ्े्. सवारर् 
े्  वलंबाव् आा  गाआास राआ्. ेे एक  अदश्�चे कायर या िााणेरेच  मआ् सअूचे 
केले आ्ेे.” म् मला सी� केले. 

माेा्् तयांचया कारांे कु्बु् कया व ेे मआणाले  “अवउारंद््  ीण  शमाला 
ााा रांवा�ीाला  णलेे.  ीकया इच्ा व सचूरा  मआाला ीाळकयाच ीाअआ्ेे. 
 मचया  शमाचया टसस मिे ा् वैअदक अश�णाचे कायर काणयाचा मारस अलआ्ला 
 आ.े मआणूर  ीण  ीकया रांवे रव्र टसस  भा क�.  ीकया इच्े पमाणे व मेां 
पमाणे तयांे काम केले ्ाईल.  ीणांस टसस चालवायच् माअआे् राआ् मआणरू म् व 
माेा्् दहुयम ााआरर काम ीाआर.  ीकयाला ीसंे  सलेकया कायारेरू समािार अमळावे आ् 
इच्ा.”  

म् मआणाल्  “चांगले कायर  आावे आ्च इच्ा. माझे रांव  सावे  सा अवचााआ् राआ्. 
 ीण ग�ुवयर  आांे.  ील्  आा  मआ् रेआम्च ीाळल्  आ.े” 

“अवउारंद्् समा्् ाा केि ”  या रांवारे  एका मअआनयांे टसस ेयाा झाला. 
भ्गणांेले कायदींेड्े, अआश्बर्स वगाेैर् सवर ्बाबदाा् सव्कााल्. अकतयेकार् 
 अभरंदर काेारा मआसले “अवउारंदसवाम्  ेा  शमाला खाे खाेु �ी अमळेल.  ीण 
ाााच चांगले कायर आाे् घेेले  आेे .”   

माेा्् व श ारंद्् ााा क� घे र काम का्े आ्ेे. पवचरां रंेा भ्गणांरा 
 वाआर का्े “अवउारंद्णचे कायर ााा म्ोे  सरू तयांचया इच्े पमाणे अवउारंद्् 
समा्् ाा केिारे गा्ब मलुां का्ेा शाळा कालणयाचे व व ृांसाो्  शम कालणयाचे 
ोाअवले  आ.े ेा् सवर भ्गणार् या कायारस भाघ्स पअेसाद उावा.”  म् माझया सािरेे 
आ्े्. मिरूच  भास  आायचा. पाण्मातांमिरू एक जय्े पकाश अरघरू े् स�ृ्े्ल 
ेे्सव् पकाशाला ््डला गेला  आ.े  थर सम्े रसे. ीण मर शांे आ्ई. मसेक� 
साळूचया ्ाग् एक  ेम भास ेयाा आ्ई.  



मिरूच अकतयेक िरादशे माझया सवा�ा् काेां ीाोवले ्ाे. अकतयेक कागदीते 
दखे्ल सवा�ा् क�र साकाा् कामां काेां ेयाा केल् ्ाे. मला तयांे गमय रसे. 
सवरकाआ् श ारंद्् व माेा्् ीआाे  से.  शमाचया बा्चूया ्म्र्े शाळेच् वासेु 
बांिायचे ोावरू भमू् ीू् राचा अदवस ोाला. माझया आसेे भमू् ीू् र झाले. खीू भ्गण 
्मला आ्ेा. सािक ेळमळ्रे कायर का्े आ्ेे. सवरच कामारा वेग येे आ्ेा.  

दसुा् भमू् संीादर केकयाचे मला सांगणयांे  ले. ेेथेआ् भमू् ीू्र झाले. 
व ृाशमाच् ेयाा् चालल् आ्े्. 

द्र वष� आ्े  ल् आ्े् शाळेच् वासे ु्वळ ्वळ ेयाा झाल् आ्े्. व ृाशम 
दखे्ल बााचसा ेयाा आ्े  ला आ्ेा.  

माझया ��् सम्ा  ेा पतयेकांेूर अरघणााा पकाशझ्े  अिकच असथा आ्े आ्ेा. 
 य्ण पमाणे या पकाश झ्ेांचे ांग बदले. मळूचया तया सुंदा ेे्सव् पकाशाला लाल 
ांगाच् ्सा अमसळे. ेा दसुायांे शांे र्ळा ांग अमसळलाय  से वासे. क्णा मिे काळीस 
ेा क्णांे द्र े्र ांगांचे अमशण अदसे. म् ेे ीआाणयांे गुंगरू ्ाई. 

एके अदवश् बाेच ल्क  शमांे  ले व श ारंदा ं बा्बा ब्ले बसले. काआ् 
काळारे ेे व माेा्णसआ श ारंद माझया कुस्ााकडे  ले. मग सम्ले क� काआ् ल्क 
ी्ल्स आ्ेे व काआ् ल्क नयायासरारे ीाोअवले आ्े.े मला मआणाले सवाम्््  ीणांस 
 मचया बा्बा यावे लागेल. म् काआ्च ब्लल् राआ्. पतयेकांेूर अरघणााा पकाशझ्े 
ीआाणयांे म् दगं आ्े्. बाआाे सािक ्मा आ् र कु्बू् े आ्ेे.  अेशय क्अिे आ्ेे. 
तयांचया पकाशझ्ेांे लाल ांग खीूच  िळलेला अदसे आ्ेा. काय आ्े आ्ेे तयाचे मला 
काआ्आ् वासे र आे.े माेा््  गद् ेचु् र्ाेरे ीआाे आ्तया. तयांचयाेरू अरघणााा 
पकाश काळीस ेीक�ा् आ्ेा कीसाचा उ्ेक वासला.  

श ारंद्णचयाेरू अरघणााा पकाश काळीस शेवाळ् अदसे आ्ेा. तयांे ओशाळेीण 
अदसे आ्ेे.  

म् तयांचया बा्बा अरघाल्. मला क्ोड्े बसवरू ेे अरघूर गेले. मला सािरेसाो् 
कुोेआ् ्ागा चाले आ्े्. क्ोड्े सयार सुंदा लागले. सायंकाळ् एक  अिकाा्  ला व 
मआणाला “ ीकयावा टससचया ीैशांच्  ाााेाा केकयाचा व शाळेे र्का्चे  म्श 
दाखवरू अकतयेकारा ासवकयाचा  ा्ी  आ.े  ीण ख्स् माअआे् द ेर काललेला 
ीासी्सर दखे्ल  मआाला अमळाला  आ.े क्णतया दशेांे ीैसे ोेवले  आेे ? क्ोे ीळूर 
्ायचा अवचाा आ्ेा? सवाम् बररू ल्कांरा ासवेां?” े् ाागारे ब्ले्य आ े तयाचयाेरू 
अरघणााा लाल पकाश दाखवे आ्ेा. माझया चेआाेयावा बआलदा मंद असमे  सावे. े् अचडूर 
ओाडला  “सवाम्  सरू आसंेा काय अरलरज्ीण.े केलेकया गनु�ाच् ्ाा दखे्ल शाम 
राआ्?” 



तयाचयाकडे ीआाेारा ेकडाेूर अरघाले “संनयसे म्.”  ीाे सवेतचयाच अविांे 
ाममाण झाल्. तयाचयावा काय ीअाणाम झाला माआ्े राआ्. ीण ्ाेां ्ाेां े् इेाारा 
मआणाला. “तास रका दवे ू तयांरा. क्ण्ेा् ग्वलेय तयांरा यांे. साळ वासे्. ेे् बघा 
तयाच.े”  

मला  तयंे चांगल् वागणूक अमळे आ्े्. मगचया अदवसांे अके्ेा् ल्क येव ू
लागले. वेरमार ीतेवाले आ्े.े मलुाखे माग्े. काआ्बाआ् अवचाा्े. म् ेे सम् ूशके 
र आे्. माझया सम्ा क्ण्आ्  ले क� तयाचे अवचाा सम् ूलागले. मरु्वयर माझे अवचाा 
कसे ओळख्े ेे सम्ले.  रंद्े झाल्. माझे सआसचक श ु आ्े आ्ेे.  ेा एका 
सािकाच् ्�ा् आ्े्. जयाला सम्ा बसवरू तयाचया व माझया श ु्चा पय्ग क�र ीणूर 
मु्   आायचे आ्ेे.   

सािरेला वेळ ा् ाात् अमळू लागला. नयायालयाचया ाेाया  ेा स�ु झाकया. ेे 
ल्क अाावे्ल ेसे म् अााे आ्े्. नयायालयांे अकतयेक सािक भसेायला येे. ड्ळे 
ीाणयारे भालेले  से. तयांचया पकाशाला ीाणयाच् सास्केा  लेल्  से. मला सांगे 
“सवाअम्् ब्ला. सगळयांरा  घडे ीाडा.  मआाला ेमुच् अवसंबरा राआ् ीआावे.”  

मला सम्े रसे मआण्े काय काायच.े मु् �चा  रुभव घेे आ्े्. बाक� क्णतयाआ् 
ग्�्े सवाासय ााअआले र आेे. क्ण सािक सम्ा येईल व माझ् मु् � आ्ईल याचाच अवचाा 
येई.  

नयायालयांे श ारंद  ले, माेा््  कया तयार् माझयावा्ल  ा्ीारा दु् ्ाा 
अदला.  

नयायाअिशार् मला अवचााले “ ीण सवर ्कलेच  आेे   ीणांस काआ् सांगायचे 
 आ ेकां?” 

“संनयसे म्.”  म्  चचााले. ीअआकयांदाच माझ् व नयायाअिशांच् र्ा अमळाल्. 
तयांचया पकाशा कडे ीाअआले ेा े् अरखळ सुंदा अदसला. क्णतयाआ् पकााचा दसुाा ांग 
तयांे र आेा. तयाच �ण् तयांचया मरचे अवचाा माझया सम्ा सवच् पकस झाले  

“सवाअम्् माा काा. मला माआ्े  आ े ीण अरद�ष  आांे. ीण माणसांचया या 
कायउांे  ीण  ील् बा्चू मांडल् राआ्े. केर यारे म् बांिला गेल्य मआणरू अरणरय 
दणेे भाग  आ.े कम्े कम् अश�ा देे  आ.े”  

म् अश�ा ्केारा दखे्ल अवचअले र आे्. मला सािरे साो् िाे् कुोेआ् 
अमळणााच आ्े्. अरतसंगारा े् कुोेआ् अमळेे. अआमालयाे्ल गआुीेासूर े् े�ंुगाीयाे 
कुोेआ् चालेे. आ्  िाााच् िाा ेमुआ् ीाया खालूर घालव ूशकेा कां? क्ोे ााआायचे 
याचा च्खंदळीणा ेमुआाला.  मआा अरतसंग् संनयसेारा राआ्. अश�ा द ेर क्ोड्े 
ीाोवलेे ेा् खाल् िाे्  सणााच  आ.े स्डलेे ेा् कुोेेा् िाे्चाच  िाा 



 सणााच  आ.े  मआाला सयारासाो् बैोक�ीाुेा आवा े्  िाा क्ण्च राआ् कालूर 
घेव ूशके. दसुा् क्णे्च इच्ा राआ् मआणरूच मर् येेे “संनयसे म्.” 

सािक सांगे आ्ेे. वेरमारीतांेूर ााा स्का झाल् माझयावा.  शमावा दखे्ल खीू 
ीा्णाम झाला. भ्गणांच् सभा झाल्. माेा्् व सवाम्््रा ााा ब्लले भ्. क्ण 
खाे द्ष्  आेे  ेे  घडे क�  श् िमक� अदल्. माेा्् व सवाम्््  शम स्डूर अरघरू 
गेलेे.  ीण ससुलांे क� वास ीआाे्  आ्े. े�ंुगाे  ल् तयाला  ो अदवस झाले 
आ्ेे.  सगळेच मारारे वागवे आ्ेे. एके अदवश् म् सयारांे बसल् आ्े् सयार संीले ड्ळे 
 घडले ेा सम्ा नयायाि्श सवेत बसलेले.  

“ ीणांस अश�ा अदल् व र्का् स्डल्.  ीले अशेयतव ीाअआ्.े सािरा थ्ड् ााा 
्ाणे्.  ीण य्ग् आ े्ाणले. मआणूर  ल्  आ.े”  ेे ब्ले आ्ेे 

म् तयांचयाकडे ीआाेाच ओळखले यांच् कंुडल्र् ्ागृे   आ.े एक मूलािाा चक 
श ु  आ.े ीलु्ल चकाच् श ु् स�ु झाल्  आ.े यांचया बा्बा  ील् श ु् ीणूर आ्  
शकेल. ीण ीणूर वेळ तयांरा  ीकया बा्बा कसे ााआाेा येईल? अवचाा तयांचया ीुले 
मांडला. तयांर् े�ंुगाेच स्य केल्. द्घेआ् एकत आ्े्. सवर अदरकम ोाला. 
मरु्वयााकडचाच  रुभव येे आ्ेा. व एक अदवश् ीणूर श्�चा �्े माझया सआसचकांे 
अशाे्य  सा �ण्क भास झाला व म् ीणूर समाि्े अशाल्.  ्बूा्चूे सवर सम्े आ्ेे 
ीण समाि् ीणूर लागल् आ्े्. तयांेच अवआाे ााआायचे वासू लागले.  

थ्डठया वेळांे  ्बूा्लूा गकिळ चाललाय वासले. नयायाि्श सवाररा सांगे आ्ेे. 
ेे समाि्े गेलेे ीाे येणाा राआ्े. तास दवे ूरका. 

म् ीणूर  अदश्�े अवआाे आ्े्, शा्ााचे भार, म्आ ााअआला र आेा. अरअवरककी 
समाि् लागल् आ्े्. ््वर ीूणरतवास ी्आकचले आ्े.े एके अदवश् शा्ा थंड ीडूर राश 
ीावणाा आ्ेे. ीण माझे  असेतव  अदश्� बा्बा ााआाणाा आ्ेे. े्ीयाे म्  सणाा 
आ्े् संनयसे, ीणूर संनयास्.   

     
                                     ******************* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

जा्वली ्े मुाबई 
््ााचया सा्वा सा् क्सळे आ्तया. सकाळीासरूच ीावसारे ोाण मांडले आ्ेे. 

क्कणाेला ीा स मआण्े भनरास. एकदा क्सळायला लागला क� थांबेच राआ्. बाबारे 
ीडव्ला ्ार झड बांिल् आ्े्. बांबूे  काड (गवे)  से काय ग्वले आ्ेे क� सीास 
अवंचालेले केस वासावेे. तयामळेु एवलठया ीावसांे स ुा ीावळया कशा अशसे्े एका ाेषेे 
ीडे आ्तया. मला म्ा वासू लागल्. एवलठया ीावसांे शाळेला दांड्, बाबा ीाोवणााच 
राआ्. म् तयाचया खीू मायेच्. ीावसांे अभ्रू सद� ेाी झाला ेा? ीण ीावळयांचया िााा 
मला खणुव्े आ्तया. खेळायला ब्लाव्े आ्तया. बाबा शेेांे गेला आ्ेा.  ई घाांे 
आ्े्. अेला म् शाळेला ्ावे वासायचे. ीण बाबाच् भ्े् वासे. मला माआ्े आ्ेे, क� े् 
काआ् सांगणाा राआ् शाळेे ्ा मआणूर. मग कशाला ्ायचे?  

ीावसाच् एक म्ो् सा  ल्. ीा स अेाका आ् र ीडे आ्ेा. खळयांे गेले  सेे 
ेा रसुे् अभ्लेच रसेे ेा ीावसारे झ्डूर कालले  सेे. थेब चेआाेयावा चमचमले 
 सेे. मग बाबा ााा ाागावला  सेा.  ेा ीावळया ््ा ीकडूर एका िााेरे ीडू 
लागकया. तयांचयाश् खेळायच्  रावा ओल लागल्. म् ीडव्ेकया खांबाला एका 
आाेारे ीकडले व ग्ल ाेा िाला.  ईचा माग्वा घेेला काआ्च  वा् येे र आेा. 
बआलेेक  ई ग्ोठ यांे शेण कालायला, गाई मआशै्रा गवे घालायला गेल्  साव्. मग 
काय माझा ग्ल अााणयाचा वेग वालवला. दसुाा आाे लांब केला. ीअआकयाच ाेा्ला तयारे 
ीाग्ळया काीेारा माझयावा ््सठया थेबांचा वषारव केला. ड्कयावा, चेआाेयावा, ी्लकया 
खालचया  घडठया ी्सावा बा्क थेबार् अशाश्ा्  णल्.  ेा पतयेक ाेा्ला आाे 
ीाग्ळया काीे आ्ेा. खीू अशंे्डे  ंगावा येे आ्ेे. दवं ीडकया सााखे केस ीाणयारे 
डंवाले आ्ेे. चेआाेया व�र ओघळ  ेाे आ्ेे. ्ार गदुगकुया का्े आ्ेे. कीडे अभ्रू 
अचंब झाले आ्ेे. बेभार आ् र म् अगाकया घेणयाे दगं आ्ेे.  अण  ईच् आांक ््ाांे 



कारावा  ल्. “श�! काय चाललंय ग आ?े अभ्रू अचंब झाल्स?  ग ेझुा बाी ााडूर 
खाईल मला. का माझ् आाडं अीळेेस?” 

अेचया ीअआकयाच आांकेला म् दचकले आ्ेे. अााणयाचा वेग  वाेाच  ला राआ्. 
आाे ससुला र् म् खळयांे िडीडे गेले.  ेा ेा ीाुया ीावसांे अभ्े आ्ेे. लागले 
काआ्च र आेे. ीण  ई  ्रू ओाडणाा मआणूर  ि्च घाब�र म् भ्कांड ीसाले. 
“ य!  य!  ीडले गे म्.” 

््वाचया  कांेारे  ई िांवे  ल्. मला कवसाळूर ीडव्े चलल्. ीावसारे 
गााोवलेकया मला,  ईच्  ब व शेणाचा वास द्नआ् सखुावरू गेले. दसुाया �ण् ाडणे 
बंद झाले. ीडव्े मला चांगले क्ाडे क�र  ईरे रवा ीाका ी्लका चलवला. सगळे 
काेारा ेकडाचा ीगा चालूच आ्ेा.            

“माझ् वैा्ण  आसे ग् े.ू का ्ळेेस  श्. ेझुा बाी  ला र् बघेलेर ेा माझे 
मा�र मा�र ेकुडे का्ल ग्.  ईचा ्ाा ेा् अवचाा का. अके् माा खायचा 
ेझुयाीाय्?” 

मला आस ूयायच.े खांच मला ्ाा खाचसले ेा् बाबा  ईला मााायचा. मआणायचा 
“ल�च राआ् संसाााे. ी्ाांचे बघ बा्बा, मग मआश् सांभाळ ेुझया.”  

 ई मआणायच् “ाआा एक अदवस घाांे  अण दाखवा सांभाळूर लाडकया लेक�ला. 
एक रंबाच् वांड झाल्य. मला ्ााीण ्के राआ्. ेमुआ्च ड्कयावा चलवरू ोेवल्े 
अेला.” 

मला म्ा वासायच्.  ई बाबांचया भांडणाच् म्ा बघेारा आसू येई. द्घेआ् 
कककणाेले. वाचे सगळे संवाद अश यार् भालेले  सायच.े मला रव्र रव्र अश या तयाच 
वेळ् माआ्े ीडायला लागकया आ्तया. सासया साळ शबदांीे�ा अश यांचे भांडाा वाले आ्ेे. 

दादा रव वषााचा र् म् साे वषााच्. दादारे शाळेे ्ायलाच ीाअआ्े आा अरयम. मला 
मात लआार सआार ग्�णमुळेआ् सगु् अमळायच्. दादा माझयावा अचडायचा मआणायचा “अआला 
सगळे माया काेाे मला मात सगळे ाागवेाे.” दादाचा ााग राअआेा �सवा मला ीसकर 
्ाणवायचा. मग े् रसेारा अमळालेकया खा ेला म् तयाचया साो् ााखरू ोेवे. ीण े् 
काय माझयावा खुश् दाखव्े रसे.  

 मचे गांव कककणांेले, ्ारवल्. गांव् बाबाच् चांगल् शेे् आ्े्.  ंबे, ाेांबे, 
रााळ, ी्ाळ्, का्चूया बागा आ्तया.  गद् श्मंे रसले ेा् खा र अी र सखु् 
 सलेले  मआ्. माझया  ईच् ीअआल् द्र े्र मलेु दगावल्. मग झालेला एक भा  व 
म्. म् बाबाच् लाडक� आ् र बसल्. पसंगारे आळवा झालेला बाबा खीू माया का्. 
तयाचा ््वच ाआाे रसे. मलु्वा ्ासेच माया.  ई ्ाा ेा् वळण लावणयाचया मागे 
 सायच्. ीण बाबा मायेरे नआा  घालायचा. मला ्ाा लागले, खीूले ेा् े् आळवा 
 आायचा. म् मात ्ासेच  डदांड व दगंा काणाा् आ्े गेले. 



ीावसांे अभ्ायच् ेा मला भाा् आौस. ीण बाबा सम्ा राआ्. लेक�ला सद� ीडसे 
आ्ईल, ेाी येईल आ्च काळ्् काायचा.  ईला रक् रक् ेे ब्लायचा.  

एकदाच् म्ा ेा  ्रू  ोवेे. घाा सम्ाच  ंबयाचे झाड आ्ेे.  ंबयाला कैाया 
लागकया आ्तया. क्वळया  ंबस कैाया माझया  वड्चया. म्  ंबयावा चलले. कैाया 
े्डूर मसे खाे बसले. दादारे  ईला चगुल् केल्.  ई िांवे बाआाे  ल्. मला ओाडू 
लागल्. द्र चाा अश या आांसडूर दम मा� लागल्. म् आसंे झाडावा बसरू अेच् म्ा 
बघे आ्ेे. ेेवलठयांे बाबा  ला. म् गडी आ् र ीारांे दडूर बसले. दादा र्  ई द्घेआ् 
घाबाले. बाबाच् ीाो झाल् र् म् झाडाव�र घसाे सारकर  ेाले. मागरू िांवे ्ा र 
बाबाला अमो् मााल्. बाबारे लाडारे ीलेु घेेले.  ई ीांला् ासक ीडल् आ्े्.  

“काय ग् शाे! े ू कुोूर  ीसल्स? अदसल् रायस येेारा,  ेा कुोूर  ल्स 
एकदम?” बाबारे अवचााले.  

म् ीसकर सांग्ेले “आ् काय म्  ंबयावा बसल् आ्े्. बघ अके् ्ार  आेे  
कैाया. मला  वडेाे. े ूखाणाा?” 

 ई ड्ळे वसा�र बघे आ्े्. मला म्ा येे आ्े्. अेला वासे आ्ेे  ेा बाबा 
अेला गाळ् घालणाा. ीण माझया ब्लणयारे अवाघळलेला बाबा मआणाला “मला रक् 
 ंबस काय ेा्.  अण ेूआ् खा  रक्. सद� आ्ईल.” 

 ईचा ््व भांडठयाे ीडला. बाबा ाागवला र आेा. बाबाचे काय सांगेाच येे 
र आे.े के आा मायेे येई. के आा एकदम भडके. बाबा काय ेा् सामार घेवरू ीाे शेेावा 
गेला र्  ई तास्का बरूर अश या घाले माझयावा िांवरू  ल्. “काय ग् मला माा कसा 
ीडेल बघेेस काय. ये ेंगड्च म्डूर ोेवेे ेझु्.”    

े् काय िांवणाा? म् वेडावे, वाकडे अेकडे िांवे ीळू लागल्. अेला सांीडलेच 
राय. खीू म्ा  ल्.  ई दमरू गेल् बडबडे आ्े् “काय ाे दवेा! कसल् ी्ा घाेल्स 
ाे ीदाांे? ््व घेणाा ाे माझा आ्. चांगल् ब ु् द ेअआला. ेझु् ीू् ा बांिरे ाे. गांव ब्लवरू 
भ्र ीण का्र ाे. ीण अआचया ्ाचाेरू वांचव.” 

 ् आा पसंग  ोवला क� ड्ळे ीाणवेाे. अके् लांब ाआायल्  ई. म् कुोे 
 ले. भसेायचे मआसले ेा् एक अदवस लागे् गाड्ेरू ्ायला. वा  सयार मअआनयाचा ीगाा 
खचारयचा. ्मेच राय ्ायला. बाबा ीण  ोवण काले्. ये मआणे् द्र चाा अदवस ीण 
काय काणाा ीैसे ीाुायला रक्े. द्घंआ् कमवे् ीण मअआरा ीुाा काेारा राकांे दम येे्. 
लआारीण्  ईचे ्कले  सेे ेा. अशकले  सेे ेा.  ् सगळे मरासााखे काेा  ले 
 सेे. बाबाचया मायेर अबघडवले मला. ीण तयाच् माया केवल् खा् आ्े्. अके् मर 
ााखायचा माझे े्. ीावसांे अभ् ू रक् मआणणााा, मासे ीकडायला घेवरू ्ायचा  अण 
अभ्वायचा. अके्  ोवेाे ेे अदवस.  



ीा स स�ु झाला क� रद्ला ीाण् यायच.े  मचया शेेवड्ेरू ्ाणााया वआाळाला 
ीण ीाण् वालायच.े शेेांे ीाण् भाायचे. मआण्े शेेांेले ीाण् वआाळांे, वआाळांेले 
रद्े  से वाआर लागे. मग मासे चले्ला लागे. मआण्े रद्ेले वआाळांे, वआाळाेले 
शेेांे येे. शेेाे ीा लभा ीाणयांे व्े भा ेावा  गलेला  से. मासे तया ेा यांे ी्आर 
शके रसे. ाडाड का्े ीाण् चुबके ्ाई.  मआाला मासा कुोे  आ ेेे सम्े. आाेांे 
दांडा घेवरू  मआ् अेकडे िांवे ्ा . एक द्र वाााेच मासा गााद क�.  से व्े भा 
लांब  ो दआा मासे अमळाले क� मकमख्े कालवणाच् स्य आ्ई.  

बाबारे मला एक लआारसे ईाले बरवरू घेेले आ्ेे. ेे घे र े् मला बा्बा घे र  से 
मासे मााायला नयायचा. माझया ड्कयावा ईाले  सायचे ीण माशाचया मागे िांवेारा ीडूर 
्ायच.े म् अभ्ायच्. बाबा दसुाया माशाचया मागे लागलेला  सायचा. शेेांे िांवेारा 
खालूर ीाण् अभ्वायचे व ईाले ीडले क� व�र ीा स अभ्वायचा. मआण्े बाबा बा्बा 
ीण म् अभ्ायच्. मासे ीकडूर झाले क� बाबाचया ल�ांे येई क� म् ीुा् अभ्लेय.   

एकदम ब्ले “शाे! अके् अभ्ल्स ग् े.ू चल ईालं द ेमाझयाकडे र् कांबळयाे ये 
माझया. रायेा थंड् लागेल माझया बायला. शाे! ेझु्  यस भांडणाा ग्  ेा. चल 
गीचीु कीडे बदल आां. र्ाेे येव ूरक् अेचया.” 

 म् मार ड्लव्. मग े् कांबळयाचया ख्ळ्वा ईाले ोेव्. मला कांबळयाे 
गाुासव्. ेकड ा् बाआाे  से. घा् ी्चेारा  ंदा् घेई.  ई कामांे  से. मग मला 
आळूच अेचया  ीा्� घाांे अीसाळ्. सांगे “्ा लवका कीडे बदल.  ंग चांगले ीसू आां. 
रायेा सद� ीकडेल.” मला म्ा वासे. बाबा  ईला घाबाे् आ ेमाअआे ीडे. म् घाांे ्ाई. 
थंड्रे कुडकुडे  ईला श्िूर काल् र् सांगे “ ई, कीडे बदल माझे लवका खीू थंड् 
वा्ेेय.”  

“कुोे अभ्ल्स ग् एवल्. बाी ााडूर खाईल मला.”  ई रेआम्चेच ब्ले. म् 
तयाच्च वास ीआाे  से. लगेच सांगे “बाबा बा्बाच गेलेल् शेेांे, मासे िाायला. 
िांवेारा ईाले ाआाे राय ड्कयावा. बाबा राय ओाडायचा तयाला मआाईे  आ.े” ग्ळ् 
बा्बा लागायच्.  ई माझे केस खसाखसा ीसुरू क्ाडे काेारा बाबाला अश या 
घालायच्. मला े्च म्ा आव्  सायच्. 

“ मचया ेाबयांे  सल्  अण द्र थेब ीाण् लागले ेा कासाव्स आ्े् आा. 
 ेा ीाेु अभ्वरू  णलेर ेा काय राय. आा का्ल ेे बा्बा.  मचया कडूर झाले ेा 
आाडे काले्  मच्. कुोे बसलाय  ेा? ेकड दाखवायचा राय  ेा.”  ईच् बडबड 
स�ुच. म् आसंे म्ा बघायच्. क्ाड् आ्वरू कीडे बदलूर म् बाआाे यायच् र् बाबाचया 
ीाो्वा  ड् मााायच्. े् लाडारे एक चाीस् मााायचा  अण अवचााायचा  “काय ग्ठ! 
 ईकडेच गेल्स रा? गीचीू कीडे बदलेा राय  ले ेलुा?  ेा माझया रांवार खडे 
ा्डणाा अदवसभा. गाळ् ्कायला लागणाा.” 



“म् काय क�? कीडे राय गावले मला.  अण  ंग ीसुेा येे राय  ्रू.  ईर 
बघ ्ार ीसुले.  ेा थंड् राय वा्े.” मला  ईच् चांगल् बा् ू मांडेारा बाे 
वासायच.े ीण  ई बाबाचे भांडण ्कायला ीण म्ा वासायच्.  

 श् कश् आ्ेे म्?  ई के आाेा् मआणायच् “ी्ााचया ्नमाला  ल्  से्स ेा 
बाे ेा् अदसले  सेे. ी्ा्ला राय श्भे आा  डदांडीणा”  ्  ोवले क� ड्ळे 
डबडबेाे. ्वळ आ्ेे ेा तास देे  आ्ेे.  ेा लांब  ले ेा मायेच् सय येेे र् आाैाण 
आ्ेे. म् माझया मलुारा िाकांे ोेवणाा, अशकवणाा. म् अशकले राय मआणरू आ् ीा्असथे् 
 ल्. अशकले  सेे ेा.  

ीण अशकणाा ेा् कश्. शाळेे ्ायचा कंसाळाच यायचा. सकाळ् शाळेच् वेळ 
झाल् क� म् बकबाबकब, ाडााड क�र स्डायच्. मला ्ााीण तास झालेला बाबाला 
चाले रसे. मग े् माझ् बा् ूघेवरू ब्ले. “्ावद ेग् कशाला ्बादसे् काेेस. राय ेा 
रक् ्ावद ेशाळेे. रायेा् काय ी्ाग्च  आ ेरा.” मग  ई  अण बाबांचे झकबस स�ु. 
 ई बकबलायच् “्ाा अशकू द ेअेला. ड्कयावा चलवरू ोेवेाय. चांगला रवाा ीाय्े ेा 
अशकायला रक्? मग बसाल ाडे. अेचया ्नमाचे रुकसार आ्ईल आ ेीण सम्े राय. काय 
ड्के ा्डूर  ीय्ग राय. बाी  अण लेक द्घेय सााखेच.”  

