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

प्रयतनाांती परिेश्वर
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

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

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

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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प्रयत्नाांती परमेश्वर
अरांधती अरशर्दां बवपट
१० सवर्ली अपवटािेंट्स, प्रभवत शिल्ि कांपनी िवर्ा, लॉ कॉलेज र्तव, एरांडर्न, पिु ें ४११००४
ph 020 25464804/ Mo 9423003528
e-mail - arundhati@bapat.net

ववद्यानांद बाळकृ ष्ण ओगले
८२३७८८१०३२
पत्ता -- श्री ववद्यानांद ओगले, वशरीष अपाटटमेंट्स, सदवनका नां ७, प्लॉट नां ६६, रामदासपेठ नागपरू १०
vbogale48@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखक र् लेशखके कडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रपवांतर
करण्यवसवठी त्यवांची लेखी परर्वनर्ी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस
कवयदेिीर कवरर्वई (दडां र् तुरांर्र्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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प्रकविक ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com

प्रकविन : २२ ऑगस्ट २०२१ (रक्षाबांधन)
©esahity Pratishthan®2021

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनर्ी घेिे आर्श्यक आहे.
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लेवखके चा पररचय

िी सौ अरांधती अरशर्दां बवपट.
पर्ू वाश्रिीची शर्जयव बवळकृ ष्ि ओर्ले.
िवनसिवस्त्र हव िवझ्यव शर्षयवत
masters degree (MA) घेतली.
िवझे BA पयंतचे शििि नवर्परू येथे
झवले. िरवठी िवध्यिवतनू शिकलेली िी, MA लव इशां ललि िवध्यि
घेतल्यवने, खपू प्रयत्न करवर्े लवर्ले. पि अथक प्रयत्नवांिळ
ु े िी
िेररट घेऊन पवस झवले.
त्यवआधीच िी लेखनवलव सरु र्वत के ली होती. शलशहण्यवची
प्रेरिव िलव िवझी आई – सौ िकांु तलव बवळकृ ष्ि ओर्ले,
शहच्यवकडून शिळवली. हे प्ु तक शलहून िी िवतृऋिवचव सन्सिवन
करते आहे, असां िलव र्वटत.ां कवरि िवतृऋि कधी िे डतव येईल
असां िलव र्वटत नवही.
पशहलव लेख िी बवलर्न्सु हर्े वरीर्र शलशहलव होतव. त्यव लेखवलव
कॉलेजिध्ये पशहले बिीस शिळवले होते. त्यवनांतर नवर्परू च्यव
लहवनिोठ्यव र्तािवनपत्वत िी छोटेिोठे लेख शलहीत असे. नवर्परू
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आकविर्विीर्रही बवलशर्हवरिध्ये िवझे अनेक कवयाक्रि होत
असत.
ललनवनतां र िवत् िवझ्यव शलखविवत खांड पडलव. सवधवरिपिे
१९७३ ते १९७५ यवकवळवत िी पन्सु हव लेखनवलव सरु र्वत के ली
अनेक िवशसकवांिधनू िवझ्यव र्ोष्टी र् कशर्तव छवपनू येत असत. यव
कवळवत िी िव. िवांतवबवई शकलो्करवांबरोबर िहवरवष्र पवलक
शििक सघां वचे त्ैिवशसक, " पवलक - शििक यव िवशसकवच्यव
सांपवदनवचे कवि करीत असे. त्यवतनू िलव प्रेरिव शिळवली. िर् िी
नवपवस िल
ु वांच्यवकरतव एक शर्िेष र्र्ा सरु के लव. िलव असां
र्वटवयचां की िल
ु ां अभ्यवसवत िवर्े पडतवत ती के र्ळ ती बद्ध
ु ीने किी
असतवत वकांवा अभ्यवस करत नवही असां नव्हे. तर त्यवच्यव िवर्े
इतरही कवही कवरिां असू िकतवत. घरचां र्वतवर्रि, खपू लवड,
पवलकवांचां दल
ा , र्र चढर्ल्यविळ
ु े िवर्चव अभ्यवस कच्चव असिे.
ु ि
िी प्रत्येक िल
ु वचव अभ्यवस करून त्यवच्यव िवर्े पवडण्यवचे सभां वव्य
कवरि िोधनू , त्यवच्यव पवलकवांिी चचवा करीत असे. अिव अनेक
िल
ु वांनव िी अभ्यवसवत र्र आिले आहे. त्यवतनू िल
ु वांची र्वढ र्
शर्कवस यव बद्दल एक सोपेसे प्ु तक शलशहण्यवचव शर्चवर िनवत
आलव. तो शर्चवर िी प्रत्यिवतही आिलव. त्यवबद्दल पन्सु हव
के व्हवांतरी.
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यवनतां र िी लेखन करीत असे, पि ते प्रशसद्ध करण्यवकडे िवझव
कल नव्हतव. आज िवझ्यव यव कथव र्वचकवांपयंत पोहोचर्तवनां व
िलव िनोिन आनांद होतो आहे. पशहल्यवांदवच िवझ्यव कथव
र्वचकवांपयंत पोहोचत आहेत, त्यव र्वचकवांच्यव पसांतीलव उतरतील
अिी आिव करते. िी िवनसिवस्त्र शिकले आहे.

अरुंधती अरव ुंद बापट
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अॅिव्होके ट ववद्यानांद बाळकृ ष्ण ओगले, नागपरू
घरातां च वतटमानपत्ाचा
भलामोठा व्याप असल्याने
साहवजकच मी वयाच्या
१४व्या वषी त्यातां वशरलो
आवण सगळी मद्रु णकला साध्य
करून घेतली. मी बी.एस्सी.
नतां र बँचलर ऑफ जर्नयाटवलझम आवण एल.एल.बी. (ववकली)
वशकलो. वविलाांनी मला साांवगतले होते की, आयष्ु य सामार्नय
पध्दतीनी न जगता वैववध्यानी जगायचे. म्हणनू मी तकट शास्त्रानी
ववचार करून वेगवेळ्या मागाटनी प्रयोग करून प्रत्येकच घटनेला
वेगळीच वदशा देण्याचा प्रयत्न करीत असे.
सदु वै ानी जशा इसापाच्या गोष्टी आपलां मन आकषटण
करून घेतात, तसेच माझ्या अनेक घटना सरू
ु कुठे होतात आवण
त्याचा शेवट अकवल्पत रीतीनी होतो, असा अनभु व आला.
जनसानमार्नयाांना कळावा म्हणनू ३५० घटनाांचा उहापोह करून ४
पस्ु तकां तयार के लेली आहेत.
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मात् बालकाांसाठी अनेक गोष्टी स्वरवचत, स्वानभु वलेल्या
सागां ता साांगता त्यातां ल्या काहां ी “प्रयत्नातां ी परमेश्वर” पस्ु तकाद्वारा
मल
ु ाांसाठी प्रकावशत करीत आहे.
अॅडव्होके ट विद्यानंद बाळकृष्ण ओगले
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अर्पणर्विका
हे पस्ु तक प्रकावशत करताांना मला वद्वगवु णत
आनांद होतो आहे. पस्ु तक प्रकाशनाचा आनांद तर
आहेच, पण त्याबरोबरच मी आवण माझा धाकटा
भाऊ ववद्यानांद बाळकृ ष्ण ओगले, वमळून हे पस्ु तक
प्रकावशत करतो आहोत याचा मला अवधक आनदां
होतो आहे. जीवनाच्या धकाधकीत आमच्याांत
कटूपणा येईल असे प्रसगां येणां अटळ. पण पण
“नाते”=“नावह ते”= “नावह र्रके ”=”नावह
दुसरे”=”म्हणजे “एकत्ि र्ािलेलं”, असं
आमचं नातं एकसध
ं वटकून रावहलेलं आहे, ही
भाग्याची गोष्ट. आमच्या नात्याांतला गोिवा अजनू
वटकून आहे, याचाच आनदां जास्त आहे.
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आम्ही जीवनावर प्रेम करणारी माणस.ां आमचां एक एक नातविां ां म्हणजे

आभाळीच्या चांद्राइतकां हवांहवांसां असणारां; अशा आमच्या
लािक्या नातवांिाांना गोष्टी साांगता साांगता,
ह्या पस्ु तकाचा जर्नम झाला.
त्यानां ा हे पस्ु तक
समपटण.
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प्रयत्नांती र्रमेश्वर
कथा लेखन
विद्यानंद ओगले
शेंिे बिु खे
आगपेटीच्या कािीचा खराखरु ा मार
जो दसु ऱ्यावर ववश्वासाला
राम आवण श्याम
अरंधती बार्ट
राजकर्नयेला दाढीवमशा
श्रमाची महती
गोष्ट सदाची
गाढवापढु े वाचली गीता
भागाबाईचा मळा
थेंबभर पाणी
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प्रयत्नाांती परमेश्वर
अनक्र
ु मवणका
०१. राम आवण श्याम
०२. आगपेटीच्या कािीचा खराखरु ा मार
०३. गाढवापढु े वाचली गीता,कालचाच गोंधळ बरा होता०४. गोष्ट सदाची
०५. जो दसु ऱ्यावरी ववसबां ला त्याचा कायटभाग बिु ाला पान
०६. थेंबभर पाणी
०७. राजकर्नयेला दाढीवमशा
०८. शेंिे बिु खे रे िुकाला
०९. भागाबाईचा मळा
१०. श्रमाची महती
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१. राम आवण श्याम

राम आवण श्याम सख्खे भाऊ होते. त्याची घरां शेजारी
शेजारी होती. राम प्रामावणक आवण सरळ स्वभावाचा होता. मात्
शाम लबाि होता. राम खरां बोलायचा, तर शाम सराटस खोटां
बोलायचा. राम आवण शाम याांच्या सामावयक मालकीची काांही
झािां होती आवण एक गाय होती. शामच्या मनातां लबािी होती.
म्हणनू त्यानी रामदादाला सचु वलां की, “आपण झािाांची आवण
गाईची वाटणी करूया”. राम म्हणाला, “कशाला वाटणी
करायची”? तर शाम म्हणाला, “वाटणी के ली की, भाांिण होणार
नाही. ज्यानी त्यानी आपल्या वाटणीच्या भागाांतनू होणारा फायदा
घ्यायचा.”
श्याम म्हणाला की, “आपण गाय आवण झािां अधी अधी
वाटून घेऊ या. रामनी ती गोष्टां मार्नय के ली. तरीही त्याला प्रश्न
पिला,की गाय कशी वाटून घेणार? श्याम हसां ला. तो म्हणाला
कापायचां काांहीच नाही. झािां आहेत एकवीस. ती अधी अधी कशी
वाटता येणार? म्हणनू आपण झािाच
ां ेवह अधे अधे भाग करायचे.
झािाचा वरचा भाग आवण खालचा भाग. अशी नसु ती वाटणी
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करायची. ज्याच्या वाटणीच्या भागाांतनू जे वमळे ल ते त्यानी
एकट्यानी घ्यायच.ां म्हणजे आपल्याांत कधीच भािां णां होणार नाही.
राम भाबिा होता. त्यानी ते मार्नय के लां.

मग श्यामने त्याला वाटणी कशी करायची ते सावां गतल.ां तो
म्हणाला, “झािाांचा जािजिू बांधु ा असलेला भाग तझ्ु या
वाटणीचा; आवण तल
ु ा गाय आविते, रोज तू वतच्या तोंिावर
आवण पाठीवर हात वफरवतोस म्हणनू गायीच्या तोंिापासनू
समोरचा अधाट भागही तझु ा. झािाच्या बारक्या बारक्या फाांद्या
असलेला झािाांचा वरचा भाग माझा; आवण गाईचा शेपटी
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असलेला मागचा अधाट भाग माझा”. राम सरळ स्वभावाचा होता
म्हणनू शामने सचु वलेल्या गोष्टींत त्याला लबािी वाटली नाही.
म्हणनू रामने शामनी सचु वल्याप्रमाणे वाटणीसाठी मार्नयता वदली.
प्रत्यक्षातां काय झालां की, दररोज सकाळ झाली की, भक
ू
लागली म्हणनू गाय हबां रायची. मग रामला, बाजाराांतनू पैसे खचट

करून, गवत ववकत आणनू वतला खायला घालावां लागायचां.
कारण झािाांचा पाला वरच्या भागाांत असायचा, म्हणनू त्याला तो
घेता यायचा नाही. त्याबरोबरच वतला पाणीही पाजायला
लागायचां. सकाळ झाली की, ऊन वाढण्याआधी झािाांच्या
बांध्ु याांच्या अळ्याांमध्ये, रोजच वववहरींतनू रहाटानी उपसनू , पाणी
घालावां लागायच.ां झािां चागां ली राहावी म्हणनू त्याला रोज तो
सगळा भाग स्वच्छ झािावा लागायचा. अशी सगळी
अांगमेहनतीची कामां रामला करावी लागायची. म्हणजे इतका खचट
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करून आवण इतकी सगळी कामां करून त्याांतनू रामला काांहीसद्ध
ु ा
वमळायचां नाही. रामला जगण्यासाठी पैसे वमळवण्याकरता
लोकाांकिे वदवसभर काम करायला जावां लागायचां.
इकिे वदवसभर शाम सगळ्या झािावां र चढून झािाच
ां ी
फळां काढून घेऊन जायचा. शाम फळां खायचा आवण उरलेली

