या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

जादूची पिशवी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

कथासंग्रह

जादूची हिशवी
लेखक: नागोराव सा. येविीकर (नासा)

जादूची हिशवी
लेखक : नागोराव सा. येविीकर ( नासा )
ित्ता : मु. येविी िोस्ट येिाळा,
िा. धमााबाद हज. नाांदेड
मोबाईल क्रमाांक :- 9423625769
Email id - nagorao26@gmail.com
Blog address - http://nasayeotikar.blogspot.com
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

ना सा येविीकर

वशक्षकी पेशाकिे
काही वशक्षक उपजीववका
म्हणनू पहातात तर काही
जीववका म्हणनू पहातात.
वशकवणां हाच त्याांच्या
जीवनाचा मल
ू ाधार असतो.
नासा सर या दसु र्या प्रकारचे
वशक्षक आहेत. हािाचे.
त्याच्ां या रक्तात लाल, पाढां र्या
पेशींबरोबरच खिू आवण फ़ळ्याच्या काळ्या पाांढर्या पेशीसद्ध
ु ा
सापितील असे अस्सल वशक्षक.
व्यर्सवयवने ते प्रवथशिक शििक (शजल्हव पररषद प्रवथशिक
कन्सयविवळव, धिवाबवद, तव. धिवाबवद, शज. नवांदडे ) आहेत.
िवलेय जीर्नवपवसनु च शलखवि करण्यवची फवरच आर्ड
होती त्यविळ
ु े आजपयंत शर्शर्ध र्तािवनपत्, दैशनक, सवप्तवशहक,
िवशसकवत 900 च्यव र्र र्ैचवररक लेख प्रशसद्ध झवले आहेत.
जीर्न-शििि यव िैिशिक िवशसकवतनू सध्ु दव यवपर्ू ी लेख

प्रकवशित झवले आहेत. दैशनक लोकपत्िध्ये दर सोिर्वरी ऑफ
शपररयड सदरवखवली एक र्षा ्तभां लेखन के ले आहे, ज्यवत
िैिशिक शर्षयी शर्चवर िवडां ले होते. लहवन िल
ु वांसवठी सध्ु दव
छोटेखवनी लेख शलशहले असनू िनोरांजनवतनू िब्दसांपत्ती र्वढर्ी
यवांसवठी शर्शर्ध िनोरांजक िब्दकोडे तयवर के ले आहे. जे की दैशनक
देिोन्सनतीच्यव फनक्लब पेजर्र प्रकवशित झवले आहेत. यवपर्ू ी ई
सवशहत्यमधे यवपर्ू ी यवच ई सवशहत्यच्यव िदतीने सर्ां ेदनव, िी एक
शििक, जवगृती, िवळव आशि शििक, शहदां ू सि, रोज सोशनयवचव
शदनू हे र्ैचवररक लेख असलेले ई बक
ु , सवरीपवट कशर्तवसग्रां ह आशि
हरर्लेले डोळे , कुलदीपक हव ई कथवसग्रां ह प्रकवशित करण्यवत
आले आहे. कशर्तव करण्यवसोबत लघक
ु थव शलशहण्यवचव छांद
देखील गप्प बसू देत नवही. म्हिनू च हव कथवसांग्रह आपल्यव हवती
देतवनां व शर्िेष आनदां होत आहे. कवव्यवगां ि रोज एक कशर्तव
नवर्वचव नर्ोपक्रि खवस िवलेय शर्द्यवर्थयवंसवठी रवबशर्लव आहे. यव
सांग्रहवत िवनर्ी जीर्नवच्यव शर्शर्ध पैलांर्ू र प्रकवि टवकिवऱ्यव
व्यशक्तित्र्वशर्षयी लेखन के ले आहे जे की र्वचकवांनव नक्की
आर्डतील. शर्द्यवर्थयवंनव सतत नाववन्यात रमवर्ण्यवसवठी ते
शर्शर्ध उपक्रि तयवर करतवत आशि त्यवां उपक्रिवच्यव िवध्यिवतनू
शिकशर्ण्यवचव त्यवांचव प्रयत्न असतो. नवसव सरवांचे अजनू एक

र्ैशिष्ट्य आहे. लोकवांनव शलशहते करण्यवचव ते सदैर् प्रयत्न करत
असतवत. त्यवसवठी ते अद्ययवर्त सवधनवच
ां वही र्वपर करतवत.
नासाांचे आठवे पस्ु तक “कुलवदपक” हा कथासांग्रह प्रवसद्ध
करताना आम्हाला अविमान वाटतो. या कथासग्रां हातील कथा या
सांस्कारक्षम मल
ु ाांसाठी तर आहेतच पण मोठयानां ाही आवितील.
कृ पयव आपले अविप्राय नवसव सरवांनव कळर्व. त्यवांचव सांपका क्रिवांक
9423625769 असनू nagorao26@gmail.com हव त्यवचां व
िेल पत्तव आहे.
नवसव हे सवतत्यपिू ा लेखक आहेत आशि आपले लेखन ते
शनयशित ररत्यव ब्लॉगर्र प्रशसद्ध करत असतवत. त्यवांचव
http://nasayeotikar.blogspot.com हव ब्लॉग तम्ु हवलव
नक्की आर्डेल. त्यवांच्यव सपां कवात रहव. तिु चे शर्चवर त्यवच्ां यवपयंत
पोहोचर्व. नवसवांच्यव तळिळीने चवललेल्यव नर्भवरतशनिवािवत
आपि सवशिल व्हव.
आम्ही तर आहोतच.
सनु ील सविांत
टीि ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन

जवदचू ी शपिर्ी
कथवसांग्रह

सदरील कथवसांग्रहािधील सर्ा कथव
ह्यव कवल्पशनक असून कथेतील नवर्ां, स्थळां
आशि पवत् हे देखील कवल्पशनक आहेत.
कदवशचत यव कथेतील नवर्े आशि पवत्
वास्तवातील कोणाशी जळ
ु त असतील तर
तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.

अर्पण र्त्रिका
यव कथव सग्रां ह शनशिातीसवठी प्रत्यि अप्रत्यिररत्यव प्रोत्सवशहत
करिवरे िवझ्यव असख्ां य र्वचक शित्वांसह आई-र्डील, पत्नी आशि
िल
ु वांनव अपाि ...........

मनोगत
सिथा रविदवस ्र्विी यवांच्यव र्चनवनसु वर शदसविवजी कवही
तरी शलहवर्े. म्हिनू रोज कवही नव कवही शलशहण्यवचव प्रयत्न के लव.
यवतनू र्ैचवररक लेख आशि कशर्तव शलशहतव शलशहतव, लघक
ु थव
शलशहण्यवचव ही छांद लवगलव. हरर्लेले डोळे नवर्वचव पशहलव
कथवसग्रां ह प्रकवशित झवल्यवनतां र कुलदीपक नवर्वचव हव कथवसग्रां ह
नक
ु तेच आपल्यवसिोर सवदर झवले आहे. जवदचू ी शपिर्ी हव शतसरव
कथवसांग्रह आपल्यवसिोर सवदर करत आहे. यव कथवसांग्रहवत एकूि
18 कथव आहेत. ज्यवत अशत हव्यवसवपोटी िविसवची फसर्िक
ू
किी होते यवची एक कथव आहे. ग्रविीि भवगवत रवहिवऱ्यव गोट्यव
यव िल
ु वच्यव कवही आठर्िी आशि त्यवच्ां यविी शनगशडत कवही
कथवांचव यवत सिवर्ेि के लव आहे, ज्यविळ
ु े र्वचकवनां व जन्सु यव
आठर्िी परत एकदव आठर्ि येतील. िल
ु ींचे जन्सि शदर्सेंशदर्स
किी होत आहे. यवर्र आधवररत दोन कथवच
ां व यवत सिवर्ेि के लव
आहे. धैयवार्र आधवररत एक कथव शलशहण्यवचव देखील छोटवसव
प्रयत्न के लव आहे. जीर्नवत आत्िशर्श्वस खपू िहत्त्र्वचे असते त्यव
अनषु गां वने देखील एक कथव र्वचण्यवस शिळिवर आहे.

िलव शर्श्ववस आहे की, जवदचू ी शपिर्ी नवर्वचव हव कथवसांग्रह
र्वचकवनां व नक्की आर्डेल. आपल्यव कडू-गोड प्रशतशक्रयव िलव
जरूर कळर्वर्े.
आपलवच
नवसव येर्तीकर, धिवाबवद
9423625769

अनुक्रमत्रणका
01) कळी उिलण्यवआधी ....!
02) शजद्द
03) लॉकडवऊन
04) शनरवगस नविव
05) लवलच बरु ी बलव है
06) कृ तवथा जीर्न
07) सांिय
08) गोट्यव
09) चक
ू
10) धवडसी सरु ज
11) बशहिीची िपथ
12) लेक र्वचर्व लेक शिकर्व
13) भवषेचव प्रश्न
14) रे ल्र्ेतील पशहलव प्रर्वस
15) िेहदां ी
16) जवदचू ी शपिर्ी
17) एकव ितवची शकांित
18) कु्ती

१) कळी उमलण्याआधीच .....
घरवला आज िवगां ल्यवचे ्र्रूप आले होते. सवरे च जि अगदी
आनांदवत र्वर्रत होते. फक्त गीतवचे र्डील पवांडुरांगवलव सोडून.
नवतेर्वईकवांनव पवहून तो हसण्यवचव प्रयत्न करत होतव िवत् शचांतेची
एक लकीर त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र ्पष्ट शदसत होती. गीतवचव छोटव
भवऊ गिेि इकडून शतकडे उड्यव िवरण्यवत व्य्त होतव. त्यवलव
देखील नर्व कोरव ड्रेस शिळवलव होतव त्यविळ
ु े तो जवि खि
ु होतव.
घरवत आज खपू पवहुिे आले होते आशि त्यवच्ां यव सोबत आलेल्यव
लहवन बच्चे कांपनीिळ
ु े तो खरोखरच आनांदी झवलव होतव. गीतव
दीदीलव आज नर्रीसवरखां सजर्ले होते म्हिनू तो अधनू िधनू
शतलव सवरखां म्हित होतव, " दीदी आज तझु ां लग्न आहे कव? " पि
दीदी यव प्रश्नवलव कवहीच उत्तर देत नव्हती. गीतवचे आत्यव िविव
िवर्िी कवकव हे सवरे पवहुिे रवत्ीच आलेले होते तर उर्ाररत पवहुिे
सकवळी सकवळी उतरले होते. शनशित्त होतां, गीतव दीदी िोठी झवली
होती म्हिजे उपर्र झवली होती. ही बवतिी गीतवच्यव आईकडून
पशहल्यवदां व बवबवलव कळवले. िग बवबवनां ी तसव शनरोप पवहुण्यवनां व
कळशर्ले. एक तवरीख शनशित करण्यवत आली, कवयाक्रि
करण्यवचव.

गीतव ज्यवशदर्िी उपर्र झवली त्यवशदर्सवपवसनू शतचे बवहेर
जविे बदां करण्यवत आले. ती गवर्वतल्यवच सवतव्यव र्गवात शििि
घेत होती. शतची िवळव देखील बांद झवली. िवळेतील िॅडि त्यवांच्यव
घरी जवऊन त्यवांची भरपरू सिजतू कवढली पि सवरे व्यथा ठरले.
घरवतील र्वडर्डील िांडळीनी शतलव िवळेत पवठशर्ण्यवस नकवर
शदले. तसां गीतवच्यव िनवत शिकण्यवची खपू इच्छव होती िवत् शतच्यव
इच्छे चव शर्चवर करिवरव कोिी नव्हतव. िल
ु गी उपर्र झवली की
सर्वात जव्त शचांतव आशि कवळजी िल
ु ीच्यव बवपवलव होत असते.
कधी एकदव शतचे हवत शपर्ळां करवर्ां असे त्यवलव होऊन जवते.
त्यवलव कदवशचत कवरि ही तसांच असू िकते की, रोजच्यव
पेपरिधल्यव बवतम्यव र्वचल्यव की कवळजवत ध्स करतांय. िल
ु ीचे
लग्न होईपयंत बवपवच्यव कवळजवलव एक घोर लवगलेले असते.
किी शिकलेल्यव आई-बवबवांनव तर जरव जव्तच कवळजी
र्वटवयवलव लवगते. उपर्र झवलेल्यव िल
ु ीकडे गल्लीतले पोरां ही
र्वईट नजरे ने पवहत असतवत. गीतवच्यव बवबतीत ही तेच घडू नये
म्हिनू पवांडुरांग कवळजी करत होतव.
कवयाक्रिवत खपू पवहुिे, नवतेर्वईक, शित्िडां ळी आली होती.
कोंबडे आशि बकरे कवपनू सर्वानव िेजर्वनी देण्यवत आली. गीतव

शदसवयलव सांदु र होती, त्यवत आज अजनू सांदु र शदसत होती. दृष्ट
लवगवर्ी असे शतचे सौन्सदया उजळून शदसत होते.
त्यवच पवहुण्यविध्ये एक पवहुिव गीतवलव पवहून आपल्यव घरची
सनू करून घेण्यवची िवशहती शदली. तिी ही िवशहती पवांडुरांगवच्यव
कवनवर्र गेली. सवरां कवयाक्रिवची आर्रव आर्र झवल्यवनांतर
गीतवच्यव आईलव ही बवतिी पवांडुरांगवने सवांशगतली तिी ती देखील
आनदां ी झवली.
दसु ऱ्यव घरवत बसनू गीतव हे सवरां ऐकत होती. शतच्यव िनवत
चलशबचल चवलू झवलां होत.ां शतलव कवही तरी बोलवयचां होतां, िवत्
कोिवलव बोलिवर? ती िनवतल्यव िनवत घवबरून गेली होती.
दसु ऱ्यवांदव िवळेतील िॅडि शतलव िवळेत घेऊन जवण्यवसवठी आले
होते, यवर्ेळी िवत् आईने सरळ गीतवचे लग्न ठरले आहे असे
सवांशगतले. हे ऐकून िॅडिलव धक्कवच बसलव. ते शनिटु पिे िवळेत
परत गेले. गीतवलव िॅडि िी बोलवयचे होते िवत् तिी सधां ी
शिळवलीच नवही. एके शदर्िी पवहुिे आले शन बघनू गेले. ही फक्त
औपचवररकतव होती. गीतव पसांद असल्यवचव त्यवांनी शनरोप शदलव.
गीतवच्यव िनवत कवय आहे? यवचव कोिी ही शर्चवर के लव नवही.
पवहुण्यवचां घर खपू िोठां होत,ां त्यवांचव एकुलतव एक िल
ु गव होतव,

भरपरू पैसव, धन दौलत होती. हे सवरां पवहून पवांडुरांग िवगचव पढु चव
शर्चवर न करतव ्थळ पसदां असल्यवचे कळशर्ले.
शदर्सेंशदर्स गीतव शर्चवरवत गढून रवहू लवगली. उपर्र
होण्यवपर्ू ीची गीतव आतव शदसत नव्हती. शनद्रवनवि झवलव होतव,
डोळे सजु ल्यवसवरखे र्वटत होते. ती िोकळ्यव िनवने नवचू िकत
नव्हती, शफरू िकत नव्हती. ती पवर बांधनवत अडकून पडली होती.
कवही र्ेडेर्वकडे करवर्ां तर आपल्यव आई-बवबवचे कवय? हव शर्चवर
करून ती िवांत रवहत होती. कवही शदर्सवतच शतचे र्यवच्यव तेरवचौदवव्यव र्षवात लग्न झवले ते ही शतिीच्यव र्यवतील परुु षवसोबत.
गीतव ही कोर्ळी पोर तर तो शतिीचव परुु ष. जोडव कवही िोभनू
शदसत नव्हतव पि असे ्थळ पन्सु हव शिळिवर नवही म्हिनू पवांडुरांगवने
हे लग्न लवर्नू शदले.
बवपवची कवळजी शिटली पि पोरीची शचांतव सरू
ु झवली. शतलव
घरवत कोित्यवच गोष्टीची कवळजी नव्हती. सर्ा कवही सख
ु सोयी
सशु र्धव होत्यव. िवत् शतचव नर्रव रोज शपऊन घरी यवयचव. त्यवलव
किवचेही होि रवहवयचे नवही. त्यवच धांदु ीत तो गीतवसोबत
झोपवयचव. शतलव कधी प्रेिवचव एक िब्द देखील कधी बोलवयचव
नवही. लग्न झवल्यवनांतर पवच सहव िशहन्सयवत शतलव गभा रवशहलां. शतचां

र्य शकती आशि ती आतव आई बनिवर होती. ही बवतिी ऐकून
घरीदवरी सर्वानव आनदां झवलव.
िवत् गीतवच्यव चेहऱ्यवर्र कोिवतच भवर् शदसत नव्हतव. नऊ
िशहने पिू ा झवले होते गभवालव. शतलव खपू त्वस होऊ लवगलव होतव.
म्हिनू ह्यव र्ेदनव अश्यवच असतवत म्हित शतचे सवांत्र्न करू
लवगले. एके शदर्िी खपू च र्ेदनव होत होत्यव म्हिनू गवर्वतीलच
बवळांत करिवऱ्यव बवईलव बोलनू आिण्यवत आल.ां शतलव र्ेदनव
असह्य होऊ लवगल्यव, त्यवच त्वसवत ती तडफडून िेर्टी आपलव
देह ठे र्लव. गभा सद्ध
ु व शतच्यव सोबतच िेलां. दोन्सही जीर् िवांत झवले
होते. र्यवच्यव पांधरव र्षवाच्यव आत गीतवचे जीर्न सांपष्टु वत आलां.
निीबवलवच दोष देत पवांडुरांग रडत बसलव होतव. गीतवची अांत्यशर्धी
िवळेसिोरून जवत असतवनव सवरे च दःु खविध्ये डोळ्यवत अश्रू
आिनू शतलव पवहत होते. आई बवबवांच्यव अज्ञवनविळ
ु े अजनू एक
कळी फुलण्यवआधीच गळून पडल्यवचां दःु ख िॅडिलव होत होतां.

02) त्रिद्द
प्रकवि हव अभ्यवस,ू कष्टवळू आशि शजद्दी तरुि. जीर्नवत त्यवने
अनेक कष्ट, यवतनव आशि सांकटवांनव तोंड शदले पि हवर पत्करली
नवही. तो लहवन असतवांनवच त्यवचे र्डील त्यवलव सोडून देर्वघरी
गेले. त्यवर्ेळी प्रकविलव कवही कळत देखील नव्हते. छोट्यविव
गवर्वत तो आईसोबत रवहत होतव. िेती तर नव्हतीच होतां एक घर
ते ही झोपडीच. आई दसु ऱ्यवच्यव िेतीत िोलिजरु ी करून कसेबसे
शदर्स कवढत असे. प्रकवि िवळेलव जवऊ लवगलव, त्यवची हुिवरी
आशि कष्टवळूर्त्तृ ी िवळेच्यव अभ्यवसवत शदसनू येऊ लवगली. एके क
र्षा सपां त जवत होते. र्गा र्वढत होते तसे त्यवच्यव सिोर अनेक
सांकटे उभे रवहू लवगले. गवर्वत सवतर्ी पयंतची िवळव होती तोपयंत
शििि घेिे सोपे गेले िवत् आठव्यव र्गवाचे शििि घेण्यवसवठी
त्यवलव गवर्वपवसनू दरू जविे आर्श्यक होते. पवच शकिी दरू च्यव
िवळेत त्यवलव चवलत जवण्यवशिर्वय पयवाय नव्हतव. सवयकल
शर्कत घेण्यवइतके त्यवच्यवजर्ळ पैसे देखील नव्हते. तरी ही तो रोज
न चक
ु तव िवळेलव जवऊ लवगलव. रोज पवच शकिी जविे आशि येिे
असे दहव शकिी तो चवलवयचव. प्रकविलव आतव कवही गोष्टीची
जविीर् देखील होऊ लवगली. आई ज्यव िेतवत कविवलव जवते तेथे

सट्टु ीच्यव शदर्िी तो ही जवऊ लवगलव. त्यविळ
ु े चवर पैसे जव्त शिळू
लवगले. र्ही, पेन आशि प्ु तकवसवठी आईलव त्वस द्यवयचव नवही,
आपलव पैसव आपि किर्वयचे आशि िवळव शिकवयचां हे त्यवने
ठरर्लां. त्यवप्रिविे तो दहवर्ी देखील पवस झवलव. पि त्यवलव चवांगले
िवका शिळवले नवही. तो दहवर्ी पवस झवलव यवतच तो आनांद िवनत
होतव. आईलव देखील खपू आनांद झवलव. पढु ील शिििवसवठी
त्यवलव र्ीस शकिी दरू तवलक्ु यवच्यव शठकविी जवयचे होते िवत् सिोर
अनेक सि्यव तोंड आ र्वसनू होते. आई म्हिते बवस झवलां शििि
आतव कवही तरी कविधांदव बघ आशि कविवलव लवग. पि
प्रकविलव पढु े शिकवयचां होत.ां कवय करवर्ां हे त्यवलव सचु त नव्हत.ां
िेर्टी त्यवने शिकण्यवचव िनविी पक्कव शनधवार के लव आशि
तवलक्ु यवच्यव शठकविी जवण्यवसवठी शनघवलव. त्यवच्यव सोबत एक
बॅग होती ज्यवच्यवत कवही कपडे आशि आईने बवधां नू शदलेली
शिदोरी होती. सट्टु ीच्यव कवळवत िेतवत कवि के ल्यवर्र शिळवलेली
िजरु ी म्हिनू पन्सनवस िांभर रुपये होते. सकवळी सकवळी फवट्यवर्र
गेलव, कवही र्ेळवत बस आली. तो बस िध्ये बसलव आशि
िहरवकडे शनघवलव. ते िहर कवही नर्ीन नव्हते बऱ्यवच र्ेळेलव तो
आई सोबत खरे दी करण्यवसवठी येथे आलव होतव. तेथल्यव कॉलेज
िध्ये ऍडशििन घेतलां. कॉलेजचेच हॉ्टेल होते आशि िशहनव तीस
रुपये असव त्यवचे भवडे होते जे की त्यवलव परर्डत होतां. त्यवने लगेच

हॉ्टेलिध्ये एक कॉट शिळर्लां आशि त्यवचे शििि सरू
ु झवलां.
कॉलेज सपां ल्यवर्र कवही तरी करवयलव हर्ां म्हिनू तो सवयक
ां वळच्यव
र्ेळी गवर्वत फे रफटकव िवरवयलव शनघवलव. त्यवलव कवही कवि हर्े
होते िवत् असे पवटाटवइि कवि कोि देिवर? कोिी ही होकवर देत
नव्हते. िेर्टी एकव टवइप रवयटरच्यव दक
ु वनवत त्यवलव िशहनव र्ीस
रुपये च्यव बदल्यवत नोकरी शिळवली. त्यवचे शतथे कवही जव्त कवि
नव्हते. टवयशपगां करण्यवसवठीआलेल्यव िल
ु वचां ी नोंद करिे आशि
त्यवांची कवगद त्यवचव फवईल लव लवर्िे असे सोपे कवि शिळवले.
कॉलेज सांपल्यवर्र तो रवत्ी नऊ र्वजेपयंत तेथे थवांबवयचव आशि
हो्टेलर्र आल्यवर्र रवत्ी बवरव एक पयंत अभ्यवस करवयचव.
आईलव कवळजी नको म्हिनू गवर्ी गेल्यवर्र तो सख
ु वत आशि
आनांदवत आहे असे सवांशगतले. अकरवर्ी ते पदर्ी पयंतचे शििि
त्यवने असेच पिू ा के ले. प्रकवि हुिवर असल्यविळ
ु े सगळ्यव गोष्टी
तो पटकन आत्िसवत करत होतव. ज्यवशठकविी तो पवटाटवइि कवि
करत होतव त्यवच शठकविी तो नोकरी करू लवगलव. त्यवने आपली
टवयशपांगची परीिव देखील पवस झवलव होतव. िहरवतील अनेक
टवयशपांगची कविे त्यवलव शिळू लवगली त्यविळ
ु े त्यवच्यव हवतवत
कवही पैसव देखील येऊ लवगलव होतव. त्यव दक
ु वनवत रवहून त्यवची
िहरवत चवांगली ओळख ही शनिवाि झवली. ्र्तःचे एक दक
ु वन
असवर्े म्हिनू तो प्रयत्न करू लवगलव. बेरोजगवर तरुिवांच्यव

