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असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळणे बंद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  
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आहण त्यािून वाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िावा, आहण संपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उंचीवर जाि रिावा.  
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ऋणनिििे 

 

मी मुळचा लातूर नजल्यातील भोसा या गावचा, िोकरीनिनमत्तािे पुणे 

येथे तथाईक झालो. इयत्ता सातवीपयंत माझे नििण मुळगावी व िंतर इयत्ता 

िहावीपयंत गावािेजारील नभसेवाघोली या गावी झाले. लहािपणी पुण्याचे मला 

खूप आकर्वण होते. एकिा पुण्यात येऊि गेलो होतो, तेंव्हापासूि पुण्यात रहायचे 

असे वाटत होते. पुणे िहरािे मला भरभरूि दिले. पुणे ही माझी कमवभूमी आहे. 

पुण्यािद्दल मला आिर आहे. पुण्यात िोटावर मोजण्याएवढे िषु्ट लोक सोडले तर 

मला चांगली माणसे जातत भेटले. जगाच्या पाठीवर कोठेही गेलं तरी सववच 

प्रकारची माणसे भेटणारच. िुसते गोड खायला नमळाले तर गोडाचीही ककमत 

कळत िाही. त्यासाठी इतर चवीही हव्याच. नतखट, आंिट िरोिर कारल्याचीही 

कडू चव हवीच.  

आपण तरी सववगुणसंपन्न कोठे असतो? आनण जगात सववसंपन्न कोणीही 

िसतो. अडचणी व िखुः कोणाला चुकले आहते. िवेांिाही अडचणी व िखुः चुकले 

िाही. त्यांिाही संघर्व करावा लागला. िवेांिाही अपयि आले. त्यांिी कोणाकडे 

तक्रार करायची. माझ्यावर अन्याय झाला, मला अपयि आले. पण मी खचूि गेलो 

िाही. कोठेही वाहवत गेलो िाही. कोणालाही त्रास होईल असे वागलो िाही. मी 

कधीही लाचार झालो िाही. आयुष्यात ताठ मािेिेच जगलो. कोणावरही राग 

काढला िाही. आतल्याआत िखुः पचवले.  

त्यात मला साथ नमळाली ती माझ्या पत्नी माधवीची. नतिे मला कधीही 

एकटे पडू दिले िाही. प्रत्येक वेळी मला धीर िते रानहली. माधवी माझी पत्नी आह े

का मैत्रीण अजूिही मला प्रश्न पडतो. पत्नीची कतवव्य पार पाडूि ती नमत्र आनण 

मैनत्रणीची भूनमकाही उत्तम पार पाडते. घरातली िाई डळमळीत असेल तर घर 

मोडायला दकरकोळ कारणही पुरेसे असते पण घरातली िाई मजिूत असेल तर 



दकतीही संकटे येवोत. घर मोडत िाही. पडझड झालीच तर नतच्यात पुिर्निमावण 

करण्याची िमता असते. त्यामुळे १९९७ िंतर मला नमत्रांची कधी गरज पडली 

िाही. मला किाचीच कमतरता पडली िाही. माझ्या जगण्याचे व अनततत्वाचे सवव 

श्रेय नतच्याकडे जाते.  

िसुरी व्यक्ती म्हणजे माझी िहीण कमल. कमल म्हणजे कल्पवृिच, मला 

काय समतया आह ेते नतला अचूक मानहत असायचे. माझ्याकडे कधी पैसे िाहीत ह े

नतला अचूक मानहती असायचे. ि मागता नतिे िळेच मित केलेली आहे. प्रत्येकवेळी 

धीर िणे्यास हजर असे. आजही ती मला ज्यावेळी मला खूप गरज असते तेंव्हा ि 

मागता आर्नथक मित करते. पडत्या काळात सवव िातेवाईक िरू पळतात, िातेवाईक 

पळाले, नमत्रही पळाले. परंतु िहीण िरू गेली िाही.  

आणखी माझे एक िातेवाईक श्री आिंि भारती साहिे. ते खरोखरच 

िावाप्रमाणे आिंिी व आिंि िणेारे आहेत. मुंिई उच्च न्यायालयात िावा िाखल 

करायचा होता म्हणूि मी त्यांच्याकडे ओळख असेल म्हणूि गेलो. त्यांिा सवव कथि 

केले त्यांिी मला सरकारी वकील िघूि दिला. उच्च न्यायालयात खूप खचव येत 

असतो म्हणूि त्यांिी खचावसाठी िहा हजार रुपये दिले. प्रत्येक तारखेला त्यांच्याकडे 

राहण्याची ते सोय करीत असत. ह ेसवव उच्च पिावर असलेले मान्यवर होते. त्यांिा 

कधीही गवव िव्हता.  

तसे मला १९९७ पूवी अिेक नमत्र होते. ते सतत सभोवताली असायचे. 

कोठेतरी वाचल होते की जहाज िुडायला लागले की जहाजातील उंिीर अगोिर 

पाण्यात उड्या मारतात. संकटकाळी एकही नमत्र मितीला धावला िाही. सववच्या 

सवव पळाले होते. हीच नियती होती. परमेश्वराला हचे हवे होते. इमाििारीिे काम 

केल्यास कसा अन्याय केला जातो ह ेजितेला सांगावे. म्हणूि ही सत्यकथा नलहीत 

आह.े यात कांही िावात थोडासा ििल करण्यात आला आहे. कहाणी तंतोतंत खरी 

आह.े भाग १ चा प्रनतसाि पाहूि प्रमुख घटिेचा भाग २ प्रसाररत करण्याचा नवचार 



आह.े कृपया वाचकांिी प्रनतसाि द्यावा, कांही सूचिा असतील ककवा कांही 

मागवििवि असेल ते अवश्य तवीकार करण्यात येईल. उपकारकते व नमत्रांिा व 

वाचकांिा धन्यवाि िेतो.  
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लातूर नजल्यातील मुरुड ते अंिेजोगाई रतत्यावर भोसा िावाचे एक 

छोटेसे खेडेगाव. िंभर सव्वािे घरे असलेली वतती. िहरापासूि िरू असल्यािे 

फारसा नवकास िसलेले गाव. या गावात आमचे गोसावी समाजाचे िोि घरे. आद्य 

िंकराचायव आमचे महागुरू. आम्ही मठानधपती, आमचाही मठ आहे. आमचे 

समाजाचे अिेक रठकाणी मठ आहते, अिेक आखाडे आहते. आध्यानत्मक ज्ञािाचा 

प्रसार करणे. तपसाधिा, योगसाधिा, पूजापाठ, ग्रंथ वाचि, कीतवि, प्रवचि ह े

मुख्य काम. ज्ञाि हीच संपत्ती आनण लोकांचा आिर हीच नमळकत. आम्हाला 

महाराज या िावािे संिोधले जाते. आजही आम्ही मुळगावी गेलो की आिालवृद्ध 

पाया पडूि आिीवावि मागतात. आता काळ ििलला, लोकांचे पाया पडूि घेणे 

िकोसे वाटू लागले. पूवीच्या प्रथा िकोिा वाटू लागल्यात. पूवीप्रमाणे धार्नमक 

नििण रानहले िाही. आम्ही ही ििलत आहोत.  

तवातंत्र्य पूवव काळातली घटिा. तवातंत्र्य सैनिक कै. केिव िि ह े माझे 

वडील. आमच्या गावी नििणाची सोय िसल्यामुळे त्यांचे नििण कठीणच होते. 

त्यात प्लेगची साथ आली. माझे आजीआजोिा व माझे चार चुलते व त्यांचे कुटंुिीय 

त्या साथीतच गेले. वनडलांिा कोणाचा आधार उरला िव्हता. त्यांिी आळंिी येथे 

येऊि वारकरी सांप्रिायाचे नििण घेतले. भजि, कीतवि, प्रवचि सुरु केले, एक 

ख्यातिाम कीतविकार म्हणूि त्यांिा ओळखू लागले. त्यावेळी तवातंत्र्याची चळवळ 

सुरु होती काळाच्या ओघािे चळवळीत भाग घेतला. कीतविाच्या माध्यमातूि 

लोकजागृती करू लागले. इंग्रज निपाई आले की भजि सुरु होई ते परत जाताच 

पुन्हा चळवळीचे काम करीत. कीतविास आलेल्या लोकांतूि कांहीजण दफतूर होऊि 



निपायांिा टीप िते असत. त्यामुळे वनडलांवर लि ठेवले जात होते. त्यांिा 

पकडण्यासाठी इंग्रज निपाई िोध घेत असत. त्यामुळे त्यांिा कधी एकटेच तर कधी 

कुटंुिासह लपत छपत दिवस काढावे लागत. वडील घरात ि सापडल्यामुळे निपाई 

माझ्या आईलाही त्रास िते. धमक्या िते, त्यामुळे नतलाही घर सोडूि पळावे लागे. 

कधी ज्वारीचे िेतात, कधी उसाचे मळ्यात तर कधी कधी िाभळीच्या काटेरी 

झुडपात लपूि िसावे लागे. क्रांनतकारीच्या घरच्या मनहलांिा पकडूि त्यांिा त्रास 

िऊेि चळवळीची गुप्त मानहती नमळवली जात असे. त्यामुळे माझे वडील कोठे 

जातात, काय करतात, परत कधी येणार याची नतळमात्र मानहती माझ्या आईला 

िते िसत. एकिा त्यांिा अटकही झाली होती. सुटूि आल्यावर माझे आईला समजले 

होते.  

आमचे गावातील तात्या गुरव ह ेत्या काळी गावठी िारू ििवीत असत. 

त्यांचेकडे संध्याकाळी िारू नपण्यासाठी इंग्रज निपाई येत असत. िारूची ििा 

चढल्यािंतर त्यांची चचाव चाले. उद्या कोणाला पकडायचे, कोठे धाड टाकायची , 

आज कोणाला पकडले हुकुम काय झाले. इत्यािी त्यांचे िोलणे एकूण ती सवव 

मानहती तात्या गुरव माझे वनडलांिा सांगत असे. मग माझे वडील त्यािुसार निणवय 

ििलीत असत. १५ ऑगतट, १९४७ ला भारत तवतंत्र झाला. त्यात माझे वनडलांचा 

खारीचा का होईिा वाटा आह.े याचा मला अनभमाि आह.े  

भारताला तवातंत्र्य नमळाले होते. आता कुटंुिाकडे लि िेणे गरजेचे होते. 