बाजारातां , दक
ु ानाांत ववकून त्याचे पैसे वमळवायचा. तसेच शाम
सांध्याकाळी गायीचां दधू दोहून चरवीमध्ये भरून घरी घेऊन जायचा.
काांही दधू स्वत: प्यायचा. उरलेलां बाजाराांत ववकून त्याचे पैसे
वमळवायचा. याखेरीज शाम गायीचां वनघालेलां शेण, गोल
आकाराांत थापनू , त्याच्या वाळलेल्या गोवऱ्या बाजाराांत ववकून पैसे
वमळवायचा. गायीचां दधू आवण झािाची सगळी फळां शाम घरी
घेऊन जायचा. मात् शाम रामला दधू द्यायचा नाही आवण
फळांदख
े ील रामला वमळायची नाहीत.
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म्हणजे रामला कमाई काांहीच नाही. पण रोजच गायीसाठी
गवतखरे दीचा खचट करायला लागायचा. वशवाय झािाची जागा
स्वच्छ ठे वण्यासाठी खपू वेळ झािझिु ीची अांगमेहनत, भरीला
वववहरींतनू पाणी काढण्याचां श्रमाचां काम अशी वेळखाऊ कामां
रामला करावी लागायची. असेच काांही वदवस गेले. मग काांही
काळानी रामला जाणीव झाली की, श्यामनी आपल्याला सरासर
फसवलां आहे. रामला वाईट वाटल.ां पण रामला राग आला नाही.
त्याांनी श्यामशी भाांिण के लां नाही. पण एक यक्त
ु ी शोधनू काढली.
त्यानी शामला असां साांवगतलां की, “मी दररोज इतकी मेहनत करतो,
पण मला काहां ीच वमळत नाही. म्हणनू आता मी माझ्या वहश्श्याचा
झािाांचा बांधु ा कापनू टाकतो आवण गायीचा माझ्या वहश्श्याचा
पढु चा अधाट भाग मी कोणालातरी ववकून टाकतो, म्हणजे माझे
रोजचे कष्ट तरी वाचतील.
मग शामला जाणवलां की, झािाचा बांधु ा कापला, तर
झािांच राहणार नाहीत. मग झािाच
ां ी फळां आपल्याला वमळणार
नाहीत आवण गाईचा अधाट भाग ववकला, तरी सांपणू ट गायच
आपल्या हाताांतनू वनसटून जाईल. मग दधू कुठून वमळणार?
थोिक्याांत आपली लबािी रामच्या लक्षाांत आल्याची जाणीव
त्याला झाली. मग आपल्या वागण्याची त्याला लाज वाटायला
लागली.
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मग शाम रामकिे गेला. त्यानी रामची मनापासनू क्षमा
मावगतली. त्यानी रामला कबल
ू ी वदली की, मी आत्तापयंत तल
ु ा
फसवलां. सगळां दधू आवण सगळी फळां मी घेतली. सगळां दधू
आवण सगळी फळां ववकून, पैसे मी एकट्यानी वमळवले. रामला
कमाई तर काांहीच झाली नाही. रामला मात् गवत खरे दीसाठी पैसे
वखशाांतनू खचट करावे लागले. रामला फायदा काांहीच वमळाला
नाही. उलट रामला जागासफाईसाठी आवण झािाला पाणी
घालण्यासाठी, रोज भरपरू मेहनत करावी लागायची.
शामनी कबल
ू ी वदली की, “तझ्ु या चाांगल
ु पणाचा फायदा
घेऊन मी तल
ु ा आत्तापयंत फसवलां. आता माझी चक
ू माझ्या
लक्षाांत आली आहे. इतके वदवस मला वमळालेल्या पैशातले अधे
पैसे मी तल
ु ा देतो. त्यावर तझु ाच हक्क आहे. आजपासनू आपण
दोघां वमळून सवट काम करू आवण सगळा खचट दोघां वमळून करत
जाऊ”.
मग राम आवण शाम सख
ु ानी एकत् राहू लागले.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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०२. आगर्ेटीच्या काडीचा खराखुरा मार
सरु े श ६/७ वषं वयाचा असेल. त्याचे आईविील
वनत्यनेमानी सायांकाळी जवळच्या तळ्यापयंत वफरायला जात
असत. एके वदवशी वफरायला वनघताांना, त्याच्या आईनी ४ आणे
मनीषला वदले आवण सावां गतलां की, २ आगपेट्या आठवणीनी
आणनू ठे व. आज घराांतल्या सवट आगपेट्या सांपलेल्या आहेत.
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सध्ां याकाळी देवाजवळ वदवा लावायलासद्ध
ु ा एखादी कािी
वशल्लक नाही. सरु े श हो म्हणाला. पण खेळाच्या नादातां तो
आगपेटी आणण्याची गोष्ट तो ववसरूनच गेला.
अध्याट पाऊण तासानां ी आई घरी आली. तोवर अधां ार
पिलेलाच होता. ती देवाजवळ जाऊन पाहते तो काय? वतथे एकही
आगपेटी नव्हती. सरु े श खेळ सांपवनू घरी आला, तरी आगपेट्या
आणायच्या आहेत ही गोष्ट, तो ठार ववसरला होता. आईनी त्याला
हाांक मारून आगपेट्या आणल्यास काां? म्हणनू ववचारलां, तेंव्हा
त्याला आठवण झाली. आता आई आपल्याला रागावणार, या
ववचारानी तो म्हणाला, अगां आई मी खेळत होतो, म्हणनू मी
ताईला आगपेट्या आणायला साांवगतलां होतां. हे ऐकल्यावर आई
काहां ीच बोलली नाही. तेवढ्यातां त्यानी ४ आण्याचां नाणां ताईच्या
टेबलवरच्या टेबललॅम्पखाली लपवलां. सरु े शनी नाणां लपवलां, ही
गोष्ट आईच्या लक्षाांत आली नाही. सरु े शला वाटलां, चला आपण
सटु लो बाबा यातां नू .
थोि्या वेळानी ताई घरी आली, आई सहजच वतला
म्हणाली, “मधरु ा, ववसरलीस नां आगपेट्या आणायला?” मधरु ा
म्हणाली, “आई, मी ४ वाजताच मैवत्णीकिे गेले होते अभ्यासाला,
ती मी आताच घरी आले आहे. मला तू काहां ीच साांवगतलां नव्हतांस.
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आई म्हणाली, “अगां, मी नव्हतां साांवगतलां. मी सरु े शला साांवगतलां
होत,ां त्याांनी तल
ु ा सावां गतल,ां असां तो म्हणाला.”
“अगां आई, माझी सरु े शची दपु ारनांतर भेटच झाली नाही.
तो कसा मला सागां णार?”
आता आईला खरां काय झालां आहे ते कळलां. ती काांही
सरु े शला रागावली नाही. पण थोि्याच वेळात हा गोंधळ बाबाच्ां या
कानावर गेलाच. ते मात् खपू रागावले. म्हणजे सरु े श आगपेट्या
आणायला ववसरला म्हणनू नव्हे, तर तो खोटां बोलला म्हणनू ,
त्यानां ा खपू राग आला; आवण आपला मल
ु गा इतक्या छोट्या
गोष्टीकरता खोटां बोलला, याचां त्याांना खपू वाईटही वाटलां. तेसद्ध
ु ा
सरु े शला काहां ी बोलले नाहीत. फक्त ते म्हणाले, की माझा मल
ु गा
खोटां बोलतो, म्हणजे आम्हीच त्याच्यावर सांस्कार करायला कमी
पिलो. त्याला काय रागावणार? आई-बाप म्हणनू ही चक
ू
आमचीच आहे. वशक्षा आम्हालाच करायला हवी.
हे त्याांचे शब्द ऐकले मात्, सरु े शला आपल्या अांगावर वीज
कोसळल्यासारखां वाटल.ां त्याला आपली चक
ू कळली होती.
त्याला कोणी रागावलां नव्हतां, त्याला वाटलां होतां की, आता
आपल्याला मार पिणार. तसा मारही पिला नव्हता. पण त्याला
जोरातां रिू आल.ां तो आईला जाऊन वबलगला. रित रित तो
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म्हणाला, आई मी चक
ु लो. तू मला रागाव, तू मला मार. त्यावशवाय
मला बरां वाटणार नाही. आई म्हणाली, “बाळा तल
ु ा रागावनू काय
होणार? उलट तझु ी चक
ू तल
ु ा कळली, या गोष्टीचां मला बरां वाटतां
आहे”.
त्याच
ां ां हे बोलणां ऐकून ताई आपल्या खोलींतनू बाहेर
आली आवण म्हणाली, सरु े श, तल
ु ा आई-बाबा जरी रागावले
नाहीत, त्याांनी तल
ु ा वशक्षा के ली नाही तरी, मी मात् तल
ु ा मार देणार
आहे. चाांगली काठी घेऊन. वतचां बोलणां ऐकून सगळे च चमकले.
आई वतला काहां ीतरी म्हणणार होती, तेवढ्यातां ताई पढु े आली
आवण किक आवाजाांत म्हणाली सरु े श हात पढु े कर. मी आता
तल
ु ा चाांगला मार देणार आहे. सरु े शनी हात पढु े के ला आवण आता
जोरातां मार बसणार म्हणनू िोळे वमटून घेतले. ताईनी त्याच्या
हातावर एक सटका वदला. पण त्याला काांहीच लागलां नाही, म्हणनू
त्यानी िोळे उघिले आवण तो एकदम खदाखदा हसायलाच
लागला. कारण त्याची ताई त्याला आगपेटीच्या कािीनी मार देत
होती.
ते पाहून, त्याांतली गमां त कळल्यामळ
ु े , घरातां जे अगदी
गांभीर वातावरण झालां होतां, त्याचा आता मागमसू वह रावहला नाही.
सगळे च हसां ायला लागले. त्यामळ
ु े सरु े शला जरा धीर आला तो
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हळूच जाऊन बाबाांना वबलगला. बाबाांनीही त्याला जवळ घेतलां
आवण त्याच्या पाठीवर हात वफरवला.
सरु े श म्हणाला आज या आगपेटीच्या कािीच्या मारानी,
मी एक गोष्ट वशकलो. यापढु े मी कधीच खोटां बोलणार नाही.
त्याउलट आपल्या हातनू चक
ू झाल्यास ती कबल
ू करणां आवण ती
चक
ू सधु ारणां, हेच योग्य आहे; ही गोष्ट मला आज या आगपेटीच्या
कािीच्या मारानी वशकवली.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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३. गाढिार्ुढे िाचली गीता, कालचाच गोंधळ बरा होता

मल
ु ाांनो, तम्ु हीवह ही म्हण कधीनाकधी ऐकली असेल. ही
म्हण कशी वनमाटण झाली, याची एक गमतीदार गोष्ट मी आज
तम्ु हाला सागां णार आहे. ऐका तर. -एका गाांवात एक धोबी राहात असे. रोज लोकाांकिे
जाऊन, त्याचां े धवु ायचे कपिे गोळा करून आणायचा. नांतर नदीवर
जाऊन ते कपिे स्वच्छ धवु ायचे आवण मग घरी येऊन त्या
कपि्याांना इस्त्री करायची; नांतर घरोघरी जाऊन लोकाांचे कपिे
पोहोचते करायचे, असा त्याचा वदनक्रम असायचा. त्याकाळी
काांही लहान गाांवाांत नळाद्वारा पाणी घरापयंत आलेलां नव्हतां;
त्यामळ
ु े नदीवर जाऊनच कपिे धवु ायला लागायचे. लोकाांना
अघां ोळीसाठीसध्ु दा नदीवर जावां लागायच.ां कारण इतक्या लाबां नू
पाणी तरी वकती आवण कसां उचलनू आणणार? आता हेसध्ु दा बघा
ना. कपिे आणायचे, नदीवर घेऊन जायचे, उर्नहातनू घरी
आणायचे, परत लोकाांकिे पोहोचवायचे. त्याला एकट्याला करावां
लागायचां हे सगळां. म्हणनू त्यानी भारा वाहण्यासाठी एक गाढव
पोसलेलां होत.ां त्या गाढवाच्या पाठीवर कपि्याच
ां ी गाठोिी ठे वनू ,
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तो त्याचा कपि्याांचा भारा नदीवर नेण्याचां काम जरा हलकां करत
असे. त्याचे कपिे धऊ
ु न होईपयंत गाढव पाण्यातां आनांदानी िुांबत
असायचां. रोजची अशीच पध्दत होती.

एके वदवशी कोण जाणे, गाढव जरा रागाांतच होतां.
त्यावदवशी त्याला घरी परतायचच
ां नव्हत.ां खपू ऊन तापलां होतां
त्यावदवशी, म्हणनू ते पाण्याांत िुांबलेलां, घरी परतायला तयारच होत
नव्हतां. पण असां लहरीनी वागनू कसां चालणार? वेळच्यावेळी घरी
तर परतायलाच हव,ां नतां र इस्त्रीचां काम करायचां होत.ां मग धोब्याने
गाढवाला चाांगले २-४ रट्टे वदले. गाढवाला राग आलाच होता.
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चालता चालता ते उगाचच दगु ाण्या (म्हणजे गाढवाचे मागचे २
पाय बरां का) झाितच होत.ां एकदा त्याने इतक्या जोराांत पाय झािले
की, गाठोिीच खाली पिली. सगळे कपिे माती लागनू खराब
झाले. धोब्याला पर्नु हा नदीवर जाऊन कपिे धवु ावे लागले. अगदी
वैताग आला त्याला. पण करतो काय वबचारा. कपिे पर्नु हा धवु ावेच
लागले. त्यावदवशी घरी परतायला उशीर झाला. मग जेवायला
उशीर, पढु च्या कामानां ा उशीर. रात्ी ववश्राांतीसाठी झोपायला उशीर.
सगळा उशीरच उशीर. पण करतो काय? सगळां त्याला वनस्तरावां
लागलां.

