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छांद : शालेय िीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे हवहवध
वतामानपत्र, दैहनक, साप्ताहिक, माहसकात वैचाररक लेख हलहिण्याचा छांद आिे. िीवन-हशिण
या शैिहणक माहसकातून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाहशत झाले आिेत. सध्या दैहनक लोकपत्रच्या
दर सोमवारी ऑफ हपररयड सदराखाली क्रमशः लेख प्रकाहशत िोत आिेत, ज्यात शैिहणक
हवषयी हवचार माांडत असतात. लिान मुलाांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख हलहितात तसेच त्याना
मनोरां िनातून शब्दसांपत्ती वाढवी याांसाठी हवहवध मनोरां िक शब्दकोडे तयार करतात. िे की
दर रहववारी दैहनक देशोन्नतीच्या फनक्लब पेि वर गेल्या दीड वषाापासुन क्रमशः प्रकाहशत
िोत आिे. हवद्यार्थयाांना सतत कामात व्यस्त ठे वण्यासाठी हवहवध उपक्रम तयार करतात आहण
त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून हशकहवण्याचा प्रयत्न असतो.
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. या पुस्तकात कािी चूका ककवा त्रुटी असतील

तर त्या माझ्या हनदशानास आणुन ददल्यास मी आपला अत्यांत आभारी रािीन.
पुस्तकातील हवचार पयाायाने पुस्तक आवडल्यास आपल्या हमत्र पररवारात िरूर
share कराल अशी अपेिा करतो. धन्यवाद
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*खरी सांपत्ती *

अहमत िा बँकेत कारकू न. त्याची पत्नी नयना प्राथहमक शाळे त हशहिका.
दोघाांनािी चाांगला पगार िोता. त्याांचां कु टुांब सुखी व समाधानी िोतां, अमन व पूिा
नावाची दोन गोंडस मुलां देवाने त्याांच्या पदरात ददली िोती. त्याांच्या िीवनात
कोणत्याच गोटीची वाणवा नव्िती, टु मदार घर, गाडी, कलर टीव्िी, फ्रीि आदी
सार्या चैनीच्या वस्तू त्याांच्या घरात िोत्या. िशी पगारात वाढ िोऊ लागली. तशी
चैनीच्या वस्तूांची गदी घरात वाढू लागली; परां तु नयना िी वेगळ्या स्वभावाची
िोती. ती स्वाथीपणाने हवचार करणारी िोती. त्यामुळे रािा-राणीच्या सांसारात
हतने सासू व सासर्याला स्थानच ददले नािी. िेव्िा अमन िन्मला तेव्िा हतला एका
बाईची गरि भासू लागली. त्यामुळे आता तरी ती आई-वहडलाांना बोलहवण्यास
साांगेल िा अहमतचा हवचार पुरता फोल ठरला. अमनचा साांभाळ करण्यासाठी एका
कामवाली बाईला महिना पाचशे रूपयाांच्या बोलीवर हतने ठे वून घेतले. अमनची
िबाबदारी बाईवर सोपवून दोघेिी आपापल्या नोकरीला िाऊ लागले. त्याांचे
ददवस तसे मिेत व आनांदात िात िोते. सुट्टीच्या ददवशीच त्याांना मोकळा वेळ
हमळायचा, तोिी कोणतया ना कोणत्या कायाक्रमाने हनघून िायचा. त्यामुळे त्याांच्या
कु टुांबात कधी प्रेमाचे सांवाद ऐकायला वा बघायला हमळतच नव्िते, नेिमी धावपळ
असायची. त्याांच्या शेिारीच लिानशा घरात मोिन व त्याची पत्नी सुमन याांचे
कु टुांब राित िोते. मोिन एका खािगी कां पनीत नोकरी करीत िोता, त्याची पत्नी
सुमन आपले घरकाम साांभाळू न हशवण, मेिद
ां ी क्लास चालवत िोती. सुमन िी
नावाप्रमाणेच चाांगल्या मनाची िोती. सासू-सासरे वृद्ध झाल्यामुळे त्याांच्याने कािी
काम करवत नािी म्िणून त्याांना येथेच बोलावून घेण्याचा िट्ट हतने मोिनिवळ
धरला िोता. मात्र मोिनचा तुटपुांिा पगार, त्यात आपलेच घर नीट चालत नािी,
तेव्िा त्याांची कशी व्यवस्था करणार? त्यापेिा ते गावाकडे िास्त आनांदी राितील,
अशी धारणा मोिनची िोती; पण सुमन ऐकायला तयार नव्िती. त्यामुळे मोिनला
अखेर आपल्या आई-वहडलाांना बोलावून आणावे लागले. त्याांनीसुद्धा आपल्या
मुलाांची समस्या िाणून घेऊन एकाच खोलीतल्या त्या घरात अजडिेस्ट झाले.

आपल्यामुळे मोिनला त्रास िोणार नािी. याकडे त्याांनी लि ठे वले. त्यामुळे त्याांचा
काडीमात्र त्रास वाटत नव्िता, उलट घरातील लिानसिान कामे ते करू लागले.
सुमन आहण मोिनला सुधीर आहण सुधा अशी दोन मुलां िोती. लिानाचे मोठे
िोताना त्याांचा हशिणावरील खचािी वाढू लागला. त्याांनी आपल्या मुलाांना मराठी
माध्यमाच्या शाळे त टाकलां. सुमन बारावीपयांत हशकलेली िोती. त्यामुळे सायांकाळी
त्याांचा सराव घेऊ लागली. सायांकाळी आिोबाच्या तोंडू न रामरिा स्त्रोत्र,
रामायण, मिाभारतातील गोटी, श्लोक ऐकू न मुलां शाांतपणे झोपू लागली.
सुधीर, सुधा याांच्यावर चाांगले सांस्कार घडू लागल्याने त्याांची प्रगती िोऊ लागली.
याउलट अहमत व नयना याांनी आपल्या दोन्िी मुलाांना इां रजीिी माध्यमाच्या शाळे त
प्रवेश ददला. त्याांना पैशाची काळिी नव्िती; पण मुलाांना चाांगले हशिण हमळावे
यासाठी त्याांनी खूप पैसा नतून प्रहसद्ध असलेल्या शाळे त टाकले. मुलाांना काय िवे
काय नको िे पािण्यासाठी या दोघाांना नोकरीच्या धावपळीत वेळच हमळत नव्िता.
आिी-आिोबाांचे प्रेम तर त्याांना पुस्तकातूनच हमळायचे, त्यामुळे दोन्िी मुलां
मानहसकदृट्या खचू लागली. अमन शाळे त कमी व बािेर िास्त राू  लागला.
पॉके टमनीचे पैसे उडवीत हमत्राांसोबत मिा करू लागला. पूिा िट्टी स्वभावाची
बनत गेली. त्यामुळे हतला कु णी मैत्रीण हमळाली नािी. शालाांत परीिेचे ददवस
िवळ आले तसे अहमत व नयनाला मुलाांची काळिी वाटू लागली. परीिा सांपून
हनकाल लागला, तेव्िा अमन अगदी कमी गुण हमळवून उत्तीणा झाला. पुढे चाांगले
हशिण घेऊन सुधीर डॉक्टर िोऊन िेव्िा मोिन व सुमनच्या पाया पडत िोता
तेव्िा त्याांची छाती गवााने फु लून गेली. अमन मिा करण्यासाठीच कॉलेिला
िातराहिला. त्याांचे पूणा िीवन आई-वहडलाांच्या पैशावरच चालू िोते. ते अखेरपयांत
पैसा या बनावट सांपत्तीच्या मागेच धावत िोते; परांतु खरी सांपत्ती असलेल्या
आपल्या लेकराांकडे कधी पाहिले नािी. त्यामुळे आि त्याांचा मुलगा बेकार बनून
घरी बसला आिे. अथाात सांस्काररत मुलां िीच खरी सांपत्ती आिे.
…………………………. ***************………………

*नावाची लक्ष्मी *
सररा . . . . . असा दुरवरून आवाि ऐकू आला. तसा आवािाच्या ददशेने मागे वळू न
पाहिलां तर कडेवर एक लिान मूल घेवून येणारी बाई दृटीस पडली. िेमतेम वीसबावीस वषााची ती पोरगी ; परां तु वयाने वयस्कर वाटावी अशी ददसत िोती.
िवळिवळ पळतच ती माझयािवळ आली. मी कािी बोलण्याच्या अगोदरच ती
म्िणाली, "सर मला नळखलां नािी का? " मी नकाराथी मान िलवून नािी एवढांच
उत्तर ददलां. नळखीचा चेिरा वाटत िोता, परां तु नाव व गाव लिात येत नव्िते.
शेवटी हतनेच साांहगतले "सर, मी वगाात उशीरा येणारी आहण अधाा तास आधीच
िाणारी. . . " हतचे शब्द अधावट तोडत मला हतचे नाव आठवले आहण म्िटलो "तुझे
नाव लक्ष्मी ना " बरोबर, लगबग दिा-बारा वषाानांतर हतची भेट झाली. हतची ती
अवस्था पाू न हतला अनेक प्रश्न हवचारून हतची माहिती काढली. मनोमन खुप
दु:ख वाटलां. तेवढ्यात माझी बस आल्यामुळे मी हतचा हनरोप घेतला आहण शाळे ला
िाणार्या बसमध्ये एका हखडकीपाशी येऊन बसलो. बस वेगात धावत िोती. अनेक
लिान-मोठी झाडे त्याच वेगात मागे िात िोती. माझे मन सुद्धा दिा-बारा
वषाापूवीच्या गावातील शाळे ला िाऊन पोिोचले. गावात पहिली तेसातवी
वगाापयांतची सरकारी शाळा िोती. गावात सवाच िातीतील लोक समसमान अशी
िोती. परां तु िाताच्या बोटावर मोिता येतील एवढेच लोक सधन िोते. तर बाकी
सवा मिुरी करून उदरहनवााि करणारे कु टूांब िोते. शाळे तील मुलाांचा गणवेश, त्याांचे
दप्तर, रािणीमान पाू न मनाला थोडां उत्साि आला. यारठकाणी कािी तरी हनमााण
करायचे आिे. . . या हनश्चयाने सातव्या वगााची ििेरीपट घेवून वगाात प्रवेश के लो.
वगाात एकू ण वीस मुले, त्यापैकी आठ मुली िोत्या. उपहस्थती बर्यापैकी. मुलाांची
ििेरी घ्यायला सुरूवात के ली. एकानांतर एक ििरी देत िोते. लक्ष्मी. . . . असे नाव
उच्चारताच हतची मैत्रीण म्िणाली, सर ती येईल एवढ्यात. थोड्याच वेळानांतर ती
आली. मी हतच्यावर रागावणार िोतो, परां तु हतची अवस्था पाू न मला हतच्यावर
कीव आली आहण वगाात बसण्याची परवानगी ददलो. गरगरीत गोल चेिरा, के स
हवस्कटलेले, अांगावर फाटलेले कपडे आहण घाईघाईत ती शाळे ला आली आिे, असे
वाटत िोते. यापुढे उहशरा यायचे नािी अशी तांबी देऊन हतला वगाात बसहवले .
वगाातील मुलाांची चाचणी घेऊन कोण कसा आिे? िे पािण्यासाठी कािी प्रश्न

हवचारले तेव्िा सवाच्या सवा प्रश्नाांच्या उत्तराांसाठी हतचे िात वर िोते. लक्ष्मी
चुणचुणीत, चाणाि व हुशार आिे, िे माझ्या बुद्धीने तेव्िाच िेरले. दुपार टळली
िोती, शाळा सुटायला िेमतेम अधाा तास बाकी असताांना. ती दबक्या पावलाांनी
माझ्या िवळ आली आहण घरी िाण्याची परवानगी मागू लागली. िे असे हतचे
रोिचेच िोते, परां तु या गोटीचा छडा लावायचा या िेतूने एके ददवशी शाळे त
लवकर आलो आहण सरळ लक्ष्मीचे घर गाठले. मारूतीच्या पारासमोर असलेलां
झोपडां म्िणिे लक्ष्मीचे घर. लक्ष्मी. . . . अशी िाक ददल्याबरोबर ती झोपडीच्या
बािेर आली. िात हपठाने माखलेले. . . ती भाकरी करीत िोती. बािूलाच हतचे दोन
भावांडे खेळत िोती. घरात दुसरे कोणी नव्िते. मी म्िटलां, लक्ष्मी, तुझे आई-बाबा
कु ठे आिेत? यावर ती मनात दु:ख आवरून म्िणाली. गावच्या पाटलाांच्या मळ्यात
आई-बाबा मिुरी करतात. सकाळी लवकर मळ्यात िातात. शाळे ची घांटा
वािल्यावर आई मळ्यातून येते आहण बाबाांसाठी भाकरी घेऊन िाते , सोबत याांना
पण नेते. तेव्िा मला कळाले की, लक्ष्मी िी शाळे त उहशरा का येते. घरातील
झाडलोट, धुणीभाांडी, स्वयांपाक िे सवा हतलाच करावी लागत असे. घरच्या गरीब
पररहस्थतीमुळे हतच्या हशिणात अनेक सांकटे येत िोती. परां तु हतचा हशकण्याचा
हनधाार पक्का िोता. हतची खरीखुरी पररहस्थती सवाांना कळाल्यावर वगाातील सवा
मुले आहण शाळे तील हशिकाांनी हतला सवातोपरी मदत करण्याचा ठाम हनश्चय
के ला आहण शालेय गणवेश, कािी वह्या, कां पासपेटी, दप्तर, पेना हतला मदत म्िणून
ददल्या. खरोखरच ती खूप हुशार आहण एकपाठी िोती. प्रथम सत्र परीिेत हतने
प्रथम क्रमाांक हमळहवला िोता. ददवाळीच्या सुट्टया सांपल्या आहण शाळे ला सुरूवात
झाली. सुट्ट्ट्यानांतर शाळे चा पहिला ददवस. वगाात िेमतेम मुले उपहस्थत िोती.
वगाात प्रवेश के ला आहण ििेरी घ्यायला सुरूवात के ली. एकानांतर एक मुले ििेरी
देत िोती. लक्ष्मी. . . नाव उच्चारताच मीच म्िटलां, येईल ती थोड्या वेळात. यावर
हतची मैत्रीण म्िणाली, ती येणार नािी. हतच्या घरचे सवा िण गेलेत, दुसरीकडे
रािायला. मी म्िणालो, म्िणिे काय? मुलाांना कािी माहित नव्ितां. म्िणून हतच्या
व कु टुांबाहवषयीची हवचारणा गावातल्या मोया ा लोकाांशी के ली असता गावच्या
पाटलानां कामावरून कमी के ल्यामुळे ते कामाच्या शोधात गेली आिेत. दुसर्या
गावाला अशी माहिती हमळाली. तसा मी िताश झालो. मनात वाटलां की,
प्रिासत्ताक ददनी सार्या गावकर्यासमि हतचा सत्कार करावा आहण हतचां भहवय
घडवावां. परां तु हनयतीला कािी दुसरे च मान्य िोते, सत्र सांपले. हतच्या नावापुढे

सतत अनुपहस्थत असा शेरा मारून त्या वषाांच्या सारी पानां बाांधल्या गेली. दिाबारा वषाानांतर आि हतची भेट झाली. त्यात हतच्या सोबत झालेल्या बातहचतमूळे
मन हवषण्ण झालां. ती साांगत िोती, त्या ददवशी पाटलाांकडे बाबा ददवाळी
खरे दीसाठी पैसा मागायला गेला िोता. परां तु पाटलाांनी पैसे देण्याऐविी बाबाांवर
चोरीचा आळ ठे वून पांचायत बसहवली आहण आमचां घर िणभरसुद्धा येथे थाांबू नये
असा पांचाांनी हनणाय ददला. त्याच रात्री आम्िी तेथून हनघालोत आहण हमळे ल हतथां
काम करून राू  लागलो. या रस्त्यावरच माझी सोयररक झाली, लग्न झालां आहण
मूलांिी िन्मलां. सर, मला खूप हशकायचां िोत पण. . . म्िणत ती डोळ्यातून पाणी
आणू लागली. हतच्यासोबत माझेिी डोळे पाणावले. ती फक्त नावाची लक्ष्मी िोती.
प्रत्यिात हतच्याकडे िर लक्ष्मी असती तर ती आि एका चाांगल्या पदावर ददसली
असती. आि देशात अश्या दकत्येक लक्ष्मी गरीबी व दाररद्रयामुळे आपले हशिण
अधावट सोडतात. त्याांच्यािवळ असलेली बुद्धीमत्ता त्याांनािी वापरात येत नािी ना
देशाच्या कािी कामी येत नािी. याच तांद्रीत माझ्या शाळे चे गाव आले. बसच्या
घांटीने मी भानावर आलो. तसाच खाली उतरलो. शाळे त गेलो आहण हचमुरड्या त्या
मुलाांसोबत खेळण्यात रां गून गेलो.
…………………………. ***************………………

*गुरुदहिणा *

मोटे सराांना मोबाईलवर बोलल्यापासून डॉ. हगरीश अस्वस्थ वाटत
िोता. त्याांच्या चेिर्यावर काळिीची लके र स्पट द ददसत िोती. पहिल्याांदाच मोटे
सराांनी त्याांच्याकडे एक अपेिा व्यक्त के ली िोती. ती अपेिा पूणा करणे डॉ.
हगरीशच्या डाव्या िाताचा मळ िोता. परां तु त्यासाठी मोटे सराांना डॉ. हगरीश ज्या
दाते मेमोररयल िॉस्पीटल मध्ये काम करत िोता त्या मुांबईच्या दवाखान्यात येणे
आवश्यक िोते. यासाठी मला काय करता येईल? याच हवचाराच्या तांद्रीत खुचीला
मान टेकवून मोटे सराांनी सांकटात आपणासां कशी मदत के ली? त्याच्या मदतीने
आपण आि या खुचीवर बसू शकलो नािी तर. . हगरीश मनोिर काकडे िा सातपूर
गावातील रािणारा. त्याच्या आईवहडलाांकडे एक गुांठा सुध्दा िमीन नव्िती.
मोलमिुरी करुन ते आपला उदरहनवााि करीत. सुटीच्या ददवसात हगरीश सुध्दा
त्याांच्या सोबत मिुरीला िाऊन तेवढाच वहडलाांच्या कारभाराला िातभार लावीत
असे. हगरीशचे वडील स्वातांत्र्यपूवा काळातील च थी पयांतचे हशिण पूणा के ले िोते.
तर त्याची आई अिरशत्रू िोती. सातपूर गावात फक्त सातवीपयांतचीच शाळा
िोती. पुढील हशिणासाठी येथील मुलाांना दिा दकमी दूर असलेल्या तालुक्याच्या
गावी िावे लागत. तेथे िाण्यासाठी ना बसची सोय ना रे ल्वेची. हशकायचां असेल
तर तेथेच िाऊन रिावे लागायाचे. हगरीश चाांगले माका घेऊन सातवी पास झाला.
पुढील हशिणासाठी त्याला आता तालुक्यातला िायचे िोते. पुढे हशकण्याची त्याची
खुप इच्छा िोती. परां तु घरची आर्थथक हबकट पररहस्थती आहण आईच्या िट्टामुळे
हगरीशच्या हशिणावर पाणी पडणार, असे वाटताांना त्याच गावातील परां तु
तालुक्याच्या रठकाणच्या सरस्वती हवद्यालयात गहणताचे हशिक असलेले श्री
हवनायक सांपतराव मोटे याांनी हगरीशच्या वहडलाांना खूप समिाहवल्यानांतर ते
हगरीशला पाठहवण्यास तयार झाले. हगरीश िा एक चुणचुणीत आहण चाणाि
हवद्याथी िोता. सातव्या वगाात त्याला 80 टक्के गुण हमळाले िोते. मोटे सराांनी त्याांचे
गुणपत्रक पाहिले आहण त्याच्या पाठीवर शाबासकीची शाप ददली. हगरीशला मोटे

