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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

असांही एक रुममिणीहरण 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आविवााद आवण िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्ाांच ेमेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आवण Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांवत्त करा. सोिल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

 दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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या पसु्तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरुवित असनू पसु्तकाचे वकां वा त्यातील अांिाचे 

पनुमुाद्रण वा नाट य, वचत्पट वकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक 

आह.े तस ेन केल्यास कायदिेीर कारवाई (दांि व तरुुां गवास) होऊ िकते.  

 

TThis 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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• ववनामलू्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविा करू िकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी वकां वा वाचनाव्यवतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापवुी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े   
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 डॉ. बं. न. जाजू 

 जन्म २७ सप्टेंबर १९४३.  

डॉक्टर बंकटलाल जाज ू यांचा जन्म 

बलुढाणा जजल्ह्यातील एका शेती आजण 

व्यावसाजयक पार्श्वभमूी असलेल्ह्या कुटंुबात. 

एका लहानशा खेड्यात झाला. प्राथजमक आजण माध्यजमक जशक्षण ग्रामीण 

भाग्ात झालं. पढेु शासकीय अजभयांजिकी महाजवद्यालय, औरंगाबाद येथनू 

बी. ई. (मेक्यजनकल ) आजण नंतर आय. आय. टी, मुंबई येथनू एम. टेक. 

आजण पीएच. डी. पदव्या प्राप्त केल्ह्या. 1966 ते २००१ असे पस्तीस वर्व, 

महाराष्ट्र सरकारच्या तांजिक जशक्षण जवभागात, शासकीय अजभयांजिकी 

महाजवद्यालय अमरावती, पणुे, औरंगाबाद, जळगाव येथे प्राध्यापक, जवभाग 

प्रमखु, प्राचायव अशा अनेक पदांवर काम केलं. त्यानंतर, जी. एच. रायसोनी 

इजंीनीररंग कॉलेज, नागपरू येथे पाच वर्व प्राचायव आजण पढेु ह. व्या. प्र. 

मंडळ, अमरावती यांच्या इजंीनीररंग कॉलेज मध्ये, पाच वर्व प्राचायव म्हणनू 

काम केलं. एक ख्यातीप्राप्त, जवद्याजथवजप्रय आजण आदरणीय प्राध्यापक व 

प्राचायव.  
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 डॉ. जाज ूयांना महाराष्ट्र सरकारचा आदशव जशक्षक परुस्कार तसेच 

इजंडयन अजचव्हसव फाऊंडेशन इजंडया चा जशक्षा भारती परुस्कार प्राप्त. सी. 

वी. रमन अवॉडव फॉर एक्सलन्स इन इजंीनीररंग अँड टेक्नॉलजी तसेच 

इनंजस्टट्यशून ऑफ इजंजजनयसव इजंडया चा बेस्ट ररसचव पेपर अवॉडव ही 

जमळाला. राष्ट्रीय आजण अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ६५ टेजक्नकल शोध प्रबंध 

प्रकाजशत. यरुोप, अमेररका, ऑस्रेजलया व पोतुवगल मध्ये, शोध प्रबंध वाचन 

केलं तसेच काही सेशन ही चेअर केले.  

 डॉ. जाज ू इजन्स्टट्यशून ऑफ इजंींजनयसव इजंडयाचे फेलो तसेच 

कां बिन इसं्टीट्यटू ऑफ इजंडया आजण ISTEI चे आजीवन सदस्य आहते.  

 डॉ. जाज ू अमरावती, नागपरू, बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा 

जवद्यापीठात मेंबर ऑफ जसनेट, डीन ऑफ फॅकजल्ह्ट, मेंबर ऑफ अॅकडजमक 

कौजन्सल, मेंबर ऑफ बी, य,ू टी. आर. , मेंबर ऑफ स्पेशल Examination 

कजमटी म्हणनू काम केले॰ जीवनातील सवव क्षेिाशी जवळीक. साजहत्य, 

नाट्य, संजगत यात जवशेर् रुजच. त े एक ख्यातीप्राप्त वक्ता असनू त्यांनी 

आतापयंत जवळ जवळ १८० इन्व्हायटेड टेजक्नकल Talks जदल ेआहते.  

-------------------------------------  
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ईसावहत्य प्रकावित पसु्तके 

फ़क्त एकदा वक्लक करा. उघिेल. वाचा.   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/susangati_sada_ghado_bankatlal_jajoo.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sujanvakya_bankatlal_jajoo.pdf
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आम्हा सवा भावांिाांसाठी अथक परीश्रम करणारे 

माझ ेआई, बाबा, आवण काका 

ह्ाांना 
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असांही एक रुवममणी हरण 
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१ 

 

 

 माझी ही लघ ुकादांबरी / दीघा कथा वलहायला सरुू करण्यापवूवा ही 

कथा मला कुठून कळली, आवण कुठून वहची सरुवात करावी ह ेमला साांगावां 

लागेल. त्यासाठी, नकुत्याच 18 माचा 2022 ला ई सावहत्य प्रवतष्ठान ह्ाांनी 

प्रकावित केलेल्या, माझ्या “ सजुनवाक्य “ ह्ा पसु्तकातील “ तगमग “ ह्ा 

लेखाचा मला सांदभा द्यावा लागेल. खरां म्हणजे त्या लेखाची मी जी सरुवात 

केली, तिीच सरुवात ह्ा कहाणीची ही करावी असां मला वाटतां. ते 

करण्यापवूी मला इथे नमदू करयाचां आह ेकी ह्ातली सवा नावां ही मळुची 

नसनू मी ती सवा बदलली आहते. अगदी गावाांच्या नावासह. 30 ऑक्टोबर 

1984 ला मी माझां पीएच. िी.चां काम पणूा करून माझा थेवसस आय. आय. 

टी॰ मुांबई येथे सबवमट केला. सबवमट करून परत माझ्या प्रयोगिाळेच्या 

केवबनमध्ये मी बसलो, तेव्हा एकदम हलकां  हलकां  वाटायला लागलां. 

समाधानाच्या त्या आनांदानां, गेली तीन वषा दोन मवहने मी रात्ांवदवस ज े

पररश्रम केले त्याचा पररहार झाला असां वाटलां. बरोबर 1 सप्टेंबर 1981 ला 

मी पीएच. िी. साठी आय. आय. टी. ला रुज ूझालो. पवहल ेसहा मवहने 

आय आय टी च्या वनयमाप्रमाण ेदोन के्रविट सेवमनार तयार करून सादर 
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करण्यात अन पीएच. िी. चा प्रॉब्लेम ठरवण्यात गेले. माझ्या गाईि िॉक्टर 

वमसेस पारीख होत्या. त्याांच्यािी बऱ्याच वेळा चचाा केल्यानांतर माझा 

प्रॉब्लेम ठरला. मग काम कसां अन कुठून सरुू करायचां यासाठी च्या 

वलटरेचर सवे वर जवळ जवळ तीन मवहन े गेले.मग माझ्या प्रयोगाची 

आखणी आवण त्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणाांची जळुवाजळुव करून 

माझा प्रयोगाचा सेटप उभा करण्यात आणखी दोन मवहने गेले. पण या 

सगळ्या प्रकारातनू प्रत्येक पीएच.िी. करणाऱ्या ववद्यार्थयााला जावांच 

लागतां. तेवढा वेळ लागतोच. अगदी ठोकळ मानाने साांगायचां झालां तर 

विझेल इांवजन एक्झॉस्ट कां ट्रोल वर माझां पीएच. िी.च काम होतां. त्यात 

पवहल ेम्हणजे आधीचे आठ सोिून पढुचे सोळा मवहन ेमी प्रयोगिाळेला 

रोज सहा तास विझेल इांवजनवर प्रयोग करायचचो. सकाळी 9 ते 12 अन 

दपुारी दोन ते पाच सािेपाच पयंत. विझेल इांवजन चाल ूकरून त्या सेटवर 

उभा असायचो. त्यात वेगवेगळे प्रयोग करून सवा रीविांग घेणे ह ेरोजच काम 

असायचां. मग रात्ी परत सात ते दहा अकरा पयंत प्रयोगिाळेतल्या खोलीत 

बसनू सांबांवधत कस लक्यलेुिन्सस वगैरे करुन पाहणे, हा भाग असायचा. ह्ात 

मध्ये मध्ये इांवजन मध्ये वकां वा उपकरणाांमध्ये होणारे वबघाि, दरुुस्ती, मग 

त्याांना परत सवुस्थतीत आणण,ेया सवा बाबींचा अांतभााव होताच. असां करत 

करत जवळ-जवळ 28 मवहने गेले. त्यानांतर मला माझ्या सवा ररझल्टच^ 

अनावलवसस करून वलटरेचर मध्ये पवहल्या काही उपलब्ध असलले्या 
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समीकरणाांना मॉिीफाय करायचां होतां. त्यावर कॉम्प्यटुर वरही बरीच मदत 

घ्यायची होती. मग कॉम्प्यटुरचा अभ्यास हा योगायोगान ेआलाच. मग सवा 

इांटरप्रेटेिन्सस, स्वतःच्या कामावर आधारलेले कन्सक्लजून, याची कच्ची 

टाचणां करण्यात बरेच वदवस गेले अन मग मी माझा थेसीस वलवहणां सरुू 

केलां. थोिां थोिां वलहून झालां की मी ते पारीख मसिमना दाखवनू त्यावर चचाा 

करून फायनल वलहायला लागायचो. त्यात मी माझ्या कामावर जवळ 

जवळ 70 ते 80 वेगवेगळे ग्राफ काढल ेहोत.े ते सवा समोर ठेवनू चचाा करावी 

लागायची. वदवसभर आवण रात्ी अकरा वाजेपयंत मी विपाटामेंट मध्येच 

असायचो. असां करत करत िेवटी अितीस मवहन्सयानांतर मी माझा थेसीस 

सबवमट केला. सहावजकच हलकां  हलकां  वाटत होतां. एक तपृ्तीचां, फलश्रतुीचां 

अवतव समाधान होतां. 

 ज्या वदविी थेसीस सबवमट केला त्याच दपुारी घरी कॉटारवर 

आल्याबरोबर आमची सामानाची बाांधाबुांद सरुू झाली कारण दसुऱ्या 

वदविी आम्हाला आय आय टी सोिून अमरावतीला वनघायचां होतां. 

अमरावती ला आल्यावर दोन चार वदवस घर लावण्यात गेले. मी खरां म्हणज े

दसुऱ्याच वदविी अमरावतीच्या इांवजवनअररांग कॉलेजमध्य ेमाझ्या कामावर 

रुज ूझालो. घर बहुताांिी माझ्या बायकोनां लावलां. घर लावनू झाल्यावर जो 

िवनवार रवववार आला त्या िवनवारी रवववारी बायको, मलुाांना घेऊन दोन 

वदवसासाठी माहरेी आवीला गेली. ती गेली त्या रात्ी जेवण झाल्यावर बाहरे 
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मी झोपाळ्यावर बसलो आवण कसां कुणास ठाऊक मला माझ्या पवहल्या 

वगााच्या वििणापासनू पीएच. िी. पयंतचा वििण प्रवास आठवला. 

 वविेष म्हणजे चौथा वगा पास झाल्यानांतर माझ्या घरचे लोक मला 

पढेु विकवणारच नव्हते. सरळ सरळ घरच्या वकराण्याच्या दकुानावरून 

बसवणार होते. ह्ाची मला वतव्रतेनां आठवण झाली. माझां चौथीपयतं 

वििण आमच्या वतन चार हजार वस्तीच्या खेि यातच झालां. मी पवहल्या 

वषाापासनू नीट अभ्यास करून वगाात नेहमी पवहला-दसुरा असायचो. 

चौर्थया वगाात तर मी आमच्या चार-पाच खिे याांच्या सेंटर मधनू पवहला 

आलो. पढेु विकायचां याचा मला सारखा ध्यास लागला होता. अवतिय 

तगमगत होतो मी. घरची पररवस्थती यथातथाच होती. त्यातल्या त्यात कसां 

बसां करून माझ्या मोठ या भावाला पढेु वििणासाठी माझ्या आत्याकिे 

पाठवण्यात आलां. आता माझी व्यवस्था आणखी कुठे करणार? दोन 

जणाांचा खचा ही घरचे करायला तयार नव्हते. माझे विील म्हणाले “बस 

झालां तझुां वििण’ घरच्या वकराण्या च्या दकुानावर बसत जा. आम्हालाही 

मदत होईल.” मी माझां म्हणणां रेटत होतो. माझे काही वगावमत् तालकुा-

वजल्हयाला पाचवीत जाणार होत.े मग मला रोज रिू यायचां. मी सारखा 

आईच्या माग ेवफरायचो.  

तसां म्हणजे माझ्या मामाच्या गावी आठवीपयंत िाळा होती. मामा 

श्रीमांत होत.े घरही मोठे होतां. पण माझ्या वविलाांचां अन मामाांचां आपसात 
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बनत नव्हतां. म्हणनू मामाची ववनांती करायला माझे विील तयार नव्हते. मी 

आईला म्हटलां त ूमामा ला ववचार. मी वनदान आठवीपयंत तेथ ेविकतो. 

पढुचां पढेु पाहू. मी माझ्या ध्यासामळेु रात्ी झोपेतनू उठून बरळायला 

लागलो.’ मला विकायचां आह,े मला मामाकिे न्सया’ वगैरे. माझा एक मोठा 

चलुत भाऊ होता. त्याने एक वदवस माझ्या आईला समजावनू साांवगतलां की 

काकी त ूमामाांना ववचार आवण याला त्याांच्याकिे पाठव वििणासाठी. हा 

रात्ी बरळतो. ह्ाच्या िोक्यावर पररणाम होईल. िेवटी माझ्या मामाला 

ववचारून, आवण माझ्या वविलाांची परवानगी घेऊन माझ्या आईनां मला 

पाचवीसाठी मामाच्या गावी नेऊन सोिलां. मला खपू आनांद झाला. 
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२ 

 

 

 दसुऱ् याच वदविी मामानां िाळेत पाचव्या वगाात माझा प्रवेि 

घेतला..मग मी रोज िाळेत जायला लागलो. आठ एक वदवस वतथ ेराहून 

माझी आई परत आमच्या गावी गेली. मी मामाच्या गावी वस्थर स्थावर 

होवनू चाांगला रूळल्या नांतर साधारणत: मवहन्सया दीि मवहन्सयानां एक वदवस, 

रात्ी झोपताांना माझ्या मनात ववचार आला ( मी त्यावेळी 12 वषााचा होतो) 

की आपण “ मला मामाच्या गावी विकायला पाठवा असां सारखां आई-

विीलाांच्या माग ेलागलो तेव्हा बाबा सारख ेनाही का म्हणत होत?े ‘मला, 

तलुा वतथ ेपाठवायचां नाही ‘ असां का म्हणत होत े? “ अन मग मला हहेी 

आठवलां की मला थोिी जाण आल्या पासनू मी बाबाांना मामाच्या गावी 

गेलेलां कधी पाहयलांच नाही. इतकां च नाही तर आईही सातआठ मवहन्सयाांपवूी 

फक्त एकदाच आम्हा वतन सवाात लहान असलेल्या मलुाांना घेऊन मामाच्या 

मोठ या मलुीच्या लग्नात मामाच्या गावी गेली होती. असां का? कोणत्या 

कारणानां मामा अन माझ्या विलाांमध्ये बेबनाव होता? अन तो वकती 

वदवसाांपासनू होता.? त्या बाल वयातही माझ्या ह्ा प्रश्ाांनी माझ्या िोक्यात 

काहूर माजवलां. दसुऱ् या वदविी ही ह्ा प्रश्ाांनी माझा वपच्छा सोिला नाही.  
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मग मी ठरवलां की ह्ाचा िोध आपण घेतलाच पावहज.े आता िोध 

घ्यायचा म्हणजे घरातील कोणत्या तरी विीलधाऱ् या व्यवक्त किूनच ह े

कळण्यासारखां होतां. घरात सवाात विील व्यवक्त म्हणजे माझ्या आईची 

आई. मी वतला नानी म्हणायचो. नानी जवळजवळ 75-80 वषााची असावी. 