दसु ऱ्या वदवशी सकाळी नेहमीसारखे दोघांही बाहेर पिले.
त्याने गाढवाला थोपटलां, चचु कारलां. शेवटी त्या गाढवामळ
ु े च तर
त्याचा व्यवसाय नीट चालला होता. ठीक आहे. एखाद्या वदवशी
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होतां काांहीतरी; म्हणनू काय सारखां रागावनू बसायचां? असां कसां
चालणार? जाता जाता, त्याने गाढवाला वहरवा चारा खायला
वदला. मग तो गाढवाशी बोलायला लागला. म्हणाला, "राजा, मी
तझ्ु यावर काल उगाच रागावलो. खरांच काल वकती ऊन होतां? तल
ु ा
बसू वदलां असतां, अजनू जरा वेळ पाण्याांत तर काय आकाश
कोसळणार होतां. चक
ु लां रे माझां. पण राजा, असां करू नये. कपिे
पािू नयेत असे मातींत. मग आपल्यालाच त्ास होतो नां!
शहाण्यासारखां वागावां रे . पर्नु हा नाही ना असां करणार? मी पण
माझ्या राजाला पर्नु हा कधी मारणार नाही. सोर्नया माझा. अरे बाबा,
तझ्ु या मदतीमळ
ु े च तर माझा व्यवसाय चागां ला चालतो. मी इतकां
जास्त काम करू शकतो. चार पैसे अवधकचे वमळवू शकतो."
असां बोलत तो धोबी, सारखा गाढवाची पाठ थोपटत
होता. गाढवालाही बरां वाटत होतां. बोलता बोलता, ते नदीवर
पोहोचलेसध्ु दा. धोब्यानी गाढवाच्या पाठीवरची गाठोिी खाली
उतरवली. त्याने गाठोिी सोिली. आता तो कपिे वेगवेगळे करून
पाण्याांत वभजवणार, तेवढ्याांत धोब्याच्या वमत्ानी हाक मारली.
म्हणनू धोबी वतकिे गेला. ते दोघे बोलत होते.
धोब्याच्या गोि बोलण्यामळ
ु े , गाढव फारच खषू झालां.
त्याला वाटलां, आपला मालक वकती चाांगला आहे. काल
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आपलांच चक
ु लां. तो घरी चल म्हणाला, तर आपण पाण्याांतच
खेळत बसलो. मग त्याला सगळ्याच कामानां ा उशीर झाला. यापढु े
आपण अगदी शहाण्यासारखां वागायचां. त्याला कध्धी त्ास द्यायचा
नाही. जेवढी जमेल तेवढी मदत करायची आपण. असां मनाशी
ठरवल्यावर गाढवाला अगदी हलकां आवण समाधानी वाटायला
लागलां.
उत्साहाच्या भराांत गाढवाला वाटलां की, आपण
मालकाला मदत करायला आजपासनू च सरू
ु वात करावी. म्हणजे
मालक आपल्याला शाबासकी देईल. आपण आज कपिे
धवु ायला मालकाला मदत करावी. मालक परत येईपयंत आपण
वनदान कपिे तरी वभजवनू ठे वावेत. म्हणनू गाढवानी सगळे कपिे
पाण्यातां वभजवले आवण तो कपिे स्वच्छ करण्याच्या उद्देशानी
कपि्याांवर नाचायला लागला. त्याच्या नाचण्यामळ
ु े नदींतला
तळाचा गाळ ढवळल्या गेला. सगळे कपिे त्या वचख्खलमातीचे
िाग-धब्बे पिून खराब झाले. काहां ी कपिे रांग जाणारे होते, त्याच
ां ा
रांग इतर सगळ्या कपि्याांना लागला. गाढवाच्या वजनानी काांही
कपिे फाटून गेले.
गाढव काां नाचायला लागलां? ते पाहायला धोबी धावतच
परत आला. सगळे कपिे पाण्याांत, त्यावर नदींतला गाळ, हे बघनू
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धोबी सर्नु न झाला. त्यानी गाढवाला २-४ तिाखे हाणले. आपण तर
मालकाला मदत के ली, तरी मालक आपल्याला काां मारतो आहे?
हे गाढवाला उमजेना. मालक आपल्याला उगीचच मारतो आहे,
अशा ववचारानी रागावनू , ते जोरजोराांत वखांकाळायला लागलां.
त्यामळ
ु े मालकाच्या रागाांत आणखीनच भर पिली. त्यानी त्याला
आणखी २-४ फटके मारले.
आता मात् गाढवाला मनापासनू वाईट वाटलां. ते एकदम
गपु चपू बसलां. धोबी म्हणाला, “हाय रे कमाट, गाढवाशी गोि बोलनू
काहां ीच उपयोग झाला नाही. गाढवानी माझां फारच नक
ु सान के लां.
आता रांग गेलेले, रांग लागलेले, काांही फाटलेले कपिे वाया जाणार.
मला लोकाांचे ते कपिे त्याांना बदली नवीन आणनू द्यावे लागणार.
त्याला वाटल,ां “गाढवापढु े वाचली गीता, कालचाच गोंधळ बरा
होता”. कारण काल कपिे पर्नु हा धवु नू स्वच्छ करता आले, पण
आज जे नक
ु सान झालां, ते मात् भरून न येण्यासारखां होतां.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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४.गोष्ट सदाची
शेवटी सदाला शहाणपण आलां !
एक होतां गाांव. त्या गाांवाबाहेरच्या रानाांत खपू मधमाशा
असायच्या. मधमाशा मध गोळा करून सततच सगळ्या झािावां र
मधाची पोवळी तयार करायच्या. कुठे ही पहा, मधाचां पोवळां वदसलां
नाही, असां व्हायचांच नाही. वजकिेवतकिे झािाांवर मधाची पोवळी
लटकत असायची. मग हळुहळू सगळे लोक त्या गावां ाला मधबु नी
म्हणायला लागले. त्या गाांवाचां नाांवच “मधबु नी” म्हणनू प्रचवलत
झालां.
त्या गाांवात हनमु ांतराव म्हणनू एक प्रवतवित गृहस्थ राहत
असत. ते फार श्रीमांत नव्हते, पण खाऊन-वपऊन सख
ु ी होते. घरांदाज
होते. गावां ात त्यानां ा फार मान होता. त्याांच्या बायकोचां नाव होतां
द्वारकाबाई. द्वारकाबाई सध्ु दा अगदी हनमु ांतरावाांना शोभेशाच
होत्या. गाांवाांतल्या लोकाांच्या मदतीकरता दोघाांचाही हात सदैव पढु े
असायचा. त्यानां ा दोन मल
ु ां होती. मल
ु ीचां नाव होतां समु न.
नाांवाप्रमाणेच ‘स’ु मन, मनानी फार कोमल होती. ती कधी
आईवविलाच्ां या शब्दाबाहेर जात नसे. त्यातां च वतला आनदां
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वाटायचा. त्याांच्या मल
ु ाचां नाव होतां सदावशव. सदावशवही चाांगला
होता. पण तो फारच आळशी होता. हल्ली हनमु तां रावानां ा फक्त
एकच वचांता होती. ती म्हणजे, “आळस सोिून सदावशव कधी
जबाबदारीने वागायला लागणार”?
एके वदवशी त्या सगळ्याच कुटुांवबयाांना एकवत्तरीतीनी
कुठे तरी बाहेर जायचां होतां. हनमु ांतराव, द्वारकाबाई व कु. समु न
सकाळीच उठले. आपापलां आवरता आवरता, ते वतघांवह
अधनू मधनू सदावशवला उठण्या-आवरण्यासाठी हाांक मारीत होते.
पण सदावशव आपला वढम्मच. एवढ्या हाका ऐकूनदेखील त्यानी
कूससध्ु दा बदलली नाही. शेवटी ते नाइलाजानी, त्याला सोबत न
घेताच बाहेर पिले. सदावशव उठलाच नाही. ते बाहेर गेल्यावर
थोि्या वेळानी सदावशवनी िोळे उघिले. आई-बाबा घरातां नाहीत,
याची खात्ी करून घेतली. मग तो हळूच उठला. तोंि धतु लां नाही,
दात घासले नाहीत. तसाच स्वयांपाघराांत गेला आवण चहा प्यायला.
त्याची आई त्याला नेहमी सागां ायची “बाळा-सदावशव, अरे , लहान
मल
ु ाांनी चहा वपऊ नये. आपल्याकिे दधू भरपरू असतां. दधू प्यावां.
पण सदावशव कसला आईच ऐकतोय”! त्याचे आपले पवहले पाढे
पांचावर्नन. (पवहले पाढे पांचावर्नन=म्हणजे पालथ्या घि्यावर पाणी,पररणामशर्नू य). चहा प्यायल्यावर तो बाहेर आला. आता तरी
त्याला उत्साह वाटावा न!ां पण छे !
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त्याला वाटलां, आता आपल्याला त्ास द्यायला घराांत
कोणीच नाही. आपण आता पर्नु हा झोप काढू या. तो आतां ल्या
खोलींत आला आवण गादीवर लोळला. त्याला झोप सध्ु दा येईना.
तो तसाच पिून रावहला. नकळतच त्याला कधीतरी झोप लागली.

पण हे काय? त्याला त्याचा वगट वदसायला लागला.
वशक्षक वशकवत होते, मल
ु ां अभ्यास करत होती. आपण झोपलेले
असल्यामळ
ु े आपण अभ्यासाच्या कचाट्यातां नू सटु लो, याचा
सदाला फार आनांद झाला. नसती कटकट अभ्यासाची. सगळी मल
ु ां
अभ्यास करताहेत, आपण मात् आता चेंिू खेळू या. असा ववचार
करून तो कपाटापाशी गेला. त्याला चेंिू वदसला. पण त्याने चेंिू
घ्यायला हात पढु े के ला की, त्याच्या हाताला मांग्ु या चावल्यासारखां
वाटायचां. मग त्याचा हात मागे यायचा. पावहलां तर हातावर मांग्ु या
वगैरे काांही वदसायच्या नाहीत. पर्नु हा हात पढु े के ला की, पर्नु हा
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हाताला मांग्ु या चावताहेत आहेत, असां वाटायचां. पर्नु हा हात मागे
घ्यावा लागायचा. असां वारांवार काय आवण काां आवण कसां होतयां ,
हे त्याला उमगेना. मग त्याला वाटलां जाऊ दे, आपण आता वचत्ां
काढावीत.
पर्नु हा तेच. कागद, पेवर्नसल, रांगपेटी घ्यायला जावां, तर
हाताला मांग्ु या चावल्यासारखां वाटायचां. जाऊ दे! काांहीच नको
मला. मी आता काांहीतरी खातो. म्हणनू तो स्वयांपाकघराांत गेला.
इथेही तेच. काांही खाद्यवस्तू घ्यायला गेला की, हाताला मांग्ु या
यायच्या. हात बाजल
ु ा के ला की, मग्ांु या नाहीत वन काहां ीच नाही. तो
अगदी कांटाळून गेला. जाऊ दे. आता अांघोळ करूया, म्हणनू तो
बाथरूममध्ये गेला. आांत पाय टाकल्या क्षणीच तो पाय घसरून
खाली पिला. फारसां लागलां नाही. पण पाठींत जरा उसण भरली.
त्याला झटकन उठताही येईना. आता त्याला आईची मनापासनू
आठवण आली. त्याला वाटलां की, आत्ता आई असती, तर वतनी
आपल्याला नक्की उठवलां असत.ां
पण आता काय करायचां? आई तर नाही घराांत. ती कें व्हा
येईल मावहत देखील नाही. मग तो कसाबसा उठला. आपल्या
खोलींत गेला. त्याने ववचार के ला, आता काांहीच नको. आता
बाबाांनी २-३ वदवसाांपवू ी आणनू वदलेलां नवीन पस्ु तकच वाचू या.
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तो कपाटाजवळ गेला. त्याला शांका वाटली की, आपल्याला
पस्ु तक तरी घेता येईल की नाही? की, हाताला पर्नु हा मग्ांु या येतील?
पण तसां काांही झालां नाही. त्याने हात पढु े के ला, पस्ु तक उचललां.
तो कपाट बांद करणार तोच पस्ु तक त्याच्या हातातनू खाली पिलां.
पाठीत उसण भरलेली होती, म्हणनू त्याला वाकून पस्ु तक
उचलताही येईना? आता मात् तो खरांच वैतागला. त्याला
रिायलाही यायला लागल.ां सगळां असां काां होतां आहे, हे त्याला
कळे ना. तो बावचळला.
तो जोराांत ओरिला, “कोणी मला सागां ेल काां की, हे काय
चाललां आहे? मला काांहीच काां करता येत नाहीय”? तशी त्याला
एक आवाज ऐकू आला. तो कोणाचा आवाज आहे हे त्याला
उलगिेना. तो आवाज त्याच्या कपाटातां नू च येत होता. तो म्हणत
होता, “सदावशव, आम्ही कोणीच यापढु े तझ्ु याशी सहकायट करणार
नाही. तू आमच्याशी फार वाईट वागतोस. आता सदावशवला
खपू च राग आला. “मी काय वाईट वागतो, हे मला कोणी सागां ेल
काां”? सदावशव म्हणाला. तो आवाज पढु े बोलला की, “तू
आम्हाला घेऊन वाटेल वतथे टाकतोस, नीट ठे वत नाहीस. त्यामळ
ु े
आमची पानां दमु ितात. त्याचा आम्हाला त्ास होतो. हे बहुधा
त्याचां पस्ु तक बोलत होतां. मग एक जािजिू आवाज आला.
आमची पण वस्थती तीच आहे. आम्हाला तू कुठे ही टाकून देतोस.
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आमची पानां टराटरा फाितोस. आता आम्ही इथेच कपाटाांत बसनू
राहणार; त्याची पस्ु तकां बोलत होती. एवढ्यातां एक वकनरा आवाज
आला. “तू तर माझी मानच मोिून टाकतोस. आवण ववनाकारण
मला वछलनू वछलनू लहान करून टाकतोस. मग भरीला लहान
पेवर्नसल नको, म्हणनू वतरस्कारानी कचरापेटीत फे कून देतोस.”
सदावशवला तर काांही आठवेना की, आपण असां कुठे
वागतो. तो म्हणाला “असां वागतो मी? छे ! शक्यच नाही. “त्यावर
धिाधि दोन, तीन वह्या पस्ु तकां खाली पिली. ती ओरिायला
लागली. बघ, बघ आमची अवस्था काय झाली आहे ते”! सदा
म्हणाला, “छे s छे s, मी नाही के लां काांहीss”. ती पस्ु तकां खदाखदा
हसायला लागली. ती म्हणाली, “बरोबर आहे, तू नाही के लांस,
तझ्ु या आई-बाबानां ी, तझ्ु या चक
ु ीच्या वतटनाकिे दल
ु टक्ष के ल”ां .
आता मात् सदा खजील झाला. आपल्यामळ
ु े आईबाबाांना
वाईटपणा आला, असां त्याला वाटलां. त्याची मान लाजेनी खाली
झक
ु ली.
मळ
ु ाांत सदावशव काांही इतका वाईट मल
ु गा नव्हता.
सगळ्या माणसाच्ां यात बरे च चागां ले गणु असतात, काहां ी वाईट गणु
असतात. सदा जरा बहकला होता इतकांच! लहान मल
ु ाांना कधी
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कधी “काय चाांगलां, वन काय वाईट”? समजत नाही. सदालाही ते
समजलां नव्हतां. पण आता सदाला आपली चक
ू कळली होती.
एवढ्यात एक पाांढरा सदरा खाली पिला. त्याच्यावर
शाईचे खपू िाग पिले होते. तो सदरा काहां ी बोलायच्या आतच
सदा त्याला म्हणाला, ”थाांब. थाांब. काांही बोलू नकोस. आता मला
कळलां आहे, चाांगलां वागायचां म्हणजे काय ते”. मग मात् तो सदरा
काांही बोलला नाही.

आता सदा थाांबला नाही. त्याने लगेचच कपाट
आवरायला घेतलां. सगळ्या पस्ु तकाांची
दमु िलेली पानां सारखी के ली. प्रत्येक ववषयाप्रमाणे
पस्ु तकां-वह्या लावली. पस्ु तकाांना आवरणां घातली. पस्ु तकाांची नाांवां
38 | प ा न

सबु करीतीनी वलवहली. कपि्याांच्या नीट घि्या के ल्या. कपाट
ठाकठीक लावल;ां आवण तो “हे मी सगळां के ल”ां , असां सागां ायला,
धावतच आईकिे वनघाला. धावता धावता दारावर िोकां आपटलां.
तो कळवळला. त्याचा हात आपसक
ू च कपाळावरच्या टेंगळाकिे
गेला. तेवढ्याांत त्याला जाग आली. अरे च्या? म्हणजे मला स्वप्न
पिलां होतां तर. पण आता माझां कुठे चक
ु तयां , हे सगळां मला समजलां
आहे. आजपासनू मी सगळ्या गोष्टी व्यववस्थत करणार. तो लगेचच
आवर्नहकां आवरायला पळाला. त्याने अांघोळसध्ु दा नेहमीपेक्षा
लवकर के ली. तो टेबलापाशी येऊन बसला. तोपयंत त्याचे
आईबाबा बाहेर जाऊन घरी परतलेले होते. आईला म्हणाला,
“आई, मला दधू देतेस का? सदावशवचा टवटवीत चेहरा बघनू ,
वतला आश्चयाटचा धक्काच बसला. अचांब्यानी दधु ाचा कप वतच्या
हाताांतनू खाली पिणारच होता. पण वतनी स्वतःला सावरल.ां आई
काांही बोलायच्या आताच, सदा म्हणाला, “आई मी तझु ा लािका
शहाणा मल
ु गा आहें नां! आता मी पर्नु हा कधी चक
ु ीचां वागणार
नाहीय”. त्याचां बोलणां ऐकून आईनी त्याला आनांदानी कुशींत
घेतलां. उशीरा काां होईना, सदाला आपणहून सबु ध्ु दी झाली.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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५. जो दुसऱ्यािरी विसबं ला त्याचा कायपभाग बुडाला
परे श चौथ्या वगांत वशकत होता. हुशार होता.
स्कॉलरवशपच्या पररक्षेला बसला होता. वगांत इतराांना जी गवणतां
जमायची नाहीत, ती परे श चटु कीसरशी सोिवनू दाखवायचा. बाई
त्याला “हुकमाचा एक्का” म्हणायच्या. त्यामळ
ु े आपल्या हातून