सराांची फक्त तोंडनळख िोती. परां तु आि त्याांना िवळु न पािताांना ते खरोखरच
नावाप्रमाणे मोठे िाणवत िोते. शाळा सुरु िोण्याच्या पहिल्या ददवशीच मोटे
सराांनी त्याला आपल्या सायकलवर बसवून शाळे ला नेले. त्याांच्याच सरस्वती
शाळे त आठव्या वगाात प्रवेश हमळवून ददला. शिरातली ती मोठी शाळा पाू न
हगरीश िैरान झाला. प्रत्येक हवद्यार्थयाांच्या अांगावर मिागडा पोशाख िोता, पायात
पायमोिेसि बुट िोते आहण दोन्िी खाांद्याला बजग लटकवलेली िोती. तर हगरीशकडे
फाटलेला ड्रेस, पायात फाटकी चप्पल आहण मेनकापडात कािी विया, आपला येथे
हनभाव लागणार नािी या हवचारात तो हचताांरजीस्त बनला िोता. सराांनी त्याला
प्रवेश तर हमळवून ददला परां तु रिायचे कोठे आहण खायचे काय? िा यि प्रश्न
त्याांच्यासमोर िोता. प्रवेश झाल्यानांतर ददवसभर शाळा करुन सायांकाळी सराांनी
हगरीशला घरी नेले. एक, दोन,नव्िे तब्बल पांधरा ददवस त्याांनी हगरीशला आपल्या
घरी ठे वले, त्याला िेवण ददले. सातव्या वगाात त्याला चाांगले गुण िोते म्िणून
सराांनी शासकीय वस्तीगृिात अिा भरुन ददला िोता. सराांना व हगरीशला त्याचीच
प्रहतिा िोती. वसतीगृिात नांबर लागतो की नािी. अखेर तो आनांदाचा ददवस
उिाडला हगरीशला वसतीगृिात प्रवेश हमळाला. आता मोटे सराांची काळिी
हमटली िोती. हगरीशला वस्तीगृिात प्रवेश देऊन परतताांना सराांनी हगरीशला धीर
ददले आहण कािी लागलां के लां तर हबनधास्त मला मागायचां, घाबरायच नािी.
हगरीश िा शाांत स्वभावाचा आहण मनहमळावू वृत्तीचा िोता त्यामुळे त्याला अनेक
हमत्र लाभले. वस्तीगृिातून त्याला पेन, पुस्तक, विी, ड्रेस आहण िेवण इ. मोफत
हमळत िोते त्यामुळे आता त्याला कश्याचीच काळिी नव्िती. त्याची शाळे तील
तयारी खूप चाांगल्या प्रकारे चालु िोती. तसा तो हुशार िोता परां तु शिरातल्या
मुलाांच्या स्पधेत तो मागे पडू लागला. ती सवा मुलां श्रीमांत घरातली िोती, त्यामुळे
वगाातल्या हशिणाबरोबरच त्याांना हशकवणी सुध्दा िोतां तर हगरीश आर्थथक
पररहस्थतीमुळे हशकवणी लावू शकत नव्िता. इां रजीिी व गहणत हवषयात अहधक गुण
हमळहवण्यासाठी हशकवणी लावणे गरिेचे आिे. िी शांका मोटे सराांना बोलून
दाखहवले. मोटे सर स्वतः गहणताचे हशिक िोते आहण त्याांची इां रजीिी िी चाांगली
िोती. त्यामुळे सराांनी त्यास हशकवणी लावण्यास सिमती दशाहवली. त्याचाﾠ
अभ्यास आता चाांगला चालला िोता. आठव्या वगाातून शाळे त हितीय येण्याचा मान
अखेर त्याला हमळाला. उन्िाळी सुट्टयात गावी परतलेल्या हगरीशच्या तोंडावरील

प्रसन्नता पाहुन आईवहडलाांनािी अपार आनांद झाला. दरम्यान सांस्थाचालकाांनी मोटे
सराांना िबरदस्तीने वॉलेन्री घेण्यास भाग पाडले. िी बाब हगरीशला शाळा सुरु
झाल्यावर कळाली तेंव्िा खुप दुःख झाले. मोटे सर आता पूणा वेळ ररकामे झाले
िोते. दोन मुलींच्या लग्नामुळे ते स्वतः किाबािारी झाले िोते. परां तु त्याांनी
हगरीशला िे कधी िाणुव ददले नािी. हगरीश रात्रांददवस अभ्यास करुन माध्यहमक
शालाांत परीिेत हवशेष प्रावीण्यात तर बारावीच्या परीिेत हवञानान शाखेतुन
राज्यातून हवसावा क्रमाांक हमळहवला िोता. प्रहतकू ल पररहस्थतीत हमळालेल्या या
यशामुळे आईवहडलाांचा आनांद गगनात मावत नव्िता तर मोटे सराांना आभाळ
ठें गणे वाटत िोते. हगरीशला पुण्याच्या वैद्यदकय मिाहवद्यालयात प्रवेश तर
हमळालाच हशवाय राज्य सरकारची हशयवृत्ती िी. कािी वषाानांतर हगरीश
वैद्यकीय अभ्यास पूणा करुन डॉक्टर बनला. स्वतःचे िॉस्पीटल थाटण्याएवढी ऐपत
नसल्यामुळे मुांबईच्या दाते मेमोररयल िॉस्पीटलात न करी हस्वकारली. आईवहडल
आहण मोटे सराांचे आर्थशवाद घेऊन हगरीश मुांबईला गेला. त्यानांतर वषा भरानी आि
मोटे सराांचे मोबाईल वर बोलणे झाले.
सेवाहनवृत्तीच्या दिा वषा अगोदरच त्याांना वॉलेंरी घ्यावी लागली आहण
दोन मुलींचा लग्नाचा बोझा त्यामुळे असली नसली पूांिी सवा त्यातच गेली. इतराांवर
नेिमी उपकार करणार्या सराांवर मात्र आि खूपच वाईट वेळ आली िोती.
अधूनमधून त्याांना दकडनीचा त्रास िाणवत िोता. त्यावर ऑपरे शन िा एकच
इलाि बाकी िोता आहण त्यासाठी िवळपास लाख दीड लाख खचा अपेहित िोते .
आि घडीला त्याांच्याकडे एवढी रक्कम नव्िती. हगरीशला फोन करुन त्रास द्यावा
असां त्याांना मुळीच वाटले नािी. परां तु सराांचे दुखणे हगरीशच्या आईवहडलाांना
कळाले तसे ते शिरात धावत आले आहण याबाबतीत हगरीशची मदत घेण्याचा
तगादा लावला. त्याचमुळे मोटे सराांनी आि हगरीशच्या मोबाईलवर बोलले.
हगरीश दवाखान्यात कामाला येऊन वषा झाले नव्िते. त्यामुळे त्याच्याकडे सुध्दा
पैशाची चणचण िोती. परां तु एका वषााच्या कारदकदीत त्याने दाते मालकाांचा आहण
तेथील स्टाफमधील लोकाांची मने जिकली िोती. हगरीश खुचीवरुन उठला आहण डॉ.
दाते याांच्या के हबनकडे धाव घेतली. डॉ. दाते सुध्दा मनाने खूप चाांगले िोते. त्याांनी
डॉ. हगरीशला िोकार देत पुढच्या पांधरा ददवसात त्याांच्या दकडनीच्या ऑपरे शनची
तारीख ददली. हगरीश मनोमन धन्यवाद देत बािेर पडला आहण आईवहडलासोबत

मोटे सराांना येण्यास कळहवले. डॉ. दाते याांनी ठरलेल्या ददवशी सवा टेस्ट ररपोटा
पाू न मोटे सराांचे दकडनीचे ऑपरे शन यशस्वी ररत्या पार पाडले. डॉ. हगरीश स्वतः
दकडनी स्पेशाहलस्ट असल्यामुळे, तो िातीने हतथे ििर राहुन िे काम के ले.
महिनाभर दवाखान्यात व हगरीशच्या क्वाटारमध्ये राू न ते गावी िाण्यासाठी
हनघाले. मोटेसर मुांबईत आले तेंव्िा ते जचतारजीस्त िोते. परां तु आि परत िाताांना
त्याांच्या प्रसन्न चेिर्याने डॉ. हगरीशला मनातल्या मनात खूप आनांद िोत िोता. आि
माझ्या मुलाांने आपल्या गुरुला खरी गुरुदहिणा ददल्याचा अहभमान डॉ. हगरीशच्या
आईवहडलाांना वाटत िोते.
…………………………. ***************………………

*परीिा गुरुिींची *
आि सदा पायमोडे गुरूिी फारच जचतारजीस्त ददसत िोते. त्याांचा चेिरा
पूणा उतरलेला िोता, काय करावे त्याांना कळतच नव्िते. कारण िी तसेच िोते. आि
शाळे त प्रगत शैिहणक मिारार कायाक्रम अांतगात सिामािीची परीिा सुरू झाली
आहण वगाातील अधे मूले अनुपहस्थत िोते. ज्याांना कािीच येत नािी ते नेमके आि
परीिेला ििर िोते आहण ज्याांना बर्यापैकी हलहिता-वाचता येते ते गैरििर िोते.
त्यामूळे गुरूिीला काळिी लागली िोती. तसे गेल्या आठवडाभराांपासून गुरूिी
पररपाठमध्ये सवा मूलाांना सूचना देतच िोते की पुढच्या आठवड्यात आपली ‘प्रगत
शैिहणक मिारार’ कायाक्रमाांतगात सांकहलत चाचणी िोणार आिे तेव्िा कोणी
गैरििर राू  नका, गावाला िाऊ नका, मुलाांच्या पालकाांना देखील या परीिेची
आगाऊ सूचना देऊन ठे वली िोती. एवढे सारे करून देखील आि वगाातील अधे मुले
गैरििर िोती. काय करावे? या प्रश्नाने गुरूिींचे डोके सकाळी सकाळीच उठले
िोते.
शिराांपासून १५-२० दकमी अांतरावर असलेल्या िेमतेम ५०० लोकसांख्या
असलेल्या बोरगाव वस्तीत सदा पायमोडे गुरूिी गेल्या दोन वषाापासून गुरूिी
म्िणून काम करू लागले िोते. तसे पाहिले तर त्याांचे आडनाव पाटील िोते. पण
त्याांचे वहडल िे की याच शाळे त गुरूिी िोते. आहण येथूनच सेवाहनवृत्त झाले.
मुलाांना कािी आले नािी ककवा गैरििर राहिले तर ते मुलाांच्या पायावर मारायचे.
एके ददवशी दुसर्या वगाातील रमेश चार ददवस शाळे त आला नािी म्िणून दामोदर
गुरूिी त्याांच्या घरी भेटण्यास गेल.े रमेश अांगणात खेळताांना पाू न गुरूिींच्या
तळपायाची आग मस्तकाला गेली. त्याच्या पायावर छडी मारत मारत गुरूिी
शाळे त त्याला शाळे त आणले. पायावर िास्त मार बसल्यामुळे रमेश िवळपास
लांगडू च लागला. त्या ददवशी पासून त्याांचे नाव पायमोडे गुरूिी असे नाव पडले. (
शाळे त दोन हशिक िोते आहण दोन्िी हशिकाांचे नाव पाटीलच िोते. मग पाटील
सर म्िटले की कोणते पाटील? असा कोणी हवचारले की शाळे तील पोरां आहण
गावातील लोकां पायमोडे गुरूिी असे म्िणायचे ) गुरूिी आपल्या सांपूणा

पररवारासि त्याच गावात रािायचे. शेवटचे १५-२० वषे त्याांनी त्याच गावात
काढले. तेथेच त्याांनी शेती हवकत घेतली, घर बाांधले आहण तेथेच राू  लागले.
त्याांचा एकु लता एक मुलगा सहतश िा मुळातच हुशार िोता. तो डॉक्टर व्िावा असे
घरातील सवाांना वाटायचे कारण तसा त्याचा अभ्यासिी िोता. मात्र सरकारच्या
हवहवध िाचक हनयम अटी व असुहवधेमूळे त्याला कोणत्याच मेहडकल कॉलेिला
प्रवेश हमळाला नािी. शेवटचा पयााय म्िणून आहण आई-वहडलाांच्या आरजीिाखातर
त्याने डी. एड. चे हशिण पूणा के ले. मूळात हुशार असल्यामूळे तो शासनाच्या सवा
प्रकारच्या परीिा सिि उत्तीणा िोत िोता. तीनच वषाात त्याला हशिण सेवक
म्िणून त्याच्याच गावात नोकरी हमळाली. डॉक्टर िोण्याचे स्वप्न हवसरून तो
शाळे त मन लावून मुलाांना हशकवत िोता. स्वत:च्या ञानानाचा फायदा मुलाांना व्िावा
यासाठी त्याने सवा प्रकारे प्रयत्न करत िोता. वहडल मुलाांना मारत मारत शाळे त
आणत िोते पण सदा गुरूिी मात्र अत्यांत प्रेमाने समिावून साांगून आणण्याचा
प्रयत्न करत असत.
बघा ना आि प्रगत शैिहणक मिारार अांतगात परीिेला सवा मुले
उपहस्थत रिावे म्िणून त्याचा सवा खटाटोप पाण्यात हमसळला िोता. स्वत: गावात
राित असल्यामुळे गावातील प्रत्येक कु टूांबाची िवळू न नळख िोती. गुरूिी
सकाळीच लवकर तयार िोऊन प्रत्येक मुलाांच्या घरी भेट देत िोते. काल शाळे ला िे
आले नव्िते त्याांच्या घरी पहिल्याांदा भेट द्यायचे ठरहवले अन हशल्पाच्या घरी गेले
आई बािेरच सोयाबीनचे शेंगा खालीवरी करीत िोती. गुरूिी म्िणाले, राधा
मावशी, हशल्पा कोठे आिे? काल शाळे ला आली नािी. ती म्िणाली, घरात िाय,
अन बापू आिपण येणार नाय यावर गुरुिींच्या कपाळावर आट्या पडल्या,
जचतेच्या स्वरात गुरुिी म्िणाले “अिो मावशी, आि मित्वाची परीिा आिे. आि
तरी हतला पाठवा िो”. यावर हशल्पाची आई िवळ िवळ रागात बोलली “
सोयाबीन कोण िमा करणार? आधीच माणसां भेटेनाशी झाली. तुमची परीिा उद्या
नािी तर परवा घ्या". नािी मावशी तसे चालत नािी. आि सगळीकडे परीिा आिे
हतला शाळे ला पाठवा. हशल्पा शाळे ला ये ती गुरूिीला पाू न घरात लपून बसली.
तशी ती हुशार म्िणता येणार नािी पण बर्यापैकी हलहिता-वाचता येणारी पण
आठवड्यातून २-३ ददवस घरकामासाठी शाळा बुडवते ती तरी काय करणार?
गुरूिीला प्रत्येक वेळी िाच अनुभव यायचा.

तेथून त्याांचा मोचाा वळला कृ णाकडे त्याचे वहडल गाडीवरून पडले िोते
आहण िबर मार लागला िोता. आईला मदत करणेसाठी घरात कृ णाच्या
व्यहतररक्त कोणीच नव्िते म्िणून तो गेल्या दोन ददवसाांपासून शाळे ला आलेला
नविता. कृ णाची शाळे ला यायची इच्छा िोती. गुरूिी पररहस्थती पाू न कािी एक
न बोलता ‘काळिी घ्या’ म्िणून घराबािेर पडले. तेथून बािूलाच स्नेिाचे घर िोते.
ती काल शाळे ला आली िोती. हुशार चुणचुणीत आहण रोि शाळे ला येणारी मुलगी
म्िणून हतची शाळे त नळख िोती. गुरूिीला आश्चया वाटले, की हतच्या घराला
कु लूप िोते. शेिारच्याांना हवचारले की स्नेिाचे घरचे कु ठे गेले? के व्िा येणार आिेत?
शेिारच्याने साांहगतले “गुरूिी, काल रात्री स्नेिाला खूप ताप आला िोता. ताप
डोक्याला चढला िोता म्िणून सकाळी पहिल्या गाडीला स्नेिाला घेऊन त्याांचे आईबाबा शिरात गेलेत. गुरूिींनी लगेच मोबाईल काढले आहण स्नेिाच्या बाबाांना
फोन लावला, िजलो, रामराव काका नमस्कार, काय झालां स्नेिाला? ” “गुरूिी हतला
रात्री डोक्याला ताप चढला िोता. सकाळी पहिल्या गाडी ला घेऊन आलोय डॉक्टर
कडे "
"काय म्िणाले डॉक्टर? " " डेंगू ताप आिे म्िणे एक-दोन ददवस लागतील
बरे व्ह्ययला. "
" ठीक आिे काळिी घ्या हतची " असे म्िणून गुरुिी शाळे कडे हनघाले .
वगाात येऊन बघतात तर काय अधे मुले उपहस्थत झाली िोती. भारताच्या दक्रके ट
टीम मध्ये सहचन, स रव, राहुल आहण धोनी नसेल तर रटमची िी िालत िोते तीच
कािी िालात आि सदा गुरुिींची झाली िोती. कशी बशी परीिा घेतली. कोणी िी
िास्त माका घेऊ शकले नािीत. दुसऱयाांच ददवशी ते तापसलेले माका ऑनलाइन
भरायचे असल्यामुळे लगेच तपासून त्याचे गुण भरण्यात आले आहण सवा पेपसाचा
गट्ठा मुख्याध्यापकाांच्या िाती देऊन सदा िड पावलाने घरी पोिोचला. परीिा
मुलाांची िोती मात्र काळिी गुरुिींना लागली िोती.
…………………………. ***************………………

*एका पुरुषाची आत्मकथा *

मी एक पुरुष. माझा िन्म पुरुष योनीत झाला आहण समाि मला पुरुष
म्िणून नळखू लागला. मी लिानाचा मोठा िोऊ लागलो. समाि मला माझ्या
कामाची िाणीव करून देऊ लागली. िे काम तुझे नािी, तू िे काम करू नये, अश्या
प्रकारचे सल्ले देऊ लागले. त्यामुळे माझी काय काय कामे आिेत? मी काय करावे?
िे मला कळु लागले. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपयांत मी सांपूणा घर डोक्यावर
घेऊ लागलो. चॉकलेट, हबस्कीट ककवा िव्या असलेल्या वस्तुची मागणी रडू न का
िोईना पूणा करून घेऊ लागलो. तरी सुध्दा मला प्रसाद म्िणिे मार हमळत नव्िता
कारण घराचा मीच एकमेव कु लदीपक िोतो. माझ्यहशवाय वांश कसे पुढे िाईल?
ददवसभर खेळ खेळणे, उडया मारणे, इतराांशी वाद करणे, भाांडण करणे यातच मी
पूणा वेळ घालवायचो. शाळे चा अभ्यास पूणा न के ल्यामुळे हशिकाांची छडी खाणे िी
सवा कामे मी शालेय िीवनात अगदी नेटाने पूणा के ली. मुलींच्या कामाला अहिबात
िात लावायचे नािी अशी शपथ घेतली िोती. म्िणून वेळ प्रसांगी उपाशी झोपलो
पण मुलींच्या कामाला कधीिी िात लावला नािी. माझे वय वाढू लागले तसा मी
आत्ता मोठा झालो. घरातील लोकाांचे माझ्यावरील प्रेम िळू िळू कमी िोत आिे असे
ददसू लागले. पूवी मला िे माहगतले ते हमळायचे ती माझी मागणी आत्ता सराास
फे टाळली िाऊ लागली. रडत बसण्यापेिा मला माझ्यासाठी व घरासाठी पैसे
कमाहवणे गरिेचे वाटू लागले. मी वयात आल्यानांतर माझे दोनाचे चार िात झाले.
सोज्वळ ददसणाऱया पत्नीने माझ्या िीवनात गृिप्रवेश के ला येथूनच माझ्या दुसऱया
िीवनास प्रारां भ झाला. या पूवी मी घरातील सवा सभासदावर सारखेच प्रेम करीत
िोतो, परां तु लग्न झाल्यावर घरातील व्यक्तीत हवशेष करून आई, बिीण वर माझे
प्रेम कमी झाले असा गोड गैरसमि करून घेऊन पत्नी सोबत त्याांचे मतभेद ददसू
लागले. लेकी बोले सुने लागे असा कािीसा प्रकार माझ्या कानावर ऐकू येऊ
लागला. मी फक्त पत्नीचे ऐकतो व हतच्या बोलण्यानुसार वागतो असे आरोप
माझ्यावर िोऊ लागले. मी आत्ता पूवीचा राहिलो नािी. आईचे ऐकावे तर पत्नी

रागावते अन पत्नीचे ऐकावे तर आई नाराि िोते. माझी हस्थती अडदकत्यात
सापडलेल्या सुपारीप्रमाणे झाली. मला ना माझी आई समिून घेते ना पत्नी. अश्या
हवपरीत हस्थतीत मी करावे तरी काय? मग कािी गोट दी मी नळी फुां दकले सोनारे
इकडू न हतकडे वािे वारे या म्िणीप्रमाणे सोडू न देत गेलो. िेंव्िा िी बाब िाताच्या
बािेर िाऊ लागली. त्यावेळेस मनात नसताना सुद्धा कु टुांबातून हवभक्त िोण्याचा
हनणाय मनावर दगड ठे वूनघ्यावा लागला. मग सुरु झाला येथून माझी तारे वरची
कसरत. पूवी मला कु टुांबाकडे लि द्यायची गरि नव्िती. पण आत्ता हवशेष लि
द्यावे लागत िोते. माझ्या मुलाना आिी-आिोबाांच्या गोट दी ऐकायला हमळत
नव्ित्या. त्याांचे प्रेम हमळत नव्िते. हवभक्त झाल्यावर पत्नी आनांदात रािते परां तु मी
मात्र आतल्याआत नल्या लाकडासारखा धूर सोडत िळत राितो. ज्याांची झळ फक्त
मलाच कळते आहण िाणवते. घर, नोकरी आहण मुलाांचे सुखदुःख या चक्रातून माझे
िीवन चालत चालतच रािते. परां तु मला कोणी िी समिून घेत नािीत. हियाांच्या
िालअपेट दा, त्याांना िोणारा त्रास हवहवध वाहिन्या चजनेलवरील माहलके तून
दाखहवल्या िातात. म्िणून त्याांच्या हवषयी प्रत्येकाच्या मनात कणव हनमााण िोते.
माझी आांतररक व्यथा मात्र कोणालाच समिून पडत नािी, कोणत्यािी वाहिन्या
चजनेलवर दाखहवली िात नािी. त्यामुळे माझी कथा नेिमीच दुलाहित राहिली आिे.
मला कोणी समिून घेतले नािी तरी चालेल हनदान िीवनभर साथ देणाऱया
अधाांहगनीने म्िणिे माझ्या बायकोने तरी समिून घेतले तर माझे पुरुष िन्म धन्य
झाले असे समिेन.
…………………………. ***************………………