त्यांिी एक निलाई मिीि नवकत घेतली. कीतवि प्रवचि यािरोिरच निलाई काम 

करू लागले. मुलांचे नििणासाठी गाव सोडले. मुरुड येथे राहायला गेले. मोठा 

मुलगा श्रीहरीचा कांही नििणास रस दिसेिा. पनहलीत िोि वर्े घेतली मग 

निरढोणच्या िाळेत घेतले. तेथेही तीि वर्ावत कसािसा नतसरी पास झाला. पुढे 

नििण घ्यायचे िाही म्हणूि रडू लागला. िसुरा मुलगा भागवत पनहलीत जाऊ 

लागला होता. त्यावेळी भोसा येथे िाळा उघडली असे समजल्यािे पुन्हा कुटंुिासह 

मूळ गावी रहावयास आले. भागवत सातवीत निकत होता. त्याच्यापेिा लहाि 



भरत नतसरीत निकत होता. एके दिवसी भागवत अचािक गायि झाला होता. खूप 

िोध घेतला. वनडलांिी जवळजवळ एक मनहिा घोड्यावरूि गावोगाव दफरूि 

िोध घेतला, परंतु तो सापडला िाही. एक मनहन्यािंतर त्याचे पत्र आले, त्यािे 

सांनगतले मी आळंिी येथे सुखरुप आह.े त्यास वनडलांिी पत्र पाठवले, एकिा परत 

येवूि जाण्यास सांनगतले. त्याप्रमाणे तो आला. लहाि भाऊ भरत यास नििणास 

घेऊि जाण्याचा त्यािे हट्ट धरला. िेवटी भरतला घेऊि तो आळंिीला गेला. 

श्रीहरीला दकराणामालाचे िकुाि घालूि दिले होते. त्यािे कसेिसे वर्वभर चालवले 

एकदिवस घर सोडूि निघूि गेला. करकट्टा येथे जाऊि रानहला. माझ्या िोि िनहणी 

व एका भावासह आम्ही भोसा येथे राहत होतो.  

१९६६ साली वडील ग्रंथ वाचि करण्यासाठी िेजारील गाव गाधवड येथे 

गेले होते. वाचि झाल्यावर रात्रीच घोड्यावरूि परत येणार होते. मी त्यावेळी 

पाच वर्ावचा होतो. त्यादिविी वडील परत आलेच िाहीत. पहाटेच गाधवड येथूि 

आमचा घोडा घेऊि एक महार आला.  

त्यािे आईला सांनगतले “तुमच्या मालकांिा िरे िाही तुम्ही लवकर चला. 

”  

आईिे नवचारले “काय झाले? कोठे आहते ? िीट सांगा”  

तो म्हणाला “तुम्ही लवकर चला िाकी मला कांही मानहत िाही. ”  

आई घरात गेली तोवर त्यािे िेजारीच राहणाऱ्या चुलतभाऊ जगन्नाथ 

यांिा सवव कल्पिा दिली. जगन्नाथिे आईला कांहीच सांनगतले िाही. फक्त सोित 

येतो म्हणाला. ते नतघे चालत गाधवडला निघाले. गाधवड गाव जवळ आले. एक 

िेतातील झोपडी दिसत होती. त्याला कोप असे म्हणले जाई. कोपीजवळ जाताच 

महार म्हणाला “आत जाऊि िघा. ” आईिे आत डोकावले. नतला धक्काच िसला. 

त्या कोपीत वनडलांिा टाकले होते. तेथे कोणीही िव्हते. मुंगळे वनडलांिा खात होते. 

नतिे जोरात हिंरडा फोडला. जगन्नाथिे प्रेत िाहरे ओढले. आईिे वनडलांच्या 



अंगावरचे मुंगळे काढायला सुरवात केली. हाताला मुंगळे चावत होती. रक्त काढत 

होती, मिात काहूर माजले होते. असे कसे झाले म्हणूि आई मोठ्यािे ओरडत होती. 

सकाळच्या त्या भयाण िांततेत आवाज घुमत होता. हळूहळू गाधवड या गावातील 

मािसे जमू लागली होती. कोणीही कोणािी िोलत िव्हते, कुजिुजतही िव्हते. सवव 

मुके झाले होते. असे कसे झाले म्हणूि प्रत्येकाला नवचारत होती पण त्यागावातील 

एकही माणूस िोलायला तयार िव्हता. त्या गावचा पोलीस पाटील आला व 

म्हणाला “ज्याच्या घरी ग्रंथ वाचि सुरु होते ते कोठेतरी पळूि गेले आहते.” 

पोलीसपाटील आईजवळ येऊि म्हणाला. “मी ररपोटव ितेो, तुम्ही गातेगावला 

पोनलसाकडे तक्रार करा. ते िवाखान्यात िेऊि नचरफाड करूि कोणी मारले तपास 

करतील.”  

माझ्या आईला कोणाचा आधार िव्हता. गातेगाव २५ दकलोमीटरच्या 

आसपास अंतर व तेथूि लातूर १५ दकलोमीटरच्या आसपास, सोित आधाराला 

कोणी िाही. एवढे करूि न्याय नमळेल का ? काय न्याय नमळेल? तपास करूि 

कोणाला पकडूि िेल्यािे आपला माणूस परत नमळणार का? मुलािाळांचे काय? 

त्यांिा कोण पाहणार ? असे अिेक प्रश्न पडले होते. आभाळच कोसळले होते. जेथे 

हात पोचत िाहीत तेथे रठगळ कसे आनण दकती लावणार? िराच वेळ आई नवचार 

करीत होती. अिेक नवचार येत होते. भयाण वािळात ते नवचार मुळासकट उन्मळूि 

पडत होते. कांहीच नतथर िव्हते. कोण काय िोलत आह ेयाकडे आईचे लि िव्हते. 

नतिे निणवय घेतला प्रेत गावी घेऊि जायचे. तक्रार करायची िाही. तो निणवय 

पोलीस पाटील यांिा सांनगतला. त्यांिी एक िाज दिली त्यावर पोलीस पाटलांिी व 

जगन्नाथ यांिी प्रेत ठेवले. त्या गावातील एकही माणूस उचलायला तयार िव्हता. 

िेवटी पोलीसपाटलािे गावात जाऊि चार महार िोलावूि आणले. त्या चार 

लोकािी प्रेत उचलले व भोसा यागावी निघाले.  

िपुारी घरी आले. वनडलांिा भभतीला टेकूि िसवले. माझी आई रडत 

होती. नतला माझी चुलती समजावत होती. भाऊ िनहणी रडत होते. मला कांहीच 



कळत िव्हते पण ते रडतात पाहूि मलाही रडू आले होते. काय होत आहे कळत 

िव्हते. माणसे जमायला सुरवात झाली होती. गावाला जत्रेचे तवरूप आले होते. का 

येत होते लोक ? प्रत्येकजण वनडलांचे पाया पडत होता पैसे टाकत होता. ह ेमला 

िवीि िव्हते, िेहमीच लोक वनडलांचे पाया पडत असत व िनिणा िते असत. पण 

आज वडील िनिणा हातात घेत िव्हते, आिीवावि िते िव्हते हाच काय तो फरक 

होता. पैसे एवढे जमले की वजि केले असते तर साधारण िहा दकलो तरी िक्कीच 

झाले असते. मी िाहरे पडलो परसात जाऊि पाहतो तर तेथे लोक आड खोित होते. 

का खोित होते, अगोिरच एक आड होता आमचा, त्याला खूप पाणी होते. सगळे 

गाव आमच्या आडाचे पाणी रोजचे रोज नपण्यासाठी घेऊि जात असत. मग आज 

का खोितात िसुरा आड ? त्या माझ्या प्रश्नाला उत्तर िव्हते ? कोणीही मला उतर 

दिले िव्हते. 

मी इकडूि नतकडे दफरत होतो मला कोणीच िोलत िव्हते. माझी िहीण 

कमल, नतला आम्ही किई म्हणत होतो. किई आली मला घेऊि वनडलांच्या जवळ 

घेऊि गेली व म्हणाली िघूि घे िािांिा. िािा निघालेत, पुन्हा येणार िाहीत. मी 

िघत होतो, वडील िाहरे निघाले की आम्ही त्यांच्या पाया पडत असू त्याच प्रमाणे 

मी पाया पडलो. पण त्यांिी मलाही आिीवावि दिला िाही. िेहमीप्रमाणे मला 

उचलूिही घेतले िाही. मी नवचार करीत उभा होतो. वनडलांिा तीि चार जणांिी 

उचलले. आज िािा घोड्यावर िसले िाहीत. काय होतय त्यांिा? त्यांिा िरे िाही 

का? मला िरे िसले की िािा मला उचलूि िेतात. निवविी काकाकडूि ओर्ध घेऊि 

येत. िािािांही ओर्ध आणायचे का? पण निवविी काका तर येथेच उभे आहते ते का 

िाही ओर्ध िते?  

मी नवचारच करीत होतो. वनडलांिा त्या खोिलेल्या आडाजवळ आणले 

त्यांिा आत घेऊि गेले. मीठ टाकूि माती टाकायला सुरवात झाली. िािांिा तर 

पुरूि टाकतात, कुठे निघालेत िािा? कसे जातील. मला रडू येऊ लागले आईिे 

माझा हात धरूि माती टाकायला सांनगतले. मी माती टाकली, आम्ही सवाविीच 



माती टाकली. माझे कोडे सुटले िव्हते. मला वाटे जनमिीखालूि वाट असेल िािा 

िसुऱ्या गावावरूि परत येतील, रोज मी वाट पाहत होतो ते आलेच िाहीत. चार 

दिवसांिी एक माणूस आला व घोडा घेऊि गेला. मी आईला नवचारले “आपला 

घोडा तो माणूस का घेऊि गेला. ” आई कांहीच िोलली िाही. मग किई म्हणाली 

“घोडा नवकला, आपल्याला पूजा करायला पैसे िाहीत म्हणूि नवकला. ” मी 

नवचारले “दकती पैतयात?” नतिे सांनगतले “६५ रुपयाला. ” ६५ रुपये म्हणजे दकती 

ह ेमला समजले िव्हते.  

मी आता िाळेत जाऊ लागलो होतो. वनडलांचे आयुष्य ििेकायावत गेले 

त्यांिा मालमता कमवता आली िाही. पूजा झाल्यािंतर िसुऱ्या दिविी घरात 

खायला कांही िव्हते. माझी आई तवातंत्र्यसैनिकाची पत्नी होती नतिे कंिर कसली. 

नतिे मोलमजुरी करायचे ठरवले. आईला सुरवातीला कोणी मजुरीला घेईिात. 

म्हणायचे प्रनतनष्ठत माणसाची िायको काय काम करणार ? नतला काम जमेल का? 