एकही चक
ू होऊ नये म्हणनू तो सदैव जागरूक असायचा. पण
तरीही एकदा एक गांमत झाली. गवणत बरोबर सोिवनू सद्ध
ु ा, त्याला
चक
ू पदरातां घ्यावी लागली.
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ऐका नां आता ती गांमत. चौथीचा गवणताचा तास सरू
ु
होता. बाईनीां एक अवघि गवणत मल
ु ानां ा घातलां होत.ां मल
ु ां ते गवणत
सोिवण्याचा प्रयत्न करत होती. परे शनी ते गवणत के व्हाांच सोिवलां
होतां. ते घेऊन तो सगळ्याांत आधी बाईजवळ
पोहोचला होता.
ां
बाईनीां त्याची वही बवघतली. गवणत बरोबरच असणार होतां. तसां ते
बरोबरच होतां. बाईनीां कौतक
ु ानी त्याच्या पाठीवर थोपटल्यासारखां
के लां आवण त्याला पढु चां गवणत सोिवायला सावां गतल.ां परे श
आपल्या जागेवर जाऊन बसला.
वगांत परे श हा काांही एकटाच हुशार मल
ु गा नव्हता.
वासांतीदेखील गवणताांत हुशार होती. पण तरीही परे श वतच्याहून
जरा वरचढ होताच. त्यामळ
ु े वासांती परे शवर जरा खार खाऊन
असायची. बाईनाां वतचांही कौतक
ु होत.ां पण बाईनीां परे शचां कौतक
ु
के लेलां वतला आवित नसे. परे शच्या पाठोपाठ तीवह गवणत सोिवनू
बाईकिे
ां गेली. वतचांही गवणताचां उत्तर बरोबर होतां. बाईनीां वतला
शाबासकी वदली. आवण वतलाही पढु चां गवणत करायला सावां गतलां.
ती पळतच आपल्या जागेवर जाऊन बसली. वतला परे शच्या आधी
हे गवणत सोिवनू बाईकिे
ां जायचां होतां.
गवणताची रीत जरा कठीण होती. गवणत २-३ पायऱ्याांमध्ये
(टप्पे) सोिवायचां होतां. मजा म्हणजे ते गवणत सोिवनू वासांती
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आवण परे श दोघांही एकाचवेळी बाईकिे
ां पोहोचली. बाईनीां
वासतां ीची वही आधी तपासायला घेतली. परे श जवळच उभा
होता. त्यानी अभाववतपणे वासांतीला ववचारलां, “उत्तर वकती
आलां”? न जाणो आपलां गवणत चक
ु लां असलां तर! वासांतीकरता
ही चाांगलीच नामी सांधी होती. वतला मावहत होतां की, “आपलां
गवणताचां उत्तर बरोबरच आहे. पण परे शला आपण काां आयतां उत्तर
सागां ायच”ां ? म्हणनू वतनी त्याला गवणताचां उत्तर ‘५’ आलां असां
साांवगतलां.
गवणताचां खरां बरोबर उत्तर ‘६’ होत.ां परे शनी ते गवणत
बरोबरच सोिवलां होतां. “६” उत्तर वलवहलेलां होतां. पण वासांतीनी
‘५’ उत्तर साांवगतल्यामळ
ु े , त्याच्या मनाांत सांभ्रम वनमाटण झाला.
आपलां गवणत चक
ु लां की काय? असां त्याला वाटल.ां म्हणनू त्याांनी
त्याच्या ‘६’ या उत्तराशेजारीच ‘५‘ हा आांकिा वलवहला. एका
क्षणाधांत ही गोष्ट घिली. बाईनी बरोबरची खणू करून वासांतीची
वही परत के ली आवण परे शची वही हाताांत घेतली. परे शनी
आपल्या वहीत ‘५’ उत्तर वलवहलेलां वासांतींनी पावहलां होतां. आता
त्याची कशी फवजती होते, हे बघायला ती वतथेच घटु मळत उभी
रावहली. बाई त्याला चक
ू म्हणणार, ह्याची वतला खात्ी होती,
म्हणनू ती जागेवर जाऊन बसली नाही.
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बाईनाां ह्या कशाचीच कल्पना आली नाही. त्याांनी परे शची
वही घेतली. वतथे वलवहलेले आधी ६ व त्याच्या पढु े वलवहलेले ५
हे उत्तर पाहून गवणतावर काट मारून परे शची वही परत के ली.
बाईनीां परे शला चक
ू म्हटल्यामळ
ु े वासांतीला फार आनांद झाला.
वतनी परे शला वेिावनू दाखवलां आवण ती समाधानानी जागेवर
जाऊन बसली.
आपलां गवणत चक
ु ल्याचां पाहून, परे शला धक्काच बसला.
तो बाईनाां म्हणाला, “काय चक
ु लां माझां?” बाई म्हणाल्या, “तू दोन
उत्तरां काढली आहेस. कुठलां बरोबर आहे?”
वासांतीवर ववश्वास ठे ऊन, परे श म्हणाला, ”५”. बाई
म्हणाल्या, “मग तर तझु ां गवणत चक
ु लेलच
ां आहे. गवणताचां उत्तर ६
आहे.” आता परे श गिबिला. तो म्हणाला, “बाई, माझां उत्तर ६ च
आलां आहे. मी ६ च वलवहलेलां आहे.”
बाईनीां ववचारलां की, “मग तू बाजल
ू ा ५ काां वलवहलां
आहेस”? त्यावर परे श सरळपणानी म्हणाला, “बाई, वासांतीनी
सावां गतल.ां ” आता सगळा प्रकार बाईच्या
ां लक्षात आला. वासतां ी
इथे काां घटु मळत होती, तेदख
े ील आता त्याांना कळलां. त्याांना
हसायला आलां. बाईना,
ां वासांती आवण परे श याांच्यात असलेल्या
चढाओढीची कल्पना होती. वासतां ींनी छान िाव साधला होता.
43 | प ा न

पण मळ
ु ाांत चक
ू परे शचीच होती. त्यानी आधी वतला “उत्तर वकती
आल?ां ” असां काां ववचाराव,ां आवण मग िोळे वमटून वतच्यावर
ववश्वास काां ठे वावा?
बाई त्याला म्हणाल्या, “जो दसु ऱ्यावरी ववसबां ला त्याचा
कायटभाग बिु ाला”. हे ऐकून परे श अगदी खजील झाला. आपण
अकारण वासांतीवर ववश्वास ठे वला, असां त्याला वाटलां. पण आता
त्याचा काय उपयोग होता? परे शची व्हायची ती फवजती होऊनच
गेली होती. आता आपण कधीच दसु ऱ्याचां ऐकून, त्यावर िोळे
वमटून, ववश्वास ठे वायचा नाही, असा त्यानी आपल्या मनाशी वनश्चय
के ला.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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६. थेंबभर र्ाणी
लवलतला पाण्यातां खेळायला फार आविायच.ां
लहानपणी तर तो समोर पाणी ठे वलां की, त्याांतच रमनू जायचा. मग
इतर काांही खेळ त्याला लागायचे नाहीत. तो मोठा झाला तरी
त्याची ही आवि कमी झाली नाही. म्हणनू मग त्याच्या आईनी
ठरवलां की, त्याला पोहायला वशकवायचां. लवलत पोहायला जाऊ
लागला. स्वच्छता आवण सावधवगरी म्हणनू टॅकवरच्या
पाण्याांत
ां
क्लोरीन टाकलेलां असतां. त्यामळ
ु े पोहणां झाल्यावर पर्नु हा अांघोळ
करावी लागते. त्याप्रमाणे तो घरी आल्यावर अांघोळ करायचा.
आईनी त्याला सावां गतलां होतां की, “तू पोहून आलेला असतोस,
म्हणनू जास्तवेळ पाण्याांत खेळायची गरज नाही. २ वमवनटां
शॉवरखाली उभां राहायचां आवण बाहेर यायचां”. पण लवलत
आईच्या बोलण्याकिे मळ
ु ीच लक्ष द्यायचा नाही. अधाट तास
पाण्याांत खेळत राहायचा. आई रागवायची, ‘पण हूँ ! आईकिे कोण
लक्ष देतां ! आईला ओरिायची सवयच आहे’, अशी त्याची वृत्ती.
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कधी कधी बाबासद्ध
ु ा त्याला समजवायचे. पण बाबानां ा
नेहमी कुठून असणार एवढा वेळ? ते सदैव त्याच्ां या कामाांत
बिु ालेले. दादा कधी बोलला, तर लवलत काांगावा करायचा; मग
आजी लवलतची बाजू घेऊन दादावरच िाफरणार, हे लवलतला

मावहत असायचां, वन घिायचांही तसांच. कारण लवलत घराांत सवांत
लहान होता नां ! त्यामळ
ु े लवलत अगदी शेफारला होता. त्याला
पाण्याचां महत्व कसां समजावनू द्याव,ां हा आईपढु े एक मोठाच प्रश्न
होता.
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एकदा लवलत त्याच्या मावशीच्या गाांवी गेला होता.
मावशीचां गावां लहानसां होतां. वतथे त्याच
ां ी शेती होती. शेतातां एक
भलीमोठी ववहीरदेखील होती. एक वदवस लवलत त्याच्या
मावशीच्या यजमानाांबरोबर शेताांत गेला होता. त्यानी ती मोठ्ठी
ववहीर पवहली. त्याला वाटलां आपण या वववहरींत पोहावां. तो
म्हणाला, “काका मी वववहरीत पोहू काां? मला येतां पोहायला.”
काका म्हणाले, “अरे हल्ली पाणीच नसतां वववहरीत. पवू ी आम्ही
पोहायचो वववहरीत. पण आता वववहरीत पोहण्याइतकां पाणीच
नाही. सगळीकिे बोअरवेल खोदल्यामळ
ु े वववहरीच्या पाण्याची
पातळी कमी झालेली आहे. लवलतला काहां ी फारसां कळलां नाही.
पण तो जरासा नाराज झाला. त्याला आपण वकती छान पोहतो, ते
काकाांना दाखवावांसां वाटत होत. पाणी कमी झालां म्हणजे काय?
कशामळ
ु े ? असा ववचार करतच तो काकाांबरोबर घरी आला. घरी
येईपयंत सांध्याकाळ होत आली होती. त्यामळ
ु े ते घरी परतेपयंत
जेवायची सगळी तयारी झाली होती. तोही जेवला आवण झोपी
गेला.
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झोपेंत बहुधा त्याला स्वप्न पिलां असावां. “ओहो, तो एका
नदींत पोहत होता. एक मासाही सारखा त्याच्या बरोबर पढु े पढु े
चालला होता. चाांगला मोठा मासा होता तो. तरीही लवलत
अवजबात घाबरला नव्हता. उलट तो मधनू मधनू माश्याला हात
लावत होता. माशाचां अांग सळ
ु सळ
ु ीत आवण गारीगार लागत होतां
हाताला. तो मासाही लवलतला भ्यायला नाही. त्या माशाच्या
नादातां आपण वकती दरू आलो आहोत, लवलतला भानच रावहलां
नाही.