*मुख्यालय *
हशिकाांनी मुख्यालयी रािण्याची सक्ती करण्याचा ठराव हिल्िा
पररषदेत पाररत करण्यात आला िे वृत्त वाचल्याबरोबर रामराव गुरूिीच्या
छातीत धस्सां के ल. आि कािी तरी अवघड बातमी वाचायला हमळणार याची
गुरूिीला खात्री िोती. कारण आि हिल्िा पररषदेत हशिण हवभागासाठी फक्त
खास बैठक बोलाहवण्यात आली िोती आहण त्यात हिल्ह्यातील हिल्िा पररषद
शाळाांची गुणवत्ता वाढहवता यावी यासाठी हवहवध उपाय योिनेवर चचाा अपेहित
िोती. झाले िी तसेच हशिक मांडळी मुख्यालयी म्िणिे शाळे च्याच गावात
राहिल्याहशवाय शाळा सुधारणार नािी आहण हवद्यार्थयााची गुणवत्ता सुद्धा,
त्यासाठी हशिकाांना मुख्यालयी रािण्याची सक्ती करण्याचा ठराव सवाांच्या
सांमतीने पाररत करण्यात आला. तीच बातमी प्रतयेक पेपरच्या मुखपृठावर
प्रकाहशत झाली िोती. शाळा सुरूवात िोवून आठवडा सुद्धा उलटला नािी की या
बातमीने गावात चचेला उधाण भरलां. गावातले कािी उडाण पोरान बातमी
वाचली िोती, त्याांनी गुरूिीला बघून मग, काय मास्तर के व्िा येणार गावात
रािायला? अशी उपरोधात्मक बोलू लागली. शाळे ला येता येताच िी बातमी
वाचल्यामुळे गुरूिी अस्वस्थ मनाने शाळे त आले िोते. शाळे ची घांटा वािली,
पररपाठ सांपला हनयहमत वगााला सुरूवात झाली परां तु गुरूिीचे मन कोठे च लागेना
बायको लेकरां याच काय? त्याांना सोबत ठे वू की मी एकटाच गावात राू ? या
हवचाराच्या तांद्रीत ददवसभर राहिल्यामुळे चेिरा कोमिून गेला िोता. चेिर्यावरचा
रोिचा तेि आि लुप्त झाला िोता. दुपारी डब्बा िेवताना सुद्धा त्याांचे लि
िेवणावर नव्िते. त्याांच्यासोबत इतर ४-५ सिकारी मांडळी िोती. ती मात्र िी
बातमी वाचून अहिबात डगमगले नािीत त्याांना कसलीच काळिी वाटत नव्िती.
या त्रासातुन सुद्धा कािी तरी नक्की मागा काढू असा हवश्वास त्याांना वाटत िोता.
त्यामुळे ते कधीच घाबरत नव्िते. रामराव गुरूिी मात्र छोट्या मोया ा घटना
वाचल्या की, त्याांच्या छातीत धडकी भरे . म्िणूनच त्याांचे हमत्र त्याांना हवनोदाने
हभत्रे गुरूिी म्िणत असत. तसे त्याांचे नाव रामराव कात्रे परां तु ते नेिमी हभतात

त्यामुळे त्याांचे नाव कात्रे च्या ऐविी हभत्रे असे नामकरण करण्यात आले. रामराव
कात्रे गुरूिी िे वडगावचे रािणारे िेमतेम शे पाचशे लोकाांच्या वस्तीतील त्या
गावात गुरूिीचे एक छोटेसे घर िोते आहण त्या घरात आई बाबा सोबत त्याची
बायको राधा आहण दोन लेकर आनांदात राित िोती. वडगावच्या िवळ म्िणिे
साधारणपणे १२-१५ दकमी अांतरावरील बोरगाव येथे गुरूिीला न करी
हमळाल्यामुळे तो खुश िोता. आई बाबा पण आनांदातच िोते. घरीच भाकर खावून
न करी करणे फार सोपे काम असते. चाांगले स्थळ बोलून आलां गुरूिींचे लग्न थाटात
झाले. वषाामागून वषा सरली आहण गुरूिींना दोन लेकरां िी झाली. राधाच्या मनात
राू न राू न वाटत असे की, आपण शिरात िावून रािावां. परां तु गुरूिी आई
बाबाचा एकू लता एक मुलगा. त्यामुळे त्याांना एकटे सोडू न िाणे गुरूिींना शक्यच
नव्िते. याच कारणावरून त्याांच्यात नेिमीच धुसफू स चालत असे. परां तु गुरूिी कसे
तर समिावून करून राधाला पटवीत असत आहण सांसाराचा गाडा चालहवत असत.
परां तु आिच्या बातमीने गुरूिी खूपच जचतारजीस्त िोवून शाळा सुटल्यानांतर घरी
परतले. घरी आल्यानांतर िी त्याांचे कु ठे च मन लागेना शेवटी राधा न रािवून म्िणते
की, काय िो, काय झालय? या प्रश्नावर गुरूिी काय उत्तर देणार त्याांनी राधाला
पेपर ददला आहण वाचण्यास साांहगतले. ज्या बातमीने गुरूिी दु:खी कट व नाराि
झाले िोते तीच बातमी वाचताना राधाच्या मनात आनांदाच्या उकळ्या फु टत
िोत्या. कारण या हनहमत्ताने तरी घर सोडायला हमळे ल असे हतला वाटायला
लागले परां तु हतने आपल्या चेिर्यावरील भाव कोणाला समिू ददले नािी. ददवे
लावली आहण रात्री िेवण्याच्या वेळी गुरूिींनी आपल्या आई-बाबासमोर त्या
बातमीचा हवषय ठे वला. सगळ्याांच्या चेिर्यावर प्रश्नहचन्ि फक्त त्यास राधा
अपवाद िोती. िेवताना एकदम नीरव शाांतता िोती. शेवटी बाबाांनी दीघा श्वास
घेत म्िटले, रामा तु तुझ्या बायको लेकरासि बोरगावला िा रािायला. आम्िी
राितो इथे शेती घर बघत. कािी काळिी नको. सरकारने हनयमच के ला तर त्याला
कोण काय करणार? यावर गुरूिी काय बोलणार अगदी गुमाण िेवण करून
आपल्या खोलीत झोपायला गेला. झोपण्यापूवी राधाने आपल्या मनातील हवचार
व्यक्त करण्यासाठी तोंड उघडले, बाबाांनी तर परवानगी ददली चला आपण सवा
बोरगावला राू . राधेला िी बातमी म्िणिे सुवणासांधीच वाटत िोती आहण िी सांधी
सोडायची नािी असा ठाम हनधाार के ला िोता. यावेळी सुद्धा गुरूिींनी राधेची
समिूत काढली प्रथम १-२ महिने मी एकटा राितो त्यानांतर आपण सवािण राू 

असे बोलून दोघेिी गाढ झोपी गेले. सकाळ झाली गुरूिी बोरगावला िाण्याची
तयारी करू लागले आि त्याांच्या सोबत फक्त िेवणाचा डबा नव्िता तर हनदान
चार पाच ददवस त्या गावात मुक्काम करायच्या तयारीने सवा साहित्याची
बाांधाबाांध के ली. आई बाबाांचा आशीवााद घेऊन गुरूिी हनघाले. ते थेट शाळे तच
आले आपल्या सवा सामानासि गावात खोली साठी शोधाशोध के ली नािी कारण
रािणयायोग्य घरे त्या रठकाणी नव्ितीच मग काय करणार शाळे तील एका वगााच्या
कोपर्यात बाांधून आणलेले सवा साहित्य ज्यात अांथरूण, पाांघरूण, स्वयांपाकाचे
सामान, ड्रेस, अांडरहवयर, बहनयान, टॉवेल इ. टाकू न ठे वले तेथेच हशकवायचे आहण
तेथेच रिायचे असा बेत गुरूिींनी आखला तेथे ना लाईटची सोय ना पाण्याची.
सकाळी कोणी उठण्याच्या अगोदर पानवाल्याच्या हविीरीवर िायचे दोन बादल्या
आपल्या अांगावर टाकायचे एक भाांडे पाणी भरायचे आहण परत शाळे वर यायचे.
मुले शाळे त येण्यापूवीच सकाळचा स्वयांपाक व िेवण आटोपून घ्यायचे. सकाळी
कािीच सवड हमळत नव्िती. िे सगळां करे पयांत शाळे चीच वेळ व्िायची. सायांकाळी
मात्र िमखास वेळ हमळायचा. एक दोन ददवस गुरूिीला सुद्धा याचा कां टाळा आला.
सायांकाळची वेळ कािी के ल्या कटत नव्िती. शाळा सुटल्यावर चार पाच पोराांना
हशकवावे असे एका मताने म्िटले परां तु ददवसभराचा कलकलाट ऐकू न कां टाळा
आलेला असताांना पुन्िा पोराांना हशकहवणे नको रे बाबा वाटले. शहनवारच्या ददवशी
दुपारच्या शाळे ला सुट्टी असत म्िणून शाळा सांपल्यावर गावी िाण्याचे हनयोिन
के ले. सायांकाळी पयांत गावी आल्यानांतर पोर बाबा आले बाबा आले म्िणत पळत
गुरूिीला हबलगली आई बाबाांना पण आनांद वाटला अन राधेची तर कळी खुलली
िोती. गावात खोली भेटली असेल आहण रहववार नांतर सोमवारी बोरगावला
िाण्याचा योग येईल या हवचाराने राधा खुश िोती परां तु गुरूिींनी िेवण
झाल्यानांतर राधेला साांहगतले की, गावात खोली हमळाली नािी आहण ते शाळे च्या
एका खोलीत बस्तान माांडले आिेत. राधा ते ऐकू न हनराश झाली आहण कािी न
बोलता झोपी गेली. रहववार सुट्टीचा ददवस अगदी मिेत गेला. दुसर्या ददवशी
सकाळी लगबगीने तयार िोऊन गुरूिी शाळे च्या रस्त्याला हनघाले. गावी दीड
ददवस कधी सांपला िे कळालेच नािी. स्वयांपाक करून खाण्याचा कां टाळा येऊ
लागला सायांकाळी खुप कां टाळवाणे वाटू लागले. शाळे तल्या गावात कोणी हमत्र
नािी ना नातलग ज्याच्या सोबत गप्पा गोटी करता येईल. कादांबरी वा गोटीचे
पुस्तक वाचून सुद्धा कां टाळा येऊ लागला. त्यातच एके ददवशी गावातील चाांडाळ

च कडी गुरूिी िवळ आले, काय गुरूिी काय चाललय? गुरूिी आपल्या नेिमीच्या
सुरात कािी नािी, बोअर िोतय वाटत मध्येच नानाने आपल्या तोंडात तांबाखुची
मसाला कोंबून म्िणाला. गुरूिी पत्ते खेळता येतात का? लांगड्या माधवने हवचारले.
गुरूिींना पत्ते खेळता येत असूनिी त्याांनी नािी असे उत्तर ददले. गावात ददवाळी,
नागपांचमी, िोळी या सणाच्या ददवशी हमत्रासोबत गुरूिी रम्मी खेळत असे.
त्यामुळे पत्ते खेळणे त्याला नवीन नव्िते मात्र न करीच्या गावात मुळीच खेळायचे
नािी असे त्याांनी पक्के ठरहवले िोते. ररकामा वेळ कसा घालावयाचा यावर उपाय
कािी सुचना आहण चाांडाळ च कडी रोि येऊन गुरूिींना तांग करू लागले. अन एके
ददवशी गुरूिींचा पाय घसरला आहण चाांडाळ च कडी सोबत पत्याचा डाव सुरू
झाला. एक वा दोन तासावरचा डाव आता रात्रभर चालू लागला. पानवाल्याच्या
हविीरीवर स्नान करणे िळू िळू कमी िोऊ लागले. शाळे त मुलाांना कािी तरी काम
देवून वामकु िी घेण्याच्या प्रकारात वाढ झाली. हमत्रासोबत अधूनमधून जझग
व्िायची सवय या चाांडाळ च कटमुळे खूपच वाढली. आता सकाळी उठल्यावर
चिाची िागा देशीने घेतली. दर शहनवारी गावी िाणारे गुरूिी महिना महिना
घरी िाणे बांद झाले. पगार तर उरतच नव्िती हशवाय गावात उधारी वाढली.
िेवण्याचे वाांदे झाले. लोक कोणी िवळ येऊन देईनात शाळे तील मुले सुद्धा दूर राू 
लागले. आता राधाच फक्त मला समिून घेऊ शकते म्िणून राधा, मला माफ कर
असे म्िणू लागले. बािुलाच झोपलेली राधा गुरूिीला उठवते, अिो, उठा काय
झालां कािी स्वप्न बहघतलात काय? गुरूिी उठू न बघतात तर काय िे आपल्या घरी
आिेत. तेव्िाच पेपर िातात पडते. बातमी वाचून गुरूिी खदाखदा िसतात.
बातमीमध्ये सभा बारगळली असा मथळा असतो.

………………………….

* प्रामाहणक वसांता *
प्रामाहणकपणा मुळे वसांताचे क्लेक्टरकडू न क तुक आहण पन्नास ििार
रूपयाचे पाररतोहषक आिच्या सवाच पेपर मध्ये िी बातमी झळकली. खरोखरच
वसांताने कामच असे के ले िोते म्िणून स्वतः कलेक्टर सािेबाांनी त्याचे क तुक के ले .
वसांता एक ऑटो ड्रायव्िर. गरीब मात्र प्रामाहणक. त्याने कधी िी पैश्याची िाव
के ली नािी. ऑटो चालहवताना वाितुकीचे हनयम तोडला नािी की कोठे छोटा
अपघात देखील के ला नािी. प्रवाश्यासोबत नेिमी प्रेमळ वागत असतो. वयोवृध्द
व्यहक्तना कमी पैश्यात त्याांच्या इहच्छत स्थळी सोडत असे. एक-दोन रूपयासाठी
त्याने प्रवाश्यासोबत कधी घासाघीस के ली नािी. प्रवाशी िेच आपले दैवत असे तो
समिायचा. सकाळी आठ वािता घरा बािेर पडायचा आहणसायांकाळी बरोबर
सिा वािले की ऑटो आपल्या घरी त्याच्या हनयहमत िागेवर लावून उवाररत वेळ
आपल्या कु टुांबासोबत घालहवत असे, असा त्याचा रोिचा हनत्यक्रम. त्याचे कु टुांब
म्िणिे बायको रकमा, मोठी मुलगी स्वरुपा आहण मुलगा दीपक, छोटा पररवार
सुखी पररवार असा. िी दोन्िी मुले घरािवळील सरकारी शाळे त हशकत िोती. तसे
वसांता सुद्धा सरकारी शाळे तून दिावी पास झालेला िोता. त्याची घरची पररहस्थती
खुप िलाखीची िोती. वसांताचे वडील शेतमिुरी करीत असे. स्वतः ची शेतीबाडी
कािी िी नव्िते. गावात राू न आपल्याने शेती ककवा शेतमिुरी करणे शक्य नािी
म्िणून लग्न झाल्या झाल्या शिरात येऊन ऑटो चालहवण्याचा हनणाय घेतला. सध्या
त्याला बऱयापैकी पैसे हमळू लागले िोते. त्याची पत्नी रकमा आिुबािुच्या घरात
हमळे ल ते काम करून कु टुांबाला िातभार लाहवत असे. त्याांना एक छोटेसे घर िोते.
घर कसले ती तर एक झोपडीच िोती. पण तरी िी ते च घेिण त्या झोपडीमध्ये
सुखी व समाधानी िोते. तर अश्या छोट्याश्या झोपडीतील एका गरीब ऑटो
ड्रायव्िर वसांताचे नाव पेपरमध्ये वाचताना बायको रकमा, स्वरूपा आहण दीपक
याांचा आनांद तर गगनात मावेनासा झाला परां तु शेिारी-पािारी लोकाांना िी
वसांताचा खुप अहभमान वाटत िोता. त्याला त्याच्या प्रामाहणकपणाचे आिफळ
हमळाले असे िो तो बोलू लागला आहण वसांताला िी मनोमन खुप आनांद झाला.
त्या ददवशी रोिच्या प्रमाणे सकाळी आठ वािता घराबािेर पडू न
ददवसभर ऑटो चालवून सायांकाळी सिा वािता आपल्या हनयहमत िागेवर ऑटो

लावली. त्यानांतर एकदा वाकू न ऑटोमध्ये सवात्र निर दफरहवली असता, मागील
शीटच्या पाठीमागे मोकळ्या िागेत त्याला एक हपशवी निरे स पडली. कोण्या तरी
प्रवाश्याने ती हपशवी मागे ठे वली िोती आहण उतरत असताना हवसरून गेले िोतेेे .
वसांताच्या डोळ्यासमोर ददवसभरातील प्रवाशी तरळले मात्र हपशवी कोणाची
असेल? याचा कािी शोध लागला नािी. लगेच वसांताने ती ऑटोमधली हपशवी
उचलली आहण घरात नेली. ती हपशवी कु णाची असेल? त्या हपशवीत काय असेल?
या प्रश्नाने वांसांताचे डोके कािी चालत नव्िते. हपशवीत आिे तरी काय िे पिावे
म्िणून हपशवी उघडू न पाहिली असता त्यात दोन-चार साड्या, लिान मुलाांचे एकदोन ड्रेस आहण एक छोटी हपशवी ददसून आली. यावरून वांसांताने अांदाि बाांधला की
कोण्या तरी महिलेने आपल्या ऑटोमध्ये हवसरली असावी. त्या छोट्या हपशवीमध्ये
काय असेल या उत्सुकतेने ती हपशवी उघडली, त्या बरोबर वांसांताचे डोळे चमकु न
गेल.े छोट्या हपशवीत साधारणपणे पैसे असतील असा वांसांताचा अांदाि िोता पण
त्यात हनघाले सोन्याचे दाहगने. वांसांताच्या काळिाचे ठोके वाढले िोते. िवळपास
दिा-बारा तोळे विन असलेल्या सोन्याचे दाहगने िोते. वांसांताने एवढ्या मोया ा
प्रमाणात सोने यापूवी एकदािी पाहिले नव्िते. त्यामुळे त्याला काळिी वाटू
लागली. काय करावे िे त्याला कािी सूचत नव्िते. तेवढ्यात तेथे रकमा आली.
वांसांताच्या िातात दाहगने पाू न ती खुप खुश झाली. पण वांसांताने िेंव्िा िे दाहगने
आपले नसून ते ऑटो मध्ये कु णी तरी हपशवी हवसरली िोती आहण त्या हपशवीमध्ये
आढळले असे साांगल्यावर ती खुपच नाराि झाली. ज्याचे दाहगने आिेत त्याांना परत
करणे आपले कताव्य आिे असे वसांताने आपल्या बायकोला समिावून साांहगतले.
यावर रकमा नारािीच्या सुरात म्िणाली की, ती हपशवी कु णाची आिे? त्याचा
आत्ता नािी-पत्ता नािी. मग देणार कु णाला? देवाने आपणाला भेट म्िणून ददली
आिे. घरात आलेल्या लक्ष्मीला असे बािेर करू नका. असे खुप बोलली पण वांसांताचे
मन कािी मानत नव्िते.
वांसांता प्राथहमक शाळे त हशकत असताना एक घटना घडली. िोशी सर
पररपाठमधून रोि कािी ना कािी चाांगल्या गोट दी साांगत असत. आि सुध्दा सराांनी
साांहगतले की, रस्त्यावर ककवा कु ठे िी कािी सापडले तर ते आपल्या आई-बाबाकडे
द्यावे. शाळे त एखादी वस्तू ककवा कािी सापडले तर ते शाळे च्या मुख्याध्यापकाकडे
ककवा आपल्या वगाहशिकाकडे द्यावे. त्यामुळे आपल्या वरील अनथा टळतात.