पण तिी टणक होती. वदवस भर घरात कोण काय करतां ह्ाकिे तीचां लि 

असायचां. मामाकिे िेती वगैरे खपू॰ म्हणनू जनावरही खपू. गायी , म्हिी , 

बैल खपू होते. अगदी दोन गोठे भरून. वतन म्हिी अन दोन चाांगल्या गायी 

होत्या. सगळां दधू-दभुतां मामी अन कामावर असलेली एक ब्राम्हणी 

करायच्या. पण आजीला बसवत नव्हतां. त्या जातीनां ह्ाकिे लि द्यायच्या. 

मग रोजचां लोणी जमा करण, 3-4 वदवसानां ते लोणी कढवनू-तापवनू त्याचां 

तपू करण ह ेसवा नानी करायची. एवढच नाही तर वदवसा आि झालेल्या 

घसूळणाचां अधाा वपपा (मोठा िबा) ताक ती , ताक मागायला येणाऱ् याांना 

लोटा-दोन लोटे स्वत: वाटायची. मामाचां घर प्रचांि मोठां. दोन मजली. मोठा 

विा, मोठी बैठक. बैठकीला लागनू असलेलां वकरण्याच दकुान. सवा वमळून 

रोज रात्ी दहा-बारा दारां बांद करायला लगायची. मामी, घरगिी, आम्ही मलुां 

ते रोज करायचो. पण झोपण्यापवूी, हातात कां वदल घेवनू रोज नानी दारां 

व्यववस्थत बांद झाली आहते की नाही ते तपासनू पाह्ची. वतच्या त्या 

एवढ या गरुफाटलेल्या वदनचयेत ती मला कुठला वळे दणेार, अन साांगणार? 
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विवाय वयाप्रमाणे वतला आलेली थोिी ववस्मतृी. तेव्हा नानीला 

ववचारण्यात काही अथा नव्हता.  

मामाांचा तर आम्हाला एवढा दरारा अन धाक की त्याांच्या समोर उभां 

रहयची आमची ताकद नव्हती. घरात आम्ही चार मलुां होतो. मामाची 

मलुगी. ती माझ्यापेिा वतनेक वषाानां मोठी. जवळजवळ माझ्याच वयाचा 

माझा माम ेभाऊ. तो सहाव्या वगाात होता. ही दोन्सही मलुां माझ्या पवहल्या 

मामींची. त्या तरुणपणीच वारल्या. त्याांच्या मोठ या मलुीचां लग्न, मी वतथे 

गेलो त्याच्या सात आठ मवहने आधीच झालां होतां. विवाय घरात माझा एक 

मावस भाऊ ही होता. तोही माझ्या पेिा 2-3 वषा मोठा अन माझ्या सारखाच 

मामाकिे विकायला आलेला. पवहल्या मामी वारल्या नांतर मामाांनी दसुर 

लग्न केलां. ह्ा दसुऱ् या मामी गरीब घरातनू आलेल्या होत्या. वदसायला सुांदर 

होत्या. अत्यांत ससु्वभावी. माझा तांर खपू लाि करायच्या कारण मी एकटाच 

त्याांचा आज्ञा धारक अन त्याांनी साांवगतलेलां काम करणारा होतो.  

आमचा मामभेाऊ खपू हट्टी व लािात वाढलेला. कारण ही आताची 

त्याची सावत् आई. म्हणनू नानी असो की मामा असो त्याचे फार लाि 

करायच,े हट्ट परुवायचे. तो नव्या मामीचां तर काहीच ऐकायचा नाही उलट 

त्याांच्या खोट या-नाट या तक्रारी मामा व नानी किे करायचा. मामा मग 

मामीला दाटायांचे. रागवायचे. तीच वस्थवत माम ेबवहणीची. माझा मावस  

भाऊ ही श्रीमांताांचा मलुगा होता, तोही थोिा उलटूनच मामीला बोलायचा. 
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मग मामीला राहता रावहलो मीच. पण त्या खरांच मनापासनू मला जीव 

लावायच्या.  

मी गरीब घरचा म्हणनू असेल कदावचत. पण त्याांना माझी खपू 

सहानभुतूी होती, बरेच वेळा घरात काही लािू, गोि-धोि बनलां की नानी 

अगोदर माझ्या माम े भावाला द्यायच्या मग आम्हाला. कधी कधी तर 

आम्हाला द्यायच्याही नाहीत. मग मामी त्याांना लपवनू छपनू मला ते 

खायला द्यायच्या. आमच्या मलुा मलुाांमध्ये कधी भाांिण झाली तर माझी 

कि घ्यायच्या. माझ्या मनातही मामी बद्दल खपू आदर होता व प्रेम होतां. 

इतकां  की पढेु मी 62-63 वषांचा असताांना त्या वारल्या तो पयान्सत मी अन 

माझ्या बायकोनी, मलुाांनी त्याांच्यावर आई सारखां प्रेम केलां .त्याांना आदर 

वदला. मी कोणत्याही गावी असलो तरी दरवषी सहकुटुांब दोन वदवस तरी 

मामीकिे जावनू त्याांना भेटून यायचो. वयाच्या 90व्या वषी त्या वारल्या. 

 मी मामाच्या गावी विकायला गेलो त्यावषी घरात मी वर साांवगतल्या 

प्रमाणे आम्ही चार मोठी मलुां होतो अन नव्या मामींना त्यावेळी एक, दोन 

वषााचा मलुगा होता. (पढु त्याांना चार मलुां झाली ) मला हवी असलेली 

मावहती मामीजवळ असण्याची काही िक्यताच नव्हती. बरां घरात असे 

कोणी जनेु,म्हातारे घरगिीही आता कामाला नव्हते. हो पण मला 

ह्ाबाबतीत साांग ूिकणाऱ् या दोन वदृ्ध व्यवक्त घरात होत्या. एक म्हणज े

माझ्या वदवांगत मोठ या मामाच्या ववधवा पत्नी. माझ्या मोठ या मामी. त्या 
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वयानां फार मोठ या होत्या अन पायानां थोि या अध ूहोत्या. आम्ही त्याांना 

लांगिया मामीच म्हणायचो. त्या बहुधा आजारीच असायच्या. त्याांची एक 

वेगळीच खोली होती. त्या फारिा बाहरे पिाच्या नाहीत वकां वा कोणाला 

फारिा बोलायच्याही नाहीत. त्याही मला काही मदत करू िकतील असां 

मला वाटलां नाही. पण दसुरी वदृ्ध व्यवक्त म्हणजे माझ्या मामाांचे दोन 

वपढीतले काका. त्यावेळी त्याांचां वय 65-70 वषा असावां. त्याांना मामा, मामी 

मरुलीकाका अन आम्ही मलुां मरुलीदादा, मरुलीनाना असां म्हणायचो. 

गावातल ेलोक त्याांना मरुलीिेठ म्हणायचे. ते एकेकाळी फार श्रीमांत होते 

अन खरांच िेठ होत.े त्याांचा वकस्सा ही अजबच. 

 मी वर म्हटल्या प्रमाण े मरुलीनाना म्हणजे माझ्या मामाांच े दोन 

वपढीतील काका ह ेएकेकाळी खपू श्रीमांत होत.े म्हणजे मामाच्या पेिाही. 

त्याांच्याकिे खपू िेती होती. दोन मोठी मािीची घरां होती. बैल,गाई,म्हिी, 

घरगिी असा पसरा होता. त्याांना समखे भाऊ बवहणही कोणी नव्हते. नानी, 

म्हणजे त्याांच्या पत्नी ही चाळीस पांच ेचाळीस वषााच्या असताांना वारल्या. 

ऐन उमेदीच्या वयात मरुलीनाना फार ऐश्वयाात राहायच.े त्याांना अनेक 

िौक(षोक) होत.े चाांगले कपिे-लत्ते घालणां रोज अांगावर अत्तर विांपिण 

त्याांना खपू आविायचां म्हणे. एवढांच नव्ह ेतर ते िेतात वकां वा बाहरेगावी 

जेव्हा बैल-दमणीन े जायचे तेव्हा दमणीत अांथरलेल्या गादीवरही अत्तर 

विपिावां लागे. नेहमी ऊच्च दजााची वसगारेट त्याांचा हातात असायची॰ पण 
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त्याांच्या दोन िौकाांनी त्याांची बरबादी केली अन त्याांची इस्टेट धळुीला 

वमळवली; ते म्हणजे त्याांना असलेला सट्टा व जगुार खेळण्याचा नाद. ह्ा 

नादाच्या ते इतके आहारी गेले की काही वषाातच त्याांची िेती ,घरदार त्याांना 

ववकावां लागलां. घरातले सवा दाग-दावगन े ववकावे लागले. इकिे त्याांचां 

वयही वाढत होतां. वाढत्या वयात तर िेवटी िेवटी त्याांच ेइतके हाल झाले 

म्हणतात की त्याांना राहण्याची, दोन वेळा जेवण्याची ही सोय रावहली नाही.  

 त्याांचे ह ेहाल बघवेनात तेव्हा माझ्या सममया नानी अन मामाांनी 

मरुलीनाना ना आपल्या घरी राहायला बोलावलां. मामाांच्या राहत्या घरच्या 

बैठकीला एक मोठा व्हराांिा होता. त्या व्हराांि याच्या एका टोकाला वभांतीला 

एक मोठां कपाट होतां अन त्याच्या समोर एक साधारणत: 5 x 7 चा एक 

मोठा लाकिी वदवाण वां त्यावर एक जािजिू गादी अांथरलेली असायची. 

मरुललीनाना ह्ा कपाटात आपल े कपिे व थोिसां समान ठेवायच े व 

वदवसभर ह्ा वदवाणावर बसलेले असायचे॰ रात्ी त्याच वदवाणावर 

झोपायचे. रोज आपलां पाांघरूण घिी करून उिीच्या बाजलूा ठेवायच े . 

त्याांची वदनचयाा ही ठरलेली असायची. प्रातववाधी वगैरे आटोपनू घाई घाईत 

काळ्या दांत मांजनानां दात घासनू तोंि धवुायचे. मग नानी वकां वा आम्हा 

मलुानपैकी कोणी त्याांना मोठा ग्लास भरून चहा बाहरेच आणनू द्यायचो. 

त्याांचां वबिीचां व्यसन त्याांना होतांच. आता उच्च दजााच्या वसगारेटी पीण 

िक्यच नव्हतां. ते आता रोज ऊां ट छाप वबिी प्यायच े(ओढायच)े. ती मात् 
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त्याांना वारांवार लागत असे. मग ते आम्हा मलुाांना वकां वा आमच्या 

वकरण्याच्या दकुानाच्या मनुीमाला थोि या थोि या वेळानां वबिी मागायचे. 

सवांची आांघोळ झाल्या नांतर त्याांना साांगावां लागायचां की आांघोळ करून 

घ्या. आांघोळीचा त्याांना फार कां टाळा असायचा. कसां तरी आत जाऊन 

अधी अधी पाण्याची बकेट आांगावर ओतनू चार वमनांटात बाहरे यायचे॰ 

रस्त्यानां येणाऱ् या जाणाऱ् यािी नेहमी ते बोलत असत. 65-66 वषााच े

असतील मी गेलो तेव्हा. पण तब्येतीनां चाांगले होते. अधी आधीक जेवण 

झाली की त्याांना आत जेवायला बोलवायचे. आत येताना स्वयांपाक घरच्या 

जवळ येतायेताच जोरानां ओरिायच े“ बढेु, ( नानीला ते भाभी वगैरे काही 

न म्हणता नहेमी बढेु च म्हणायचे ), चार पोळ्या, तीन चार पळया वरण, 

अन  काय असेल ती एखाद-दोन चममचे भाजी एकदमच वाढून द.े मग ते 

वाढलेलां ताट घेऊन स्वयांपाकघराच्या बाजलूा असलेल्या ओसरीत बसनू , 

सवा एकत् काला करून 6-7 वमवनटात जेवायचे. दोन्सहीही वेळा हा असाच 

जेवणाचा कायाक्रम असायचा. 

 त्याांची वदनचयाा काही ठरलेली नसायची. ते बधु्धीनां खपू हुिार होत.े 

अन त्याांचां हसतािर ही खपू छान होतां. आमचे मामा तेव्हा सावकारी 

करायच.े म्हणजे आिल्या निलेल्याांना कजा दणे, लोकाांच्या वस्त,ु भाांिी, 

दावगन ेगहाण ठेवनू त्यावर कजा दणे, हा त्याांचा वनत्याचा व्यवसाय होता. ह े

कजा दतेाना ते घेणाऱ् याकिून प्रोमेसरी नोट वकां वा सववस्तर गहाण खत वलहून 
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घ्यायचे. ह े सवा वलखापिीचां काम मरुलीनाांना करायच.े मग त्याांना 

प्रत्येकाकिून अन  थोिे मामाकिूनही वलखाई चे पैसे वमळायच.े ही त्याांची 

कमाई असायची. विवाय त्याांचा पत्त्याच्या जगुाराचा नाद अजनूही त्याांना 

होताच. मामाांचा िोळा चकुवनू ते दोनचार तास गायब व्हायचे व जगुार 

खेळायचे. ते आज हरल ेकी वजांकले ह ेआम्हाला ताबितोब कळायचां. हरल े

की थोिा ओढवलेला चेहरा, मग थोिी वचिवचि , आम्हा मलुाांना विव्या 

असा प्रकार व्हायचा. अन  वजांकून आले की आल्या आल्याच वकां वा आम्ही 

भेटू तेव्हा प्रत्येक मलुाला एकेक रुपया –आठ आण ेद्यायचे व म्हणायचे ‘ 

जा. काही वमसळ, पेढे खाऊन या.” मग आमची चांगळ असायची. 

माझ्यािी त्याांची फार गट्टी होती. कारण मी त्याांची सगळी कामां वनमटूपणे 

करायचो. मामाांचा वकां वा मनुीमाचा िोळा चकुवनू त्याांना वबिीचां पणूा बांिल 

द्यायचो. 
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३ 

 

 

अिा ह्ा पाश्वाभवूमत मला हवी असलेली मावहती, मरुलीनानाांकिून 

नक्की वमळेल असां मला वाटू लागलां. एक वदवस मामा बाहरे गावी गेलेले 

होत.े रवववार असल्यानां मलाही िाळा नव्हती. दपुारी जेवण झाल्यानांतर मी 

नानाना म्हणालो “ आज पाांढरीच्या िेतात चलता?” िेत गावखोरीला, 

जवळच होतां. ते म्हणाले चल. आज काही वलखापिीचां काम नाही अन  

माझे खेळणारे वमत्ही गावाला गेलेत. सांध्याकाळ पयान्सत िेतात वफरून 

येऊ.” मला हीच सांधी हवी होती. 