हवतवलव कवि देण्यवसवठी िवसनवचे अनेक योजनव असतवत असे तो
ऐकून होतव म्हिनू त्यवने अनेक शठकविी भेटी शदल्यव िवत् सर्ा
प्रयत्न शर्फल ठरले. तो यविळ
ु े खपू च नवरवज झवलव होतव. त्यवचे
हॉ्टेल सटु ले होते आशि िहरवत एकव भवड्यवच्यव खोलीत तो रवहू
लवगलव. त्यवचे खवयचे र्वांदे होऊ लवगले. किवर्लेलव सवरे पैसे
यवतच खचा होऊ लवगले. पढु े कवय करवर्ां? हे त्यवलव सचु त नव्हतां.
पढु े येईल ते कवि करत होतव आशि चवर पैसे शिळर्ीत होतव.
आईलव आतव िेतवतले कवि होत नव्हते म्हिनू तो आईलव
आपल्यव सोबत िहरवत आिलव. आई र्ृद्धवर््थेकडे झक
ु लेली,
शतचव दर्वखवण्यवचव खचा सक
ां टवत भर टवकत होती. पैसे
किशर्ण्यवसवठी त्यवने अजनू शजद्द सोडली नव्हती. त्यवलव चवांगली
टक्के र्वरी नव्हती म्हिनू त्यवने कधी सरकवरी नोकरी
शिळशर्ण्यवसवठी प्रयत्नच के लव नवही. िवत् त्यवच्यव एकव शित्वने
त्यवलव हवयकोटवात क्लवका च्यव भरपरू जवगव शनघवले आहेत आशि
यवत तल
ु व यि शिळू िकते असव सल्लव शदलव. र्शिलेबवजी आशि
पैसव यवशिर्वय नोकरी शिळत नवही आशि ते दोन्सही
गोष्टीिवझ्यवजर्ळ नवहीत असे तो शित्वलव म्हिवलव. पि शित्वने
जबरद्तीने त्यवलव अजा करवयलव लवर्लव. कवही शदर्सवनां ी त्यवची
परीिव देखील झवली. शदलेली परीिव तो शर्सरून ही गेलव कवरि
त्यवलव िवहीत होतां की यवत आपि यि्र्ी होिवर नवही. पि इथे

िवत् त्यवचां निीब फळफलां त्यवलव हवयकोटवात क्लवका च्यव पदवची
नोकरीचे पत् आले आशि तो आनदां वत नवचू लवगलव. त्यव शित्वलव
त्यवने सर्ाप्रथि धन्सयर्वद शदले ज्यवने यवचव अजा भरलव होतव.
आईच्यव कष्टवचे आज खरे चीज झवले असे त्यव िवऊलीलव र्वटले.
त्यवची िेहनत, शजद्द आशि शचकवटी र्ृत्ती कविवलव आली ज्यविळ
ु े
तो जीर्नवत यि्र्ी झवलव.

03) लॉकडाऊन
आई, लई भक
ू लवगली, कवही तरी दे की खवयलव ...? '
भक
ु े च्यव व्यवकुळेने लहवन पोरां ओरडून ओरडून आईलव सवांगत
होती. ती आई तरी कवय देिवर शबचवरी, घरवत होतां नव्हतां सर्ा सांपलां
होतां, खवयलव शतचां िरीर तेर्ढां रवशहलां होत.ां ती देखील िन्सू य नजरे ने
घरवच्यव छतवकडे पवहत होती. शतच्यव पोटवत देखील कवर्ळे ओरडू
लवगले होते, भक
ू लवगली म्हिनू ती कोिवलव सवांगिवर होती?
शतचव धनी बवजवरवत गेलव होतव कवही खवयलव शिळेल कव यवचव
िोध घेण्यवसवठी. तवस दोन तवस झवले तरी धनी कवही येत नव्हतव,
ती आपल्यव बवळवची सिजतू कवढत होती, ' रडू नको िवय,
येतीलच बवबव आतव, कवही तरी घेऊन.....!' सवयांकवळची रवत्
झवली. पोरां रडून रडून तिीच झोपली. रवत् र्वढत होती, ती आपल्यव
धन्सयवची र्वट पवहत होती. रवत्ी दहव र्वजले असतील त्यव र्ेळी
दवरवर्र कोिीतरी लांगडत लांगडत येत असल्यवचे शतलव जविीर्
झवली. तसां ती बवहेर आली, बघते तर कवय तो शतचव धनीच होतव.
त्यवलव धड चवलतव देखील येत नव्हते, तो कण्हत कण्हत येत होतव.
घरवत पोटवलव खवयलव पैसे नवहीत, िेलव आज भी दवरू शपऊन
आलव, िेल्यवलव दवरूलव पैसे भेटतवत पि घरवत लेकरवलव खवऊ

घवलवयलव कवही भेटत नवहीत, अिी िनवत ती कुरकुर करू
लवगली. ती धन्सयवर्र िोठ्यवनां ओरडिवर त्यवच र्ेळी त्यवने रडत
रडत आर्वज शदलव, ' िेलो गां िेलो, त्यव पोशलसवांनां लई बदडलां,
कवठीनां लई िवरलां गां......' असे ऐकल्यव बरोबर ती धन्सयवजर्ळ
पळत गेली आशि त्यवलव सहवरव देऊन घरवत आिलां. खरांच त्यवलव
खपू िवर लवगलां होतां. त्यवने सवरी कहविी सवांशगतली. सवयक
ां वळच्यव
र्ेळेलव कुठां कवही शिळते कव म्हिनू तो घरवबवहेर पडलव. र्त्यवत
जवगोजवगी पोलीस ग्त घवलत होते कवरि ही तसेच होते नव ...
कोरोनव व्हवयरसिळ
ु े िहरवत गेल्यव पवच शदर्सवपवसनू लॉक डवऊन
झवलां होत.ां कोिीही घरवबवहेर पडू नये अिी सचू नव सर्वानव देण्यवत
आली होती. िहरवतील सर्ाच दक
ु वने आशि कवरखवने बांद करण्यवत
आली होती. र्त्यवर्र गल्ली बोळवत िक
ु िक
ु वट होतव. तरी ही तो
पोशलसवचां े नजर चक
ु र्नू कुठां तरी कवही तरी खवयलव शिळते कव
यवचव िोध घेत शफरत असतवांनव पोशलसवांच्यव तवर्डीत सवपडलव.
पोशलसवांनव त्यवने आपली करूि कहविी सवांशगतली पि ते
ऐकवयलव तयवर होईनव. त्यवतच एकव पोशलसवने आपलव दडां ु कव
त्यवच्यवर्र चवलर्लव, लगोलग दसु ऱ्यव पोशलसवने ही दोन चवर िवर
शदले. एर्ढचां नवही तर पोलीस ्टेिनिध्ये नेऊन बसर्ल.ां तीन चवर
तवसवनांतर सोडून शदलां. तो तसवच लांगडत लांगडत घरी आलव. शतने
त्यवलव जरवसे िेकलां आशि सर्ाजि त्यव रवत्ी तसेच झोपी गेले.

दसु ऱ्यव शदर्सवची सकवळ किी उजवडेल? यवची कल्पनव
करून शतलव शतलव रवत्भर झोप लवगली नवही. आई िलव भक
ू
लवगली कवही तरी खवयलव दे यव आर्वजवनेच शतलव जवग आली.
बवबवने रवत्ी कवही तरी आिलां असेल यव आिेपवयी ती िल
ु ां
आिवळभतू नजरे ने पवहत होती. िवत् बवबवची पररश्थती िल
ु वांनव
कवय िवशहत? तिी आई कवहीच बोलत नव्हती. रोज िोलिजरु ी
करून आपलां कुटुांब चवलशर्िवरे , शतच्यव घरवत आज कवही नव्हतां,
िल
ु वांनव खवण्यवस देण्यवसवठी. ती िनोिनी देर्वची प्रवथानव करत
होती. देर्व, यवपेिव आम्हवल
ां व तू बोलवर्नू घे, यव कोरोनवपेिव
आम्हवल
ु े चव आजवर खपू िोठव आहे. देर्व, सोडर्ां रे यव
ां व भक
कवळजीतनू .....! फक्त देर्वच्यव धवर्व करण्यवपलीकडे शतच्यव
हवतवत कवहीच नव्हतां. शतचव धनी शनदवन चवर शदर्स तरी उठू
िकिवर नवही अिी त्यवची श्थती झवली होती. ती शजथे कवि
करवयलव जवते, तो कवरखवनव गेले पवच शदर्स झवले बांद होते
त्यविळ
ु े ती तेथे कवि करवयलव जवऊ िकत नव्हती. िल
ु वच्ां यव िवळव
बांद होत्यव त्यविळ
ु े त्यवांचे िवळेतील एकर्ेळवचे जेर्ि बांद झवले
होते. कवय करवर्े शतलव कवही एक सचु त नव्हते. िल
ु ां भक
ु े ने धवय
िोकलनू रडत होते. तेर्ढ्यवत दवरवर्र कोिी तरी द्तक शदल.ां
गळलेलां अर्सवन एकत् करून ती दवरवर्र गेली पवहते तर कवय ....?
कवरखवन्सयवचव िवलक उभव होतव. त्यवच्यव सोबत चवर-पवच िविसां

देखील होती. सर्वंच्यव हवतवत भरलेल्यव शपिव्यव होत्यव. िवलकवने
एकवलव पढु े बोलवर्लां आशि शतच्यव हवतवत शपिर्ी द्यवयलव
सवांशगतलां. शतने शपिर्ी हवतवत घेतली आशि त्यवत पवशहलां तेंव्हव
शतच्यव डोळ्यवतनू अश्रू र्वहू लवगले. शपिर्ी िध्ये आठर्डवभर
परु े ल एर्ढां धवन्सय त्यवत होत.ां िवलकवांनी शतलव धीर शदलां आशि
म्हिवलव, ' घवबरू नकव, लॉकडवऊन सांपेपयंत तिु च्यव घरवची
कवळजी िी घेईन ' हे िवलकवच
ां े बोलिे ऐकून ती त्यवच्ां यव पवयवर्र
पडली. िवलकवांचे आशि देर्वचे िनोिन आभवर िवनले.

४) त्रनरागस नामा
हररपरू नवर्वच्यव गवर्वत रवधव आशि शकिन िोलिजरु ी करून
आपले जीर्न जगत होते. त्यवच्ां यव पररर्वरवत आजपयंत िल
ु गी
जन्सिवलव आलीच नवही. यवांनी देखील िल
ु गी व्हवर्ी म्हिनू सहव
िल
ु वनां व जन्सि शदले. रवधव सवतव्यवदां व गरोदर होती, शकिनलव खवत्ी
होती की यवर्ेळी नक्की िल
ु गी होईल. पि हवय रे देर्व, यवर्ेळी
देखील िल
ु वनेच जन्सि घेतलव. सवतर्व पत्ु ज्यव शदर्िी जन्सिलव तो
र्वर िशनर्वर होतव. घरवतले सर्ाचजि िल
ु गव जन्सिलव
म्हटल्यवबरोबर नवक िरु डले, आशि त्यव िल
ु वचव शतर्कवर करू
लवगले. त्यवच्यव जन्सिसोबत अनेक प्रश्न देखील जन्सिवस आले.
िल
ु गी होण्यवऐर्जी िल
ु गव कव जन्सिवलव आलव? असे प्रश्न त्यवच्यव
आईलव आशि त्यवलव रोज शर्चवरले जवत. त्यविळ
ु े ते दोघे खपू च
कांटवळले होते. त्यवचे नवर् नविदेर् असे जरी असले तरी घरवतले
सवरे चजि त्यवलव िनी म्हिनू च बोलवर्त होते. तो घरवत
कोिवचवच आर्डतव नव्हतव, शदसवयलव सांदु र ही नव्हतव त्यविळ
ु े
सर्ाचजि त्यवचे शतर्कवर करवयचे. तो एकटवच खेळवयचव,
एकटवच शफरवयचव आशि एकटवच रडत बसवयचव. कोितवच भवऊ
त्यवलव जर्ळ घेत नव्हते, तेच जर बहीि रवशहली असती तर

सवरे चजि खपू प्रेि के ले असते, जीर् लवर्लव असतव असे
अनेकवचां े बोल तो ऐकत असे. यवत िवझव कवय दोष? म्हित तो
रडत बसवयचव. त्यवच्ां यव आळीतलव शिर्व नवर्वचव एक त्यवच्यवच
र्यवचव िल
ु गव शित् बनलव होतव. शिर्वलव सद्ध
ु व घरवत अिीच
र्वगिक
ू शिळत होती, त्यविळ
ु े तो देखील नेहिी दःु खी रवहवयचव
पि नविव आशि शिर्व यवांची िैत्ी झवली तसे दोघेजि खपू र्ेळ
एकत् रवहू लवगले, खेळू लवगले, एर्ढेच नवही तर दगां वि्ती देखील
करू लवगले. कोिवचे र््तू पळवर्यवचे, लपर्नू ठे र्वयचे असे नवनव
प्रकवरचे कृ त्य करून सर्वानव यव दोघवांनी भांडवर्नू सोडले होते.
दोघविां ध्ये एक गोष्ट सिवन होती, ती म्हिजे, कोिी ही कोितेही
कवि सवांगो ते पिू ा करवयचे. यव एकव बवबीिळ
ु ेच कोिीही त्यवांनव
कवही बोलत नसे.
नविव आशि शिर्व आतव िोठे झवले होते. आळीच्यव बवजल
ू व
असलेल्यव सरकवरी िवळेत ते दोघे शिकवयलव जवऊ लवगले. शतथे
ही त्यवचां ी दगां वि्ती कवही किी झवली नवही. िवळेतल्यव पोरवसां ोबत
गरुु जींनव देखील यव दोघे त्वस देत होते. पवचर्ी पवस होऊन ते
दसु ऱ्यव गल्लीच्यव खवजगी िवळेत गेले. शतथे खपू कडक शि्त
होती. शतथे िवत् यवनां व कवहीच करतव येत नव्हते. त्यव िवळे त देखील
नविवने एक कवरनविव के लव ज्यविळ
ु े तो सगळ्यव िवळेत ओळखलव
जवऊ लवगलव. त्यवचे एकव िॅडिने त्यवलव एक कवि सवगां ते.

ऑशफसिध्ये अलिवरी आहे, शतथे िवझ्यव नवर्वचव एक कप्पव आहे,
त्यवच्ां यविध्ये एक प्ु तक ठे र्लेलां आहे, ते घेऊन ये. नविव
ऑशफसिध्ये जवतो, आलिवरीर्र नवर् िोधतो, हेच आहे कप्पव
सिजनू तो चक
ु ू न दसु ऱ्यव शििकवांचव कप्पव उघडतो. प्ु तकवांचव
िोध घेतो तेंव्हव चवर पवच रशज्टरखवली एक रांगशबरांगी प्ु तक
शदसते. हेच प्ु तक असवर्ां म्हिनू तो प्ु तक घेऊन बवहेर पडतो.
कवही अतां र चवलनू जवतो न जवतो िवळेचे िख्ु यवध्यवपक सिोरून
येतवत आशि त्यवलव अडर्तवत.
" नविव तझ्ु यव हवतवत कवय आहे? "
" सर प्ु तक आहे, िॅडिनी आिवयलव सवशां गतलां"
" बघू कोितां प्ु तक आहे?"
िख्ु यवध्यवपक प्ु तक पवहून चक्रवर्नू जवतवत.
" कोि सवांशगतलांय तल
ु व हे प्ु तक आिवयलव?"
"आिच्यव िॅडिनी सवशां गतलां "
त्यवलव कवही कळले नवही पि ते रांगशबरांगी प्ु तक पवहून
िख्ु यवध्यवपक खपू च रवगवत आले आशि म्हिवले, " िॅडिलव,
ऑशफसिध्ये बोलर्लां म्हिनू सवांग "
नविव र्गवात जवतो. " नविव प्ु तक कोठे आहे?"

" िॅडि, िख्ु यवध्यवपक सरवांनी ते प्ु तक घेतलांय आशि
तम्ु हवल
ां व ऑशफसिध्ये बोलवर्ल"ां असे सवगां तो. िॅडिलव प्रश्न पडतो
की, िख्ु यवध्यवपक िलव किवलव बोलर्ले असेल? तर
िख्ु यवध्यवपकवांनव प्रश्न पडतो की, िॅडिलव यव प्ु तकवबद्दल कसां
बोलवर्?ां िॅडि ऑशफसिध्ये येतवत, " सर, कसे कवय बोलवर्लांय?
" सरवांनी िॅडिकडे हवतवतील रांगीबेरांगी प्ु तक दवखर्त, " िॅडि,
असे प्ु तक र्वचतवय तम्ु ही" िॅडि ते रांगीबेरांगी प्ु तक पवहून
क्रोधीत होतवत आशि म्हितवत, " हे प्ु तक िवझां नवही, कोिी
शदलवय तम्ु हवांलव?"
" आतव नविव हे प्ु तक घेऊन तिु च्यवकडे येत होतव, तम्ु ही
आिवयलव सवशां गतलां असे तो म्हिवलव"
" सर, हे िवझे प्ु तक नवही." िॅडि आपल्यव कप्प्यवकडे जवते
आशि त्यवतनू गोष्टीचे प्ु तक कवढते " हे प्ु तक आिवयलव
सवशां गतलां होतां, त्यवने कोठून आिलां िलव िवशहत नवही."
" ठीक आहे, तम्ु ही र्गवात जव आशि नविवलव पवठर्व"
िॅडि र्गवात जवते आशि नविवलव ऑशफसिध्ये पवठशर्ते. "
प्ु तक कुठून कवढल?ां " िख्ु यवध्यवपक त्यवलव शर्चवरतवत. तेंव्हव तो
आलिरीच्यव एकव कप्प्यवकडे बोट दवखशर्तो, जे की िॅडिच्यव
बवजल
ू व दसु ऱ्यवच शििकवांचे असते. त्यवलव र्गवात जवण्यवची सचू नव

देतवत. त्यव शििकवांलव ऑशफसिध्ये बोलवर्नू त्यवची कवन
उघवडिी करतवत. हे नविविळ
ु े उघड झवलयां हे ही सवगां वयलव शर्सरत
नवहीत. त्यविळ
ु े नविव सांपिू ा िवळेत प्रशसद्ध झवलव होतव. िवत् त्यव
गरुु जींची गोची झवली होती. असव हव नविव लहवनवचव िोठव होऊ
लवगलव. दहवर्ी पयंतचे शििि हसत खेळत िजेत पिू ा झवले होते.
अडल्यव नवडल्यव सर्वानव तो कविवलव पडत असे त्यविळ
ु े लोकवांनी
त्यवचां े नवर् सरपच
ां असे ठे र्नू टवकले. सरपचां म्हिनू हवक िवरतवच
नविवची छवती फुलनू जवयची आशि अर्घड - सोपी सवरीच कविे
पिू ा करवयचव. असेच एकदव गवर्वतील
शकसन नवर्वचव िविसू त्यवच्यव हवतवत एक शपिर्ी देतो, ज्यवत
िृांगवररक सवशहत्य असते. " सरपांच, इकडे यव जरव, हे शपिर्ी
आिच्यव दसु ऱ्यव घरी देऊन ये" शकसनलव लग्नवची एक आशि शबन
लग्नवची एक असे दोन बवयकव होत्यव. नविव शपिर्ी घेतलव आशि
लग्नवच्यव बवयकोलव शदलव. " िवलकवने शदलयां " असे म्हिनू तो
शनघवलव. शकसन इकडे पत्यवच्यव डवर्वत रांगनू गेलव होतव. दसु ऱ्यव
बवयकोलव एकव कवयाक्रिवलव जवयचे होते म्हिनू ती सविवनवची
र्वट पवहत होती. ती फोनर्र फोन करून त्यवलव तांग करत होती. "
नविवलव पवठशर्लोय येईल थोड्यवच र्ेळवत, पन्सु हव फोन नको करुस
" अिी तांबी शदली. पत्यवच्यव िोठव डवर् चवलू होतव, एक पत्तव
आलव तर शकसन दहव हजवर शजक
ां िवर होतव, तेर्ढ्यवत िोबवईलची

घांटी र्वजली, पढु च्यवने डवर् शजांकली, तसे शकसन रवगवने लवलेलवल
झवलव. रवगवत फोन उचललव, " िर शतकडां, फोन करू नको म्हिनू
सवांगतवनव फोन के लीस, गेले सवरे पैसे ...!" लगेच फोन बांद ही के लव.
शकसनच्यव यव र्वगण्यवचव शतलव खपू च रवग आलव. ती कवयाक्रिवलव
गेलीच नवही. सवयांकवळी शकसन शतच्यव घरी गेलव. ती खपू च रवगवत
होती. सविवन शिळवलेच नवही हे त्यवलव कळल्यवर्र अजनू रवग
आलव. तेथनू सरळ घरी आलव. घरी बवयको आज खपू च आनदां वत
होती. कधी नव्हे ते, एर्ढां सविवन शतलव पवहवयलव शिळवलां. शतने
खपू र्ेळ शर्चवरलां त्यवलव पि त्यवने कवही एक सवांशगतलां नवही.
तेंव्हव शतलव पक्कव शर्श्ववस बसलव. आजपयंत शतलव सत्य र्वटत
नव्हतां, िवत् आज सत्य पटलां होतां. रवगवरवगवने ती आपल्यव घरवत
गेली आशि आतनू कडी लवर्नू घेतली. शकसन िवत् आपल्यव
कपवळवर्र हवत िवरून बसलव होतव. नविविळ
ु े आज शकसनचव
भांडवफोड झवलव होतव.
असव हव नविव दसु ऱ्यवलव िदत तर करत असे िवत् त्यवच्यव
िदतीिळ
ु े एक नर्व प्रश्न शनिवाि होत असे.