सापडलेल्या वस्तू वर आपला कािी एक िक्क नसतो. मात्र तीच वस्तू आपणास
सांकटात नेऊ शकते. आपल्यावर चोरीचा आळ आणु शकते. म्िणून लगेच ती वस्तू
मोया ा व्यक्तीकडे ककवा िबाबदार व्यक्तीकडे सुपुता करावे म्िणिे मानहसक
समाधान हमळे ल. िोशी सराांचे बोलणे वांसांता मन लावून ऐकत िोता. एके ददवशी
शाळे च्या मैदानात असलेल्या िापश्यावर पाणी हपण्यासाठी गेला असता, तेथे
िापश्यावर त्याला एक कां पासपेटी ददसून आली. कु णी तरी पाणी हपताना
कां पासपेटी िापश्यावर ठे वली आहण तेथेच हवसरली िोती. वसांताने ती कां पासपेटी
सरळ मुख्याध्यापकाकडे िमा के ली. दुसऱया ददवशी पररपाठ मध्ये मुख्याध्यापकानी
सवा मुलासमोर वसांताचे िािीर क तुक करून कां पासपेटी ज्याची िोती त्याला परत
के ली.
आि याहनहमत्ताने वसांताला परत एकदा िोशी सराांचे िी वस्तू सापडली
ती वस्तू आपली नसते िी हशकवण लिात आली. तसा तो िागेवरुन ताडकन
उठला, हपशवी भरली आहण घराबािेर आला. आपली ऑटो बािेर काढली आहण
सरळ पोहलस स्टेशन ददशेने िाऊ लागला. िवळच्या पोहलस स्टेशनमध्ये वसांताने
ती सापडलेली हपशवी िमा के ली. तेंव्िा कु ठे वसांताला समाधान वाटले. पोहलसाांनी
वसांताचे नाव, पत्ता आहण मोबाईल क्रमाांक हलू न घेतल्यानांतर ती हपशवी आपल्या
पोहलस स्टेशन मध्ये िमा के ली आहण त्याची माहिती इतर पोहलस स्टेशनला
कळहवले. दोन-चार ददवसानांतर एक महिला दाहगन्याची च कशी करीत करीत त्या
पोहलस स्टेशनमध्ये आली तेंव्िा हतचे दाहगने परत हमळालेले पाू न खुप अत्यानांद
झाला. िी हपशवी येथे कशी आली? याची च कशी के ली असता, हतला वसांताची
माहिती हतला हमळाली. वसांताचे आभार व्यक्त करावे म्िणून हतने वसांताचा पत्ता
आहण मोबाईल क्रमाांक हमळहवला. िाां िाां म्िणता िी बातमी शिरात सवादरू
पसरली. तशी कलेक्टर सािेबाांच्या कानावर देखील िी बातमी पोिोचली. तसे
कलेक्टर सािेबाांनी वसांताचे िािीर क तुक करण्याचे ठरहवले. कारण समािात
अश्या प्रामाहणक लोकाांची सांख्या खुप कमी कमी िोत चालले आिे. सामाहिक
हवकासासाठी आि प्रामाहणक लोकाांची अत्यांत आवश्यकता आिे. म्िणून कलेक्टर
सािेबाांनी वसांताचे नुसते िािीर क तुकच के ले नािी तर पाररतोहषक म्िणून पन्नास
ििार रुपयाचे इनाम िी ददले. शालेय िीवनात हशकलेल्या प्रामाहणकपणा मुल्याचे
फळ आि हमळाले असल्याचा आनांद वसांताच्या चेिऱयावर नसांडून वाित िोता

*मुलगी झाली िो… *
गावातील सगळ्या लोकाांना पेढे वाटत रामराव मोया ा आनांदाने बोलत
सुटला"मुलगी झाली िो. . . मुलगी झाली िो. . . " लोकाांनी सुद्धा तेवढ्याच
आनांदात त्याचे पेढे घेत िोते आहण त्याचे अहभनांदन िी करत िोते. बरां झालां
एकदाचां रामरावच्या घरात मुलगी आली असे लोकां एकमेकाांना बोलू लागली.
कारणिी तसेच िोते. रामरावाच्या मागील सात हपढ्यात मुलगी िन्मालाच आली
नव्िती. तेव्िा रामरावला मुलींच्या या िन्माने अत्यानांद झाला परां तु त्यासाठी पाच
मुले िन्माला घालावी लागली. गावात रामरावाला पाांडवाचे वडील पांडू आहण
त्याची पत्नी िानकी हिला पाांडवाांची आई कुां ती या टोपणनावानेच नळखले
िायचे. आि त्याांच्या घरात मुलींच्या रूपात सािात लक्ष्मीच आली. मुलगी व्िावी
म्िणून त्याांचा लक्ष्मीदेवीला नवस िी िोता. म्िणूनच बारश्याची ददवशी
सार्यािणी हमळू न हतचे नाव लक्ष्मी असेच ठे वले. लक्ष्मीच्या येण्याने सार्या घरात
आनांदाचे वातावरण िोते. परां तु या आनांदासाठी ज्याांनी िट्ट धरला िोता ती
रामरावची आई मात्र नव्िती. नुकतेच चार महिन्याखाली हतची देवाञाना झाली. न
रािवता शेिारणीने म्िणूनच टाकली लक्ष्मीच्या रूपात आई परत आपल्या घरातच
आली. तळिाताच्या फोडाप्रमाणे रामराव व िानकी आपल्या मुलीची काळिी घेवू
लागले. घरात ती सवाांचीच लाडकी झाली िोती. प र्थणमेच्या चांद्रकलेप्रमाणे लक्ष्मी
िळू िळू मोठी िोऊ लागली. हतचे पाय फु टले तसे ती इकडे हतकडे चालू लागली.
हतच्या बोबड्या बोलाने घर सवा िरखून िात िोते. बघता बघता लक्ष्मी दिा
वषााची झाली. मुले िी मोठी झाली. घर सांसाराचा व मुलाांवरील खचाामूळे
रामरावाच्या डोक्यावर किााचे डोंगर उभे राित िोते. किााच्या काळिापायी
त्याचा चेिरा सुकून चालला िोता. किा कसे फे डावे याचाच तो नेिमी हवचार
करायचा मात्र त्याला उत्तर सापडत नव्िते. रामराव एका कां पनीत न करी करीत
िोता. िेमतेम दोन ििार रूपायाच्या तुटपुांिी पगारावर त्याची न करी चालू िोती.
रामराव तसा सोज्वळ, हुशार, मनहमळावू, आहण इतराांना सिकाया करणारा िोता.
त्यामूळे कां पनीकडू न दरवषी त्याच्या पगारात थोडी थोडी वाढ के ल्या िात असे.
िानकीसोबत हववाि झाला. त्यावेळी त्याच्या घरात ते दोघे आहण आई असे हतघेच
िण त्यामूळे त्याांचा खचा िी कमी व्िायचा आहण पगारीतून कािी हशल्लक िी
रािायचे. िानकीला पहिला मुलगा झाला त्यावेळी घरातील सवा आनांदमय

वातावरण झाले िोते. मुलाच्या येण्याने खचा थोडा वाढला परां तु रामरावला त्याची
काळिी नव्िती. िानकी दुस-याांदा िेव्िा गरोदर िोती तेव्िा सगळ्याांना वाटले की
आत्ता मुलगी व्िावी. परां तु त्याांच्या सात हपढ्यात मुलगी झालीच नािी त्यामुळे
रामरावच्या मनात कु ठे तरी शांकेची पाल चुकचुकत िोती. अखेर तसेच झाले दुसयाांदा िी मुलगाच झाला. आपल्या हपढ्यात मुलगी िोणारच नािी त्यामूळे
दोघाांनािी ऑपरे शन करून घ्यावां असां वाटत िोतां. एक तर आपला पगार कमी
आहण ना शेती ना बाडी म्िणून त्याांनी ऑपरेशन करण्याचां ठरवलां. परांतु त्याच्या
आईने मात्र तीव्र हवरोध के ला. भावांडाांना नवाळायला एक तरी बिीण रिावी अशी
हतची मनोमन ईच्छा िोती. आईच्या या इच्छेमूळे त्याला कािी एक करता येईना.
मुलीची वाट पािता पािता त्याला पाच मुलेच झाली. सांसाराचा खचा ददवसेंददवस
वाढतच िोता, पगारातील एकिी रूपाया हशल्लक राित नव्िता. घर आहण
मुलाांच्या हशिणावरील खचा यामूळे तो अगदी त्रस्त झाला िोता. आईच्या िट्टापायी
त्याला कािी सुचेना. कां पनीकडू न उचललेल्या किाामूळे त्याला पगारसुद्धा कमी
हमळत िोता. त्यातच आईने अांथरूण धरले. ती आि-उद्यामध्ये िगत िोती. िाता
िाता हतने लक्ष्मी देवीिवळ नवस के ला की या वेळेला तरी घरात मुलगी येऊ दे. िा
नवस हतने आपल्या मुलाला व सुनेला साांहगतले. एक-दोन महिन्यात हतची देवाञाना
झाली आहण िानकीला परत ददवस गेले. आईनां के लेल्या नवसामूळे सािात लक्ष्मीच
घरात आली. मुलींच्या येण्यानां सारां घर आनांदन
ू गेले. सात हपढ्याचां ऋण या िणी
त्याांना हमळालां िोतां. मुलींच्या िन्माने तो आनांदी झाला परां तु किााच्या डोंगरामूळे
त्याचा चेिरा नेिमी उदास ददसायचा. मुले आता मोठी झाली. नदीचे पाणी
उताराकडे विावी तसे मोया ा मुलाांचे कपडे, दप्तर, पुस्तक, वह्या सारां कािी छोट्या
भावाांकडे येत िोती. नवीन खरे दी करायला त्याांच्याकडे तेवढा पैसा सुद्धा नव्िता.
किा कमी करण्यासाठी तो कां पनीत िादा काम करू लागला. मुलाांच्या हशिणाकडे
त्याचे अहिबात लक्ष्ा नव्िते. मुलां शाळे ला िात आिेत का? रोि अभ्यास करीत
आिेत का? या गोटीकडे लक्ष्ा द्यायला अहिबात वेळ नव्िता. प्रत्येकाचां मागणां
वेगळां , कसेबसे त्याांचे ददवस सरत िोते. त्या सांसारात ना तो खुश िोता ना त्याांची
मुलां, सगळ्याांची नुसती परवड चालू िोती. घरात एखादा सण, समारां भ सािरा
करायचे म्िटले की त्याच्या काळिात धस्स करायचां. घरात खाणारी तोंड झाली
िास्त आहण कमावणारा िात फक्त एक, त्यामूळे त्याच्या सांसाराच्या िमाखचााचा
हिशोब कािी के ल्या िुळतच नव्िता. आर्थथक दाररद्रयामुळे एकािी मुलाचां हशिण

पूणा झाले नािी. ररकामटेकडे पोरां खाऊ लागली दफरू लागली. एकानांतर एकाचे
असे पाचिी िणाचे लग्न झाले. शे-पाचशे रूपयाांची न करी त्याांना कशी बशी
हमळाली. ते पैसे त्याांच्याच सांसाराला पुरत नव्िते तर रामरावाच्या पररवाराांसाठी
ते काय करतील. उलट त्याचेच खाऊन त्यालाच उलटे बोलत िोती. काय ददलां
आम्िाला? गररबीच्या पहलकडे आम्िाला कािी ददलेच नािी असां रोिच त्याांच्यात
वाद व्िायचा. त्याांच्या अशा वादाने तो पुरता वैतागला िोता. आईचां बोलणां ऐकू न
एवढा सांसार वाढहवला याचा त्याला राू न राू न पश्चाताप िोत िोता. दोन
पोराांवर ऑपरे शन झालां असतां तर िे ददवस पिायला हमळालां नसतां असां मनोमन
हवचार करत िोता. लक्ष्मीच्या तोंडाकडां पाू न तो सारे दु:ख हवसरून िात िोता.
शेवटी एके ददवशी व्िायचे तेच झाले. वाद घालून मुलाांनी आपली चूल
वेगळां माांडण्याचा हनणाय घेतला. डोक्यावरचे किा वाढवून ते मोकळे झाले. लक्ष्मी
वयात आली असताांना त्याांनी साथ सोडली, यामूळे तो अिून जचतारजीस्त बनला
िोता. मुलीची कन्यादान करण्याची िबाबदारी िी शेवटी हपत्याचीच. मुलीच्या
लग्नाच्या काळिीत त्याला रात्रीची झोप येतनव्िती. काय करावां िे त्याला सुचेना.
ददवाळी झाली. तुळशीचां लग्न झालां. त्या रात्री तो या कु शीवरून त्या कु शीवर िोत
िोता तरी िी त्याच्या डोळ्याला डोळा लागत नव्िता. राू न राू न त्याच्या मनात
एकच गोट मनाशी पक्की के ली आहण शाांत झोपी गेला. सकाळी लवकर उठला.
स्नान करून चिा घेतली आहण बािेर पडला. तास दीड तासानांतर तो परत घरी
आला एका युवकाला सोबत घेवून. िानकीला चिा ठे वायला साांहगतलां. लक्ष्मीची
नळख करून ददली आहण म्िणाले, “लक्ष्मी, तुला िे हशवािी मालक म्िणून पसांद
आिे का? ” लक्ष्मी लािली आहण आत पळाली. तेव्िा िानकीनां त्याची हवचारपूस
के ली. हशवािी एक अनाथ मुलगा िोता. कामात हुशार. रामरावच्याच कां पनीत
कामाला िोता. स्वभाव सुद्धा त्याच्यासारखाच. दोघाचां बोलणां पूवीच झालेलां िोतां.
अखेर लक्ष्मीनां िोकार ददला. मुले तर त्याांना पोसायला तयार नव्िते
म्िणूनहशवािीला घरिावई घेण्याचा हवचार पक्का झाला. त्या दोघाचां मोया ा
थाटामाटात लग्न झालां. अखेरचा सल्ला म्िणून रामरावाने िावयाला एक कानमांत्र
ददला. मुलगा असो वा मुलगी दोनच्या नांतर नको रे बाबा िम दो िमारे दो…. .
यावर हशवािी फक्त हस्मत िास्य ददला आहण आपल्या सुखी सांसाराला प्रारां भ
के ला.

*अपेिाभांग

*

आि सररताच्या डोक्यात हवचाराचां काू र उठलां िोतां. डोकां अगदी सुन्न
झालां िोतां. काय करावां आहण काय नािी याच हवचारात ती तशीच झोपी गेली.
हतच्यासमोर दोनच पयााय ठे वण्यात आले िोते. एक तर गुमाने सांसार करणे आहण
दुसरे म्िणिे श्यामरावाांशी फारकत घेवून न करी करणे. या दोन पैकी कोणता
पयााय हनवडावे याबाबत हतच्या मनात वावटळ उळलां िोतां.
सररता िी मध्यमवगीय कु टूांबातील सुसांस्कृ त घरातील समिदार आहण हुशार
मुलगी. वडील प्राथहमक शाळे त हशिक िोते तर आई घरकाम करत िोती.
हतच्यापेिा लिान एक भाऊ असा छोटा व सुखी पररवारात वाढलेल्या सररताला
दु:खाचा लवलेश िी माहित नव्िता. आपण खुप हशकावे आहण यशस्वी िीवन
िगावे असे हतला वाटत िोते. मुलींच्या हशिणाच्या बाबतीत िीवनात असां कािी
हबकट प्रसांग घडेल की त्यावेळी आपणाला िे आिपयांत हशकलेल्या पदवी प्राप्त
के लेल्या ञानानाचा त्याग करावां लागेल, याची साधी कल्पना सुद्धा के ली नव्िती.
शाळे मध्ये हशकताांना हशिक हतला प्रश्न हवचारायचे "सररता, तुला हशकू न काय
व्िायचां आिे? "तर हतचां उत्तर ठरलेले असायचे, “सर, मला हशकू न डॉक्टर व्िायचां
आिे आहण रूग्णाांची सेवा करायची ईच्छा आिे. "खरोखरच हतची बुद्धीमत्ता सुद्धा
तशीच िोती. पहिल्या वगाापासून तर नवव्या वगाापयांत ती अव्वल नांबरवरच िोती.
सार्याच हवषयात ती अगदी हुशार व तल्लख िोती. कोणताच हवषय हतला कठीण
असे वाटत नव्िते. ती एक प्रेमळ, मायाळू आहण सवाांशी हमळू न हमसळू न रािणारी
मुलगी िोती. त्यामूळे शाळे त ती सवाांची आवडती िोती. ती एका चाांगल्या शाळे त
हशकत िोती िेथे सवाच प्रकारचे सांस्कार नकळतपणे मुलाांवर करण्यात येते िोते.
त्यास्तव हतच्यावर खुप चाांगले सांस्कार झाले िोते. घरात सुद्धा वातावरण अत्यांत
चाांगले असल्यामूळे हतला इतर कािी दु:खदायक ककवा क्लेशदायक बाबींची
िाहणवच नव्िती. ती मनाने धाडसी व सािसी िोती. कठीण प्रसांगी स्वत:ला
सावरून घेण्याची शक्ती हतला आयुयातील एक दोन घटनाांनी ददले ज्यामूळे हतचा
अपेिाभांग झाला. अपेिेप्रमाणे मजरीकच्या परीिेत नव्वद टक्के गुण हमळवीत तीने
स्वप्न पूणा करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले िोते. बारावीच्या परीिेत सुद्धा
अपेिेप्रमाणे हवशेष प्राहवण्यासि उत्तीणा झाली. तेव्िा सवाांनाच खुप आनांद वाटला.

आता फक्त सेट परीिेत चाांगले गुण हमळहवले तर हतचा डॉक्टर िोण्याचे स्वप्न पूणा
िोणार िोते. पण दैवाने इथेच साथ ददली नािी. दोन वेळा प्रयत्न करून सुद्धा हतला
चाांगले गुण हमळवता आले नािी. बी. एस्सी. ककवा बी. ए. करण्याचा अहिबात
हवचार नव्िता. कािी िणाांनी डी. एड. करण्याचा सल्ला ददला. तो घरच्याांना पटत
िोता परां तु हतला पटत नव्िते. शेवटी घरी ररकामां बसण्यापेिा डी. एड. के लेलां बरां
म्िणून तीने हतथे प्रवेश घेतला. ददवस असे मिेत िात िोते. सररताला डॉक्टर
व्िायचां स्वप्न भांग पावलां म्िणून दु:ख वाटत िोतां. सोबतच हशहिका म्िणूनिी
िनतेची सेवा करता येतेच की या हवचाराने हतला ददलासािी हमळत िोता. ती
लग्नाच्या वयाची झाली, याची िाहणव आई-वहडलाांना तेव्िाच झाली िोती. हतचे
िात हपवळे करावे आहण मोकळां व्िावां असां आईला नेिमी वाटत िोतां. तसां तीने एके
ददवशी आपलां मन मोकळां के लां आहण लग्न करायचेच असां ठरहवलां. परां तु सररताने
स्पट नकार ददला. ती पाहुणचार म्िणिे बघण्याचा कायाक्रम करण्यासाठी सुद्धा
तयार नव्िती. परांतु आईच्या आिाव हवनांतीमूळे तयार झाली. बँकेत चाांगल्या
पदावर काम करणार्या शामरावाांनी स्वत:ू न आई-वहडलाांकडे गळ घातली. त्याला
मुलगी पसांद िोतीच फक्त पपचाररकता पूणा करणे बाकी िोते. सररता तशी
ददसायला सुांदर िोती. नाकी-डोळी छान, रां ग गोरा-गोरा पान या गीताप्रमाणेच ती
िोती. शामरावाांनी आपली पसांती “िोकार” कळहवली तसे घरात चलहबचल सुरू
झाली
तर
हिच्या
मनात
हवचाराचां
काू र
उठलां.
सररताच्या मनात आत्ताच एवढ्या लवकर लग्न करायचे नव्िते. डी. एड. पूणा
के ल्यानांतर एक-दोन वषे हशहिका म्िणून अनुभव घेऊनच लग्न करावे असा हतचा
हवचार िोता. मात्र आई-वहडलाांना वाटत िोते की, यापेिा चाांगले स्थळ हमळणार
नािी. पोरीनां नशीब काढलां आई-वहडलाचे मन दुखवायचे नव्िते आहण हशिण िी
सोडायचे नव्िते. करावे काय? अश्या दुिेरी पेचात ती पडली िोती. शेवटी ती
लग्नाला तयार झाली पण एका अटीवर “माझे डी. एड. चे हशिण पूणा करू देत
असाल तरच मी लग्न करे न” अशी गळ शामरावाांसमोर टाकली. यात शामरावाांना
कािी अडचण िाणवली नािी. डी. एड. चा अधाा वषा तर सरला आत्ता राहिले दीड
वषा. . लगेच शामरावाांनी िोकार भरला आहण तुळशीचे लग्न लागले की सररता व
शामराव याांचा हववाि सोिळा मोया ा धुमधडाक्यात सांपन्न झाला. ती नववधू
सासरी आली. बघता बघता ददवाळी सुट्टया सांपल्या. ददवस कसे सरले िे दोघाांनािी
कळाले नािी. उद्या डी. एड. चे कॉलेि सुरू िोणार त्याच्या आदल्या रात्री शामराव