“काय ग्!  ््व कसा ाआाे् ेझुा. सकाळीासरू ाडेेय े्. काय अशकणाा शाळेे 
ी्ा? ” बाबा बा् ूमांडायचा.  ई  णख्च भडकायच् “आ्य ेा वैा्ण म् अेच्.  अण 
काय आ् अदनया ीण ्ाे्य रा? मग अआलाच कां रक्? द्घांे ााक क� रये.” बाबा गडी 
झाला आ्ेा.  ई ीांच य�ा अशकल् आ्े् बाबाला अशकायचा कंसाळा. शेे् आ्े्, सबु�ा 
आ्े्, अशकायच् गा् र आे्. माझयावा तयाच्  ंिळ् माया आ्े्. ीण  ई मआणे आ्े् 
ेेय खाे आ्ेे. बाबा मला माया का् र् अदनयादादाला लआार लआार कााणारे बदडूर काल्. 
अदनयादादाला  ईीण के आा के आा कावाद,े ाागावे. े् द्घाराय सााखेच ीाआ्. ीण बाबा 
मलाच माया का्. आ ेबघूर अदनयादादा माझयावा ााग ि� लागला. म् तयाला माझयाेला 
खा  ोेवे ीण े् मला तयाचयाेला कि्च देे  रसे. मग के आा के आा म् तयाला सरुवे “बघ 
म्  ेा ेलुा काय एक दणेाा राय. ेलुा वेडावरू खाे बसणाा बघच ेू.” या सगळयांे 
खास मालवण् अश यांचा भअडमाा का्. े् गी  ोूर अरघूर ्ाई. 

माडांचया, ी्ाळ्चया बागा घा ीासांेच आ्तया. अशवाय ाेांबे,  ंबे,  ंबाडे, ्ाम 
 श् खीू झाडे ीासांे भाल् आ्े्. ी्ाळ्वा बेडे अीकूर ीडायला लागले अकंवा  ंबे 
अीकूर ीडायला लागले क� क्ण्ेा् वेचायला बागेे घुसे. माझया र्ाेला ीडले क� तयाच् 
ससुकाच रसे. अश यांच् लाख्ल् वआाे, अमळेल े् दगड  चलूर म् तयांचया मागे िांवे. ेे 
ीळे ससुे. मला खीू म्ा येई. गाळणच् सामाळ ेकडाेरू ाुसे ााआ्. मग  ई येई. “गे 
माय माझ,े गी ाआा ्ाा, काय ेकड  आ ेका काय?  अके् गाळ् देे ेस. बाा राय ग् आा 
वाचाळीणा”  से मआणे बावळा ीकडूर ााीसे घा् रेई. एवलया सगळया गाळ् ब्लूर 



मला दम लागलेलाच  से. ीण ््व शांे झाकयासााखे वासे. तयांर् चाा  ंबे क� बेडे 
रेकयाचे काआ् रसे, ीण गाळ् घालायच् खमुखमु् अ्ावणयाच् म्ा ााा यायच्.  

 ेा लग्र आ् र मुंबईला  ले.  मचे थ्डे अशकलेले. तयामळेु मुंबईचया वायया 
आवेेले श ु भाषावाले. चाळ्े  ले े् गांवचे गणु घेवरू. रळावा, भांड् घासेारा, कीडे 
िुे ारा इेा बायकांरा गाळ् उायला साुवाे झाल्. ीयकयांदा ेा तया बायका अवंचू 
चावकयागे दाू झाकया. क्णाचयाच ेकडाे अश या गाळ् राआ्े. काय म्ा? वासले 
 ीले कसे आ्णाा? मग काआ् बायकार्  मचयारा सांग्ेले “ेमुच् बायक् ेकडाळ 
 आ,े भांडेे ााा, भयारक अश या देे े. आ ेकसे चालेल चाळ्े?  वाा अेला.” 

मग  मचयार् मला सम्वायला साुवाे केल्. “आ े गांव राआ्.  ीकयाला 
सवााबा्बा चाळ्े ाआायचे  आ.े एकमेकाला  ीय्ग् ीडायला लागेे. संबंि अबघडव ू
रयेे. शे्ाा चांगला ोेवावा.  ीकया चाळ्े ल्क चांगले  आेे . इथे ्ासे भांडणे राआ् 
आ्े. अश या गाळ् ेा राआ्च. ेे सगळे झ्ीडीग्े आ्ेे.” 

म् ्केा ्केा अवचााले “ेमुआाला क्ण् सांग्ेले तयाचे रांव उा. कांडाेच कालेे 
अेचे. म् गाळ् देे े काय? दाखवेेच अेला. माझ् ेकाा काेे काय माझया मागे?” 

 मचे आसंले मआणाले “ ेा दाखवेेसच रा ेझुा ांग? म् रांव सांग्ेले ेा ्ावरू 
अशव् गाळच काणाा रा तयांरा? मग  णख् वैा वालवणाा, मग ा््च भांडणे आ्णाा. ेलुा 
चालेल ीण मला व चाळकायारा राआ् चालणाा. गांव् घां लांब लांब आ्े्. इथे ेसं राआ्. 
ा््चा संबंि येे् चाळकायां बा्बा. संबंि चांगले ोेवावे लागेाे.”  

तयांच् सांगणयाच् ेाआाच  श् आ्े् क� कुोेेा् ीसायला लागले.  ई ि्ीसायच्. 
सम्वायच् ी ेच र आे्. मग माझ् संवय एवलठया वषााे के आा बदलल् ेे मआायेच 
राय ीडले.  ेा एकीण अशव् ेकडाेरू बाआाे ीडे राय. ला् येेे अशव् मरांे  ल् ेा. 
ेकडाेरू बाआाे ीडेच राय. 

चाळ्ेलं ््णंच वेगळं. गांवच् म्ा वेगळ् र् चाळ्ेल् वेगळ्. म् आळू आळू 
चाळका् आ्े गेले. ामले. मैत्ण् झाकया. कीडे वाळवेारा, भांड् घासेारा एकमेकांचया 
चौकशा आ्े. एक ्वळ्क येे गेल्. एका ्ीााखाल् ाआायलं क� कुसंुब म्ों आ्ें  संच 
वासायला लागलं. एकमेकांचया  डचण्े सगळे मदे्ला  भ ेाआाेाे. मला ीण  रभुव 
 ला माझया दसुाया बाळंेीणांे. सगळया साळकाया माळकाया भेसायला यायचया. 
बाळंअेण्च् सुीाा् काय र् गाम ख्ा काय, ेीुाच् ि्ाड् सगळे क्ण् रा क्ण्  णे. 
तयावेळ् सम्ले  मचयार् काय सांग्ेले ेे, का अश या उायचया राय ेे.  

ीण मुंबयचा ीा स काय मला  वडला राय. सगळा अचखल र् घाण क�र ोेवे्. 
गांवचया सााखा अरमरळ राय. गांव् ीा स स�ु झाला क� म्ा यायच्. गांवच् ्म्र लाल 
अचायाचया दगडाच्. ीअआकया ीावसाला चाा्बा्रेू ओआ्ळ िांवायला लागे. सगळाच 
चल  ेाा. साळ सीास ्म्र ााा कम्. ीावसाचे ओआ्ळ िांवायला लागले क� भगवे 



लाल अदसायचे. अचायाचया ्अमर्चा ांग  ेाायचा ीण घाण  अ्बाे रसायच्. या 
ओआ्ळांेूर िांवायच् म्ा ेाच  सायच्. द्र अदवसांे ीअआले ीाण् अरघूर गेले क� 
ओआ्ळांचा ांग बदलायला लागायचा. आळू आळू ीाण् अरवळे ्ायचे.  ेा सवच् 
ीाणयाचे ओआ्ळ स�ु  आायचे. पवाआाचया अव�  ीाय मा�र ीाण्  डवे म् खेळे बसे. 
खीू म्ा येई.  ेा लवकाच शेें वा येणाा. भा््चया ीाडठयांे्ल भा्् ््ा िाणाा. मग 
गणीे् येणाा मरांे तयाच् गाण् गणुगणुे म् ओआ्ळाेूर ीाण्  डवे अााे.  

गणीे्े ेा मला दगंा काायचा  े येई. गाण् मआणे, ाुगडठया घाल्े गांवांेकया 
सगळया ओळख्चयांकडे अााे. बाबाच मला रेई. माझा  वा् चांगला खणखण्े मआणरू 
सगळे ब्लव्े. गणीे्े ाात् ाात् ्ागवरू म् घा् येई ेेवा ीआास झालेल्  से. मग 
अदवसभा झ्ीरू दईे.  मचया गणीे्च् संसयाकाळच् ीू् ा  ाे् झाल् क� म् 
ीळायच्. मग बाबा श्िे श्िे यायचा.  

मुंबईे  ले र् ोााअवक अदवश्च मासे घा् येव ूलागले. दाा्् राआ्. बुिवाा  अण 
ाअववाा् मासे. सासबूाईच् वेे खीू संक�् काय, एकादश् काय मला ेा ल�ांेय ाआाे 
रसे. सगळे ीअवत अदवस. मग तयांचा  ीास मआणरू मासेच काय ीण कांदा लसणू ीण रसे. 
मला ीयकयांदा वैेाग यायचा मग संवय ीडू लागल्.  ेा खा्खा सम्े आ्ेे 
सासाुवाश्ण मआण्े काय ेे.  

मुंबईे मासे अवके  णायचे. गांव् के आाेा् अवके  ण ूबाक�चया वेळ् बाबाच 
ीकडूर  ण्. मुंबयच् रवलाई आळू आळू कम् आ्े आ्े्.  लस गांवाीासरू लांब  ले 
तयाचेच वाईस वासे आ्ेे. गांवच् म्ा मुंबईे ्ाा ीण येे र आे्.  

लग्र ोाले ेेवा खषू झाले आ्ेे. चाकामार् रवाा  आ.े मुंबईला ्ायच.े मुंबईे म्ा 
 सेे. ीण गांव् म्ा काायच् े् मुंबईे येईरा.  मचे चांगले आ्ेे. केवा लवका  ले 
ेा अााायला रेे. भेळ रायेा  यसक�म खायला देे . अेखस भळे खायला बा् वासे. ीण 
ग्डूस थंड  यसक�म  वडे रसे. ग्ड खायच् संवयच र आे्.  

मुंबईेला  नआाळा ीण घाणेाडा. घाम ससुे ााआ्. गांव्  नआाळा  सायचा ीण वााे 
ीण  सायचे.  रांे भसकेारा काआ्च राय वासायचे. मुंबईे ेाीकया ासयाव�र ्ाेारा 
घामाचया िााा लागायचया. घा् ी्चले क�  ंघ्ळ कााव् वासायच् ीण ीाण् ीण कम्. 
गांवचया रद्े के आाआ् डंुबायला अमळायचे. श्ण  ेाायचा. 

गांवचया  नआाळयांे एकच मला  वडायचे राआ्.  नआाळा बाि ू रये मआणरू बाबा 
एका वेअलच् ीारे  ण्. कावळ्च् ीारे मआणे तयाला. ाातभा े्  ंघ्ळ्चया ीाणयांे 
अश्वल् ्ाे. तयांचा अआावस कडवस वास घाभा आ्ई. मला सम्े, दसुाया अदवश् 
कावळ्चया ीाणयाच्  ंघ्ळ घालणाा  ई. कडू कडू अआावस वासाचे ीाण्  ंगावा ीडले 
क� ी्सांे लवळूर अरघायच.े रक् रक् वासायच.े मआणरू म् ाात्च ोावायच,े  उा 
सकाळ्च कुोेेा् दडूर बसायच,े रायेा अवआ्ा्वा ्ा र द्रचाा घागा् ड्कयावा ओेूर 



घयायचया, र्  ंघ्ळ केल् मआणूर सांगायचे. ीण  ई कसल् खस. े्  ंघ्ळ केल् ेा् 
ीाे कावळ्च्  ंघ्ळ घाल्. बाबारे दम माालेला  से.  नआाळयांे अदनयादादाला व 
मला मअआनयाेरू एकदाेा् कावळ्चया ीाणयाच्  ंघ्ळ घालायच्.  नआाळा बािे राआ्. 
दादा गी  ंघ्ळ घालूर घेई मग रद्वा डंुबायला ीळे.  ई माझा बावळा ीकडूर 
्बादसे्रे  ंघ्ळ्ला बसव्. म् अेला अश यांचया लाख्कया वआाे भ्कांड ीस�र 
अदलेले  से. यावेळ् मात बाबा ्के  सला ेा् ीलेु येे रसे. तयालाआ् वासे म् 
कावळ्च्  ंघ्ळ केल्च ीाअआ्े.  

तया  ंघ्ळ् रंेा चांगकया ीाणयाच् अके्आ् वेळ  ंघ्ळ केल् ेा् कडवस वास 
काआ् ्ायचा राआ्. ेकडाे एकाद ेब्स घाेले ेा् कडू कडू लागे. ीण एवले खाे म् व दादा 
कि्  ्ाा् ीडे रस.ू दादा रद्व�र डंुबूर म्ा मा�र येई. मला तयाचा खीू ााग येई. े् 
कां गीचीु  ंघ्ळ काे् मआणरू म् अचडे. ेेवलठयांे बाबा ब्ले “संसयाकाळ् कुाकया 
(खेकडे) ीकडायला क्ण येणाा?” सगळे अवस�र म् िांवे म् म् मआणे बाबाला अमो् 
माा्. दादाआ् ओाडे म् येणाा.   

मग रद्वाचे कुाकया ीकडणे  ोवले, माशांसाो् खरू लावणे  ोवले. ीावसा रंेा 
रउा सकुायला लागायचया. काआ् अोकाण् ीाण् सांोूर ाआायचे. तयाला ककड् मआणेाे. 
 शा द्र ककडणचया मिे पवाआ काआ् अदवस चालू  सायचा. बाबा मला घे र अेथे 
्ायचा. मग बांब ू ेासरू तयाचया कामसठयाेरू बरवलेल् खरू तया  थळ पवाआाे  श् 
बसव् क� ीाण् तयाेूरच ्ावे. मासे  ेा  ेाााला लागे. ेे या खरु्े अशाे.  ंे 
अशाले क�  डकूर ीडे. तयांरा बाआाे येेाच येे रसे. संसयाकाळ् ्ा र खरू बसवायच् 
व सकाळ् ्ा र कालायच्. सकाळ् माझा ््व ाआाे रसे. खरु्े सांीडलेले मासे 
बघायला ््व  ेाुलेला  से. या सगळयाच् एक वेगळ्च म्ा आ्े्. मासे खाणयाीे�ा 
आा  उ्ग काेारा म्ा येई.  

बाबा कुाकया ीकडायच् ीण मसे  यड्या काे. गवेाचा अीळूर १५ ेे २० ाूस 
लांब लचक द्ा बरवे. चांगला ्ाड्डू  से. गाईरा घालायच् ीेड द्र अदवस  ंबवरू े् 
तया द्ाडठयाला लाव्. एक स्क रद् काोांवा दगडारे दाबरू ोेव् व बाक�चा द्ा रद्चया 
 थळ ीाणयांे ीाथाे. थ्डठया थ्डठया  ंेाावा द्ाडठयावा दगड ोेव्. आ ेसगळे संसयाकाळ् 
क�. मग ाात्  ंिाा झाला क� ीाे रद्वा ्ा . े् द्ा एका झसकयांे कांोावा खेचरू 
 डवे. तयाला अके्ेा् कुाकया अचकसलेकया  से. तया सैाभाै ीळू लागे. म्, दादा व 
बाबा िांवरू िांवरू सगळे ीकडू. एका वेळ्  मआाला १० ेे १५ खेकडे अमळे. आ ेकाेारा 
 अेशय म्ा येई. 

 श् म् म्ो् आ्े आ्ेे.  ेा  ई मला ीकडूर एक एक काम अशकव ूलागल्. 
अके्ेा् ग्�् म् बघरू बघरूच अशकले आ्ेे. कामे ासाास क� लागले. अकतयेक वेळा 
 ई  ायााे ीडे. मआणे “केवा अशकल्स ग् आ?े इेकया लवका कसे केलेस?” 



म् सांगे, “े ूकाेारा बघायच्, मरांे ीकडायच्, मग सांग्ेलेस ेा ीसकर  ले.” 
 ई कौेकुारे बघे मआणे “एवल् आलषाा् आ्े् ेा ्ाा मर लावरू शाळेे बसल्  से्स 
ेा? अशकल्  से्स साेव् ीयाे ेा? अशकलेला रवाा ेा् अमळाला  सेा. स्रं झालं 
 सें ग  युे याचं” म् सांगायच् “रक् ग लावसू शाळेच् सुासुा. कुोचंआ् काम सांग 
क�र दाखवेे एका ासकयांे.”    

मग काय एका माग्माग एक कामे मलाच काायच् झाल्. गाई मआशैणचे दिू कालणे, 
तयांरा काड,  ंब्ण खायला घालण.े ीासांे भाजयारा ीाण् घालण,े ेयाा भाजया े्डूर 
 णणे. ीडलेले बेडे ग्ळा काणे, गांवाेरू गडठयारा ब्लवरू रााळ, बेडे  ेावरू घेणे. 
ीावसांे अआावे अआावे गवे ल्ाांसाो् काीरू  णणे. सगळ्च कामे म् आौसेरे का्. दमेच 
रसे.  ई ेा �� काल् मआणे “गणुाच् माझ् ी्ा. सखु् का्ल जया घाांे ्ाईल तयाला.” 

 ेा  ई ग्ड ब्ले. बाबाचया मागे लागे “क्णेा् चांगला बघा आ् शाेसाो्. 
कामाला वाघ  आ.े गांवच् कामे  वडेाे. क्णेा् शेे्, बागाये्वालाच बघा.” बाबा 
ओाडे “कसले अभकेचे ड्आाळे ेझुे. अेला चाकामार्च बघायचा. गांवाे काय  आ?े 
मुंबयका कसे सेचांे ाआाेाे. काय राय चाकामार्च बघायचा.” 

म् ्कायच् र् गडी  आायच्. क्ण् का  सेरा. कुोेआ् बाईला काम काायलाच 
लागणाा. गांव  स् क� मुंबई. गणीे्े  ्रूआ् मला ाुगडठयांच् म्ा यायच्.  वा् 
चांगला मआणरू सगळयांचया घा् ब्लावे. ाात् ाात् ्ागवरू ीण दसुाया अदवश् म् 
कामांचा अरकाल लाव्. ेे बघरू  ई व बाबा द्घेआ्  ायर का्े. 

मुंबईे  ले र् एकदा मआाईे ीडकयावा सगळे काम िडािड क� लागले. सास ूखषू 
ीण चआेाेयावा दाखवे रसे.  मचे आ े गद् शांे, ाागावणे मआाईेच राआ्  शाेले. ेकड 
बंद ोेवरू काम काणे मला कि् ्मलेच राआ्. वाचाळीणा माझयांे भालेला. सगळे गडी 
 सले ेा् म् बडबडेच  सायच्. 

क्णे्आ् ग्� काायला घेेल् क� सासलूा अवचााे “ेमुआ् कश् काेा आ्?”   
सास ू सांगे “ेलुा येेे ेश् का ग्. बघुया काय ााक े्.” मला वासे सास ू सगळे 

दडवेे  ीकयाीासरू. 
“चांगलं राय झालं ेा गाळ् द े रका. मला येें ेसं काेे.” म् मआणायच्. ब्लणे 

चालू झाले मआणरू बाे वासायच.े ीण सास ू गडी  आायच् मग ीाे शांेेा. ्ेवणांे ेा 
माझया आाेाला खीू चव.  ई ीण मआणे “ेझुा रवाा  सले चवदाा अमळाले क� चांगलाच 
 ंग िाेल ग्. खषू आ्ईल ेझुया ्ेवणावा.” 

मग ्ेवेारा ीण सगळे गडी ्ेवायचे. क्णच ब्लायचे राआ्े. ााग यायचा.  ाे कसे 
वासले ्ेवण ेे ब्ला ेा्. ीअआले द्रचाा अदवस  वाले सवेतला. ीण ख्ड ्ाईल का 
वाचाळीणाच्? एक अदवश् ाासक�र ेकडाेरू अरघरू गेले “काय मकुयारा ्ेवायला 
काेेय काय म्? ्ेवण कसं झालंय ेे काय क्ण ब्लेय राआ्. काणाायारे सम्ायचे 



काय?” मलाच िकका बसला. एवले राम कसे ब्लले म्? एकीण गाळ राय. 
सासाुवाश्ण्ला  ीसुक सम् येेे आचे खाे. 

आ े आसंे मआणाले “ ई, सांग सरेुला ्ेवण कसे झालेय ेे.” सासीूण खसीणारे 
मआणाल् “तयांे काय सांगायचे. ्ेवणा सााखे ्ेवण ेे. ेलुा काय वासले ेे सांग.”  मचे 
गडी. ााग  ला. वालायचे साकूर ख्ल्ेरू बाआाे गेले. ््नयांे  भ् ाआा र मरांे ीसुीसुे 
ीांच ीनरास अश या घालूर घेेकया ेे आा ््व शांे झाला. “कदा राय ेा राय, याीुले म् 
ीण म्ो घालूर ोेवेे ीसाभा. खा मग ्ेवणा सााखे ्ेवण मआणे.” मरांे कआाया ाुसे 
आ्तया.  ईच् र् बाबाच् खीू  ोवण येे आ्े्. सााखे वासे आ्ेे मुंबई ीे�ा ्ारवल् 
बा्. ीळूर ्ा या. या माणसां बा्बा  ीले काय ्मणाा राय. ोावले  ् ीासरू ्ेवण 
क�र ीलुठयांे ोेवायचे. घेे्ल वालूर. अवचााायचे ीण राय.  

ड्ळयांेले ीाण् ीसुरू घाांे  ले.  ंेकया ख्ल्े  वाा  वा क� लागले. 
सगळयांचे ्ेवण  स्ीले. ीण म् काय  चलायला गेले राय. सासरेू बाआाेचे  वाले. म् 
 ेच माझे ्ेवण वालूर घेेले. सगळेच चांगले झाले आ्ेे.  ईरे खीू वाखाणले  सेे. 
बाआाे काआ्च  वा् र आेा. मरांे  ले, मकुयांचया घाांे अदल्य मला बाबारे. गांव् 
गेल् क� भांडायचे तयाचयाश्. द्र अदवस ब्लेच र आे्. ीण क्णावा कायच ीअाणाम 
अदसला राय.  

मग िाकले द्ा  ले र् मआणाले “वैर् ब्ले ्ा बाय!  मआ् सगळे गी ाआाणााे 
ेयु गी ाआायल्स ेा कंसाळा येईल.” 

“मला एकस्ला ब्लायला काय चाळेगे लागल्य क� भूे ार ीकडलेय? म�र ्ेवण 
काायचे र् मकुयार् ्ेवायच.े कसे झाले, काय कम्, काय ीण ब्ले राय.” म् सुरवे 
गेले. 

“ीण काय ब्लायचे? ेझुे ्ेवण ्ारच  सेे. दादारे  ईला सांगूरच अदले, ेलुाच 
्ेवणाचे बघ ू द े मआणरू. े ू ेा  ई ीे�ा चांगले काेेस.” िाकले द्ा ब्लले र् माझया 
 ंगावा मांस चलले. ीण सम्ेरा आ ेल्क  से कां. मागे मागे कां ब्लेाे? ेकडावा चांगले 
ब्लले ेा कां चाले राआ्?  

मग ीाे रेआम् सााखे चालू झाले. मकुयांचे ्ेवण झाले क� म् ्ेवायच्. ब्लायचे 
क्णच राआ्े. आळू आळू सगळं  ंगवळण् ीडे आ्ें.  मचे मला बाआाे घेवरू गेले क� 
खीू ब्ले. घा्  ले क� चीु.  ईचा िाक मआणावा ेा सासूबाई कि् ब्लेारा अदसेच 
रसे. काआ् वषारर् सासुबाई गेकया. मअआरे ल्सले ेा् ााक ीडला राआ्. बाआाे गेल् क� 
ब्लणााे, घा्  ल् क� चीु.  ेा खात्  आायला लागल्.  मचे घााचया अभंे ्रा 
घाबाेाे. अवचााारेच आसं ू ले.  

गांव् ्ेवेारा बाबा पतयेक ीदाथर कसा झालाय तयाचे ब्लणे चालू काायचा. मग म् 
ब्लायच्.  ईला  ग्चच  खडवायच.े मग आसंे ीलेु ्ेवायचे. दादा मिेच ओाडायचा, 



“ ई ल� रक् दवे,ू सगळं चांगल झालंय” मग बाबा मआणायचा, “ ईचाच ाे े.ू अेच्च 
बा् ू घेणाा.” घाांे ्ेवेारा  मचया  शा द्र ीासठ रया. बाबा र् म् व दादा र्  ई. 
्ेवण गीचीु आा पकााच माआ्े राआ्. म् ्ेवण काायला लागले र् बाबा ेकडभा सेुे ् 
क� लागला. मग  ई ब्ले “बांच झालं मला. काेल लाडक� लेक दाा््. मला काय 
ेेवलाच  ााम. ीण ल�ांे  स ू द,े लग्र आ् र गेल् क� माझयाच आाेचे खायला 
लागणाा.” दादा मार ड्लवे.  

म् दादाच् कळ कालायसाो् तयाला म्ो वाले. े् अवचााे “आ ेकाय म्ो कशाला?” 
माझे  �ा ेयाा  से “मार ड्लवल्स रा म् म्ो आवे अवचााकयावा?” “े ू कुोे 
अवचाालेस? ” दादा  खडायचा. बाबाला माझ् ख्ड् कळायच् े् आसंे ससुायचा. ्ेवण 
कसे ख्डठया काले, ाेगाळे  आायचे. मुंबईे सगळे गडी. ीसाीस ्ेवरू  ोले क� म् 
एकस्च ्ेवणाा. आसंणे राय, ख्डठया राय, ीचणाा काय? गांवचया ्ेवणाचया  ोवण् 
काल्े म् ्ेवायच्. ्ेवेा ्ेवेा कि् कि् तया  ोवण्र् आसं ूयायचे. 

 सेच एकदा  मचयार् मला आसंेारा बअघेले. ेे आा काय ब्लले राआ्े ीण 
सासबूाई देवळांे गेकयाचे व द्ा अमताकडे गेकयाचे बघूर मला अवचा� लागले “मघाश् 
्ेवेारा एकस्च आसंे आ्े्स? काय  ोवरू आसं ू  ले? क� मरांे  मच् अखकल् 
 डवायच् ेयाा् चालल्य?”  

“राय बा, म् कशाला आसंणाा? ेमुाला भास झाला  सेल.” म्  डवा  डव् केल्. 
मग ा्ेसा तयार् के आा कश् आसंे आ्ेे ेे सांगरू मला ीकडकयावा ब्लले “ेे आ्य! काय 
राय गांवचया ेार ू गाईच् र् अेचया वासााच्  ोवण  ल्.” मग काय ेमुचया गी 
्ेवणयाला आसंे आ्ेे मआणूर सांगणाा? ेे सम्ले इथे काय बा्बा  �ा अमळणाा राआ्. म् 
मरांे मआणायच्. गांवच्  ोवण आाच अवांगुळा. ेमुआाला काय सम्णाा! 

यांचेआ् गाव कककणाेले. ीण यांचे  ््बा मुंबईला  ले मग आ ेल्क ्ासे गाव् 
गेलेच राआ्े. बेेाबाेाच् ्म्र  ््बांचा भा  बघे. मग तयांचया मलुार् वअआवस केल्. 
सगळे  ीकया रांवे केले. “काय भाग काायचे एवलठयाशा ्अमर्चे” मआणे सासायार् 
गांवचा राद स्डूर अदला. आ ेल्क ीाेु मुंबयका झाले.  

एकदा सगळे मे मअआनयांे  मचया गांव् गेल् आ्े्.  ई खीू खषू झाल् आ्े्. 
्ावई  लेला मग काय. सगळ्कडे िांवे आ्े्. मला म्ा  ल्. ाारांे कावंद, 
चाा्ळया आ्तया. का्चूा स्झर संीला ेा् का्वूा चुकाा बकडू आ्ेे. अआा या कैाया 
 ंबयारा लसककया आ्तया. अीकूर ीडेआ् आ्तया. ाेांबे ेा लगडले आ्ेे. मग काय माझया 
कारांे वााेच अशाले.  मचयारा र् द्ाारा घेवरू बागेे ाारांे अा� लागले. झाडावा चला 
मआण ू लागले ेा राआ् मआणे बा्लूा झाले. कावंदांचया झाळ् ्वळीण येईराे कांसे 
लागे्ल मआणायचे. मग म्च कावंद ेकालूर अदल्. ाेांबे ीाडूर अदले. अवआ्ा् कडे ेा ्ाम 
म्ा  ल्. द्घेआ् ाआासा ीयाे येेारा दबके  ले. खाल् वाकूर ीआायच् अआममे ीण 



केल् राआ्. म् ेा आसे ससुले. मराे मआसले अभते बावळस कुोले. ीाे एकदा गावच् आ्े 
आ्ेे. वासे आ्ेे द्ााच् व  मचयांच् चांगल् सेा घयाव्. ीण ेे दाबरू साकले. मुंबईेच 
वाललेले ेे, या सगळयाच् सवय राआ्. भ्े् वासणााच. 

ीाे मुंबईला  ल् ेे आा यार् मआसलेच “कावंदाे ्ाेारा भ्े् राय वासल्. 
कककणाे साी ााा  सेाे  से ्कले आ्े.े ेलुा अभे् राय वासल्?” म् ््ााे आस ू
लागल्. मआसले, “ आ् साी  ीकयालाच ्ासे घाबाेाे. ्ाा चाआरल लागल् माणसाच् 
क� ीळेाे. तयांरा काय घाबाायच.े तयांचयावा ीाय ीडणाा राआ् एवलेच ्ीायच.े” 
तयांचया चेआायावाचा “िनय  आ ेग बाई” चा भाव वाचेारा मला म्ा येे आ्े्. मला 
गांवचया  युे याचा  अभमारआ् वासे आ्ेा.  

मग मात घाांे द्ा व आ ेमला मार द े लागले. द्ा ेा के आा के आा माझ् खेचे. 
कुोल् ेा् ललाई चालू झाल् ेा द्ा मआणाले “दादा वअआर्ला ीाोवयूा ललाईवा, 
सगळयांचा खातमा क�र येईल.” आ ेीण मग आसं ूलागले.  सले अवर्द के आाेा्च  आायचे. 
ीाे शांेेा ीसाायच्. 

वैशाखाे  अण कााे्काे चाळ्े एकाद ेेा् लयर अरघायचे. मग काय चाा आ�णचे 
बळ माझयाे अशाायचे. जया घाचे लयर  सेल अेथे मला  व्ूरर ब्लवायचे. मला द्र 
कामे  से. एक लयराेकया ओ या, गाण् मआणायच् र् लयराचा ाााळ काायला मदे 
काायच्. ीअआकयांदा ेकडाळ मआणरू दाू ोेवणााे चाळका् माझया गळयावा व ाााळाचया 
चव्वा एकदम अादा आ्ेे. सगळेच ब्लव्े र् म् स ुा एका ीायावा ेयाा  से.  से 
काआ्  मंतण  ले क�  मचे खषू आ्े. माझे चाळकायां बा्बाचे संबंि वालेाे आ्च 
तयांच् खषु्. गाण् गावरू गावरू म् माझ् वाचाळेेच् खमुखमु् अ्ावायच्. गावच् शेकड् 
गाण् ेकडीाो आ्े्. चाळ्ेकया इेा बायका   वासूर बघेच ाआायचया. मग माझ् ्ाे् 
 अभमारारे ाुलूर ्ायच्. लयराचे ींिाा अदवस व रंेा ीांच ीाेावरा ीयाे म् माराच् 
 अिकाा् ोालेल्  से. क्णतयाआ् ग्�्े माझाच सकला घेेला ्ायचा. म् चाळका् 
झाले तयाचाआ् एक वेगळा रशा मला चलू लागला.  