05) लालच बुरी बला है ।
"हॅलो, िी अिक
ु कांपनी िधनू बोलतोय, आपलव िोबवईल
क्रिवांक लकी शर्नर ठरलव असनू आपिवांस 10 लवख रुपयवांची
लॉटरी लवगली आहे. अशभनदां न "
रिेिलव एकवने फोनर्र ही िवशहती शदली. लगेच फोन कट
देखील झवलव. रिेिलव यव गोष्टीचव खपू च आनांद झवलव. िनवतल्यव
िनवत तो जोरजोरवत उड्यव िवरू लवगलव. कवही शिशनटवनां ी त्यवच्यव
िोबवईलर्र िेसेज आलां होतां, ज्यवत शलशहलां होतां की, त्यवचव
िोबवईल क्रिवांकवर्र दहव लवख रुपयवांचे बिीस शिळवले असनू ही
रक्कि शिळशर्ण्यवसवठी कवही अटी टवकण्यवत आले होते. ज्यवत
प्रिख
ु अट म्हिजे, दहव लवख रुपयवांचे जे कवही आयकर म्हिजे
इन्सकि टॅक्स आहे ते जर्ळपवस पन्सनवस हजवर रुपये अगोदर भरवर्े
लवगिवर होते त्यवशिर्वय ही रक्कि त्यवलव परत शिळिवर नव्हते.
रिेि तो िेसेज र्वचनू खपू आनांशदत झवलव. दहव लवख रुपये शिळत
आहेत तर पन्सनवस हजवर भरवयलव कवही हरकत नवही. यव पैिवतनू
एक छवनिी टू व्हीलर घेऊ, िल
ु वलव एक सवयकल घेऊन देऊ
आशि बवयकोलव ि्त एक - दोन तोळ्यवचां े दवशगने करू असव
शर्चवर करत त्यवचव तो शदर्स खपू च िजेत आशि आनदां वत गेलव.

रिेि चवांगलव शिकलेलव आशि होतकरू िेतकरी होतव.
तवलक्ु यवपवसनू पवच सहव शकिी अतां रवर्रील रवजेर्वडी ह्यव गवर्वत
तो आपल्यव कुटुांबवसह रवहत होतव. त्यवच्यव घरवत फक्त चवरच जि
होते, त्यवची बवयको, िल
ु गव, आई आशि तो ्र्तः असे चवर ही
जि सख
ु वत जीर्न जगत होते. त्यवांनव कोित्यवच गोष्टीची कितरतव
नव्हती. िेती बऱ्यवपैकी म्हिजे दहव एकर होती तर तीन एकरिध्ये
पविी देऊन भवजीपवलव र्गैरे उत्पन्सन घेतल्यव जवत होते. त्यविळ
ु े
रिेिच्यव घरवत नेहिीच पैसव खेळत होतव. रिेिलव कोित्यवच
गोष्टीची सर्य नव्हती. तो बवहेर सवधव चहव देखील पीत नसे. दवरू,
शसगवरे ट, तबां वख,ू पत्ते खेळिे असे कोितेच र्वईट सर्य त्यवलव
नव्हते म्हिनू च कवय त्यवचे एक शित् नव्हतव र् गवर्वतील सर्ा लोक
त्यवलव कांजषू म्हित असे. पि तो लोकवच्ां यव बोलण्यवकडे
अशजबवत लि देत नसे. आपले कवि भले आशि आपि भले असे
त्यवलव र्वटवयचे. तरी ही रिेि पैश्यवच्यव बवबतीत खपू च भक
ू े लव
असवयचव. पैसव कसव किर्वयचव यवचां तांत् त्यवलव चवांगलां िवहीत
होतां. त्यवांच्यव बँकेच्यव खवत्यवत लवख-दोन लवख नेहिीच पडून
असवयचे. त्यविळ
ु े त्यवलव किवची कवळजी र्व शचांतव िळ
ु ीच
नव्हती. रिेिने नक
ु तेच दहव हजवर रुपयवच
ां े ्िवटा फोन शर्कत घेतले
होते. कवही शदर्सवांनीच त्यवलव लॉटरी लवगल्यवची बवतिी कवनवर्र
आली. दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी सकवळी परत एक िेसेज आलां की,

आजच्यव आज पन्सनवस हजवर रुपये भरले तरच आपिवलव दहव
लवख रुपये शिळतील अन्सयथव आपिवस हे पैसे शिळिवर नवहीत.
हव िेसेज र्वचनू रिेि शर्चवर करू लवगलव. कवय करवर्ां? पैसे भरवर्ां
की भरू नये? कुिवलव यवबवबत सल्लव शर्चवरवर्ां म्हटलां तर गवर्वत
कोिीच शित् नवही. अखेर िनविी पक्कव शर्चवर के लव आशि उठून
तोंडहवतपवय धतु लव. अांघोळ के लव आशि बँकेत जवण्यवसवठी
घरवबवहेर पडलव. आपल्यव खवत्यविधनू त्यवने िेसेजिध्ये शदलेल्यव
खवत्यवर्र पन्सनवस हजवर रुपये भरलव आशि दहव लवखवचे ्र्प्न
घेऊन घरी परत आलव. बरोबर दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी सकवळी
त्यवचव फोन खिखिवलव. शतकडून बोलिवऱ्यवने भरलेले पैसे
शिळवल्यवचे सवशां गतले तसेच खवत्यविध्ये रक्कि भरण्यवसवठी
रिेिच्यव बँकेची िवशहती त्र्ररत पवठशर्ण्यवस सवांशगतले. म्हिजे
आजच्यव आज त्यवच्ां यव खवत्यवत ती रक्कि भरली जवईल. पैसे
शिळवले असल्यवचे फोन आल्यविळ
ु े रिेिलव खवत्ी पटली आशि
त्यवने ििवचवही शर्चवर न करतव बँक शडटेल्स पवठशर्लव. त्यवचे िन
कुठे ही लवगत नव्हते. कधी एकदव दहव लवख रुपये शिळतील असे
त्यवलव र्वटत होते. तवस-दोन तवसवांनी परत त्यव व्यक्तीने फोन के लव,
बँकेचे शडटेल्स शिळवले आहेत. पि यव खवत्यवत कवही तरी सि्यव
येत आहे ते सोडशर्ण्यवसवठी आपल्यव िोबवईलर्र एक ओटीपी
येईल ते आम्हवांलव लगेच सवांगव म्हिजे आम्हवांलव तिु च्यव

खवत्यवर्र पैसे भरतव येतील. रिेिने त्यवलव होकवर शदलव. पवच-एक
शिशनटवने रिेिच्यव िोबवईलर्र ओटीपी आले आशि लगेच त्यवचव
फोन देखील आलव. रिेिने िवगेपढु े कसलवही शर्चवर न करतव त्यव
व्यक्तीलव ती ओटीपी सवगां नू टवकलव. कवही र्ेळवत आपिवांस दहव
लवख रुपये शिळतील असे ्र्प्न तो पवहू लवगलव. परत थोड्यव
र्ेळवत त्यवच्यव िोबवईलर्र एक िेसेज आलव. खपू च उत्सक
ु तेने
त्यवने तो िेसजे उघडलव. ते िेसेज र्वचल्यवबरोबर त्यवचे डोळे पवढां रे
पडले होते. तोंडवतनू एकही िब्द बवहेर पडत नव्हतव. डोके चक्रवर्नू
गेले होते. त्यवच्यव खवत्यवत दहव लवख रु. जिव होण्यवऐर्जी
खवत्यवत असलेले एक लवख एकर्ीस हजवर रु. कवढण्यवत आले
होते. त्यवने लगेच त्यव व्यक्तीच्यव िोबवईलर्र फोन लवर्लव तर "
तम्ु ही डवयल के लेलव नांबर सध्यव बांद आहे " असे म्हित होतव.
शकती तरी र्ेळव त्यवने प्रयत्न के लव पि फोन कवही लवगत नव्हतव.
आपि यव व्यर्हवरवत पिू ापिे फसलो आहोत यवची जविीर् झवली
होती. हवय रे देर्व पवऊिे दोन लवख रुपयवांचव चनु व लवगलव असे
िनवतल्यव िनवत रडत होतव. ही गोष्ट कोिवलव सवांगवर्ी? कवय
करवर्ां? त्यवलव कवहीच सचु त नव्हतां. जेर्िवर्र देखील त्यवचे लि
नव्हते. बवयकोने कवय झवलां म्हिनू शर्चवरलां पि शतलव कवही खरां
बोलत नव्हतव. कवही नवही असे म्हिनू र्ेळ कवढत होतव.
त्यवशदर्िी खपू शर्चवर के ल्यवर्र पोलीस ्टेिनिध्ये जवऊन तक्रवर

करण्यवचे पक्के के ले. सकवळी लर्कर उठलव, परत एकदव त्यव
क्रिवक
ां वर्र फोन लवर्नू पवशहलव, परत तेच उत्तर येत होत.ां लगबगीने
िहरवत जवण्यवसवठी शनघवलव, र्त्यवत अनेक जि त्यवलव बोलत
होते िवत् त्यवचे कोठे ही लि नव्हते. कधी एकदव पोलीस
्टेिनिध्ये जवतो आशि त्यव भविट्यवलव पकडून आत करतो असे
त्यवलव झवले होते. कवही र्ेळवनांतर तो पोलीस ्टेिनिध्ये दवखल
झवलव, त्यवच्यव सोबत घडलेली करुि कहविी सवशां गतली.
पोशलसवने सर्ा कहविी ऐकली आशि यव रिेिलवच शिव्यविवप देऊ
लवगले. तम्ु ही िख
ू ा आहवत, तम्ु हवलव एर्ढां कळत नवही, तम्ु ही तर
चवगां ले सशु िशित शदसत आहवत, असे कसे कवि के लवत? हे सर्ा
ऐकून त्यवचव पवरव अजनू चढत होतव. त्यव व्यक्तीचव िोबवईल नांबर
आशि बँकेचव नांबर पोशलसवांनव देण्यवत आले. पोशलसवने त्यवची
इटां रनेटच्यव िदतीने िवशहती कवढली असतव तो िोबवईल आशि
बँकेची िवशहती शर्देिवतली शनघवली. हे कवि खपू च अर्घड आहे
आशि त्यवसवठी तम्ु हवांलव कवही पैसे खचा करवर्े लवगेल. पोशलसवने
हे कवि करवयलव पैिवची िवगिी के ली तेंव्हव त्यवलव आिया र्वटले.
पि नवईलवज झवलव होतव. रिेिने तसे पैसे देण्यवचे िवन्सय के ले.
िशहनव उलटलव, दोन िशहने उलटले पि त्यव व्यक्तीचव कवही पत्तव
लवगत नव्हतव. प्रत्येक फे रीलव रिेिलव िे पवचिे रुपये खचा येत
होतव. यव सवऱ्यव बवबीलव तो पिू ापिे कांटवळलव होतव. आपि

फुकटचे दहव लवख रुपये शिळतील अिी लवलसव ठे र्ली ती एकदि
चक
ू आहे. कष्टवने शिळवलेलां पैसेच िनवलव सिवधवन देऊ िकतवत
यवची जविीर् झवली. " लवलच बरु ी बलव है । " असे म्हित तो
पोलीस ्टेिनिधनू जो बवहेर पडलव तो कधी ही पोलीस
्टेिनिध्ये गेलव नवही.

6) कृतार्प िीवन
िोरे सर नेहिीप्रिविे आपल्यव िवळेत जवत होते, तेंव्हव र्त्यवने
जविवरी एक िल
ु गी सरवांच्यव पवयव पडण्यवसवठी र्वकली होती.
शतलव उठर्त सरवांनी शतच्यव चेहऱ्यवकडे पवशहलां आशि लवगलीच
ओळखलां शतलव, " िीरव आहेस नव तू ....!"
" होय सर, िी िीरवच आहे "
" कवय करतेस सध्यव, कुठे आहेस, शििि चवलू आहे की बदां
के लीस?"
" सर, आपल्यव आिीर्वादवने आशि िवगादिानवने िी पोलीस
झवले. सध्यव पण्ु यवलव आहे आशि शििि देखील चवलू आहे "
शतचे हे बोलिे ऐकून िोरे सरवनां व खपू आनदां झवलव. पि नऊ-दहव
र्षवापर्ू ीचे शचत् आठर्लां की सरवांच्यव अांगवर्र अजनू ही िहवरे च
येतवत.
िोरे सर आठव्यव र्गवाचे र्गाशििक होते. त्यवच्ां यव र्गवात िीरव
नवर्वची िल
ु गी होती. जी की अभ्यवसवत थोडी फवर हुिवर होती
िवत् धवर्ण्यवत ती फवरच चपळ होती. हरिवच्यव र्ेगवत ती पळत
असे. शतलव पळतवनव पवहून िोरे सर अनेक ्र्प्न पवहवयचे. ही
िल
ु गी आपल्यव िवळेचे नवर्, आईबवबवचे नवर् नक्की उज्ज्र्ल

करे ल. िीरविध्ये कवहीतरी भशर्ष्य शदसत होतां. म्हिनू िोरे सर रोज
िीरवची शर्िेष कवळजी आशि शर्चवरपसू करत असत. ती एक
शदर्स जरी िवळेत आली नवही तरी िोरे सरवांनव अ्र््थ र्वटवयलव
लवगवयचे. िवळेत सर्वानवच िवहीत होतां की, खेळवचे शििक िोरे
सरवांची आर्डती शर्द्यवशथानी म्हिजे िीरव. तवलक
ु व्तर,
शजल्हव्तर, शर्भवग्तरवपयंतच्यव धवर्ण्यवच्यव ्पधेत िीरवने यि
शिळशर्ले होते. ती त्यव िवळेतली पी टी उषव होती. िवळव सरू
ु
होऊन दोन िशहन्सयवचव कवळ उलटलव होतव. ्र्वतांत्र्य शदनवनांतर िीरव
जर्ळपवस दहव शदर्स िवळेत आली नव्हती. िोरे सर शतच्यव
िैशत्िीलव िीरव शर्षयी रोज शर्चवरपसू करत असे. उद्यव येईल
यवपलीकडे कवहीच उत्तर शिळत नव्हते. म्हिनू एके शदर्िी रशर्र्वरी
िोरे सर थेट िीरवच्यव घरी गेले. िीरवचे घर म्हिजे एक लहवनसी
झोपडी होती. घरवत िीरव शतच्यव आई र्डील आशि दोन लहवन
बशहिी र् लहवन भवऊसोबत रवहत होती. त्यवांनव िेती नव्हती
त्यविळ
ु े शतचे बवबव सवलगडी म्हिनू कवि करत होते तर आई
दसु ऱ्यवांच्यव िेतवत िजरु ी करत होती. दोन लहवन बशहिी गवर्वतल्यव
िवळेत शिकत होती तर छोटव भवऊ कधी घरी तर कधी आई सोबत
िेतवत जवत असे. िोरे सर घरी आल्यवचे पवहून शतलव सरुु र्वतीलव
भीती र्वटली पि सरवांनी घरी येण्यवचे कवरि सवांशगतल्यवर्र शतच्यव
िनवतली भीती दरू झवली. िोरे सरवांनी शतलव र् शतच्यव आईबवबवांनव

िवळेत न येण्यवचां कवरि शर्चवरलां असतव कोिी ही उत्तर देत नव्हते.
सि्यव ही सवगां त नव्हते फक्त एर्ढच
ां सवगां त होते की, ती आतव
यवपढु े िीरव िवळेत येऊ िकिवर नवही. िोरे सरवांनी खपू सिजवर्नू
सवांशगतल,ां " कवही सि्यव असेल तर िी सोडर्तो, तम्ु ही िीरवलव
िवळेत पवठर्व शप्लज...!" यवर्र शतच्यव बवबवनी म्हटलां, " नवही सर,
कवही सि्यव नवही, पि िीरव िवळेत येिवर नवही, घरी शतचव भवऊ
एकटवच असतो, त्यवलव सवभां वळण्यवसवठी कुिी तरी घरी पवशहजे
आतव. " िोरे सर नवरवज होऊन घरी परतले. िीरवचे भशर्तव्य
अांधवरवत जवईल असे र्वटू लवगले. िीरवलव शिकण्यवची ईच्छव होती
िवत् आई बवबव शतलव िवळेत पवठर्वयलव तयवर नव्हते कवरि िीरव
नक
ु तीच उपर्र झवली होती आशि यवपढु े शतलव िहरवतल्यव िवळेत
पवठशर्िे त्यवांनव शजकरीचे र्वटत होते. शदर्वळीच्यव सट्टु ् यव लवगल्यव
होत्यव. यव शदर्सवतां िीरवलव बघवयलव ्थळ येऊ लवगले होते.
कवही शदर्सवांनी िोरे सरवांनव हे सर्ा कळवले. िीरव िवळेत न येण्यवचे
खरे कवरि देखील कळवले तेंव्हव त्यवांनव खपू अ्र््थ र्वटले. परत
एकदव त्यवांनी िीरवच्यव घरी गेले. यवर्ेळी त्यवांनी िीरवलव िवळेत
पवठशर्ण्यवची शर्नांती के ली नवही तर िीरवचे एर्ढ्यव लहवन र्यवत
लग्न करिे शतच्यवसवठी धोक्यवचे आहे, तसेच लहवन र्यवत लग्न
करिे कवयदेिीर गन्सु हव आहे त्यविळ
ु े शतलव िवळेत पवठर्ू नकव पि
शतचे लग्न करू नकव." सरवचां े बोलिे आई बवबवांनव पटले. कवही

शदर्सवचव कवलवर्धी उलटलव होतव आशि शहर्वळी क्रीडव ्पधेचे
र्ेळवपत्क आले होते. िीरव शिर्वय कोितेच पदक शिळिवर नवही
यवची खवत्ी होती. म्हिनू िोरे सर परत एकदव िीरवच्यव घरी गेले.
शहर्वळी क्रीडव ्पधेत िीरव कोित्यव कोित्यव खेळवत यि शिळर्ू
िकते हे सरवांनी शिरवच्य बवबवलव सिजवर्नू सवांशगतले. दहव
शदर्सवांसवठी शतलव िवळेत पवठशर्ण्यवची शर्नांती के ली. िीरवच्यव
बवबवनी ते शर्नतां ी िवन्सय के ली. दसु ऱ्यव शदर्िी िीरव िवळेत आली.
यवच गोष्टीचव फवयदव घेत िोरे सरवांनी िीरवलव शतच्यव भशर्ष्यवचे
शचत् दवखशर्ले. ही िेर्टची सांधी आहे, यवर्ेळी रवज्य्तरीय िैदवनी
्पधेचे दवर ठोठवर्े लवगेल. त्यव शदिेने तल
ु व िेहनत घ्यवयचां आहे.
सरवांचे बोलिे शतलव पटले. तवलक
ु व्तरीय र् शजल्हव्तरीय ्पधेत
शतने अनेक ्पधेत यि शिळशर्ले होते. आतव शर्भवगीय ्पधेसवठी
शतची दोन ्पधेत शनर्ड झवली. घरून परर्वनगी शिळते की नवही
यवची कवळजी शतलव लवगली होती. पि िोरे सरवांच्यव िब्दवांत जवदू
होती. त्यवचीही परर्वनगी शिळवली. शर्भवगीय ्पधेत िीरवने
चिकदवर कविशगरी करत िांभर िीटर आशि ररले िध्ये प्रथि
क्रिवांक शिळर्त रवज्य्तरीय ्पधेसवठी पवत् ठरली. अनेक
र्ृत्तपत्वनी शतच्यव कविशगरीची दखल घेत बवतम्यव प्रशसद्ध के ल्यव.
कवही शदर्सवांनी ती आपल्यव गवर्ी परत आली तेंव्हव सवरव गवर्च
नवही तर शजल्हव आशि तवलक्ु यवर्र देखील शतचव सत्कवर करण्यवत

आलव. िीरवच्यव आईबवबवची छवती फुलनू गेली होती. रवज्य्तरीय
्पधेत सहभवगी होण्यवसवठी आई बवबवची परर्वनगी घ्यवयची
गरजच पडली नवही कवरि आपल्यव िल
ु ींिध्ये कोिते कौिल्य
आहे हे त्यवांनव कळवले होते. रवज्य्तरीय ्पधवा सांपन्सन झवली तेथे
शतलव शतसऱ्यव क्रिवांकवर्र सिवधवन रवहवर्े लवगले. िवत् प्रशसद्धी
शिळवली, िोरे सर सोबत होतेच. शतची आठर्ीचे र्षा असेच सांपले.
परीिेत पवस व्हवर्े म्हिनू शतलव परीिव देण्यवस आई बवबवनी तयवरी
दिाशर्ली. त्यवांचव िनोदय देखील बदललव. िीरवलव पढु ील शििि
देण्यवची आई बवबवनी होकवर शदलव तर िोरे सरवांनी दहवर्ी पयंतचे
शिििवचव खचा उचलण्यवची तयवरी दवखशर्ली. िीरव रोज िवळेत
येत होती आशि अभ्यवसवसोबत शर्शर्ध खेळवत ती चिकत देखील
होती. चवांगल्यव गिु वने ती उत्तीिा झवली. त्यवनांतर ती पढु ील
शिििवसवठी शजल्ह्यवलव गेली. ती शििि घेत होती एर्ढीच
िवशहती सरवांनव होती. पि अचवनक र्त्यवत आज िीरवची भेट
झवली आशि पन्सु हव एकदव भतू कवळ आठर्नू गेलव. ती पोलीस किी
झवली हे सवगां तवनव ती म्हिवली, " दहवर्ीनांतर शजल्ह्यवच्यव शठकविी
गेले. तेथे आपल्यवसवरखेच भोसले सर शिळवले ज्यवांनी िवझी सर्ा
व्यर््थव के ली होती. तसेच खेळवच्यव ्पधेत अनेक पदक
शिळशर्ले.यवच बळवर्र बवरवर्ी र् पदर्ी झवल्यवनांतर पोलीस
भरतीिध्ये अजा के लव. लेखी परीिेत पवस झवले आशि िैदवनी

्पधेत सहज उत्तीिा झवले. िग कवय पण्ु यवलव पोलीस म्हिनू नोकरी
शिळवली. आई बवबव दोन बशहिी आशि भवऊ आम्ही सर्ाजि
एकत् आतव पण्ु यवलव रवहतो" हे सवरे शतचे बोलिे ऐकून िोरे सरवांनव
जीर्न कृ तवथा झवल्यवसवरखे र्वटले.