 मग दपुारी जेवण झाल्यानांतर बाराएक वाजता आम्ही दोघां िेतात 

जायला वनघालो. त्याांनी मला दकुानातनू 4-5 वविया आणायला 

साांवगतल्या. मी मुांवनांमजींना ववचारून त्याांना त्या वदल्या. आम्ही गावा बाहरे 

पिून िेताच्या पाांदीच्या वाटेला लागलो. मी म्हटलां नाना ‘ मोठे मामा केव्हा 

वारल?े अन ते एकच भाऊ होत े का ह्ा मामाांना?” त्याांनी मग 

पवहल्यापासनूच सरुवात केली. म्हणाले ‘ अरे तझु्या आईचे विील 

गलुाबचांद. तझु्या आईला एक मोठी बहीण होती राधा अन एक धाकटी 

िाांता. तसेच तझु्या आईचा मोठा भाऊ म्हणजे श्रीराम अन धाकटा भाऊ 
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म्हणजे ह ेआताचे तझु ेमामा नारायण. तझु्या आईला एकच काका होत,े ते 

म्हणजे वबहारी. ह्ा वबहारीला फक्त एकच मलुगी होती गीता. ती तझु्या 

आईपेिा धाकटी होती. सवा मलुींमध्ये वदसायला तीच सुांदर होती. तझु्या 

आईचे काका-काकू लवकरच वारले. वारण्या पवूीच वबहारीनां, नारायण 

मामाला दत्तक घेऊन आपल्या वाट याची सवा इस्टेट नारायणाला दऊेन 

माझ्या लग्नानांतर गीताची, वतच्या लग्नाची जबाबदारी नारायणची राहील 

असां सवांना साांवगतलां होत. तझुे नाना अन मोठे मामा-श्रीरामवह फार काळ 

जगल ेनाहीत. अन अगदी तीिीच्या वयात कारभाराचा सवा बोझा तझु्या 

ह्ा नारायण मामावर पिला. अथाात, त्याआधी गीता सोिून, ह्ा सवा भावा-

बहीणींची लग्न झाली होती. गीता दोन-तीन वषांनांनातर वयात आली तेव्हा 

तझु्या मामानां वतच्या लग्नासाठी मलुां िोधायला सरुवात केली.”  

मी मध्येच म्हणालो ‘ नाना , माझे विील कधीच मामाच्या गावी येत 

नाहीत, त्याांच्यािी बोलत नाहीत. मला कळायला लागल्यापासनू मी वकां वा 

आम्ही भाऊ-बवहणीही कधी मामाच्या गावी आलेलां मला आठवत नाही. 

फक्त आता, 6-8 मवहन्सया पवूी मामाच्या मोठ या मलुीचां लग्न झालां, तेव्हा 

आई अन आम्ही धाकटी तीन मलुां आईबरोबर मामाच्या गावी आलो. अन 

आता त्यानांतर 7-8 मवहन्सयाांनी मी इथे विकायला आलोय. नाना, मला एक 

साांगा, मामाचां अन माझ्या वविलाांचां काही भाांिण झालां होत का? वकती 
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वषाापासनू ते एकमेकाांकिे जातयेत नाहीत, बोलत नाहीत ?अन आईही 

यायची नाही का मामाकिे? वकती वषांपासनू ह ेअसां आह े? “ 

 तो पयान्सत आम्ही िेतात पोहचलो होतो. मग आधी ववहरीवर जाऊन 

पाणी प्यालो अन एका मोठ या आांब्याच्या झािाखाली सावलीत जाऊन 

बसलो. मी परत माझ्या प्रश्ाांची सरबत्ती सरुू केली.  

नाना म्हणले “ अरे बेटा ते एक मोठां महाभारत आह.े काय करिील 

ते ऐकून? “ 

 मी म्हणालो “ नाना साांगाच मला. मला सगळां मावहत करून 

घायचय. अन तमुच्या विवाय मी आणखी कोणालाही ह े ववचारू िकत 

नाही “.  

नाना मग झािाच्या बुांध्यावर िोकां  ठेऊन आिवे झाले अन म्हणल े

“बैस असा. मी आता तलुा सगळी कथा साांगतो. त्या आधी मला एक वबिी 

वपऊ द.े” नानाांनी मग वबिी पेटवली अन ती ओढत-ओढत साांगायला 

सरुवात केली. ते म्हणाले--- 

 “ मी मघा तलुा सांगीतलांन, की गीता वयात आली तसां तझु्या मामानां 

वतच्यासाठी वर सांिोधन सरुू केलां..त्याची ती सवाात मोठी जबाबदारी 

होती. त्या काळी साधारणत: लग्नासाठी मलुगा वकां वा मलुगी िक्यतोवर 

आपल्या नात्यातलीच पाहयचे. त्यामळेु मलुा-मलुी बद्दल अन होणाऱ् या 
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व्याह्ाच्या पररवारबद्दल आधीच मावहती असायची. मग पढुची काळजी 

नसायची. अगदी नाहीच नात्यातती वमळाली तर कोणी वमत्ाांनी वकां वा 

ओळखीपाळखीच्याांनी सचुवलेलां नातां लोक आधी ववचारात घेत. 

त्यादृष्टीनां तझुा मामा खपू भाग्यवान होता. कारण त्याच्या दोन्सहीही मोठ या 

बहीणींचे दीर लग्नाच ेहोते. एक म्हणजे तझुे काका अन दसुरे म्हणजे तझु्या 

मोठ या माविीचे दीर. बरां दोन्सहीही मलुां वदसयायला चाांगली, ससु्वभावी 

होती ह ेसवांना माहीत होतां. आवण दोन्सहीही किून होकार येण्यासारखा 

होता. कारण तझुी ही चलुत माविीही, वदसायला चाांगली व ससु्वभावी 

होती.  

मग मामानां अगोदर तझु्या गावाला जाऊन तझु्या काकाांना मागणी 

घातली अन मलुगी पाह्ला यायची , तमुच्याकिच्याांना ववनांती ही केली. 

त्याप्रमाणे काही वदवसातच हा मलुगी पाहण्याचा कायाक्रम आटोपला. 

तमुच्या घरच्या लोकाांनी आपला होकार ही कळवला. इकिे मामाकिे, 

सवांचां मत पिलां की एकदा मोठ या माविीच्या वदरालाही पाहून यावां व 

पसांत पिल्यास त्याांनाही मलुगी दाखवनू द्यावी. त्याांचाही होकार आला तर 

पढेु ववचार करून कुठे लग्न पक्कां  करायचां ते ठरवता येईल. मग त्याप्रमाण े

त्या मांिळीलाही बोलवण्यात आलां. त्याांनाही मलुगी पसांत पिली अन 

त्याांनीही आपला होकार कळवला.  
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आता तझु्या मामाची, आजीची, मोठ या मामीची, सवांची चचाा सरुू 

झाली. अन त्या सवांमत ेठरलां की तझु्या माविीच्या वदरािी लग्न ठरवावां. 

खरां म्हणजे तझु्या काकाांपेिा हा मलुगा वदसायला थोिा िावाच होता. पण 

ह्ा लोकाांच्या घरची पररवस्थवत तमुच्यापेिा चाांगली होती. तिी दोन्सहीही 

घरां सवुस्थतीत होती. कदावचत ह्ाकारणामळेु वकां वा किामळेु, 

मामाांकिच्याांनी तझु्या माविीकिच्याांना होकार कळवनू वतथ ेह ेलग्न पक्कां  

केलां. त्याप्रमाणे मग काही वदवसाांनांतरचा महूुता वगैरे काढून लग्नाची तयारी 

सरुू झाली.  

पढेु खपू वषाानांतर आम्हाला जे तझु्या आईकिून कळलां त्यावरुन 

आता मी तलुा पढुचां साांगतो आह.े सगळा मोठा मजेदारच वकस्सा आह े.” 

 एवढां साांगनू नाना अन मी परत वववहरीवर जावनू पाणी प्यालो. मग 

परत नानाांनी एक वबिी काढून चेतवली व ती ओढत ओढत परत 

झािाखाली येवनू बसल.े 

 मी म्हटलां, “ नाना पढेु काय झालां मग ? ते म्हणाले ‘साांगतो ‘ अन 

मग परत त्याांनी साांगणां सरुू केलां.--------- 

 “अरे ,व्हायचय काय? सवा आजबूाजचू्या गावात अन सवा 

नातेवाईकाांना कळलां की गीतेचां लग्न तझु्या मोठ या माविीच्या वदराबरोबर 

ठरववण्यात आलां आह.े मवहन्सयाभरच्या आतला लग्नाचा महूुताही वनघाला 
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आह.े अथाात ही बातमी तझु्या घरच्या सवांना अन तमुच्या नातेवाईकाांनाही 

समजली. तझु्या आईची फार इच्छा होती की गीता आपली जाऊ म्हणनू 

यावी. तिी तझुी आई तझु्या काकाांना वचिवायलाही लागली होती. आपला 

मलुगा वदसायला जास्त चाांगला आह ेतेव्हा आपल्याला नक्कीच होकार 

वमळणाऱ असा तमुच्याकिच्या सवा मांिळीचा कयास होता. पण झालां 

भलतांच. त्यामळेु तझुे आई-विील फार नाराज झाले. तझु्या काकाांनी तर ते 

फारच मनाला लाऊन घेतलां. लग्नाची तारीख जसजिी जवळ येऊ लागली, 

तसतिी त्याांची अस्वस्थता वाढली. अिातच एक वदवस तझुी आत्या अन 

वतचे यजमान, म्हणजे तझुे आतोबा तमुच्या घरी 2-4 वदवसाठी आले. तझु्या 

आतोबाचां नाव खिुालचांद असां होत. ते घरचे खपू श्रीमांत होत.े खपू 

थाटामाटात राहयच.े त्याांच्या गावातही त्याांना एक वजनदार व्यवक्त म्हणनू 

ओळखत. ते फार वजद्दी व मानभावी होते. आपल्या मनाववरुद्ध काही 

झालेलां त्याांना खपत नस.े बरां, ते तझु्या मामाच्या गावच्या भागातल ेहोत.े 

त्यामळेु सवांना त्याांचा हा स्वभाव मावहत होता. 
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४ 

 

 

 ते तझु्या आतेबरोबर जेव्हा तमुच्या गावी आले तेव्हा, अथाातच ह्ा 

सोयरीवकववषयी अन ल्ग्ना ववषयी त्याांना सवा कळलां. ते खपू दखुावले अन 

विवचल्या गेले. खपू अस्वस्थ झाल.े कसांही करून ह े लग्न मोिून 

लीलाधरिी, म्हणजे तझु्या काकाांिी ह ेलग्न झालांच पावहज ेअसे ववचार 

त्याांच्या िोक्यात सारख ेयेऊ लागले. एक वदवस त्याांच्या िोक्यात एक फार 

खतरनाक योजना आली. त्या रात्ी त्याांनी आईला वगळून बाबा, काका, 

तमुचा एक चलुत भाऊ-राधसेूठ ह्ाांची एक बैठक घेतली. “  

एवढां बोलनू नाना थाांबले. हा माझा चलुत भाऊ , राधसेूठ, हा 

जवळजवळ माझ्या विलाांच्या वयाचा होता. तो फार उपदव्यापी अन 

लाांि यालबाि या करण्यात पटाईत होता. वविेषत:, आमचां कधी चाांगलां 

व्हावां असां त्याला वाटत नसे. आमच्या घरच्याांना त्ास झाला, ते अिचणीत 

आले की त्याला खपू आनांद व्हायचा. अिा सांधीच्या तो िोधताच 

असायचा. त्यामळेु आतोबाांच्या ह्ा बैठकीला तो आवजूान हजार होता.  

नाना पढेु साांग ूलागले “ रात्ी खलबतां सरुू झाली. तझुे वविल अन 

काका ह ेफार सरळमागी होत.े ते कधीही कोणाच्याही भानगिीत पित 
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नसत. वकां वा गावात कोणाला फालतचूे सल्ल ेवगैरे दते नसत. पण ह्ा 

दोन्सहीही भावाांवर तमुच्या आतोबाांचा खपू पगिा, प्रभाव होता. ते कसांही 

करून बाबा-काकाांना त्याांची गोष्ट पटवनू द्यायचे व आपल्याकिे त्याांची मनां 

ओढून घ्यायच.े त्या रात्ीच्या ह्ा खलबतात आतोबा म्हणाले 

‘मलुीवाल्याांनी आम्हाला नकार दवेनू आमचा अपमान केला आह.े आमचा 

लीलाधर त्या मलुापेिा वदसायला चाांगला आह.े आपलीही पररवस्थवत 

चाांगलीच आह.े असां असताांना त्याांनी, आपल्याकिे न जळुवता, 

त्याांच्याकिे सांबांध जळुवावा ह ेआपल्यासाठी अवतिय अपमानास्पद आह.े 

ह्ा बद्द ल त्याांना धिा विकवलाच पावहज.े” 

तझुे विील म्हणाले ‘ पण आता आपण करणार तरी काय, अन लग्न 

ही 10 वदवसाांवर आलांय.” 

मग आतोबाांनी सवांना त्याांची योजना साांवगतली. ते फार चतरु अन 

कुरापती िोक्याचे होत.े जोिीला श्रीमांती, गावात मान. त्यामळेु एक 

प्रकारची मग्ररूी होतीच त्याांच्या अांगी. ते म्हणाले ' आपण नवऱ् या मलुीला 

लग्ना आधीच पळवनू आण ूआवण रातोरात वतचां लग्न लीलाधरिी लावनू 

टाकू. एकदा लग्न झालां की काय करणार आहते ते. मकुाट यानां त्याांना 

स्वीकारावांच लागेल.'  
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सगळे ओरिल े 'ह ेफार धोक्याचां काम आह.े आपण पकिल ेजाऊ 

िकतो. वर समाजात  बेइज्जती होईल ती वेगळी. कुठे तोंि दाखवायला 

जागा राहणार नाही”  

खिुाल आतोबा खपू वबघिल.े म्हणाले “आपला एवढा आपमान 

झाला असताांना चपू बसायचां ? मग बाांगि या भरा हातात. नामदा आहात 

तमु्ही सारे. आमचा चलुत भाऊ राधसेूठही आतोबाांना सामील झाला. 

आपण मलुगी पळवनू आणनू लीलाधरिी तीचां लग्न लावनू वदलांच पावहज.े 

जे होईल ते होईल. पढेु पाहता येईल. मग त्या दोघाांनी ही कल्पना , तझु्या 

विलाांच्या अन काकाांच्या िोक्यात भरवनू वदली. ते तसेही साधेच होत,े 

म्हणनू आतोबा आवण राधसेूठ समोर त्याांना नमतां घ्यावांच लागलां. मग ह े

नवऱ् या मलुीचां हरण कसां करायचां त्यावर सववस्तर खलबतां सरुू झाली. 