जेंव्हा त्याच्या लक्षाांत आलां की, पोहत पोहत आपण
फारच दरू वर आलो आहोत. तेंव्हा तो मागे वळला. आता परतीचां
पोहायला सरु वात करणार तोच त्याला कोणाचां तरी बोलणां ऐकू
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आलां. कोण बोलतां आहे? इथे तर आपल्यावशवाय कोणीच नाही.
हा मासा बोलला की काय? हो. खरोखरच तो मासाच बोलत होता.
तो लवलतला म्हणत होता की, ‘इतक्या दरू आला आहेस, तर
माझ्या घरी तरी चल थोिावेळ.’
लवलतला गांमतच वाटली. आपल्याशी मासा बोलला, या
ववचारानीच लवलत खषू झाला होता. तो म्हणाला, “चल, येतो मी
थोिावेळ. पण अगदी थोिाच वेळ ह!ां घरी आई माझी वाट बघत
असेल. एवढां बोलेस्तोवर माशाचां घर आलां सद्ध
ु ा. माशाचां घर
खाली खोल पाण्यातां होत.ां माशानां ी काय जादू के ली, लवलतला
कळलांच नाही. खोल पाण्याांत जाऊनसद्ध
ु ा लवलतला श्वास
घ्यायला काांहीच त्ास झाला नाही. वतथे बरे च मासे होते.
वनरवनराळ्या प्रकारचे मासे पाहून लवलतला खपू मजा वाटली.
सगळे मासे चक्क त्याच्याशी बोलत होते. लवलत त्याांना नाना प्रश्न
ववचारत होता. पाण्याखालच्या अद्भूत जगाची मावहती ऐकून तो
अगदी चक्रावनू च गेला. वकती वेळ गेला त्याला कळलांच नाही.
ते मासेही त्याला काांहीबाही प्रश्न ववचारत होते. त्याांनाही
जवमनीवरच्या जगाची मावहती हवी होती. बोलता बोलता लवलत
त्याांना आपल्या घराबद्दल मावहती साांगू लागला. तेंव्हा एकदम
त्याच्या लक्षाांत आलां की, आता आपल्यालाही घरी गेलां पावहजे.
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तो म्हणाला, “चला आता मला जायला हवां. आपण उद्या पर्नु हा
भेटू.” लवलतनी जायचां नाव काढल्याबरोबर माशानां ी त्याला शख
ां वशांपले आवण इतर अनेक गोष्टी आणनू वदल्या. तो समद्रु ी खवजना
पाहून लवलत अगदी हरखनू च गेला. शेवटी एका माशानी त्याला
एक वशांपल्याची पेटी आणनू वदली आवण तो म्हणाला, “ लवलत
या वशांपल्यात मोठा मोती आहे. तू घरी गेलास की, आमची
आठवण म्हणनू त्या मोत्याची अगां ठी करून घाल बोटातां .”
लवलत त्याांना म्हणाला, “एवढ्याांत आठवण वगैरे काय
आहे? आपण तर रोज भेटणार आहोत.” तेंव्हा मासे म्हणाले,
“आम्ही आजच ही जागा सोिून दसु रीकिे जाणार आहोत.”
लवलत म्हणाला, “काां बरां? ही जागा तर चागां ली आहे.”
तेंव्हा ते मासे म्हणाले, “आत्ता ठीक आहे रे ; पण थोि्याच वदवसाांत
ही नदी सक
ु ू न जाईल. वतच्याांत पाऊलभरसद्ध
ु ा पाणी राहणार नाही.
मग आम्हाला कसां राहता येईल इथे? आम्हाला ही जागा सोिूनच
जावां लागेल.”
लवलत अगदी खट्टू झाला. त्याला ते मासे खपू च आविले
होते. तो म्हणाला, “पाणी काां कमी होईल बरां?” तेंव्हा ते मासे
म्हणाले, “अरे या नदीवर बघ नां वकती धरणां बाांधलेली आहेत. हे
लोक सगळां पाणी अिवनू ठे वतात. पावसाळा येईपयंत नदी अगदी
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टक्क कोरिी होऊन जाते. दरच वषी आम्हाला असां वनघनू जावां
लागत.ां पण आता आम्हाला वारांवार जाण्याचा कांटाळा आला
आहे, म्हणनू आम्ही आता ही जागा कायमच सोिून जाणार
आहोत.”
त्याचां ां बोलणां ऐकून लवलत गोंधळला. तो म्हणाला, “ही
धरणां बाांधणां आवश्यकच आहे, त्यामळ
ु े शेतीला पाणी वमळतां;
पावसावर अवलांबनू राहावां लागत नाही”. “ठीक आहे.” मासे
म्हणाले. “तम्ु ही नळ सारखे चालू ठे वता. नळ पणू ट सोिल्यावशवाय
तम्ु हाला कामच करता येत नाही. वशवाय तम्ु ही लोक वदवसातां नू २२ वेळा अांघोळ करता त्याचां काय? की तेवह आवश्यकच आहे?”
आता मात् लवलत जरा सांकोचला. त्याला आई रोज आपल्याला
पाणी कमी वापरत जा, असां सागां ते ते आठवल.ां आपण मात्
आईच्या साांगण्याकिे अवजबात लक्ष देत नाही हे ही आठवलां. मग
तो गपु चपू च बसला.
“माणसां अववचारानी पाणी उधळतात आवण त्याचा त्ास
मात् सवांनाच होतो. पाण्याांत राहणाऱ्या आमच्यासारख्या माशाांचां
तर मरणच ओढवत.ां आम्हाला अस,ां आमचां घर सोिून जायची
वेळ आणता तम्ु ही माणसां.” मासे उद्वेगानी म्हणाले. आता मात्
लवलत चाांगलाच ओशाळला. ‘पाणी जपनू वापरलां पावहजे, कारण
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ते सवांकरता आहे,’ इतकी साधी गोष्ट आपल्या लक्षाांत कशी
आली नाही.’ याची त्याला आता लाज वाटायला लागली.
आपल्यासारख्याांच्या अवववेकी वागण्यामळ
ु े इतका गांभीर आवण
दीघटकालीन पररणाम होत असेल, अशी कल्पनाही लवलतला कधी
आली नव्हती. आता मात् त्याांनी मनाशी वनश्चय के ला की,
उद्यापासनू आपण पाणी अगदी जपनू वापरायचां.
आपला हा नवा वनश्चय आईला साांगायला लवलतनी
आईला जोराांत हाांक मारली आवण तो जागा झाला. त्याला
वाटल,ां की एकदम कुठे गेले सगळे मासे? मग लवलतच्या लक्षाांत
आलां की, “अरे च्चा मला झोपेंत स्वप्न पिलां वाटतां मला. असू दे.
पण आता मात् आपण स्वप्नाांत काां होईना, ‘ पाणी बेतानी
वापरायचा के लेला वनश्चय ’जर्नमभर पाळायचा’.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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७. राजकन्येला दाढीवमशा
चक
ु ीच्या वतटनात बदल करण्याचा फायदा!
एक राजा होता. त्याला दोन जळ्
ु या मल
ु ी होत्या. एकीचां
नाव होतां सवु णाट. सवु णाट म्हणजे तेजस्वी वणाटची, सोर्नयासारख्या
रांग असलेली. वतला आपण राजकर्नया आहोत, या गोष्टीचा
वृथा गवट होता. आपण राजकर्नया आहोत, म्हणनू सगळ्याांनी
आपलां ऐकलचां पावहजे, असां वतला वाटायचां. ती फार हेकेखोर
झाली होती.
दसु ऱ्या बवहणीचां नाांव होतां अपणाट. ती सस्ु वरूप तर
होतीच. पण वतला, ती राजकर्नया असल्याचा तोरा नव्हता. ती
स्वभावाने फार लाघवी आवण दयाळू होती. कोणीही दःु खी
असलेलां वतला बघवायचां नाही. खरां तर सगळ्याांनीच सख
ु ी
असाव,ां असां वतला मन:पवू टक वाटायच.ां राजा-राणी दोघींना एकच
समान वशकवण देत असत. त्याांचां आपल्या दोर्नही मल
ु ींवर सारखांच
प्रेम होतां. ते उभयता, त्या दोघींना सारखांच वागवत. तरीपण त्या
दोघींच्या स्वभावाांत असलेला फरक त्याांनाही जाणवत असे. ते
अनेकदा सवु णाटला समजवायचे की, “बाळा, असां उध्दटपणानी
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वागू नये. देवाला ते आवित नाही”. पण ती आपली सदैव
गववटिपणा वमरवायची. आईबाबानां ी वकतीही साांगू देत, पालथ्या
घि्यावर पाणी.

राजवाि्याांत कशाचीच कमतरता नव्हती. राजाही चागां ला
होता. त्याला प्रजाजनाांववषयी प्रेम होतां. सवांशी तो अगदी र्नयायानी
वागत असे. अपणाट हे सवट बघत असे. ती हळुहळू राजाच्या
पावलावर पाऊल टाकून-सवट लोकाांचा, ववचार करायला वशकत
होती. त्यामळ
ु े ती राजाची फार आविती बनली होती. सवु णाट अन्
अपणाट, दोघीही सवांच्याच लािक्या होत्या. त्या वशकत होत्या.
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अभ्यासातां ही हुशार होत्या. अपणाटला बागेंत काम करायला खपू
आविायच.ां नवनवीन झािां-फुलझािां लावण,ां त्याच
ां ी मशागतकाळजी-वनगराणी-देखरे ख करणां, तण काढणां, बागेची स्वच्छता
राखणां, वतला फार आविायचां. इकिे सवु णाटला सरु े ख वचत्
काढण्याची देवदत्त देणगी होती. वतनी काढलेली वचत्ां इतकी
हुबेहूब असायची की, वचत्ाांतली वस्तू खरी की, प्रत्यक्षाांतली खरी?
असा पाहणाऱ्याला सभ्रां म पिावा.
राजाची बाग सरु े खच होती. माळ्याचां सगळां कुटुांबच त्या
बागेंत काम करत असे. मोकळा वेळ वमळाला की, अपणाटही बागेंत
काम करायला जायची. राजकर्नया असनू देखील बागेंत, मातींत हात
घालनू काम करायला, वतला कधी कमीपणा वाटत नसे. नेहमीच
बागेंत काम करत असल्यानी, वतची माळ्याच्या कुटुांबाशी छान
गट्टी जमलेली होती. त्या माळ्याला एक “फुलवा” नाांवाची लहान
मल
ु गी होती. ती फुलासारखी नाजक
ू आवण सरु े ख होती. अपणाट
नेहमीच वतच्याशी खेळायची. आपल्याकिची खेळणी वतला
द्यायची. दोघींचां अगदी छान मेतकूट जमायचां. एक वदवस
कांु भाराकिून फुलवासाठी माळ्यानी मातीची खेळणी ववकत
आणली. ती खेळणी सराईत हाताांनी बनवलेली असल्यामळ
ु े खपू च
सांदु र वदसत होती. अपणाट बागेंत काम करायला आली. तेंव्हा वतनी
ती खेळणी पवहली.
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वतलाही ती खपू च आविली. अपणाट आवण फुलवा,
वकतीतरी वेळ, ती खेळणी घेऊन खेळत होत्या. पण अपणाटला ती
खेळणी आपल्या राजवाि्याांत घेऊन जावी, असां वाटलां नाही.
एक वदवस सवु णाटनी ती खेळणी पवहली. वतलाही खेळणी
खपू आविली. वतला वाटलां की, आपण त्या खेळण्याांची वचत्ां
काढावीत, म्हणनू वतनी फुलवाला ती खेळणी मावगतली. फुलवा
लहान असल्याकारणानी वतला अजनू काांही समज आलेली

नव्हती. ती आपली खेळणी दसु ऱ्याला कशी घेऊ देईल बरां? वतला
मालक-नोकर, गरीब-श्रीमांत, राजा-प्रजा-वबजा काांही समजत
नव्हत.ां ती आपली खेळणी आपल्या हाताांत घट्ट धरून बसली.
सवु णाटही खेळणी मला हवीच म्हणनू , आपला हेका सोिीना.
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माळ्याला वाटत होतां की, सवु णाटताईला फुलवाची
खेळणी वदली नाहीत, तर राजेसाहेब रागावतील व आपल्याला
कामावरून हाकलनू देतील. माळीबवु ानी खेळणी सवु णाटला देऊन
टाकण्यासाठी फुलवाला समजावण्याचा खपू प्रयत्न के ला. पण
फुलवा ऐके ना. शेवटी तो सवु णाटला म्हणाला की, “सवु णाटताई,
फुलवा झोपली की, मी ती खेळणी तमु च्या राजवाि्याांत आणनू
देईन. आत्ता ती खेळणी इथेच राहू देत”.
माळ्यानी अगदी योग्य साांवगतलां होतां. पण सवु णाटला तो
वतचा अपमान वाटला. मी एवढी राजकर्नया आवण ही नोकराची
वचमरु िी मल
ु गी-फुलवा माझां ऐकत नाही म्हणजे काय? ती
झटक्याांत पढु े गेली आवण ती फुलवाच्या हातातनू ती खेळणी
वहसकून घेऊ लागली. फुलवानी वतची खेळणी घट्ट धरलेली
सहजासहजी सोिेना. दोघींच्या झटापटीत ती मातीची खेळणी
खाली पिली आवण फुटून गेली. मग तर फुलवा अवधकच
जोरजोरातां रिायला लागली. सवु णाट जरा खजील झाली. मग काहां ी
न बोलता सवु णाट आवण अपणाट राजवाि्याांत परतल्या.
झाल्या घटनेनी माळी मात् फार घाबरून गेला. माळ्याला
वाटलां की, आता आपल्या बागकामाचां काांही खरां नाही. राजेसाहेब
आता आपल्याला कामावरून काढून टाकणार. पण तसां काांहीच
57 | प ा न