व सररता याांच्यात पिाटपयांत चचाा रां गली. शामराव म्िणत िोते, “िाऊ दे ना, काय
डी. एड. , बी. एड. लावलीस? माझा पगार काय कमी आिे का? ”यावर सररता
आपल्या हनणायावर ठाम राहिली, डी. एड. पूणा करणार म्िणिे करणारच
लग्नाच्या अगोदर माझी अट काय िोती? माहित आिे ना “शामराव एक पाऊल
मागे घेतले आहण हतचा मागा मोकळा झाला. लढाई जिकल्याच्या तोर्यात ती
कॉलेिात िाऊ लागली. सुरूवातीचे कािी ददवस मिेत गेले कारण सररता घरीच
राित िोती. परां तुआता हतचा कॉलेि सुरू झाल्यापासून त्या दोघाांत रोिच कु रबुर
चालू झाली. पिाटे उठल्यापासून तर रात्री झोपेपयांत दोघाांमध्ये नेिमी वाद-वाद
िोऊ लागले. हतची कॉलेिला िायचा वेळ आहण शामरावाांचा बँकेत िायचा वेळ
एकच त्यामूळे सकाळची भरपूर घाई असायची. शामराव पुरूषी रूबाबात हतला
ऑडार द्यायचा आहण ती स्वयांपाक घरातून िोरिोरात बोलायची. सायांकाळी
शामराव “मूड” मध्ये असायचा परां तु कॉलेिातली स्वाध्याय, गृिपाठ, पाठाची
तयारी यामध्ये ती गुांग असायची. कधी कधी तो वाट पाू न वाट पाू न झोपी
िायचा मात्र ती गृिपाठ पूणा के ल्याहशवाय झोपायची नािी. या अशा वागण्यामूळे
तो पूरता त्रस्थ झाला िोता. कधी एकदा तीचां डी. एड. पूणा िोते असां त्याला वाटू
लागायचां. त्यातच शासनाने सिा महिने आांतरवाहसता करण्याचा हनयम काढला
तेव्िा तर शामरावाचे अिून सिा महिन्याचा वनवास वाढल्यासारखे वाटले.
हतची आांतरवाहसता कालावधी सांपतो न सांपतो हनकाल िी लागला आहण ती प्रथम
श्रेणीत उत्तीणा झाली. तेव्िा दोघाांनािी खुप आनांद झाला. हतला चाांगले गुण
हमळाल्यामुळे हतला हिल्िा पररषदेचा हशहिके च्या न करीचा कॉल आला. ती कॉल
लेटर पाू न आनांदाने नाचू लागली िोती. हतची मनोमन खुप ईच्छा िोती की आपण
िी न करी करावी. िी सांधी सोडू नये. हतचा स्वप्न साकार िोणार असे वाटत
असताांना शामराव मात्र या न करीच्या हवरोधात िोता. न करी करून काय
करणार? माझा पगार आपल्या सांसारासाठी पुरेसे नािी का? मी तुला डी. एड. चे
हशिण पूणा करून देण्याचे वचन ददलो िोतो मात्र न करीचां वचन तर ददलो नव्ितो
ना तू िर न करी करू लागलीस तर िे दोन वषा आपण दु:ख अनुभवले ते आयुयभर
अनुभवणार का? सवाप्रथम आपण ठरवायचे की, आपणाला पैसा िवा आिे की,
मानहसक सुख. याउपरिी तू आपल्या हनणायावर ठाम राित असशील तर
तुझयासमोर एकच पयााय तू माझयापासून फारकत घे आहण खुशाल न करी कर.
याच हवचारात रात्रभर हतला झोप लागली नािी. काय करावां सुचेना शाळे त

हशकताांना हतच्या अपेिा खुप मोया ा िोत्या. परां तु आि त्या हशिणामूळे हतला
सांसार तोडायची पाळी येते की काय असे वाटत िोते. कािी अशी शामरावाचे हतला
योग्य वाटत िोते, की पैसा कमावून मनाला समाधान नसेल तर तो पैसा काय
कामाचा? यापेिा घर साांभाळू न सुखी रािण्यात काय वाईट आिे आपल्या िवळ
असलेल्या ञानानाचा वापर शाळे त करता आले नािी म्िणून काय झालां स्वत:चे सांसार
सुखी करण्यासाठी या ञानानाचा वापर करता येत नािी काय? मनात पक्का हवचार
करून अांथरूणातून उठली सांसार या पयाायावर टीक माका करून शामरावाांना गरमा
गरम चिा ददला. लगेच िेवणाचा डबा ददला. शामराव समाधानाने बँकेत गेल.े
सररता आपल्या सवा अपेिाांचा त्याग करून झोक्यावर बसून रे हडन सुरू के ली त्यात
"जिदगी का सफर िै, ये कै सा सफर कोई समझा निीं, कोई िाना निीं” िे गाणे चालू
िोते.
………………………….

*िरवलेले डोळे *
शालेय िीवन सांपले न सांपले अन कॉलेिच्या वेगळ्या दुहनयेत मन रमून
गेल.ां गावापासून िवळपास पन्नास दक. मी. वर हिल्ह्याच्या रठकाणी कॉलेि
िवळच रे ल्वेस्थानक असल्यामुळे रोि रे ल्वेचा प्रवास ठरलेलाच. रोि सकाळी
लोकलने िाणे आहण लोकलने येण्याचा हनत्यक्रम. त्यामुळे रे ल्वेत बर्याच लोकाांशी
सांबांध यायचा; परां तु तेवढ्याच गाडीतल्या डब्यापुरते. मी हवञानान शाखेचा हवद्याथी
असल्यामुळे खुप अभ्यास करणे आहण आपले ठरवलेले ध्येय गाठणे एवढेच माझे
लक्ष्य िोते. त्यामुळे रे ल्वेत हमळालेल्या फावल्या वेळेचा सदुपयोग करताना
पुस्तकातील मित्वाच्या नळी अधोरे हखत करून घरी त्याची रटपण तयार
करायची. तारूण्य आहण कॉलेिचे िीवन िे दोन्िी पण एकमेकाांच्या िातात िात
घालून येतात. त्यामुळे कॉलेिातील मुलाांकडे समाि एका वेगळ्या निरे तून पाित
असतो. कॉलेिची पोरां म्िणिे हशकणे कमी आहण पोरीच्या मागे धावणे िास्त.
योग्य त्या वयात योग्य ते काया वयाला सािेशी करणे यालाच तर प्र. के . अत्रे याांनी
िीवन म्िटले आिे. म्िातारपणी प्रेम करणे िमत नािी तसे तारूण्यात
शिाणपणाच्या गोटी समािाला रूचत नािी. खूप शिाणा झालास िे वाक्य
िमखास ऐकायला हमळते. िर तारूण्यात शिाणपणा दाखवला तर प्रत्येक मुलगा
तरूण मुलगी ददसली की शायजनग मारतो, आपल्याकडे आकर्थषत करून घेण्याचा
सवातोपरी प्रयत्न करतो. िा त्याचा दोष नसून तो तारूण्याचा आिे. तसे आमचे
हमत्रमांडळी रे ल्वेत एखादां पाखरू ॉकॉलेि हवश्वात सुांदर मुलींना पाखरू म्िणत)
ददसते का? म्िणून प्रत्येक पाखरू असेल त्या रठकाणी घुटमळत रािात. मला सोबत
नेण्याचा त्याांचा िेका रोिच असे. मात्र माझे उत्तर ठरलेले “तुम्िी शोधून या तोवर
मी येथेच बसतो” पुस्तकी कीडा म्िणून हडवचत सारे हमत्र पाखराच्या शोधाथा डबा
न डबा दफरत असत. ददवस मिेत िात िोते. िळू िळू अांहतम परीिेची तारीख
िवळ येत चालली तसा एकाकी िोऊ लागलो. सराव परीिा सुरू झाली. त्या
ददवशी गहणताचा दुसरा पेपर िोता. मला तो हवषय कठीण असल्यामुळे सोबत
आणलेले नोटस काढू न रे ल्वेत चाळत बसलो. त्या डब्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे
लोक िोते. सवाांवर एक निर टाकली आहण अभ्यासाला लागलो. माझ्या अगदी
समोर एक पडदानशीन महिला िोती. हतचे फक्त डोळे तेवढे ददसत िोते. हतच्या

आिुबािूला कदाहतच हतचे आई-वडील बसले िोते. पांधरा-वीस हमहनटाांच्या
प्रवासानांतर मी एकटक त्या महिलेकडे पाहिलां. हतच्या डोळ्यात मला करूणा, कीव
िाणवली. तेव्िा हतच्या आिुबािूला बसलेल्या दोघाांचे हनरीिण के ले असता ते दोघे
कदाहचत मुहस्लम धमीय िाणवत िोते. परीिा असल्यामुळे ते सवा हवचार बािूला
सारून परत अभ्यासाकडे डोळे वळहवले;पण का? कोण िाणे? वाचनात लिच
लागत नव्िते. परत एकदा त्या महिलेकडे पाहिले तेव्िा हतचे डोळे अश्रुांनी
पाणावलेले ददसले. ती का रडत िोती? हतचे ते दोघे खरे च आई-वडील ककवा
नातलग असतील काय? अशा नाना शांका मनात आल्या; पण करावे तरी काय?
हवचार करता करता माझां कॉलेिचां स्टे शन आलां. तसां त्या गावात ते हतघेपण
उतरले. परीिेची वेळ िवळ येत िोती. याांचा पाठलाग करावा तर परीिा बुडेल
त्याांच्यामागे मागे ऑटो स्टँण्डपयांत गेलो; परां तु ते कोठे चालले याचा पत्ता लागला
नािी. ती ऑटो भुराकन हनघून गेली. मी तसाच त्या पाणावलेल्या डोळ्याांचा हवचार
करीत कॉलेिकडे चालू लागलो. त्या ददवशी परीिेचा पेपर िेमतेम गेला. परीिा
लवकर सांपल्यामुळे सायांकाळच्या ऐविी दुपारच्या गाडीने हनघालो. मनाने िताश
झालेलो. स्टेशनवर आलो आहण मनातील मरगळ दूर करण्यासाठी डबे दफरू
लागलो. या डब्यातुन त्या डब्यात फे रफटका मारताना त्या पडदानशीन सोबत
असलेले ते दोघे मला ददसले; परां तु त्याांच्यासोबत ते डोळे ददसले नािीत. आता मात्र
माझां मन सांशयाच्या खाईत पडलां. काय के लां असेल या दोघाांनी हतच्यासोबत. िे िर
आई-वडील ककवा नातलग असतील तर हतच्या डोळ्याांत अश्रु का आले? त्याच
तांद्रीत माझां गाव आलां, मी उतरलो. गाडी दोन हशट्या वािवून हनघून गेली. मी
मात्र एकसारखा त्या धावत्या गाडीकडे पाित राहिलो. मी त्या असिाय महिलेला
मदत करू शकलो नािी याची खांत मला वाटत राहिली. एकनएक ददवस ते िरवलेले
डोळे हमळतील काय? या प्रतीिेत अिूनिी रे ल्वेचा प्रवास हनत्य हनयमाने लोकल टू
लोकल करीत आिे.
………………………….

*सािस *
सातव्या वगाात हशकत असतानाच सुधाचे लग्न मोया ा थाटामाटात झालां. अिून
हतला खूप कािी हशकायच िोत, तसां आईला हतने बोलूनिी दाखवलां, परांतु बाबाांच्या
रागासमोर दोघाांचेिी चालले नािी पाच सात एकर िमीन, मोठा वाडा, गोया ात
दिा-पांधरा िनावरां , एकु लता एक मुलगा अश्या पोरासोबत सुधानां नशीबचां काढलां
प्रत्येक िण बोलत िोते. परां तु सुधाला शाळा सोडावी असां वाटत नव्िती. शाळे त ती
एक हुशार, चुणचुणीत व गोड मुलगी िोती परां तु हतच्या मनाने कािी करायला
हतला सांधी कोठे िोती? सुधाचे सासरीचे ददवस नवीन लुगडी नेसण्यात व गोडधोड
खाण्यात मिेत िोते. कािी ददवस आनांदात उलटले एके ददवशी सायांकाळी स्वयांपाक
आटोपून ती आपल्या यिमानाची वाट पाित बसली. वाट बघता बघता ती तशीच
झोपी गेली. मध्यरात्री के व्िातरी दारावरच्या टकटक आवािाने ती उठली दार
काढले तर हतचे पतीदेव दारू हपवून तरा रा िोवून आला िोता. िेवायचे तर िोशच
नव्िते. तसेच ते दोघे झोपी गेले. सुधाच्या नहशबात आता िे रोिचे िोते.
नवर्याच्या हविीप्त वागण्याने सुधा पुरती कां टाळली. अशातच हतला ददवस गेले.
सासरी-मािेरी सवाांना खूपच आनांद वाटले. सासू सुधाला नेिमी म्िणायची, बाई,
वांशाचा ददव्याला िन्म दे. वयाच्या सोळाव्या वषी सुधा माता बनली. हतला मुलगी
िन्मल्यामुळे सासरचे मांडळी तर पिायला सुद्धा आले नािी. मुलगी िन्माला
ददल्यामुळे सासू, सासरे , नवरा सवाच मांडळी हतला खूप हिणवू लागले. मानहसक व
शारीररक त्रासामुळे सुधा मनातून खूपच खांगू लागली. लिान वयात माता
बनल्यामुळे प्रसूती वेळी खूप रक्तस्त्राव झाला िोता आहण बाळाची वाढ िी चाांगली
झाली नव्िती. त्यामुळे सुधा व हतची मुलगी दोघेिी कृ श आहण सदा आिारी पडत
िोते. त्यातच दीड एक वषााने सुधाला परत ददवस गेले. सासूबाईंनी हतला चेकअप
साठी दवाखान्यात घेऊन गेली. हतच्या उदरात परत मुलगी आिे म्िणून हतचे गभा
मोकळे करून घरी हनघाले. असे हतच्यासोबत दोन तीन वेळा घडलां. वांशाचा ददवा
पाहििे या िट्टापायी हतचां गभापात करण्यात आलां. त्यामुळे ददवसेंददवस हतची
शक्ती कमी कमी िोत गेली. ती आत्ता हनरशक्त व बेढव ददसू लागली. तसां सासू व
नवर्याच्या
मनात
दुसरां
लग्नाचा
हवचार
घोळू
लागलां.

एके ददवशी अचानक सासूबाईंनी सुधाच्या सवतीला घरात आणलां. िी बातमी
सुधाच्या आई वडीलाांना कळाली तसे ते धावत पळत आले. भाांड भाांड भाांडले तेव्िा
सासूबाईने घेऊन िा, आपल्या मुलीला घरी, असा हनवााणीचा इशारा ददला. परां तु ते
गरीब घराचे, एकदा बािेर पडलां तर हतला परत त्या घरात प्रवेश हमळणार नािी,
या धास्तीने ते आपला काळिाचा तुकडा हतथेच सांकटात सोडू न हनघून गेले. सुधाचा
अतोनात छळ सुरूच िोता. िीवन िगण्याच्या सवा आशा-आकाांिा सांपुटात आले
िोते. सुधाची आई शेिारी पािा-याांना हतची करूण किानी साांगत रोि रडत िोती.
काय करावां हतला कळे ना सुधाची एकप्रकारे ती परीिाच िोती. तो ददवस
हतच्यासाठी सुवणा ददवस िोता. एका वदकलाांच्या भाषणाने हतच्या अांगात सुप्त
सािस िागे झाले. त्या वदकलाने अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मागा सुचहवले
िोते. त्या मागााचा अवलांब करण्यासाठी हतला आई वडील आहण शेिारी पािायाांनी धीर ददलां. त्या ददवशी ती सासरच्या सवा मांडळीसोबत वाद घालून, मी परत
येईन परां तु तुम्िाला सिा देण्यासाठी, म्िणून ती अधा िग जिकल्याच्या अहवभाावात
मािेरी हनघाली. आि ती मनात ठाम हनधाार के ली िोती की, मी थाांबवलेल हशिण
पुढे
चालू
करणार
आहण
याांना
धडा
हशकहवणार.
दिावीची परीिा खासगी हवद्याथी म्िणून बसली आहण पास झाली. त्यानांतर
तालुक्याच्या गटहवकास अहधका-याांना भेटून बचत गटाची स्थापना के ली. त्या
गटाअांतगात भेटून बचत गटाची स्थापना के ली. त्या गटाअांतगात चार पाच हशलाई
मशीन घेऊन ती मािेरी हशवणकाम करू लागली आहण इतर मुलींना हशकवू
लागली. बघता-बघता हतच्याकडे सांपत्तीचा नघ सुरू झाला. आई-वहडलाांना सुधा
िी नझां न वाटता आधारवड वाटत िोतां. कोटाात सुधाने बायको हिवांत असताना
दुसरी बायको के ली, म्िणून कोटाात के स दाखल के ली. तेव्िा सासरच्या मांडळीच्या
कोटा कचेर्या वाढतच िोता. सून म्िणून नातलगातली आणलेली पोरगी कािी
ददवसातच हनघून गेली. पोराच्या रोिच्या दारूनां पाच सात एकर िमीन कािी
गुांया ावर आलां तर गोया ात दिा-पांधरा िनावराच्या िागी कु त्र्याची दिा-पांधरा
हपलां राित िोती. सासरची मांडळी आि रस्त्यावर आली िोती. त्याांचे ददवस दफरले
िोते.
सुधाला सासरी परत बोलावून नेण्यासाठी ती सवा मांडळी खूप मनधरणी
के ले परां तु सुधाचा हवचार पक्का िोता. मी माझ्या मुलीवर तुमची सावली पडू

देणार नािी. मी परत एक सुधा हनमााण िोऊ देणार नािी. असे म्िणून ती सवाांना
िाकलून ददलां आहण कोटाातून आपल्या नवर्यापासून फारकत हमळवलां. आि सुधा
आहण हतची मुलगी सुखाने नाांदत आिेत. कायद्याच्या आधारासोबत सुधाने के लेल्या
सािसामुळे हतला पुनिान्म हमळाला िोता. समािामध्ये अशा अनेक सुधा आििी
सासू, सासरे , नवरा याांचा िकनाक बळी पडतात. िीवनात आपली मुलगी सुधा बनू
नये असे वाटत असल्यास हतला खूप हशकवा. हशिणामुळे मनुयाला ञानान प्राप्ती
िोते आहण सांकटाला तोंड देण्याचे सािस, बळ हनमााण िोते.
………………………….

*सांघषा *

आि सुनांदाच्या डोळ्यात आनांदाचे अश्रू तरळत िोते. हतचा एकू लता एक
मुलगा सुनील न करीसाठी मुांबईला चालला िोता. अहतशय कठीण पररहस्थतीत
सुनीलने आपले कॉम्प्युटर इांहलहनअरींग कोसा पूणा के ला िोता. कज म्पस इांटरव््यू
मधूनच त्याला टाटा कां पनीने न करीसाठी कॉल पाठहवला िोता. देवहगरी
एक्सप्रेसमध्ये बसून सुनील िाऊ लागला तसे सुनांदाला अश्रू आवरणे कठीण झाले
िोते. सार्या गावकर्यासि हतला सुद्धा आपल्या मुलाचा अहभमान वाटत िोता. ज्या
कारणाांसाठी हतचा नवरा िे िग सोडू न गेला त्याांचे स्वप्न साकार के ल्याचा
अहभमान हतला िोत िोता. सुनांदा िी मध्सयवगीयातली मुलगी. ददसायला सुांदर
िरी नसली तरी नाक सरळ आहण थोडीशी बुटकी त्यामूळे प्रत्येकाच्या निरे त भरत
िोती. पाहुण्यातल्याच रमेश सोबत हतची सोयरीक झाली. रमेश कािी हतला परका
नव्िता. तो सुद्धा गहणतात हुशार हवद्याथी. दकतीिी अवघड गहणत रमेश चुटकी
सरशी सोडवीत असे. थोडासा भेळा परां तु हमतभाषी रमेश आपला िास्तीत िास्त
वेळ पुस्तक वाचण्यात घालहवत असे म्िणून त्याला सारे पुस्तकी दकडा म्िणून
हचडवीत असे. त्याांची आिी त्याला "अरे रम्या, पुस्तकां वाचून वाचून वेडा िोशील
रे ” म्िणून समिाहवत. बारावीच्या परीिेत चाांगले माका हमळाले मात्र इां हिहनअरींग
साठी थोडे कमी पडले. पेमेंट सीटवर प्रवेश हमळाला असता परां तु तेवढा पैसा
घरदार हवकू न िी िमा झाले नसते. म्िणून सरळ बी. एस्सी. चा पयााय हस्वकारला
आहण चाांगल्या टक्के वारीत पदवी हमळहवली. पदवीचा हनकाल आहण लग्नाची
ताररख एकच हनघाली. पदवी आहण लग्न दोन्िी एकदाच. त्यामूळे घरातील
सवाांनाच अत्यानांद झाला. एक-दोन कॉम्पूटरचे चाांगले कोसा हशकू न रमेश
न करीसाठी या कां पनीतून त्या कां पनीत चकरा मारीत िोता परां तु त्याला न करी
कािी हमळत नव्िती. सांसरात त्याचे कािी मन लागत नव्िते. त्यातच सुनांदाला
ददवस गेले आहण छान िसरा बाळ सुहनल त्याांच्या िीवनात आला. ददवसेंददवस
सांसाराचा खचा वाढतच िोता, रमेशला कािी न करी हमळत नव्िती. ददवसभर
शिरात दफरून दफरून यायचा आहण रात्री पुस्तकां चाळत बसायचा. त्याच्या िवळ
हविता िोती, प्रमाणपत्र िोतां, नव्ितां काय तर वहशला. असेच एका कां पनीत