07) सश
ं य
अिेयच्यव िनवतील सि
ां यवने सृष्टीचव अतां झवलव. त्यवच्यव
िनवतील सांिय दरू करण्यवत सृष्टी असफल ठरली आशि अिेयने
रवत्ीच्यव गवढ झोपेत सृष्टीचव गळव आर्ळून खनू के लव. शतच्यव
िृत्यचू ी बवतिी त्यवने ्र्तःच पोशलसवनां व शदली आशि झोपेच्यव
जव्त गोळ्यव खवल्यवने शतचव िृत्यू झवलव असवर्व असे पोशलसवांनव
सवांशगतले. पि पोलीस सर्ा घटनेचव आढवर्व घेतलव आशि कवही
ििवत अिेयलव हवतकडी टवकून तरुु ां गवत टवकण्यवत आले.
तरुु ां गवची हर्व खवल्यवर्र अिेयलव आपल्यव के लेल्यव किाशर्षयी
पिवतवप र्वटू लवगलव. पि र्ेळ परु ती सपां नू गेली होती. आतव ती
र्ेळ पन्सु हव परत थोडीच येिवर होती. त्यवच्यव डोळ्यवसिोरून तो
र्ीस र्षवंपर्ू ीचव कवळ एखवद्यव शचत्पटवप्रिविे सरकू लवगलव.
अिेय एक हुिवर आशि शदसवयलव देखिव िल
ु गव होतव.
बवरवर्ीलव चवांगले गिु शिळवले म्हिनू तो िेशडकल आशि
इशां जशनअररांग करण्यवपेिव डी. एड. करण्यवकडे आपले लि शदल.
त्यवचवच कॉलेज िध्ये सृष्टी देखील होती जी की सांदु र तर होतीच
शिर्वय बोलकी आशि िनशिळवऊ देखील होती. कॉलेजिधल्यव
सर्वंिी ती प्रेिवने र्वगवयची. शतच्यव िनवत शकांतु परांतु असव

कुठलवच भवर् नव्हतव. तिी ती अिेयलव देखील बोलवयची. अिेय
िवत् सर्ा िल
ु व-िल
ु ीपवसनू दरू रवहवयचव. आपलव अभ्यवस आशि
घर यवशिर्वय त्यवलव दसु ऱ्यव कोित्यवच गोष्टीिी देिे घेिे नसवयचे.
त्यवच्यव यव गिु वांर्र शफदव होऊन सृष्टी ने ्र्तः अिेयलव िवगिी
घवतली. सरुु र्वतीलव अिेय जरवसव घवबरलव पि र्ेळ िवरून नेत
नांतर सवांगतो असे म्हिवलव. र्व्तशर्क पवहतव त्यवलव देखील सृष्टी
आर्डत होती िवत् लग्न करण्यवसवठी जवत आडर्ी येत होती.
दोघेही शभन्सन जवतीचे होते. सृष्टी िवगवसर्गीय होती आशि अिेय
उच्च र्गीय होतव. त्यवचे डोके शर्चवर करून सन्सु न पडत होते. त्यवत
डी. एड चे दोन र्षे पवहतव पवहतव सपां ले. दोघवचां ी तवटवतटू झवली.
िवत् िोबवईल नविक शर्िेष दतू वने त्यवचां व सांपका शटकर्नू ठे र्लव.
एक एक शदर्स कवळजीत सांपनू जवत होतव. शििक भरतीची
जवशहरवत आली. दोघवनां ी पि अजा के लव. अिेयने नोकरी
लवगल्यवनांतर लग्नवचव शर्चवर करू असव शनिाय शदल्यविळ
ु े दोघेही
नोकरीसवठी प्रतीिव करू लवगले. परीिव झवली आशि कवही
शदर्सवांनी शनकवल घोशषत झवलव. अिेय एर्ढव हुिवर असून देखील
त्यवची शनर्ड झवली नव्हती आशि इकडे सृष्टीची िवत् शजल्हव
पररषदेत शिशिकव म्हिनू शनर्ड झवली होती. सृष्टी खपू खि
ु होती.
शतलव सरकवरी शनकरी शिळवली यवचव खपू आनांद र्वटत होतव. तर
त्यवच र्ेळी अिेयलव नोकरी न शिळवल्यवचे दःु ख ही र्वटत होतां.

सृष्टी आतव रोज िवळेलव जवऊ लवगली. येतव जवतव अिेयची रोज
भेट व्हवयची. खपू गप्पव गोष्टी व्हवयच्यव िवत् अिेय िनवतनू आनदां ी
नव्हतव, हे सृष्टी देखील जविनू होती. असेच दोन र्षे शनघनू गेली.
िवसन कवही शििकवांची भरती करत नव्हते. अिेय रोज
जवशहरवतीची र्वट पवहवयचव. एके शदर्िी सां्थेतल्यव जवगेसवठी
अिेय गेलव. त्यवच्ां यव र्शडलवांच्यव ओळखीने त्यवलव त्यव िवळेत
जवगव शिळवली. पि पगवर खपू च किी होतव. िवळेत प्रचडां हुिवर
असलेलव अिेय यव जजां वळवत पवर होरपळून गेलव होतव. अिेयलव
नोकरी शिळवल्यवचव सृष्टीलव अत्यांत आनांद झवलव. िवगे
ठरल्यवप्रिविे नोकरी शिळवल्यवर्र लग्न करू यव र्चनवची सृष्टीने
अिेयलव आठर्ि करून शदली. हो नवही म्हित त्यवांचे दोघवांचे लग्न
अगदी धिु धडवक्यवत झवले. लग्नवलव डी. एड. ची सर्ाच शित्िांडळी
आली होती. अिेयचे शित् आशि सृष्टीच्यव िैशत्िी यवनां ी लग्नवत
खपू धिवल के ली. त्यवत रवजेि नवर्वचव शित् जो की अिेयचव शित्
होतव तो त्यव लग्नवच्यव शदर्िी जरव जव्तच दवरू ढोसली होती
आशि कवही ही बकवयलव सरू
ु के ली. सृष्टी बद्दल तो दोन चवर र्वक्ये
बोलनू गेलव जे की अिेयलव िवहीत नव्हते. तसां सृष्टी सर्वंसोबत
हसत खेळत आशि प्रेिवने र्वगत होती. शतच्यव ध्यवनीिनी नसलेल्यव
गोष्टी रवजेिने बेधांदु निेत बोलनू गेलव. झवले सांसवरवची सरुु र्वतच
सांियवने झवली. पशहल्यव रवत्ीच यव शर्षयवर्र दोघवांचे खपू बोलिे

झवले. सृष्टीने सर्ा कवही सत्य उलगडून सवांशगतले आशि
तझ्ु यवशिर्वय िी कोिवर्र ही प्रेि के लां नवही असे शतने डोके बडर्नू
सवांशगतले. पि अिेयच्यव डोक्यवतनू रवजेिने त्यवशदर्िी बोललेले
र्वक्य डोक्यवतनू कवढवयलव तयवर नव्हतव. रवग, प्रेि, लोभ, र्वदशर्र्वद, भवांडि, तांटव करत आयष्ु य पढु े जवत होतां. यवच कवळवत
त्यवच्ां यव सांसवरर्ेलीर्र दोन फुले देखील उिलली. सृष्टीलव िवळेतनू
यवयलव उिीर झवलव की, अिेयची प्रश्नवच
ु व्हवयची.
ां ी सरबत्ती सरू
कोिी शििक सृष्टीलव बोलत आहे असे शदसले की, कोि होतव
तो? यवची चौकिी सरू
ु व्हवयची. िोबवईलर्र िवळेच्यव
िख्ु यवध्यवपक शकांर्व कें द्रप्रिख
ु विी बोलले तरी प्रश्न तयवरच.
अिेयच्यव यव सांियी र्ृत्तीचव शतलव खपू कांटवळव आलव होतव. ती
अधनू िधनू ्र्तःच पिवतवप करून घ्यवयची की, िवझी शनर्ड
चक
ु ली कव म्हिनू ..!. असेच एके शदर्िी िशनर्वरी िवळेतनू घरी
यवयलव तब्बल तीन तवस उिीर झवलव होतव. अिेयने फोन करून
पवशहलव तर फोन बांद येत होतव. त्यवच्यव िनवत सांियवची सईु गरगर
शफरत होती. तब्बल चवर तवसवनांतर पवच र्वजतव घरी आली.
अिेयने शतलव घरवत ही घेतले नवही की, प्रश्न सरू
ु , कव उिीर
झवलव? यवर्र सृष्टी म्हिवली, घरवत चलव सर्ा सशर््तर सवगां ते. पि
अिेय ऐकवयलव तयवर नवही. इथेच सवांग म्हिनू अडून बसलव.
शतलव िेर्टी नवईलवज होतव म्हिनू ती उिीर कव झवलव यवचे उत्तर

सवांगवयलव सरुु र्वत के ली. िवळव सटु िवर म्हितवनव आिचे सवहेब
िवळेत आलेत. त्यवनां ी िवळेतल्यव सर्ा बवबींची तपवसिी के ली.
त्यवांनी िवळेत आल्यवबरोबर आम्हवांलव िोबवईल बांद करवयच्यव
सचू नव शदल्यव त्यविळ
ु े िोबवईल बांद करवर्व लवगलां. सवहेबवांनी सिु वरे
तीन तवस आिच्यव िवळेची तपवसिी के ली. त्यविळ
ु े घरी यवयलव
उिीर झवलव. यव उत्तरवने अिेय सिवधवनी झवलव नवही. त्यवने
िख्ु यवध्यवपकवलव फोन लवर्नू शर्चवरिव के ली. जेव्हव
िख्ु यवध्यवपकवकडून दजु ोरव शिळवलव तेंव्हव घरवत प्रर्ेि शिळवलव.
सध्यव सवध्यव बवबीर्र त्यवचव सांिय बळवर्त चवललव होतव.
अिेयचे िवळेत देखील िन लवगत नव्हते करि त्यवच्यव िनवसवरखी
िवळव त्यवलव शिळवली नव्हती. सर्ाच बवबतीत अपयि शिळत
रवशहल्यवने तो हळू हळू दवरूच्यव आहवरी गेलव. सरुु र्वतीलव फक्त
रवत्ी शपउन येिवरव अिेय आतव सकवळी उठल्यवपवसनू दवरू ढोसू
लवगलव. सृष्टीने खपू सिजवर्नू सवांगण्यवचव प्रयत्न के लव पि त्यवचव
कवही फवयदव झवलव नवही. त्यवशदर्िी देखील तो खपू दवरू शपऊन
आलव होतव. लेकरां आपल्यव खोलीत झोपली होती. थोडां देखील
होि नसलेलव अिेय सृष्टीच्यव खोलीत आलव आशि शतलव शिव्यव
द्यवयलव सरुु र्वत के ली. सृष्टीने त्यवलव खपू सिजवर्नू सवगां त गप्प
गिु वन झोपण्यवची तांबी शदली. एर्ढ्यवर्रच त्यवचव रवग अनवर्र
झवलव आशि त्यवने सृष्टीचव गळव गच्च आर्ळून धरलव. कवही

शिशनटवच्यव झटवपटीत सृष्टी गप्पगवर झवली. अिेयलव त्यवर्ेळी
कवही सधु रत नव्हते. त्यवच निेत पोलीस ्टेिनलव फोन लवर्नू
सृष्टी िेल्यवची बवतिी शदली. झोपेच्यव गोळ्यव खवऊन िेली असव
बयवि त्यवने शदलव िवत् पो्टिवटेि ररपोटा कवही औरच सवांगत होते.
पोशलसवांनी सांियवच्यव बळवर्र अिेयलव अटक के ले. तरुु ां गवत
चोर्ीस तवस देखील रवशहलव नवही की, पोपटवसवरखां सर्ा कहविी
पोशलसवनां व सवशां गतली. सि
ां य ही िविसवलव लवगलेली फवर िोठी
सि्यव आहे. सांियी िविसू कधी ही सख
ु ी, सिवधवनी रवहू िकत
नवही आशि इतरवांनव रवहू देत नवही. म्हिनू सांियवपवसनू दरू रवहिे
कधी ही चवगां ले.

08) गोट्या
आज दरू दिानर्रील पनु ः प्रिेशपत होत असलेले रविवयि
िवशलकव पवहतवांनव गोट्यवलव म्हिजे सोहिलव त्यवचे 20-25
र्षवापर्ू ीचे बवलपि आठर्नू गेले. कोरोनव शर्षवििू ळ
ु े सांपिू ा
भवरतवत लॉकडवऊन झवले होते. कोिीही घरवबवहेर पडू नये,
घरवतच रवहवर्े म्हिनू सरकवरने सक्तीचे आदेि कवढले. घरवत बसनू
बसनू लोकवांनव कांटवळव येऊ नये म्हिनू सरकवरने पनु ि एकदव जनु ी
िवशलकव रविवयि दवखशर्ण्यवस प्रवरांभ के ले होते. आज ती रविवयि
िवशलकव पवहतवांनव गोट्यवलव ती िजव येत नव्हती, जी िजव त्यवने
लहवनपिी अनभु र्ली. तो आपल्यव भतू कवळवत रिलव.
खरां तर त्यवचे नवर् सोहि होते पि घरवत, दवरवत, गल्लीत
सर्ात् तो गोट्यव यव नवर्वनेच प्रशसद्ध होतव. त्यवलव ही कवरि ही
तसेच होते. सोहि अगदी लहवन म्हिजे िवळेत जवण्यवचे र्य
नसल्यवपवसनू गोट्यव खेळवयचव. गोट्यव असव खेळवयचव की त्यवत
त्यवचव शर्जय ठरलेलव असवयचव. त्यवच्यव शखिवत नेहिी गोट्यव
असवयच्यव म्हिनू च त्यवचां नवर् गोट्यव पडलां होतां. खपू र्ेळव
त्यवसवठी त्यवलव आई-बवबवच्ां यव शिव्यव देखील खवव्यव लवगल्यव.
त्यवचे र्डील एकव सरकवरी िवळेत शििक होते, त्यवचां ी आशि

गोट्यवची भेट रशर्र्वर ते रशर्र्वरीच व्हवयची. आई घरकवि आशि
िेतीकि करवयची. गोट्यवपेिव एक िोठी बहीि होती. असे इनशिन
हि दो हिवरे दो असव त्यवांचव पररर्वर होतव. गोट्यव घरवत लहवन
असल्यविळ
ु े सर्ाजि त्यवच्यवर्र जीर्वपवड प्रेि करवयचे आशि तो
देखील रडून रडून आपलव हट्ट पिू ा करून घ्यवयचव. गोट्यवचे िवळेत
जवण्यवचे र्य झवले होते िवत् तो कवही िवळेत जवण्यवस तयवर होत
नव्हतव. त्यवची िोठी बहीि चौर्थयव र्गवात शिकत होती. िेर्टी एके
शदर्िी शतने गोट्यवलव घेऊन िवळेत गेली आशि त्यवचव िवळेचव
प्रर्वस सरुु झवलव. सर्वात आनांदवची गोष्ट म्हिजे गल्लीिधले पवच
सहव िल
ु ां त्यवच्यव र्गवात त्यवलव शदसली त्यविळ
ु े अजनू आनदां
र्वटलव. ते सर्ाच शित् शिळून िवळेत अनेक खेळ खेळू लवगले,
सोबत गोट्यवचव खेळ देखील होतवच. िवळेतनू घरी आलां की दप्तर
फे कून द्यवयचां आशि खेळवयलव बवहेर जवयचां हव त्यवचव रोजचव
शदनक्रि असे. शदर्ेलवर्िीच्यव र्ेळी घरी यवयचे, हवतपवय धयु वयचे,
िभु ि करोती म्हिवयचां आशि जेर्ि करून झोपी जवयचां. सकवळी
उठलां की परत थोडव र्ेळ खेळवयचां आशि ्नवन करून िवळेलव
जवयचां, यव रीतीने तो हळूहळू िोठव होऊ लवगलव. िवळेच्यव
अभ्यवसवपेिव त्यवचव खेळण्यवर्र जव्त लि होतव. घरी येऊन त्यवने
कधी ही प्ु तक उघडून अभ्यवस के लव नवही त्यविळ
ु े आईलव त्यवची
कवळजी र्वटवयची. चौथी बोडा परीिेच्यव कवळवत त्यवने

अभ्यवसवकडे लि द्यवर्े म्हिनू आईने शर्िेष करून र्शडलवांनी
कडक सचू नव के ली. थोडव खेळ किी करून त्यवने बोडवाचव अभ्यवस
के लव आशि प्रथि श्रेिीत उत्तीिा देखील झवलव. त्यवपढु ील
शिििवसवठी िेजवरच्यव गवर्वत जवर्े लवगत असे. तो देखील त्यव
गवर्ी जवण्यवसवठी तयवर झवलव. तीन शकिीर्रच्यव िवळेत कवही
शित्वसोबत चवलत जवयचव. त्यव गवर्वत एकव श्रीिांत व्यक्तीच्यव घरी
एक टीव्ही होती. नक
ु तेच रविवनदां सवगर यवचां ां रविवयि ही िवशलकव
चवलू झवली होती. ती िवशलकव दर रशर्र्वरी सकवळी नऊ र्वजतव
दवखशर्ल्यव जवयचे. गवर्वत तर कोिवच्यव घरी टीव्ही नव्हती. सट्टु ी
असनू देखील गोट्यव रविवयि िवशलकव बघवयलव त्यव गवर्वत
जवयचव. छोटांसां घर सर्ाजि दवटीर्वटीने बसनू बघवयचे. िवशलकव
सांपल्यवर्र घरवचव र्तव धरवयचव. र्त्यवने िग त्यवच
िवशलके शर्षयी चचवा व्हवयची. घरवत कोिवलव कळू नये म्हिनू बॅट
बॉल सोबत घेऊन जवयचां आशि कोिी शर्चवरलां कुठां गेलव होतव
तर उत्तर ठरलेलां असवयचव शक्रके ट खेळवयलव. रविवयिची प्रशसद्धी
पवहून त्यव गवर्वतील एकवने कलर टीव्ही आिली आशि रविवयि
बघवयलव पैसे लवर्ले. कलर टीव्ही बघण्यवची हौस पिू ा
करण्यवसवठी सर्ा शित् एकत् येऊन पैसे जिर्वयचां आशि कलर
टीव्हीर्र रविवयि बघण्यवचव आनांद घ्यवयचव. एक दोन र्षवात िग
गवर्वतच एकवने टीव्ही आिली िग बवहेर गवर्ी बघवयलव जविे बदां

झवले. िवत् िवळव बडु र्नू शफल्ि बघण्यवचव सपवटव चवलू झवलव. यव
िवळेत िवत् कवही कडक शि्त होती. रोज दोन र्ेळव हजरी
व्हवयची. अपसेन्सट असलां की दसु ऱ्यव शदर्िी हवतवर्र छडी
पडवयची. रोज र्ही पिू ा करिे, िब्द पवठ करिे, िद्ध
ु लेखन शलशहिे
ही कविे करवर्े लवगत असे त्यविळ
ु े त्यवलव गोट्यव खेळवयलव खपू च
किी र्ेळ शिळत असे. तरी देखील तो गोट्यव खेळिे सोडत नसे.
ररांगिवत सर्ा गोट्यव टवकवयचे आशि सवशां गतलेली गोटी उडर्वयची,
एक खोल गड्डव करवयचव त्यवस गल म्हिवयचे, रे षेच्यव आत सर्ा
गोट्यव टवकवयचे, गलीत जर गोटी पडली तर तीन र्ेळव िवरण्यवची
सधां ी शिळवयची अन्सयथव एक र्ेळव. असेच दोन गल असलेलव खेळ
असवयचव, त्यव खेळवत दोन्सही गल िध्ये एक एक गोटी पडली तर
सर्ा गोट्यव शजक
ां ले जवयचे. यव सर्ा खेळवत नेि धरून गोटीलव
िवरिे खपू च िहत्र्वचे असवयचे आशि त्यवत गोट्यव खपू च तरबेज
होतव. त्यवनांतर हवतवच्यव िधल्यव बोटवने शटचकी िवरण्यवचव खेळ
कोण्यव तरी झवडवखवली शकांर्व पडर्ीिध्ये रांगवत यवयचव. रवजव
रविी, शटक बॉम्ब, आस यवसवरखे अनेक खेळ गोट्यव सहज
शजकवयचव. त्यविळ
ु े सहसव कोिी ही त्यवच्यव सोबत खेळवयचां
नवही. म्हिनू तो आपल्यव पेिव िोठ्यव असलेल्यव िल
ु वसां ोबत
खेळवयचव. त्यवांनव ही शजांकू द्यवयचव नवही. त्यविळ
ु े अनेकदव र्वद
आशि भवांडिां व्हवयची. फक्त हेच नवही तर शर्टी दवांडू, भोर्रव,

शक्रके ट यवांसवरखे खेळ देखील खेळवयचव. त्यवचव नेि सर्वात चवांगलव
असल्यविळ
ु े तो िक्यतो हवरवयचव नवही. घरवत जे कवही ररकविे डबे
होते त्यवत नसु त्यव गोट्यवच होत्यव. गोट्यविळ
ु े एक फवयदव झवलव.
त्यवचां गशित शर्षय खपू पक्के झवले. िभां र पयंतची अचक
ू शगिती
असेल, शिसळिे म्हिजे बेरीज करिे आशि कवढून टवकिे म्हिजे
र्जवबवकी करिे यव शक्रयव अचक
ू सोडर्ू लवगलव. एकव कवचेच्यव
भरिीत तो पन्सनवस गोट्यव टवकून ठे र्वयचव आशि दक
ु वनवत ते
शदल्यवर्र त्यवलव पांचर्ीस पैसे यवयचे. यविळ
ु े त्यवलव गिु वकवर
देखील चवांगले जिू लवगले. इतर शर्षयवपेिव गशित त्यवलव जव्त
आर्डू लवगले. दक
ु वनवत पैश्यवलव एक गोटी शिळवयची आशि हव
शित्वांनव आशि दक
ु वनवत देखील पैश्यवलव दोन गोट्यव देऊन पैसे
गोळव करवयचव. गोट्यव खेळतव खेळतव त्यवलव पैसे खेळवयचव नवद
लवगलव. पैसे शिळवर्े म्हिनू आईचे ही लहवन िोठे कवि करून पैसे
शिळर्वयचव. िवळव सटु ल्यवर्र िेि गोळव करिे, हौदवत पविी
भरून ठे र्िे, दळि दळून आििे असे कवि तो िदत म्हिनू नव्हे
तर पवच-दहव पैसे आईकडून शिळशर्ण्यवसवठी करवयचव. हे पैसे
घेऊन िोठ्यव िल
ु वांसोबत आशि िविसवसोबत तो पैसे ही खेळू
लवगलव. ही गोष्ट जेंव्हव त्यवच्ां यव र्शडलवच्ां यव कवनवर्र गेली. तसे
त्यवचे र्डील त्यवच्यवर्र खपू रवगवर्ले. हव असवच खेळत रवशहलव
तर र्वयव जवईल म्हिनू त्यवस िहरवतल्यव िवळेत नेऊन टवकले.

येथनू गोट्यवचे जीर्न पवर बदलनू गेले. त्यवलव खेळवयलव कोिी
सवथीदवर शिळत नव्हतव. सर्ाच िल
ु े िवळव आशि घर यवतच व्य्त
असवयची. तो गवर्ी आलव की िनसोक्त खेळवयचव आशि परत
िहरवतल्यव िवळेत जवयचव. यवचशठकविी त्यवलव अभ्यवसवचे ििा
कळवले. तो हळूहळू आपलव खेळ किी के लव आशि अभ्यवसवत
लि द्यवयलव लवगलव. दहवर्ीची परीिव शर्िेष श्रेिीत पवस
झवल्यविळ
ु े िवळेत त्यवचव सत्कवर झवलव होतव. त्यवचे जे सवथीदवर
गवर्वत रवशहली ते गोट्यवच्यव यिवकडे आियवाने पवहू लवगली. तो
िवत् यव यिवत खेळवचेच गिक आहे असे िनवलव सवांगत होतव.
खेळविध्ये जी शजद्द, शचकवटी, सयां ि आशि अर्धवन होतां, त्यवचवच
र्वपर अभ्यवसवत के ल्यविळ
ु े हे यि शिळशर्तव आलां असव तो
आपल्यव भवषिवत बोलतवनव सवांशगतले. चलव जेर्वयलव बसव यव
आर्वजवने तो िद्ध
ु ीर्र आलव. खरोखरच लहवनपिीचे शदर्स
सोन्सयवचे होते, आज ती िजव नक्कीच नवही असे िनवत म्हित तो
जेर्वयलव बसलव.