आमच्याकडे कामाला असलेली कडूिाईच्या मितीिे मजुरी नमळू लागली. मजुरी 

नमळवण्यासाठी कडूिाई काम करण्याची हमी घेत होती. आई मजुरीला घेऊि जात 

होती.  

आईिे आम्हा भावंडािा झळ पोचू दिली िाही. मोठी िहीण (किई) 

लातूरला िासकीय वसनतगृहात राहूि नििण घेऊ लागली. नतला तेथे कपडे, 

राहणे, खाण,े वया, पुततके मोफत होते. िसुऱ्या वर्ी किइिे माझा भाऊ 

अनिरुध्िला िांिडेच्या िासकीय वसनतगृहात पाठवले. मी, माझी लहाि िहीण 

िांता व आई आम्ही नतघेच रानहलो. जसजसे आम्ही मोठे होऊ लागलो तसे आईच्या 

कष्टाची जाणीव होऊ लागली.  

मी व िांता िाळेत गेलो होतो. िाळेजवळच िवीि सडकेचे काम सुरु 

झाले होते. िाळेतूि अचािक मी पनहले तर आई सडकेवर िगड टाकण्याचे काम 

करीत होती. िाळा ११ वाजता सुटली. आम्ही भावंडे तेथे गेलो िगड टाकायला 

मित करू लागलो. आई त्यावेळेस कांहीच िोलली िाही. िसुरे दिविी मी िाळेत 



जायचे िाही, आईला मित करायची ठरवले. आईला सांनगतले मी आज 

तुझ्यािरोिर येणार. आई खूप रागावली. मी गप्प िसल्यािर ती म्हणाली “आधी 

नििण मगच कामधंिा, काम तर आयुष्यभर करायचेच असते. तुमच्या वनडलांची 

इच्छा होती की मुलांिा खूप निकवायचे. पुन्हा हा नवर्य काढायचा िाही,” असे 

ठणकावले. मला पटत िव्हते पण िानवलाज होता.  

सुट्टीच्या दिविी मात्र आम्ही ऐकायचे िाही ठरवूि मितीला जाऊ 

लागलो. त्यावर आईिे अभ्यास करण्याची अट घातली. आम्हाला आिंि झाला. मी 

सातवी पास झाल्यािंतर आठवीला वाघोली येथे जाऊ लागलो. साधारण पाच ते 

सहा दकलोमीटर जावे लागे.  

 

साधारण वयाच्या १४ व्या वर्ी मी माझ्या आईिरोिर पुण्यास मोठा 

भाऊ भरत यास भेटण्यास आलो होतो. पुण्याचा झगमगाट पाहूि मी भारावूि गेलो 

होतो. पुण्यात राहायला यायचे ह े मिात ठरवले. माझ्या चुलतभावाचा मुलगा 

मोहि यास पुण्यानवर्यी सांनगतले व िोघांिी पुण्याला येऊि कांहीतरी काम 

नमळवूि पुण्यात राहण्याचे ठरवले. घरचे लोक परवािगी िणेार िव्हते. काम 

करण्याचे वयही िव्हते. परंतु त्यावेळी ते कळत िव्हते. आम्ही िोघांिी घर सोडले. 

नतकीट पुण्याचे काढले होते पण िौंड पयंत आलो. तेथे उतरूि इडली खाल्ली. 

मोहिला ताप आला होता. तो म्हणाला परत जाऊ. परत जायला पैसेही िव्हते. 

काय होईल ते िघू म्हणूि िेवटी रेल्वेत िसलो. ती जलि गाडी होती पनहल्यांिाच 

आिा गाडीत िसलो होतो. कुडूववाडी तटेििला उतरलो टीसी वर जाण्याच्या 

नजन्यावर थांिला होता. आम्ही थोडावेळ तेथेच थांिलो. तो गेल्यावर लगेच 

लातूरला जाणाऱ्या रेल्वेत िसलो. मुरूडला उतरूि घरी गेलो. आईिे चांगलेच 

झोडपूि काढले. पुन्हा असे करणार िाही म्हणूि सुटका करूि घेतली.  



 

यािंतर नियनमत िाळेत जाऊ लागलो. इयत्ता िहावीत प्रवेि घेतल्यावर 

मुख्याध्यापकांिी िोटीस काढली की िहावीच्या नवद्यार्थयांिी रात्री िाळेत 

झोपायला यायचे. रोज एक नििक सोित असेल तो अभ्यास घेईल. सवव मुले तयार 

झाली. अंथरायला िाळेची सतरंजी होती. पण पांघरायला चािर आवश्यक होती. 

आमच्या घरी तर गोधड्या अंथरणे गोधडीच पांघरणे अिी पररनतथती होती. 

गोधड्याही फाटलेल्या. काय करावे सुचत िव्हते. मी िोि दिवस िाळेत गेलो िाही. 

नतसऱ्या दिवसी मुख्याध्यापकांिी िोलावणे पाठवले व नवचारले “रात्री िाळेत का 

येत िाहीस. ” मला सांगायला कांहीच ठोस कारण िव्हते. “पोट िखुत होते 

उद्यापासूि येतो” असे सांगूि निघणार तोच मुख्याध्यापक गरजले. “मला सवव 

समजते. आज तू घरी जायचे िाही. आज माझ्या घरी जेव व िाळेत थांि तुझ्या घरी 

मी िववीतल्या मुलांकडे निरोप पाठवतो.” मी कांहीच िोललो िाही. कारण 

मुख्याध्यापकांिा आम्ही खूप घािरायचो. त्यांच्या घरी मी जेवण करूि पुन्हा 

निपायािरोिर िाळेत आलो. िसुरे दिविी सकाळीच िाळेतूि पळ काढला. घरी 

आलो. आईला निरोप नमळालेला होता. नतिे नवचारले “तू उद्या येणार होतास 

आजच कसा आलास?” मी सांनगतले “पुढच्या आठवड्यापासूि पासूि रोज रात्री 

िाळेत राहायला जायचे आह.े ”  

िसुरे दिविी मी घरातूि िाळेत जाण्यासाठी िाहरे पडलो. पण िाळेत 

गेलो िाही. मी थेट लालासाहिे खोसे यांचे िेतात गेलो. त्यांच्या नवनहरीचा गाळ 

उपसण्याचे काम चालू होते. मी त्यांिा कामावर घेण्याची नविवणी केली त्यािे 

सांनगतले “काम पुरुर्ाचे पण िाईच्या रोजगारावर काम करावे लागेल.” मला गरज 

होती. रोज िोि रुपये नमळणार होते. मी हो म्हणूि तेथेच थांिलो. थोड्या वेळािे 

कामगार आले कामाला सुरवात झाली. दिवसभर काम केले सायंकाळी सुट्टी झाली. 

कामगार निघूि गेले. माझे कपडे नचखलािे घाण झाले होते. माझेकडे िसुरे कपडे 

िव्हते. मी त्यावेळी अंडरवेअर वापरत िव्हतो. घरीच तवत:च निवलेला लंगोट 



वापरत होतो. मी कपडे पाण्यात धुतले. लंगोटवर घरी जाणे िक्य िव्हते. कपडे 

हवेत झटकूि थोडेसे वाळवले. घरी जाईपयंत थोडेसेच ओले रानहले. घरी 

कोणालाही कळले िाही पुढे असाच उपक्रम िहा दिवस चालू होता. कोणालाच 

संिय ही आला िाही.  

मग मी पगार घेतला, एकूण िावीस रुपये नमळाले. मी िेहमीप्रमाणे 

िाळेत म्हणूि मुरूडला िाजारात गेलो. तेथे कपड्याचे िकुािे होती पण घ्यायचे 

कसे याचा अिुभव िव्हता. घासाघीस किी करायची? िकुाििार माझे ऐकेल का? 

चािरीची दकती ककमत असेल? नवचार करीतच एका िकुािासमोर थांिलो. िऱ्याच 

वेळािे एकजण आला व त्यािे सोलापुरी चािर पानहली ककमत नवचारली 

िकुाििारािे अठरा रुपये सांनगतले. त्या माणसािे चौिा रुपयात मानगतली. 

िकुाििारािे िेवटी सोळा रुपये लावतो घ्यायची तर घ्या िाहीतर ठेवूि ितेो असे 

म्हणाला तो माणूस पंधराच्या वर िाही म्हणाला व उठूि गेला. मी लगेच 

िकुाििाराला म्हणालो मला ती चािर द्या मी सोळा रुपये ितेो. त्यािे लगेच चािर 

दिली, मी पैसे दिले. पनहली खरेिी झाली होती. आत्मनवश्वास आला. मग रेडीमेड 

कपडेवाल्याकडे गेलो, अंडरवेअर टॉवेल घेतला. घरी आलो आईला सांनगतले, 

मुख्याध्यापकांिी ह ेसवव मला दिले आह.े  

िसुरे दिविी चािर घेऊि िाळेत गेलो. मुख्याध्यापकांिी िाळेत ि 

येण्याचे कारण नवचारले प्रथम मी गोंधळलो. िंतर सांनगतले “पोटात िखुत होते. ” 

मी खोटे िोलत असल्याचे त्यांिी ओळखले होते त्यांिी मला एका हातावर तीि 

िसुऱ्या हातावर तीि छड्या मारल्या मी रडतच वगावत पळालो. जेमतेम एक मनहिा 

झाला असेल तोच आमच्या इंग्रजीच्या नििकांिी ट्रक चालवतािा अपघात केला. 

त्यात एक माणूस मृत्युमुखी पडला होता. ते नििक िाळा करूि ट्रक चालवत होते. 

त्यांिा पोनलसांिी पकडूि िेले. वर्वभर िाळेला इंग्रजी साठी नििक नमळाला िाही. 

मुख्याध्यापक निकवण्याचा प्रयत्न करीत होते पण त्यांिा नततकेसे जमले िाही.  



एके दिवसी माझा भाऊ अनिरुद्ध मुंिईहूि आला त्यािे एक कॅमेरा आणला 

होता. मी फोटो काढण्याचा धंिा सुरु केला. भरपूर पैसे नमळत होते. मी पंधरा 

दकलोमीटर चालत जाऊि रेल्वेिे लातूरला फोटो डेव्हलपमेंट करण्यास जात असे. 

एके दिविी फोटो डेव्हलपमेंट करायला उिीर झाला. रेल्वे निघूि गेली म्हणूि रेल्व े

तटेििमधेच झोपलो. रात्री चोरांिी माझी फोटोची नपिवी चोरूि िेली. त्यात 

लोकांचे फोटो, निगेटीव्हच व एक रोल होता. पैसे नखश्यात असल्यािे चोराला फार 

फायिा झाला िाही. पण माझे खूप िुकसाि झाले होते. लोकांचे पैसे परत द्यावे 

लागले.  

