
 

 

 

  



माळीण ते गोसखेरु्द 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना 

या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत 

एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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या कादबंरीतील सर्व स्थळे, 

व्यक्ती र् घटना काल्पननक 

असून तयांचा कोणाही स्थळ, 

व्यक्ती र्ा घटनेशी प्रतयक्ष र्ा 

अप्रतयक्ष संबंध नाही. तसा तो 

आढळून आल्यास तो 

ननव्र्ळ योगायोग समजार्ा. 
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हळूहळू काळ सरकत चालला होता. विजयाला 

वतचे गेलेले वििस आठित होते. ती आता म्हातारी 

झाली होती. म्हातारपणाचे ि ुःख वतला छळत होते. पण 

आता उपाय नव्हता.  

  बाहरे पाऊस पडत होता. त्या त्या पािसात वतच ं

घर पडत चालल ं होतं. ढेकळं पािसात खाली 

कोसळताना विसत होती. वतला अगिी बचेैन िाटत होतं. 

धरणीमाता कोपल्यासारखी दृष्ट झाली होती. गािात 

भ स्खलन झालं होतं. अशा बातम्या वतला आठित 

होत्या.  

 माळीण नािाचं ते गाि. भ स्खलनामध्ये एक गाि 



गडप झालं होतं.  

 असाच पाऊस स रू होता. गािात आवण अचानक 

िरड खचली ि त्या िरडेत गाि गडप झालं. तब्बल आठ 

वििस लागले होते माळीण गािातील मलमा उपसतांना. 

रात्री झोपेत असतानाच ही घटना घडली होती. िाटत 

होतं की इथे गािच नव्हतं. सकाळी जेव्हा इतर मंडळी 

उठली. तेव्हा मावहती पडलं होतं. माळीण गािाचा 

िरडीनं घास घेतला होता. त्याम ळे शारीररक ि ुःखापेक्षा 

मानवसक धक्काही बसला होता. मितीचा काही वठकाणा 

नव्हता.  

 नासानं या ि घघटनेची आधीच कल्पना विली असली 

तरी गािानं ते ऐकलं नसल्याने आज त्या ि घघटनसे 

गािाला सामोरे जािं लागलं होतं. कोणी हळहळत होतं. 

तर कोणी तंत्रज्ञान असतं तर ह े लोक िाचल े असत े

असेही म्हणत होते.  

 गाि... अख्खं गाि भसू्खलनात गाडल ं जाताच 



सरकारी यंत्रणा सविय झाल्या. स न्न मने संततधार आवण 

मशीनच्या आिाजात माळीणचं खोिकाम स रू झालं. 

त्याच बरोबर पररसरात ि गंधी पसरू लागली. 

वढगार् याखालनू एक एक मतृिहे बाहरे पडू लागला.  

 कोणी वजिंतही बाहरे पडत होता. त्या िगूधंीला 

थांबिण्यासाठी औषध फिारणी स रू झाली होती. जी जी 

माणसं वजिंत सापडत होती. त्या माणसांना रुग्णालयात 

तातडीने पाठिण्यात येत होतं. अंब लन्स अध्याघ तासातच 

मावहती होताच पोहोचल्या होत्या. त्या वजिंत माणसािर 

तातडीनं उपचार करणं स रू झालं होतं. त्यातच जे जे मेल े

होते. त्यांना सरकारन ेपाच पाच लाख रुपये मजंरू केले 

होते. काही सामावजक संघटना सविय झाल्या होत्या. 

त्याही संघटना या गािच्या मितीसाठी धािनू आल्या 

होत्या. नव्ह े तर येतच होत्या. कोणी पैसाअडका तर 

कोणी कपडेलत्ते तर कोणी औषधाचंी मित करीत होते. 

तब्बल आठ वििसानंतर ३१९ मतृिहे बाहरे आले होत.े 



तर कोणी अंिाजही बांधत होते की या भसूखलनात ८० 

टक्के लोक मरण पािले असतील.  

प णे वजल्हा... या वजल्यात डोंगरांमध्ये िसलले े

माळीण गाि ३० ज लै २०१४ ला प्रचंड पािसाम ळे िरड 

कोसळून ह ेएक गाि गाडलं गेलं. त्यात प्रचंड पािसाम ळे 

िरड कोसळून ह ेगाि गाडलं गेलं वढगार्याखाली. त्यात 

वित्तहानी तसेच मन ष्यहानी झाली. या बातमीन े

महाराष्रच नाही तर अख्खा िशे हािरला. ितघमानपत्र 

तसेच काही प्रसार माध्यमातनू या घटनेच्या बातम्या 

पसरल्या. ही ि घघटना नैसवगघक होती. हळूहळू पाहता 

मतृिहेाची संख्या १०५ झाली होती. मतृिहेाला उपसण े

स रू होते. अशातच एनडीआरएफच्या जिानामं ळे 

वढगार्याखालनू आठ जण बाहरे पडले. काही जण तर 

िघूघटनेमागील कारण शोधण्यात मग्न होते. कोणी म्हणत 

होते िकृ्षतोडीम ळे ही घटना घडली. िकृ्ष जास्त तोडल े

गेल्याने या मातीला जी मळू धरून ठेितात. ती म ळं 



जवमनीत नसल्याने ही िरड खचली. भ स्खलन घडून 

आज चार िषघ झाली होती. सरकारने या ज न्नर मधील 

तळमाचीत लाखो रुपये खचघ केले होते. तरी फारसं 

माळीणिासीयांचं प निघसन झालं नाही. लोकं मितीसाठी 

ओरडत होते. तरी सरकार पावहज े तेिढ े माळीणला 

गतिैभि प्राप्त करून िऊे शकत नव्हते. सरकारचेही 

बरोबर नसले तरी वकतीही मित कायघ केलं तरी ज नं 

गतिैभि एखाद्या गािाला प्राप्त होत नाही. हचे माळीण 

यांच्याबाबतीत होत होत.ं सकाळी साडेसातला होत्याच ं

नव्हतं झालं होतं. विजयाला सगळं आठित होत.ं कारण 

तीच या गािाची प्रत्यक्ष साक्षीिार होती. ती त्यािेळी 

सातिीत होती.  

 भसू्खलन म्हणजे काय? भ स्खलन कसे होते? का 

होते? ह ेवतनं भगूोलात अभ्यासले होते. त्याचबरोबर वतन ं

वहरोवशमा नागासाकी अभ्यासला होता. मोहेंजोिारो ि 

हडप्पा संस्कृतीमध्ये कशी शहरं गाडली गलेी आज 



समजत होतं. बहुतेक प्रचंड पािसाम ळे ही शहरं गाडली 

गेली असेल निीच्या गाळात. असे वतला िाटत होते. 

आज मोहेंजोिारोचं उत्खनन वतनं प स्तकात िाचलं होत.ं 

त्यािरून ते सहज स ंिर असेल याची कल्पना 

जनसामान्यांना आली होती.  

 हडप्पा संस्कृतीचा काळ समजनू घेण्याच्या 

िेगिेगळ्या पद्धती होत्या. सयूाघस्त झाला की रात्र ि 

सयूोिय झाला की सकाळ, सयूाघस्त झाला की रात्र होते. 

तेव्हा अंधार पडू लागते. काळाचे विभाजन वििस आवण 

रात्र या मध्ये झालेले असनू असे वकत्येक काळ गेले, ज्या 

काळात हडप्पा संस्कृती उियास होती. ज्यािेळी हडप्पा 

मोहेंजोिारोच ं संशोधन झालं होतं. त्यािळेी तेथ े

सापडलले्या मतूी ि ताम्रपट यािरून ती संस्कृती वकती 

िषाचंी ज नी असािी याची कल्पना येते. ह े सगळं 

आठित होतं विजयाला.  

 माळीणच्या भ स्खलनात विजयाचे आई-िडील 



वढगार् यात गाडले गलेे होते. वतचे भाऊ-बहीण सगळे 

मरण पािले होते. वतच एकमेि वजिंत िाचली होती.  

  

 

सकाळ झाली. तशी सरकारी यंत्रणा माळीणगाि 

पयंत येऊन पोहोचली होती. काही गािकरी िाचले होते. 

त्यांचीही म लं मरण पािले होती. कोणाचे मायबाप तर 

कोणाची म लगी मरण पािली होती. कोणाच े भाऊ-

बवहणी मरण पािले होते. गायी ग रं पश पक्षयाचंी तर काही 

खैरच नव्हती. पक्षी वकलवबल वकलवबल आिाज करीत 

होते.  

 भ तकाळात अनेक घटना घडून गेलले्या असतात. 

आपले िय िहा िषे असेल तर आपल्या जन्माची घटना 

िहा िषांपिूी घडली. असा अथघ होतो. मग आपल्या िय 

िीस िषघ असेल तर ती घटना िीस िषाघपिूीची. याला 

भतूकाळ म्हणतात. या घटना जशा ज न्या होतील, 



तसतसे त्याला इवतहास म्हणता येईल. भतूकाळात 

घडलले्या घटना या जसेच्या तसे प न्हा घडिनू आणणे. 

हा प्रयोग करणे शक्य नसते. असे असल ेतरी त्यातील 

प रािा शोधण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा िापर करािा 

लागतो. त्यासाठी आिश्यक असेल तर शासनाची मित 

घेतली जाते.  

 प्राचीन िस्त,ू िास्त , वशल्पे भांडी, नाणी, कोरीि 

लेख, ताम्रपट, हस्तवलखीत,े लोकांच्या स्मरणात 

असलले्या कथा-कहाण्या, लोकगीते या आधारािर 

इवतहासाचे अिलोकन केले जाते. अशा घटना का 

घडतात? याचा विचार केल्यास माणसाच्या व्यविगत 

तसेच सामान्य कृतीच्या पररणामातनू मानिी समाजाच्या 

प्रगतीसाठी पोषक िातािरण वनमाघण होत असते. त्याचा 

पररणाम हा िनैंविन जीिनािर होत असतो. एखाद्या 

गािातील लोक एकज टीने, एकमेकांच्या मितीने सगळी 

चांगली कामे करीत असतील, तर गािचा विकास होतो. 



पण तीच कामे िाईट स्िरूपात करीत असतील तर 

गािाची अधोगती होते. माळीण गािाबद्दल तेच झाल ं

होतं. झाललेी िकृ्षतोड ही बाब गािाच्या अधोगतीच्या 

कारण ठरलं होतं.  

 त्या त्या गािाच्या, वजल्याच्या, राज्याच्या, 

िशेाच्या स्िातंत्र्याचा इवतहास असतो. त्याप्रमाणे पथृ्िी, 

पथृ्िीिरील डोंगर, जलाशय, प्राणीसषृ्टी, माणसू यांचा 

स्ितंत्र इवतहास आह.े भतूकाळ, ितघमानकाळ आवण 

भविष्यकाळ ह ेस्ितंत्र अशा साखळीने जोडललेे असनू 

त्यांचा परस्पर संबंध आह.े  

 विविध मानिी समाजाने भतूकाळात वनमाघण 

केलेल्या अनेक िस्त ू ि िास्त ू यांचे अिशेष अनेक 

वठकाणी वठकाणी पाहायला वमळतात. त्यातील सिघ 

जवमनीिर असतात असे नाही. िषाघन िषे प राने िाहून 

आणलले्या काळात वकंिा िार् याने िाहून आणलेल्या 

मातीचे थर साचनू त्याखाली गाडले जातात. मानिान े



घडिलले्या िास्त ू ि िस्त ू यांच्याप्रमाणे मानि आवण 

प्राणी यांच्या सांगाड्याचे अिशेषही अशाच पद्धतीन े

गाडले जातात. जे माळीण गािात झालं. जवमनीखाली 

गाडले गेलेले प रािशेष उजेडात आणण्यासाठी 

जवमनीचा एकेक थर अत्यंत शास्त्रश द्ध रीतीन े तपासनू 

काळजीपिूघक रीतीने खणण्याला प रातत्िीय उत्खनन 

म्हणतात. प रािशेष वजथे सापडू शकतील अशा 

स्थळांचा शोध घेऊन त्याची नोंि ठेिली जाते. त्यानंतर 

उत्खनन केले जाते.  

 मोहेंजोिारो हडप्पा संस्कृती जवमनीखाली िबली 

गेली. याचे कारण त्यािेळचं प्रगत तंत्रज्ञान अभाव. 

ज्यािेळी मोहेंजोिारो प राच्या पाण्याने जवमनीत गाडल्या 

गेले. त्या िेळी ताबडतोब या गािाच्या उपसा झाला नाही 

वकंिा गाळ उपसला गेला नाही. म्हणनू त्या वठकाणी ती 

संस्कृती आजतागायत िबनू रावहली. अशा वकत्येक 

संस्कृत्या या काळाच्या ओघात िबल्या गेल्या. 



बँबीलोवनयन ही संस्कृती त्यातील एक.  

 काळ मोजण्याचे काही एकक आहते. सेकंि, 

वमवनट, तास, वििस, आठिडा, पंधरिाडा, मवहना, िषघ, 

शतक सहस्रक. सेकंि सिाघत लहान एकक. स मारे 

साडेचार अब्ज िषापंिूी आपली सयूघमाला वनमाघण 

झाली. आपली पथृ्िी ही सयूघमालेतील एक ग्रह आह.े 

पथृ्िीची उत्पत्ती िखेील साडेचार अब्ज िषांपिूीची. 

काही घटना, त्यांची मावहतीही आपल्याला जवमनीखाली 

गाडल्या गलेेल्या प राव्याच्या आधारे वमळिािी लागत.े 

तो प रािा अिशेषाच्या स्िरूपात असतो. मातीचे एकािर 

एक थर साचलेले असतात. त्यािरूनही कालखंड ठरतो. 

एखाद्या मातीचं भांड जवमनीच्या वकती खाली वमळाले? 

त्यािरून त्या भांड्याचा काळ ओळखता येतो. झाडाचे 

िय मोजतांना झाडाच्या खोडाचे एक िलय िरिषी 

िाढत जाते. ह े िलय मोजले की झाडाचे िय कळते. 

लाकडी िस्तहूी अशाच पद्धतीने मोजल्या जातात.  



 शास्त्रीय संशोधनाच्या आधारे स मारे साडेचार अब्ज 

िषांपिूी अत्यंत तप्त िाय ू आवण धळू. त्यांनी वमळून 

बनलेला प्रचंड मोठा गवतमान ढग अिकाशात वनमाघण 

झाला. त्याच्या अत्यंत िेगिान चिाकार गतीम ळे त्याच ं

विभाजन होऊन सयूघ आवण पथृ्िी तसे त्याच्या भोिती 

वफरणारे ग्रह ि उपग्रह तयार झाले. याची उत्पत्ती 

होण्यासाठी ८० कोटी िषघ लागली. असे म्हणतात की 

पाण्यात प्रथम आविजीि वनमाघण झाले. ह े एकपेशीय 

जीि होत. त्यानंतर बहपुशेीय सजीि वनमाघण झाले.  

 आपले अवस्तत्ि वटकिनू ठेिण्याच्या प्रयत्नात 

एखाद्या प्राण्याच्या शरीररचनेत आपोआपच काही बिल 

घडून येतात. कालांतरान ेतेच बिल आन िांवशकतेचे रूप 

धारण करतात. अशा प्रकारे मळू प्राणी जातीपेक्षा निीन 

जाती उियाला येतात. याला उत्िांती म्हणतात. या 

प्रवियेत मळू प्राणीजात नष्ट होत त्याच्या प्रजाती निीन 

िातािरणाशी ज ळिनू घेतात. त्या ज्या ज ळिनू घते 



नाहीत त्या प्रजाती नष्ट होतात. पथृ्िीिर प िी डायनासोर 

होते. आता ते नाहीत. त्याचे कारण हचे आह.े 

वनसगाघतील संकट वकंिा िातािरणात झालेला अचानक 

बिल याम ळे कोरोनासारखी महामारी येते. याम ळे 

माणसाच्या शरीरािर वकंिा अियिािंर पररणाम होतो. 

त्याम ळे अशा संकटाशी सामना करण्यासाठी आपल्या 

शरीराची रचना बिलते. अपषृ्ठिंशीयचे पषृ्ठिंशीय सजीि 

बनतात. अस्तनचे सस्तन बनत असतात. पण त्यात ह े

बिल केिळ त्या त्या त्या पररवस्थतीतनू ि िातािरणातनू 

घडत असतात. उत्िातंीच्या प्रवियेत शरीर रचनेत 

जीभेचा विस्तार झाला. जीभ ही पिूी जाड होती. ती 

आता पातळ ि लांबलचक बनली. त्याम ळे उच्चार 

काढणे सहज स लभ झाले.  

 ज्याप्रमाणे मानिाच्या शरीरात बिल झाला. 

त्याप्रमाणे अन्नधान्य ि पश पालन यांमध्येही बिल 

झाला. बिलत्या पररवस्थतीचा सामना करीत असताना 



मानिाच्या शरीराने सिाघत प्रथम वपष्टमय पिाथघ 

स्िीकारले. त्याम ळे सहावजकच शरीरात काबोिकाच े

प्रमाण िाढले. त्यानंतर हळूहळू त्याला वस्नग्ध ि प्रवथन े

तसेच जीिनसत्त्ि ि क्षाराची मावहती झाली.  

 याला क्षार म्हणतात. याला जीिनसत्त्ि म्हणतात. हा 

वस्नग्ध, हा वपष्टमय. ह ेमानिाला अवजबात कळत नव्हतं. 

पश पालन ि शेतीला स रुिात झाल्यापासनू मानिांना 

केलेली तांवत्रक आवण इतर प्रकारची िाटचाल ह े

आध वनक संस्कृतीचं द्योतक आह.े मानिी उत्िांतीच्या 

इवतहासाची मांडणी ही पणूघत: मानिी हाडाच्या 

आतापयंत झालले्या संशोधनािर अिलबंनू आह.े 

पररवस्थती तसेच संकटाशी सामना करताना ज्याप्रमाण े

मानिाच्या शरारचनते बिल झाले. त्याप्रमाणे बिल ह े

मानिाच्या आर एन ए ि डी एन ए तही झाले. हाडातही 

झाले. ही हाडे जेव्हा मातीत गाडली गेली, तेव्हा की हाडे 

कालसदृश जेव्हा सापडली. तेव्हा त्यामध्ये िेगिेगळ्या 



काळात कोणता बिल झाला ह े लक्षात यायला िेळ 

लागला नाही.  

 आज काही िशेामंधील लोकंच गोरे, तर काही 

िशेांमधील लोक काळे असतात. ह ेत्या त्या वठकाणच्या 

पररवस्थतीन सार त्याचंी शरीररचना असते. 

कोरोनासारख्या महामारीत हाच बिल विसतो. ज्यांची 

शरीररचना या आजाराशी लढायला तयार होती. त े

अजनूही जगत होते, नव्ह ेतर कोरोनासारख्या महामारीचा 

सामना करताना ज्या गोष्टी आिश्यक नव्हत्या. त्या त्या 

गोष्टी शरीराने काढून बाहरे फेकल्या होत्या.  

 भारतामध्ये प राश्मय गीन हत्याराचे अिशेष 

काश्मीरपासनू तावमळनाडूपयंत तसेच होशंगाबािजिळ 

हथनोरा गािात वमळाले. महाराष्रात नावशक गंगापरू 

आवण नेिास्याजिळ वचरकी नेिासा इथेही काही 

अिशेष वमळाले. हिामान आवण पयाघिरणातील 

बिलाम ळे मानिाची जीिनपद्धती सारखी बिलली. 



मोठी गरज पोटाची होती. ती गरज पणूघ करताना 

मानिाला कस लागला. त्यातच वशकार करणे, कंिम ळे 

खोिनू खाणे ि प ढे जाऊन शेती करणे या गोष्टी माणसू 

वशकला. त्यासाठी त्यांनी हत्यारे बनिली. अशी हत्यारे 

राजस्थान मधील बागोर, मध्यप्रिशेातील भीमबेटका, 

ग जरात मध्ये लाघनज, महाराष्रात जळगाि वजल्यात 

पाटणे येथे वमळाली आहते. पयाघिरणातील या बिलाम ळे 

ि माळीण सारख्या नैसवगघक संकटाम ळे मँमोथ सारखे 

काही महाकाय प्राणी नष्ट झाले. काही आजारानं िखेील 

मरण पािले.  

 संकटािर मात करण्यासाठी प्रथम गाि ि त्यानंतर 

गािाची रचना झाली. मग गािातील व्यापाराची ि साधन 

संपत्तीच्या िाटपाची ही व्यिस्था स रळीत चालािी 

म्हणनू, लोकांनी एकमकेांना सहकायघ करािे म्हणनू, 

गािात वनयम तयार केले गेले. त्या वनयमाची 

अंमलबजािणी करण्याची जबाबिारी ज्याच्याकडे गेली. 



त्याला कतेपण वमळाल.ं मग व्यिस्था वनमाघण झाली. 

त्यानंतर शासन व्यिस्था. त्यातच प ढे परू, जंगली 

जानिर, ग रे चोरून नेणारे, बाहरेचे लोक, आजार यािर 

संरक्षण वमळविण्यासाठी काही उपाय योजना करण्यात 

आल्या. काही वठकाणी वभंती बांधण्यात आल्या. काही 

वठकाणी घर उंचािर बाधंण्यात आली. काहींना जंगली 

प्राण्यांपासनू रक्षण करण्यासाठी हत्यारे बाळगण्याची 

परिानगी विली गलेी.  

 थंडी, ऊन, िारा, पाऊस या पासनू संरक्षण 

करण्यासाठी घरे बांधण्यात आली. प ढे पती-पत्नी त्यांच े

नातेिाईक त्या एकत्र क ट ंबात राहू लागले. जंगली 

जनािरांच्या सामना करण्यासाठी तसेच रोगराईच्या 

पद्धती विकवसत नसल्याने एकाच क ट ंबात अनेक व्यिी 

राहात. त्यांना अन्न उत्पािनाच ेतंत्र माहीत नसल्याने त े

एखाद्या वठकाणी अन्न संपलं की ि सरीकडे जात. याला 

भटकंती म्हणत. ऊन, िारा, पाऊस यापासनू संरक्षण 



व्हािे म्हणनू घराच्या रचना िेगिेगळ्या होत्या. मतृ 

व्यिींना ते घराच्या अंगणात वकंिा घरात प रत. 

व्यिीच्या क ट ंबाची असलेला संबंध मले्या नंतर नाही 

असा त्याचा उद्दशे होता.  

 िस्तचूे उत्पािन मोठ्या प्रमाणात स रू झाल्यानतंर 

व्यापारात िाढ झाली. िरूिर पसरललेी व्यापारी मालाची 

िाहतकू मोठ्या प्रमाणात उत्पािन करणारी उत्पािनाची 

कें द्र, त्याम ळे अनेक प्रकारची कामे करणारी मंडळी एकत्र 

आली ि तयार झाली. त्याच्या नोंिी ठेिणे गरजेच े

झाल्याने वलपी तयार झाली. व्यापारातील भरभराट हचे 

एकमेि कारण आह ेकी ज्या कारणाने नागरी संस्कृतीचा 

विकास झाला. या नागरी संस्कृतीत मेसोपोटेवमया, 

इवजप्त, चीन, हडप्पा यांचा समािेश होतो. या संस्कृती या 

निीच्या काठािर िसलेल्या होत्या. कारण मानिाला 

जगात जगायला सिाघत प्रथम पाण्याची गरज असते. 

विहीर बांधण्याचे तंत्रज्ञान विकवसत नसल्याने पाणी 



म बलक प्रमाणात वमळािे. यासाठी निीचा भाग 

राहण्यासाठी योग्य समजला गेला. निीमध्ये िसलले्या या 

संस्कृतीत टायग्रीस, य ृ ृफे्रटीस या िोन नद्यांमध्ये 

मेसोपोटेवमया, नाईल निी मध्ये इवजप्त, वसंध ूनिी मध्ये 

हडप्पा, होयांग हो निीमध्ये चीन या संस्कृतीचा समािेश 

होतो. या संस्कृत्या नद्यांमध्ये विकवसत झाल्या. पण 

काळान सार त्या गाडल्या गेल्या ि प ढे त्याचं उत्खनन 

झाल्यानं त्या संस्कृत्या काही काळात अवस्तत्िात होत्या. 

ह ेवसद्ध झालं आह.े  

 विजया ह ेसिघ वशकले होती. या घटनेिरून ह ेसिघ 

आठित होतं वतला. त्याच बरोबर आठित होते वतथ े

मायबाप. जे त्या मलब्यामधनू वनघणार होते.  

 पथृ्िीची विभागणी जमीन ि पाणी या मध्ये झालेली 

आह.े पाणी ७१ टक्के ि जमीन २९ टक्के आहे. हिा, 

पाणी आवण जवमनीची ही विभागणी झाललेी आह.े 

हिेला िातािरण, पाण्याला जलािरण ि जवमनीला 



वशलािरण म्हणतात. या वतन्ही मध्ये व्यापलले्या 

सजीिांच्या आिरणाला जीिािरण म्हणतात. पथृ्िीच्या 

सभोिती िातािरणाचे म्हणजे हिेचे थर आहते. यािर 

स्थाय ू रूपातील नैसवगघक घटनांकडे आपण साधन 

म्हणनूही पाहतो. म्हणजे या घटकांचा िापर आपण 

आपल्या गरजा पणूघ करण्यासाठी करतो. पथृ्िीिर 

असणार्या हिेत नायरोजन, काबघन डाय-ऑक्साइड 

िाय,ू ऑवक्सजन, नायरोजन इत्यािी िाय ू असतात. 

तसेच ऑगघन, हवेलयम, वनऑन, विप्टोन, झेनॉन ह ेिाय ू

िखेील असतात. Argon विजेच्या बल्बमध्ये, हवेलयम 

विमानामध्ये, वनआन रस्त्यािरच्या विव्यामध्ये, तर 

फ्ल रोंसेट पाईपमध्ये विप्टान, झेनॉन फोटोग्राफीमध्य े

िापरतात. या विविध िाय ू तसेच इतर घटकांच्या 

समतोलाम ळे पथृ्िीिर जीिसषृ्टी वटकून आह.े िातािरण 

ह ेविषारी िायपूासनू िाचिण्याची गाळणी आह.े तसेच 

पाऊस यांची उत्पत्ती िातािरणाम ळे झाली आह.े परंत  

कधीकधी कारखान्यातनू होणार्या हिेच्या उत्सजघनािर 



उपाय वनघत नाही. त्यातच हिा प्रिवूषत होते. त्याला िाय ू

प्रिषूण म्हणतात. त्याचाही पररणाम जीिसषृ्टीिर होत 

असतो.  

 िातािरणाच े काही प्रकार पडतात. तपाबंर, 

वस्थतांबर, मध्यांबर, आयनांबर ि बायांबर. पथृ्िीलगत 

तपांबर स मारे तेरा वकलोमीटरचा भाग. पथृ्िीपासनू 

पन्नास वकलोमीटर वस्थतांबर. त्याच्याखाली ओझोन 

िायचूा थर असतो. सयूाघपासनू येणारी हानी कारक 

अवतनील वकरणे ओझोन िाय ू शोषनू घेतो. त्यािरती 

मध्यांबर असते. िाहत कीसाठी िापरली जाणारी सिघ 

विमाने तपांबराच्या िरच्या भागात उडत असतात.  

 विजया िातािरणातील बिल वशकली होती 

आतापयंत. आता वशकत होती. माळीणची घटनाही 

याच नैसवगघक िातािरण बिलाचाच नम ना आह.े असं 

वतला िाटत होतं. ती इवतहास वशकत होती. भगूोल 

आवण सोबत विज्ञान वशकत होती.  



 लहानपणी ती अल्लड होती. माळीण ि घघटना 

होण्यापिूी वतला अभ्यासाचे महत्त्ि िाटत नव्हतं. 

म लांशी खेळणे वतला फार आिडायचे. स नंिा, स मा, 

सारीकाशी वििसभर खेळतांना कधी हिामानाचा 

अभ्यास करण्याची आिड िाटली नाही. भसू्खलन 

म्हणजे काय ि उत्खनन म्हणजे काय? ह ेकधी वतला 

कधीच समजलं नव्हतं. लगोरी, लपंडाि यातच ती म लं 

असल्याने कधी परू, भकंूप, िािळ याकडे वतचं लक्ष 

गेलेच नाही. तर ती अवतशय कमी ग णांनी पास व्हायची. 

कधी अभ्यास केलाच नाही. तरीही...  

 माळीण- डोंगराच्या माथ्यािर िसलेले गाि. या 

गािात आवििासी लोक मोठ्या प्रमाणात राहत होते. 

संपणूघ गाि डोंगर माथ्यािर जरी असला तरी त्यांना 

कोणतीच भीती िाटत नव्हती. त्यांनी कधी कल्पना केली 

नव्हती की भसू्खलनात आमचे गाि बेवचराख होईल. 

गािची माणसं मरतील ि वित्त आवण सोबत मन ष्यहानी 



होईल. मात्र बरेचिा त्यानंी परू, भकंूप, िािळं अभ्यासली 

होती. लातरूला वकल्लारी येथे झालेला भकंूप, तसेच 

मोहाडला आलेला महापरू. या नैसवगघक घटना वकत्येकिा 

या गािानंही ितघमानपत्रातनू तसेच रेडीओिरुन िाचल्या 

तसेच ऐकल्या होत्या. नव्ह ेतर ह ेसिघ नैसवगघक कारणान ं

होतं. ह े त्यांनी अन भिला होतं. काही काही घटना या 

मानि वनवमघत होत्या ि गोसीख िघ प्रकल्पात ब डलेली घरं 

वकंिा भोपाळची िायगूळती. या घटनाचंा मानिवनमीत 

घटनांमध्ये समािेश करता येईल.  

 वकल्लारीला झालेला भकंूप विजयानं कधीकाळी 

लोकांच्या तोंडून ऐकला होता. तथेील लोकांच्या िेिना 

वतला भयंकर जाणित होत्या. पण ह ेभकंूप का होतात? 

परू का येतो? िािळं का होतात? ह ेलहानपणापासनू तर 

आज सातिी पयंत तरी प स्तकात वलवहलेलं असलं तरी 

लक्षात येत नव्हतं. पण ज्यािेळी माळीणची ि ििैी घटना 

घडली. तब्बल ४४ घरं जेव्हा भसू्खलनात गाडली गेली. 



तेव्हा मात्र वतच्या मनात या निीन अभ्यासाची ताकि 

वनमाघण झाली.  

 माळीण गाि, आंबेगाि ताल क्यातील माळीण 

गािािर काळानं वनिघयी झडप घातली. म सळधार पाऊस 

त्याम ळे डोंगर कोसळला. या घटनेत एकश े पन्नास 

गािकरी वढगार् याखाली अडकले होते. वकत्येकांचे बळी 

गेले असतील असा अंिाज व्यि केला जात होता.  

 गािातील लोकांच्या मितीसाठी य द्धपातळीिर 

मितकायघ स रू झाले. बर्याच ॲम्ब लन्स घटनास्थळी 

िाखल झाल्या. प्रशासनाने ताबडतोब वढगारे उपसण्याच े

काम स रू केले. सतत पाऊस स रू, त्याम ळे पररसरात 

वचखल त्याम ळं भरपरू झालेला होता. तरीही जे सी बी चे 

मित कायघ स रू होतं.  

 गािाची लोकसंख्या फि साडेसातशेच्या घरात 

होती. असे सांगत होते. वडंबे धरणाम ळे बेघर झालेल्या 

लोकांना विस्थावपत करण्यासाठी माळीणगाि उभ ं



करण्यात आलं होतं.  

 गाि तसा ि गघम भागात होतं. गािाची लोकसंख्या 

फि साडेसातशेच्या घरात होती. गािकरी तसेच या 

गािात आवििासी जमात जास्त होती. विजया ही 

त्यापैकीच एक. विजया आवििासी समाजातील म लगी 

होती. तो ब धिार वििस होता. ही घटना पाहता रात्रीचे 

तीन िाजता घडली होती. तसेच विशेषता: इटंरनेटच्या 

सोयी बरोबर नसल्याने या भसूखलनाची मावहती 

सकाळपयंत क णालाच वमळालेली नव्हती. त्याम ळे 

पोवलसही गािात िहा िाजेपयंतच आले नव्हते. वडंब े

धरणापासनू चाळीस वकलोमीटरच्या अंतरािर 

असलले्या या गािात जेव्हा पोलीस प्रशासन गािात 

पोहोचल.ं तेव्हा सरकारी यंत्रणा कामाला लागल्या. 

साडेअकराच्या स मारास वपंपरी-वचंचिड राष्रीय आपत्ती 

वनिारण पथकाच्या िोन त कड्या घटनास्थळी आल्या. 

ि पारी साडेबारापयंत सिघ वढगारे उपसण्याचे काम स रु 



झाले. घटनास्थळी पोहोचली तसेच आसपासचे लोकही 

मितीसाठी धािनू आले.  

 गािात पोहोचायला व्यिवस्थत रस्ते नसल्याने मित 

कायाघत विशेषत: अडचणी येत होत्या. तरीही मित काये 

या घटनास्थळी रिाना झाली होती. तब्बल ४४ घर 

मातीत गाडल्या गेल्याने मनाला थरकाप होत होता. 

वनसगघरम्य िातािरणात तसेच वनसगाघच्या क शीत 

िसलेल ंमाळीण गाि उपसलं असल ंतरी त्यांच्या स्मतृी 

आज कायमच काळाच्या उिरात गडप होणार 

मोहेंजोिारो सारख्या की प न्हा गतिैभि माळीणला प्राप्त 

होणार. हाही एक प्रश्न लोकांसमोर आ िासनू उभा होता.  

 मोहेंजोिारो हडप्पा सारखी स ंिर शहरं अशाच 

भसू्खलनातनू नव्ह ेतर प रासारख्या नैसवगघक आपत्तीतनू 

वढगार्याखाली गाडली गेली असताना, त्यािेळी जेसीबी 

वकंिा प्रगत तंत्रज्ञान नसल्याने ती बर् याच काळपयंत 

तसेच जमीनीखाली िडलेली रावहली. ह ेजेव्हा लक्षात 



आले, तेव्हा त्यांनी त्याचं उत्खनन केलं. तेव्हा डोंगराच्या 

वढगार् यात लपललेी ती शहरं विसली. पण माळीण 

गािाच्या बाबतीत भवूमका िेगळी होती. गािाला 

मोहेंजोिारोसारखं बरेच कालािधीपयंत ठेिायच ं

नसल्याने ि प रेसं तंत्रज्ञान विकवसत असल्याने ि 

जेसीबीच्या सायाने उपसा झाल्याने माळीणगाि आज 

स्माटघ ग्राम म्हणनू उियाला आलं होतं. ह ेसगळं घडल ं

समाजातील िेगिेगळ्या घटकांनी तत्परतने े

िाखविलले्या सहकायाघनं. तसेच सरकार आवण 

प्रशासनाच्या मितीनं.  

 गािाचे प निघसन करून सरकारने केिळ त्यांचे ि ुःख 

कमी करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता, तर त्यांच्या 

ि ुःखािर फ ं कर मारली होती. त्यांना व्यिवस्थत घरे बांधनू 

िणे्यात आली होती. कोणताही माणसू आपली परंपरा, 

आपले वपढीजात घर सोडून ि सरीकडे राहायला जात 

नाही. कारण त्या घराच्या आठिणी, स ख-ि ख त्या 



घराची जोडलले्या असतात. तसेच माळीण बाबतीत 

घडलं होतं. ह ेगाि जरी वढगार्याखाली गाडलं जरी गेलं 

असेल तरी त्या गािचे ग्रामस्थ ह े गाि सोडून जायला 

तयार नव्हते. त्याम ळे सरकारला योग्य पाऊल उचलनू 

माळीण गािाचं प निघसन करािं लागलं.  

 गाि वढगार् याखाली गाडल्या गेल्यानं ि ते गाि 

भ स्खलनात खचलं गेल्यानं ही जागा प निघसनासाठी 

सोईची नाही, म्हणनू त्या गािचं प निघसन आमडे गाि 

शेजारी लकरण्याचा वनणघय सरकारने घेतला. त्यासाठी 

सरकारने जमीन विकत घेतली. त्याचा आराखडा प ण े

येथील अवभयांवत्रकी महाविद्यालयानं तयार केला. आज 

माळीण गाि जे डोलात उभं होतं. ते सरकारची तसेच 

माण सकीची कृपादृष्टी होती. असे म्हणायला हरकत 

नाही. ज्याप्रमाणे माळीणचं प निघसन केलं गेलं. 

त्याचप्रमाणे वििभाघत गोसीख िघ प निघसन केलं गेलं. त्या 

गोसे ख िघ मध्ये जयेश आवण त्याचा पररिार राहात होता. 



जयेश विजयाचा वमत्र होता. वििभाघतील तो रवहिासी 

असनू त्याचे ऋणान बधं प निघसनाशी जोडललेे होत.े 

जयेश प निघसनाशी लढत होता. सरकारने गोसीख िघ 

बाबत घेतललेी भवूमका त्याला चांगली जरी िाटत 

असली तरी गािकरी त्या योजनेला सहकायघ करीत 

नसल्याने त्याच्या मनात गािकयांबद्दल अस या वनमाघण 

झाली होती. तो लोकांना समजािीत होता. पण गािकरी 

काही त्याचं ऐकायला तयार नव्हते. त्याम ळे प निघसनाची 

समस्या वनमाघण झाली होती. ती सरकारला जड जात 

होती.  

 माळीण गाि ि घघटना. आज माळीण गाि जरी 

डोंगरात असलं तरी अशी वकतीतरी गािं डोंगरात 

िसलेली होती. केव्हा भ स्खलन होईल आवण केव्हा ते 

गाि वढगार्याखाली येईल याची शास्िती नव्हती. 

प ण्याचा जरी विचार केला तर आंबेगाि ज न्नर ताल क्यात 

सहा िाड्या ि गािे सारख्या धोकािायक वस्थतीत 



होत्या. त्याचे प निघसन करणं अत्यािश्यक होतं.  

 माळीण गािात एकूण ७४ घरं होती. आिल्या 

वििशी पयंत पावहजे तेिढा पाऊस नव्हता. त्याम ळे 

गािांनं िरुणििेतलेा मगंळिारी रात्री प्राथघना केली ि ते 

गाढ झोपी गेले. किावचत िरून ििेतेनं त्याचंं ऐकलं की 

काय क णास ठाऊक? त्याच रात्री गािात अवतिषृ्टी झाली 

आवण अवतिषृ्टी मध्ये पािसाच्या धारा आभाळ 

फाटल्यागत कोसळू लागल्या. त्यातच गािातील ४४ 

लोकांच ेजीिन संप ष्टात आले. गािात डोंगरात स्फोटक 

सदृष्य आिाज आला. मग मातीचा वढगारा वचखल ि 

उन्मळलेली झाडे अचानक खाली घसरू लागली. 

तेिढ्यात डोंगर कोसळला त्याचबरोबर िरडही... 

जिळपास संपणूघ गाि क्षणाधाघत गायब झालं.  

 माळीणगाि भीमाशंकर पासनू िीस वकलोमीटर 

अंतरािर असनू प ण्यापासनू ७५ वकलोमीटर अंतरािर 

असललें होतं. होत्याच े नव्हते झाले, एसटी बस रात्री 



म क्कामी गाि सोडून साडेसातला अबपूपेयंत पोहोचली. 

तेव्हा या बसमधील एसटी चालकाला माळीणगाि िरड 

कोसळल्याने त्यांना घाटात मोबाईलची रेंज नसल्या म ळे 

घाटाच्या िरच्या बाजलूा एसटी नेली. तसेच आपल्या 

भािाला फोन केला ि सिर घटनेची मावहती विली. 

भािाने सिर घटनचेी मावहती वमळताच त्िररत ती बातमी 

भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याला मावहती विली 

ि तसेच कारखान्याने प्रशासनालाही मावहती विली. 

अशा प्रकारे या माळी ि घघटनेची मावहती सिघिरू 

पोहोचली. कारण प्रशासनाने त्िररत हालचाली करून 

वमडीयाला सवूचत केले. मीवडया त्िररत माळीण गािात 

पोहोचली ि माळीण गािाची खडान ्खडा मावहती त्यांनी 

आपल्या प्रसार माध्यमातनू जनतेला पोहोचिली.  

 एकसारखा िमिार पाऊस, िाहनाचंी गिी, अरंुि 

रस्ता, पररसरात वचखल या सिघ अडचणींना तोंड ििेनू 

एन डी आर एफच्या जिानांनी ि नसेसनं प्रयत्न करुन 



सहाव्या वििशी अखेर एकशे एकिीस मतृिहे बाहरे 

काढले. डोंगर कोसळून झालेली जीिीतहानी ही राष्रीय 

आपत्ती होती.  

 िरड कोसळण्याच्या घटना राज्यात काही कमी 

नव्हत्या. यापिूीही राज्यात िरड कोसळण्याच्या घटना 

झाल्या होत्या. म ंबई येथे ११ ज लै २००५ ला. त्यात पाच 

ठार झाले होते. रायगडमध्ये महाड ताल क्यात २५ ज लै 

२००५ ला डोंगरकडा कोसळून १९४ ठार झाले होते. ५ 

सप्टेंबर २००९ ला म ंबई येथे साकीनाका येथे ही बारा 

ठार झाले होते.  

 भ स्खलन होणे ही प्रविया नैसवगघक असली तरी 

काही मानि वनवमघत कारणाने होते. िरड कोसळणे म्हणज े

संधी, भेगा फटीमध्ये पाणी वशरून खडकाची झीज होणे. 

त्याचे िजन िाढणे तसेच या संधी विस्ताररत होऊन 

खडकांचे त कडे अलग होणे. ह े त कडे उतारीप्रिशेात 

घसरत जाऊन खालील बाजलूा वस्थराितात. विशेषतुः 



ज्या भागात जाभंा खडक जास्त आह.े त्या भागात अस े

प्रकार जास्त होतात. या खडकाची मातीही वचबड असते. 

या वठकाणी बाधंकाम केल्यास ही माती वनसरडी 

असल्याने बांधकामाच्या िजनाने जमीन कोसळत.े कधी 

कधी माणसू हा शेती करीत असताना डोंगर उतारािरील 

जवमनी करतो. तेव्हा या सपाट भागात पाणीच असते. ते 

पाणी म रण्याची प्रविया स रू होते. त्यातच विघटन 

प्रविया स रू होऊन ती प्रविया गवतमान होते. मग वचबड 

भ सभ सीत प्रस्तर ढासळतात. जर गािात भकंूपके्षत्र जर 

असतील तर भकंूप स द्धा येतात.  

 महाराष्र राज्याच्या १५ िरडप्रिण आह.े हा भभूाग 

९ वजल्यात अवस्तत्िात आह.े या िरड प्रिण भागात 

आवििासींची िस्ती आह.े माळीण गाि ज्या िळेी िर 

डेत सापडलं. त्यािेळी जीवित हानी झाली. त्या 

जीवितामध्ये घरामधील सिघ कते प रुष मरण पािले. या 

घटनेची धास्ती म्हणनू लोक स्थलांतररत झाल.े त्यांनी 



आपल्या नातेिाईकांकडे आसरा शोधला. कारण ज्या 

वििशी ही घटना घडली. त्या वििसापासनू प्रत्येक वििस 

अडचणीचा जायचा. हाताला बरेच वििस काम नव्हतं. 

रोजगाराची साधने हरिली होती. ि घघटनेत िाचलले्या 

ग्रामस्थाचंी सोय माळीण फाट्या िरून वनिारा कें द्रात 

केली होती. परंत ूत्यावठकाणी मयाघवित जागा असल्यान े

पश पालना िरही मयाघिा आली होती. त्याम ळे 

सहावजकच गाई म्हशी ि पश पालन यािर अिलबंनू 

असणार्या लोकांच्या कामािर गिा आली होती. काही 

गाई-बैल तसेच शेतीचा हा भागही जवमनीत गडप 

झाल्याने काही लोकांजिळ शेती असली तरी ही जनािरे 

चरण्यासाठी नेणे, तसेच त्यांच्यासाठी चारा गोळा करणे, 

िधू काढणे, ते विकायला येणे इत्यािी कामे पणूघतुः बंि 

झाली होती. त्याम ळे रोजगाराच्या प्रश्न तेथील 

गािकर्यांमध्ये आ िासनू उभा होता. गािकर्यांच्या 

समोर अजनू ि सरा प्रश्न होता. तो म्हणजे घराचा. 

शासनानं तयार केलेल्या आराखड्यान सार ४९१ चौरस 



फूट िर वमळणार होते. पण या घराचा प्रश्न अजनू स टला 

नव्हता. कारण गहृवनमाघण संस्था स्थापन झाली होती. 

त्यांच्यात िाि होता. त्या िािाम ळे घरे वनमाघणाचे काम 

वखतपत पडलं होतं. याचं कारणही तसंच होतं. त्या 

घराच्या बाधंकामात जेव्हा िोन लाख रुपये मंजरू झाल े

होते. पण ह े िोन लाख रुपये बँकेत शासनाने टाकल े

असले तरी घर बांधणे अशक्य होतं. त्याम ळे गािकरी घर 

बांधायला वमळालेल्या िोन लाख रुपये... त्या पशैात घर 

बांधणं झालं नाही तर काय करायचे या प्रश्नाने घर 

बांधण्यास ि ते पैसे घेण्यास गािकरी कचरत होत.े तसेच 

गािकरी म्हणत होते, गािकरी मंडळी म्हणत होते की 

आम्हाला कोठेही घर द्या. लिकर द्या. तसेच सरकारन े

ती घरं बांधनू द्यायला हिे. घर बांधण्याच्या प्रश्नात 

आणखी एक प्रश्न होता, तो म्हणजे आमडे गािातील 

जागेची स रक्षा. गािातील जागा धोकािायक होती. या 

वठकाणी जमीन थोडी खोल खोिल्यास म रुम आवण 

मातीच लागत होती. त्याम ळे इथेही घर बांधण े



धोकािायकच आह े असे जी एस आयच्या लोकांनी 

सांवगतले होते. तसेच अजनू एक प्रश्न होता, तो म्हणज े

घराचे ि जागचेे िाटप. प्रत्येकाला घर त्या लोकांच्या 

मताप्रमाणें हिे होते. त्यातच परस्परांच्या शेजारी ि त्याचं े

संबंध ि रािल्या जाण्याची शक्यता होती. आम्ही 

एकमेकापासनू िगेळे राहू शकणार नाही असं लोकांना 

िाटत होतं.  

 माळीण गािात ज्या वठकाणी ि घघटना घडली. तो 

संपणूघ भाग आज वनमघन ष्य झाला होता. त्याम ळे कौलारू 

घरांचं माळीण आज भकास विस ूलागलं होतं. वजल्हा 

पररषिचेी शाळा तसेच अधघिट पडलेल्या अिस्थते 

असललेे िोन घरं आवण सभोितालच े िाढललेे गित 

एिढंच काय तर वतथ े वशल्लक होतं. या गािातील 

जिळपास नऊशे जनािर मतृ्य म खी पडली होती.  

  

गोसेख िघचं मात्र तसं नव्हत.ं नाही गोसेख िघ ची घटना 



नैसवगघक होती. लोकांना रब्बीचे पीक होत नाही, म्हणनू 

सरकारने योजना आखत िैनगंगेच्या खालच्या भागात 

धरण बाधंण्याची योजना आखली. वििभघही पविम 

महाराष्र सारखा स ख संपन्न करण्यासाठी सरकार पािल े

उचलत होती. त्याम ळे त्यांनी गोसेख िघ ला धरण बांधनू 

गािाचे प निघसन करण्याचं ठरिलं होतं. पण लोक गाि 

खाली करायला तयार नव्हते. आमच्या हक्काची जागा 

म्हणत म्हणत लोक जगत होते.  

 गोसेख िघच्या भागात बहुतांश तळी गािातच तळी 

होती. या तळ्यात िषघभर पाणी राहत नव्हते. तसेच या 

तळ्यातनू तळ्याजिळच्या लोकांना पाण्याचा उपभोग 

घेता येत असे. िरूच्या लोकांना या तळ्याच्या उपयोग 

नव्हता म्हणनू की काय सरकारने या भागात धरण 

अवस्तत्िात आणलं. प निघसनाचे काम रखडत चालल ं

असल्याने गोसीख िघ प्रकल्प यशस्िी होते की नाही हा 

प्रश्न सरकारला सताित होता. त्याम ळेच गोसेख िघ ला 



बरीच िषे लागली होती.  

 आंबेगाि ताल क्यातील माळीण गािािर 

कोसळलेल्या िरडीच्या बातमीने संपणूघ िशे हािरला. 

रात्रीपासनू कोसळणारा पाऊस कधी थांबतोय याची िाट 

पाहत िसलेलं गाि एकाएकी डोंगरािरून आलले्या 

वचखलाच्या लोंढ्यात गाडला गलेा. मग या प्रकरणाला 

राजकीय रंग आला. कोणी नैसवगघक कारण सांगत होतं, 

तर कोणी पविम घाटातील औद्योवगक प्रकल्पासोबत 

डोंगर उतारािरील शेतीला ि जंगल तोडीला जबाबिार 

धरत होत.ं परंत ूनेमके कारण सापडत नव्हतं. माळीणच्या 

कारणाचा विचार केल्यास तेथील भौगोवलक वस्थतीचा 

अभ्यास करणे गरजेचे आह.े  

  

  



२ 

 

 

 

माळीण 

 

 ह े आंबेगाि खोर्यातील डोंगर पाहता सयाद्री 

पिघतरागंांमध्ये हा भाग येत असनू बेसाल्ट खडकाच े

सावनध्य या गािाला लाभले आह.े बेसाल्ट खडक येथ े

म ळरूपात पणूघतुः नसनू त्यांचा रूपांतररत जाभंा खडक ि 

लाल माती इथे भरपरू प्रमाणात आह.े यामध्य े

पािसाळ्यात पाणी साचनू राहते. सयाद्री पिघतरागं असनू 

हा भाग उष्ण कवटबंधात आह.े सयाद्री पिघतरांगमेध्ये हा 

भाग असनू पविम घाटािरून येणारे खारे िारे या पिघत 

रांगेला अडतात ि प्रचंड पाऊस पडतो. याम ळे तीव्र ऊन 



ि तीव्र पाऊस याम ळे या वठकाणच्या खडकाची झीज 

होते. त्या खडकाला भेगा पडतात. त्या खडकांची बारीक 

खडी तयार होते तसेच मातीही तयार होते. पण या 

प्रवियेला शेकडो िषे लागतात. अशा प्रकारचे खडक ह े

कोकण, माथेरान, भीमाशंकर ि आंबेगाि ताल क्यात 

आढळतात. जेव्हा म सळधार पाऊस येतो. तवे्हा या 

खडकाला पडलेल्या भगेात पाणी साचनू ते पाणी धारण 

करण्याची क्षमता संपताच खडक डोंगरापासनू विलग 

होतात. ते पािसाच्या प्रिाहात घरंगळत खाली येतात. 

या िरड कोसळण्याच्या त लनेत सयांद्रीचा नबंर लागतो.  

 माळीण ह ेघाटाच्या पविम सीमिेर आह.े त्याम ळे 

वतथे पािसाच्या जोर इतर गािांच्या त लनेत जास्त 

असतो. तसेच ते गाि आवििासी असनू वतथे प रेशा 

तंत्रज्ञानाच्या सोयी नसल्यानं वतथं पयाघयी सोय नाही. 

तरीही ज्या िेळी वतथे ही ि घघटना झाली. त्यािळेी वतथ े

पािसाचे प्रमाण सरासरी साडेआठ पयंत १५६ 



वमवलवलटर होतं. असंही म्हटलं जातं. त्याम ळे 

सहावजकच ७८ वमवललीटरच्या पेक्षा जास्त पाऊस 

होता. ७८ वमलीलीटर म्हणजे अवतिषृ्टी होय.  

 माळीण मध्ये अगिी कमी कालािधीत जास्त 

पाऊस आल्याने माळीणच्या डोंगरािरून आभाळ 

फाटल्यागत पाण्याचे लोट िाहू लागले. उतारािरील 

पाण्याचे प्रमाण जास्त िाढले. मातीची पाणी ग्रहण 

करण्याची क्षमता नष्ट झाली. त्याम ळे या पाण्याला िाहून 

जाण्यास जागा न वमळाल्याने मातीच्या वढगार् यासह 

पाणीही ग रुत्िाकषघणानं डोंगर माथ्यािरून खाली आल.े 

त्याम ळे सहावजकच िाटेत येईल त्या गोष्टी या पाण्याच्या 

लोटानं नष्ट केल्या. त्यातील माळीण एक गाि.  

 माळीण गािाच्या घटनेला शेती ि जंगल तोड 

कारणीभतू समजली जाते. परंत  ते कारण या घटनेला 

प रेसे ठरत नाही. कारण माळीणच्या ५० मीटर उंचीिर 

भात शेती होत असनू त्या शेती िरून म्हणजे ९० मीटर 



उंचीिरून डोंगराचा भाग कोसळून खाली आला होता. 

तसेच पायर्याची शेती असल्याने सपाट भागाम ळे 

वचखलाचा लोट गािािर येण्याचा िगे कमी असेलच 

असे जाणित होते. त्याम ळे शेती ह े या गािाला गडप 

करण्याचे पयाघयी कारण ठरत नव्हते. काही लोक 

िकृ्षतोडीला कारणीभतू मानत होते. परंत ूज्यािळेी पाणी 

धारण करण्याची मातीची क्षमता संपते. त्यानंतर ते पाणी 

िाहून जाताना िकृ्ष आह ेकी नाही. ह ेपाहात नाही. तसंच 

माळीण गािात झालं. होतं.  

 माळीण गािातील घटना नैसवगघक होती. मोठा डोंगर 

ि अवतिषृ्टी या गोष्टीिर वनयंत्रण ठेिणे कठीण आह.े परंत ू

मानि या घटनेत थोडीफार स रक्षा बाळग ू शकतो. 

म सळधार पाऊस २४ तास सतत असल्यास माणसू काही 

िेळेसाठी स्थलांतर करू शकतो ि पािसाची वस्थती 

पिूघित झाल्यास प न्हा आपल्या गािी परत जाऊ शकतो. 

परंत  माळीण गािात कोसळणार्या सरीनं गािाला तसा 



पयाघय विला नव्हता.  

 माळीणच्या ज्या डोंगरािरून िरड कोसळली. 

त्याचे पषृ्ट लाल मातीचे असनू त्या मातीची खोली जास्त 

होती. या भागाची जिळून पाहणी केल्यास त्यात 

खडकाचे प्रमाण कमी असनू मातीचे प्रमाण कमी विसले. 

ते माती य ि पाणी घरंगळत आल्यानं माळीणगाि मातीत 

गडप झाल.  

 कधी कधी पविम वकनारपट्टीिर कमी िाबाचा पट्टा 

तयार होतो. याम ळे पािसाचे प्रमाण िाढत असते. 

घटनेच्या वििशी पविम वकनारपट्टीिर िीड वकलोमीटर 

उंचीपयंत कमी िाबाचा पट्टा सविय होता. ि सरीकडे 

बंगालच्या उपसागरात सात वकलोमीटर पयंत कमी 

िाबाचे पट्टे अवस्तत्िात होते. उत्तरेकडे पिूघ राजस्थान 

मध्ये िातािरणात चिीय वस्थती चिीय वस्थती वनमाघण 

झाली होती. यातच या सिांच्या मितीला मोसमी 

िार् याच्या प्रिाह होता. या वस्थतीम ळे महाराष्र राज्यात 



सिघिरू मोठा पाऊस पडला असल्याने या वठकाणी 

पािसाचा जोर जास्त होता.  

 नासानं आपल्या िेबसाईटिर या घटनचेी मावहती 

विली होती. मात्र त्यानंी तीस वकलोमीटर अंतरािर 

घटनेची ि घघटना होऊ शकते. असं सांवगतलं होतं. परंत ू

ही िरड कोसळण्याचे प्रत्यक्ष स्थान सांवगतल ं नव्हतं. 

नासाच्या िबेसाईटिर भीमाशंकरचा संपणूघ भाग 

जांभळ्या रंगात िाखिला होता. त्या वठकाणी १७५ पेक्षा 

जास्त पाऊस पडेल असही िशघिण्यात आलं होत.ं 

त्यातच भीमाशंकर पासनू तर ग जरात पयंतच्या संपणूघ 

भागात भ स्खलन होऊ शकते. असा इशाराही नासान ं

विला होता. मात्र काही हिामान विभागाच्या ि लघकाम ळं 

माळीण गािात ि घघटना घडली होती. लोक मरण पािल े

होते.  

 गोसीख िघ मध्येही ि घघटना होणार नाही सांगता येत 

नव्हत.ं लोकं आपआपली जागा सोडून ि घरं सोडून 



जायला तयार नव्हते. जर बांध बांधनू पाणी अडिलं तर 

त्या पाण्यात गािातील पश धन गाई, म्हशी, बकर् या, बैल 

यासह माणसंही या पाण्यात जलसमाधी घेतील अशी 

वस्थती वनमाघण झाली होती. त्याम ळे सरकार ही जमीन 

खाली करा. त मचं प निघसन झालं आह ेअसं सागंत होत.ं 

पण लोकं मरायला तयार होते. परंत ू ती जागा सोडून 

जायला तयार नव्हत.े शेिटी जर लोकं मरण पािली तर 

विरोधी पक्षांसाठी सणसणीत म द्दा ि प रािा वमळणार 

होता. मतासाठी आवण मताच्या राजकारणासाठी... जे 

राजकारण माळीणला झालं नव्हतं. माळीणची ि घघटना 

वनसगाघचा प्रकोप होती नव्ह ेतर वनसगाघचा ढासळलेला 

समतोल होता. म 

 खगोलीय िस्त ू म्हणजे एकमेकांना स्ितुःकडे 

खेचण्याची शिी आह े त्याला ग रुत्िाकषघण शिी 

म्हणतात. सयूाघची ग्रहािर कायघ करणारी ग रुत्िाकषघण 

शिी तसेच ग्रहाची सयूाघपासनू िरू जाण्याची प्रितृ्ती 



यांच्या एकवत्रत पररणामाम ळे ग्रह सयूाघभोिती ठराविक 

अंतरािरून ठराविक कके्षत पररभ्रमण करीत असतात. 