 आतोबाांनी बराच ववचार आधी करून ठेवला होता. खिुालसेठ 

म्हणाले ‘ ह्ा सगळ्या धािसामध्य ेआपल्याला कािीची (तझु्या आईची) 

खपू मदत लागणार आह.े तेव्हा वतला ही सगळी योजना साांगनू , वतला 

ववश्वासात घेणां अवतिय महत्वाचां आह.े ह्ा सगळ्या प्रकारात कािीचा 

रोल फार कठीण अन महत्वाचा आह.े वतला काय काय करायचां ह ेआधी 

समजावनू साांगावां लागेल व काहीही झालां तरी ह ेसवा अवतिय गपु्त ठेवायचां, 

कोणालाही काहीही साांगायचां नाही ह ेवतला बजावनू साांगावां लागेल. कारण 
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वतच्या वरच ह्ा पलायनाची, हरणाची सवा मदार आह.े ती थोिीही चकुली 

तर सगळां ओमफस होईल व आपण सवा खपू अिचणीत येव.ू’  

नाना पढेु म्हणाले “ मग आतल्या खोलीतनू त्याांनी तझु्या आईला 

बैठकीत बोलावलां. थोिां थोिां आईच्या कानावर पित असल्यानां वतला 

पसुटिी कल्पना आली होतीच. ती लटतपटच बैठकीत आली. आतोबाांनी 

अन सवांनी वतला आधी िाांत व्हायला साांवगतलां. काहीही घाबरायचां कारण 

नाही असां साांवगतलां. आई काही केल्या पाय धाररना. वतला हा खेळ मोठा 

धोकादायक आह े असां मनोमन वाटू लागलां. व अिानां तर मी माझ्या 

माहरेलाच हरवनू बसेन असां तीनां साांवगतलां.’ तसां काहीही होणार नाही व 

थोि या वदवसात सवा पवूी सारखां सरुळीत होईल असां आतोबा अन राधसेूठ 

परत परत आईला समजाव ूलागले. मग आइनां एकदाचा होकार वदला. 

(तीच्याही मनात ह ेहोतांच की गीता आपल्या वदराची बायको अन आपली 

धाकटी जाऊ झाली पावहज.े)  

मग आtतोबाांनी आपली योजना सववस्तरपणे समजावनू साांगायला 

सरुवात केली. ते म्हणाले ‘—ह ेपहा आता लग्न आठ-दहा वदवसाांवरच 

आलां आह,े तेव्हा कािीला माहरेी घेऊन जाण्यासावठ एक दोन वदवसातच 

वतच्या माहरेून कोणीतरी येईल. वतला एकटीला त्याांच्या बरोबर पाठवनू 

द्या. कािी त ूवतथ ेगेल्यावर नेहमी सारखांच मजेत राहायचां. लग्नाच्या दोन 

वदवस आधी नवऱ् यामलुीला हळद लागणार आह.े मग त्या मलुीला फारसां 
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एकिे वतकिे जाऊ दते नाहीत. हळद िकु्रवारी लागणार आह.े तेव्हा 

त्याच्या आदल्या वदविी म्हणजे गरुुवारी सांध्याकाळी सयूाास्ताला कािी, 

गीतेला घेऊन गावाच्या बाहरे परसाकिेला येईल. (त्यावेळी खेिेगावात घरी 

सांिास नसायचे. त्यामळेु सकाळ सांध्याकाळ वकां वा इतरही वेळी कोणालाही 

परसाकिला जायचां असलां तर आपआपल्या हातात पाण्याचा लोटा 

भरून,तो घेऊन गावाच्या बाहरे जावां लागायचां. ह्ासाठी परुुषाांची एक वदिा 

अन वियाांची दसुरी वदिा ठरलेली असायची. साधारणत: विया एकट या 

जात नसत एक दोन जणी बरोबर-बरोबरच जायच्या.) म्हणनू गीता 

माविीला बरोबर घेऊन तझु्या आईन गावाबाहरे यायचां असां तझु्या 

आतोबाांनी खपू हुिारीनां सचुवलां. तझुी आई लहानपणापासनूच खपू हुिार 

होती अन वहम्मतीची होती . तझु्या नानाांची तर ती फार लािकी होती. कारण 

ती कसलाही वहिबे करून ताबितोब उत्तर द्यायची.  

खिुालसेठ-तझुे आतोबा पढेु म्हणाले ‘ कािी आम्ही तीन चार जण 

एक मोठी बैलाांची दमणी घेऊन आधीच वतथ ेबाजलूा राहू. त ूआम्हाला 

पवहलां की परसाकिला बसायला म्हणनू रस्त्याचा खाली झिुपात 

चालायला लाग. तसांच गीता ही करेल. मग आम्ही वतला ऊचलनू दमणीत 

बसनू पळून जाऊ. त ूतिीच पण हळू पावलाांनी रित रित घरी परत जायचां. 

घरी गेल्यावर तझु्या आईला रित रित ह ेसाांगायचां की गीतलेा कोणी तरी 

दमणीत बसवनू पळवनू नेली म्हणनू. सवा तझु्या भोवती जमा होऊन तलुा 
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खोदनू खोदनू ववचारतील की कोण होत ेते लोक,वकती जण होत,े दमणी, 

बैल कसे होत,े कोणत्या वदिेला गेले ते लोक, अस ेबरेच प्रश् तलुा सवाजण 

ववचारतील. त ूरित रित ‘मला काहीही माहीत नाही असां पनु्सहा पनु्सहा साांगत 

राहयचां. फारच रागावल ेकोणी तर म्हणायचां मी खपू घाबरून पळत सटुले. 

सारखां रित होत.े मला मागे वळूनवह पाहयची भीती वाटत होती. खरच मला 

काहीही माहीत नाही असां त ूसारखां साांगत राहायचां.’ नाना म्हणाले, “ अिा 

तऱ् हनेां तझुी आई ह्ा पलायनात सहभागी झाली. 
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५ 

 

 

 मग तो ठरलेला गरुुवार उजािला. ठरल्या प्रमाण े तझुे आतोबा, 

विील, काका अन राधसेूठ ह्ाांनी एक चाांगल्या वखलाऱ् या बैलाची दमणी 

घेतली अन दपुारी लवकरच वनघनू ते वनयोवजत स्थळी थोिां सयूाास्तापवूीच 

पोहचले. दमणी रस्त्याच्या एका कि याच्या खाली बाजलूा लावली व तझु्या 

आईची व गीतेची वाट पाहू लागले.  

ईकिे सांध्याकाळी ठरल्या प्रमाणे तझु्या आईनां गीतेला परसाकिला 

माझ्या बरोबर चल असां प्रेमानां म्हटलां. गीता तयार झाली. मग दोघींनी 

आपापल ेलोटे भरून घेतले अन वनघाल्या. गावाच्या थोि बाहरे गेलां की 

त्याांची नेहमीची जागा आली. थोिी िाव्या उजव्या बाजलूा झाि-झिुुप सरुू 

झाली तसां तझु्या आईला ती दमणी व तमुची माणसां वदसली. त्या दोघी 

बवहणी एकमेकाांपासनू थोि या दरू बसायला गेल्या , तेवढ यात , आधी 

ठरल्याप्रमाण ेराधसेूठ आवण खिुालसेठनां गीताला उचलनू दमणीत बसवलां 

व दमणी धाऊ लागली. गीता मोठमोठ यानां ओरिायला लागली तसां 

कोणीतरी तीचां तोंि रुमालानां बांद करून टाकलां असावां.  
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ती दमणी पढेु कुठे जाणार होती ह ेतझु्या आईलाही माहीत नव्हतां. 

तझुी आई रिायला लागली. आता खरी वतच्या अांगात भीती भरली. वतला 

रिायला खरांच येऊ लागलां पण रचलेलां नाटकही वनभावण जरुररचां होतां. ती 

तिी रित रित घरी येऊन वतच्या आईच्या गळ्यात पिून ओक्साबोिी रिू 

लागली. मामी वगैरे सवा जवळ आल्या. तझु्या नानीनां ओरिून ववचारलां 

‘अग काय झालां ते साांगिील की नाही?’ मग रित रित तझु्या आईनां 

साांवगतलां की गीताला कोणी तरी गावाबाहरेुन पळवनू नेलां. तझु्या आईला 

सवांनी खोदनू खोदनू ववचारलां की कोण लोक होत?े वकती जण होत?े 

घोि यावर होत ेका?आई एकच सांगत होती की दमणी होती. घोिे नव्हते. 

बाकी वतला काहीही कळलां नाही. वतनां साांवगतलां की ती खपू घाबरून 

घराकिे पळत सटुली. वतनां माग ेवळून ही पवहलां नाही. तेवढ यात घरची 

परुुष मांिळी,मामा जमल.े  

कोणी तझु्या आईला दाटत होतां. नानीनां तर वतच्या एकदोन थोबाित 

मारल्या. पण तझुी आई काहीच साांगत नव्हती. मला काहीच माहीत नाही 

हचे तीचां एक वाक्य सारखां सरुू होतां. वातावरण गांभीर झालां होतां. 

ताबितोब दोन-दोन गिी माणसां हातात काठ या घेऊन वेगवेगळ्या वदिेला 

िोधासाठी पाठवण्यात आली. सवांना असां वाटलां की कािीला हात नां 

लावता फक्त नवऱ् या मलुीलाच त्याांनी उचललां ह्ाचा अथा त्याांना वतच्या 

अांगावरचे दावगन ेहवे असतील. गीतेच्या अांगावर एक सोन्सयाची चेन, एक 
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अांगठी आवण दोन्सही कानात सोन्सयाच्या बाळ्या होत्या. पण चोर वकां वा 

दरोिेखोराांना तेवढां ही परेु होतां. कोणी म्हणाले वतच्या अांगावरच सवा सोनां 

काढून घेऊन ते गीतेला वाटेवरच कुठे सोिून दतेील. मग त्या दृष्टीनां 

तपासच्या हालचाली सरुू झाल्या. काही गावातली माणसां मदतीला आली. 

सवा कोलाहलच माजला. कोणाला काही सचुेना. बायकाांची रिापि सरुू 

झाली. लग्न वतन वदवसाांवर आलेलां. सवा वचांताग्रस्त झाले. 

 मग गावातल्या काही जाणकाराांनी मामाला साांवगतलां की आपला 

िोध चाल ूद्या, पण तालकु्याच्या गावी जावनू पोवलस स्टेिन मध्ये रीतसर 

व सववस्तर तक्रार नोंदववलीच पावहज.े ह्ात बदनामीचाही भाग होताच पण 

ह ेकरण ही आवश्यक होतां. मग ह्ा गोष्टीवर थोिा ववचार करून दोन 

जबाबदार व्यक्तींना तक्रार नोंदवण्यासाठी तालकु्याच्या गावी पाठववण्यात 

आलां. त्या दोघाांमध्ये मी एक होतो.  

“आता ईकिे तमुच्याकिील मांिळीनां काय केलां ते आधी साांगतो. 

अथाात ह ेसगळां आम्हाला पढेु हळूहळू कळत गेलां. त्या ऐवकवाचे धागे दोरे 

जळुवनूच मी तलुा ह ेसाांगतो आह.े काही गोष्टी मी प्रत्यि पावहल्या ,काही  

मी नांतर ऐकल्या. “ एवढां बोलनू नाना थोिे थाांबले.  

आधी मरुली नानाांचा पररचय करताांनाच मी साांवगतलां होतां की नाना 

खपू हुिार होत ेआवण त्याांना क्रमवार वलहाण्याची हातोटी होती. म्हणनूच 
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ते मामाांच्या प्रोमेसरी नोट स, गहाण खतां तर वलहायचेच पण गावात कुठेही 

खरेदी-ववक्री, कैवफयत चे कागद पत् वलहायचे असले की मरुलीनानाांना 

लोक बोलवायचे. त्यामळेु मला ह ेसवा महाभारत साांगताांना नाना ते बरोबर 

आठवनू, मनात योजनू मला साांगत होते.  

ते पढेु म्हणाल,े “ तमुच्या अन आमच्या ह्ा गावात दहा कोसांच अांतर 

होतां. म्हणजे आताचे तमुचे 35 -40 वकलोमीटर समज. तझु्या आतोबाांच 

गाव आमच्या गावपासनू थोिां जवळ, म्हणजे 30 एक वकलोमीटर अांतरावर 

होतां. त्यामळेु तझु्या आतोबाांच्या योजनेत असां ठरलां होतां की एकदा नवरी 

मलुगी हाती आली की सपाट यानां दमणी हाणनू लवकरात लवकर 

आतोबाांच्या गावी पोहचायचां. वतथ े पोहचेपयंत रात्ीच1े0-11 वाजणार 

होत.े म्हणजे गावात तिी सामसमूच राहणार होती. आतोबाांनी त्याांच्या 

घरच्या लोकाांना साांगनू आधीच लग्नाची सवा तयारी करून ठेवली होती. 

म्हणजे नवरा-नवरीचे कपिे, पजूचे समान, होम-हवनाचां समान ह ेसवा. 

इतकां च नाही तर लग्न लावण्यासाठी अन होम-हवनासाठी एक राम्हणही 

बोलावनू ठेवला होता. आतोबाांच्या घरी असलेल्या बऱ् याच घरगि यापकैी 

2-3 जणाांना गावच्या गढीच्या बरुुजावर हातात काठ या वगैरे घवेनू उभां केलां 

होतां. एकूण ते चाांगल्या तयारीत होते. 

 त्याांची दमणी त्या सवांना घेवनू बरोबर त्याांच्या सवुनयोवजत वेळेवर 

त्याांच्या दारी पोहचली. लागलीच नवरदवे –नवरीला आांघोळ घालनू त्याांच े
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कपिे नेसवण्यात आले. थोिसां खाऊन वपऊन लागलीच पजुा, अांतरपाट 

वगैरेनां लग्न लाऊन होमा साठी बसवण्यात आलां. राम्हण घाई-घाईन मांत् 

वगैरे म्हणनूां सवा आटोपतां घेत होता. त्याला आधीच तसां साांगण्यात आल 

होतां.  

एकदाचां लग्न उत्तर-रात्ीला लागलां. मग जेवण वगैरे करून थोिा वेळ 

ववश्राांवत घेऊन, दसुऱ् या मागाानां तमुच्या गावी जायचां असां ठरलां होतां. आल्या 

मागाानां जाण धोक्याचां होतां. कारण एव्हाना सवा बोंबाबोंब झाली असेल ह े

सवांना मावहत होतां॰ तो प्रवासही सवांनी एकत् न करता काहींनी दमणीनां 

तर काहींनी बस, मोटर बदलत बदलत गावाला पोहचायचां असां ठरलां होत.” 

नाना म्हणाले – “-आता इकिे मामाच्या घरी काय चाललां होतां ते आधी 

तलुा साांगतो. मी आधी साांवगतल्याप्रमाणे मामाच्या घरून दोन-दोन माणस 

हातात काठ या वगैरे घेऊन वेगवेगळ्या वदिेनां िोधासाठी पाठववण्यात 

आली होतीच मग काही जाणकार लोकाांच्या सलल्याप्रमाण ेदोन जबाबदार 

माणसां तालकु्याच्या गावी पोवलस स्टेिन मध्य े पाठववण्यात आली. 

त्याांनी(आम्ही) वतथ ेजाऊन रीतसर सववस्तर तक्रार नोंदवली. तेव्हा उत्तर 

रात् झाली होती. पण पोवलसाांनी साांवगतलां की आम्ही िोध सरुू करतो व 

इतर पोवलस स्टेिनला ही कळवनू ठेवतो. उद्या आमचे पोवलस तमुच्या घरी 

ववचारपसू करण्यासाठी येतील.  
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पण पोवलसाांनीही अांदाज काढला की नवऱ् या मलुीच्या अांगावरचे 

दावगन े लबुािण्यासाठीच मलुीला कोणीतरी ऊचलनू नेलां असावां. 

तपासाला गेलेल्या गावच्या माणसाांचाही तोच अांदाज होता. त्यामळेु 

त्यादृष्टीनां तपास सरुू झाला. सकाळपयंत कुठे काहीच पत्ता लागला नाही. 

सकाळ झाल्यानांतर दोन पोवलस मामाांच्या घरी आले. सवाात आधी त्याांनी 

तझु्या आईला, तमु्ही दोघीच बरोबर होत्या का, वकती दरू गेलात, कुठे वतला 

उचलनू नेलां, वकती माणसां होती, दमणी होती की गािी होती, कोणी 

घोि यावर होतां काय, कोणत्या वदिेला ते पळाल ेअसे अनेक प्रश् ववचारल.े 

तझुी आई रित रित सारखां हचे साांगत होती की मला काहीच माहीत नाही. 

