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

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

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

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

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

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

माझे र्त्रिल ई-र्ुस्तक (कथासिंग्रह)
माझे आजोबा कै . त्रिठ्ठल र्रशरु ाम उकले (र्र्पिेक्षक,
रा.छ.शािू िार्. इचलकरंजी) र्ांच्र्ा चरणी प्रथम अर्पण
करतो.

मनोगत
शाळेत वशकत असताना अभ्यासक्रमात असलेली पस्ु तके
वाचताना खपु कांटाळा यायचा. तेव्हा वाचन करण्यास नकोस
वाटायच. अकरावी बारावीचे कॉलेज हे सकाळी असायचे. त्यामळ
ु े
वदवसभर मोकळा वेळ असायचा. त्याच वेळेमध्ये मी अनेक
गोष्टींची पस्ु तके वाचण्यास सरु वात के ली. अनेक सोशल
मीवियामध्ये येणारे लेख, कववता आवण कथा वाचू लागलो. जसे
जसे माझे वाचन वाढू लागले, तसे तसे मी काही तरी वलवहण्याचा
प्रयत्न करू लागलो. त्यातनू कववता, कथा, लेख असे अनेक
सावहत्य वलहीत गेलो. ते वलवहलेले सावहत्य सोशलवमविया व
वृत्तपत् यासारख्या माध्यमातनू प्रवसध्द झाले. त्यावर अनेक
वाचकाच्ां या मला प्रवतवक्रया वमळू लागल्या. या प्रवतवक्रयेमळ
ु े मला
वलहीण्यास आणखी बळ आले, प्रेरणा वमळाली. आपण काहीतरी
वेगळां करू शकतो, वलहू शकतो असा आत्मववश्वास माझ्यामध्ये
वनमााण झाला. पढु े हाच आत्मववश्वास मनात बाळगनू वलखाण
चालू ठे वलो. वलवहणे व वाचन करणे चालू असतानाच मध्येच मी
काही कारणास्तव लेखनापासनू दरु ावलो. पण पढु े कोरोना व्हायरस
सारख्या महारोगामळ
ु े सांपणू ा देश लॉकिाऊन झाला. त्या
कालावधीमध्ये मला सोशलवमवियावर अनेक लेखक मांिळी

भेटले. त्यात नासा येवतीकर सराांसारखे मला मागादशाक भेटले.
सरानां ी मला सावहत्य सेवक समहू ात सहभागी करून घेतले. त्या
समहू ामध्ये सरानी दररोज कथा, कववता, लेख यासारखे पन्नास
वदवसाचा हा उपक्रम राबववले होते. या उपक्रमामळ
ु े माझ्यासारख्या
अनेक लेखकाना दररोज कावहतरी वलहीण्याची सवय लागली.
यामळ
ु े मी दररोज कथा, कववता वलहीत गेलो. हीच सवय माझ्या
अगां ी कायम रावहली. यातनु च माझ्या 'सौंदयाा' या पवहल्या
कथासांग्रहाचा जन्म झाला. माझ्या सौंदयाा या कथासांग्रहाला प्रवसद्ध
स्तांभलेखक नासा येवतीकर सराांनी प्रस्तावना वलहीली असनू ,
पस्ु तकातील कथा व त्यातील पात्ाच
ां ी खपु छानपणे ओळख करून
वदलेली आहे. हा कथासांग्रह प्रकावशत करीत असताना धमााबादचे
लेखक नासा येवतीकर सर, जालना येथील गणेश साळुांखे सर, वमत्
व नातेवाईक या सवाांची मला खपु मदत वमळाली.
"सौदयाा" हा कथासग्रां ह तम्ु हा वाचकानां ा नक्की आविेल
याची मला पणु ा पणे खात्ी आहे. तम्ु ही सवा वाचक मांिळी नक्की
वाचाल व त्यावर प्रवतवक्रया ही द्याल, असा ववश्वास तमु च्यावर
ठे ऊन मी माझे मनोगत थाबां वतो.
- प्रत्रतक त्रिजर् उकले, इचलकरंजी