याच पद्धतीने उपग्रहही ग्रहाभोिती परीभ्रमण करीत 

असतात. पथृ्िीच्या ग रुत्िाकषघणाम ळे पथृ्िीिरील सिघ 

िस्त ूपथृ्िीिरच पडतात. एखािी िस्त ूजोरात िर फेकली 

वक ती तेिढ्यात जोरात जवमनीिर येऊन पडते. याच 

ग रुत्िाकषघणाचा पररणाम मानिी जीिनािर होत असतो. 

परू, िािळ, भकंूप तसेच सम द्राची भरती-ओहोटी ह े

ग रुत्िाकषघणाचे कारण आह.े ज्यािेळी पौणीमा असते, 

त्यािेळेस सम द्राला भरती येते. कारण चंद्र पौवणघमेच्या 

वििशी पथृ्िीच्या जिळ असतो. ज्याप्रमाणे पथृ्िीला 

ग रुत्िाकषघण शिी आह.े त्याचप्रमाणे चंद्रालाही 

ग रुत्िाकषघण शिी आह.े चंद्र पथृ्िीच्या जिळ आल्यान े

ि चंद्राच्या ग रुत्िाकषघणाने सम द्राचे पाणी खेचल ेजाते ि 

भरती येते. तर चंद्र पथृ्िीपासनू िरू असल्यास ओहोटी 

येत.े भरतीचे िेळी जर माणसू सम द्र वकनारपट्टीिर असेल 

तर तो त्या पाण्यातनू िरू फेकला जातो पण ओहोटीच्या 



िेळी माणसू वकतीही पाण्याच्या िरू उभा असला तरी ते 

पाणी त्याला आत ओढतं.  

 ग्रह ि तारे यांच्या िरम्यान असणारी ररकामी जागा 

म्हणजे अिकाश होय. या अिकाशात िेगिेगळ्या 

खगोलीय घटना सातत्याने घडत असतात. उल्का पडण े

ही एक खगोलीय घटना. कधी कधी ह े उल्कावपंड 

पथृ्िीच्या जिळून जात असतात. पथृ्िीिर पडत नाही. 

परंत ू उल्कावपंडालाही ग रुत्िाकषघण असतं. त्याम ळे त े

जरी पथृ्िीिर पडलं नसलं तरी त्याचा पररणाम पथृ्िीिर 

होतो. ज्याप्रमाणे एखािा रक घराजिळून गेल्यास 

आपल्याला तसेच घराला हािरे बसतात. तसंच जाणितं. 

तोच तो प्रकार उल्कावपडं पडण्याम ळे होतो. मानिाला 

जरी या उल्का वपंडाचा हािरा जाणिला नाही तरी 

पथृ्िीला तो हािरा जाणिला असल्याने पथृ्िीिर भकंूप, 

भरती ओहोटी ि िािळ होतात. कधी कधी जे सूयघग्रहण 

ि चंद्रग्रहण होतं. त्यात सयूाघच्या आवण चंद्राच्या 



ग रुत्िाकषघणाच्या पररणाम पथृ्िीला होत असल्याने पथृ्िी 

िरील जीिसषृ्टीिर त्याचा परीणाम होतो.  

 पथृ्िी ही स्ितुःभोिती वफरते त्याला पररिलन 

म्हणतात. सयूाघभोिती वफरते त्याला पररभ्रमण म्हणतात. 

या पथृ्िीच्या सतत वफरण्याने पथृ्िीिर वििस, रात्र, 

पंधरिाडा, मवहना, िषघ होत असतात. सयूोिय ि सयूाघस्त 

होत असते. जर पथृ्िी नसती तर पथृ्िीिर ग रुत्िाकषघण 

नसतं आवण पथृ्िीिर जीिसषृ्टी नसती असे म्हटल्यास 

अवतशयोिी होणार नाही.  

 पथृ्िीच्या सतत वफरण्याम ळे त्यातनू वनघणारी ऊजाघ 

ही पररसरात पसरते ि त्या त्या उष्णतेिर सयूाघपासनू 

वनघणार् या प्रकाश लहरीच्या पररणाम होतो. जर पथृ्िी 

सह इतर ग्रहांच्या ग रुत्िाकषघणाच्या ि त्यापासनू 

वनघणार्या ऊजेचा पररणाम तीव्र असेल तर सयूाघिर 

त्याचा पररणाम होतो ि वतथे सौरडाग तयार होतात. तस े

सयूाघपासनू विषारी वकरण ंवनघतात.  



 सयूघ हवेलअमचा गोळा आह.े हवेलअम म्हणजे तीव्र 

स्िरूपाचा हायड्रोजन. तो सतत जळत असतो. 

सयूाघिरील या अवतनील वकरणांच्या विघटनातनू च े

विषारी वकरण वनघतात. ते तपांबराच्या िर असणार् या 

वस्थतांबरात सामािलले्या ओझोन िायशूी संयोग 

पाितात ि त्याची तीव्रता कमी होते. अथिा त्या िायतू 

की वकरणं नष्ट होतात. जेिढा ओझोन िाय ूजास्त, तेिढी 

त्याची तीव्रता कमी. जेव्हा कारखान्यातनू वनघणारा 

सल्फर डायऑक् साईड ि हायड्रोजन सल्फाइड 

अिकाशात पसरतो. याच सल्फर डायऑक्साईड 

िायचू्या संपकघ  येऊन तो ओझोन िाय ूिापरला गेल्यान े

वस्थतांबरातील ओझोन िायचूे प्रमाण कमी होत.े तेव्हा 

सयूाघपासनू वनघणारी जी अल्फा, बीटा, गॅमा वकरण ं

आहते. त्यातील संय गाची संयोग होऊन त्या वकरणांची 

तीव्रता कमी करताना वस्थतांबरातील ओझोन िाय ूकमी 

पडत असल्याने ती अवतनील वकरणे थेट पथृ्िीिर येतात. 

तसेच ते पथृ्िीिरील सजीि सषृ्टी िर पररणाम करीत 



असतात. त्यासाठी पथृ्िीिर झाडे जगिली पावहजेत. 

कारण िकृ्ष ह े पररसरातील काबघन-डाय-ऑक् साईड 

श्वासोच्छिासासाठी िापरतात ि ऑवक्सजन 

िातािरणात सोडतात. जर जास्त झाडं असली तर ती 

झाडं जास्त प्रमाणात ऑवक्सजन अिकाशात प्रिावहत 

करीत असल्याने सहावजकच वस्थतांबरातील ओझोन 

िायचूी पातळी िाढते ि ते सयूाघपासनू येणार् या अवतनील 

वकरणांशी संयोग पािनू पथृ्िीिरील जीिसषृ्टीचे रक्षण 

करतात.  

 पथृ्िीच्या पषृ्ठभागािर काही भागात जमीन तर काही 

भागात पाणी असते. पथृ्िीिरील सजीि ह े जवमनीिर, 

पाण्यात तसचे हिेत िाढतात, जगतात. अनेक नैसवगघक 

घडामोडींना सयूघ कारणीभतू असतो. पथृ्िीिरील बाहरेील 

किच कठीण तसेच माती आवण खडकांचे बनललेे आह.े 

कोठे जवमनीिर जास्त गित विसते तर कोठे जवमनीिर 

कमी. क ठे तळभाग तर क ठे डोंगर. काही वठकाणी 



झाडाच्या म ळांनी ि भंगलेले खोलगट िगड विसतात. तर 

काही वठकाणी पिघताचे उतार विसतात. त्या वठकाणी उंच 

उंच खडकाचे थर विसतात. सगळीकडे जमीन सपाट 

वकंिा सारख्या उंचीची नसते. वतच्या उंच-सखलपणाम ळे 

जवमनीला विवशष्ट आकार प्राप्त होतो. ह ेभरूूपे, मैिान, 

टेकडी, डोंगर, पिघत इत्यािी नािाने ओळखले जातात. 

हीच वस्थती पाण्याखालीही असते. त्यान सार 

पाण्याखाली आखात, साम द्रध नी, पाहायला वमळत.े 

याला जलरुपे म्हणतात.  

 पथृ्िीिर जवमनीिरून िाहणारे पाण्याचे लहान-मोठे 

प्रिाह असतात. त्याचे पाणी गोड असते. त्याला ओहाळ 

म्हणतात. ओढा ि निी म्हणतात. यापैकी सिाघत लहान 

ओहोळ तर निी मोठी असते. ओहोळ ि ओढ ेजोडले 

जाऊन उपनद्या ि नद्या बनतात. एखाद्या वठकाणी निीचे 

पाणी उंचीिरुन खाली पडते, त्याला धबधबा म्हणतात. 

मोठ्या जलशांना सरोिर तर लहान जलाशयानंा तळे 



म्हणतात. काही वठकाणी पाण्याचे कण गोठण्याने तेथ े

वहमकण तयार होते. वहमकण पािसाच्या रूपाने खाली 

येऊन िाहात असतात. त्याला वहमनिी म्हणतात. तर 

सम द्रात बफाघचे मोठे त कडे असतात त्याला वहमनग 

म्हणतात. ह ेसिघ थंड प्रिशेात घडतं. वतथे प्रचंड थडंी 

असते. जवमनीखाली जे पाणी अंश स्िरूपात असत े

त्याला भजूल म्हणतात. ह े भजूल विवहरीमधनू 

कूपनवलकेच्या सहाय्याने बाहरे काढले जाते.  

 सयूघप्रकाश, हिा, पाणी, माती, िनस्पती ि प्राणी 

अशा अनेक घटकांच्या आपल्या जीिनाशी संबंध 

असतो. ह ेसगळे घटक म्हणजे पयाघिरण.  

 

 

 विजयाच्या क ट ंबात सिघजण एकत्र राहत होत.े 

प्रत्येकाच्या आिडीवनिडी िेगळ्या होत्या. विचार 

आवण मते वभन्न वभन्न होते. अनेक बाबतीत त्याच े



विचार एकमेकांशी ज ळू शकत नव्हत.े तरी त्यांच्यात पे्रम 

आप लकी होती. ते कोणताही वनणघय घ्यायचा असल्यास 

एकमेकांना विचारत असत. त्यांच्या घरात वतच्यापेक्षा 

तीन बवहणी मोठ्या होत्या. वतचे आई-िडील त्या 

बवहणीच्या सल्ला घेत असत. त्या वतन्ही बवहणींपैकी 

एक उपिर झाली होती. पण वतचा वििाह झाला नव्हता. 

विजया सिाघत लहान होती. त्या तीन्ही बवहणींनी आपल ं

वशक्षण सोडलं होतं. त्या तीन पैकी िोन बवहणी मायबापा 

सोबतच कामाला जात असत. आपल्या हातनू ज्या िाईट 

गोष्टी घडत असतात. त्याच बर् या िाईट गोष्टी त्याच्या 

हातनू घडायच्या. परंत ूते मायबाप रागाित नसत. तर ते 

आपल्या म लाचंी वमत्रत्िाच्या भािनेने िागत. त्यातनू 

झालेली चकू स धारता येत असेल ती तशी संधी त्यांना 

िते असत. त्यांना िाटत होतं की यातनूच प्रामावणकपणा 

िाढीस लागेल.  

 मावलनी, शालीनी, भीमा ि विजया चार बवहणी. 



िंशाचे िारस म्हणनू वकसननं एकामागनू एक म ल ेजन्मास 

घातली. त्यांना कसे मोठे करू याचा विचार वकसनरािान ं

कधीच केला नाही. तोही तसा कमी वशकलेला होता. 

एरिी तो अठरा िषाघच्या व्हायचाच होता. तेव्हा त्याच्या 

बापानं त्याचंा वििाह जिळच्या एका म लीशी लािनू 

विलं होतं. वतचं नाि छाया होतं. छाया १८िषाघची 

व्हायची होती. वतचे ि धाचे होठं स कलेले नव्हत.े अशा 

बालियातच वतचा वििाह झाला. अगिी वशकायच्या 

ियात संसारात पडललेी छाया वतला संसार म्हणजे 

काय? ह ेकळत नव्हतं. नव्हता समजतही. सास ूहोती. ती 

चांगली होती. ती मात्र छायाला त्रास द्यायची नाही तर 

च कले की समजनू घते होती. समजनू सांगत होती. 

वशक्षणाच्या काहीच उपयोग नाही ह ेमाहीत असल्यान ं

वकशन रािाच्या बापांन ं वशक्षणाला वतलांजली विली. 

मळूच्या आपल्या वपढीजात परंपरेन सार वकसनरािच्या 

बापाने म्हणजे शहािनूं वििाह साजरा केला, परंत ू

परंपरेन सार वकसनला शाळेत टाकलं नाही. शहाि ू तर 



शाळेत गेला नव्हता. तसा वकसनही शाळेत गलेा नाही. 

वशक्षक मात्र घरी यायचे. शहािलूा विनिणी करून 

जायचे. पण शहािनूं काही वकसनचं नाि शाळेत घातल ं

नाही.  

म ळात ती आवििासी जमात. वशक्षणाचे महत्त्ि 

नव्हतेच म ळी त्यांना. एक मात्र नक्की की आवििासी 

मंडळी एकत्र राहायची ि वशकार करून आणायची. 

आता तर रानातील फळांिर जगणारी ही जमात आता 

मात्र शेती करू लागली होती. तर काही लोक त्यांना 

आपल्या शेतीिर मजरू म्हणनू नेि ूलागले होते.  

 कामाच्या बाबतीत सागंायचे झाल्यास ही मंडळी 

शेती करण्यासाठी डोंगर-उताराच्या पायथ्याची डोंगर 

चढून अशी वकतीतरी एकर जमीन या डोंगराला सपाट 

करून या मंडळींनी बनिली होती. ही मंडळी नाचणी ि 

बाजरीचीही पीकं भाताच्या शेतीसोबतच घेत होती. 

सिघच लोकांजिळ शेत्या नव्हत्या. तर काही काही 



लोकांजिळ पश पालनही होतं. ते आपल ं पश धन 

डोंगराच्या गितात चारायला न्यायचे. चार मवहन ेसोडल े

तर बाकीची आठ महीने त्यांची हळेसाडं होत असे. 

पािसाळ्यात पविम घाटात पाऊस जोरिार पडत 

असल्याने त्यांच ंपश धन रानात चरत असे. त्याम ळे त्यांच ं

विशेषत: पोट भरत नव्हतं. ते पश धन पाऊस आल्यास 

झाडाच्या आडोशाला उभे राहत असे. तर उन्हाळ्यात 

पाऊस नसल्यानं डोंगर एिढं सपाट न तपासायचं की 

ग रांना ही खायला अन्न वमळायचं नाही. वकसनचा बाप 

जोपयंत जीिंत होता. तोपयंत वकसनला कोणत्याच 

गोष्टीची परिा नव्हती. पण जेव्हा शहाि ूमरण पािला, 

तेव्हा मात्र काळजी िाटायला लागली होती. 

त्यािेळेपाितेो त्याला चार म ली होऊन गेल्या होत्या. 

एकिोन िषाघचा फरक असलले्या त्या म ली. त्याला पैिा 

करताना काही िाटल ं नाही. पण जेव्हा त्याच्या 

खाण्यावपण्याची िेळ आली. त्यामध्ये वकसनला िाईट 

िाटत होतं.  



 सयाद्रीचा पविम घाट. हा पविम घाट भारताच्या 

पविम वकनार्यालगत आह.े ही रांग अंिाजे सोळाशे 

वकलोमीटर लांबीची असनू वतनं तापी निीच्या 

िवक्षणेकडून महाराष्र, गोिा, कनाघटक आवण केरळ या 

राज्यातनू भारताच्या िवक्षण टोकापयंत भाग व्यापललेा 

होता. जिळ पास या डोंगररांगेच्या ६० टक्के भाग 

कनाघटकात येतो. या डोंगररांगचेे के्षत्रफळ साठ हजार 

चौरस वकलोमीटर असनू उंची सरासरी १२ मीटर आह.े 

अनेक उंच उंच वशखरे ही डोंगररांग आपल्यात सामािनू 

घेत असनू कळस बाई, महाबळेश्वर, हरीचंद्रगड ही 

महाराष्रातील प्रम ख, कनाघटकात क द्रमे ख, अनाई म िी 

िवक्षण केरळमध्ये ही वशखरे आहते. अनाईम िी ह ेसिाघत 

उंच वशखर आह.े या डोंगररांगेत महत्िाचा खंडभाग 

पालघाट वखंडीच्या स्िरुपात आह.े हा भाग तवमळनाडू 

ि केरळ यांना जोडतो. येथे सयावद्रची उंची कमी आह.े  

 पविम घाटात सिाघत जास्त सरीसपृ प्राण्यांच्या 



जाती आहते. सयाद्रीमध्ये जेिढ्या प्राण्यांच्या जाती 

आहते. त्यातील वनम्म्या जाती या पविम घाटात आहते. 

उिा. बेडूक प्राण्यांच्या ज्या शंृंभर जाती आहते. 

त्यापैकी एकट्या पवश् चम घाटात ८० जाती आह.े 

िकृ्षमंडूकाच्या ३५ जातींपैकी 29 जाती. ििे गांडूळ 

नािाच्या प्राण्याच्या बेडकाच्या बािीस जातींपकैी िीस 

जाती तर बांडा सपघक लातील ४५ जातीपैकी ३४ जाती 

या सयाद्री पिघतात आहते. सप ष्प िनस्पतींच्या ४००० 

जातींपैकी चौिाशे जाती सयाद्री प रत्या सीवमत आहते. 

साक्षात्कार ८६ जाती पकैी ७६ जाती. पाच हजार पेक्षा 

जास्त फूल झाडाच्या जाती. तसेच१३९ प्राण्यांच्या, 

५०८ पक्षांच्या, १७९ उभयचर यांच्या जाती या सयाद्री 

पिघतात आहते. वकतीतरी प्रकारचे िकृ्ष संपिा याच 

सयाद्री घाटात असनू तेरडा नािाच्या तसेच इतर 

झाडापासनू िारू काढून ही आवििासी मंडळी आपला 

उिरवनिाघह करतात. ग जरात, महाराष्र, गोिा आवण 

कनाघटकातील सयाद्री, तावमळनाडू, केरळमध्ये वनलगीरी 



ि मलयगीरी यांनी बनलेला सयाद्री म्हणजे वनसगाघचे 

नंिनिन िाटते. गोिािरी, कृष्णा, त ंगभद्रा, कािेरी ि िैगई 

यासारख्या पिूघिावहन्या आवण िैतरणा, सावित्री, काळी, 

शरािती, नेत्रािती, भरतप ळा, पेररयार यासारख्या पविम 

िावहनी नद्या सयाद्री पिघतात उगम पाितात. ज्याप्रमाण े

सयाद्रीच्या पविम घाटातील जैिविविधतचेे नंिनिन 

विसत.े त्याप्रमाणे येथे खवनज संपत्ती विप ल आह.े हा 

भाग सामावजक, सांस्कृवतक दृष््टया समदृ्ध असनू इतर 

िशेाप्रमाणे येथे विकास प्रकल्प जोमाने राबिले जातात. 

या भागाचे विशेष महत्त्ि लक्षात घऊेन पयाघिरण 

मंत्रालयान े या भागात माचघ २०१० मध्ये या भागाचे 

वनरीक्षण केले। त्यान सार संिेिनशील पररसर के्षत्र म्हणनू 

या पविम घाटातील काही गािे घोवषत केली. तसेच 

पविम घाट या भागातील प्रिशेाचे संरक्षण करून संिधघन 

ि प नरुज्जीिन याबाबत वशफारस केली गलेी होती. 

तसेच १९८६ न सार उपाययोजनाही स चविण्यात आल्या 

होत्या. १९८०च्या पयाघिरण संरक्षण कायद्यान सार या 



पविम घाटातील परीसर क्षेत्राबाबत उपाययोजनेची 

वशफारस तर केली गलेी. परंत ू २०१० पयंत याच 

वशफारशींकडे पणूघतुः ि लघक्ष करण्यात आल्यान ंप ढे ३० 

ज लै २०१४ ला माळीण ि घघटना घडली. ती ि घघटना 

म्हणजे इवतहासाची प नराितृ्ती होईल. जो इवतहास 

मोहेंजोिारो आवण हडप्पा संस्कृती वनवमत्ताने बनलेला 

होता. सन २००० मध्ये प्रणि सेन सवमतीने कोणत्या 

वनकषािर संिेिनशील पररसर के्षत्र ठरिािे? याबाबत 

एक अहिाल तयार केला. त्यात जैिविविधता, भरपरू 

पजघन्यमान, डोंगर उतार, नद्यांचे उगम अशािर आधाररत 

वनकष होते. तसेच या सवमतीने अशा संिेिनशील 

पररक्षेत्राचे व्यिस्थापन कसे करािे? याबाबत मांडणीही 

केली नव्हती. किावचत याचम ळे माळीणसारख्या 

ि घघटनेला खतपाणी वमळालं. िरड कोसळणे ि मारीण 

संपणूघ खाली गडप होण ेसयाद्रीच्या डोंगर पायथ्याशी. 

असा विचार या गािात कधी क णी स्िप्नातही विचार 

केला नव्हता की कधीकाळी अवतिषृ्टी होईल ि आपल ं



गाि त्या अवतिषृ्टीत सापडेल. गािािर िरड कोसळेल ि 

आपलं गाि संपणूघता वढगार् यात नेस्तनाबतू होईल. 

विजया सह विजयाची ती भािंडं सयाद्रीच्या पविम 

घाटात लहानाची मोठी होत होती. आपल्या 

सिंगड्यांसोबत राहतांना ि खेळताना त्यांना मजा िाटत 

होती. गितािर उडणारे त डत डे वकंिा आकाशात उडणारे 

चत र वकंिा हाता जिळून उडणारी फ लपाखरे तसेच त्या 

फ लच ख्या पकडताना अगिी मजा िाटत होती. त्या 

नद्यांमध्ये पोहताना त्यानंा अगिी आनंि िाटत होता. 

पविम घाटात अनेक लहान मोठ्या नद्या गोिािरी, 

कृष्णा, कािेरी, या म ख्य नद्या. या नद्या पिूघिावहनी असनू 

बंगालच्या उपसागराला वमळतात. तर मांडिी ि झ आरी 

यासारख्या पविम िावहनी नद्या अरबी सम द्राला 

वमळतात. नद्यांमध्ये भीमा निी, मलप्रभा निी यांचा 

समािेश होतो. पािसाळ्यात पविम घाटाचे सौंियघ 

अवधक प्रमाणात ख लते. कारण िरून येणारे पाणी ह े

पविम घाटातील सिाघत उंच धबधब्याचे िैवशष््टय आह.े 



जास्त पाऊस पडत असल्याने येथील हिामान उष्ण ि 

िमट असनू वतथे १५ अंश सेवल्सअस तापमान असते. 

वतथे असणारी तसेच काही भागातील सिाहररत जंगल े

सयाद्रीची शोभा िाढितात. ही िाट जंगले आवििासी 

लोकांसाठी उपय ि असनू त्यांना िन संपिा ही जंगल े

उपलब्ध करून िते असतात. तसेच हत्ती, िाघा सारख े

प्राणी सयांद्रीची शोभा िाढितात. अजगराच्या काही 

जातीहा सयादं्रीत आहते. तसेच अनेक विषारी ि 

वबनविषारी साप इथे आहते.  

 पविम घाट कसा वनमाघण झाला ह ेएक कोडेच आह.े 

िख्खनच्या पठारािरील अंतभूघत घडामोडींम ळे वनमाघण 

झालेली ही पिघतरांग. स मारे १५ कोटी िषांपिूी गोंडिन 

खंडाच्या झालेल्या त कड्याम ळे सयाद्रीची वनवमघती 

झाली असािी असे मानले जाते. गोंडिन खंडाच्या 

त कड्यातनू िेगळी झालेली भारतीय उपखंडाची जमीन 

ही सरकत सरकत य रेवशयन उपखंडाला येऊन वमळाली. 



वतथे ज्िालाम खीचा उद्रके झालेला असनू तो लािा थंड 

होऊ लागल्याम ळे िख्खनचे पठार बनले. यात जो खडक 

बनला. तो बेसाल्ट खडक. हा सयाद्री डोंगर रागंते सिाघत 

जास्त सापडणारा खडक असनू चाकोलाईट, खोंडा 

लाइट लेफ्टीनाईट, लैटीनाईट, बॉक्साईट हहेी खडक 

िवक्षणेकडील पिघतरांगामंध्ये सापडतात.  

 सयाद्री पिघतात सततच्या पािसाम ळे िातािरण 

जरी िमट असलं तरी पाऊस स रू असताना प्रचडं थंडी 

असते. त्याम ळे वकसन हा या थंडीपासनू उब 

वमळिण्यासाठी िारूच्या आहारी गेला होता. तो जरी 

शेतीिर काम करीत असला तरी कधी कधी जंगलात 

जाऊन त्या जंगलातनू काही फळ आणनू त्या फळांिर 

प्रविया करून िारु काढत असे. ती िारू संबंवधत सिघ 

गािाला विकत असे. कधी काळी जेव्हा त्याला शेतीिर 

काम नसायचं. तेव्हा तो याच िारूच्या पैशातनू आपल ं

क ट ंब पोसत होता. अशाच िातािरणात वकसनच्या म ली 



लहानाच्या मोठ्या होत होत्या. त्यांना बापाचा राग येत 

नव्हता. कारण बाप त्यांच्या सोबत खेळीमेळीच्या 

भािननेे राहत असे. नव्ह े तर याच भािनेतनू म ली 

आपल्या बापािर जीि लाित होत्या.  

 वकसनच्या आजबूाजचूी असलेली मंडळी ही 

पश पालनाचा व्यिसाय करीत असनू डोंगरािर शेळ्या 

मेंढ्या चारायला नेत. या सिाहररत िनस्पतीच्या भागात 

नेत. म ळात या गािात जास्त प्रमाणात धनगर ही जमात 

होती. तसं पाहता या गािात शेती पीकिणारे अन्नधान्य 

कमी पडत असलं तरी गािातील लोक इतर भागातनू 

अन्नधान्न आणत असत. वकसनच्या म ली ज्याप्रमाण े

लहानाच्या मोठ्या होत होत्या. त्याचप्रमाण े त्यांच्या 

म लींना वशक्षणाची आिड िाटायला लागली होती. 

म्हणनू की काय? या तीनपैकी िोन बवहणी मोठ्या होत्या. 

त्यांनी या वशक्षणाची आिड लक्षात घेऊन आपल्या 

धाकट्या बवहणीचे नाि शाळेत टाकल ं होतं. विजया 



शाळेत जात होती. ती मन लािनू अभ्यास करीत होती. 

आपल्या सिंगड्या सोबतच खेळणं वतला आिडत 

नव्हत.ं किावचत वतच्या मनाने चांगले वशक्षण घेण्याचा 

ध्यास घेतला होता. परंत ूते वशक्षण पणूघ होऊन जाते की 

काय ह े वतला माहीत नव्हतं. विजया वििसभर शाळेत 

जात होती. तेव्हाचे संिाि आजही वतच्या स्मरणात होते. 

वतला ते सिघ आठित होतं. तो बाप ती आई अन त्या 

मलब्यात झालले्या ि घघटना सह सिघ पररिार काही वतला 

आठित होता.  

 विजयाची शाळा स रू झाली होती. आज शाळा स रू 

व्हायला मवहना झाला होता. वशवक्षकेने पािसाची 

कविता वशकिली होती. कालपयंत िातािरण स खि 

होतं. पण आज वििसभर पािसाची ररपररप स रूच होती. 

सायंकाळी शाळेला स ट्टी झाली. वशक्षकांनी रेनकोट 

िापरला आवण त े जिळच्या गािी आपली 

मोटारसायकल स रू करून रिाना झाले. नेहमीप्रमाण े



वकसन घरी आला. आईही कामािरून घरी आली. वतन े

ताबडतोब स्ियंपाक बनिला. त्याचबरोबर वतच्या िोन 

बवहणींनी स्ियंपाकात मित केली. तसा आपल्या आई-

बाबांना जेिण िऊेन ते झोपी गलेे होते. बाहरे पाऊस मात्र 

धो-धो पाऊस कोसळत होता. त्यातच अध्याघ रात्री 

विजयाला जाग आली. वतला शौचास लागली.  

 रात्रीचा तो प्रहर. काळाक ट्ट अंधार. घड्याळीचा 

पत्ताच नव्हता. एिढ्या जोरात लागली होती की तीन ं

आपल्या आईला तिेढ्याच रात्री उठिलं. शौचालयाची 

व्यिस्था नसल्याने गािाच्या बाहरे गेली होती. तेिढ्यात 

अधाघ डोंगर खचला.  

 विजेचा गडगडाट व्हािा असा भयंकर आिाज 

झाला. डोंगरािरून पाणी तीव्र गतीनं खाली आलं. 

त्यातच पाण्यासोबत मातीचा थरही. अशी ती अिस्था 

होती.  

 विजया सातिीत होती. ती शौचास बसली होती. 



वतला काय होतं आह े ह े समजत नव्हतं. अशातच 

विजयाचे घर त्या मातीच्या वढगार् यात गाडलं गेलं. 

त्यातच छाया ते दृश्य पाहत होती. एकीकडे वतची म लगी 

शौचास बसली आह.े तर ि सरीकडे वतच्या म ली ि वतचा 

पती िरडेत गडप होत आह.े वतनं आपल्या म ला-

म लींच्या विचार केला. विजयाचा विचार केला नाही. 

वतला िाटलं की थोडासा गाळ आह.े आपण आपल्या ि 

आपल्या पोरानंा िाचिायला हिं. ती तशी त्या गाळाच्या 

विशेने धािली. ती आपल्या घराच्या जिळ आली. 

आपलं घर स ंिर डोळ्यांनी न्याहाळू लागली. इतक्यात 

प न्हा िरड कोसळली ि त्या िरडेत छायाही आपल्या 

पती ि म लांसह गडप झाली.  

 िरड कोसळण्याच्या आिाजानं जी घरं िाचली 

होती. त्या घरातील लहान थोर माणसे घरातनू बाहरे 

पडली. ती आपल्या पश धनाची पिाघ न करता सैरािैरा 

धाित स टली. रात्रीच्या अंधारात वजकडे रस्ता सापडेल 



वतकडे धाित होते ते लोक सैरािैरा. त्यांना काय कराि े

ते समजत नव्हते. अचानक राम्यांनं विजयाला रडताना 

पावहलंय. त्यानं विचार केला नाही. तसं आि न पाहता 

त्यानं विजयाचा हात जोरात पकडला ि वतचा हात 

वखचत तोही जोरात धाि ूलागला. वजिाच्या आकांतान ं

किावचत आपण यात सापडू नये असे त्याला िाटत होतं. 

सकाळ झाली होती. काही लोक स खरूप बचािले होते. 

काही मात्र या िरडीखाली िफन झाले होते. क णाचं कोण 

गेल.ं ह ेठरिता येत नव्हतं. विजय मात्र रडत होती. कारण 

वतच्या क ट ंबातील सहा जणांपैकी पाच जण िरडेत गेल े

होते. ह ेवतन ंप्रत्यक्ष डोळ्यांनी पावहल ंहोतं. ती वजिाच्या 

आकांताने रडत होती. पण वतच्या रडणं कोणालाच 

ऐकायला जाऊ शकत नव्हतं. कारण त्या गािातील 

प्रत्येक घरातला एक एक माणसू गेला होता. काही जण 

िाचले होते. पण ते हळळत होते. कारण सगळ्या गािाच े

ऋणान बधं एकमेकांशी जोडलेले होते.  



 विजया आवण वतचे आई-िडील प्रमाणीक होते. ह े

वतला मावहत होतं. म्हणनू ती प्रामावणकपणाचे फळ 

िणेार् या वनसगाघला िोष िते होती. वतचे आई-िडील 

नात्यांमधील परस्पर विश्वास जपत होते. प्रामावणकपणाचे 

फळ िणेारा वनसगाघला त ेिोष िते होती. पण आता िोष 

िऊेन काही उपयोग नव्हता. वतचे आई-िडील 

नात्यांमधील परस्पराचंा विश्वास जपत होते. कोणाची 

फसिणकू करीत नव्हते. प्रामावणकपणा आपल्याला 

वनभघय बनितो असे त्यांना िाटत होतं. त्याच प्रमाण े

प्रामावणकपणाच्या गोष्टी त्यांनी विजयाला तसेच 

आपल्या इतर लकेरांना वशकिल्या होत्या. 

अप्रामावणकपणानं िागल्यास आपला आत्मविश्वास 

कमी होतो. तसेच समाजात प्रामावणकपणा पावहजे अस े

ते सांगत होते. तसचे आपल्यात आिर वनमाघण होतो. फार 

मोठी ताकिही वनमाघण होते असे ते सांगत होते.  

 “विजयाले शाळेत घाल ू या. आम्हाले नाय 



वशकिलं तं चालन. पण आपल्या विजयाले वशकियूा. 

एक तरी आपल्या घरी वशकलेला व्यिी पायजे.” 

 “अिं पण पैसा?” 

 “ पण पैसा बाबा आम्ही कमािणार.” 

 “ वतच्यासाठी कमिणार. त म्ही फकस्त हो म्हणा. 

बाकी आमच्यािर सोपिा आम्ही पाहू का करायचे ते. 

त म्ही लक्ष घाल ूनका.” 

 “ बरं पोरींनो त म्हाले जे िाटेल ते करा.” 

 वकसननं हो म्हणताच शावलनी, मावलनी, शाळेत 

गेल्या. त्या बाईशी भेटल्या. तसेच वतचं त्या शाळेत नाि 

िाखल केले. आता विजया प्रामावणकपणे शाळेत जात 

होती. वतच्या बवहणी वशकल्या नव्हत्या. काबाडकष्ट 

करीत होत्या. शाळेत विजयाची शाळेतील फी भरत 

होत्या. विजयाही मन लािनू शाळेतील अभ्यास करीत 

होती. अशातच मावलनी थोरली असल्यान े वतला 

पाहण्यासाठी स्थळ येत होतं. पण ती आपण जर केला 



तर आपल्या बवहणीचं वशक्षण जाईल या हतेनूे मावलनीन ं

वििाह टाळला होता. वतनं सातिी पास झाली की आपण 

वििाह करू असा वनधाघर केला होता. परंत ूकाळाने काही 

वतची विचार करण्याची भािना ओळखली नव्हती. 

ओळखले तरी ऐकली नव्हती. वतही िवडलांच्या न सार 

प्रामावणक होती. प्रामावणक असल्यास लोकांच्या 

लिकर सेिा वमळतात असं ते म्हणत होती. 

प्रामावणकपणा जीिनातील वशस्त आवण कायघक्षमता 

िाढिण्यास मित करते असे वतला िाटत होते. क ट ंबात 

आपण एकमेकांना सहकायघ करािे असे त्यांचे आई-

िडील त्यानंा सागंत होत.े एखाद्यािेळेस संकट आल्यास 

तसेच अशाच प्रकारच्या सहकायाघने ते संकट झेल न घते 

असत. कोणते संकट सहकायाघनेच पार पडते असे आई 

िडील मानत असत. आपल्या सिांमध्ये काही ना काही 

िोष नक्कीच असतात, परंत ूते िोन वमत्र मैवत्रणी आवण 

सहकार् यांच्या मितीन े नक्कीच िरू करता येतात. 

एकमेकांचे विचार प्रत्येकाला पटेलच असे नाही. 



आपल्या वमत्र-मैवत्रणी मध्ये कधी कधी भेिभाि होतात. 

मतभेि होतात. पण आपण आपले म्हणणे खरे आह ेअस े

न म्हणता इतरांचे म्हणणे समजनू घेतले पावहजे. प्रसंगी 

ि सर्याचे ऐकािे. ऐकलचे पावहजे. यातनू सहजता िाढीस 

लागते. ह े आई-िवडलाचंे वशकिण े होते. 

लहानपणापासनू वतच्या वतच्या तीनही बवहनीिर आई-

िवडलाचंे चांगले संस्कार होते. ते जरी जास्त वशकलले े

नसले तरी चांगल्या ग णांचे बाळकडू ते आपल्या 

लेकरांना पाजत होते. धमघ, पथं, परंपरा, ररती ररिाज 

पाळणारे अनेक लोक गािात होते. त्यांना सवहष्ण ता 

बाळगण्याची आिश्यकता होती. कारण त्याम ळे 

समस्याचे वनराकरण करता येत होते. विजयाचे िडील 

भेिभाि मानत नसत. परंत  म लांच्या प्रतीके्षसाठी त्यांनी 

चार चार म ली होऊ विल्या होत्या. ही बाब भेिाभिे 

करणार होती. म लांनी एकमेकांचा आिर करािा असे 

जरी त्यांना िाटत असले तरी प्रत्यक्ष जीिनात त्यानंी म ल े

म ली असा भेिाभेि केला होता. पण वनयतीनं त्यांना फि 



म लीच विल्याने प ढे त्याचं्या मनातील स्त्रीप रुष भेिाभिे 

प्रश्न वमटला होता. तसचे ते नव्याने स्त्री-प रुष समानतचेे 

मलू्य आपल्या म लींना वशकित होते. स्त्रीप रुष भेिाभिे 

म लीम लामंध्ये म ळीच करू नये असे ते सांगत होते. तो 

म ळीच करू नये असं ते सांगत असत. समानतेची भािना 

िाढीस लागल्याने सिांना प्रगती करता येते, सिांना 

वशकता येते असे ते सांगत. आई-िडील वशकिीत असत 

चांगले संस्कार.  

 सिांनी वनयम पाळले पावहजे. याविषयी सांगताना 

आई िडील प्रत्येकाने जबाबिारी ओळखायला हिी. 

प्रत्येकानं वनयमान सार िागायला हिं. वनयमान सार 

चालला नाही तर त्याची पररणीती एका पशसूारखी होते. 

जर आपण वनयमान सार चाललो नाही तर पश ूआवण 

माणसू यात कोणताच फरक उरणार नाही आवण मग प ढ े

कोणी लहान ि कोणी मोठा असतो ह ेसमजणार नाही. 

वनयम मोडला की वशक्षा ितेांना ही लहान-मोठा भेिभाि 



करू नये असे ते सांगत. आपण आपल्या फायद्यासाठी 

वनयम बनिले असनू वनयम पाळणे आपल्या वहताच े

आह.े पण वनयमान सार िोन प्रकार असतात. त्या िोन 

प्रकारात पवहला म्हणजे आपल्या स्ितुःचे वनयम आवण 

ि सरा प्रकार म्हणजे वनसगाघचे वनयम. अवतिषृ्टी, परू, 

िािळ ह ेठरलेले असनू चार मवहने उन्हाळा, चार मवहन े

पािसाळा, चार मवहने वहिाळा असणारच. 

वहिाळ्यानंतर थेट पािसाळा येणारच नाही वकंिा 

जानेिारीनंतर जनू येणारच नाही हचे वनसगघवनयम होत. 

आपण वनयम पाळताना जसे आपले वनयम पाळतो. तस े

वनसगाघच े वनयम पाळािेत असे ते सांगत. समजा 

पािसाळा लागला आवण आपण वनसगाघचे वनयम न 

पाळता पेरणी केली नाही तर आपल्याला पीक येणार 

नाही. असे ते म्हणत असत. वनसगाघचे व्यिहार 

वनसगघवनयमान सार चालतात. ते आपण बिल ू शकत 

नाही. प्रसंगी आपण आपले वनयम बिल ू शकतो. 

याबद्दल मावहती ितेाना वकंिा ऋत चिातील बिल ह े



कधीच थाबंत नाही. ग रुत्िाकषघणाचा वनयम कधीच 

बिलत नाही. ह े नेहमी वस्थर वस्थर आवण वनवित 

असतात. ते काल बाय होत नाही. परंत ूआपले वनयम ह े

कालबाय होत असतात. पररवस्थतीन रूप बिलाि ेलागत े

आपले वनयम. कोणािर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय 

होऊ नये म्हणनू वनयम. वनयम बनिािे.  

 त्यांनी जरी म लांना जन्म विला नाही तरी लोकाचं े

म लगा म लगी भेि करणे आिडणारे नव्हते. काही लोक 

गािातीलच त्यांना तसे भेि करणारे िाटत होते. ते म लींना 

ती म लगी आह ेम्हणनू वशकिीत नव्हते. म लींचे लिकर 

वििाह करून िते असत. म लींना त्यांच्या वििाहाबाबत 

पसंती नव्हती. वकत्येक गोष्टी त्यांनी अन भिल्या होत्या. 

त्यांचा जेव्हा वििाह झाला होता छायाशी. तेव्हा आई-

िवडलानंी छायाला वतची परिानगी विचारली नव्हती. ह े

क ठेतरी वकसन रािाला खटकत होतं. म्हणनू की काय 

मावलनी मोठी झाली तरी वतचा वििाह त्यानं जबरिस्तीन े



केला नव्हता. तर तो वतच्या पसंतीने वतचा वििाह करून 

िणेार होता. म ले वतला पाहायला पाहुणे म्हणनू जरी येत 

असले तरी त्यांनी वििाहासाठी िर वनिडतांना मावलनी 

लाच वतची पसंती विचारली होती आवण ती विजया 

सातिी पास झाल्यािर आपला वििाह करू असे म्हणत 

होती. ती वििाह करण्यासाठी विजयासाठी थांबली होती.  

 गािात अनेक चांगल्या रूढी परंपरा होत्या. लोकं 

त्या रूढी परंपरेचे पालन करीत असत. िरिषी गािातील 

लोक म्हसोबाच्या िशघनाला जात. कोणी ििेीचा गोंधळ 

घालत असत, तर कोणी ििेीला निश म्हणनू बळी िते 

असत. ििेीला निस कबलू करून ििेी निसाला पाित े

असा त्यांचा समज होता. जर एखाि ंकाम झालं तर ििेी 

निसाला पािली असा संकेत गहृीत धरून ती मंडळी 

ििेीला त्याचा बळी िते असे. पण वकसनला बळी 

िणे्याची प्रथा तसेच त्यांचे मांस भक्षण करणे आिडत 

नव्हत.े  



 म ळात वहसंा करू नये. वहसेंने शांतता भंग होते. अस े

ते मानत. त्याम ळे म ळात जी माणसे अशा रूढी, परंपरा 

पाळतात त्या परंपरा ि रुढी वकसनला आिडत नव्हत्या. 

कारण ििेी िवे्या मान्य साहवजक आह.े पण या ििेी 

िवे्यांच्या नािाने वनष्पाप वजिांचा बळी िऊेन आपण 

आनंि व्यि करणे याबद्दलची भयंकर चीड वकसनला 

िाटत होती. यासाठी तो आपल्या घरी बकर् या, कोंबड्या 

पाळत नसे तर ही परंपरा त्याला आिडत नव्हती.  

 सती प्रथा... ही एक प्रथाच होती. अवनष्ट प्रथा जरी 

असली तरी ती परंपरा चालत आली होती. परंत ू ही 

कृप्रथा असल्याने लोकानंी या प्रथेला विरोध करून ती 

प्रथा ज्याप्रमाणे लोकानंी हद्दपार केली, त्याचप्रमाण े

बकर्याचा परंपरेन सार बळी िणेे ही िूरताच आह े

हीिखेील क प्रथा बंि करणे अत्यािश्यक आह.े असे 

वकसनला िाटत होते. त्याम ळे ही प्रथा बंि करण्यासाठी 

विशेष कायि ेकरून ही प्रथा बंि करािी. काही प्रथा जरी 



बंि झाल्या नसल्या तरी त्याबाबत कायि े बनले होत.े 

त्यातनू जािटूोणा करून लोकांना फसविण्या िर बंिी 

आणणारा कायिा तसेच हुडंाबळीचा कायिा करून या 

िोन्ही प्रथा सरकारने बंि केल्या होत्या. त्याचबरोबर 

जंगल तोडीचा कायिा बनिला होता.  

 आजही गािात िकृ्षतोड मोठ्या प्रमाणात होत होती. 

जरी िकृ्षतोडीचा कायिा असला तरी लोक सरकारच्या 

आिशेाला ज मानत नव्हते. च कीच्या रूढी-परंपरा म ळे 

समाजातील काही लोकांच्या िाट्याला उपेक्षाच येते ि 

प्रगतीची संधी वमळत नाही. गररबी, िाररद्रय िाट्याला 

येते असे वकसनला िाटत असे. ह े सिघ वशक्षणाच्या 

अभािानचं भाग्याला येतं. असं त्याला िाटायचं. पण 

तरीही त्यांनं आपल्या म लींना शाळेत घातल ं नव्हतं. 

कारण त्यांना वशक्षण द्यायला त्याच्याजिळ प रेसे पैसे 

नव्हत.े पैसा तो कमवित असे. त्या पैशात घरचा खचघ 

भागत नसे.  



 आज वकसनच्या घरची सगळी मंडळी कामाला 

जात होती. त्याम ळे मावलनीने विजयाला वशकिा 

म्हटल्यािर वकसना एका पायािर तयार झाला. वतला 

शाळेत िाखल केलं ि विजया वशकती झाली.  

 िरिषी गािात मेंढी कापण्याची प्रथा होती. ििेीला 

जर मेंढी बळी म्हणनू विल्यास गािात संकट येत नाही 

असंच गािकर्यांना िाटत होतं. त्यािेळीही त्यांनी असा 

बळी गािाच्या ििेीला विलाच होता. तरीही ििेीनं गाि 

िाचिलं नव्हतं. स्ितुःही वतचं मंिीर िरडेत सामािल ं

होतं. ह े विजयाला आज कळत होते. तरी पण आज 

विजयाला िकृ्षतोडी बद्दल खंत िाटत होती. जरी तज्ञ 

सवमतीनं या घटनेत िकृ्षतोडीला िोष विला नव्हता. तसेच 

माळीण ि घघटना ही जंगल तोड झाल्याने झाली असे 

वतला िाटत होते. आज वििसभर अकरा िाजेपयंत 

गािात कोणी ना कोणी येतच होता. ते िाचलले्या 

जीिाला नाना प्रकारचे प्रश्न विचारीत होते. कोणी 



सहान भतूीचे बोल बोलत होते. मात्र आज िाचलले्या 

ग्रामस्थांच्या डोळ्यातले अश्र ू स कलेले होते. ते स न्न 

नजरेनं त्या वढगार् याकडे आस लािनू पाहात होते. 

किावचत त्यांना िाटत होतं की ही वढगारा उपसतांना 

किावचत आपल्या घरच्या एखािा जीि वजिंत वनघेल. 

समजा एखाद्या वजिंत वनघालाच तर अगिी हायसं िाटत 

होतं.  

  

 

आज तीन वििस झाले होते. आज वतसर्या वििशी 

तीन िषाघचा बालक मलब्यातनू वजिंत वनघाला होता. 

तीन वििस होऊनही त्याच जीिन, त्याचं वजिंत वनघण ं

वनसगाघचा चमत्कार होता. पण विजयाच्या घरच ेकोणी 

वजिंत बाहरे अजनूही वनघालेले नव्हते. तसेच वनितृ्त 

शरीरही वनघालं नव्हत. नक्कीच आता आपल्या बवहणी 

ि आपले आई िडील वजिंत नसणार असं वतला िाटत 



होतं. ती त्यािेळी अकरा िषाघची होती. वतला पावहज े

तेिढे समजत नव्हतं. पण आता वतला ते समजलं होतं. 

ती विचार करीत होती एखाद्या शहाण्यासारखी. वतला 

िाटत होतं की आपण अनेक बाबतीत वनसगाघिर 

अिलबंनू राहतो. वनसगघ आपल्या गरजा पणूघ करतो. 

त्याम ळे आपल्या गरजाचंी पतूघता करतानाच आपल्या 

भािी वपढ्यानंाही साधन संपत्ती प रली पावहजे. असा 

विचार न करता केिळ आपलेच स्िाथीपण जपल्यानं ही 

ि घघटना झाली असािी असं मनोमन िाटत होतं.  

 आज पाचिा वििस होता. खोिकाम स रू होत.ं 

त्यातच या खोिकामात वतचा पररिार वनघाला होता. 

मावलनीसह सगळी मंडळी मतृ पािली होती. कसाबसा 

सगळा संसार चालला होता वकसनचा. त्यातच या 

विघ्नानं पणूघतुः संसार ब डला होता ग्रामस्थांचा. आता 

पोवलसांनी मतृिहे ताब्यात घेतले. त्या मतृिहेांना 

पोस्टमाटघमसाठी पाठिण्यात आल.े पोस्टमाटघम झालं ि 



मतृ िहे त्यांच्या नातेिाइकांच्या स्िाधीन केले. त्याची 

विल्हिेाट लािली गेली. पण आता विजयाचं काय? क ठे 

जायचं वतनं? असा प्रश्न वनमाघण झाला होता. त्यातच 

वतला वतच्या मामान ं आपल्या घरी नेले. विजया 

मामाच्या घरी राहायला गेली. पण मामीच्या काय? मामी 

मोठी खास्ट होती. ती आपली पोरं ि आपल्या नंनिीची 

पोर, सारा भेिभाि करू लागली. घरची सगळी मंडळी 

वतला काम करायला लालावयत. स्ितुः मात्र झोप घते 

होती. तेव्हा विजयाला मायबाप आवण वतच्या त्या 

बवहणी आठित होत्या. कधी कधी अश्र ूयेत डोळ्यांना. 

पण काय करणार? काही उपयोग नव्हता.  

 मामालाही पाच म लं होती. मामा कंपनीत कामाला 

होता. त्याम ळे कोणत्याच सोयी नव्हत्या. जागा अप री 

पडत होती. रात्रीचे जेिण घड नसायचं. िररोजच्या 

जेिणात वपठलं भात असायचा.  

 विजयाला सकाळी उठल्या िर विजयाला काम 



करािे लागत असे. सकाळी सडा सारिण करून 

सिांसाठी पाणी गरम करािे लागत असे. मात्र तरीही 

जेिण करते समयी ह ेमामीचे टोमणे ऐकायला वमळत. 

मामा मात्र त्यािर काहीच बोलत नव्हता. ि पारच्याला 

मामाची सगळी लेकरं कामाला जात नव्हती, तर ती 

शाळेत जात असत.  

 त्या कोिळ्या ियात मामी विजयाला कामाला नते 

असे शेतािर. परत घरी आल्यािर चलू फ ं कािी लागत 

असे. वशिाय आपल्या माय बापाला खाल्लं, करंटी 

क ठली. हहेी बोलणे खायला वमळत.  

 िरड कोसळण्यात विजयाचा काही एक िोष 

नव्हता. नैसवगघक कारणाने ती िरड कोसळली होती. पण 

त्या िरडीचा सारा िोष मामी भाग्याशी लािनू अशी 

करंटी एक वििस आपल्यालाही खाऊन टाकेल अस े

िारंिार म्हणत असे. अशा प्रकारच्या शब्िप्रयोगान ं

विजयाच्या अंगािर काटे उभे राहत. कधी एकिाची 



वतथनू वनघनू जातो आवण कधी नाही असं वतला 

िाटायच.ं  

 ते लहानग ंिय. विजयाला मामी नाना तर् हचेे बोल 

बोलत होती. ते अत्याचार सहन न झाल्यानं त्यातच 

रात्रीला ती उठली ि ती मामामामीच्या पायािर 

नतमस्तक होऊन त्या घरातनू त्याच अधंार् या रात्री बाहरे 

पडली होती. आपल्या गािचा रस्ता चालत होती. ज्या 

गािात िरड कोसळली होती. त्यािेळी सहा मवहने झाल े

होते.  

 विजया अचानक घरातनू बेपत्ता झाली. ह ेसकाळी 

लक्षात आलं होत.ं पण मामींन ं मामाला बजािलं की 

याची चौकशी करू नका. कारण चौकशी केली तर उद्या 

नातेिाईक विना कामांन ंआवण कारणानं आपल्या माग े

लागतील. पोवलसही आपल्याला तासतील ि आपण 

गोत्यात येि.ू अनाथ पोर ते. वतच्याबद्दल चौकशी न 

केलेली बरी. नव्ह ेतर वजथे आपल्यालाच खायला प रत 



नाही. तेथे वतला पालिायचं कसं मामीनं मामासमोर प्रश्न 

मांडला. मामालाही तो प्रश्न पटला. नव्ह ेतर विजया घरुन 

गेल्याची गोष्ट त्यानं बाहरे काढली नाही.  

 माळीण पणूघतुः मातीच्या वढगार् यात गडप झाल्यानं ं

नकाशािरून प सले गले ंहोतं. त्या वठकाणी लोक येत ि 

ते मातीचे वढगारे पाहून हळहळत असत. कोणी कोणी 

प निघसनाच्या गोष्टी करीत. कोणी अश्र ू ढाळत असत. 

विजया पायी चालत चालत वनवित था माळीण 

जिळच्या वढगार् याजिळ येऊन पोहोचली होती. वतथ े

दृश्य न्याहाळत होती. मनातल्या मनात हळहळत होती. 

तेिढ्यात आमडेगािाजिळ प न्हा स्थावपत झालेल्या 

एका माळीणच्या एका ग्रामस्थाने विजयाला पावहलं. 

त्यानं वतला ओळखलं. तसा तो वतच्या जिळ आला. 

म्हणाला,  

 “ विजया होय.” 

 “हो.” 



 “बेटा एिळे विस कोठं गेली होतीस?” 

 ती तशी रडायला लागली न बोलता.  

 “ बेटा एिढे वििस क ठे होतीस?”  

 “...” 

 ती काहीच बोलली नाही. विजया काहीच बोलत 

नाही ह ेलक्षात घेऊन त्या ग्रामस्थांनं वतला आपल्या घरी 

आणल.ं वतच्या येण्यानं गािाला आनंि झाला. 

वकसनच्या िारसापैकी कोणीतरी वजिंत असल्याचा 

विव्य आनंि त्यांच्या चेहर्यािर झळकत होता. तसं गाि 

लोक गाि फारच चांगलं होतं. लोक मात्र वतला सहा 

मवहने क ठे होतीस? हाच प्रश्न सातत्याने विचारत होते. 

परंत ूती मात्र त्यािर काहीच बोलली नाही.  

 ती आता आमडे शेजारी बनलेल्या गािात एका 

ग्रामस्थांच्या घरी राहत होती जण ू त्या माणसान े वतला 

ित्तक घेतलं होतं. वतला वतच्या मामीच्या घरी कामाची 

सिय असल्यानं ती त्या माणसाकडे काम करीत असे. 



तोही वतला चाहत असे. आपल्या पोटची पोर 

असल्यागत.  

 आमडे गािात लोकाचंं प निघसन झालं होतं. पण 

अजनू पयंत काहींना वहताची जागा वमळाललेी नव्हती. 

शाळा स रु झाली नव्हती. विजयाला वशक्षणाची आिड 

होती. वतला िाटत होत ंकी खपू मोठं वशकािं. कारण 

वशक्षणाच े बाळकडू वतच्या बापाने आवण मावलनीन ं

पाजल ेहोते. आज ते हयात नव्हते. पण त्यांनी केलेल े

संस्कार वतच्यात क टकूट भरले होते.  

 गािात एक माणसू राहत होता. ज्याने विजयाला 

वढगार् यात बेपत्ता होण्यापासनू िाचिले होत.े त्याच 

माणसाकडे ती राहत होती. अगिी त्याची म लगी 

असल्यागत. राम्याला िोन म ले होती. म ली नव्हत्या. 

त्याम ळे किावचत त्याला म लगी हिी असल्यानं तो वतच े

पालनपोषण करीत होता. तशी त्याची पत्नी वतला जास्त 

चाहत होती.  



 राम्याला िोन म ले होती. त्याने विजयाला िाचिल े

होते. ती आठिण तर विसरु शकत नव्हता. पण त्यांची 

िोन्ही म लं त्याच माळीणच्या िरड कोसळण्यात बेपत्ता 

झाली होती. आता त्याच्या िंशाला िारस नसल्यान ं

आपल्या म लासारखाच विजयाला तो सांभाळत होता.  

 अशातच गािात वशरगणती झाली. अशा गािात 

कोणकोण राहात होते. त्यांचा सिे करण्यात आला. 

त्यातच राम्यानं विजयाचं नाि वलहायचा प्रयत्न केला. 

पण साहबे ’त्या नािाची विजया ही िेगळी का राहात 

नाही?” असे म्हटल्याने वतचं नाि वलवहता आलं नाही. 

त्याम ळं विजयाचं नाि यािीत आलं नव्हतं. नव्ह े तर 

विजयानं नाि गािात िाखल करून घेतलं नाही.  

 विजया वशकत होती. सहा मवहने उलटल्यािर 

वशक्षकांनी कोणतेच आढेिेढे न घेता आपल्या शाळेत 

विजयाचं नाि िाखल केलं होतं. वतचा स्ितुःचा बाप 

नसला तरी राम्या बाप म्हणनू आपले कतघव्य पार पाडत 



होता. तो मात्र कोणत्याच प्रकारचे आढेिेढे घेत नव्हता.  

 निीन गािात शाळा पोहोचली होती. पण सध्याच्या 

वस्थतीत खपू त्रास होता. आता ती शाळा प िीसारखी 

नव्हती. ती बंि राहायची. कधी पाऊस तर कधी संपाने. 

माळीणच्या गािचे िाचलेले लोक तसेच आज बाजचूेही 

लोक प निघसनासाठी शासनाशी भांडत होते. त्याम ळं ही 

शाळा आह ेकी चैन आह ेह ेकळायचंच नाही.  

 आमडे गािात वशक्षणाची होत असललेी आबाळ 

लक्षात घेता राम्यानं विजयाला ताल क्याच्या वठकाणी 

टाकायचं ठरिलं. पण ताल क्याचं वठकाण काही जिळ 

नव्हत.ं तसेच त्या वठकाणी जाण्याचा मागघ काही बरोबर 

नव्हता. त्याचा मागघ काट्याक ट्यातनू जात असे. 

िगडधोंड्यातनू ि िर् याखोर् यातनू जात असे. सिघ वशक्षा 

अवभयान तसेच गाि वतथं शाळा अशा प्रकारच्या 

योजनांमधनू सयांद्रीतल्या बर् यातशा गािात शाळा 

पोहोचली होती. पण सध्याच्या वस्थतीत ख प वठकाणी 



शाळा कागिािरच होती. वशक्षक वशकिायला येत नसत. 

त्याम ळे साहवजकच म ले ग रे चारायला वकंिा शेळ्या 

मेंढ्या चरायला जंगलात जाण्याची कामं करीत असत. 