मी खपू घाबरून गेले होते व मी पळत सटुले. माग ेवळूनवह पावहलां नाही. ते 

साहवजकच होतां. सवांना बरोबरच वाटलां. पोवलसाांनी मात् तक्रारीत 

वदलेल्या वणानाप्रमाणे , आम्ही इतर जवळच्या अन लाांबच्या पोवलस 

स्टेिनाांनाही ही कळवलेलां आह ेअसां साांवगतलां. तमुच्या माणसाांना काही 

िोध लागला तर आम्हाला ताबितोब कळवा असांही त्याांनी साांगनू ठेवलां. 

घरातली सवा मांिळी वचांतेत होतीच. 
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६ 

 

 

 इकिे तमुच्या किचे दोन ग्रपु ,एक नवरा-नवरी,तझुे बाबा अन 

राधसेूठ ह्ाांचा अन एक खिुालसेठ आवण त्याांची दोन माणसां असा एक 

ग्रपु, तमूच्या गावी यायला वनघाले होतेच. साधारणत: दपुारी तझुे बाबा 

आवण मांिळी त्या मोठ या गावच्या बस स्टेिन वर बसची वाट बघत 

असताांना वतथल्या एका पोलीसाचां लि त्याांच्यावर गेलां. नवरी मलुगी, 

नवरा अन सोबत दोन माणसां. ती ही थोिी धास्तावलेली, त्याला आढळली. 

तो लगेच त्याांच्या पयान्सत गेला. पोवलसानां त्याांना ववचारलां तमु्ही कोठून 

आला आहात अन आता कुठे जाणार आहात, लग्न आताच झाल्यासारखां 

वदसतांय, कधी झालां, असे प्रश् ववचारल.े ह्ाांनी त्याला उिवाउिवीची उत्तरां 

वदली. त्याांनी िेवटी नवऱ् या मलुीला ववचारलां तर ती रिायलाच लागली. 

पोलीसाचा सांिय वाढत गेला. मग तो म्हणाला तमु्हा चौघाांना माझ्याबरोबर 

पोलीस ठाण्याला यावां लागेल. चला. पोवलस ठाण्यावर मलुीला त्याांनी तीचां 

नाव ववचारलां. तीनां गीता म्हणनू साांवगतल्या नांतर आवण साधारणत: वतच्या 

वयाचा अांदाज आल्यामळेु,पोवलसाांनी, नकुत्याच त्याांच्याकिे आलेल्या 

त्या दसुऱ् या पोवलस स्टेिनच्या तक्रारीस परत वाचनू तझु्या बाबाांना, 
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काकाांना नाव-गाव ववचारलां. मग त्याांनी ज्या ठाण्यावरून तक्रार आली 

होती वतथ ेएका पोवलसाला थोिक्यात अहवालासह मोटर सायकल वर 

पाठवलां.  

वतथ ेमग वेगानां हालचाली सरुू झाल्या. वतथल्या पोवलसाांनी तझुा 

मामा अन आणखी एक जणाला त्याांच्या जीप मध्ये बसवनू त्या गावच्या 

ठाण्यात आणलां. वतथ े आणल्या नांतर मामानां सवांना ताबितोब 

ओळखलां.मामा तझु्या विलाांिी खपू भाांिला व तमु्ही असां किाला केलां 

असां सारखां ववचारू लागला. मग काल रात्ी तमु्ही कुठे होत ेवगैरे ववचारलां, 

तेव्हा ह्ा दोघाांचां आम्ही रात्ीच खिुालसेठच्या घरी लग्न लाऊन वदलां असां 

तझु्या बाबाांनी अन राधनूां साांवगतलां. मग पोवलसाांनी त्या सवांना मामाच्या 

तालकु्याच्या ठाण्यावर आणलां. वतथ े रीतसर ओळख पटल्यावर 

मामाकिच्या लोकाांच्या ववांनांतीवरून त्याांनी तझु्या गीता माविीला मामाांना 

परत वदलां. तसांच ह्ा लोकाांच्या तक्रारीप्रमाणे, पोवलसाांनी तझुे बाबा, काका 

अन राधसेूठ तसेच खिुालसेठ ह्ा सवांना तमुच्या गावाच्या पोवलस स्टेिन 

मध्ये नेलां. वतथे त्याांची परत कसनू ववचारपसू करण्यात आली. त्यानांतर 

पोवलसाांनी तझु्या काकाांना सोिून घरी जायला साांवगतलां अन दसुऱ् या वतन 

जणाांना पोवलस स्टेिन मधेच थाांबवनू ठेवलां.  

त्याांचां पढेु काय झालां ते साांगण्याआधी इकिे मामाकिच्या 

हालचाली तलुा साांगतो.” असां म्हणनू मरुली नाना थाांबले. परत त्याांनी 
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आपली एक वबिी पेटवली व ते मला घेऊन िेताच्या धऱु् या धऱु् यानां 

चालायला लागले.  

चालता चालता पढेु म्हणाले—“ मामा आवण त्याच्या बरोबरची 

मांिळी गीतेला घेऊन घरी आले. त्या आधी तझु्या नाांनीनां तझु्या आईला 

फार मारलां होतां. तझु्या आईनां मग वतला जेवढां माहीत होतां त्यातलां जोि-

जाि करून बाकीच्याांसमोर कबलु केलां होतां. पण आल्या आल्याच मामा 

खपू रागावला तझु्या आईवर व अांगावर धाऊनही गेला. त्याला इतराांनी 

आवरलां. त्यानां मग सवाात आधी तझु्या आईला आपले सवा कपिे व वतच्या 

इतर वस्त ुआपल्या पेटीत भरायला लावल्या. मामाांच्या घरी ववश्वासातला 

एक वयस्क गिी होता. त्याला सवा विवाजीमामा असां म्हणायचे. तझु्या 

मामानां विवाजीमामाला दमणी तय्यार करून ताबितोब आईला वतच्या 

सामानासह तमुच्या गावी सोिून यायला साांवगतलां. त ूफक्त वतला उतरऊन 

सामान ठेऊन तसाच परत ये असां त्याला साांवगतलां.पाणी प्यायला सधुा थाांब ू

नको म्हणनू साांवगतलां. तझु्या आईनां रिून रिून आकाांत माांिला होता. पण 

वतकिे कोणीच लि दईेना. मग थोि यावेळात विवाजी तझु्या आईला घेऊन 

रवाना झाला. 

 मग सवा जण गीत ेभोवत ेजमा झाले. ती अगदी कावरी बावरी झाली 

होती. भेदरून गेली होती सवांनी वतच्यावर प्रश्ाांची ची सरबत्ती सरुु केली 

तेव्हा ती पार गोंधळून गेली व वतला काही धि साांगता येईना. मग तझुी 
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नानी, मामा, एकजण मोठा व मी असे वतला एका वेगळ्या खोलीत घेऊन 

गेलो. वतला पाणी , काही खायला अन सरबत वगैरे वदलां. आता िाांत हो, 

घाबरू नको, आता त ूघरी आहसे .भ्यायचां काही कारण नाही असां सवा 

म्हणाले अन मग आम्ही वतला हळूहळू एकेक प्रश् ववचारू लागलो तिी ती 

बोलती झाली. तीनां जे साांवगतलां ते वतच्याच िब्दात तलुा साांगतो. मला 

अजनू सवा स्पष्ट आठवतां. गीता म्हणाली ‘ ताईनां मला बरोबर परसाकिेला 

नेलां. आम्ही आपल्या नेहमीच्या वठकाणी पोहचल्या वर एकमेकींपासनू 

थोिां दरू झालो. तेवढ यातां दोन माणसां आली अन त्याांनी माझ्या तोंिावर 

हात ठेऊन मला आधीच उभ्या असलेल्या त्याांच्या दमणी मध्ये बसवलां. 

दमणीत वजजाजींना पाहून मला थोिा धीर आला. ह ेलोक कोणी चोर –

िाकू नाही आहते ह्ाची खात्ी पटली. कारण ते सगळे आपल्या भाषेत बोल ू

लागले.  

मला बसवल्या बरोबर दमणी भरधाव वेगानां धाऊ लागली. आम्ही 

कुणीकिे चाललो आह ेह ेमला कळायला काहीच मागा नव्हता. ते, अन 

वविेषत: जीजाजी मला घाबरू नको, तलुा काहीही होणार नाही असां सारखां 

साांगत होत.े पाचसहा तासानांतर एक गाव आलां. एका घरासमोर दमणी 

थाांबववण्यात आली व आम्ही सवाजण उतरून घरात गेलो. आत गेल्यावर 

सवांना खायला-प्यायला दणे्यात आलां. ते झाल्यानांतर वतथल्या बायकाांनी 

मला ही नवी सािी नेसवली व घाईघाईन नवरी सारखां सजवलां. नांतर ते मला 
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त्याांच्या मागच्या वाि यात घेऊन गेले वतथ ेत्याांनी लग्नाची सवा तयारी करून 

ठेवली होती. एक राम्हण होता. त्यानां मला अन ताईच्या वदराला दोन 

पाटावर बसवलां. अन लग्नाची पजुा व मांत् सरुू केले. तो सगळां घाईघाईतच 

करत होता. अगदी तासदीि तासात त्यान आमचां लग्न लाऊन होमा भववत 

सात फेरेही मारायला लावले. लग्नाचा सवा ववधी पार पिल्यानांतर सवांना 

चहापाणी करून थोिी ववश्राांवत घेऊन बाांधबुांध करून कुठेतरी जाण्याची 

तयारी केली.  

थोि याच वेळात , सकाळ झाली अन वजजाजी त्याांच ेभाऊ मी अन 

आणखी एक जण अस चौघाांना दसुऱ् या दमणीनां एका गावच्या मोटर स्टॅँि 

वर सोिण्यात आल. थोि या वेळानां वतथली बस पकिून आम्ही काही 

तासानां त्या जलालपरू की काय नावच्या गावला पोहचलो. वतथ ेबराचवेळ 

थाांबलो पण पढुची बस काही वमळाली नाही.  

काही वेळानांतर एक पोवलस आमच्या जवळ आला. त्यानां ववचारपसू 

केली व नांतर तो आम्हाला तेथील पोवलस ठाण्यात घेऊन गेला. वतथ ेसवांना 

वेगवेगळ घेऊन पोवलसाांनी प्रश् ववचारल.े मला ववचारलां तेव्हा मी रित रित 

काय काय झालां ते पोवलसाांनी साांवगतलां. काही तासानांतर दादा अन आपली 

माणसां वतथ ेआली. पढुचां तमु्हाला माहीतच आह.े’ गीता माविी थाांबली 

तसां नानीनां अन आणखी काहीनी वतला ववचारलां ‘ त्याांनी तलुा काही त्ास 

वदला का, मारलां का ?’ गीता म्हणाली ‘नाही. मला त्याांनी काहीही त्ास 
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वदला नाही. ते म्हणत होत ेतस तसां मी करत गेले. मला सारखां रिू येत होतां 

पण त्याांचां ऐकण्यावाचनू मला काहीच करता येण्यासारखां नव्हतां.’  

 ह ेतीचां सवा साांगनू झाल्यानांतर त्या खोलीत असलेल्या मामा, तझुी 

नानी , मी, वगैरेंनी गीतेला धीर दऊेन साांवगतलां की ‘ आता त ूआमच्या 

जवळ जे बोलली ते कोणालाही साांग ू नकोस. लग्न वगैरे लावलां ह ेतर 

मळुीच कोणाला साांग ूनको. नव्या सािी वगैरे बद्दल ववचारलां तर साांग की 

माझी नेसलेली सािी खपू खराब झाली होती म्हणनू त्याांनी नवी नेसवली. 

कोणीही काहीही ववचारलां की त ूआम्हाला ज ेकाही साांगायचां ते सवा 

साांवगतलां आह ेअसां साांग. व अगदी तोंि बांद ठेव. तझुां लग्न ठरल्या प्रमाणे 

त्याच महूुताावर दोन वदवसाांनी होईल. आम्ही सवा व्यववस्थत करू.  

‘ तझु्या मामाांनी मग बाकी सवांनाही बजावनू ठेवलां की गीता सध्या 

फार घाबरलेली आह.े वतला कोणीही काहीही ववचारू नका. लग्न दोन 

वदवसाांवर आलां आह े ,त्या तयारीला लागा. तझुी मोठी माविी, वतच्याच 

दीराचां लग्न असल्यानां आपल्या सासरीच होती. अथाात त्या माविीच्या 

नवऱ् याला आवण त्याांच्या घरच्या सवांना ह ेपळवनू नेलां वगैरे सगळां माहीत 

झालां होतांच. मग त्याच वदविी दपुारी मामा अन दोन-वतन मोठी मांिळी 

तझु्या मोठ या माविीच्या घरी गेले. त्याांनी माविीकिच्या लोकाांना सवा 

साांवगतलां व त्याांची खपू मनधरणी करून समजतू काढली. मोठ या 

मावियाचा तसाही नेहमी मामाकिच्या कारभारत सल्ला असायचाच. 



 

48 
 

म्हणनू त्याांनी ही समजनू घेऊन त्याांच्या किच्या सवांना मनवलां व लग्न 

ठरल्यावदविीच होईल असां साांवगतलां. व सवा लग्नववधी सरुू ठेवा व 

तयारीला लागा असां साांवगतलां.  

मग मामा व मांिळी परत येवनू लग्नाच्या कामाला लागली. आता 

अगदी जास्त बिेजाव न करता लग्न साध्या पद्धतीनां करायचां असां सवाानमुते 

ठरलां. त्याप्रमाणे मग ठरल्या महूुताावर गीतेचां लग्न होऊन वतची बीदाई 

करण्यात आली.  

 

पढेु तमुच्या किे काय काय झालां ते आम्हाला नांतर इकिून वतकिून 

कळत गेलां, तसां तलुा साांगतो.” नाना अन मी परत वववहरीवर जाऊन पाणी 

प्यायलो. सांध्याकाळ व्हायला अजनू थोिा अववध होता, म्हणनू परत 

नानाांनी साांगायला सरुवात केली.  