प्रस्तािना

जीिनातील सत्र् बाबीिर प्रकाश टाकणारे
सौंदर्ाप कथासग्रं ि

इचलकरांजी म्हटले की कपि्यासाठी प्रवसद्ध असलेले गाव
म्हणनू ओळख वमळते. अश्याच या इचलकरांजी गावात आपले
वावणज्य शाखेतील पदवीचे वशक्षण नक
ु तेच पणू ा के लेला प्रवतक
ववजय उकले नावाचा एक यवु क सावहत्य क्षेत्ात पाऊल
टाकण्यासाठी धिपि करतो. बारावीपासनू त्याला वाचनाची व
लेखनाची आवि होती. सवि असली की आवि वनमााण होतेच
होते. सोशल मीवियाच्या माध्यमातनू असे अनेक यवु ा मांिळी
सावहत्याच्या क्षेत्ात पदापाण करत आहेत, ही खरोखरच आनदां ाची
बाब आहे. प्रवतक देखील गेल्या वर्षी सावहत्य सेवक समहु ात
दाखल झाला. या समहु ात लॉकिाऊनचा काळ घरात बसनू
कांटाळून जाऊ नये म्हणनू रोज एक लेख वलवहण्याचा उपक्रम
पन्नास वदवस चालववले. त्यानांतर रोज एक कथा वलवहण्याचा व
वाचण्याचा उपक्रम देखील घेण्यात आला. त्यात प्रवतकने
उत्स्फूतापणे सहभाग नोंदवत आपली लेखन कला ववकवसत के ली.

याच लॉकिाऊनच्या काळाचा फायदा कथा लेखनात घालवनू
अवघ्या एक दोन वर्षाात सावहत्याच्या क्षेत्ात कथा लेखक म्हणनू
दमदार पाऊल टाकत असल्याबद्दल प्रवतकचे प्रथमतः मनःपवू क
ा
अवभनांदन करावेसे वाटते.
प्रवतक उकले याांचा सौंदयाा नावाचा कथासांग्रह वाचकाच्ां या
समोर येत आहे. त्याच
ु े
ां ा हा पवहला ववहला कथासग्रां ह आहे. त्यामळ
या सांग्रहात लेखकाकिून फार मोठी अपेक्षा वनवित नाही. पण कथा
वाचताांना वाचक देहभान हरपनू कथा वाचेल हे मी खात्ीपवू ाक सागां ू
शकतो. कारण त्यानां ी या सग्रां हात तसे खपू छान ववर्षय, ज्वलतां
प्रश्नावरील कथानक आवण काही कथेतनू मागादशान देखील वमळते.
सध्या कोरोना व्हायरसमळ
ु े सवात् लॉकिाऊन आहे. त्याच धतीवर
शेजारची काकू ही पवहली कथा वाचकाांना अतां माख
ु करायला
लावते. कथेचा नायक आपल्या दोन भाऊ आवण दोन बवहणीला
शेजारच्या काकूच्या मदतीने कसा मोठा करतो ? काकांू चे मल
ु ां
असनू देखील नसल्यासारखे वागतात. समाजातल्या काही गोष्टीवर
लेखक कथेतनू प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करतो. दारूवर
आजपयांत अनेकानां ी कथा वलवहल्या आहेत आवण यापढु े देखील
वलवहल्या जातील. प्रत्येकाांचे साांगणे एकच ते म्हणजे दारू वपणे हे
सांसाराच्या प्रगतीसाठी वाईट असते. घरातील लहान मल
ु ावां र वाईट

सस्ां कार होतात. दारूमक्त
ु माझां गाव या कथेत प्रशातां हा शाळेत
जाणारा ववद्याथी गाव दारूबदां ी करण्यासाठी कसा प्रयत्न करतो हे
वाचण्यासारखे आहे. बालपणीची मैत्ीण जर दःु खात आवण अत्यतां
कष्टात वदसली तर बालपणीच्या वमत्ाचा जीव तीळ तीळ तटु तो.
वतला काहीतरी मदत करावे अशी भावना मनात वनमााण होते
अशीच शवमालाचा सांसार या कथेत वदसनू येते. त्याचसोबत वयात
न आलेल्या मल
ु ीचे बालपणी वववाह लावल्याने काही नक
ु सान
होते हे ही या कथेतनू वाचण्यास वमळेल. वमत्ाने के लेल्या मदतीमळ
ु े
शवमालाचा सांसार कसा फुलतो हे ही वाचण्यासारखे आहे.
गररबीमळ
ु े माणसू वशक्षण घेतो. सतां बवहणाबाई यानां ी म्हटले आहे
की, आधी हाताला चटु का, मग वमळते भाकर. तर समथा रामदास
स्वामी म्हणतात आधी कष्ट मग फळ, कष्टेववना सवा वनष्फळ. दहा
रुपयाचां ा मोबदला ह्या कथेत अत्यतां गरीब घरातील सतीशची
कहाणी साांवगतली आहे. तो वजल्हावधकारी होतो पण दहा रुपयाांची
नोट मात् नेहमी जवळ का ठे वतो याचे सांदु र कथानक के ले आहे.
प्ु तकवचे िीर्ाक असलेली कथव म्हिजे सौंदयवा. नकोिी
असलेली िल
ु गी कचऱ्यवच्यव डब्यवतनू झोपडपट्टी िध्ये िोठी होते
आशि नशिबवने शचत्पटवत जवते आशि तेथे शतलव कोि कोि
भेटतवत ? खपू सांदु र र्ळि घेत शलशहलेली कथव आहे. सिवजवतील