ि सर्या शाळेत वशकायचे झाले तर प्लावस्टक वपशिीत 

शाळेचे िप्तर भरून डोंगराच्या खाचखळग्याच्या रस्त्यान े

पायी वनघत. निी पार करताना ती लहानगी म लं निीिर 

टाकलेल्या लाकडी साकंिािरून जीि धोक्यात घालनू 

निी ओलांडत. तर निीला पाणी नसल्यास पायी त्या 

निीमधनू वनघत असत.  

 पािसाळ्याचे चार मवहने तर न सता िैताग यायचा. 

िािळी िारा अंगाला स्पशघ करून जात असल्यान े

डोक्यािर छत्री वटकायची नाही. न सतच कधी कधी 

ओळख वकंिा ओढा पार करताना तोल गेलाच तर परू 

आललेा ओढा या म लानंा आपल्यासोबत घिेनू जायचा.  

 माळीण सारख्या गािात राहणारी ही आवििासी 

मलूं पट्टीचं पोहणं पणूघ वशकली होती. एखाद्यािळेी ओढा 



ओलांडतांना त्या साकंिािरुन पडल्यास आपल्या 

जीिाला क्षती पोहोच ूनये म्हणनू शाळकरी म ल ंपोहण ं

वशकली होती.  

 म लांना शाळेत जायला कोणी जबरिस्ती करीत 

नव्हता. परंत ूवशक्षणाची ओढ त्यांना स्िस्थ बस ूद्यायची 

नाही. वशक्षणही उन्नतीची वशडी आह.े ह ेक ठेतरी त्या 

विद्याथ्यांना पटलं होतं. त्या आवििासी म लांना िाटत 

होतं ते म्हणजे किावचत हचे वशक्षण आपली, आपल्या 

गािची व्यिस्था बिलनू टाकेल. म्हणनूच की काय ते 

आिजूघन शाळेत जात होते. जरी ओढ्याच्या प राचा 

धोका असला तरी ही... विद्याथ्याचंी िररोज होणारी 

पायपीट तसचे विद्याथ्यांची होत असललेी वशक्षणाची 

आबाळ पाहून शासनाने या विद्याथ्यांच्या सोयीसाठी 

िेगिेगळ्या वठकाणी आश्रम शाळा काढल्या होत्या. या 

आश्रमशाळेत तीन िषाघची म ले घरापासनू लाबं लांब 

राहत होते. आठिड्याला एकिा घरी जात होते. पण मी 



वशक्षण घेईल. याचा वनधाघर करुन ते वशकत होत.े  

 म लींच्या वशक्षणात लोकांना रस िाटत नसे. 

म लींनाही आवििासी लोक वशकिीतच नसत. म लींना 

केिळ वशकूनही चलू ि म लच करािी लागतात असे 

लोकांना िाटत असे. म ली जास्त करून शाळेत जात 

नसत. शाळेत याम ळेच शाळेत म लींची उपवस्थती कमी 

असायची.  

 काही काही शाळेत हा आवििासी भाग जरी असला 

तरी उपवस्थती असायची. याचे कारण त्यािेळचे वशक्षण. 

या वशक्षकांच्या केिळ बोलण्याणच शाळेत उपवस्थती 

राहात होती. वशक्षकांचे पे्रमळ बोलणे, म लांसोबत गप्पा 

गोष्टी सांगणे, बागडणे, नाचणे, िािरण े याम ळं 

विद्याथ्यांची शाळेची ओढ वटकून राहात असे. 

वशक्षकांच्या लाड करण्याने ही म ले वकतीही पाणी का 

असेना, वकतीही खाचखळगे िा संकटं का असेना वकती 

िगडधोंडे का असेना शाळेत जात होते, नव्ह ेतर त्यांना 



शाळेची हुरहूर लागत होती. शाळा ह ेविद्येचे नाही तर सिघ 

गोष्टीचं मिंीर आह ेप्रकषाघने जाणित होतं. कारण गािात 

एक शाळा होती. ती इतर गािातील लोकांसह िाचली 

होती. बाकी सगळं मंविरासह स्मशान झालं होतं.  

 िाहत कीच्या व्यिस्था माळीणसह सयाद्रीच्या 

पविम घाटात व्यिवस्थत नव्हत्या. तसेच मोबाईल, 

स्माटघफोन गािात नव्हताच. कारण गािात वशक्षणाची 

प रेशी सोय असली तरी वशक्षण लोकांना व्यिवस्थत 

वमळत नव्हते. त्यातच एखाद्याजिळ जर मोबाईल जरी 

असला तरी त्या डोंगरात नेट कव्हरेज राहत नसल्यान े

मोबाईल मधनू कोणाला फोन करायचा झाल्यास तो 

अवजबात लागत नव्हता. संिशेिहनाद्वारे आपल्याला 

मावहती वमळते ह े जरी खरं असलं तरी प रेशा 

संिशेिहनाच्या सोयी नव्हत्या. त्याम ळे मावहती 

तंत्रज्ञानाचा उपयोग ज्ञान वनवमघतीसाठी होत नव्हता.  

 पाचिीत सहािीत वशकणारी म ले, त्यानंा फि 



शेतीिर जाणे, जंगलात मेंढ्या घेऊन जाणे ह े समजत 

असे. शाळेत जाऊन वशकणे ह ेतेिढे समजायचं नाही. 

पाऊस पडत असताना ि तेथील बेसाल्ट िगडाच्या 

त कड्यांनं ि मिृनेे लाल झालेलं पाणी, ते अश द्ध पाणी 

वपऊन आपली तषृ्णा भागिणारी ही जमात ते गढूळ पाणी 

पीत असली तरी आजारी पडत नसत. कारण जंगलातील 

झाडपत्ती खाऊन तसेच त्या रोगम ि िातािरणाची सिय 

पडल्याने त्यांच्यात रोगाशी लढणारी प्रवतकारशिीही 

साहवजकच वनमाघण झाली होती. पाण्यात वमसळलेल े

पिाथघ ह े सजीिांसाठी अपायकारक असतात ह े जसं 

आपल्याला कळतं तसं त्यांना कळत नव्हतं. पाणी 

प्रिषूण, ध्िनी प्रिषूण, हिा प्रिषूण ह ेजरी खरं असलं तरी 

ते त्यांना कळत नव्हतं. वनसगघ सावनध्यात िािरत 

असललेी ही जमात काटकसर करण्यात अगिी पटाईत 

झाली होती.  

 बाष्पीभिनाम ळे पाण्याचे सतत िाफ होत असते. 



त्याम ळे अिषघण अन भिणार्या भागातील नद्या, तळी, 

विवहरी, बधंारे, धरण े यातील पाण्याची पातळी 

बाष्पीभिनाम ळे कमी कमी होते वकंिा त्यापकैी काही 

कोरडेही पडतात. तसचे जमीन कोरडी पडत.े अशा 

पररस्थीतीत जनािरांना आवण आपल्याला वपण्याच्या 

पाण्याची टंचाई जाणिते. शेतीसाठीही पाणी वमळत 

नाही. म्हणजेच ि ष्काळ पडतो. मग या ि ष्काळात 

जनािराचंा चारा ि माणसाला धान्य वमळणे कठीण जाते. 

ज्या भागात ि ष्काळ पडतो, तेथील लोकांना विपरीत 

पररवस्थतीशी सामना करािा लागतो. त्या भागातील 

प्राणी, िनस्पती यांना ही ि ष्काळाचा तडाखा बसतो. या 

गोष्टी येथील लोकांना कळत नव्हत्या. शासनातफे 

ि ष्काळग्रस्त भागातील लोकांना आवण प्राण्यांना स रवक्षत 

जागी हलिले जात होते. पण ती व्यिस्था तात्प रती 

असायची.  

 डोंगर उतारािर शेती असल्याने पािसाचं पाणी 



ओहित जाऊ नये म्हणनू साठिनू ठेिण्याची प्रथा पविम 

घाटात होती. उतारािर लहान लहान बंधारे बांधणे, 

आडिे चर खोिणे, गािातील ओढे-नाले यािर बाधं 

घालनू पाणी वजरिणे, अडिणे, असे उपाय ग्रामस्थ करीत 

असत. काही वठकाणी निीपात्रातच खड्डे खणनू पाणी 

साठविण्याची पद्धत असल्याने तसेच पन्हाळ्याच्या 

मितीने अंगणात ठेिलेला टाक्यांमध्ये ह े पाणी 

साठिण्याची पद्धत या भागात तसेच पाऊस भरपरू 

प्रमाणात पडत असल्याने या भागात तसा पाण्याचा 

ि ष्काळ जाणित नव्हता. एिढेच नाही तर या भागात 

उन्हाळ्यात थंड हिामान असल्याने पयघटक या भागात 

नेहमी भटकंती करण्यासाठी येत. तर चार मवहन े

कालािधीत पािसाळ्यात सतत पडणार्या पाण्याने िमट 

हिामान होतं.  

 माणसाच्या उत्िांतीच्या काळात मानिाच्या 

शरीरात बिल झाला. शरीरािरील केसांचे प्रमाण कमी-



जास्त झाले. त्याच्या शरीरािरील केस कमी झाल्यान े

संरक्षणाची गरज भास ू लागली. त्यातनू िस्त्राची गरज 

वनमाघण झाली. स रुिातीला मानि िस्त्र िापरत नसे. 

त्यानंतर झाडाची पाने म्हणनू िापरू लागला. प ढे तो 

वशकार करून मारलेल्या जनािराचंे कातळे िापरू 

लागला. कापसापासनू सतू तयार करण्याची कला 

अिगत झाल्यानंतर स ती कापडाचा िापर होऊ लागला. 

वनसगाघने प्रत्येकाची गरज भागले एिढं विलं. पण 

माणसाचा हव्यास िाढत गेला. त्यानं िगडालाही 

मोबाईल स्िरूपात जीि फोडला. या मोबाईल मधनू 

वनघणार् या ध्िनी लहरींनी भरपरू पश ू पक्षात पररणाम 

केला. साहवजकच याच मोबाईलच्या ध्िनीलहरीचा 

वनसगाघिर पररणाम झाला. मानिािर ही झाला. नाही तर 

पश ू पक्षांसोबत डोंगरािरही झाला. डोंगर पोखरल्यान े

जवमनीला हािरे बसले. मानिाला जाणिले नाही. 

ज्याप्रमाणे मानिाला टाचणी टोचल्यास संपणूघ शरीराच्या 

अियिाला त्रास होतो. तसा त्रास डोंगर पोखरल्यान ं



संपणूघ पथृ्िीला झाला. त्यातनूच माळीण ि घघटना घडल्या.  

 िशेात लोकसंख्या िाढली. लोकसंख्या आज एक 

कोटीच्या घरात आह.े या सिघ लोकाचंी गरज 

भागविण्यासाठी माणसू निीन तंत्रज्ञान शोधत आह.े 

यासाठी यासाठी माणसू अवधकावधक जमीन ि जलस्त्रोत 

िापरताहते.  

 िाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच 

शेती ि उद्योगधंि े तसेच रस्ते ि लोहमागघ तयार 

करण्यासाठी खपू मोठ्या प्रमाणात जमीन आिश्यक 

आह.े त्यासाठी पविम घाटात जंगलतोड झाली. काही 

वठकाणी िलिलीच्या प्रिशेात भराि घालनू जमीन सपाट 

केली गेली. रासायवनक न विरघळणारी खते पाण्यासोबत 

िाहून गले्याने ती खते कथा का ओहोळद्वारे निीत िाहत 

गेली. त्याचा पररणाम जलचरांिर होऊन निीतील 

उपय ि जलचर मरण पािले. काही वठकाणी सतत 

वशकार झाल्याने प्राणी मरण पािले. तर माळढोक सारखे 



प्राणी, पक्षी िखेील शतेातील कीटक खाल्ल्याने मरण 

पािले. काही प्राण्यांना उन्हाळ्यात पाणी आवण प रेसे 

अन्न न वमळाल्यान े मरण पािले. या सिाचंा पररणाम 

वनसगाघिर झाला ि त्यातनूच पयाघिरणाचा समतोल 

ढासळला.  

 शरीराची झीज होत असते. तसेच झीज पयाघिरणाची 

झाली. त्याम ळे त्याचा पररणाम साहवजकच डोंगरािरही 

झालेला असनू माळीण मध्ये िरड कोसळणे हा 

त्यातीलच पररणाम आह.े अशा बर्याच वठकाणी 

मानिवनवमघत झालले्या बिलाम ळे िरडी कोसळल्या 

आहते. यािर उपाय म्हणजे ज्या भागात असा संभाव्य 

धोका होऊ शकतो. त्या भागातील लोकांना स रवक्षत 

वठकाणी त्यांचे प निघसन करणे गरजेचे आह े वकंिा त्या 

वठकाणचे संभाव्य धोके लक्षात घेता स रवक्षत ि जाळीच े

क ं पण घालणे आिश्यक आह.े जेणेकरून अशा संभाव्य 

ि घघटना होणार नाही. त्यासाठी काळजी घेणे गरजचेे 



आह.े िेळोिेळी जर पािसाचा जोर जास्त असला तर 

सचूना िणेे गरजेचे आह.े अशा अवतिषृ्टीच्या िेळी 

गािाला स रवक्षत वठकाणी हलिणे आिश्यक आह.े तरच 

अशा नैसवगघक आपत्ती पासनू लोकानंा िाचता येईल. 

आपली प्रकृती उत्तम राहािी असं सिानंाच िाटतं. तेव्हा 

आपणही उत्तम रावहले पावहजे. स रवक्षत रावहल ंपावहजे 

असं सिांना िाटायला हिं. नैसवगघक आपत्ती या 

येणारच, वकतीही स रवक्षतता बाळगली तरीही. तेव्हा 

आपण स्ितुः स्ितुःची काळजी घ्यायला हिी. जेणेकरून 

वनसगघ जरी डाि रचत असला तरी आपल्याला 

वनसगाघपासनू िाचता येईल.  

 माणसाच्या स्िभािाचे विविध पलै ूअसतात. कधी 

राग येतो तर कधी प्रेम िाटते. या भािना येणे स्िाभाविक 

आह.े तशाच भािना वनसगाघलाही असतात. एखाद्या 

वठकाणी अवतिषृ्टी होणे हा वनसगाघच्या रागाचा पररणाम. 

मात्र आपण वनसगाघकडे त्या दृवष्टकोनातनू पाहायला हिं. 



लाकूडतोड करणे, निीतील जलचर मारणे, डोंगर 

पोखरणे या गोष्टी आपण करतो. त्या गोष्टी वनसगाघला राग 

येण्यासारखे असतात. कारण पश पक्षी ह े वनसगाघचे िणेे. 

ही मिृा स द्धा वनसगाघची िणे तेव्हा यांचा त्रास होणे ह े

वनसगाघला न पटणारे तत्त्ि आह.े  

 माणसू विचारक्षम असतो. तसाच तो भािनाशील 

असतो. भाि भािना जर ि खािल्या गेल्या तर ते िाईट 

िाटते. पण वकती िाईट िाटून घ्यायचे ह ेआपल्याला 

कळायला हिं. एखाद्यानं चकू केलीस तर राग आला 

असला तरी त्याची पातळी आपल्याला समजायला हिी. 

एखािी गोष्ट आपल्याला हिी असते. पण त्या गोष्टी साठी 

वकती हपापलेपणा करायचा तेही आपल्याला 

समजायला हिं. विचारीपणानं भािना आिरता येतात. 

संयम ठेिता येतो. भािनाचंा मेळ ज ळिता येतो. 

भािनांचा मेळ ज ळल्याने आपले व्यविमत्त्ि ख लते. 

इतरानंा समजनू घेण्याची क्षमता िाढते. प्रवतकूल 



पररवस्थतीिर मात करता येते. इतरांना िोष िणे्यापासनू 

आपली स टका होते. आपण नेहमी आनंिी राहतो. 

आपल्यातील हकेेखोरपणा कमी होतो. आनंि आवण 

ि ुःख या प्रमाणे राग जरी आपली नैसवगघक प्रितृ्ती असली 

तरी रागािर वनयंत्रण वमळिायला हिं. आपण वशकल ं

पावहजे, तेव्हाच आपण या वनसगाघच्या रागािर वनयंत्रण 

वमळि ूशकतो. आपला राग आपण व्यि करतो. कारण 

एखािी गोष्ट आपल्या मनाविरुद्ध घडत े वकंिा 

आपल्याला राग येतो. राग येत असेल तर त्याचे शारीररक 

ि मानवसक ि ष्पररणाम होतात. माणसू हट्टी ि रागीट 

बनतो. समंजसपणा ि सहकायाघची ितृ्ती कमी होते. भय, 

डोकेि खी, वनद्रानाश असे काही पररणाम होत असतात.  

 आपल्या आिडीवनिडी िा क्षमता िेगिेगळ्या 

असतात. त्यान सार आपल्यातील उवणिा ही ठरत 

असतात. आपल्याला काय आिडत नाही, ती आपली 

उणीि असते. समजा भेंडीची भाजी बनिली तर ती भाजी 



जर आपल्याला आिडत नसेल तर ती आपली उणीि 

झाली. हीच उणीि आपल्याला स्ितुःला स धरिता 

आली पावहजे. ज्याप्रमाणे आपल्या उणीिा असतात. 

त्याचप्रमाणे वनसगाघतही उणीिा असतात. त्याम ळे िाट 

शोधनू त्या उणीिापासनू आपण आपलं स्ितुःचं रक्षण 

करायला वशकल ं पावहजे. तेव्हाच माळीणसारख्या 

ि घघटना टाळता येऊ शकतात.  

 आपल्यापैकी कोणाचा स्िभाि पणूघतुः चांगला 

असतो. कोणाचा िाईट. आपण आपल्यातील उवणिा िरू 

करण्यासाठी एकमेकांची मित घेतो. कोणी असेच 

सहकायघ घेतात, तर कोणी घेत नाही. यातनूच सहकायघ ि 

सहकायाघची भािना िाढीस लागते. वनसगाघच्या उवणिा 

िरू करताना आपण सगळे एक येिनू या कोणत्या उवणिा 

िरू करायला हव्यात. जेणेकरून आपल्याला संभाव्य 

धोके टाळता येतात. पण आपण तसे करीत नाही. उलट 

एकमेकांचा द्वेष करून सहकायाघची भािना िाखित 



नाही. त्याम ळे संकट येतं. ते संकट मग आपल्याला 

पेलता येत नाही.  

 आपल्या स्िभािातील आपल्याला ि इतरांना 

खटकणारे पैल ू प्रयत्नपिूघक बिलता येतात. ते 

बिलण्याचा िेळीच प्रयत्न करणे आिश्यक आह.े 

अन्यथा त्यातनू आपल्या व्यविमत्त्िामध्ये उणीिा राहू 

शकतात. तसेच ह ेतत्ि तत्ि वनसगाघचेही आह ेह ेमात्र 

शासनाला, तेथील लोकांना कळलेलं नव्हतं.  

 विजयाच्या वशक्षणाची हौस राम्या पणूघ करीत होता. 

तो वतचा बाप जरी नसला तरी बापाची जबाबिारी त्यानं 

उचलली होती. माळीणच्या ि घघटनेत ७० टक्के भाग 

भसू्खलनाम ळे वढगार्याखाली गेला. १५९ लोक मरण 

पािले. शंभर लोक बपेत्ता झाले. ४० घरं बाधीत झाली. 

या घटनेनंतर प णे वजल्यातील संपणूघ भागाची पाहणी 

करण्यात आली. त्यात ती २३ गािे धोकािायक वस्थतीत 

आढळली. तसेच शासनाच्या म्हणण्यान सार १६ 



गािांमध्ये उपाययोजना स रू झाल्या. असं तमाम 

ितघमानपत्रात छापनू आलेलं होतं. पण प्रत्यक्षात एकाही 

गािात कामे स रू झाली नव्हती. तसेच माळीण ि घघटनेत 

मतृ पािलेल्या लोकाचंे आकडे अजनू पयंत बरोबर 

वमळाले नव्हते. िेगिगेळे ितघमानपत्रांमध्ये िेगिेगळे 

आकडे तर वमडीयािाल ेिेगिेगळे आकडे सांगत होते. 

सरकार कागिािर समोर होतं. पण अंमलबजािणी श न्य 

असल्याने आजही लोक मतृ्यचू्या छायेत जगत होती.  

 िरड कोसळण्याच्या ताल क्यातील संभाव्य चार 

गािांमध्ये संरक्षण उपाययोजना करण्यासाठीच्या 

उपाययोजना न केल्याने िरिषीप्रमाणे याहीिषी िरड 

कोसळते की काय असे िाटत होते. यात भोर 

ताल क्यातील वहडोशी खोर्यातील कोरले जाभं ळिाडी, 

भाटघर धरण खोर् यातील पांगारी सोनारिाडी ि हडेेन या 

गािाचा समािेश होता. या चार गािातील धरण वकंिा 

िनाचा काही भाग िन विभागाच्या हद्दीत होता. त्यांची 



बांधकामाला परिानगी नव्हती. त्यांच्या मान्यतवेशिाय 

कोणतेच बाधंकाम सािघजवनक बांधकाम विभागात 

करता येत नव्हतं. प ण्याच्या शासकीय विभागीय 

अवभयावंत्रकी महाविद्यालयाने याबाबतच्या कामाचा 

आराखडा वजल्हावधकार्यांना विला. त्यासाठी एक 

कोटीचा वनधी मंजरू झाला. यात गटार काढणे, डोंगर 

उतारािरील िगड फोडणे, वभंत बाधंणे, झाडे लािण े

यासारखे उपिम होते.  

 ज्याप्रमाणे भोरला होत.ं तेच संकट म ळशी 

ताल क्यातील घ टके गािाला होतं. डोंगराच्या कडेला ह े

गाि बसललें होतं. तसेच माळीण सारखंच पायथ्याशी 

िसलेल ं होतंृ ं. अत्यंत ि गघम भागात ह े गाि िसलले ं

होतं. वतथं २५ घर असनू जिळपास शंभर लोक राहात 

होते. काही प्रिशे माळीण सारखाच अवतिषृ्टीचा होता. 

तसेच माळीणसारखीच या भागात जमीन असनू 

डोंगरािरून येणारे पाणी खालच्या सखल प्रिशेात साचत 



होते. हचे पाणी गािाजिळून जवमनीतनू बाहरे पडते. 

पाऊस असला तर तीव्र धार जिळूनच उफानत वनघते. 

याच पािसाच्या मार्याने िरिषी घराला तडे जातात ि 

िरिषी घरांना वगलािा करािा लागतो. यातच डोंगराला 

खपू मोठी भेग पडलेली विसत होती. त्याम ळे केव्हा तो 

डोंगर खाली येईल. ह े सांगता येत नव्हतं. ग्रामस्थांना 

वकत्येकिा सांवगतलं होतं की हा भाग सोडून ि सरीकडे 

राहायला चला. पण ग्रामस्थ काही ऐकायला तयार 

नव्हत.े त्यांच्या मनात भसू्खलनाची भीती होती. पण 

पररवस्थतीच ती... पररवस्थतीशी लढण्याची ताकि 

त्यांच्यात होती. संकट आपण क ठे गलेो तर येणारच असे 

ते मानत होते.  

 असाच जर पाऊस कधी आलाच तर ही मडंळी 

गािच्या शाळेचा आधार घ्यायची. जोराचा पाऊस 

आल्यास लोक घाबरत होते. प न्हा एकिा आपल ं

माळीण होणार की काय असेही त्यांना िाटत होत.ं असा 



पाऊस कधी आलाच तर ही मंडळी स रवक्षतेसाठी 

गािच्या शाळेच्या आधार घेत होते कारण गािची शाळा 

ही स रवक्षत वठकाणी बांधलेली होती. माळीण ि घघटना 

होताच अवधकार्यानंी या प णे वजल्यातील माळीण 

सारखी संभाव्य ि घघटना घडू नये म्हणनू या विभागाची 

पाहणी केली. पण अज नही बरेच िषघ होऊनही या 

भागासाठी उपाययोजना झाल्या नाहीत. हीच खंत 

अजनूही घ टके ग्रामस्थाचं्या मनात होती.  

 घ टके गािा सारखंच खेड ताल क्यातील भोमाळे 

नािाचं गाि होतं. या गािात १९९४ साली िरड 

कोसळली होती. पण ही िरड गािािर न येता गािाच्या 

िरच्या बाजलूा असणार्या ओढ्याच्या पात्रात पडून 

िाहून गलेी होती. त्याम ळे गाि िाचलं होतं. पण 

गािातील िोन लोक मतृ्यमू खी पडले होते. ह ेिखेील गाि 

१९९४ पासनूच पािसाळ्यात भीतीच्या सािटात उभा 

राहत होता. गाि १९९४ पासनू प निघसनासाठी लढत 



होतं. त्यांना िाटत होतं की किावचत १९९४ ची 

प नराितृ्ती होऊन मोठ्या प्रमाणात िरड कोसळल्यास 

आमचं गाि डोंगराच्या क शीत नेस्तनाबतू होईल. पण 

माळीण ि घघटना झाल्यानंतरही या गािाला न्याय 

वमळाला नव्हता. या गािात ७० टक्के घर असून या ७० 

घरात चारशे लोक राहत होते. भोमाळे गािाला भीमा 

निीचे विस्तीणघ पात्र लाभललेे असनू पविम ि िवक्षण 

डोंगर आहते. १४ ऑगस्त १९९४ ला या गािािर 

वनसगाघची अिकृपा झाली ि सकाळी नऊला डोंगराच्या 

िवक्षण भागात स्फोटा सारखा आिाज झाला. पाहता 

पाहता डोंगराची एक कडा त टूृून गािाच्या विशेने 

झेपािली. त्यात ही घटना माळीण सारखी नसल्यान े

लोक सैरािैरा पळू लागले. पण हा भाग गािािर न येता 

तो ओढ्यात सामािला होता. मात्र डोंगराकडे वनघाललेी 

िोन माणसं रामचंद्र िाजे ि ित्ताते्रय कंगले या िरड 

कोसळण्यात मरण पािली होती.  



 िरड कोसळण्याच्या गािांमध्ये अजनू एका 

गािाच्या समािेश होऊ शकतो. ज न्नर ताल क्यातील 

वनमवगरी अंतगघत िौंड्या डोंगराच्या उतारािर असणार्या 

तळमाची िाडी या नािाचं गाि. पण सािघजवनक 

बांधकाम विभागाने ह ेगाि िरीत कोसळणार नाही असा 

अवभप्राय विला होता. पण या गािापासनू अध्याघ 

वकलोमीटर अंतरािर भसू्खलन झालं होतं. त्याम ळे 

ग्रामस्थ घाबरले होते. वजल्हावधकार्यांनी या गािाला भेट 

विली. पण गंभीर िखल घेण्यात आली नव्हती. पण 

ग्रामस्थ अजनू घाबरून होते. या गािापासनू िीड 

वकलोमीटरच्या अंतरािर १९७८ मध्ये स द्धा भ स्खलन 

झालं होतं. अगिी गािातील ज ने लोक सांगत होते. पण 

त्यानंतर डोंगराला पडलले्या भेगा याची प्रत्यक्ष पाहणी 

केली होती. २००५ मध्ये गािाचे प निघसन व्हािं अशी 

मागणी जोर धरू लागली होती. पण प निघसन अजनूही 

सरकार करीत नव्हतं. आंबेगािच्या माळीण ि घघटने नंतर 

जाग आलले्या सरकारने वजल्यातील २३ गांि 



धोकािायक ठरिली होती. उपाययोजना करण्यासाठी 

काही कोटी रुपयांची तरतिू केली होती. पण या तेिीस 

गािापंैकी मािळ ताल क्यातील काही गािाचा या 

सिेक्षणात समािेश असला तरी प्रत्यक्ष या ताल क् यातील 

गािांमध्ये कोणत्याच हालचाली विसत नव्हत्या. काही 

वठकाणी नोटीसची ठेिल्या होत्या तर काही वठकाणी हद्द 

आड येत होती. प्रशासन हात झटकत होतं. त्याम ळे 

भ शी, कोरज, ताजे, गबालेिाडी, मोरमारेिाडी, त ंग, 

मालिेाडी, लोहगड ह े गाि अजनूही प निघसनाच्या 

प्रतीक्षेत होती.  

 धोकािायक गािाच्या अहिाल तयार करण्याचे 

काम सी ओ पी ला िणे्यात आला होता. सी पी ओ नं 

एकाकी तयार केला होता. पण प्रशासन लक्ष िते नव्हतं. 

माळीण ि घघटना नंतर आबंेगाि ताल क्यातील आवििासी 

भागातील ग्रामस्थ प नरघचना कडे ि लघक्ष होत असल्याच े

पाहून धोकािायक पररवस्थतीतनूही आम्हालाही बाहरे 



काढा म्हणत रोज प निघसनाशी लढत होते. हलेपाट्या 

मारत होते. तसेच रात्री पाऊस जर आला तर त्यानंा झोप 

लागत नव्हती. मात्र प्रशासन ि लघक्ष करीत होतं. या 

गािाचं तातडीने प निघसन झालं नाही आंबेगाि 

ताल क्यात प न्हा ि सरं माळीण होणार ही शक्यता 

नाकारता येत नव्हती. बेंबईिाडीच्या पविम विशेला 

डोंगराची कडा कोसळण्याचा धोका होता. त्याम ळं वतथ ं

असललेी १९ क ट ंब प न्हा पाचशे मीटर अंतरािर 

असललेा औि बंर मंविराजिळ प निघसन करािे अशी 

मागणी करीत होते.. पण ही जागा व्यिस्थाचंी असनू 

त म्ही आपल्या गािी घर बांधा असा फतिा ििेस्थान 

सवमतीने काढल्याने वचंतेत होते. एिढचे नाही तर 

माळीणच्या ग्रामपचंायतीच्या हद्दीत असललेे पसारिाडी 

अवत संिेिनशील भाग होता. वतथेही तीस घरं होती. 

त्यांची मागणी जिळच्या डोंगराच्या माथ्यािर प निघसन 

करािे अशी होती.  



 प निघसनाचा प्रश् न मोठा गंभीर होता. िरडी कोसळून 

क ठे क ठे अख्ख गाि भमूीत िफन होण्याचे प्रकार भरपरू 

होते, तर क ठे निीच े पाणी अडिनू ते शेतीला 

प रिण्यासाठी धरणे बांधताना असंख्य गाि निीत 

गेल्याने त्याचंे प निघसन करणे भाग होते. त्यांचे प निघसन 

तर क ठे भकंूपाने घर पडले त्यात हरिललेा घरांना 

प्रस्थावपत करण्यासाठी त्यांचे प निघसन आिश्यक होतं. 

सरकार क ठेतरी त्यांनाही प निघवसत करणार होत.ं सतत 

िाढणारी लोकसंख्या, जवमनीच्या होणार्या कमी भाग 

याम ळे वनिाघवसताचंा प्रश्न सरकारला सरकारप ढे पचे 

वनमाघण करीत होता. असाच प्रश् न सरकारप ढे वनमाघण 

झाला होता.  

 प ण्यातील ि घघटनेच्या पाश्वघभमूीिर शहरातील 

डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या वठकाणाचंी यािी 

जाहीर केली. त्यातच त्या त्या भागातील लोकांना 

महापावलकेने घर खाली करण्यासाठी नोवटसा विल्या. 



परंत ूमहापावलकेने नोटीस विल्यानंतर या लोकानंी ह ेघर 

खाली केले नव्हते. काही लोक प निघसनासाठी लढत 

होते. पण त्यांचे प निघसन होत नव्हतं, तर काहींचं प निघसन 

होत होत,ं तरी पण ते नव्या जागेिर जायला तयार नव्हते. 

अशा लोकांच ंकाय करािं तचे सरकार प ढे असल्यान े

किावचत सरकार ि घघटनेसाठी ि घघटनेतनू स्ितुःला 

िाचिण्यासाठी प निघसनासाठी लढणार्या लोकांच्या 

आिाजाकडे शरणागती पत्करून ि लघक्ष करीत होतं.  

 म ंब्रा चाही तसाच प्रश्न होता. म ंब्रा बायपास 

रस्त्याच्या ि तफाघ झोपडपट््टयांमध्ये अवतिमण िाढत 

होते. एका बाजलूा असलेल्या ठाणे खाडी ि ि सर्या 

बाजलूा या डोंगररांगा. यामध्ये भ स्खलनाचा धोका होता. 

म ंब्रा बायपास रस्ता काही िषाघपासनू सातत्याने ढासळत 

होता. िरिषी पािसाच े पाणी खाडीत गोळा व्हायचे. 

त्यातच या पाण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन त े

धोकािायक असल्याने लोकांनी डोंगराच्या पायथ्याशी 



घरं बांधली होती. त्यातच या डोंगरािरून येणारे पाण्याचे 

प्रिाह आपल्यासोबत माती घेऊन येत असल्याने म ंब्रा 

बायपास बंि ठेिण्यात येत असे. िाहतकू काही 

वििसासाठी खोळंबळत असे. त्यातच घराचे न कसान 

होई. काही समाजस धारक सांगत की त्यांनी या वठकाणी 

िस्ती करू नय.े परंत ूलोकं खाली पाणी येते म्हणून िरिर 

डोंगराच्या िरच्या भागात अवतिमण करीत होते. घर 

बांधत होते.  

  

  



३ 

 

विजयाला प ण्याला टाकलं होतं. वशक्षणासाठी 

प ण्याला एक आश्रम शाळा होती. ज्या आश्रम शाळेत 

की वशकत होती. त्या आश्रम शाळेत म ली भरप र होत्या. 

वतथे जेिण खािण सगळं वमळत होतं. साबण कपडालत्ता 

सगळं वमळत होतं. पण मालक मात्र चांगला नव्हता. तो 

आपल्या िासनेची नजर त्या म लीिर फेकून पाहायचा. 

कधीकधी तो रात्रीला यायचा. म लींची परेड घ्यायचा. 

त्यातच कधीकधी अश्लील ही बोलनू जायचा. मजब रीन े

ियात आलेल्या म ली. त्याची िासणचेी नजर जरी 

असली तरी त्या बोलायच्या नाहीत. कारण त्यांची 

मजब री होती. त्या वशिाय आवििासी भोळ्याभाबड्या 

म ली घरापासनू िरू राहात होत्या.  

 शहराच्या आश्रमशाळेत िरूिरूच्या आवििासी म ली 

होत्या. त्या मजब रीने वशकत होत्या. त्या हळू ियात येत 



होत्या. त्यातच आश्रम शाळेचा संस्थाचालक एक प रुष 

होता. त्या वठकाणी वशकत होती विजया. आज विजया 

िहािी पास झाली होती. तशी ती तारुण्यात आली होती. 

गािाकडच्या शाळेत उवशरा नाि टाकलं असल्यानं ती 

आठव्या िगाघतच तरुण झाली होती. त्याची ती ख पच 

स ंिर विसत होती. विजयाचं सौंियघ ख लत चालल ं

असल्यानं संस्थाचालकाचं्या भरत्या नजरेस पडत होती. 

तो कधी कधी वतला टाँगवटंग करीत होता. पण विजया 

त्यातील नव्हती. असे केल्याने वतनं पोवलसांना फोन 

लािला होता. वतने विलेली पोवलसात तिार त्याम ळेच 

की काय ते प्रकरण संस्थाचालकानं आपल्या 

ओळखीपाळखीनं िाबनू तर टाकलं, परंत ू वतला आता 

आपल्या आश्रम शाळेत ठेिलं नाही. बाकीच्या म लींिर 

जरी संस्था चालक भ रटी ती नजर टाकीत असला तरी 

त्या म लींचं बयाण नोंििण्यात आलं. म लींनी मजबरूीन ं

आपलं मत आश्रम शाळेच्या बाजलूा नोंििलं. तो 

चांगला आह ेअसे सांगत स्ितुःचा बचाि केला. शेिटी 



अत्याचारविरोधात वतला िवडलांकडून वमळालेला 

पररणाम म्हणनू आिाज उठिल्याने ती प न्हा आपल्या 

गािात आली. वतच्या एक िषाघचं न कसान झालं होतं. 

मनात वशक्षणाची हौस असतानाही बरोबर वशक्षण वमळत 

नसल्याच ं ि ुःख वतच्या मनात होतं. तसं ि सरं ि ुःखही 

होतं. ते म्हणजे प निघसीत घर वमळविण्याचं. बहुतेक 

सिांना घरं वमळाली होती. पण विजयाचा नंबर लागला 

नव्हता. एक िषघ झाला होता. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात 

भ्रष्टाचार झाल्यानं घरांना एका िषाघतच तडे गेले होते, तर 

काही वभंती खचल्या होत्या. प्रशासनाला ज्यांना घरे 

वमळाली, त्यांनी तिार केली होती. पण त्यांनी आपला 

िोष न िाखिता येथील मातीचा िोष िाखिला. तेथील 

लाल माती असनू ती िबली गेल्याने वभंतींना तडे गेले 

असे त्याचंे म्हणणे होते. पण एका िषाघतच तडे का? हा 

सिाल माळीण प निघसन झालले्या लोकाचंा होता. 

त्यातच विजयाला घर न वमळाल्याने विजया आपल्या 

हक्काच्या घरासाठी लढत होती, तर प्रशासन ती स्ितंत्र 



नाही तर रामाकडे ित्तक राहते असे म्हणत होते. त्यासाठी 

प रािेही िाखित होते.  

 विजयाला घर वमळवितांना मोठ्या समस्येचा 

सामना करािा लागत होता. एकतर वतच्या अकरािीच ं

िषघ बरबाि झालं होतं. राम्या जरी वतला सख्या 

म लीसारखा चाहत असला तरी वतला िाटत होतं, 

हक्काचं आपलं घर हिं. जर एखाद्या िेळी राम्यानं घरून 

वनघनू जा म्हटलं तर आपण पैसा क ठून आणणार? 

आपण क ठे जाणार? क ठे राहणार? ही विचार करण्याची 

पात्रता वतच्यात आली होती. तसं ते प्रशासनालाही 

सांगत होती. पण गािात जे सिेक्षण झालं होतं. त्यात 

वतचं नाि न नोंिविल्यानं सगळा गोंधळ झाला होता. 

त्यािेळी ती गािात लहान असनू वतला समजत नसल्यान ं

राम्यानं तसेच गािकर् यांनं प्रशासनाला वकतीही 

सांवगतलं तरी वतचं नाि यािीमध्ये वलवहल ं नव्हतं. 

प्रशासन वतच यािी वतला िाखित होतं. िेगिेगळ्या 



रवहिाशी िाखल्याचे प रािे मागत होतं. याचे प राि े

वमळिताना विजयाला नाकी नि आलं होतं. कारण 

सगळी कागिपत्र माळीणच्या िरड कोसळल्याने मातीत 

गहाळ झाली होती. गािचा सरपचं, सगळे गाि िाखला 

िणेार क ठून? विजया वकती सांगत असली की ती 

वकसनची म लगी आह े तरी कोणी ऐकायला तयार 

नव्हता. शेिटी वतने आपल्या िवडलांच्याच जन्माची नोंि 

तपासण्याचे ठरिलं. एक वििस ती ताल क्याला गेली 

होती. पण ताल क्याला वतच्या मागच्या जन्माची नोंि 

सापडललेी नव्हती. त्याम ळं वतथे एका साहबेांना वतला 

वजल्यात जाऊन नोंि तपासायला सांवगतले. ती 

वजल्यामध्ये गेली. याच ेप रािे पावहले तर त्यात वकसन 

याची नोंि होती. पण वकसनरािाला झालेल्या पोराच्या 

काय? त्या नोंिीच नव्यत्या. ते नक्की संग्रहाच्या तर प न्हा 

वमळिला पण तीच विजया वकसनराि ची म लगी आह ेह े

काही वतला वसद्ध करता येत नव्हतं.  



 गािाची एक गट ग्रामपंचायत होती. ती साडेतीन 

अंतरािर होती. गािच्या सरपंच कधी या गािचा सरपंच 

तर कधी त्या गािच्या सरपंच असायचा. पण आता 

माळीणमध्ये सरपचं नव्हता. तर ओहपे गािाला सरपचं 

होता. तसं वतला कोणीतरी सांवगतलं. त्या गािाला 

जाऊन प रािे शोधािे. असं वतनं ठरिलं. विजया प राि े

शोधण्यासाठी ताल क्याला गेली. वजल्यात गेली. पण 

आपलं गाि तपासलं नाही. किावचत वतच्या ते लक्षातच 

आलं नाही. तसेच कोणाच्यातरी म्हणण्यान सार त्या 

गािाला गेली. ती सरपचंाशी बोलती झाली.  

 “त ला काय काम हाये?” 

 “मला माया रवहिासी िाखला पायजे.” 

 “ िईेन बेटा. पण त ूवकसनरािची पोरगी होय ह ेत ल े

वसद्ध करा लागन. कारण म्हणजे त्याची पोरगी हाय 

म्हणलं तरी लोक म्हणणार नाही. तसं पायता पोरी त्याच ं

असं हाय का कोणीबी त्याचा फायिा घेऊन मीच 



अमक्याची पोरगी पोरगा म्हणनू सगळे उपाय करतीन. 

डाि साधतीन. म्हणनू ह ेआमची अट. तिा त ल ेप रािा 

द्याच लागन.” 

 “मंग मी का कराले पायजे?” 

 “ त ूयेिढच कर की त ल ेिळखणारे िोन-चार माणसं 

घेऊन य.े म्हणजे त ले रवहिासी िाखला ितेो.” 

 तशी ती फार ि ुःखी झाली ि ि :खी अंतकरणान ेती 

साडेतीन वकलोमीटर अतंर पायी चालत आललेा रस्ता 

कापत माघारी वफरली होती. वतनं ओळख सावंगतली 

होती तरी...  

 जगण्यासाठी आपल्याला ज्या प्रमाणे हिा, पाणी 

आवण अन्न यांची गरज असते. त्याप्रमाणे राहायला 

वनिारा ही हिा असतो. पण विजयाला वनिारा नसल्यान े

ती एक खंत मनामध्ये होती. पण वतच्याकडे कोणताच 

उपाय नव्हता आवण उपाय जरी असला तरी वतचा मेंि ू

चालत नव्हता. शरीराबाहरेील हिेत जसा ध ळ ि ध राच े



कण असतात. तसेच रोगाला कारणीभतू ठरणारे जंतहूी 

असतात. त्याचा त्रास होतो आपल्याला. आपल्याला 

त्रास होत आह े असे िाटत होते. पण आपलं काय 

ज्याप्रमाणे एखाद्याला मद्यप्राशन करायचा शौक असतो.  

 ज्याप्रमाणे एखाद्याला मद्यपानाचा शौक असतो, 

त्याचा पररणाम चेतासंस्थेिर होतो. तसाच पररणाम 

आपल्यािर होणार काय वनिास न वमळाल्यास अस े

वतला िाटत होते. बाळ रडत असते. कारण त े लहान 

असते. ते क ठलीच कामे करू शकत नाही. काही हि े

असेल तर रडणे आवण हातपाय हलिणे एिढेच त्याला 

माहीत असते. काही वििसानंतर काही शरीराच्या इतर 

भागािर वनयंत्रण वमळिता येत असते. मग विविध 

हालचालींमध्ये समन्िय येतो. त्यातच त्या बाळाचे हसण े

ह े आनंि िणेारे असत.े विजयाचे लहानपण अथाघत 

ज्यािेळी ती सातिीला गेली होती. त्यािेळी माळीण 

ि घघटना झाली होती. त्याचिेळी प रेशी ती सज्ञान नव्हती. 



वतला प निघसन घर या गोष्टी त्यािेळी समजत नव्हत्या. 

िोन-तीन िषघ वतच्या आश्रम शाळेत गलेे होते. त्यातच 

वतला घरक लाची गरजही िाटली नाही. पण काळाच्या 

ओघात जशी ती समंजस झाली. तसं वतला घर, प निघसन 

त्यासाठी संघषघ ताल का, शहर, गाि, ग्रामपंचायत, 

सरपंच, उपसरपचं, ग्रामपंचायत कळायला लागलं होत.ं 

त्यातच घरक लासाठी संघषघ करतांना रवहिासी िाखल े

समजत होते. तशी ती विविध कौशल्ये वशकली होती.  

 वििसेंवििस ती िेगिगेळ्या गोष्टी वशकत होती. 

ज्याप्रमाणे एखाि ं लहान बाळ प्रथम चेंडू धरायला 

वशकतो. मग फेकायला वशकतो. चालता येऊ लागले की 

धािणे, वजना चढणे, फेकलेला चेंडू पकडणे या कृती तो 

करू लागतो. तशाप्रकारे विजया प निघसनासाठी संघषघ 

करणे वशकली होती. नव्ह ेतर स्ितुःच्या वनिा-याासाठी 

झ ंज िते होती.  

 ज्याप्रमाणे मतिान करणे हा कायिशेीर प्रत्येकाला 



वमळाललेा हक्क जरी असला तरी तरी लोक फि 

मतिानाप रतं हो हो म्हणत आश्वासन ितेात. मात्र जेव्हा 

कामाची प्रत्यक्ष िेळ यतेे. तेव्हा नकार ितेात ह े वतला 

खटकत होतं.  

 रवहिासी िाखला बनिण्याची गोष्ट विजयाला 

ठणकत होती. त्यातच वतला सरपंचांनं सावंगतल ंहोतं. त े

म्हणजे वतला ओळखणारे िोन-चार माणसं वतन ं

आणायला हिी. पण साडेतीन वकलोमीटर पायपीट 

करून चालत जाणं. तेही विजयासाठी. ह ेलोकानंा पटत 

नव्हत,ं नव्ह े तर त्यांच्याजिळ तेिढा िेळही नव्हता. 

वशिाय लोकांना िाटत होतं की ही सिघ मालमत्ता 

राम्यालाच होईल. वकती वििस राहील विजया घरात. 

वतचा वििाह झाला की वतच्या सासरला ती जाईलच. 

अशातच काही लोक तयार झाले, वतच्या सोबत जायला.  

 असाच तो वििस उजळला. चार-पाच लोक विजया 

सोबत जायला तयार झाली. त्यांना वतची िया आली ि 



वतच्यासोबत या ग्रामपचंायतीच्या गािात वनघाले. त े

जिळच्या ग्रामपचंायत गािात पोहोचले. पण चार-पाच 

लोक ओळखीचे सोबत नेल्यानतंरही ि साडे तीन 

वकलोमीटरची पायपीट केल्यानंतरही सरपंच ि 

ग्रामसेिक गािात हजर नव्हते. ग्रामपचंायत बिं होती. 

त्याचबरोबर विजया ि ुःखीकष्टी झाली. कारण ती 

साडेतीन वकलोमीटरचा अंतर चालत आली होती. 

वतच्या सोबत ते लोक चालत आले होते. रस्ता काही 

बरोबर नव्हता. तो चालायला िम लागत होता. वशिाय 

वतच्या सोबत लोकं आले होते. त्यांनाही काही िेळ 

नव्हताच. तरीही ते वतच्यासोबत िेळात िेळ काढून 

आले होते. पण ते न भेटल्याने प न्हा ह ेगािकरी आपल्या 

सोबत येतील का? असा प्रश्न मनात आला होता. 

प निघसनासाठी विजया भांडत होती. त्याचा वतला 

अन भि होता. यापिूी निव्या िगाघत जातीचा िाखला 

बनिताना वतला कस लागला होता. कारण जात 

पडताळणीच्या १९४९च्या पिूीचा िाखला वतला हिा 



होता. जाती पडताळणी साठी अशा व्यिीचा िाखला 

वतला हिा होता की जो वतच्या रि संबंधातील होता. 

साधारणपणे वतच्यासारखे विसणारे, वतच्या आई-

िवडलांसारखे विसणारे लोकं पावहजे होते. विजय यािेळी 

प ण्याला वशकत होती. तर वतचा काका आबंेगािला 

होता. ती मामीकडे जाणार नव्हती. कारण मामीच्या 

घरून ती मामा मामीला काडीचीही कल्पना न ितेा ती 

अध्याघ रात्री वनघनू गलेी होती. त्याम ळे मामा काय 

म्हणणार, याची वतला कल्पना होती. एक वििस ती 

काकाच्या गािाला आबंेगाि आली. वतला िाटलं की 

काका आपल्याला सवटघवफकेट िईेल. यािरून 

आपल्याला जातीच्या पडताळणीचा िाखला बनिता 

येईल.  

 ती जशी काकाच्या घरी पोहोचली. त्याचा काकाला 

आनंि झाला. बर्याच वििसानंतर आपली प तणी 

आपल्याला भेटायला आली. असं त्याला िाटलं. 



किावचत आपला भािा सोबत त्याची चार म ल ं

माळीणच्या ि घघटनते मरण पािली असािीत असं त्याला 

िाटलं होतं. पण काका माळीणला गलेा नव्हता. कारण 

माळीण ि घघटना जेव्हा झाली, तेव्हा काका आजारी 

असल्याने ि बस ू शकत नसल्याने माळीणला गेला 

नव्हता. विजयाचा काका हा वतच्या रि संबंधातील 

होता. पण आजारांनं कोणाला सोडले. त्याला विषमज्िर 

झाला होता. कोण्या आजाराच्या संपकाघत आल्यान े

काकाला ठेिलं होतं. कारण हिेद्वारे रोगजंतूचंा त्याच्या 

तोंडातनू संपणूघ शरीरात प्रसार झाला होता.  

 गािच ते... त्या काळात लोक उघड्यािर शौचाला 

गेल्यानंतर ती विष्ठा पाण्याद्वारे लोकांच्या शरीरात जात 

असे. त्यातच ज्या माणसांना आजार असायचा, त्या 

माणसाला आजार असल्याने त्या माणसाच्या विष्ठेत ते 

जंत ू असल्याने तसेच ते पाण्यात वमसळून ते पाणी 

लोकांनी प्राशन केल्याने गािात विषमज्िर, कॉलरा, 



यासारखे साथीचे रोग होत. कारण सािघजवनक शौचास 

जाणे, सािघजवनक पाणिठ्यािर आंघोळ करण,े कपडे 

ध णे ि गाई-म्हशी ध णे यासारख्या गोष्टी केल्यान े

गािातील लोक स्िच्छ असलले्या नळाचे पाणी िापरत 

नसत. कारण ती सोय नव्हती. ते पािसाळ्यात एखाद्या 

डबक्यात साचललेे पाणी िापरायचे. ज्या पाण्यात 

असंख्य रोगाचे जंत ूअसत. असंख्य घाणीिर बसणार्या 

माश्या असे क ठेही विष्ठािंर बसणार्या माश्या, या 

माशांच्या पायांना आवण शरीराला लोकतंत्र वचकटत 

असत. त्याच माश्या अन्नपिाथाघिर बसनू ह ेरोगजंत ूत्या 

अन्न पिाथाघतनू आपल्या शरीरात जातात याची 

कल्पनाच गािाला नसल्याने गािची मंडळी त्या माशा 

बसलेले अन्न खायचे. एिढेच नाही तर एखाद्या िेळी 

एखाद्याच्या पोट फ गल्यास ते पोट उतरािे म्हणनू माशा 

मारून त्या ग ळामध्ये चारत असत. याम ळे पोट उतरत े

अशी त्यांची संकल्पना होती. कोणी कोणी तर एखाद्या 

मांवत्रकाकडे नेत असत. हात ध णे, स्िच्छ साबणाने ध ण े



या गोष्टी त्यांना समजत नव्हत्या. वपढ्यान ्वपढ्या वशक्षण 

न वमळालेला तो आवििासी समाज, आज त्या 

समाजाची लेकरं वशकत जरी असली तरी ती मन लािनू 

वशकत नसल्याने आजार नेमका कशाम ळे होतो, ह ेत्यांना 

अद्यापही कळलं नव्हतं. काका याचम ळे वशकार झाला 

होता.  

 विवशष्ट प्रकारच्या डास चािल्याने वहितापाची 

लागण होते ह े गािच्या लोकांना माहीत नव्हतं. 

त्याचबरोबर हहेी वहितापाचे डास एखाद्या आजारी 

माणसाला चािनू ते परत ि सर्या वनरोगी माणसाला 

चािल्यास तो माणसू आजारी पडतो ह ेकोणाला समजत 

नव्हत.ं या लोकांना नायटा, खरुज यासारखे रोग सतत 

होत असत. तसेच लहान म लांना सतत फोडे होत असनू 

त्यातनू सतत रि ि प ूिाहात असे. त्या जखमा ि खत 

असल्या तरी लहान म लांना त्याच्या बद्दल काहीच िाटत 

नव्हत.ं सिी ि खोकला या आवििासी भागात 



पाचिीलाच प जललेा असे. त्यांना सोबत तापही येत 

होता. परंत ूसिी, खोकला ि ताप असल्यास िेगिेगळ्या 

िकृ्षाची पाने खाऊन तो आजार ती मंडळी बरा करीत. 

साबण, सोडे न वमळाल्याने कपडे ध तले जात असले तरी 

त्या कपड्यािरचे संपणूघ जंत ूमरत नसल्याने ि एकमेकांच े

कपडे िापरल्याने िेगिेगळे रोग गािातील म लांना होतच 

होते. कधी कधी डोळे येण्याची साथ यायची.  

 रोग येि ू नये म्हणनू कोणती काळजी घ्यािी ह े

आवििासी लोकांना कळायचं नाही. पाण्यािाटे होणारे 

आजार टाळण्यासाठी गािातील पाणी ि त्यात पािडर 

टाकािी लागते नव्ह े तर पािडर टाकतात. पण गािात 

पाणिठाच नव्हता. तेथे पाण्यात पािडर टाकण्याच्या प्रश्न 

येत नव्हता. साचलेल्या पाण्यात डासांची उत्पत्ती जरी 

होत असली तरी त्या पाण्यात गािातफे डी डी टी पािडर 

फिारल्या जात नव्हतं.  

 कधी कधी गािात वफरणारा डॉक्टर येत असे. तो 



आपल्या सायकलिर एक वपशिी आणत असे. तो 

रोग्यांना तपासत असे. तसेच आजार बरा व्हािा म्हणनू 

चार िोन रुपयाच्या गोळ्याही िते असे.  

 विजयाचा काका विषमज्िराच्या आजारातनू बरा 

झाला असला तरी त्याला विजयाबद्दल मावहती पडली 

नाही. विजयाला वतच्या मामानं आपल्या जिळ नेलं ि 

काहीही सांवगतलं नसल्यानं विजयाबद्दल काका अनवभज्ञ 

रावहला. तो जेव्हा गािाला गेला तेव्हा फि आिोश 

होता गािकर्याचंा बाकी वतथे काहीही सापडल ंनाही. 

त्यातच विजया िखेील माळीणच्या ि घघटनेत सापडली 

असेल असं काकाला िाटलं असल्याने तो गप्प रावहला.  

 विजयाच्या काकाला विजयाला पाहताच फार 

आनंि झाला होता. तसा तो वतला वतथं येण्याच ंकारण 

विचारू लागला. विजया म्हणाली,  

 “ काका मले जातीचा िाखला, मले जातीचा 

िाखला बनिायचा हाये. पण कागिपत्र माळीणच्या 



मलब्यात हरिली हायेत. एकच कागि हाये. तो म्हणज े

माहया शाळेची मायी शाळा सोडण्याची सवटघवफकेट. 

पण मले सरकारचे अवधकारी १९४९च्या पिूीचा िाखला 

मागतेत. मले त मची मित हिी हाये. करणार का मल े

मित?” 

 “पण कायले पायजे पोरी त ले हा िाखला.” 

 “काका जर उच्च वशक्षण घ्यायचं असन तं लागत े

असा िाखला. प ळं निकरीसाठी बी लागन. असा 

िाखला.” 

 “ पण पोरी, माई काई मित? मी कोणती मित 

करणार त ले? मले त्या वशक्षणाचा गंधबी नाई.” 

 “ काका काका मले सांगा. त म्ही शाळेत गेले नाई 

का कधी?” 

 “नाई बेटा, आमच्या काळात वशक्षण नोयतं.” 

 “पण शाळेत नाि तरी. नाि तरी टाकलं असन न 



त मच्या बाबानं.” 

 “हो, मास्तर न आमचं नाि शाळेत टाकलं होतं. पण 

आम्ही एक विस बी शाळेत गेलो नाई.” 

 “पण मले सांगा, त मचं नाि टाकलं होतं का?” 

 “आतं बेटा मी काई शाळेत गेलो नाई. पण पाहून 

घेऊ शाळेत नािाची नोंि. असन जर नाि टाकलं, तर 

नाि विसन. नाई टाकलं असन तं नाई विसन.” 

 “ हो काका, त मचं बी म्हणणं बरोबर हाये. पण त म्ही 

वशकले तरी क ठं? ते तरी सांगा.” 

 काकानं तो आवण त्याच्या भाऊ प िी क ठे राहत होत े

ते सांवगतलं. ते तसे त्या गािाला रिाना झाले. काका 

आवण विजयानं त्या गािातील शाळा शोधली. त्या 

शाळेत त्यांनी त्यांच्या वशक्षणाच्या िाखला शोधला, तर 

ज न्या नोंिीिहीत काकाचे नाि विसले. तशी ती म्हणाली,  

 “ बाईसाहबे हाच माया काकाच्या शाळेत नाि 



टाकल्याचा िाखला.” 

 म ख्याध्यावपका पिािर एक मवहला होती. वतन ं

तपासणी केली. त्यातच पडताळणी केली. तसा तो 

िाखला घेऊन ती आपल्या काकाच्या घरी आली. िोन-

चार वििसाचंा म क्काम केल्यानंतर विजया तो िाखला 

घेऊन आपल्या आश्रम शाळेत आली. ि सर्या वििशी 

ती वजल्हावधकारी कायाघलयात गलेी. तेथे अजघनविसा 

तफे वतनं फॉमघ भरून पडताळणीसाठी अजघ केला. त्यातच 

माळीणचे प्रमाणपत्र लािलं होतं.  

 जाती पडताळणीची सवटघवफकेट वमळिताना 

विजयाला खपू त्रास पडला होता. तोच अन भि ि तो 

संघषघ आज प निघसनासाठी कामात येत होता. तरी पण 

प्रशासनाच्या विरंगाईिर विजयाची टर उडत होती.  