 

ते म्हणाले “ तझु्या आईला सामानासवहत सोिायला विवाजी गेला 

तेव्हाच नानी, मामा ह्ाांनी तझु्या आईला रागावनू म्हटलां होत की आम्ही 

तझु्यासाठी अन त ूआमच्यासाठी आता मेली आहसे. परत ह्ा घराला तझु 

तोंि दाखव ूनको. वतकिे तमुच्या गावच्या पोवलसाांनी तझुे बाबा, आतोबा 

अन राधसेूठ ह्ा वतघाांनाही तमुच्या गावच्या स्टेिन मध्ये एक वदवस ठेवलां. 
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आमच्याकिच्या लोकाांनीही जास्त चचाा होऊ नये अन आमची बदनामी 

होऊ नये म्हणनू पढेु काही त्या केसला रेटलां नाही. अन तमु्हाला काय 

करायचां असेल ते करा असां आमच्या तालकु्याच्या पोवलस स्टेिनला 

कळवलां. मग वतकिच्या अन तमुच्या गावच्या पोवलसाांनी खपू पैस ेवगरेै 

घेऊन वतसऱ् या वदविी त्या वतघाांनाही सोिून वदलां. पण आम्ही असां ऐकलां 

की त्यात तमुच्या किच्याांचा बराच पैसा खचा झाला. आता हा सगळा पैसा 

तझु्या बाबाांनाच खचा करावा लागला. एवढ ेपैस ेघरात नसल्यामळेु त्याांना 

आधी अवधक िेती गहाण ठेवावी लागली. त्यामळेु तमुच्या घरची 

पररवस्थवत वबघिुन गेली. उरलले्या जेमतेम िेतीवर सवा कुटुांबाचा खचा 

चालवायचा, कजा फेिायचां ही फार मोठी सका स तझु्या वविलाांना आता 

करावी लागणार होती. बरां भाऊबांद ही कोणी साथ दईेना. तझु्या 

आतोबाांचाच हा सवा खेळ असल्यानां तझुे आई-बाबा त्याांच्यावरही खपू 

नाराज झाले होत.े त्याांना स्वत:लाही त्याांचां मन आपराध्यसारखां खातच 

होतां. म्हणनू त्याांनीही तमुच्याकिे येणजाण कमी केलां. अिी सवा बाजूांनी 

कोंिी झाली. 
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७ 

 

तझु्या काकाचां दसुरां लग्न करून दणे अिात सोपां नव्हतां. पण त्याची 

गरजच पिली नाही. कारण ह्ा प्रकारानांतर 2-3 मवहन्सयाांनी घरात कोणी 

लीलाधरच्या लग्नाचा ववषय काढला तेव्हा तझु्या काकाांनी स्पष्ट नकार 

वदला म्हणे. ‘मी आता आयषु्यभर दसुरां लग्न करणार नाही. तमु्ही ह्ा फां द्यात 

पिू नका’ असां त्याांनी सवांना बाजाऊन साांवगतलां. तझु्या आईनां त्याांची खपू 

मनधरणी केली, समजतू काढली पण ते ऐकायलाच तयार नव्हते असां 

म्हणतात. तमुच्या घरची पररवस्थवत फार नाजकु झाली होती. बरां तझुे 

काकाही काही फार वहम्मतीचे नव्हते. विील भावानां ज ेसाांवगतलां ते, ते 

वनमटूपणे करीत.त्याांना स्वत: होऊन काही करता यायचां नाही. त्यामळेु सवा 

कामाचा बोझा तझु्या विलाांवरच पिला. 

 तझुी आई, आमची कािी, मात् खपू वहमतीची. ती घरातलां तर 

सगळां करायचीच. पण तमुचां एक छोटसां वकरण्याचां दकुान होतां ते 

चालवायलाही तझु्या बाबाांना मदत करायची. एवढच नव्ह ेतर वेळप्रसांगी 

िेतीची कामही करायची. वतचा स्वभाव मळुातच खपू चाांगला होता व 

मनवमळाऊ होता. त्यामळेु गावातल्या बऱ् याच बाया ,िेजारच्या बाया 

वतच्या चाांगल्या मैवत्णी झाल्या. वेळप्रसांगी त्या तझु्या आईला मदत करू 
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लागल्या. वेळप्रसांगी तझु ेविील रात्ी जागलीला, झोपायला िेतावर जायचे 

तेव्हा ह्ा आईच्या मैवत्णी आईकिे रात्ी सोबतीला, झोपायलाही यायच्या. 

तीही इतराांना खपू मदत करायची. अविअिचणीत, बाळांतपणात इतराांच्या 

मदतीला जायची. त्यावेळी तझु्या मोठ या दोन बवहणी अन सवाात मोठा भाऊ 

अिी वतन मलुां घरात होती. पढेु तमु्ही वतन भाऊ व एक बहीण अिी 

आणखी कुटुांबात भर पिली. त्यावेळी जसजसे तझुे मोठे भाऊ अन मोठी 

बहीण वाढू लागले तसतस े ते आई-बाबाांना दकुानात, घरकामात मदत 

करायला लागले. तझुा मोठा भाऊ िाळेतही जाऊ लागला. त्यावेळी 

मलुींना िाळेत पाठवतच नसत म्हणनू बवहणी काही िाळेत गेल्याच नाही. 

तझु्या बाबाांनी खपू मेहनत करून हळूहळू गहाण पिलेली िेती सोिवली. 

मग ववस्कटलेली घिी थोिी सधुारत गेली.  

 सवाात जास्त कमाल तर तझु्या आईची. ह्ा सगळ्या घिल्या 

प्रकारात जवळ जवळ 18 वषा तीचां माहरे सटुलां. ती माहरेी गेलीच नाही की 

माहरेूनही वतला कधी कोणी भेटायला आलां नाही. नाही म्हणायला जेव्हा 

तझु्या मोठ या बवहणीचां सवाात आधी लग्न झालां तेव्हा अन आता चार 

वषाापवूी तझु्या मोठ या भावाचां अन दसुऱ् या बवहणीचां लग्न झालां तेव्हा 

मामाकिचा आहरे म्हणनू, आमचा मनुीम विवाजीमामा हा तझु्या आई-

विलाांसाठी व मलुाांसाठी कपिे घेऊन तमुच्या गावी लग्नात गेला होता. तो 

वतथ ेएक-दोन वदवस रावहलाही. 
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 तझु्या आईवर विवाजीचा खपू जीव होता. तेवढ या त्या दोन 

वदवसाच्या मकु्कामात विवाजीला तझु्या आईनां ह्ा सवा घटना अन गोष्टी 

साांवगतल्या. विवाजीनां परत येऊन जेव्हा ह ेसवा आम्हा लोकाांना साांवगतलां 

तेव्हा कुठे आम्हाला कािीबद्दल ह ेसवा कळलां. मग सवांना वतच्या बद्दल 

खपू हळहळ वाटली. तझुी नानी तर खपू रिली. 18 वषा हा फार मोठा काळ 

होता. एवढ या काळात हळूहळू जखमा भरत गेल्या. झाल्या गोष्टीचा ववसर 

पिू लागला. झालेल्या गोष्टींची वतव्रता कमी होऊ लागली.  

इकिे गीतेचांही चाांगलां चाललां होतां . वतलाही आता चारपाच 

मलुांमलुी झाल्या होत्या. तीचां माहरेी येण वगैरे व्यववस्थत सरुू होतां. सगळां 

हळूहळू वनवळू लागलां म्हणनूच आता सहा मवहन्सयाांपवूी जेव्हा तझु्या 

मामाच्या मोठ या मलुीचां लग्न ठरलां तेव्हा तझु्या मामानां तझु्या वविलाांना पत् 

वलहून ते विवाजीला दऊेन लग्नाच्या दहा वदवसा आधी तझु्या आईला 

लग्नासाठी येण्याची ववनांती केली. विवाजीमामा ते पत् घेऊन तमुच्या घरी 

गेला,एक वदवस रावहला. त्यानां ही सवांची समजतू काढली अन मग िेवटी 

तो तझु्या आईला अन तमु्हा धाकट या वतन मलुाांना घेऊन आला.  

ईथे आल्यावर सवांना खपू भरभरून आलां अन सवांना खपू आनांदही 

झाला.लग्न आनांदात पार पिलां अन चार पाच वदवसानां विवाजी तमु्हा 

सवांना परत तमुच्या गावी सोिून आला. तझुे विील मात् लग्नाला आल े
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नाही याची सवांना रुखरुख वाटत होती. पण आता सवा वनवळत जाईल अन 

जाणयेण सरुू होईल असां सवांना वाटायला लागलां. 

 म्हणचू आता दोन मवहन्सयाांपवूी तझु्या मोठ या भावाच्या हातचां 

वलहलेलां, तझु्या आईचां पत् जेव्हा मामाला आलां तेव्हा सवांना आनांद 

झाला. तझु्या आईनां त्या पत्ात तलुा पाचव्या वगाात विकायला येथे पाठऊ 

का असां ववचारलां होत. मामानां अन तझु्या नानीनां ताबितोब मामाच्या 

मलुाच्या हातानां पत् वलहून होकार कळवला. म्हणचू त ूआज इथे आहसे.” 

 एवढां बोलनू मरुवलांनाना थाांबले, सांध्याकाळ होतच आली होती, 

म्हणनू आम्ही पाणी वपऊन परत घराकिे वनघालो. परत जाताांना वाटेत 

माझ्या ज्या काही लहान मोठ या िांका होत्या त्या मी नानाांना ववचारतच 

होतो. आम्ही चालत चालत घरी आलो. आल्यावर मामी म्हणल्याही की 

आज खपू वेळ रमलात िेततात. मला जवळ जवळ सगळीच हकीकत 

नाांनाांकिून कळली होती. त्याांना इतक्या वषाात इकिून वतकिून ज ेमाहीत 

झालां होतां त्यावरून, काही आई ांनी विवाजीमामाला जे साांवगतलां होतां 

त्याच्या किून, काही आई ांनी स्वत: नांतर साांवगतलां होतां त्यावरून जोिून-

जािून मला सवा साांवगतलां होतां॰ 

 मला आठवतां, मी वतथ ेविकायला गेल्यानांतर दोन-वतन मवहन्सयाांनीच 

माझ्या मोठ या मामी म्हणजे ह्ा मामाांच्या ववहनी, वारल्या. त्या तिा नेहमी 
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आजारीच असायच्या .कोणािी जास्त बोलत ही नसत. त्या वारल्यानांतर 

4-5 वदवसाांनीच , दखुवट यात म्हणनू माझे आई व बाबा दोघही मामाकिे 

आले. जवळ जवळ वीस वषांनी बाबा आपल्या सासरी आल ेहोत.े पण ते 

आले म्हणनू सवांना फार बर वाटलां. सवांनी त्याांचां तिातही यथोवचत 

स्वागत केलां. बाबाांनाही खपू चाांगलां वाटलां. इतके वषा दरुावलेलां इतक 

जवळच नातां परत जळुलां होतां, ह्ाचा सवांनाच आनांद झाला होता. एक 

वदवस वतथ ेराहून,आईला वतथेच सोिून बाबा परत गेले. नांतर मी वतन वषा 

वतथ ेअसेपयंत आईचां माहरेी येण सरुळीत सरुू झालां. आमच्या दसुऱ् या 

मामीच्या एका बाळांतपणासाठी आली, तेव्हा तर आई जवळ जवळ एक 

मवहना वतथ ेरावहली..बाबा काही फारस ेआले नाहीत नांतर. आमच्या किेही 

काही काया प्रसांग नसल्यानां, मामाही कधी आमच्या गावी आले नाहीतां. 

तसा त्याांचा पसारा अन कामाचा व्याप ही खपू असल्यामळेु ते फारस े

नातेवाईकाांकिे जायचेच नाहीत. वतथ ेमी सातवी पयंतच विकलो. मला 

वतथ ेअभ्यासाला खपू कमी वेळ वमळायचा. म्हणनू मी विलाांच्या मागे 

लागनू आठवीपासनू आमच्या वजल्ह्ाच्या गावी विकायला गेलो.  

 सातवी पयान्सत मामाकिे असताांना दर वदवाळीच्या व उन्सहाळ्याच्या 

सटुीत मी आमच्या घरी यायचो. तोपयंत मलाही चाांगलांच कळायला लागलां 

होत. मला काकाांबद्दल खपू आदर वाटायला लागला. ह्ा झाल्या प्रकारात 

सवाात जास्त कमाल काकाांचीच होती. त्याांनी लग्न तर केलां नाहीच पण ते 
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आई बाबाांिी खपू आदर ठेऊन वागायचे. आम्हा सवा बहीण-भावाांवर खपू 

प्रेम करायचे. आमची खपू काळजी घ्यायचे. तस ेते विस्तीचेही खपू पक्के 

होत.े आमच्यावर त्याांचां नेहमी लि असायचां. काही चकुलां की कान धरून 

एखादी झापिही मारत.  

त्याांची वदनचयाा अगदी ठरलेली असायची सकाळी त्याांचां सवा 

आटोपलां की चहा वगैरे घेऊन आमचां वकरण्याचां दकुान होतां ते उघिायचे. 

सकाळी सकाळी ग्राहकाांची बरीच गदी असायची. ते सरुवातीला एकटेच 

सवा साांभाळायचे नांतर थोि या वदवसाांनी माझा मोठा भाऊ दकुानात 

ज्यायचा. मग ते दोघांही वतथ ेअसायच.े दहासािेदहाला घरी आांघोळीला 

आले की मग तासदीि तास त्याांची पजुा,पोथी वाचन सरुू असायचां. मग 

परत जेवायच्या आधी तास-अधाातास दकुानावर जात. जेवल्यानांतर दपुारी 

दकुान बांदच असायचां. मग ते वतथेच वकां वा घरी येऊन चार वाजेपयंत 

ववश्राांवत घेत. चारला चहा वगैरे घेऊन परत दकुान उघिायचे. रात्ीही ते 

दकुानातच झोपायचे. घरच्या बाकी कारभारात ते पिायचे नाही. बाबाांनी 

काही ववचारलां तर साांगायचे. त्याांनी साांवगतलेलां काम करायच.े अवतिय 

साधां असां त्याांचां राहणां होत. जेवणही साधां अन बेताचांच असायचां त्याांचां. 

कुटुांबातले ते एक अववभाज्य घटकच नव्हते तर त्याांच्या ववषयी सवांना खपू 

आदर होता. माझे विील वयाच्या 64 व्या वषीच वारले. तेव्हा काका 56-

57 वषााचचे होत.े विील वारल्यानांतर दहा वषाानां आईही वारली. आवण 
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त्यानांतर बाराएक वषांनी काका वारल.े आई वारल्यानांतर मात् त्याांना 

आमच्या खिे यात थोिां एकाकी वाटायला लागलां. अथाात माझे मोठे भाऊ, 

ववहनी, त्याांच्या मलुी-मलुां सवा वतथे होतेच. मग ते माझ्या दसुऱ् या मोठ या 

भावाकिे 2-3 महीने ,कधी माझ्याकि 2-3 महीने येऊन राहायच.े त्याांची 

पोथी-पजुा, सरुू असायची. आमच्या मलुाांमध्येही रमायचे. त्याांना 

खेळवायचे. आमच्या येणाऱ् या जाणाऱ् या वमत्ाांबरोबर नेहमी बोलायचे. 

 माझी वमत् मांिळीही त्याांच्यािी नेहमी गप्पा मारायची. त्याांचां कधी 

काही दखुलां , खपुलां तर माझे एक नेहमी येणारे वमत् त्याांना ववचारायचे, 

“काकाजी आज कसां वाटतांय ?” मग काकाजी म्हणत “ कालच्यापेिा 

अधाा-एक आणा फरक आह े आज.” मग माझे ते वमत् त्याांना नेहमी 

हसत,हसत म्हणत “ काकाजी तमु्हाला अगदी असां एक आणा, अधाा आणा 

वगैरे कसां समजतां ? “ काकाजी मग हसत हसत म्हणत, अरे ती एक 

बोलायची पद्धत आह ेबाबा.  

माझा मलुगा वषाभराचा असताांना ते एकदा माझ्याकिे वतनेक मवहने 

राहायला आले. माझा मलुगा लहानपणी अगदी गटुगटुीत व वजनदार होता. 