नकोिी प्रर्ृत्ती कधी सांपते ? नकोिी म्हिनू िल
ु गी टवकून देिवऱ्यव
आई-बवबवनां व एक चवगां लव पवठ यवर्र भवष्य करिवरी कथव आहे.
जीर्नवत िैत्ी जेर्ढी सवथ देऊ िकते तेर्ढां घवत देखील करते हे
घवत िैत्ीचव यव कथेत र्वचवयलव शिळेल. श्रीिांत घरवतली िल
ु गी
प्रीती र् गरीब घरवतील रिेि यवांचे प्रेि कसे फुलते ? यव दोघवच्ां यव
िैत्ीचव फवयदव त्यवचे शित् सांदीप र् अिय कसे उचलतवत यवची
कहविी एखवद्यव शचत्पटवप्रिविे र्वटवयलव लवगते. घरवत दवररद्र्य
असेल, गररबीिळ
ु े हुिवर िुले किी र्वयव जवतवत ? यवचे उत्ति
निनु व दवररद्र्यवचव र्वरसव यव कथेत र्वचतव येईल. िवळेकरी शित्
योगेि यवचे िवलेय जीर्नवतील अनेक बवर्ळट शक्से पढु ील
कथेत बवर्ळट योग्यव िध्ये शिळेल. असे शित् नेहिी इतरवांनव सख
ु ी
र् आनांदी ठे र्ण्यवचव प्रयत्न करतवत. म्हिनू लेखक िेर्टी हे
सवगां वयलव शर्सरत नवहीत की योग्यव सवरखे शित् असवयलवच हर्े.
प्रत्येकवांनव िांबु ईचे आकर्ाि असते. जीर्नवत एकदव तरी िांबु ई
पहवर्ी असे र्वटते. तर कवही यर्ु कवांनव िांबु ईची चांदरे ी दशु नयव
खिु वर्त असते. यवच लोभवपवयी कवही यर्ु क आपले घरदवर सोडून
िांबु ईत येतवत पि त्यवांची येथे फसर्िक
ू किी होते यवची िवशहती
अनोळखी िबांु ई यव कथेतनू देण्यवचव प्रयत्न खपू सदांु र आहे. यव
कथवसग्रां हवतील िेर्टची कथव म्हिजे पक्यवचां लफडां. िीर्ाक

र्वचनू र्वचकवच्ां यव िनवत अनेक तका शर्तका चवलू होतवत. कथव
र्वचतवनां व पक्यवचां पढु ां कवय होईल असेच र्वटत रवहते.
लेखकविध्ये कथविैली शलशहण्यवचे कसब असनू त्यवनां ी अजनू
र्वचनवर्र भर द्यवर्े. त्यवचसोबत एखवदी कवदबां री शलशहण्यवचव
प्रयवस देखील करवर्व असे सचु र्वर्े र्वटते. त्यवांच्यव पढु ील लेखन
सिृद्धी होत रवहो हीच सशदच्छव ...!
- नासा र्ेवतीकर, स्तभ
िं लेखक, धमााबाद
तज.नािंदेड9423625769

सदर प्ु तकवतील कथव यव
पिू ापिे कवल्पशनक आहेत. त्यवचां व
र्व्तशर्क व्यक्ती, स्थळे व घटना
याच्ां याशी कवहीही सबां धां नवही. असा
सबां धां कोठे ही आढळल्यवस तो
शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.
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शेजारची काकू