09) चूक
शर्जयची घरवची पररश्थती फवरच बेतवची. घरवत आई र्डील
आशि दोन बशहिीसोबत तो रवहवयचव. घरवत तोच िोठव
असल्यविळ
ु े आई बवबवांच्यव कविवत त्यवलवच िदत करवर्ी लवगत
असे. गवर्वत सवतर्ी पयंत िवळव होती म्हिनू सवतव्यव र्गवापयंत
तो शििि पिू ा के लव. त्यवपढु ील शिििवसवठी बवहेरगवर्ी जविे
त्यवलव िक्य नव्हते. म्हिनू तो आपले शििि सोडून देऊन गवर्वत
शिळेल ते कवि करू लवगलव. गवर्वत जव्तीत जव्त बवधां कवि
करण्यवचे कवि के ल्यव जवत असत त्यविळ
ु े तेच कवि शर्जय करू
लवगलव. हळूहळू तो त्यव कविवत िजरु दवर र्रून शिस्त्रीचे कवि करू
लवगलव. त्यवच्यव हवतवत बऱ्यवपैकी पैसव खेळू लवगलव होतव. पि
घरवत दोन बशहिी असल्यविळ
ु े त्यवांच्यव लग्नवची शचतां व आई
बवबवनां व खवत होती. हे त्यवच्ां यव चेहऱ्यवर्रून ्पष्ट होत होते. म्हिनू
शर्जय ने िोठ्यव िहरवत जवऊन कवि करण्यवचव शनिाय घरवत
सवांशगतलव. त्यवच्यव आई बवबवने त्यवस खपू शर्रोध दिाशर्लव पि
शर्जय ऐकण्यवच्यव तयवरीत िळ
ु ीच नव्हतव.
एके शदर्िी तो जर्ळच्यव िोठ्यव िहरवत आपल्यव
सवयकलर्र गेलव. शदर्सभर खपू शफरलव पि त्यवलव कोठे ही कवि

शिळवले नवही. त्यवलव खपू दःु ख र्वटले. कोिी ओळखीचे नवही तर
कवि कुठून शिळिवर. कवही शदर्स असे तसेच शनघनू गेले.
िहरवतील एक िोठव बवांधकवि कवरवगीर िजरू लोकवांच्यव िोधवत
त्यव गवर्वत आलव. भरपरू पैश्यवची आशिष दवखशर्ली. शर्जयने
देखील त्यवच्यव बोलण्यवत आलव. र्षवाची कवही आगवऊ रक्कि
घेऊन शर्जय त्यव कवरवशगरवच्ां यव बवांधकविवर्र जवण्यवस शनघवलव. तो
कवरवगीर रवहण्यवची आशि खवण्यवची देखील व्यर््थव के ली होती.
त्यविळ
ु े आई बवबवांनव देखील त्यवची कवळजी र्वटत नव्हती. िोठ्यव
बशहिीच्यव लग्नवसवठी लवगिवरी अधी रक्कि शिळवली होती. एकव
र्षवात अजनू तेर्ढी रक्कि किवर्नू आिनू शतचव लग्न करण्यवचव
शनिय के लव होतव. आपल्यव बॅगिध्ये रोज लवगिवरी कपडे,
अांथरूि आशि पवघां रूि घेऊन। शर्जय कविवसवठी शनघवलव.
गवर्वपवसनू िे दोनिे शकिी दरू असलेल्यव िहरवत त्यवचे िन
हळूहळू शर्सवर्ले. रोज सकवळी सवत र्वजतव कविवर्र जवयचे
आशि सवयांकवळी सहव र्वजतव कवि सांपर्वयचे. शजथे कवि चवलू
होते तेथेच त्यवची रवहण्यवची र् जेर्ण्यवची व्यर््थव के लेली होती.
त्यविळ
ु े त्यवलव कुठे जवण्यवची गरज नव्हती. रशर्र्वरी त्यवलव सट्टु ी
रवहत असे म्हिनू त्यवशदर्िी तो कधी शफक्चर पवहवयलव जवत असे,
कधी बवहेरच एखवद्यव हॉटेलिध्ये जेर्ि करवयचव. त्यवलव त्यव
कविवर्र रिेि नवर्वचव एक शित् भेटलव. जो की शर्जय सोबतच

त्यव बवांधकविर्र कवि करवयचव. हळूहळू कवही शदर्सवनांतर त्यवांच्यव
दोघवचां ी िैत्ी झवली. रिेि ्र्भवर्वने चवगां लव होतव िवत् त्यवलव
दवरू शपण्यवची सर्य होती. एकव रशर्र्वरी तो आशि शर्जय एक
शफक्चर पवशहले. सवयांकवळी एकव धवब्यवर्र जवऊन जेर्ि
करण्यवचव बेत होतव. तसे दोघे ही एकव हॉटेलर्र गेले. रिेिने
आपल्यव शखिवतनू एक बवटली कवढली आशि ग्लवसिध्ये भरलां.
तो शर्जय सवठी पि एक ग्लवस भरू लवगलव होतव पि शर्जय ने
नकवर शदलव. रिेिने खपू शर्नांती के ली पि तो दवरू घेतलव नवही.
त्यव रवत्ी ते जेर्ि करून घरी येऊन झोपी गेले. असे दोन तीन
रशर्र्वर गेले. एकव रशर्र्वरी िवत् शर्जय ्र्तः लव आर्रू िकलव
नवही आशि थोडी दवरू आपल्यव घिवखवली घवतली. त्यवलव
त्यवची चर् कवही कळली नवही िवत् थोडव र्ेळ ह्यव सांसवरवतनू
दसु ऱ्यव जगवत गेल्यवचव भवस झवलव. दवरू शपण्यवची त्यवची गोडी
हळूहळू र्वढत गेली. आतव दर रशर्र्वरी शर्जय दवरू शपऊ लवगलव.
तो ज्यव धवब्यवर्र दवरू प्यवयलव जवत असे त्यवच्यव धवब्यवर्र र्ेश्यव
व्यर्सवय देखील चवलत होतव. हे शर्जय लव िवहीत नव्हते. तो फक्त
दवरू शपऊन शनघनू जवयचव. तो यव दष्टु चक्रवत कधीही अडकलव
नसतव जर त्यवच्यव सोबत ही घटनव घडली नसती तर. तो त्यव
रशर्र्वरी एक एक पॅग पीतपीत खपू दवरू शपलव. त्यवलव कवही भवन
रवशहले नव्हते. तो जवगेर्रून उठतव ही आले नवही. तो तेथचे

लडु कलव. धवब्यवचे िवलकवने त्यवलव उचलले आशि घरवत नेऊन
टवकले. शतथे घरवत एक बवई होती. ती दररोज शर्जयलव दवरू
शपतवनव पहवयची आशि एक नव एक शदर्स शर्जयसोबत र्ेळ
घवलशर्ण्यवची ्र्प्न पहवयची कवरिही तसेच होते. शर्जय
पांचशर्िीतलव तरुि शपळदवर िरीर यष्टी देखिव रूप नसले तरी
िल
ु ींनव आकषाि करे ल असव तो शदसत होतव. यवच सांधीचव फवयदव
घेऊन शतने िदहोि शर्जयलव शनर्ास्त्र करून त्यवच्यव सोबत रवत् रांगनू
टवकली. सकवळी उठल्यवर्र शर्जय धवब्यवर्रच्यव घरवत पवहून
चक्रवर्नू गेलव. त्यवलवकवही तरी शर्शचत् र्वटत होते. तो कविवर्र
जवयचे म्हिनू शनघनू गेलव. त्यव रवत्ीची त्यवलव रवहून रवहून आठर्ि
यवयची आशि तो अ्र््थ व्हवयचव. रशर्र्वरची तो आतरु तेने र्वट
पवहवयचव. त्यव रशर्र्वरी तो धवब्यवर्र गेलव. दवरूचे दोन तीन पॅग
घवतले आशि त्यव घरवत शिरलव. ती घरवत त्यवची र्वट पवहतच
होती. त्यवलव त्यव रवत्ी अजनू जव्त र्ेगळव अनभु र् आलव. तो
आतव पिू ापिे दवरू आशि बवईच्यव आहवरी गेलव होतव. इकडे
गवर्वकडे बशहिीची सोयरीक झवली होती आशि लग्नवचे शदर्स
जर्ळ आले होते. पांधरव शदर्सवची सट्टु ी घेऊन आशि कवही पैसे
व्हेउन त्यव लग्नवसवठी शर्जय गवर्ी परत आलव. दोन शदर्स गवर्वत
सगळ्यवांच्यव गवठी भेटी िध्ये गेले. शतसऱ्यव शदर्िी त्यवलव दवरूची
आशि बवईची आठर्ि आली. पि गवर्वत तर कवही व्यर््थव

नवही. तो अ्र््थ होऊ लवगलव. बशहिीचे लग्न झवले की तो पन्सु हव
िहरवत कविवर्र गेलव. यवर्ेळी त्यवलव कविवची नवही दसु ऱ्यवच
गोष्टीची आस लवगली होती. तो पिू ापिे आहवरी गेलव होतव. आतव
कवि देखील किी करू लवगलव आशि धवब्यवर्र जव्त र्ेळ घवलर्ू
लवगलव. एके शदर्िी त्यवच्यव अांगवत खपू तवप चढली. त्यवच्यव
शित्वने त्यवलव दर्वखवन्सयवत नेलव. दोन तीन। शदर्सवनांतर ही त्यवचव
तवपकवही के ल्यव उतरत नव्हतव. तवपीचे कवरि सिजनू घ्यवर्े म्हिनू
डॉक्टरवांनीत्यवलव रक्त आशि लघर्ी तपवसण्यवचव सल्लव शदलव. तसे
त्यवने रक्त आशि लघर्ी तपवसिीसवठी शदले. दसु ऱ्यव शदर्िी ररपोटा
शिळवलव. ररपोटा पवहून डॉक्टरने शर्जयलव बवजल
ू व बसर्नू त्यवच्यव
शित्वलव सवांशगतले की शर्जय HIV +ve आहे. त्यवच्यव शित्वलव
धक्कवच बसलव. त्यवने कवहीही न बोलतव शर्जयलव घेऊन घरी
गेलव. शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. शर्जयच्यव अगां वतील िक्ती
हळूहळू किी होत होती. त्यवलव थोडे कवि के ले की थकर्व येऊ
लवगलव. शित्वने त्यवलव परत आपल्यव गवर्ी जवण्यवचव सल्लव
शदलव. तसव तो आपल्यव गवर्ी परतलव. शपळदवर िरीर यष्टीचव
शर्जय अगदी बवरीक शदसू लवगलव. त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र कोितेही
तेज नव्हते. शतिीतलव शर्जय पन्सनवस र्षवाचव र्ृद्ध शदसू लवगलव
होतव. गवर्ी आल्यवर्र तो घरच्यव बवहेर देखील शनघत नव्हतव.
नेहिी झोपनू रवहत असे. गवर्वत त्यवच्यव यव र्वगण्यवच्यव बवबत

लोकांकवही बवही बोलू लवगली होती. िेर्टी एके शदर्िी सवयांकवळी
जेर्ि करून तो झोपलव तो कवयिचव झोपलव. रवत्ीच्यव झोपेतच
त्यवची प्रविज्योत िवर्ळली. त्यवच्यव एकव चक
ु ीिळ
ु े घरवतलव कतवा
सर्रतव तरुि िल
ु गव गेल्यवचे त्यव आई बवबवांनव खपू खपू दःु ख होते.
अिी चक
ू अनेक यर्ु कवांच्यव जीर्नवत येते पि र्ेळीच यर्ु कवांनी
्र्तःलव सवर्रिे आर्श्यक आहे.

10) धाडसी सुरि
प्रजवसत्तवक शदनी िहवगवर् येथील चौर्थयव र्गवात शिकिवऱ्यव
सरु जचव शदल्ली येथे रवष्रपतीच्यव ह्ते परु ्कवर देऊन गौरशर्ण्यवत
आले. यवचव त्यव सर्ा गवर्कऱ्यवांनव आशि िवळेतील िल
ु वसह
िख्ु यवध्यवपक आशि शििकवनां व सद्ध
ु व झवलव होतव. सरु ज
िहवगवर्च्यव शजल्हव पररषदेच्यव िवळेत चौर्थयव र्गवात शिकत होतव.
िवळेत तसव तो हुिवर नव्हतव पि शििकवांनी सवांशगतलेले सर्ा कवि
पिू ा करीत होतव. शििकवच
ां व तो आर्डतव शर्द्यवथी होतव कवरि तो
कोिविी भवांडि करीत नव्हतव, सर्वंिी प्रेिवने रवहत होतव. त्यवचे
र्डील तो पवच सहव र्षवाचव असतवनव र्वरले होते, त्यविळ
ु े तो आई
सोबत रवहत होतव. आईचव तो एकुलतव एक िल
ु गव होतव. आई
िेतवत िोलिजरु ी करून आपलव आशि आपल्यव िल
ु वचे पोटभरीत
होती. सरु जने के लेल्यव धवडसी कविविळ
ु े त्यवच्यव आईलव देखील
त्यवचव अशभिवन र्वटत होतव.
नक
ु तेच शदर्वळीच्यव सटु ्यव लवगल्यव होत्यव. सरु जलव
िविवच्यव गवर्ी जवर्े असे र्वटत होते. पि घरवतील शदर्वळीसोडून
कसे जवर्े? म्हिनू ती सरु जलव सिजवर्नू सवगां ू लवगली. पि सरु ज
आपलव हट्ट सोडेनव. िेर्टी शदर्वळी करून सवयक
ां वळी िविवच्यव

गवर्वलव जवण्यवचव र्चन घेऊन सरु ज आनांदवत खेळवयलव गेलव.
दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी पवडर्व होतव. सकवळी अभ्यांग्नवन करून
शदर्वळी सवजरी झवली. घरवत असलेले छोटे फटवके लवर्नू सरु ज
दसु ऱ्यवच्यव फटवके फोडतवनव पवहून उड्यव िवरत होतव. हळूहळू
शदर्स सांपू लवगलव होतव तसे सरु जलव िविवच्यव गवर्वची प्रकषवाने
आठर्ि येऊ लवगली होती. अखेर सवयांकवळी 08 र्वजण्यवच्यव
सिु वरवस असलेल्यव एक््प्रेस गवडीने गवर्ी जवण्यवसवठी आई आशि
तो घरवबवहेर पडले. दोन तवसवच्यव प्रर्वसवनांतर तो रवत्ी दहव
र्वजण्यवच्यव सिु वरवस िविवच्यव गवर्ी पोहोचिवर होते. रवत्ी आठ
लव येिवरी गवडी देखील लर्कर आली नवही. सरु ज गवडी येण्यवच्यव
शदिेने सतत बघत होतव. िेर्टी एकदवची गवडी आली. एक््प्रेस
असल्यविळ
ु े गवडीिध्ये कुठे च जवगव नव्हती. गवडीत प्रचांड गदी
होती. िेर्टी त्यवनां ी ररसर्ेिनच्यव डब्यवत ते दोघे ही शिरले. रवत्ीचे
नऊ र्वजले होते त्यविळ
ु े सर्ा प्रर्विी जर्ळपवस झोपेत होते. दोघे
जि दरर्वजवजर्ळ बसले. आईलव झोप येऊ लवगली, शतचव डोळव
लवगलव. सरु ज िवत् झोपलव नव्हतव. त्यवने हळूच त्यव डब्यवत सर्ात्
नजर शफरशर्ली असतव त्यवलव एक िविसू त्यव डब्यवत शफरतवनव
शदसत होतव. त्यवच्यव हवतवत एक शपिर्ी होती. तो आत घसु त होतव
आशि बवहेर शनघतवनवत्यव शपिर्ीत कवही तरी टवकत होतव.
सरु जलव कवही िि कळवलेच नवही. जर्ळच्यव सीटर्र झोपलेल्यव

िविसवलव जगशर्ण्यवचव प्रयत्न के लव असतव तो कवही के ल्यव उठत
नव्हतव. बेिद्ध
ु अर््थेत झोपलव होतव. कवयकरवर्ां? हे सरु जलव
सचु त नव्हतां. त्यवने प्ु तकवत धवडसी हवली धडव र्वचलव होतव.
आपि कवही धवडस के लो तरच आपि र्वचू िकतो अन्सयथव तो
चोर होय तो चोरच होतव. डब्यवतील सर्वानव त्यवने देर्वचव प्रसवद
म्हिनू कवही तरी खवयलव शदलव होतव. त्यविळ
ु े सर्ा जि बेिद्ध
ु
झवले होते. सरु जने लगेच आपल्यव सोबत असलेल्यव शपिर्ीत
पवशहलां कवय कवय सविवन आहे? यवची चवचपिी के ली. त्यव
शपिर्ीत त्यवलव लवल शिरची शदसनू आली. भवर्वलव गवर्रवन
शिरची खपू आर्डते म्हिनू आईने शपिर्ीत दोन िेर शिरची सोबत
घेतली होती. सरु वजच्यव डोक्यवत ििवत एक कल्पनव सचु ली. तो
चोर सर्वंचे सवशहत्य घेत घेत सरु जच्यव जर्ळच्यव िविसवजर्ळ
आलव. आई पिू ा झोपेत होती. सरु जने झोपेचे सोंग घेतले. जसे त्यव
चोरवने त्यव िविसवच्यव गळ्यवतील सोन्सयवच्यव चैनर्र हवत टवकिवर
तसे सरु जने चोरवलव कवही कळवयच्यव आत खवलनू शिरचीची पडू
त्यवच्यव डोळ्यवत टवकून शदली. तो चोर डोळे चोळत िोठ्यवने
आरडवओरडव करू लवगलव. त्यवलव अत्यांत र्ेदनव होत होते.
सरु जनेलगेच त्यवच्यव हवतवतील शपिर्ी शहसकवर्नू घेतली आशि
आपल्यव आईलव जवगव के लव. प्रचांड गोंधळ आशि
आरडवओरडविळ
ु ेइतर डब्यवतील िविसे त्यव डब्यवत आली.

सरु जने सर्वानव घडलेली सवरी हकीकत सवांशगतली. प्रर्विवांनी त्यव
चोरवची बेदि धल
ु वई के ली. पढु च्यव ्टेिनलव त्यवलव रे ल्र्े
पोशलसवांच्यव ्र्वधीन के ले. गवडी त्यव ्थवनकवर्र कवही र्ेळ
थवांबली, ज्यवांचे त्यवांनव र््तू परत करण्यवत आले. सर्वंनी सरु जचे
खपू खपू आभवर िवनले. चोरवलव रे ल्र्े पोशलसवांनीअटक के ले
आशि गवडी पढु े सटु ली. िविवचे गवर् येईपयंत त्यव डब्यवतील
प्रर्विी सरु जची ्ततु ी करण्यवत िग्न होते. दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी
ही बवतिी सर्वानव कळवली. सर्ा पेपरर्वले ही बवतिी पशहल्यव
पवनवर्र लवर्ली. रे ल्र्ेच्यव अशधकवऱ्यवांनी धवडसी सरु जची कहविी
रे ल्र्े ित्ां ी पयंत पोहोचशर्ली. रे ल्र्े ित्र्ां यवनां ी ही बवब
पांतप्रधवनविवफा त रवष्रपती पयंत पोहोचशर्ली आशि प्रजवसत्तवक
शदनी त्यवचव गौरर् करण्यवत आलव. सरु जने कवही ििवत आपले
डोके चवलशर्ले म्हिनू अनेक प्रर्वश्यवचे दवगदवशगने आशि पैसे
चोरी होण्यवपवसनू र्वचले होते.

11).बत्रहणीची शर्र्
तवरव आज दर्वखवन्सयवत िृत्यि
ू ी झजांु देत होती आशि शतचव
भवऊ िोहन हतबल होऊन शतच्यव िरीरवकडे पवहत उभव होतव.
दोनच शदर्सवपर्ू ी तवरवचे सांपिू ा िरीर भवजले होते, ्र्यांपवक
करतवनां व गॅसचव भडकव उठलव आशि शतचे िरीर जळवले असे
शतच्यव सवसरचे म्हििे होते पि सत्य कवही र्ेगळेच होते. िोहनलव
सवरे सत्य िवहीत होते पि तवरविळ
ू े तो कवही बोलू िकत नव्हतव.
शतने एक दोनदव सवसरच्यव लोकवनां ी शतचव कसव छळकरत आहेत
हे बोलनू दवखशर्ले होते पि त्यवबवबतीत िोहन लव देखील कवही
करतव येत नव्हते. तवरवच्यव नर्ऱ्यवलव ऑटोिोबवईलचे दक
ु वन
टवकवयचे होते आशि त्यवसवठी पवच लवख रुपयवांची गरज होती.
तवरवने आपल्यव भवर्वकडून ते पैसे आिवर्ेत अिी त्यवांची िवगिी
होती आशि त्यवच कवरिवर्रून शतलव रोज त्वस शदलव जवत असे.
िोहन एकव कांपनीिध्ये नोकरी करवयचव त्यविळ
ु े त्यवच्यवकडे
देखील तेर्ढे पैसे नव्हते तो तरी कुठून आििवर? हे तवरवलव िवहीत
होतां, त्यविळ
ु े ती कधी त्यवलव पैसे िवशगतली नव्हती. पि अचवनक
एके शदर्िी िोहन जेंव्हव शतच्यव सवसरी गेलव होतव, त्यवलव जे दृश्य
शदसले ते पवहून तो हबकून गेलव. तवरव आपल्यव खोलीत रडत

बसली होती आशि िोहन अचवनक तेथे गेलव. तवरवलव त्यवने खपू
शर्चवरिव के ली पि ती कवही बोलेनव. पवच शदर्सवपां र्ू ी त्यवचां े
फोनर्र बोलिे झवले आशि शतने सर्ा कहविी सवांशगतली. िवझ्यव
जीर्वचां कवही बरांर्वईट झवलां तरी ही गोष्ट कोिवलव सवगां ू नको अिी
िपथ ती त्यवलव घवतली होती. त्यविळ
ु े िोहनच्यव डोक्यवत
शर्चवरवचां कवहूर उठलां होतां पि तो तवरवच्यव िपथेिळ
ु े उदवस होतव.
तवरव खरोखरच आकविवतल्यव त्यव चिकत्यव तवऱ्यवसवरखी
तेज्र्ी आशि ्र्वशभिवनी होती. ती कधीच कोिवपढु े हवत
पसरलेलां िोहनने पवशहलां नव्हतां. नवर्वप्रिविे शतचे कवया होते.
लहवनपिवपवसनू शतने कष्टवशिर्वय कवही पवशहलेच नवही. शतच्यव
जीर्नवत सांघषा आशि सांघषाच शलशहलेलां होतां.
िोहन पवच र्षवाचव असेल त्यवर्ेळी त्यवचां ी आई पवर्ाती
देर्वघरी गेली. त्यवर्ेळी तवरव जेितेि आठ र्षवाची शचिक
ु ली पोर.
शतलव घरवतले सगळी कविे जिवयची. धिु ीभवांडी, ्र्यांपवक
झवडलोट हे सवरां ती करवयची. आई गेल्यवर्र शतच्यवर्र घरवची
जबवबदवरी अजनू र्वढली. शतचे िवळेत जविे हळूहळू बांद झवले.
किीबिी चौर्थयव र्गवापयंत ती शिकली. िोहन पशहल्यव र्गवात
प्रशर्ष्ट झवलव आशि शतची िवळव बदां झवली. शतचे र्डील िक
ां र हे
दसु ऱ्यवच्यव िेतवत िोलिजरु ीने कवि करवयचव. घरवत लवगलेली
र््तू आिनू द्यवयचव पि पवर्ाती गेल्यवपवसनू तो ही जरव बेचैन