काकाजींना त्याला उचलनू किेवर घेता यायचां नाही. त्याांना ज्यावेळी 

मलुाला घेऊन वफरऊन आणवसां वाटलां की ते नेहमी माझ्या बायकोला 

म्हणायचे ‘ सनुबाई ह्ाला थोिां उचलनू माझ्या किेवर द.े मी ह्ाला थोिां 

बाहरे वफरऊन आणतो.” मग ती मलुाला त्याांच्या किेवर बसवनू द्यायची. 
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परत आल्यानांतर परत किेवरून उतरवनूही घ्यायला साांगायचे. रोज रात्ी 

स्वयांपाकापवूी सांध्याकाळी, ‘भकू नाही, वकां वा एकच पोळी खाईन बरां’, 

असां कटािानां माझ्या बायकोला साांगायचे. आपल्यामळेु कोणालाही 

थोिसदु्धा त्ास व्हायला नको असा त्याांचा कटाि असायचा. अगदी साधां, 

सरळ काम होतां त्याांचां. आमची काळजीही खपू करायच.े  

मी दोन वषा मुांबईत राहून परत आल्या नांतर एकदा ते असेच राहायला 

आमच्याकिे आले. मी कुठेही, स्कूटरनां बाहरे वनघालो की नेहमी म्हणत 

‘जपनू जा. जोरानां स्कूटर पळव ूनको.’ एवढा मी मुांबईच्या लोकल मध्य े

वफरलेला असनूही मी जेव्हा जेव्हा वसवट-बस ने बाहरे जायला लागलो की 

त्याांच्या सचूना सरुू व्हायच्या. बरोबर चढ, उभ्यान ेजाऊ नको. पाकीट जपनू 

ठेव ई. मला हसायला यायांचां तेव्हा. पण इतकी ते नेहमी काळजी करत. 

आम्ही आमच्या खेि यावर घरी गेलो की माझ्या बायकोला नेहमी साांगायचे, 

‘ ईथे चलू आह,े गसस नाही. लाकिाांचा धरू होतो. लि ठेवा. पदर साांभाळा.’ 

नदीवर धणु घेऊन जाताांना, खिकावरून पाय घासरेल. खिक िेवाळलेल े

असतात. सावकाि पाय ठेवा, ‘ अिा सचूना नेहमी द्यायचे॰ 

 बऱ् याच वषांनांतर हयावषी काही मवहन्सयाांपवूी 2-3 वदवसाांसाठी 

आमच्या खिे याच्या घरी गेलो होतो. मोठ या भावाची मलुां अजनूही वतथे 

राहतात. घरी गेलो अन जनु्सया सवा आठवणी जाग्या झाल्या. िेताकिे 

चक्कर मारायला गेलो. जाताांना मध्ये आिव्या येणाऱ् या नदीच्या खिकाांवर 



 

58 
 

झािाखाली थाांबलो. जवळ जवळ 35 वषांपवूी ह्ाच नदीवर काकाांची 

दिवक्रया, काका वारल्यानांतर दहाव्या-अकराव्या वदविी केलेली पजुा, 

वपांिदान वगैरे सवा आठवलां अन िोळे भरून आले. त्यावदविी बराचवेळ 

एकटाच त्या खिकाांवर बसनू रावहलो. ह ेआता जे वलहलां ते सवा तसतसां 

िोळ्यासमोरून सरकत गेलां. एका कोणाच्या तरी अववचारी सलल्यानां 

त्याांच्या जीवनात जे घिलां त्याची वििा त्याांनी , त्याांची काहीही चकू 

नसताांना भोगली. तसां म्हटलांतर केवळ त्याांनीच नाही तर ह्ा कहाणीच्या 

सवाच ममुय पत्ाांनी ते , त्याांची काही चकू नसताांना भोगलां. नदीच्या त्या 

खिकानवरून मला उठावांसच वाटेना. मनात ववचार आल े की ह े सवा 

जगताांना, भोगताांना कहाणीच्या ह्ा पात्ाांना काय वाटलां असेल? तसां 

आईच्या मनातलां मला थोिां बहुत, मी मोठा झाल्यानांतर वतच्या तोंिून 

ऐकायला वमळालां होतां. एखादवेळा मी ववषय काढला की ती साांगायची.पण 

खोलात ती कधी जायची नाही.कदावचत ह्ा खपली आलेल्या जखमाांना 

वतला परत बोट लावायचां नसेल. 

त्यावदविी वतथे नदीकाठी बसल्या बसल्या इतका ह्ा गोष्टींमध्ये 

गरुफटून गेलो की ही सवा पात् ( कािी, लीलाधर, गीता ) माझ्यािी 

बोलायला लागली. त्याांच्या व्यथा साांगायला लागली.  
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काशी 

 

 

 ह्ा घरात माझां लग्न झालां तेव्हापासनू मी खपू आनांदात होत.े ह्ाांचा 

स्वभाव खपू चाांगला होता. माझ्यािी नेहमी खपू प्रमेानां बोलायचे,वागायच.े 

मी लग्न होऊन आले तेव्हा कुटुांब मोठां होतां. समखी नणांद एकच होती. 

त्याांचां लग्न माझ्या लग्नाधीच झालां होतां, त्यामळेु त्या सासरीच असायच्या. 

आवण समख ेदीर ही एकच होत.े पण घरात इतर चलुत मांिळी बरीच होती 

सवा कामां एकत्च करावी लागत. घर आांगण झािण, सारवण, ववहीरीवरून 

पाणी भरून आणण, नदीवर जाऊन कपिे धणु, दोन्सही वेळचा स्वयांपाक, 

वेळप्रसांगी िेतात जाण अिी सवा कामां आम्ही एकत् करायचो. मग थोिे 

हवेेदाव,े रूसवे फुगवे आलेच. सवांिी वमळून-वमसळून रहावां लागायचां. 

माझी पवहली दोन मलुां चाला-बोलायला लागली तोपयंत आम्ही असे एकत् 

कुटुांबात राहयचो. मग काही कारणानां एकाची वतन कुटुांम्ब झाली. मग मी, 

ह,े माझे वदर लीलाधर अन माझी मलुां असे आम्ही एक कुटुांम्ब म्हणनू 

राहायला लागलो. ह्ाांच्या आवण माझ्या ह्ा वदराांच्या मध्ये आठ-नऊ 

वषांचां अांतर होतां. त्याांचां लग्नाचां वय झालां, तसां आमच्याकिे त्या 

हालचाली सरुू झाल्या. नात्यागोत्यातली एखादी मलुगी वमळाली तर छान 
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होईल असां आम्हा सवांनाच वाटत होतां. माझ्या चलुत बहीणीबद्दल म्हणजे 

गीतेबद्दल आमच्या घरी तिी चचाा सरुू होतीच. एकदा दोनदा मी माहरेी 

गेली असताांना वतथेही मी, ही गोष्ट काढली होती. माहरेचेही त्यावर ववचार 

करू लागले होत.े अन मग ते गीतेला पळवनू आणनू लग्न लाऊन द्यायचां 

रामायण घिलां.  

 ज्या रात्ी आमच्या घरी माझ्या नणदचे्या नवऱ् यानी ही योजना 

आखली अन समोरच्या ओसरीत ह्ावर चचाा सरुू झाली तेव्हा मी 

स्वयांपाक घरात होत.े पण त्याांचां सवा बोलणां माझ्या कानी पित होतां. खरां 

म्हणजे तेव्हाच ह्ा भयानक कल्पनेची, योजनेची मला खपू भीती वाटायला 

लागली होती. पण परुुषाांमध्ये जाऊन मी काय बोलणार. आवण माझ्या 

बोलण्याला कोणीही दाद वदली नसती ह ेही मला मावहत होतां . िेवटी मला 

ववश्वासात घेऊन अन पढुचां सवा समजाऊन साांगण्यासाठी खिुालसेठनी 

बाहरे ओसरीत बोलावलां तेव्हा मी त्या सवांना, ह ेबरोबर होणार नाही ह्ाची 

घाबरत घाबरत कल्पना वदली. पण माझां काहीही न ऐकता त्याांनी ह ेमाझ्या 

गळी उतरवलां. आमच्या काळात ह्ा असल्या घरच्या कारभारात बायकाांच 

मत कोणी कधी ववचारायचां नाही. ‘तलुा तझुी बवहणच जाऊ म्हणनू येईल. 

पढेु सवा चाांगलां होईल असां ते सारख ेम्हणत होत.े खरां साांगायचां तर मलाही 

मनापासनू गीता माझी जाऊ म्हणनू यावी असां वाटतच होतां. पण अिा तहनेां 

नाही. पण आता ह ेलोक साांगतील तसां करण मला भागच होतां॰ माझ्या 
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मनाववरुद्ध का होईना, मी ह्ा त्याांच्या योजनेत सामील झाले. अन पढेु ह े

सवा घिलां. 

 ह्ा सवाचीची फार मोठी वकां मत मला पढेु आयषु्यभर मोजावी 

लागली. गीतेला िोधनू जेव्हा परत वतला घरी आणलां तेव्हा मला आईनां ज े

मारलां, इतराांनी धारेवर धरून मला टाकून बोलणी केली ते घाव कधीही 

भरून येण्यासारखे नव्हते. ज्या प्रकारे मला ताबितोब सासरी पाठवनू 

दणे्यात आलां, ते पढेु अनेक वषा मी ववसरू िकल े नाही. ह्ा सगळ्या 

प्रकारात तब्बल अठरा-ववस वषा मला माझां माहरे सटुलां ह ेमाझां सवाात मोठां 

दखु: होतां. बाकीही अनेक गोष्टींना मला तोंि द्यावां लागलां, ह्ा सवा 

प्रकरणात आमच्या घरचा बराच पैसा खचा झाला. त्यासाठी ह्ाांना काही 

िेतीही गहाण ठेवावी लागली.  

पण ह ेखपू मेहनती होत.े ससु्वभावी होत.े त्यामळेु आम्हाला गावच्या 

लोकाांची खपू साथ वमळाली. माझा मोठा मलुगा जसजसा मोठा होत गेला 

तसतसा तो ह्ाांना कामात, दकुानातही, मदत करू लागला. ह्ाांच्या बरोबर 

िेतीचां कामही करू लागला. काही वषाातच ह्ाांनी आमची गहाण ठेवलेली 

िेती सोिवनू घेतली. इकिे माझी मोठी मलुगीवह मला घर कामात इतर 

कामात मदत करू लागली. आपल्या धाकट या भावा-बवहणींना साांभाळू 

लागली. त्यामळेु मीही घरच्या घरी कापसू, अन्सनधान्सय घेऊ-ववकू लागली . 

त्यामळेु घर खचााला बराच आधार वमळू लागला.  
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पररवस्थवत सधुारल्या नांतर आम्ही मोठ या मलुीचां लग्नही केलां अन 

त्या नांतर 2-3 वषांनी मोठा मलुगा अन दसुऱ् या मलुीचां लग्न ही केलां. ह्ा 

वतवन्सहही लग्नात आम्ही माझ्या माहरेच्या लोकाांना आमांत्ीत केलां, आग्रहानां 

बोलावांलां. पण कोणी आलां नाही. एवढां मात् खरां की ह्ा वतवन्सहही लग्नात 

मामा किचा आहरे,कपिे घेवनू माझ्या माहरेून विवाजी मामा आला. 

दोनदोन वदवस रावहलाही. तो सवांची हळहळ, खबर बात साांगायचा 

त्यावरून आिा वाटू लागली की हळूहळू ह ेसवा वनवळेल व आमचां जाण-

येण लवकर सरुू होईल. मी आतरुतेनां त्या वदवसाची वाट बघ ूलागले. 

 बऱ् याच वेळा मला खपू रिायला यायचां. मग मी एकटी खपू रिून 

घ्यायचे. ददुवैानां ह ेसगळे भोग वाट याला आले. आमच्या चकुीची वििा 

म्हणनू ते आम्ही वबन तक्रार भोगल.े माहरे सटुल्याच्या ह्ा जीवघेण्या दमुखा 

बरोबर मला आणखी सवाार जास्त सलत होती ती गोष्ट म्हणजे आमच्या 

वललाधरनां- माझ्या दीरानां लग्न न करण्याचा घेतलेला वनणाय. आम्ही सवांनी 

अन वविेषत: मी त्याांची खपू मनधरणी केली, समजतू काढण्याचा प्रयत्न 

केला.पण त्याांनी कोणाचां ही ऐकलां नाही. बाकी त्याांचा कुठलाच त्ास 

नव्हता. आमच्यािी खपू प्रेमानां, आदरानां वागायच.े ह्ाांना कामात, दकुानात 

मदत करायचे. मलुाांनाही त्याांचा खपू लळा होता. मला मात् सारखां ह े

सलायचां की त्याांचा काही एक दोष नसताांना त्याांना ह ेभोगावां लागतांय. 
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घरात धाकटी जाऊ येण्याची मी वकती स्वप्न पावहली होती. सवा ववसकटून 

गेल्याचां फार दखु: व्हायचां.  

 आयषु्य पढुां चाललांच होतां. सवाात मोठा मलुगा चवथी पयंतच 

विकला. त्यावेळी मलुींना िाळेत पाठवत नसत.म्हणनू मोठ या दोन्सहीही 

मलुी काही विकल्या नाही.पण नांतरची मलुां वििणात चाांगली होती.िाळेत 

तर नेहमी पवहल्या दसुऱ् या नांबर वर असायची.त्याांना कसांही करून पढेु 

विकवायचां असां आम्हाला खपू वाटायचां. पण गावात चवथी पयंतचीच 

िाळा होती.मग त्यातल्यात्यात जो मोठा होता त्याला पाचवीत माझ्या 

नणदचे्या मलुाच्या घरी विकायला पाठवलां. ते तालकु्ताच्या वठकाणी राहत. 

त्याच दरम्यान एक खपू चाांगली घटना घिली. ती म्हणजे माझ्या भावाच्या 

मोठ या मलुीचां लग्न ठरलां. ह्ा लग्नाला तमु्ही सवाजण या असां माझ्या 

भावाचां आग्रहाचां पत् आम्हाला आलां. एवढां नव्ह ेतर लग्नाच्या 8-10 

वदवसा आधी विवाजीमामा आम्हाला घ्यायला आला. मग ह ेम्हणाले की 

" मी पढेु कधीतरी जाईन. पण त ू लहान्सया वतन्सही मलुाांना घेऊन जा 

विवाजीमामा बरोबर. मग मी तयारी करून दसुऱ् याच वदविी विवाजीमामा 

बरोबर तब्बल 18 वषानंी माहरेी आले. पोहचल्यावर मलाच नाही तर 

माहरेच्या सवांना खपू आनांद झाला. मोठ या मायेनां, प्रेमानां सवांनी आमचां 

स्वागतां केलां. आम्ही लग्नानांतर 2-3 वदवसाांनी परत वनघालो तेव्हा तर 

सवांना खपू भरून आलां. त्यानांतर पाच-सहा मवहन्सयाांनीच माझा वतसरा 
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मलुगा चवथी पास झाला अन आम्ही माझ्या भावाला ववचारून त्याला 

पाचवी पासनू विकायला माझ्या माहरेी पाठवलां. तेव्हापासनू मग माझां 

माहरेी येणजाण वनयवमत सरुू झालां. हा मलुगा विकायला तेथ ेगेला त्यानांतर 

2-3 मवहन्सयाांनीच माझ्या मोठ या वावहनी वारल्या. तेव्हा ह ेही माझ्याबरोबर 

माझ्या माहरेी आले. त्या द:ुखाच्या प्रसांवगसदु्धा ह ेआल्याचा सवांना आनांद 

झाला. पढेु काही मवहन्सयाांनी मला ववहांनीच्या बाळांतपणासाठी माहरेून 

घ्यायला आले. मग मी परत जवळ-जवळ एक मवहन्सयासाठी माहरेी होत.े 

त्यावेळी मनमोकळेपणी माहरेी राहता आलां. मागचा ववषय एकदाही चकूुन 

कोणीही काढला नाही. पढेु वतन वषा माझा मलुगा वतथे विकायला होता. 