ल्णचे घाेले क� स�काकूरा उायच्  ोवण आसकूर यायला लागल्. ीाबाच् 
अरशा कॉमीसुावा ाात् ाात्   यास का्. अेच्  ई श्कच  से. मग ाात् अेला चआा 
क�र उायला मला  वडू लागले. वेडठयासााख् अेचया ीलुठयाेकया कॉमीसुावा अचते बघे 
बसायला लागल्. घ्ाीडठयांचा रवा बाळ ाडू लागला क� गांवचे  ंगाई ग्े मआणे झ्ीव ू
लागल्. के आा म् चाळ्च् शायुे ाई झाल् ेेच सम्ले राआ्. क्णतयाआ् ख्ल्ेरू मग 
 ड् डचण्ला “शयुरेाई”  श् आांक यायला लागल् व म् अेथे आ्ा  आायला लागल्.  

मला माआ्े ीडले आ्ेे, आचे  ीले  युे य. मुंबईचया चाळ्ेले, घुसमसवणााया 
 नआाळयांेले, ीावसांेकया अचखलांेले. शे्ाायांचया घा्बयाच,े अचककाा गद�चया 
सआवासाचे. ेा्आ् समािार दणेााे, सुख वालवणााे.  



्ारवल्चे ाार, बाग, घा  ेा ा्  ोवण्े ाआाणाा.  चाा द्र वषारर् गेल्च 
्ारवल्ला, ेा म्ा काायला अमळणाा.  

 ीला पवास ीाुा झालाय माआाे ेे सासा, ्ारवल् ेे मुंबई.         
        
              *********************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 वंाववा् 

लआारीण् वअडल रेआम् एक मााो् े्क मआणे. “केकयारे दशेासर, ींअडे मैत्, 
सभेे  संचाा मरु् ा चाेुयर येेसे ााा”  आाच े्क के आा के आा वेगळाच मआण्े “केकयारे 
दशेासर, ींअडे मैत्, सभेे  संचाा, आ्ेसे मरु्  अवचाावंे ााा”  थारे आ े सवर  मचया 
आाेरू काआ्ेा् चकू झाल् अकंवा  ्ागळा सााखा एखादा प् अवचााला गेला, क� आ े
्कावे लागे. एके अदवश् म् तयांरा तयाचा  थर अवचााला. 

“ ाे बाबा, माणसारे खीू अााावे, दशे अवदशे् ्ावे, तया ल्कांचे ा्े् अावा् 
  यासावेे. आलशाा ल्कांच् मैत् कााव्, सभा, वाद, संमेलराे भाग घेवरू इेाांचे अवचाा 
्ाणावेे.  युे याे मग काआ्च को्ण ीडे राआ्. पसंग् कसे वागावे सम्ेे. को्ण 
ीअाअसथे्े मग ेमुआ्च ेााेमय वाी�र अरणरय घेेा. ल्क ेमुआाला चेाु सम्ेाे. ेमुआ् 
चांगले अवचाावंे आ्ेा.  ीले अवचाा सवाररा ब्लूर दाखवेा. तयामळेु मार मााेब 
अमळे्. सवर काआ् मग ेमुआाला अमळे,े मार, पअे�ा, िर,  अिकाा सवरच अमळाले क� 
ेमुआ् सखु् आ्ेा.” वअडल सांगे आ्ेे. 

“ीण चेाु  आायचे क� अवचाावंे? क्ण आ्णे ्ासे चांगले?” म् बाळब्ि शंका 
अवचााल्. 

“ ाे गालवाचया लेका! अवचाावंे झाकया अशवाय चेाु आ्ेा येईल कां? े्कांे 
मआसकया पमाणे सगळ्कडे अा�र अराअरााळे अवचाा   यासूर  ील् अवचााश्� व 
अववेकब ु् वालवायच्. े् वाीाेा वाीाेा ेमुआ् चेाु आ्ेा. मग मला सांग ीअआले काय 
 आायचे?” वअडल 

“अवचाावंे!” म् एकदम ओाडल्. ीण मला गालवाचया लेका संब्िलेले मात 
 वडले राआ्. ेे सवेतलाच कम्ीणा घेे आ्ेे.   

“ेे वाीाायचे कसे?” वअडल 



 ेा झाल् कां ींचाईे. अवचाा कसे वाीाेाे? ेे काय एकाद् वसे ू आेे  क� 
आाेांे ीकडूर वाीाेा यायला? 

“अवचाा कसे वाीाेा येे्ल, ेे काय ीकडेा येेाे? ेे ्केा येेाे,  ोवण्े 
ोेवेा येेाे.” म् गकिळूर अवचााे आ्े्. 

वअडल ख् ख् आसं ू लागले. मआणाले “वा! अवदार वा! अवचाा, आार कसे वाीाायचे 
काय?  ाे अवचाा अववेकारे, ेााेमयारे पसंगार�ुी वाीाायचे  सेाे. मआण्े ीआा क्ण् 
वैउारे ेलुा द्र ेषिे सांग्ेल्. े ूीडलास व मकुा माा लागला ेा तया अोकाण् आळद 
ेाुस्चा लेी का व शेक.  अण खाचसूर ्खम झाल्  सेल ेा आळद चरुा खलवरू लाव. 
आ े अवचाा तयारे ेलुा सांग्ेले. ेझुया आारांे भा ीडल्. ेे  ोवण्ेआ् ााअआले. ीुले 
के आाेा् े ू सवेत अकंवा ेझुा अमत ीडला. तयाला लागले ेा काय काायचे? ीअआले 
लागकयाच् ्ागा बघायच् खाचसले क� मकुा माा  आ े ेे ोावायचे. याला ेााेमय 
मआणेाे. मग तया पमाणे ेषि य््ायचे याला. अवचाााचा, आाराचा वाीा मआणायच.े”  

बाीाे ााा भाा्  आ.े अचकाा शंका  ्रूआ्  आेे  ीण  ् ीुाे. म् गडी बसल्. 
अवचाा चालूच आ्ेे. मग ्ंद सु� झाला. क्ण् ब्लू लागले क� ल� द ेर ्कायचे 

व ोावायला बघायचे. आा माणूस अवचाावंे  आ ेकां? अवचाावंेारा श्िूर कालणयाचा चंग 
बांिला. र  दआा वषााचा म्  सले ्ंद खीू ््ीासायच्. ीअाणाम मात ख्ल आ्व ू
लागला.  

माझया  तयाकडे गेल् ेे आा  ेेभा   तयाला क्णाबाल काआ् सांगे आ्ेा. 
्केा ्केा वासू लागले  ीला भा  खीू अवचाावंे  आ.े दसुायाचया चकुा तयाला 
बा्बा सम्ेाे. मग जयाचया बाल े् सांगे  से े् बाुु वासे. तयाला अवचाावंे कसा 
मआणायचा? े् बाुुच. मग काआ् अदवसांेच माझया भ्वे् अचककाा अवचाावंे व अचककाा 
बाुु ग्ळा झाले.  

माझा आा  े े भा  खीू अााे. मुंबईला वाांवाा ्ाई. मआण्े दशेासर काे्. 
मामलेदाा कचेा्े, कलेकसा कचेा्े ्ाे्. तयांरा गांोूर कामे कावे्, एवलया म्ोठ या 
साकाा् आलाेदााांश् ब्लूर कामे कावरू घेे्. मआण्े ींअडे मैत् झाल्. मग इलेकशर  ले 
व आा गावांे सभा भाव ूलागला, सभाेरू ब्लू लागला. मआण्े याचा सभेे  संचााआ्  आ.े 
आाच े् अवचाावंे, एक रंबाचा अवचाावंे. माझ् खात् आ्े गेल्. तयाला ीआाे बसणयाचा, 
ब्लणे ्कणयाचा, वागणयाचा सगळयाचा मला   यास काावासा वासू लागला. म् 
 रंअदे झाल् आ्े्. एक अवचाावंे माझया  गद् ्वळ रातयाेच  आ ेयाचा  अभमार 
वासू लागला. 

एके अदवश् मुंबईआरर क्ण्ेा् ीाआलणे या भावाकडे  ले. दीुाा रंेा तयांचे ््ा््ाांे 
ब्लणे स�ु झाले. एकमेकांरा द्ष देे  आ्ेे. काआ्ेा् अआश्ब एकमेकांरा सांगे आ्ेे. म् 
  वासरू सगळे ्के आ्े्. द्घेआ् अवचाावंे? मला शंका  ल्. मग ्ासे अवचाावंे 



क्ण? ्् अ्ंकेल े्. माझया मरारे कौल अदला. एक द्ड ेास भांडाभांड् झाल् मग 
द्घेआ् शांे आ् र दाू झाले. अ्ंकले क्ण्च राआ् क� काय? ्ासे अवचाावंे कसा 
ोावायचा. मर काआ् सवसथ बसेरा.  

एकदम पकाश ीडला “अवचाावंे चेाुआ्  से्.” मग चेाु क्ण? माझा भा  तया 
ीाआलणयाचे ीैसे दणेे लागे आ्ेा. तयाला भावारे काआ्आ् र देे ा गडी केले. मआण्े भा  चेाु 
कां? आ्! भा च चेाु. मर शांे झाले. म्ोे क्डे ससुले आ्ेे. 

द्र अदवसांे ीम  ेाला. ीा आणा ्ायला अरघाला व भावारे तयाला ीैसे अदले. 
ााअआलेले थ्डठयाच अदवसांे देे ् मआणाला.  ल् कां ींचाईे!  ेा ीा आणा चेाु ोाे 
आ्ेा. मआण्े ्ासे अवचाावंे. मरावा ेाण वालला. केवले को्ण  सेे अवचाावंे ोावणे. 
काआ् ोाम अरकष  से्लच. ेे लावले क� स्ीे ्ाईल. वअडलारा अवचा�. 

“ ीकया  तयाचा मि ुमला अवचाावंे वासला बाबा.” म् वअडलारा मआणाल्. 
वअडल आसं ूलागले. मआणाले “काय  दशर अवचाावंे श्िलास ाे!  ाे अवचाावंेांच् 

ल�णे मि ुसााख्  सेाे काय? एक रंबाचा बाेकळ बडबड काणााा, शेड् स्ी् लावे 
अााणााा, कामचकुाा. मि ु मआणे अवचाावंे! ेमुआ् ेमुचा   यास काा अवचाावंे 
श्िणयाीे�ा अवचाावंे  आायला बघा.” 

 दााथ� संब्िकयाव�र सम्ल् वअडल रााा््रे ब्लेाये. ीण े्र अरकष ेा 
अमळाले. अवचाावंे शेड् स्ी् का्े राआ्े. बाेकळ बडबड का्े राआ्े. कामचकुाा 
 से राआ्े. अमळेल! मला येईल श्िेा अवचाावंे. पयतर मळु्च स्डायचा राआ्. 
राआ्ेा् मसुळे ग�ु््र् अशकवलेच  आ े“पय़तरे वाळूचे कण ागड्ेा ेेलआ् गळे.” एकादा 
 दशर  अवचाावंे सम्ा  सकया अशवाय  ीकयाला कसे आ्ेा येईल? ा्   यासारे 
ााा ेा आार् आ्व.ू ीण वअडलारा ब्लेल क्ण? ेे खीू वेळा चांगले काआ्ेा् सांगेाे मग 
बचुकळयांे साकणााे ब्लेाे. काआ् राआ्   यासआ् काायचा व अवचाावंेआ् श्िायचा, 
पयतर  अ्बाे स्डायचा राआ्. आचे  ीले सयेय. अेसा्ेकया मला मग एक सयेय 
सांीडले आ्ेे. 

मसुळे मासेा! आ् मसुळे मासेा अवचाावंे  सणाा. अके् शांे ब्लेाे! अके् सुंदा 
अशकवेाे!  ीकया घाचे म्ोे ल्क ााा मार देे ाे तयांरा. मग तयांरा सगळे अरकष 
लावरू ीआायला लागल्. बाेकळ बडबड- राआ्, शेड् स्ी्- का्े राआ्े, कामचकुाा 
राआ्ेच राआ्े. मआण्े र या अरकषांवा ेे  ेाेाे. दशेासर केलेय?- माआ्े राआ्. ींड्े 
मैत्- यांचे अमत माआ्े राआ्े, सभेे संचाा?- कि् ीाअआलेच राआ्.  यला ग्च्च झाल्. 
कश् अमळणाा आ् माअआे्? चला मसुळे मासेाराच अवचा�. 

“मासेा ेमुआ् कुोचया कुोचया गांव् अााला  आांे?” दशेासर ेीासायला म् प् 
अवचााला. 



“कां ाे बाबा,  ् माझया अााणयावा का घसालायस ेूं?” मसुळे मासेा अवचााेे 
झाले. 

“ेसं राय मासेा, खीू अाालेला मरुे य आलशाा, अवचाावंे आ्े् रा? मआणरू अवचााले.” 
म् 

“मआण्े माझ् आलशाा् ेीासायच्य काय ाे ेलुा? सांगायलाआ् ला् राआ् वासे? ग�ु 
ल्कांरा मार उावा, अवसालास काय?” मसुळे मासेाांचया ला�ा ाुसू लागकया. बाीाे 
अवचाावंेाचा श्ि इेका ेाीदायक आ्ईल ककीराच र आे्. ेेवलठयांे सम्�र आडेमासेा 
 ले व मसुळे मासेाांरा ओाडू लागले. म् अेथरू ससकेा ससकेा ्कले. “वेळचया वेळ् 
कामे काा. कामचकुााीणा मला चालणाा राआ्.”   

माझा प् ासकयाे ससुला. मसुळे मासेा कामचकुाा मआण्े अवचाावंेाे बसे 
राआ्े. मला या य्गाय्गाचे  ायर वासले. मरांे  ले  ीकयाला क्ण्ेा्  �यय 
श्� मदे काेे  आ.े पयतर स्डायचे राआ्े. अवचाावंे श्िायचाच, अरदार एक ेा् 
श्िायचाच. 

एवले ल्क आ्ेे, रातयाेले, शे्ाा् ीा्ाा्, गांवांेले, बा्ााीेोेेले ीण मला एकआ् 
अवचाावंे कां सांीडे र आेा?  

 ेा ीा्�ा ्वळ येे आ्े्.   यासाला लागल्. गअणे, कअवेा, बालवाचराेले 
िडे,  याकाण याव�र घााेले सगळे ल्क ीअा�ीेवू�च् ेीासण् घेवरू आाैाण का्े आ्ेे. 
तयांरा चागल्  �ाे देे ा याव्े मआणरू ीसुेके ड्ळया सम्ा िााव्च लागे. मासेा 
 ्ळण्चया रांवाखाल् ेेच ेेच  गाळ्े. या सवााे अवचाावंेाचा श्ि मागे ीडला. 
बालमरापमाणे अवस�र गेल्. ीा्�ा, अाझकस, वाचा वगर, रव् ीसुेके, रव् ीास्, रवे 
कीडे यांचा रवा सगुंि सखु् क� लागला. शाळा सु� झाल्. अमतांबा्बाचे खेळ वालले. 
 अण एकुलेे रवसाचे सयेय ीणूर अवसमाणांे गेले. 

एक द्र वष�  श्च गेल्. एके अदवश् म् थंड् ेाीारे  ्ाा् झाल्. मग मला 
बघायला  लेले रातयाेलेच एक वक�ल व रेआम् ेीासूर ेषि दणेााे डॉकसा व वड्ल 
माझया अब्ानया भ्वे् ककडाळे क�र गडीा मााे बसले आ्ेे. डॉकसार् असाण्  कळे 
ोेवकया आ्तया. तया चांगकया दआा ींिाा अमअरसे  कळे ीयाे तयांरा वेळच वेळ आ्ेा. े् 
शर्वाा  सकयामळेु वअकलारा क्सर र आेे. वड्ल ेा गांवच् कामे साकूर म्  ्ाा् 
मआणरू  लेले. तयांचया गडीांरा तयामळेु ांग चले गेला. क्ण्ेा्  डीासाआबे तयांचे काम 
या अवषय् ेे ब्ले आ्ेे. मला अवषेश ास र आेा. ीण मिेच वक�ल ब्लले “ डीासाआबे 
साआबे मआण्े कमरय्ग् माणसू,  अेशय आलशाा,  अेशय अवचाावंे.” 

“अवचाावंे” शबद ्कला मात  अण मागचया  ोवण् ्ायया झाकया.  ीण 
अवचाावंेाचा श्ि थांबवलाय. राआ् चालणाा  से. श्ि घेेलाच ीाअआ्.े क्ण? आ े
 डीासाआबे क्ण? मग तयांचे ब्लणे ल� दवेरू ्कू लागल्. वक�ल ब्ले आ्ेे. 



“सवावलंबरार् तयार् ग्ीुा् वसवल्य. काय सुंदा गांव वसवलेय. ग्बा ग्स घााघाांे 
 आचे ीण ग्ीाु्चया ासतयावाचे अदवे दखे्ल ग्स वा चालेाे. ्ीार् ी े्रे भाेशेे् 
काेाे. ीवर चकक�रे शेे्ला ीाण् लावेाे. आ ेकमरय्ययाचचे काम, ााा अवचाावंेाचेच 
काम. संनयसेीणे काम काेाे. ब्लणे स ुा ााा मदृ.ु”  

मला अवचाावंे माआ्े ीडला आ्ेा. ग्ीाु्ेले  डीासाआबे आचे ेे अवचाावंे. 
बा्बाच अवचाावंेाच्  रेक ल�णे वाले गेल्. ीवू�चया ल�णांे  णख् भा ीडे 
आ्े्. अवचाावंे कमरय्ग्  से्, मदृभुाष्  से्, सवावलंब्  से् व संनयास् ीण 
 से्. शाळेे  याकाणाे अवशेषणे चालू झाल् आ्े्.  अण अवचाावंेाच् अवशेषणे 
माझया ड्कयांे ाेा िाे आ्े्. 

ीण एक बाे वासे आ्ेे. अवचाावंेाचे एक ल�ण  गद् ओळखणया ््गे अमळाले 
आ्ेे. े् संनयास्  सला ीाअआ्.े मआण्े संनयास् बअघेला क� े् अवचाावंे  आ ेक� राआ् 
ोावायच.े ीण कशाला,  डीासाआबेांराच भसूे क�. श्िे बसायच् काय ्�ा! मग 
ग्ीाु्े ्ायचा बेे ोावायला लागल्. चाा मैलांवाचया ग्ीाु्े एकसठयारे ्ाणे शकय 
र आे.े वासेे रद् आ्े्. थ्डा ासेा ्ंगला सााखा आ्ेा. अेथे एकसठयारे ्ायला अभे् 
वासायच्. मआणूर  श्कला गळ घालायला साुवाे केल्.  श्क माझा वगर अमत. 

 श्करे अवचााले “कशाला ाे बाबा ्ायचे एवले लांब ेंगडे्ड का्े?” 
“मला  डीासाआबेारा बघायचंय. ्मलंच ेा तयांरा भसेायचंय.” म् 
“तयांरा भसूेर ब्लूर काय अमळणाा ेुला?”  श्क 
“ ाे बाबा! ेे ााा अवचाावंे  आेे , कमरय्ग्  आेे , संनयास् ीण  आेे . तयांचया 

कडूर अशकणयासााखे खीू  आ”े म् 
एकाउा अवअचत अकंवा ्गावेगळया ग्�्कडे ीआावे  शा र्ाेरे बााच वेळ  श्क 

माझयाकडे ीआाे ााअआला. मग ब्लला, “मला कमरय्ग् मआण्े काय माआ्े राआ्. मला 
संनयास्  आायचे राआ्. अवचाावंे आ्वरू काय काायचे ेे माआ्े राआ्. म्ोा आ् व बाग 
सांभाळ मआणरू बाबा सांगे्. एस.एस.स् ीयाे श्क मआण्े शेे्चा अआश्ब अलआ्ेा येईल. 
 से बाबा सांगे्. शाळेे   यास काय कम्  आ े ेे आ े रवे लचांड े ू गळयांे 
बांिे्यस?”  मग ््ाांे ओाडूर इेा मलुांरा मआणाला,  “ ाे  उा ीासरू ग्अवंदाला 
अवचाावंे मआणा ाे!” मग माझयाकडे वळूर मआणाला “बसठ खषू? झालास रा े ू अवचाावंे? 
 ेा ग्ीाु्े ्ायसाो् ड्कं खा  रक्.”  

म् ओशाळूर गडी बसल्.  श्कचा ााग  ला. ीण खाेच कमरय्ग् मआण्े? 
सवावलंब् मआण्े?  यला अवचाावंेाचा श्ि मला चांगलाच अवचााांे साके आ्ेा. 
अवचाा रवाात्ेकया गकिळा सााखे ड्कयांे ाेा िाे आ्ेे. अवचाावंे मात आाे् लागे 
र आेा. माझा श्ि दसुाया क्णाकडेआ् ब्लणे को्ण वासे आ्ेे.  श्करे  डवल् ेश् 
अखकल् बाक�चयार्आ्  डवल् ेा?  



म् अवचाावंेाचया श्िांे एकसा ीडल् आ्े्. ीअा�ेे माकर  चांगले अमळे आ्ेे, 
वाचया वगारे ्ाे आ्े्, वांचर वाले आ्ेे, वयारे वाले आ्े्, खीू ल्क भसेे आ्ेे, 
अवचााांच् दवेाण घेवाण वालल् आ्े्.  अण एके अदवश् सा�ातकाा झाला. अवचाावंे 
वेगवेगळया पकााचे  सेाे. काआ् गअणेाचे आार्, काआ्  याीाााचे, काआ् कायदबेा् ेा 
काआ् सेवाभाव्, काआ् अवर्दव्ा ेा काआ् िमरवाचसीे्.  ेा एक रकक� झाले आ्ेे 
सवरगणुसंीनर  सा अवचाावंे रसे्, द्र अवचाावंे सााखे रसेाे व  ीकयाला एकाउा 
अवचाावंेाचा  दशर ोेवरू  गद् ेसेच आ्ेा येे राआ्. लआारीण्चा अवचाावंेांचा श्ि 
अके् ी्ाकस आ्ेा ेे मरांे ये र आसं ू ले. 

चला मरावाचे एक दडीण व अवचाावंेाचा श्ि द्नआ् थांबले. मळू केर य ्े तया  
  यासांे मर ाम ूलागले. ीण एक रवाच ्ंद लागकयाचे  चारक माआ्े ीडले. क्ण् 
 ीले अवचाा मांडू लागला क� तयाचा   यास अके् ख्ल  आेे  आ े ीडेाळू लागल्. 
क्ण् भांडू लागला क� े् माुेसदू भांडे्य क� राआ्? भांडणाचा   यास सख्ल  आ ेक� 
राआ् यावा अवचाा यायच.े एकादा अमत दसुायाला काआ् बंडल मााे  सेल ेा तयाच् 
अशेाा� ीा्ीकव  आ ेकां? एकादा बवुा ेकल्र आ्वरू भ्र मआणेारा पसाद  ला ेा 
अवचल्े आ्े् कां? लेकचा दणेााा प्ाेसा   यास क�र ेयाा् क�र  लेे कां? 
कॉले्, र्का्, मग सु� केलेला िंदा या सवर  याीांे आा एक ्ंद कायम ््ीसला गेला. 
पतयेकाबाल प् व अवचाावंेाच् ीाया् ोावणयाचा ्ंद.   

अके्ेा् प् रव्र रव्र भसेणााया ल्कांबाबे सु�  आायचे व तयांचया  यअ्तवाच् 
च्ाााड मरांे सु�  आायच्. अकतयेकांचे ब्लणे मला पथमदशरर्च ीसे. मग काआ् 
अदवसार् ेे कसे चकू  आ ेेे सम्े. के आा के आा चांगला वासणााा एकादा  श् काआ् 
स्ी् लावे क� मग तयाचयाश् सबंि अबघडे. अकतयेक अमत गाले आ्े तयांच् मेे ीसे. तयांचे 
अवचाा घयावेसे वासे. 

सिु्ाला म् मआणाल् “काय एक एक ल्क  सेाे! पथम दशरर् चांगले वासेाे मग 
शेडठया लावेाे.” 

“ग्अवंदा इथेच चकुेे ेझुे. सम्ा  लेकयावा े ूएकदम भा्सा काे्स. म् राआ् ेसे 
काे. म् तयाला सवर दगुुरणसंीनर सम्े्. मग सआवास वाले गेला क� े् क्ण क्णतया 
बाबे्े चांगला  आ ेेे ोावे ्ाे्. मग तयाचया र ीसणााया वागणकु�े भाग घेे राआ् 
क� तयाला साथ देे  राआ्. तयामुळे ासणयाचा क� बदराम आ्णयाचा प्च येे राआ्. मगच 
मैत् आ्ेे.”  

सिु्ा माझया वागणकु�चया  गद् अव�  सकला देे  आ्ेा. ीण े् मला ीसे आ्ेा. 
दसुाया �ण् माझ् चमकल्. यारे मला दखे्ल ीअआकयांदा  साच ेीासला कां? मग 
माझयांे क्णेे द्ष अमळाले याला ? अवचाालेच ीाअआ्ेे. मआणेाे रा अरंदकाचे घा  सावे 
शे्ाा्. बघ ूअवचा� के आाेा्. ेमुआ् मआणाल सिु्ा क्ण?       



्े अवचाावंे  गद् ्वळ  ले व माझयाभ्वे् ाेाि�र बसले ेे अेघे्ण. साेुश, 
सिु्ा व सआुास. े्र “स”ुसवा. अेरआ् ्णांचे अवचाा वेगळे. ेे माझया  युे याे का, 
अी�, वाेा सााखे ्ाम अचकसूर बसले. ेसेच म्समा पमाणे बळावे. मआण्े ेे एकदा 
 ले क� सााखे सााखे भसेे. गायब झाले क� मअआरा मअआरा भसेे रसे. ीण म्च तयाेला 
लसाव् आ्े्. े्घांचाआ् अमत. ेे मात ेसे गालेअमत र आेे. एकमेकांश् तयांच् ओळख 
बआलदा माझयाकडेच भसेणयारे झाल्  साव्. ीण एका बा्बा माझे अवचाा मंथर चालू 
 सले क� दसुाा कसे. सवभाव िमर वेगळे दसुाे काय.    

सिु्ा ााा ेतवअर�, ीण  अेशय अआश्ब्. रव र या श्िांवा अविास ोेवणााा. ेतव 
म्ोे तया ीाय् तयारे अकतयेक र्काया घालवकया. िंदा काणाायांचे मागर  अ्बाे ीसंे र 
काणााा आा माणूस. मआणरू सााखा र्काया घालवणााा. सांीअ�क  असथाेेवाला.  गद् 
 श . सतयरााायणाचया पसादाला श्ाा मआणणााा. भाषांवा पचंड पभतुव  सलेला, कव् 
(अवडंबरातमक), अवर्दाेच ब्लणााा, ी्सअेडक�रे समा््क ीअासथे्वा मेे मांडणााा, 
ीण पसंग्, को्ण ीअाअसथे्े अकंवा गा्ेला  भा ाआाणााा सुकद.    

साेुश सवभावारे भयंका खस, अघससे घालणयाच् ााा आौस. सवेतचे मे आचे बा्बा व 
दसुाे सकले देे ाे ेे बे  कल् या ोाम सम्ाचा. कि्आ् साळ र ब्लणााा. अवषयाे कि् 
ीकडला ्ाणाा  से वासले क� साळसदू ीणे अवषय बदलणााा. कि् क्णाचया कचासठयांे 
र सांीडणााा. माशा सााखा सळुसुळ्े. ल्क संगआ ााा.  ी््अवकेसाो् काललेकया 
कााखानयाे अमतांचया मैअाल् ्मवरू गडीा मााणााा. ीण माझयाश् ््वाीाड मैत 
्ीणााा.  

सआुास एक  ी सु डेस माणसू, ीण ीैसेवाला  सूरआ् बेअआश्ब् कााभाा काणााा. ीैसे 
ख्ायार् कमव् ीण ल्क तयाचयाकडूर ल्लया ीळव्े. कााखारदाा, कामस,ू आलशाा ीण 
ल्कांवा  वासेव अविास ोेवरू सवेतचे रकुसार क�र घेणााा. तयाबाल ब्लू गेकयास 
ोाम ीणे  ीणच कसे बा्बा आ े  गाआासारे सम्ावायचा पयतर काणााा. ास्क, 
कदाअचे  स ूरये एवला ास्क.   

 से �ा े्र “स”ुसवाार्, माझयामेे अवचाावंेार् माझे  युे य मात  ीकया 
अवचााार् भ�र साकणयास सुावाे केल्. अवचाावंेाचया म् ोावलेकया सांचयाे ेे बसे 
आ्ेे. सासाुां ्व्् े्र साूच मला  युे याे ीाुले आ्ेे. या सवााचे अवचाा व वागणकू ्ा 
ेमुचया सम्ा मांडल् ेा सम्ेल क� ेे कसे अवचाावंे आ्ेे. 

ीअआल् ओळख साेुशच्. माझया कााखानयांे ्ायचा ासेा तयाचया 
कााखानयासम्�र ्ाई. म् शआाांे रव्रच  लेला. ी�ा अवचााायचया अरअम�ारे म् 
तयाचया कााखानयांे गेल् े् कायमचाच. मग येेा्ाेा माझे ीाय  ीसकु तयाचया 
कााखानयाकडे वळे. े्र चाा ्णांचे ककडाळे गडीा माा्े बसलेले  से. आळू आळू मैत् 
वालल्. घागुे ् सबंि ेयाा झाले. चआा ीाणयाव�र ्ेवणाचया अरमंतणा ीयाे म्ल गेल् 



व मला ीअआला सा�ातकाा झाला. सुाेश मैत् कश् वालवे्, काय ब्ले् याचे पातयअ�क 
ीाअआले. ्ेवण झाकयाबा्बा साेुशााव ब्लेे झाले “वा! वअआर् वा! काय  मृे   आ ेआ् 
ेमुचया आाेांे!  सेच ब्लवे ्ा  िरू मिरू.” 

ल्कांरा खायला घालूर ेाा्ा ्कायच् ााा  वड  सलेकया  मचया  िाागाला 
यारे ीअआकया ्ेवणांे गााद केले.  िााग्र्चया चांगकया ल्कांचया याद्े आ े ीअआकया 
कमांकावा ्ा र बसले. मग काय घाांे काआ् चांगले ाांिले गेले क� ्ेवणाचे  मंतण 
साेुशला र चकुेा अमळू लागले. दीुाा् म् घा् ्ेवणयास येई. साेुश कााखानयांे ्ेवे. मग 
दीुाा् के आा के आा र या वारग्चा डबा मला तयाचया साो् नयावा लागे. माझया सम्ाच े् 
सवाारा वासे खाई व ेाबडे्ी ा्र काे. “वा! वअआर् मझा  ला, काय  मृे   आ े
ेमुचया आाेांे ीण खां सांग ू्ाा कम् ीडले आ्. ीलुचया वेळ् ्ाा म्ोा डबा ीाोवालच 
ेमुआ्. ीण खांच मझा  ला.” े् ीलुचे बअुकंग  से का्े  से. केवलठया मेआरेे्रे, 
सख्ल अवचााारे आ ेतयारे  तमसाे केले आ्ेे.  

एकाद् रव्र वसे ु घेणया  ि् ााा अवचाा काणााा. अकतयेक वेळ् अभ्े घकगडे 
साकणााा. काआ्आ्  सेरा पतयेक ग्� मराच् ेयाा् क�रच केल् ीाअआ्े यावा ोाम 
 सणााा व तयामळेु अकतयेक संि् ाुकस घालवणााा. साेुश तयाचया या संवयण मळेु ााा 
अवचाावंे वासू लागला. काम झाले काय क� राआ् झाले काय, अवचाा आा केलाच ीाअआ्े या 
िमारेला साेुश. 