मुलाखतीला गेल्यानांतर रमेशने सार्याच प्रश्नाांची उत्तरे ददली. परां तु त्याांनी
रमेशला हनवडले नािी. तेव्िा रमेशला खूप राग आला आहण त्याने कां पनीच्या
मजनेिरचे कॉलर धरून नढले. लगेच तेथे पोहलस बोलाहवण्यात आले रमेशला लॉक
अप मध्ये टाकले. िी वाताा थोड्याच वेळात गावात पोिोचली. गावातली प्रहतहष्ठत
मांडळी येऊन सात-बार्यावर त्याची सुटका के ली. तेव्िापासून चार ददवस तो
घराच्या बािेर पडला नािी. त्याचा मनावरचा ताबा सुटला िोता. तो घरातल्या
लोकाांवर हचडहचड करू लागला. हवनाकारण सुनांदाला हशव्याशाप देत मारू
लागला. एवढेच नािी तर घरासमोरून िाणार्या – येणार्या लोकाांना कािी बोलू
लागला. रमेश आता पुरता वेडा झाला िोता. सुनांदाला काय करावे कळत नव्िते.
हतला तर धड रडतािी येत नव्ितां. गावातल्याच चार शिाण्या लोकाांनी रमेशला
पुण्याच्या मेंटल दवाखान्यात सोडण्याचा सल्ला ददला. पुण्याला अनेक वेडे ठीक
झाल्याची सुनांदा पण ऐकू न िोती. मग एके ददवशी रमेशला पुण्यात नेण्यात आलां.
सुनांदाला घर खायला आल्यासारखां वाटत िोतां. ती पण बारावी पास
िोती परां तु न करीच्या मागे ती कधी धावली नािी. परां तु गावचा सरपांच खूप
चाांगला देवमाणूस िोता म्िणून गावातल्या अांगणवाडीवर हशहिका म्िणून हतची
नेमणूक के ली. महिना शे-पाचशे रू. तेवढाच कु टुांबाला आधार िोता. सुनील दिा
वषााचा झाला. महिना दोन महिन्याांनी दवाखान्यातून पत्र येतच िोती खुशालीची.
कसेबसे कु ढत कु ढत दिा वषा सांपले. दवाखान्याच्या प्रमुखाांनी रमेश बरा झाला आिे,
त्यास परत नेवू शकता असे पत्र पाठहवल्यामूळे तब्बल दिा वषाांनी रमेशला गावात
आणलां. आत्ता तो सामान्य ददसत िोता. अगोदरच हमतभाषी त्यामूळे कोणाला िी
िास्त बोलतच नव्िता. बस म्िटलां की बसायचां आहण कां टाळा आला की पाांघरून
घेऊन झोपायचा. राू न राू न आिीने बोललां वाक्य आठवायचा आहण डोळ्यात
पाणी आणायचा. मनात कसलेिी हवचार न आणता त्याची ददनचयाा चालू िोती.
गावातल्या कु िबुि कु िबुि बोलण्यामूळे रमेश मात्र अस्वस्थ व्िायचा. रात्र सरून
िायची पण याला कािी झोप यायची नािी. सरपांचाचां आहण बाईचां ट्युजनग लई
मस्त िाय, त्यात नवरा पागल िाय, हतनां तरी काय करील हबच्चारी, ती बी शेवटी
बाईमाणूस िाय, दकती म्िणून सोसलां? या अश्या बोलण्यामूळे रमेशचा माथा
ठणकत िोतां. अांगणवाडी हशहिका म्िणिे हमटींगला िावेच लागते. त्यामूळे कधी
वेळ िोते, मग रमेशच्या मनात शांकेची पाल चुकचुकायला लागली. लोकां म्िणत्यात

ते सारां खरां आिे असां त्याला वाटू लागलां. त्याच्या मनात हवचाराचां वादळ उठलां.
त्याददवशी असेच सुनांदा हमटींगला गेली िोती आहण सुनील शाळे ला. घरात कोणी
नािी िे पाू न रमेशने एन्ड्रीनचा डबा घेतला, घटाघटा घश्याखाली नतला आहण
हचरहनद्रेत झोपी गेला. सायांकाळच्या सुमारास सुनांदा घरी आली. एन्ड्रीनचा डबा
पािताच हतच्या काळिात धस्स के लां आहण ती धाय मोकलून रडू लागली.
ज्याच्यासाठी एवढी मरमर करू लागली तोच िात सोडू न हनघून गेला म्िणून रडू
लागली. रमेशच्या िाण्याने हतचा िीव कश्यातच लागेना. तेव्िा पुन्िा एकदा
सरपांचानेच हतला आधार ददला. परांतु सुनद
ां ाच्या कानावर या सवा गोटी
पोिोचल्या िोत्या. यापुढे सरपांचाचा आधार घ्यायचे नािी असे ठरहवले. सरपांच
खरोखरच देवमाणूस िोता. त्याच्या मनात िरासुद्धा वासना नव्िती. पण लोकाांचे
तोंड कसे बांद करणार? घरात पैसा नसल्यामूळे सुनीलचां पुढील हशिण खोळां बू
लागलां िोतां. महिन्याच्या पगारीवर घर चालहवणे अवघड िोतां. काय करावां िे
हतला िी कळे ना. सगळ्या गावाला आपलां सांबांध कळावे या िेतूने सरपांचाने
मारोतीच्या पारावर सवा लोकाांसमि नारळी प र्थणमेच्या ददवशी सुनांदाच्या िातून
राखी बाांधून घेतली तेव्िा कु िबुि कु िबुि करणार्या लोकाांच्या तोंडात माती
पडल्यासारखां झालां. सांकटात सापडलेल्या माणसाला मदत करणां िीच माणूसकी
आिे. यापुढील सुनीलच्या हशिणासाठीचा पूणा खचा मी, त्याचा मामा उचलणार
असे म्िणून सरपांचानी मारोती रायाच्या पाया पडला आहण घरी आणला. आि
सुनांदाच्या मनात कािी नव्ितां की लोकाांच्या मनात, सुनीलच्या हशिणाचां प्रश्न िी
सुटला िोता. दिावीचा हनकाल लागला. सुनील चाांगल्या गुणाांनी पास झाला.
त्याच्या वहडलाांचे सवाच्या सवा गुण सुनीलच्या अांगात िोता. बाराव्या वगाात
कॉम्प्यूटर सायन्स घेऊन नव्वद टक्के हमळहवला. या दोन वषाात सरपांचाांनी त्याचा
रािण्याचा, खाण्याचा, वह्या, पुस्तकाांचा सारा खचा उचलला िोता. पुण्याच्या
शासकीय अहभयाांहत्रकी मिाहवद्यालयात कॉम्प्यूटर इां हिहनयरींगला नांबर
लागल्यावर सारे गावकरी, सरपांच आहण सुनांदा याांचा आनांद गगनात मावेनासा
झाला. सुनील खूप अभ्यास करीत दरवषी चाांगले गुण हमळवीत प्रगती करत िोता.
त्याचां शेवटचां वषा चालू िोतां. अचानक एके ददवशी सरपांचाला झटका आलां आहण ते
सवाांना सोडू न गेले. सरपांच गेल्याचां हनरोप सुनीलला कळहवण्यात आलां परां तु त्याच
ददवशी टाटा कां पनीची कज म्पस इां टरव्यू िोती. एक मन म्िणत िोतां ज्याांनी सांपूणा
आयुय तुझयासाठी झटलां त्याचां शेवटचां एकदा तोंड बघून ये. तर दुसरां मन म्िणत

िोतां की, सरपांचानां तुला कश्यापायी एवढां हशकवलां. िातात आलेली न करी सोडू न
गेलास तर सरपांचाच्या आत्म्याला काय वाटलां? शेवटी सुनील तेथील इांटरव्यू
सांपवून दुसर्या ददवशी गावी परतला. गाव पूणा सुनां सुनां वाटत िोतां. सुनांदा तर
सुनीलला हबलगून लिान मुलासारखी रडत िोती. ज्या सरपांचावर सांपूणा गाव
कु िबुित िोतां त्याच सरपांचाच्या िाणयाने गाव पूणा दु:खी िोतां. सुनील महिनाभर
गावीच थाांबला िोता. त्याची कज म्पस इां टरव्यू झाली िे सुद्धा तो हवसरला िोता.
परांतु टपालाने गावी आलेल्या न करीच्या कॉलने सवाांना पुन्िा एकदा आनांदाच्या
वातावरणात िरखून टाकलां. छोट्याश्या गावातला गरीब घरातला सुनील
रािधानी मुांबईत न करी करणार या हवचाराने सवाांना अहभमान वाटत िोता.
सुनील आहण सुनांदा मनोमन सरपांचाचे आठवण करीत िोते. तर गावातले लोक
हमळालेल्या न करीला सुनांदाच्या सांघषााचे फळ मानत िोते.
………………………….

सुद
ां र

त्याचां नाव सुांदर, तसां त्याचां कामिी सुांदर त्याप्रमाणेच मन िी सुांदरच
िोतां. परां तु सारे च िण त्याला बांदर म्िणायचे. कारण िी तसेच िोते, मूळात तो
ददसायचा आदफ्रका देशातील हनरजीो लोकाांसारखा एकदम काळाकु ट्ट, अगदी बारीक
नाक आहण गरगरीत लिान डोळे गालात खोल गेल्यासारखे. त्याला पाितािणीच
वाटायचे िा बांदर म्िणिे माकडच आिे. त्यामूळे गावातील सवा पोरां सोरां त्याला
बांदर. . . बांदर म्िणून हडवचायचे. याप्रकारामूळे त्याचां मन त्याला रोि खात असे
आहण देवाने मला असे रूप का ददले म्िणून देवाच्या नावाने बोटे मोडायचा.
त्याच्या त्या कु रूपामूळे कोणी त्याला िवळ येऊ देत नव्िते, मैत्री करीत नव्िते ना
त्याला खेळू देत िोते. त्यामूळे त्याला कोणी हमत्र, सखा वा दोस्त नव्िताच मुळी.
घर-पररवारात आहण नातलगात सुद्धा त्याला हचडवले िायचे त्यामूळे तो
िीवनाला पुरता कां टाळला िोता. मात्र त्याची आई त्या कु रूप सुांदर मुलाांवर
हिवापाड प्रेम करायची. त्याच्या मनात न्यूनगांड हनमााण िोऊ नये यासाठी सदैव ती
त्याला चाांगल्या गोटी साांगून त्याच्यात हवश्वास हनमााण करीत असे. आपणाला
हमळालेले रूप िे हनसगााची देणगी आिे, त्यावर आपण कािी करू शकत नािी.
हनसगााने कोदकळे ला काळा रां ग ददला म्िणून लोकां त्या पक्ष्याला हिणवत नािीत
परां तु त्याच्या मांिूळ आवािाने वेडेपीसे िोतात. रूपाने सुांदर ददसण्यापेिा मनाने
आहण आपल्या कमााने सुांदर िोण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी चाांगली कामे करीत
िा, मोया ाांच्या आञाना पाळत िा, दीन दहलत दुबळ्या अपांग लोकाांना मदत करीत
रािा, खूप अभ्यास करून िीवनात यशस्वी िो आहण आपली कीती दुरवर पसरवून
टाक, मग बघ एके ददवशी िे सारे च लोक तुला खरोखरच सुांदर म्िणतील. अशी
समिूत ती रोिच काढीत असे. आईच्या या हशकवणीमूळे लोकाांचे बोलणे तो
हनमूटपणे ऐकायचा. नळी फुां दकले सोनारे , इकडू न हतकडे वािे वारे प्रमाणे लोकाांचे
हचडवणे ऐकायचा आहण सोडू न द्यायचा. लिानाांपासून मोया ाांचे सगळयाचे काम
तो हनस्वाथा भावाने करीत असे त्यामूळे प्रत्येकाांच्या -िदयात तो स्थान हमळहवला
िोता. आई सोबत त्याचे िीवन मस्त आनांदात, मिेत िात िोते. गावातील
प्राथहमक हशिण पूणा झाल्यावर माध्यहमक हशिण घेण्यासाठी त्याला िवळच्या

शिरात िाणे भाग िोते. गावापासून चार कोसावर असलेल्या शाळे त प्रवेश घेतला
आहण शिरातच एक खोली घेऊन आईहवना रािण्याचा हनधाार के ला. आि
त्याच्यासोबत प्रेमळ आई नव्िती परां तु हतची हशकवण मात्र मनात साठवून िोती.
शिरातिी त्याला गावाांप्रमाणेच अनुभव येत िोता. पाांढरपेशाांची ती गोरी गोमटी
मुलां सुांदरला िास्तच त्रास देवू लागली. शाळे च्या पहिल्या ददवशी सुद्धा
हवद्यार्थयाांसि हशिक मांडळी सुद्धा त्याची टर उडहवली. परां तु तो न डगमगता
आईची हशकवण मनात ठे वून तेथे राू  लागला. िळू िळू सुांदरचे नाव सवा शाळे त
गािू लागले ते त्याच्या सुसांस्काररत वागण्यामूळे व सुांदर रे खीव अिरामूळे.
अभ्यासातिी तो हुशार िोता त्यामूळे लवकरच सवा हशिकाांचा लाडका हशय
बनला. िो तो त्याच्याशी मैत्री करण्यासाठी िात पुढे करीत िोता. तो सवाांचाच
चाांगला हमत्र बनला. गल्लीमध्ये सुद्धा आपल्या वतानाने तो सार्याचेच मन जिकला
िोता. कोणतेिी लिान-सिान कामे िसे भािीपाला आणणे, दुध आणणे, वृत्तपत्र
आणणे, कपडे इस्त्री करून आणणे, धान्य दळू न आणणे इ. कामे करून गल्लीतल्या
सगळ्याच लोकाांच्या गळ्यातील ताईत बनला िोता. आपली कामां करून
घेण्यासाठी सारे च लोक त्याला प्रेमाणे “सुांदर. . . . सुांदर” म्िणत िोती. लोकां
आपणाला असेच बोलावावे म्िणून तो सगळ्याांची कामे आवडीने करायचा.
दिावी, बारावी आहण पदवीचे हशिण यशस्वी ररत्या पूणा करून त्याने पत्राकाररता
िे िेत्र हनवडले. शालेय िीवनापासून मातृभाषा मराठीवर त्याचे हवलिण प्रेम
िोते. कहवता हलहिण्याचा त्याचा छांदच मुळी त्याला या िेत्राकडे नेले. आपले
हशिण पूणा करून तो एका दैहनकाांत वृत्तसांकलनाच्या कामाला लागला. पाच-सात
वषाात त्याने अनेक कहवता रचल्या आहण हवहवध दैहनक, साप्ताहिक, माहसकाांतून
प्रकाहशत झाले. अनुभवावर रचलेल्या कहवता त्याच्या नावाप्रमाणे खुपच सुांदर
िोते. हिल्ह्यात त्याचे नाव सवादरू पसरले. कािी वाचकाांनी त्याला अहभनांदन पर
पत्र पाठहवले तेव्िा त्याला अिून हुरूप आला. आपल्या कल्पक बुद्धमत्तेतून त्याने
अनेक कहवता तयार के ल्या. दैहनकाांत काम करीत असल्यामूळे प्रकाशकाांशी त्याचा
िवळचा सांबांध येऊ लागला. एका प्रकाशकाने त्याच्या कहवता पुस्तक रूपात तयार
करण्याचा मनोदय व्यक्त के ला आहण लागलीच त्याने त्यास िोकार ददला.
“सुांदर आई” नावाचा िीवनातला पहिला कहवता सांरजीि प्रकाहशत झाला तसे त्याचे
नाव सांपूणा राज्यात पसरले. त्यानांतर त्याने अनेक कहवता सांरजीिाचे पुस्तक प्रकाहशत
करीत खूप मोठा व्यक्ती झाला. परां तु त्या दैहनकाांतील न करी सोडली नािी.

दैहनकाांच्या मालकाने सुांदरवर हवश्वास दाखहवत त्यास उपसांपादक व त्यानांतर
सांपादकाची िबाबदारी ददली. आईची हशकवण उराशी बाळगून तो रोि मोठा िोत
िोता परां तु तो सामान्याांसारखाच राू न आपलां अहस्तत्व रटकवीत िोता. आि
त्याची कीती सवादरू पसरली िोती आहण अथाातच एवढा कु रूप असूनिी त्यास
सवाच िण “सुांदर. . . सुांदर” असेच म्िणत िोती. .

व्यसन

आि सगळां गाव दु:खात बुडालां िोत. िळिळ व्यक्त िोत िोती. बापाच्या
सरणाला पोराने हवस्तू लावण्याऐविी आि पोराच्या सरणाला बाप हवस्तू लावीत
िोता िे हचत्र गावातील लोकाांना देखवत नव्िते. परां तु काळासमोर कोणाचे चालते,
िे व्िायचां ते िोऊनच रािते. अखेर आबा पाटलाांच्या मुलाने पिाटे पिाटे झोपेतच
दम तोडला. वषाभर खाटल्यावरच िोता, आि िाईल दक उद्या याचा कािी नेम
नव्िता. माणसाला झटपट करण यावां, असां तडपून तडपून मरण येवू नये अशी चचाा
गावातल्या लोकाांत िास्त पाप के लां की कु त्र्यासारखचां मरण येते िे भाहवक मांडळीचे
म्िणणे. पण त्या वेळेला आबा पाटलाांच्या डोक्यात काय हवचार चालले असतील?
ते स्वत:लाच दोष देत िोते. माझ्यामुळेच. . . . . फक्त माझ्या या वागण्यामूळे,
व्यसनामूळे माझ्या मुलाचा िीव गेला. मी हवचार करून वागलो असतो, तर िी वेळ
माझ्यावर नक्कीच आली नसती असा हवचार करून आबा पाटील लिान मुलाांसारखे
नक्साबोक्सी रडू लागले. धनुयातून हनघालेला बाण आहण मागे पडलेली वेळ िी
कधीच परत येत नसते. आबािी रावसािेब पाटील िे नुसते पाटीलच नव्िते तर त्या
गावचे वीस वषे ते सरपांच िोते. त्यामूळे ते बोलतील ती पूवा ददशा, त्याच्या
डोळ्याला डोळा सुद्धा हभडवायची कोणाची हिम्मत नव्िती. पांचवीस-तीस एकर
िमीन, चार पाच सालगडी शेतात काम करायला, चार-पाच बायका घरकाम
साांभाळायला. पाच पन्नास लोकाांच्या पत्रावळ्या रोिच उठत िोते. देवाने त्याांना
कािी कमी के लां नव्ितां परांतु लग्न िोऊन पाच वषे झाले तरी मूल िोईना. तेव्िा
मोया ा मिादेवाला पाटलीन बाईंनी नवस के ला तेव्िा हशवरात्रीला शांभू मिादेवच
घरी िन्मला. त्या ददवशी पाटलाांना िी खूप आनांद झाला. सगळ्या गावाला
पाटलाांनी गोड िेवण ददलां. अख्या पांचक्रोशीत पाटलाांचा दबदबा िोता म्िणून खूप
लोक आली. सगळीकडे आनांदी आनांद, पाटलाांनी त्याचां नाव सांभािी ठे वलां परां तु

सगळां

गाव

त्याांना

शांभू

पाटील

म्िणूनच

िाक

मारीत

िोते.