परीिा जवळ आली होती. प्रवेि पत्रावर फोटो लावायचे होते. मी सवव 

नवद्यार्थयांचे फोटो काढावयाचे ठरवले परीिेच्या अगोिर िोि दिवस मी माटेफळ, 

मसला, वाघोली या गावी दफरत होतो. फोटो काढले. रात्रीच मुरूडला गेलो. जिता 

नवद्यालयात राहण्याची सोय करण्यात आली होती. मी फोटो तटुडीओ गाठला व 

रोल डेव्हलपमेंट साठी दिला. त्यािे जािा चाजव घेऊि फोटो दिले. मुख्याध्यापक 

निक्का घेऊिच आलेले होते. मी नवद्यार्थयांचे फोटो प्रवेि पत्रावर नचटकवले. निके्क 

मारूि प्रवेि पत्र वाटप केले. अभ्यासाकडे लि द्यायला वेळ िव्हता. इंग्रजीचा 

अभ्यास तर कोणाचाच झाला िव्हता. िेवटी व्हायचे तेच झाले िाळेचा निकाल 

नझरो टके्क लागला. आम्ही सवव नवद्याथी िापास झालो होतो.  

 

 

घरी ि सांगता मी पुण्याला जायचे ठरवले. सकाळीच घरािाहेर पडलो. 

माझा नमत्र निभीर्ण खोसे याला भेटलो. िपुारी १२ वाजल्यािंतर माझे घरी 

निरोप िेण्यास सांनगतले. कारण िपुारी १२ वाजता मुरुडहूि रेल्वे सुटणार होती. 

आई माझेपयंत पोचू िकणार िव्हती. मी रेल्वेिे कुडुववाडीला आलो. पुण्याकडे 

जाणाऱ्या पँसेजंर गाडीची चौकिी केली. रात्री १२ िंतर येणार असल्याचे समजले. 



आई येणार तर िाही िा याची मला खूप भीती वाटत होती. िेवटी पँसेजंर गाडी 

आली मी गिीत घुसलो. िसायला जागा नमळणे िक्य िव्हते. मग मी 

िाकड्याखाली जाऊि झोपलो.  

सकाळचे सात वाजले असावेत. तवच्छ सूयवप्रकाि पडला होता. लोकांची 

गडिड सुरु झाली होती. मी डोळे चोळत उठलो. झोप पूणव झाली िव्हती. उठावेसे 

वाटत िव्हते. घरी असतो तर आणखी लोळत पडलो असतो. लोकांच्या गोंगाटामुळे 

ते िक्य िव्हते. मी नखडकीजवळ िसलेल्या माणसाला नवचारले कोणते तटेिि 

आले. त्यािे पुणे आल्याचे सांनगतल्यावर मी लगेच उठलो. मी डोक्याखाली माझी 

कपड्याची नपिवी ठेवली होती. ती िोधू लागलो नपिवी सापडत िव्हती. 

िोधािोध करूिही नपिवी सापडली िाही. कोणीतरी चोरली होती. त्या नपिवीत 

चािर, िटव पायजमा, अंडरवेअर एवढेच होते. नखसा चापचूि पनहला िोि रुपये 

पन्नास पैसे व नतकीट होते. रेल्वेतूि उतरलो, नतकीट टीसीला िऊेि िाहरे पडलो.  

४ िंिरच्या िसिे कँिॉल तटॉपवर उतरायचे होते. पुणे तटेिि ते कँिॉल 

पायी चालत जायचे ठरवले. हातगाड्यावर भजी खाल्ली. पाणी नपऊि िसतटॉपवर 

गेलो. रतत्यावरील िस तटॉपवर िसचे िंिर नलनहलेले होते. ते िंिर पाहत मी चालू 

लागलो. ४ िंिर िोडाववर दिसला की मला आिंि होई. पुढे ४ िंिर दिसेिा अिेक 

िस िंिर दिसत होते िस दिसत होत्या. माझा रतता चुकला होता. काय करावे 

सुचत िव्हते. रतत्यात कोणालाही नवचारायचे िाही. असे ठरवले होते. याचे कारण 

म्हणज े पुण्यात भामटे असतात, ते फसवतात व खोटे सांगूि लुटतात असे ऐकले 

होते. कांही झाले तरी कोणालाही नवचारायचे िाही असे मिािी ठरवूि चालत 

रानहलो.  

अचािक मला समोर िनिवार वाडा दिसला. मी इनतहासात वाचले होते. 

आत कसा आह ेते पहाता येते का असा नवचार करीत मुख्य िरवाज्याजवळ आलो. 

लोक जात येत होते. मीही घािरत घािरत आत गेलो. सगळीकडे पाहूि झाल्यावर 

मी िाहरे पडलो. मला गुलटेकडीला जायचे होते पण जाणार कसा ? मोठा प्रश्न 



पडला होता. तवेढ्यात एक िाळेचा ड्रेस घातलेला मुलगा दिसला. माझ्यापेिा िोि 

वर्ांिी लहाि असावा. मी नवचार केला िाळेचा मुलगा आह ेम्हणजे भामटा िाही. 

मी त्याला नवचारले की गुलटेकडी ला कसे जायचे त्यािे सांनगतले “येथूि 

तवारगेटला िसिे जा, तेथूि जवळच गुलटेकडी आह.े ”  

त्यास म्हटले “मला पायीच जायचे आहे. पायी जाण्याचा रतता सांग. ” 

त्यावर तो म्हणाला “खूप लांि आह ेया रतत्यािे सरळ जायचे. िाहुली हौिापासूि 

िोि रतते आहते डाव्या िाजूिे जा. पुढे एसटी तटँड दिसेल तेथे कोणालातरी नवचार 

तेथूि जवळच आह.े ”  

“िरे झाले तू िवेासारखा भेटलास, मी रतता चुकलो होतो. ” असे म्हणूि 

मी निघालो. मला कोणी फसवले िाही याचा मला आिंि झाला. मी चालत 

तवारगेटला गेलो. तेथे एका कंडक्टरला नवचारले. त्यािे रतता सांनगतला. ि व्हाईट 

क्लाऊड पेपर नमल सापडली. वाचमिला सांनगतले की भरतला भेटायचे आहे. तो 

आत जाऊि आला. थोड्याच वेळात सुट्टी होईल असे सांनगतले.  

एक तासािे भरत आला मला खूप आिंि झाला पण त्याला आिंि झालेला 

दिसला िाही. त्याच्या कपाळावर आठ्या पडल्या होत्या. त्यािे मला सायकलवर 

िसवले. एका िागेत आणूि सोडले. तेथेच िसायला सांगूि तो निघूि गेला. भकू 

लागली होती पण मी तेथूि कोठेही गेलो िाही. अंधार पडायला लागला होता आिा 

अजूि आला िव्हता. भरतला मी आिा म्हणत असे.  

आिा आला आम्ही चालत महात्मा फुले मंडईत आलो. त्यािे तेथे 

कांिापोह ेघेतले. त्यािे नवचारले का आलास मी सवव हकीकत सांनगतली त्यावर तो 

खूप नचडला. त्यािे परत जा म्हणूि सांनगतले. मी काम करण्यासाठी आलो 

असल्याचे व परत जाणार िाही असे सांनगतले. त्यािे सानगतले “आमच्या नमलमध्ये 

भरती िाही. हॉटेलमध्ये काम करिील का?” 



 मी म्हणालो “कामाची मला लाज वाटत िाही कसलेही काम करण्याची 

माझी तयारी आह.े ” तेथूि जवळच िॉम्िे नवहार िावाचे हॉटेल होते, तेथे कामास 

लावले. त्यांिी उद्या सकाळी आठ वाजता येण्यास सांनगतले. आम्ही िोघे िािापेठ 

येथील नवठ्ठठ्ठलरुनख्मिी मंदिरात गेलो, तेथे आिाची ओळख होती. पुजाऱ्यािे चटई 

दिली. आिािे माझी ओळख करूि दिली. माझी झोपायची सोय केली. सकाळी आठ 

वाजता कामावर गेलो. दिवसभर काम केले. िपुारी जेवण केले. संध्याकाळी आठ 

वाजता पुन्हा जेवण करूि निघालो. ठरल्याप्रमाणे आिा अगोिरच येऊि थांिला 

होता. मी दिवस चांगला गेल्याचे सांनगतले. सकाळी उठलो पण पोटात गडिड 

झाली होती. कालचे जेवण पचले िव्हते. तसाच कामावर गेलो. थोड्या वेळािे मला 

उलटी होत असल्याचे जाणवले मी पळतच िाहरे गेलो. मी का पळालो म्हणूि िाकी 

कामगार ही मागे धावले. मला उलटी झालेली पाहताच सववजण परत गेले. 

मालकािे सांनगतले तब्िेत ठीक झाल्यावर कामावर ये. माझे काम सुटले होते. मला 

खूप वाईट वाटले.  

नसटीपोतटाच्या पायरीवर िसूि दिवस काढला. रात्री त्या िवेळात आलो. 

आिा आला त्या सवव हकीकत सांनगतली, तो खूप रागावला. मी कांहीच िोललो 

िाही. आम्ही अिेक रठकाणी कामाची चौकिी केली. काम नमळत िव्हते. मंडईत 

जाऊि झुणकाभाकर कें द्रावर पोह े खाल्ले. तेथूि फुलवाले चौकात िवयुग हॉटेल 

मध्ये नवचारले असता त्यािे सांनगतले की जेवण, राहणे सह ३० रुपये महीिा 

नमळेल. आठवड्याला एक सुट्टी असेल पण त्याचा एक रुपया रोख नमळेल, सुट्टी 

नमळणार िाही. रोज १२ तास काम करावे लागेल. मी सवव किुल केले.  

मालकािे आम्हास जेवण दिले. आिा निघूि गेला, मी तेथेच रानहलो. 

रात्री १२ वाजता हॉटेल िंि झाले. सवाविी आपापल्या चटई काढल्या ,माझ्याकडे 

कांहीच िव्हते. एका कामगारािे चटई व चािर दिली. मी झोपलो. सकाळी ४ 

वाजता कांहीजण उठले, तयारी सुरु झाली. कांहीजण ६ वाजता उठले. मी जागा 

असूिही उठलो िव्हतो. राकेि िावाचा एका मुलािे मला ७ वाजता उठवले व 



म्हणाला ८ वाजता तुला कामावर जायचे आहे. आंघोळ वगैरे करूि घे. माझ्याकडे 

कपडे िसल्याचे सांनगतल्यावर त्यािे तवत:ची अंडरवेअर, िटव, पँट दिली. 

आंघोळीला गेलो तेथे मोठा गोटा सािण होता. मी माझे कपडे धुतले. आंघोळ केली. 