घिलां नाही. कारण मल
ु ींनी ही गोष्ट घरी साांवगतलीच नाही. मल
ु ी ही
गोष्ट ववसरून देखील गेल्या. फुलवादेखील थोि्या वदवसानां ी ही
गोष्ट ववसरली. पण एका परीनी मात् ही घटना घिताांना बवघतलेली
होती. त्या परीला सवु णाटच्या चक
ु ीच्या वतटनाचा रागही आला
होता.
थोि्या वदवसाांनी
एक नवीनच समस्या
उद्भवली. वनवमत्त काय झालां
ते कुणालाच कळे ना!
सवु णाटच्या
चेहऱ्यावर,
गालाांवर के स उगवायला
लागले. ती खपू घाबरली.
वतला स्वत:च्या रूपाची लाज
वाटायला लागली. कोणाकिे
कुठे जाता-येता येईना. वतला
चाांगल्याच
दाढी-वमशा
आल्या. असां काां होतां आहे?
हे कोणालाही कळे ना. हा
कुठला रोग? हे राजवैद्यालाही
समजेना. सगळे च घाबरले. राणीसाहेब तर हाय खाऊन आजारीच
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पिल्या. आता सवु णाटचां कसां होणार? या ववचारानी त्याांना झोपही
लागेना.
या रोगावर काांही इलाज आहे काां, ते पाहण्यासाठी
राजेसाहेबानां ी चारी वदशानां ा दतू पाठवले, पण दतू हात हलवत परत
आले. साऱ्या राजवाि्यावर दःु खाचां सावट पसरलां. सगळ्या
गाांवाांत सवु णाटबद्दल चचाट सरू
ु झाली. सवु णाटच्या स्वभावाांतला
ताठा पार उतरून गेला. काय करावां, ते कोणालाच काांही कळे ना.
अपणाट-वन-सवु णाट तर जळ्
ु या बवहणी. मग सवु णाटला जो त्ास
झाला, तो अपणाटला काां बरां झाला नाही? यावरून लोक नाना
तऱ्हेचां बोलायला लागले. बोलायचां थाांबवणार तरी कोणाला
आवण कसां?
एक प्रकारे , त्या राज्यातलां सगळां जनजीवन ढवळून
वनघालां होतां. सगळीकिे वातावरणाांत उदासीनता आली होती. एक
वदवस जणू चमत्कार झाला. राजवाि्यातां एक अगदी सामार्नय
वदसणारा माणसू , राजाची भेट घ्यायची आहे, असां साांगू लागला.
पहारे करी त्याला राजाकिे घेऊन गेले. राजा म्हणाला, “बोल, तू
कशासाठी इथे आला आहेस? तर तो माणसू म्हणाला, मला
राजकर्नया सवु णाटशी एकटीशी बोलायचां आहे. राजा म्हणाला,
“माझ्यासमोर बोल राजकर्नयेशी. वतथे त,ू मी व राजकर्नया वतघांच
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अस”ू . पण या अटीला तो माणसू तयार झाला नाही. राजानी
रागारागानी त्या माणसाला बवां दवासातां टाकायला साांवगतल.ां पण
मल
ु ाांनो, चमत्कार असा झाला की, त्या माणसाला तरु ां गाच्या
दाराच्या आांत ठे ऊन दार लावलां, अगदी कुलपू घातलां तरी, हा
माणसू पर्नु हा बाहेरच राजाशेजारी उभा वदसत होता. पवहल्याांदा
राजाला वाटलां की, पहारे कऱ्याांची नजरचक
ू झाली असेल. पण
जेंव्हा वारांवार हा प्रकार घिला, तेंव्हा राजाला जाणवलां की, हा
कोणीतरी वेगळाच माणसू वदसतो आहे. याच्याशी बोलायलाच
हवां. मग राजानी पहारे करी बाहेर पाठवनू वदले. आता दरबाराांत
राजा आवण तो माणसू दोघच
ां उरले. तेंव्हा राजानी हात जोिले.
राजा म्हणाला, “महाराज, आपल्याला ओळखण्यात माझी चक
ू
झाली. आपण काांहीतरी वववशष्ट उद्देशानी इथे आला आहात. मला
क्षमा करा. मी काय करू, ते साांगा?” तो माणसू म्हणाला की, “मला
सवु णाटकिे घेऊन चला. मला वतच्याशी एकटीशी बोलायचां आहे”.
आता राजाचा वनरपाय झाला. शेवटी राजानां ी ववचार के ला
की, “जे होतां ते भल्याकरताच होतां”, असां आपण म्हणतो. आता
हा माणसू जर राजकर्नयेला भेटला, तर त्याांतनू ही काांही तरी चाांगलांच
वनष्पर्नन होईल. मग राजा त्याला म्हणाला की, “ठीक आहे. तू
वतच्याशी एकटीशी बोलू शकतोस. पण ते इथे राजवाि्याांत नाही.
बागेंत एका झािाखाली मी तमु ची उभयताांची बसायची सोय करून
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देतो, वतथे तू सवु णाटशी एकटीशी बोलू शकतोस. मग झािाखाली
दोन खच्ु याट ठे वल्या. एका खचु ीवर त्या माणसाला बसवल;ां आवण
सवु णाटला बोलावणां पाठवलां. सवु णाट आली. मग राजा वतला
म्हणाला की, “सवु णाटss, हे काका तल
ु ा भेटायला आलेले आहेत”.
पण सवु णाट त्याच्याशी एकट्याशी बोलायला तयार होईना. मग
राजाांनी सवु णाटला एका बाजल
ू ा बोलावनू वतली समजावलां की,
“बघ, त्याला एकट्या तझ्ु याशीच बोलायचां म्हणतो आहे, त्याला
काांहीतरी वववशष्ट कारण असावां. एखादेवळ
े ी तल
ु ा त्याचा फायदाही
होऊ शके ल. तो तल
ु ा काांही करणार नाही. मी स्वतः इथे जवळच
जातीनी उभा राहतो आहे. तो माणसू वयस्क आहे. तू त्याच्याजवळ
गेलीस की, त्याला वाकून नमस्कार कर आवण मगच खचु ीवर
बैस.”
शेवटी नाइलाजास्तव सवु णाट त्याच्याशी बोलायला तयार
झाली. ती त्या माणसाच्या जवळ आली. वतनी त्याला आदरपवू टक
नमस्कार के ला. समोरच्या खचु ीवर बसली. मग अगदी हळू
आवाजात तो माणसू सवु णाटला म्हणाला, “सवु णाट, घाबरू नकोस.
मी इथे तल
ु ा मदत करायला आलो आहे”. हे ऐकून सवु णाटला बरां
वाटलां. मात् नकळतच वतनी स्वत:च्या गालाला हात लावला. ती
काांही बोलणार, एवढ्याांत तो वतला म्हणाला, “तल
ु ा होणारा हा
त्ास थाबां वायलाच मी इथे आलेलो आहे.” जरा िोळे वमटून घे
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आवण शाांत मनानी आठवण कर की, “तू कोणाशी कधी वाईट
वागली, कुणाला वाईट बोललेली आहेस का?ां ”
सवु णाट काांही अगदी भावनाशर्नू य मल
ु गी नव्हती. त्यानी
ववचारलेला प्रश्न ऐकून, वतचा चेहरा खरट कन उतरला. वतच्या
नाकाचा शेंिा लालेलाल झाला. काांही काळापवू ी, फुलवाची
खेळणी वतच्या हातनू फुटली याचां वतलाही फार वाईट वाटत होतां;
पण ती राजकर्नया असल्याकारणानी, आपली चक
ू झाली, हे कबल
ू
करायची वतला लाज वाटत होती. एवढ्याांत त्या माणसाांनी पर्नु हा
वतला ववचारलां की, “तू काां बरां रिते आहेस? तझ्ु याकिून अशी
काांही चक
ु ीची गोष्ट खरांच घिली आहे काां?” मग मात् वतच्या
िोळ्याांतनू घळघळा पाणी यायला लागलां. अगदी प्रयत्नपवू टक
वतनी हळुहळू वतच्या हातनू फुलवाची खेळणी कशी फुटली, ते
सलगरीतीनी त्या माणसाला साांवगतलां.
त्यावर तो माणसू म्हणाला, “ठीक आहे. तल
ु ा फुलवाची
खेळणी आविली, ती आपल्याला वमळावीत असां तल
ु ा वाटलां,
तर त्याांत फारसां चक
ु ीचां काांही नाही. लहान मल
ु ाांचां मन अगदी
असचां असत.ां पण जशी तू फुलवाची खेळणी मावगतली, तशीच
समान र्नयायानी, तू तझु ी खेळणी वतला कधी काां वदली नाहीस बरां?
तू वतची खेळणी घेणार, तर, तू तझु ी खेळणी नकोत काां आपणाहून
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वतला द्यायला?” आता सवु णाटला पवू ी फुलवाशी वागताांना आपलां
काय चक
ु लां ते उमगल.ां ती गपु चपू पणे उठली आवण आपली
खेळणी घेऊन आली.
त्यावर तो म्हणाला, “जा, आता जाऊन तझु ी खेळणी
फुलवाला देऊन ये. वतला समजावनू साांग की, माझ्या हातनू तझु ी
खेळणी फुटून-तटु ू न गेली, म्हणनू मी माझी ही खेळणी तल
ु ा देते
आहे”. सवु णाटला आता आपल्या चक
ु ीच्या वागण्याची जाणीव
झालेली होती. ती वनमटू पणानी उठली, आवण फुलवाकिे जाऊन
वतला सवु णाटनी आपली खेळणी देऊ के ली.
ते बघनू माळीबाबा तर फारच घाबरून गेला. फुलवानी
राजकर्नयेची खेळणी घेतली तर, राजेसाहेब नक्कीच आपल्याला
वशक्षा देणार, असां त्याला वाटलां. ते फुलवाला ती खेळणी घेऊ
देईनात . तेंव्हा सवु णाट त्याांना म्हणाली की, “माळीबाबा, घाबरू
नका. फुलवाला ही खेळणी घेऊ द्या. माझ्या हातनू वतची खेळणी
फुटली-तटु ली आहेत. म्हणनू मी ही खेळणी वतला देते आहे. चक
ू
माझीच होती, हे मला कळलांय.” शेवटी माळीबाबाांनी फुलवाला
ती खेळणी घ्यायला परवानगी वदली.
मग फुलवानी ती खेळणी घेतली. वतला खपू च आनांद
झाला. सवु णाटलाही बरां वाटल.ां माळीबाबा आपल्या कामाला गेले.
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सवु णाट परत आली तो काय? वतच्याकिे आलेला तो माणसू वनघनू
गेलेला होता. तो असा तिकाफिकी काां आवण कुठे वनघनू गेला हे
सवु णाटला आवण जवळच असलेल्या राजालादेखील कळलांच
नाही. ती राजाकिे गेली. काय आवण कसां घिलां, हे वतनी राजाला
साांवगतलां. राजालाही ते ऐकून बरां वाटलां. त्याांनी सवु णाटला
शाबासकी वदली. सवु णाट खपू वदवसाांनी आनांवदत झाली. कारण
आज वतनी एक चागां लां काम के लां होत.ां कधी नव्हे, ती आज वतला
शाांत झोप लागली. वतच्या स्वप्नात एक परी आली. वतनी वतच्या
कानाांत एक गांमत साांवगतली. स्वप्न सांपलां. सवु णाट जागी झाली.
वतनी मनाशी एक वनश्चय के ला की, आजपासनू ती कुणाशीही वाईट
वागणार नव्हती. वेिा हट्ट करणार नव्हती.
आईला वतनी के लेला, “इत:पर चागां लांच वागण्याचा”,
वनश्चय साांगायचा होता. ती आई जवळ धावतच गेली, वतनी आईला
वमठी मारली. ती आता बोलायला सरु वात करणार, तोच आई
वतला म्हणाली, “अगां सवु णाट, तझु ा चेहरा पर्नु हा पवू ीसारखाके सववरवहत वदसतो आहे. हे कसां काय झालां गां?” सवु णाट धावतच
आरशासमोर जाऊन उभी रावहली. पाहते तो काय? चेहऱ्यावरच्या
सवट दाढी-वमशा गायब. वतला खपू च आनांद झाला. वतच्या
िोळ्याांत आनांदाश्रू उभे रावहले. एकाएकी असां कसां झालां, हे वतला
कळे ना. ती ववचार करत होती, तेवढ्याांत एक आवाज आला.
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“चागां ल्या वागणक
ु ीचां फळ नेहमी चाांगलांच वमळतां.” वतनी एकदम
चमकून आजबु ाजल
ू ा, वर-खाली, मागे-पढु े सगळीकिे शोधलां,
पण वतथे कोणीच नव्हतां. सवु णाटच्या लक्षाांत आलां की, हा आवाज
काल आपल्याशी बोलायला आलेल्या काकाांचाच आवाज आहे.
मग वतच्या लक्षाांत आलां की, “आज वतनी फुलवाला
आपली खेळणी देऊन, स्वतःच्या चक
ु ीचां पररमाजटन के लां, म्हणजे
स्वतःची चक
ू दरू
ु स्त के ली, त्याचांच हे फळ आहे”. चाांगलां
वागल्यामळ
ु े वतला आधीच आनांद झाला होता. आता तर वतनी
मनाशी वनश्चयच करून टाकला की, “आता आपण कधीच
कुणाशी वाईट वागायचांच नाही”.
== XX == XX == XX == XX == XX ==

65 | प ा न

८. शेंडे बुडखे रेडूकाला

तानबा नाांवाचा एक लोभी मनष्ु य होता. फार काांही
कामधदां ा करायचा नाही. इकिून वतकिून जे वमळे ल ते लाटायचां
आवण जीवन कांठायचां असा त्याचा ररवाज होता.
एकदा परक्याच्या शेताांत ऊस कापणीला आलेला त्याला
वदसनू आला. झालां. तानबाला लोभ वनमाटण झाला. तानबानी
आपल्या तरूण मल
ु ाला बोलावनू आणलां आवण साांवगतलां की,
“समोरच्या शेताांत जा आवण ऊस कापनू आण बरे चच. नांतर त्याचा
मल
ु गा शेताांत गेला, तर तानबा त्याला म्हणाला की,
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“दश तल
ु ा, दश कारभारणीला, पांच पांच पोराांना, शेंिे
बिु खे रे िुकाला. म्हणजे १० माझ्यासाठी, १० तझ्ु या आईसाठी, ५५ तम्ु हा दोघा भावांिाांसाठी असे १०+१०+५+५=३० ऊस तोिून
आण. आपण ऊस खाऊ आवण उरलेले शेंिे बिु खे रे िूकाला
(म्हणजे आपल्या म्हशीच्या वपल्लाला खायला) कामी येतील”.
मल
ु गा ऊस तोिू लागला. तर ववळा ऊांच करून ऊसाच्या मळ
ु ावर
घाव घालायचा. तर तो कोयता दरू
ु न वदसत होता. तर तानबा
त्याला म्हणाला की, “तू कोयता वर के ल्यावर तझु ी शेंिी हलताांना
वदसनू येते”. म्हणनू तानबा म्हणाला की, “शेंिी वदसते खाली
बसा.”
नतां र मल
ु ानी हळुहळू करत सगळे ऊस तोिून आणले.
तानबानी खाांद्यावर ऊसाचा भारा बाांधनू घरी नेला. म्हणजे
“हपापाचा माल गपापा”!
तात्पयट:- मळ
ू वस्तू अर्नय कोणाच्या मालकीची आवण उपभोग
घेणारा भलताच.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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९. भागाबाईचा मळा
भोळीभाबडी म्हातारी अन् ततचा तिचारी मुलगा-दामू
एका छोट्याशा गाांवाांत भागाबाई, वतचा मल
ु गा दामोदर
ऊफट दाम,ू याच्याबरोबर राहत असे. ती अगदी गरीब होती. घराांत
खायचीदेखील भ्रातां होती. तरीही कोणी मदत मावगतली, तर
भागाबाई त्याला कधी नाही म्हणत नसे. वतचा स्वभाव फार
कनवाळू, प्रेमळ आवण भोळा होता. खरांतर या वतच्या भोळ्या
स्वभावाचा त्ासच व्हायचा. कारण घराांत पैसे कमावणारां कोणीच
नव्हतां. त्यामळ
ु े पैशाांची सदैव चणचण असायची. त्याांत कोणी
काांही मागायला आलां की, भागाबाई जे असेल-नसेल ते
मागणाऱ्याला देऊन टाकायची. मग कधीकधी घरातां काहां ीच
उरायचां नाही. माय-लेकराला उपास घिायचा. पण भागाबाई कधी
कोणाकिे काांही याचना करायला गेली नाही. ती फार स्वावभमानी
होती.
दामहू ी तसाच होता. मात् त्याला वाटायचां की, आईनी
असां बेवहशोबी वागू नये. पण एकीकिे त्याला वाटायचां की, आपण
आईला काांही बोललो तर, वतचा अपमान होईल. म्हणनू तो
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आईला कधी काांही बोलायचा नाही. त्याचां आईवर फार प्रेम होतां.
आपल्या आईच्या भोळे पणाचा लोक गैरफायदा घेतात, हेही
त्याला कळत होतां. आईला न दख
ु ावता त्यावर काय उपाय करावा,
हे त्याला कळत नव्हतां.
एकदा
काय
झालां,
भागाबाईला भल्या
पहाटे एक स्वप्न
पिल.ां स्वप्नाांत
वतला असां वदसलां
की, वतच्या घराचां
छप्पर तटु लां आहे
आवण त्याांतनू
सोर्नयाच्या मोहरा
गळत आहेत.
भागाबाईच ती. ती
शेजारीपाजारी
साांगत सटु ली की, मला आज पहाटे स्वप्न पिलां की, “माझ्या
घराचां छप्पर तटु ू न त्याांतनू माझ्या घराांत सोर्नयाच्या मोहरा पित
आहेत. आता मी खपू श्रीमांत होणार”. वतचां बोलणां ऐकून, माणसां
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एकमेकाांकिे बघनू िोळे वमचकावत वतची थट्टा करून हसां त; पण
ही गोष्ट भागाबाईच्या गावां ीसध्ु दा नसे. ती आपल्याच नादातां गांगु
झालेली असायची.
एका वदवशी काय झालां की, कुण्या चोराांनी, दसु ऱ्या
गावां ातल्या एका धनवतां असामीकिे चोरी के ली. भरपरू मद्दु मे ाल
त्याांच्या हाती लागला होता. चोरी के ल्यानांतर, चोर जांगलाांत गेले.
चोरीच्या मालाची वाटणी करायला बसले. वाटणी करून झाली.
चोराच्ां या वाटण्या झाल्या. चोर दमलेही होते. म्हणनू आपापला
वाटा सरु वक्षत ठे ऊन ते झोपी गेले.