 विजय गेल्या पािली सरपंच न वमळाल्याने परत 

आली. कारण वतथे थांबनू काही उपयोग नव्हता. मग ती 

कशी थांबणार. वििसामागनू वििस जात होते. तसं ह ेिषघ 



संस्थाचालकाच्या क रापतीनं ि त्याच्या िासनाधं नजरेनं 

िाया गेलं होतं. मग ती काय करणार. वमळालेले िोन चार 

मवहने वतनं प निघसनासाठी लढायचं ठरिल.ं 

प निघसनासाठी लढतांना विजया वमळेल त्या िेळात 

सरपंचाकडे साडेतीन वकलोमीटर अंतर जात होती. 

सरपंचाकडे चक्कर मारत होती. सरपंच वतला 

ओळखणारे लोक आणायला लाित होता. परंत ू

लोकांजिळ सिड नव्हती. ते कसे जाणार. एकिा गेल े

होते ते. पण ते असे वकती िेळा जाणार. शेिटी कंटाळून 

फि ती एकटीच जात रावहली एका िाखल्यासाठी.  

 विजयाला एका िाखल्यासाठी नेहमी येताना पाहून 

एकिा सरपंच त्या गािात आले. ज्या गािाला माळीणच ं

प निघसन झाल ंहोतं. त्यानंी विजयाच्या घर विचारलं. तसं 

ते राम्याच ंघर विसताच ि विजया त्या वठकाणी उपलब्ध 

विसताच त्यांनी ताबडतोब वतला रवहिासी समजनू 

िाखला विला. तो िाखला वमळताच विजयाचा आनंि 



गगनात मािेनासा झाला होता. आता होता प्रश्न 

विजयाच्या घरक लाचा. िाखला वमळताच वतन ंशहरात 

जाऊन घरक लाचा फॉमघ भरला. त्यासाठी वतने तो 

रवहिासी िाखला जोडला. त्याचबरोबर आपली शाळेची 

सवटघवफकेटही. शेिटी ते सिघ िाखले लािनू घरक लासाठी 

अजघ पाठविण्यात आला. परंत ूतो अजघ परत आला. त्यात 

स्पष्ट वलवहलं होतं की जेव्हा सिघ झालं. त्यािळेी त्यात 

नाि नोंिलं गेलं नव्हतं. ज्यांचं नाि नोंिलं गेल,ं त्यांना 

घरक ल वमळाली आहते. ज्यांचं नाि यािीत नाही त्यांना 

घरक ल वमळणार नाही. या म ळे विजया वनराश झाली.  

 माळीण येथील भौगोवलक रचना पाहता लक्षात येत 

होतं की नैसवगघक साधनसंपत्तीचा र् हास होत आह.े 

सम द्रवकनारे, नद्या, डोंगर, ियाघ, िरडी ही नैसवगघक साधन 

संपत्ती असनू त्या नैसवगघक संसाधनाचा नव्यान े संरक्षण 

करून होणारा र् हास थांबिणे गरजेचे आह.े परंत ू या 

सिांनिर भमूावफयांनी आपला ताबा वमळिला आह.े 



वनसगाघची ऐशी तैशी करत गािोगािी शहरे बसली 

आहते. डोंगरही राजरोसपणे खोिले जात आहते. 

अवधकारी आवण कंत्राटिार राजरोसपणे खाणकाम, िाळू 

उपसा, िकृ्षतोड करून निी-नाले काबीज करीत आहते. 

ह ेसिांसमक्ष विसत होते. आजही त्या माळीणच्या त्या 

लेकराची 'घर ितेा का घर' ही आतघ हाक ऐकू येत होती.  

 गािात िरड कोसळण्याच्या ि घघटनेने अनेकांना स न्न 

करून सोडले होते. झोपते असलेलं गाि अिघ्या काही 

क्षणांमध्ये मातीच्या वढगार्याखाली गाडलं गेलं. त्यातच 

विजयाच्या क ट ंबासह काहींचे संपणूघ क ट ंब भ स्खलनात 

गेले. वनिार्यासाठी एक शेड तेही वटनाचं बाधंनू वमळालं. 

मात्र यािी, वनकष ह ेकारण प ढे करीत नव्या माळीणमध्ये 

प निघसन टाळण्यात आलं. त्याम ळे अनेकािंर बेघर 

होण्याची िेळ आली होती. त्यांची लेकरं जर िाचली 

असती तर ती क ठे रावहली असती हा प्रश्न विजयासमोर 

उभा होता. त्या आठिणी मनाला धक्का िणेार् या होत्या. 



आजही माळीणच्या त्या आठिणी नकोशा िाटत होत्या. 

या घटनेतनू िाचलले्या लोकांसाठी शाळेच्या आिारात 

वटनाचे जे शेड उभारले. त्यातच काही लोक िास्तव्य 

करीत होते. अजनूही त्यांना घर वमळाले नव्हत.े कारण 

बहुतेकांना ती यािी प ढ ेकरीत त्यांना परतिनू लािल्या 

जात होते. ग्रामपचंायत... वतथेही नव्या घराची नोंि 

नसल्याचे कारण प ढे करीत होते. मग शेडमध्ये कोणत्या 

आधारािर वनिारा वमळाला वकंिा शासनाच्या जी आर 

चे काय? असाही प्रश्न नागररकांमधनू उभा रावहला होता. 

माळीण गािची घटना तर झाली. पण त्यानंतर राजकारण 

तापायला लागलं. जे राजकारण घरासाठी होत.ं एका 

पररिाराच्या अंगािर त ळई पडताच तो पररिार 

उपचारासाठी प ण्याला आला होता. त्यातच गािात ती 

मंडळी हजर नसल्यान े त्यांनाही घर वमळाल ं नव्हतं. 

विजयासारखंच ते क ट ंब.  

 अजनूही गािात ज्यांची ज्यांची घरे गेली, त्यांना 



त्यांना घर वमळायला हिी होती. नोंि असो िा नसो. 

विजयासारख्या वनराधार म लीला घर वमळणे अपेवक्षत 

होतं. वतला घर वमळत नसल्याने ती पाठप रािा करीत 

असली तरी शासनाच्या संिेिनशील प्रश्नािर प्रश्नवचन्ह 

उभं रावहलं होतं.  

  

  



४ 

 

 

'माळीणगाि क ठे आह े जी' एका वखन्न मनाच्या 

म्हातारीला कोणीतरी प्रश्न विचारला होता. तो पत्रकार 

असेल असं िाटत होतं. रस्त्याच्या कडेिर काही शेळ्या 

चरत होत्या. वतथं टेकडीही होती. कळत होतं की हा रस्ता 

माळीणला चाललाय.  

 त्या टेकडीच्या डाव्या बाजलूा एक म्हातारी हातात 

काठी घेऊन ती काठी मातीत ख पसत होती. त्या 

माणसाचा आिाज ऐकताच ती म्हणाली,  

 “ ह ेकाय बाबा पडललेी हचे टेकडी. हचे आमच ं

माळीण गाि. वनसगाघप ळं कोणाचं चालत नाई बाबा. 

समजलं समि ंसमजलं आमाले. वनसगाघनं नेलं. समि ंनले ं

आमच.ं” 



 ती वखन्न मनाने सांगत होती. जेव्हापासनू त्या 

म्हातारीचं घर गेलं होत.ं ती म्हातारी ती काठी घेऊन 

यायची आवण त्या मातीच्या वढगार् यािर खोित 

बसायची. ती का बरं खोित बसायची ते कळत नव्हतं. 

ती म्हणत होती,  

 “ बाबा आमचम बी िोन मजली घर होतं. िावगन े

होतं. पैसा आडका सारं काई. कपडालत्ताबी... समि ं

गायब झालं. काय पण हाताले लागलं नाई.” 

 डोंगराच्या त्या बाजलूा पणूघपणे गाडल्या गेलले्या 

गािाचं नाि होतं माळीण. ते गाि िररोज हसायच,ं 

वखिळायचं. मौज करायचं. पण आज फि त्या जागेत 

मातीचे वढगारे उरले होते. ते गाि इवतहास जमा झालले ं

होतं. गािातलं कोणतचं वचन्ह शोधनूही सापडत नव्हतं. 

वतथं उभं रावहल ंकी आपण क णाच्या तरी थडग्यािर उभ ं

आहोत की काय असं िाटत होतं.  

 गािातील काही ज्येष्ठ मडंळींना या गािची आठिण 



येत होती. ते हातात काठी घेिनू त्या स्थळी येत होते. त्या 

जखमा आठित होते. घराची माती पाहात होते. 

डोळ्यातले अश्र ू त्यािर टपकिीत होते. त्यानंतर त े

सायंकाळी आपल्यासाठी बांधलेल्या वनिार् यािर जात 

होते. त्या थडग्यामध्ये परीितीत झालेल्या जागेिर 

कोणीच राहत नव्हतं. कारण याची भीती िाटत होती. 

त्याचबरोबर त्या मलब्यात िबलले्या लोकांच्या 

आत्म्याचीही...  

 ििेाचे मंविर, घर, धनधान्य, पैसा, अडका, शेती, 

नव्ह ेतर रोजगार ही नलेा होता माळीण ि घघटनेनं. ि घघटना 

तर होऊन गलेी होती. पण ि घघटनेनंतर त्या गािाच्या 

वढगार् यािर आपल्या घरातील काही िस्त ू नक्कीच 

सापडेल या आशेनं काही म्हातारी मंडळी येत असत.  

 काही िस्त ू नक्कीच सापडत होत्या. तसेच त्या 

जवमनीिर काळ्या रंगाच्या प्लावस्टक वपशव्या 

सापडल्या होत्या. बहुताशं त्या वपशव्यात नसघरीची झाडं 



असतील असं जाणित होतं. एखाद्या टोपल्या खाली 

टाकाव्यात आवण त्या टोपलीत कोंबड्या झाकाव्यात 

असं त्या िरडीनं गािाला झाकलं होतं. गाि डोंगराच्या 

वढगार्याखाली झाकला गेला होता. ते अख्खं गाि घ मत 

होते नजरेत ि घघटना झाल्यानंतर. आिोश आजही... ते 

मतृिहे जेसीबीच्या साहाय्याने काढत असताना 

माणसाचा वचखल विसत होता. जण ू वनसगाघन े वजिंत 

माणसांनाच या माती आवण पाण्याचे वमश्रण बनिनू 

टाकले होते. असे िाटत होते.  

 स रुिातीचे काही वििस लोकांना फ कट अन्न 

वमळाल.ं पण नंतरच्या काय राशन काडाघिर रॉकेल 

वमळत होतं. पण आता राशनिाल्यानंही कोंडी केली 

होती. ताल क्याला जाऊन मतृांची नािे कमी करा असे 

सांवगतले असल्याने जेव्हा पयंत ती नाि कमी करणार 

नाही, तेव्हापयंत राशन वमळणार नाही ह े ठणकािनू 

सांवगतलं होतं. तलाठी गॅस िाला, ताल का अवधकारी, 



अन्न प रिठा अवधकारी असा िमछाक करणारा प्रिास 

स रू होता लोकांचा. लोक म्हणत होते की आम्ही 

केव्हापयंत शेडमध्ये राहायचं. हात बाधंनू केव्हापयंत 

राहायच.ं आम्हाला राशन हिं. अन्न हिं तेही चांगल ं

अन्न त्यांना वमळायला हिं. शेती विकास योग्य ि वपका 

योग्य करण्यासाठी मित हिी.  

 लोकांना मित हिी होती, वमळेल ती. लोकांना 

ि घघटनेनंतर बरीच मित आली होती. पण ती मित क ठे 

गेली याचा काहीच पत्ता लागत नव्हता. कारण लोक 

आजही मितीसाठी तळपत होते. नव्ह े तर आजही 

मितीपासनू िंवचत होते.  

 माळीणसह संपणूघ राज्यात नव्ह ेतर िशेात कोणत्या 

भागात अवतिषृ्टी होईल ह ेहिामान खातं सांगत असतं. 

त्यान सार लोक आपापली स रक्षा करीत असतात. 

सािधान आवण स रवक्षत होतात. माणसू आवण वनसगघ, 

त्यांचे जीिन जगणे प्राचीन काळापासनू स रू आह.े िहा 



लाख िषांपिूी आफ्रीकेत रुडाल्फ सरोिराच्या काठी िोन 

पायािर चालणारा माणसू पावहला. त्याला नाि विल ं

होमो इरेक्टस. सात लक्ष िषाघपिूी तो जािा, स मात्रा 

बेटािर पोचला. चार लाख िषांपिूी त्यांनी पिूेकडे चीन 

पयंत पविमेकडे य रोप पयंत मजल मारली. याच काळात 

त्याने चाकाचा शोध लािला. िीस हजार िषापं िी तो 

वशकारी अिस्थेत आढळला, तर बारा हजार िषांपिूी 

वहमय गाच्या स्फोटानंतर तो पश पालना कडे िळला. तो 

शेती करू लागला. याच काळात आवण याच काळात 

मानिाच्या रूढी, परंपरा, धमघ, सण, उत्सि जन्मास 

आले. त्यातच या रुढी, परंपरेच्या बंधनात अडकून 

आम्ही वनसगाघला संपिायला वनघालो की त्याम ळे 

ि घघटना होते तेव्हा आम्हाला पयाघिरण रक्षण करण्याची 

जाग येत.े मग माळीणची ि घघटना काळानंतर ज नी होताच 

प न्हा आमचे डोळे बंि होतात ि आम्ही आमच्या भािना 

पायिळी त डिनू पयाघिरणाचे रक्षण करायचे आह े ह े

विसरूनच जातो. त्यांच्या छोट्याशा गािात जी आपत्ती 



कोसळली. त्या आपत्तीत वचखल मातीचा खच, त्यातनू 

वनघणारे शि, गािातनू येणारा क बट िास, रिाळलेला 

तो वचखल, ते लालसर झालेले पाणी, तसेच त्याही 

अिस्थेत त्या आसेच्या दृष्टीने प्रत्येक मतृिहेाकडे 

पाहणारा तो माळीण गाि. तो माळीण गाि आठिला की 

आजही छातीत धडधड वनमाघण होते. आम्ही प न्हा 

माळीण होऊ िणेार नाही. भविष्यात काळजी घेऊ 

म्हणणारी ती नेतेमंडळी, आजही आठित असतात. 

काहीजण वनस्िाथघ भािनेने काम करीत होते, तर 

काहीजण आम्ही कॅमेरात आलो पावहजे म्हणनू फोटो 

काढण्यासाठी त्या गिीत प ढे प ढे करीत होते, तर क ठे क ठे 

रडण्याचे आिाज येत होते. वहमालयात एक िषाघपिूी 

झालेल्या बद्रीनाथ, केिारनाथच्या महाप्रलयानतंर एका 

िषाघतच माळीणची ि घघटना झाली होती. या िोन्ही 

घटनात संबंध नाही, पण या िोन्ही घटनांचा विचार 

केल्यास वनसगघ क ठेतरी कोपतोय. हचे वसद्ध होत होतं.  



 २६ ज लै २००५ मध्ये रायगड वजल्यात ि घघटना 

झाली होती. त्याला आज नऊ िषघ होऊनही प निघसन 

झाले नव्हते. त्यातच भर म्हणनू आजची घटना घडली 

होती. पण घटनेची बातमी वशळी होताच नते े घटना 

विसरतात. आश्वासन प ती होत नाही. ह े रायगडच्या 

घटनेिरून विसत होतं. किावचत माळीणमध्ये तचे होईल 

ह ेआज तरी िाटत होत.ं  

 िर पािसाळ्यात डोंगर-उताराच्या पायथ्याशी 

राहणारी ही मंडळी जीि म ठीत घेऊन िािरत असतात. 

पण त्यांची आवथघक वस्थती कमजोर असल्यान े ते त्या 

वठकाणाहून िरू जाऊ शकत नाहीत. त्याच्या यंत्रणा त्यांना 

घर बांधनू ितेात. विजेच्या विव्याची सोय करतात. त्या 

यंत्रणािखेील त्यांना स रवक्षतता प्रिान करीत नाहीत. 

माळीण सारखी अशी वकतीतरी गािं आहते की ज्या 

गािात शासनाने प न्हा प न्हा का असेना रस्ते बनिनू विले. 

िीज मंडळाच्या सोयी विल्या. पण स रवक्षतता प्रिान 



केली नाही. मग माळीण सारख्या घटना होत असल्या 

तरी आजही लोकं त्या वठकाणी राहतातच. आपला श्वास 

रोखनू. रात्र-रात्र डोळ्याला डोळा न लािता वििस काढत 

असतात. समजा अशा ि घघटना झाल्या तर मतृांच्या 

नातेिाईकांना िोन चार लाख रुपये विले जाते आवण चपू 

बसिले जाते. पण जे मतृ पाितात त्याचंं काय? हा प्रश्न 

शासनाला कोणी विचारत नाही.  

 िशेाला वनसगघ संपत्तीचे िरिान लाभलेले आह.े 

एकीकडे भरपरू पाऊस पडतो, तर ि सरीकडे अवजबात 

पाऊस पडत नाही. क ठे बफाघच्छावित प्रिशे आह,े तर 

क ठे अवजबात नाही. क ठे पानझडी िकृ्ष आहते तर क ठे 

सिाहररत. गंगा, ब्रम्हप त्रा, नमघिा अशा भरपरू लहान 

मोठ्या नद्या िशेात आहते. काही वठकाणी बारमाही नद्या 

िाहतात. तरीही िशेात उन्हाळ्यात शेती करता येत नाही. 

तेच हाल जवमनीचेही आह.े िशेात जवमनी भरपरू 

असल्या तरी बहुतांशी जमीन बंजर अिस्थेत आह.े  



 पथृ्िी, जल, आप, तेज, िाय ूया पचंमहाभतूानंी जसं 

शरीर बनलं आह.े तसं शरीरही बनलेलं असतांना आम्ही 

मात्र त्याच तत्िा कडे ि लघक्ष करून आजही पथृ्िीिर 

िािरत असतो. पथृ्िी, पाणी, िाय ूआवण अनािश्यक 

तत्िािर आमचे जगणे जरी असले तरी आम्ही त्यांचा 

उपयोग करीत नाही. आजही पाणी प्रिषूण, िाय ूप्रिषूण 

ि जलप्रिषूण सातत्याने होत असते.  

 माळीण गािातील डोंगराचे भसू्खलन झाल्यान े

वमटलेल ेगाि ि झाललेी जी विविध प्रकारची हानी आह.े 

तशाच प्रकारच्या घटना तेलंगाना, ओररसातील तसेच 

रायगडमधील िािळ, वहमालयातील ढगफ टी, आसाम, 

उत्तर प्रिशेातील परू, त्स नामी, भकंूप या भागात त्या त्या 

स्िरुपात झालले्या आहते. या सिघ घटनामधनू 

आपल्याला हचे कळते की या घटना रोखता येत नाही. 

तसेच कोणत्याही तंत्रज्ञानाने नैसवगघक आपत्तींना रोखता 

येत नाही. वनसगाघची व्यापकता एिढी मोठी आह ेकी 



मानिाच्या कल्पना शिीला मयाघिा पडतात. ठीक आह े

आपण जर विचार केला की डोंगर पोखरला म्हणनू असे 

घडले, मोबाईल काढला त्याम ळे पक्षी वमळण्याच ेघडल,ं 

असं काही कारण आपत्तीचं होऊ शकत नाही. याचं 

कारण आपल्याला मोहेंजोिारो, हडप्पा संस्कृती िरून 

विसनू येईल.  

 असल्या नैसवगघक घटना आवण डोंगर पोखरा की 

नका पोखरू, त्या होणारच. हडप्पा आवण मोहेंजोिारो ही 

शहरं जवमनीखाली गाडली गेली. त्यापिूी काही डोंगर 

पोखरला होता काय? तर त्याचे उत्तर नाही असचे येईल. 

तरी ती घटना झाली. एक मात्र नक्की की या नैसवगघक 

आपत्तीपासनू लोकानंा िाचिण्यासाठी काम करणारी 

यंत्रणा आपल्याकडे असल्याने, आपण या नैसवगघक 

आपत्ती पासनू खरेच गािाला िाचि ूशकतो. त्याचप्रमाण े

प निघसनाने आपत्तीचा सामना करण्यासाठी सज्ज होि ू

शकतो.  



 िरिषी प ु़र येणे ही नैसवगघक प्रविया आह.े अशा 

प्रविया प राम ळे ही असंख्य गािे धराशायी होतात. 

याम ळे त्या गािाचे प निघसन करणे गरजेचे असते. असे 

वकती गािे आहते की ती निीकाठी िसलेलचेी आहते. 

मग सरकार तरी वकती गािाचे प निघसन करणार? हा प्रश्न 

सरकारप ढे पचे म्हणनू उभा आह.े त्यातच माळीण 

सारख्या ि घघटनेच्या बाबतीत कारण शोधताना सरकार 

विजयाबाबत तोच वनणघय घेत होतं. सरकारने माळीणच्या 

सिघ ग्रामस्थांना घर बाधंनू विली होती. पण विजयाला घर 

बांधनू विलं नसल्यानं मग विजया ने क ठे जािे? हा प्रश्न 

आवण त्या प्रश्नाचंा विचार सरकार करीत नव्हते.  

 नैसवगघक आपत्तीचे िोन प्रकार पडतात. आकवस्मत 

आवण अपेवक्षत आपत्ती. भकंूप, त्स नामी ह ेआकवस्मत 

आपत्तीत येतात. ती आपत्ती क ठे येईल ह े रडारच्या 

साहाय्याने ओळखता येते. त्यांची तेिढी तीव्रता मात्र 

घटना होण्यापिूी ओळखता येत नाही. तसेच जास्त डोके 



लािनू ह ेओळखता येत ेकी त्या भागात न कसान वकती 

होणार. बचािासाठी कोणती काळजी घ्यािी. ह े

ओळखता येते. भसू्खलन वकंिा परू ह ेभकंूपाम ळे होऊ 

शकत.े या नैसवगघक आपत्ती अपेवक्षत मध्य े मोडल्या 

जातात. परंत ूया आपल्या नकळत स्िरूपाच्या िाटतात.  

 क ठे भ स्खलन होऊ शकते ह े ठरलेले असते. 

त्याम ळे िेळीच उपाययोजना केली तर संभाव्य धोके 

टाळता येतात. पैशातील न कसान टाळण्याच्या दृष्टीन े

खपू लाभ होत असतो. अपेवक्षत आपत्तीमध्ये भ स्खलन, 

परू, िािळ, ढगफ टी, वकनारपट्टी अपक्षरण, ि ष्काळ यांचा 

समािेश होतो. भसू्खलनाच्या भाग निीच्या कडेला 

लागनू असेल तर धरण फ टी होते. कधी कधी धरण फ टी 

होते. संपणूघ भारतीय उपखंडात प्रत्येक भागात कोणती ना 

कोणती नैसवगघक आपत्ती येत असते ते शब्िात सांगण े

कठीण आह.े पण आपत्तीपासनू िाचविण्यासाठी त्या 

येण्यापिूीच जर त्या वठकाणी िास्तव्यास असणार्या 



लोकांचे प निघसन केले गेले तर आपत्तीनंतर 

प निघसनासाठी लढािी लागणारी लढाई लढािी लागणार 

नाही असे म्हटल्यास अवतशयोिी होणार नाही.  

  

  



५ 

 

विजयाच्या प निघसनासाठी लढणं पाहून आहूप े

गािातील सरपचंानं रवहिासी िाखला विला. तो िाखला 

ि वतच्या शाळेची सवटघवफकेट तसेच एक एवफडेविट सह 

विजयानं घरक लाचा फॉमघ भरला. तो फाम प न्हा भरला 

गेला. मागच ेझालं नव्हत ंते सगळं विसरून विजया नव्या 

जोमानं कामाला लागली होती. विजयानं ताल क्याला 

भरललेा फाम वजल्यामध्ये गेला. विजयाला बोलािण ं

आलं. काही विचारण्यासाठी.  

 विजया वजल्यात गलेी. त्यािेळी अठरा िषाघचं वतच ं

िय झालं होतं. समजिारी पण वतच्यात आलं होतं. 

साहबेाशी कसे बोलायचे याची तर् हा ती वशकली होती. 

आश्रमशाळेच्या संस्थाचालकाला धडा वशकित 

असताना वतनं जे काही केलं होतं. त्याची परीयंती म्हणनू 

वतच्यात डेरींग आल ंहोतं. त्या डेरींगच्या भरिशािर त्या 



घरक लासाठी लढत असतांना ती वजल्यात गलेी. ती 

साहबेाजिळ गलेी. तसे साहबे म्हणाले,  

  “विजया त च की.” 

 “हो जी सायेब.” 

 “हा त मचा अजघ का?” 

 “हो जी सायेब.” 

 “घर भेटलं नाय का?” 

 “नाई जी सायेब.” 

 “पण या यािीत त मचं नाि नाय.” 

 “कसं रायन नाि सायेब?” 

 “का बरं?” 

 “सायेब, अवधकार् याईनं बराबर यािीच बनिली 

नाई.” 

 “मले सांगा, ह ेमेले ह ेकोण?” 



 “सायेब, ते माये बाबा, आई आन ्बईन.” 

 “मले सांगा, त ूत्याईचीच म लगी कशािरुन?” 

 “म्हजें?” 

 “अहो, त म्ही वकसनरािाचीच पोरगी ह े कसं 

िळखायचं आम्ही?” 

 “सायेब, माया शाळेचा िाखला लािला हाये. 

चिथी पासचा. शाळेचा िाखला काय खोटा बनिता 

येईन का मले. अन ्तेिळं बी िाटत नसन तं गािल ेचाला. 

आन ्चौकशी करा. मी कोणाची पोरगी हाये ते मालमू 

होईन.” 

 “ह ं ह,ं पटलं पटलं. त म्ही वकसनरािाचीच पोरगी 

असान. पण मले सांगा त म्हाले घरक ल का पायजे?” 

 “म्हजें?” 

 “अहो, घरकूल कशासाठी हिं म्हणलं?” 

 “राहायसाठी... ि सरं काय?” 



 “मंग आतापयंत कोठं राहात होत्या.” 

 “गािले असते. त्या सरकारनं बांधनू िलेले्या 

तात्प रत्या शेडमधंी. जो त्या माळीण रस्त्यािर तात्प रत्या 

स्िरुपात उभारला हाये.” 

 “पण त म्हाले घरकूल का हिं? आतं तं िोनचार 

िषाघनं त मचं लगन होईन. त म्ही सास रिाडीत जान अन ्

गाि सोडान. सरकारचे पसैे का खचघ करता? त मच्यासाठी 

खचघ होणारा पैसा हा ि सर् या कोणाच्या कामात येईन.” 

 “सायेब, म्हणनू का मी तिापयंत उघड्यािर राि.ू 

आतं माय लगन किा होते न किा नाई. तिा आतंपासनू 

मी लगन ज ळायच्या पवहलंच सासरी जािनू बस.ू अन ्

सायेब मले सांगा. मले पािाले येणारा का माय थ तरंच 

पािनू लगन करन का मायाशी. घरिार नाय का पायणार. 

त म्हाले बी बायको असन नं. त म्ही रस्त्यािरुनच पोरगी 

आणली का उचलनू. का घरिार असणार् या माणसाचीच 

आणली.” 



 “अहो, त मचं घरक ल मंजरू करतांनी काही हरकत 

नाय माई. पण खात्यात पैसाच नाय. तिा, जिा किा 

अन िान येईन. तिा व्यिस्था करु त मच्या घरक लाची.” 

 “मंग तिापयंत कोठं राि ूमी.” 

 “राहा की त्या वटनाच्या शेडात. त म्हाले कोणी काई 

म्हणन तं आमाले सांगा.” 

 “सायेब, ते वटनाचं शेड. आतं तेथं कोणी राहात नाई. 

मंग मी एकटी कशी राि?ू वशिाय मी जानजिान हाये. 

तेथं मले चोर उचक्याची भीती िाटते. तसं तेथ ं जंगली 

जानिर बी येतेत. आन ् कोणी तं म्हणतते का त्या 

वठकाणी मलब्यात िबलेल्या माणसाचाबी आिाज 

येत.े” 

 “पण त म्ही तं स वशवक्षत िाटता.” 

 “सायेब, मी आत्मा नाई मानत जी. पण मी एकटीच 

हाये न जी. कोणीच नाय राहात न वटनामंधी. मंग मी 

एकटी कशी राहणार. जरा ईचार करा.” 



 “मंग एखाद्या गािकर् याच्या आसर् यानं राहा की.” 

 “कोण राि ूिईेन जी जास्त विस. एक िोन विसाच ं

ठीक हाये. पण परमनंट रािासाठी सोताचं घर नाई पायजे 

का?” 

 “हो, त मचं म्हणणं बराबर हाये.” 

 “पण सरकार मायाकडं लक्ष िते नाई. सायेब, या 

घरकूलासाठी मी मागील पाच िषाघपासनू ज झते हाये. 

अजघ बी भरते हाये. पण ताल क्याले भरललेा अजघ 

वजल्यातनू परत येते. कोणीबी यािीत नाि नाई हचे 

सांगतेत. पण मले सांगा यािी करनेिाल्यानं बराबर यािी 

केली तरी का? अहो, सरकारच्या जी आर न सार 

माळीणमंधी राहात असलेल्या सिघ परीिाराले घर 

वमळणार होते की नाई. पण सायेब त्यापैकी मोजक्याच 

लोकाईले घरं वमळाली. काई मातर प्रवतक्षेत आतापयंत. 

मंग घर भेटत नाई म्हणनू काई काई लोकं ि सर्या गािात 

राहायला गेले. काई काई लोक गाि सोडून गेले. काई 



काई लोक सासरूिाडीत राहायला गेले. सोडली आशा 

त्याईनं घराची. का करतीन शेिटी. आज पवहल्यांिा मल े

बोलािणं आलं घरासाठी. माईत नाई कोण बनिली यािी 

त.ं सिघच च कीची यािी बनिली. काई काई लोकाईले त ं

चक्क सोडूनच िलें. मले िाटतंय गािच्या माणसानं यािी 

बनिली नसन. त मच्या अवधकार् याईनच बनिली असन 

यािी. मी अजनू मावहतीसाठी सांगते का माळीण ि घघटनते 

जे कोणी िबलेले वजिंत होऊन वनघाले. त्याईचा उपचार 

ििाखान्यामंधी स रू असतानी क ट ंबातले सिघ लोक 

ििाखान्यात होते. त्याच िरम्यान यािी बनिली. मंग कसे 

येईन यािीत नाि. घरचेही संपणूघ गािाला गेले होते. अहो 

घरं ही संपणूघ गािाल े द्याले पायजे होतं. वनकष 

लािायलेच नको होतं. मावहत आह े का साहबे या 

माळीणच्या ि घघटनचेा अंगािर काटा उभा राहते. या 

ि घघटनेत आमच्या सगळ्यांचे कपडेलत्ते, भाडंीक ं डी, 

पैसा, माय बाप, भाऊ बवहण, नातलग, आन ्ऋणान बधं 

सिघच काई. एिढचं नाई तं ज्या ििेाले आम्ही मानत 



होतो. तो ििेबी गेला. आता िोन मंविर होती गािात 

सायेब. शाळेले लागनू एक आन ्गािात एक. शाळेची 

वभंत कोसळली. गािातलं मंविर िाचला नाई. तं माणसू 

तरी कसं म्हणािं िाचन. आम्ही िाचलो कारण आमच्या 

भाग्य मोठं. असं म्हणनू समजा. नाई तं आम्ही बी अध्याघ 

रात्री काळाच्या पडद्याआड डोंगराच्या क शीत 

विसािलेले असतो कायमचे. मंग त म्हाले आतं घरक ल 

मांगाले आले ना. तशी आले नसते मी. त म्ही एक करा 

सायेब. त म्ही काहीबी करा. पण माया घरक ल मजंरू करा. 

लय गरज आह ेजी. त म्ही मले समजनू घ्या माय गरज मी 

समजनू घ्या.” 

 “ठीक आह.े समजलं. मी करतो काय ते. लिकर 

करतो. त म्ही वनविंत व्हा. आतं जा. त मचं घरक ल मंजरू 

झालं म्हणनू समजा.” 

 “बरं आतं येतो मी.” 

 “बरं.” 



 साहबेानं म्हटलं. तशी मनात असंख्य विचार घऊेन 

आपल्याला घरक ल वमळेल का की फि साहबेानं ं

आसच िाखिली. याचा विचार वतला पािलोपािली येत 

होता. कारण ती बर्याच वििसापासनू घरक लासाठी 

लढत होती. प निघसनासाठी नव्ह े तर प निघवसत जागेिर 

स्ितुःचे अवस्तत्ि स्थापन करण्यासाठी. त्या डोंगराच्या 

िरड कोसळण्यानं वतचं घरक ल वहरािलं होतं.  

 आठ वििस झाले होते. तसं वजल्यातनू वतच्या 

नािाचं एक पत्र वतच्या हातात विलं. वतची सही घेतली 

ि पोस्टमेन वनघनू गेला. पण पत्र पाहून वतला फार आनंि 

झाला. वतचं घरक ल मंजरू झालं होतं. त्यासाठी 

ग्रामपचंायतमध्ये वतला जािं लागत होतं. तशी ती त्या 

साडेतीन वकलोमीटर असलेल्या िगडधोंड्यांच्या िाटेन ं

गेली. त्या पत्रातील मजकूर वतनं ग्रामपंचायतीच्या 

ग्रामसेिकाला िाखिला. तसं त्यानं विचारलं,  

 “ घरक ल मंजरू झालं का?” 



 घरक ल मंजरू झालं का विचारताच ग्रामपचंायतीन े

वलस्ट तपासली. त्यात वतला वतचे नाि आढळलं नाही. 

तशी ती ि सर्या वििशी वजल्यात गेली. ज्या वजल्यातनू 

वतला पत्र आलं होतं.  

 वतथं ती जशी त्या वजल्याच्या प निघसन विभागात 

गेली. त्याची चौकशी केली असता वतला जाणिले की 

वतचा घरक ल मंजरू होऊन फाईल ताल क्याला 

पाठिललेी आह.े ताल क्यािरुन ती फाईल 

ग्रामपचंायतीला जाते. तसेच त्या अवधकार्यांनी जािक 

फाईलही विजयाला िाखिली. त्यात विजयाच्या 

घरक लाची यािी ताल क्याला पाठिलले्याची नोंि होती. 

तशी ती प न्हा आपल्या घरी परत आली. अस े िोनच 

वििस गेले. ती परत ग्रामपचंायत गेली. त्यांना 

वजल्यातील कहानी सांवगतली. पण ते ऐकायला तयार 

नव्हत.े ग्रामसेिक यािी िाखित होता. या यािीत वतचे 

नाि नव्हतं. काय करािे? वतला नेमका प्रश्न पडला. नेमके 



काय झाले ते वतला समजेना. शेिटी वतनं ताल क्याला 

जाण्याचे ठरिले. ती ताल क्याला गेली. वतनं संबंवधत 

अवधकार्याला ते पत्र िाखिलं. तसा अवधकार्यानं याद्या 

तपासल्या. पण त्याही वठकाणी ज्या याद्या होत्या. त्या 

यािीत वतचं नाि नव्हतंच. शेिटी वतथंही ती हताश 

झाली. वतला विचार आला की नेमकी फाईल गलेी क ठे? 

वतला तो प्रश्न पडला होता. ती परत परत ती फाईल पाहू 

लागली. पण क ठेही वतचे नाि विसत नव्हते. शेिटी की 

साहबेांना म्हणाली,  

 “ साहबे आपण कॉम्प्य टर िर क ठेतरी फाईल शोधा. 

िाटल्यास पैसे घ्या.” 

 पैसे घ्या हा शब्ि वतनं आतापयंत उच्चारला नव्हता. 

वजल्हा पातळीिरच्या अवधकार्यांनं वतच्या भािनाचंी 

किर केली होती. पण ताल कापातळीिर वतच्या भािनेला 

किर नव्हती. पण वतनं िापरलेला शब्ि प्रयोग पैशाचा. 

वतचा फायिा करून गेला होता. साहबे म्हणाले,  



 “ पैसे िणेार आह?े”  

 “वकती घेणार?” 

 “ िोनशे रुपये. लगाम. िोनशे रुपये नाि शोधायचे. 

िोनशे रुपये िते असाल तर नाि शोधतो.” 

 “ नाही भेटलं नाि तर.” 

 “नाही भेटलं नाि तर त ेत मचं त म्ही पहा.” 

 ती विचार करू लागली. पैसे विल्यावशिाय हा 

व्यिी फाईल पाहून िणेार नाही. भेटलं नाही तर आपला 

फायिा नाही. भेटलं तर फायिा होईल. िोनशे रुपयेच 

जातील ना. पैसे िणे ेहा तसा ग न्हाच. भ्रष्टाचार आह.े पण 

काय करािं आजच्या काळात आपल्या भािनलेा वकंमत 

नाही. यािी शोधायची तर पैसे तर द्यािेच लागले. पैसे 

विल्यावशिाय उपाय नाही. शेिटी वतनं साहबेाला पैसे 

िणे्याचे कबलू केले. नाही नाि वमळाल्यास या पत्राच्या 

आधारे आपल्याला अजनू चौकशी करता येईल प न्हा. 

वजल्यात जाऊन प न्हा पाहता येईल आपल ं नाि. 



साहबेांना विनंती करून परत फाईल पाठिायला सांगता 

येईल.  

 चले वतनं साहबेाला पैसे विले. तसा तो साहबे 

आपल्या काम्प्य टरिर वतचं नाि शोध ू लागला. तर 

त्याला वतचं नाि सापडलं. तसा तो म्हणाला,  

 “ सापडलं त मचं नाि. त मचं नाि स्पेशल यािीत 

आह.े” 

 वतचं नाि सापडलं. तशी त्यांना आलले्या फाईल 

मध्ये वतचे नाि पावहलं तर वतची फाईल आली होती. तसं 

जािक फाईल पावहली. पण जािक फाईल मध्ये वतचे 

नाि नव्हते. तसा तो म्हणाला,  

 “ह ेबघा, त मच्या नािाची फाईल आह.े वजल्यातनू 

आलली आह.े पण ती फाईल अद्यापही ग्रामपचंायतीन े

नेलेली नाही. त म्ही त मच्या गािच्या ग्रामसेिकाला 

सांगा. ग्रामपंचायतीला सांगा आवण लिकरात लिकर ही 

फाईल न्यायला पाठिा. ह ेफाईल मी त मच्या हातात िऊे 



शकत नाही. ितेा येत नाही.” 

 “साहबे एक काम करू शकता का त म्ही? त म्ही मल े

ही फाईल ताल क्याला आली हाये असं वलहून िऊे 

शकता काय?” 

 “ ते कसे वलहून ितेा येईल. यासाठी वजल्यातनू ह े

पत्र मला आलं. तसं नाही हो तसं मला वलहून ितेा येणार 

नाही.” 

 सायेब प्लीज.” 

 ती विनिणी करू लागली. तर साहबे म्हणाले,  

 “ ठीक आह.े वलहून ितेो. पण काही गडबड 

करायला नको.” 

 “नाई करणार सायेब.” 

 ती म्हणाली. तशी साहबेांनं फाईल प्राप्त झाल्याच े

वलहून विले. तसे पत्र घऊेन विजया आपल्या गािी परत 

आली.  



 ती गािाला परत आली खरी. पण रात्रभर विचार येत 

होता. रात्रभर वतला झोप आली नव्हती. ती नेहमीप्रमाण े

सकाळी उठली ि सकाळीच तयारी करून ती 

ग्रामपचंायतीला वनघाली. ग्रामपंचायत वजल्हा ताल का 

अशा चिा मारता-मारता वतच्या नाकी नऊ येत होतं. 

वतला कंटाळा येत होता. श्रमाची लाही लाही होत होती. 

पण काम काही झालं नव्हतं ि अवधकारी िगघ विरंगाईन े

िागत होता. ख द्द गािचा सरपंच, ग्रामसेिक िागत होता 

तसा. तसं वतला िाटायचं की ज्या गािचा सरपंच, 

ग्रामसेिक असा िागत असेल तर त्या गािच्या विकास 

होईल कसा? किावचत अशाच प्रकारच्या विरंगाईम ळे 

आपलं गाि डोंगराच्या क शीत गडप झाललेा असािा.  

 ग्रामपचंायत आली होती. तशी ती त्या 

ग्रामपचंायतीत पोहोचली. तसा ग्रामसेिक ि सरपचं 

ग्रामपचंायतीत होताच. वतनं आपल्या हातातील कागि 

सरपंचाला िाखिला. म्हणाली,  



 “ सायेब, माया घरक ल आला आह.े मले जागा 

िऊेन आपण माया घरक ल मले बांधनू द्याि.ं तसेच 

सायेबांच्या मतान सार ताल क्याले जाऊन माया 

घरक लाची फाईल घेऊन यािी.” 

 ती बोलली खरी. पण सरपंच, ग्रामसेिक चपू होते. 

त्याम ळे वतथं स्मशान शांतता पसरली होती. ती स्मशान 

शांतता सोडून ग्रामसेिक म्हणाला,  

 “ वकती िणेार आह?े” 

 “मले काई समजलं नाई.” 

 तशी ती प न्हा म्हणाली,  

 “सायेब, काय िणेार? कळलं नाही काहीच?” 

 “ टक्केिारी वकती िणेार?” 

 “कशाची?” 

 “ त मच्या घरक लाची म्हटलं.” 

 “ म्हणज?े” 



 “ह े बघा, त म्हाला घरक ल वमळणार. त म्ही मजा 

करणार. तर आम्हाला काय वमळणार.” 

 “ मले नाई समजलं. काय म्हणायचे ते सरळ बोला. 

असं कोड्यात बोल ूनका.” 

 तसा सरपंच बोलला.  

 “ ह ेबघ पोरी, या घरक ला मधली वकती रक्कम 

आमच्या ग्रामपचंायतीला िणेार त?ू” 

 “ ही रक्कम माये घर त्या माळीण िरडीत 

िबल्याम ळे आवण मी प्रयत्न केल्याम ळे मले घरक ल प्राप्त 

झालं. तशी मी फारच महेनत केली.” 

 “ तरीही त म्हाले पैसे द्यािे लागतील. नाहीतर 

घरक ल बनणार नाही. पसैे वमळणार नाही. सरपंच साहबे 

खरं बोलतात आहते.” ग्रामसेिक म्हणाले.  

 “ पण मी मेहनत केली त्याचं काय?” 

 “अहो मेहनत तर कोणीही करते. परंत ूयश येते का? 



त म्ही जोपयंत पैसे िणेार नाही. तोपयंत तरी त म्हाल े

घरक ल वमळणार नाही.” 

 ती विचार करीत होती. खरं तर वतला घरक ल हि ं

होतं. पण काय करणार एकशे एक संकटं वतच्या मागाघिर 

येत होते. घरक ल वमळताना शेिटी वतला िाटलं की 

आपण जर यांना पैसे विले नाही, तर आपल्याला घरक ल 

वमळणार नाही. त्यानंतर ती म्हणाली,  

 “ वकती द्यािे लागतील पैसे?” 

 “ पणूघ रक्कममधील २० टक्के रक्कम द्यािी 

लागेल.” 

 “२० टक्के प ष्कळ झाले ना. उरलले्या पैशात घर 

बनेल का?” 

 “ तो त मचा प्रश्न आह.े” 

 “ठीक हाय.े त म्ही चेक पास करा. मी ितेे पैसे.” 

 “ठीक आह े मी. उद्या पाठितो ताल क्याला 



ग्रामसेिकाला. पण रक्कम नक्की द्याल ना.” 

 “हो. माझं िचन हाय त मास्नी. मी खरच िणेार पसैे.” 

ती म्हणाली. तशी प न्हा ती म्हणाली.  

 “बरं येते.” 

 “आता त म्ही या. आम्ही चेक बनिनू ठेितो.” 

 “ बरं येते.” 

 विजया म्हणाली. तशी ती वनघाली. ती तशी विचार 

करीत होती. समजा मला एकटीला जर या संबंवधत 

रक्कमेतील िीस टक्के रक्कम मावगतली. हीच िीस टक्के 

रक्कम आमच्या गािच्या प निघसनात सहभागी 

असलले्या प्रत्येक नागररकाला मागीतली असले. यात 

काही ि मत नाही. मग हा गािचा विकास झाला की 

सरपंच ग्रामसेिक आवण सिस्य यांचा विकास. म्हणनूच 

गािच्या राजकारणात करोडो रुपये खचघ करून वनिडणकू 

लढिली जाते. वजंकली जाते. वनिडण कीसाठी 

राजकारण असतं. गािचा विकास गलेा खड्ड्यात. 



खालपासनू िरपयंत सिघच नेते आवण अवधकारी भ्रष्टाचार 

करतात. पण मग अशा िळेी गररबांनी जगाि ंकसं? आज 

माळीणचं प निघसन झालं असलं तरी, प्रत्येकाला निीन 

घर बांधनू विली असली तरी, आजही त्यांच्या वभंतींना 

तडे गेले आहते. कारण त्या घराचे बांधकाम... सरपंच 

ग्रामसेिकानं िीस टक्के रक्कम हडपल्यानंतर झालं. कमी 

पैशात घर बाधंकाम करता येत नाही. तरी बांधकाम केलं. 

म्हणनूच गािाचे प निघसन करताना गािाच्या सया 

घेतल्या. पण तो पैसा यांच्या हातात विला नाही. या 

बांधकामात शासनानचे अवधकारी होते. ग्रामसेिक, 

सरपंच, उपसरपचं या सिांनी पैसा खाल्ला असेल. 

त्यातच नेतेमंडळींनी काही पैसा खाल्ला असेल, तर 

घराला तडे गेले आवण नाि सांगतात जमीनीचं. जमीन 

चांगली नाही असं सागंतात. आपल्याला घर बांधनू 

पावहजे असेल तर िीस टक्के रक्कम सरपंचाला द्यािीच 

लागेल. नाही विली तर आपलं घरक ल बनणारच नाही. 

त्यान सार आपली अिस्था होईल. आपल्याला घरक ल 



वमळणार नाही. मग पिातापावशिाय मागघ सापडणार 

नाही. यासाठी घरक ल महत्त्िाचं. महत्िपणूघ भवूमका 

बजािणार आह ेआपल्यासाठी घरक ल.  

 विजयाला केव्हा घरक ल वमळते आवण केव्हा नाही 

असं िाटत होतं. तशी ती येरझारा घालनू थकली होती. 

संतापली स द्धा होती. आज आठ वििस झाले होते. तशी 

विजयाला आपल्याला विलेल्या सरपंचाच्या 

आश्वासनाची आठिण झाली. तसेच ती सरपंच यांच्या 

भेटीला प न्हा साडेतीन वकलोमीटरचा अंतर चालनू गेली. 

विचारपसू करायला लागली. विचारपसू केली असता 

सरपंचानं चेक बनिनू ठेिला होता. पण सरपंच म्हणत 

होता की ती त्यातली पसेै वमळण्याप िी मावगतलेली िीस 

टक्के रक्कम द्यािी. परंत ू तेिढे पैसे क ठून आणणार. 

त्यािर सरपचंानं उपाय स चिला. वतला बँकेत खात ं

काढायला लािलं ि त्या खात्यातनू चेक ब क उचलनू तो 

चेक सरपचंाला िीस टक्के रकमेसह द्यायला लािला. 



त्यावशिाय सरपचं वतला चेक िणेार नव्हता. शेिटी 

नाईलाजाने बँकेतनू विजयानं चेक उचलला. बँकेत खात े

उघडले ि त्यातील त्याला एका पानािर वमळणार्या 

रकमेची िीस टक्के रक्कम वलहून ि सही करून तो चेक 

सरपंचाच्या हातात विला. सरपंचांनी वमळालेल्या 

रक्कमेतनू िीस टक्के रक्कम चेक टाकून ती रक्कम 

पटकन खात्यातनू काढून टाकली. विश्वास नव्हता 

त्याला. विजया पैसे िणेार की नाही ह ेत्याला िाटत होतं.  

 गािच्या सरपचंानं गािकर्यांच्या विकासासाठी 

त्याला मतिान पद्धतीन े वनिडून विला होतं. सरपंचान ं

काय केलं तर विजया सारख्या गरीब म लीला ल टलं. 

वजचा आधार त्या िरडीनं वहरािनू घतेला होता. अशा 

भरपरू लोकांना या सरपचंांना ल टलं होतं, नव्ह े तर तो 

श्रीमंत बनला होता. तसाच ग्रामसेिकही असल्यान ं

गािकर्यांचा पैसा खाऊन तोही श्रीमंत बनला होता. 

गािच्या भरिशािर खाणारी माणसं विजयाला आता 



आिडत नव्हती. कारण त्यांचं वपतळ खरंच वतच्यासमोर 

उघड झाल ं होतं. गािासाठी असलले्या सरपंच, 

ग्रामसेिक, तसेच तलाठी आज गािाच्या विकासासाठी 

होते. पण गािाला ल टू-ल टू आज ते मलाई चाखत होते. 

त्यांच्या पगार त टप ंजा असला तरी पाच िषाघत त्यांची 

शान िाढत होती. तसं पाहता गािातील कोणाही 

माणसामंध्ये एिढी वहमंत नव्हती की ते त्या पैशाचा 

वहशोब घेऊ शकतील. त्यांना स्ितुःच्या इज्जतीचा, 

इभ्रतीचा काही लिलेश नव्हता.  

 विजयाचा चेक िटला होता. तशी एक-िोन 

वििसात वतच्या रक्कमेतनू िीस टक्के रक्कम िजा झाली 

होती. बाकी उरलेल्या पैशातनू वतला वमळालेल्या 

गािठाणाच्या जागिेर घरक ल बाधंणे होते. त्याच्या 

जागेिर घरक ल बाधंणे ही तारेिरची कसरत होती. वतच्या 

घरक लासाठी कष्ट जरी पडले तरी आता त्या कष्टाचे चीज 

होणार होते.  



 प निघसनासाठी मोठे कष्ट जरी पडले असले तरी 

आता त्या कष्टाचं चीज होणार होतं. विजयाला चेक 

वमळताच राम्यानं ठेकेिार बोलिला ि त्याला 

वमळालले्या रकमेतनू िहा, िीस हजार रुपये विजयासाठी 

काढून ठेिले वतला वशकविण्यासाठी. घर बांधायला 

स रुिात केली. काही वििसातच एक साजेसं घरक ल उभ ं

रावहल.ं वतच्या स्िप्नाचंं माहरेघर होतं. बाकी पैसा 

विजयाच्या वशक्षणासाठी काढून ठेिला.  

  

  



६ 

 

घरक ल तयार होताच विजयानं त्या घरात िाचनालय 

स रू केल.ं या िाचनालयात ती गररबांची म ले यायची. 

वनिांत अभ्यास करायची. िेगिेगळी प स्तकं िाचायची. 

तसेच ज्ञान वमळिायची. जे त्यांना त्यांच्या कामात 

यायच.ं ह े समाजसेिेच ं व्रत वतनं अकराव्या िगाघत 

असतानाच स रु केलं होतं. ज्यांना वशक्षणासाठी प स्तक 

घ्यायची ऐपत नव्हती. ती म ले अभ्यास करायला येत 

होती. तसेच अभ्यास करून मोठे बनणार होती. 

विजयाच्या पािलाम ळे गािची म ले वशक्षणाच्या कके्षत 

येत होती. त्यांना अभ्यासाच्या प स्तकाला जास्त पैसा 

लागायचा नाही. त्यांना या िाचनालयाचा फायिा होता. 

ही सेिा असनू त्या सेिचे ेबाळकडू वतला जे िडील होते, 

त्या िवडलांकडून वमळाले होते. तसेच वतची बहीण 

मावलनी, त्या मावलनी कडून वमळाला होते. ते 



मायबापाचे स्िप्न ि म लींचे स्िप्न अकराव्या िगाघतच 

वतनं साकार केले होते. या विजयाच्या उपिमाची प्रशंसा 

गािोगािी होत होती.  

 गाि तसं चांगलं होतं. पण गांि आजही 

जािटूोण्यािर भरोसा करत होतं. ििेाचा प्रकोप, भ तबाधा 

याम ळे रोगबाधा होते, अशी लोकाचंी समजतू होती. 

त्यातच माळीणच्या घटनेनंतर त्यात अजनू िाढ झाली 

होती. त्यािर उपचार म्हणनू अघोरी उपाय केले जात 

होते. त्याम ळे कोणतेही रोग ह ेसकू्षम जीिापंासनू होतात, 

ही शास्त्रज्ञाची कल्पना, कल्पना िाटत होती. तसच े

आजही मलब्यात िबलेले जीि सताितात भ त बननू. 

असंच गाि मानत होतं. त्यातच कधीकधी एखाद्याला 

कारण घडून जायचं. कधी कधी अन्न खाण्यातनू 

विषबाधा व्हायची. हाहाकार उडायचा. पण त्या 

विषबाधेस जबाबिार न धरता माळीणच्या मलब्यात 

िबलेल्या लोकांच्या आत्म्याला जबाबिार धरले जाई. 



चांगले आरोग्य ह े पोषक आहार, स्िच्छता, उत्तम 

व्यायाम यातनू वमळत असते. यातनू व्यिीचा विकास 

होतो. जसे आपण आपलं आरोग्य सांभाळत असतो. 

तसेच समाजातील सिघ लोकांचे आरोग्य चांगल े

चालण्यासाठी तसचे राहण्यासाठी आपण प्रयत्न केल े

पावहजेत. आपल्या सिांना तणािरहीत आवण आनंिी 

जगणे हिेहिेसे िाटते. तसेच संपणूघ समाजाला उपलब्ध 

झाले पावहजे. व्यविगत आरोग्य ि स्िच्छतेच्या सियीन े

आपल्याला समाजाचे आरोग्य ि सािघजवनक स्िच्छता 

प्राप्त करता येते. ह े विजयाचे मत होते. प्रिषूण, 

अस्िच्छता, साथीचे आजार, व्यसनाधीनता कीटक िशं 

यासारख्या जीिा पासनू होणारे आजार सामावजक 

आरोग्य धोक्यात आणत होते. या आजारापासनू 

सिघसामान्य जनतचेे संरक्षण करणे आवण त्यांना आनंिी 

ि स्िस्थ पणूघ जीिन उपलब्ध करून िणेे ह ेशासनाचे 

काम होते. पण शासन लक्ष िते नसल्याम ळे लोक वतकडे 

िळले होते.  



 िशेाची प्रगती आवण विकास यातील सिाघत 

महत्त्िाचा घटक ह ेिशेातील नागररक होय. स्िच्छ पाणी, 

स्िच्छ पयाघिरण, पोषक आहार, वनधोक पाणी आवण 

आरोग्याच्या प रेशा सोयी असतील तर लोकांचे स्िास्थ्य 

वटकत.े परंत ू लोक जागोजागी थ ंकत असतील तर 

आरोग्य वबघडते. ह ेजागोजागी थ ंकणे, तंबाख,ू ग टखा, 

पानमसाला, वसगारेट, मािा, विडी ि मशेरी खाणार्या 

व्यिीकडून जंतचूा प्रसार सतत होत असतो. स रुिातीला 

एखािी व्यिी सहज कोणीतरी आग्रह केला, म्हणनू 

तंबाख ू खाते वकंिा व्यसन करते. परंत ू सहज म्हणनू 

केलेली स रुिात ही धोकािायक तेव्हा होते, जेव्हा तो 

व्यिी तंबाखचू्या आहारी जातो. मग तंबाख ू वकंिा ते 

व्यसन करणे आरोग्याला हानीकारक नाही असले तरी 

माणसाला त्याचे काहीच िाटत नाही. तंबाख ू

खाण्यावशिाय कोणत्याही कामात लक्ष न लागणे ह े

तंबाखचूे ि ष्पररणाम असताना, आम्ही त्या 

ि ष्पररणामाचंा विचार करीत नाही.  



 तंबाख,ू िारू ि विविध अंमली पिाथघ नशा उत्पन्न 

करतात. त्यांचे व्यसन शेिटी व्यिीचे प्राण घेतात. म्हणनू 

ह ेव्यसन करू नये. पण गािात याच प्रकारच्या अंमली 

पिाथांच्या व्यसनाने पणूघ गाि त्रस्त होता. गािातील तरुण 

पोरं तसेच ज्यांची ि धाची ओठं स कलेले नाहीत. अशी 

म ले तंबाख ूसारखे व्यसन करीत होती, नव्ह ेतर िारूच्या 

आहारी गलेी होती.  

 विजया आता बारािीला गेली होती. ती सातत्यान े

अभ्यास करीत होती. पण त्याच िेळी िशेात कोरोनाचा 

आजार आला होता. कोरोना गािागािात पोहोचला 

होता. स्िच्छता पाळा, हात साबणाने ध िा, सावनटायझर 

िापरा. अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातनू 

चमकत होत्या. त्यातच प्रसारमाध्यमाचंी सोय गािात 

तेिढ्या प्रमाणात पोहोचली नसल्याने, गािात ििंडी 

िऊेन सरपंच गाि जागतृ करीत होता. वशक्षणाची िनैा 

उडत होती. खेड्यापाड्यातील लोक गािोगािी जायला 



घाबरत होते.  

 कॅन्सर पेक्षाही महाभयंकर असलेल्या कोरोनान ं

जागवतक पातळीिर भरपरू जीि घेतले होते. तसेच 

असंख्य लोकांना बाधीतही केलं होतं. त्याम ळे 

सहावजकच लोकांना भीती िाटत होती. जो तो 

कोरोनाच्या िहशतीत होता. काय करािे ह े सरकारला 

समजत नव्हते त्यातच सरकारने या रोगािर जय 

वमळिण्यासाठी लॉकडाऊन केलं होतं.  

 लॉकडाऊनचा पररणाम म्हणजे लोक घरी बसल े

होते. त्यांच्या हाताला काम नव्हतं. कारखाने, उद्योगधंि,े 

ि काने सार काही बंि होतं. लोकांची उपासमार होत होती. 

त्यातच सरकारने ऑनलाइन वशक्षण आणल ं होतं. 

ऑनलाइन वशक्षण म्हणजे स्माटघफोनिरील वशक्षण. 