कामाला सुरवात केली.  

एक मनहिा होत आला होता. १ तारीख होती सवांचा पगार होणार 

होता. सायंकाळी आिा आला. मालकािे त्याला िाश्ता िणे्यास सांनगतले. त्यािे 

मालकास माझा पगार मानगतला मालकािे मला नवचारले, मी होकार दिला. तो 

पैसे घेऊि निघूि गेला. मला कपडे घ्यायचे होते. मी नवसरूि गेलो होतो. मी 

राकेिला माझी अडचण सांनगतली. तो म्हणाला “ते कपडे तुलाच दिलेले आहते. 

परत करू िकोस. ” मी म्हणालो “माझे पनहले कपडे खेड्यातील लोकांसारखे 

असल्यािे लोक लगेच खेड्यातील असल्याचे ओळखतात म्हणूि मला आणखी िटव 

पँट घ्यायचे होते. ” त्यावर त्यािे सांनगतले की खालच्या चौकात जुिे कपडे खूप 

तवततात नमळतात मी तेथूिच घेतो.  

माझ्याकडे सुट्टीचे पैसे साठले होते. आम्ही िोघे त्या चौकात गेलो व कपडे 

खरेिी केले. माझी अडचण संपली होती. एक मनहिा संपला एक तारखेला आिा 

आला त्यािे पगार घेतला. मी त्यास म्हणालो २० रुपये आईला पाठवायचे आहते. 

तो म्हणाला १०० रुपये झाले की पाठवू. मी ठीक म्हणालो तीि मनहिे तो पगार 

घेतच रानहला. पैसे दिले िाहीत. एके दिवसी हॉटेल मधील मोरीवाला गावी गेला. 

मला त्याचे काम िणे्यात आले. तो मोरीवाला रात्री मालकाची मालीि करीत होता, 

त्याला त्याचे वेगळे पैसे नमळत होते. रात्री मालकािे मला सांनगतले की हॉटेल िंि 

झाल्यावर मालीि कर. मी िकार दिला त्यावर त्यािे वेगळे पैसे िईेि असे म्हणाला 

मी तपष्ट िकार दिला. त्यािे मला जोरात थप्पड मारली मी जनमिीवर कोसळलो. 

कािात निट्टी वाजल्या सारखे वाटत होते. आचारी मध्ये पडला त्यािे मला आत िेले 

व झोपायला सांनगतले. मी सकाळी उठलो ते काम करायचे िाही म्हणूिच. आंघोळ 

केली. कपडे टॉवेल मध्ये िांधले.  



तोच मालकािे िोलावले व म्हणाला तुला कामावरूि काढूि टाकले आहे. 

मला काम सोडूि जायचेच होते, मी कपडे घेऊि निघालो. गुलटेकडीला गेलो, 

आिाला हकीकत सांनगतली. संध्याकाळी आम्ही िोघे हॉटेलवर आलो. आिािे 

पगाराचा नहिोि मानगतला. मालकािे लगेच पैसे िऊेि टाकले. मला मारल्यािद्दल 

त्यािे कांहीच नवचारले िाही. मलाच गप्प िसण्यास सांनगतले.  

आम्ही एके रठकाणी पुरीभाजी खाल्ली व रात्री िािापेठेतील िवेळात 

झोपायला गेलो. सकाळी आिािे सांनगतले की िपुारी मी येतो येथेच थांि. िपुारी ४ 

वाजता परत आला.  

आम्ही निघालो एक िोडव दिसला “इंदिरा कम्युनिटी दकचि” ५५८ 

राततापेठ. आत ऑदफसमध्ये गेल्यावर आिािे चेअरमि साहिेांिा सांनगतले की हा 

माझा लहाि भाऊ आह,े त्याला कामाची गरज आहे. साहिेांिी िाव, नििण, गाव 

इत्यािी दकरकोळ प्रश्न नवचारले व सांनगतले “जेवणाची राहण्याची सोय व ९० 

रुपये मनहिा िऊे.” मला खूप आिंि झाला.  

पुढे साहिे म्हणाले “उद्या तवच्छ कपडे घालूि ये. ” िसुरे दिवसी कामावर 

हजर झालो. चेअरमिसाहिेांिी मला आत िेले व तेथील खंडोिा िावाचे आचारी 

यांची ओळख करूि दिली व म्हणाले यांिा दिवसभर जी मित लागेल ती त्यांिा 

करायची. खंडोिा आचारी भाजी ििवत असत.  

मी काम सुरु केले. या दकचिमध्ये अिेक प्रकारची नमठाई ििवली जात 

होती. त्याचे वेगवेगळे आचारी होते. मोठ्या हॉल मध्ये दकमाि िोििे तरी मनहला 

काम करीत होत्या. कांहीजणी चपात्या करत तर कांहीजणी भाकरी करत. इतर 

कांही मनहला भांडी घासत. इतक्या मनहला एकत्र असूि कधीही त्यांचा आवाज 

िव्हता. आवाज होता तो रॉकेलच्या तटोहचा. भाजी नचरूि द्यायला, िटाटे 

सोलायला मनहला होत्या.  



तसे मला फार काम िव्हते. वेळेचे िंधि िव्हते. खूप आिंिात होतो. एक 

तारखेला आिा येत होता. माझा पगार घेऊि जात होता. मला दकचिचे िोि 

कपडेचे जोड नमळाले होते.  

मला परीिेला िसायचे होते. मी रजा काढूि गावी गेलो. परीिेचा फॉमव 

भरण्याची मुित संपली होती. सावत्र भावािे िेती नवकण्याचे ठरवले होते. सवव 

िेती तवत:चे िावे करूि घेतली होती. त्यामुळे मी गावीच राहायचे ठरवले. मजुरी 

करायची म्हणूि गावातील सोपाि खोसे यांचे िेतीत काठी काढण्यास गेलो काठी 

म्हणजे िोि हात रंुि पाच हात लांि एक हात खोल जमीि खोिायची व िांध ठीक 

करायचा. मी तीि दिवसात िोि काठ्या काढल्या. संध्याकाळी ६ रुपये नमळतील 

असे वाटले पण नमळाले िाहीत. त्यांिी रनववारी िेईि असे सांनगतले. रनववारी 

मानगतले तर ते एकिम भडकले व म्हणाले “मी पळूि चाललो का? पैसे आले की 

िईेि. ” िेवटपयंत पैसे नमळालेच िाहीत. िंतर िगडू जाधव यांचे नवनहरीवर 

कामास गेलो. एक आठवडा काम केले, तेथे पैसे नमळाले. तेथील काम संपल्यावर 

माझा पुतण्या मोहि व नमत्र निभीर्ण नतघे जायफळला कामास गेलो. एका 

नवनहरीवर काम नमळाले. एक आठवडा काम केले. पैतयासाठी तीि वेळा जावे 

लागले.  

रोजगाराचे कांही खरे िाही म्हणूि मी पुन्हा पुण्यास आलो. इंदिरा 

कम्युनिटी दकचिमध्ये गेलो, त्यांिी जागा भरली होती. मला त्यांिी िकार दिला. 

मग मी आिाकडे पेपर नमलमध्ये गेलो. तेथे समजले तो नमल सोडूि गेला होता.  

मी मुंिईला जायचे ठरवले. मुंिईत माझा भाऊ अनिरुद्ध राहत होता. 

त्याला मी िापू म्हणत होतो. त्याच्याकडे जायचे म्हणूि मुंिईला गेलो. िािुलिाथ 

जवळ सीताराम भाजीवाला कोठे आह े नवचारल्यावर एका भाजीवाल्यािे िोि 

दिवसापासूि आला िाही असे सांनगतले. मला खूप काळजी वाटत होती काय करावे 

सुचत िव्हते. सीताराम कधी येईल ह े त्यांिा सांगता येत िव्हते. मला आठवले, 

ठाणे येथे माझा िाळेतील नमत्र िहाजी िरभसगे राहत होता. तो रेििो टेक्तटाईल 



मध्ये काम करीत असल्याचे त्यािे एकिा मला सांनगतले होते. त्याचा पत्ता नलहूि 

मी एक नचट्टी त्या भाजीवाल्याकडे दिली. सीताराम आला की त्याला द्या असे 

सांनगतले. सीताराम म्हणजे अनिरुद्ध त्याचे ह ेटोपणिाव.  

ठाण्याला नमत्राकडे जायचे ठरवले. पैसे मोजकेच होते. मी ठाणे जाणारी 

लोकल पाहूि िसलो. लोकलमध्ये चढतािा माझी एक चप्पल खाली पडली. लोकल 

सुरु झाली होती. मग िसुरीही चप्पल फेकूि दिली. ठाणे तटेििवर उतरूि चौकिी 

केली असता ती नमल खूप िरू असल्याचे समजले. मी चालत जायचे ठरवले. 

रतत्यावरील डांिर खूप तापलेले होते. पायाला चटके िसत होते. रतत्याच्याकडेिे 

चालू लागलो. एक ट्रक थांिला होता त्याच्या ड्रायव्हरला नवचारले “रेििो 

टेक्तटाईल दकती लांि आहे?” त्यावर तो म्हणाला “खूप लांि आह,े पायी जाणार 

आहसे का?” मी हो म्हटल्यावर त्यािे माझ्या पायाकडे पानहले. त्यािे नवचारले 

पायात चप्पल िाही. उि दकती आहे तू कसा जाणार? त्याला सवव हकीकत 

सांनगतली. तो म्हणाला थोडावेळ थांि मी तुला सोडतो. रतत्यावरच ती नमल आहे.  

िहा नमनिटांिी क्लीिर आला. मी त्यांच्यािरोिर ट्रकमध्ये िसलो. त्यािे 

नमल जवळ सोडले. नमलमध्ये चौकिी केली असता त्यांिी िहाजी समोरच्या 

झोपडपट्टीत राहतो असे सांनगतले. पत्ता लगेच सापडला. िहाजीची भेट झाली. 

त्यािे संध्याकाळी मी येण्याचे कारण नवचारले. मी काम िोधण्यास आलो आहे. 

मला तुझ्या नमल मध्ये कामाला लाव असे म्हटल्यावर त्यािे नमलमध्ये भरती 

िसल्याचे सांनगतले.  

आमच्या गावातील संतु सुताराचा मेव्हणा श्रावण महालक्ष्मी येथे राहतो. 

त्याच्याकडे चौकिी करू म्हणूि आम्ही िसुरे दिवसी त्याला भेटलो. त्यािेही भरती 

िसल्याचे सांनगतले. पुन्हा ठाणे येथे गेलो.  

संध्याकाळी अनिरुद्ध उफव  सीताराम पत्ता िोधत आला. मला िरे वाटले. 