कोरोना सारख्या महारोगामळ
ु े सांपणू ा देश लॉकिाऊन
असताना. मी पवहल्याांदाच घरात इतका वेळ थाांबलो होतो.
लॉकिाऊनमळ
ू े बाहेर पिणे ही मवु श्कल झाल होत. वहरवी
कामाच्या व्यापामळ
ु े वेळ कसा जायायचा ते कळत नव्हत. पण
आज वेळ जाता जात नव्हता. त्यामळ
ु े मी माझ्या रुम मध्ये जाऊन,
दरवाजा पढू े ढकलनू एकटाच शाांत खोलीत बसलो. अचानक
सगळ वातावर शातां असल्याने, मला माझ बालपण आठवल. मी
आवण माझे दोन भाऊ आवण दोन बवहणी व विील असा आमचा
पररवार. मी सगळ्यात थोरला व माझी दोन नांबरची बहीण म्हणजेच
कमल आवण वतच्या खालोखाल दोन भाऊ राम व श्याम आवण
सगळ्यात धाकटी बहीण म्हणजेच सरस्वती. सरस्वती जेव्हा
जन्मली त्याच वदवशी आम्हची आई आम्हा सगळ्याांना पोरख
करून वनघनू गेली. आमचे बाबा शेतकरी असल्याने, पहाटे चार
वाजता शेतात जायायचे. ते अकरा वाजता घरी आल्यावर
आमच्यासाठी जेवण करायचे. मला म्हिवयचे, तम्ु ही सगळीजण
जेवनू घ्या. अस सवांगनू ते माझ्यावर सगळ्या भवांर्डवची जबवबदवरी

टाकून शेतात परत जायायचे. कमलला थोि समजत होत, पण दोन
भावासनी आवण सरस्वतीला चारवाव लागत होत. विील दररोज
सकाळी गेल्यावर मला सगळ्याांना उठवनू अघां ोळ घालनू , त्याांच
मेकप-पौंिर करून त्याांना शाळेत सोिायच. मग मी माझ आवरुन
शाळेत जायायचो. पढु े जस-जसे आम्ही मोठे होत गेलो, तसे कमल
व राम-श्याम स्वतःची कामे स्वतः करू लागले. आता फक्त
सरस्वतीलाच आवरावे लागत होत.
पढु े आम्ही एके क वगा जसे पढु े जात होतो, तसा प्रत्येकावां र
अभ्यासाचा ताण वाढत होता. नतरां सगळ्याचां ा अभ्यास देखील
सरु ळीत चालू झाला. मी दहावीला असतानाच आम्हच्या घरावर
काळानां घात के ला. आम्हचे विील आम्हा सवााना सोिून, या
जगातनु वनघनु गेले. तेव्हा कमल नवीला व राम-श्याम सातवी व
आठवीला होते. तर छोटी सरस्वती देखील इयत्ता चौथी मध्ये
वशकत होती. आता या सगळ्याची व त्याच्ां या वशक्षणाची
जबाबदारी माझ्यावर येऊन पिली. तेव्हा मी ठरवल होत, शेती
करायची पण आम्हची शेती सावकाराकिे गघाांण होती. त्यामळ
ु े
मी दसु ऱ्यवच्या शेतात कामाला जाऊ लागलो. दहावी असल्याने
शेतातनु आल्यावर अभ्यास करायचो. कमल ही मोठी झाल्याने ती
घरची सवा कामे करून, वतही माझ्याबरोबर अभ्यासाला बसायची.

एक वदवशी माझी छोटी बवहण सरस्वतीला रात्ीचा अचानक ताप
आला. वतने िोळे पाधां रे के ले होते. आम्हाला काहीच समजत
नव्हत. तेव्हा श्यामने शेजारी असलेल्या काकूना बोलवनू आणल.
त्या काकूनी सरस्वतीच्या िोक्यावर गारपाण्याच्या पट्टया ठे वल्या
व रात्भर त्या सरस्वती जवळच थाांबल्या. आमच्या शेजारी
राहणाऱ्यव या काकू जास्त कुणाबरोबर बोलत नसत. त्याच्ां या घरात
काकू व त्याच
ु गी
ां ा म्हातारा नवरा दोघेच राहायचे. त्यानां ा एक मल
व एक मल
ु गा आहे. पण त्या दोघाणीही आपापल्या मजीने लग्न
के ल्याने ते आईविीलाना बघत नसत. त्यामळ
ु े हे दोघे काही
मवहन्यापवु ी आम्हच्या शेजारी भाि्याने राहण्यास आले होते.
आज त्या काकू स्वत:च्या मल
ु ीप्रमाणे सरस्वतीची काळजी घेतली.
सरस्वतीचा ताप उतरला. पढु े त्या काकू आम्हच्यात वमळुन
वमसळून वागु व बोलू लागल्या. सरस्वतीचा तर त्या काकांू वर
जीवच चढला होता. त्यामळ
ु े सरस्वती आम्हच्यात कमी व
काकांू च्या घरीच जास्त असायची. सरस्वतीच्या नादाने कमल व
राम-श्याम देखील काकू जवळ असायचीत. पढु े काकूनी कमला
सगळा स्वयपाक वशकवला. एक मल
ु गी म्हणनु कस वागायच व
जगायच त्याच योग्य सस्ां कार ही काकांू नी कमला वदल. या काकांु मळ
ु े
आम्हा बवहण-भावांिाणा आईची माया वमळाली. माझा दहावीचा
पेपर जवळ येत असल्याने मला अभ्यासाकिे लक्ष द्यायच होत.