झवलव होतव. सवयक
ु े तो रोज
ां वळी त्यवलव झोप लवगत नसे. त्यविळ
सवयक
ां वळी शपऊन येऊ लवगलव. िनवतल्यव िनवत तो कुढत होतव.
त्यवचे ही र्य ते शकती? पसशतिीच्यव र्यवचव िक
ां र, तो पवर्ातीच्यव
शर्चवरवने रवत्भर जवगे रवहवयचव. त्यवच्यव कवही शित्वांनी त्यवलव दसु रे
लग्न करण्यवचे सचु शर्ले. तो यवर्र खपू शर्चवर के लव. पढु ील शदर्स
सहचवरी शर्नव रवहिे िक्य नवही म्हिनू त्यवने दसु रे लग्न के ले.
गवर्वतीलच सदांु रव नवर्वची िल
ु गी जीचे एक लग्न होऊन िोडले
होते, शतच्यवसोबत एक नर्व सांसवर सरू
ु झवलव. तवरव आशि िोहन
यवांनव देखील आनांद झवलव. नर्ीन आई त्यवांनव शिळवली होती.
सरुु र्वतीचे कवही शदर्स िजेत आशि आनदां वत गेले. एके शदर्िी
तवरवने बवबवलव म्हिवली, ' बवबव, िी िवळेलव जवऊ कव? ' यवर्र
बवबवांनी होकवर शदलव. दसु ऱ्यव शदर्िी ती सकवळी िवळेलव
जवण्यवस तयवर झवली तेंव्हव सदांु रव ने शतलव िवळेलव जवण्यवस
अटकवर् के लव, ती म्हिवली, ' कवय करतेस िवळव शिकून, ही
घरवतली कविे कोि करवर्ी? िवळव शबळव कवही नवही, ठे र् ते दप्तर
आशि कवि कर ' हे ऐकून तवरवलव रडू आले. िोहन एकटव िवळेत
गेलव, जवतवनव त्यवच्यव ही डोळ्यवत अश्रू गळत होते. िोहनचव जीर्
िवळेत लवगत नव्हतव. सवयक
ां वळी घरी गेल्यवर्र िोहन तवरवलव
म्हिवलव, ' िी पि िवळेत जवत नवही, िलव तरी िवळव शिकून कवय
करवयचां आहे? िी तल
ु व कविवत िदत करतो.' यवर्र टीव्ही बघत

बसलेली सांदु रव म्हिवली, ' हे बेस हवय बघ, तू पि िवळेलव नको
जवऊस, दोघे शिळून कवि करव ' तवरवलव िोहनचव खपू रवग आलव
आशि ती म्हिवली, ' ते कवही नवही तल
ु व िवळव शिकवर्चां लवगांल,
शिकून खपू िोठां व्हवर्ां लवगल
ां ' असे म्हित ती रडू लवगली. रवत्ी
िांकर घरी आल्यवर्र िोहनने सर्ा कहविी सवांशगतली तेंव्हव िांकर
म्हिवलव, ' आईचां बरोबर आहे, तवरव शिकून कवय करिवर? तू शिक
आशि तवरवलव घरी रवहू दे.' तवरव आशि िोहन एकवच अथां रुिवत
झोपी गेले. सांदु रव आई सरुु र्वतीलव खपू छवन र्वगली िवत् पढु े पढु े
तवरव आशि िोहनलव त्वस देऊ लवगली. त्यवांचां घरवत रवहिां शतलव
अर्घड र्वटू लवगली. हे दोघे घरवतनू पळून जवर्ां अिी ती
त्यवच्ां यवसोबत र्वगू लवगली. तवरवलव खपू कविे करवर्ी लवगत होती
तर िोहनलव िवळव करून आल्यवर्र कविे करवर्ी लवगत असे.
आपल्यव आईच्यव आठर्िीत ते दोघे खपू रडवयचे. िक
ां र सिोर
सांदु रव चवांगली र्वगवयची आशि िवघवरी िवत् छळ करवयची.
चांद्रकोरवप्रिविे दोघे ही र्वढत होते. तवरव उपर्र झवली होती.
त्यविळ
ु े एकदवचे शतचे लग्न लवर्नू द्यवर्े असव शर्चवर सांदु रवच्यव
िनवत घोळतच होते. जर्ळच्यव गवर्वतील शतच्यव ओळखीच्यव
एकव घरवतील पवहुिे बघवयलव आले आशि तवरवलव पसदां देखील
के ले. िोहन त्यवर्ेळी पवचव्यव र्गवात शिकवयलव होतव ज्यवर्ेळी
तवरवचे लग्न ठरले. तवरवचे लग्न र्वजत गवजत झवलां आशि येथे

िोहन एकटव पडलव. सांदु रव त्यवलव खवयलव देत नव्हती आशि कविे
तर भरपरू सवगां वयची. तवरवचे सर्ाच कवि िोहनलव करवर्ां लवगू
लवगले. त्यविळ
ु े िवळेकडे देखील दल
ु ाि होऊ लवगलां. िोहनलव ते
सवरे झेपवनवसे झवलां तसां तो एके शदर्िी तवरवच्यव घरी गेलव. शतलव
सर्ा कहविी सवांशगतली आशि तेथे जविवर नवही र् रवहिवर नवही
असे सवांशगतलां. यवर्र तवरव म्हिवली िग कुठां रवहिवर? िोहन
म्हिवलव तझ्ु यवजर्ळ रवहतो. तू सवगां ेल ती कविे करतो पि शतथां
जविवर नवही. सवसरच्यव लोकवांनव तवरवने कसेबसे सिजवर्नू
सवांशगतले तेंव्हव कुठां त्यवांनी िवनलां. तवरवचव सवसर म्हिजे दहव
िविसवचां े कुटुांब आशि त्यवत िोहन अकरवर्व. यव सर्वंचे कविी
फक्त तवरव एकटी करत होती. हे सवरां पवहून िोहन िनोिनी
द:ु खीकष्टी झवलव. कवय हे निीब ! म्हिनू तो िनवतल्यव िनवत रडू
लवगलव. तवरवचे दःु ख किी व्हवर्े म्हिनू शतच्यव सवसरी तो खपू
कविे करत होतव, ज्यविळ
ु े तवरवलव ही बरे र्वटत होते. एक नोकर
गडी िोफत शिळवलव म्हिनू सवसरचे सर्ा िांडळी खि
ु होते.
शदर्सविवगनू शदर्स सरकत होते. तवरवच्यव जीर्नवत दोन गोंडस िल
ु े
जन्सिवलव आली. िोहन िविव झवलव. दःु खवची पर्वा न करतव तवरव
आशि िोहन कवि करत होती आशि सख
ु वत रवहत होते. िोहन
कसवबसव दहवर्ी पवस झवलव आशि त्यवनांतर त्यवने आयटीआयलव
प्रर्ेि घेतलव. िळ
ु वतच कवि करण्यवची सर्य त्यविळ
ु े त्यवलव

आयटीआय िध्ये कवि करतवांनव कांटवळव आलव नवही. तवरवची िल
ु ां
आतव िवळेलव जवऊ लवगली. तवरवचव नर्रव िेकॅशनक होतव, शिळेल
ते कवि करतव होतव, पि त्यवच्यव अांगवत एकचअर्गिु होतां ते
म्हिजे आळस. त्यवच्यव िवघवरी िोहनच त्यवचव दक
ु वन
चवलर्वयचव आशि आलेलव पैसव देऊन टवकवयचव. कधी एक पैसव
आपल्यव शखिवत ठे र्लव नवही. त्यवच्यव आयटीआयिध्ये
असलेल्यव सोबतच्यव शित्वलव एकव कांपनीत चवगां ली नोकरी
शिळवली होती. त्यवने िोहनलव देखील घेऊन गेलव. िोहनची हुिवरी
पवहून िवलकवने लगेच त्यवलव कांपनीिध्ये घेतलां. त्यवलव िशहन्सयवचव
चवर आकडी पगवर शिळू लवगलव. कवही िशहने त्यवने पैसे तवरवकडे
पवठशर्ले पि तवरवनेच पैसे पवठर्ू नको, तझ्ु यवकडे जिव ठे र् असे
सवांशगतले. त्यवर्ेळी िोहनलव कवही कळवले नवही. तवरव ्र्वशभिवनी
होती त्यविळ
ु े शतने पैसे पवठशर्ण्यवस नकवर शदलव. असेच कवही
शदर्स आशि र्षा सांपले. कविवच्यव व्यवपविळ
ु े तवरव खपू च किजोर
होऊ लवगली. शतच्यव तब्येतीकडे कोिी ही लि देत नव्हते. िोहन
कवही शदर्स पैसे पवठर्नू बांद के ल्यवने सवसरची िांडळी शतलव
पैिवचव तगवदव लवर्ू लवगले. आिच्यव आिीर्वादविळ
ु े आशि
िदतीिळ
ु े तझ्ु यव भवर्वलव चवगां ली नोकरी शिळवली म्हिनू परतफे ड
म्हिनू त्यवने पवच लवख रु द्यवयलव हर्े. आम्हवांलव ऑटोिोबवईलचां
दक
ु वन टवकवयचां आहे, त्यवसवठी तू पैसे िवग असे रोज शतलव तगवदव

देऊ लवगले. तवरव िवत् पैसे िवगण्यवस नकवर देऊ लवगली. एके
शदर्िी िोहन सट्टु ी घेऊन अचवनक जेंव्हव शतच्यव सवसरी गेलव होतव,
त्यवलव जे दृश्य शदसले ते पवहून तो हबकून गेलव. तवरव आपल्यव
खोलीत रडत बसली होती आशि िोहन अचवनक तेथे गेलव.
तवरवलव त्यवने खपू शर्चवरिव के ली पि ती कवही बोलेनव. म्हिनू तो
तसवच शनघनू गेलव. पवचच शदर्सवांपर्ू ी त्यवांचे फोनर्र बोलिे झवले
आशि शतने सर्ा कहविी सवशां गतली. िवझ्यव जीर्वचां कवही बरांर्वईट
झवलां तरी ही गोष्ट कोिवलव सवांगू नको अिी िपथ ती त्यवलव
घवतली होती. ती आपल्यव सवसरच्यवनव अडचिीत आिू इशच्छत
नव्हती. सवसरच्यव लोकवबां द्दल शतच्यव िनवत खपू शजव्हवळव होतव
कवरि ते पैश्यवसवठी शतचव छळ करत असले तरी ते सांदु रव सवरखे
दष्टु नव्हते. त्यवतच ती धन्सय िवनत होती. िोहनने सवसरच्यव
लोकवर्ां र कवही कवरर्वई करवर्ी, त्यवचव त्वस िोहनलव ही होिवर
सवसरच्यव लोकवांनव ही होिवर म्हिनू ती िोहनलव िपथ शदली होती
की, तू कवही बोलू नको. िोहन हतबल नजरे ने कवचेतनू तवरवच्यव
िरीरवकडे पवहत उभव होतव. आज भवऊ आशि बहीि यवांच्यव
प्रेिवच्यव परीिेची घडी होती. भवर्वने परिेश्वरवकडे तवरवच्यव
जीर्नदवनवची भीक िवगत उभव होतव.

12) लेक वाचवा, लेक त्रशकवा
गेल्यव चवर शदर्सवपवसनू रविी िवळेत आली नवही म्हिनू िोळे
गरुु जी शतच्यव घरी सकवळी सकवळी भेट शदली. रविी भवडां े घवसत
होती आशि बवजल
ू व धिु े ही पडलेले होते. शतची अजनू अांघोळ
व्हवयचे बवकी होते. शतचव अर्तवर पवहून िोळे गरुु जीलव कसे तरी
र्वटले. गरुु जींनी शतलव सरळ प्रश्न के लव,
" रविी चवर शदर्स झवले तू िवळेलव कव आली नवहीस? "
यवर्र ती म्हिवली, " सर, आईलव बरां र्वटत नवही, त्यविळ
ु े
आईने िलव घरी थवबां वयलव सवशां गतल.ां "
लगेच िोळे गरुु जी आईकडे र्ळले आशि शर्चवरलां, " कवय
झवलयां ? " तेंव्हव रविीच्यव आईने उत्तर देतवनां व म्हिवली, " सर िवझां
तशबयत बरोबर रवहत नवही. त्यविळ
ु े िवझ्यवने कवही कवि करर्त
नवही. त्यवसवठी रविीलव घरी थवांबर्लां हो."
पवहवयलव गेलां तर रविी दसु ऱ्यव र्गवातील जेितेि सवत र्षवाची
पोरगी. पि ती घरवतील सवरे च कवि अगदी आईच्यव कविवसवरखी
सफवईदवरपिे करते असे शतच्यव घरच्यव आजबू वजचू े िेजवरचे बवयव
िोळे गरुु जीलव सवांगू लवगल्यव. िोलिजरु ी करून आपले पोट
भरिवरे कुटुांब, आई-बवबव दोघे किशर्ली तर थोडां शिल्लक रवहते.

त्यवत आतव आई पडली अांथरुिवर्र आशि बवबव जवतवत कविवलव.
आलेले सर्ा पैसे खचा होतवत. त्यवत िध्येच दर्वखवनव शनघवलव तर
पिू ा आशथाक पररश्थती कोलिडून जवते. असवच शर्चवर डोक्यवत
घेऊन िोळे गरुु जी िवळेत गेले तर िवळेत कें द्रप्रिख
ु आलेले त्यवांनी
लेक र्वचर्व लेक शिकर्व अशभयवनशर्षयी पररपत्क शदले आशि
िवशहती सवांशगतली. िोळे गरुु जी नक
ु तेच रविीच्यव घरी भेट देऊन
आले होते त्यविळ
ु े शतच्यव शर्षयी शर्चवर िनवत घोळतच होते.
लगेच उभां रवहून िोळे गरुु जीनी िनवतील दःु ख सरवांजर्ळ बोलनू
दवखशर्ले आशि सर्ा पररश्थती सवांशगतली. कें द्रप्रिख
ु सवहेब खपू च
दयवळू होते त्यवनां ी लगेच रविीच्यव घरी भेट देण्यवचे ठरशर्ले. िोळे
गरुु जी आशि कें द्रप्रिख
ु परत रविीच्यव घरी गेलोत. तेथील
पररश्थती पवहून कें द्रप्रिख
ु सवहेब गशहर्रले आशि लगेच
तवबडतोब दर्वखवन्सयवत घेऊन जवण्यवचे ठरशर्ले. िहरवतील
शित्वलव फोन लवर्नू सरवांनी गवडी बोलवर्नू घेतले. कवही र्ेळवतच
ती गवडी आली आशि दर्वखवन्सयवकडे शनघवली. िोळे गरुु जी िवळेत
गेले आशि िख्ु यवध्यवपकवांनव सवांगनू दर्वखवन्सयवत जवण्यवस शनघवले.
रविीच्यव आईलव लगेच दर्वखवन्सयवत ऍडशिट करण्यवत आले.
डॉक्टरवनां ी रविीच्यव आईलव तपवसले आशि लर्कर आिलेले बरे
के ले, डेंग्यचू ी शिकवयत आहे आशि पशहल्यव ्टेजर्र आहे, असे
म्हिू लवगले. आपल्यव येथचे कर्र होऊ िकते पि चवर शदर्स

रवहवर्े लवगेल. रविी आशि रविीची आई दर्वखवन्सयवत रवशहले.
इकडे रविीचे बवबव कविवर्रून परतले. िेजवरच्यवनां ी सर्ा िवशहती
शदल्यवर्र ते देखील दर्वखवन्सयवत आले. चवर शदर्सवांनी आजवरवतनू
पिू ा तांदरुु ्त झवल्यवर्र ते परत आपल्यव गवर्ी आले. दसु ऱ्यव
शदर्िी सकवळी रविीची आई रविीलव घेऊन िवळेत आली आशि
सरळ िोळे गरुु जीचे पवय धरू लवगली. तेंव्हव िोळे गरुु जी म्हिवले,
" िवझे पवय किवलव धरतव, कें द्रप्रिख
ु सवहेबविां ळ
ु े हे सर्ा घडलां,
त्यवांचे धन्सयर्वद िवनव, कोितवही आजवर अगां वर्र कवढू नये. लगेच
दर्वखवन्सयवत जवऊन तपवसिी करून घ्यवर्ी आशि रविीलव रोज
िवळेत पवठर्व." रविीच्यव आईलव िोळे गरुु जीचे म्हििे पटले,
शतने पक्कव शनधवार करत " रविीलव रोज िवळेत पवठशर्िवर " असे
बोलली. लेक र्वचर्व ; लेक शिकर्व अशभयवन कवही अांिी सफल
झवल्यवचे सिवधवन िोळे गरुु जी चेहऱ्यवर्र शदसू लवगले.

13) भाषेचा प्रश्न
िोहन कवही दर्वखवन्सयवच्यव शनशित्तवने िेजवरच्यव तेलगां िव
रवज्यवत गेलव होतव. त्यवच्यव जर्ळच्यव शित्वांचे र्डील येथील
िोठ्यव हॉश्पटलिध्ये ऍडशिट होते. त्यवांनव पैश्यवची गरज होती
म्हिनू तो बसने प्रर्वस करत तेथे पोहोचलव. पि तेथे त्यवलव अनेक
सांकटवचव सविनव करवर्व लवगलव. िळ
ु वत तो सवतर्ी नवपवस होतव,
त्यवलव िरवठी सोडून कोितीच भवषव बोलतव येत नव्हते आशि
सिजत देखील नव्हते. त्यव भवगवत सर्ाजि तेलगू शकांर्व इग्रां जी
भवषव बोलत होते जे की त्यवलव अशजबवत सिजत नव्हते. िोहन
िरवठीत बोलवयचव जे की त्यवनां व सिजत नव्हते. कोिती बस
कोित्यव गवर्वलव जवते? हे त्यव लोकवांनव कसां शर्चवरवर्ां? हेच
त्यवलव िळ
ु ी सिजत नव्हते. कवय करवर्ां हे त्यवलव कळेनव. त्यवने
फक्त गवर्वचेनवर् उच्चवरवर् आशि बसचव पत्तव शिळर्वर्े हेच दोन
तीन र्ेळव करून कसव बसव तो िहरवत पोहोचलव. पि िहरवतनू
त्यव िोठ्यव दर्वखवन्सयवत कसांपोहोचवर्े हव ही िोठव प्रश्नच होतव.
गवर्वत शसटी बस चवलू होते पि कोिती बस कुठे जवते हे त्यवलव
कसे कळिवर? कवरि सर्ा पवट्यव तेलगू भवषेत शलशहलेले होते.
त्यवच्यव डोक्यवचव नसु तव फवलदु व झवलव होतव. पोटवत कवर्ळे

ओरडू लवगले म्हिनू एकव हॉटेलवत गेलव. िोहनलव शखचडी भजे
शकांर्व पोहे खवयची ईच्छव झवली, तसे त्यवने त्यवलव सवशां गतले पि
त्यवने ही हवतवचव इिवरव करून ते कवही शिळत नवही फक्त इडली,
र्डव, दोसव शिळते म्हित त्यवने शचत्वकडे बोट दवखशर्ले. हे सर्ा
त्यवलव आर्डत नव्हते कवरि हे खवल्यवने पोट भरिवर नवही यवची
खवत्ी होती. तरी त्यवने एक प्लेटइडली र्डव िवशगतलव, कसेबसे
खवऊन हॉटेलच्यव बवहेर पडलव. त्यवच्यव सिोर एकच प्रश्न होतव,
हॉश्पटललव कसे पोहचवयचे. तो अनेकवांनव बोलल
ू वगलव िवत्
त्यवची िरवठी भवषव त्यवांनव सिजत नसल्यविळ
ु े लोकांत्यवच्यवकडे
र्ेगळ्यवच नजरे ने पवहू लवगले. दरू र्रून एक ररिवर्वलव हे सवरे
पवहत होतव. त्यवने आपली तीन चवकी ररिव चवलर्त त्यवच्यवजर्ळ
आलव. जर्ळ येऊन म्हिवलव, कवय भवऊ, िहवरवष्रवतनू आलवत
कव? त्यव तेलगच्ू यव िहरवत िरवठी कवनवर्र पडतवच िोहन
आनांशदत झवलव. देर्वसवरखव भेटलवस म्हिनू िोहन म्हिवलव, होय,
िी िहवरवष्रवतनू आलोय. तम्ु हवलव िरवठी येत?े यवर्र तो ररिवर्वलव
म्हिवलव, िरवठी येते म्हिजे कवय? िी पि िहवरवष्रवचव आहे. हे
एकूि िोहनलव खपु आनांद झवलव. हव िविसू आपिवलव नक्की यव
हॉश्पटललव पोहोचर्ेल यवचव त्यवलव शर्श्ववस शिळवल.ां थोडीफवर
चौकिी के ल्यवर्र त्यवने दर्वखवन्सयवत घेऊन जवण्यवचे िवन्सय के ले
आशि ररिविधनू त्यवांचव प्रर्वस सरू
ु झवलव.

इथे कसे कवय आलवत?
गवर्कडे कवि शिळेनव म्हिनू िवझ्यव एकव शित्वांसोबत येथे
आलो
ही ररिव तिु चीच आहे कव?
नवही, ही ररिव िी भवड्यवने चवलशर्तो, रोजच्यव रोज त्यवनां व
शकरवयव देऊन ही ररिव चवलशर्तो.
रोज शकती पैसे शिळतवत?
कधी कधी दोनिे शतनिे शिळतवत तर कधी कधी शखिवतनू
शकरवयव द्यवर्व लवगतो.
तम्ु हवांलव तेलगू बोलतव येते कव?
अगोदर येत नव्हती, पि हळूहळू कविपरु तव तेलगू भवषव
शिकून घेतली.
खरांच िविसवलव आपली भवषव आलीच पवशहजे सोबत
िेजवरच्यव प्रवतवतां ील भवषव येिे देखील आर्श्यक आहे.
होय, त्यवशिर्वय आपि दसु ऱ्यव रवज्यवत कसे जगू िकतो.
बोलतव बोलतव हॉश्पटल आले, िोहन ररिवच्यव खवली
उतरलव, त्यवचे भवडे चक
ु ते के ले आशि हॉश्पटलिध्ये गेलव. आज

तो ररिवर्वलव देर्वसवरखे धवर्नू आलव म्हिनू देर्वचे त्यवने िनोिन
आभवर िवनले.