सकाळी उठल्यावर आम्ही िरभसगेचा निरोप घेतला. ठाणे तटेििवर आल्यावर 



प्रथम चप्पल घेतली. त्या दिवसी त्यािे राणीचा िाग िाखवला. िंतर गेटवे ऑफ 

इंनडया ,चौपाटी िाखवली. संध्याकाळी त्याचा नमत्राकडे रानहलो िसुरे दिवसी 

हनंगग गाडवि, म्हातारीचा िूट, महालक्ष्मी, हाजीअली िघूि आलो.  

संध्याकाळी िागपाडा येथे आलो. मला एका हातगाडीवर िसवूि तो 

त्याच्या मालकाकडे जाऊि आला. मला म्हणाला “उद्या लवकर उठायचे. लवकर 

झोप. आम्ही त्या हातगाडीवर झोपलो. पहाटे ४ वाजता उठूि त्यािे त्या गाड्यावर 

केळी भरली. तो गाडा ढकलत आम्ही निघालो. ग्रांट रोड, िािाचौक, िािुलिाथ 

मागे वाळकेश्वर येथे पोहचलो. केळी नवकण्यास सुरवात केली. िाश्ता, जेवण केले 

संध्याकाळपयंत सवव केळी नवकली होती. परत िागपाडा येथे आलो. असा रोज 

नित्यकमव होता.  

राजभविात निपायाच्या जागा भरायच्या आहते असे समजल्यािे मी 

अजव केला त्याला जोडूि िाळेचा िाखला दिला. िोकरी नमळाली िाहीच परंतु 

िाखलाही गहाळ झाला. परत नमळाला िाही.  

एके दिविी माझे पोटात िखुू लागले मी िलुवि केले. रात्री खुपच त्रास 

होऊ लागल्यावर िापूला उठवले. त्यास पोटात िखुत असल्याचे सांनगतले. त्यािे 

टॉयलेटला जाण्यास सांनगतले. मी जाऊि आलो पण कांहीच फरक पडला िव्हता. 

मी िसूि रानहलो. पहाट होताच सववजण उठूि केळी भरू लागले आम्हीही केळी 

भरली. गाडा ढकलत निघालो. वाळकेश्वरला आल्यावर त्यािे मला सोडा प्यायला 

दिला. थोडे िरे वाटले. पुन्हा िखुायला सुरवात झाली. थोड्यावेळािे िसुरा सोडा 

पुन्हा नतसरा सोडा कांहीही फरक पडत िव्हता. चार दिवस झाले पोटात िखुायचे 

थांित िव्हते. िागपाडा येथूि निघूि िािुलिाथपयंत आलो मला चालवेिा. मी 

िापूस म्हटले मी येथेच थांितो. िरे वाटले की वाळकेश्वरला येतो. िापू निघूि गेला. 

मला िसता येईिा. कठड्यावर झोपलो झोपताही येईिा. खूप त्रास होत होता. एका 

िळावर गेलो, चूळ भरली तर तोंडातूि नपवळे पाणी पडले. तोंडावरूि हात 



दफरवला चेहरा िधीर झाला होता. हात पाय धुतािा हातपाय सुजल्याचे दिसले. 

डोळे रुमालािे पुसले तर रुमाल नपवळा झाला होता. मी िसत िसत वाळकेश्वर 

गेलो, िापू दिसला. त्याला सवव हकीकत सांनगतली. त्यािे जवळच्या झाडाखाली 

झोपायला सांनगतले. त्याि ेसोडा प्यायला दिला. मी लघवीस गेलो तर लघवी गडि 

नपवळी होती.  

मी गाड्याजवळ येऊि िसलो. लोक माझ्याकडे नवनचत्र िजरेिे पाहत 

होते. एकािे नवचारले काय झाले मी पोट िखुत असल्याचे सांनगतल्यावर तो 

म्हणाला तुला कामीि झाली आहे. संध्याकाळी महमि केळेवाला भेटला, त्यािेही 

तेच सांनगतले. तो िापूला िाजूला घेऊि म्हणाला “इसे कामीि हुई ह,ै जल्िीसे 

जल्िी इसे मुलुख भेज िो, ये िो चार दिि का मेहमाि ह.ै िवाखािेमे कोई इलाज 

िही ह.ै ”  

ह ेमी एकले होते. मी खूप घािरलो होतो. मी िापूस नवचारले “महमि 

काय म्हणाला?” त्यावर िापू म्हणाला “तो वेडा आहे. त्याला काय कळते? मी तुला 

उद्या िवाखान्यात घेऊि जातो.” िसुरे दिविी मी कसे तरी त्याच्यािरोिर 

निघालो. व्हाईट हाउस जवळच्या हॉटेल जवळ आलो. तेथे त्यािे मला थांिायला 

सांनगतले. हॉटेल मालक िापूच्या ओळखीचा होता. त्यािे मला पाहताच म्हणाला 

“इसे िवापािी करो ये जािा दिि िही रहगेा, केला िेचिा छोड िो पहले इसे 

िवापािी करो. ” िापू म्हणाला “थोडी िरे में आता हु.ं तितक खयाल रखिा. ” िापू 

मला सोडूि गेला तो परत आलाच िाही. संध्याकाळ झाली मी हळूहळू िसत िसत 

वाळकेश्वरला गेलो. िापू तेथे िव्हता. परत तीि ित्ती येथे जाऊि महमिकडे 

चौकिी केली तर तो म्हणाला “ सीताराम तो चला गया, अि तो िागपाडा पहुंचा 

होगा. ” इतके लांि अंतर मला चालणे िक्य िव्हते. मी रडू लागलो तेंव्हा महमि 

म्हणाला “तू दफक्र मत कर मै पहुचंा ितेा हुं. ”  

थोड्या वेळािे इक्िाल केळेवाला आला. त्याला महमि िे मला 

िागपाड्यात सोडायला सांनगतले त्यािे मला गाड्यावर झोपवले. गाडा ढकलत 



िागपाड्यात आलो. गाडा जमा करूि िापू तेथूि निघूि गेला होता. इक्िाल 

म्हणाला “आजसे मै तुम्हारा िसुरा भाई, मै संभालंुगा तुझे. ”  

िसुरे दिविी इक्िाल िे गाडीखाली जागा केली त्यावर मला झोपवले. 

वर केळी भरली व गाडा ढकलत निघाला. संध्याकाळी महमि कडे आलो. त्यास 

हकीकत सांनगतली तो म्हणाला “पहले इसको िचािा ह.ै मै जाके आता हु.ं ”  

महमि कोणालातरी घेऊि आला. त्यािे मला पनहले व म्हणाला “याला 

जातत झाले आह,े और्ध काम करणार िाही. ”  

महमि म्हणाला “ आप िवा दिजीये, भजिगी और मौत अल्लाके हात में 

ह.ै ” त्यािे एक केळी घेतली िाजूला जाऊि त्यात और्ध भरले व मला खायला 

दिली. तीि दिवस और्ध घेतले थोडा फरक पडला होता.  

त्या माणसािे एका धोब्याचा पत्ता दिला. त्याच्याकडूि और्ध घेण्यास 

सांनगतले. लगेच इक्िालिे गाडा ढकलत त्या पत्त्यावर िेले. धोब्यािे सकाळी 

काचेची मोठी िाटली घेऊि यायला सांनगतले. सकाळी त्यािे और्ध दिले झाडपाला 

होता. दिवसातूि तीि वेळा ते झाडपाल्याचे पाणी प्यायचे होते नतखट तेलकट 

नपवळे पिाथव काही खायचे िाही. असे सागंण्यात आले. सात दिवस मी और्ध 

घेतल.े या िरम्याि फक्त इडली चटणी व पाव खात होतो.  

सातव्या दिविी मी पूणव िरा झालो होतो. इक्िाल िरोिर त्या धोब्याकडे 

गेलो. इक्िालिे त्यास दकती पैसे द्यायचे असे नवचारले तो धोिी म्हणाला “मी 

िवेाचे कायव म्हणूण और्ध ितेो, पैसे घेत िाही. घ्यायचे असते तर पनहल्याच दिवसी 

सांनगतले असते. ” मग धोब्यािे त्यास नवचारले इतके जातत होईपयंत तुम्ही का 

गप्प िसलात ?”  



इक्िाल म्हणाला “ये मेरा भाई िही, अल्लािे चाहा और मैिे इसे भाई 

ििा दिया.” त्यािे पूणव हकीकत त्या धोब्यास सांनगतली. धोब्याच्याही डोळ्यातू 

पाणी आले. “िवे तुमचे भले करो. ” असा आिीवावि इक्िालला दिला. 

आम्ही िाहरे पडलो. इक्िालिे त्याच्या मालकाची ओळख करूि दिली व 

एक गाडा माझ्यासाठी घेतला. त्यावर केळी भरूि दिली. मी िापू प्रमाणे केळी 

नवकायला सुरवात केली. खचव सोडूि िररोज पाच रुपये नमळत होते. माझ्याकडे 

२६० रुपये जमा झाले होते. मी गावी जाण्याचा निणवय घेतला. कपडे खरेिी केले. 

इक्िाल व महमिचा निरोप घेतला व गावी निघालो.  

 

 

मुरूडला उतरल्यावर आईसाठी एक साडी घेतली. घरी गेलो. आईला 

पाहताच मला रडू कोसळले. मी मरणाच्या िारातूि परत आलो होतो. आई मला 

नवचारत होती. काय झाले म्हणूि. पण मला कांही सांगता येत िव्हते. िंतर सांगतो 

म्हणूि डोळे पुसले. सुटकेस उघडूि िनहणीला ड्रेस दिला ती खुि झाली. मग आईला 

साडी दिली. ही माझ्याकडूि आईसाठी पनहलीच साडी होती. आईच्या डोळ्यातूि 

आिंिाश्रु वाहू लागले. गावात सगळ्यांिा िाखवत होती माझ्या मुलािे घेतली 

म्हणूि. दकतीतरी कौतुक करीत होती.  

आईिे सांनगतले की माझ्या मोठ्या िनहणीला पहायला पाहुणे येणार 

आहते िरे झाले तू आलास. पंढरपूरचे पाहुणे येणार होते. िनहणीला पत्र पाठवूि 

िोलावूि घेतले. 

 ठरलेला दिवस आला. आम्ही घर तवच्छ केले. चहा पावडर साखर आणूि 

ठेवली. त्यावेळी आम्ही चहा पीत िव्हतो. कधीतरी पाहुणे आले तरच चहा केला 

जात असे. गहू िळूि आणले. आम्ही त्यावेळी ज्वारी खात होतो. गव्हाच्या चपात्या 



ककवा पोळ्या फक्त सण असेल तेंव्हाच केल्या जात होत्या. आम्ही वाट पहात 

थांिलो.  