कारण शाळा बंि होत्या. स रू करणे अिघड होत.े कारण 

शाळा स रू केली, तर उद्या विद्याथी कोरोनाच्या 

चपेटमध्ये येऊन संपणूघ लोकांना बाधीत करुन त्यात 



विद्याथ्यांच्या पालकाचंा जीि जाऊ शकतो. तसेच 

विद्याथ्यांचाही. असे सरकारला िाटत होते. त्याम ळे 

शाळा स रू करण्यािर बंधन आल ं होतं. त्यातच 

विद्याथ्यांचं वशक्षणाचं न कसान होि ूनये म्हणनू सरकार 

शाळा मोबाईल द्वारे स रु करा. असं सरकार म्हणत होतं. 

नव्ह ेतर सिी करीत होतं.  

 ऑनलाईन वशक्षण मोबाईलिर कसे स रु करायचे? 

हा वशक्षकांसमोर मोठा पेच वनमाघण झाला होता. त्यातच 

विजयाला जास्त समस्या वनमाघण झाली होती. कारण ती 

बारािीत होती. नेट कॅफे जाऊन ऑनलाइन बारािीत 

प्रिेश तर वतनं घेतला होता. पण वशक्षणाच ं काय? 

अभ्यास कोठून आवण कसा करायचा? वतच्यासमोर हा 

प्रश्न होता. आपल्या जिळ मोबाईल नाही, मोबाईल 

घ्यायला प रेसे पैसे नाहीत, हा प्रश्न वतला सतत होता.  

 विजयाचं महाविद्यालय शहरात होतं. कारण 

वशक्षकांची प रेशी सोय माळीण तसेच जिळपासच्या 



गािात नव्हती. त्याम ळे उच्च वशक्षणासाठी वतला 

बाहरेगािी शहरात वशकणे भाग होते. त्यातच कसाबसा 

वतने बारािीला प्रिेश वमळिला ि महाविद्यालय शहरात 

असल्याने ि शहरातील बहुतुःश म लं ही श्रीमंताचंी 

असल्याने त्यांच्या जिळ स्माटघफोन होता. पण विजयाच ं

काय? वतला वतथं साधी राहायची सोय नव्हती. वतथ े

मोबाईल कसा घेणार? हा प्रश्न होता. त्यातच 

स्माटघफोनिर महाविद्यालयाचं ऑनलाइन वशकिणं स रू 

झालं होतं. विजया मात्र बरीच मागे होती. तसा वतला 

आता फार त्रास होत होता.  

 एक वििस विजया वनराश बसली असताना राम्यान ं

पावहल.ं कारण विचारताच कळलं की ती अभ्यासाच्या 

वचंतेत आह.े महाविद्यालयातनू अभ्यास स रू झालेला 

असनू वतच्याजिळ मोबाईल नसल्याने वतला वशकता 

येत नाही. वतचं न कसान होत आह.े तेव्हा राम्याने वतला 

न सांगता शहरात जाऊन स्माटघ फोन विकत घेतला ि तो 



विजयाला िते तो म्हणाला,  

 “ पोरी, हा घे मोबाईल. भरपरू वशकून मोठी हो 

आवण मले परकं समज ूनोको. त हा बाप नाय हाये म्हणनू 

काय झालं. सांगायचं मले. सांगायचं, कोणती काळजी 

करायची नाय. कमीपणा बाळगायचा नाय. समस्त 

प्रॉब्लमे न लाजता सांगायचे. मले सगळे प्रॉब्लेम. मी तहू े

ह ेसमि ेप्रॉब्लमे िरू करीन. मलेबी आपला बापच समज 

बेटा.” 

 राम्याच्या उिारतेन े ि भािनात्मक बोलण्यानंृ  ं

विजयाला गवहिरून आलं. वतला पोरगी म्हणनू करीत 

असललेी मित उपकार जागविणारी होती. वतला जेिण 

घािणं वकंिा कपडे घेऊन िणें, पालन पोषण करणं या 

गोष्टी उपकार िशघविणार् या होत्या. तो वतला म लगी मानत 

होता. पण ती त्याला बाप समजत नसल्याने वतला 

आजही परायासारखं िाटत होतं. त्याम ळे कोणत्याही 

स्िरूपाची मित मागायला ती आतापयंत लाजत होती. 



नाहीतर स्माटघफोनसाठी राम्यासमोर विषय काढणं वतला 

आिडत नव्हतं. स्माटघफोन घेणं वतच्यासाठी कौत काचा 

विषय होता.  

 राम्यानं घेऊन विललेा स्माटघफोन, म लीच्या 

अभ्यासाची आभाळ होऊ नये म्हणनू केलेला सात आठ 

हजाराचा खचघ वतला उत्साह िणेारा ठरला. वतचे डोळे 

पाणािले. त्यातनू नकळतच अश्र ूिाहू लागले, तर वतचे 

अश्र ूप सत राम्या म्हणाला,  

 “ रडू नोको पोरी. माया लेकरासारखीच आहसे त.ू 

आज ते वजिंत असते तर मला त्यांच्यासाठी ही सोय 

करािी लागली नसती का? करा लागली असती ना. तेच 

सोय केली त यासाठी. मंग यासाठी रडू नोको पोरी. रडू 

नोको.” 

 तसं विजयाला अजनू गवहिरून आलं. विजया 

आणखी हुिंके िऊेन रडू लागली. तशी ती म्हणाली,  

 “ बाबा बाबा.” 



 “बोल पोरी.” 

 “ वकती करताय त म्ही मायासाठी? माया सोताचा 

बाप जरी असता तरी त्यानं मायासाठी एिळं केलं नसतं. 

त्या घरक लासाठी त मच्या पायात चालण्याचे बळ 

नसतानाही त म्ही मायासाठी नेहमी सात वकलोमीटर 

िगडधोंड्यातनू चालत आलात. तरी मी त मास्नी परायाच 

समजत होते. माये एिळे ढगभर नातिेाईक हायेत. पण ते 

सांभाळू शकले नाही मले. येऊ शकले नाही. परंत ूत म्ही 

मले ते पे्रम िलें. आपला समजले. बाबा मी आय ष्यात 

क ठेबी असो त म्हा िोघालंेबी कधीच अंतर िणेार नाई.”.  

 तशी ती गप्प झाली वतचे डोळे प सले. तसा राम्या 

म्हणाला,  

 “ बेटा, मी त ले पोरगी मानले ना. मग वपता-प त्र 

कसला आला इथं भेि. त ले वशकिणं, मित करणं, त झ्या 

इच्छा-आकांक्षा पणूघ करणं ह े मायं प्रथम कतघव्य. ते 

कतघव्य मी पणूघ केलं. बाकी काहीबी केलेलं नाय. त ूआता 



आपलं रडू आिरत वनविंत मनाने अभ्यास कर. काही 

लागलं तर ख शाल सांग.” 

 राम्या गरीब होता. तो आवण त्याची बायको त्या 

डोंगराच्या क शीत वििसरात्र काबाडकष्ट करीत होते. त्या 

डोंगरात वफरून कधी लाकडं तर कधी चार मोह गोळा 

करून, ते शहरात विकून त्यािर राम्या आपला 

उिरवनिाघह करीत असे. गाठीला काही पसैा गोळा करुन 

ठेिला होता. िेळ प्रसंगी पैसा राहायला हिा म्हणनू त्यांन ं

काही पैसा गोळा करून ठेिला होता. त्यातच माळीण 

ि घघटना.  

 माळीण ि घघटने नंतर त्याच्या बायकोच्या अंगािर 

एक िगड पडल्याने घरबशीच झाली होती. ती सतत 

आजारी राहात होती. डॉक्टर ने वतचं ऑपरेशन सांवगतल ं

होतं. त्यासाठी तो पैस े गोळा करीत होता. िाटल्यास 

आलले्या घरक लाच्या पैशातनू तो आपल्या बायकोच ं

ऑपरेशन करू शकत होता. पण त्यांनं विजयाचं घरक ल, 



ते घरक ल साकार होऊ विलं. वतला िाटल्यास सहयोग 

विला. पण वतचा पैसा त्यांना स्ितुः साठी िापरला नाही. 

नंतर वतला नव्ह े तर वतच्या स्माटघ फोनची गरज पाहून 

वतला ऑपरेशन साठी गोळा केलेले पैसे... त्या गोळा 

केलेल्या पैशातनू काही पैसा स्माटघफोनसाठी राम्यानं खचघ 

केला होता. आपल्या बायकोचं ऑपरेशन मागे टाकल ं

होतं.  

 विजयानं स्माटघफोन हातात घेतला तसा वतला फार 

आनंि झाला. याबद्दल वतच्या मनात क तहूल वनमाघण 

झालं. तसं वतनं मोबाईल िापरायला स रुिात केली. त्या 

मोबाईलच्या द्वारे ती आपला अभ्यास करू लागली. तो 

डोंगर, तो भाग. त्या भागात ना इटंरनेटचे टािर होते, ना 

त्या मोबाईलिर नेटिकघ  होता. त्याम ळे स्माटघफोन जरी 

घेतला असला तरी वतच्या काहीच कामाचा नव्हता. 

स्माटघफोनिर वतला अभ्यास करता येत नव्हतं. काय 

करािं ते स चत नव्हतं. वशक्षक वशकिीत होते ऑनलाइन. 



विजयाच्या अभ्यासाच ं फारच न कसान होत होतं. 

कोणताही उपाय करता येत नव्हता. तशी ती विचार 

करीत होती. आपण बारािीचे प स्तक विकत आणनू 

त्यातनू अभ्यास केला तर किावचत आपण बारािी पास 

होऊ शकतो. असे वतला िाटत होते. तशी ती अभ्यास 

करू लागली होती. ती आपल्या महाविद्यालयीन 

वशक्षकांशी बोलली होती. त्यांनी सांवगतलं होत की 'घरी 

राहूनही अभ्यास होि ू शकतो. तसेच वतनंही अभ्यास 

करणार. मला परीके्षच्या िेळी सांगा ि म्हणजे झालं' 

त्याम ळं वशक्षकांनीही होकार विला होता.  

 कोरोनानं मात्र एक सत्र वनघनू गलें होतं. तो वनघनू 

जायला बरेच वििस लागले होते. पण त्या कोरोनान ं

विजयाच्या अभ्यासाच ं मोठं न कसान केल ं होतं. 

अशातच विजया बारािी पास झाली. ती बारािी पास 

झाली असली तरी वतला समाधान कारक ग ण वमळाल े

नव्हत.े त्याम ळे ती हताश झाली होती. वतला प ढील 



वशक्षणासाठी पििीच्या िगाघला प्रिेश वमळाला. ती वशकू 

लागली. चांगला अभ्यास करू लागली. यातच वतचे 

एका कॉलेज क मार पे्रम जडलं.  

 कॉलेज क मार चांगला होता. कोणतेही व्यसन नव्हत े

त्याला, नव्ह े तर वतला त्याचं बोलणं आिडत असे. 

राम्यापासनू िरू अशा वठकाणी आपल्या वशक्षणाची 

गािाला आभाळ होत े हा उद्दशे गहृीत धरून ती 

महाविद्यालयाच्या िसतीगहृात राहू लागल्यान े ि इथे 

वतला कोणीही बोल ूशकत नसल्याने तसेच कोणताही 

धाक नसल्याने ती त्या कॉलेज क मार सोबत बोल ू

लागली. यातच तो कॉलेज क मार शहरातच राहणार 

असल्याने वतला आिडायला लागला होता. मग काय 

त्याच्या गाडीिर वफरायला जाणं, तर क ठे रेस्टॉरेंटमध्ये 

नास्ता करायला जाणं वतचं स रू झालं होतं. नाश्ता करता-

करता गप्पागोष्टी करणे यातच वतचा िेळ जाऊ लागला. 

यातच वििसाचा िेळ कसा कटतो. ह े वतला कळायच े



नाही. सारखी मनात हुरहूर लागलेली असायची 

सायंकाळची. िररोज सायंकाळ केव्हा उजळते असं 

वतला होऊन जात होतं. त्या कॉलेज क मारचे नाि विकास 

होतं. विकासलाही मनात हूरहूर लागलेली असायची.  

 ती केव्हा भेटते. तेव्हा आपल्या सोबत वफरायला 

चालते. असे त्याला िाटायचे. म्हणनू तो वनत्यनेमान े

घराच्या समोर उभा राहून वतची प्रतीक्षा करीत असायचा. 

मग ती बाहरे येताच त्याच्या समोर यायची. त्यानंतर 

त्याच्या गाडीिर बसनू ती त्याच्या सोबत वफरायला 

जायची. वतच्यासोबत वफरणे त्याला आिडायचे. पण 

याची यवत्कंवचतही मावहती वतने राम्याला सावंगतली 

नव्हती. मात्र वतच्यासाठी योग्य िर तो शोधत होता.  

 विकास आवण विजयाचं पे्रम फ लत चाललं होतं. 

विजयाचं तरुणपण राम्याला वडिचत होतं. पण 

त झ्यासाठी म लगा पाहू का म्हटल्यािर ती म्हणत असे.  

 'नको मला भरपरू वशकायचे आह.े माझं वशक्षण प णघ 



झालं की ख शाल मी वििाह करेल. त म्ही काळजी 

करण्याची गरज नाही. ' 

 कॉलेजला जाताच ि वमत्रांच्या संपकाघत येताच 

विजयाची भाषा स धारली होती. ती आता स द्धा 

बोलताना माळीण मधील रवहिासी आह,े अस े िाटत 

नव्हत.े जसजसे वििस जात होते. वतचं पे्रम फ लत चालल ं

होतं. राम्या विचारत होता वतला. राम्या विचारत होता 

लग्नाविषयी वतला. म्हणत होता. मात्र ती त्याला उत्तर िते 

नव्हती. त्या वििाहबद्दल सांगत नव्हती. तसेच स्ितुःच्या 

पे्रमाबद्दलही सांगत नव्हती. वतला भरपरू वशकायचं होत ं

कारण वतचं खपू वशकणं ह े वतच्या बवहणीच्या 

मावलनीच्या स्िप्न होतं. ते स्िप्न वतला पणूघ करायचं होतं. 

तसं वतला आपल्या गािाला स धरिायचं होतं. वशिाय 

आता राम्याची सेिाही करायची होती. ज्याने वतच्या 

साठी त्याग केला होता, नव्ह ेतर ऑपरेशनच्या पैशांन ं

ऑपरेशन न करता वतच्या वशक्षणासाठी कोरोनाच्या 



काळात मोबाईल आणला होता.  

 विजयाच्या वशक्षणात खंड पडणार होतं. कारण 

वशक्षण ही काळाची गरज झाली असली तरी वशक्षणाच्या 

कके्षत वतच्या पे्रमानं जागा घेतली होती. त्यातच वतचा 

कॉलेज क मार वतला वििाह करण्याविषयी रट लाित 

होता. वशकण्याच्या उमिेीत विकास िर असललेे प्रेम. 

त्याच्यासोबत घ मणं वफरणं विजयाच्या वशक्षणािर ब्रेक 

लाित होतं. आता वतच ंअभ्यासात मन लागत नव्हतं. 

पे्रम एके पे्रम एिढेच अवस्तत्ि विसत होतं. शेिटी 

विकासाच्या बोलण्याचा ि वशक्षणाला ब्रेक लािण्याचा 

पररणाम की काय, विजयानं लग्नाला होकार विला. 

विजयानं राम्याला न विचारता वििाहास विललेा होकार, 

वतला काय मावहत होतं की विकास नािाप रताच विकास 

आह.े शेिटी विलेला होकारन सार विकासशी वििाह 

केला. तसा त्यांचा संसार स रू झाला.  

 काही वििस चांगले गेले होते. पण नंतर कळलं की 



तो कसा आह ेआवण त्यानं का बरं वििाह केला.  

 ती माळीणचा संघषघ पणूघतुः विसरू शकत नव्हती. त े

प निघसनाचे झ ंजणं वतला विसरता येत नव्हतं तसेच त े

मलब्यातील शेकडो आिोश ती विसरू शकत नव्हती. 

पिोपिी वतला िाटत होतं. हा माळीणचाही इवतहास 

बनेल. शाळेत इवतहास वशकिला जाईल. मोहजेोिारोला 

जे जे वमळालं. ते ते पण या माळीणला क ठे वमळणार? 

कारण माळीणचं तर आतच खोिकाम केलेले आह.े  

 पथृ्िीिरील एकूण िाळिंटापैकी साधारण २५ टक्के 

िाळिंट िाळूची आहते ि उरलेली िाळिंट छोट्या 

छोट्या िगडांनी वकंिा त्यांनी व्यापलेली आहते. काही 

िाळिंटामध्ये उंच डोंगर वकंिा वचत्रविवचत्र स्िरूपाच े

कातळाचे स ळके आहते. थोडक्यात आपल्या 

माळीणमध्ये ज्याप्रमाण े पाण्याचे लोट आलेत ि त्या 

पाण्याच्या लोटांनी टेकड्यांना परास्त करुन आमच ं

माळीण उध्िस्त केलं. वतच वस्थती िाळिटंामध्ये 



आढळून येते. िाळिंटातही िार् याम ळं अख्खी िाळू 

उडून येत.े ि ती िाळू एखाद्या गािाला नेस्तनाबतू करू 

शकत.े त्याप्रमाणे च बंकीय ग रुत्िाकषघणाच्या शिी या 

िािळ वनमाघण करतात. त्याप्रमाणे हिेचा िातािरणातील 

िाब िार्याची वनवमघती करीत असतो. िािळ वनमाघण 

करीत असतो. पािसाची वनवमघती करीत असतो. 

पथृ्िीच्या ग रुत्िाकषघण शिीम ळे िातािरणातील हिा 

पथृ्िीिर ओढली जाते. म्हणनू सम द्रसपाटी जिळ हिेचा 

िाब जास्त असतो. िातािरणातील हिेचा िाब सिघत्र 

असल्याम ळे आपल्यािर हिेचा िाब कायघ करतो. 

सिघसाधारणपणे प्रत्येक व्यिीच्या डोक्यािर असलेल्या 

हिेच्या स्तंभाचे िजन १००० वकलोग्रम असत.े ह ेसिघ 

ती वशकली होती.  

 ती प ढे अजनू वशकली असती. पण वतच्या 

वशकण्यािर प्रश्नवचन्ह लागले होते. कारण वतने वििाह 

केला होता. विकास सोबत वििाह करताना वतला 



कोणतीच भीती िाटली नाही. आपण करीत असललेा 

वििाह आपल्या प्रेमाचा विजय आह ेअसे वतला िाटत 

होते.  

  

  



७ 

 

 

विकास एक नंबरचा धोकेबाज माणसू होता, तो 

कामािर तर जात असे. तो कामािर जात असे. पण त्या 

कामािरून परत येतांना खपू िारू वपऊन येत असे. 

वशिाय घरी आल्यािर काही बोलल्यास मारपीट करीत 

असे. तसं प ढे असं कळलं की त्याला गािाकडेही एक 

पत्नी होती. पण आता माहीत होऊन काही उपाय नव्हता. 

वतच्या वजंिगीची अख्खी राखरांगोळी झाली होती. 

वतच्या मनाला जेव्हा त्याच्या ज न्या वििाहाची गोष्ट 

माहीत झाली. तेव्हा की खजील झाली होती. वतला फार 

िाईट िाटलं. वतचं नशीब समजनू वतनं त्याला माफ केल.ं 

पण वनयती. पण वनयती कशी काय वतला माफ करु 

शकेल. त्यातच लिकरच वतचा गभघधारणा झाली. वतन ं

एका गोंडस बाळाला जन्म विला. आता वतला िाटत होत ं



की आपला पती आता आपल्या बाळाला पाहून स धरुन 

जाईल.  

 बाळाला नजर आली होती. बाळ अंगाखांद्यािर 

खेळत होतं. त्यातच हसत होतं. अगिी चांगलं िाटत 

होतं. पण एखाद्या चांगल्या संसाराला दृष्ट लागािी, तशी 

दृष्ट वतच्या संसाराला लागली. बाळाला नजर येताच 

कळलं होतं की त्याला वतच्या अगोिर अजनू एक पत्नी 

आह.े ती पत्नी त्यानं सोडून ििेनू तो शहरात आललेा 

आह.े तो ऐतखाि ूअसल्याने त्या पत्नीने त्याला हाकलनू 

विलेले आह.े  

 विजयाला पण त्याला हाकलािेसे िाटत होते. पण 

इथे तो काम करीत होता. कशीबशी विजयाही जॉब करत 

होती. कारण त्याच्या पैसा त्याच्या िारूलाच प रत 

नव्हता. तो घरात कसा प रणार. शेिटी वतला कामािर 

जािं लागतं असं वतला िाटत होतं. पण आता वतला 

वतचा बाळ झाल्यापासनू ती घरी बसली होती. वतला घरी 



बसािे लागले होते. नाईलाजाने त्याम ळे वतची अक्षरश: 

उपासमार होत होती. शेिटी वनणघय झाला त्याला 

सोडायच.ं कायमचं सोडायचं. हा बेिळेबाज तर आहचे 

शेिटी िेगिेगळ्या शौकाचा आधीन. आता पत्नीही 

आह ेअसं कळलं. शेिटी वतनं त्याला सोडण्याचा वनणघय 

घेतला. तसा तो एक वििस उजाडला.  

 आजही तो वपऊन आला होता. विजया रात्रीच 

तसेच तीन-चार वििस सतत त्याला वपऊन यायचा नाही, 

नाहीतर सोडून जाईल असा िम विला होता. परंत ूत्याने 

वतचं न ऐकताच तो वपऊनच आला होता. तशी ती त्याला 

म्हणाली,  

 “ मी त म्हाला िारंिार माँगते. वपऊ नका म्हणनू. 

परंत ू त म्ही िारंिार वपऊन येता. मला िाटत े आज 

स धराल. उद्या स धराल. परंत ू त म्ही स धारण्याच ं नािच 

घेत नाही.” 

 तसा तो म्हणाला,  



 “ह े मािरचोत वनघनू जा. मी का त झ्या बापाची 

वपतो.” 

 “मी म्हटलं होतं ना की सोडून जाईल त म्हाला.” 

 “जा वनघनू जा. इथं कोणाला सांगते. त्या सारख्या 

छप्पन म ली वमळतात मला. त झी गरज आह ेकोणाला. 

आत्ताच वनघनू जा. लई माल खाऊ खाऊ माज आला.” 

 “ मी वनघनू जाते बाळाला घेऊन.” 

 “ पोराला घऊेन. त झ्या बापाचं पोरगं आह ेका? 

कशी नेते पोराला तर तचे पाहतो.” 

 असे म्हणत वतला तो मारझोड करू लागला. 

त्याच्या मनातच राग ध मसत होता. तो राग आता विकास 

वतच्या अंगािर हात घालणार. ती सरकली. शेिटी वतन ं

आपल्या लेकराला उचललं आवण त्याला घेऊन 

वनघणार. तोच विकासने आपल्या संपणूघ ताकिीवनशी 

त्याला वहसकािला ि वतला लाथ मारून घराच्या बाहरे 

केलं ि तो घराच्या आत गेला. त्यांना तशी आतनू कडी 



लािनू घेतली.  

 विजयाला बसलेला मार त्यातच आधीपासनू 

ध मसत असललेा राग, त्यातच बाळाला वहसकािनू घणे े

या कृती वतला भयंकर राग आणणार् या होत्या. विजया 

शेिटी त्याच रात्री बाळाची पिाघ न करता घरातनू बाहरे 

पडली. रात्रीची शेिटची एसटी पकडली आंबेगािची. 

आंबेगािला ती संतापाच्या भरात वनघाली. रात्रीला नि 

िाजता पोहोचली. आंबेगािातनू मग माळीणला 

जाण्याचा पयाघय नसल्याने वतथे ताल क्यात स्टेशनिर ती 

झोपली. त्यातच वतला झोप केव्हा लागली ह ेकळलेच 

नाही.  

 सकाळ झाली होती. पक्षाचंा आिाज कानी येत 

होता. तशी ती उठली. वतला रात्री झालेल ं भांडण 

आठिल.ं त्याचबरोबर गािंही आठिला. त्यातच वतला 

वतच्या आंबेगाि स्थानकािर बाहरे गािी प्रिासाला 

जाणारी माणसे आलेली विसली. तशी काही िेळान े



एसटी आली.  

 वतनं माळीणची एसटी पकडली. ती येताच ती 

आपल्या सख्ख्या असलेल्या रामाच्या घरी गेली. 

त्यालाही वतला पाहताच आनंि झाला. तसा तो म्हणाला,  

 “ बेटा, एकटीच आवलया. जाियाले नाय आणलं.” 

 “नाही ना आणलं.” 

 “नातिालबेी नाई आणलं.” 

 “नाही.”  

 तशी ती रडायला लागली होती.  

 “पोरी का झालं? जािई काई बोलले का?” ती गप्प 

होती. तसा तो म्हणाला,  

 “बोलत का नाहीस. काही म्हणलं का त ला 

जाियान?ं” 

 तशी ती प न्हा हुिंके िते रडायला लागली.  



 “रडू नोको. वकसन्या जरी वजिंत नसला तरी हा 

वकसन त या राम्याच्या रूपात वजिंत हाये. कोणीच बाल 

बाका करू शकत नाय. अख्खी वजंिगी पोसनू टाकीन 

त ले. वचंता कायले करतेस. उद्यापासनू वहतच राहा. ईसर 

त्याले.” 

 “ पण बाबा माझ्या बाळाले मी कशी विसरणार.” 

 “बेटा बाळालेबी ईसर आतं. असं समज 

आपल्याला बाळच झालं नाही. आपलं लगनच झाल ं

नाही.” 

 राम्याचे खडे ते बोल. त्याचाही पारा चढललेाच 

होता. त्याला विजयानं सांवगतल्याबरोबर संताप आला 

होता. त्यािेळी फार राग आला होता. तसा तो म्हणाला,  

 “ उद्या चालते काय? त्याची चांगली खबर काढून 

घेऊ.” 

 “नको बाबा, मी प्रयत्न करेल. सिघ माझी चकू. 

माझ्या नवशबाचे भोग समजा. जाऊ द्या. िाटत असले 



त्याला की ही काहीच करणार नाही. वनयतीनं लहानपणी 

माझे मायबाप मलेे. वनयतीनं पाठ वफरिली. आता पती 

अन ् बाळंही वहरािला. जाऊ द्या. वनयती यातनू बाहरे 

काढेलच.” अशातच राम्या वतला समजाि ू लागला. 

कारण िोन चार वििस झाले होते. अशांनं संसार आपल्या 

पोरीचा त टेल असं त्याला िाटत होतं.  

 “ बेटा, मी समजिेल त्याले. त  सरळ जा. 

कोणालाही न घाबरता जा. त  वतकडे जा.” 

 “पण बाबा काही करणार तं तो.” 

 “बेटा काय करणार आह ेतो. िारू प्यायल्यािर तसं 

करतो. त ूजा वतकडे. तो काहीच करणार नाही. लोकं 

सोडवचठ्ठी झाल्यािरबी जातात. कोणी काही म्हणलं तर 

चपू राहायचं. काहीपण बोलायचं नाय. मग काही बी 

करणार नाय.” 

 “ तर तो ठेिेल का बाबा मला.” 

 “पण जाशीन तिा नं.” 



 “किा जाि.ू” 

 “त ूएक काम कर.” 

 “कोणतं काम करु बाबा?” 

 “बेटा, त ू एक काम कर. एक तर त ू त्याला प णघ 

विसर. नाही तर उद्याच जा. उशीर करू नको. नाहीतर 

िोन-चार वििसानं जा. अन ् जायचचं अनशन त ं

परिापासनू हा विषय काढाचा नाय. हा विषय डोक्यात 

आणाचाच नाय. कारण एखाद्या जखमिेर मीठ चोळल े

तर ते जखम जशी वचरघळते ना. तसा त या जीिाचं होत 

हाय.े लगन झाल ंना लग्न झालं ना एखाद्या पोरीचे तं वतच े

मायबाप ह ेवतचे नाय राहात. पती हा सिघस्ि असतो अन ्

पतीची भीती पत्नीला नसािी. एकिाच मारन जास्त. अन ्

मारण्याच्या पिूी सरणाची भीती बाळग ू नये. असं 

वकतीतरी िेळा त्याईनं त ले मारलं असन. आता मारन त ं

एकिा मार एकिा खाऊन घ्यायचा. लेकरासाठी... 

लग्नानंतर आम्ही वकतीही चांगले बोलत असलो तरी 



आम्ही त य े नाय. तसं पाहता त ू गले्यािर त े चांगल े

राहणार, राहतीलच. असं नाय ह ेविसतं. हहेी विसं वनघनू 

जातील आवण पायता पायता त्या लग्नाला वकती विसं 

झाले बेटा, वकती ओळख पटली पतीची? तो पती 

आय ष्यभर नाही ओळखता येत. तो पती िीड िषाघत कसा 

ओळखला त नं? मावहत आह ेपतीला िाकिणं बाईच्या 

हातात असतं. कारण माणसं बाईच्या तालािर चालत 

असतात. ठीक आह ेआता त झ्या हा बा वजिंत आह.े पण 

उद्या मी मेल्यािर त ूका करशीन? मी तेच सांगतोय मी 

अन भिानं बोलतोय. बेटा, त टलले्या संसार जोडण े

अिघड हाये. तचू जोडलं ना संसार. आता त ले एक बाळ 

हाय.े ते बाळ त या भविष्य हाये. भविष्यात त ले स द्धा उद्या 

चांगला पती नाय भेटला तर... नाय उद्या त ूि सरे लग्न 

केल्यास ि सरा िाईट भटेला तर त्याच्यापेक्षा. तिा का 

करशीन? त्यापेक्षा हाच बरा. बाळ त झेच ना. मग समजनू 

घे. त्याचिेर संस्कार बरोबर कर. आता गेल्यािर परत 

येऊ नोको. त्याच्या घरून पायच काढू नये आन ्



लग्नानंतर यायचं असन तं पाहुणी म्हणनू यािं बापाच्या 

घरी. परत येतानी बाळाले सोडून येऊ नोको. यािर आता 

त ू त या वनणघय घे. त ल े समिी वजंिगी काळाची हाय. 

एकतर इथं नाय तं त्याच्या घरी. पण एकटी वजंिगी 

काळता येत नाय. आम्हाला नाय काळाची वजंिगी. मी 

सांगतो म्हणनू नाय तं त ू ईचार कर त्याचा. त ले जरा 

जाचचं असन तं आनिंानं जा. आम्ही चार वििस 

बोलणार नाय त याशी. रोष राहीन. तसा रोष परतेक 

मायबापातच असते. त ल ेजर िाटत असन का त्यानं याि ं

तं तसं होणार नाय. ह ेत लेबी माहीत हाये. कारण त ल े

जास्त त्याचा राग आला तसा त्यालाही राग आला 

असंच का नाय. आन ्प्रत्येकाला िाटते का माही चकू 

नाय. मी मोठा. पण तसं होत िाय. कोणीच कोणाल े

सांवगतललेे ऐकत नाय. समि े रागात तालात असतात. 

महत्त्िाकांक्षा महत्त्िाची असते ना सिांची. म्हणनू 

महत्िाचा वनणघय त या. त ही वचंता त या बापाल ेिाटते. 

माया म लीचं िाईट होऊ नये. म्हणनू त्याच्याकडं मी त ल े



पाठिायचा वनणघय घेऊ शकतो. मी ही मागे हटू शकत 

िाय. पण पोरी, मी पोरीचा बाप. कशी होणार संधी. लोकं 

त लेच नाि ठेितीन. म्हणतीन, काय ह ेमाय होय का का 

होय? तीन मवहन्याच्या लेकराले सोडून आली. कशी 

राहत असन बाप्पा. म्हणनू सांगतो वनणघय महत्त्िाचा. तो 

बी तयूा. त ले िाटत असेन का त्यानं माफी मागािी. त ं

तसं होणार नाय. त्या त ले िाटत असन तं त्याने यािं तसं 

होणार नाय. कारण त्याले राग आला. त्याचा त लेबी राग 

आला. असं असतानाही सहावजकच हाये. प्रत्येकाल े

िाटते काय काम आह ेचकू नाही मी मोठा. पण ते तस े

होत असन. तिा त लचे नमतं घ्यािा लागन पोरी. त ू

आपल्याच मनाले पटि आन ् विचार कर. का त ल े

सोतासाठी जािाचा हाये का एका लेकरासाठी. मग वहमंत 

कर. कारण त ले एकटीले वजंिगी कापायची हाये.” 

 “ इथं पण बाबा, मला त्याच्या इथं जायला फार 

भीती िाटते.” 



 त्यािर तो बोलला,  

 “ बेटा, तो का िाघ हाये का की तो त ले खाऊन 

टाकन. त ूजा त्याच्या घरी. मग मी बोलेन त्याच्याशी. 

त्याले िाटत असन का त या बोलणारा कोणीच नाय. 

म्हणनू तो तसा करत असन. पण म्हणािं वतचा बाप हा 

राम्या वजंिा हाये अजनू. मग आपण िोघं वमळून त्याले 

स धरिायचा प्रयत्न करू.” 

 राम्याचं विजयाला बोलनू झालं होतं. तसा काही 

एक फरक विजयाच्या मनािर पडला ि ती जायला तयार 

झाली.  

 अलीकडे घटस्फोटाच े न्यायालयात भरपरू अजघ 

होते. कारण नसतांना श ल्लक श ल्लक कारणािरून 

लोकं घटस्फोटाचे अजघ करीत होते. श ल्लक श ल्लक 

कारणािरुन काही लोक घर सोडून जात होते. त्यात 

त्यांची चकू असायची असं नाही. पण टाळी एका हातान े

िाजत नाही. तसाच यातील प्रकार होता. विजयान ं



विकासशी केलेला वििाह कोणाच्याच पसंतीचा नव्हता. 

त्याचाच फायिा घेत होता तो. तीच जीिनातील 

विजयाची चकू वतच्या क्षणाक्षणाचा जीि घते होती. 

राम्यानं विजयाला समजाविण्याचा केललेा प्रयत्न. 

केलेल्या प्रयत्नातनू विजया तयार झाली खरी. पण 

विकास येत नव्हता. त्याला िाटत होतं की लहान 

बाळाला सोडून जाणारी मवहला आई होऊ शकत नाही. 

म्हणनू तर वतला नाकारत होता तो. ह े विजयाला 

त्याच्याकडे गेल्यािर कळलं होतं.  

 अलीकडे पररिार त टू नये म्हणनू कोणी मागघिशघन 

करीत नाही. त्या मागघिशघनासाठी कोणाकडे सिड नाही. 

कोणी भडकिणारी बोलणे बोलतात. अशाच कारणाम ळे 

पररिार त टतो. विजयाचे तचे होत होतं. राम्याच्या 

मागघिशघनानं विजया जायला तयार झाली. तसं राम्यान ं

िोन-चार वििसांनी वतला नेऊन विलं. पण वतथे जाताच 

विकासनं वतच्या आवण वतच्या बापाचाही घोर अपमान 



केला होता. सास ूबोलत होती. ते ऐकून घ्यायला तयार 

नव्हती. विजया होत असलेला अपमान सहन करु शकत 

नव्हती. पण ज्या बाळांना स्ितुःच्या बाप मरून गेल्या 

नंतर पोसलं, वशकिलं, लहानाचं मोठं केलं. त्या बापाचा 

अपमान सहन करू शकत नव्हती ती. त्याम ळे वतचा पारा 

िाढला. वतला भयंकर राग आला. त्याच्या आईच े

कोटाघत जा म्हणण े वतला खटकले ि ती जिळच्या 

पोवलस स्टेशनला तिार टाकण्यासाठी गेली. पोलीस 

स्टेशनला वतला सांगण्यात आले की हा त मचा घरगतूी 

प्रॉब्लमे आह.े प्रॉब्लेम आपसात वमटिा. आम्ही तिार 

घेत नाही. शेिटी हताश विजया घरी आली. कोटाघत 

जायचं असेल तर पैसा लागतो. िवकलाची फी द्यािी 

लागते. ती कशी द्यायची हा एकच प्रश्न वतच्या मनात 

घ टमळत होता. कारण वतच्या जिळ पैसा नव्हता आवण 

राम्याला ती कशी मागणार. राम्या तर वतचा सख्खा बाप 

नव्हता. विजयाला तीन मवहन्याच्या लहान बाळाची 

आठिण येत होती. आपला बाळ कसा असेल? िधू 



वपला असले की नाही? त्याला झोप येत असेल की 

नाही? याची वचंता वतला सताित होता. ते बाळ काही 

मनातनू जात नव्हतं.  

 वििसामागनू वििस जात असले तरी त्याची रोज 

असलले्या वचंता विजयाला विसत होती. पण राम्या तरी 

काय करणार होता. कधीकाळी वतच्या सांत्िन करायचा 

तो. पण त्या सांत्िनानं वतचं मन भरत नव्हतं. वतचे ि ुःख 

विसरत नव्हतं. काय करािं वतला स चत नव्हतं. अशातच 

विजयाला एक व्हाट्सअप िर वमत्र सापडला. तो 

वतच्याशी तासनतास बोलत असे. वतला हायसं िाटत 

असे. व्हाट्सअप िरचा वमत्र, वतला काही म्हणायच्या 

आत ती त्याला मागघ विचारत असे. वशिाय ती त्याला 

प्रश्न करायची. त्या प्रश्नांची उत्तरे तो िते असे. वतच ं

सात्िन करीत असे. वतला जायला सांगत असे. पण वतन ं

सांवगतलं की वतथे गेल्यािर वतच्या बापाचा घोर अपमान 

होतो. कसे जािे? यािर तो म्हणाला,  



 “ वकती वििस झाले? बाळाला सोडून त ू अजनू 

विचार कर ि बाळाला न्यायला जा.” 

 “मी गेले होते. माझ्या बाळाला लपिनू ठेिलं आवण 

मला त्यांनी हाकलनू लािलं. माझ्या बाळाला लपिनू 

ठेिनू पाहूही विलं नाही. त्यानंतर माझ्या बाबाचा घोर 

अपमान केला.” 

 “ तरीपण सांगतोय, काही वबघडलं नाही. आताही 

जाऊ शकतेस. ह ेबघ जास्त वििस झाले तर ि राा िाढले. 

मग तो घरात घेणारच नाही. तशी ती रडायला लागली. 

वतची बाळाची आठिण प न्हा जागी झाली. तसा तो 

म्हणाला,  

 “काय झालं रडायला? जाणार आह ेकी नाही त े

विचारल.ं” 

 “आता माझा बाप नकार ितेे जायला. मागे घोर 

अपमान झाला ना.” 

 ती रडत रडत म्हणाली.  



 “ह ेबघ ते सोडून गेले का आपल्या लेकरांना. त्यानंा 

काय मावहत आह ेती ममता. ममता आईलाच मावहती. 

एखािी िस्त ूआपल्या जिळच असते. तेव्हा वतच ेमहत्त्ि 

नसत.े ती िस्त ूिरू जाताच महत्त्ि प्राप्त होतं. त,ू त ूआवण 

त झ्या बाळ, ती ममता आवण त झे मायबाप, यात बराच 

फरक आह.े म्हणजे ममता ममता त्यांनी अन भिले नाही. 

ती बाळाची ओढ त ला लागली आह.े ती ओढ ते पणूघ 

करू शकतील काय? जीिन जगतांना माया, ममता ि 

ओढीला फार महत्त्ि आह.े जीिनात आनंिाने जगता 

यािे म्हणनू वििाह करािा लागतो. त झे मायबाप त ला 

सांभाळतील जीिनभर. पण केव्हा पयंत. ते वजितं आहते 

तेव्हा पयंतच ना. पण ही जी ममता आह,े ती ममता त े

पणूघ करू शकतील काय? याचा तचू विचार करािा ि त ू

त झे वनणघय घ्यािे.” 

 “तो जास्त िारू वपतो.” 

 “तो एकटाच आह,े तर आता जास्त वपणारच. तो 



िारू अवजबात सोडणार नाही. तेव्हा जायचं की नाही. हा 

त झा वनणघय. पण आता माझ्या मनानं तरी त ूबाळासाठी 

तरी जाि.ं” 

 “बाळािर परीणाम होऊ शकते काय?” 

 “हो िेगळे राहतांना नक्कीच बाळािर पररणाम होऊ 

शकतो. मला त ूतर म्हणते की नाही जायचं. मग पररणाम 

विचारते कशाला? नाही जायचं असेल तर बाळाला 

विसर. बाळाचे कोणतहेी तो हाल करो. कारण आता 

त्याला कोणीच अडिायला तयार नाही. त्या घरात तचू 

एक होती, त्याला रोखणारी. आता त्याला कोणी रोख ू

शकत होती.” 

 “ पण आता कसा रोखणार?” 

 “ एक सांग मला की त झे बाळ आता कोण 

सांभाळत आह?े” 

 “माझी सास.ू माझी सास ू सांभाळते माझ्या 

बाळाला. ती आह ेम्हणनू तर मी आली. म्हणनू तर मी 



आले.” 

 “ बरं आह ेत झं. प्रत्येकाच्या लेकराला आजीनचे 

सांभाळलं असतं. तर कशाला रावहली असती आई 

आवण त झ्या बाळाबद्दल आता मी जास्त बोल ू नये, 

कारण त ूआपला स्ितंत्र वनणघय घेऊ शकत नाही. ठीक 

आह ेकी आज त झा बाप आह.े उद्या बाप नसल्यािर 

कशी जगशील. सगळे असतात. सगळे असतांना 

बाळाची आस का असते? सांग लिकर. म्हणनूच जा. 

जास्त वििस झाले नाहीत. जर जास्त वििस झाले तर त ू

बाळाला म कशील. तो बाळ त झा राग करेल. प ढे त ला 

शाप िईेल. ते पाप लागले. कारण त ूबाळाचं मन तोडल ं

आहसे. असं िाटतं, त झ्या बापाला लोकं नािे ठेिणार 

नाहीत. त लाच नािे ठेितील. याचा विचार कर.” 

 असं बोलताना वतला बाळाची आठिण झाली. ती 

आठिण स्िस्थ बस ू िते नव्हती. वतची सास ू वतला 

कोटाघत जायला सांगत होती. कोटाघवशिाय म लगा िते 



नाही असे म्हणत होती. पोलीस स्टेशनने घरग ती प्रश्न 

आह े असे सांवगतले होते. त्यांनी तिार नोंि केली 

नव्हती. त्याम ळे ज्या िशेात ती जन्मली होती. त्या िशेात 

पिोपिी माण सकी प ढे वतचा जीि जात होता. कोटघकचेरी 

करतो म्हटलं तर वतच्या जिळ पैसे नव्हते. पोवलसही 

न्याय द्यायला तयार नव्हते. अशा िेळी काय करािे ह े

वतला स चत नव्हते. कोटाघतही काही न्याय भेटेल नाही हा 

प्रश्न. हा एक प्रश्न होता. कारण िकीलाच्या िवशलेबाजी 

िर प्रश्न होता, जो िकील जास्त पैसे घेईल. त्याच्याच 

बाजनूे केस लागेल. त्याम ळे वतच्या जिळ पैसे नसल्यान ं

न्यायही त्याच्या बाजलूा झ कणार. असे िाटत असल्यान ं

राम्या क ठे जायचं नाही. असे सांगत होता. तो वमत्र 

बाळाला ि विकासला विसरून जा, म्हणत होता. पण 

म्हणणे सोपे होते. प्रत्यक्षात विसरता येणे शक्य नव्हते. 

त्यातही ते तीन मवहन्याचे बाळ असल्यानं वतला प न्हा 

प न्हा वतथे जाण्यासाठी वतचा वमत्र वतला म्हणत होता. 

वमत्राचं नाि होतं जयेश. त्याला िाटत होतं की वतचा 



संसार त टू नये. ती परत परत जाता जाता एक वििस तरी 

वतचा पती वतला ठेिले. असं त्याला िाटत होतं.  

 तशी ती म्हणाली,  

 “ ह ेबघ, तो कोटाघवशिाय म लगा िते नाही म्हणते. 

आता मी काय करू?” 

 'कोटाघच्या िणेार नाही. ' जयेशच्या मनात प्रश्नवचन्ह 

उभं रावहलं. काय सांगाि आता वतला. याचा विसर 

त्याला विचार पडला. तसा तो सांग ूलागला.  

 “ ह े बघ, कोटाघत िाळलं ही जळते. त ला बाळ 

भेटेलच याची काही शाश्वती नाही. ह ेलक्षात ठेिनू प ढच ं

पाऊल उचल. आम्ही फि त ला मागघिशघन करू शकतो. 

सांत्िना िऊे शकतो. पण स्ितुः प ढे होऊन कायघ करू 

शकत नाही.” 

 “तो कसा पोसेल याची वचंता आह.े मला त्यासाठी 

बाळ हिं मला. कारण तो खपू वपतो. त्याला होश पण 

राहत नाही. धड त्याच्या घरात स्ियंपाकाला भांडीही 



नाहीत. िधू आणायला पैसे नाहीत. म्हणनू मी कोटाघत 

जािे. असं मला िाटतंय.” 

 “ हो बरोबर. जर तो असाच पीत रावहला तर त झ्या 

बाळाला कसा पोसले. कसा िाढिले. खरच त झी वचंता 

रास्त आह.े त झी वचंता रास्त. पण मला सांग ह ेभांडीक ं डी 

त ूअसताना होती का?” 

 “नाही, तेव्हाही नव्हती. पण नंतर मी जेव्हा जाऊन 

पावहले तर विसली नाही. सगळं त्यानं िारूच्या नािात 

खाल्ल.ं तरी कोटाघच्या गोष्टी करतो.” 

 “ ह ेबघ कोटाघत जाण्यापिूी िहािेळा विचार कर. 

लेकराला पे्रमाने मागनू पहा. कारण एकिा का प्रकरण 

कोटाघत गेलं की कोणी कोणाच्या वहताचा राहात नाही. 

म्हणनू सांगतो की लढाई ही लढाई असते अखेरची. जो 

हारतो त्याचेही न कसान आवण जो वजंकतो, त्याचेही 

न कसान होते. पे्रमाने मागनू पहा. मला सांग त म्ही िोघांनी 

तरी कोटाघची लढाई लढली आह ेकाय? त झे बाबा त ला 



जायचं नाही म्हणतात. त्यात त्या अबोल वनरागस 

बाळाचा काय िोष? बाळाच्या भािनचें काय? त ूविसरु 

शकवशल ह े सगळं? एकतर बाळ पाहा, नाहीतर बाप 

पाहा. त ूत्याच्याच घरी जाऊन स्ितुः कमिायला पावहजे 

होतं आवण बाळाला घालायला पावहजे होतं. खपू िाईट 

झालं वतथनू पाय काढून. त्याच्याच घरी राहून ह ेसगळं 

करायला हिं होतं. तोच उपाय होता.” 

 “ जाऊ द्या आता. आता कामािर जाणार, 

विसरणार म लाला. जाऊ ि ेत्या सगळ्या गोष्टी.” 

 “अगं, त ला आई म्हणाि की नाही हाच विचार 

आह े माझ्या मनात. अगं सोडायचं होतं तर गरोिर 

असताना त्याला सोडायचं होतं. म्हणजे म लगा आज 

त झ्या घरी असता वकंिा म लगा घऊेन सोडायचं होत ं

वकंिा म लगा मोठा झाल्यािर. त झा हाच वनणघय मला, 

त झ्या म लाची हत्या करण्यासारखा िाटत आह.े त झ्या 

जिळच त्याचा उपाय आह.े कोणी त ला चांगलं केल ं



म्हणणार नाही. मला त ूखरा वमत्र मानतेस ना. मग माझं 

ऐक. त ूजा आता आपल्या लेकराजिळ. उपाशी रावहली 

त ूतरी चालले. पण बाळाला उपाशी ठेि ूनको. त्याला 

पोटाला अन्न ि.े त ू मार खाल्ला तरी चालले. पण 

ममतेचा मार आपल्या बाळाला िऊे नको. त्याची ममता 

वहरािनू घेऊ नको. जशी त ूबापाची म लगी आहसे. त झ्या 

बापाला िाटते की माझ्या म लीचं िाईट होऊ नये, तसेच 

त ला िाटायला हिं की माझ्या बाळाचं िाईट व्हायला 

नको. जरी त ू िीड िषघ वतथं रावहली, तशीच आता त ू

यानंतर जोपयंत सहन होते, तेव्हा पयंत वतथचे राहा. 

म लगा थोडा मोठा झाल्यािर त्याला सोडलं तरी चालले. 

पश पक्षी पहा, ते तरी आपल्या लहानग्या बाळाला सोडत 

नाहीत. गाई, बकरीच्या लहान बाळाला, आपल्या लहान 

बाळाला सोडत नाहीत. ती आपल्याला मारतात. 

कोंबडीच्या वपल्लाला मारुन पहा बरं. ती कोंबडी 

आपल्याला टोचायला धािते. परंत ूत ूमात्र मला विचारत 

आहसे की आता मी काय करू. तू स्ितंत्रपणे आपला 



मागघ ठरि. त्याची स्ितुःची, स्ितुःची आई वजजाई बन. 

त ूस्ितुः स्ितुःचा मागघ ठरि. प ण्याला असतांना वशिाजी 

घडला, तेव्हा त्याचा बाप शहाजी सोबत नव्हता. 

झाशीच्या राणीने ित्तक प त्र पाठीशी बाधंनू लढाई केली. 

तेव्हा वतचा पती वजिंत नव्हता. मायबाप त ला शेिटपयंत 

प रणार नाही. ि सरा वििाह केल्यास तोही कसा वनघेल ह े

ओळखता येत नाही.” 

 जयेश बोलला. त्याच्या िाणीचा प्रभाि वतच्या 

हृियािर पडला होता. शेिटी वतला िाटलं की आपण 

त्याच्या घरी जाऊन यािं. त्यानंतर ती गेली. परंत ूयाही 

िेळी झाललेा अपमान. वतला हुसकािनू लािणे पाहून 

वतला जीिच द्यािा असं िाटत होतं. काय करािे स चत 

नव्हत.े परंत ूमनाच्या कोपर्यात स्ितुःला बंविस्त करून 

ती नागीण शांत होत होती. कारण वतच्या प ढे नीतीच े

बलिडं बाऊ हातात काठ्या घेऊन शांत उभे होते. 

पररवस्थतीच तशी होती. त्यातनूही मागघ काढून वतला 



जगायचं होतं. उद्याच्या उज्ज्िल भविष्यासाठी. आजच 

संकटमय ितघमान विसरुन. वमत्र मात्र वतला सागंत होता. 

हिा तेिढा ि हिा त्या िेळी आधार िते होता. वतची 

आठिण नाही प सत होता मनातनू वतच्या. वतन ेजेव्हा 

सांवगतलं की मी त्याच्या घरी जाऊन आले. त्यांनी 

हुसकािनू लािले. तेव्हा तो वतला म्हणाला,  

 “ ठीक झेलम. एकिा गेली, तर आता नको जाऊस. 

एकिा गेली ना. आता न्यायालयात जाता येतं. पण 

लेकरू सध्या वमळणार नाही. चार िषे तरी लागतील. 

हाकललं म्हणाि लागले. पण पैसा असेल तर जा. 

नाहीतर विसरून जा, कायमची. त्याला, आपल्या 

लेकराला. आठिण काढू नको. ह े ही वििस वनघनू 

जातील. नवशबािर विश्वास ठेि. सगळं चांगलं होईल. 

असं समजायचं की त ला म लगाच झाला नाही. त झे लग्न 

झाले नाही. तो एक अपघात होता. आठिण काढायची 

नाही. आता आठिण आलीच तर इतर विषयािर 



बोलायच.ं ताजी घटना असल्याने आठिण येईल काही 

वििस. जसे जसे वििस जातील, तसतशी आठिण 

जाईल. माझ्याशी बोलायचं. अजनू कोणाशी बोलायच.ं 

नसेल पयाघय तर काही तरी वलहीत बसायच ं आवण 

नसेलच विसरता येत त्याला, तर एखािा वमत्र 

पकडायचा. त्याच्या सोबत वफरायला जायचं. िेळ 

घालिायला. जाऊ ि.े त झे नशीब खराब आह.े असं 

समजनू िाग त.ू माझी आई अशीच सहा मवहन्याच्या 

लेकराला सोडून आली होती. त्यांनी हाकलनू विलं होतं. 

पण आईची चकू नसल्याने बाबा चांगले वमळाले. 

त्यांच्या मते त्यांच्या मात्र फार गती गती झाल्या. त्यांना 

आठिण यािी म्हणनू किावचत ििेानं नेल ं असेल 

बाळास. त ला आज त्यानं हाकललं, हा त्यांचा ग न्हा 

आह.े त ूवचंता करू नको. त झ्या बाळ त झा बिला जरुर 

घेईन. ह े पहा उन्हाळ्यानंतर पािसाळा, जरूर येतो. त ू

बोलशील तर तेिढं त झं मन हलकं होईल. पण त ूह ेवििस 

विसरणार नाहीस. म्हणनू या आठिणी काढू नकोस ि 



आपलं मन खराब करू नकोस. स खी राहा, आनंिी राहा“ 

 वमत्राचा सल्ला ऐकून विजया काळान सार बाळाला 

विसरली. वतला बाळाची आठिण यायची. मन 

कासािीस व्हायचं. पण त्यािेळी ती आपलं मन इकडे-

वतकडे भटकिायची. कधी वलवहत बसायची, तर कधी 

त्याच जयेश बरोबर व्हाट्सअप िर बोलायची. ती 

वलहीत होती वतच्या आय ष्यात घडलेल्या घटना. तो 

माळीणच्या संघषाघचा इवतहास. ते प निघसन. ते मलब्यात 

सामािलेले मायबाप. तसेच या घरासाठी केललेा संघषघ.  

 वमळालेल्या या घरात आज िाचनालय थाटात 

चाललं होतं. आज विजया आपल्या बाळाला विसरली 

होती. वतच्या जीिनात वशक्षणानंतर िसंत फ लला होता. 

कारण या जयेशचं मागघिशघन प रेसं ठरलं होतं.  

 जयेश बोलत होता वतच्याशी. त्याला िाटत होत ेकी 

वतचं बाळाचं आकषघण कमी व्हायला हिं. ती जेव्हा 

बाळाची आसिी कमी होईल, तेव्हाच ती प्रगती करेल 



असं िाटत होतं.  

 वििसामागनू वििस जात होते. तसं विजयािरच ं

टेन्शन हटत आलं होतं. ती आपला पती विसरत चालली 

होती. वतला पतीची ि म लाची फार आठिण येत नव्हती.  

 राम्याला डोळ्यासमोर आठित होता तो 

वकल्लारीचा भकंूप. ज्या घटना त्यानं रेवडओिरून 

ऐकल्या होत्या. गणपती विसजघनाच्या तो वििस. सारा 

महाराष्र साखर झोपेत असताना लातरू वजल्यातील 

वकल्लारी येथे भकंूप आला होता. या भकंूपान े

आजबूाजचूी गािे हािरली होती. या घटनेची ही 

वििारकता काळीज वपळिटून टाकणारी घटना िाटत 

होती. तसेच अशी घटना माळीण गािात झाली. तो काळ 

त्या काळात मोबाईल फोन सगळीकडे पोहोचले नव्हते. 

त्याम ळे आसपासच्या गािात नेमकं काय झालं, ह े

कोणाला कळत नव्हतं. तीच गत होती आज माळीणची. 

माळीणच्या काळात मोबाईल जरी असला तरी माळीण 



डोंगर पायथ्याशी असलेल्या गािात प रेसं नेट कव्हरेज 

नसल्याने माळीण ची घटना समजली नव्हती.  

 ६. ४च्या ररश्टर स्केलच्या भकंूपानं सात हजार बळी 

घेतले होते. सोळा हजार लोक जखमी झाले होते. तर ५२ 

गािातील तीस हजार घरं पथृ्िीच्या पोटात गेली होती. 

या महाप्रलय होता. वकल्लारी ज्याप्रमाणे भकंूप झाला. 

त्याचप्रमाणे सस्त रलाही भकंूप झाला होता. हजारो 

जखमी तसेच शिाचंा खच पडलेला होता. त्या जखमी 

ना उपचारासाठी रुग्णालयात प रेशी जागा नव्हती. 

ऑपरेशन साहाय्यता य द्धपातळीिर स रू होती. सैवनक 

य द्धपातळीिर काम करीत होते. राम्याला वकल्लारीच ं

सगळं आठित होतं.  
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 विजयाची बाळाची आस कमी झाली होती. 

अशातच वतनं ितघमानपत्रात एक बातमी िाचली. पती-

पत्नीच्या िािात नाकीनि आल्यानं जन्मिात्या वपत्यान े

आपल्या पोटच्या गोळ्याचा जीि घतेला ि स्ितुःचा 

गळा कापला. त्या घटनेम ळे वतला अजनू वचंता िाटायला 

लागली होती. आपल्या बाळाचं काय होईल याची वचंता 

वतला सताित होती. बाळाची विसरललेी आठिण परत 

आली असल्याने सारखी घायाळ हररणीसारखी वतची 

अिस्था झाली होती. पण आज कािराबािरा होऊन 

उपाय नव्हता. वतचा वििाह, वतचं पे्रम, त्यानंतर संसार, 

अभ्यासात न लागणारं मन, लग्न या सार्या गोष्टी वतला 

आठित होत्या. अशातच बाळाला आणण्यासाठी 

आपण त्यांच्यािर जािटूोणा केला तर... त्याचबरोबर 



वतला आठिलं की पिूी चंद्राला, सयूाघला ििे मानायचे. 

सयूघ, चंद्र ह ेििे नाही ह ेशास्रज्ञाम ळं वसद्ध झाले. पथृ्िीिर 

िािळ, भकंूप भसू्खलन, त्स नामी याही गोष्ठी खगोवलय 

घटना. िातािरणातील तसेच पथृ्िीिर होणारा पररणाम 

यातनू घडणार्या गोष्टी... या गोष्टी पिूीही व्हायच्या 

आवण आताही. ििेाच्या प्रकोप. लोक ििेाच्या मंविरात 

मांडलले्या िगडािर कोंबड्याचा बळी िते.  

 मग या बळी त या घटना स टला काय त्या घटना 

होतच गले्या मात्र मावंत्रकाची पैसा ल टला ठीक आह े

नवशबात जे होईल ते ठीक आह ेनशीब मान्य ठीक आह े

त्याम ळे किावचत भेटीतच नष्ट होते सगळे माणसू 

नवशबािर सोडतो होईल त्या आपणही बाळाच्या 

बाबतीत हचे करािं सगळं नशीबच सोडा म्हणनू म्हणजे 

आपल्यालाही बाळाच्या शिी कमी होईल विद्यापती 

आवण बाळाची ख प आठिण येत होती त्या घटनेनंतर 

पण उपाय नसल्यान े ती घायाळ हरणी सारखे तळपत 



होती. काय करािे स चत नव्हते. अशातच वतनं जयेशला 

फोन केला. तसा तो वतच्या व्हाट्सअपिर हजर झाला. 