14) रेल्वेतील र्त्रहला प्रवास
गिू आज खपू च खि
ु होतव. कवरि ही तसचां होतां, तो उद्यव
सकवळी पशहल्यवदां व रे ल्र्ेने गवर्वलव जविवर होतव. आजपयंत तो
बवबवसोबत सवयकलने शकांर्व बसने िहरवत गेलव होतव. िवत् त्यवने
रे ल्र्ेने कधी ही प्रर्वस के लव नव्हतव. त्यवच खि
ु ी िध्ये त्यवलव कधी
झोप लवगली हे त्यवच्यव लिवत देखील आले नवही. गिू तसव
िवळेत शिकलव असतव तर दहवव्यव र्गवात रवशहलव असतव िवत्
त्यवने चौथी पयंत िवळव शिकली आशि बवबवच्ां यव िवगे बैल घेऊन
िेतवत जवऊ लवगलव. गिू िदतीलव शिळवल्यविळ
ु े बवबवांनव ही
तेर्ढवच हवतभवर होत होतव. कधी कुठे जवण्यवचव प्रसगां आलव तर
गिू र्र बैलवची जबवबदवरी सोडून बवबव जवऊन येत असत. पि
आज बवबवांनव एर्ढां जबवबदवरीचां कवि पडलां की, त्यवांनव बवहेर जविे
होत नवही म्हिनू गिू लव सविवन आिण्यवसवठी पवठर्वर्े लवगत
होते. गिल
ु व ती एक सर्ु िा सांधी र्वटत होती. सकवळी सयू ा
उगर्ण्यवची अगोदरच तो उठलव. सकवळच्यव सर्ा शक्रयव सांपन्सन
करून लर्करच तयवर झवलव. न्सयवहरी के ली आशि रे ल्र्े ्टेिनकडे
जवण्यवस शनघवलव. गवर्वपवसनू एक दोन िैल अांतरवर्र रे ल्र्े ्टेिन
होतां. म्हिनू बवबवांकडून कविवचे पैसे घेतले आशि चवलत ्र्वरी

शनघवली. तवसभरवत गिू रे ल्र्े ्टेिनर्र पोहोचलव. ते एक छोटे
्टेिन होते म्हिनू फवर किी लोकां त्यवशठकविी शदसत होते. कवही
र्ेळवत झक
ु झक
ु करत रे ल्र्े आली. तसव गिू रे ल्र्ेत बसलव.
चवांगली ऐसपैस जवगव पवहून त्यवलव खपू आनांद झवलव. बस िध्ये
आशि रे ल्र्े िध्ये त्यवलव खपू फरक जविर्त होतव. बसिध्ये
गदु िरल्यव सवरखां होते. तेथे िोकळे बसतव येईनव, लघर्ी र् सांडवस
ची तर सोयच नवही. म्हिनू गिू लव रे ल्र्े खपू च आर्डू लवगली.
थोड्यवच र्ेळवत गिचू े डोळे इकडे शतकडे शफरू लवगले. बस िध्ये
ज्यवप्रकवरे कांडक्टर येऊन शतकीट देतो, तसे कोिी येतवत कव?
यवसवठी त्यवची नजर शफरू लवगली. एक दोन ्टेिन गेले पि
कांडक्टर कवही येत नव्हतव. तेर्ढ्यवत एक व्यक्ती शतकीट शतकीट
म्हित गिच्ू यव जर्ळ आलव. गिू म्हिवलव " शकती रुपये आहे
शतकीट? " तो टी सी होतव. म्हिजे शतकीट देिवरव नवही तर शतकीट
चेकर होतव. तो एक र्ेळ त्यवच्यव कडे टकिक नजरे ने पवहत रवशहलव
आशि म्हिवलव, " िी शतकीट देत नसतो, िी शतकीट चेक करत
असतो, दवखर् तझु ां शतकीट." यवर्र गिच्ू यव चेहऱ्यवर्र प्रश्नवथाक
आठ्यव पडल्यव. तो म्हिवलव, " सवहेब, िलव िवशहत नवही, रे ल्र्ेत
शतकीट कवढून बसवर्ां लवगतां ते. िी पशहल्यवदां वच रे ल्र्ेने प्रर्वस
करीत आहे. सवहेब िलव िवफ करवर्ां." त्यवचे बोलिे ऐकून टी सी
लव दयव र्गैरे कवहीच आले नवही कवरि असे िांडळी त्यवलव रोजच

भेटत असतवत. लगेच तो म्हिवलव, " कवही हरकत नवही, शतकीट
न कवढल्यवबद्दल पन्सनवस रु. दडां भरवर्ां लवगल
ां ." गिू ने कव कु करत
ते दडां भरलव. बवजचू े सवरे च लोकां गिू कडे आिया कवरक नजरे ने
पवहत होते. िवत् यवत गिचू ी कवही एक चक
ू नव्हती. गिू एकदव
बवबवसोबत बस िध्ये गेलव होतव तेंव्हव बस िध्ये कांडक्टर येऊन
त्यवांचव शतकीट कवढलां होतां. रे ल्र्ेत सद्ध
ु व अिीच सोय असेल असे
त्यवलव र्वटल.ां पि झवलां उलटांच. गिचू व रे ल्र्ेचव हव पशहलव प्रर्वस
अजीर्नभर लिवत रवहील असव झवलव होतव. सवयक
ां वळी गवर्ी
परत येतनव रे ल्र्े ्टेिनिध्ये शतकीट घेऊन तो रे ल्र्ेत बसलव आशि
सख
ु रूप घरी परत आलव.

15) मेहदं ी
आज प्रशितवच्यव घरवत सर्वंची खपू च लगबग चवलू होती.
प्रत्येकजि आपवपल्यव घवईत होते आशि प्रशितव िवत् अगदी िवांत
बसनू ्र्तःलव आरश्यवत न्सयवहवळत होती. ती शदसवयलव सांदु र जरी
नसली तरी नवकी डोळी छवन, िध्यि बवधां व आशि उांची
सर्ासवधवरि होतां. प्रशितवने लग्न करण्यवस होकवर शदलव म्हिनू
घरच्यवचां ी ्थळ पवहण्यवची एकच घवई चवलली होती. आज
बवजच्ू यवच गवर्चे रविरवर् प्रशितवलव पवहवयलव येिवर होते. त्यविळ
ु े
घरवतल्यव सर्ा िांडळींची जळ
ु र्वजळ
ु र् करण्यवची घवई चवलू होती.
िेजवरच्यव गवर्चव रविरवर् म्हिजे एक चवगां ली िेत जिीन
असलेलव जिीनदवर िविसू आशि त्यवचव एकुलतव एक िल
ु गव
प्रसवद जो की पदर्ी पयंत शििि घेतलां पि पढु ील शििि थवांबर्नू
आपल्यव िेतीकडे लि द्यवयलव लवगलव. नोकरीची कसलीही
आिव न बवळगतव आपल्यव िेतीकडे लि देऊन चवांगले उत्पन्सन
कवढत होतव. ्र्तः कष्टवळू आशि िेहनती असल्यविळ
ु े िेतवतील
उत्पन्सन दरर्षी बऱ्यवपैकी शनघत होत.ां बघतव बघतव प्रसवद चवगां लव
पांचर्ीस र्षवाचव झवलव होतव. रविरवर् लव तीन िल
ु ी, पि िल
ु गव
हर्व यव हट्टवपवयी कुलदेर्तवजर्ळ नर्स बोलले अन चौर्थयव र्ेळेस

त्यवांनव िल
ु गव झवलव आशि त्यवचां नवर् ठे र्लां प्रसवद. लवडवत
र्वढलेलव प्रसवद चद्रां कलेप्रिविे िोठव होत गेलव. आज त्यवलव
िल
ु गी पवहण्यवसवठी जवतवनव सर्वानव आनांद र्वटत होत.ां िोठ्यव
गवडीत आई-र्डील, तीन बशहिी, त्यवांचे नर्रे आशि लेकरांबवळ
असे सर्ाजि शिळून गवडी एकदि पॅक झवली. गवडी धरु ळव उडशर्त
प्रशितवच्यव घरवच्यव शदिेने शनघवली. तवसवभरवच्यव प्रर्वसवनांतर
गवडी प्रवशितवच्यव अगां िवसिोर येऊन थवबां ली. सर्ाजि गवडीतनू
उतरले. सर्वंचे घरवत आर्भगत ्र्वगत करण्यवत आले. प्रसवदचे
डोळे िल
ु ीलव िोधत होते. कवही र्ेळवनांतर कवांदव पोहे आले.
सर्वंनी कवदां े पोहेचव आ्र्वद घेतले. प्रशितव आपल्यव हवतवत
चहवचव रे घेऊन हळूहळू पवर्लवने बैठकीत आली. शतने आज
शतच्यव आर्डत्यव बदविी रांगवची सवडी नेसली होती. त्यवत ती
पर्ू ीपेिव ही सदांु र शदसत होती. सर्वंनव चहव शदली आशि एकव
खचु ीर्र येऊन बसली. चहव पीत पीत रविरवर् प्रशितवलव प्रश्न
शर्चवरले. ती देखील सर्ा प्रश्नवांची योग्य उत्तरे शदली. रविरवर्वांच्यव
पत्नींने प्रवशितवलव कांु कू लवर्नू हवतवत पवचिे रुपयवांची नोट शदली
आशि घरवत जवण्यवची परर्वनगी शदली. थोड्यवच र्ेळवांत सर्ा
पवहुिे आपल्यव घरी जवण्यवस शनघवले. प्रशितवलव पवहण्यवस
आलेले हे पशहलेच ्थळ होतां. प्रवशितवच्यव घरच्यव सर्वानव हे ्थळ
पसांद आले होते फक्त रविरवर् यवांचव कवय शनरोप येतो? यवकडे लि

लवगनू होतां. प्रशितव देखील प्रसवदलव पवहून खि
ु होती. सवयांकवळी
शनरोप शिळवलव की, िल
ु गी पसदां आहे. प्रवशितवच्यव घरी सर्वानव
खपू आनांद झवलव. कवही शदर्सवांनी सवखरपडु वच्यव कवयाक्रिवचे
शनयोजन करण्यवत आले. यव कवयाक्रिवत प्रसवदने प्रशितवलव रे डिी
चव एक नर्व ्िवटा फोन भेट म्हिनू शदलव. रीतसर सर्ा शक्रयव पडत
चवलले होते. प्रसवद आशि प्रशितव यवांचे तवसनतवस फोनर्र बोलिे
चवलचू असवयवचे. पवहतव पवहतव लग्नवची शतथी जर्ळ आली.
प्रवशितवच्यव दोन्सही हवतवलव िेहदां ी लवगली होती. अांग हळदीने
शपर्ळे करण्यवत आले होते. ठरल्यवप्रिविे प्रशितवच्यव घरी लग्नवचव
कवयाक्रि धिु धडवक्यवत सवजरव करण्यवत आलव. सगेसोयरे ,
नवतलग, शित्िांडळी यवांनी यव लग्नवचव परु े परू आनांद लटु लव. सर्वंनी
प्रसवद आशि प्रशितव यवांचव जोडव छवन िोभनू शदसत असल्यवचे
बोलत होते. प्रशितव लग्न होऊन सवसरी आली. शतच्यव घरवपेिव
सवसरचे घर जरवसे िोठे होते. घरवसिोर बगीचव होतव. घरवत एक
िोठी चवर चवकी गवडी, रॅक्टर, दोन दचु वकी आशि एक ्कुटी असे
र्वहन होते. सर्ा कवही आलबेल होतां. शतच्यव पदरी नशिबवने खपू
सख
ु शलहून ठे र्लां होतां. लग्न झवल्यवनांतर प्रत्येक जोडपां
कुलदैर्तवच्यव दिानवलव जवतवत तसां प्रसवद आशि प्रशितव आपल्यव
सर्ा पररर्वरवसह दिान करून घेतले. देर्दिान झवल्यवनतां र आज
शतच्यव जीर्नवतील एक अनिोल िि म्हिजे िधचु ांद्रवची तयवरी

चवलू होती. प्रवशितवच्यव िनवत थोडवसव रोिवांस तर थोडी भीती ही
जविर्त होती. जिी जिी सवयक
ां वळ जर्ळ येऊ लवगली तिी
शतच्यव भवर्नव बदलत जवत होत्यव. पवचच्यव सिु वरवस प्रसवद
प्रशितवलव कवही तरी शगफ्ट द्यवर्ां म्हिनू िहरवकडे आपली दचु वकी
घेऊन शनघवलव. गवर्वपवसनू दहव शकिी अतां रवर्र एक िोठे िहर होते
ज्यवशठकविी हर्ी ती र््तू शिळत असे. एकव तवसवत येतो असे
सवगां नू प्रसवद बवहेर पडलव. सवयक
ां वळचे सवत र्वजले तरी ही प्रसवद
घरी आलव नव्हतव. एकव तवसवत परत येिवरव प्रसवद अजनू कव
आलव नवही म्हिनू रविरवर्वांनी आपलव िोबवईल कवढलां आशि
प्रसवदलव फोन लवर्लव. लगेच शतकडून फोन उचलल्यव गेलां आशि
हॅलो, पवच दहव शिशनटवांत येत आहे, गवडीर्र आहे, गवडी चवलर्त
प्रसवदने आपल्यव र्शडलवांनव बोललव. तेर्ढ्यवत सिोरून येिवऱ्यव
एकव गवडीने प्रसवद च्यव गवडीलव जोरवची धडक शदली. रविरवर्
इकडे फोनर्र हॅलो, हॅलो म्हिू लवगलव पि शतकडून कवहीच उत्तर
येत नव्हते. कवही तरी घवत झवलांय असव सांिय आलव आशि
रविरवर् लगेच ड्रवयव्हरलव घेऊन िहरवच्यव शदिेलव शनघवले. चवरपवच शकिी जवतवत न जवतवत र्त्यवर्र गवडी पडलेली शदसत होती.
ड्रवयव्हरने लगेच गवडी थवबां र्ली, रविरवर् खवली उतरले. पवहतवत
तर कवय ती प्रसवदचीच गवडी होती. थोड्यव दरू अांतरवर्र प्रसवद
रक्तबांबवळ अर््थेत पडलव होतव. ड्रवयव्हर आशि रविरवर् लगेच

त्यवलव उचलनू गवडीत टवकले आशि िहरवच्यव दर्वखवन्सयवत
ऍडशिट के ले. प्रशितव इकडे फोनची।र्वट पवहत होती. रविरवर्ने
प्रसवदचव अपघवत झवल्यवची बवतिी त्यवांच्यव बवयकोलव शदली िवत्
प्रशितवलव यवतलां कवही सवगां ू नको असां सवांशगतलां. प्रशितव घरवत
इकडून शतकडे येरझवऱ्यव घवलू लवगली. प्रसवदलव लगेच अशतदितव
शर्भवगवत दवखल करण्यवत आले. तो िृत्यि
ू ी झांजु देत होतव.
अपघवतवत प्रसवदच्यव डोक्यवलव जोरवचव िवर बसल्यविळ
ु े तो
िद्ध
ु ीर्र नव्हतव. डॉक्टरवांनी चोर्ीस तवस कवही सवांगतव येत नवही
असे सवांशगतले होते. प्रशितव इकडे र्वट पवहून पवहून बैठकीतच
झोपली होती. िधचु द्रां होतव म्हिनू शतचव बेडरूि फुलवनां ी
सजशर्ण्यवत आलव होतव. सकवळ झवली. शचिण्यवांच्यव
आर्वजविळ
ु े प्रशितव जवगी झवली. प्रसवद आशि रविरवर् अजनू ही
घरी आले नव्हते, शतलव त्यवचां ी कवळजी र्वटू लवगली. कवय झवले
असेल? असे शर्चवर करत असतवनवच अांब्यल
ु न्सस आपले सवयरन
र्वजर्त घरवसिोर येऊन थवांबली. प्रसवदची डेडबॉडी बवहेर
कवढण्यवत येत होतां. प्रशितवलव कवही सचु त नव्हते. िवगोिवग
रविरवर् आपल्यव गवडीत आले. हे सर्ा पवशहल्यवर्र प्रशितवने "
प्रसवद " म्हिनू एकच हबां रडव फोडलव. प्रर्वदच्यव डेडबॉडीलव
धरून प्रशितव जोरजोरवत रडू लवगली. लग्नवची हळद अजनू
शनघवली नव्हती, हवतवर्रील िेहदां ी नक
ु तेच रांगवत येऊ लवगली

होती. तोच शतचव िधचु ांद्रवच्यव शदर्िीच सांसवर ्र्प्नभांग पवर्लव
होतव. रविरवर्ने फोन के लव नसतव शकांर्व प्रसवदने गवडी चवलशर्तवनव
फोन उचललव नसतव तर कदवशचत हव अपघवत घडलव नसतव आशि
प्रशितवचव सांसवर र्वचलव असतव. म्हिनू यव लघक
ु थेतनू एकच
सांदि
े देऊ इशच्छतो की, गवडी चवलशर्तवनव िोबवईलर्र बोलू नकव.
पररर्वरवत आपल्यविळ
ु े आनांदी आनांद असते, यवची जविीर् ठे र्व.

16) िादूची त्रर्शवी
िनवत आत्िहत्येचव शर्चवर करत करत शर्जय डोंगरवर्र चढत
होतव. उांचच्यवउांच डोंगरवर्र चढून तेथनू खवली उडी िवरण्यवचव
त्यवच्यव िनवत शर्चवर चवलू होते. अधे डोंगर चढून झवले होते. तसे
ते डोंगर खपू च उांच होते, एकव दिवत कोिी सहजवसहजी शतथे
चढूच िकत नव्हते. शर्जय थकून गेलव होतव. थोडव र्ेळ एकव
छोट्यव झवडवखवली थवांबलव आशि पन्सु हव चढवयलव सरुु र्वत के ली.
चढतवनव तो घविवघिू झवलव होतव. कवही र्ेळवनतां र तो डोंगरवच्यव
उांच शिखरवर्र जवऊन पोहोचलव. शतथनू खवली पवशहले तर िविसां,
गवड्यव अगदी लहवन शदसत होते. आत्िहत्यव करण्यवचव त्यवचव
शर्चवर पक्कव झवलव होतव. लोकवांच्यव रोजच्यव बोलण्यवने तो परु तव
कांटवळलव होतव. घरचे व्यक्ती देखील त्यवलव सिजनू घ्यवयलव तयवर
नव्हते. त्यवची पच
ां शर्िी उलटली होती आशि हवतवत कवहीच कवि
नव्हते, कोठे नोकरी लवगली नव्हती, पदर्ी पयंत शििि
झवल्यविळ
ु े िेतवत कवि करवयलव जवर्ेसे र्वटत नव्हते, तेथील कवि
करण्यवस त्यवलव लवज र्वटत होती. त्यवलव त्यवच्यव दजवानसु वर
नोकरी पवशहजे होती िवत् ते कवही त्यवलव शिळत नव्हते. तो
शिििवत हुिवर होतव िवत् त्यवलव शिििवच्यव आधवरवर्र देखील

नोकरी शिळत नव्हती. घरवतील सर्ाच जि त्यवलव कवि
करण्यवबवबत रोजच बोलवयचे. खवयचां आशि शहडां वयचां एर्ढचां
कवि कर असे त्यवचे बवबव त्यवलव म्हिवयचे. शर्जयच्यव िनवत कवि
करण्यवची खपू हौस होती िवत् त्यवच्यव िनवसवरखे कवि न
शिळवल्यविळ
ु े तो गवर्वत ररकविटेकडव नसु तव शफरत रवहवयचव. यव
सर्ा बवबीचव त्यवलव ही कांटवळव आलव होतव म्हिनू आज आपलां
जीर्न सपां शर्ण्यवचव तो शर्चवर के लव. त्यवचे िन आत्िहत्यव
करण्यवस तयवर झवले. तो त्यव उांच डोंगरवर्रून उडी िवरिवर
इतक्यवत त्यवलव एक आर्वज ऐकू आलव, " शर्जय, हे कवय
करतोस?"
त्यव आर्वजवच्यव शदिेने तोंड करून शर्जय म्हिवलव, "
आत्िहत्यव, िी कांटवळलो यव जीर्नवलव, म्हिनू सपां शर्त आहे
्र्तःलव"
" पि तल
ु व ्र्तःलव सपां शर्ण्यवचव अशधकवर तरी आहे कव?"
" कव नवही, िवझव जीर् आहे, िी सांपशर्तो, कोि रोखतांय
िलव"
" जीर् जरी आपलव असलव तरी त्यवलव सांपशर्ण्यवचव
अशधकवर आपलव नवही, ज्यवने जन्सि शदलव तोच िृत्यू देखील देईल
"

" नवही, िलव आतव जीर्न जगवर्ेसे र्वटत नवही, िी िरिवर
म्हिजे िरिवर "
" थोडव र्ेळ थवांब, िी कवय सवांगतो ते ऐक ....."
असे म्हित एक सांदु र परी त्यवच्यव सिोर प्रकट झवली.
शर्जयलव ्र्प्नवत असल्यवचव भवस झवलव म्हिनू ्र्तःलव एक
शचिटी देऊन पवशहलव तर त्यवलव जविर्ले की तो जवगवच आहे.
परीने शर्जयकडे एक कटवि टवकून म्हिवली, " ही घे छोटी शपिर्ी,
तझ्ु यव िनवत जी इच्छव असेल ती ईच्छव यव शपिर्ीत हवत घवतल्यव
बरोबर पिू ा होईल. पि कोिवच्यव सिोर यव शपिर्ीचव र्वपर करतव
येिवर नवही". परीकडील शपिर्ी घेतली आशि खरे आहे कव हे
तपवसनू पहवर्ां म्हिनू िनवत एक इच्छव ठे र्ली आशि शपिर्ीत हवत
घवतलव तर त्यवलव तीच र््तू शिळवली. तो खपू आनांदी झवलव. यव
जवदच्ू यव शपिर्ीने तझु े जीर्न सख
ु ी होईल तेंव्हव आत्िहत्यव
करण्यवचव शर्चवर िनवत आिू नको. शर्जयने आत्िहत्यव करण्यवचव
शर्चवर िोडीत कवढलव आशि लगबगीने डोंगर उतरून घरी जवऊ
लवगलव.
सवयांकवळ होत आली होती. घरी पोहोचलव, हवत-पवय धतु ले
आशि ती जवदचू ी शपिर्ी शखिवत ठे र्नू झोपी गेलव. त्यव जवदच्ू यव
शपिर्ी शर्षयी अनेक शर्चवर आल्यविळ
ु े त्यवलव रवत्भर झोप

लवगली नवही. यवचव कवही तरी चवांगलव उपयोग करण्यवचव शर्चवर
िनवत आिनू पहवटे पहवटे तो झोपी गेलव. सकवळ झवली. तसव तो
जवदचू ी शपिर्ी घेतली आशि आपल्यव िेतवकडे एकटवच शनघवलव.
िेतवत पोहोचल्यवर्र जवदचू ी शपिर्ी कवढली आशि िनवत इच्छव
व्यक्त के ली की, सांपिू ा िेत नवांगरण्यवची. कवही ििवत त्यवचे पिू ा
िेत नवांगरून तयवर झवले. त्यवच्यव र्शडलवांनव हे नवांगरलेले िेत पवहून
खपू आिया र्वटले. यवच जवदच्ू यव शपिर्ीचव र्वपर करून शर्जयने
िेतीची सर्ा कविे पिू ा करून घेतली. त्यवर्षी त्यवलव एर्ढव फवयदव
झवलव की, त्यवच्यव घरचे सपां िू ा दवररद्र्य शनघनू गेले. गवर्वत सर्ात्
शर्जयच्यव कविवची चचवा होऊ लवगली. हे कसे िक्य आहे? असे
प्रश्नवथाक चेहऱ्यवने जो तो शर्जयलव शर्चवरत असे. िवत् शर्जय
कवही ही न बोलतव थवतरू िवथरू बोलनू टवळत असे. असेच कवही
र्षे गेली आतव शर्जय खपू श्रीितां व्यक्ती झवलव होतव. त्यवची िेती
ही चवांगल्यवपैकी सवथ देत होती. हळू हळू त्यवलव िेतवतल्यव
कविवचे आशि उत्पन्सनवचे िहत्र् कळू लवगले. त्यविळ
ु े जवदच्ू यव
शपिर्ीचे र्वपर न करतव गवर्वतील तरुिवांनव िेतीचे िहत्र् पटर्नू
सवांगू लवगलव. अडीअडचिीच्यव र्ेळी तो सर्वानव िदत करू
लवगलव. यविळ
ु े गवर्वतील सर्ाच लोकां त्यवलव िवन देऊ लवगले.
परीने शदलेली जवदचू ी शपिर्ी आज ही त्यवच्यवजर्ळ आहे. त्यव
जवदच्ू यव शपिर्ीत दसु रे शतसरे कवही नव्हते तर श्रि करण्यवची

तवकद आशि ्र्तःिधलव आत्िशर्श्ववस होतव. जे की शर्जय
शर्सरलव होतव, ते यव जवदच्ू यव शपिर्ीने त्यवलव परत शिळर्नू शदले.
आज ही शर्जय जेंव्हव उदवस होतो त्यवर्ेळी त्यव जवदच्ू यव शपिर्ीत
हवत टवकतो आशि आपली इच्छव पिू ा करर्नू घेतो.