तेव्हा या काकुनी साांवगतल, तझु े पेपर होऊस पयात तम्ु हच्या
सगळयवच्ां यव जेवणाची जबाबदारी माझी. कमल मला स्वयां पाक
करण्यासाठी मदत करे ल. तर सरस्वतीलाही शाळेत आवरून
पाठवण्याची ही जबाबदारी माझी. तू आता फक्त अभ्यास करायच.
माझा अभ्यासही जोराने सरू
ु झाला. काही वदवसानी पेपर सरू
ु
होऊन कधी सांपले ते कळलेच नाही. पढु े काही वदवसातच वनकाल
ही जावहर झाला. तेव्हा माझा स्वत:वरच ववश्वास बसला नव्हता.
कारण मी तालक्ु यातनु पवहला आलो होतो. मी आई-वविलाांच्या
फोटोला पाया पिून, काकांू चा आवशवााद घेतला. तेव्हा त्या रात्ी
काकूने मला ववचारल, बाळ आता पढु च वशक्षण कुठे घेणार. कारण
तल
ु ा वशकूण खपु मोठ होऊन, तल
ु ा तझ्ु या दोन्ही बवहणीच लग्न
करायच आहे. त्यासाठी तल
ु ा पढु े वशकावच लागेल. तेव्हा मी
काकूला म्हणालो, काकू बास झाल वशक्षण माझ. लग्ां नतर करायच
आहे बवहणीच, त्यासाठी मी शेतात खपु कष्ट करून पैसा गोळा
करीन. हा काकू मी जर वशकायच म्हणल तर मला शहरात जाव
लागणार. मग इकिे बवहण भावाच कस होणार. तेव्हा काकू म्हणते,
तु आयष्ु यभर शेतातच राबणार आहेस का? हा मग रावहला तझ्ु या
बवहण-भावाचा प्रश्न, अरे त्याच्यासाठी मी आहे की, तु कशाला
काळजी करतोस. तु आशि तझु ी भावांिे मला मल
ु ाप्रमाणे आहेत. तु
वशकाव अशी माझी खपु इच्छा आहे. तू तझ्ु या आईच स्वप्न पणु ा

नाही करणार का? अस काकू म्हणताच, मी काकांू ना वमठी मारली.
काकूच्या रूपाने मला माझी आईच भेटली होती. काकूने माझ्या
िोळ्यातनु आलेले अश्रु हाताने पसु ले. दसु ऱ्यव वदवशीं मी
शहरातल्या मोठ्या कॉलेज मध्ये ऍिवमशन घेतल. तालक्ु यातनू
पवहला आलेलो असल्याने. माझ्या पढु ील वशक्षणाची सगळी
जबाबदारी माझ्या शाळेन उचलली होती. त्यामळ
ु े मला शहरामध्ये
चागां ल जेवण व राहण्याची सोय ही उत्तम होती. त्यामळ
ु े माझा
अभ्यास देखील चागां ला व्हायचा. वतकिे काकू माझ्या भावांिाची
काळजी घेत असल्याने माझी वतकिची काळजीच वमटली होती.
पढु े माझ वशक्षण पणु ा झाल्यावर, मला मबांु ईतल्या एका मोठ्या
कांपनीमध्ये चाांगल्या पदाची नोकरी लागली. इकिे कमल ही
वशकली असल्याने, वतला देखील एल.आय.सी. ऑवफस मध्ये
नोकरी लागली. राम-श्याम ही अजनु वशकत होते. तर माझी सवाात
धाकटी बवहण व काकूची लािकी सरस्वतीने मात् नवीमध्ये
असतानाच, वशक्षणाला रामराम के ला. पढु े पाच सहा वर्षााच्या
कालावधी मध्ये काकांू नी माझ, कमलच व राम-श्यामच स्वतः च्या
मल
ु ाांन प्रमाणे आम्हच लग्न लावनू वदल. पढु े काकूनी सरस्वतीच
ही लग्न ठरवल. त्या लग्नाच्या कालावधी मध्ये काकूचे पती
महादेव काका देवाघरी वनघनू गेले. वविलाना वनरोप देण्यासाठी
त्याांची दोन्ही मल
ु े आलीत. पण अांत्यववधी झाल्यावर, ते काकूना