त्यादरम्यान तर बरेच वेळा माहरेी येणजाण झालां. असा एकदाचा माझा हा 

18 वषांचा वनवास सांपला.  
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गीता 

 

 

 माझ्या जीवनात जे काही घिलां ते अगदी अकवल्पत होतां. मला कधी 

स्वप्नातही वाटलां नव्हतां की असां काही माझ्या जीवनात घिेल. माझ्या 

लग्नासाठी बोलणी सरुू होती तेव्हपासनू लग्न ठरेपयंत जे जे घिलां ते सवा 

मला माहीत होतां. कारण दोन्सही वठकाणच्या मलुाकिच ेमला पाहायला 

आले होत.े लग्न मोठ याांवनच ठरवलां. सगळी पाहुणी मांिळी यायला सरुू 

झाली होती. सवा बवहणीही आल्या होत्या.मी आनांदात होत.े लग्नाच्या तीन-

चार वदवस आधीचीच ती घटना. मला त्यावदविी कािीजीजीनां ‘ माझ्या 

बरोबर परसाकिला येत ेका “ असां ववचारलां अन मी हो म्हणनू वतच्या 

बरोबर गेले. गावाच्या बाहरे आमच्या नेहमीच्या वठकाणी गले्यावर आम्ही 

बसायला म्हणनू एकमेकींपासनू थोिां दरू झालो अन त्या दमवणतनू दोन 

जणानी मला उचलनू त्या दमणीत बसवलां. माझ्या तोंिावर त्याांनी हात 

ठेवला असल्यामळेु मी ओरिूही िकल ेनाही. मी पार घाबरून गेले होते. 

मला बसवल्याबरोबर त्याांनी दमणी खपू जोरात हाणली. थोिावेळ मी घट्ट 

िोळे बांद करूनच होत.े हळूहळू िोळे उघिले तस ेत्या माणसाांमध्ये मला 

जीजाजी वदसले. अन माझ्या जीवात जीव आला. ते लोक आपसात फार 
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काही बोलतच नव्हते पण जीजाजी मला दोन-वतन वेळा म्हणाले. ”घाबरू 

नको. तलुा काहीही होणार नाही. सवा व्यववस्थत होईल.” तिातही मला 

थोिा धीर आला. त्याांनी मला कसलाही त्ास वदला नाही. ह ेलोक कोणी 

चोर-िाकू नाहीत ह ेकळल्यावर माझी भीतीही थोिी कमी झाली. मी गप्प 

बसनू होत.े आणखी काय करणार? 

 मला वाटतां साधारण मध्य रात्ीच्या समुारास आम्ही एका गावाला 

कुणाच्या तरी घरी पोहचलो.ते कोणाचां घर होतां मला माहीत नव्हतां. पण 

वतथ ेआधीच लग्नाची सवा तयारी करून ठेवललेी होती.वतथल्या घरच्या 

बायकाांनी मला आधी खायला वगैरे वदलां. नांतर माझे हातपाय धवुनू त्याांनी 

मला नवी सािी नेसवली. वतकिे कािीजीजीच्या वदरालाही नवे कपिे 

नेसवनू त्याांना लग्नाच्या पाटावर बसवलां. मलाही ते लग्न लावण्यासाठी 

घेवनू जाऊ लागले तेव्हा मी रित रित खपू ववरोध केला. पण त्या सवांनी 

माझां काही एक ऐकलां नाही. वतथे त्या लोकाांनी लग्नाची तयारी आधीच 

करून ठेवली होती. अगदी लग्न लावणारा राम्हणही आलेला होता. मग 

त्यानां आम्हाला बसवनू ,पजुा वगैरे सवा करून वववधवत आमचां लग्न 

लावलां. नांतर परत आमचे कपिे वगैरे बदलनू सवांची जेवण झाली. ते 

झाल्याबरोबर आमची परत वनघायची तयारी सरुू झाली. झटपट सवा करून, 

वजजाजी, त्याांचे भाऊ- नवरदवे , मी आवण आणखी एक जण अिा चार 

जणाांना घेवनू दमणी वनघाली. थोि या वेळानां त्या दमणीनां आम्ही एका गावी 
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येवनू उतरलो. त्या गावावरून नांतर आम्ही सवा बस ने एका दसुऱ् या मोठ या 

गावी आलो. बहुधा ते तालकु्याचां वठकाण असावां .वतथनू बस बदलनू 

आम्हाला त्याांच्या गावी जायचां होतां. पण बराच वेळ बस वमळाली नाही. 

मग वतथला एक पोवलस आला. अन त्यानां सवा ववचारपसू करून आम्हाला 

ठाण्यावर नेलां. मला जे जे ववचारलां त्याची खरी खरी उत्तर मी वदली. अन 

मग परत मला आमच्या भावाच्या स्वाधीन करेपयंत ते सगळां घिलां. मी 

आमच्या घरी आल्यानांतर, मला भाऊ, मोठ या काकू, मरुली काका ह्ाांनी 

एका वेगळ्या खोलीत नेवनू सवा ववचारलां. मी ज ेजे झालां ते ते त्याांना 

साांवगतलां. अगदी माझां लग्न झालय ह ेसधुा साांवगतलां. त्या सवांनी आता ह े

कोणालाही काही साांग ू नको असां बजावनू साांवगतलां. 2-3 वदवसात 

ठरल्याप्रमाण ेतझुां लग्न होईल असां त्या सवांनी मला साांवगतलां॰ 

 माझ्या मनातली घालमेल मलाच ठाऊक. मला वाटत होतां की 

आपलां लग्न तर झालेलां आह.े आता ते परत होणार. माझां मन मला सारखां 

खात होतां. प्रामावणकपणे माझ्या त्यावेळी काय मनात आलां ते खरां साांगायचां 

तर माझां आता परत लग्न होऊ नये असां मला वाटत होतां. मनावर असलेल्या 

सांस्काराांमळेु परत लग्नासाठी मन तयारच नव्हतां. आवण ज ेझालां त्यात फार 

काही वाईट झालेलां नव्हतां. मला पवहल्या पासनू कािीजीजीचा खपू लळा 

होता. आमची आपसात खपू गट्टी होती. म्हणनू आपण कािीजीजीची जाऊ 

झालो तर वकती चाांगलां होईल असां मला सारखां वाटायचां. जीजीच्या ह्ा 
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वदराांना मी आधी एक-दोनदा पावहलांही होतां अन त्याांच्या चाांगल्या 

स्वभावाबद्दल कािीताई किून खपूदा ऐकलां होतां. ते वदसयलाही सुांदर होते. 

त्यामळेु जे झालां ते खरां तर माझ्या मनासारखांच झालां होतां. पण मला काही 

बोलणांच िक्य नव्हतां. जे जे होत होतां ते वनमटूपणे स्वीकारवांच लागणार 

होतां. अन ते मी स्वीकारत गेले. 

 मग ठरल्या वदविी माझां लग्न झालां. आपल्या लग्नात नेमकी 

कािीताईच नाही हयाची मला खपू हळहळ वाटत होती. एकूणच वतच्या 

बद्दल खपू वाईट वाटत होतां, पण काहीच ईलाज नव्हता. अन मग पढेु 18 

वषांनांतर दादाांच्या मोठ या मलुीच्या लग्नात ती आली तेव्हा आमची भटे 

झाली. तेव्हा आम्ही एक िब्दही न बोलता एकमेकाांच्या गळ्यात गळा 

घालनू भेटलो. एव्हाना माझीही मलुां मोठी झाली होती. सांसार सखुाचाच 

चालला होता. पढेु ताईचां नेहमी माहरेी येणजाण सरुू झाल्यावर बरेच वेळा 

आमची भेट व्हायची. पढेु केव्हातरी ताईच्या त्या दीराांनी लग्नच केलां नाही 

असां कळलां त्यािणी मनात कुठांतरी दखुलां. मग वाटलां जे जे ज्याच्या दवैात 

असतां ते ते त्याला वनमटूपणे स्वीकारवांच लागतां. 
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लीलाधर 

  

 

म्हणतात ना कताा करववता ईश्वर असतो. त्यानां आपल्या नविबी ज े

वलहलांय तसां तसां घित जातां. अन ते ते आपण स्वीकारत जायचां. आता 

माझांच पहाना. मी आजीवन अवववावहत रावहलो, रम्हचारी रावहलो. मला 

जेव्हा ववहनींच्यामाहरेची मांिळी लग्नासाठी म्हणनू पाहायला आली, तेव्हा 

सहज-सलुभपण ेएका तरुण मनाला जिा गदुगलु्या होतात तिा मलाही 

झाल्या. पढेु त्याांचा नकार आल्यानांतर अथाातच वाईट वाटलां. वावहनीच्या 

त्या बवहणीला मी अगोदर एकदोनदा पावहलेलां होतां आवण मला ती 

आविलेलीही होती. पण नकार आल्यानांतर वाटलां ती आपल्या नविबी 

नाही.आवण गप्प बसलो.वावहवननी एकदा ववचारलही की मला वाईट वाटलां 

का म्हणनू. मी प्राांजळपणे वतलो हो म्हणालो. अन मग गीतेचां लग्न 

ववहनींच्या बवहणीच्या वदरािी ठरल्याचां आमच्या मांिळींना कळलां. ते 

आमच्याकिच्या लोकाांना थोिां अपमानास्पद वाटलां. तिात आमच े

जीजाजी खिुाल सेठ आमच्या घरी आमच्या बवहणीला घेऊन आले.अन 

मग त्याांच्या िोक्यात ती गीतेचां हरण करून आणण्याची, पळवनू 
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आणण्याची भयांकर कल्पना आली. त्याांनी ती सगळ्याांच्या गळीही 

उतरवली. माझा स्वभाव पवहल्यापासनू वभत्ा अन वनरुपद्रवी होता. मला 

त्याांची ती कल्पना मळुीच आविली नव्हती. पण माझां काहीच 

चालण्यासारखां नव्हतां म्हणनू मी गप्पच रावहलो .म्हटलां दादा बघनू घेईल 

काय ते. पण खिुालसेठनी सवांना आपल्या योजनेत अिकवलां. अन पढेु 

ते सवा घिलां. 

 जे ववधी लीवखत होतां, तस-तसां ते घित गेलां, ह्ाविवाय दसुरां काय 

म्हणणार? त्या सगळ्या प्रकारानां खरां म्हणजे मी खपू भाांबावनू गेलो होतो. 

पण आत कुठांतरी चाांगलांही वाटत होतां. ह ेअसांचां राहो अिी मी परमेश्वराची 

प्राथाना करत होतो. पण ते तसां राहणार नव्हतां. ते घिल्यावर पढेु वषाा-दोन 

वषांनी जेव्हा पनु्सहा माझ्या लग्नाचा ववषय जेव्हा घरात वनघाला तेव्हा मात् 

“आता मला लग्नच करायचां नाही “ असां मी ठामपणे सवानंा साांवगतलां. मी 

ते मनािी पक्क ठरवनूच ठेवलां होतां. त्यात आपलां एकदा लग्न झालेल आह े

ही भावना तर होतीच पण जे झालां आवण जिा रीतीनां झालां अन त्याच े

आम्हाला भोगाव ेलागणारे पररणाम ह्ा सवा गोष्टीच्या कुप्रभावानां , लग्न 

ह्ा प्रकारावरून माझां मनच उिून गेलां. अन मी मग ठामपण ेह ेठरवलां. 

माझ्या ह्ा वनणायानां सवाात जास्त द:ुख ववहनींना झालां. त्याांनी माझी खपू 

समजतू काढण्याचा प्रयत्न केला. “ जे झालां ते झालां. त्यालाच  घेऊन बस ू

नका. तमुच्या पढेु तमुचां सवा आयषु्य पिलां आह.े ते असां बरबाद करू नका. 
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“ असां नाना प्रकारे त्याांनी मला अनेकदा समजवलां. ववहनी बद्दल माझ्या 

मनात वनताांत आदर होता. त्याांची तळमळ मला कळत होती. पण माझा 

वनणाय ठाम होता. मी त्याांना नम्रपण े प्रत्येक वेळी हचे साांगत होतो की 

वावहनी मला तमुची अवज्ञा करायची नाही आह.े पण एवढां सोिून दसुरां 

काहीही साांगा. मी खपू ववचार करून हा वनणाय घेतला आह.े दादानेही मला 

कधी समजाऊन तर कधी अवधकार वाणीनां साांगनू पावहलां. पण मी 

कोणाचांच काही ऐकायला तयार नसल्याने हळूहळू ह्ा ववषयावरची चचाा 

एकदाची थाांबली. “ कालाय तस्मै नम: “ 

-----oo----- 

  



 

72 
 

 सांध्याकाळ होत आली, तसा मी माझ्या 

ववचाराांच्या तांवद्रतनू जागा झालो. नदीच्या 

खिकावरून वाहणाऱ् या वनमाळ पाण्यानां हातपाय 

अन तोंि धतुलां अन माझ्या खेि यातल्या माझ्या 

घराकिे परतायला पाय उचलले..  

 

 

सिाप्त 
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ई साख्हत्य प्रख्तष्ठानचे हे पंधरावे वर्ष  

डॉ. बं. न. जाजू यांचं हे चौथे पुस्तक.  

िॉ. बांकटलाल जाज ूह ेइांवजवनयररांगचे प्राध्यापक. १९६६ पासनू ते ववववध 

इांवजवनयररांग कॉलेजाांत प्राध्यापक व प्राचाया होते. त्या काळच ेते IIT Doctorate. 

पण त्याांचा स्वभाव वनगवी, वमळून वमसळून रहाण्याचा आवण सवांकिून जे जे वमळेल 

ते ते विकण्याचा. इांवजवनयररांग आवण सांगीतच नव्ह ेतर व्यवहारज्ञानही. यातनू त्याांना 

मनषु्य स्वभावाचे व त्यातील गुांतागुांतीच्या व्यवहाराांचे जे दिान घिले ते त्याांनी 

आपल्या समथा लेखणीतनू अिरी आणले आवण अनेक वनयतकावलकाांतनू प्रवसद्ध 

केले. त्याचे ह ेअमलू्य पसु्तक ई सावहत्यच्या वाचकाांसाठी ते ववनामलू्य दते आहते.  

िॉ. बांकटलाल जाज ूयाांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामलू्य दतेात. असे लेखक ज्याांना 

लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या 

सदुवैाने गेली दोन हजार वष ेकवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांि. वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), िांभ ूगणपलु(े९पसु्तके), िॉ. 

मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), िभुाांगी पासेबांद(१४), अववनाि 

नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३९), अनील वाकणकर (९), 

फ्रावन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

विरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोिी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), ववनीता दिेपाांिे (७) उल्हास हरी जोिी(७), नांवदनी 
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दिेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोिी(३८), िॉ. वनमालकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुि 

विांगािे(२३), आनांद दिेपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), 

अरुण फिके(६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दिेपाांिे(५), वदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(१२), जगवदि खाांदवेाल(े६) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुुची नाईक(३) 

िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(९), श्याम कुलकणी(८), वकिोर कुलकणी, 

रामदास खरे(४), अतलु दिेपाांिे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा कवणाक(३), 

मांगेि चौधरी, प्र. स.ु वहरुरकर(३), बांकटलाल जाज ू(४), प्रवीण दवणे, आयाा जोिी 

असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके 

लाखो लोकाांपयंत ववनामलू्य पोहोचवतात.  

अिा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा सावहत्य विृ जागवतक 

पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य 

प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आवण 

या सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े  

 

आवण ग्रांथोपजीववये । वविेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी । 