गोरापान, काळे भोर के स, गरगरीत डोळे , असा शांभू प र्थणमेच्या चांद्रासारखा मोठा
िोऊ लागला. पाटलाचा एकु लता एक नवसाचा मुलगा त्यामूळे प्रत्येकिण
तळिाताच्या फोडासारखां िपत िोते. पाटील तर त्यास “सांभािी रािे” म्िणून िाक
मारीत. सदान कदा पाटलाांच्या माांडीवरच बसायचा, पाटला सोबत उठायचा अन
त्याांच्यासोबतच झोपायचा. पाटलाचा मुलगा म्िणून कोणी त्याांच्यासोबत भाांडण
करायचे नािी मग शांभू पाटील िसे म्िणतील तसे ती पोरां करायची. ददवसा मागे
ददवस िाऊ लागले. शांभु लिानाचा मोठा झाला. त्याच्या िेकाटीपणामूळे पोरां
त्याच्यासोबत खेळेनाशी झाली. शांभू आला की ते दुसरीकडे िाऊ लागली. त्याला
कोणी हमत्र करून घेण्यास तयार नािीत. रडका चेिरा करीत तो आबा पाटलाकडे
िात आहण या मुलाांची तक्रारी करीत. मग आबा पाटील रागात कािी तरी बोलून
त्याला तेथेच बसवीत. चार-पाच लोक गोल वतुाळात बसलेली, त्याांच्या िातात
बदकाची रां गीत पानां, त्याच्यात िोणारी चचाा िी शांभू पाटलाला हनत्याची झाली
िोती. करमणूक व्िावी आहण वेळ हनघावा यासाठी पाटलाचे कािी ि शी हमत्र
रोिच पत्ते खेळायला यायचे आहण ददवसभर त्याांचा डाव चालू रािायचा. शांभू
पाटील रोिच आबािवळ बसून बारीक हनरीिण करायचा. िळू िळू शांभूला िोकर
पासून राणी व गुलाम पयांतची पाने कळायला लागली. रां गिमणी खेळता खेळता
त्यास चुकत माकत रम्मी सुद्धा िमू लागली. असेच एके ददवशी आबा पाटलाांच्या
िातात रमी िोती परां तु त्याांनी पान फे कणार एवढ्यात शांभू म्िणाला, “बाबा, रम्मी
झाली, तुम्िी पान का फे कता? ”म्िणत त्याने आबाच्या िातातील पत्ते िुळवून रम्मी
करून दाखहवली तेव्िा आबा पाटील त्याच्या पाठीत शाबासकी देत “व्वा रे सांभािी
रािे, आि तुम्िी माझे पाचशे रूपये वाचहवलेत. ”शांभूला सुद्धा त्या शाबासकीने खूप
बरे वाटले. आत्ता रोिच शांभू आहण आबा एकहत्रत हवचार करीत रम्मी खेळू
लागले. आबाांना रोि सायांकाळी घोटभर पषध ॉशांभूला िे दारू नसुन माझां झोपेचां
पषध आिे असे ते नेिमी साांगत) घेतल्याहशवाय झोपच येत नसे. पषध घेतलां की
बाबा मस्त झोपतात िे शांभू रोिच पाित असे. गावात हिथपयांत शाळा िोती ती

पूणा झाली. आपल्या पोराला खूप हशकवायचां म्िणून त्याला तालुक्याच्या रठकाणी
ठे वण्यात आलां. गावात सगळ्याचा लाडका असलेला शांभू शिरात कोणाचा काय
लागतो? सातवीपयांतचे हशिण त्याचे असे तसेच झाले. त्यामूळे त्याचे शाळे त मन
लागत नव्िते ना अभ्यासात. सदा न कदा तो जचतारजीस्त. त्याची जचता दूर
करण्यासाठी तशीच कािी मुले त्याचे हमत्र बनले. त्याची मैत्री गाढ झाली. ती सवा
मांडळी शाळे त कमी आहण खोलीवर िास्त राू  लागली. अभ्यासाच्या नावाने
बोंबाबोंब, ददवसभर िी पोरां पत्ते कु टू लागली. शांभूनी सवाांना रम्मी कसे खेळतात
िे हशकवलां मग त्याची बैठक वाढतच गेली. बाबाचां पषध काय असतां िे इथल्या
हमत्राकडू न कळालां. कधी रात्री झोप न आल्यास तो सुद्धा पषध घेऊ लागला.
शांभूकडे पैश्याची कािी कमी नव्िती आहण आबाकडे मुलाांच्या अभ्यासात लक्ष्ा
देण्यास वेळ नव्िता. शांभू काय करतो? याकडे िरा सुद्धा लि न देता पैसे माहगतले
की त्यापेिा िास्त पैसा त्याच्या िातात देऊन पाटील मोकळे . शांभू कॉलेिात िाऊ
लागला तसा तो अिून स्वैर बनला. बार मध्ये िाणे, धाब्यात खाणे आहण क्लबात
िाणे िी हनत्याची बाब झाली. यात कधी कधी तो वाईट हमत्राच्या सांगतीमूळे
बाईकडे वळला. िसे त्याचे बाईकडे पाय वळले तसे ते पाय पुन्िा परत आलेच
नािीत. व्यसनामूळे शांभू आत्ता पूणा वाया गेला िोता िी बाब आबा पाटलाांना
कळाली तसां आबाचां काळीि फाटलां. शांभूला लगेच गावी बोलावून घेण्यात आलां.
हबघडलेल्या पोराला वळणावर आणण्यास लग्नाच्या बेडीत अडकहवण्याचा हवचार
करून आबा पाटील त्याची सोयरीक बािूच्या माधवराव पाटलाांच्या मुलीशी
िुळवलां. सांभािीचां लग्न मोया ा थटामाटात झालां. आबाांना वाटलां की, पोरगां आता
पटरीवर
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आहण

सवा

कािी

सुरळीत

िोईल.

शिरात शािी, म िमिेत राहिलेल्या शांभूला िे िीवन जपिर्यात राहिल्यासारखे
वाटत िोते. बािेरची मिा चाखलेला शांभू बायकोला समिून घेतला नािी.
हतच्यासोबत रोिच हिडीस–दफडीस त्यामूळे घरात अशाांतता ददसत िोती. त्या
ददवशी रात्रीचे िेवण आटोपून सवा आपापल्या अांथरूणावर अांग टेकले िोते.
तेवढ्यात शांभूच्या खोलीतून मोया ाने रडण्याचा आवाि आला. आबासि सवा लोक

धावले. शांभू चक्कर येऊन पलांगािवळ पडला िोता. आबाांनी लगेच गाडी काढली
आहण सवािण तालुक्याच्या रठकाणी दवाखान्यात नेल.ां डॉक्टराांनी नाडी तपासून
आि रात्री येथेच मुक्काम करण्यास साांगून कािी पषधां ददली. थोड्या वेळानांतर
शांभूला िाग आली, त्याला बरे वाटू लागले परां तु डॉक्टराांना भेटल्याहशवाय िायचे
नािी असां आबाांनी ठरवलां. सकाळ झाली. डॉक्टर दिाच्या सुमारास दवाखान्यात
आले. त्याांनी सवाप्रथम याच शांभूकडे आले परत नाडी तपासली आहण रक्त व लघवी
तपासण्यासाठी पाठहवले. आबाांच्या चेिर्यावर जचतेची एक रे घ स्पट ददसत िोती.
डॉक्टराांना त्याांनी मनात हभती बाळगत हवचारले सुद्धा “काय झालां असेल, डॉक्टर?
” “ररपोटा आल्याहशवाय मी कािी साांगु शकत नािी” असे डॉक्टर म्िणाले. थोड्याच
वेळात लघवी व रक्ताचे ररपोटा आले. डॉक्टराांनी ररपोटा वाचल्यानांतर आबाला
एका बािूला बोलावले आहण शांभूला एड्स झाले असल्याची माहिती ददली. आबाचां
काळीि रठकर्या रठकरया िोऊन िहमनीवर पडले. परां तु िी बाब आबाांनी
कोणासिी साांहगतले नािी. कािी तरी कारण साांगून अांगाची िळद िी हनघाली नािी
त्या मुलीसोबत फारकत के लां. शांभूला मिारोग झाल्याची कल्पना गावाला झाली
परां तु त्यास एड्स म्िणतात िे आबाांनी त्याांना िाणू ददलां नािी. ददवसामागां ददवस
सरू लागले तसा शांभू अिून बारीक िोऊ लागला, खोकला वाढतच राहिला. अखेर
त्या ददवशी पिाटे पिाटेच आबाच्या माांडीवर डोकां ठे वून शांभू शाांत झोपी गेला.
त्याचा िीव व्यसनानेच घेतला परां तु व्यसनाची मूळ सवय घरातून हमळाली याची
बोच अिूनिी आबाच्या मनात सलत िोती.

हडहिटल शाळा
हशरपुर शाळे तील मुख्याध्यापक, दोन हशिक आहण एक मैडम आि
सकाळी सकाळी गावात आले िोते. तशी तर शाळा सकाळी नऊ वािता भरते पण
आि सवा िण सकाळी का आले असतील म्िणून गोजवदराव म्िणतात, "रामराम
गुरूिी" आि खूप लवकर आलात, काय काम काढले? " यावर मुख्याध्यापक
म्िणाले, "कािी नािी िो, आपली शाळा हडहिटल करायची आिे. त्यासाठी
गावातील लोकाांची मदत घ्यावी म्िणून वगाणी गोळा करण्यासाठी आलो आिोत. "
"बरे , बरे " असे म्िणत गोजवदराव िळू च बािूला झाले. तेवढ्यात शाळा व्यस्थापन
सहमहतचे अध्यि आहण इतर मांडळी आले. मग सवाानी हमळू न गावात फे रफटका
मारण्यासाठी हनघाले.
हशरपुर िे िेमतेम शांभर घराचे आहण एक ििार लोकसांख्या असलेले
गाव. दोन गावात हमळू न असलेली गटरजीामपांचायत आहण दोन्िी गावात सरकारी
शाळा अहस्तत्वात िोत्या. पण हशरपुरच्या शाळे त मुलाांची सांख्या बऱयापैकी
असल्यामुळे हशिकाांची सांख्या चार िोती. गावातील सवा लोक खूप चाांगल्या
स्वभावाचे िोते. कु णी िी शाळे च्या मुख्याध्यापक ककवा हशिकाांहवषयी ब्र काढत
नसत कारण हशिक मांडळी सुध्दा आपले काम अगदी नेटाने करीत िोते .
तालुक्यातील सवा शाळा िवळपास हडहिटल झाले िोते. कािी शाळा हशल्लक
िोत्या त्यात हशरपुरची शाळा िी िोती. सवा अहधकारी मांडळी शाळा हडहिटल
करण्यासाठी मुख्याध्यापकाांच्या मागे िात धुवून लागले िोते. त्यामुळे
नाईलािास्तव मुख्याध्यापकास शाळा हडहिटल करण्यासाठी गावात पाऊल ठे वावे
लागले. सवाप्रथम शाळे तील हशिक मांडळी आपल्या पगारीतून हडहिटल शाळे साठी
कािी रक्कम ददले. पण हडहिटल शाळे साठी िो खचा येणार िोता तो खूप िोता,
त्यासाठी िी मदत खूपच कमी िोती. शासनस्तरावरुन तर कािीच हमळतनव्िते.
कािी िी करा पण शाळा हडहिटल करा, असा तगादा मात्र सतत लावले िात िोते.
रजीामपांचायत कडू न देखील कािी हनधी हमळणार िोता पण कधी हमळणार िे नक्की
नव्िते.

सवाप्रथम गावातील प्रहसध्द व्यक्ती म्िणून ज्याांची ख्याती िोती अश्या
नारायणरावाच्या घरी पोिोचले. हडहिटल शाळे हवषयी सांपूणा माहिती ददली.
त्याांनी सवा बाबी नीट समिून घेऊन लगेच ििार रूपये काढू न ददले. वगाणी गोळा
करण्याची सुरुवात अगदी छान झाली िोती. तेथून िी फ ि श्यामरावाच्या घरी
पोिोचली. शाळे च्या प्रगतीसाठी श्यामरावाांना अनुकूल िोते त्यामुळे त्याांनी िणाचा
हवचार न करता ििार रुपये काढू न ददले. सवााना आनांद वाटला. दोन घरात भेट
देण्यामध्ये सकाळचे नऊ वािले. शाळा भरण्याची वेळ झाली म्िणून सवा िण
शाळे त आले. शाळे त येऊन वगाानी हवषयी चचाा करण्यात आली. असे गावात
दफरून वगाानी िमा करणे खूप करठण काम आिे त्या ऐविी शाळे त पालक सभा
बोलवू या आहण मग वगाणी िमा करू या. असे सवाानी हमळू न ठरहवले आहण
दुसऱया ददवशी सकाळी सात वािता िमा िोण्याचे ठरवून सगळे आपआपल्या
कामाला हनघून गेले.
शाळे त उद्या सकाळी पालकसभा आयोहित करण्यात आली म्िणून
गावात राम्या ने डांगोरीिी ददली. प्रत्येक घराच्या िवळ िाऊन राम्या ने नरडू न
साांहगतले. सूया नारायण वर येण्याच्या अगोदर शाळे चे मुख्यध्यापक हशिक शाळे त
ििर झाले. सकाळचे सात वािले असतील, शाळे च्या आिूबािूला असलेल्या
घरातील गावकरी आपली सकाळची ददनचयाा करण्यात व्यस्त िोते. कु णी दात
घासत िोते, कु णी तोंड धूत िोते तर कु णी टमरे ल धरून बािेर िात िोते . बायका
शाळे तील िाफश्या वर पाणी भरण्यासाठी ये िा करीत िोत्या. एक तासाचा अवधी
सांपला पण शाळे च्या मैदानात कु णी दफरकले नािीत. आि पालकसभा आपल्या
फायद्याची नसून आपल्या हखशाला चाट लावणारी आिे या हवचारात प्रत्येकिण
दुरुन चोरुन चोरुन पाित िोते मात्र िवळ कु णी येत नव्िते. िेमतेम चार पाच
माणसे गोळा झाली. तेवढ्यात लोकां समोर मुख्याध्यापकानी हडहिटल शाळे हवषयी
माहिती साांहगतली. तेंव्िा त्या सभेत बसलेल्या पैकी एक दोघाांनी सकारात्मक
हवचाराने शाळे ला एक ििार रूपये देणगी ददली. लाख रूपयाच्या वर खचााचा
अांदाि असताना िातात िोते इन हमन वीसििार रूपये काय करावे िे मुख्याध्यापक
आहण
हशिकाांना
सुचेना.
ददवस रात्र त्याच हवचाराांच्या धुांदीत एहप्रल महिना सांपला. एक मे च्या ददवशी
मिाराष्ट्र ददना हनहमत्त झेंडावांदन झाले. यावेळी सुद्धा गावकऱयाची िेमतेम

उपहस्थती िोती. हडहिटल शाळे चा मुद्दा कोणी उपहस्थत के लाच नािी. मे महिन्यात
सवात्र बदलीचे वारे वाित िोते. यात एका महिला हशहिके ची आहण
मुख्याध्यापकाची बदली झाली.
मुख्याध्यापकानी सुटके चा िसा हनःश्वास सोडला तसे गावकरी देखील
हनजिंत झाले िोते. मात्र बच्चे कां पनी खुपच हिरमुसली झाली. अशावेळी त्याांनी िर
बािूच्या गावात असलेल्या हडहिटल शाळे त प्रवेश घेण्याचे ठरहवले तर त्यात त्याांचा
काय दोष?

हशिणाची ज्योत
सुरेश िेमतेम १४ वषााचा पोरगा. घरात कु णी िी हशकलेले नव्िते
त्यामुळे शाळे त कु णी पाऊल ठे वले नािी. म्िणून सुरेश देखील शाळे त गेलाच नािी.
त्याला हशिणाचा अहिबात गांध नव्िता. गावातील चार-पाच गायी-म्िशी घेऊन
तो रोि िांगलात िात असे. त्याबदल्यात त्याला महिन्याकाठी कािी रुपये हमळत
िोते आहण तेच रुपये त्याांच्या कु टुांबाला आधार िोत असे. त्याच्या घरात आई-बाबा,
दोन भाऊ, दोन बहिणी आहण एक म्िातारी आिी असे आठ िणाचा पररवार िोता.
घरातील सवाच िण हमळे ल ते काम करून कु टुांबाला िातभार लावण्याचे काम
करीत िोते. घरात फक्त म्िातारी आिी रािायची हिचा सुरेश वर फार िीव िोता.
हशिण म्िणिे काय असते त्याांच्या घरात कोणाला माहितच नव्िते. घरातील
सवाच्या सवा अिरशत्रू िोते. सुरेशला शाळे त पाठवायाची त्याची बहिण मायाची
खुप ईच्छा िोती. मात्र घरात हतचे कोण ऐकणार? हतला थोडी फार हशिणाची
आवड िोती कारण हतची एक मैहत्रण हशतल शाळे त हशकत िोती आहण अधुन मधून
हतची रां गहबरां गी पुस्तके पाू न हतला िी हशिणाचा मोि िडला िोता. पण हतच्या
समोर कािी पयााय नव्िता. कारण हतचा बाप, िो की स्वतः अडाणी तर िोताच
हशवाय रोि सायांकाळी दारू हपऊनच घरी यायचा. घरच्या लेकराांशी तो कधी दोन
शब्द बोलून माहित नािी की प्रेमाने िवळ घेऊन माहित नािी. घरात आपल्या
बायकोला तेवढा तो बोलायचा. हधप्पाड शरीरयट दी आहण नेिमी लाल बूांद डोळे
त्यामुळे कोणी मुले त्याच्या िवळ दफरकायाची नािीत. तो सकाळी घरा बािेर
पडला की सायांकाळीच उहशरा घरी परत यायचा. त्यामुळे बापाची आहण लेकराांची
भेट व्िायचीच नािी. सुरेश बापाला खुप भीत िोता त्यामुळे खुले आम त्याला
बोलतािी येत नव्िते. शाळे त िाण्याची गोट द त्याने आपल्या रखमा आिी िवळ
बोलून दाखहवली आहण बापा कडू न परवानगी काढण्याची लाडीगोडी लावली.
पेरणीचे ददवस चालू िोते, पाऊस एकदा पडू न दडू न बसला िोता. सवााना शेतातील
पेरलेली बी वाया िाते की काय अशी काळिी वाटू लागली िोती. तशी काळिी
सुरेशच्या बापाला िी िोती. त्याच जचतेत असताना आिीने िळू च सुरेशच्या शाळे त
िाण्याचा
हवषय
काढली.
"अरे , बाब्या, आपला सुऱया साळत िातु म्िणतु या, कोणा लेकराले साळा हशकू ददलां
नािी, हनदान याले तरी हशकू दे की . . . . . . "

त्याने रागात एक निर आईकडे दफरहवली आहण िवळ िवळ
नरडलाच" हशकू न काय करणार िाय? कलेक्टर िोणार िाय की डॉक्टर . . ?
आपल्या बािुचा राम्या दकती हशकला, 15 पुस्तक, आहण आि काय करतो गाव भर
नुसता दफरतो कान कापल्या कु त्र्यावाणी. तो श्यामराव पाटील त्याांचा मुलगा
दकशनराव, मोया ा शिरात हशकला, आत्ता काय करतो माहित िाय ना. हशकायला
दकती खचा येतो माहित िाय काय? म्िणे हशकू द्या . . "
आिी थोडा वेळ गप्प झाली आहण पुन्िा म्िणाली, " अरां तसे नव्ि, हशकू न
नोकरी लागावी असे कािी नािी, हशकल्याने माणूस शिाणा िोतो असे लोक
म्िणत्यात . . . "
यावर तो रागात म्िणाला, " मग मला का हशकवल नािी तू साांग ना. "
अर बाबा तेव्िा साळा नव्ितां की कािी नव्ितां कु ठू न तुला हशकवणार?
िाऊ ददलास तर िाऊ दे त्याला. आत्ता तो दिा वषााचा झालाय. शाळे त भी घेतेत
की नािी काय माहित. "
त्याचा राग शाांत झाला िोता. त्याच्या कु ठल्या तरी कोपऱयात दया माया
नावाची वस्तू हशल्लक िोती. म्िणून मानेने िोकार देऊन सुरेश ला शाळे त
िाण्याची परवानगी देऊन टाकली. सूया उगवला, सूयाा सोबत सुरेश देखील उठला.
आपल्या आिीिवळ गेला, लाडी-गोडीने रात्री काय झाले िे हवचारू लागला.
"आिी, काय झालां? बाबा िा म्िणले का शाळे ला? " आिीने सुरेश ची थोडी वेळ
मिा घेतली. पण शाळे ला िाण्याची परवानागी ददली असल्याच साांहगतल्या
बरोबर टू णकन उडी मारुन िी गोड बातमी साांगायला आपल्या बहिणीिवळ गेला.
िी बातमी ऐकू न हतला िी खुप आनांद झाला. हतने लगेच त्याला गरम पाण्याने
स्वच्छ आांघोळ घातली आहण स्वच्छ कपडे घालून त्याला घेऊन शाळे कडे हनघाली.
शाळे त सवात्र पक्ष्याच्या आवािाप्रमाणे हचवहचवाट चालू िोता. शाळे त
गेल्याबरोबर सुरेशला मनातून खुप आनांद िोत िोता. रोि ईथे खेळायला हमळे ल
याचा त्याला आनांद वाटत िोता. दोन वगााची शाळा आहण एकच गुरूिी. शाळे चे
सवा कािी साठे गुरुिीं बघत असतात. गुरुिीं फारच हशस्तीचे आहण कडक
स्वभावाचे. त्याांना अस्वच्छता अहिबात आवडत नसे. सवात्र सुांदर आहण टापरटप
असलेले त्याांना आवडत असे. शाळे तील मुले देखील अशीच स्वच्छ आहण