अवर्द सांगणे आा दसुाा गणुिमर. ेमुआ् भसेलांे क� ीांच दआा अमर्सांचया ेीचााारंेा 
े् अवर्दावा ी्आ्च.े तयाचे अकतयेक अवर्द म् ीाे ीाे ्कलेे. दावेळ् ेीश्ल, 
ीातांच् रांवे, पसंगाच् अोकाणे  श् बेमालूम बदल् क� वासे रव्रच अवर्द सांगे्य. ीण 
अवर्द ीुले साकू लागला क� सम्े आा ्ुराच अवर्द रव्र शबदांे सांगे  आ.े े् 
पसंगाला,  य्�ला राआ्ेा ीअाअसथे्ला सा्ेसा  सायचा. आ ेसवर काणयास तयाला केवला 
अवचाा काावा लागे  सेल? अवचाावंेच े् दसुाे काय! 

ााा िडीडया, ेसाच  ीय्ग् ीडणााा माणसू. एकवेळ एकाउा चांगकया पसंग् भसे 
दणेाा राआ्. ीण क्ण् गचकले ेा आा समशाराे रकक� भसेे. मआणे “ शाच वेळ् मैत्च् 
खा् गा् ाे ग्अवंदा. माणसांरा दतुख अवसाायला थ्ड् ााा मदे आ्ेे.” ीण तयाचा 
समशाराेला सआवास ेाीदायक आ्ई. आा ओळख्चयांचे ककडाळे ्मा का् व अवर्दाचया 
ीडुठया स्डू लागे.  मच् ींचाईे आ्ई. जया अोकाण्  ंबस चेआाेा दाखवे बसायचा, अेथे 
आसले ेा बाे राआ्  से वासे. मग सगळया ल्कांकडे ीाो क�र अवर्दाला दाद उाव् लागे. 

याव�र म् तयाला एकदा ब्लल् दखे्ल. ेा मआणे् कसा “द्र पकाा  सेाे ाे. 
एक खा्खाचे दतुख् व दसुाे मराे सखुावलेले.  से राेेवाईक ्े आा  ीकयाला ीआाेाे 
ेे आा ीअआकया पकाााेले लवका सावाेाे. सम्ेाे आाच स�ृ्चा अरयम. दसुाया 
पकाााेले मग माझयाकडे येेाे व आळूच अवचााेाे, काय सांगरू आसव्े आ्ेाे आ् 



सगळयारा?  मआालाआ् सांगा रा. मआणरूच समशार आ् अवर्द सांगणयाच् य्यय ्ागा.” आ े
ेतवआार भाा्  सले ेा् खाे वासले. केवलठया  वल्करारे तयारे आ े अवचाा  तमसाे 
केले  से्ल!  सा आा भाा्ेला अवचाावंे मला लाभलेला. 

सिु्ा द्र  ंगार् अवचाावंे वासे. अवर्द, ्ळणकु काणााया कअवेा, पतयेक 
बैोक�चा ेाबा सवेत कडे घेवरू शबद्ल काणााा सुि्ा आा वाआाेा वासे. अकतयेकारा 
ीांचस वासे. तयाच् दसुा् बा् ूगंभ्ा आ्े्. पतयेक र्का्े वाचे ल्क कसे चकू ेे तयांराच 
ीसवायचा पयतर का् व र्का् घालवरू बसे. आार  से सु�ल क� थ्डठयांच अदवसांे दसुा् 
र्का् लागे. तयामळेु दा वेळ् “े ू ेा कुोे  आसे?” आा प्  मचया कडूर ्ायचा. 
्गाला सिुावायलाच ीाअआ्,े राोाळांरा वोण्वा  णलेच ीाअआ्े  शा ्आाल मेांमळेु 
अकतयेक र्का्े तयारे प्  भ ेकेले आ्ेे. तयांेूर कंीनयारा तास आ्े  सला ेा्  मआा 
अमतांरा अकतयेक वेळा आ े अवर्द्च वासे. यांच् मात र्का् गेलेल्  से. सवेतचया 
अवचााावा एवल् भ्� ोेवणााा दसुाा अवचाावंे मला  ्ूर ेा् भसेलेला राआ्. 

कंीर्े संी झाला क� ीास्रेल म्रे्ाला बा्लूा ोेवरू आ ेसंी े्डणयाचा  स्कास 
पयतर का्े. कंीर्े च्ा् झाल् क� च्ा श्िूर तयाला चांगलाच ्ेा्ला  ण्े. 
वासेअवक आ ेकाम ीास्रेल म्रे्ाचे ीण आ े ीला चंचपुवेश क�र म्कळे आ्े. एकदा 
वअररया च्ाणााया कामगाााला यार् बा्बा ीकडला. घ�र  चलूर  णला. च्ी दवेरू 
कबलू कावले. तयारे अदलेकया माअआे् व�र घा् वअररया अमळाला मात, यांर् वसेायारे 
तयाचया ड्कयावा द्र ीगे कालूर स्डूर अदले. कंीर्े ््ादाा वादळ  ोले. यअुरयररे केस 
केल्. आ े एकच आकेा ीकडूर बसले. “माझया अडीासरमेस मिे झालेल् च्ा् म् श्िणाा 
राआ्ेा क्ण? दाखवला रा च्ा ीकडूर, मग कां द्ष देे ा. काय े् इरकवाया् काा, 
कागदीत ेयाा काा मग काे् क� सआ्. क्ण आा्चा लाल येे् मला अवचााायला ेे 
बघे्च.”  ीण अवचाा साळ, क्ण्आ् च्ा् क� रये. ेसेच श्िांवा, सेकरॉलॉ््वा 
अविास ोेवरू  ीले  युेय संीनर काावे आा अवचाा. देवभ् अदसला क� तयाच् अखकल् 
 डवायच्. ीण तयांे एक सी� अवचााांच् बैोक आ्े्. श्ि, शा� आचे खाे बाक� सवर 
थ्ेांड   

 ्आ् मला े् ्बादसे पसंग  ोवे्. क्ण्ेा् एक बाई दवे्चा  वेाा मआणूर 
सगळ्कडे सभाअमावणकूा काले अााे आ्े्. अेरे ड्कयावा आाे ोेवला क� मआणे सवर 
 ंगाे लआा्  ोेाे. मग सिु्ाचे भाेय सु� “तयांे काय बाईर् आाे लावला ेा अशाश्ा् 
येणाा राआ्ेा काय आ्णाा?”    

“ीांचसीणा ीाेु सिु्ा.  ाे काआ् ेा् अस ्  सेल तया बाईकंडे.” म् ब्लेा झाल्. 
“अस ्? कुोकया यगुाे  आसे ेू?  ाे अस  क�र दाखवे् े् ाालेुअगा् क�र 

ीैसे  कळेेय. येे्स माझयाबा्बा? बघ म् अेला कसे  घडे ीाडे् ेे?” सिु्ा 



सिु्ा अवचाावंे  सला ेा्  ीदठ याी्आ् आ्ेा. मरांे येेाच माझया ी्सांे ग्ळा 
 ला. मात ब्लेारा ीसक�र  सांवाे ब्लल्. “कामे काय थ्ड्  आेे ! कशाला �ा 
लेकााचया भाकाया भा्ायचया!” 

ीण �ा गआृसथारे चंगच बांिला. दीुाा्  मचे ब्लणे झाले े्च संसयाकाळ् आ े
गआृसथ अेचया दशरर स्आळयाला गेले. ाांगेे  भ ेााअआले. रंबा लागेाच यांर् भअ्भावाचा 
 व  णूर अेचया ीायावा ड्के ोेवले. अेरे ड्कयावा आाे ोेवेाच यार् अेचया 
ेळ यारा ््ाांे गदुगकुया केकया. बाई खवळकया “ये ीाी् आ.ै राअसेक आ.ै इसे सभासे 
 ोाके ाेक द्.” मग काय! द्घे अेघे्ण तयांचया  ंगावा िांवले. आ ेेसे ीआलेवार गड्. 
तयांचे आाे काकचूर ीकड्े यांर् सम्ाचया माईकवा ओाडूर सांगायला साुवाे केल्,                 

 “आर ंमै राअसेक. ये बाई ोगा ाआ् आ.ै इसके ीास ीॉवा आ ैे् मेाा बाुा काके अदखाये. 
रआ् े् इिासे भाग ्ाये. दखेेा आर ंअकसमे ्ादा ीॉवा आ.ै कल भ्   ंगा.” 

सभागआृांे एकच गकिळ झाला. ी्ल्स सवर घड् बसवायचा पयतर क� लागले. 
यांराआ् भाअवक ल्कांचया चाा ीांच थीडा खा या लागकया. आ े मग अेथरू अरघे 
 सेाराच  णख् ी्ल्स आ्ा झाले. आ ेससकले. सभा अवसकळल्. बाई अरघरू गकेया. आ े
दसुाया अदवश् व्ावाण्रे सांग ूलागले “बघ ग्अवंदा! ीाडल् क� राआ्  घड् तया बाईला? 
बघ  ् े् दशरर अबशरर ाा काेे क� राआ्.”  अण खाेच दसुाया अदवश् दशरर ेा 
स्डाच ीण बाई दखे्ल चंबगूवाळे घे र अरघरू गेकयाच् बाेम् वेरमार ीताे झळकल्. 
्ाेारा भाअवकारा मआणाकया मआणे “ये ीाी् शआामे मै अाा रआ्   ंग्.” मग काय वेरमार 
ीताेल् आ् बाेम् ाडाडवे आ े अव्य् व्ा ीाे एकदा माझयासम्ा  ले. “ सकया 
भकुकड ल्कारा  घडे ीाडले ीाअआ्ेे ाे ग्अवंदा. ल्कांरा लुसेाे बवुाबा््रे” 

अके् खाा आ्ेा सिु्ा! तयाच् सवेतचया अवचााांवाच् श ा बघूर मला  रंदच 
झाला आ्ेा. एक खास अवचाावंे माझा अमत आ्ेा याचा  अभमार वालला. 

खीू अदवस गायब झाकयावा भसेला व अवचााले ेा सांगे “ ाे ग्अवंदा! ा्ा आ्े् ेा 
गेल् सकमया बायक् बा्बा थंड आवा खायला.”                         

“बायक् सकख्च  सेे,  णख् दसुा् कसल्  सणाा?” चकू  मगणया  ग्गा 
प् माझया ेकडूर अरससलेला  से.             

“ ाे वा! ेलुा माआ्ेच राआ् ्णू! ीवू� सकमया बायक्बा्बा ोेवलेल् मआणरू 
 सायच्. ीण े् लयरारंेाच यायच्.  ् काल े्  ग्दा ीण येेे रांव बदलले 
इेकेच. अलअवंग ईर अालेशरअशीवाल्. अेचया बा्बा राआ् ्मले अकंवा असथा  आायचा 
अवचाा  ला क� मग लयर. ेेआ् अेचयाश् राआ्. अशवाय इेाआ्  सेाे ाे  ंिाााेल् 
राे्.  ्ेडाे  ल् ेा इज्ेचा ाालुदा काणाा्. ेा मग या ्गांे ाआायचं ेा रक् कां 
सीेस्अाक  सायला.” सिु्ा अवचाा सडेे्ड  लगडे आ्ेा व मला ीसे  सले ेा् 
 रकंास�बल वासे आ्ेे. 



 सा सिु्ा अवचाावंे. याचया अवचााांरा ल्णावळयासाामया थंड आवेचया अोकाण् 
का याचा बआा  लेला दखे्ल म् ीाअआला  अण थकक झाल्. े् ्बादसे अवर्द्. 
अवचााांच् अदशाच वेगळ्.याच् बदल् ल्णावळयाला झाल्. मआाशय एकसेच गेले. मग 
संसयाकाळ् वेळच वेळ. यारा मराचे े्क सचु ूलागले ेेआ् अवर्द्. द्र चाा  दाआाणा 
दाखल देे ्य ीण एक रम अवरंे्  आ.े तयांेला वा�ाेीणा बा्लूा ोेवरू सिु्ाचया 
अवचााश्�चे माी ोावा.  

मरा सांगीा श्- �ण् काय झाले,            
 कसमाे आ्णाा आ् र गेले.  
््वाचया  कांेा ‘ सलुभ ‘ साीडेरा, 
ा््े्  श् क� कुणा सांगवेरा, 

आ ेअवडंबर ्केारा सगळे आसंे आ्ेे. ीण म् अवचााांे आ्े्. कसे सचुले याला? 
अश�ण कुोे श्-�ण कुोे.  चायर  ंयांर् याचया ड्कयावा आाे ोेवला आ्ेा क� काय? आ े
अवचाा चालू  सेारा अकतयेक श्-�णांवाचे े्क अरससले व रव्रच े्क ्कू  ला.  

मरा श्क कैसा र अमळेा आाीसू 
बांब ूच च्खरू सम्ावा  स 
येथे ‘माधुवी ’ ा् ‘्े्े ’स अमळेे 
 ाययाे ीाआेा  मआास आ् कळेे 

वैाकयाच् ्सा दाखव्े आा े्क ेे  सा काआ् सांगे आ्ेे क� सगळयांच् आसंरू आसंूर 
ीाेुवास आ्े आ्े्. मािुा् तयावेळ् अकतयेक अदलांवा ााजय का्े आ्े्. आ ेतयांेलेच एक. 
ीण  घडीणे ्ाआ्ा काणााे ेसेच “आ् शकयेाच राआ् ” आ ेसतय मारणााे. बघा अवचाा कसे 
सी�. �ा अवचाावंेाचे  वल्कर काेा काेा मला  रंद अमळे आ्ेा. माझा 
अवचाावंेाचया श्िाेला आलकम् एकका माझया आाे्  लाय  से वासेाराच ीलुचे द्र 
े्क  यर्शमराचया गाड् सााखे लणलणे सम्ा  ले.   

मरा साो वष�,  सा दशे कैसा 
मआााा् वेषे  भा अभ� ु्ैसा 
अ्ाेस्ी श्भ ेरुसेे कीाळ् 
व�ांे लील् आाडांच् े् ्ाळ्।। 
 

रश्ब् रसे शौचकूीांे आगणे 
बआलेांश गाे् अरसगााे गाणे 
श्कांअेका कां  श्  मआ् ीाआर 
चंिावा् ीण अरसगााे ्ा ।।  

 



वैाकयाेूर बाआाे येे तयांचे े्क  ेा समा्कााणाचे �ी घेे आ्ेे. चंिावा 
्ायच् ेयाा् काणााा भााे एक�कडे, ेा सिुाायला ेयाा रसलेला भााे दसुा्कडे, 
अके् खाे वणरर आ्ेे. भाषा  सेल भडक ीण अके् अवचााांे् वाीाल् आ्े्. आ े अवचाा 
्कणाायाला बंबाचा ावााा अभ्वरू साकेल ेसे ीणूर अभ्व्े आ्े.े ीअआकया आसंणया रंेा 
मकू का्े आ्ेे, अवचाा काायला लाव्े आ्ेे. 

मला अवचाा  ला, अवर्द काणे  ि्च  वघड ीण  मचया �ा अवचाावंेारे 
ाामदासांचया मराचया े्कांच्  गद् अव�  अदशा थंड आवेचया अोकाण् कां व कश् 
ीकडल्? या अवचााांे अकतयेक अदवस म् बुडूर आ्े्. ल्णावळयाेकया ीावसांेल् 
इिंिरुे ये बघूर तयार् �ा अवचााांचया ्सा  चलकया कण खडाळयाचया िबिबयार् यांरा 
्कणाायांचा कडेल्स काणाा् भाषा अदल्. आा अवचाावंे आ्ेाच आ्ेा, ीण दसुायांचया 
अवचााांच् अदशा कायम बदले  से. तयामळेु पतयेक भसे्े आा कुोकया मडूचा अवचाा 
 णणाा आ ेक्डे  सायचे.  ् देख्ल भसेला क� आासयाचे ावााे  डेाे अकंवा दवे, िमर, 
िमर बडुवे, शा�, रव्र श्ि यावा आारविरक  मयार आ्े.े राआ्ेा  ीले ससयाचे 
मालक कसे च्ा  आेे  ेे ीैशाच्  ाााेाा कश् काेाे, ीैसे कसे खाेाे, कामे 
ाेगाळवरू साकााला कसे लुसेाे यावा ी्सअेडक�रे केलेल् स्का  सेे. ीण सवााेरू 
मांडलेले अवचाा मात मरावा ीकके ीअाणाम काेाे. एक मला लाभलेला चकवादळ्, 
इिंिरुे यासााखे साांग् अवचााांचा अवचाावंे सिु्ा. 

ससुवााेला अेसाा अवचाावंे सवा मआण्े सआुास. म्ोठ या कंीर्े र्का् केल् व एक 
अदवश् िंउाे ीडले. ीडले मआणणे चकु�चेच, वाकपचाा बा्बा  सला ेा् सआुास िंउाे 
कि् ीडला राआ्. म्ोठ या प््ेकसच् भाीाू कामे अमळे. ीैसेआ् भाीाू अमळे. मआणरूच 
िंउाे खा्खा ेा वा  ला मआणायला आवे. ीण ीडलाच मआणायचा ेा े्  यवआाााे ााा 
कचचा मआणरू, अकंवा  तीनराच् अशसे र बाळगकयारे ीडला मआसले ेा ्ासे बा्बा 
आ्ईल. 

 माी ीैसा येई. बंगला बांिला चौीस खचाररे. सवरच ए्ंस् लुसे आ्तया. सांगायला 
गेले ेा मआणे “म्  क�सेकसचेच ्कणाा. तयाला कशाला रेमलाय? े् सांगेल ेे बा्बा. 
ेमुआ् काय  क�सेकस  आांे?” अवचाा एकदम स�ुल. वादाे्े. मग  मआ् ा् तयाच् 
लुसाास याच् ड्ळा बघे  स.ू ीण मआण ू“बंगला ्ार आ्े्य ेझुा. म्ठा बांिे्यस ाे.” 
मग सवाा् खषू.  मआा अमतारा एकच  अिकाा, ीणूर अवचााा ंे् अदलेला. े् ा् 
रावा्णयाचा, स्का काणयाचा राआ्. 

 म्ोठ या कंीर्े म्ोठ या ी्ससवा काम केकयारे सआुासला काआ् एकझ्कयुस्व संवय् 
लागलेकया. े् बड्दा मुंबई दखे्ल अवमारारे ्ाई. खाेेा कंीर्ला लुसणााया 
एकझ्कयसु्व ल्कांचे आ ेमारक. “ ीण  ीकयाच कंीर्ला काय खचारे साकायचे?” या 



कं्सू अवचाााचे  मआ् कााखारदाा, तयाला सम्ाव ू गेकयास  मआालाच एक बौअसदक 
अमळे. 

“कंीर्च् इमे् वालवायच् ेा अवमारारेच ्ावे लागेे. म्ोठ या एकझ्कयसु् ्वा 
तयाचा �बाब ीडे्. ेमुआाला काय सम्णाा! िंदा काायचा ेा �बाबाे.” ीाे सी� 
अवचाा.  मआाला एकदम खु् े झाकया सााखे वासे. तयाचे अवचाा ीसे. ीलुचया ाेा्ला 
 ीणआ् अवमारारे ्ायचा  मआ् चंग बांिायच्. वेळ  ल् क� अखशांे आाे ्ाई व ाेकवे 
ससेशरचा ासेा ि�. काय काणाा?  मचयावा पभतुव “ ंथ�ण बघरू ीाय ीसाावेे” या 
वाकठ -पचाााचा. अवमाराचे अेक�स ी्सांे ग्ळा  ोव्. एखाद् ््वरशैल् काआ््णाराच 
श्भेे आचे खाे. 

च्खंदळ  युे य ्गणााया सआुासचे  युे य च्खंदळ अवचााांर्च घडले आ्ेे. 
पतयेक ग्�्े ेे पे्े आ्े  से. तयारे बांिलेले घा व  ्बूा्चू् बाग ााा सुंदा आ्े्. 
बागेे सेबल लावरू संसयाकाळ् आ्णााे स्मासीार च्खंदळीणारे भालेले  से. तयाच् 
यलासेस, अडशेश, ऍाे् केलेले खाउ, मंद लाईस, आळू लावलेले संग्े आ ेसगळे कसे तयाचा 
च्खंदळ सवभाव पे्े का्. तयाचा कााखाराआ् ेसाच. दशरर्च सुंदा बाग, बागेे 
बसवलेल् गणीे्च् मुे �, ाुलझाडे, मग कााखारा  गद् सुंदा य््रू बांिलेला. याचे 
य््र सुंदा ीण काआ् कॉट्ंकसार् थ्डठया बआले तसृ् सवेतचया म्�रुसाा घसुवलेकया. 
मआण्े ीआा. ्डीा  िरग्लाकाा असमेसचया ींयांचे. ेे एका  ा स् स् चया ीनआळ्े 
 ेाे. या ीनआळ्ला ्ा  यवअसथे  ेाा अदला  सेा ेा ीावसाचे ीाण् झसकर अरघूर 
गेले  सेे. ीण घाचयाच काोट्कसारे एवल् काळ्् घेेल् राआ्. तयामुळे ीावसाचे ीाण् 
ीनआळ्ेूर ीाईीरे खाल् ्ाणया ्व््  भ�र कााखानयाेच ीडे. बआलेेक  ेाा एका 
बा्लूा व ीाईी दसुाया बा्लूा  श् असथे् झाल्  साव्. ीण तयावाआ् सआुासचे 
सअुवचाा “आ्ेे ाे  से.  ीलेच ल्क  आेे .  ीण कमवलं क� तयांराआ् वा  णायचं 
 सें”  

 सा अवचाावंे माझया अमतांे आ्ेा. ेसा ाअसक दखे्ल. आाडाचा ाअसक ा् 
शृंगाा्च रसे् ेा खारीारांे्ल तयाच् ससाईल, ीदाथाररा आाेाळणयाच् ी े, सवाद 
घेेाराचे ीसंे्चे आावभाव आ े सगळेच वेगळे  सेे. तयाे आावासीणा क� बभुअु�ेीणा 
्ााआ् ्ाणवे रसे. “ये े् बड् र्ाके से खा ाआा आ ै ”  सेच माझया मर् येई. अके् 
अवचााीूवरक तयारे आ ेसासय केले  सेल  से वासे. 

ेसा चांगलाच कृेण माुाा्चा  वेाा आ्ेा, ीण े् तयाचयावा अादा आ्णाायांमुळे क� 
याचयाच पयतरांमळेु ेे मात सम्ले राआ्. ीण मैअतण् अचककाा. सगळे द्ष देे , ेे तयांचया 
्ळकू सवभावामळेु. आा मसेाामच  से. ्ा चकूुर अवचााले ेा मआणे “्ळू द ेाे तयांरा मला 
काय ााक ीडे्?” इथे दखे्ल आा बेदाकाा ीण ब्लणयाच् ाेक च्खंदळ. मागचा 
अवचााआ् सख्ल “कशाला ल� उा, भांडूर काय आ्णाा? अमतच गमवायचा रा?” मग 



तयाचया अवचाावंे  सणयाचा माझा  अभमार  ्ूर वाले. रवल वासे, एवले ीसकर याला 
 �ा सचुेे कसे? 

एक अदवश् म् तयाला ब्लूर दाखवले “खा्खाच केवला अवचाा काे्स े,ू कशा 
बालआ्  �ा ेयाा  सेे ेुझयाकडे. खाा अवचाावंे भसेलायस.” 

“ग्अवंदा! गकउा! साकया अााक� घेे्स काय?  मआ् सगळे ेझुा आवेा काे्. केवला 
अवचाा्, अशसे्चा, अरय््र काणााा  आ ेग्अवंदा ीुाचाेु  सं सगळेच मआणे्.  अण ेू 
काय मलाच शेड् लावे्स काय? काय ीेग मााायचा  सेल ेा ेसे सांग. बस ू आवे ेा 
संसयाकाळ्. ीण साकया अवचाावंे वगैाे  ीाि् लाव ूरक्स बाबा.” 

म् बचुकळयांे ीडल्. म्  अण अवचाावंे? काय मआणे्य आा? ीण ेसा अवचाा 
कि्  लाच र आेा. ्ासे अवचाा चालू झाले. घा् ी्आकचेा ी्आकचेा एक ल�ाे  ले. 
अवचाावंे दसुाेच ोावेाे.  ीणच  ीकयाला ोावायचे रसे.े ीण दसुायारे ोावले ेा 
खाे मारायचे  सेे. 

याच गुंग्े घा् येवरू बसल्. चआा  णायचया ्व््  िााअगर्च् ाडरा ससुल्. 
“ आ्! अदवाळ् येेेय. घााला ांग केला ीाअआ्.े ांगाा् श्िा.  अण आ ेीआा ेमुचया रावाच् 
ीास्  गद्च अवसल्  आ ेकाआ् वाचेाच येे राआ्. े् दखे्ल रव् बरवा.” 

एक आलकंाा भाला  अण अवचाााे गेल्. 
अवचाावंेाचा श्ि घेणाा् मलेु  ्आ्  से्ल कां ? कां राआ्  सणाा? क्णाचे 

ेा् बाबा ्कवे्लच क� ”केकयारे दशेासर.... “ मग े्आ् लागेल श्िायला अवचाावंे. 
मला ५५ वष� लागल् श्िायला.  

मग ीसकर अवचाा  ला.  शा श्िक मलुाला एवला तास कशाला. तयाला ीसकर 
अवचाावंे अमळावा मआणरू रांवाच् ीास्च ेश् बरव.ू 

   “ग  वा  सी्ावाम  ुवंुवे 
एक  वंाववा् .”  

                             ********** 
मआतवाच् स्ी- 
या काकीर्क ग्�्े क्ण्आ् स�ेयेा श्ि ूरये. सांीडकयास े् अर वळ य्गाय्ग 

सम्ावा. क्णेाआ् रकुसार्चा  दावा चालणाा राआ् याच् अवचाावंे  सकयामळेु 
 ग्दाच अवचााक�र खबादाा् घेेल्  आ.े 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

उप्ा ाांी  स्ाव मी 
अमा्ेचया  समार्णचया आाे् म् ्नमले. अके्ेा् अदवस शमरू ेे मला बरव्े आ्ेे. 

मरासााखे सामार च्खंदळीणे अरवडे आ्ेे. द्र वष�  से काम केकयावा मरासााख् म् 
ेयाा झाल् क� राआ् आ ेीआाणयाकाेां तयार् ेााा ््डकया. ेाण ो्क केला व  लगद ब्से 
अाावे रादाच् ीा्�ा सु� केल्. ीअआकयाच साुांर्  श् काआ् दाद अदल् क� अवसमयारे ेे 
मला ीाआर लागले. मायेचा आाे अाावे तयांर् मला एका म  गाद्वा  लगद ोेवल्. ्ण ू
काआ् रव्र बाळालाच ेे सांभाळे आ्ेे.  

संसयाकाळ् मखमल् बाुखा  ला व े् मला स्वला. म्  ंे बंद झाले. ीण मला 
माअआे ीडले आ्ेे,  समार््र् पाण ओेले आ्ेे माझयांे. सवर कौशकय ीणाला लावरू 
मला बरवले आ्ेे. इेाआ् असेाा, ेंब्ाे वगेाे ेाावाउे  तयांर् बरवल् आ्े्. ीण माझयावा 
््वाीाड मेआरेे घे र बरव्े आ्ेे. मला बरवे ेे आा शे्ााचे इेा ल्क ये र ीआाे, 
अवचाा्े “कयुं  समारभाई बडे अदलसे बरा ाआ ेआ्. कया खयाल आ?ै क�मे अकेर् बलेग्? 
बेच भ् सक्गे?”  

 समार्् एक कौशकय ााखणााा काााग्ा, तयाला अकमे्चे दणेे घेणेच र आेे. े् 
सांगे “ ाे भाई क�मे े् बादक� बाे आ्रा. इसक् सम्रेक् आ्रा, इसका सआ् ईसेेमाल 
कारेक् आ्रा. ्सा क्ई अमले वआ् रस्ब क� बाे.  सर   ाआा आ.ै  येगा क्ई ाा्येा 
इसके रस्बमे. बरा  ाआा आर ंलेक�र ब्ल अरकालरेवाला अमलरेक् आ्रा. े् आ् च्् बर गई 
समझूंगा.” 

म् आ ेसगळे ्के व मरांे ोाव्  ीणआ् सुंदा ब्ल कालायचे.  ीकया ्नमदातयाचे 
 ण ाेडायचे. ीण ब्ल कालणााा कसा अमळेल? े्आ् संग्ेाच् चांगल् सम्वाला 
 सला ीाअआ्े रा?  सर चालू  आायला द्र अदवस आ्ेे व एक क्ण् असेाा् ीआायला 
 ले.  समारभाईर् इेा असेाा् दाखवकया. ीण माझया ्वळ दखे्ल  ले राआ्. 
अगाआाईक अरघरू गेले. मला रवल वासले ेसेच इेााराआ्.  



एका ्नुया काााअगाारे अवचााले दखे्ल “बडेअमयां!  ीरे  सल् च्् रआ् अदखाई 
 रक्? बेचर् रआ् आ ैकया?”  

“भाई व् े्   वल घामेच ्ायेग्. लडक� बयाआेे वैस् बयाआरेक् आ्रा. दखेेे आ ैये 
 सर मे क्ई अमले े्.”  समार््र् मला मलुग् बरवले. अके् खाे आ्ेे. माझे ्नमदाेे ेेच 
आ्ेे. ीअआकया क्ेाणया ीासूर ेे शेवसचया ीॉल्श ीयरे तयार् कुणालाच मला आाे लाव ू
अदला र आेा. मलाआ् बाे वासले.  

 सर स�ु झाला.  समार्् ा्् ाात्  सााे ्ा र संग्े सभा ्कू लागले. भाग 
घेणााे एक एक माेबबा आ्ेे. गाणााे ेा आ्ेेच, ीण ््ड्ला सा्द, शआराई, असेाा वगेाे 
वाउांचे पय्गआ् आ्े.  सर ीआासे चाा चाा वा्े ीयाे चाले. े्साया अदवश् अके्ेा् 
्गुलबंद् झाकया. लखरौ कारीाू ीासरू कलाकाा  ले आ्ेे. ीलुचया अदवश् असेाा, 
शआराई व ेबला यांच् ्गुलबंद् ोाल्. असेाा वा्वणााे रामवंे ेा आ्ेेच ीण रव्र 
काआ् कलाकाा  ले आ्ेे.  समार्णच् ेळमळ वालल् आ्े्. क्ण् चांगला असेाावादक 
येे् कां तयाच् वास ीआाे आ्े.े 

रामवंे कलाकााांचया रंेा रव्र कलाकाा  दा ीेश क� लागले. मग  सेाद 
गलुब�  ले. असेाा ्ेडल् व पे�कांचा ीणूर ेाबा घेेला. ीलुचा एक ेास पे�क ड्ले 
आ्ेे, दाद देे  आ्ेे.  समार्् ड्ळे अवसाा�र  सेादरा नयाआाळे आ्ेे. लखरव् वेश 
तयांरा श्भरू अदसे आ्ेा. ीण तयांचा प्ग्म संीे येेा येेा एकदम  सेाद  ोले असेाा 
 चलूर अरघूर गेले. कु्बू्  वालल्. “काय झाले? काय झाले?” च् चौकश् चाा् बा्ूरे 
आ्  लागल्.  

 समार््  ोूर िांवले. तयार्  सेादरा गांोलेच. कुणाचयाआ् ल�ांे र  लेल् ग्� 
 समार््रा सम्ल् आ्े्.  सेाद भसेेाच काआ् र ब्लेा तयार् तयांच् असेाा आाे् 
घेेल्.   