म्हणाला,  

 “ बोल विजया काय झालं अजनू आता?” 

 “ अरे सकाळी मी ितघमानपत्रात एक घटना िाचली. 

पती-पत्नीच्या िािात नाकीनि आलले्या जन्मिात्या 

वपत्याने आपल्या लहान बाळाचा अन ् आपला जीि 

घेतला. जयेश कसे असेल रे माझं लेकरू? मला फार 

काळजी िाटते. लय आठिण येते त्याची.” 

 “अगं वकतीिा सांवगतलं की त ूआपल्या बाळाला 

विसरून जा. आपल्या पतीलाही. एक काम कर त.ू त ू

परत महाविद्यालयात वशक्षण वशकून खपू मोठी हो. 

त झ्यासारख्या अशा वकतीतरी आपल्या पथृ्िीिर 

असलले्या म लींना मित कर. त्यांना न्याय वमळि न 

िणे्यासाठी लढ. त्यांच्यासाठी काम कर. त्यांचे ि ुःख 

कमी कर, नव्ह ेतर त्यांनी टाकून विलेली म लं ित्तक घे. 



त्यांच्यासाठी कायघ कर. तसेच त्यांच्या पालनपोषणाची 

जबाबिारी वस्िकार. त्याचं्यासाठी अनाथाश्रम बनि.” 

 ती त्यांच्यासाठी कायघ करु लागली. मितीला तो 

होताच. तशी ती तयार झाली. त्या कायाघसाठी. तसा 

काळ बिलत होता. बिलत्या काळान सार विजयान े

महाविद्यालयात नाि टाकलं. ती वशकू लागली. तसेच 

प रेसे पैसेही गोळा करण्यासाठी कामािर जाऊ लागली. 

त्यातच आता ते गािही मावहती तंत्रज्ञानान सार त्याच्या 

कके्षत आलं. आता गािात मोबाईल आवण स्माटघ फोन 

आला होता. त्याम ळे अभ्यास महाविद्यालया व्यवतररि 

घरीही करता येत होतं.  

 विजया खाजगी फॉमघ भरीत होती. घरीच अभ्यास 

करून वशकत होती. वतला कामािरून आल्यािर 

अभ्यासाचा कंटाळा िाटत नव्हता. राम्या आता म्हातारा 

झाला होता. त्याच्याच्यानं आता काम जमत नव्हतं. आई 

मरण पािली होती. त्याम ळे राम्याला पोसण्याचं काम 



विजयािर आलं होतं.  

 विजया शेतािर कामाला जात होती. ती वशकललेी 

पोर असनूही कामािर जात होती. मोळ्या आणत होती. 

तशी ती तरुण होती.  

 विजया तरुण झाली होती. लोकाचंी भ रटी नजर 

विजयाला छळत होती. ते ि षणेही िते होते. पण संकल्प 

ढळत नव्हता. ती वशकत होती. त्या लेकरांसाठी वशकत 

होती. त्या म लांसाठी. जी लेकरं अनाथ होते. त्या 

अबलांसाठी वशकत होती. ज्यांची म ले साससूासरे 

वहसकत होते. तशी थी विचार करीत होती.  

 प्रेम... प्रेमाला अवलकडे फार महत्ि आललेे आह.े 

म लगी वकंिा म लगी ियात आल्यािर त्यांना खर् या 

पे्रमाचं नाही पण शरीरअियिाचं फार आकषघण िाटत 

असत.ं या शरीर अियिाची भ क भागविण्यासाठी तरुण 

न कतीच ियात येणारी म ले ही पे्रमाची भाषा करीत 

असतात.  



 पे्रम म्हणजे त्यांना भात कलीचा खेळ िाटणारच 

कारण काही तरुण जातीची सकस बंधनं असल्यानं फि 

िेळकाढू धोरण अिलबंतात. मग पे्रमात सगळं काही 

जायज असते असे म्हणत ही तरुण मंडळी या तरुण 

पणाची शारररीक भ क भागविण्यासाठी शारररीक संबंध 

प्रस्थापीत करतात. नव्ह े तर शरीरअियिाची भकू 

भागविण्यासाठी ह े तरुण पे्रम काही क्षणाप रत ं करीत 

असतात.  

 काही तरुण ह ेजातीची सकस बंधनं असल्यानं फि 

िेळकाढू धोरण अिलंबनू शरीरअियिाची भ क 

भागविण्यासाठी पे्रम ह े फि काही क्षणाप रतं करीत 

असतात. वििाह ज ळत पयंत. यात भीती असत े

गभघधारणा होण्याची... पण केिळ िेळकाढू धोरण, 

त्यातच जातीची बंधनं... आंतरजातीय वििाह केल्यास 

ठार होण्याची भीती वकंिा घरात न बाहरे हाकलनू िणे्याची 

भीती... याम ळे केिळ िेळकाढू धोरण अिलंबणारी 



मंडळी अशी गभघधारणा झाल्यास घाबरुन जातात. काही 

पळ काढतात. तर काही तो गभघ पाडण्याचा सल्ला ितेात.  

 अवलकडे गभघ तपासणी करतांना िा गभघपात 

करण्याला बंिी आणललेी आह.े त्याम ळे असे तरुण 

घाबरुन जाि न म लींना तशाच अिस्थते टाकून िेिनू पळ 

काढत असतात.  

 काही म ली गभघ पाडतात, पण त्यासाठी गभघधारणा 

झाली आह ेह ेिेळीच लक्षात यायला हिं. पण िोन तीन 

महीने मासीक पाळी न आल्यास ही नैसवगघक समस्या 

गहृीत धरुन म ली िैद्यांकडे जािनू इलाज करुन घेत नाही. 

त्यातच पाळी आली नाही असे िैद्यांना सांगीतल्यास त े

नानाप्रकारचे प्रश्न विचारतील ही भीती मनात धरुन या 

म ली िेळीच तपासणी करीत नाही. मग अशातच जास्त 

वििस वनघनू जातात. त्यातनू गभघ पाडताच येत नाही. 

गभघपाताला बंधनं येतात.  

 गभघ पडत नाही ह े लक्षात येताच या म ली 



ज्यांच्यापासनू गभघधारणा झाली, अशा म लांना जेव्हा 

सांगतात. तेव्हा ते चक्क नकार ितेात. हिं तर सांगतात 

की ही गभघधारणा माझ्यापास न झाललेी नसनू त ू इकडे 

वतकडे तोंड मारले असले, त्यापासनू झाली असेल. अस े

म्हणतात. पण ती गभघधारणा कोणापासनू झाली ह ेफि 

म लींनाच माहीत असते. त्या म ली विनंती करतात. पाया 

पडतात. पण त्याचा काही फायिा नसतो. मग 

क मारीकेला प्रश्न पडतो. आता काय करायचे? आपल्या 

हातनू चकू तर झाली. सगळ्याच म ली नािाचा असे उत्तर 

ऐकून घाबरतात. पण काही म ला त्या त्या पररस्थीतीला 

सामोरे जातात. आता चकू झाली, पिाताप करुन फायिा 

नाही. त्या गभघपात कें द्र शोधतात िा असे कें द्र शोधतात. 

ज्या कें द्रातनू समस्या पच्चीस. तसेच अब्र ला धक्काही 

लागणार नाही. त्या त्याच कें द्रात जािनू आधार घेतात. 

तर काही म लींना ही कें द्र ेमाहीत नसल्यान ेजिळच्या िरू 

असलले्या नातिेाईकां कडे आधार घेिनू बाळाला जन्म 

ितेात. बाळाचा जन्म होताच ह ेपाप समजनू या म ली त्या 

बाळाची कचर् यासारखी विल्हिेाट लाितात. अथाघत 

मातीचा खड्डा खणनू बाळ िफण करणे िा बाळाला 



कचराक ं डीत टाकून िणे.े इत्यािी गोष्टी करीत असतात. 

अशी बाळं अक्षरशुः मोकाट क त्री िा ड करं क रतडतांना 

बरेचिा सापडली आहते. ही जराजजघर अिस्था. एक 

ख नच. विचारांची हत्या की च काचंी हत्या... भािनाचंी 

हत्या की विश्वासाची हत्या... काहीच कळत नाही. 

शरीरअियिाचं आकषघण. त्यातच म लांचे खरे पे्रम 

जाहीर करणे. त्यातनू ह ेघोर पाप. स्ितुःच्या कोकमधनू 

जन्म विलेला म लगाही शाप िाटतो. जन्म विलेल्या 

म लांनाही हक्कानं माझ ंबाळ म्हणता येत नाही. मनात 

इच्छा असनूही बाळाला िाढिता येत नाही. मनात इच्छा 

नसनूही बाळाला ठार करािे लागते. यातच काही काही 

म ली बाळाला जोपासण्याचा प्रयत्न करतात.  

 एखाद्या संस्थेला वकंिा ज्यांना म लबाळ होत नाही, 

त्यांना बाळ िान िणेे ह ेप ण्याचे काम... पण अवलकडे 

असे आंतरजातीय पे्रम करणे िा मायबापाच्या मतान सार 

लग्न न करणे, हा कायिा नसला तरी कायद्यान सार यािर 

समाजाचे वनयंत्रण आले. असा गभघपात झाला ह े

समाजाला माहीत जरी झाले, तरी समाज त्या म लीला 

वस्िकारत नाही. काही वठकाणी अशा पे्रमीय गलांनी लपनू 



छपनू वििाह केलाही. पण इतरांनी तसा वििाह करु नये 

म्हणनू त्यांना ठार करण्याची उपाययोजना करण्याच े

प्रकार गािात नाही तर िशेात चालतात. वशिाय असे 

तरुण तरुणी आवण गभाघतलं अपत्य ठार केल्यानंतरही 

केस बनत नाही नव्ह ेतर ते गाि बन ूिते नाही. सार् या 

प्रकरणािर पाघंरुन. सगळा प्रकार अंधारात झाल्यागत 

प राव्यासह नष्ट केला जातो. तर काही वठकाणी िोष 

िोघाचंा जरी असला तरी म लींनाच ठार केलं जातं.  

 घोर पाप... तीहरेी ख न... तरीही समाजमन श न्न 

आवण स न्नही... सार् या भािनाच नाही तर माणसूक्याही 

मेलेल्या. पे्रमीय गलाचं शरीरअियिाचं आकषघण. पण 

बळी निजात पाखराचा. ज्याचे जन्मानंतर डोळेही 

उघडलेले नसतात. नव्ह ेतर ज्यांना जग म्हणजे काय हहेी 

समजलेलं नसतं. ते बाळ विनाकारण मारलं जातं. काय 

िोष असतो त्याचा? ह ेक णालाच कळत नाही. कोणीही 

समजनू घेण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत.  

 आई होण्याचं भाग्य सहसा वमळतं. कोणाला 



वमळत,ं कोणाला वमळत नाही. कोणी लाचार 

असल्यागत बाळ व्हािं म्हणनू ििेाचा धािा करािा 

लागतो. निश कबलू करािा लागतो.. पण तरीही बाळ 

होत नाही. पण या मातानंा विना निसानं होतं. परंत ूत्या 

जगि ूशकत नाही. हा फि माझ्या िशेाचाच प्रश्न नाही, 

तर संबंध जगाचा प्रश्न आह.े यािर उपाय म्हणनू कायिहेी 

आहते.  

 ह े घोर पाप. त्यातच पे्रमीय गलाची होणारी 

ससेहोलपाट... याम ळेच की काय? आंतरजातीय वििाह 

केल्यास पे्रमीय गलांना काही रक्कम सरकार ितेे. त्यांच े

वििाह लािनू ितेे. नव्ह ेतर त्यांचा संसार फ लािा म्हणनू 

त्यांना काही बक्षीसही ितेे.  

 गभघपात करणं िा भ्रणू तपासणी कायद्यानं ग न्हा 

आह.े कारण लोकाचंी मानवसकता. लोकांनीच या 

गभघपात कें द्रात जािनू म लींचे भ्र ण तपासणी करुन 

म लींच्या जननसंख्येिर मयाघिा आणल्याने असे सरकारन े



उचलललेे पाऊल रास्त आह.े पण वनिान या 

पे्रमीय गलांसाठी जागोजागी वबनधास्त पणे गभघपात कें द्र 

सरकारनं उघडािीत. लग्नाप िी असे शरीरअियिाच े

संबंध प्रस्थापीत करु नये, यासाठी सरकारने जनजागतृी 

करािी. नव्ह ेतर या जनजागतृीतनू एखाद्या पे्रमीय गलान े

ऐकले नाही आवण गभघधारणा झालीच, तर त्या म लींनी न 

घाबरता वकतीही धमक्या वमळाल्या तरी पोवलस 

स्टेशनला तिार करुन त्या तरुणांना योग्य तो धडा 

वशकिािा. पोवलसांनीही थेट ि ठोस कायघिाही करािी. 

जेणेकरुन ि सरी मंडळी असे खोटारडे, शरीर अियिाच्या 

आकषघणाप रते, मतलबाचे प्रेम कोणी करणार नाही. 

तसेच या गभघधारण झालेल्या म लींसाठी सामोपचाराच े

कें द्र सरकारने उघडािे. त्या कें द्रात क मारी मातांनाच 

संरक्षणच नाही, तर क मारी मातांना जन्म िणे्यापासनू 

त्यांचं संगोपन करण्यापयंतच्या स विधा उपलब्ध होतील. 

या कें द्रात क मारीकेला प्रस तीपयंतच्या स विधा या 

विनाम ल्य असाव्यात. झालेलं बाळं ित्तक द्यायचं की 



नाही ह े त्या मातांनाच ठरिता यािं. तसच न्या 

मागण्यासाठी स्पेशल कक्ष या क मारीकांसाठी सरकारन ं

उपलब्ध करुन द्यािं. पे्रमात लपनूछपनू का होईना, 

शरीरसंबंध करायला न घाबरणारा लग्नास का घाबरतो? 

यासाठी सम पिशेन करणारी कें द्र जागोजागी असािी. या 

कें द्रातनू क मारीकांना न्याय वमळायला हिा. असा लग्न 

करत नसेल तर जबरिस्तीनं त्यांचं लग्न लािण्याच्या 

गोष्टी अशा कें द्रात व्हाव्यात. अशी कें द्र स्थापन 

करण्याची जागा पोवलस स्टेशनच्या आिारातच 

विकसीत व्हािीत.  

  

  



९ 

 

 

  

 विजयानं शहरामध्ये असेच आशा फाउंडेशन 

नािाचे सम पिशेन कें द्र उघडले होते.. त्यांची ती 

संचावलका होती. ती अशा क मारी मातांना संरक्षण िते 

होती. वतच्याकडे गलेेल्या म लींना ती घालिनू न ितेा 

प्रथम म लांना समजािनू त्यांचं लग्न लािण्याचा प्रयत्न 

करत होती. नव्ह ेतर अशा म लानंी न ऐकल्यास अशा 

म लाचंी पोवलसस्टेशनला तिार करुन त्यानंा धडा 

वशकिीत होती. वशिाय अशा म लींना आपल्या होममध्ये 

ठेिनू त्यानंा बाळंतपणापयंतच्या सिघ स विधा प रिनू 

त्यांना पायािर उभे राहण्यासाठी सशि करत होती.. 

बाळंतपणानंतर त्यांना होणारे बाळ त्यांना ित्तक द्यायच े

की स्ितुः सांभाळायचे, याबद्दलही मातलेा विचारुनच 



योग्य वनणघय घेतला जाई. जर बाळाला ित्तक िणे्यास 

मातेने नामंजरूी विली, तर त्या म लांच्या वशक्षणाची 

पासणपोषणाची जबाबिारी स्ितुः घेत होती. तसचे त्या 

म लाचंे वशक्षण एखाद्या िसतीगहृात ठेि न करीत होती.  

 िशेात तसेच जगात सिघत्र बलत्कारही होण े

सािघजवनक बाब झाली आह ेअसं विजयाला िाटत होतं. 

सरकारचे याबाबत कायि ेअसले तरी ठोस वशक्षा होत 

नसल्याने बलत्कार करणारी माणसं स टतात. यातच या 

बलत्काराच्या गोष्टी न्यायालयात तसेच पोवलसस्टेशनला 

नेिनू हा बलत्कार चव्हाट्यािर येि ूनये ि बिनामी होि ू

नये म्हणनू मायबाप चक्क म लींना गप्प बसायला 

सांगतात. ह ेवतला पटत नव्हतं. ते मायबाप स्ितुःही चपू 

बसत होते. परंत ूमायबापाच्या चपू बसण्यानं अशा म ली 

जीिनभर समाजाचे टोमणे खात जगत असतात. जगािेस े

िाटत नसते तरीही. त्यातच खेडेगािात गभघपाताच्या 

सोयी स विधा नसल्यान े ि गभघपात न झाल्याने अशा 



बलत्कारातनू वििस जातात ि संतती जन्मास येते. असे 

जन्मास घातललेे म ल ह े मनात इच्छा नसनूही जेव्हा 

जन्मास येते, तेव्हा जरी समाज वस्िकारत नसला तरी ती 

क मारी माता बाळाला सांभाळत असते. वतनं पाप केल ं

नसलं तरी ते वतनं केलेलं पापच समजनू वतला िाळीत 

टाकतांना समाजाने वतच्या भािनांचा विचार का करु 

नय?े असंही विजयाला िाटत होतं. खरंच यामध्ये 

स्रीलाच अबला समजािे काय? प रुषांनी मात्र रंगरवलया 

मनिीत स्रीच्या शरीरअियिाशी खेळािे. काम 

संपल्यािर मी नाही त्या गािचा म्हणत वतचा साथ सोडून 

जािे. याला खरंच न्याय म्हणता येईल का? सगळेच भोग 

स्रीच्याच िाट्याला यािते का?  

 हा एक गहन जागवतक प्रश्न असनू याची जागवतक 

स्तरािर िखल घेणे गरजेचे आह.े आम्ही आमची प रुषी 

जोखडाची मानवसकता गहृीत धरुन या स्रीयांिर कधी 

मताने तर कधी बळजबरीने या ना त्या मागाघने बलत्कार 



करीत असतो. पररणाम विचारात घते नाही. मग पररणाम 

विस ू लागताच वतला सोडून पलायन करणे रास्त 

नसतांनाही आम्ही पलायन करतो. यात जर आम्हाला 

पलायन करायचेच आह ेतर मग लग्नाप िी पे्रमच कशाला 

करािे. म लींनीही लग्नापिूी म लाशंी गट्टी का करािी?  

 माझंही असंच झालं. मीही अशीच गट्टी केली 

विकासशी. त्यानं वििाह केला असला तरी वििाहानंतर 

सोडलं मला. माझ्या शरीराचा उपभोग घेिनू. माझ ं

त्याच्यािर वनरवतशय पे्रम होतं. पण ते लग्नाप िीचं सारं 

प्रेम तो विसरला. वशिाय माझ्या जीिाचा त कडा माझंही 

बाळ वहसकलं. काय? मी पे्रम केलं नसतं तर... पण ियच 

त.े.. त्या ियात सगळेच फसतात. मीही फसले. आता मग 

पिाताप येतो. यािेळी िेळ गेलेली आह.े मी माझे भोग 

आज भोगत आह.े कारण विकास प ढे कसा वनघले याची 

मला कल्पना नसल्यानं मी फसली. माझा वनणघय फसला. 

शेिटी फसणारच. कारण मी माझ्या रामासारख्या 



मायबापाला न विचारता पे्रम केलं आवण वििाहही केला.  

 तसं वतला िाटत होते, आतातरी म लांनी नाही तर 

म लींनी तरी स धरािे. प्रमे हा काही भात कलीचा खेळ 

नाही. शरीरअियिाचं आकषघण म्हणजे पे्रम नाही. प्रत्येक 

म लगा काही पे्रम वनभािेल असा नाही. म्हणनू पे्रम 

करण्याप िी म लींनी सािधान व्हािे वकंिा पे्रम केलेही 

आवण वमत्राने शरीर स खाची मागणी केलीच, तर शरीर 

त्याला प्रिान करु नये. तर िेळीच िखल घिेनू त्या 

म लाबद्दल िहा लोकानंा नक्कीच सागंािे. आपल े

आईबाप, भाऊबहीण, नातेिाईक, तसेच इतरांना 

आपल्या पे्रमाबद्दल नक्कीच सांगािे. त्यांच्या आजे्ञत 

िागािे. कारण ते आपल्याला लहाणपणापासनू 

सांभाळतात. याही िळेी संकटात चांगलाच मागघ 

सांगतात. त्यांच्यािर विश्वास ठेिायला हिा. तसेच 

आपले जर पे्रम झाले असेल आवण तो शरीर स खाची 

मागणी करीत असेल तर त्याला असे संबंध प्रस्थापीत 



करण्याप िी लग्न करण्यासाठी तयार करािे. तो तसे ऐकत 

नसेल तर त्याची सरळ पोवलस स्टेशनला तिार करािी 

िा त्याचा नाि सोडून द्यािा. मात्र असे शरीर संबंध 

प्रस्तावपत करण्याप िी म लींनी सािधान असलले ंबरं! 

 आज परीितघननािी काळ आह.े या काळात 

परीितघनाला महत्ि आलेलं आह.े पण अिाढव्य महत्ि 

प्राप्त झालं आह.े होत आह.े ह े बरोबर नसलं तरी 

आजच्या य िावपढीला तेच बरे िाटते. बरे िाटणेही 

साहवजकच आह.े  

 आमची म ळ संस्कृती ही काही अंशी अंधश्रदे्धन े

भरललेी असली तरी त्या अंधश्रदे्धचा काही भाग सोडला 

तर बाकी आमची संस्कृती चांगली आह.े प िी 

बालवििाह पद्धती होती. आता ती नसल्यान ं

बलत्कारासारख्या गोष्टी होतात.  

 प िी वस्रया रस्त्याने जात असतांना पिर डोक्यािर 

घेिनू चालायच्या. तेव्हा त्या कोणत्याही प रुषांकडे डोळे 



उचलनू पाहायच्या नाहीत. मान मरातब अख्ख्या 

क टंूबात नाही तर गािातही असायचा. त्याम ळं त्यांची 

आगामी येणारी वपढी ही सन्मान करणारीच असायची. 

जर बालवििाहासारखी क प्रथा जर सोडली तर बाकी 

वस्रयांबद्दलच्या गोष्टी आवण त्या वस्रयांच्या हातनू अबोध 

बालकांिर होणारे संस्कार िाखाणण्याजोगे होते. बालक 

हा केिळ वशक्षकांच्या हातनू घडत नव्हता, तर 

परीिारातनू घडत होता. वस्रयांचं सौभाग्यही 

िाखाणण्याजोगं होतं. कपाळाला भलामोठा क ं कू वकंिा 

अधघचंद्रकोर, गळ्यात डोर डोरले, भांगािर क ं कू, पायात 

पैंजण, हातात बांगड्या, सप्त श्र ंगार होता. पण आज 

त्याची जागा वटकली, जी त्या जागेिर श्वेतकोष्ठ तयार 

करत.े वलपस्टीक जी ओठाला काळे बनिते. गळ्यात 

चैन जी िाहकतेने गळ्यात िाग वनमाघण करते. जेणेकरुन 

घालणे म श्कील. डोक्यािर पिर नसतो. जो उन्हापासनू 

िाचितो. डोळ्यात वशतलता नसते. जी वतचा सन्मान 

िाढिते. नव्ह े तर अवलकडे पब संस्कृती ही िाढीस 



चाललेली आह.े त्या पबमध्ये जाणारी मवहला केिळ 

अश्लीलतचेा नंगा नाच करीत नाही, तर आपल्या 

पतीच्या ज व्याच्या तालाचा विरोध न करता पती ज िा 

हरल्यािर ि सर् या पतीच्या बाहुपाशात स्ितुःला झोकून 

ितेे. ही आपली संस्कृती नाही. असं विजयाला िाटायचं. 

कधी कधी वतला यणेारे विचार वतला परीितघन 

करण्यासाठी बाध्य करीत होते.  

 आज प रुषांमध्ये परीितघन िाढत चालले आह.े 

म ळची मायबापाला म्हातारपणी पोषण्याची संस्कृती िरू 

गेली आह.े नव्ह ेतर आज मायबापापासनू विभि राहून 

िदृ्धाश्रमात मायबापाला पाठविण्याची संस्कृती जोर धरत 

आह.े नव्ह ेतर एकाच ग्लासमध्ये बापलेकाचंे िारु वपण े

ही आजची संस्कृती ठरत चालली आह.े म्हणनूच आज 

प रातन संस्कृती वटकविणे गरजेचे ठरले आह.े  

 मायबाप ह े ििे आहते. ह े िाखविणारी म ळची 

संस्कृती... एिढंच नाही तर गािातील प्रत्येक जेष्ठ माणसू 



हा िडीलधारी आह ेह ेसांगणारी म ळची संस्कृती... तर 

वशक्षकही ििे आहते हहेी म ळची संस्कृती आपल्याला 

वशकिीत होती. त्या लोकांचे आपण मागघिशघन ऐकून 

आपण आपला विकास करुन घेत होतो. त्यांनी जोडून 

विलेल्या वििाहाला आपल्या िडीलांची बिनामी होि ू

नये म्हणनू पतीकडून ररतसर घटस्फोट झाल्यावशिाय 

पतीला स्री सोडत नव्हती. ती मवहला. सासनूे वकतीही 

अत्याचार केला तरीही.  

 आज म्हातारी सास ू अत्याचार करीत नाही तर 

जिान स नच वतच्यािर अत्याचार करते. आज मवहला 

आपल्या पायातल्या चप्पलसारखे पती बिलिते आवण 

पतीही आपल्या पायातल्या चप्पलसारख्या पत्नी. 

आपल्या स्िलेकराचंाही विचार न करता. त्यांना मायबाप 

असनूही जीिंतपणी अनाथ करुन सोडून जातात. खरंच 

हीच का आपली संस्कृती होि ूशकते का? एिढचं नाही 

तर क िारपणी याच म लींना भाळिनू गभघिती करुन 



त्यांना मग न वस्िकारणारे महाभाग आपल्याही िशेात 

िाढत चालले आहते. अशा क िार् या म ली गभघिती 

रावहल्याच आवण गभघपात घडून आला नाही तर आपली 

बिनामी होईल या धाकाने क िार् या म लींना घरातनू 

हाकलणारे मायबापही याच िशेात आहते. या म ली 

आता म लीकडेही जाि ू शकत नाही. ज्याने लग्नाचे 

आमीष िते िते बलत्कार केलेला असतो. मग झालेल्या 

नाजायज म लांना कोण सांभाळणार? या जगात आपण 

कसे जगणार याच धाकात ती क िारी माता आत्महत्या 

करते बाळासह. हीच का परीितघनिािी संस्कृती? यापेक्षा 

आमची म ळ संस्कृती बरी होती. असे िाटायला लागल े

आह.े मायबाप बालवििाह लािनू िते. 

लहानपणापासनूच पत्नीबद्दल पे्रम वनमाघण व्हायचं. असा 

गभघपाताचा खेळ नसायचा. नव्ह े तर आत्महत्येचाही 

नसायचा. आम्ही गािातील िडीलधार् यांची इज्जत 

करायचो. तेही आम्हाला आमच्या संकटप्रसंगी मित 

करायचे. संय ि क ट ंबपद्धती असायची. क टंूबात 



वजव्हाळा, प्रेम, माया आत्मीयता आवण म ख्य म्हणजे 

आधार असायचा. जीिनात पब नसायच ंआवण ज िा 

नसायचा. तर पतीव्रतव्य असायचं. एका रात्री बिलणारे 

पती नसायचे. सारंच कसं स ंिर होतं. जगंही आम्हाला 

स ंिर विसायचं. आम्हीही स ंिर असायचो, स ंिर िागायचो 

आवण आमची संस्कृती ही.  

 आज आम्हीच आमच्या संस्कृतीला बिनाम केल े

आह.े वबघडिले आह.े संस्कृती वटकिनू ठेिणार् या 

वशक्षकाला बिनाम केले आह.े शाळेशाळेतल्या 

िगघखोल्यातनू पररितीत विचारसरणी आम्ही वस्िकारली 

आह.े शाळा संस्काराच ेकें द्र जरी असले तरी वतथनूच 

आम्ही म लामंध्ये वशस्त न लािता तोकडे कपडे 

घालण्याचे धडे ितेो. म लं म ली हातात हात घालनू 

मैिानात बसतात. ते वपरेडिर न जाता तासन ् तास 

एकमेकांशी बोलत बसतात. नव्ह े तर यातनूच मग 

आश्वासन ि क मारी मातांचा प्रश्न वनमाघण होतो. ह ेक ठंतरी 



थांबायला हिं.  

 संस्कृती जर वटकिायची असेल तर वशक्षकानंाही 

अभय द्यायला हिं. महाविद्यालयात उच्च वशक्षणही घते 

असतांना डे्रसकोड असािा. जेणेकरुन म लमं ली तोकडे 

कपडे िापरणार नाहीत.  

 आज शाळेत वशक्षकांची इज्जत नाही. म ल े

वशक्षकांना िात्रट बोलतात. शासन वशक्षकांना माकड 

बनितात. नाचायला लाितात. असाच अभ्यासिम 

बनिला आह.े हा अभ्यासिमच क ठंतरी बिलायला 

हिा. आम्ही अभ्यासिम तयार करतांना म लाचंा विचार 

करतो वशकण्यासाठी. पण आमच्याकडे वशक्षकांचा 

माकड बनतो त्याचं काय? या अभ्यासिमानं ह ेविसरतो. 

जर आम्ही आमचा अभ्यासिम प िीसारखा बनिला 

तर, त्यात शाळेशाळेतनू संस्कार फ लतील. म ल े

वशक्षकांचा आिर करतील. वशक्षकांच्या पायािर 

नतमस्तक होतील. जसे प िी होत होते. पालकही 



वशक्षकांचा सन्मान करतील. ज्या वििशी असे घडेल 

तेव्हाच खर् या अथाघन ं या िशेात संस्कारक्षम वपढी 

अवस्तत्िात येईल. पण आम्हाला िाटते की म ल ं

वशकणार नाहीत.  

 प िीच्या वशक्षणातनू संशोधक, डॉक्टर, इवंजवनअर 

बनले नाही का? काल विकास झाला नाही का? झाला. 

मग आता या परीितघनिािी संस्कृतीचा हव्यास का? 

आजही िशेात पावहजे तो बिल झालेला नाही अजनूही 

काही अंशी संस्कृती वशल्लक आह.े तेव्हा ही संस्कृती 

नेस्तनाबतू होण्याप िी आपणही िेळीच जागे होिनू ही 

संस्कृती वटकविणे महत्िाचे. जेणेकरुन म ळ संस्कृती 

लयास जाणार नाही.  

 पिूीच्या वििाहात घटस्फोट होईपयंत म लगी 

घरातनू पळ काढत नसे. 'घरातनू पळ काढू नकोस, प्रसंगी 

या घराच्या उंबर्यात मरून जायचं जायचं. ' अस े

मायबाप सांगत. कधीकधी याचा गैरफायिा सासरकडील 



मंडळी घेत. आज िशेात म लींना गभघिती करून त्यांना न 

स्िीकारणारे महाभाग िाढत आहते. अशा म लींना 

नकळत नािानपणान ं गभघधारणा झाल्यास घरातनू 

हाकलनू िणेारे मायबाप जगात आहते. त्याम ळे ज्यान े

वतला गभघिती केले, त्या म लांकडे ती जाऊ शकत नाही. 

मग अशा नाजायज म लांना कोण साभंाळणार? असा 

विचार करून याच म ली आत्महत्या करतात. बाळातीही 

आत्महत्या होते. मग यापेक्षा आमची मळू संस्कृतीपेक्षा 

पिूीची संस्कृती बरी होती की नाही. वनिान नाजायज म ल ं

तर जन्माला येत नव्हती. लहानपणापासनू पत्नीबद्दल पे्रम 

वनमाघण व्हायचं. असा गभघपाताचा ि गभघधारणेनंतर 

हत्येचा जीिघेणा खेळ असायचा नाही.  

 विजया समाजाचा विचार करीत होती. वतला 

स्ितुःचा विचार होताच, त्याचबरोबर त्या क मारी 

मातांच्या विचार होता. जयेशनं म्हटल्याप्रमाणे ती 

म लींसाठी लढणार होती. नव्ह े तर त्याच्यासाठी 



लढण्याचा वतनं मनात वनिय केला होता.  

 असाच एक प्रकल्प गोसेख िघचा होता. वतथेही 

प निघसनाचाच प्रश्न होता. राज्यात बहुतांश वठकाणी धरण 

बांधनू ि कालिे काढून शेतीला पाणीप रिठा होत 

असल्याने आसपासच्या शेत्या स पीक झाल्या होत्या. 

त्याच अन षगंाने वििभघ कोरडा जात होता. वििभाघतील 

शेतकरी आपली शेती करू शकत नव्हते.  

 वििभाघतनू िाहणारी एकमेि मोठी निी म्हणनू 

िैनगंगेच ंनाि होते. तशा वििभाघत भरपरू नद्या होत्या. त्या 

नद्यांिरही धरण बांधललेेच होते. पण त्या नद्याचंे पाणी 

त्या त्या वजल्यासाठी होतं. नव्ह ेतर ताल क्यासाठी होतं.  

 िैनगंगा ही भंडारा वजल्याच्या बहुतेक संपणूघ भागात 

होती. हा भाग भातशेतीचा होता. या भागात भात भरपरू 

प वपकत होता. परंत ूपाऊस जर आल्यास संपणूघ धानाची 

फसल नष्ट होते हा प्रश्न सिांना सताित होता. त्यात 

वजल्यातील संपणूघ शेतकर्यांचे अतोनात न कसान होत 



होते. त्याम ळे वििभाघतील शेतकरी आत्महत्या स रू 

झाल्या होत्या. त्यािर पयाघय म्हणनू येथे स्थावनक काही 

नेत्यांनी त्यांच्या प्रयत्नातनू राज्यात धरण बाधंण् यात 

याि.ं तसेच येथील शेतकर् यांना अडचणीपासनू िाचिनू 

सधन करािं. असं सरकारचं झालं. या प्रकल्पात त्यांनी 

वशक्कामोतघब केलं.  

 १९८३ ला या प्रकल्पाची म हूतघमेढ रोिली गलेी. 

त्यान सार त्याला नाि विलं गेलं त, गोसीख िघ प्रकल्प. 

नागपरू ि भंडारा या प्रकल्पाचे वजल्ह.े या तीन 

वजल्यातील २, ५०, ८०० हके्टर जमीन ओवलताखाली 

आणणारा प्रकल्प. या प्रकल्पाला इवंिरा सागर असही 

नाि विले गेले. या प्रकल्पाला लागणारा लागणारा खचघ 

१९८३च्या खचाघनसूार ३७२. २२ कोटी होता. परंत ू

येथील स्थावनक नेत्याचं्या प्रयत्नाने त्या नेत्यांनी या 

प्रकल्पाची स रुिात केली होती. या प्रकल्पान े त्यांच्या 

मागण्या पणूघ न झाल्याने २०१० पयंत त्याचे मलू्य िाढल े



होते प्रकल्प ११ हजार ५०० कोटी झाले. या प्रकल्पाची 

बहुतांश कामे पणूघ होऊनही आज पयंत तरी लोकांना 

लाभ वमळाललेा नव्हता. आजही लोकं या प्रकल्पापासनू 

िंवचत होते. आपल्याला लाभ वमळेल म्हणनू गोसीख िघ 

प्रकल्प उभारताना भडंारा वजल्यातील १०४, नागपरू 

वजल्यातील ८५, तर चंद्रपरू वजल्यातील ११ गािांनी 

प निघसनाचा स्िीकार केला. त्यांना त्यानंतर िेगिेगळ्या 

समस्यांना सामोरे जािे लागले.  

 िैनगंगा निी या तीनही वजल्यातनू िाहत असली 

तरी या प्रकल्पासाठी धरण क ठे बांधायचे ह े वनवित 

करण्यात आलं होतं. त्या न सार गोसेख िघ गािात पिनी 

ताल क्यात भंडारा वजल्यात प्रकल्प उभारािा. असं ठरल.ं 

त्याम ळे लोकांना प्रश्न पडला की आपली वपढीजात जागा 

सोडायची कशी? तरी त्यांनी लोकांच्या फायद्यासाठी 

प निघसनाच्या वस्िकार केला. भंडारा, नागपरू चंद्रपरू 

मधील शेती या म ख्यतुः धानाच्या शेत्या असनू या 



भागात भात वपकविणेपासनू तर धान कापणीपयंत पाणी 

गरजेचे असते. या भागातील लोक भाताचे अंक रण 

करताना प्रथम पाणी टाकतात. पयाघय म्हणजे धान 

जवमनीिर टाकतात. त्यांचे काही वििसानंतर अंक रण 

होऊन ते धान िाढल्यानंतर शेताची वचखलणी करुन 

त्यािर अंतराअंतराने धानाची रोपे लाितात. ही रोप े

म्हणजे परे. यािेळी येथील शेतकरी विवशष्ट प्रकारचे गाण े

म्हणत असतात. त्यानंतर रोिणी पणूघ होताच तेथे शेतकरी 

उत्सि साजरा करतात. बहुतेक त्याला श्रािणोत्सि असे 

म्हणतात. या उत्सिात नतृ्य केले जातात. त्यानतंर धान 

रोिण्याच्या कामात असलेल्या शेतकर् याला म ख्यत: 

नाश्ता जेिण इत्यािी गोष्टी करतात. जेिणाच्या मोठा 

समारंभ होतो.  

 गोसीख िघ प्रकल्प पणूघ न होण्याची कारणे होती. 

स रुिातीच्या काळात धरणासाठी असलेले ३७२. २२ 

कोटी रक्कम. या रकमेतनू प्रथम त्यांनी कालि ेबांधल े



होते. ह े मातीचे कालिे प ढील काही काळात या 

सिेक्षणानंतर गरज लक्षात घेता यशस्िी ठरले नाही. प ढ े

धरण योजना कायाघवन्ित करण्यात आली. वसंचन कालि े

तयार करािे असे ठरल ेआवण प न्हा एकच काम प न्हा 

प न्हा करण्यात आले. ह े कच्चे मातीचे कालिे तयार 

करताना ि तो आराखडा मंजरू करताना स्थावनक 

नेत्यांच्या प्रयत्नानं या प्रकल्पाचा पणूघ होण्याचा िेळ 

िाया गेला, तर प निघवसत लोकांना प नरघवचत होण्यासाठी 

पैसे िणे्यात आले. पण काही लोकांनी एिढ्या पैशात घरं 

बनत नाही. पैसे जास्त द्या. म्हणनू आपला गाि खाली 

केला नाही. त्यांच्या मागण्या पणूघ करता करता िेळ िाया 

गेला. काही लोकांनी प ढे ती जागा सोडून िणे्यास नकार 

विला होता. काहींनी म्हटलं होतं की आम्हाला जागा 

विकत घेऊन द्या. त्याम ळे िेळेिर त्यांना जागा िणे्यात न 

आल्यानं ि पैसे न वमळाल्याने सरकारचा वमळालेला 

पैसा स्थावनक लोकानंी आपल्या कामात खचघ केला. 

तसेच नंतर परत पैसे माग ूलागले.  



 जयेश हा भंडारा वजल्यातील प्रकल्पाचा साक्षीिार 

होता. प्रकल्पा सोबत जगता जगता तो लहानाचा मोठा 

झाला होता. त्याचे घर िोन मजली असनू त्याचे िडील 

ि धि भते काढत असत. त्यांना िोन म ले होती. एक जयेश 

होता ि ि सरा स रेश. जयेश फार हुशार होता. स रेश 

त्यामानाने कमी हुशार होता. परंत ूिवडलाचंी इच्छा होती 

की स रेश मोठा भाऊ. त्यानं वशकािं ि ख प मोठं व्हािं.  

 जयेशचे बाबा त्यांना उवशरा म लं झाल्यानं ते म्हातारे 

झाले होते. त्यातच सरेूशला वशकत असताना स रेशला 

लय वशकिािे असे त्यानंा िाटत होते. पण आता त्यांच ं

शरीर साथ िते नव्हतं. त्यातच त्याचंं पोटपाणी शेतीिर 

अिलबंनू होतं. त्यातच स रेश शालान्त पास. पास झाला 

होता. स रेश मात्र वशकत होता. कारण गािात फि 

िहािीपयंतच वशक्षण होते. जयेश लहान होता. त्याम ळे 

तो गािात वशकता वशकता लहानाचा मोठा होत होता. 

तो लहानाचा मोठा होत होता, बापाची हालत पाहत 



होता. आपल्या बापाच्या थकलले्या शरीराला तो प्रत्यक्ष 

डोळ्यांनी न्याहाळत होता. तो हुशार होता.  

 तो हुशार होता.. त्याचा कोणी हात पकडत नसे. पण 

त्याला िाटायचे आपण बापाला साभंाळायला हि.ं 

आपला बाप मातीत मातीत राबताना एखाद्या वििशी 

बाप वनघनू जाईल. मग आपला आधार जाईल. मग 

आपण आधार गेल्यािर जगायचं कसं? शेिटी त्याच्या 

बापाची वशकिायची इच्छा असनूही त्यांनं शाळा 

सोडली. त्यातच प्रकल्प आला.  

 जयेश शालान्त वशकत होता. अशातच त्याचा बाप 

आजारी पडला. आता बापाची प्रकृती, शाळा, पश धन, 

शेतीची काम करता करता त्याला त्या लहान ियात 

नाकीनि येत होते. त्यातच त्याची वशकायची इच्छा 

असनूही त्याला ती मोडणे भाग होते.  

 स रेशचा नबंर शहरात वशक्षकी पेशाला लागला 

होता. तो शहरात वशकत होता. त्यातच जयेशला 



िाटायचं की भािाला बापाच्या प्रकृतीबद्दल सांग ूनये. त े

सांवगतलं तर भाऊ वशक्षकाच्या अभ्यासिम पणूघ करणार 

नाही. उद्या तो मास्तर बनणार नाही. मास्तर बनला तर 

आपल्याला मित करेल. आपले अवस्तत्ि वटकेल. 

किावचत आपण शालान्त पास होिहूी. पण बारािी. 

किावचत आपल्या नोकरीचा विचार केलाही. पण 

आजच्या काळात नोकरी लागत नाही. मग काय 

करणार? असा विचार करता करता वशक्षणाचा त्यान े

त्याग केला. तो आता आपल्या बापाकडे लक्ष िऊे 

लागला. त्यातच आलले्या पैशातनू भािाच्या 

वशक्षणासाठी पैसे खचघ करू लागला. तसेच 

प निघसनासाठीचा प्रश्न सांभाळू लागला. पण ती बापाची 

प्रकृती, आपलं वशक्षण, गोसेख िघ प्रकल्प, घरची िनैा या 

सिघ गोष्टीची झळ भािाला होऊ विली नाही.  

 काही वििस जाताच स रेशनं मास्तरचा अभ्यासिम 

पणूघ केला. तो गािाकडं न येता शहरात राहायला आला. 



त्यानं खासगी वशकिण्या घेण्यास स रुिात केली. त्यातच 

जो पैसा यायचा. त्या पैशात आपलं पोट भागविणं ि 

नोकरीसाठी फॉमघ भरणं स रू केलं. अशातच एक वििस 

फॉमघ भरता भरता त्याचा सरकारी शाळेत परीक्षा पास 

झाल्यानं नंबर लागला ि आता तो गलेलठ्ठ पगार कमि ू

लागला.  

 स रेश मास्तर बनला होता. तो तसा गािाला आला. 

त्याने पावहलं की आपल्या िवडलाचंी प्रकृती खराब 

आह.े आपले िडील अंथरुणाला वखळलेले आहते. 

मागील चार िषाघपासनू ते वबस्तरािरच आहते. भािान े

शाळा सोडलेली असनू त्यानं घर सांभाळलं आह.े 

त्यातच तो आपल्या वशक्षणासाठी अवतशय कष्ट झेलल े

असनू आपल्याला तो पैसा पाठित होता. तसा 

प निघसनाचा प्रश्नही सोडवित आह.े त्याला फार ि ुःख 

झाले, पण तो काय करणार होता. त्याने वनिय केला की 

गािाला जयेशसाठीनाहीतर आपल्या िवडलांसाठी मित 



म्हणनू पैसे पाठिणार. त्याप्रमाणे स रेश िर मवहन्याला 

जयेशसाठी ि िडीलांसाठी पैसे पाठित होता.  

 गोसीख िघ प्रकल्प ९० टक्के पणूघ झाला होता. 

त्यातच एका ताल क्यातील चौरास भागात गोसेख िघच ं

पाणी काही प्रमाणात पोहोचल्यानं लोकानंी या िषी 

ि ष्काळािर मात करून आपल्या शेतीत धानाची रोिणी 

केली होती. कारण लोक खपू वचंतेत असल्यान ं

नाईलाजानं ि ष्काळािर मात करण्यासाठी गोसेख िघच ं

पाणी सोडण्यात आलं. पण यामध्ये कालिे मातीचे 

असल्याने ते पाण्याच्या िबािानं काही वठकाणी 

फ टल्यानं त्या कालव्याच्या आतल्या बाजलूा असलेल्या 

शेतकर् याचंं अपररवमत न कसान झालं. त्यातच पाणी बिं 

केलं गेल्यान ंप ढ ेशेतीचहेी न कसान झाले. आता पक्के 

वसमेंटचे रस्ते जेव्हापयंत बनणार नाही, तो पयतं पाणी 

सोडायचे नाही असे ठरिण्यात आले.  

 पािसाळ्याचे अडीच मवहने होत आल ेहोते. पाऊस 



पडला नव्हता. सिांच्या नजरा आभाळाकडे लागल्या 

होत्या. त्यातच या धरणाचे पाणी सोडल्याने शेतकर्यांच े

पीक ब डाले होते. हा कालिा शेतकर्यांसाठी किघनकाळ 

ठरला होता. ती पीके करपली होती. वशिाय अतोनात 

न कसान झाले होते.  

 गोसीख िघ प्रकल्प लिकरच पणूघ व्हािा, यासाठी 

प्रवत िषघ िोन हजार कोटी रुपयाचंी तरतिू सरकारन ं

करािी. यासाठी त्या पैशाची मागणी पाटबंधारे 

विभागाच्या अवधकार्यानंी केली होती. बरोबर या बैठका 

होत होत्या. त्यातच नव्या प्रकारची तरतिू १८, ४९४ 

कोटी रुपयाची होती. त्यात नव्या योजनेन सार येथील 

शेतकरी तसेच ग्रामस्थांना म बलक प्रमाणात िीज 

वमळािी म्हणनू जल विद्य त प्रकल्प बनविण्यात यािे असे 

असे ठरले होते. डािा कालिा पणूघ झाला होता. पण 

अजनू पयंत जलविद्य त प्रकल्प बनिण्यात आल ेनव्हते.  

 नेरला वसंचन योजना कायाघवन्ित झाली नव्हती. मात्र 



ती योजना प णघ बननू तयार होती. २०, ६८० हके्टर वसंचन 

क्षमता असलेल्या या वसंचन योजनेतनू माचघ अखेर १०, 

६१२ हके्टर के्षत्र वसंचन झाले होते. खेड्यात धारगाि, 

स रेिाडा या के्षत्राचा त्यात समािेश होता. त्यातच या 

प्रकल्पाच्या प निघसनाचे काम जलिगतीने व्हािे, यासाठी 

त्या गोष्टीचा आढािा येथे आलले्या मतं्र्यांना घेतला 

होता.  

 स रेश शहरात राहत होता. तो जयेशला पैसे पाठित 

होता. तसेच काही पैसा स्ितुःसाठी गोळा करीत होता. 

त्यातच स्ितुःसाठी गोळा करीत असलेल्या पैशाने ि 

काही पैसे बँकेतनू काढून त्यानं शहरात एक चांगलं घर 

बनिल ं होतं. ह े घर खपू चांगल ं बनिलं होतं. शहरात 

जागा घेऊन बगंला बांधला नव्हता.  

 बँकेतील काढलले्या कजाघिर घर असल्यानं आता 

स रेशला पैसा प रत नव्हता. त्यातच जे गािाला पैस े

पाठित होता. ते पाठविणे त्यानं बंि केले होते. त्यातच 



बाप जास्त आजारी झाला होता. त्याम ळे साहवजकच 

जयेशला जास्त वचंता सताित होती. त्यातच शेतीतनू येत 

असललेा तो सिघ पैसा पोट भरतांना ि प निघसनासाठी 

लािताना खचघ होत होता. त्याम ळे सहावजकच िडलांना 

खाजगी रुग्णालयात कसे भरती कराि े आवण कसा 

उपचार करािा हा प्रश्न जयेशला पडला होता. त्याम ळे 

बापाच्या इलाज खाजगी रुग्णालयात न करता तो घरीच 

ठेिनू बापाचा इलाज करीत होता. पण घरी व्यिवस्थत 

इलाज होत नसल्याने प्रकृती वििसेंवििस खालाित 

होती.  

 प निघसनाचे प्रश्न काही संपत नव्हते. काही लोक 

जागा खाली करून गेले होते. तर काही लोक ती जागा 

खाली करीत नव्हते. त्यांनी आपला पैसा खचघ केला 

होता. त्यांना िाटत होतं की आपण आपली शेती, 

आपली मातभृमूी सोडायची कशी? आपल्या वपढ्या 

याच मातीत राबल्याम ळं ि याच मातीनं आपल्या वपढ्या 



पोसल्याम ळं आपली मातभृमूी ह ेआपल ं ििैत आह,े 

असे ते ग्रामस्थ मानत होते. म्हणनू ते तो गाि सोडायला 

तयार नव्हते. किावचत त्यांना िाटत होतं की आपण जर 

विरोध केला तर सरकार या प्रकल्पाच्या नाि सोडून िईेल 

वकंिा पैसे तरी जास्त िेईल. याच एकमेि उद्दशेाने ह ेलोक 

िागत होते.  

 स रेशला नोकरी लागल्याने स रेश ख श होता. त्याला 

भािाची ि बापाची काही वचंता नव्हती. तर मागच्या 

ज न्या सगळ्या गोष्टी तो विसरला होता. ती भािाची, 

त्याच्या वशक्षणासाठी मित करणं नव्ह ेतर आपला भाऊ 

वशकला पावहजे म्हणनू स्ितुः तो वशकत असताना घर 

कोण सांभाळेल म्हणनू मधातच वशक्षण सोडून नव्ह ेतर 

बापाचं आजारपण ि प निघसनासाठी लढणं, या सगळ्या 

गोष्टी त्यांना मनातनू केल्या होत्या.  

 घर बांधण्यापिूी स रेश गािातील शाळेत लागला 

होता. त्या शाळेत इमानेइतबारे वशकिीत होता. त्यातच 



शाळेत वशकविणार्या एका म लीिर त्याचे पे्रम वनमाघण 

झाले होते. िररोज वतला आपल्या गाडीिर शहरात 

आणत असताना ते प्रेम होणे सहावजकच होते. त्यातच 

ती नोकरीिर आह े हाच उद्दशे गहृीत धरून स रेशनं 

वििाहाचा प्रस्ताि वतच्याकडे फेकून पावहला होता. त्या 

प्रस्तािािर वतही तयार झाल्याने स रेशनं वतच्या सोबत 

आपला वििाह केला.  

 स रेशचा झाललेा वििाह, त्यानंतर पत्नीच्या 

सहकार्यांना बांधलेलं घर, स्ितुःसाठी काढललें कजघ, 

त्यातच त्या कजाघचे हपे्त च किीत असताना स रेशची होत 

असललेी तारांबळ, वशिाय पत्नीला त्याचे गािाकडे पैस े

पाठिणे माहीत झाल्याने वतची सगळी कटकट, याम ळे 

स रेशच्या मनाची हत्या होत होती. काय करािे स चेनासे 

झाले होते. त्यातच त्यान ंगािाला पैसे पाठिणे बिं केल े

होते.  

 जयेशनं वमळालेल्या पशैातनू ि वमळालेल्या जागेिर 



घर बाधंायचं स्िप्न बवघतलं होतं. त्याची प निघसनाशी 

झ ंज खेळण्याच्या नािात हार होईल असे त्याला िाटत 

होते. त्यातच एक वििस आजाराशी लढता लढता त्याचा 

बाप मरण पािला होता. जयेश आता एकाकी झाला 

होता. सगळे हळहळत होते. त्याचा धसका जयेशनं 

घेतला होता.  

 स रेश शहरात स्थाािर झाला होता. ते िोघेही पती-

पत्नी नोकरी करीत होते. स रेशला िोन म ले झाली होती. 

ती लहान होती. त्यातच त्यानं आया ठेिली होती. पण 

त्यांना नातिाला सांभाळण्यासाठी आपल्या आईला 

स द्धा नलें नाही. त्याला आपल्या जन्मिात्या आईची ही 

आठिण येत नव्हती. तसेच तो गािाला येत नव्हता. मी, 

माझी पत्नी ि माझी म ल ेएिढंच त्याचे अवस्तत्ि होतं. ते 

अवस्तत्ि कतघव्य समजनू पणूघ करत होता जयेश. अथाघतच 

जो भाऊ आपला प ढे आधार होईल म्हणनू त्याच्या 

वशक्षणासाठी पैसे पाठिणारा जयेश आज खर् या अथाघन ं



पोरका झाला होता. त्याला त्यानं िगा विला होता.  

 तसा गोसेख िघ प्रकल्प शेतकर्यांसाठी िरिान 

असललेा हा प्रकल्प. हा प्रकल्प चांगल्या दृवष्टकोनातनू 

राबिण्यात येत होता. या प्रकल्पाद्वारे खासकरून 

वििभाघसाठी िरिान असलेल्या िैनगंगा निीला पाच नद्या 

आंभोरा येथे वमळतात. त्या निीला बांध घालनू पाणी 

अडिनू वकत्येक वकलोमीटर पररसरातील लोकांना 

पाणीप रिठा करण्याचे स्िप्न सरकारनं पावहले होते. त े

पणूघ करण्यासाठी सरकारने आटावपटा चालिला होता. 

या भागातील शतेीला पाणी तसेच लोकांना वपण्याच्या 

पाण्याची सोय करण्यासाठी ह े धरण बांधण्याचे उवद्दष्ट 

सरकार करीत होतं. ही सरकारची योजना शेतकर्यांसाठी 

आनंिाची योजना होती. या निीच्या आज बाजचूी मंडळी 

जरी ि ुःखी कष्टी झाली असली तरी या निीच्या 

पररसरातील ि रिरूची माणसे या प्रकल्पाने स खी होणार 

होती. कारण वकत्येक हके् टर क्षेत्र लागिडीखाली येणार 



होते. पण झालं उलटंच.  

 िैनगंगा निीिर गोसेख िघ गािात धरण बनलं. पण 

शासनाच्या लेटलवतफशाहीम ळं आजही प्रकल्प अपणूघ 

होता. आजही त्या भागात सोयी नव्हत्या. आजही 

जनतेचे हाल होत होते.. आजही त ेहाल बघित नव्हते. 

शेिटी प्रकल्पानं त्याचंा फायिा होत असतांना यांनाच 

असा त्रास का? असं साहवजकच कोणाला िाटत होतं. 

कारण कोणालाही तेिढा अभ्यास नव्हता. त्यांच्या 

समस्या माहीत नव्हत्या. पण जेव्हा त्या भागात क णी 

गेलंच आवण त्या भागातल्या समस्या जाणनू घेण्याचा 

योग आलाच तर आपल्याला त्या लोकांच्या समस्या 

मावहत होत होत्या.  

 गोसीख िघ प्रकल्प बनवितांना म ख्य बाब वनिशघनास 

येते की येथील लोकांचं प निघसन. लोकं या वठकाणािरुन 

जायलाच तयार नव्हती. त्यांना िाटत होतं, आमच्या 

प रखाची जागा. आमच्या वकत्येक वपढ्या न वपढ्या या 



गािात होिनू गेल्या. त्या सिांनी स ख ि ुःख पावहलं. 

वकत्येक अिखळा झेलल्या. िैनगगंेची प रं झेलली. 

आम्ही या वठकाणी मरुन जाि.ू पण जागा सोडणार नाही. 

सरकारने त्यांना समज विली. काही गािकर् यांनीही 

समजािले. त्यानंतर जागा सोडली. या लोकानंा पैसा 

वमळाला. जागा घेण्यासाठी. तसेच शेतीचाही. आजही 

त्या भागातील गािं उठले आहते. काही वतथचे राहात 

आहते. आमच्या प िघजांची जागा समजनू. पण काही 

वठकाणी चक्क उठािंच लागलं आह.े  

 वकत्येक गािंची गाि ं उठली. या प्रकल्पासाठी. 

त्यांना पैसा वमळाला खरा. पण केिळ पैशानं पोट भरत 

नाही. पैसा हा तोकडा पडतो जीिनासाठी. गोसेख िघ 

प्रकल्पातनू हचे जाणित.ं त्यात काय काय जाणिलं  

 *मालक असलेले मजरू झाले. * 

 सिाघत पवहली समस्या आली या लोकांना ती 

रोजगाराची. कारण या भागात ज्या शेत्या होत्या. त्या 



प्रकल्पग्रस्ताच्या प िघजांच्या होत्या. वकत्येक एकर 

असलले्या या जमीनी. या जमीनींनी त्यांच्या वपढ्याच्या 

वपढ्या पोसल्या होत्या. तसेच ते त्या शेतीचे मालक होते. 

त्या जमीनी गले्यान ंलोकांकडे जमीनी उरल्या नाहीत. 

प निघसीत गािात इतर लोकांच्या जमीनी असल्याने त्या 

गािात या जमीन मालकांना आता शेतमजरू म्हणनू 

कामाला जािे लागले. घरासाठी जागा वमळाली. पण 

हाताला काम. ज्या प निघसीत गािात आधीच राहात 

असलले्या लोकांना रोजगार नव्हता. त्यातच ह ेप निघसीत 

गाि आलं. त्याम ळं ि सर् याच्या शेतात काम करतांना 

मालक असलले्या या लोकांना नोकरासारखं राबतांना 

लाज िाटत होती. वशिाय त्याम ळं एक न कसानही झालं. 