त्याच्ां याबरोबर घेऊन न जाता गेले. त्याच काकूना खपु वाईट वाटत
होत. आता आम्ही सगळ्या भाविां ानां ी ठरवल की, "ज्या वेळी
आम्हाला आईच्या मायेची गरज होती, तेव्हा या काकूने आम्हाला
आईची माया वदली. आता या काकुला म्हातारपणी मल
ु ाांच्या
आधाराची गरज आहे, तर आता आपण या काकू आईला
शेवटपयात साभां ाळायच." तेव्हा पासनु काकू आम्हच्या जवळच
राहु लागल्या. थोि्या वदवसानी दख
ु ातनु सावरल्यावर सरस्वतीच
लग्न देखील झाल. तेव्हा सरस्वतीने काकुजवळ हट्टच धरला होता
की, तु माझ्याबरोबर माझ्या सासरी येऊन राहायच. सरस्वतीचा
झालेला नवरा देखील एक अनाथ मल
ु गा होता. त्याने स्वतः कमवनू
वशकून एक मोठा अवधकारी झाला होता. त्यामळ
ु े त्याला देखील
आईच्या मायेची गरज होती. त्याने देखील काकांु किे हट्ट के ला,
त्याच्ां याच्या बरोबर येण्याचा. तेव्हा ना ई-लाजाजाने काकुला,
सरस्वती बरोबर वतच्या सासरी राहण्यास जावाव लागल. आता
सगळी भाांवांिे व काकू सख
ु ात होती. पढु े काही वर्षोनी काकू
आजारी पिू लागल्या. तेव्हा आम्ही सवा भाांविे सरस्वतीच्या घरी
एकत् जमलो होतो. तेव्हा आम्हा सवााना एकत् पाहुन काकुनी
आम्हाला जवळ घेतल आशि तेव्हा अचानक कुणाच्या ही न
कळत, माझ्या लािक्या काकूनी या जगाचा वनरोप घेतला.

पप्पा, ओ पप्पा...! अशी हाक माझ्या कानी आली. तेव्हा मी
माझ्या भतु काळातनु बाहेर आलो. तेव्हा माझ्या लािक्या काकूची
आठवण खपु येत होती. माझ्या िोळ्यातनु पाणी तपाटप खाली
पित होत. माझ्या मल
ु ीने मला प्रश्न ववचारला, पप्पा तम्ु ही का रित
आहात. तेव्हा मी म्हणालो, अरे बाळ मी या बांद खोलीत बसनु , मी
माझ्या आयष्ु यात घिून गेलल
े ा भतु काळ उघिून पाहत होतो. तेव्हा
मला माझ्या शेजारी राहणाऱ्यव काकांू ची खपु आठवण आली.
बाळ, आज फक्त आशि फक्त त्या काकुमळ
ु ेच मी, तझु े दोन काका
आशि दोन आत्या आज या जगासमोर ताठ मानेने उभे आहोत.

दारूमुक्त माझं गाि

कोल्हापरू जवळ असलेल्या छोट्याश्या गावातला प्रशातां हा
मल
ु गा. प्रशाांतचे कुटूांब चार वर्षाापवू ी मांबु ईहून या छोट्याश्या
गावामध्ये स्थलाांतर झाले होते. गाव छोट व खेिकर असल्याने
प्रशातां ला त्या गावात करमत नव्हत. प्रशातां हा सहा ते सात वर्षाांचा
मल
ु गा, वविलाांच्या अचानक बदलीमळ
ु े प्रशाांतला या गावात याव
लागल होत. प्रशाांतचे विील कोल्हापरू जवळ असलेल्या एका
(एम.आय.िी. सी.) कांपनीमध्ये कामाला होते. पगार ही थोि्या
पैकी चागां ला वमळत असल्याने, ते या गावातच सेटल व्हायच
ठरवले. प्रशाांतच्या घरामध्ये प्रशाांतचे आई-विील व एक मोठा
भाऊ असा पररवार.
आता प्रशातां बारा वर्षाांचा आहे. तर त्याचा मोठा भाऊ अठरा
वर्षाांचा. आता प्रशाांतला या गावाची सवय झाली होती. गावात
त्याच्या वारगीच्या अनेक चाांगल्या वमत्ाांशी त्याची मैत्ी झाली
होती. तसेच प्रशातां च्या वविलाच
ां ी ही, त्याच्ां या बरोबर च्या वमत्ाश
ां ी
ही चाांगलीच जोि जमली होती. प्रशाांतचे विील कामावरून