“ ी कया का ाआ े आ्?” या  सेादांचया प्ाला  �ा र देे ा तयार् असेाा्च् 
ेसुलेल् ेाा ीाअआल्.  ीकया अखययाेरू ेााांच् द्र े्र भडे्ळ् कालल्. व ेसुलेल् 
ेाा बदलल्. एक सणकाा कालूर असेाा  सेाद्णचया आाे् देे  ेे ब्लले “ेाा ेसुरेक् 
कलाकाा ््सा रकक् आ्रा. कल इससे भ् बल्या ब्ारेक् आ्रा  सेाद.”  

मग  सेादर्  समार्णच् ा्ेसा ओळख क�र घेेल्. असेाा ो्क चलवरू, 
वा्वरू ीाअआल्. संे्षाचे एक आसं ू तयांचया चेआाेयावा ीसाले. मग मआणाले “म्ा्मे 
बल्या असेाा बरे् आ ैसुरा आ.ै आम कल दखेरा चाआेे आ.ै”  

“्�ा ्�ा  ो दस दकुारे आ.ै  ी ्�ा घमुके दखेरा. अमा्मेच  च्् च्् 
अमलरेक् आ्रा  सेाद््.”  समार््र् माआ्े् अदल् व अरघरू गेले. 

 समार््रा ााआरर ााआरर वासे आ्े.े  ीण चकू केल्.  सेादरा  ीकयाकडे 
ब्लावले ीाअआ्े आ्ेे.  ील् बल्या काााग्ा् दाखवल् ेा्  से्. ीण मग वासे, राआ् 



असेाा्ला ेाा चलवल् तयामुळे तयांरा गळ घाले्य  से वासले  सेे.  ीकयाला ेा 
खाा ीााख् ीाअआ्े. गळे ीडूर मुळ्च सौदा रक्. ेे शांे झाले.  

दसुाया अदवश्  समार्् दकुारांे  श्ााच  ले. का क्ण ्ाणे तयार् माझा 
मखमल् बाुखा  ेाला व एकसक माझयाकडे ीाआर लागले. वा घडलेल् ग्� तयांर् सवर 
काााग्ाारा सांअगेल् व अवचााले “क्ई लखरव् या म्गल् अआदं् ब्लरे वाला असेाा 
ीु् रेक्  या?” काााग्ाांचा रकाा ्कूर तयांर् मला बाुखा चलवला व ीाे ्ाग् रेवरू 
ोेवले. ेासभा झाला  सेल मग सगळया दकुाराे एकच िांवीळ सु� झाल्.  सााे 
 लेले कलाकाा असेाा, सा्द, ेारीाुयांच् चौकश् काे अााे  आेे  आ् बाेम् सगळ् 
कडे ीसाल्. पतयेक्ण  ी ीले दकुार सवच् क� लागला. बैोक�चया मळलेकया 
चादा् बदलू लागला. मालावा बसलेल् िळू झसकू लागला. वषााेला खाा िंदा याच वेळ् 
आ्ई. ााा ेा द्र े्र अदवस मग कवअचेच अगाआाईक  से. द�ुसे्, ््ड कामावा 
दकुाराचा खचर कालावा लाग.े असरेमाचे अदवस चांगले येे चालकया मळेु थ्डे ााा 
अगाआाईक मिकया अदवसांे येई. ीण तयांरा ्ाणकाा् कम्च. ्ाणकााा बा्बाचया िंउाच् 
ांगे ा्  सारचया वेळ् येई. 

््व ओेरू केलेकया काााग्ा्चे म्ल आ े कलाकाा सम्े. असरेमेवाले अकमे्वा 
ल� देे . घासाघ्स ााा का्े. े् िंदा घेणाायाचे व दणेाायाचे संबंि घग का्े रसे.  

आ ेकलाकाा मात ्ाण्व ीुवरक ीलुचया वष�आ् भसे देे . वाउाे  लेकया ेकल्ा� 
ब्ले. काााग्ा सिुााणा क�र देे . तयांे एक घा्बा ीैदा आ्ई.  

संसयाकाळ आ्े  ल् आ्े्. एक द्र कलाकाा सा्द व ेारीाुयासाो् येवरू गेले. 
ीण  समार््  ीकयाच अवचााांे आ्ेे. तयांचे अमा्ेचया बा्ााांे एक रंबा मआणरू 
ेारीाुा, सा्द सआ् अवकले गेले आ्ेे. काााग्ाार्च सौदा घडवरू  णला आ्ेा. एवलठयांे 
लखरव् ीआाेावांे े्घे ्ण दकुारांे  ले. तयांे  सेाद ीण आ्ेे.  समार््रा ीाआरर ेे 
एकदम ब्लले “भाईसाब  ीरे बेाया रआ्.  ी यआांके सबसे बल्या काााग्ा आ.ै 
ब्ाामे बआले असेााे दखे् लेक�र बल्यासे बल्या लंूल ाआ ेआ.ै”  

“बैो्ये. बेाेा आर ं ््.” एवले ब्लूर  समार््  ोले तयांर् मला  चलूर  सेादां 
सम्ा ोेवले.      

“भाईसाब कवा अरकाल् े् सआ्”  सेाद््                   
“आम काााग्ा, साब. बाुखा  ेाारा  ीक् कारा साब. असेाा कैस् आ ै के साथ 

 सका ीआाेाव भ् दखेरेक् आ्रा साब. सभ् अदलसे बराया आ.ै ब्ल अरकालके दखेरा. कारमे 
ब्लेग् असेाा  ीके. ये अदलसे ब्ले े्आ् सौदा कारेक् आ्रा साब”  समार्् ेळमळूर 
ब्ले आ्ेे. ्ण ूलाडकया लेक�चे सवयंवा चालू झाले आ्ेे.  

 सेादर् माझा बाुखा  ेाला. मला  चलूर मांड् ीलुठयांे बसव्ले. म् आळू तयांचया 
खांउावा अवसावले. तयांर् एकद्र ेााा ्ेडकया. मग ेे सासावरू बसले. आळू आळू माझया 



ेााांेरू  वा् कालू लागले. मला सम्रू गेले  सेादरा भाैव वा्वायचा  आ.े ीलुचे 
ब्ल मला  ग्दाच सम्े आ्ेे. तयार् ेाा ्ेडायच् ख्स् म् तयांचया मरांे्ल ब्ल 
 मसव ूलागले. वाउ व कलाकाा  मआ् द्घे एकमकेांे के आा अमसळू लागल् ेे सम्लेच 
राआ्.  िार ेास  सेाद भाैव वा्व्े आ्ेे. दसुाया क्णतयाआ् वाउाच् साथ र आे्. 
अरतशबद बरूर सवरच ्के आ्ेे.  समार्णचया ड्ळयांेरू ीाणयाचया िााा लागकया आ्तया. 
तयांचया मलु्चा संग्े पवेश ेे ीआाे आ्ेे. शमांचे, कामाचे च्् आ्े आ्ेे. एका समथर 
कलाकाााचया आाेांे तयांच् मलुग् तयार् अदल् आ्े्. म् तयांचे शम साथर का्े आ्े.े  

 सेादर् मला खाल् ोेवले. माझयाकडे एकसक ीआाे ेे अरतशबद बसले आ्ेे. खीू 
शांेेेे वेळ गेला व मग एकदम ब्लू लागले “अमयां ,कया च्् बराई आ ै ीरे.” ीाे 
शांेेा मग ीाे ब्लू लागले “ये  रम्ल आ.ै ेाा ्ेडरेसे ीअआले ब्ल अरकलेे आ ैअमयां. मेाे 
मरके ब्ल ीअआलेआ् ्ारे् आ.ै कया बराई आ ैच््  ीरे.” 

 सेुे ् ्कूर म् शामे आ्ेे. कुण्ेा् बाुखा चलवावा  से वासे आ्ेे.  समार्् 
ेा  रंदारे अभ्े आ्ेे. माझा अरकाआ  सेाद्णश् आ्णाा आ े मला सी� अदस ू लागले. 
एवलयांे  सेाद ब्लले “इसका दाम े् क्ई ब्ल रआ् सकेा. अाा भ् ीू्  लेेे आ ैभहैया 
कया ल्गे इसका ”  

 समार्् ब्लले “अ्ंदग्क� सबसे बल्या काााअगा् आ ैसाब.  च्े  सेादक्आ् दरेा 
्साच मरमे था.  ीके आाथक बआ्े खबू ाआगे्. द् साल लगाये इसरे ्रम लेरे. कैसे दाम 
क�?  ी बेाइये.”  

एक ीग्चा काााग्ा ेा दसुाा ्बाा कलाकाा. द्घेआ् एकमेकारा मार देे  आ्ेे. 
अीतयाच् इच्ा माझा अरकाआ  सेादश्  आावा ेा  सेादआ् माजयावा अादा. ीण अबदाग् 
ोाे र आे् र् अरकाआ लांबे आ्ेा.         

 समार्् शेवस् ब्लले “साआब आमााा ीेस आ.ै  ो आ्ाा चाआेे आ.ै अाा भ्  ी 
बेा सकेे आ.ै”  

“अमयां ये े् सौदा रआ् आ.ै आम इेरे ीैसे भ् लाये रआ् आ.ै  सरक� अबदाग् अमलायेगे े् 
भ् इेरे ्मा रआ् आकगे. कया काे? च्् े् ीसंद आ ैलेक�र �ीये रआ् आ.ै  गले साल  येगे 
बचेग् े् ले ्ायेगे.”  से मआणे  सेाद  ोले. दसुाया�ण्  समार््  ोले मला बाुखा 
चलवला.  सेादरा थांबवरू मआणाले “ सेाद्् अ्सक� च््  सके ीास आ्रा. एक साल 
मेाे दकुार मे कया काेग्?.  ीके आाथक बराई  सका वाीा आ्गा. ल्गा खषू आकगे. ले ्ाव. 
 गले साल ्् मे  ये व् ीैसा दरेा.”  

 सेादर् अखशाेरू बसवा कालला ीैसे म््ले. े्र आ्ाा वेगळे केले ााा थ्डे  ाले 
आ्ेे तयांचयाकडे. ेा्आ् े्र आ्ाा  समार्णचया आाेांे ोेवे मआणाले “आमााे ीे क्र ाआा 
 ीका शायद  सरके बाद ेा भ् थ्डे द े ्ायेग.े  गले साल ्�ा  येगे.  ीक् 
्णदग्भा याद ाखेगे अमयां. आम इसके साथ प्गाम काेगे कल. ्�ा  रा  सरमे.” 



अमा्ेचया वाउ बा्ााांे ीअआकयांदाच  सा अदलांचा सौदा झाला. माझा अरकाआ 
द्घाराआ् ्वळ घे र  ला, कायमचे अमत बरवरू साकायला. 

दसुाया अदवश् सकाळ्च  सेाद मला घेवरू बसले. मांड्ला सेकूर बसवले, म्  गद् 
 लगद खांउाचा  िाा घेेला. आळूच तयांचा आाे माझया ेााां व�र अा� लागला. ब्ल 
 मसू लागले. म् म्आाे आ्ेे  अण  सेाद ांगे आ्ेे. ेाल आळू आळू वाले आ्ेा. गे् 
दखे्ल ्लद आ्े आ्े्. सम्ा बसलेकया अमतां सम� तयांचे अपयााािर चालू आ्ेे व म् 
तयांरा ीणूर साथ देे  आ्ेे. ांगे येे चालल् आ्े्. मारा ड्ले आ्तया. “वाआ, बल्या,” 
अमतांकडूर अमळे आ्ेे.  सेाद  ्रू ांगाे येे आ्ेे.  

आ े  सेच चालू ाआावे वासे आ्ेे. आा आअरमरू संीचू रये वासे  सेाराच  सेाद 
थांबले. एकदम  दााले “द्से् कया च्् बराई आ.ै ये असेाा आ ैया सासवे् दवे् क� दरे आ.ै 
कैस् कला आ ै समा्णके आाथ्म.े  ् े् आम यआ् ब्ायेगे.”  

 मला खीू खषू खषू  आायला झाले. ब्ल, ेाल सगळे आचे  सणाा मग काय 
म्आ् ेयाा  आ.े ीण  ायर वासले.  सेाद मला सासवे्च् दरे मआणाले आ ेकसे.      

   सर चालू झाला व मसयाात् रंेा  सेाद बसले. सम्ा ल्कांचा ल्स  ला 
आ्ेा. एक एक रामवंे गायक, वादक कलाकााांचा मेळाच भाला आ्ेा. गायक� संीकयावा 
ीअआलाच प्ग्म  सेादांचा. ेे बसले, मला ीलुठयांे घेेले, म्  लगद तयांचया खांउावा 
अवसावल्. आा �ण माझयासाो् ाााच पसनर  सायचा.  सेादांचा सवााे ्वळूर सआवास, 
सीशर सवर आवे आवेसे वासणााे याचवेळ् अमळायच.े ेे ेााा ्ेडू लागले क�  मचे संभाषण 
स�ु  आायच.े सवरच  घडीणे. मला ीडदा र आेा.  

 तयांर् ीअआल् ेाा ्ेडल् व म् सम्ले सकाळच्च िरू वा्वणाा. ब्ल 
अरघाला. तयांचया मरांेला.  गद् मरासााखा.  सेादार् एक आसंाा म्आक कसा� 
माझयावा साकला. े् र्ा ्ण ूकाआ् सांगे आ्े् “सम्ल् आां म्!  ् े ू पे्म साथ 
दणेाा ेे.” म् सखुावले, आलक� ाुलक� झाले. मग काय  सेादांचे ब्स ेााेवा येई व म् 
लगेच ब्ले. तयांचया मरांेला  ग्दाच ओळखलेला साू, तयांरा ीाअआ्े  सलेला ब्ल. 
तयांरा ीणूर खात् आ्े् क� म् एकआ् रक्सा साू कालणाा राआ्.  ्च् मैा�ल  मआ् 
द्घे रकक�च अ्ंकणाा. या साथ्रे  सेाद बेभार आ् र ेााा ्ेडे आ्ेे. ब्ल अरघे आ्ेे. 
वाआवा, बआ्े खबू चे  दाा चाा् बा्रेू येव ूलागले. समेवाचे “ SSआा!” वाले गेले.  

   ेा िुेगे् े्रेालांे लय चालू झाल्. मग म् माझया ब्लां सकस 
 सेादांमिे अवाघळले,  सेादआ् माझयांे. तयांचे मरचे ब्ल म् तयांरा आ या तया वेगारे 
काले आ्ेे. ा् तयांचया ब्साचा सीशर माझया ब्लाचा वणर ोावे आ्ेा. ल्क, ीलुठयांे 
बसलेले कलाकाा रागासााखे ड्ले आ्ेे.  सेादांचे केस, मार  डेारा, आलेारा ीआाणे 
मला  रावा आ्े आ्ेे. द्घेआ्  अे ेकल्र आ्वरू पतयेक �ण स््व का्े आ्े्.   



्वळ ्वळ ेासभा आा स्आळा झाला. वा्वणे थांबले. साळयांचा कडकडास आ्े 
आ्ेा. कलाकाााेले एकद्घे मंचावा िांवे  ले. एक ेा वय्व ृ आ्ेे.  सेाद मला 
कवसाळूर बसूर आ्ेे. ड्ळयांेरू ीाणयाचया िााा स�ु आ्तया. “कया ब्ाया  सेाद््! ये 
शाम बड् सुआार्, यादगाा का द् अमयां.” ेे वय्व ृ कलाकाा ब्ले आ्ेे.          

 सेादर् आळूच मला खांउाव�र  चलले.  ीले ओो माझया ेााांवा ोेवले. व एक 
 वणरर्य लआा माझयांे ीसाल्. थाथाल्. एवलठयांे  सेाद ब्लू लागले “साथ  च्् 
आ् े् संग्े सवगरसंग्े बर ्ाेा आ.ै  ् एआसास आलवा अमयां. बआ्े कु् असखा  ् 
आमरे. साथ बगैा कलाकाा भ्  िुाा ाआेा आ.ै” माझया साथ्चे आ े गणुगार ्केारा म् 
आाखरू ्ाे आ्ेे. तयांचा कृेआ भाव मला गअआव�र साके आ्ेा. वासे आ्ेे  समार््र् 
एक चकू केल्. मला  शुंच् वास काायला आव् आ्े्. मरस््  रंदाश ु वआाेा  ले 
 सेे  ्. 

खीू ल्क येे आ्ेे.  सेादरा शाबास का्े आ्े.े ीण  सेादांचा एक आाे मला घग 
ीकडूर आ्ेा. माझा भाा ेे सआ् ीेले ल्कांरा  लणग्े आ्े.े आळूच एकाद ेब्स माझया 
ेााेला लागे व म् ब्ल दईे “संईSS”. मग माझयाकडे र्ा साकूर आसंे. र ब्लेाआ् तयांचे 
मरांेले ब्ल मला सम्े. खसठयाळीणे मआणे “्कले आ्  मआ् ेमुचे ईयश!”  

 ्  मचा अरकाआ  कलासा� झाला. आा कि्च ेसुणाा र आेा. 
सम्�र  समार्् येेारा अदसले. गद�ेरू वास काले येेारा तयांरा तास ीडे आ्ेा. 

 सेाद ीलेु झाले.  समार््रा कडकडूर भसेले. द्घांचयाआ् ड्ळयांेरू ीाणयाचया िााा स�ु 
आ्तया. मग  समार्् मला  सेादा ं कडूर घेे ब्लले “ ् आमे ्नरेक� सैा कााय् 
 ीरे. इसे सुरका आमाा् मवाईश ीाु् क�.  ब अाक रआ्! मारे क् आ्रा े् भ् अाक 
रआ्!” 

 समार्् माझयाव�र पेमारे आाे अाावे आ्ेे. तयांचया मलु्च् ्ण ूीाोवण चालल् 
आ्े्. आळू आळू मंचाव�र ल्क  े� लागले.  सेाद मला घेवरू खाल्  ेाले ेसे 
अकतयेकार् सलाम का्े  मआाला ीअआकयाच ाांगेे बसअवले.  सेादर् मला बाुखा 
चलअवला. व कवसाळूर बसले.  ् ेे मला ्ााआ् दाू का्े र आेे. ीलुचे े्र चाा 
कलाकाा  ील् कला ीेश क�र गेले. ीण ्कल्ष मात कम् आ्ेा.  मआाला अमळाल् 
ेश् दाद कुणालाच राआ् अमळाल्. 

 सर दसुाया अदवश् संीणाा आ्ेा. ीण  सेाद काआ्आ् ीेश काणाा र आेे.  मआ् 
अरघणाा एवलेच माअआे् ीडले. दसुाया अदवश् दीुाा्  मआ् अरघाल्.  सेाद ीअआले 
 समार््रा भसेायला तयांचया दकुारावा गेले.  समार्् र आेेच. एक्ण तयांरा 
ब्लवायला िांवला. दसुायारे लगबग्रे चआा मागवला. बराास् ीार दखे्ल  णले. 
 समार््  ले.  सेादर् बसवा कालला ीैसे म््ले  समारभाईचंया आाे् ोेवले “द्से 
आम  ीके क्�मे आमेशा ाआगेे. ये अबदाग्से कु् अमले व् द ेाआ ेआ.ै  गले साल ीाेु दगेे.” 



 “भाईसाब ाासेा लंबा. खचारीार् बआले आ्रा ाासेेम.े ाखा आ ै रा ीैसा साथमे? सब 
आमक् रकक्. थ्डा ामख्.”  समार््  ेा द्सेाचया वासखचारच् काळ्् का्े आ्े.े             

 “ाखा आ.ै ाखा आ.ै अचंेा मे का्. घा सांगेसे ्ायेगे इेराेक इंे ्ाम आ.ै शायद थ्डा 
्ादाआ् आ.ै”  सेाद ब्लले. 

 मआ् अरघाल् ेा  समार्् बा्बा अरघाले. अमा् ससेशरांे गाड् ससेु ीयाे आ्ेे. 
मला  यवअसथे वा ोेवरू द्घेच ब्ले आ्ेे. ााा ्ुरे गाल अमत  सकया सााखे ब्ले 
आ्ेे. चाा अदवसांीूव� एकमेकाला ओळखे दखे्ल र आेे.  ् एकदम अदल्माई 
झालेल्. एक लखरव् सवच् अआदं् भाष्. दसुाा आदैााबाद् अआदं् ब्लणााा. भाषेचा पांेांचा 
कुोलाच ााक तयांरा दाू ोेवे र आेा. द्घां मिला दवुा एकच कलाकाा.   

गाड् ससुायच् वेळ झाल्.  समार््  ेाले बाआाे येवरू ब्लले. “ सेाद द् अदर का 
ाासेा, संभलके ्ारा.” गाड् ससुल्. ससाुाल कसे  सेल आा अवचाा  ला.  सेाद ेसे 
वयारे े्श्ेले ीसे्श्ेलेच अदसेाे. तयांच् अबब् कश्  सेल? लखरौ संग्ेाचे शआा 
 आ.े  सेाद दाा्् ीेशकश काणाा कां? गाड्चया पतयेक आलेका या बा्बा म् वेगळया 
अवचााांवा  �ल आ्े आ्ेे.  

गाड् थांबे, ससेु  से चालले आ्ेे. संसयाकाळ आ्े आ्े्.  सेादर् मला  चलले 
खाल् स्सवा बसरू बाुखा कालला. ेााा ्ेडू लागले. म् ब्ल देे  आ्ेे. ेे वा्वे आ्ेे 
तयाे क�णा ास भाभ�र येव ूलागला. मला ाडवेले आ्  लागले. ब्ल  ्रू क�ण येव ू
लागले. गाड्े सम्ा बसलेले एक गआृसथ काआ्ेा् वांचे आ्ेे. ेे थांबूर ड्ळे अमसूर ्कू 
लागले. ीलु्ल माग्ल बा्रू् एक द्घे्ण  ले. बैोकच ्म ूलागल्. आळू आळू ेाल 
वाले गेला. मग  सेाद थांबले. ल्कार् मग ब्लायला सु�वाे केल्. अमा्चा  �स, 
भाग घेणााे ल्क, क्ण केवला म्ोा कलाकाा वगैाे ग्�्  रअभआ ल्क  अिकााारे काे 
आ्ेे. मग सम्ाचे गआृसथ ब्लले “असेाावा ाााच सुंदा आाे  आ.े कुोे चाललाे?”  
संसयाकाळ  णख् गडद झाल्.  

 “लखर ”  सेादर्  �ा अदले. 
 “आ े माझे काडर. म् अदकल्ला  काशवाण्े  आ.े लखरौला ी्आकचलेे क� 

एक द्र अदवसांे मला ा्र काा. मला  ीला प्ग्म  काशवाण्वा काायला  वडेल. 
ाााच सुंदा वा्वेा असेाा. ीूव� कि् लखरौ क� कारीूा  काशवाण्वा केला  आ ेका 
प्ग्म?” 

 “रआ् ्राब.  मआ् लखर  मिेच प्ग्म काे्. खीू संग्े सभा आ्ेाे. 
वा्वे् अेथे ्ाणकााांचया ककडाळयाे. मुंबई ीुणयाला केला आ्ेा एक प्ग्म.”  सेाद 

      “मग दसुाे काय काेां? ीैसे कमवावे लागेाेच रा?”   



 “ े् आ ै अबदाग् चला लेेे आ ै  समे. ीण  ेा अदवस बदलेाआेे  ाफेाा 
वालल्  आ.े संग्े ास्क कम् आ्े  आेे . असरेमाच् गाण् व संग्े ााा ीसाे  आ.े 
कया काे?”  सेाद अवषणण मरारे ब्ले आ्ेे. 

“म् कारीाू राआ् ेा लखरौ  काशवाण्ला ब्लूर ीआाे्. ेमुचा ी�ा दवेरू ोेवा.” 
मग तयांच् थ्ड् कागदांच् देवाण घेवाण झाल्. गडीा थांबकया. ाात् क्णतया ेा् 

ससेशरवा ेे गआृसथ  े�र गेले.  मचा पवास चालूच आ्ेा. द्र अदवस लागे्ल 
लखरौला ी्चायला, आ े सेादर्  समार््रा सांगेारा ्कले आ्ेे. मिे मिे  सेाद मला 
घेे व नयाआाळे बसे. चेआायावा एक  रंद ीसाे. मग के आा के आा ब्ल काल्े बसे. 
क्णेाआ् ााग  ळवणे रसे. ब्ल काल्े व अवचााांे खीू गुंगरू ्ाे. मला मात बाे वासे. 
तयांचा सआवास, सीशर मला सखुावरू साके. मला तयांर् कि्च वा ोेव ूरये, दाू क� रये  से 
वासे. तयांरा कुोले ब्ल कालायचेे ेेआ् सम्णे  वघड आ्ई. ीण ेाा व ब्स याव�र म् 
ीसक�र ब्ल काल् व तयांरा नयाआाळ् मरांे येई “ लाय कां बा्बा ब्ल?” तयांचया 
चेआाेयावा समािारच अदसे. 

कुणा एका अोकाण्  े�र गाड् बदलल् व ीलुचा पवास सु� झाला. एक ाात गेल् 
 अण सकाळ् सकाळ् लखर   ले.  सेादांचया घाचया ल्कांच्  ेा ओळख आ्णाा 
मआणरू म्  तसकु आ्ेे. 

 सेादांचे घा मआण्े एक ााा ्ुर् क्ो् आ्े्. लाकड् क्ा्व दावा्े, ेसेच खांब, 
वा क्ा्व ेुळया. मात घााला ााा वषारे डागडु्् केलेल् अदसे र आे्. वासले ीवू� ााा 
ाईस  सावेे. मला घेवरू  सेाद बाआाेचया म्ोठ या  आाांडठयाे  ले. एक  ो दआा वषारचा 
मलुगा व माग्माग चाा वषारच् मलुग् तयांरा येवरू अबलगल्.  ंे गडबड  डालेल् अदस ू
लागल्. मला घेवरू मलुांश् ब्ले  सेाद  ीकया ख्ल्े अशाले. अेथे ेारीाुा, एक 
असेाा, ेबले  श् वाउे एका मंचावा गाद्वा  यवअसथे ोेवल् आ्े्. मला तयार्  लगद 
तयाच मंचावा ोेवले. सवेत मलुांश् ब्लू लागले. अमा्ेआरर मलुांसाो् घेेलेला खा  
अदला. ेा मलेु  मम्  मम् काे ीळूर गेल्. 

माझे ल� ख्ल्े अा� लागले. सगळ्कडे गाउांच् बैोक आ्े्. मकका, मअदरांचे 
ा्स् अभंे ्वा सांगले आ्ेे. ीण वाउाचया मंचा सम्ाच व्णा घेेलेकया सासवे्चा म्आक 
ीुे ळा आ्ेा. तयावा ाुले दखे्ल वाअआल् आ्े्.  सेाद द्नआ्ेआ् मारे आ्ेे?    

थ्डठयाच वेळांे एक बाई  कया. ड्कयाव�र ीदा, कारांे लकबेे काराेले, 
राकांेआ्  सेच काआ् घाेलेले. ीण चेआाा काळ््रे भालेला, अाकस वासला. “कैसा आलवा 
 सर? अबदाग्  च्् अमल् क� रआ्? घामे चाा अदर  च्े ्ाये, इसअलये ीू्  ाआ् आर.ं” े् 
बाई ब्ले आ्े् एवलठयाे अेचे ल� माझयाकडे गेले. �णाे चेआाा लाल झाला. “ये कया 
््?  ीरे  ीक� ीाु् अबदाग् असेााीे खाच क�? मेाे अलये कु् ीैसे ाखे भ् या खाल् 
आाथ  ये आ्?” 



मला ााग येे आ्ेा.  सेादांच् अबब्  श् कश्. लांबरू  लेे. ्ाा  ााम क� द,े 
चआाीाण् आ्व ू द.े मग ब्लावे. आ्  ग्दाच अवचााे ससुल् आ्े्.  सेादआ् काआ् कम् 
र आे.े आसंे आसंे मआणाले “ ्् अबदाग् े् खच�,  अण वा क्रीण क�र  ल्. ीण 
असेाा ाााच सुंदा अमळाल्. बघा आ् रश्ब घेवरू  ल्  सेल. बदलेल अदवस  ीले.”  

मला  सेाद खषुअम्ा्  आेे  आ ेीअआकयांदाच अदसले. ीण अबब््् गुययांेच अरघरू 
गेकया. मग मात शांेेा आ्े्.  

संसयाकाळ् बाेच ल्क  ले.  सेादांचे अमतमंडळ आ्ेे. अमा्ेचया गडीां व�र ेे 
माझया खाेद्बाल ब्लू लागले. मग एक ्ण  ोला. ेबला  चले मआणाला “गलुब� आ् 
्ारे द् मैा�ल. ्ाा दखे लेेे आ ैरई असेााका रखाा.” दसुाा  ोला ेारीुाा लाव ूलागला. 
मग  सेादर् मला  चलले. बैोक�वा बसले. मला ीाे एकदा  सेादांच् ्वळ्क 
अमळाल्. मैअाल स�ु झाल्. एक ााग  सेाद वा्व ूलागले ब्ल कालेारा म् दखे्ल माग े
ीडे र आेे. सगळे मारा ड्लवे आ्ेे. ेबल्् ीण ांगाे  ले आ्ेे. मग काय 
्गुलबंद्च चालू झाल्.  सेाद ्बादसे वेगांे ब्से ाावे आ्ेे, ेााा ्ेड्े आ्ेे, म् 
ब्ल देे  आ्ेे, ेबल्् ेबकयाेूर ेेच ब्ल काले आ्ेे.  िार ेास आा स्आळा चालला. 
चआा घेवरू अबब्््  कया. 

चआा पतयेकाला देे ा देे ा ब्लू लागकया “भाईसाब  ीके द्से से कआ्. घा चलारेके 
अलये �ीये ीैसकक� ्�ाे आ्े् आ.ै ीाु् अबदाग् असेाामे खचरके  ये आ.ै घा कैसे चला  
मै? बर्या अकेरे अदर  िाा दगेा?  भ् दकुारीे ्ारेक� शमर  रे लग् आ.ै”  

क्ण्च काआ् ब्लले राआ्. एकमेकांकडे ीआाे ााअआले. अबब््् गेकया  अण सगळेच 
आसं ूलागले ेबल्् ब्लले “कयुं अमया गलुब� कैसे घा चलाओगे? असेाासे  ीका ीेस 
भाेा आ.ै घावालकका कया?” मग आसे ससुला.  

 सेाद आसंे मआणाले “कया ेबलेक� अबदाई बआ्े कमाई कया  ीरे? घा भ�र 
साकलेे काय सगळया वसेरू्.” 

सगळे आसंे आ्ेे. दसुाा एक मआणाला “भाई सभ् घा यआ् आाल आ.ै  कलाअमयांरे ्नम 
अदलाय तयालाच काळ््.  ीण अचंेा क�र काय आ्णाा?”  

“मरआा््  ी चीु कयूं? कैसे चल ाआ् आ ै संग्े ेा संसाा सािरा?” ेबल्् 
अवचााे आ्ेे. मरआा्् सवडराेरू बाआाे येे ब्लले. 

“ ीरे आमे याद अदलाई. घ�र सामार घयायला अरघाल् आ्े्.  सेाद  कयाचे 
सम्ले मआणरू इकडेच  ल्. अवसाल्.  ेा काय खैा राआ्. घा् ्कायलाच लागणाा.”  