टापरटपपणे शाळे त यावी असा त्याांचा अट्टािास.
हशतल सुरेशला घेऊन साठे गुरुिींच्या समोर गेली आहण म्िणाली, " गुरुिीं, माझ्या
भावाला शाळे त यायचे आिे, त्याचे नाव टाका" साठे गुरुिींनी एक वार सुरेश कडे
पाहिल, लठ्ठच्या लठ्ठ आहण चाांगली चार फु ट उां च वाढलेला, त्याला पाू न गुरुिीं
म्िणाले, "दकती वय आिे याच? "
"मला कािी माहित नािी असेल सात आठ वषााचा"
"मला वाटत नािी तो सात आठ वषााचा तो नक्की दिा वषााचा असेल"
"असू द्या की मग टाका याचे नाव तुमच्या शाळे त"
"नािी िमणार, दिा वषााच्या पोराला आम्िी पहिलीमध्ये नाव टाकत नािी. तू
त्याला घेऊन िा. एवढां मोठा पोरगा तो, कु णाला मारुन काढला तर काय करावे?
नािी िमणार त्याचे नाव टाकायला, घेऊन िा त्याला. "
माया ने खुप हवनांती के ली पण साठे गुरुिीं कािी ऐकले नािी. सुरेशला घेऊन
नाईलािने ती घरी परत आली. शाळे त घडलेली किाणी आिीला साांहगतली. ती
पण नाराि झाली. सुरेशचे साांत्वन के ल. सायांकाळी बाबा घरी आल्या वर आिीने
शाळे तील किाणी साांहगतली तेंव्िा बाबा म्िणाले, " िे झाल ते बर झाल, उद्या
लक्ष्मण पाटलाकडे पाठहवतो त्याला. गुर राखयाला कोणी पाहििे म्िणाला िोता. "
दुसऱया ददवशी सकाळी बाबा सुरेशला लक्ष्मण पाटलाच्या घरी घेऊन
गेला आहण सोबत गुराचा ताबा ददला आहण म्िणाला, " िा घेऊन िांगलात आहण
सायांकाळी ददस मावळायला तेंव्िा घेऊन ये"
अशी चार वषे उलटली तो गुर राखत िोता. पण त्याच्या िीवनात वयाच्या १४
व्या वषी नशीब घेऊन आली.
शाळे त बोरे गुरुिीं नावाचे हशिक नव्याने दाखल झाले िोते. साठे
गुरुिींना आता थोडा आधार हमळाला िोता. िवळच्या भाटे गावाहुन ते ये िा करू
लागले िोते. भाटेगाांव ते शाळा िेमतेम पाच दकमी चा रस्ता. तो िी शेता शेता
मधून. म्िणून चालत िाण्याहशवाय पयााय नव्िता. त्याच रस्त्यावर सुरेश गुरे चारत
असताना रोि भेटायाचा. रोि त्याच्याशी गप्पा चालायाचे. बोरे गुरुिींला त्याचा
स्वभाव खुप आवडला. रोिच्या बोलण्या तून गुरुिींनी त्याची पूणा माहिती काढली.
सुरेशला हशिणाची गोडी आिे िे सुद्धा गुरुिींच्या लिात आले. एके ददवशी

सुरेशची परीिा पािण्यासाठी गुरुिींने रोिच्या रठकाणी पाच रूपयाची नोट
िमीनीवर ठे वून पुढे िाऊ लागले. दुरवर उभे असलेल्या सुरेशची निर त्या नोट वर
गेली. लगेच तो पळत पुढे आला, ती नोट उचलली आहण गुरुिींना मोया ाने िाक
ददली, " गुरुिीं, थाांबा, तुमची िी नोट घेऊन िा" गुरुिी आपल्या िागेवर थाांबले.
सुरेश धावत येऊन त्याांची नोट त्याांना परत के ली. गुरुिींना समाधान वाटले. ते
म्िणाले, " सुरेश, तू माझ्या परीिेत पास झालास, तुझी परीिा पािण्यासाठी मीच
ती नोट हतथे ठे वली िोती. बोल तुला बक्शीस मध्ये काय पाहििे? " यावर सुरेश
थोडा वेळ हवचार के ला आहण म्िणाला, " गुरुिी, मला शाळा हशकू द्या, बस्स मला
एवढांच पाहििे "
गुरुिीं त्याच्या बोलण्या ने हवचारात पडले आहण िे शक्य नािी असे साांहगतले.
आता दररोि सुरेश गुरुिीना एकच प्रश्न हवचारायचा. त्याांना कळे ना की काय
करावे. गुरुिींच्या या समस्येची सुटका रात्रीच्या शाळे ने के ली. शासनाने नुकताच
एक आदेश काढला की, गावातील हनरिर लोकाांना हशकहवण्यासाठी रात्रीच्या वेळी
एक तास हशकवणी घेण्यात यावे. या आदेशामुळे बोरे गुरुिींना खुप आनांद झाला.
त्याांच्या मनात आले की यामुळे सुरेशची हशिणाची ईच्छा पूणा िोईल. पण गावात
मुक्काम करावा लागणार िोता. बोरे गुरुिीं समोर मुख्य समस्या म्िणिे त्याांना
स्वयांपाक करता येत नव्िता. त्या ददवशी दोघाांची भेट झाली. गुरुिींने सुरेशला
रात्रीच्या शाळे ची बातमी साांहगतली तेव्िा त्याला खुप आनांद झाला. गुरुिींनी
लगेच दूसरी बातमी साांहगतली की, त्याांना गावात रिावे लागणार आहण स्वयांपाक
येत नािी. यावर सुरेश म्िणाला, त्यात काय एवढां, मी देतो ना खायला. गुरुिींना
बर वाटल. पण दकती ददवस खाणार? चला कािी तरी िोईल? म्िणून गुरुिीं त्या
ददवशी आपल्या घरी गेले. दुसऱयाां ददवशी सवा सामानासि हनघाले. रस्त्यात
सुरेशची भेट झाली. आपल्या साथीदारला गुरे पिायला साांगुन सुरेशने गुरुिीं
डोक्यावरील सवा सामान आपल्या डोक्यावर घेतल आहण त्याांच्या घरापयांत
पोिोचहवल. आिपासून हशकायला हमळणार या खुशीत सुरेश नाचू लागला.
सायांकाळी गुरे घेऊन पाटलाच्या घरी आला आहण लगबगीने आपल्या घरी येऊन
तोंड, िात, पाय धुवून लगेच गुरुिींच्या घराकडे पळ काढला. गुरुिी आपले सामान
लावण्यात व्यस्त िोते. सुरेशने देखील सामान लावण्यात मदत के ली. यात
सायांकाळचे सात वािले. गुरुिींना सडकु न भूक लागली िोती. सुरेशने मनोमन िे
नळखल आहण धावत घरी आला. आईला गोड बोलून तीन भाकरी, भािी घेऊन

पळाला. दोघाांनी हमळू न िेवण के ले. िेवताना गुरुिी अधुन मधून सुरेशच्या
चेिऱयाकडे पाित िोते. हवलिण आनांद त्याच्या चेिऱयावर झळकत िोता. बोलत
बोलत िेवण उरकले. आि सुरेशच्या अिर लेखानाचा श्रीगणेशा करायचा िोता.
गुरुिींने आपल्या हपशवीतून खापराची पाटी आहण पेंहसल काढली. सुरेशच्या
िातात ददली. आहण त्या रात्री पासून सुरेशच्या शाळे ला सुरुवात झाली. सुरेश
िांगलात िाताना देखील पाटी-पेंहसल सोबत ठे वू लागला. दुपारच्या वेळी िमखास
अिरे हगरवु लागला. अगदी थोड्याच ददवसात सुरेश सवा अिरे आहण अांक नळखू
लागला. रात्रीच्या शाळे ला इतर िी मुले िोती मात्र सुरेशची प्रगती वेगात चालू
िोती कारण त्याच्या मनात हशकण्याची तीव्र ईच्छा िोती. सिा महिन्यात सुरेश
चाांगल्या प्रकारे वाचू आहण हलू  लागला. गहणतामध्ये तर तो खुपच हुशार िोता.
बोटे मोिुन पटापट गहणत सोडवू लागला. त्याची िी प्रगती पाू न गुरुिींनी त्याला
च थीच्या बोडा पररिेला बसहवण्याचा हनणाय घेतला. सुरेशने बोडााची परीिा
ददली. त्याला त्याचा खुप आनांद वाटत िोता. दोन महिन्याांनी बोडााचा हनकाल
लागला आहण सुरेश त्यात बढती मध्ये का िोईना पास झाला. सुरेशला िेवढा आनांद
झाला त्या पेिा दकती तरी िास्त पटीने गुरुिींना आनांद झाला िोता. आत्ता पुढील
लि िोते सातवी बोडााची परीिा.
सुरेश मेिनत घ्यायला तयार िोता आहण गुरुिी हशकवायला. त्यामुळे
कािी समस्या नव्िती. एका वषाात तीन वषााचे अभ्यास करून परीिा द्यायची
िोती. िरा अवघड िोते मात्र सुरेशने मनावर घेतल िोत. हमळे ल त्या वेळी पुस्तक
वाचून, हलू न तो अभ्यास करू लागला. सातवी बोडााची परीिा देखील तो
चाांगल्या गुणाने पास झाला. तेंव्िा त्याने सांपूणा गावात साखर वाटली. सगळ्याांनी
सुरेशच्या अभ्यासाचे क तुक के ल. सातवी पास झाल्या मुळे त्याला आठव्या वगाात
प्रवेश हमळाला पण गावा पासून पाच दकमी दूर असलेल्या गावात. कु ठे रिावे काय
खावे िा प्रश्न सताहवत िोता. त्याची सोडवणुक गुरुिींनी के ली. सुरेश आत्ता
गुरुिींच्या घरी रािणार िोता आहण त्याांच्याच घरी िेवणार िोता. बाबाच्या काना
वर िी गोट द साांहगतली तेंव्िा तो भडकला, गुरे कोण राखणार िा प्रश्न िोता. मात्र
गुरुिींनी समिावून साांहगतले की सुरेशची बुध्दी खुप छान आिे त्याला हशकू द्या.
गुरुिींच बोलणे ऐकू न बाबानी त्याला परवानगी ददली. तीन वषाात
चाांगला अभ्यास करून तो दिावी बोडााच्या परीिेत प्रथम श्रेणीमध्ये पास झाला.

सुरेशचे गुणपत्रक पाू न गुरुिींच्या डोळ्यात अश्रु उभे राहिले. चाांगल्या माकाामुळे
सुरेशला डी-एडला सिि प्रवेश हमळाला. दोन वषाात तो िी अभ्यासक्रम पास
झाला.
सुरेश आपल्या गावी परत आला. असेच उन्िाळ्याचे ददवस िोते. सवात्र
उन्िाचा पारा चढला िोता. सुरेशचे घर शोधत पोस्टमन घरी आला. त्याच्या
िातात कसले तरी पत्र देऊन त्याची सिी घेऊन हनघुन गेला. त्याने तो हलफाफा
फोडला. पत्र वाचताना त्याच्या डोळ्यातुन अश्रू गळू लागले. शेिारी त्याची आिी
िोती. आिी घाबरून गेली. अरे सुरेश काय झालां? का रडतो? वास्तहवक ते दुःखाचे
नसून सुखाचे अश्रू िोते कारण त्याला शाळे त हशिक म्िणून नोकरी लागली िोती.
त्याचा
तो
आदेश
िोता.
तो आिीच्या गळ्याला पडू न नाचू लागला. आिीला आहण घरातील सवााना कळले
की सुरेशला गुरुिींची नोकरी लागली. दुसऱया ददवशी सकाळी सुरेशने थेट गुरुिींचे
घर गाठले. त्याांच्या पाया पडला आहण ते पत्र दाखवले. गुरुिींना देखील अपार
आनांद झाला. सुरेशने घेतलेल्या मेिनतीचे चीि झाल असे त्याांना वाटल. हशिणाने
लवालेली त्या एका ज्योतींने आि घरातील सवाच िण सुखा समाधानाने िीवन
िगत आिेत. हशिण िे िीवन हवकासाचे साधन आिे.

अांधारातील ददवा
" सर आत येऊ का? "
दारावर एक मुलगा उभा िोता आहण आत येण्याची परवानागी मागत
िोता.
"अरे ये ना आत ये िे काय शाळा आिे काय परवानागी मागण्यासाठी "
तो आत आला सराांच्या पायाला स्पशा के ला आहण िातात पेढा देत
म्िणाला
"सर मी दिावी पास झालो. "
"अहभनांदन बेटा दकती माका पडले? "
" सर 83 टक्के पडले "
" व्वा . . छान . . अहभनांदन बेटा . . भहवयात अशीच प्रगती कर. "
" धन्यवाद सर,आि मी िे कािी हमळवले ते फक्त तुमच्यामुळे म्िणून
सवाात पहिल्याांदा तुमच्याकडे आलो"
" म्िणिे. . . ? मला कळाले नािी, तु कोण आिेस? तुझे नाव काय? " सर
मोया ा आिंयाने हवचारले.
" सर, मला नािी नळखले . . . मी रमेश . . "
सर आठवण करू लागले की िा कोणता रमेश? कािी आठवण येत नव्िती
तेंव्िा रमेशने शाळे तील एक आठवण साांहगतली िे की सर कधी िी हवसरु शकत
नािीत.
" सर, मी रमेश, शेळी राखणारा . . . . . "

असे म्िटल्यावर सराना सवा आठवले. सरानी रमेशला खुप शुभेच्छा
ददल्या आहण सोप्यावर बसायला िी साांहगतले. रमेशची नळख झाल्यावर सर खुप
आांनदात ददसत िोते. त्याांनी त्याला चिा-फराळ ददले आहण कािी अडचण पडल्यास
मला साांग असे बोलून त्याचा हनरोप घेतला
रमेशची पाठमोरी आकॄ हत बघत पवार सर भूतकाळात गेले. रामपूर
नावाचे गाव िेथे पाचवी वगाापयांत शाळा िोती आहण तीन हशिक हतथे हशकहवत
िोते. त्यात पवार सराना त्या शाळे वर िाऊन िेमतेम एक वषा झाले िोते. िून
मिीना उिाडला, शाळे ला नेमके सुरु झाली िोती. दरवषी प्रमाणे यावषी देखील िी
मुले हनयहमत शाळे त येऊ शकत नािीत त्याांची नावे ििेरी पटावरुन कमी करण्यात
येणार िोते. दुसऱया वगाातील दोन आहण हतसऱया वगाातील दोन अशी चार मुले
मुख्याध्यापकाच्या रडारवर िोती. िी मुले िर ििेरी वरुन कमी झाली तर
शाळाबाह्य िोतात आहण शासनाने शाळाबाह्य कोणी रािणार नािी याची काळिी
घ्यावे अशी स्पट द सूचना के ली िोती. मुख्याध्यापकानी पवार सराना बोलावून घेऊन
त्या चार मुलाांच्या घरी भेट देण्यासाठी साांहगतले. मग पवार सर त्या चार मुलाांच्या
भेटीसाठी शाळे बािेर पडले. पहिल्याांदा रमेशच्या घरी त्याांचा प्रवेश झाला.
शाळे पासून पन्नास पाऊल अांतरावर रमेशचे छप्पर िोते. सकाळची वेळ असल्यामुळे
सवा िण घाईमध्ये िोते. कोणी शेतात िायची घाई करीत िोते तर कोणी िांगलात.
रमेश देखील तयार िोता. तो रोि 20-25 शेळ्या घेऊन िांगलात िातो. त्याचे
त्याला कािी पैसे हमळत िोते. गुरुिींनी रमेशच्या वहडलाांना समिावून साांहगतले
की रमेशला शाळे त पाठवा त्याची िागा िांगलात नािी तर शाळे त िाय. वडील
कािी ऐकायला तयार िोत नव्िते. शेवटी एका अटीवर कसेबसे ते समिून घेतले
आहण रमेशला शाळे त पाठहवण्यास तयार झाले. हतथुन स्वारी हनघाली हशल्पाच्या
घरी. तसे तर हशल्पा, हनता आहण कहवता एकाच वाड्यात राित िोती. ह्या हतन्िी
मुलीं त्याांच्या आईला घरकामात मदत करत िोत्या आहण घरातील लिान भावांडे
साांभाळत साांभाळत त्याांच्या बहिणी िे बीडी वळत िोते त्याांच्यासोबत ह्या मुली
बीडीला दोरा बाांधण्याचे काम करीत असत. एकीला बघून एकी शाळे त येत नव्िते
आहण घरच्या लोकाांना मदत करीत असल्यामुळे कोणी कािी म्िणत नव्िते. पण
पवार सर त्याांच्या आई-बाबाांनाहशिणाचे मित्व पटवून साांहगतले असता ते िी एका
अटीवर रािी झाले. पवार सर आनांदात शाळे त परत आले आहण मुख्याध्यापकाना

घडलेला वृताांत साांहगतला. यावर मुख्याध्यापक िसायला लागले आहण म्िणाले, सर
तुम्िाला वाटते की, ते शाळे त येतील म्िणून . . . ? पण पवार सरला हवश्वास िोता
की ते येतील म्िणून. अध्याा तासानांतर सवाात पहिल्याांदा रमेश शाळे त आला सोबत
त्याच्या शेळ्या िोत्या. मुख्याध्यापकानी िे पाहिले आहण म्िणाले अरे रमेश ह्या
शेळ्या कु ठे आणला आिेस? यावर रमेश म्िणाला, सरच म्िणाले की, शेळ्या घेऊन
का िोईना पण शाळे त ये म्िणून मी आलो. नािी तर चाललो मी िांगलात. िे
ऐकताच मुख्याध्यापक पवारसरा कडे प्रश्नाथाक निरे ने पाू  लागले. पवार सरानी
िोकराथी मान िलहवली आहण रमेशला घेऊन वगााकडे िाऊ लागले. शाळे च्या
मोकळ्या मैदानात सवा शेळ्या सोडू न रमेशला वगाात बसहवले आहण मुलाांना सक्त
ताकीद ददली की रमेशला कोणी त्रास देऊ नये. दिा-पांधरा हमनीटानांतर हशल्पा,
हनता आहण कहवता आपल्या लिान भावांडाना घेऊन शाळे त आली. मुख्याध्यापक
या तीन मुलींना शाळे त भावांडे आणु देत नसत त्यामुळे ते हतघी शाळे त येत नव्िते .
आत्ता िी मुख्याध्यापक रागात आले िोते पण पवार सरानी कािी म्िणू ददले नािी.
पालक याच अटी वर तर मुलीला शाळे त पाठहवण्यास तयार झाले िोते . एक महिना
असेच चालले िोते. पवार सर त्याच्या मनात हशिणाहवषयी आवड हनमााण
करण्यात यशस्वी झाले िोते. िळू िळू त्याांना हलहिण्याची आहण वाचण्याची गोडी
लागली. दोन महिन्यानांतर रमेश शाळे कडे एकटा येताना ददसला. त्याच्या सोबत
आि शेळ्या ददसत नव्िते. सवाप्रथम मुख्याध्यापकाला याचे आिंया वाटले की, याचे
शेळ्या गेल्या कु ठे ? पवार सरानी गावातील एका व्यक्तीला ह्या शेळ्या राखण्याचे
काम ददले िोते त्यामुळे रमेश त्या शेळ्यापासून मुक्त झाला िोता. कािी ददवसानांतर
िी बाब घरात कळली. पण रमेशची अभ्यासातील गती पाू न त्याच्या वहडलाांनी
कािी म्िटले नािी. इतर मुलाच्या तुलनेत रमेश चाांगल्या गतीने हशकत िोता.
त्याची प्रगती पाू न पवार सराना देखील आनांद िोत िोता. पवार सरानी हशल्पा,
हनता आहण कहवता ह्याांच्या भावांडाना अांगणवाडी मध्ये व्यवस्था के ली तेंव्िा त्याांची
पण समस्या सुटली. ती मुलीं देखील चाांगला अभ्यास करू लागली. पाचव्या
वगाापयांत त्याांनी हनयहमत शाळे त आली. त्याांना शाळे ची आहण हशिणाची गोडी
हनमााण झाली. शाळा सोडताना त्याांना खुप दुःख झाले. पवार सरानी एकच वाक्य
म्िटलें िोते की, कािी िी करा, दकती िी सांकटे येवो आहण दकती िी त्रास िोऊ द्या
पण शाळा सोडू नका, हशकत रिा. त्याांच्या या मागादशानामुळे त्याांनी कोठे िी
मध्यांतरी शाळा न सोडता हशिण घेतले त्यामुळे आि रमेश मोया ा अहभमानाने

त्याांच्या घरी येऊन पास झाल्याची बातमी घेऊन आला. आि पवार सराांना
करोडपती झाल्याचा आनांद वाटत िोता. हशिण प्रवािाच्या बािेर िाणाऱया
मुलाांना रस्त्यावर आणल्याचा आनांद त्याांच्या चेिऱयावर स्पट द झळकत िोते.
अांधारात लावलेला ददवा चाांगल्या प्रकारे प्रकाश देत िोता.

ई साहित्य प्रहतष्ठान
मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणार्याांकडे लि
नका देऊ. मराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका
आवृत्तीच्या ििार दोनििार प्रती छापल्या िात. पाच ििार म्िणिे डोक्यावरून
पाणी.
आता ई पुस्तकाांच्या िमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख
वाचकाांपयांत िातां. वषााला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकमेकाांना
परस्पर फ़ॉरवडा करतात. व्िट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि,
हसडी अशा असांख्य मागाांनी पुस्तकां व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटहलत.
खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासून ते िगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशात.
रॉके टच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी थाांबवू शकत
नािी.
या धूमधडक क्राांतीत साहमल व्िा. आपल्या नळखीच्या मराठी
सािराांना यात नढा. त्याांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्ट्सप नांबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी
फ़क्त दिा वाचक आणा. ते शांभर आणतील. आहण ते दिाििार. तुमच्या व्िाट्ट्सप
रजीुपमधून

याची

िाहिरात

करा.

आपल्याला

फ़ु कट

पुस्तकां

वाचकाांपयांत

पोिोचवायची आिेत. आपल्याला रटव्िी पेपर ची िाहिरात परवडत नािी. आमचे
वाचक िेच आमचे िाहिरात एिांट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद
िगाला दाखवू.

“Language is the blood of the soul into which
thoughts run and out of which they grow.”
– Oliver Wendell Holmes
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