सध्ां याकाळी सहा वाजता घरी यायचे ते लगेच गावातल्या वमत्ानां
बरोबर बाहेर जायायचे. ते येताना दारू वपऊनच यायचे. इतके दारू
प्यायचे की, घरी आल्यावर प्रशाांतला व प्रशाांतच्या आईला
मारहाण करायचे. प्रशाांतचे विील मांबु ईत असताना दारू वपत
नव्हते. पण गावाकिे आल्यावर त्याांना सवय लागली होती. या
गावातले सवाच गावकरी व तरूण वपढी दारूच्या आहारी गेले होते.
हळूहळू प्रश
ां ातचा मोठा भाऊ देखील दारूच्या इतका आहारी गेला
होता की, त्याला आणण्यासाठी प्रशाांतला जावाव लागायच. हे
फक्त प्रशाांतच्या घरी न घिता, गावातल्या प्रत्येकाच्या घरात
घिायच. गावातले लोक शेतातनु व कामावरून घरी आल्यावर
गावात असलेल्या देशी दारूच्या दक
ु ानापढु े राांगच लावायचे. हा
रोजचा क्रम सगळ्याांचा ठरलेला होता. त्यामध्ये प्रशाांतचे विील
देखील असायचे.
एक वदवस प्रशातां , त्याच्या एका वमत्ाच्या घरी अभ्यासाला
गेला होता. तेव्हा प्रशाांतच्या वमत्ाची आई रित होती. त्याच्या
वमत्ाला प्रशाांतने ववचारले, अरे तझु ी आई का रिते. तेव्हा तो वमत्
म्हणाला, अरे आज आम्हच्या घरातल सगळ किधान्य सपां ल
आहे. आज दपु ारी आम्ही जेवलो सध्ु दा नाही. माझ्या विीलाांनी
पैसे ही वदले नाही. हे साांगत तो वमत् रित होता. वततक्यात

प्रशाांतच्या वमत्ाचे विील दारू वपऊन घरात येतात. तेव्हा ते
आपल्या बायकोला जेवायला वाढ अस सागां तात. तेव्हा ती माता
म्हणते, आज जेवन के लेल नाही. तेव्हा ते वमत्ाचे विील त्या
मातेला मारहाण करण्यास सरु वात करतात. विीलाांना
आिवण्यासाठी गेलेला प्रशाांतच्या वमत्ाला ही मारहाण करतात.
प्रशाांतला खपु राग येत असतो. प्रशाांत रागाने आपल्या घरी जातो.
आपल्या आईकिून थोि फार का होईना जेवण घेऊन, त्या
वमत्ाच्या घरात नेहुन देतो. तेव्हा कुठे त्या दोघाांच्या पोटात दोन घास
जाते. अशी पररवस्थती प्रशातां ला प्रत्येकाच्या घरात वदसत होती.
प्रशातां रात् भर हाच ववचार करत असतो. दसु ऱ्यव वदवशी प्रशातां
सायकाळी पाच वाजता शाळा सटु ल्यावर घरी येतो. तेव्हा प्रशाांतचे
विील देखील सहा वाजता येतात. आज प्रशाांतचे वविल
वमत्ाबां रोबर न जाता घरीच बसलेले असतात. कारण आज ते जरा
चेहऱ्यववरून अश्यक्त वाटत होते. सात वाजण्याच्या समु ारास
प्रशाांत अभ्यास करीत असताना, त्याच्या विीलाांना अचानक
रक्ताची उलटी होते. त्याांना दवाखान्यात नेण्यात येत. िॉक्टर त्याांना
साांगतात, दारूच्या आती सेवनामळ
ु े त्याच्या वलव्हरला सजू आली
आहे. त्यामळ
ु े त्यानां ा इथनू पढु े स्वतःची काळजी घ्यावी लागणार.
नाहीतर त्याच्ां या जीवाला पढु े धोका आहे. प्रशाांतच्या विीलाांना
चार-पाच वदवसानी विचाजे देण्यात आला. काही वदवस प्रशाांतच्या