सायंकाळी एक संन्यािीिािा एकटेच आले. मी माझा चुलत भाऊ 

जगन्नाथ अप्पा यांिा िोलावले. तुम्ही एकटेच कसे म्हटल्यावर त्यांिी सांनगतले की 

मुलगा माझा भाचा आह,े तो पुण्याला िोकरीस आहे. त्यांिा माझ्यानिवाय जवळचे 

कोणी िातेवाईक िाहीत. मीच सगळे पाहतो. मुलगी पहावयास त्यांिा कधी 

िोलवता असे नवचारल्यावर ते म्हणाले मला मुलगी पसंि आहे. माझ्या िब्िािाहरे 

कोणीही िाही, तुम्हीच कुडुववाडीला या. तेथे मराठी िाळेजवळ राहतात. भाचा 

पुढच्या रनववारी येणार आह े मुलीला घेऊि तुम्हीच या. पसंिी झाली की पुढील 

िोलणी करू. जगन्नाथ अप्पािी इतके लांि जाणे जमणार िाही असे सांनगतले. 

आमच्या घरी पुरुर् माणूस म्हणजे मीच होतो. पाहुण्यांिा नवचारले काय करायचे ते 

म्हणाले “ मी त्यांचाही पाहुणाच आहे. तुमच्या िाजूिे मी येतो. आपण नतघे जाऊ. 

खूप नवचार करूि िेवटी किई, मी व पाहुणे नतघेजण मुरूडला चालत येऊि रेल्वेिे 

कुडुववाडीला आलो. त्यांिा व आम्हालाही पसंि होते िोलणी िंतर करू असे 

सांनगतले. आम्ही गावी परत आलो. आिास व भाऊ(भागवत) यास पत्र पाठवले, 

मचकूर कळवला. मी व किई पुण्यास येत असल्याचे कळवले. ठरल्याप्रमाणे पुण्यास 

आलो, भाऊकडे गेलो. आिा आलेलाच होता. चहा झाल्यावर मी िाहरे जावूि 

िवरिवे मुलास नवद्यापीठात फोि केला. आम्ही पुण्यात आलो आहोत. उद्या 

सकाळी पांडव िगर येथील िाळेत यावयास सांनगतले. घरी आल्यावर नवर्य 

काढला. िोघांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या.  

भरत म्हणाला “आताच ती िी ए झाली आह,े िोकरी करेल, पैसे 

साठवल्यािंतर लग्न करूि िऊे. ” त्यावर भागवत(भाऊ) म्हणाला “भरत म्हणतो ते 

खरे आह.े लग्न करूि िणे्याची आपली पररनतथती िाही. ” मी म्हणालो “पुन्हा हुडंा 

ि मागणारे तथळ नमळेलच याची खात्री िाही. ” भरत म्हणाला “पुढचेपुढे िघू सध्या 

लग्नाचा नवचार करायचा िाही. त्यांिा मी नवरोध करण्याचे कारण नवचारले असता 



भरत म्हणाला “आमच्याकडे लग्न करूि द्यायलाही पैसे िाहीत. ” त्यांिा रनजतटर 

मॅरेज करू म्हटल्यावरही ते तयार होईिात. िवरिवेाकडूि कसलीच हरकत िव्हती. 

िेवटी मी पुढाकार घेऊि रनजतटर मॅरेज करूि दिले.  

मला पुण्यात राहायचे म्हटल्यावर काम करणे आवश्यक होते. मी भाऊला 

िब्ि टाकला की तुझ्या संतथेत कामाला लाव त्यािे िक्य िसल्याचे सांनगतले. “मग 

िसुरीकडे कोठेही काम लाव काम कसलेही असले तरी माझी करायची तयारी आह.े” 

म्हटल्यावर तो म्हणाला प्लंिरच्या हाताखाली काम करिील का असे नवचारल्यावर 

मी हो म्हटले.  

त्याि ेवडारवाडीत एका प्लंिर कडे िेले. त्यािे िसुरे दिविी सकाळी आठ 

वाजता ग्राहकपेठ जवळ िोलावले. मी सात वाजताच गेलो. िपुारचे िारा वाजले, 

प्लंिर आला िाही. संध्याकाळी त्यास नवचारले असता त्यािे िसुरा हले्पर 

नमळाल्याचे सांनगतले. मी भरतला नवचारले असता तो म्हणाला “ताडी डेपोत काम 

करीत असलास तर उद्या सकाळी चार वाजता निघू. ” मी होकार दिला. ताडी 

म्हणजे ताडपत्री असावी असे मला वाटले होते. म्हणूि मी कांहीच नवचारले िव्हते. 

मला मानहत असेल म्हणूि आिािेही कांही सांनगतले िाही.  

सकाळी लवकर उठूि आम्ही चालत निघालो. डेक्कि, अलका टॉकीज, 

रटळक रोड, तवारगेट, चाकण आईल नमल जवळ पोचलो. तेथे ताडी डेपो होता. 

आिािे जगन्नाथ या मॅिेजरची ओळख करूि दिली व सांनगतले. हा काम 

करण्यासाठी आला आहे. त्यािे आत िरभसहला संनगतले याला काम समजाव. 

िरभसहिे आत िेले.  

आत लाकडी फळ्या जोडूि हौि ििवले होते. सात हौि होते त्यात 

पांडरट रंगाचे पाणी होते. घाण वास सुटला होता. जवळजवळ गटाराचे पाणी 

असावे असे होते. नहरव्या माश्या घोंगावत होत्या. खाली पानहले तर िाहिाि 

फरिी िसवलेली होती. फरिी मधले नसमेंट निघू गेलेले होते. त्यातूि ते सांडलेले 



पाणी वहात होते. लाकडी टाकीच्या सभोवताली िोघे िोघे नमळूि ते पाणी 

िाटल्यात िरसाळ्यािे भरूि लाकडी खोक्यात ठेवत होते. एका खोक्यात २४ 

िाटल्या असत. खोके भरले की िाहरे िेऊि ठेवायचे. िाहरे थांिलेले मजूर ते 

उचलूि ट्रकमध्ये ठेवत होते. ट्रक भरला की कांही मजुरासह निघूि जात होता.  

मला एका म्हाताऱ्या मजुरासोित काम करायला सांनगतले. मी कामाला 

सुरवात केली. दिवसभर काम केल्यावर संध्याकाळी सहा वाजता सात रुपये रोख 

पगार नमळाला. मी चालत पांडविगर येथे आलो. वनहिीला पगार िऊेि टाकला. 

िसुरे दिवसीपासूि नियनमत कामास सुरवात केली.  

एक दिवस माझी िहीण व भावोजी मला भेटावयास आले. त्यांिी डेपो 

पानहला मग म्हणाले नवद्यापीठात निपायाच्या जागा भरावयाच्या आहते अजव कर. 

मी अजव केला. मला मुलाखतीस िोलावले. ते पत्र आल्याचे मला भागवतिे(भाऊ) 

मुलाखतीचे दिवसी सकाळी ४ वाजता सांनगतले. मी कामाला जायचे रद्द करूि 

सकाळी नवद्यापीठात गेलो. िहीण घरी होती. पण भावोजी िाहरे गेलेले होते. 

त्यांची भेट झाली िाही. नवद्यापीठ कायावलय िाहरेूि पानहले होते. िेमकी मुलाखत 

कोठे द्यायची मानहत िव्हते. मुलाखत मुख्य कायावलयात होती. चौकिी करूि 

मुलाखतीस गेलो. िाहरे आम्ही सात ते आठ जण होतो तेथे चचाव सुरु होती. मी 

एकत होतो. एकािे सांनगतले की फक्त खुचीवर िसायचे िाही. िाकी कांही िोलले 

िाही तरी चालते, खुचीवर िसले की हाकलूि ितेात. मला कसलाही अिुभव 

िव्हता. कोणाचे मागवििवि नमळाले िव्हते. मला आत िोलावले. नतघेजण िसलेले 

होते. आत जाताच नतघांिीही खुचीवर िसण्याचा आग्रह केला, मी खुचीवर िसलो 

िाही मग त्यांिी िाव पत्ता नििण नवचारले. मी सवव सांनगतले. मला िाहरे 

जाण्यास सांनगतले.  

मी िनहणीकडे गेलो मुलाखतीिाित सांनगतल.े िपुारी भावोजी आले. ते 

म्हणाले मी त्याच निभल्डगमध्ये होतो, मला का िाही भेटलास. मला उिीर झाला 



म्हणूि भेटता आले िसल्याचे सांनगतल.े मुलाखत किी झाली ते सांनगतले. ते 

म्हणाले. िावालाच मुलाखत असते. िहा जागा आहते व सात ते आठच लोक होते 

म्हणजे तुला िक्की घेतील.  

दि. २८ फेब्रुवारी, १९८० रोजी निपाई पिावर रुजू झालो. ही िेमणूक 

हगंामी तवरुपाची होती. महानवद्यालय नवकास नवभागात एका निपायाच्या रजेच्या 

काळातली िेमणूक होती. मी रुजू झालो. त्या कायावलयात फक्त डॉ. एम आर नभडे 

साहिे, श्रीमती चव्हाणमॅडम व मी एवढेच होतो. श्रीमती चव्हाण मॅडम यांिी मला 

खूप सहकायव केले. माझी पनहलीच िोकरी होती. ऑदफसचे काम कसे असते ते मला 

मानहत िव्हते. त्यांिी मला सवव निकवले.  

िपुारी चार वाजता मला त्या चहा िते असत. पूवी मी चहा पीत िसे पण 

त्यांच्यामुळे मी चहा नपऊ लागलो. िरे वाटत होते. त्यामुळे आलेला आळस निघूि 

जाई. रजेवरूि पूवीचा निपाई कामावर रुजू होणार होता. मला खूप काळजी वाटत 

होती. पण त्या अगोिरच िैिनणक नवभागातील एक निपाई रजेवर गेला त्यामुळे 

मला त्याच्याजागी ििली झाली.  

मी गावी जाऊि इयत्ता िहावीची परीिा दिली. पास झालो. 