“ेा रवाबसाब  ीका कया आाल आ.ै  ी े् ोआाे रवाब.  ीके घामे े् ्से 
अकससे रआ् आ्ेे आकग.े”  



“ ्् काआ ेके रवाब! सब रवाब्के लंग चलाेे ेंग आ् ाआ ेआ.ै  मदर् राआ्  अण 
खचर रवाब्चे. कालच अ आकस्ा्याचे अशकके सााााला अवकूर  ल्. ेे आा कुोे अबब्््ला 
ीैसे अदले.   ् खषू आ्ईल एवलेच रश्ब.” रवाबसाब ब्लले.  

मला  ायर वासे आ्े.े आ ेसगळे संग्ेाचे वेडे ी्ा, यारा कसल्च काळ्् राआ्. 
कसे आ्े  सेल यांचे. 

एवलठयांे अबब्््  कया अवचा� लागकया “ााे के खारे ीे आ ैरा सब?” 
“्् आां! आमे अमलरे  ये आ,ै े् साथ खारा भ् खायेगे.”  सेाद ब्लूर गेले. 
“े् ्ाा क्ई मझुे सामार लाके दगेा? खारा बरारे के अलये सामार लगेा आ.ै” 

अबब््् 
“््आाभाभ्, ाआरे अद््ये आम े् घा ्ायेगे. कआ ेअबगा  ये आ.ै”  
अबब््णचे रांव ््आा आ्ेे ेा. म् रांवाच् खणूगांो मााल्. मग एक एक ्ण कााण 

सांगे अरघ ू लागला. सगळयांचेच अखसे खाल्. सामार क्ण  णणाा? तया ीे�ा घा् 
्ाणेच ाासे वासले पतयेकाला.  

््आाअबब् ीण आलशाा आ्े्. ्ार यु्� कालल् अेरे सवाररा कसवायच्. सगळे गेले 
मग ््आाअबब्  सेादां्वळ बसरू ब्लू लागल्.  

“आ ेबघा  ीकयाला असेाा सवरसव  आ.े ीण घासंसाा रक् का चालायला बा्बा? 
मलेु म्ो् आ्ेाआेे . तयांचे अश�ण रक् का  आायला?  ीण सवर खचर  ीकयाच शौकावा 
का्े ााआ्ला ेा घा कसे चालेल?”  

“दअेखये! ये च््! आ्  श् असेाा लाखांे एक बरेे. आाे लावला  अण पेमांे 
ीडल्. सवर अवसाल्.  सर ीण गा्वला या असेाा् वा प्ग्म क�र. ्ाा सबा काा. 
काआ्ेा् चांगले अदवस दाखवेल आ्. ााा चांगल् साथ देे े.  ीकया सााख्च.  ील् घा 
गआृसथ्े. अआच् संग्ेाे.”  सेाद ब्ले आ्ेे.  ्ाणेेीण् मला व ््आाअबब्ला एकाच 
मखाांे बसवे आ्ेे. म् सखुावे आ्ेे. ््आाअबब्  ोल् चौांग  चलूर बैोक�चया मिे 
ोेवला. मलुांरा ब्लावले. घाांे ्ा र ्ेवण घेवरू  ल्. चौांगावा म्ो् थाळ् ोेवरू 
तयांे बरवलेला अबयारण् सााखा भाे वालला. सवर भ्वे् ग्ल बसले व ्ेवण स�ु झाले. 
एकाच थाळ्े सवर ्ेवे आ्ेे. 

गणु् मलेु गीचीु ्ेवे आ्े्. सािा अबयारण् भाे. मला ााा वाईस वासे आ्ेे. एवला 
चांगला कलाकाा, एवल् सम्ूे दाा अबब्, मलेु ीण केवल् स्श्क. क्णेेआ् मागणे राआ् 
आग राआ्े. खा्खाच म् समािार् सम्ूे दाा ल्कांे  ले. अके् भायय माझे. 

अदवस ्ाे आ्ेे. मला लखर  मिे ्वळ ्वळ मअआरा आ्े  ला आ्ेा. 
शआााेकया ््सठया म्ोठ या संग्े सभामिरू कायरकम झाले आ्ेे. तयाेरू अमळणााया 
ेसुीुंजया अबदाग्वा  सेादांच् अबब् घाचा गाडा ओल्े आ्े्. अेच् ओलाेाण मला ााा 
दतुख् काायच्. 



एवलठयांे एक अदवश् एक अलाााा  ला.  काशवाण् कारीाू कडूर  सेादरा 
ब्लावले आ्ेे. बआलेेक गाड्े भसेलेकया तया गआृसथार्  ीला शबद ीाळला आ्ेा. चाा 
अदवसार्  मआ्, मआण्े म् व  सेाद कारीाूला ीकआ्चल्. ीत दाखवेांच लगबग स�ु 
झाल्.  मआाला मारारे एका  अिकाायाकडे रेणयांे  ले.  सेादरा मारारे बसवरू े् 
 अिकाा् अवचा� लागला   

“केसका साआबेांच् व  ील् ओळख कश्?” 
“केसका? आां आां  ेे  मआाला टेर मिे भसेले. लंबा पवास आ्ेा. गाड्मिे च्् 

वा्वल् तयांरा ीसंद  ल्. ओळख झाल्. मआणाले  काशवाण्वा प्गाम ोेव.ू” 
 सेाद सांगे आ्ेे.    

“ आ् ेमुआ् केवलठया म्ोठ या माणसाला भसेलाे माआ्े  आ े कां?  आ् 
 काशवाण्चे सव� सवार  आेे  ेे. भााे्य संग्ेाचे  अेशय भ््े व ्ाणकाा. तयांच् 
र्ा  ीकयावा ीडल् मआण्े ीआायलाच रक्.” े्  अिकाा् ब्लेच ससुला. मला खीू 
बाे वासे आ्ेे. यामळेु ेा्  सेादरा चांगल्  मदर् स�ु आ्ईल  से वासले. 

मग ीाे एकदा म्  अण  सेाद एकत  ल्. सभागआृांे ाााश् गद� र आे्. एका 
मंचावा  मच् बैोक आ्े्.  सेादर् स�ु केले. म् दखे्ल अवाघळूर गेले. ब्ल  से 
काआ् अरघे आ्ेे क�  सेाद ेकल्र  आायला ्ाा दखे्ल वेळ लागला राआ्.  िार ेास 
अदला आ्ेा.  सेादर् तया वेळांे सुंदा वा्वरू दाखवले. ीाुा झाला ेे आा सभागआृ ीणूर 
भाले आ्ेे. मआण्े ल्कारा खेचरू  णणयाीयाे  मच् ््ड् ेयाा झाल् आ्े् ेा.  

ेे  अिकाा् ेा भलेेच खषू अदसले. चआाीाण् झाकयावा  दब्रे  सेादारा मआणाले 
“ाााच ्ार,  आ् क्ोे आ्ेा इेके अदवस?  काशवाण्वा द ेच प्ग्म ीण दसुाे दखे्ल 
अमळे्ल. म् सांगेर, काआ् ागररायझेशर  आेे  ओळख्चया. अााावे लागेल.  आ े
ेयाा्?” 

“ मआाला  रंदच आ्ईल. संग्े  कलाच् दणे  आ,े सासवे्च् दणे  आ.े 
्ेवलठया अदलांीयाे ीआकचेल ेेवला ्नरेचा मागर अमळेल.”  सेादर् कबलु् अदल्.  

अबदाग् व खचारचे ीैसे अमळाले. ेे घेवरू लखर ला ी्आकचल् ेा ाात झाल् आ्े्. 
घा् येेाच  सेादर् ््आाअबब्चया आाे् सवर ीैसे ोेवरू सांग्ेले “सवर अमळूर  ड्चशे 
�ीये  आेे . एक ीैसाीण खचर राआ् केला. शौक मौ् बंद.  ेा अमळेल ेे सवर  ीले.”    

््आाअबब् खषू झाल्. एवले ीैसे  सेादर् एकदम कि्आ् अदले र आेे. माझया ्वळ 
येवरू अेरे माझयावा मायेरे आाे अाावला. ब्लल् “ गाच ब्ल लावला. शगरुाच्  आ े
आ्.” 

मला ााा बाे वासले. ीण  समार्णच् याद ््ाांे  ल्. तयांचया कसबामळेुच माझे 
कौेकु आ्े आ्ेे. े् काळ ६३-६४ चा २५० �ीयांे मअआरा सआ् चाले. 



दसुाया अदवश् सगळे अमत ्मले. कारीाूचा पसंग  सेादर् सवाारा ांगवरू सांग्ेला. 
मग काय एकच ्कल्ष का्े सगळे ओाडू लागले “गलुब� कु् आ् ्ाय. कु् आ् ्ाय.” 

 सेाद काआ् ब्लणया  ग्दा ््आाअबब् आाेांे ींचााे् घेवरू  कया. व सवाररा 
मआणाकया “ ्  ी ब्लराआ् रआ्. र ब्लवेा  ् दावे  आ े मच्. सवर ्ेवरूच 
्ा. ीण  ग्दा सासवे्््च्  ाे्  ेाा. असेाा्ला ओवाळा. तयांरा अवस�र कसे 
चालेल.” 

 सेादर्  ाे् केल्. मला ओवाळले. म् ला्रू गेल्. ््आाअबबणवा अादा झाल्. 
 सेादारा ््आाअबबणच् साथआ् ीाु् आ्े् ेा. तयांचे मर सांभाळणाा् आ्े् े् ीण. 

मग संग्ेाचा एकच दगंा चालू झाला.  सेाद मला ्ेड्े आ्ेे, मरआा्् ेारीाुयाच् 
साथ का्े आ्ेे. मिुरच का्मअमयां ाागदाा्चा  लाी काल्े. ईशाकभाई ेबला दमदाा 
ीणे वा्वे आ्ेे. सगळे संग्ेमय आ्े आ्ेे. म् दखे्ल  सेादारा आव् ेश् साथ देे  या 
दयंयाे साम्ल झाले आ्े.े सगळे वाेावाण संग्ेमय आ् र गेले.  ् कुण्आ् घाचे 
कााण सांगरू ्ाणाा र आेे. 

््आाअबब्र् बेेआ् सुंदा केला आ्ेा. सवर शाकाआाा्च आ्ेा कााण मर्आा््. मग 
सगळे मर्आावा ेसूुर ीडले. “मर्आामळेु एक अमयांके घा ्सा खारा ीड ाआा आ.ै” वगैाे शेाे 
गेले ीण सगळे  रंदाे चालले आ्ेे. ्ेवण  िरवस झाले  सेल एवलठयांे  सेाद्णचा 
मलुगा सल्म िांवे  ला ओाडूर सांग ूलागला “ बब ूाेअडओवा ेमुचे रांव सांगेाआेे .”  

आ े कारावा ीडेाच सगळे ्ेवण स्डूर ीळे बाआाे  ले.  सेाद दखे्ल  ले. 
््आाअबब् एकदाच मआणाल् “ ाे ्ेवण ेा आ्  द.े” मग े्आ् ीळे बाआाे  ल्. े्ीयाे 
ाेअडओवा  सेादांचा प्ग्म स�ु झाला आ्ेा.  िार ेास क्ण्  भ े ेा कुण् ्म्र्वा 
बसरू मारा ड्लवे ्के आ्ेे.  �ठया आाेांचे भारआ् र आेे. समेवा “बआ्ेाखबू 
बआ्ेाखबू” चा ्कल्श  आायचा. का्मअमयार् के आा लेययाला आाे ीसुले, मर्आार् 
 �ठया आाेार् ईशाकभाईला साळ् अदल् आ ेतयांराच सम्ले राआ्.  िारेास सगळे वेडे ी्ा 
संग्ेाे रआाे आ्ेे. भार आाीरू अमताचा ीअआलाच पय्ग  रभुवे आ्ेे कृेकृतय आ्े आ्ेे. 

प्ग्म संीला मग सगळे सेबि झाले. थ्डठयावेळारे ईशाकभाई ब्लू लागले “अमयां 
गलुब� राम का्गे. कया ब्ल अरकाले आ ैद्से. बआ्े खबू.” सगळे मारा ड्लवे आ्ेे. 

“ ाे भाई ये असेााका भ् कमाल आ.ै च्् खीू ीसंे ीडल्. �ीये र आेे ीण 
दणेाायारेआ्  सयार अकमे्े अदल्  ि�  िाा ोेवले. मआणूर  ् रांव अमळाले. चांगकया 
कलाकाााला चांगल् वसे ु दखे्ल लागे.े  समार््रा अवस�र राआ् चालणाा द्से” 
 सेाद भावकू आ् र ब्ले आ्े.े मला खीू  रंद आ्े आ्ेा.  सेादारा यश व 
 समार््रा काााग्ा्च् शाबास् एकदमच अमळे आ्े्. 

 ््आाअबब् मग ब्लकया “काय ्ेवण काणयाचा अवचाा  आ ेक� ी्सं भाल् 
ेमुच्.” मग सगळयारा ्ेवणयाच्  ोवण झाल्.  ीण केलेले पेाीीण अदस ूलागले. 



का्मअमयांचा लेगा ्ेवणाचे डाग अदमाखारे दाखवे आ्ेा. ईशाकभाई व मर्आा आाे सकुले 
 सं सांगे िवुरू  ले. मग ्ेवण स�ु झाले. ीण ्ेवणाे कुणाचेआ् ल� र आेे. सगळे 
 सेाद व तयांच् असेाा यावाच ब्ले आ्ेे. ््आाअबब् आसंेआ् आ्े् व ाागावेआ् आ्े्. 
अेचया ्ेवणाच् ेाा्ा क्ण्च का्े र आेे मआणरू ााग.  अण  सेादांच् ेाा्ा आ्े 
आ्े् मआणरू आसं.ू 

्ेवण झाले ेा्आ् गडीा संीे र आतया. तया सवर वेडठयाी्ाांच् अदवाळ् व ईद एकत 
झाल् आ्े्. मसय ाात्चया  ्बूा्ूला सगळयारा घाच्  ोवण झाल्. े्आ् ््आाअबब् 
ब्लकया ेे आा “भाईसाब घा् अबब्यां वास ीआाेाे माआ्े  आ ेरा? राआ्ेा  उा ीासरू 
 मचयाच घा् ीाोे्ल ेमुआाला.”  

सगळेच मग आसंे  ोले ीण ्ाेां ्ाेां ब्ललेच “भाभ््् ्ाेे आ.ै  भ् रआ् बरेगे 
कबाबमे आडठड्.”  सेादां सकस सगळे ््ाांे आसंे बाआाे अरघाले. ््आाअबब् मर्मर 
शामल्. 

 ो अदवस झाले  से्ल. काआ् ल्क ी�ा श्िे  सेादरा भसेायला  ले.  सेाद 
मला घेवरू रव्र काआ्ेा् अाया् का्े आ्ेे. ेे ल्क बाआाे  कयाचे सम्ले ेसे  सेाद 
मला बैोक�वाच ोेवरू अरघाले. मला ााग  ला. मग बाआाेचे ब्लणे कार् ीडू लागले. 

“ सेाद  ी लखर के ेा कारीाू ससेशरीे  ीका प्ग्म कैसे आलवा?  ी आमे 
कभ् अमलेआ् रआ्. कारीाूसे लखर  बडा ससेशर आ.ै” एक्ण ब्ले आ्ेा. 

शांेीणे  सेाद ब्लले “म् कुोेआ् गेल् राआ्. तयार् ब्लावले मला.”  
दसुाा ब्लला “चल् ाआरे द्.  ेा  मआाला के आा देे ाय प्ग्म? बघा  मचया 

सीेशल प्ग्म मिे ेमुआाला घे . २०० �ीये अबदाग् अमळेल.” 
 सेादर् के आाआ् ेयाा् दाखवल्. मग द्रच अदवसांे प्ग्म ाेकॉडर झाला. २०० 

�ीये ््आाअबब्चया आाे्  ले. ीाे एकदा अमतांचा दगंा झाला.  सेादांचे अदवस 
बदलणाा आ ेसवाररा सम्रू चुकले. 

 अण झालेआ् ेसेच.  सेादांच् मैा�ल  ेा म्ो् आ्े चालल् आ्े्. लखर  
मिले चांगले गायक, वादक भसे्ला येे व कायमचे अमत बरे. ््आाअबब्रा  ेा 
ीांच्णा ्व्् दआा ींिाा ्णांच् मआेमारअगा् कााव् लागे. तया े् ााा  रंदारे का्े. 
या दआा ींिाा ्णांे सगळेच आ्ेे. अआदंीूण मसुलमारीण. मैत् मात अरखळ आ्े्. िमारचा 
ााक मैत्े कुोेच बािा  णे र आेा. अदवाळ् व ईद द्नआ् एकाच ््शारे, संग्ेाचया 
मैा�ल्रे स्े आ्तया.  

 ेा मुंबईआरर कुण् एक्ण  सेादरा भसेायला  ले. मआणाले “द्र वषारचे काोट्कस 
काायचे  आ.े ीादशे् प्ग्म क�. ेमुआाला अबदाग्  ग्दाच अमळेल. सवर खचर  मचा. 
ीण द्र वष� ेमुआ् इेा क्णालाआ् प्ग्म उायचा राआ्.  काशवाण्वा ेमुआ् प्ग्म देे ा. 
े्च ा् द े शकेा. ीआा अबदाग् मआणरू ीअआले दआा आ्ाा द े. मग अरघेे वेळ् दसुाे ीांच 



आ्ाा अमळे्ल. प्ग्म झाला क� दआा आ्ाा देव.ू मआण्े एकूण ींचव्स आ्ाा अमळे्ल. 
वा ीादशे्च् साा ाुकस आ्ईल. साथ्चे वादक  मआ् ोाव.ू ीआा अवचाा क�र.  मआ् 
द्र अदवस  आ्े लखरौ मिे.” 

 सेाद   वासरू बघे बसले १९७०चा काळ आ ेीैसे ककीरे बाआाेचे आ्ेे. ीण काआ् 
ग्�् खसके आ्तया. साथ्ला  ीले रेआम्चे ल्क कां राआ्े? रव्र ल्क केवले ेाबे् 
 आेे ?  ीण सवाथाररे एकसठयाचेच ीआाे्  से राआ् का आ्णाा. ेारीुायावा मर्आा्् व 
ेबकयावा ईशाकभाई  सले क� ्् ांगे येेे े् येईल र या साथ्रे? ीादशे् कि्च गेल् 
राआ्. अेथे ीकचकयावा आ ेल्क ासवणकू ेा काणाा राआ्े रा?  

संसयाकाळ् सवााबा्बा ब्लू मग ोाव.ू संसयाकाळ् सगळे ्मले.  ्  सेादर् 
मला आाे लावला राआ्. सगळे माै�ल्ला  ेाु झाले आ्ेे.  सेाद अवचाााे आ्ेे. शेवस् 
मर्आा्् ब्लले “ सेाद कया बाे आ?ै गडी गडी कां?  ् माै�ल राआ्?” एकदा 
सगळयांव�र र्ा अाावे  सेादर् सकाळचे संभाषण सवाररा सांग्ेले. एकच 
आलककल्ळ  डाला. ््आाअबब्रा कु् आ् ्ायच् ामारईश गेल्. ीण सवाररा शांे का्े 
 सेाद ब्लले. 

“द्से् बाे ीैसे क� रआ् आ.ै तयार् एक शेर ोेवल्  आ.े साथ्ला तयांचे कलाकाा 
 सणाा. मआण्े  मआ् एकसेच ्ाणाा. मर्आा्् व ईशाकअमयां अशवाय काय म्ा. 
 ीलाच अवचाा कसा काायचा?”  

“ सेाद ीागल मे बर्. अ्ंदग्े ीअआकयांदाच लपम् येेे  आ.े अेला ीाे कुोे 
ीाोवेा.  अण  ीण  मचे द्से ेमुचया रांवाचा गवर  मआाला ीण  सणाा. ्ा! ्ा! 
 मचया साो् मागे रका ााआर.” 

“गलुब�, सआ् ामार ाआ े आ ै मर्आा््.  अण ाईस्  ल् ेा  मआ् काय ेमुआाला 
एकसयाला भ्गू दणेाा राआ्.  मआ् वसलूाे काणाा इथे येवरू.” ईशाकभाई आसंे ब्लूर 
गेले. 

द्सेाचा  दय सगळयाराच आवा आ्ेा. संग्ेाचया झायांे रेआम्च वआाणाा् े् 
अरमरळ मरे. क्णतयाच सवाथाररे, देषारे,  सयेूरे भ�च शके र आे्. अमताचा  दय े् 
तयांचा अव्य आ्ेा.  

दसुाया अदवश् ेे ल्क  ले.  ेा बाक�चेआ् बैोक�ला  ले आ्ेे. तयांरा 
सवेतसाो् काआ् रक् आ्ेे. ीण  सेादर् संि् घालव ूरये या साो् ेे काळ्् घयायला 
्मले आ्ेे.  सेाद तयांरा ब्ललेच “्राब!  मच् इथे बैोक चालेे.  मचे साथ्दाा 
 आेे . तयांच् साथ अमळाल् क� वा्वायच् ांगे वालेे. रव्र ल्कांच् साथ कश् 
 सेल ेे माआ्े राआ्. साथ बा्बा राआ् मआणरू कायरकमाच् ांगे ्ायला रक्.  मचया 
बा्बा यांरा घेेा येईल ेा बाे.” 



“आ े ीआा!  मआ् ्् गीृ रेणाा े् सगळा रामवंे  आ.े गायक ेा  आेे च ीांे ु
सा्द, बांसा्, शआराई, ेबला साायांचे  सेाद बा्बा  आेे  काआ् ेा याीवू�  मचया 
बा्बा ्ा र  ले  आेे . तयांचे रांव ीादशेांे  आ.े तयाचा ाायदा  ीकयालाआ् 
अमळणाा  आ.े ीादेशांे सवर गा्लेकया रांवावाच चालेे. एकदा ेमुचे रांव, ेमुचा प्ग्म 
ल्कारा  वडला क� ीाआर ेमुचया साथ्चया ल्काराआ् रे . एवलेच कां, ल्क 
 ीकयालाच  णायचा  गआ ि� लागले ेा  ीला गीृ बरवरू े्च घे र ्ा . 
ीअआले  ीण रांव बरवावे  से  मआाला वासेे.”      

सगळेच मग  सेादरा ्ा ्ा सांग ूलागले.  सेादर् मग आ्काा भाला. द्र अदवस 
मग काय काय कागदीतांचे कामका् झाले. संसयाकाळ् बैोक� आ्ेच. पतयेक ्ण 
 रंदाे आ्ेा. तया ल्कार् सवर काआ् काम केले व म् व  सेाद एके अदवश् अरघाल्. 
मुंबईला ्ायचे आ्ेे.  

मुंबईे ीअआला कायरकम  आायचया  ि् इेा वादकां बा्बा ओळख, बैोक� झाकया. 
ेाल्म झाल्. साथ्ला बसणााे चांगलेच आ्ेे.  सेादांच् असेाा तयांरा  वडल्. मग 
प्ग्मचा अदवस  ्ाडला. गायकांचे गाणे ीेश झाले. सा्द झाल् व  मचा रंबा  ला. 
सुंदा स्वलेकया मंचावा  सेाद मला घेवरू गेले. बैोक�वा बसले. मला ीलुयांे घेवरू 
वा्वणयाचा ीअवता घेेला. एक ेाा ्ेडूर मला ्ण ूईशााा केला. “ ् कमाल काायच् 
 आ,े साथ देश्ल?” म्  सा काआ् आलकंाा अदला क� तयांचा चेआाा  ्ळूर अरघाला. मग ्् 
काआ् बआा  ला े् अवचा�च रका.  िार ीा ण ेास रादांे  अेशय गुंगरू  मआ् 
द्घेआ् एक आ्े आ्े्. सम्ा ल्क ेकल्र आ् र ्के आ्े.े वा्वणे संीले ेसे साळया व 
वाआवाच् बासाे झाल्. एक बु् गुर आळू आळू मंचावा येेारा अदसले. लांब केस, लांब दाल् 
लखरव् कुडेा ीै्मा घाेलेल् े्  य्�  सेादारा कडकडूर भसेल्. “बल्या! बआले 
बल्या! कया ांग लाये! बआले अदरक के बाद सरु् ्स् च््. कआांसे आ् भाई?”                

“लखर से”  सेादर् सांग्ेले.  ेा ेा खीू ल्क मंचावा  ले आ्ेे. तयाे्ल 
एक्ण मआण ू लागला “ सेाद  ी  ीका ेा सवासंगमका राम का्गे. आ े ्े येवरू 
भसेले ेे असेाा्चे बादशआा  आेे . ्गभा रांव  आ.े तयांर् शाबाश् अदल्  ीकयाला. 
भाययशाल्  आांे.” 

आ ेसवर ्केारा  सेाद मला एका आाेारे ीकडूर आ्े.े दसुाा आाे पेमारे माझयाव�र 
अााे आ्ेा. 

तया अदवसा रंेा म् व  सेाद सााखे अााे आ्े्. सगळ् कडे अवमारारे ्ाे आ्े्. 
 सेाद गलुब� आ ेरांव सवााचया ेकड् आ्े आ्े.े लखर ला मिेच येव ूेे आा ीाे बैोक 
आ्ई. दगंा आ्ई.  सेाद सवाासाो् भसे्  णे. सगळे खषू आ्े. ््आाअबब् ेा  रंदारे 
लगबग्रे सगळयांच् मेआमेारग्ा् का्. 



 सरचे अदवस ्वळ  ले.  सेादर् ा्ा माग्ेल्.  सरचया कायरकमांे भाग 
घयायच् ीावारग् घयाव् लागल्. ीण  सेादांचे रांव झाले आ्ेे. मआणरू ीावारग् 
अमळाल्. अमा्ेला ीकचल् ेा  समार््रा भ�र  ले. मला आाे् घेवरू ेे मायेरे गक्ाा्े 
आ्ेे.  सेाद मआणाले “ समार््  ीकया असेाारे  मआाला खीू रांव अमळवरू अदले. 
 अण आ े ेमुचे ीैसे. आ े मचया अबब्््र् ीाोवलेे. माआ्े राआ् अके्  आेे . कम् 
 से्ल ेा सांगा. ीलुकया वष� येणयाचे कााण अमळेल.” 

 समार््र् ीैसे म््ले “ये े् ्ादा आ ै््. े्र आ्ाा बाक� थे दरेे. ये े् ीांच आ.ै” 
“्् भ् आ ैव्  ीके आ.ै आमााे अबब्््रे भे् े आ.ै ोेवा अमयां.  ीकयामुळे  मआाला 

रांव, बाके अमळेे  आ.े”  सेाद ब्लूर  ोले. मला घेेले. ाात् कायरकम झाला व लगेच 
 मआ् मुंबईला  ल्. मुंबईला कायरकम  ग्दाच ोाला आ्ेा. भसकंे् सााख् स�ु आ्े्. 

द्र वष� के आा गेल् ेे सम्लेच राआ्. मुंबईला शेवसचा कायरकम झाला व 
सवासंगमचे ल्क  सेादरा भसेायला  ले. ोालेले ीैसे तयार्  ग्दाच अदले आ्ेे. वा एक 
्ाड्डू ीाक�स देे  मआणाले “ ीका काोट्कस ीाुा आलवा.  भ्  ीके साथ  गे भ् काम 
कारा चाआेे आ ै आम. अबदाग् दगुरु् काेगे. ेा  च्् कमाई आ्ग् े् ेा भ् ीैसे दगेे. 
 ीका अआसाब े् आमरे ीाुा अदया.  ब ये ल्््ये  ीका ब्रस, कमाई  ीक� व्आसे 
आलई ये  ीका भाग.”  सेाद ेे ीाक�स घयायला राआ् राआ् काे आ्ेे ेा् तयांर् तयांचया 
अखशांे ककबले.  

 मआ् लखर ला ीकआ्चल्. ीाक�स र  घडेाच  सेादर् ््आाअबब्चया आाे् 
ोेवले. ््आाअबब्रे  घडूर ीाअआले ेा  ंे व्स आ्ाा �ीये आ्ेे. े्  �ाशत थाथाे 
ब्लू लागल् “ ्् ये दखे्ये! व्स आ्ाा  आेे . तयांर् सवर ीैसे अदले आ्ेे. मग आ े
कसले?” 

“ नआ े आमाा् कला ीसंद  ई. ब्रस अदलाय रक् का  ीकयाला?”  सेाद ांगाे 
येवरू ््आाअबब्च्  डवे आ्ेे. ््आाअबब् एकदम माझयाकडे  ल्. माझयावा मायेरे आाे 
अाावे मआणाल्. “कया दरे आ ैसासवे््ण क�. बाकेआ् बाके लाई आ.ै”  

 सेाद समािारारे आ े ीआाे आ्ेे एवलयांे काआ् ल्क  ले. ओळख देे  मआणाले 
“आम ईमाम स््द कला.  ीका राम बआले सुरा. क्म क् बआले  गे बला ाआ ेआ्. लेक�र 
कई बाेे आमे  च्् रआ् लगे्. एक े्  ी मस््द रआ्  ेे. दसुाा घामे अआदंओुक� 
मुे � ाखेे आ्. ीू् ेे आ्  से आाा््. दअेखये ये घमरके अखलाा आ.ै  ी क्मका  ीमार का 
ाआ ेआ्. ्ाा स्च्ये  ी ्ैसे रामवाले ल्ग ्सा काेगे े् बाक� ल्ग कया काेगे?” 

“ ्् ईमाम साआब बचीरसे एकआ् स्खा आमरे, संग्े. वआ् िमर बर गया. कभ् 
क्ई भ् िमर ीला रआ्. क्ईरे असखाया भ् रआ्. अीेा््रे असखाई व् असेाा, संग्े, ब्ले ये 
अवउा सासवे््ण क� दरे आ.ै कया काे अीेा््का सरेु या  ीका? अकस् दसुाे िमरक् मार 
दरेेसे  ीरा िमर ््सा रआ् आ्ेा.  ी िमर संभाल्, आम संग्े संभालेे आ.ै”  सेाद 



शांेीणे ब्ले आ्ेे. समीरक  �ााच् संवय रसलेकया ईमामरा खसकले. ााग  ला. े े
 ोूर अरघरू गेले. 

संसयाकाळ् सगळे ्मले ेे आा अवषय अरघाला. ईमाम काय ब्लले ेे सगळयारा 
तयार् सांग्ेले. ईशाकभाई मआणाले “ सेाद राम बराओगे े् ्स् को्राईयां  येग्. 
इनआ ेबडकका साथ चाअआये. आम कु् भ् काे क्ई ीु् ेा भ् रआ्.”  

“भाई सभ् का आाल यआ् आ.ै  मआाला ीण ल्क स्चेाे अमयांचया घा् ्ेवेा खाेा 
िमर स्डला का अवचााेाे.  ाे द्से् केल्, पेमारे वागले, भाईचााा वालवला ेा िमारचया 
अव�   आ ेकाय?” मर्आा्् ी्सअेडक�रे ब्ले आ्ेे.  

“चल् ्ारे द्.  ीण कां  ील् संसयाकाळ अबघडवायच्. चला थ्ड् संग्े 
मैा�ल ्मव.ू”  से ब्ले  सेादर् मला  चलले, ईशाक भाईर् ेबला घेेला, 
मर्आा्् ेारीुाा स्व ू लागले व आ े संग्ेा बाआाेचे वादळ अव�र गेले. ीाे एकदा 
मैा�ल्ला ांग चलला. 

थ्डठयाच अदवसांे रव्र कायरकम ोावायला सवासंगमचे ल्क  ले. तयार् 
ईशाकभाई व मर्आा््रा ीण साम्ल केले.  ेा अेघेआ् एकत  ले याचा  रंद 
््आाअबब्रा झाला.  सेाद बाआाेगांव् गेले क� काळ्् वासे.  ेा अेघे बा्बा  सणाा 
तयामळेु बा्च काळ्् कम् झाल्. तयाचा  रंद तयार् एक बड् दावे दवेरू सा्ाा 
केला.  