17) एक मताची त्रकंमत
आज रविरवर् खपु च शचतां वग्र्त होऊन बसलव होतव.
कोित्यवही कविवत त्यवचे िन लवगत नव्हते. त्यवलव िेतवतील
शपकवची कवळजी लवगली होती. त्यवलव आपल्यव सजवा आशि रवजव
यव दोन बैलवची कवळजी लवगली होती. नव्हे त्यवलव पररर्वरवतील
सर्वंची कवळजी लवगली होती. कवरि पवर्सवळव सरुु होऊन
िशहन्सयवचव कवळ सांपलव होतव तरी िनवसवरखव पवऊस अजनु तरी
पडलव नव्हतव. थोड्यव पवर्सवने रविरवर्ने िेती पेरली होती. पीके
ही जोिवने लहरत होती. शपकवांची र्वढ चवांगली झवली होती िवत्
शपकवनां व कसदवर फळे येण्यवसवठी पवण्यवची खरी गरज होती.
आभवळवत रोजच कवळे ढग येत होते िवत् पवर्सवचव एक ही थेंब
जशिनीर्र पडत नव्हतव. हर्विवन खवत्यवकडून सवांशगतले जवयचे
तरु ळक शठकविी पवऊस पडिवर ! पि पवऊस कुठे पडलव हे
ऐकण्यवत सध्ु दव येत नव्हते. असे म्हटले जवते की श्रवर्ि िशहन्सयवत
खपु पवऊस पडतो, एक दोन शदर्स िसु ळधवर पडतो. म्हिनू
रविरवर्लव श्रवर्ि िशहन्सयवर्र पिू ा भरोसव होतव. पि यव िशहन्सयवत
पवऊस तर सोडव उन्सहवळ्यवसवरखे कडक उन पडू लवगले. पीके करपू
लवगली तिी अजनु कवळजी र्वटू लवगली. यवर्षी रविरवर्ने

आपल्यव बवयकोच्यव अांगवर्रील घरवतील सोने गहवि ठे र्नू शबयविे
आशि औषधी खरे दी के ले होते. त्यवची र्ेगळी कवळजी त्यवलव
खवत होती. आत्तव कवय करवर्े? रोज त्यवलव प्रश्न पडत होतव. िेतवत
जवत होतव िवनव खवली टवकलेल्यव शपकवांनव पवहून त्यवचे िन
हेलवर्नू जवत होते. देर्वलव करुि अांतःकरिवने हवक िवरीत होतव '
देर्व एक शदर्स पवऊस म्हिून येऊन जव '. पोळ्यवचे शदर्स जर्ळ
येत होते. श्रवर्िवतील नवगपचां िी आशि रिवबधां न सि असे तसेच
सवजरे झवले. घरवत ्ििवन िवांततव होती. यवर्षी पोळ्यवलव सजवारवजव लव रांग लवर्ण्यवस देखील रविरवर्ची शहम्ित होत नव्हती.
बैलवलव सजर्वर्े असे िन िवनत नव्हते. यवर्षी पोळ्यवर्र
दष्ु कवळवचे सवर्ट असल्यवचे बवतम्यव देखील र्ृतिवनपत्वतनू
झळकले. बवतिी र्वचनू रविरवर्च्यव डोळ्यवत पविी आले. यवर्षी
पीके आपल्यव हवतनू जविवर हे नक्की होते. त्यवशदर्िी रविरवर्
असवच रे शडयो ऐकत बसलव होतव की आकविर्विीर्रुन एक
सचू नव देण्यवत आली. पढु ील दोन शदर्सवांत िसु ळधवर पवऊस
पडण्यवची िक्यतव आहे, तरी नवगररकवांनी कवळजी घ्यवर्ी. ही
बवतिी ऐकून रविरवर्लव आनांद ही र्वटले आशि दःु खही कवरि
हर्विवन खवत्यवचव अदां वज म्हिजे रविभरोसे असते. पि यवर्ेळी
तसे झवले नवही. दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळी आकविवत कवळे ढग जिव
झवले. सयू ादिान झवले नवही. भरपरू पवऊस पडिवर अिी एकदरां ीत

पररश्थती होती. िवत् एक ही थेंब न पडतव शदर्स सांपलव. परत
एकदव हर्विवन खवत्यवर्रचव रविरवर्चव पिू ा शर्श्ववस उडवलव होतव.
चवर शदर्सवर्र पोळ्यवचव सि होतव. देर्वने रविरवर्ची आता हवक
ऐकली होती म्हिनू आकविर्विीच्यव शतसऱ्यव शदर्िी सकवळ
पवसनू जे पवर्सवलव सरुु र्वत झवली ते दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळपयंत
चवलचू होती. पवऊस पडतवनव पवहून रविरवर्लव खपु आनांद होत
होतव. यव पवर्सवने सर्वंचे प्रश्न सोडशर्ले होते. िेतवतील पीके
र्वचली होती. सर्ा खड्यवत पविी जिव झवले त्यविळ
ु े जनवर्रवांच्यव
शपण्यवच्यव पवण्यवचव प्रश्न शिटलव होतव. नदी नवले तडु ू ांब झवली
त्यविळ
ु े िविसवसवठी लवगिवऱ्यव पवण्यवचव प्रश्न देखील सपां लव
होतव. रविरवर्चे नवही तर सिवजवतील सर्वंचे प्रश्न यव एकव पवर्सवने
सांपशर्ले. म्हिनू रविरवर् आजच्यव पोळ्यवलव आपल्यव सजवा आशि
रवजव बैलवलव खपु सजर्नू र्वजत गवजत नवचत नवचत पोळव सि
सवजरव के लव. पवऊस उशिरव पडलव िवत् र्ेळेर्र पडलव म्हिनू
त्यवर्षी रविरवर्लव िेतवतनू चवांगले उत्पवदन शिळवले. आपल्यव
बवयकोचे दवशगने देखील त्यवने सोडर्नू घेतले. त्यवलव किवचीही
कवळजी नव्हती. गवर्वत ग्रविपांचवयतीचे र्वरे र्वहत होते. सरपांच
पदवच्यव शनर्डिक
ु ीसवठी थेट ितदवन पद्धतीने ितदवन होिवर होते.
त्यविळ
ु े रविरवर् पवटलवचे शित् त्यवांनव यव शनर्डिक
ु ीसवठी उभे
रवहण्यवची िवगिी लवर्नू धरली. सर्वंच्यव िवगिीलव िवन देऊन

रविरवर्वांनी शनर्डिक
ु ीिध्ये भवग घेतलव. तसे तर त्यवांनव
शनर्डिक
ु ीत शहरीरीने सहभवग घेत असत. शनर्डिक
ु ीचव धरु ळव
सरू
ु झवलव. िेतवतील सर्ा कविे बवजल
ू व करून रविरवर् पिू ा र्ेळ
शनर्डिक
ु ीिध्ये र्ेळ देऊ लवगले. ऐन पेरिीच्यव शदर्सवांत ही
शनर्डिक
ू आली होती. रविरवर् शदर्सभर शनर्डिक
ु ीच्यव प्रचवरवत
शफरत रवशहले आशि िेतवच्यव कविवकडे सवफ दल
ु ाि झवले.
आपिच शर्जयी होऊ आशि गवर्वचे सरपच
ां देखील आपिच होऊ
असव त्यवांनव शर्श्ववस होतव. िशहनवभर चवललेली शनर्डिक
ू प्रशक्रयव
एकदवची सांपली. यव कवळवत िेत ओसवड पडले होते. दसु ऱ्यव
शदर्िी तवलक्ु यवच्यव शठकविी शनर्डिक
ु ीचव शनकवल होतव.
सरुु र्वतीलव एकव एकव र्वडा च्यव सद्यवांचे शनकवल लवगत होते.
शर्जयी उिेदर्वर 'डोल तविवच्ां यव गजरवत गल
ु वल उधळत होतव तर
हरलेलव उिेदर्वर खवली िवन घवलनू गवयब होत होतव. िेर्टी
सरपांच पदवची ितिोजिी चवलू झवली. एक एक फे री पिू ा होत होती
तिी रविरवर्वांच्यव िनवत धवकधक
ू चवलू झवली. एकूि चवर फे ऱ्यव
होिवर होत्यव. शतसऱ्यव फे रीत रविरवर् फक्त 60 ितवांनी िवगे होते.
आपलव शर्जय नक्की असे त्यवांनव र्वटत होते. पि चौर्थयव फे रीनांतर
शनकवल घोशषत करण्यवत आलव तेंव्हव रविरवर्वचां व फक्त एकव ितवनां ी
परवभर् झवले होते. हवतव तोंडविी आलेलव शर्जय शनसटून गेलव
होतव. त्यविळ
ु े खपू च नवरवज होऊन रविरवर् आशि त्यवांचे शित्

शनर्डिक
ू हरल्यवच्यव दःु खवत धवब्यवर्र जवऊन दवरू पीत बसले.
रवत्ी उशिरव घरी परतले. शनर्डिक
ू हरल्यवची बोच त्यवच्यव िनवलव
लवगली होती. म्हिनू तो रोज सवयक
ां वळी दवरू शपऊ लवगलव.
िेतवची तर परु ी र्वट लवगली होती. जर्ळचे पैसे सांपले म्हिनू परत
एकदव बवयकोचे दवशगने गहवि ठे र्ण्यवची र्ेळ आली. यवर्ेळी
बवयकोने िवत् दवशगने देण्यवस नकवर शदलव त्यवर्ेळी दोघवांचे खपू
िोठे भवडां ि झवले. ती आपल्यव लेकरवनां व घेऊन िवहेरी शनघनू गेली.
इकडे रविरवर्वांची अर््थव शदर्सेंशदर्स शबघडत चवलली होती. एके
शदर्िी दवरू शपऊन घरी परत येतवांनव र्त्यवत अपघवत झवलव आशि
त्यवत रविरवर् जवगेर्रच खल्लवस झवले. यव शनर्डिक
ु ीिळ
ु े िवझ्यव
नर्ऱ्यवचव जीर् गेलव म्हिनू रविरवर्वांची बवयको दरर्ेळी
शिव्यविवप तर देतेच शिर्वय ती कधीही ितदवन करवयलव देखील
जवत नवही. आज िल
ु वचे नवर् ितदवन यवदीत आले होते आशि
त्यवलव ितदवन करण्यवस त्यवची आई शर्रोध करत होती. पि िल
ु वने
आईलव ितदवनवचे िहत्र् सिजवर्नू सवांशगतले की, त्यवर्ेळी कवही
लोकां जर बवबवांनव ितदवन के ले असते तर बवबव शर्जयी झवले
असते. शनर्डिक
ु ीत एक एक ितदवन अत्यांत िोलवचे आहे.
त्यविळ
ु े चल आपि ितदवन करू असे म्हिनू ते दोघे ितदवन
कें द्रवकडे रर्वनव झवले.

18) कुस्ती
दरर्षी रविनर्िीलव टवकळी येथे खपू िोठी जत्व भरते. सिु वरे
नऊ शदर्स येथे यवत्व भरशर्ली जवते. अनेक लहवन िोठे खेळिीचे
दक
ु वनां आशि शर्शर्ध खेळ त्यवशठकविी आलेली असतवत.
आकविपवळिव आशि तबां िू धील शसनेिव पवहण्यवची िजव कवही
औरच असते. टवकळीच्यव गवर्वची जत्व म्हिजे आजबू वजच्ू यव
लोकवांसवठी एक पर्ािी असवयची. टवकळी येथनू दीड शकिी
अतां रवर्र असलेल्यव गजु री येथील बवबू त्यव जत्ेत आपल्यव
शित्वांसोबत जवतो. सर्ा खेळ खेळून झवल्यवर्र रविनर्िीच्यव
िेर्टच्यव शदर्िी त्यवशठकविी कु्तीच्यव ्पधेचे आयोजन के ल्यव
जवते. सवयांकवळी सयू ा अ्तवलव जवण्यवच्यव र्ेळेत कु्तीलव प्रवरांभ
होते. बवबू आशि त्यवचे शित् कु्ती पवहण्यवसवठी जवतवत. बवबल
ू व
कु्तीची थोडी ओळख असते आशि त्यवत त्यवलव रस ही असते.
िनवत शर्चवर करतो की आपि ही एक कु्ती खेळवर्ी. िग तो ही
िैदवनवत उतरतो आशि एक कु्ती खेळतो. कु्तीचे एक-दोन
डवर्पेच त्यवलव िवशहत असल्यविळ
ु े सिोरच्यव पशहलर्वनवलव
ििवत शचत करतो, त्यवत त्यवलव र्ीस रुपये शिळतवत. हव खेळ
चवलू असतवनव तेथे टवकळी गवर्वतील िवळेचव शििक त्यवचव

खेळ पवहून आनांशदत होतो. त्यवच्यवजर्ळ जवऊन त्यवची चौकिी
र् शर्चवरपसू करतो. तेंव्हव बवबू आपली पिू ा िवशहती सवगां तो. त्यवचे
सवतर्ी पयंतचे शििि झवले असनू पढु ील र्षी आठव्यव र्गवात
शिकण्यवसवठी बवहेरगवर्ी जवयचे आहे असे सवांशगतले. त्यवर्र त्यव
गरुु जींनी त्यवलव पढु ील र्षी आठव्यव र्गवात टवकळीच्यव िवळेत
प्रर्ेि घेण्यवसवठी सवांगतो. बवबू देखील आनांदवत उड्यव िवरत घरी
जवतो. कु्तीच्यव ्पधेत र्ीस रुपये शजक
ां ू न आलो असे आपल्यव
आईलव िोठ्यव अशभिवनवने सवांगतो. आईलव देखील बवबच्ू यव यव
कविवचे खपू कौतक
ु र्वटते. जनू िशहनव उजवडतो. तसव तो आपली
टीसी आशि िवका िेिो घेऊन टवकळीच्यव िवळेत जवतो. कु्ती
खेळतवांनव भेटलेले शिांदे सर शतथे होते. त्यवांच्यव िवफा त आठव्यव
र्गवात तो त्यव िवळेत प्रर्ेि घेतो. शिांदे सर हे शपटी शिकशर्िवरे
असतवत र् ते खेळवचे शििक असतवत. त्यवनां ी बवबल
ू व शर्शर्ध
खेळवसोबत कु्तीचे अनेक डवर्पेच शिकशर्तवत. पवर्सवळी क्रीडव
्पधेत बवबू भवग घेतो आशि तवलक
ु व पवसनू ते शजल्ह्यव्तरवर्र
आपली कविशगरी दवखशर्तो. कु्तीच्यव ्पधेत तो शजल्ह्यवत
पशहल्यव क्रिवांकवर्र येतो. त्यवांच्यव यव खेळविळ
ु े गवर्वचे आशि
िवळेचे नवर् शजल्ह्यवत सर्ादरू पसरते. दहवव्यव र्गवात शिकत
असतवांनव कु्ती ्पधेत त्यवची शर्भवग्तरवर्र शनर्ड होते. तेथे
देखील कु्तीच्यव ्पधेत अव्र्ल क्रिवांक शिळर्नू आपल्यव

िवळेचे नवर् किवशर्तो. हळूहळू त्यवचे नवर् शर्भवगवत सर्ादरू
पसरते. पि त्यवच्यवसोबत एक र्वईट घटनव घडते ते म्हिजे तो
दहवर्ीच्यव परीिेत नवपवस होतो. कु्ती खेळण्यवच्यव नवदवत तो
अभ्यवसवकडे लिच देत नवही. सरुु र्वतीपवसनू त्यवचे गशित आशि
इग्रां जी हे शर्षय खपू च कच्चे होते. दोन-तीन र्ेळव परीिव देऊन
पवशहलव पि त्यवलव कवही यि शिळवले नवही. येथनू च त्यवच्यव
जीर्नवलव र्ेगळी कलवटिी शिळवली. त्यवलव आतव कोित्यवच
िवळव िहवशर्द्यवलय िधनू त्यवलव खेळवयलव शिळत नव्हते.
आपली कु्ती खेळण्यवची भक
ू भवगर्वर्ी म्हिनू तो शर्शर्ध गवर्वत
भरल्यव जविवऱ्यव जत्ेच्यव शठकविी खेळवयलव जवऊ लवगलव.
टवकळी ची जत्व त्यवची घरची बनली होती. दरर्षी पशहलां बिीस
त्यवच्यवच नवर्वने ठरर्लेलां असल्यवचे. त्यवची कु्ती खेळण्यवची
पद्धत पवहून सवरे च परे िवन होत असे. त्यव पचां क्रोिीत त्यवलव
हरर्िवरव कोिी तयवर झवलव नव्हतव. पि बोरगवर् येथे शदर्वळी
शनशित्तवने एक भव्य कु्ती ्पधवा आयोशजत करण्यवत आली होती.
त्यव ्पधेत रवज्यवतील अनेक िल्ल त्यवशठकविी आले होते.
त्यवशठकविी बवबू कु्ती खेळण्यवसवठी िैदवनवत उतरतो. त्यव
कु्तीत त्यवलव दगव होते आशि सिोरचव पशहलर्वन जव्तच हुिवर
आशि तगडव होतव. कु्ती खेळतवनव बवबचू े हवत िोडले जवते. बवबू
जोरजोरवत ओरडतो लगेच तेथील पांच आशि इतर लोकां त्यवांची

सोडर्िक
ू करतवत. तेथनू बवबल
ू व दर्वखवन्सयवत नेतवत. त्यवच्यव
दोन्सही हवतवलव प्लॉ्टर बवधां ल्यव जवते. डॉक्टर सक्त सचू नव देतवत
की यवपढु े कु्ती खेळवयचे नवही. यवच शठकविी बवबच्ू यव िनवतील
सर्ा ्र्प्न सांपनू जवतवत. शिांदे सर त्यवची दर्वखवन्सयवत जवऊन भेट
घेतवत. बवबल
ू व अश्यव अर््थेत पवहून शिांदे सर खपू उदवस होतवत
आशि तेथनू शनघनू जवतवत.

नासा येवतीकर
याांची ई सावहत्यवरील पस्ु तके
कव्हरवर एक वललक करा आवण अख्खां
पस्ु तकच हजर.

ई सात्रहत्य प्रत्रतष्ठानचं हे तेरावं वषं.
नासा येवतीकर यांचं ई सात्रहत्यवर हे दहावं र्ुस्तक.
नवसव येर्तीकर हे नवांदडे च्यव ग्रविीि भगवतील शििक.
शर्द्यवर्थयवंप्रती शिकर्ण्यवची र् शर्कवसवची प्रचांड तळिळ, देशप्रेि
आशि उपजत दैवी प्रशतभव यवचां े फ़ळ म्हिजे त्यवचां े लेखन. ते सिवज
सधु ारण्यवच्यव शहरीरीने लेहीतवत. एक जोिदवर ऊजवा त्यवांच्यव
लेखनवत असते. पि अिव लेखकवांनव योग्य प्रकविक शिळिां
कठीि जवतां. एकतर ग्रविीि िहवरवष्रवत प्रकविक किीच. त्यवत
लेखक प्रशसद्ध नसल्यविळ
ु े त्यवच
ां ी प्ु तकां वकतीही चागां ली असली
तरी शर्कली जवत नवहीत. त्यविळ
ु े प्रकविक नवीन लेखकाांची
प्ु तकां छवपत नवहीत. कधीकधी तर न र्वचतवच परत करतवत.
आशि प्रकविन झवलेच नवही तर हे नर्ीन लेखक प्रशसद्ध होिवर
कसे? यव दष्टु चक्रवत अनेक प्रशतभव गभवातच िवरल्यव जवतवत. अगदी
“िृत्यजांु य”कवर शिर्वजी सवर्ांत याांचां प्ु तक तीन र्षं कोिी
प्रकविक र्वचनू ही पहवत नव्हतव. यव दष्टु चक्रवतन अनेक तरूि
लेखकवच्ां यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.
आतव नेटर्र नर्लेखकवनां व र्वचकवपां यंत पोहोचर्ण्यवचे कवि
अनेक सां्थव करत आहेत. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५
लवखवांहून अशधक र्वचकवांपयंत यव नर्ीन लेखकवांनव नेण्यवचे कवि
ही स्ां थव करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेखकवनां वही कोितवही खचा नवही.

भशर्ष्य कवळवत लेखकवांनव भरघोस िवनधन देण्यवची ई सवशहत्यची
इच्छव आहे. नर्ीन उत्कृ ष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहेत.
त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस ्ततु ी तर कवहींच्यव
र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीके लव positively घॆऊन हे लेखक
आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री
पवटील, कोिल िवनकर, सरु ज गवतवडे, अनपु सवळगवर्कर,
बवळवसवहेब शिपां ी, चदां न शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरखी,
चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, ओकां वर झवांजे, पांकज घवरे ,
शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत शिांद,े शनरांजन कुलकिी, चवरुलतव
शर्सपतु ,े कवशताक हजवरे , गिेि सवनप, िनोज चवपके , िहेि जवधर्,
िनोज शगरसे, िृदल
ु व पवटील, शनलेि देसवई, सनहव पठवि, सजां य
बनसोडे, सांजय येरिे, िांतनू पवठक, श्रेशिक सरडे, िभु ि रोकडे,
सधु वकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपू ेि कांु भवर, सोनवली सविांत,
के तकी िहव, शर्शनतव देिपवडां े, सौरभ कोरगवर्ां कर, शिशलदां
कुलकिी, िभु ि पवटील, आशिष कले, सरु ें द्र पवथरकर, प्रीती
सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्हे, गिेि ढोले, सशचन
तोडकर, िहेि पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक हजवरे ,
शकरि दििख
ु े, जगशदि खवदां र्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी,
गौरी कुलकिी, शजतेि उबवळे , शप्रति सवळुांखे, ्र्ीटी िहवले,
अांबरीि गरु र्, अशर्नवि जविदवर, गौरर् नवयगवांर्कर, प्रशितव
ठवकूर, अशनल शपसे, अनवशिकव बोरकर, पर्न सोनर्िे, रवजेंद्र

िेळके , पर्ु वा रवउत, धनांजय कलिष्टे, र्ैभर् तवांबटकर, बाळासाहेब
वशांपी, नासा येवतीकर, सजु ाता वसद्धा असे अनेक तरूि लेखक
सवतत्यपिू ा लेखन करत आहेत.
िरवठीत हौिी लेखकवच
ां ी किी कधीच नव्हती. आतव
हौसेच्यव र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गभां ीरपिे पहविवरे ,
आपल्यव लेखनवलव पैलू पवडण्यवकडे लि देिवरे तरूि लेखक येत
आहेत. ही नर्ीन लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन
जगवत ्थवन शिळर्नू देतील. त्यवच्ां यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव
उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो.
जगवतील सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू िरवठीची
ओळख जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनदां .
यव यिवत ई लेखकवच
ां व शसहां वचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.
ब्स. अजनू कवय पवशहजे?
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