त्याच्ां यातला एक चोर मात् अवजबात झोपलेला नव्हता.
त्यानी फक्त झोपेचां सोग के लां. नांतर थोि्या वेळानी इतर चोर
झोपलेले बघनू सगळ्याच चोराांचा, चोरीचा मद्दु मे ाल ठे वलेली
सगळी गाठोिी, अलगदपणे गोळा के ली; आवण ती घेऊन तो पळत
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सटु ला; त्याला भीती वाटत होती की, न जाणो, कोणाला तरी जाग
यायची आवण ते आपला पाठलाग करायचे. खरां तसच
ां झाल.ां
कोणी आपली वमळकत चोरणार तर नाहीनाां? असा सांशय मनाांत
येऊन कुणी चोर जागे झाले, पाहतात तो काय, खरांच कुणाचांच
िबोलां जागेवर नाही. मग ते चहूबाजांनू ा धावत सटु ले. जोरजोराांत
ओरिू लागले. त्याांचा आवाज आसमांतात पसरला. ह्या चोरालाही
तो कानी आला. तो मनातां नू हादरला. त्याला वाटलां की, “आता
आपलां काांही खरां नाही. आपण आता मेलोच”.
तो पटकन एका घराांत वशरायला लागला. पण घराचां दार
बांद. आांत जाणार तरी कसां? तेवढ्याांत त्याला एक वजना वदसला.
तो भराभरा वजना चढून वर गेला. घाईघाईत त्याचा पाय कशालातरी
अिखळला; आवण तो जोराांत पिला. तशी त्या छप्पराचा कोनािा
तटु ला आवण त्याचां गाठोिां त्याच्या हाताांतनू वनसटल.ां तो गाठोिां
पकिायचा प्रयत्न करू लागला; त्या प्रयत्नाांत त्या गाठोि्याची
गाठ सटु ली आवण त्याांतनू सोर्नयाची नाणी व दावगने खाली
पिायला लागले. ह्या सगळ्या खिु बिु ीनी भागाबाई जागी झाली.
कांवदलाच्या वमणवमणत्या प्रकाशाांत वतनी एक अभतू पवू ट दृष्य
पावहलां. वतला स्वप्नाांत वदसलां होतां, तशाच सोर्नयाच्या वस्तू छप्पर
तटु ू न खाली पित होत्या. आता ती टक्क जागी झाली; आवण ती
छपराांतनू पिणाऱ्या दावगने व सोर्नयाच्या वस्तू उचलनू वपशवींत
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भरायला लागली. एक वपशवी भरली. दसु रीही भरली. मग वस्तू
खाली पिायचां बदां झाल.ां कारण त्या गाठोि्यातां ल्या सगळ्या वस्तू
खाली पिून सांपल्या होत्या. चोराचे दावगने तर खाली पिले. खाली
उतरून ते परत वमळण्याची शक्यता नव्हती. त्यात धोका होता.
खाली म्हातारी जागी असनू वतची हालचाल वदसत होती.
मग चोरानी बाकीची गाठोिी कशीबशी गोळा के ली आवण
वजना उतरून तो पर्नु हा धावत सटु ला. इकिे भागाबाईला, हे
कालच्या स्वप्नाप्रमाणे सोनां-दावगने वमळाले, ही बातमी
शेजारपाजाऱ्याांना कधी एकदा साांगते, असां झालां होतां. जरा झांजु मू ांजु ू
झाल्याबरोबर, ती इतर लोकाांना ही बातमी साांगायला बाहेर पिली.
काय घिलां आहे, हे दामल
ू ा कळायला जरा वेळच लागला. दामू
जागा होईपयंत भागाबाई बाहेर वनघनू गेलेली होती. ती आता ही
हकीकत वतखटमीठ लावनू सगळ्या गावां ाला सागां णार, याबद्दल
दामच्ू या मनाांत काांही शांका नव्हती. आता काय करावां हे त्याला
सचु ेना.
आपल्याला इतकी धन-सांपत्ती वमळाली हे जर
शेजाऱ्यापाजाऱ्यानां ा कळल,ां तर आपल्याला धोका आहे, ही गोष्ट
त्याच्या लक्षाांत आली. मग त्यानी त्या चोराच्या हातनू खाली
पिलेला माल भरलेल्या वपशव्या, इतर सामानाांत लपवल्या.
घराांतलां सगळां सामान एकाजागी गोळा के लां. एवढ्यात भागाबाई
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सगळ्या गाांवाला वतला सोनांदावगने वमळाले, हे साांवगतल्याच्या
आनदां ातां परत आली. ती आल्याबरोबर दामनू ी वतचा हात धरला
आवण तो आईला म्हणाला, “आई कशी आहेस गां त”ू ? ती
म्हणाली, “मी काय के लांय? मी फक्त सगळ्याांना साांगनू आले, की
मला सकाळी पिलेलां स्वप्न, रात्ी खरां झालां. रात्ी खरांच पाऊस
पिला घराांत सोर्नयाचा आवण दावगर्नयाांचा”.
दामनू ी कपाळाला हात लावला. काय म्हणावां आपल्या
आईला, हे त्याला समजेना. ववचार करता करता ही गोष्ट त्याच्या
लक्षाांत आली की, आता आपण या गाांवाांत राहणां योग्य नाही.
कारण लोकाांना आता कळलांच आहे की, आपल्या घराांत सांपत्ती
आली आहे. आता तर ते आपल्याला खपू त्ास देतील. आपली
आई तर अगदी भोळी आहे. म्हणनू वनवश्चतच वतला ते लबु ाितील.
मग दामनू ी मामाला फोन करून, काय घिलां आहे, ते
साांवगतलां. आपल्या बवहणीला सोनां आवण दावगने वमळाले, हे ऐकून
मामाला आनांद झाला. पण भागाबाईचा स्वभाव त्यालाही मावहत
होता. मामाभाच्याांनी ववचार वववनमय करून असां ठरवलां की,
दामनू ी व त्याच्या आईनी आता मामाच्या गाांवालाच जाऊन राहावां.
मामाशी ठरवल्याप्रमाणे दामू घरातां ल्या सामानाची बाधां ाबाांध
करायला लागला. भागाबाईला कळे ना, दामचू ां काय चाललां आहे
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ते? भागाबाई गोंधळली. “काय करतोस त?ू सगळ्याची बाांधाबाांध
करून आपल्याला कुठे जायचां आहे?” दामू म्हणाला की,
“आपल्याला मामाच्या गाांवाला जायचां आहे”. ती म्हणाली की,
“कशाकरता जायचां?
दामनू ी वतला काहां ी बोलचू वदलां नाही. तो वतला म्हणाला
की, आधी बस इथे. मग मी तल
ु ा सगळां समजावनू साांगतो. “आई,
अगां ज्याचां सामान आपल्या घराांत पिलां आहे, तो माणसू पर्नु हा
येईल न आपलां सामान शोधत. त्याच्या आधीच आपण दसु ऱ्या
गाांवाांला वनघनू जाऊ या. कळलां काां, काां जायचां ते? चल लवकर
आटप. आवर भराभरा. आपण जेवण करू आवण लगेच वनघ”ू .
भागाबाईच्या काहां ी फार लक्षातां आलां नाही. ती काांही फारशी
तल्लख नव्हती. पण दामू साांगतो आहे, म्हणजे ते बरोबरच असेल
म्हणनू , ती बरां म्हणाली आवण जेवायच्या तयारीला लागली. तोवर
दामनू ी सामानाची बाांधाबाांध के ली. जेवण झाल्याझाल्या हाताांत
सामानाच्या वपशव्या घेऊन, कोणालाही काांही न साांगता ते
मामाच्या गावां ाला वनघनू गेले.
नव्या गावां ातां मात् दामनू ी आपल्या आईला, त्याांना
वमळालेल्या धन-सांपत्तीबद्दल काांहीवह, कोणत्यावह कारणानी
बोलायचां नाही, हे नीटरीतीनी समजावनू साांवगतलां. भागाबाईला
काय समजलां, देवच जाणे! पण वतच्यावर ववश्वास ठे वण्यात काांही
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फारसा अथट नाही; वतचा स्वभाव काांही बदलायचा नाही; ही गोष्ट
दामच्ू या ध्यानातां आली. त्यामळ
ु े , नतां र दामनू ी आपल्या मामाच्या
कानावर या सगळ्या गोष्टी घातल्या. आईच्या या स्वभावावर काय
उपाय करायचा, याचा खल मामा भाचा करायला लागले.
मामा म्हणाले, “बघ दामू , जसे पैसे आले तसेच ते चोरीला
गेले, असां आपण वतला साांगू या. काय करायचां, ते मी तल
ु ा साांगतो.
तम्ु हाला वमळालेलां खरां गाठोिां आपण लपवनू ठे ऊ आवण एक
वरवर तसचां वदसणारां दसु रां गाठोिां आपण त्या गाठोि्याच्या जागी
ठे ऊ या. उद्या सकाळी उठल्यावर, तू असां म्हणायचांस की, मला
पहाटे पहाटे एक स्वप्न पिलां होतां की, रात्ी चोर येऊन त्याांचां धनसपां त्तीचां गाठोिां पर्नु हा चोरून घेऊन गेले. त्याच वदवशी रात्ी
वनजानीज झाल्यावर माझा माणसू येईल आवण आपण ठे वलेलां
दसु रांच बनावट गाठोिां घेऊन पळून जाईल. तो चोर पळून जातानां ा
तू आईला जागां करायचां; वतच्या िोळ्याांदख
े तच जर गाठोिां
चोरीला गेलां, तरच वतचा त्यावर ववश्वास बसेल; आवण मग वतच्या
सवयीनसु ार सांपत्ती कशी आली आवण सपां त्ती कशी चोरीला गेली,
हे ती लोकाांना साांगत सटु ेल.
ही गोष्ट दामल
ू ा पटली. सकाळी उठल्यावर तो आईला
म्हणाला की, “आई मला आता वाईट स्वप्न पिलां की,
आपल्याला वमळालेले सगळे दावगने आवण पैसे चोरीला गेले.
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म्हणनू आपण आपल्याला वमळालेले पैसे व दावगने नीट लपवनू
ठे ऊ या”. मग त्यानी आईच्या नकळत सगळी सपां त्ती चागां ल्या
जागी नीट लपवनू ठे वली. नांतर दसु रां एक तसांच वदसणारां गाठोिां
त्यानी आईच्या जवळ वदलां. वतला म्हणाला रात्ी चाांगलां साांभाळ.
त्या रात्ी भागाबाई ते गाठोिां उशाशी ठे ऊन झोपली.
मामाभाच्यानी ठरवल्याप्रमाणे मध्यरात्ी, एक माणसू आला आवण
त्यानी म्हातारीजवळचां बनावट गाठोिां चोरून नेलां. तेवढ्याांत
दामनू ी आईला जागां के लां आवण दाखवलां की, बघ आपलां सगळां
धन-सपां त्ती चोरीला गेली. भागाबाई तर रिायलाच लागली.
दामनू ीही आपले िोळे पसु ले. भागाबाईला पटलां की, आपल्याकिे
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खरांच चोरी झाली. आपलां सगळा पैकाअिका, दावगने चोराांनी
लटु ू न नेले.
मामा-भाचा दोघाांनी वमळून ठरवलेली योजना व्यववस्थत
पार पािली. आवण भागाबाईचा समज झाला की, खरांच
आपल्याकिे चोरी झाली. आता भागाबाई लोकाांना आमच्याकिे
पैसे कसे आले आवण कसे पर्नु हा चोरीला गेले याच्या कथा साांगत
असते. प्रत्यक्षाांत आता त्याांची सांपत्ती सरु वक्षत होती. दामनू ी मात्,
आपल्या मामाच्या मदतीने एक मळा ववकत घेतला. तो आवण
त्याची आई, आता त्या मळ्यातां आनदां ानी काम करतात आवण
पीक काढतात. ते ववकून त्याांची उपजीववका चालते. त्या मळ्याांत
भागाबाई मालवकणीच्या तोऱ्याांत वावरत असते.
वतच्या मल
ु ाच्या दरू दृष्टीमळ
ु े असा आयष्ु याांत आमल
ु ाग्र
बदल घिला, हे भागाबाईला शेवटपयंत कधी समजलांच नाही,
इतकी भागाबाई भोळीभाबिी होती.
== XX == XX == XX == XX == XX ==
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१०. श्रमाची महती

सध्ां याकाळ झाली तशी, “आजी गोष्ट - आजी गोष्ट”, करत
मल
ु ां गलका करायला लागली. आजी म्हणाली आधी परवचा
म्हणा; मग गोष्ट. मल
ु ाांनी पटाप्पट परवचा म्हणनू टाकल्या. ( म्हणजे
पाढे व इतर पाठाांतर ) मग आजीनी त्याांना गोष्ट साांगायला सरु वात
के ली.
आजी म्हणाली, “मल
ु ाांनो, तम्ु ही कसे एकमेकाांचे भाऊबहीण, वमत्-मैवत्णी असता न,ां तसेच लालू आवण श्याम एकमेकाच
ां े
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वमत् होते. त्याांची अगदी घट्ट मैत्ी होती. लालवू शवाय श्यामला चैन
पित नसे आवण श्यामवशवाय लालचू ा वदवस सरता सरत नसे. पण
त्याांच्या स्वभावाांत मात् खपू च फरक होता”.
लाल,ू अगदी नावां ाप्रमाणेच फार लािोबा होता. श्रीमांत
वविलाांचा एकुलता एक मल
ु गा तो, त्याला काय कमी असणार?
त्याांनी इच्छा करायच्या आधीच सगळ्या नव्या गोष्टी त्याला
वमळायच्या. तो सकाळी उठायच्या आधीच त्याचा नोकर त्याचा
ब्रश - टूथपेस्ट काढून ठे वायचा. अांघोळीचे कपिे बाथरूममध्ये
नेऊन ठे वायचा. लालू उठल्यावर त्याची गादी आवरून ठे वायचा.
लालल
ू ा अगदी इकिचा चमचा वतकिे करावा लागायचा नाही.
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सागां ा बरां तमु च्यापैकी कोण कोण रोज उठल्याबरोबर,
आपली गादी आवरून ठे वतो ते”?
मल
ु ाांनी “आजी मी”, “आजी मी” असा गलकाच के ला.
”बरां बाबाांनो ! तम्ु ही सगळी अगदी शहाणी मल
ु ां
आहात.” आजी म्हणाली.
“ए आजी, मी रोज या सांजचू ी गादी उचलतो. तो
अवजबात आपली गादी आवरत नाही,” ववजू म्हणाला.
“ववजू तू सांजहू ून मोठा आहेस नां, म्हणनू तल
ु ा त्याला
मदत करावी लागते. उद्या तो मोठा झाला की, तो करील सगळी
आपली आपली काम.ां होय ना रे सजां ू करशील ना तू ववजदू ादाला
मदत?” आजीनी ववजचू ी समजतू काढण्याकरता म्हटलां.
सजां ू लगेच म्हणाला, “हो आज्जी, मी मोठा झालो की,
माझी सवट कामां मीच करीन; आवण ववजदू ादाला मदतही करीन. पण
आता पढु े काय झालां ते साांग नाां.”
ह,ां तर मी काय साांगत होते बरां? ह,ां लालचू ां सवट काम त्याचे
नोकरच करायचे. लालल
ू ा काय हवां ते, त्यानी फक्त साांगायचाच
अवकाश की, लगेच ती गोष्ट त्याच्यासमोर हजर व्हायची. त्याचा
सगळा वदवस अगदी आरामात जायचा. काांही वमळवण्यासाठी
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स्वतःला धिपि करावी लागते, ही गोष्ट त्याच्या गावीही नव्हती.
“आजी, गावां ी नव्हती म्हणजे काय”? इवत सजां .ू
“अरे गावीही नव्हती, म्हणजे त्याला मावहतच नव्हती.
त्याला जाणीवेंत नव्हती. साध्या साध्या गोष्टी वमळवण्यासाठी
सामार्नय माणसाला वकती प्रयत्न करावे लागतात, याची त्याला
कल्पनाही नव्हती. पण लालांचू े विील ववचारी होते. त्याांनी त्याला
व्यायामशाळे त घातलां होतां. तो रोज वनयवमतपणे व्यायामशाळे त
जायचा.
“आजी आता तू आम्हाला ववचारणार नां की,
व्यायामशाळें त कोण कोण जातां म्हणनू ? अगां आम्ही कोणीच
व्यायामशाळें त जात नाही, पण रोज पहाटे वफरायला जातो. आवण
अांघोळीनांतर १२ सयू टनमस्कार घालतो”. ववजनू ी आपण होऊनच
साांगनू टाकलां.
आजी स्वतःशीच हसली आवण म्हणाली, अरे लबािा,
आजीची चेष्टा करतोस होय? यावर सगळीच मल
ु ां हसली. अरे ,
तम्ु ही सगळी शहाणी मल
ु ां आहात हे मला मावहत आहे. तSर लाल,ू
वनयवमत व्यायामशाळें त जायचा. व्यायाम करायचा. पण घराांतलां
काम आपण स्वतः के लां पावहजे; आपला अभ्यासही आपण नीट
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के ला पावहजे; चाांगले गणु वमळवायला हवेत, त्याांत खपू आनांद
असतो, ही गोष्ट त्याला मावहतच नव्हती.