ीलुचया साा्, कायरकम ््ाांे सु� झाले. ईशाकभाई ेबकयाे बाेच मागे ीडे. 
 सेाद तयांरा बाेच मदे्चा आाे देे . मला �ा मैत्चा खीू  अभमार वासे. माझे  सेाद 
सवाावाच पेम काणााे, सचचे कलावंे आ्ेे. 

े्र चाा मअआरे अा�र, संग्ेाचया मैअाल् गा्वरू ीाे  ल्. संसयाकाळच् 
मैा�ल ्मल्.  ् ईशाकभाई वेळारेच  ले. चेआाेयावा मायसु् ीसाल् आ्े्. सवााचया 
ेकडूर एकदम अवचााणा झाल्.  

“कयुं अमयां कया बाे आ?ै दाेसे  ये?” 
“कया बेा ? साला अकस्रे द् शाद् कार्आ् रआ् चाअआये.  अण केलेच ेा 

 मदर् वालव ूरये?” ईशाकभाई वैेागरू ब्ले आ्ेे. 
“क्ण सांगें ेमुआाला चाा चाा शाद् काायला? मग भांडणााच रा सगळया.  ाे एक 

सांभाळायला  मआाला राक� दम येे्. ीण ईशाकभाई काय बाे काय?” मर्आा्् 
अवचा� लागले. 

“भाई अबदाग्के ीैसे मैरे बड् अबब्क् अदये. काय गनुआा केला काय. ््स् गसुसा आ् र 
बसल्  आ.े ीूव� कसे घा चालवायलाच सगळा खचर आ्ई.  ेा ्ाा ्ासे ीैसा  ला 
ेा  रंद्  आायचे स्डूर भांडणे स�ु. कु् रआ् अमयां ये ीैसा बड् बाु् च्् आ.ै” 
ईशाकभाईचंा मडू   ्ूर ो्क आ्े र आेा. 



एवलठयांे  सेाद ब्लले “कया बाे का ाआ े आ् ईशाकभाई!  मच् ीण द्र लयरे 
झाल्े  मआाला कुोे काय ेकल्ा  आ.े  लस द्नआ् अबब्यां गळयांे गळे घालूर 
ाआाेाे.” 

“््आाभाभ्! दखे् ये कया ब्ल ाआ ेआ.ै यांच् द्र लयरे झाल्े मआणेाे.  मआ् ेा 
ेमुआालाच ओळखे्. दसुाया भाभ््ार कुोे  आेे ?” दआा बाा्ण एकदम अवचााे आ्ेे. 
 सेाद अमसक�लीणे आसंे आ्ेे.  

“आ्ग् क्ई!  ्कल बाआा घमुेे आ.ै मर्आा्् क्ण् मडठडमश् अरकाआ क�र 
 लेे कां?” बायकांच् रेआम्च् िासे् दाखवे ््आाअबब्र् अवचााणा केल्.  

“दखे्! आ ै क� रआ् सचचा डयाा. पेम सचचे  सेल ेाच  सा संशय ीसकर येे् 
बायकांचया मरांे.  अण काय आ्  मआ् क्ोे मआसलेय ेमुआाला दडवरू  मआ् दसुा् शाद् 
केल् मआणरू?  समार्णच् मलुग् शाद् क�र  णल् े् ीअआल् ेमुआालाच दाखवल्. 
राआ् ेमुआ् ा्् बाुखा चलवे अेला?  आ् बाआाेगांव् ेमुआ् रसेा ेे आा े्च  मचया 
बा्बा ब्लेे रा?”  सेाद ांगाे येवरू ब्लले. एकच आलककल्ळ झाला. ््आाअबब् 
मराीासरू आसंे आ्तया तयांच् र्ा माझयाकडे अााल्. म् ला्रू चाू झाल्. 

 सेाद  ले मग रेआम् पमाणे इेाांसाो् मैा�ल व  मचयासाो् अमलरीवर सु� 
झाले.  रंद, मसे्, अवर्द व बा्बा संग्े यांरा बआा  ला.  

ाात्चे बााा वा्ले ेा् दगंा चालू आ्ेा. शेवस् ््आाअबब्र् “ ्रू  श्ा केलाे ेा 
्ेवण अमळणाा राआ्”च् िमक� अदल्. व सवर ्ेवायला अरघाले. 

कायरकम चालले आ्े,े रांव आ्े आ्ेे ीण काळ बदले आ्ेा.  सेादांचया मलु्चे लयर 
झाले आ्ेे. मलुगा संग्ेा ीासरू दाू आ्ेा. े्  सेादांचे ्के रसे. बैोक�े  ेा मर्आा 
र आेे तयांचा दआेांे झाला आ्ेा. ईशाकभाईचंे दांे ााअआले र आेे.  सेाद चालेारा थाथाे. 
््आाअबब् दखे्ल थके चालकया आ्तया. म्च काय े् ्श्चया ेश् आ्ेे, च्ाे�ण. 
मला भ्े् वासू लागल् आ्े्.  सेादां रंेा कुणाश् संबंि येईल  ीला? ्मेल कां 
 ीले तयाचयाश्? म् दखे्ल थाथ� लागे. 

 सेादांच् ब्से मात  ्रूआ्  यवअसथे चाले. संसयाकाळचया मैा�ल्े  ् 
तयांर् कुोला ााग घेेला आ्ेा दवे ्ाण.े  अेशय क�ण सवा कालायला लावे आ्ेे. म् 
 ि्च  यालेल् तया सवाांे माझया भ्े्च् थाथा घालूर  ्ूर क�णीणा वालव्े आ्े.े 
अरतशबद आ् र सगळे ्के आ्ेे.  सेादार् मला खाल् ोेवले. ेा्आ् क्ण् ब्लले 
राआ्े. मग एकदम मागरू क्ण्ेा् ब्लले “कया  सेाद आ.ै कया  सेादक� असेाा आ.ै 
सलामे ाआ ेये ््ड्.” 

 सेाद मआणाले “सआ् ामारया द्से. ये असेाा आ ैइसअलये आम  सेाद आ.ै”  
मला  रंदाच् थाथा भाल्.  सेादांबाल मर भ�र  ले.  समार्णच् काााग्ा् 

साथर केकयाचे समािार वासले. 



मग  अभमारारे मरांे मआसले “ सेादांच् असेाा म्.”       
दसुाा अदवस मात ााा वाईस  ्ाडला.  सेाद  ्ाा् झाले आ्े.े ््आाअबब् 

लगबग्रे तयांरा आवे रक् ेे ीआाे आ्े्. डॉकसा येवरू गेले आ्ेे. मग सगळ्कडे काळ््चे 
वाेावाण ीसाले. का्मअमयां व ईशाकभाई िांवे  ले. सवर्ण आ्ईल ेेवल् सेवा का्े 
आ्ेे. 

मला माझाच ााग येे आ्ेा. मला दतुखांे दखे्ल  श ुयेे र आेे.  ेा ेा सेवेसाो् 
िांवेाआ् येे र आेे.  श् कश् म् ा् सखुाच् साथ्?  से कसे बरवले मला ेमुआ् 
 समार््? ््आाअबब्ीे�ा म्च ्ासे काळ ्वळ आ्े्  सेादांचया.  ेा मात ल्म 
बसल्  आ े बैोक�चया गाद्वा. दतुख दखे्ल दाखव ूशके राआ्.  रंद, क�णा, दतुख, 
ेांडव सगळया ासांचे ब्ल माझयांे भालेे ीण  सेादांच् ब्से ेाा ्ेडे्ल ेे आाच ब्ल 
येे्ल.  ्ीयाे दतुखाचे ब्ल कालले.  ् दतुख काय ेे  रभुवेेय. अपय माणसाच् 
सेवा काायच् ेा  ाामाे गाउा अगाउांवा ल्ळेेय.  ींग, सवाथ�, कृेघर कश्  आ े
म्? अके् ीाावलंब् केलेे मला  समार््. आ ेअचाेा�णय दखे्ल दतुख् काेेय  

 समार््र् सगळ् काााग्ा् ीणाला लावल् आ्े्. ीण एक अवसाले आ्ेे. मला 
ाााच द्घारयुे य दवेरू बसले आ्ेे. तयाचा मला तास आ्णाा आ्ेा.  सेादांच् साथ 
संीकयावा काय काणाा आ्ेे म्. 

््आाअबब् अके् रश्बवार, सेवा काेाआेे , काय आवे ेे अवचााेाआेे , काळ््रे 
ड्ळयांे  श ु येेाआेे . अके् लगबग्रे िांवेाआेे . आ् साथ खा् क� म् केल् े् संग्े 
साथ खा्. एवलठयांे ््आाअबब्र् साआ् ा्डला. ््ाांे दीुगा मागे ाेकला. े् माझया 
ेााांवा  ीसला  अण माझयाेरू ब्ल अरघाले “ लअवदा!  लअवदा!”     

                        ******************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 सदण  
 ीकयाला  तयंे आलशाा मलुगा  आावा  श् पतयेक  ई बाीांच् इच्ा  सेे. 

 शाच एका मलुाच् ग्� म्  ेा सांगणाा  आ.े  गद् तयावेळ् माझ्  ्् सांगायच् 
ेश्च. 

एक  सीास रगा आ्ें. रगााे ाा्ा र आेा. ीण खीूशा रगाांचं अमळूर एक ााेट 
ेयाा झालं आ्ें. तया ााेटाेलं आ ेएक ््सस रगा. रगा कसलं, खेडच आ्ें ेे. 

या खेडठयांे एक शेेका् कुसंुब ाआायचं. थ्ड्ााा शेे् आ्े्. थ्ड् आाेाे कला 
आ्े्, गळयाे सासवे् राचे. केार मआणरू े् शेेका् सगळे काम   सथेरे का्. ेसा 
्नमारे ेेल्, बााा बलुेेदाााेला एक. तयाच् वाडवअडलाअ्रे ेेलाच् घाण् ीण आ्े्. 
गावाे े्ळाचे एक ी्क येई ेे आा घाण् चाले.  

े् व तयाच् बायक् क�ाळू आ्े्. े् द्घे ीआासेच  ोे व कामाला लागे. े् दळण 
का् मग नयाआा्चया भाकाया का्. अेचे  सीे ीयाे े् गाईचंे दिू काले. ग्ोा साा का्. 
मग े् गाुांरा घेवरू अरघे. बा्बा े् नयाआा्च् स्ील् घेवरू अरघे. ााराे गाुारा स्डूर े् 
शेेांे येई. े् े्ीयाे शेेांे कामाला लागलेल्  से. द्घेआ् ााा क� का्े. तयाचया 
ेकड् कायम संेांचे  भगं  से. सकाळ् स�ु झालेले  भगं दीुाा् काम थांबे ीयाे 
चालूच  से. थांबे ेे ा् नयाआा् काेारा. े् लवकाच घा् अरघे. दीुााचे ्ेवण 
काायचे  से. 

ेासाभाारे े्आ् अरघे. गुाे तयाचा गाणयाचा साू ीकडूर घा् वळे. तयाचया माग्माग 
घा् ी्आकचे. तयांरा ीाण् वैाण घालूर आा सरार का्. े्ीयाे अेरे ्ेवण वाललेलेच  से. 
गा्ब्  सूर दखे्ल आा कुणाकडे काआ्च मागे रसे.  ीण भले,  ीले घा भले,  ीले 
 भगं भले.  सा साअतवकीणे ्गणााा े्. ेा बायक् दखे्ल तयाचया ीावलांवाच 
चालणाा्. 



वा वा ीआाेा यारा काआ् दतुख  सेल  से वासेच रसे. ीण द्घांचयाआ् मरांे एक 
सल आ्ेा. लयराला चाा वष� झाल्  ्रू ीाळणा काआ् आले र आेा. भ्र मआणेारा 
तयाचया मर् देवाकडे एकच मागणे येई.   

“दवेा वंशाचा अदवा द ेबाबा. अरतीुत्क ोेव ूरक्. कसाआ् द,े काळा सांवळा, बावळस, 
येडीस ीण वंशाला क्णेा् ीाअआ्े. राआ्ेा अदवस कायारला क्ण? मु् � कश् अमळेल?” 

एके अदवश् दवेारे तयाच् आांक ्कल्. दवेाला तयाचे भ्र एवले  वडले क� तयारे 
ोावले याला  अेशय आलषाा, एकीाो् ेा मलुगा उायचाच ीण तया मलुाला ीलेु काय 
आ्णाा आ े ंिुक ्ाणणयाच् श्�  दखे्ल उायच्. सदणु् मलुगा उायचा. 

ीलुचयाच मअआनयांे तयाचया बायक्ला सम्ले,  ीण  ई आ्णाा. े् आ े ्कूर 
आाखरू गेला. अेला काळ््रे सांभाळू लागला. तयाला दडुीस ््म चलला. बायक्च् व 
सवेतच् ्ड कामे े्च क� लागला.  

ीाणवोयावा याला बघरू बाया आसंू लागकया. बायक्चया ेबयेे्च् चौकश् क� 
लागकया. आा मआणाला “वाास येणाा काळ्् रक् घयायला अेच्?”  

काआ् बाया अाद् अाद्  आसंकया. ेा काआ् तयाला  दाारे ीाआर लागकया.  
अदवस लगबग  लसले  अण तयाला मलुगा झाला. े् बाळंे आ्ई ीयाे आा  भगं गाे 

बसला आ्ेा. बाळाचे ाडणे ्कू  ले व  भगं ीाुा का्े तयारे दवेाला सा�ांग रमसकाा 
घाेला.  

ड्ळयाेकया ीाणयारे ्म्र अभ्ूर गेल् आ्े्. दवेारेच मु् � अदकयाचा  रंद ीणूर 
्ाे्े भाला आ्ेा. वंशाला अदवा अमळाला आ्ेा. 

्े आा तयारे बाळाला बअघेले ेे आा तयाचा  रंद गगरांे मावेरा. गसुगसु्े ग आाळ 
ांगाचा बाळ  ीकया रा्कू इवकया ड्ळयार् तयाचयाकडे एकसक ीआाे आ्ें. आाखूर 
्ा र तयारे  भगं सु� केला. 

अाााअवल् द्नआ् कनया  अण चकीाण् । 
्ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 

ेसुल् बंिरे  वसदुवे देवक�च् दाशरे । 
्ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 

ग्कुळास्  ले बमआ   य् चांगले । 
्ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 
     रंद दसवंे् िनय दअेखले श्ीे् । 

        ् ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 
अरश् ्नमकाळ  ले  �म् ग्ीाळ । 



्ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 
         रंदल् मआ् भाा गेला सकळ आ् । 
         ्ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 

ेकुा मआणे कंसा  स भ्अवला वळसा । 
्ाला  रंद े रंद  वेाले ग्अवंद ।। 

 (संे ेकुयाचे  भगं मिूर.) 
        भगं ्केारा बाळ आाे ीाय ््ा ््ाांे आलव ूलागलं. िास घयायला ेकुा थांबला 
क� ेेआ् थांबे. सगळे आ ेरवल बघूर थकक झाले.  

“दवेारठ  ््ड पसाद अदलाय”  से मआणे सईुण बाई घा् अरघाकया. 
अदस मास ्ाे आ्ेे. बाळ बाळसं घ�र ीौअणरमेचया चंिागे आ्े चालला आ्ेा. तयाचे 

 भगं  ्ूर वालले आ्ेे.  भंग बाळालाआ्  वडे मआणूर े् घा्  सला क� गाेच बसे. 
एक अदवश् गांवचा ी्ल्स ीास्ल क्णालाेा् घेवरू  ला. मआणाला “आ ेगामसेवक 

इथे मलु ्नमाला  लंय सम्लं. रकदण् काायला  ल्य. मलुाच् ्नमाच् रकदण् 
काायच्  सेे.” 

“े् कशाला ” े् अवचा� लागला.  
“ आ्  सं कय काेाय!  उा म्ोा आ्ईल. शाळेे घालेारा ्नमाचा दाखला लागेल 

ेे आा काय कााल?  ेा रकदण् केल्े ेा तयावेळ् गाम सेवक दईेल क� दाखला. ्नमभा 
लागे् े् साकाा दाबाा्.” ीास्ल सांगे आ्ेा.   

“अके् ीैसे लागेाे?  माझयाकडे ीैसेच राआ्े”  शेेका्.   
“क्ण मागे्य ीैसा ेमुचयाकडे.  आ् आ ेसाकाा् काम. ाुकसांे आ्ें.” ीास्ल 
“ स आ्य मग काा क� काय ेे.” शेेका्. 
“्नम क्णतया अदवश् झाला? मलुाचे रांव,  ईचे रांव, बाीाचे रांव वगैाे सांगा. म् 

भाे् ाॉमर” गामसेवक सांगे आ्ेा. 
“बघा, द्र मअआरे झाले. ग�ुवाा आ्ेा, मआण्े ेाा्ख बघा ेमुआ् काय येईल े्. 

बाळाचं रांव ोेवलय अस ेिा.  ईचं रांव सगणुा, माझं रांव ेकुा मआण्े ेकुाााम. झालं?” 
शेेका् ेुकाााम एका दमांे सगळे सांगे गेला. गाम सेवकारे मग क्लेडा व�र द्र 
मअआनया ीूव�चया ग�ुवााच् ेाा्ख बअघेल्. ाॉमर भ� लागला. मिेच अवचा� लागला 
“ डरांव काय?” 

 “ डरांव? ेे काय? कि् क्ण् अवचालंच राआ्. बाीार् कि् सांग्ेलंच राआ्.” 
ेकुाााम 

 “ेेल् ेांब्ळ्  आेे  ेे. लावा ेेल् राआ्ेा ेांब्ळ्. काय ााक ीडे्.”  ीास्ल  
ब्लला. 



ाॉमर भ�र झाला. ेकुााामाचया डा या आाेाचा  ंगोा  मसवरू झाला व गामसेवक 
मआणाला “दआा अदवसार् चावड्व�र दाखला घेवरू ्ा.”  

“े् कशाला?” ेकुाााम 
“ आ् कायम ्�ा ीडणाा तयाच्. ाेशर काडारवा रांव वालवायला, शाळेे रांव 

घालायला.  अण आ ेबघा मलुाला शाळेे घाला.  ीलं साकाा  आ े ेा. कायदा  आ े
सवाररा शाळेे घालायचा” गामसेवक. 

“आ्! आ्! घालणााच शाळेे. अशकवणाा तयाला” ेकुाााम. ेेवलठयांे अस ू ाडू 
लागला. कि् र ाडणााा ाडेारा ्कूर ेुकाााम कळवळला. लगबग्रे घाांे अशाला. 
ीास्ल व गाम सेवकार्   ीले दफेा  चलूर मागर ीकडला. तयार् घााचे ाासक 
ओलांडले व अस ू ाडायचा थांबला. ीाे रेआम् सााखा इकडे अेकडे सक लावरू ीाआर 
लागला. ेकुााामाचा ््व भांडठयाे ीडला. सगणुारे ीदाारे ड्ळे ीुसले. व ीाे घा 
थाायावा  ले.  

अस ू कां ाडला कुणालाच सम्ले राआ्. 
अदवसा मागरू अदवस ्ाे आ्ेे. ेकुाााम भ्रांे ांगला आ्ेा.  अण  आ्  ायर 

अस ू े् तयाच ेालांे गा  लागला. रकुेाच ब्लू चालू लागलेला अस ू बाीाचया ेकडूर 
ा् एकदाच ्कलेला  भगं ्शाचया ेसा गाे आ्ेा. ेकुाााम   वासरू बघे आ्ेा. 
ेकल्र झालेकया अस ूरे शेवसच् ओळ मआसल्, अवला वळसा । 

“सगणुे! सगणुे! ी्ााच् र्ा  ेाव. काय क�?  ग दवेारं, ीांडुांगारं कसला पसाद 
अदला बघ.  ग ीाुा  भगं मआणे् अस ू.” ेकुाााम  ेावळेीणारे   ीला  रंद दाखवे 
राचे आ्ेा. सगणुेरे अस ूला सांगेाच तयारे ीाे सबंि  भंग मआसला. सगणुेचया 
ड्ळयाेरू ीाणयाचया िााा लागकया. अस ूला कुोे ोेव ू कुोे रक्  सं आ्वरू गेले. 
ेकुााामारे ीांडुांगाीलेु ल्सांगण घाेले. 

 रंदाच् वष� भाभा चालल् आ्े्. अस ू सगळं काआ् ीाआरर ्कूरच अशके आ्ेा. 
 ई बाीारा काआ्च काावे लागे र आेे. े् एकीाो् आ्ेा.  ेाीयाे ्कलेले सााे 
 भगं ीाो आ्ेे. गळा ेा  अेशय ग्ड. गाेारा वासे क्ण् गंिवरच गाे्य. 

सआावे वषर लागले व गाम सेवक आ्ा झाला मलुाला शाळेे घालायच्  ोवण 
काायला  ला आ्ेा. अस ू एकीाो्  आ ेआ े तयाला सम्ले आ्े.े शाळेे गेला ेा रांव 
कालेल मआणाला. 

ेकुाााम तयाला घेवरू शाळेे गेला.  
रांव घालेारा आडेमासेार् अवचााले “मलुाचे रांव?”  
“अस ू.”  ेकुाााम. 
“ीणूर रांव सांगा. ्नम दाखला  णला  आ?े” आडेमासेा 
“याचं रांव अस ेिा  अण माझं ेकुाााम  अण याचया  ईचं सगणुा.”  ेकुाााम  



“ आ्  ईचं रांव काय काायचंय.  डरांव सांगा.” आडेमासेा 
“आा दाखला बघा. तयांे  आ.े”  ेकुाााम 
“ आ् यांे ेा ेेल् व ेांब्ळ् द्नआ् अलआ्लंय. काय अलआर ेेल् क� ेांब्ळ्?” 

आडेमासेा 
ेकुाााम  ेा  डचण्े सांीडला.  युे यभा कि्  डरांवाच् गा्च र ीडलेला 

माणसू े्. खा्खा  ीकयाला  डरांव  सें आ े माअआेआ् रसलेला. राआ्ेा् आ े रांव 
तयाला ी्ल्स ीासलार्च अदलं आ्ें. ब्लूर गेला “ेमुआाला बां वासेल ेे लावा.”  

मासेार् अलआ्ले “अस ेिा ेकुाााम ेेल्.”  
अस ूला एकदम वासले काआ्ेा् चुकेेय े् ब्लूर गेला “द्नआ् अलआ्ल् ेा ेेल् 

ेांब्ळ् ्श् दाखकयाे  आेे  ेश्च?” 
“ ाे वा! शाळेे यायचया  ग्दाच मासेाला अशकवायला लागलास कां?” 

आडेमासेा 
“्ा  उा मासेा, ी्ा  आ े ्रू. तयाला काय माआ्े.” ेकुाााम ब्ले आ्ेा. 
अस ूला मात ााआरर ााआरर वासे आ्ें काय ेा् घ्ळ आ्णाा. द्नआ् रांवे अलआ्ल् ीाअआ्े 

आ्े्. 
......... 
अस ूच् शाळा सु� झाल्  अण तयाचया मासेाारा एकावा एक िकके बस ूलागले. 

श् ीासरू स�ु केलेल् बाााखड् अस ू द्र अदवसाेच एकआ् चूक र काेा अलआर लागला. 
बाक�च् मलेु श् व क वाच  डकूर आ्े्. मासेार् कअवेा मआसल् क� लगेच अस ू मआणू 
लागला. मासेार् आाेले आ ेीाण् वेगळेच  आ.े आा ााा आलशाा  आ.े मग तयार् तयाला ीुलचे 
िडे भााभा अशकवायचा सीासा लावला.  

कअवेा, गअणे, बालवाचर आ े तयारे द्र मअआनयांे ीाेु केले. मासेा तयाला घेवरू 
आडेमासेाकडे गेले. मआणाले “या मलुारे ीअआल्चा   यास द्र मअआनयांे ीाुा केला. सगळे 
कसे ीाो केकयासााखे ब्ले्. गअणेे ेा ीसीस स्डवे्. याला ीलुचे अशकवावे  से 
वासेे.”  

“ आ् घा् क�र घेेले  सेल  ई बाीार्. एकदम ीलेु रे  रका. मग मागे ीडेल” 
आडेमासेा . 

ीण मासेार् वेगळेच ोावले. अस ूला घा् ब्लावरू अशकव ूलागले. आ ेआाडाचे मासेा 
आ्ेे. तयांचया आाे् एक  पे्म अशेय अमळाला आ्ेा. अस ू वगारे ीअआलाच येई. म्तया 
सााखे  �ा, र्स साळ ाेषेेले अलखाण ीाआरर तयाचे अलआ्णे क्ण्आ् ीणूर वांचायचया 
म्आाे ीडायचा. ीा्�ेे रेआम् ीअआला यायला लागला. भाभा ीा्�ा देे  गेला. चौदा या 
वष�च एसठ. एसठ. स् ीास केल्. े् दखे्ल वाचया माकारर्. खीू वाआवा झाल्. ेा् दखे्ल 
अस ू  ीकयाच अविाे  से. भ्रांे खीू ास.  



कॉले्ला गेला. पवेश अमळवेारा रांव अलआ्ले अस ेिा ेकुाााम ेेल्- ेांब्ळ्. 
अेथकया माणसारे ओाडूर अवचााले “एकच रांव राआ् अलआ्ेा येे? ेमुचया सकूल ल्वणग 
मिे ा् ेेल्च  आ ेेेवलेच अलआा.”   से मआणे तयारे ाॉमर ीाे अदला. 

“आा ीआा माझा ्नम दाखला. तयांे ेेल्- ेांब्ळ्  सेच  आ.े के आाेा् चकू द�ुसे 
रक् कां  आायला?” अस ू 

“ आ्  मआ् इथे चुका द�ुसे का्े राआ्, ऍडअमशर देे ्. सकूल ल्वणग मिे ्े रांव 
 सेल ेेच चालणाा.” े् माणसू 

अस ूरे राव बा्बा केले व ऍडअमशर घेेल् मरांे मात आलाआला लागल्. काआ्ेा् 
चकुेेय. ीण काय ेे सम्े र आेे.   

कॉले् स�ु झाले. अमत अमळाले. तयांचया  गआारे असरेमा ीआायला गेला.  अण ााा 
अवषणण झाला. े् गाण्, े् ीळाीळ, े्  घडा रागडा राच ,े् मााामाा् अस ूला दतुख् 
क�र गेल्. आ े सगळं ीआाेा रये. ााा अवअचत  आ.े “आ े  सले असरेमे कां कालेाे आ े
ल्क?” आा अवचाा सेवे ााअआला. तयारे असरेमाला ्ायचे थांबवले. अमतार् सवाळ् केल्, 
अचडवले ेा अस ूवा ीअाणाम  लसाच झाला. अमताराच े् सम्ाव ूलागला.  

“ीआा  ीण अवउाथ�  आ्े. आ े  सले असरेमे  ीले मर कलुअषे, अवचअले 
काेाे.  ीण मााामाा् वगाेै काणयास  उु्  आ्े्. आ ेबाे राआ्.” 

अमतार् आसंूर सवाळ् केल्. 
अस ू एकीाो् तयामुळे पतयेक ीा्�ेे ीअआला येे गेला. प्ाेसाांचा लाडका झाला. 

आलशाा्मुळे   यास काणााे अमतआ् अमळाले. अस ूला रव् अ�अे्े अदसू लागल्. तयारे 
अश�ण ीाेु झाले क�  य. ए. एसठ ला ्ायचे ोावले. व े् झालाआ्. 

असलेकशरचा ाॉमर भाेारा अेथकया  अिकाायारा अस ू मआणाला “सा! माझया रांवाे 
एक चकू ीअआकयाीासरू झालेल्  आ.े माझे सारेम ा् ेेल् लागले  आ.े ीण ्नम 
दाखकयाे ेे ेेल्-ेांब्ळ्  से  आ.े  �ा ेे कसे सिुााेा येईल?” 

“ ेा ्े चालेे  आ े ेेच अलआा. ेेवलेच अलअआलेे ेा ्ाे वगैाे बदलेे कां?” 
साआबे 

“्ाे राआ् बदले, ीण सा रंेा पॉबलेम राआ् रा  आायचा?” अस ू. 
“ आ् ेमुआ्  यठ ए एसठ झालाे. एक ््सासा मागर  आ.े या ाॉमर बा्बा इेा 

सस�अाकेस बा्बा ्नम दाखला ीण लावा. मआण्े ेमुआ् काआ् दडवलेे अकंवा बदललेे 
 से आ्णाा राआ्.” साआबे 

अस ूरे ेसेच केले. यावेळ् मराला बाे वासले. ीण एक अशकायला अमळाले. काम 
््सठयायया ग्�्रेआ् सलुभ कसे काेा येेे.      

े् गांव् वअडलारा भसेायला  ला. ीास्ल व गामसेवक िांवे भसेायला  ले. 



“ ीण  ेा कलेकसा  आाल.  मचयावा ल्भ ोेवा अस ेिा.” ीास्ल मार देे  
ब्लले. 

“रमसकाा काे् साआबे.”  से मआणे गामसेवकारे सा�ांग रमसकाा घाेला.  
आ ेसगळे ीआाणााया ेकुााम व सगणुेला वासले,  ीला मलुगा एकदम केवला म्ोा 

झाला. े् काय बरला आ ेेकुााामाला सम्ले दखे्ल राआ्. एवलेच सम्ले क� अस ूला 
अवठलारे ााा म्ोा माणसू बरवला. तयाला खीू  अिकाा अमळणाा. े् ल्कांचे भले 
काणाा. मआण्ेच तयांचे दवेु तयाला अमळणाा. े् ााा ीणुयवार आ्णाा. दवेाच् केवल् कृीा 
क� तयारे  सा ीणुयवार मलुगा  ीकया ी्स् ्नमाला घाेला. 

........... 
अस ू  ेा ााा लांब गेला आ्ेा. वेगळयाच पदेशांे, वेगळयाच भाषेचया पांेाे. ीण 

अस ू मराीासरू काम का्. ल्कारा भसेे. तयांचया  डचण् सम्रू घेई. कामांचा अरकाल 
लवका काे. ल्क खषू आ्  लागले. अस ूचे ाेकॉडर चमकदाा बर ूलागले. ीण अस ूला ीाे 
आलाआला लाग ू लागल्. या कामांमुळे, ल्कांचया पेमामुळे काआ्ेा् आ्ईल.  ाे  ीण ेा 
चांगले काम काे्य मग आ् आलाआला कां? तयाला सम्ेरा.  

तया  सीास रगाांे (र आ े ााेटांे) इलेकशर ्ाआ्ा झाले. अस ूकडे तयाचया 
अ्क�ाचा ीणूर भाा  ला. च्ख  यवसथा चालल् आ्े्. इलेकशर चाा अदवसांवा  ले. 
तया अदवश् संसयाकाळ् चााीांच ल्क तयाचया घा्  ले. एक ेा  भ ेााआ्लेले  मेदवााच 
आ्ेे. 

“काय  यवसथा बा्बा झाल्य रा?  मआ्च ीाे अरवडूर येणाा.  मचे ल्क 
 मआाला मे दणेाायारा गाडठयार् घे र येे्ल.  ी्झ्शर ््ा काे  आेे . ीण ेे 
काआ् अ्ंकणाा राआ्े.  मआ्च तयांरा अ्ंकू दणेाा राआ्. बुथ  मचया ेाबयांे  से्ल. 
ेमुआ् ा् काणाड्ळा काा.  मआ् ेमुचे   स ाा सरर पम्शर क�.” ेे  मेदवाा 
ब्ले आ्ेे. 