सर्नवसिुकमध्ये िोंि झाली. िंतर अिेक नवभागात ििली होऊि मी काम केले एक 

वर्व पूणव झाले होते. आता रजेवर कोणताही निपाई गेलेला िव्हता. मला 

कामावरूि कमी करण्यात येणार असल्याचे मला समजले. मी त्यावेळी प्रिासि 

नवभागात काम करीत असल्यामुळे समजले. आििे तयार झाला मला िेण्यासाठी 

िोलावल.े त्यांिा मी सांनगतले मला एक वर्व पूणव झाले आहे. मी मागासवगीय आह,े 

निवाय माझ्यापेिा जे जुनियर आहते त्यांिा कमी करा. मला कमी करता येणार 

िाही. त्यािंतर उपकुलसनचव यांिी कागिपत्रे तपासले व मला जिसंपकव  नवभागात 

ििली केली. व तेथे िुकतेच रुजू झालेले िायर यांिा कमी करण्यात आले.  



मी त्या नवभागात रुजू झालो. िपुारी एक व्यक्ती रागारागािे जिसंपकव  

नवभागात आली. कोणीतरी मोठी व्यक्ती होती. कांहीही चौकिी ि करता सरळ 

जिसंपकव  अनधकारी यांचे केनििमध्ये घुसली. त्यांिा कोठेतरी पनहल्यासारखे वाटत 

होते पण आठवत िव्हते. तोच साहिेांिी िेल वाजवली मी आत गेलो.  

त्या व्यक्तीिे मला नवचारले “रनजतट्रारला कधी भेटलास? मी म्हणालो 

“िाही भेटलो. ”  

“लिाड िोलतो काय? मला सवव मानहती आह.े एक मला सांग तुझी 

त्यांची ओळख किी ?” अगिी करारी आवाजात मला नवचारले.  

मी म्हणालो “माझी ओळख िाही. ”  

ते गरजले “िाहरे जा. ”  

मला कांहीच समजत िव्हते. मी कधीही रनजतट्रार यांिा भेटलो िव्हतो. 

तसा प्रसंग िव्हता. मी नवचार करीत िसलो होतो. थोड्या वेळािे ती व्यक्ती निघूि 

गेली. साहिेांिा नवचारणे िक्य मला िरोिर वाटत िव्हते. मग मी चौकिीच्या 

केनििमध्ये िसणारे पवारसाहिे यांिा नवचारले. तेंव्हा त्यांिी मला त्यांची मानहती 

सांनगतली. ते कायवकाररणी सितय होते. मग ते मला असे का म्हटले हा प्रश्न सुटला 

िव्हता.  

चार ते पाच दिवसांिी चौकिी किात कोणी िसल्याचे पाहूि पुन्हा 

पवार साहिेांिा नवचारले “मला ते असे का िोलले? मला लिाड म्हणाले. ” त्यावर 

पवारसाहिे म्हणाले मी तुला िंतर सांगतो.  

कांही दिवसांिी श्री िायर मला भेटायला आला व म्हणाला “मला 

कामावर घेतले आह.े तेही पमविन्ट पोतट वर.” तो असे का िोलला मला समजले 

िव्हते.  

मी म्हणालो “चांगले झाले.”  



तो म्हणाला “चांगलेच होणार, माझे वरपयंत हात आहते. पुन्हा माझ्या 

िािी लागू िको. ”  

घडलेली घटिा मी भावोजींिा सांनगतली. तेंव्हा त्यांिी मला सांनगतले, 

“रनजतट्रार व ती व्यक्ती ह ेपूवीचे नमत्र होते. किावरूि तरी त्यांचे वाकडे आले आहे. 

तुला जिसंपकव  कायावलयात घेतल्यािंतर त्या िोघात वाि झाला. त्याचा राग 

तुझ्यावर काढला. परंतु तू कांही उलटसुलट िोलू िको ते खूप मोठे माणसे आहते. ”  

मी त्यािंतर तो नवर्य सोडूि दिला. नियनमत काम करीत होतो. सप्टेंिर 

१९८२मध्ये क्लास वि ते क्लास फोर मधील निवडक कमवचाऱ्यांिा पिोन्नती 

िणे्यात आली होती. िायरला एक वर्व ही पूणव झाले िव्हते. तसेच आणखीही िरेच 

जण असेच होते. ज्यांचे कायवकाररणी सितयाचे ओळखीचे होते. त्या सवाविा 

पिोन्नती िणे्यात आली. मला वगळण्यात आले होते. मी रनजतट्रार यांिा भेटूि 

नवचारले असता त्यांिी सांनगतले अजव करा कारवाही िक्की होईल. मी अजव केला, 

मुलाखत घेऊि माझी नियुक्ती सहाय्यक पिावर करण्यात आली. मला जुनियर 

असलेले सवव नसनियर झाले होते. माझ्यावर अन्याय झाला होता.  

दि. १८ ऑक्टोिर १९८२ रोजी ११-३० वाजता आििे नमळताच मी 

परीिा नवभागात ११-४०पयंत रुजू झालो. माझ्यािरोिर आणखी आठजण होते. 

सवाविी एकाच वेळी रुजू अहवाल दिला होता. सर्नवस िुक मध्ये १८ तारखेची िोंि 

झाली होती. पगार तलीपवर १८ ऑक्टोिर तारीख आली होती. कांही दिवसांिी 

िायर प्रिासि नवभागात आलेते, त्यांिी त्याच्या नमत्राच्या मितीिे त्यांिी १८ 

तारीख खोडूि १९ केली. मी रजेची िोंि पहावयास गेलो तेंव्हा मी तक्रार अजव 

केला. िायरचा नमत्र घािरला त्यािे सर्नवस िुक िायंडींगला गेले असे सांनगतले. 

त्यािे ते पेज काढूि त्याएवजी िसुरे पेज घालूि िवीि िोंि करूि खाडाखोड 

िाहीसी केली. पुन्हा िायंडींगला पाठवले. एक मनहन्यांिी खाडाखोड िसल्याचे 

सांगण्यात आले. त्या घटिेमुळे माझी नसनिअररटीत तीस ते चाळीस जण पुढे गेले. 



१८ तारखेलाच िवीि नियुक्त्या झाल्या होत्या तेही माझ्यापुढे गेले. हा नवर्य मी 

तेथेच सोडूि दिला. कामावर लि कें दद्रत केले.  

माझ्या लहाि िनहणीचे लग्न जमले होते. मी लग्नासाठी िचत करूि पैसे 

मागे टाकत होतो. तोच ज्याला िहीण द्यायची होती तो पुण्याला माझ्याकडे आला 

व िीएड करण्यास डोिेिि द्यायचे आहे म्हणूि ५ हजार मागू लागला. माझा 

िेनसक पगार २६० रुपये होता. कसे िणेार मी एवढे पैसे?  

मी त्याला तपष्ट सांनगतले “ ठरल्याप्रमाणे लग्नाचा खचव म्हणूि ३ हजार 

िईेि पण ते सुद्धा लग्नाचे वेळी” िेवटी एक हजार व येण्याजाण्याचा खचव 

मानगतला. मी त्याला िोलावले िव्हते. खचव िणे्याचा प्रश्नच िव्हता. माझेकडे एक 

हजार निल्लक िव्हते. मी त्याला िऊे िकत िसल्याचे सांनगतल्यावर तो खुपच 

भडकला. वाटेल तसे िोलू लागला. पाहुणा माणूस म्हणूि एकूण घेतले. िेवटी मी 

ऑदफसला निघाल्यावर म्हणाला “नििाि जाण्याच्या नतदकटाचे तरी पैसे द्या” 

त्याच्याकडे जाण्यासाठीही पैसे िव्हते. त्याला िँकेतूि िंभर रुपये काढूि दिले.  

मला ते तथळ पसंि िव्हते पण आईिे जमवलेले होते. म्हणूि मी गप्प 

िसलो होतो. निवाय माझे भाऊ कोणीही लि द्यायला तयार िव्हते. मी 

भागवतला पैसे मानगतले त्यांिी सांनगतले की पुढच्या वर्ी माझे कजव दफटले की 

िवीि कजव काढूि िेईि. भरत म्हणाला आता तू खचव कर मी िंतर िईेि. अनिरुद्ध 

तर िेपत्ताच होता. मी सोसायटीचे कजव काढले. िँकेचे कजव काढले. लग्नाची तयारी 

करण्यास गावी गेलो. खरेिीसाठी मुरुडच्या िाजारात िेमकी श्रीहरीची भेट झाली. 

त्याला लग्नासाठी पैसे मानगतले असता तो म्हणाला “मला नवक आनण पैसे घे. ” 

एवढे िोलूि तो निघूिही गेला. मी पाहतच रानहलो, कोणाला नवकायचे, तो तर 

निघूिही गेला.  

मी गावी गेलो. तयारीनििी अंिेजोगाई जवळ एका खेडे गावात घरीच 

लग्न होते. त्यांचीही पररनतथती गरीिीचीच होती. त्यांिा तीि हजार रुपये द्यायचे 



होते. मला खचावला पैसे कमी पडले म्हणूि मी २८०० रुपये द्यायचे किुल केले. 

तेंव्हा त्यांचा मोठा भाऊ म्हणाला २०० रुपये दिल्यािंतरच मुलगी माहरेी पाठवू. 

मला खूप राग आला होता पण मी िांत रानहलो. आमचेकडील एक पाहुणे िोलले 

“आम्ही काय मुलगी नवकली का?” त्यावर खूप गोंधळ झाला. गावकरी मध्ये पडले. 

मी त्यांिा सांनगतले पुण्यात गेलो की मिीऑडवर करतो. लग्न लागले. आम्ही गावी 

आलो. पुण्यात आल्यावर २०० रुपये मिीऑडवरिे पाठवूि दिल.े  

एक वर्ावत अधे अनधक कजव फेडले होते. माझ्यासाठी तथळे येत होती. 

तीि मुली पानहल्या, एक पसंि पडली मुलगी पुण्याची. दिसायला चांगली होती. 

पण माझेकडे पैश्याची चणचण होती कजव अजूि दफटले िव्हते. थोडे दिवस थांिावे 

असे वाटत होते म्हणूि मी टाळत होतो. मध्यतत श्री िेलार नवद्यापीठातच कामास 

होते त्यांिी मला नवचारल्यावर मी माझी अडचण सांनगतली. मग पाहुण्यांचा 

निरोप आला की लग्नाचा खचव आम्हीच करणार आहोत. तेंव्हा िैठक घ्या. मी माझ्या 

भावािा िोलावूि घेतले. िैठक घेतली आमचा मािपाि आम्ही व त्यांचा मािपाि 

त्यांिी करायचा. लग्न तेच करूि िणेार असे ठरले. मी पुन्हा सोसायटीत अजव केला. 

िँकेत अजव केला वजावट करूि िोन्ही नमळूि तीि हजारच नमळाले. तेवढ्यातच मी 

काटकसरीिे खचव भागवला.  
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याची जानहरात करा. आपल्याला फ़ुकट पुततकं वाचकांपयंत पोहोचवायची आहते. 
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