या गािातील लोकानंा पोट भरण्यासाठी राबत असतांना 

अत्यंत कमी पैशात रोजगारािर काम करािं लागलं. 

त्यातच ज्या गािाजिळ प निघसन झालं. त्या गािातील 

लोकांनाही या मजरूामं ळं काम वमळेनासं झाल.ं कारण 

त्यांना वमळणारी मजरूी ही प निघसन होण्याप िी जास्त 



होती. साहवजकच बेरोजगारी वनमाघण झाली. ज न्याही 

गािात आवण प निघसीतही गािात.  

 *िारुच्या सियी लागल्या. िारुम ळं पैसा गेला. * 

 प्रकल्पात शेती तसचे घराचा पैसा वमळताच काही 

लोकांची तर चांिीच झाली. ते हिेत उडल्यासारखे करु 

लागले. कधी पावहला नाही एिढा पैसा डोळ्यांना 

विसल्यानं त्यांना िारुच्या सियी लागल्या. वििसभर 

काम नसल्यानं वचंतेनं लागलले्या सियी. त्यातच ज े

िारुडे होते. त्यांच्या सियी जास्त झाल्या. त्यातच होता 

नव्हता तोही पैसा गेला. परीणामी यातनू रािाचे रंक 

बनल्यागत या नागरीकाचंी अिस्था झाली.  

 *वशक्षणाची आबाळ झाली* 

 गािातील वशक्षण वशकणार् या होतकरु म लाचं्या 

वशक्षणाची या प्रकल्पानं आबाळ झाली. कारण प्राथवमक 

शाळा ही या ज न्या गािात होती. वतथं वशक्षणाचा िजाघही 

होता. पण जेव्हा या गािाचं प निघसन झालं. तेव्हा 



एकाएकी शाळा कशी बंि करायची? हा प्रश्न 

वशक्षकांसमोर उभा होता. तसेच काही लोकं प निघसन 

वठकाणी आले होते. तर काही लोकं त्याच गािात थांबल े

होते. त्याम ळं प निघसीत लोकांसाठी शाळा कशी स रु 

करायची? हाही प्रश्न वशक्षकांसमोरच होता. त्याम ळं असा 

विचार करीत असतांना म ख्याध्यापकाच्या प ढे पचे 

वनमाघण झाला. आजही या गािची मंडळी वशक्षकांना 

धन्यिाि ितेात. म्हणतात की त्यांच्या वशक्षकांनी त्यांना 

बरंच सहकायघ केलं. ह ेम ख्याध्यापक िोन वशक्षकी जर 

शाळा असेल तर एक एका गािात तर ि सरा ि सर् या 

गािात आळीपाळीनं वशकिायला जायचा. ह ेया काळात 

वशकविणं म्हणजे तारेिरची कसरतच होती. असं 

म्हणायला हरकत नाही.  

 आज काही काही गािाचं संपणूघ प निघसन झालले ं

आह.े मोठ्या शाळाही प निघसीत गािात बनलेल्या 

आहते. काही गािाचंे प्रश्न वमटलेले आहते. काहींच े



अज नही स रुच आहते. पैशाचे हफ्ते काही काही गािांना 

प णघ वमळालेले नाहीत. बेरोजगारी आजही आह.े काही 

मंडळी प निघसीत गािात राहायला आली. काही 

शहरातही गलेी. पण आजही या प निघसन भागातील 

लोकांनी जो संघषघ केला. ते सांगतांना त्यांच्या डोळ्यात 

आजही अश्र  तरळतात नव्ह ेतर अंगािर रोमाचं िखेील 

उभे राहतात.  

 या प्रकल्पाने मग एकिा असेच ठाण मांडलले े

असताना या प्रकल्पाला पणूघ करण्यासाठी सरकारन े

शेतकर्यांना शेतीची तसेच गािठाणाची पावहजे तेिढी 

रक्कम विली ि ते गाि खाली करायला लािले. त्यातच 

गािच्या गािं खाली झाली. पण यात म ख्य प्रश्न होता तो 

म्हणजे वशक्षणाचा ि ग राढोरांचा. लोकांना सरकारन ं

जागा विली होती पण लोकं जगायला तयार नव्हती. तर 

वपढीजात गाि म्हणत ती मातभृमूी ते खाली करीत नव्हते. 

आम्ही याच भमूीत मरु असे ते म्हणत होते. ही आमच्या 



प रखाची जागा. आमच्या प रखांनी वकत्येक त्या जन्मात 

स खि ुःख पावहले असनू आमच्या प रखाचे या भ मीत 

आशीिाघि आहते. असे म्हणत या गािातील लोकांनी ही 

जागा सोडायला नकार विला होता. निीन तरुण वपढी 

तयार झाली झाली असली तरी म्हातारी माणसं म्हणत 

होती की ज्या भमूीत आमची हाडं वझजली. ती भ मी 

एकाएकी कशी सोडायची. आमच्या वपढींनी वकत्येक 

अिखळा झेलल्या आहते. असेही लोक म्हणत होते. 

आम्ही या वठकाणी मरून जाऊ पण जागा सोडणार नाही, 

अशा प्रकारच्या त्यांच्या बोलण्यानं सरकार त्रासनू गेल ं

होतं. सरकारनं िोन-तीन िेळा नोवटसा पाठिल्या. काही 

लोकं समजले. पण काही लोक म्हणत होते, आमच्या 

प रखांनी िनैगंगचेी वकत्येक परू पावहलेले असनू ती परू 

झेलललेी आहते. गंगा आमची माय असनू ती आमच्या 

अिकृपा होि ूिणेार नाही. तसं पाहता प निघसनाचा प्रश्न 

सोडितांना काही गािात तयारी झाली. कारण त्यांना 

विचार पटललेा होता. पण काही गािं तयार नव्हते.  



 काही समाजातील वशकलेली माणसं. काही 

गािातील होतकरू तरुण. काही सरपंच, काही नेत,े काही 

मंत्री अख्ख्या गािातील या म्हातार्या लोकांना समजित 

होते की जर त्यांनी आपली स्ितुःची जागा गोसीख िघ 

प्रकल्प ला विले नाही, तर या भागातील लोकांचा 

विकास होणार नाही. वपण्याचे पाणी वमळणार नाही. 

शेतीला पाणी वमळणार नाही. त मच्या या नंतरच्या वपढी 

स खी होणार नाही. पण ही मंडळी म्हणत होती की जर 

प्रकल्प बनिताना आमची जागा, शेतीिाडी गलेी तर 

आमचे कोणती वपढी स खी होणार. काही कालांतरान े

लोक समजले की त्यांनी प्रकल्पाला जागा विली, 

बिल्यात पैसे घेतले.  

 लोकांनी पैसा घेतला घर बांधण्यासाठी. त े घर 

बांधण्यासाठी ि जागा वमळिण्यासाठी शहराकडे 

पलायन करू लागले. त्यांना वमळालले्या पैशात काही 

पैसे टाकून त्या पैशातं शहरात घर घेतले. काहींनी जागा 



घेऊन घर बाधंलं. पण काही मात्र प न्हा पैसे घर बाधंायला 

द्या म्हणत होते. त्याच ंकारणही तसंच होतं. शतेी आवण 

घराची जागा जरी गेली असली तरी त्यांच्याकडे पश धन 

असल्याने ते आपलं पोट जगि ू शकणार होते. परंत ू

म्हणनूच त्यांनी प निघसनासाठी जागा घेतली.  

  



१० 

 

 

 सरकारने ज्या वठकाणी जागा विली होती. त्या 

वठकाणी काही लोक स्थलांतररत झाले होते. 

लोकांबरोबर जयेशही आपल्या पश धनाला घेऊन 

स्थलांतररत झाला होता. निीन वठकाणी ज्या गािात 

सरकारला जागा विली होती.  

 वकत्यके गािं उठली होती. लोकांना पैसा वमळाला 

खरा. पण केिळ पैशाने पोट भरत नाही. काल ज ेमालक 

होते. ते आज शेती गले्याने बेकार झाले होते. तसा पैसा 

ही तोकडा पडत होता. लोक काम िते नव्हते. त्याची 

प्रकल्पात शेती तर गेली होती. पण पश धन तेिढं ते घेऊन 

ते निीन गािात आले होते. पण त्या गािी त्यानंा इतर 

लोकांप्रमाणे लोक काम िते नव्हते. तसेच ज्या गािी 

प निघसन झालं होतं. त्या गािचे लोक ओरडत होते, नव्ह े



तर ती मंडळी त्यांचा सतत अपमान करीत. बोलत असत. 

या प्रकल्पाचे अन षगंाने पवहली समस्या आली ती म्हणजे 

रोजगाराची कारण निीन वठकाणी प निघवसत होण्यापिूी 

ज न्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पिूघजांच्या असलले्या जवमनी. या 

जवमनी त्यांच्या वपढ्यानंी पोसलले्या होत्या. तसेच त े

प्रकल्पग्रस्त या जवमनीच ेमालक होते. त्या जवमनी गेल्या 

नंतर ि सर्याच्या शेतात ते स्थानांतररत मजरू बनले होते. 

कारण त्यांच्याकडे आता जवमनी नव्हत्या. म्हणनूच 

त्यांना इतर लोकांकडे शेतमजरू म्हणनू कामाला जाि े

लागत होते.  

 घरासाठी जागा वमळाली होती. पण हाताला काम 

वमळाले नसल्यान ेआपण पोट कसे भरणार. हा विचार 

प निघवसत लोकांच्या मनात होता. कारण निीन गािातील 

राहत असललेी माणसं आधीच बेरोजगार होती. त्यात 

प नरघवचत झाललेे माणसं भर घालनू होती. ज्यांना 

आपल्या स्ितुःच्या शेतात ि सर्यांना मजरू म्हणनू 



राबायची सिय नव्हती. पण जेव्हा प निघसन झालं, तेव्हा 

मात्र त्यांना ि सर्याच्या शेतात राबायला लाज िाटत 

होती. कारण त ेकाम करणं म्हणजे नोकरी सारखं िाटत 

होतं. त्याम ळे न कसान झालं होतं. या गािातील लोकांना 

पोट भरण्यासाठी गािात राहत असताना अत्यंत कमी 

पैशात रोजगारािर काम करािं लागलं. यातच ज्या 

गािांमध्ये या लोकाचंे प निघसन झाले. त्या गािातील 

लोकांना या प निघवसत लोकांम ळे कामे वमळेनाशी झाली. 

कारण त्यांना वमळणारी रोजी ही ही प निघसन होण्यापिूी 

जास्त होती. पयाघयाने सांगायचं झाल्यास प निघसनान ं

बेरोजगारी वनमाघण झाली होती. अजनूही गािात 

बेरोजगार तसेच प निघवसत गािातही बेरोजगार वनमाघण 

झाले होते.  

 प्रकल्पामध्ये शेती आवण घर गेलेली असल्यान े

त्यांचा जो पसैा वमळाला होता. तो पैसा वमळताच काही 

लोकांची चांिी झाली होती. ते हिेत उडाल्यासारखे करू 



लागले होते. कधी पावहला नाही एिढा पैसा डोळ्यांना 

विसला. त्यातच त्यांना िारुच्या सियी लागल्या. त्यांना 

हाताला काम नसल्याने तो पैसा ऐसआरामात खचघ 

झाला. त्यातच होता नव्हता तोही पैसा गेला. यातनू 

रािाचा रंक बनला. अशी गािची पररवस्थती झाली होती. 

ज्याप्रमाणे बेरोजगारी गािात वनमाघण झाली ते िारूच्या 

सियी लोकांच्या िाढल्या होत्या.  

 आज आज काही काही गािाचं संपणूघ प निघसन 

झालेलं होतं. तर मोठ्या शाळाही प निघवसत गािात 

बनलेल्या होत्या. काही गािाचे प्रश्न वमटले होते, तर 

काही गािाचे प्रश्न अजनूही वशल्लक होते. पशैाचे हप्त े

काही काही गािांना जे वमळाले होते. काही मंडळी 

प निघवसत गािात राहायला गेले. काही मडंळी शहरातही 

गेले होते. पण आजही या प निघसन भागातील लोकांनी 

संघषघ केला, ते सांगताना आज ही त्यांच्या डोळ्यात अश्र ू

तरळत होते, तर अंगािर रोमांच उभे राहत होते.  



 आजही गोसीख िघ प्रकल्प पणूघ झाला नव्हता. कारण 

मोठ्या शहरातनू येत असलेले सांडपाणी या िैनगंगेच्या 

पाण्यात वमसळल्याने पाणी खराब झाले होते. मोठ्या 

शहरातनू येणारे पाणी ह ेत्या त्या सांडपाण्यात वमसळलेल े

असायचे. या कारखान्यातनू कारखान्यातनू वनघणारे 

विषारी घटक ि कारखाने शहरालगत असल्याने ते पाणी 

शेतीला तसेच वपण्याला अपायकारक होते. गोसीख िघ 

प्रकल्पाच्या कालव्याच े काम पणूघ झाल े होते. पण हा 

कालिा जरी पणूघ झाला असला तरी कारखान्यातनू िाहत 

येणार्या पाण्याची व्यिस्था करणे आिश्यक होते. 

त्यासाठी ते पाणी ह े त्या त्या भागाकडे िळिण े

आिश्यक होते. ते काम पणूघ न झाल्याने लोकांच्या 

शेतीला ि आरोग्याला अपाय होण्यात बाधा आणता येत 

नव्हती नव्हती. म्हणनूच लोकं आजही या प्रकल्पाच्या 

लाभापासनू िंवचत होते. व्यिस्था करण्यास शासन 

विरंगाई करीत असल्यान ेया प्रकल्पांिर कोट्यिधी रुपये 

खचूघनही काही उपयोग झाला नव्हता. ही व्यिस्था 



करण्यास शासन विरंगाई करीत असल्यानं या प्रकल्पािर 

कोट्यिधी रुपये खचूघनही काही उपयोग झाला नव्हता. 

तो उपयोग भविष्यात होईल काय? हा प्रश्न प निघवसत 

मंडळी तसेच इतरही मंडळीमध्ये आ िासनू उभा होता.  

 जयेश विजयाला व्हाट्सअपिर वमळाललेा वमत्र 

होता. तो असा वमत्र होता की ज्याने विजया सारखाच 

प निघसनात संघषघ केला होता. िोघांनीही प निघसनासाठी 

केलेला संघषघ काही गोष्टीत समान असला तरी थोडीशी 

वभन्नताही होती. िोघांनीही यासाठी संघषघ केला होता.  

 जयेशचा प निघसनासाठी असललेा संघषघ, 

गोसेख िाघतनू वनमाघण झालेला पेच होता. तर विजयाचा तर 

प निघसनासाठी असलेला संघषघ माळीणची ि घघटना होती. 

एक नैसगीक घटना होती तर ि सरी मानिवनवमघत घटना 

होती. परंत ू िोघाचंा उद्दशे एकच असल्याने िोघाचं े

एकमेकांशी पटत होते.  

 जयेश विजयाला सल्ला िते होता. तशी विजयाही 



जयेशचं सांत्िन करीत होती. विजयाला वतच्या पतीकडून 

धोका वमळाला होता, तर जयेशला त्याच्या सख्ख्या 

भािाकडून. विजयाला मात्र बाळाची आठिण येत होती. 

पण जयेशला भािाची आठिण येत नव्हती. त्याम ळे तो 

विजयाला बाळाला विसरण्याचा सल्ला िते होता. 

त्याचबरोबर अशाच प्रकारे व्यिहार करणार्या लोकांिर 

जरब बसिण्यासाठी वशक असाही तो म्हणत होता.  

 तसा तोही आपल्या भािाला विसरलाच विसरला 

होता.  

 सगळीच म ले कालांतराने मोठी होतात. ियात 

येतात. ियात आल्यानतंर ती म ले पे्रम करू लागतात. 

कारण त्यांच्या शरीरात बिल होत असतो. म लींना म लगा 

आिडायला लागतो. म लाला म लगी आिडायला 

लागते. प्रत्येकाला पे्रम करािसं िाटतं. मग तो म लगा 

कसा आह,े कसा नाही, याचा इवतहास जाणनू न घेता 

म लगी पे्रमात पडते. म लगाही तसा विचार करून प्रेम 



करायला लागतो. कारण ते ियच तसं असतं.  

 अवलकडे खरं पे्रम उरलेलं नाही. या प्रेमात स्िाथघ 

वनमाघण झाललेा आह.े संसारगाठ बांध ू म्हणणारा 

मोठमोठे आश्वासन िणेारा हा काळ. म लींच्या शरीराचा 

िासनेच्या दृवष्टकोणातनू उपभोग घेणारा हा काळ. अथाघत 

शरीरसंबंधांसाठीच काही काही मंडळी पे्रम करीत 

असतात. एकिा का शरीरसंबंध संपले की ती क ठली ह े

तो तरुण आठितही नाही. पण याची झळ सिाघत जास्त 

पोहोचते ती तरुण म लींना.  

 शरीरसंबंधासाठी त्याही उत्स क असतात. त्याम ळे 

की काय वििाहाचं आश्वासन वमळाल्यािर वििाह 

करण्याप िीच त्या शरीरसंबंध प्रस्थापीत करतात. काही 

तर फि वििाहाचं आश्वासन नाही वमळाले तरी फि 

कामिासना प णघ करण्यासाठी शरीरसंबधं प्रस्थापीत 

करतात. शरीरसंबंध संपले... कामनासना प णघ झाली की 

ह ेिोन्ही घटक एकमेकांपास न िरू जातात. तद्नतंर ि सर् या 



कोणाशी शरीरसंबंध प्रस्थापीत करतात. केिळ 

कामिासना प णघ करण्यासाठी... कामिासना प णघ 

करण्यासाठी एकाचिेळी अनेकांशी शरीरसंबंध. तोही 

राजीख शीनं. कामिासना प णघ करण्यासाठी हा 

भात कलीचा खेळ... पण जेव्हा याचे पररणाम विसायला 

लागतात. तेव्हा मात्र तो नेमका कोण? हचे कळत नाही.  

 केिळ आनंिासाठी ि शरीराची शारररीक भ क 

भागविण्यासाठी हा कामिासनचेा कौमायघ वबघडिणारा 

खेळ. या खेळात हारते फि स्री. प रुष हारत नाही. कारण 

या खेळातनू म लीच गभाघर राहतात. म लं नाही. म लीला 

जेव्हा गोळ्या खािनूही मासीक पाळी येत नाही. तेव्हा 

ती घाबरते. ती एिढी घाबरत ेकी आपले काय होईल या 

धाकाने ती आत्महत्या करते. तर काही काही म ली या 

आपल्या वप्रयकराला स्ितुःिर घडलेला प्रसंग सांगतात, 

त्याने नकार ितेाच मायबापाला स्ितुःिर घडललेा प्रसंग 

सांगतात. काहींना ह ेअपत्य नेमके कोणाचे ह ेमाहीतच 



नसत.े कारण त्या म लीचे शरीरसंबधं एकाच म लाशी 

नसतात. तरीही एखाद्याला गहृीत धरुन ती म लगी जेव्हा 

आपल्या वप्रयकराला म्हणायला जाते की त झं बाळ 

माझ्या पोटात िाढते. तेव्हा मात्र तो म लगा... ज्याच्यािर 

ती वनरतीशय प्रेम करीत असते. तो स्पष्ट नकार ितेो. 

म्हणतो, 'त ूइकडे वतकडे तोंड मारायला गलेी असेल, ह े

पाप ि सर् याचं आह ेआवण माझ्यािर लािते काय? ' तो 

वतला ध डकािनू लाितो. वशिाय यानंतर मला तोंड 

िाखिायचे नाही. असेही म्हणतो.  

 ज्याच्यािर वनरवतशय प्रेम केले, तो प्रेमी, कधी 

लग्नाचे आमीष िाखिनू तर कधी ते आमीष न िाखिता 

भोळ्या भाबड्या म लींना फसितो. िारंिार बलत्कार 

करतो. कधी म लीही कामिासना प णघ करण्यासाठी त्या 

आमीषाला बळी पडतात. स्ितुः बलत्काराच्या वशकार 

ठरतात. पररणामाचा विचार न करता... अशािळेी गभघ 

रावहल्यास बिनामी तर होते. पण एफ आय आर िाखल 



करुनही असा म लगा पैसेिाला जर असेल तर तो पोवलस 

ठाण्यापासनू तर न्यायालयापयंत सगळी ज ळिाज ळि 

करुन मोकळा स टतो. म लीलाच क लथा ठरविलं जातं, 

म्हणनू म लींनीच सािधान राहण्याची गरज आह.े प्रेमाला 

भात कलीच्या खेळासारखे समज ू नका. शरीरसंबधं 

प्रस्थापीत करतांना प्रथम मायबापाचा विचार करा. प्रेम 

करीत असाल तर मायबापांना सांगा. शरीरसंबधं 

प्रस्थापीत करण्याप िी लग्न करा. त्याचा प रािा घ्या.  

 अवलकडे शरीरसंबंध ठेिण्याची प्रथाच वनमाघण 

झाल्यासारखी िाटते. लग्न झाल्यानंतरही प रुष आवण 

मवहला याच कामिासनचे्या आहारी जािूृ ून आपला 

संसार उध्िस्त करतात. लग्न करुन वमळविललेा पतीििे 

त्याला ििेाचा िजाघ न ितेा त्यांची हळेसांड करुन त्याला 

माहीत न करता स्रीया शरीरसंबंध का ठेितात? त ेकळत 

नाही. प रुषही आपल्या कमघवनष्ठ पत्नीला माहीत होि ून 

ितेा असेच वििाहबाय संबंध कसे प्रस्थापीत करतात? 



ते कळायला मागघ नाही. अगिी म लं बाळं असतांना या 

वििाह बाय संबंध ठेिण्याने संसाराचे न कसान होत 

असले तरी अगिी बाल्यािस्थेत असल्यासारख्या या 

मवहला िागतात. ह ेवििाहबाय संबंध माहीत झाल्यािर 

ि त्यांना रोक लािण्याचा प्रयत्न केल्यािर त्या पतीलाच 

उलट उत्तर वमळते. तो माझा बायफ्रें ड आह.े कशाला 

बायफ्रें ड हिा पती असल्यािर. तरीही... प रुष तर 

याबाबतीत एक पाऊल प ढेच असतो. तो तर चक्क 

पत्नीने असा विरोध करताच या स्रीसोबत ि सरीकडे 

राहायला जातो. िा वतला जबरिस्तीने आपल्या घरी 

आणतो. ह े बरोबर नसले तरी हा जागवतक वचंतनाचा 

विषय बनत चालला आह.े याचा पररणाम म लाबाळािर 

होत असनू याम ळे घटस्फोटाचेही प्रमाण िाढत चालल े

आह.े स्रीयाही ऐकायला तयार नाहीत. प रुष तर नाहीच 

नाही. मात्र यात जन्मास येणार् या बाळांचं अतोनात 

न कसान होत आह.े शरीरसंबंध ही काही म लापं ढे तेिढी 

महत्िाची गोष्ट नाही म लापं ढे. तरीही मायबापाच े



वििाहबाय शरीर संबंध ठेिणे ही न पचणारी गोष्ट आह.े  

 विजया शरीरसंबंध ि वििाहबाय संबंधांिर विचार 

करीत होती. वतच्या मनात येणारे विचार खरे होते. तसं 

वतला एक प्रकरण आठित होतं. एक मवहला. वतचा पती 

व्यसनाधीन असनू िारुच्या आहारी गेला होता. वतला 

एक म लगीही होती. वतची काळजी न करता त्या म लीन े

आपल्या पतीला सोडले. केिळ वििाहबाय 

शरीरसंबंधासाठी. वतन े तो व्यसनाधीन आह.े म्हणनू 

त्याला सोडले. बहुतेक या मवहलचें पे्रम त्याला मावहत 

होतं. म्हणनू तो ते विसरण्यासाठीच िारु पीत होता. वतन े

घरी परत यािे म्हणनू तो नेहमी भांडण करायचा. पण ती 

जात नव्हती. सारखी ती तो िारु वपतो म्हण न सागंायची. 

आपल्या वििाहबाय शरीर संबंधाविषयी सागंायची 

नाही. वतचं खरंही िाटायचं. पण काळान सार िळे गेली. 

तो पती सांगायचा की वतचे वििाहबाय संबंध आहते. 

पण कोणाला विश्वास िाटायचा नाही. यातच एक वििस 



वतला घरच्यानंी रंगेहाथ पकडायचं ठरिलं. कारण जािई 

िारु वपत होता. अशी तिार म लीची होती. आई म लीच्या 

बाज नं होती. तर बाप आवण भाऊ ह े थोडे विरोधात. 

यातच जािई मारहाण करतो अशी म लीची तिार.  

 आध वनक तंत्रज्ञानान सार मोबाइल तंत्रज्ञान वनघाल.ं 

मग व्हाट्सअप, फेसब कच्या आहारी गलेेली वपढी त्यांच ं

कोणािर कशाप्रकारच ं प्रेम आह े ह े मोबाईल 

तंत्रज्ञानािरुन सहज समजतं. तसं पावहल्यास 

व्हाट्सअपिर आललेे मेसेज कोणाला आपला स्िभाि 

कळू नये म्हणनू पटकन नष्टही करता येतात. पण एक 

वििस याच मवहलचेा मोबाइल वतच्याजिळ नसतांना 

भािाने तपासला. त्यात व्हाट्सअपिर वहने एका प रुषाला 

मी प्रेम करतो(I love you) ह े इगं्रजीत वलवहलेल.ं 

त्याचंही मी पे्रम करतो ह ेइगं्रजीत वलवहलेलं. नतंर वहन े

त्याला च ंबणाचा वव्हडीओ पाठिललेा. त्यानहेी बोट 

सापडल्यागत अवश्लल वव्हडीओ पाठिललेे. चोरी 



पकडली गेली. बहुतेक व्हाट्सअपिर आलले्या त्या 

गोष्टी ती नष्ट करायला विसरली असेल. तो वव्हडीओ 

त्याने भीत भीत बाबांना िाखिला. थोड्या िळेाने ती 

आली. चेहर् यािर राग होता. पण राग न िाखिता बापान े

स रुिात केली. त्याच्या नािाचा उल्लेख करुन विचारणा 

झाली. तर म लीचं उत्तर आियाघत टाकणारं होतं. ती 

म्हणत होती की तो वतचा बायफ्रें ड आह.े त्याला सोड 

म्हटल्यािर ती सोडायला तयार नव्हती. िाटल्यास ती घर 

सोडून िईेल पण बायफ्रें ड सोडणार नाही अशी धमकी. 

यातच जर बायफ्रें डन ेठ करािले तर आत्महत्या करणार 

अशी ही धमकी. अथाघत वतच्या पोटच्या म लीचं आय ष्य 

बेकार. िाया गेल्यागत.  

 लग्न झाल्यािरही असं शरीराचं आकषघण. काय 

गरज आह ेअशा वििाहबाय बाय संबंधाची? तहेी पती 

सोडून. पतींना व्यसनाला लािनू. प रुष मंडळीही असे 

वििाहबाय शरीरसंबंध ठेितात. म लाबाळांचा विचार न 



करता. तसेच बायकोचा विचार न करता... ही खरंच 

विचार करायला लािणारी गोष्ट आह.े  

 ह ेअसे शरीरसंबंध अवलकडे िाढत चाललेले विसनू 

येत असनू व्हाट्सअप फेसब कच्या माध्यमातनू ते अगिी 

घवनष्ठ होत चालललेे आहते. याला जनसामान्यांचा 

विरोध असला तरी जो तशा स्िभािाचा आह,े त्याला 

तसे संबंध चांगले िाटतात. पण यात वकती न कसान होत े

ह ेशरीरसंबंध प्रस्थापीत करण्याप िी कोणीही लक्षात घेत 

नाही. वबचारी ती मवहला ही मैत्रीणीच्या याच 

शरीरसंबंधाच्या पे्रमात मरण पािली. काही मवहला तर 

याच शरीरसंबधं संबधंातनू कोमात गले्या. फरक एिढाच 

की त्यांच्याशी झालेला शरीरसंबंध हा बलत्कार 

स्िरुपाचा होता. अशी वकतीतरी प्रकरणं झाली आहते. 

पण तरीही अजनू कोणाचे डोळे उघडलेले नाहीत. 

आजचा काळ एखाद्या म लीचे जर पे्रम असेल तर वतच्या 

प्रेमाचा फायिा घेत वतला अज्ञात वठकाणी बोलािले जात े



ि वतथे स्ितुःची कामिासना तपृ्त न करता साम हीक 

भोजन समजनू वमत्राचंीही कामिासना प णघ करण्याचा 

प्रयत्न केला जातो. हा साम हीक बलत्कारच असतो. पण 

प्रकरणाची िाच्यता क ठेच केली जात नाही, जेव्हापयतं 

समस्या वनमाघण होत नाही. कारण हा बिनामीचा विषय 

ठरतो. ही िाच्यता तेव्हाच होते जेव्हा या म लींना वििस 

जातात. लग्न झालले्या मवहला जर पतीजिळ राहात 

असतील तर ह ेपातक खपतं. पण जर राहात नसेल तर 

खपत नाही. म्हणनू वििाह झाल्यािर असो की वििाह 

होण्याप िी असो, असे कामिासना प णघ करणारे 

शरीरसंबंध नकोतच.  

 आज ही सरकारी कायाघलयातही म लींना छळल ं

जातं. म ली जर कामिासनाचे संबधं करायला तयार होत 

असतील तर त्याचंे िेतन िाढविणे बढत्या िणे ेइत्यािी 

गोष्टी केल्या जातात. त्या तयार होत नसतील तर त्यांना 

नोकरीिरून काढून टाकले जाते. अथिा त्याच्या पिाची 



गच्छंती केली जाते. ह े जरी चांगल ं असलं तरी त्या 

अवधकारीिगाघिर रोक लािता येत नसल्याने तसेच 

अवधकार्याचंे िरच्या पातळीिर िजन िरच्या पातळीिर 

असल्यानं बहुतुःश मवहलांना मजबरूीनं त े सगळे 

अत्याचार सहन करािे लागतात. ह ेअवधकारीच नाहीतर 

आज िररष्ठ तसेच कवनष्ठ नेतेमंडळीही अशाप्रकारे 

म लींना छळत असतात. आपल्या िासनचेी वशकार 

बनित असतात.  

 विजयाला सगळं िाटत होतं. वतनं जो विचार केला 

होता, तो विचार तसेच तशा त्या प्रकारच ं िागण ं

समाजाचं होतं. या समाजाच्या िागण्याला ती हद्दपार 

करणार होती.  

 विजया खपू वशकली होती. ती फाम भरत होती 

नोकरीसाठी. त्यातच परीक्षाही. ती उंचीप री वधप्पाड 

असल्यानं परीक्षा पास झाल्यानंतर पोवलस महासंचालक 

म्हणनू राज्यात रुज ूझाली होती आवण आपल्या पोवलस 



महासंचालक पिाची स ते्र हातात घेताच ती लोकांना 

मित करू लागली होती. वतनं संविधानान सार बनिलले े

निे निे वनयम अंमलात आणनू समाजातील ज्या अबला 

होत्या, त्यांना न्याय वमळिनू िऊे लागली होती. तसेच 

वजल्याच्या वठकाणी अपंग, विधिा, वनराधार 

मवहलांच्या जनकल्याणासाठी एक आशा नािाच ं

सम पिशेन कें द्र उघडलं होतं. ती अशाच म लींना 

मागघिशघन करीत असे. कधी कधी ज्या म ली तरुण होत्या, 

नव्ह े तर न कत्याच ियात आलेल्या म लीने पे्रम करून 

आपलं अवस्तत्ि समाप्त करू नये, म्हणनू ती त्यांना 

समजिीत होती. तसेच ज्या मवहला वििाह झाल्यािर 

वििाहबाय संबधं ठेिीत. त्यांना कें द्र माफघ त मागघिशघन 

करू लागली होती. गािात िाचनालय उघडलं होतं. तेही 

आज विद्याथ्यांसाठी मित कें द्र मागघिशघन कें द्र ठरलं होत.ं  

  



११ 

 

 पोलीस महासंचालक म्हणनू रुज ूझालेली विजया... 

आज वतला वमळणार् या िेतनातनू जो ही पैसा िाचत 

होता. त्या िेतनाच्या भरिशािर वतनं आशा फाउंडेशन 

नािानं ती गोर गरीब अनाथ मवहलांसाठी सम पिशेन कें द्र 

उघडत होती. त्या डोंगराळ भागातील विद्याथ्यांनी 

वशकािे म्हणनू त्या डोंगराळ भागात वशक्षणाच्या सोयी 

करीत होती. कारण वशक्षण म्हणजे िावघणीचे िधू आह े

वतला समजलं होतं.  

 डोंगराच्या कपारीत राहणारी आवििासी जनता. 

त्यांना वशक्षण नसल्याने त्यांची कोणीही फसिणकू करीत 

असत. अख्ख्या सरपंच, ग्रामसेिकापासनू प ढ े

मतिानासाठी मत मागणार् या नेत्यापयंत सारेच त्यांना 

फसिीत होते. आश्वासन ििेनू मत मागत होते. पण या 

लोकांसाठी काही करण्याची ताकि त्यांच्यात अजनूही 



नव्हती. अजनूही त्या भागात वशक्षणाच्या सोयी नव्हत्या. 

नव्ह ेतर रस्तेही बांधलेले नव्हते. िरडी कोसळत होत्या. 

ज्या सोयी वतच्या आिाक्यात होत्या. त्या ती करीत 

होती. ज्या वतच्या आिाक्याबाहरे होत्या, त्या सोयी 

करण्यासाठी ती पत्रव्यिहार करीत होती. याच 

पत्रव्यिहारातनू काही वठकाणी प रेशा सोयी होत होत्या.  

 जयेशशी व्हाट्सअपिर बोलत असलेली विजया... 

वतची िशाघई झाललेी मैत्री... वतला काही बाबतीत 

बोलताना फायिा होत होता. तर कधी सल्लामसलत 

करण्यासाठी वतला तो मित करीत होता. जयशे जास्त 

वशकलेला जरी नसला तरी त्याला भरपरू ज्ञान होतं. त्या 

खगोवलय घटना आवण हिेच्या िाबाची लत्याला 

चांगली मावहती होती.  

 विजया महासंचालकपिी पोहोचली असली तरी 

वतला गिघ नव्हता. ती जयेशला विसरली नव्हती. तर ती 

आजही त्याचशी फोनिर बोलत होती. त्याला वतन े



केलेल्या सगळ्या गोष्टी सांगत होती. तोही वतच े

अवभनंिन करीत असायचा.  

 माळीण गािाला गतिैभि प्राप्त झालं होतं. थोड्याच 

वििसात माळीण प्रगत झालेले असनू जगाच्या 

नकाशािर झळकत होतं. तेथील गािकर्याचंे प्रश्न 

वमटलेले होते. िीज, पाणी, वशक्षण या सिघ गोष्टी झाल्या 

होत्या. नव्ह ेतर गािही स रवक्षत वठकाणी वनिास करीत 

होती. त्या गािात आता पाऊस यते होता. 

अवतिषृ्टीसारखाच. पण आता त्यानंा िरड कोसळण्याची 

भीती नव्हती. ना प राचा धोका होता. ना िािळ येणार 

होतं. ना भकंूप... माळीणला आललें निीन रूप निीन 

जरी आलेलं असलं तरी आज येथील लोकांच्या मनात 

ते मलब्यातील व्रण अजनूही घर करून होते.  

 माळीणचा प्रश्न वमटला होता. पण गोसेख िघचा प्रश्न 

अजनूही वशल्लक होता. िरिषी िैनगंगेला परू यायचा. 

िरिषी िनैगंगेच ंपाणी पररसरात वशरायचं ि त्या पाण्यान ं



आजबूाजचू्या शेतीच ं भयानक न कसान व्हायचं. 

कधीकधी हचे धरणाचे पाणी कालव्यातनू िाहत जाऊन 

शेतात जायचे. तहेी ि रच्या शेतात. ज्या शेतात पीक 

असायच.ं ते प णघ करपायचं. मग धान असो की अजनू 

काही. त्यातच सरकारने प्रकल्पग्रस्त क ट ंबातील एकाला 

प्रकल्प अतंगघत नोकरी द्यािी असं लोकांचं म्हणणं होत.ं 

पण सरकारनं सिघ सांवगतलं होतं ते कोणाला नोकरी िणेार 

नाही.  

 गोसेख िघ प्रकल्प बनलेला होता. तसेच त्या 

पाण्याचा उपयोग िरूिरूच्या लोकांना होणार होता. परंत ू

ज्या भागात प्रकल्प बनला. त्या भागातील लोकांना 

पाण्याचे उपयोग होत नव्हता. त्या लोकांनी या 

प्रकल्पाला जागा विली होती. त्या लोकांच्या जमीन 

आजबूाजचू्या गािात होत्या. त्यांनाही त्याचा फायिा 

होत नव्हता. कारण बर्याच वठकाणी उपसा वसंचन 

प्रकल्प स रू झाललेा नव्हता.  



 जयेशचं प निघसन तर झालं होतं. पण त्याला आजही 

एक खंत लिाटत होती ती त्या प्रकल्पाची. ज्या 

लोकांच्या जवमनी गले्या होत्या. त्या मंडळींपैकी काही 

जणांनी पैसे भेटूनही गाि सोडली नसल्याने प्रकल्प स रु 

कसा करायचा याची वचंता सरकारला होती. ज्यािेळी 

32 िरिाजाचं धरण बांधनू पणूघ झालं, त्याचं पाणी 

अडविल्यानं बहुतुःश प्रकल्पाजिळचे गािं ि शेतजवमनी 

पाण्यात ब डाल्या होत्या. त्याम ळे त्यांनी आपापल्या 

जागा खाली केल्या होत्या.  

 प निघसन के्षत्रातील लोकांना खाली करताना 

सरकारला नाकीनऊ येत होतं. त्यातच लोक घरातील 

एकाला नोकरी मागत होते परंत ू त्यािेळी सरकारने 

आपल्या उपिमास सरसकट पैसा विला होता. नोकरीच ं

प्रािधान ठेिलं नव्हतं. वशिाय नोकरीचा विचार करून 

एकाला नोकरी विल्यास बाकी क ट ंबातील सिघ जणांिर 

अन्याय होणार होता. लोकं मी िेगळा राहतो. मी कसा 



पोट भरू. असे म्हणनू नोकरीसाठी अजघ करणार होते. हा 

संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सरकार प ढे प्रश्न होता. 

कारण यापिूी काही काही प निघसनात लोकांनी तशीच 

मागणी केली होती.  

 पैसा हा रेशन काडघिर वमळणार असल्यान े

िेगिेगळ्या सिस्यांनी आपल्या नािाची िेगळी िेगळी 

रेशन काडघ बनिली होती. त्यांनी पैसा उचलला होता. 

त्यातच प निघवसत भागात जागा वमळाली होती. पण 

लोकांनी वमळालेला पसैा स्ितुः िापरून कोणी िारू 

पाण्यात खचघ करून टाकला होता. लोकांना पैसाही 

वमळाला असला तरीही लोकांनी आपल्या हक्काची 

जागा ि पैसा खचघ करून टाकला होता. सरकार ती जागा 

सोडा असे सांगत होत.े प्रकल्प स रू करायचा आह े

असेही सांगत होते. तरी ती जागा सोडायला लोकं तयार 

नव्हत.े आता तर िाढीि िराने आपला पैसा खचघ 

केल्यानंतर ह ेलोक पैसा मागताच सरकारप ढे पेच वनमाघण 



झाला. सरकारने लोकाचं्या न कसान होऊ नये, लोकं 

पाण्यात ब डून मरू नये, म्हणनू िारंिार लोकानंा स चना 

विल्या. त्यांना प न्हा व्यिवस्थत जागा विली. घर 

बांधायला पैसाही विला. परंत ू तरीही लोकांनी जागा 

खाली केली नसल्याने सरकारप ढे पचे वनमाघण झाला. 

त्याम ळे सरकारला प्रकल्प स रू करता येत नव्हता.  

 शेिटी सरकारनं न राहिनू गोसेख िघचं पाणी 

अडिल.ं त्यात बरीच गािं पाण्याखाली ब डाली. 

लोकांच्या नाकात तोंडात पाणी वशरले. त्याम ळे 

नाईलाजाने लोकांनी आपलं गाि खाली केलं.  

 जयेशचा भाऊ मात्र आपल्या प निघसन प्रमाण 

पत्राच्या आधारे नोकरीिर लागला नाही. तर तो 

स्ितुःच्या आत्मवनभघरतनें नोकरीला लागला होता.  

 माळीण सिघ गोष्टीनं स शोवभत झालं होतं. सरकारन ं

िाचनालय, बाग-बगीच े ि सिघ स विधा माळीणमध्ये 

वनमाघण केल्या होत्या. तसेच विजयाच े संपणूघ स्िप्न 



साकार झालं होतं. नोकरी, गाडी, बंगला सारं काही 

विजयाला वमळालं होतं. पण जयेशचं मात्र प निघसन 

होिनूही तो अजनूही अनेक सिघ गोष्टींपासनू िंवचत होता. 

त्यानं प निघसन स्थळी लहानसं घर बांधलं होतं ि काही 

पैसा त्यांना प ढील जीिनासाठी गाठीला ठेिला होता.  

 भाऊ आपल्या संसारात रममाण झाला होता. त्यान ं

लग्न केलं होतं. म लंही झाली होती त्याला. पण जयेशचा 

वििाह झाला नव्हता. तो मात्र आजही पररवस्थती सोबत 

झ ंज िते होता.  

 गोसीख िघ प्रकल्प वििभाघसाठी फार मोठा प्रकल्प 

होता. या प्रकल्पात भडंारा, नागपरू आवण चदं्रपरू ची 

जागा गलेी असली तरी या प्रकल्पाच्या उपयोग अखंड 

महाराष्राला होऊ शकत होता. तसेच चंद्रप रात िगडी 

कोळशािर िीज बनत असली तरी ती िीज वििभाघला 

स्िस्त नव्हती. िीज अख्ख्या महाराष्रात जात होती. 

बिल्यात वििभाघ काही वमळत नव्हती. वििभाघची जी 



शेती होती. ती एका पाण्यानं जात होती. पािसाळ्यात 

वििभाघत पडणारा पाऊस. पािसात खरीप हगंामात फि 

धान ि तत्सम वपके व्हायची. रब्बी हगंामातील पीक होत 

नव्हती. कारण होतं तो म्हणजे पाऊस. चाल ू हगंामात 

पाऊस पडत नव्हता. तसेच तलािातील पाणी स कून 

जायचे. त्याम ळे वपकांना पाणी न वमळाल्याने तसेच 

पेरणीच्या िेळी पाणी न वमळाल्यानं हगंाम पणूघ कोरडा 

जात होता ि हा प्रकल्पामध्ये वििभाघतील शेतकर्यांसाठी 

िरिान होता. कारण या प्रकल्पात पाणी वजथ े अडल ं

होतं. त्या वठकाणी पाणी जास्त होतं. त्याम ळे त्यांना 

केिळ नागपरूच नाही तर भंडारा, चंद्रपरू, गडवचरोली 

वजल्हा समदृ्ध होणार होता.  

 नागपरूला पेंचचं धरण होतं. पेंच निीचे पाणी 

रब्बीला वमळत नव्हते. कारण त्याच्यामध्ये तेिढे पाणी 

नव्हत.े पण िैनगंगेला पाणी भरपरू होतं. या निीला पाच 

नद्यांचा संगम आभंोरा इथे झाला होता.  



 जयेशला िाटत होतं की िधाघ प्रकल्प वििभाघतील 

शेतकर्यांसाठी िरिान आह.े या वठकाणी जल विद्य त 

प्रकल्प उभारल्यास ि ती िीज या भागात प रिल्यास 

लोकांना मोठ्या प्रमाणात िीज प रिठा करता येईल. 

त्यािेळी त्यांना िाटले की विजेचे िर कमी करता येतील. 

त्या प्रकल्पाच्या जिळ एखािी बाग सरकार वनमाघण 

करािी. तसेच या प्रकल्पाजिळ एखाि ंस ंिर अभयारण्य 

उभाराि.ं जेणेकरून या भागात वििशेी पयघटक येऊन 

येथील पयाघिरणाचा आनंि घेतील, नव्ह े तर या 

अभयारण्यात वतकीट ठेिल्यास म बलक प्रमाणात पैसा 

कमािता येईल. येथे आजबूाजचू्या भागात कारखान े

काढले तर बर्याच वठकाणी लोकांना रोजगार वमळिनू 

ितेा येईल. तसेच वििभाघतील बेरोजगारी नष्ट करता 

येईल. येथील पयाघिरणाचा विकास केल्याने वििभाघत तर 

समदृ्ध होईलच. त्याच बरोबर राज्या ि िशेाला समदृ्ध 

करता येईल.  



 शेतीला पाणीप रिठा करता करता मत्सशेतीहीया 

भागात करता येऊ शकते. वझंगे पालन, मत्स्यपालन 

मोठ्या प्रमाणात करता आल्यानं वििभाघचं उत्पािन 

िाढिता येईल. त्याचबरोबर सरकारने िनाचा विकास 

करून विस्तार करािा. जेणेकरून या भागातील लोकांना 

गाय-म्हसै, बकर् या मेंढ्या आधी प्राणी पाळता येतील. 

महत्त्िाचे म्हणजे लोकांना प्रकल्पांतगघत पोट भरता येईल. 

वििभाघला कोणत्याच गोष्टीची कमी होणार नाही.  

 जयेशचं म्हणणं बरोबर होतं. कारण वििभघ समदृ्ध 

होता. या भागात उमरेडला कोळशाच्या खाणी होत्या. 

येथे सापडणारा कोळसा वििशेात ि िशेातील 

िेगिेगळ्या भागात जात होता. चंद्रपरू, खापरखेडा, 

कोराडी येथे वनमाघण होणारी औष्णीक िीज ही राज्यात 

सिघिरू जात होती. जयेशला विचार यायचा की यात 

वििभाघत वनमाघण होणारी िीज राज्याच्या विविध भागात 

िापरली जाते. तर हीच िीज या भागातील लोकांना 



मोठ्या प्रमाणात वमळाली असती तर साहवजकच कमी 

िर वििभाघला वमळाले असते. वशिाय विजचेे िर कमी 

असते. या वठकाणी जल विद्य त कें द्र बनली असती तर 

वििभघ विजेच्या बाबतीत स्ियंपणूघ झाला असता. संपन्न 

झाला असता.  
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 वििभघ तसा संपन्न होता. येथे असणार् या भडंारा 

वजल्यात भरपरू िने होती. या िनात साग मोह, आिळा, 

आंबा, कळंब, कडूवनंब, सालई, बाभळू इत्यािी झाडं 

होती. भारतातील िनक्षते्र पैकी महाराष्रात ह ेप्रमाण ८० 

टक्के होते. तसेच ही िनके्षत्र नागपरू भागात जास्त होती. 

तसे पावहल्यास सिाघत जास्त जंगल असणारा प्रिशे 

म्हणनू गडवचरोली वजल्हा प्रवसद्ध होता. या वठकाणी 

पानझडी िकृ्ष भरपरू होते. िरिषी येथे वशवशर ऋततू 

झाडांची पानं गळत तर िसंतात निी पालिी फ टत असे. 

िरिषी िेगिगेळ्या भागातील पश पक्षी या भागात 

स्थलांतर करायचे ि पश पक्षी या िनातील झाडाचंी फळे 

खाऊन तपृ्त व्हायचे. येथील जंगलात वमळणार् या 

सागाच्या लाकडाला िशे-वििशेात मागणी होती. येथील 



शेती समदृ्ध झाली असली तरी या िनािर जगणारी 

माणसे या भागात भरपरू होती. येथील जंगलात 

उपजीविका करणारी मंडळी जंगलातनू तेंिचूी पान े

आणनू त्यापासनू विड्या बनिीत. तसचे येथील िनात 

वमळणारे मोह आणनू त्यापासनू काही वठकाणी घरोघरी 

मोहाची मविरा काढण्यात येत असे. काही वठकाणी 

मोहाची राब बनिीत असत. तर काही वठकाणी 

मोहप र् या. येथील िनात वमळणारे चारं बोरं खपू चविष्ट 

असनू त्याला चांगली मागणी होती. काही वठकाणी 

सिाहररत जंगल असनू त्या भागातील हिामान 

उन्हाळ्यात थंड असायचं. येथे वमळणारा पाजंराच्या 

लाकडापासनू चांगल्या प्रकारची बँट तयार केली जात 

असे. िधाघ, िैनगगंा या नद्या या भागासाठी िरिान होत्या. 

या वठकाणी ८० ते १२० सेंटीमीटर पाऊस िषघभरात पडत 

असे. त्याम ळे या वठकाणी श ष्क पानगळी िकृ्ष जास्त 

प्रमाणात होती. ही झाडं साधारणतत: उंच असायची. या 

भागात जी झाडं होती, इथे खैराचे झाड स द्धा होते. या 



खैराच्या झाडापासनू कात बनिला जात असे. तसेच 

िनात सापडणार् या वडंकापासनू शवििधघक औषधी 

बनिल्या जाई. तेिढीच झाडं या भागात नव्हती तर, 

अशाणा, बेहडा, चेरा, पळस बारतोंडी, धामण, वनंब 

धामण, टेंभ णी ही िखेील या भागात होती. काही 

लाकडाचा उपयोग इमारती लाकूड म्हणनू जरी होत 

असला तरी काही लाकडाचा उपयोग जळाि ू लाकूड 

म्हणनू होता.  

 वििभाघमध्ये ११ वजल्ह ेहोते. म ल्यिाान मँगनीजच्या 

खाणी नागपरू वजल्यात आह े मनसर इथे आहते. इथ े

असणार्या िनातनू जसा लाकूड वमळतो. तसेच येथ े

होणार्या प्रम ख वपकांपकैी उत्तम िजाघच्या कापसू, उत्तम 

प्रकारचा तांिळू. ह ेप्रम ख उत्पािन ि प्रवसद्ध बासमती 

तांिळू या भागातीलच.  

 चंद्रपरूला असणारे वसमेंट कारखाने महाराष्रातील 

वसमेंटच्या िजाघपैकी उत्तम िजाघ ठेित असतात. सिाघत 



जास्त महाराष्र पैकी वसमेंट कारखाने एकट्या चंद्रपरूला 

जास्त आहते.  

 महत्त्िाच े म्हणजे वििभघ प्रांत समदृ्ध प्रांत होता. 

त्यातच रब्बीची वपकं जातात म्हणनू उभा करण्यात 

येणारा गोसीख िघ प्रकल्प हा शेतकर्यांसाठी नव्ह ेतर येथ े

राहणार् या संपणूघ जनतेसाठी आत्मवनभघर करणारा प्रकल्प 

होता.  

विजया पोलीस महासंचालक बननू लोकाचंी सेिा 

करत होती. ती जयेशला आिडत होती. त्याला प्रत्यक्ष 

पावहलं नव्हतं वतनं. पण प्रत्यक्षात पाहायची वतची इच्छा 

होती. त्यांच्याच मागघिशघनातनू विजयाची कारकीिघ 

घडली होती.  

 जयेश मात्र एिढा वशकलेला नव्हता. व्हाट्सअप िर 

बोलताना वतनं वव्हवडओ कॉल करून त्याला पावहल ं

होतं. पण आता त्याला प्रत्यक्षात भेटण्याची इच्छा होत 

होती. त्यानं कमी वशकलेला असनूही केललेी मित... 



वशक्षण सोडलेल्या विजयाला अजनू वशक्षण घेण्याची 

पे्ररणा त्यानचं विली होती. त्याम ळे ती वशकली होती. 

नव्ह ेतर पोलीस महासंचालक बनली होती. तसेच की 

बहुतेक समाजातील बहुतेक वनराधाराचंी धात्री बनली 

होती. पण ती लोकांची धात्री बनली असली तरी याच े

सिघ श्रेय की त्याला िते होती.  

 विजया आपल्या बाळाला भरपरू विसरली होती. 

तेही जयेशच्याच प्रयत्नाने वतच्याशी बोलताना वतला 

िेळोिेळी सांत्िन द्यायचा ि वतला येणारी बाळाची 

आठिण विसरिायचा. त्याम ळे ती आज एिढी प ढ े

आली होती.  

 िोघांचे संभाषण होत असे. त्या संभाषणात 

शारीररक ओढीच्या ि राव्याच्याच गोष्टी होत होत्या. 

त्याम ळे शारीररक आवण वििाह बद्दलचं आकषघण कमी 

झालेलं होतं. जयेशचा प निघसनासोबत वििाह झालेला 

असल्यासारखा प नरघचना सोबत लढताना लढतानाच 



त्याला वििाहाची आठिण आली नाही. त्याला 

िाटायच ेकी त्याच्या मोठ्या भािाचा वििाह होईपयंत 

मित म्हणनू पैसा यायचा. परंत ू आपल्या भािाच्या 

पत्नीचे आगमण होताच तो पैसा येण े बंि झाले होत.े 

त्यालाही िाटत होते की त्यांच्या मोठ्या भािाची 

आपल्या िडीलाची सेिा करायची इच्छा असनूही तो 

केिळ पत्नीम ळे की सेिा करू शकला नाही. त्याम ळे 

पत्नी, म लगा वििाह करण्यासाठी तो तयार नव्हता. जर 

आपला वििाह केला तर आपलं मन पती-पत्नी ग रफटेल 

ि आपल्या आईची सेिा होणार नाही. जर पत्नी चांगली 

वमळाली तर ठीक, नाहीतर आपल्या हातनू आपल्या 

आईची सेिा होणार नाही. असे त्याला िाटत असल्यान े

त्यानं आपला वििाह केला नव्हता.  

 जयेशला आई फार आिडत होती. आईिर त्यान े

वनरवतशय प्रेम केले होते. त्याची आई आज म्हातारी 

झाली होती. आई त्याचा एकमेि आधार होती. त्याचा 



बाप मले्यानंतर आईनचं तर त्याला आधार विला होता. 

आईनं बापाची आठिण येऊ विली नव्हती.  

 ज्याप्रमाणे जयाची. आई म्हातारी झाली होती. 

त्याचप्रमाणे राम्याही. आता विजया खर् या अथाघने त्याची 

सेिा करीत होती. त्याला जपत होती. कारण त्यानचे 

विजयाला जपलं होतं. वतच्या स ख-ि ुःखात सहभागी 

झाला होता. अशातच तो मरण पािला होता. वतचा 

आधार गलेा. तसं वतला आता करमेनासं झालं.  

 विजया आता एकाकी झाली होती. राम्याची पत्नी 

म्हणजेच विजयाची आईही प िीच मरण पािली होती. 

आता राम्याही गलेा होता. त्यातनू वतला एकाकी िाटत 

होतं. वतला करमत नव्हतं. काही करायला स चत नव्हतं. 

अशातच वतची बिली त्या भागात झाली होती. ज्या 

भागात जयेश राहात होता.  

 विजयाची बिली झाले खरी. पण आता वतला 

जयेशची आठिण ताजी झाली आवण तशी ती एक 



वििस त्याला भेटायला आली. तशी ती भटेायला 

आल्यािर जयेशनं बोलली वतची ओळख आईला करून 

विली. त्याच बरोबर आईने वतला आत घतेलं. तसं 

बोलणं स रू झालं.  

 “ जयेश, कसा आह ेत?ू” 

 “अगिी छान आह.े” 

 “ त झी म लं?” 

 तसा तो गप्प होता. कारण त्याचं अजनू लग्नच झाल ं

नव्हत.ं पण वतला िाटत होतं की त्याचं लग्न झालेल ं

असनू त्याला िोन चार म ले असािीत. तशी ती परत 

बोलली,  

 “त झी म लं क ठे आहते?” 

 “त्याचं लग्न झालं नाय.” आई मधातच बोलली. 

तशी ती गप्प झाली. त्यानंतर बर्याच चचाघ झाल्यानं ती 

म्हणाली,  



 “येते ह ंजयेश.” 

 “रािनू जा. राहून जा.” आई म्हणाली.  

 “नगं, मग रावहल केव्हातरी.” 

 “बरं!” आईनं म्हटलं. तशी ती रिाना झाली.  

 विजया गेली खरी. पण आज वतला तो जयशेचा 

चेहरा आठित होता आवण त्यालाही विजयाचा चेहरा 

आठित होता. कालची व्हाट्सअप िर भेटणारी विजया 

प्रत्यक्ष भेटल्यानंतर वतचा चेहरा त्याला वििाह 

करण्यासाठी ख णाित होता. पण वतला िाटत होत ंकी तो 

आधी बोलेल. पण कसं बोलायचं म्हणनू ती गप्प होती. 

नव्ह े तर आपल्या मनातील इच्छा वतने आपल्या 

मनातल्या मनात िफन केल्या होत्या.  

 िोघंही एकमेकाशी बोलत होते. कधी कधी विजया 

त्याला भेटायला येत असे. तर कधी जयेश वतला 

भेटायला जात होता. आपसात एकमेकांशी ते बोलत 

होते. ते कधी प्रेमाच्या गोष्टी करीत होते. आता वतला 



बाळाची आठिण येत नव्हती. कधी कधी तर त े

गोसीख िघच्या भागात वफरायल जात होते. कधी कधी 

ररमवझम पाऊस यायचा. तसा तो शरीरािरुन ओथंबनू 

जायचा. तेव्हा पािसाचे त षार अंगािर रोमाचं उभे राहात 

होते. त्याच बरोबर आनिंही िाटत होता.  

 गोसेख िघचं रुप पालटलं होतं. जयेशनं केलेल्या 

विचारान सार गोसीख िघ प्रकल्प स रू झाला होता. त्यािर 

िोन जलविद्य त कें द्र स रू झाले होते. त्याम ळे 

वििभघिासीयांना िीज म बलक प्रमाणात वमळणे स रु झाल े

होते. तसेच िीज स्िस्तही वमळत होती. डाव्या आवण 

उजव्या कालव्यातनू तसेच या भागात असलले्या पाच 

वसंचन योजनतेनू लोकानंा वपण्याचे पाणी तसेच शेतीला 

पाणी वमळत होते. अशाच मोठ्या शहरातनू येणार्या नद्या 

स्िच्छ केल्या होत्या. तरीही कारखान्यातनू वनघणारे 

सांडपाणी निीत वमसळत होतं. त्या पाण्यािर निीन 

प्रकल्प सरकारने स रू करून ते पाणी उपयोगात आणल ं



होतं.  