अस ूला काय आ्णाा याच् ीणूर ककीरा  ल्. तयारे ी्ल्स पमखुारा ब्लावरू 
घेेले. ी्ल्स बंद्बसे  यवअसथे काायच् ाडरा अदल्. 

“ आ् ीण आ े�लणग ीास�चे  मेदवाा ााा ेाकदवार  आेे . ेे दावेळ्  सेच अरवडूर 
येेाे. तयांरा अवा्ि केलाे ेा ेमुआाला तास आ्ईल.” ी्ल्स पमखु ब्लले.             

“आ े साकाा् काम  आ.े सवच् काम काणयाचा माझा अरिारा  आ.े एकआ् बथूवा 
गकिळ गडबड आ्ेा रये. ीअाणाम म् भ्गायला ेयाा  आ.े पसंग् गकिळ काणाायास 
 सक काायला मागेीलेु ीाआर रका.  सकया गुंडार्  ीकयावा ााजय केलेले कसे 
चालेल?” अस ू  

 ी्ल्स पमखु अरघरू गेले. अस ू अवचाााे ीडला.  ील् ल्कशाआ्  श्  आ?े 
गुंड ााजय काेाे? ल्क सआर काेाे?  श् कश् असससम ेयाा झाल्? एवलठयाे एक 



मराे शंका  ल्.  ीकयाला काय क� शके्ल आ ेल्क? मग अस ूरे ोावले. ्े साळ 
कायदशे्ा  आ,े ेेच आ्ईल आ ेीआायचे.   

ीलुचे द्र अदवस अस ू सवाररा अरवडणकु�चया बाबे्े क्णेाआ् गकिळ चालणाा 
राआ् आ् सचूरा देे  आ्ेा. तयाचा एकंदा  अवभारव ीाआरर सगळे  अिकाा् सम्रू गेले क� 
या वेळ् अरवडणूक खा्खाच् अरवडणकू  सणाा.  

अरवडणकु�चया अदवश् दगंा काणाायारा चांगलाच दणका बसला. च्ख  यवसथेमुळे 
सवर अरवडणकू  यवअसथे ीाा ीडल्. ीअआले गुंड  मदाा सीशेल ीडले. ल्कार् अस ूचा 
 द्  द् काायला साुवाे केल्. थ्डठयाच अदवसाे अस ूला बदल् झाकयाच् ाडरा आाेाे 
ीडल्. आालेले  मदेवाा माुाम भसेायला  ले मआणाले,  

“रवे  आाे, मआणरू बदल्वा स्डले. सम्ा काम कसं काायचं ेे. अ्थे ्ाल अेथे 
सम्रू काम काा. ाा्कााणयांश् ींगा राय घयायचा. एकमेकारा मदे काायच्. मग 
लवका बले् अमळे ्ाईल. रायेा कचायाे ाेकले ्ाल.” 

अस ू अवचाााे ीडला. साळ, कायदशे्ा काम केले ेा आ े ीअाणाम, ाा्कााणयांश् 
आाेअमळवण् केल् ेा े् ल्कांश् पेााणा. मराला र ीसणााे काम क�र समािार राआ् 
अमळायच.े मग तयाला एकदम भास झाला.  ीण खीू अोकाण् अााणाा  आ्े. ल्कांच् 
कामे काणाा  आ्े. ल्कांचे पेम अमळवणाा  आ्े. तयाला शांे वासले. तयारे र या 
्ाग् ्ायच् ेयाा् स�ु केल्.  

रव् ्ागा ेा एकदम ्ंगलाेला अ्कआा. साकाा् कामे, वासी, ासेे सगळाच 
कााभाा कागदावा आ्ई. पतय�ाे काआ्च राआ्. साकाा् ीैसे ाा्कााणयांचे अी�े लुबाडे. 
 अशअ�े ल्कारा  ीकया  अिकाााच् ्ाण्व ीण र आे्. तयांरा एकत क�र 
भडकवणााे ीण आ्ेे. ्ंगलाे श�े लीवरू साकाा् ल्कांवा आकले आ्े. राडलेले ल्क 
तयांरा साथ देे . ीअाअसथे् ाााच को्ण आ्े्. 

अस ू कामाला लागला. ाेशर, केा्स्र अवेाण ीअआले आाे् घेेले. गा्बाीयाे 
ी्आ्चेल याच् काळ्् घेेल्. ासेे बांिकामे  यवअसथे आ्  लागल्. ीैसे 
लुबाडणाायारा कंतासे दणेे बंद केले. तयामळेु रााा् झालेकयार् अस ू बाल ेकाा का्े 
मंंयांचे ीाय िाले. कि्च र येणााे मंत् अ्क�ाचया दौायावा  ले. म्ोठ या म्ोठ या शआााे 
अााले. खेडठयांकडे अााकले दखे्ल राआ्े. अस ूला ेंब् व्ा  ीदशे का्े मआणाले, “ााा 
ेकाा्  आेे  ेमुचया बाल. ल्कारा दखुव ूरका. आ् ल्कशाआ्  आ.े तयांचयासाो् काम 
 आायला ीाअआ्.े राआ्ेा  ील् बदल् कााव् लागेल.” 

अस ूचे अवचााचक चालू झाले. आ् यांच् ल्कशाआ्. ा् यांचयाच ल्कांसाो् 
ााबवलेल्. राव गा्बांचे ीण तयांचे ाेशर, ीैसे लुसणाा यांचे ल्क. काआ् राआ्  ीण 
 ीले काम चालूच ोेवायच.े मराला ीसणाा राआ् ेे कि्च काायचे राआ्.  



कश् क्ण ्ाणे ीण मंंयांच् िमक� ल्कारा सम्ल्. मंत् ीाे ्ाणाा, कसे 
्ाणाा याच् माअआे् तयार् अमळवल् व मंंयांचया गाड्वा ग्ळ्बाा झाला. गाडठया ीाे 
अााकया. कलेकसाला, ी्ल्स पमुखारा ब्लाणयांे  ले. आा आकला का झाला तयाच् 
चौकश् काणयाचा  दशे अदला गेला. बंद्बसे वालवरू दखे्ल मंत् गाड्रे ्ाणयास ेयाा 
र आे.े तयांच् घाब�र दयर्य  वसथा झाल् आ्े्. आले्कॉडसा मागवणयाचा आग ि�र 
बसले. अस ू कि् ाअासमिे मंंयांकडे ेा कि् ल्कारा सम्ावणयासाो् ्ंगलाे  से 
अााे आ्ेा. आअेलकॉडसा द्र अदवस ेा् अमळणाा राआ् याच् खात् ीसकयावा अस ू स्बे 
मंंयांच् वााे अरघाल्. ासेा बदलला. ्ंगल स�ु झाले व द्नआ् बा्लूा गा्ब  द्वास् 
 भ ेअदसले. अस ूला ेे  अभवादर का्े आ्ेे. कि् र आ ेेे या कलेकसाचया ााजयांे तयांरा 
ाेशर अमळू लागले आ्ेे. मंत् घाब�र गेले आ्े.े तयांचया गाड्चया द्नआ् बा्लूा 
ी्ल्सांचया गाडठया आ्तया ेा्आ् तयांरा भ्े्च वासे आ्े्. 

अस ू मात शांे अदसे आ्ेा.  अभवादर सव्काा्े आ्ेा.  
मंत् गेले. अस ू घा्  ला. ब्ग भ� लागला. के आाआ् बदल्च् ाडरा येणाा आ े

अरअाे  सेच मर सांगे आ्ेे. झालेआ् ेसेच. मंंयार् अाी्सर अदला, “ल्कारा साकाा अव�ा 
भडकवणाायांश् कलेकसा साम्ल अदसेाे. बदल् काणे य्यय वासेे.” 

मंंयांच् इच्ा ेाबडे्ी  ंमलाे  ल्. ल्केच्ा काय आ ेल्कशाआ्े बअघेले ेा 
ााजय चालेल कसे? या अवचाााच् ााजय  यवसथा, तयांे ल्केच्ेला सथार र आेे. अस ू 
ेयाा  सलेले चंब ूगवाळे  चलूर अरघाले.  

रवे गांव, रवे ल्क, र या समसया ा् बदले र आे् े् एकच ग्�. ाा्कााण्. या 
ाा्कााण् मंंयारा अस ूरे ल्कांसाो् काम काणे ीसंे र आे.े पतयेक अ्क�ाला एक 
ीालक मंत्  से व े्  ीकया खास ल्कांसाो्च काम काायला सांगे. ेेआ् साकाा् ीैसे 
लासणयाचे काम. आ् लूसमाा  घडठया ड्ळयार् ीआाणे अस ूला शकय रसे. े् काम 
कायदशे्ाीणे का्. ीण मंत् रााा् आ्े. अस ूच् बदल् मग ोालेल्. काआ् वषााे चौदा 
अ्कआ े अा�र झाकयावा अस ूचे काय काायचे आा म्ोा प् साकाा सम्ा  भा ााआ्ला. 
अस ूच् बदल्  ीकया अ्क�ांे आ्णाा राआ् यासाो् सवर ीालकमंत् द�  से.  

सवाररा एक गआर क्डे ीडे. गांवाेरू  लेला,  अेशय गा्ब घाचा अस ू ीैशाचया 
म्आांे का र आेा ीडे. इेा साकाा्  अिकाा् क्णतयाआ् मंंयाचया एका कसा�ाला 
 ससुलेले  से. आा मंत् चालूर सम्ा  ले ेा् भ्क घाल्े रसे. एका सआासयाय् 
 अिकाायांर् ्े आा अवचााले ेे आा मआणाला “ ीण शीथ घेेल् े् अवसाला काय?  ीैसे 
 य्यय मागाररे कमवणे व दा्डेख्ाां बा्बा साम्ल आ्णे यांे ााक काय? माझयाच 
ल्कांरा लुसायचे? गा्ब् म् दखे्ल ीाअआल्  आ.े े् कां  आ ेआ ेया ल्कांरा ीाअआकयावा 
सम्ेे. ा् ीांच वष� ीैसे खाणं बंद काा. इमारदाा्रे ााजय चालवा. ीआा दशे ीांच वषााे 
कुोे ी्आ्चेल.”      



अस ू ्ा् बदकया अमळवे आ्ेा, ेा् तयाचे ाेकॉडर सवच् आ्ेे. क्णेाआ् द्ष तयाला 
अमळे रसे. मग को्ा काय ीण आळव् अश�ा दखे्ल उायला कुण् ि्े रसे. मग एकच 
अश�ा  ाे. बदल् का्े ाआा. ीण  ेा मंंयांचया अवा्िामळेु ेेआ् शकय र आेे. शेवस् 
अस ूला ाा्िार्ेच एका रगणय खातयांे ोेवायचे ोाले. ेश् तयाच् बदल् झाल्. 

काम काायचे ेा कुोेआ् संि्  आचे. सस्स्सस्कल अडीासरमेस मिे अस ू �् ूझाला. 
या अोकाण् सवरच  ााम का्े. काम रसेच. काळया ीाणयाचया अश�ेसााख् अश�ा मआण्े 
आ ेाअास. ीण अस ू गडी थ्डाच बसणाा. �ा अडीासरमेस मिे काय आ्ेे सम्णया ीे�ा 
काय केले ीाअआ्े आ े सम्ायला तयारे साुवाे केल्. तयाला िककाच बसला. इथकया 
ल्कार् साकाा् कामका्ाचे अरय््र काय आ्ेे व खा्खा पगे् काय झाल्. याचे 
दखे्ल अाी्सर साकााला उायचे आ्ेे. क्णतयाआ् मंंयाला रक्  सलेले आ े अाी्सर. मग ेे 
बरेच रसे. यारे ााईल्  सकसूर गेकया  रेक वषारेकया अरय््राच् माअआे् अवषयवाा 
वेगळ् काायला सुावाे केल्. ााईल् बरे चालकया. खाउ अवेाण य््रा, मसयानर 
भ््र य््रा, असंचर य््रा, दळणवळण य््रा  शा अकतयेक सुंदा य््रा तयारे 
वाचकया. मग अवचाा क� लागला एवलठया सुंदा य््रा ीाुया झाकया  से्ल?  यवअसथे 
चाले  से्ल. तयांरे तयाचया वाचया  अिकाायारा अवचााले “या एवलठया य््रा कशा 
चालकयाे तयाच् माअआे् क्णतया ्ाग्  आ?े मला अमळाल्च राआ्.” 

“ आ् कशाला रक् तयाे ीडेा,  ाामाचे काम  आ,े  ााम काा.  ीकया 
वासठयाला क्ण्आ् ्ाे राआ्. कशाला काेा आ?े” साआबे 

“सा मला आ ेमाझयाच माअआे्साो् ीाअआ्.े अरय््र काय, ेे कसे ीाेु झाले, तयाचा 
सामाअ्क ाायदा काय झाला आ ेरक् का े्लूर ीआायला? मला आ ेकाायला  वडेल. म् 
सवर अोकाण् ्ा र माअआे् ग्ळा काायला ेयाा  आ.े ेमुआ् ेश् ाडरा काला.” अस ू 

साआबेारे अवचाा केला. अरार्ााळया अोकाण् ्ा र माअआे् ग्ळा काणयासाो् खीू 
ीैसे  ंदा्ीतकाेरू पवासभ�या साो् अमळेाे. ीण दा वष�  ंदा्े ५० सकके ीैसे ीाे 
्ाेाे. कााण क्ण् ्ाणयास ेयााच रसे्. आा वेडा काणाा  सेल ेा क� द.े ेेवलेच 
ब्ेस वाीाले ्ाईल. 

 अण अस ू कामाला लागला. दौाे स�ु झाले. माअआे्  गद् साकाा् कागदांसकस 
ेयाा आ्  लागल्. एका अोकाण् भसे अदल् क� सगळयाच य््रांच् माअआे् ग्ळा 
काायचा. द्र वषााे तयारे सवर माअआे् ग्ळा केल्. तयाला िकका बसला. पतयेक य््रेे 
तया तया वेळचया मंंयारे  ील् ी्ेड् भ�र घेेल् आ्े्. ााअआलेकया ीैशाेरू  अिकाा् 
 ील् ी्ेड् भाे आ्ेे. सस्स्सस्कल सककेवाा् अस ूरे कालल्. मंत् ४० सकके, 
 अिकाा् २०सकके, खाल्ल कााकूर डयरू वगैाे ५ सकके कंतासदाा १५ सकके मग 
कामासाो् खचर ा् २० सकके. सवााे ्ासे गडबड असंचर य््रा व मसयानर भ््र 
य््रेे आ्े्. या बा्बाच अस ू पमाण मआणरू तया तया अोकाण् ्मवलेले ीाुावेआ् ््डे 



आ्ेा. काम  तयंे च्ख आ्े आ्े.े दसुाया क्णालाआ् ास र आेा मआणूर याचया ााईल् 
क्ण् वाच्ेआ् र आे.े 

ीाे अस ूला भास झाला. तयाचया आाेरू एक बाोब ेयाा झालाय, असकअसके्  आ.े 
जया अदवश् ाुसेल तया अदवश् सगळे साकाा आादाेल.  

तयाला भास आ्े आ्ेा गांव् चालल्े. साकाा् र्का् गेल्य. क्सर कचेायांे 
ब्लवरू ्बानया आ्े  आेे . ््वे मााणयाचया िमकया अमळे  आेे .  ीाय मआणूर अस ू 
 ेा ाअासमिे  भगं मआण ूलागला.  

अासाया  आायला द्र वष�च  आेे . दशेाश् इमार ााखणयाच् घेेलेल् शीथ 
 ोवल् क� अस ूला प् ीडे्य.  ीण केले ेे बा्बा क� चूक? ेे ्ा बा्बा ेा एवले 
सगळे ल्क काेाे ेे चूक कसे? भ्र क�र दखे्ल मर  �ा देे  राआ्.  �ा ीयाे  से 
कि्च झाले र आेे. मरारे काय चकू काय बा्बा ेे �णाे सांग्ेले आ्ेे. मआणरूच अस ू 
काम र काेा  ााम क� लागला आ्ेा,  भगं मआण ूलागला आ्ेा.  

थ्डठयाच अदवसांे एक साांग रावाचा रवा  अिकाा् अडीासरमेस मिे  ला. साआबे 
मआणाले “काय क्णतया मंंयाश् सकका खेळलाे?”  

“सगळयाच.” साांग �बाबाे ब्लूर गेला. 
“आ्! मग ेे बघा अस ेिा, ेमुचे असर्या.” साआबेार् सांगेाच े् अस ूकडे  ला, 

ब्लला.  ीलुचया काआ् अदवसांे े् काम श्ि ूलागला. 
........ 
........ 
ाात रुके्च आ्े आ्े्. अस ूरे स् आ्वा बाेमया लावकया.  अण  डालाच क्स् 

क्स् �ीयांच् कौभांड बाेमयाे  लगडे आ्े्. तयाचया ााईल मिले ीाुावे दाखवले ्ाे 
आ्ेे. बाोब सा्स झाला आ्ेा. साकाा् ी�ाचे ल्क समथरर काणयाचा पयतर का्े आ्ेे. 
अवा्ि् ी�ाचे ््ाांे आकला चलवे आ्े.े द्घेआ् सााखेच च्ा  आेे  आ े अस ूला माआ्े 
आ्ेे. 

....... 
या  शा ााईल क्ण् ेयाा केकया याच् चौकश् सु� झाल्. क्णतयाआ् मंतालयारे 

आ् माअआे् मागेल् र आे् ेा् ााईल कशा व कुोूर  कया? 
अस ूचे  भगं मआणणे  अवाे झाले. े्  ोला व साआबेाकडे ्ा र ब्लला साआबे आ् 

सगळ् माअआे् माझया ााईल मिे आ्े्. ीण े् बाआाे कश् गेल् खा्खाच मला माआ्े 
राआ्. सवर ााईकस ेा इथेच  आेे . 

साआबे आादाला मआणाला “अस ेिा वास लावल्े ेमुआ्. द्र मअआनयांे अासाया आ्णाा 
आ्े्.  ेा सगळे  लसेच आ्णाा. ेुमचे ीण व  मचे ीण.” 



अस ूला संशय  ला आ े साांगचेच काम  सणाा. े् तयाला मआणाला “साआबे 
मआणेाे ेे व म् ग्तयाे येणाा. आ ेेुमआ्च केलेे रा?” 

“एवला वेळ लागला ेमुआाला सम्ायला?  आ् एवले सुंदा काम क�र काय ााईल 
मिे ोेवायच.े शीथ  ोवा. ल्कांसाो् काम काायचेय  ीण. या भकुकड मंंयांसाो् 
राआ्. काआ् काळ्् क� रका. ेमुआाला काआ् आ्णाा राआ्. काआ् झालेच ेा सगळ्  य 
ए एसठ च् लॉब्  भ् काणाा म् ेमुचया ीाो्श्. कसला गनुआा केलाय ेमुआ्?  आ् एवलठया 
सुंदा कामासाो् गौाव  आायला ीाअआ्े ेमुचा. दसुाया दशेाे झाला  सेा. या दशेाे राआ् 
झाला ेा् ल्क बघा ेमुआाला ड्कयावा घेेाे क� राआ्. काआ् घाब� रका. काय आ्ेेय ेे 
मला सांगे चला. म् यांरा ी�ुर  ाणाा  आ.े” साांग  

अस ू शांे झाला. साआबेारे सवेतच् काेड् वाचवायसाो् चगुल् केल्. या ााईकस 
अस ेिा रे ेयाा केकयाे. चाा ेासांे सगळया मंंयारा माअआे् अमळाल्. ीण काणाा 
काय? सगळ् माअआे् ीाुा या सकस बाआाे  ल् आ्े्. 

ममुयमंंयार् अस ूला ब्लावले. मआणाले “ेमुआाला  सले काम  वडे आ्ेे ेा 
सांगायचे रा  मआाला आ े र माग्ेलेले काम कुोे काे बसलाे ेमुआ्. ेमुआाला याच् 
ीावारग् क्ण् अदल्?”  

“म् साआबेांचया ीावारग्रेच आ ेकाम केलेय. ेसे तयांचे ीत  आ ेमाझयाकडे.” अस ू 
“ आ् यामुळे ााजयांे गकिळ  डेल,  ाा्क मा्ेल तयाचे काय?” ममुयमंत् 
“आ े अरय््राचे ीैसे खाणे आ े  ाा्क मआणेाे क� साुाजय आ े मला सम्े राआ् 

 आ.े” अस ू 
“ेमुआ् इरकवाया्ला ेयाा ाआा. ीाआरर घेईर ेमुआाला. चालेे  आा.” ममुयमंत्. 
अस ू  ीकया ्ाग् ी्चला. साांग िांवेच  ला. सवर ्कूर मआणाला “ ्चया 

बाेमया ्क व  उा दांड् माा” 
“कां ाे बाबा.” अस ू 
“म् सांगे्रा ेसे का. म् ेलुा वाचवे् क� राआ् ेे बघ.” 
अस ू बाेमया ्के आ्ेा. बाेम् दणेााा  ेा सरसरास् बाेम् सांगणाा आ्ेा. तयारे 

साुवाे केल्.  
“ ीकया मुमयमंंयार्  ीकयाच  अिकाायाला िमकावले. आ् माअआे् ग्ळाच कां 

केल् आ ेअवचा�र चौकश् बसवणयाच् िमक� अदल्. वा एखाउा र्काा सााखे चालेे  आा 
मआणरू सांग्ेले.  ीले ाा्कााण् स�ेसाो् क्णतया थााला ्ाेाे ेे ीआा.” 

दााावा बेल वा्ल्. अस ूरे दाा  घडले, े् सआा साे ल्क  ंे घुसलेच. माईक, 
क्मेाे व इेा सामार घेवरू तयार् बाआाेचया ख्ल्चा कब्ा घेेला. डलग मिे वाया् बसवे 
गेले. 



स् आ्वा बाेमया चालूच आ्तया. तया माणसांे एक माईक ीकडूर  सलेकया मलु्र् 
ा्र लावला. मआणाल् “वईु  ा ाेड् ”   

दसुाया �ण् स् आ्वा बाेम् दणेााा सांग ू लागला “ ्  मआ्  ीकयाला आ् 
माअआे् ग्ळा काणााया माणसाच् मुलाखे े्आ् लाईव दाखवणाा  आ्े.” 

“ाेखा माझा  वा् येे्य? मलुाखे चालू का” 
“आ्. आ े  आेे  अस ेिा. एक  ीााईस  अिकाा्. अस ेिा  ीण आ् साकाा् 

य््रांच् व तयांच् वाेाआाे काणाायांच् माअआे् ग्ळा केल्े?” ाेखा रामक मलुग् 
“आ ेीआा आ् साकाा् माअआे्  आ.े वा्�ांचया ीावारग् अशवाय म् काआ्च ब्लू शके 

राआ्.  ीण मला  ग्दा सचूरा द ेर  ले राआ्े.” अस ू. 
“आा ीबल्क इसंाेससचा, ल्कांचया अविासघाेाचा प्  आ े  से राआ् कां वासे 

 ीकयाला?” ाेखा 
“आ े्ा् ेमुआाला वासे  सले ेा् साकाा् माअआे् म् बाआाे ब्लू शके राआ्. म् 

क्णेाआ् दु् ्ाा या बाेम्ला देे  राआ् आ ेल�ाे घया.” अस ू 
“ ्  ील् ममुयमंंयांबा्बा भसे झाल्?” ाेखा 
“ मचया व मंंयाचया भसे् कामारुसाा वाांवाा आ्ेच  सेाे तयाे रव्र काय?” 

अस ू. 
“ीण  ्च् अमसणग आ् माअआे् ेमुआ् ग्ळा केल्े या बाबे आ्े्  श्  मच् 

माअआे्  आ.े तयांर्  ीकयाला  ीशबद वाीाकयाचेआ् सम्ले. चालेे  आा मआणाले. खाे 
 आ ेरा?” ाेखा 

“वा!  मचया द्घांचया अमसणगच् इेक� माअआे् ेमुआ् सांगेाय मग माझया 
मलुाखे्च् काय ्�ा्? माझयाीे�ा काय घडले आ ेेमुआालाच ्ासे माअआे् अदसेे.” अस ू 

 “अरशांे आ् ई् सा गाय. करामसर रअथंग.” ाेखा. 
मलुाखे संील्. अस ूला रवल वासले  ीकयांे ीूणर  य ए एसठ के आा घसुला आचे 

सम्ले राआ्. काआ् राकााले राआ् कशाला आ्कााआ् राआ्. ीण आा साांग ााा ीुले 
चाललाय. तयाला थ्डे  वाले ीाअआ्.े अमअडयाे ्ायच् काय ्�ा? आा रामाअरााळा 
ााआाे्य. अस ू मात चक युआाे साीडे्य. 

दसुाया अदवश् ाअासमिे ी्चेाच साांग िांवेच  ला. “काय मसे  �ाे अदल्स. 
आचे ीाअआ्े आ्ेे मला. कशाेच टानसीानस्  णायला देे  राआ्े आ ेमंत् ल्क. मल्दा 
्ाईल रा यांचा.” साांग ी्स अेडक�रे ब्ले आ्ेा.  

......... 
सेकेसा् साआबे  चारक  ले. बा्बा  ंडासेकेसा् ीण लगबग्रे येे आ्ेे. ेे केब्र 

मिे अशाेाराच ््ाांे ओाडले “अस ेिारा ब्लावले सांग ाे.” डयरू अस ूकडे ीाआर लागला. 
अस ू र्मसूीणे केब्रकडे अरघाला. 



“या अस ेिा! या!  मआाला काय कम् कामे  आेे  ेे आ े ेमुआ्  ्रू वालवरू 
ोेवेाय? काय दतुख काय  आ ेेमुचं? क्णें अावॉअडाग ी्ससणग ीाअआ्े का? काे् ेश् 
अशााा्श ीण आ ेिंद ेस्डा. खाेा  ् ेमुचा शेवसचा अदवस ोाला  सेा. ीण काल 
स् आ्वा काआ् ब्लला राआ्े मआणरू वाचलाे.” सेकेसा् ेाडेाड ब्ले आ्ेे. 

“एवल् साकाा अवा्िाे डॉकयमुेससठ का ेयाा केल्े? क्ण् ाडरा केल्?” सेकेसा् 
“साआबे, तयांरा काम ्ासे र आेे. कि्आ् अविारसभेे  प् अवचााला ेा माअआे् 

 साव् मआणूर म् संमे झाल् तयांचया बा्बा. म्च ाडरा कालल् ीण ककीरा 
अस ेिाच्च.”  ंडासेकेसा् ब्लले. 

“अस ेिा, द्डवषर  आ े अासायामेसला ेमुआाला. मंत् साआबेांच् इच्ा  आ े ेमुआ् 
ेबयेे्चे कााण दाखवरू  ल� अासायामेस घयाव्. मग ेमुआाला क्णतया ेा् काी�ाेशरवा 
 ीॉईसं क�. मला वासें वाद वालवणयाीे�ा मंत्साआबेांचे मारावे. सवाासाो् चांगले.” 
सेकेसा् 

“साआबे ीण  ीण मंंयांसाो् काम काायचे क� दशेासाो्?” अस ेिा 
“थांबवा! आ ेथांबवा. आा दशे  साच चालणाा  आ.े ेमुचया एकसठयारे काय आ्णाा 

 आ.े ेमुचा अवचाा अदसे राआ्. घया सकका साआबेांश्.  आ् के आा राआ्से  आाल या 
्गाेरू माआ्े ीण ीडणाा राआ्. तयांचे अी�े ेमुआाला स्डणाा राआ्े. माझे मारा 
अासायामेस घया.” सेकेसा् 

“साआबे सम्ावे् म् तयांरा.”  ंडासेकेसा्.  
“सम्वा.  उाीयाे मला कळवा. मग ीलुचे काय काायचे ेे ोाव.ू” सेकेसा् 
अमसणग संील्. साांग िांवे  ला. “काय अस ेिा काय ेंब् अमळाल्?” 
“बाबााे ेुझयाश् ब्लेारा अवचाा काायला लागेल. राआ्ेा संसयाकाळ् सरसरास् 

बाेम् दशे्ल.  अण काय ाे  ीले सेकेसा्  य. ए. एसठ चेच रा? मग तयार् क्डाला 
सी्सर काायचे  क� मंंयारा?” अस ू. 

“ ाे आ ेल्क  ग्दा मंंयाराच सी्सर काेाे. ीलेु केस म्ो् झाल् ेा क्डाला. का 
ेझुयावा काय ऍकशर ोावल्? ससीेशर क� ा्सरडठ अासायामेस क� अडीासरमेसल 
ईरकवाया्?” साांग                                

“्ा  द ेाे.  ्रू काआ्च राआ् सम्ले. ्े काे्ल ेे ीाआर मग.  ीकया साआबेांवा 
स्डलंय” अस ू. 

“ेलुा ससीेड काणाा. चौकश् आ्णाा. मग आळवा  ा्ी अस  काणाा  अण अासाया 
 आायला लावणाा.  ीले साआबे सवुणरमसय श्िणयांे ीसाईे  आेे .” साांग. 

 अण झालेआ् ेसेच. चौकश्च् र्स्स अरघाल्. सआा मअआरे चौकश् चालल्. 
गआृमंतालयांे ीांच मअआरे  डकल् व अस ूरे चाा मअआरे  ग्दाच र्का्ेरू अासायामेस 



घेेल्. साांग मात कायम अस ूचया संीकारे ााआर लागला. मआणायचा “ेलुा माझ् गा् 
लागणाा. आ ेमंत् मआण्े साीाच् ्ाे. ेे ेलुा सेवणाा.” 

झालेआ् ेसेच. 
अस ूवा  ा्ी झाला. अस ूरे खाे रांव साकाा ीासूर दडवले. ेेल्-ेांब्ळ् ्व्् 

ा् ेेल् लावरू साकााच् घ्ा ासवणकू केल्. मआणरू साकाारे तयाच् ीेशर, पॉ आ्डंड 
ांड उायचे राकााले.  

साांगरे अस ूचया स�ा घेवरू केस केल्. आायक्सारे अरकाल अस ूचया बा्रेू लागला. 
साकाा सपु्म क्सारे गेले  आ.े साांगला खात्  आ ेअरकाल अस ूचयाच बा्रेू लागणाा. 
तयारे साकाा अवा्िाे ाार  ोवले  आ.े अमअडयामिे दाा्् र या र या ााईल  घडे 
 आेे . 

अस ू गांव् ी्चला  आ.े भ्रे चालू  आेे . तयाला एक  े्व समािार अमळाले 
 आ.े आायक्सररे अरकालाे मआसले  आ.े “तयाचे रांव, ेेल् काय अकंवा ेेल् ेांब्ळ् काय, 
यारे साकााच् ासवणकू अस  आ्े राआ्. द्नआ्े्ल क्णेेआ् रांव वाीाणयाचा  अिकाा 
अस ेिा यांरा आ्ेा व तयार् े् शाळेीासरू े् र्का् ीयाे वाीाला. यांे क्णे्आ् 
ासवणूक राआ्. क� ासवणकु�चा मारसआ् राआ्. तयांर् र्का् सव्कााेारा ्नमदाखला 
््डला आ्ेा. तयांचा कुोेच द्ष  लळे राआ्. साकााचे काम ाााच  ंिळेीणारे चालेे 
 सेच अदसेे.”  

रावावा अशककाम्ेरब झाकयारे अस ू  अेशय  रंदला  आ.े 
प्ा ीलेु के आाेा् सखु् आ्ईल  श्  शा का्े भ्र काे्  आ.े ााेटाचया 

ककयाणासाो्. ............... 
साोा  �ााच् आ् कआाण् साुळ(?) संीणूर. 
      
                            ************* 
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