श्यामचां सगळां मात् लालच्ू यापेक्षा अगदी वेगळां होतां.
श्यामला आई नव्हती. त्यामळ
ु े त्याला बाबाांबरोबर घराांतली
कामहां ी करायला लागायची. त्याची स्वतःची सवट कामां त्यालाच
करावी लागत. श्याम शहाणा होता. त्याला ठाऊक होतां की, जर
आपण ही कामां के ली नाहीत, तर बाबानां ा एकट्यानां ाच सगळां करावां
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लागेल. नेहमीच काम करत रावहल्यामळ
ु े , श्याम कामाांत अगदी
तरबेज झाला होता. सगळी कामां तो अगदी चटु कीसरशी करन
टाकायचा.
तो घरीच सयू ट नमस्कार घालायचा. व्यायाम शाळे ची फी
देणां त्याला परविणारां नव्हतां. असा हा शहाणा श्याम त्याच्या
वविलाांचा खपू आविता होता. ते श्यामला म्हणायचे की, आपण
गरीब असलो, तरी खाऊन-वपऊन सख
ु ी आहोत. ज्या गोष्टी लोक
पैसे टाकून वमळवतात, त्या आपण कष्ट करन वमळवतो. एवढाच
फरक आहे त्याच्ां यात आवण आपल्यात. श्यामला आपल्या
वविलाांचां बोलणां फारसां समजायचां नाही. पण आपण वविलाांच्या
इच्छे प्रमाणे चाांगलां वागलां पावहजे, अभ्यास के ला पावहजे हे त्याला
समजायच.ां
होता होता पररक्षा जवळ आली. सारीच मल
ु ां झटून
अभ्यासाला लागली. हाां हाां म्हणता पररक्षा सपां ली. वनकालाचा
वदवस उजािला. श्यामला ९०% गणु वमळाले. त्याचा दसु रा
क्रमाांक आला. पण लालू मात् नसु ताच पास झाला होता. लालांच्ू या
बाबानां ा वाटायला लागलां की, अरे , हे असां उलटां कसां झालां?
आपल्या लालल
ू ा काय कमी पिलां? त्याांना काांही श्यामचा हेवा
वाटत नव्हता. पण आपला मल
ु गा कुठे तरी कमी पितो आहे अशा
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ववचारानां ी वाईट वाटत होतां. श्यामजवळ काांही नाही, अभ्यासाला
बसायला धि जागासद्ध
ु ा नाही. तरी सद्ध
ु ा तो ९०% गणु वमळवू
शकला; आवण सगळां भरभरून असनू सद्ध
ु ा आपला लाल,ू ५२५५% गणु ाांनी पास झाला! वदवसभर हाच ववचार त्याांच्या िोक्याांत
घोळत होता.
काय कमी आहे लालल
ू ा? लालजू वळ सवट ववषयाांची
पस्ु तकां आहेत. वशवाय त्याला ट्यश
ू नसद्ध
ु ा आहे अभ्यासाला
भरपरू वेळही आहे. श्यामला तर घरची बाहेरची कामांसद्ध
ु ा करावी
लागतात. श्यामजवळ तर कधीमधी क्रवमक पस्ु तकांसद्ध
ु ा नसतात.
त्याांना श्यामचां कौतक
ु च वाटत होतां. पवू ी त्याांनी श्यामला
बक्षीससद्ध
ु ा वदलां होतां. पण लालांच्ू या ववचाराांनी त्याांची पाठ सोिली
नाही.
लालांच्ू या बाबाांचा एक वजवाभावाचा वमत् होता.
सध्ां याकाळी ते वमत्ाकिे गेले. आपल्या मनातां ली सारी मळमळ
त्याला साांवगतली. “हाताशी फारशा काांही सख
ु सोयी नसताांना,
घरची कामां करूनसद्ध
ु ा श्याम इतके गणु वमळवतो; माझ्या
मल
ु ाजवळ तर सगळांच आहे. कशालाच काहां ी कमी नाही. तरीही
माझा मल
ु गा ५२-५५% गणु ाांनी पास होतो. म्हणजे काय? असां काां
घितां आहे? मला तर काांही असां व्हायचां कारण कळत नाही. काय
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कारण असेल बरां त्याचां? तू तरी त्याला काय कमी पितां आहे ते
मला सागां ”. म्हणजे मी त्याची भरपाई करून देतो लालल
ू ा. असां
लालच्ू या वविलाांनी त्याांच्या वमत्ाला, म्हणजे ववनायकरावाांना
साांवगतलां.
ववनायकराव म्हणाले, “एकदम अचानक काय साांगू मी?
मला ववचार करायला लागेल.”
मग त्याांनी २-३ वदवसाांनी भेटायचां ठरवलां. दोन वदवसाांनी
ववनायकराव आले. लालांचू े बाबा तर ववनायकराव काय साांगतात,
ते ऐकायला अगदी अधीर झाले होते,. पण ववनायकराव म्हणाले,
माझा एक वमत् येईल आता. लालांच्ू या बाबाांना वाटलां की, त्याची
वशकवणी लावायची आहे. पण त्यानां ी काहां ी बोलायच्या आांत
एकजण आलासद्ध
ु ा. त्याच्या हाताांत दोन वपांजरे होते. त्याांत ३-३
ससे होते. लालांच्ू या बाबाांना कळे ना की, हा काय प्रकार आहे. माझी
समस्या काय आवण ववनायक करतो आहे तरी काय! त्याांनी
प्रश्नाथटक नजरे नी ववनायकरावाांकिे पावहलां; ववनायकराव म्हणाले,
“थाांब जरा. साांगतो तल
ु ा साांगतो सगळां”.
त्यानां ी ते वपांजरे आवण ससे ठे ऊन घेतले. तो माणसू वनघनू
गेला. आता ते काय साांगतात हे ऐकायला लालचू े बाबा अगदी
अधीर झाले होते. ते म्हणाले, “हे दोर्नही वपजां रे मी इथे ठे वतो.
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ह्यातां ल्या एका वपांजऱ्याांतल्या सशाांना तू रोज वपांजऱ्याांतच खायला
द्यायचसां आवण दसु ऱ्या वपजां ऱ्यातां ल्या सशाांना स्वतःचां खाणां स्वतः
शोधनू खायला लावायचां. मी आठ वदवसाांनी येईन. तेंव्हा तल
ु ा
आपोआपच तझ्ु या प्रश्नाचां उत्तर वमळे ल. एवढे ससे पाहून लालू तर
खषू च झाला. त्याांनी आपणहून सशाांच्या स्वच्छतेचां काम अांगावर
घेतलां. त्याांना खायला देणां, दसु ऱ्या तीन सशाांना बाहेर सोिणां,
त्याांच्यावर लक्ष ठे वण,ां या सगळ्या गोष्टी त्याने आपल्या अगां ावर
घेतल्या. लालच्ू या आईला मात् ही गोष्ट फारशी आविली नाही.
कारण लालू वतचा फार लािका होता. त्यानी कशाला असली
हलकीसलकी कामां करायची, खिां ीभर नोकर असताांना, असां वतला
वाटत होतां. ८ वदवसाांत लालनू ी त्या सशाांची अगदी चाांगली वनगा
ठे वली होती. बघता बघता आठ वदवस सांपले.
आणखीही दोन वदवस गेले. तेंव्हा ववनायकराव पर्नु हा
आले. आल्या आल्या त्याांनी साांगनू टाकलां की, आता याांतल्या
कुठल्याच सशानां ा, आपण काहां ी खायला द्यायचां नाही
सगळ्याांनाच आपापलां खाणां शोधनू वमळवू दे. लालू म्हणाला,
“असां काां काका?” ते म्हणाले, “असांच. गांमत तर बघ काय होते
ती!”
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सशाच
ां ी सांध्याकाळची खायची वेळ झाली. आज
कोणालाच काांही वमळालां नाही. पण ज्या सशानां ा रोज आपलां खाणां
शोधावां लागत असे, त्याांनी इकिेवतकिे धावपळ करून काांहीतरी
खायला शोधनू काढलां. पण ज्याांना रोज आयतां खाणां समोर आणनू
वमळत होतां, ते ससे, खाणां समोर येईल, याची वाट पाहत बसले.
त्यावदवशी त्याांना काांहीच खायला वमळालां नाही. ते ससे उपाशी
रावहले रात्ी. ते पाहून लालल
ू ा फार वाईट वाटल.ां त्यामळ
ु े तो वतथनू
वनघनू गेला.
मग ववनायकराव लालच्ांू या वविलानां ा म्हणाले, आज जे
ह्या उपाशी रावहलेल्या सशाचां झालां आहे, तसांच काांहीसां तझ्ु या
लालचू ां होतां आहे. त्याला सगळांच आयतां वमळतां. काांहीतरी
वमळवण्याकरता, आपल्याला धिपि करायला हवी, ही गोष्टच
त्याला जाणीवेंत नाही. त्याला तू फार आयतोबा बनवनू ठे वलां
आहेस. त्याच्या सवयी बदल. मग बघ, त्याच्याांत काय फरक पितो
ते!
मग लालांचू े बाबा लालांच्ू या आईशी बोलले. ववनायकराव
काय म्हणाले, ते त्यानां ी लालच्ू या आईला सावां गतल.ां वतला ते फारसां
आविलां नाही. पण ती म्हणाली, “मी तम्ु ही साांगाल तसांच वागेन.
आपला लालू चाांगला हुशार झाला पावहजे”.
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दसु ऱ्या वदवशी सकाळी बाबा लालल
ू ा म्हणाले, “बेटा
तल
ु ा ट्यश
ू न लावनू सद्ध
ु ा, इतके कमी गणु वमळतात. मला वाटतां
तल
ु ा त्या ट्यश
ू नचा काांहीच फायदा होत नाही आहे. तेंव्हा आपण
सध्या तझु ा वशकवणीवगट बांद करून टाकावा”. हे ऐकून लालचू ी
मान खाली गेली. त्याला काांही बोलता येईना. बाबाही त्याला
रागवत नव्हतेच. मग त्याांनी हळुहळू करत लालू स्वतःची कामां
स्वतः करे ल, अशी पररवस्थती वनमाटण के ली. नोकराांना लालच
ांू ी
कामां करायला बांदी के ली. लालू त्याांना काांहीच म्हणू शकला नाही.
त्याला स्वतःची कामां स्वतःलाच करायला लागत होती. स्वतःचा
अभ्यास स्वतःच जबाबदारी घेऊन करावा लागत होता.
पण मजेची गोष्ट अशी होती की, या कशाचाही त्ास त्याला
होत नव्हता. उलट एक प्रकारची जबाबदारीची जाणीव त्याच्या
मनाांत वनमाटण होत होती. त्याचा आत्मववश्वास वाढीस लागला
होता. ह्या सगळ्या नवीन गोष्टीचा त्याला आनांद वमळत होता.
त्याच्या आईला मात् लालवू र वकती अर्नयाय होतो आहे, असां
वाटत होतां. पण लालच्ू या बाबाांपढु े ती काांही बोलू शकत नव्हती.
होता होता पररक्षेचे वदवस आले; लालू चाांगलाच अभ्यासाला
लागला होता. त्याचा पररणाम पररक्षेंतही वदसला. लालल
ू ा या
पररक्षेंत ७४% गणु वमळाले. शाळें तल्या वशक्षकाांनी त्याला
शाबासकी वदली.
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घरी आईबाबाांनाही आनांद झाला. त्याांनी लालल
ू ा छानसां
बक्षीस वदल.ां यामळ
ु े लालल
ू ा आपल्यावरच्या जबाबदारीची
जाणीव झाली. त्याच्या वागण्यात खपू फरक पिला. तो
सगळ्याांचाच आविता झाला. मल
ु ाांनो या गोष्टीचां सार काय साांगा
बरां !
आजी, माणसाांनी सतत काम करत रावहलां पावहजे. म्हणजे
मनाला आवण शरीरालाही बरां वाटतां.
दसु रा मल
ु गा म्हणाला, “आजी, आपण स्वतः हाताांनी
काम के ल्यावशवाय आपल्याला यश वमळत नाही.” आजी
म्हणाली, “दोघाांचांही बरोबर आहे. चला पळा आता जेवायला.
उद्या दसु री गोष्ट.
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अरंधती बार्ट याुंची
प्रकावशत पुस्तके .
कव्हरिर वललक
करताच उघडतील.
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ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे चौदा े र्ष.
अरंधती बार्ट याुंचे िे चिथं पुस्तक.
अरांधती बापट यानां ा सावहत्याचां बाळकिू घरातनू च वमळालां
आवण रक्तात आलां. त्यामळ
ु े लेखन करणां हा त्याांचा “स्व”भाव आहे.
आवण ते लेखन त्या स्वाांतःसख
ु ाय करतात. ते प्रवसद्ध व्हावे यासाठी
प्रयत्न करण्याचा त्याांचा “स्व”भाव नाही. आवण त्यातनू काही वमळावे
ही अपेक्षा अवजबात नाही. पैसा, नाव, परु स्कार काहीच. त्याांच्या
लेखनात कोणाला काही वशकवण्याचा आव नसतो. पण तरीही त्यातनू
सांस्काराांची पेरणी व्हायची ती होतेच. त्याांच्या लेखणीचे हेच वैवशष्ट्य
आहे. अरांधती बवपट याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जर्भरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते.

िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने र्ेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र,
सतां ज्ञवनेश्वर, सतां तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखडां .
अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४प्ु तके ), िांभू र्िपल
ु े
(९प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवर्ल
ु (२०),
िभु वर्ां ी पवसेबदां (११), अशर्नवि नर्रकर(४), डॉ. श्ितव
दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (३१), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस
आल्िेडव(२), िधक
ु र सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िधू
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शिरर्वर्ां कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री.
शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवर्शतक कीतीचे
र्ैज्ञवशनक), सर्ां ीतव जोिी (आद्य र्झलकवरव, १७ प्ु तके ), शर्नीतव
देिपवडां े (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नशां दनी देििख
ु (५), डॉ.
सजु वतव चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(२४), डॉ. शनिालकुिवर
िडकुले (१९), CA पनु ि सांर्र्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरर्ळकर
(१२), अक
ां ु ि शिर्ां वडे(११), आनदां देिपवडां े(४), नीशलिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरि िडके (३) ्र्वती
पवचपवांडे(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ (२), अरि शर्. देिपवांडे(५),
वदगबां र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरांधती बापट(४) अरण
कुळकणी(८), मधक
ु र सोनवणे(५) असे ज्येष्ठ र् अनभु र्ी लेखक
ई सवशहत्यच्यव माध्यमातनू आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत
शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवर्वतनू च एक शदर्स िरवठीचव
सवशहत्य र्ृि जवर्शतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची
आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक
िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत.
त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत.
आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र र्र्नवलव शभडून म्हितो आहे.
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आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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