 गोसीख िघ प्रकल्पाच्या पाण्यानं त्या भागातील शेती 

समदृ्ध बनली होती. ज्या भागात फि खरीप हगंामाची 

वपके व्हायची. त्या भागात आता रब्बीचा हगंाम स रू 

झाला होता. तसेच या भागात सरकारने उद्योगासाठीही 

जागा विल्यानं कारखान ेउभे रावहले होते. या कारखान्यात 

आजबूाजचूी प्रकल्पग्रस्त म लं कामािर लागली होती. 

नव्ह ेतर त्यांचे पोट भरीत होती.  

 ज्याप्रमाणे या भागात कारखाने उभारले गेले होते. 

त्याच बरोबर या भागात अभयारण्य वनमाघण केले होते. 

या अभयारण्यात स्थावनक भागातील िेगिेगळे पक्षी ि 

प्राणी होते. ह ेपक्षी ि प्राणी पाहायला वििशेातील पयघटक 

येत होते. तसेच त्या वठकाणच्या सौंियघ पाहून तपृ्त होत 

होते. त्यातनू आललेा पसैा हा या अभयारण्याचा विकास 

करण्यासाठी िापरला जात होता. तसाच काही पैसा 

कराच्या रूपात सरकारला जात होता.  



 अभयारण्या सोबतच या भागात मोठ्या प्रमाणात 

पश पालन ि ि ग्ध व्यिसाय स रू झाला होता. लोक 

पश पालन आनंिानं करीत. कारण या भागात सरकारन ं

िन विकवसत केलं होतं. त्याम ळे जनािरांना चरायला 

भरपरू जागा होती. त्याच लोकांनी मत्स्य व्यिसाय स रू 

केला होता. पण ह ेजरी खरं असल ंतरी पश पालन ि ि ग्ध 

व्यिसायाला तसेच मत्स्य व्यिसायाला सरकारी यंत्रणा 

परिानगीचे पत्र बनिायला लाित होती. परिानगी पत्र 

सामान्य माणसू बनि ूशकत नसल्याने तो ि ुःखी होता. ती 

यंत्रणा परिानगीचे पत्र बनिायला लाित होती. त े

परिानगी पत्र सामान्य माणसू बनि ूशकत नसल्याने तो 

ि ुःखी होता. तो आपल्या घरातच लहान स्िरूपात 

पश पालन ि ि ग्ध व्यिसाय करीत होता. गोसीख िघमध्ये 

लोकांची जागा गेली खरी. पण प निघवसत भागात त्या 

बिल्यात लोकांना भरपरू जागा वमळाल्यान प निघवसत 

झालेली मंडळीही आपल्या जागेत पश पालन ि ि ग्ध 

व्यिसाय करीत होती. काहींनी रोपिावटका तयार केल्या 



होत्या. तर काहींनी िगेिेगळे उद्योग थाटले होते. लोक 

आत्मवनभघर झाले होते. काहींनी मंगल कायाघलय बांधल े

होते. गोसीख िघच्या प्रकल्पानं काही लोक नक्कीच 

आत्मवनभघर झाले असल ेतरी काही लोक अजनूही ि ुःखी 

होते.  

 जे लोक ि ुःखी होते. त्यांच्या ि ुःखाच ेकारण होत े

त्यांची पिूीची जागा. ज्या जागेत त्यांच्या प रखानी 

वकत्येक वपढ्या काढल्या होत्या. ते प निघसीत झाल े

असले तरी अजनूही त्या भागातील आपल्या जागेिर 

जात होते. त्या जागेला नमन करीत होते, नव्ह ेतर काही 

जण त्या भागात मत्सशेतीही करीत होते. कारण शेती ही 

निीच्या पाण्याने होत नव्हती. वतथे िलिल वनमाघण झाली 

होती.  

 जयेशनं विचार केल्यानतंर गोसीख िघ निं रुप घेिनू 

आलं होतं. हा प्रकल्प नक्कीच वििभाघसाठी योगिान 

ठरला होता. तेथे असणार्या प्रत्येक माणसू संपन्न बनला 



होता. पण अजनूही काही लोकाचंे प्रश्न वशल्लक होते. त े

प्रश्न वमटिण्यासाठी ही मंडळी अजनूही न्यायालयात 

भांडत होते. आपल्या प िघजांच्या आठिणींना उजाळा 

िणे्यासाठी. त्यांना गोसीख िघ नको होता. पररितघनही नको 

होतं. तसे त्या लोकांच्या मतासाठी काही नेतेमडंळी ही 

हिा भरून राजकारण करीत होते. आपल्या स खासाठी त े

आपल्या स्ितुःचा जीि द्यायला तयार होते, नव्ह ेतर त्या 

भागात घर असतानाही राहात होते िा प निघवसत के्षत्रातनू 

जाणे-येणे करीत होते. तेथे जीि धोक्यात घालनू...  

 ज्याप्रमाणे राम्या मरण पािला होता. त्याचप्रमाण े

जयेशची आईही मरण पािली होती. आता जयेशही 

विजयासारखा एकाकी झाला होता.  

 जयेश एकाकी झाला खरा, पण आता त्याला घरी 

करमत नव्हतं. घरी पश धन सारं काही होतं. त्यांची काम 

करता करता त्याचा वििस जात होता. पण रात्र मोठी जड 

जात होती. आपल्यालाही समजनू घेणारी जीिनसंगीनी 



असािी असे त्याला िाटत होते. पण आता त्याला 

म लगी कोण िणेार! कारण िय झालं होतं. आईची सेिा 

करता करता त्याचं िय वनघनू गेल ंहोतं. तसे पाहता आई 

असताना त्याला वििाहाची वचंता वििाहाची वचंताच 

िाटली नव्हती. पण आता एकाकी ज्याम ळे त्याला आता 

जीिंसंवगनी ची गरज िाटत होती. कधी कधी तो विजय 

बोलनू घेत असे पण वकती बोलणार काय बोलणार, 

त्याला प्रश्न पडत असे अशातच त्याला आईची आठिण 

यायची.  

 आई ही मतृ झाली होती. तशी विजया एकाकी 

झाली होती. वतला करमत नव्हतं. तसेच ती आज 

म्हातारी झाली होती. वतचा ही वििस चांगला जायचा 

नाही. पण रात्रीचा काळ. वतलाही रात्र काढणं कठीण 

जायच.ं त्यातच जीि गमविण्यासाठी त्यांच्याशी ती 

बोलायची. आपल्या स खि ुःखाच्या गोष्टी शेअर 

करायची. तशी ती आता वििभाघतच राहत होती. माळीण 



आवण प ण्याचा भाग केव्हाच स टला होता. तसं पावहल ं

तर माळीण स संपन्न झाल्यानं ि त्या माळीणला गतिैभि 

प्राप्त झाल्यानं माळीणला काहीच प्रश्न उरले नव्हते. सिघ 

लोकांना काम वमळालं होतं. तसेच आजबूाजचू्या 

पररसरात कारखाने उघडल्याने बेरोजगारी संपली होती. 

त्या डोंगरात काट्याक ट्यात जाणे त्या जंगली श्वापिाच े

पोटाचे अन्न बनणे या गोष्टी आता कमी झाल्या होत्या. 

पण आजही त्या माळीणचा थळगा वशल्लक होता. 

आपल्या मलब्यातील आठिणी जागिीत...  

 विजयाला िाटत होते की रात्रीचा प्रहर वतला कठीण 

जातेय. कोणीतरी जीिनसाथी असािा असा 

म्हातारपणाच्या सोबतीला. पण वतची वििाहाची 

इच्छाच नव्हती. हचे िाटत होतं. पण जयेशची वििाह 

करण्याची इच्छा होती. याचे कारणही तसंच होत.ं त्याला 

वलि इन ररलेशनवशप मंजरू नव्हतं. कारण त्याला 

कोणाला धोका द्यायचा नव्हता. तसा विचार करून 



त्यांना विजयाला फोन लािला.  

 “हलेो विजया.” 

 “ हलेो जयेश. बोल कसा आहसे बरे?” 

 “बरा आह.े” 

 “काही प्रॉब्लेम?” 

 “ नाही. कोणते प्रॉब्लेम नाही. एक समस्या 

सताितेय.” 

 “कोणती?” 

 “पण त झ्या प ढे सांगायला लाज िाटते.” 

 “ का रे. बोल बोल. मी मैत्रीण नाही का त झी. तर 

वनसंकोच बोल. आता जीिनातल्या या घडीला त ूमला 

आपल्या ि ुःखात सहभागी नाही करशील तर कोणाला 

करशील. बोल.” 

 “त ूरागािणार तर नाही ना.” 



 “नाही रागिणार. बोल.” 

 “ ह े बघ, त ू एकटीच राहते. मीही एकटाच. पण 

आता मला िाटते की आपण वििाह करािा. एकत्र 

राहाि.ं त ला मंजरू आह ेका नाही?” 

 “नाही. जयेश ह ेत ूका बोलत आहसे?” 

 “अगं तचू तर म्हटलं ना की रागािणार नाहीस 

म्हणनू. म्हणनू मी बोललो. सॉरी बर का.” 

 “सॉरी कशाला म्हणतेस? माझी इच्छा आहचे. पण 

मला वििाहासारखं बंधन नको. आम्ही वििाह केलाच 

मागे. पण फसली. केसही टाकली त्याचेिर. पण हारले. 

माझा बाळ मला वमळाललेा नाही. तो त्यालाच वमळाला. 

माझे च कले. मी त्याला सोडून द्यायला नको होतं. पण 

एक सांग, या अध्याघ ियात त ला ह े वििाहाचं खळू 

स चलचं कसं?” 

 “अगं माझा वििस बरा जातोय. पण रात्रभर झोप 

लागत नाही. वचंता सतािते आह.े आता ह ेम्हातारपण 



आलंय. या म्हातारपणात मला म लगी तरी कोण िणेार? 

म्हणनू त ला विचारलं. प न्हा विचारतो की त ूमाझ्याशी 

लग्न करशील?” 

 “नको रे जयेश. आता वििाहाचा म द्दा नकोच. 

आपण असेच एकमेकांशी बोलत बोलत काढू आपल ं

म्हातारपण.” 

 “ बरं जाऊ ि.े मला एक सांग. आपण व्हाट्सअपिर 

ि फोनिर केव्हापयंत असं बोलत राहणार? नको करू 

वििाह, पण आपण एकत्र तर राहू शकतो. तसा प्रािधान 

नाही का कायद्यात?” 

 “आह.े तसं प्रािधान आह.े आपण वलव्ह इन 

ररलेशनवशप अंतगघत राहू शकतो एकत्र. पण त ू तयार 

आहसे का?” 

 “ हो. मी तयार आह.े” क्षणाचाही विलंब न लािता 

तो म्हणाला.  

 “ पण मला त झं बंधन नको. पण एक सांग त ूवििाह 



का केला नाही?” 

 “ बंधन घालायला मी काय त झा निरा राहणार 

का?” 

 “ ठीक आह,े मी सांगते तसं.” 

 जयेश विचार करीत होता. वलव्ह इन 

ररलेशनवशपचा. वििाह करून म ले पैिा करण्यापेक्षा वलि 

इन ररलेशनवशप अंतगघत रावहललें बरं. असं त्याला िाटत 

होतं. तशी त्याला आई आठिली. तसा तो म्हणाला,  

 “आई माझं सिघस्ि होती. वतनं उन्हातनू सािलीत 

नेलं. िधू पाजलं. वशकिलं. लहानाचा मोठा केलं. नव्ह े

तर आपल्या तोंडचा घासही विला. ती मला उच्च वशक्षण 

घ्यायला नकार िते नव्हती. पण मी तरी काय करू? 

पररवस्थतीत आड आली. त्यातच प निघसन आवण माझ्या 

िवडलांच्या प्रकृतीने माझं वशक्षण गेलं. जर मी अशा 

आईम ळं वििाह न करता क िारा रावहलो तरी त्याचा मला 

पिाताप नाही. माझ्या आईने मला मायचेा ओलािा 



विला. प निघसनाच्या काळात मी रडत होतो. पण माझ्या 

आईनं अश्र ूप सले. वतन ंसांत्िन केलं माझं. िाईट गोष्टी 

करण्यापासनू अडिलं. माझा भाऊ जेव्हा बेईमान 

वनघाला, तेव्हा वतने माझ ेकाहीएक ऐकले नाही. पण वतन े

मला ढळूही विले नाही. जेव्हा माझे बाबा गेले, तेव्हाही 

मला वतनं आधार विला. महत्िाचे सांगायच ेम्हणजे माझी 

आई माझ्यासाठी रात्र रात्र राबली.  

 आपण मात्र स्िाथी. आपण थोडेसे मोठे झालोच तर 

आपले विचार माित नाही आपल्या मनात. मग याच 

विचारात क विचारही येतात आपल्या मनात. मग आई 

वकतीही चांगलं सांगत असली तरी वतच े विचार 

आपल्याला पटत नाही आवण त्याचबरोबर आपण 

वतच्या विचाराचा त्याग करतो. आपल्याला ि सर् याचे 

विचार चांगले िाटतात. त्यातच ती म लगी असेल तर मग 

विचारता सोय नाही.  

 विजया ती प्रेयसी आपल्याला हिीहिीशी िाटते. 



वतच्यासोबत जगािेसे िाटते. वतच्यासोबत आपल्याला 

राहािेसे िाटते. ती आपल्याला जीि की प्राण िाटते. ती 

जिळ राहािी असं िाटतं आवण अशातच ते पे्रम िाढत 

जािनू आपण वतच्याशी वििाहबद्ध होतो.  

 निीन आलेली म लगी. आपण वतच्या इिल्याशा 

प्रेमािर वफिा झालेले. ती आपलं मन ओळखते. वतला 

त मच्या घरी पाय रुतिायचे असतात. रुतबा वनमाघण 

कराियाचा असतो. त्याचाच फायिा ती घेते. ती त मच्या 

कानाशी लागते. त मच्या विश्वासाला तडा जाईल याचा 

वतला विचार नसतो. त्यातच ती आपला विश्वासघात 

करते एक वििस. जी आई... ज्या आईनं एिढं जपलं. त्या 

आईला आपण त्या निीन स न म्हणनू आलले्या पोरीच्या 

हातचे बाहुले करीत असतो. ती आिशे िणेारी अवधकारी 

असते आवण आपण वतचे नोकर. मातपेृ्रम आपलं विफल 

होतं. आपण वतनं जे काही आपल्यासाठी केलं, ते सारंच 

विसरतो आवण या नव्या म लीला पे्रम ितेो. हिं तर वतच्या 



बोलण्यातनू आपल्या आईची रिानगी िधृ्िाश्रमात 

करतो. पण पत्नीला सोडू शकत नाही.  

 आज घरोघरी अशाच गोष्टी स रु आहते. आपण 

रामायण मोठ्या आिडीनं पाहतो. पण तसे िागण्याचा 

प्रयत्न करतो का? त्यातील काही काही गोष्टी खरंच 

वशकण्यासारख्या आहते. पण आपण तसे िागण्याचा 

प्रयत्न करतो का? तर याचं उत्तर नाही असेच आह.े  

 ज्या रामायणात कैकेयी साित्र आई जरी असली 

तरी रामानं वतनं विलेला िनिास सहषघ वस्िकार केला ि 

हसत हसत जंगलात गलेा. वकती मोठं मातपेृ्रम आवण 

आपण साधं बोलणं तहेी सख्ख्या आईचं सहन करु 

शकत नाही. त्यानं तर जनतेसाठी सीतचेी अवग्नपरीक्षा 

घेतली. आपण आपल्या सीतेसाठी आई सोडतो आवण 

स्ितुः पोरके होिनू जातो.  

 घरोघरी हाच पोरकेपणा आज कलीकाळात 

पाहायला वमळतो आह.े कोणीही वशकून मोठा अवधकारी 



झाला असले, पण त्यानं जर आईला त्रास विलाच तर 

त्याच्या जगण्याचा काहीच फायिा नाही. आई ग रु आह,े 

कल्पतरुही आह.े पण केव्हा? जेव्हा वतला आम्ही 

म्हातारपणात मान.ू वतचा गौरि करु. वतला ि ुःख होणार 

नाही असे िाग.ू नव्ह ेतर आपल्या स खाचा त्याग करुन 

आईच्या म्हणण्यान सार म्हातारपणी िाग.ू आईला पोरके 

िाटणार नाही. अशीच आपली रहनसहन असले.  

 आपली आई अन भिी असते. उन्हाळे पािसाळे 

वतनं पावहलेले असतात. म्हणनू वििाह करतांनाही 

आईची पसंती असािी. काही काही महाभाग वििाह 

करतांना मायबापाची पसंती नसते. आईबापाला समजत 

नाही याचा विचार करीत ते वििाह करतात. मग फसतात 

एखाद्या वचत्रपटातील कथानकासारखे. शेिटी काय होत ं

तर विनाश... भांडणं... ताटात ट ि घटस्फोट. ह े जर 

टाळायचं असेल तर मायबाप सांगतात. तसंच िागाि ं

वििाह करतानंा.  



 पिूीही वििाह व्हायचे. मायबाप पोटाला क ं कू 

लािायचे. पण आता तसं तर नाही. आपल्यालाही म लगी 

पसंत करण्याचा अवधकार आह.े पण खरंच आपली 

पसंती ही आपण रास्त तरी ठरि ूशकतो का? ठरिीत 

असाल तर ठीक आह.े कारण आईला पोरकं िाटायला 

नको. जेव्हा त म्ही वतला िधृ्िाश्रमात टाकता ना. तेव्हा 

खरंच आईला जग पोरकं झाल्यासारखं िाटतं. वतला 

िाटतं की असली म लं मला नसती झाली तर बरं झाल ं

असत.ं मी िांझ असते तर अगिी बरं झालं असत.ं बेकार 

अशा म लाला मी जन्म विलाय आवण बेकारच असा 

बाळ जन्माला घातलाय. माझ्या भािाच्या बाबतीत हचे 

झालं. लग्न होईपयंत मला पैसे पाठित होता तो. पण 

माझी िवहनी आली असताना त्यानं आपला पवित्रा 

बिलला. त्यानं पैसे पाठिणे बंि केलं. नव्ह े तर प णघ 

संकटात आम्हाला सोडून तो आम्हाला विसरून गेला.  

 विजया, आजच्या जगात असे आह े की आपण 



कोणािर पे्रम जरी केलं तरी ती चांगली वनघेलच असे 

नाही. िदृ्धाश्रमात आईला जेव्हा टाकतो, तेव्हा वतला 

म लगा, सनू, नातिडें विसत नाही. आपल्याला िाटते की 

आईला सोडू नये. पण आपण आपल्या पत्नीलाही सोडू 

शकत नाही. पत्नी एकतर मी नाहीतर ती असं जेव्हा 

म्हणत,े तेव्हा प रुषांच्या पौरुषत्िाची हत्या होते. त्याला 

काय करािं ि काय नको ते स चत नाही. ह ेमला मावहत 

असल्याम ळे मी आतापयंत माझ्या आईसाठी वििाह 

केलेला नाही.  

 विजया, मला मी वििाह न केल्याचा पिाताप 

नाहीच. वििाह केल्यानंतर माझीही गत माझ्या 

भािासारखीच झाली असती. माझी पत्नी जर माझ्या 

मतानं िागली नसती तर मी काय केलं असतं. शेिटी 

आईला सोडण्यावशिाय पयाघय नसता. मग माझी आई 

क ठे गेली असती? मी आईली सोडलं नाही. भरपरू सेिा 

केली. आता म्हातारपण आलंय. त्यात माझा काय िोष? 



पण विजया त ला विचारतोय की आता त ूत झा वनणघय 

लिकर सांग. कारण आता ह े वििसं काढण ं कठीण 

झालंय.” 

 “मलाही अगिी तसंच िाटते. जे मी शब्िात सांग ू

शकत नाही. लिकरच मी माझा वनणघय कळिेल. ठीक 

आह.े आता ऑवफसला िेळ होतो मला. मी फोन ठेिते. 

बाय.” 

 वतनं फोन बंि केला होता. त्याच बरोबर त्यान ं

बोलणे बंि केलं होतं.  

 िोन-तीन वििस झाले होते. विजयाचा फोन 

जयेशला काही आला नाही. विजयानही त्याच्या 

व्हाट्सअप िरचे मेसेज उचलले नाही. त्याम ळे परेशान 

झाला होता. तसा वतला तो फोन करीत होता. पण ती 

फोनपण उचलत नव्हती. त्याम ळे वचंता सताित होती. 

वतला काय झालं असेल? का नाही? असं सारखं 

जयेशला िाटत होतं. वतची प्रकृती... किावचत आपल्या 



बोलण्याचा राग... आपण असा वतला बोलायला नको 

होतं. असं त्याला िाटत होतं. तसा चौथ्या वििशी वतचा 

फोन आला.  

 “हलॅो जयेश क ठे आह?े” 

 “वजथे होतो वतथचे आह.े का बरं?” 

 “आज मला स ट्टी आह.े आज सांजच्याला खाली 

आहसे का?” 

 “होय. मी खालीच असतो. मला काम नाही.” 

 “ वफरायला नेशील?” 

 “ येणारच ना. का बरं?” 

 “ त ला एक वगफ्ट द्यायचं आह.े” 

 “कोणतं?” 

 “ते नंतर कळेल.” 

 तसा तो गप्प झाला.  



 सायंकाळ झाली होती. तसा जयेश तयार झाला ि 

वतची िाट पाहत बसला. त्याला तशी आता वचंता 

उरललेी नव्हती. कारण घरचं पश धन त्यानं आई 

गेल्यानंतर विकून टाकलं होतं. कारण त्या पश धनाची 

सेिा करणं आता त्याला जमत नव्हतं. पण पोटासाठी 

मात्र त्यानं घरीच रोपिावटका बनिली होती. या 

रोपिावटकेचं त्यानं प्रवशक्षण केलं होतं. परंत ू आता 

आपल्या रोपिावटकेत तो कलमा तयार करीत होता. त्या 

कलमांना आज बाजचू्या गािातील शेतकरी काही पसेै 

िऊेन विकत घेऊन जात असत. नव्ह ेतर पैसे िते असत. 

या कलमांच्या वििीतनू जो पैसा यायचा. त्या पैशात 

त्याचा उिरवनिाघह चालत असे.  

 थोड्याच िेळात सजनू धजनू विजया आली. वतन ं

स्ितुःची गाडी त्याच्या घरासमोर उभी केली. तसा वतन ं

जयेशला आिाज लािला.  

 “जयेश क ठे आह?े ये बाहरे. गाडीत बस. चल 



वफरायला.” 

 “विजया, पाणी िैगेरे...” 

 “नको बाटली आह ेमाझ्याकडे.” 

 “बरं.” तो म्हणाला. त्यानं घराला क लपू लािल ं

आवण लाईट लािला होता. तो गाडीत बसला. तशी ती 

गाडी भरधाि िेगात वनघाली. तसा तो म्हणाला,  

 “ क ठे जातोय आपण? गोसेख िघ तर वतकडे आह े

आवण त झी गाडी उलट विशेने जात आह.े आपण 

गोसेख िघ धरणात वफरायला चाललो की ि सरीकडं 

चाललो?” 

 “ नाही. गोसीख िघला नाही. ि सरीकडे जात 

आहोत.” 

 “ पण क ठे?” 

 “ त ला कळेलच. पण सध्या चपू बैस थोडािळे.” 

तसा तो गप्प रावहला. गाडी मात्र चालत होती त्या वसमेंट 



रस्त्याच्या भरधाि िाटेनं. प ढे मात्र डोंगर आलं. तशी 

गाडी त्या डोंगरािर चढत नव्हती. ह े वतने पडताळलं. 

त्यािेळी त्या डोंगराच्या पायथ्याशी वतनं गाडी उभी 

केली. तसे ते उतरले. ते िोघे जण त्या डोंगराच्या पायर् या 

चढायला लागले. तसा तो म्हणाला,  

 “आपण क ठे चाललोय?” 

 “ तू गप्प राहा. मी त ला सरप्राईज वगफ्ट िणेार 

आह.े” तसा तो परत गप्प रावहला. ते पणूघ डोंगर चढून 

गेले होते. तोच त्या डोंगरािर असललें मंविर विसलं. तसा 

तो म्हणाला,  

 “ त ला मंविराचे िशघन घ्यायचं होतं.” 

 “आवण त ला सरप्राईज वगफ्ट द्यायचं होतं.” 

 “कोणतं?” 

 “जरा धीर धर.” तसे ते ित्त मंविरात पोहोचले. तस े

वतथं काही लोकही होते. त्याचबरोबर तो भटजी. लग्नाची 



तयारी करीत असल्याचे विसले. ते म्हणाले,  

 “आली पोरी.” 

 “ हो.” 

 “क ठे आह ेम लगा? क ठे आह ेतो म लगा?” 

 “हचे ते.” वतनं डोक्यािर पिर घेतला. जयेशकडे 

एक कटाक्ष टाकला ि परत म्हणाली,  

 “ हाच म लगा. माझा होणारा पती.” 

 “बस पोरा या पाठािर.”  

 जयेशच्या ते शब्ि कानािर पडले. तसा तो 

आियघचवकत झाला. त्यानं कधी स्िप्नातही कल्पना 

केली नव्हती की विजया वििाहाला होकार िईेल. कारण 

ती वििाहाला नकारच िते होती. मग काय त्याला फार 

आनंि झाला होता. पण तरीही तो म्हणाला,  

 “विजया, ह ेकाय?” 

 “आपला वििाह. का? त ला मी पत्नी म्हणनू 



स्िीकार नाही का? मी तर त झ्याशी लग्न करायला तयार 

झाली आह.े सिघ तयारी करून. ह,ं त झा नकार असेल तर 

आत्ताच सांग.” 

 “नाही. तसं नाही.” 

 “ मग वििाहाला तयार आहसे ना त?ू” 

 “हो, मी त झ्याशी वििाह करायला तयार आह.े” 

 “आवण एक सांग. मी त ला पसंत आह ेका?” 

 “हो, नक्कीच. त ूमला पसंत आहसे.” 

 “तर मग बस पाटािर.” 

 तसा जयेश पाटािर बसला. वतही पाटािर बसली. 

तसेच भटजीनं मंत्र म्हटले ि थोड्याच िेळात त्यांचा 

वििाह पार पडला. ते पती-पत्नी बनले.  

 विजयानं भटजीला िवक्षणा विली. तशी ती त्या 

जयेशसमिेत ती डोंगर उतरू लागली. आज ते िोघे पती-

पत्नी बनले होते. तसे सिघ संकटमय जीिन संपले होते.  



 आज तो स खी होता. आपला भािापेक्षाही. कारण 

त्यानं आपल्या आईची ि िवडलांची वनत्य सेिा 

केल्याम ळे त्याला चांगलं जीिन पाहायला वमळालं होतं.  

  

विजया ि जयेश पत्नी बनले होते. आता ती ख श 

होती. कारण त्यांच्या अपेक्षा पणूघ झाल्या होत्या. आता 

तसं पावहल्यास त्या िोघांचे प्रश्न जरी िेगळे असले तरी 

त्यांनी भोगलेल्या यातना काही अंशी समान होत्या.  

 विजया आज त्याच्या घरी राहात होती. तशी वतची 

नोकरी याच भागात होती. कधीकधी ती माळीणला जात 

असे. वतथे असलले्या िाचनालयाला भेट िते असे. नव्ह े

तर आशा फाउंडेशनमध्ये असलले्या या लोकांमध्ये 

वमसळत असे. त्यात असलेल्या बाळाचंी चौकसी करीत 

असे. पैसाही िते असे. तसं पाहता आता जीिन जगत 

असताना आज वतला ि ुःख िाटत नव्हतं. तसं पावहल्यास 

आता ि ुःख तरी कसे िाटणार. कारण आता वतच्या 

जिळ जयेश होता. ज्याच्या सोबत जगताना वतला हायसं 



िाटत होतं.  

 ते अध्याघ ियाचे झाल े होते. त्यांच्या त्या अध्याघ 

ियामध्ये त्याचंा वििाह झाला होता, नव्ह ेतर विजयान ं

नकार विल्यानंतरही वििाह केला होता. ते आता एकत्र 

राहत होते. तसा िोन्ही भागातील प निघसनाचा प्रश् न 

वमटला होता. पण त्याचंा प्रश् न बाकी होता. विजयान ं

आज वििाह केला खरा. पण त्यांचाही एक प्रश्न होता. तो 

प्रश्न म्हणजे त्यांच्या वििाहाला पाच िषे झाली तरी 

त्यांना बाळ झालं नव्हत.ं नव्हतेर होणारंही कसं? म्हणज े

बाळ होण्याचा काळ गले्यानंतर त्याचंा वििाह झाला 

होता.  

अशातच विचार करीत विजया वचंतेत राहू लागली. 

ती वचंता पाहात एक वििस जयेश वतला म्हणाला,  

 “ विजया, कसली वचंता सताितेय त ला? त ला मी 

िररोज पाहतो. कसल्यातरी वचतंेत असतेस. काय 

भानगड आह?े” 



 “असते वचंता ऑवफसमधील. ररटायरमेंट जिळ 

आलं. तशी ती भविष्यातील वचंता सतािते.” 

 “ वचंता... भविष्यातील कोणती वचंता सताित े

त ला? अन ्भविष्य का पाहायचं? आलेला वििस गोड 

करायचा सोडून त ला वचंता िाटते. वतही भविष्यातील 

वचंता.” 

 “नाही. कशाला करू भविष्यातील वचंता? उद्याचा 

वििस कसा उजाडेल ह ेसांगणे कठीण. कोणता माणसू 

केव्हा मरेल ह ेकाही सांगता येत नाही. ह ंएक आठिल ं

मला. सांग की त ला भविष्यातील कोणत्या वचंता सताित 

आहते?” 

 “आपल्याला मलूबाळ नाही ना. ती वचंता सताित े

मला.” 

 “ मलूबाळ... कशाला हिी म ले?” 

 “त ला मलूबाळ नाही पावहजे का? का बरं नाही 

पावहजे?” 



 “अगं म लं प्रत्येकांना हिी. मला ही हिी. पण 

आपल्याला कसं होणार मलूबाळ?” 

 “म्हणज?े” 

 “आपला वििाहाला बराच उशीर झाला. आपला 

तारुण्याचा काळ गेला. ज्या काळात म लं होऊ शकत 

होती. तो काळ आपण ि सर्याच्या स खासाठी जगलो. त ू

त्या माळीणमध्ये लोकांचा अन्याय िरू करीत होती. 

त्यांच्या म लाबाळांच्या वशक्षणाच्या सोयी करीत होती. 

अन ् मी त्या गोसेख िघच्या शेतकरी तसेच अन्यायग्रस्त 

लोकांसाठी लढत होतो. जेव्हा आपले उद्योग यशस्िी 

झालेत. तेव्हा आपण वििाह केले. मग कसे होणार 

मलूबाळ? म्हणनू त ला सांगतो हा म लाबाळाचंा प्रश्न 

सोडून सोडून ि.े” 

 “होय. मी हा प्रश्न सोडून िईेल. वचंता सोडून िईेल. 

पण म्हातारपणानं कोणाला सोडलं. त ला मला सिांना 

म्हातारपण आह.े तेव्हा या म्हातारपणात कोण पोसेल 



आपल्याला? ती वचंता सताित आह.े अरे त झ े म्हणणे 

बरोबर असली तरी ही वचंता नाही का त ला?” 

 “अगं ही वचंता जरी केली तरी त्याचा उपयोग आह े

का? आपण वचंता जरी केली तरी त्या वचंतेिर उपाय तरी 

आह ेका आपल्याजिळ? नाही ना. मग कशाला वचंता 

करायची?” 

 “ह ंएक उपाय आह ेमाझ्या जिळ.” 

 “ कोणता उपाय? जरा मला तरी कळू ि.े” 

 “आपण एखाि ंबाळ ित्तक घेतलं तर.” 

 “ह,ं हा उपाय बरोबर आह.े पण आपल्याला कोण 

िणेार ित्तक मलू. ित्तक घ्यायचं असेल तर मोठा म लगा 

घ्यािा लागेल. लहान घतेला तर त्याला लहानाचा मोठा 

करािा लागेल. त्याचे पालनपोषण करािे लागेल. तेिढा 

िेळ आह ेका त झ्याजिळ?” 

 “ िेळ नसला तरी िेळ काढािा लागले ना.” 



 “ हो, त झं म्हणणं बरोबर आह.े पण...  

 “पण काय आता?  

 “अगं त ू आकषघण जी समाजसेिा केली. आशा 

फाउंडेशन वनमाघण केल.ं तेथील लेकराची जोपासना 

केली. त्यांचं काय होणार? जराही विचार केला का 

याचा? जर आपण आपली म्हातारपणाची सोय म्हणनू 

लेकरू ित्तक घेतलं तर त्या वबचार् या... त्या क मारीमाता 

नव्ह ेतर ती आस लािनू येणारे िाचनालयातील लेकरं... 

ते अनाथालयातील ते बाळ. वबचारे प न्हा अनाथ 

होतील.” 

 “ते कसे अनाथ होतील?” 

 “अगं एकिा का आपल्या घरी बाळ आल ंकी लोभ 

वनमाघण होईल आपल्याला बाळाबद्दल. आपण आपला 

पराया ह ेओळखायला लाग.ू मग आपण जे काही जमि.ू 

ते खचघ करण्याची आपली तयारी राहणार नाही. 

आपल्यात स्िाथघ येईल. आपण मग आपल्या बाळासाठी 



जमिण्याचा विचार करू. त्यानंतर जी मित आपण 

आशाच्या माध्यमातनू समाजातील गोरगरीब म लं, 

क मारीमाता ि अनाथांना करीत असतो. ती मित आपण 

करू शकणार नाही.” 

 “ ह,ं त झं म्हणणं बरोबर आह.े पण एक सागं ू

विजया.” 

 “ बोला. काय सांगायच ेते?” 

 “अगं या गोरगरीब म लांनाच लेकरु मान. त्यांनाच 

प्रेम ि.े क मारीमातांना पे्रम ि.े त्यांच्या समस्या सोडि. तचे 

त ला म्हातारपणात पोसतील. त झे म्हातारपणातील बाळ 

बनतील. नव्ह ेतर त्याच्यासोबत िािरतानंा त ला कशाची 

वचंता नाही राहणार.” 

 “ ह,ं बरोबर आह े त झं. मी याचा विचारच केला 

नव्हता. पण आता मी ठरिणार की मी आता कोणत्या 

म लाला ित्तक घेणार नाही, तर समाजातील याच 

मंडळींना मित करेल. ज्या क मारी मातां आहते. 



त्यांच्यासाठी जगेन. त्यांना आपले समजेन. त्यांना मित 

करून त्यांच्या आय ष्याच्या अंवतम श्वासापयंत त्यांनाच 

आपलं लेकरुही समजेन.” 

 विजया आता नोकरीिरून ररटायडघ झाली होती. 

वतला आता पेन्शन लाग ूझाली होती. प ष्कळ सारा पैसा 

वतला वमळालेला होता. तो पैसा वतने आपल्या 

म्हातारपण साठी बँकेत ठेिला होता. तसचे जयेशसोबत 

राहू लागली होती, तर कधी कधी ती माळीणला जात 

असे. ती तेथील िाचनालयाला भेट िते असे. तर कधी 

ज्या ज्या वठकाणी आशा फाउंडेशनच्या समस्या 

असायच्या. त्या संस्थांना मागघिशघन करीत असे. 

त्याचप्रमाणे आपल्या पेन्शनमधनू काही पैसा त्यांना 

याकामी िते असे. सिघतोपरी मित करीत असे. यात वतला 

आनंि िाटत होता. जयशेही या कामी वतला मित करीत 

असे. तसे आता जास्तच ते म्हातारे होत चालले होते.  

 त्या थंडीचे ग लाबी वििस स रू होते. तसेच घरातही 



थंडी िाजत होती. सकाळ झाले होती. विजया उठली. 

जयेश मात्र झलेम उठायचा होता. आता वतला काय 

मावहत होते की वनयतीनं वतच्या सोबत डाि साधला 

आह.े वतला िाटलं की नेहमीप्रमाणे जयेश झोपललेा 

आह.े तशी कामे करता करता िेळ वनघनू गेला. तशी 

उठायची िेळ झालेली असनूही जयेश न उठल्यान ं

विजयानं आिाज विला.  

 “जयेश, जयेश.” 

 जयेशला आिाज विला खरा. तरी जयेशच्या 

कमर् यातनू आिाज आला नाही. तसा वतला राग आला. 

तशी रागाच्या भरात ती आतमध्ये गलेी. पण त्या 

थंडीच्या वििसात जास्त काम करून झोपला आह ेअशी 

कल्पना करून वतनं त्याला प न्हा आिाज विला. पण तो 

उठललेा नसल्यान े त्याच्या तोंडािरचं पाघंरून काढलं. 

तर पाहतो काय तो झोपलेला नसनू मतृ झालेला होता. 

वतनं बराच आिाज ििेनू पावहला. पण जयेशचं न 



उठल्यानं प ष्टी झाली होती.  

 जयेश मरण पािलेला होता. ती आता परत एकाकी 

झाली होती. पती केलाही, पण तो काय, जिळपास पंधरा 

ते िीस िषघ पावहजे तेिढ ंस ख वमळालेलं होतं. तसं वतला 

मावहती होताच ती हबंरडा फोडत रडायला लागली होती.  

 वतचं रडणं आजबूाजलूा ऐकायला गलें. 

त्याचबरोबर आजबूाजचूी मंडळी वतथे आली. त्यांना 

जयेश अंथरुणािर मलेले्या अिस्थेत विसला होता. 

त्याच्याजिळ बसनू विजया रडत असलेली विसली. 

तसेच लोकांकडे ती वभरवभरत्या नजरेनं पाहात असलेली 

विसली.  

 लोकांनी जयेश मरण पािललेा असल्याची खात्री 

करून त्याला अंथरुणािरुन खाली उतरिलं. त्यांनी 

विजयाकरिी फोननबंर घेिनू गािच्या लोकानंी वतच्या 

नातेिाईकांना फोन लािला. सांजच्याला चार िाजे पयंत 

बहुतेक सिघ नातेिाईक जयेशच्या घरी गोळा झाले. त्यांनी 



वशडी बाधंली. मोठ्या भािाच्या म लांनी त्याला खांिा 

विला. तसा भाऊ वजितं असल्याने त्यानं आत्ता पकडली 

होती. तसा स रेश स्मशानाच्या विशेने चाल ूलागला. तसं 

स्मशानाच्या विशेने चालता चालता तो भाऊ ि त्यान ं

आपल्या जीिनात केललेा संघषघ, त्यांच्या सिघ ज न्या 

आठिणी त्याला आठित होत्या. वशिाय आज त्याला 

त्याचा स्िाथघ आठित होता. नव्ह े तर त्यानं भािाशी 

केलेली िगाबाजीही आठित होती. त्याला पिाताप होत 

होता. पण आता पिाताप करण्यात काही उपयोग 

नव्हता. कारण ज्याच्यासाठी पिाताप करत होता. तो 

काही या जगात नव्हता. तसा तो स्मशानाजिळ आला. 

मोठा भाऊ... त्यानं आपल्या भािाच्या वचतेला अग्नी 

िऊेन ती वचता अग्नीच्या स्िाधीन केली. तसा त्याला 

हुिंका भरून आला. त्याच हुिंक्याच्या भरात क्षणाचाही 

विलंब न होऊ ितेा काळान सार त्याचा भाऊ स रेश 

गतप्राण झाला. शेिटी या स्मशानभ मीत एकाच वििशी 

िोन वचता त्याही सख्ख्या भािाच्या जाळण्यात आस्था. 



स रेश ि जयेश शांत झाले होते. नंतर स रेशची पत्नी 

आपल्या लेकरांना घेऊन आपाल्या गािी रिाना झाली. 

वतचं शहरात मोठं घर होतं, नव्ह ेतर त्या शहरातील स्मतृी 

वतच्या सोबत जोडल्या होत्या.  

 विजया आता एकाकी झाली होती. म्हातारी झाली 

होती. तशी ती त्या गोसीख िघच्या प निघसीत घरात आजही 

राहात होती. वतला करमत नव्हतं. आज बाजचूी लोकं 

वतला चाहत होते. त्यांची त्यांची म लं वतला मित करीत 

असत. पण वतच्या मन काही या मातीत रमत नव्हतं. 

कारण वतची नाळ याच मातीत रुजली नव्हती. तर वतची 

नाळ त्या मातीत होती. ज्या मातीनं वतचे मायबाप, वतच्या 

बवहणी वहरािल्या होत्या. आपला ही प्राण त्याच मातीत 

जािा असे वतला िाटत होते. तसेच ती लोकांना बोलनूही 

िाखिीत होती. पण लोक वतला वतथचे राहण्याविषयी 

समजािीत होते. शेिटी वतने विचार केला की ही जागा 

आपण िान द्यािी.  



 वतनं जसा िानाचा विचार केला तसा वतनं िकील 

बोलिला. त्याच्या हाताने िकीलपत्र बनिलं ि ती जागा 

ग्रामपचंायतीला िान विली. िानात अशी इच्छा व्यि 

केली की या जागेचा उपयोग चांगल्या गोष्टीसाठी करािा. 

तसेच ते कागिपत्र ग्रामपचंायतीच्या स पिूघ करुन ती 

माळीणला रिाना झाली. ज्या माळीणला वतची नाळ 

ज ळली होती.  

 माळीण सयाद्रीच्या डोंगर कपारीत असलले्या 

गािात चोिीस तासाचा प्रिास करीत ती माळीणला 

पोहोचली होती. बरेच वििस झाले होते. ती आली 

नव्हती माळीणला. वतनं ज्या घरासाठी संघषघ केला होता. 

त्या घरी आजही िाचनालय विमाखात चालत होतं. मात्र 

जे राम्याचं घर होतं. त्या घरामध्ये काहीही नव्हतं. 

ज्यािेळी वतची वििभाघत बिली झाली होती. त्यािेळी 

वतनं घर सोडलं होतंृ ं. त्यािेळी वतनं त्या घराला क लपू 

लािला होता. आज माळीणला पोहोचताच वतला 



बरोबर घर आठिलं. ते घर न्याहाळलं. त्या घराची 

अििसा बिलली होती. वतथे वतचं घर काही पडलले ं

होतं. वतथं गित उगिललें होतं. आत मध्ये काय होतं ह े

क लपू उघडल्यािर विसणार होतं. तसं वतला जाणिल.ं 

क लपू उघडताच ती आत मध्ये गेली.  

 ती माळीणला पोहोचताच वतला हायसं िाटलं. ते 

घर वतचीच िाट पाहत होतं ह ेवतला जाणित होतं. मग 

एक नोकर लािनू ते घर वतनं स्िच्छ केलं. बाहरेचे गित 

काढले होते. तसेच ती त्या घरात राहू लागली. एकाकी 

असहाय्य ि बघलतेसारखी. सारख्या वतला वतच्या 

लहानपणीच्या आठिणी आठिायच्या.  

 वतला आठित होत्या त्या आठिणी. ती डोंगरातली 

खेळण्याची फ लपाखरे. ते पािसाळ्याचे वििस. आई 

रागित असतानाही पािसात ओलं कणों. इच्छा 

नसतानाही त्या म लींच्या शाळेत जाणं आवण क्षणातच 

आठित होतं. ते भसू्खलन. त्या भसू्खलनात िबलेली ती 



वकत्येक माणसं, नव्ह ेतर तो त्यांचा आिोश. ती करणारी 

माणसे आवण त्याचबरोबर आठित होती वतच्या त्या 

मेलेल्या मायबापानंा. मेलेल्या त्या वतच्या बवहणींना. 

शावलनी, मावलनी, भीमा आवण आठित होता तो 

अवतिषृ्टीच्या पाऊस.  

 याहीपेक्षा महाभयंकर होत्या त्या भ स्खलनानंतरच्या 

िेिना. वतनं आपल्या जगण्यासाठी प निघसन के्षत्रात घर 

वमळिण्यासाठी केललेा संघषघ. सतत वजल्यात, 

ताल क्याला तसेच सरपंचाकडे ि िर आठिड्याला 

साडेतीन वकलोमीटर जाणे. सरपंचाकडे सरपचंाचे त्रास 

िणेे आठित होते. त्या सरपंच ि ग्रामसेिकांना पगार 

वमळूनही वतला त्यांनी िीस टक्क्यािर लोटलं होतं. नव्ह े

तर त्या सरपचं ि ग्रामसेिकानं पण आपल्या गािाला 

प निघसनाच्या नािािर ल टून घेतलं होतं. त्याम ळे त्यांच्या 

विकासाला मयाघिा आल्या होत्या. कधीकधी 

सयाद्रीच्या घाटमाथ्यािर जोराचा पाऊस पडत होता. 



तेव्हा काही घटना आजही ऐकायला येत होत्या. तर क ठे 

क ठे भसू्खलन झाले. एिढे लोक जखमी झाले. एिढे 

लोक मरण पािले. तेव्हा विजयाला विचार यायचा की 

िशे वडवजटल बनला. िशेात स धारणा झाल्या. िशेात 

वनसगाघला कैि केलं. भकंूप, परू, अवतिषृ्टी, त्स नामी या 

वडवजटल काळात ओळखता पण येतात. पण आजही या 

घटना या वडवजटल तंत्रज्ञानाला रोखता येत नाही. आजही 

भकंूपाला रोखता येत नाही. लाखोन ंजीिं जातात. तसेच 

आजही भकंूप, स नामी ला रोखता येत नसनू त्यातील 

लाखो लोक मरतात. मग माळीण असो की गोसेख िघ. 

माळीण सारख्या भागात या घटना होत असल्या तरी 

वकत्येक वठकाणी लोकं स रवक्षत वठकाणी राहायला तयार 

नाहीत. स रक्षीत वठकाणी जायला तयार नाही. ते आजही 

निीच्या काठािरच िषाघन िषे राहतात. परू येते िरिषी. ह े

माहीत असनूही राहतात. भ स्खलन झालं होत ं

माळीणला. ह े माहीत असनूही आजही अशाच 

डोंगरपायथ्याच्या भागात राहतात. लोकं आजही भकंूप 



प्रिण भागात राहतात. भकंूप िारंिार येऊन आपल्याला 

मतृ्यचू्या िाढेतनू ओढून नेतो. ह ेमाहीत असनूही लोकं 

राहतात. िािळाच ंठीक आह.े ते काही सांगनू येत नाही. 

पण भ स्खलन, परू, भकंूपानं जीि िाचिता येऊ शकतो. 

लोकांनी स्ितुःचा जीि िाचिायला पावहजे. ही संभाव्य 

घटना घडण्यापिूी. कारण आपण त्या संभाव्य घटना 

घडण्याप िी स्ितुः सािधान होत नाही आवण मग 

प निघसनासाठी सरकारला िोष िते रडत बसतो.  

  



१३ 

 

 विजया आता अजनू म्हातारी झाली होती. 

त्याचबरोबर वतला चालणही जमत नव्हतं. मात्र यातही 

म्हातारपणातील गािची मंडळी वतची लेकरागत सेिा 

करीत होती. आपली स्ितुःची माय असल्यागत.  

 पोस्टमन वतच्या घरी आला. वतच्या हातात एक पत्र 

ठेिलं. तशी वतची सही घेऊन चालता झाला. पोस्टमन 

जाताच वतनं पत्र उघडलं. ते पत्र िाचलं. त्या पत्रात 

वलवहल े होते की आपण िानात विलले्या जागेिर 

समाजभिन बाधंललें आह.े आम्ही तर त्याचा सि पयोग 

केलेला असनूही त्या जागेिर आवण गरीबांच्या 

सेिेसाठी, त्यांच्या घरच्यासाठी, तसचे ज्या ज्या िेळी 

िैनगंगेला परू असेल, त्यािेळी वनिाघवसतांची सेिा 

करण्यासाठी आम्ही वनुःश ल्क िणेार आहोत. त्या समाज 

मंविराचं आम्हाला उद्घाटन करायचे आह.े आपल्या 



हाताने उद्घाटन व्हािं अशी आमची ग्रामस्थाचंी इच्छा 

आह.े तेव्हा त म्ही या ि उद्घाटन करून द्या. अशी आमची 

इच्छा आह.े  

 विजयानं पत्र िाचलं. वतला फार हायसं िाटलं. 

त्याचबरोबर वतला आनिं झाला. तसं थरथरत्या हातान ं

वतनं एक पत्र वलवहलं. त्यात वतनं वलवहलं की आपलं पत्र 

वमळाल.ं िाचनू आनिं झाला. मी फार थकलेली 

असल्यानं मी येऊ शकणार नाही. आपण आपण आपला 

समारंभ उरकिनू घ्यािा.  

 पत्रािर पत्र स रू होते. त्यातच सरपंचानं एक संिशे 

पाठिला. त्या संिशेान सार त्यांचा एक माणसू वतला 

न्यायला येणार होता. पण वतचा होकार हिा होता. संिशे 

परत वमळताच विजयान ंहोकार िशघिला. तसं वतनं परत 

माळीणमध्ये िकीलाला बोलािले. िकीलाच्या हातान े

मतृ्यपूत्र बनिलं. ते मतृ्यपूत्र िकीलाच्या हातात ठेित ती 

म्हणाली,  



 “िकील साहबे ह े मतृ्यपूत्र माझ्या मतृ्य नंतरच 

उघडाि.ं” 

 िकीलांनं हो म्हणताच वतला बरं िाटल.ं 

त्याचबरोबर त्या समारंभाच्या वििशी ती सरपंचाच्या 

पाठिलले्या माणसाच्या करिी ती त्या गािाला रिान, 

झाली. ज्या गािी ती जयेश सोबत राहत होती. जीिनाचे 

अंवतम क्षण जन्मलले्या गािात काढले होते. तशी ती 

उद्घाटनाला वतच्या सासरच्या गािी आली होती. तसं 

वतनं ते समाज मंविर न्याहाळलं.  

 वतथे भव्यविव्य मंविर बांधललें असनू समाजामध्ये 

डोळे विपनू टाकत होत.ं एक स्टेज मंविराच्या समोरच 

उभारला होता. तोरण लािले होते. विद्याथ्यांच्या 

लेझीमचा आिाज येत होता. गाि सजिला होता. त्यांना 

कोणी तरी नेता येत आह ेअशी गािाने व्यिस्था केली 

होती. विजयाची बातमी जशी गािात पोहोचली. तसाच 

वतचा पचंिोशीत मानस होता. कारण ती पोवलस 



महासंचालकपिी असताना वकत्येक लोकांना मित केली 

होती. कोणाला पैशाची मित केली. त्याम ळे ती सिांची 

आिडती लाडकी बनली होती.  

 विजया गािात आली. त्यातही भाषण द्यायला ती 

विचार पीठािर चढली. त्यापिूी वतनं उद्घाटन केलं. तशा 

वतनं बोलायला स रुिात केली. ती त्याच्याशी बोल ू

लागली. वतच े बोलणे, ती त्यांच्याशी बोलत होती. 

अशातच वतला िम भरून आला ती विचारपीठािर 

कोसळली. सिघत्र हाहाकार माजला. लोक ओरडायला 

लागले. कोणी म्हणायला लागला की लिकर 

ििाखान्यात न्या.  

 ििाखान्यात नेण्याची व्यिस्था झाली. पण नाही 

वतला िेगळेच मंजरू होतं. वनयतीलाही िेगळंच मंजरू 

होतं. तशी ती ििाखान्यात नेता नेता मरण पािली.  

 विजया मरण पािताच िार्याच्या िेगानं पंचिोशीत 

बातमी पोहोचली. लोक वतचं िशघन घ्यायला येऊ लागल े



होते. जो तो हळहळत होता. कारण वतनं स्ितुः म्हातारे, 

अनाथ, ि बघल, अन्यायग्रस्त ि क मारी मातानंा मित केली 

होती. नव्ह े तर पैसाही विला होता. त्याम ळं वतचा 

अंत्यविधी समाजातल्या ि बघल, अन्यायग्रस्त ि क मारी 

मातांनी उरकिला होता.  

 विजया मरण पािली खरी. ि सर्या वििशी वतच्या 

मतृ्यचूी बातमी ितघमानपत्रात झळकली. माळीणलाही 

मावहत झालं. माळीणच्या गािकर्यांना मावहत होताच त े

हळहळत होते. ज्यािेळी मतृ्यपूत्र बनविलेल्या 

िकीलाला ही गोष्ट माहीत झाली. तो सरपंचाकडे गेला. 

त्याच्या हातामध्ये ते मतृ्यपूत्र िते िकील म्हणाला,  

 “ सरपंच साहबे, यात जे जे वलवहलं आह.े त्यान सार 

करा.” 

 सरपंचानं मतृ्यपूत्र हातात घेतलं. गािच्या 

विकासाचा आराखडा होता त्यात. वतनं पशैाची तरतिू 

केली होती त्यात. पैसे वतनं माळीण गािाला िान विला 



होता. त्यांचा विकास करण्यासाठी.  

 सरपंचानं विजयाचं मतृ्यपूत्र समोर ठेिनू गािाचा 

विकास केला. त्याच बरोबर माळीणला वतच्या स्मरणाथघ 

एक आश्रम बांधला. त्याला नाि विलं. विजयाआश्रम. 

तसे विजय आश्रमाच्या बाजलूा वतचा एक प तळाही 

बांधला. वतची समाधी तयार केली. हाच प तळा वतच्या 

अवस्तत्िाची साक्ष िते होता. नव्ह ेतर ज्या वठकाणी गाि 

खचलं होतं. त्यावठकाणी स्मतृी मंविर बांधलं होतं. त्यािर 

माळीणमध्ये मेलले्या लोकांची नािे कोरली होती.  

 आजही गािात जेव्हा जेव्हा ती अवतिषृ्टी होत असे. 

तेव्हा तेव्हा ती त्या गािािर कोसळललेी िरड आठित 

असे. पण आता माळीणला धोका नव्हता. कारण 

सरकारने माळीणचं प निघसन चांगल्या स रवक्षत वठकाणी 

केलं होत.ं त्यात विजयानही काही पैसा प रिनू माळीणला 

अजनू स शोभीत केलं होतं.  

 विजयाची जशी समाधी माळीणला बांधली होती. 



तशीच समाधी आजच्या प निघसनाच्या गािात समाज 

मंविराच्या बाजलूाच बांधलली होती. जण ू माळीणची 

लेक सासरी गेल्यागत समाधी तयार झाली होती. आज 

वतच विजयाची समाधी वतच्या अवस्तत्िाची साक्ष िते 

होती. नव्ह ेतर ि बघल, अन्यायग्रस्त लोकांना पे्ररणा िते 

होती. जण ूअन्यायाविरुद्ध लढा हचे वशकित होती की 

काय? असे िाटत होते.  

 

 

  



अंकुश शशंगाडे यांची ई साशहत्यिर उपलब्ध पुस्तके 

कव्हरिर क्लिक करताच उघडतील. 

 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf


ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे तेरावे वर्ष. 

श्री अंकुश नशंगाडे याांचे िे चौथे पुस्िक. 

अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहते. शशक्षक ही त्यांची केवळ 

उपजीशवका नाही तर जीशवकाही आह.े समाजात सत्याचे आशण 

शवज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी 

शशकाव ेव त्यांच्या आत्मशनभभरतेने समाजाला अशिक बळकटी यावी ह े

त्यांच ेस्वप्न आह.े ते भरपरू शलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या 

घटकांना आवाज दणे्यासाठी. त्यामळेु आपली पसु्तके समाजात 

जास्तीत जास्त वाचली जावीत अस ेत्यांना वाटते आशण ई साशहत्य ह े

त्या दृष्टीने त्यांन योग्य वाटत.े त्यांची आजवर २४ छाशपल पसु्तकेही 

शवशवि प्रकाशकांनी प्रकाशशत केली आहते व यापढुेही त्यांच्या 

पसु्तकांना मागणी आह.े पण तरीही ते आपली पसु्तके ई साशहत्यच्या 

वाचकांना शवनामलू्य दतेात. 

अंकुश शशंगाडे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सिघ प स्तके ई 

सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी िाचकांना विनामलू्य 

ितेात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भिी असते. आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या स ििैाने गेली िोन हजार 

िषे किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत त कारामांपासनू ही परंपरा स रू 

आह.े अखंड. अजरामर. म्हणून तर शंभ ूगणप ले (नऊ प स्तके), डॉ. 

म रलीधर जािडेकर (९ प स्तके), डॉ. िसंत बाग ल (तेरा प स्तके), 



श भांगी पासेबंि (सात प स्तके), अविनाश नगरकर ( चार प स्तके), डॉ. 

वस्मता िामले (सात प स्तके), डॉ. वनतीन मोरे (२५ प स्तके), अनील 

िाकणकर (८ प स्तके), अनंत पािसकर(चार प स्तके), मध ूवशरगांिकर 

(५), अशोक कोठारे (बारा हजार पानांचे महाभारत), श्री. विजय पांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भािाथघ), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे िैज्ञावनक), 

संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ प स्तके), विनीता िेशपांडे (७ 

प स्तके) उल्हास हरी जोशी(६), नंविनी िशेम ख (५), डॉ. स जाता 

चव्हाण (८), डॉ. िषृाली जोशी(१६), डॉ. शनमभलकुमार फडकुले (१९), 

पनुम संगवी(४), डॉ. नंशदनी िारगळकर (८), अंकुश शशंगाडे(४)  असे 

अनेक ज्येष्ठ ि अन भिी, कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली 

प स्तके लाखो लोकांपयंत विनामलू्य पोहोचितात.  

अशा सावहत्यमतूीचं्या त्यागातूनच एक वििस मराठीचा सावहत्य 

िकृ्ष जागवतक पटलािर आपली ध्वजा फडकिील याची आम्हाला 

खात्री आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळिळ 

आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठांतनू निनिीन लेखक उियाला येत आहेत. आवण या सिांचा 

सामवूहक स्िर गगनाला वभडून म्हणतो आह.े 

आवण ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी । 