विीलाांनी आराम के ला. पण त्यानांतर ते पन्ु हा दारू वपऊ लागले.
प्रशातां च्या शाळेतल्याच एका वमत्ाच्या विीलाचां े दारू वपऊन मत्ु याु
झाला होता. त्यामळ
ु े त्याचे सांपणु ा कुटुांब वाऱ्यावर पिले. प्रशाांत
याच गोष्टींचा ववचार रात्भर करीत होता. त्याला पहाटे कुठे तरी झोप
लागली. दसु ऱ्यव वदवशी शवनवार असल्याने, सकाळची शाळा
होती. प्रशाांत आज सकाळी लवकरच सािेसहा वाजता शाळेमध्ये
गेला होता. शाळेमध्ये गेल्यावर वशपाई मामाने प्रशातां ला ववचारले,
अरे प्रशाांत एवढ्या लवकर का आलाईस. शाळा आठ वाजता
आहे ना. काय नाही ओ मामा, झोप येत नव्हती आवण घरात बसनू
काय करायच. त्यामळ
ु े आज लवकर आलोय. अस प्रशातां ने वशपाई
मामाला साांवगतले. तेव्हा वशपाई मामा म्हणाले, बर ठीक आहे. बस
इथे पेपर वाचत, मी वगा उघिून येतो. अस म्हणनू वशपाई मामा
वतथनू वनघनू गेले. प्रशातां थोिा वेळ इकिे वतकिे करून टाईमपास
म्हणनू पेपर हातात घेतला. ठळक अक्षरे वाचत बसला. तेव्हा
त्याची नजर आतल्या पानावर असलेल्या बातमीवर गेली. ती
बातमी बघनू प्रशाांत आांनदी झाला. त्याांनी ती बातमी वाचण्यास
सरु वात के ली. ती बातमी अशी होती की, "साांगली वजल्ह्यातील
आज एक गाव दारूमक्त
ु झाल." ही बातमी वाचनू प्रशातां ला अस
कळाल की, आपण दारूवर बांदी आणू शकतो. त्याला या योजनेची
सांपणू ा मावहती हवी होती. वततक्यात शाळेचे मख्ु याध्यापक शाळेत

आले. तेव्हा प्रशाांत मख्ु याध्यापक सराांकिे गेला. आवण सराना तो
पेपर दाखवला. तेव्हा प्रशातां सराना म्हणाला, सर मला देखील
आपल गाव दारूमक्त
ु गाव करायचां आहे. आज आपल्या
गावातील सवाच लोक दारूच्या आहारी गेले आहेत. त्यामळ
ु े
काहीजणाचा मत्ु यू देखील झालेला आहे. सर आज माझे विील व
माझा मोठा भाऊ सद्ध
ु ा या व्यसनाच्या आहारी गेले आहेत. उद्या
याच्ां या नादां ान माझ्याबरोबरची वपढी देखील व्यसनाच्या आहारी
जाऊ शकते. त्यामळ
ु े मला आपल गाव व्यसनमक्त
ु करायच आहे.
या बारा तेरा वर्षााच्या मल
ु ाचे बोलने ऐकून सराांचे िोळे भरून आले.
सरानी प्रशातां चे कौतक
ु करून त्याला या योजनेची मावहती वदली.
त्यासाठी प्रशाांत तल
ु ा गावातल्या सांपणु ा लोकाांना दारू त्याांच्या
वजवाला वकती घातक आहे. ते पटवनू वदले पावहजे. सरकार किून
एक फोमा वमळतो. तो फोमा भरून त्यावर गावातल्या प्रत्येकाचां ी
नावे व सह्या घेऊन ते शासनाकिे पाठवायचे. मग काही वदवसानी
शासनाचे अवधकारी गावात येऊन, सगळ्याांना प्रत्यक्ष पणे
ववचारतील. तम्ु हाला या गावात दारूदक
ु ान हवे की नको. शासन
दक
ु ान बांद करायच की नाही हे गावातल्या लोकाांचे म्हणने ववचारात
घेऊन ठरवत. शासनाच्या माणसाना ववचार पटला तर लगेच ते
दक
ु ान कायम स्वरूपी बांद करतात. हे सगळ ऐकून प्रशाांत सराांना
म्हणतो, सर मी हे सगळ लवकरात लवकर करे न. त्यासाठी

लागणारा फोमा मला कुठे वमळेल. तेव्हा मख्ु याध्यापक सर म्हणात,
प्रशातां बाळ तल
ु ा फोमा उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी माझी.
सोमवारी लगेच सर प्रशाांतला बोलवतात. प्रशातां च्या समोरच,
प्रशाांतच्या नावाने फॉमा भरुन त्याच्या हातात देतात. त्याखाली
प्रशाांतला स्वतःची सही करण्यास साांवगतात. फोमाच्या पाठीमागे
गावातील सगळ्याांची नावे व सह्या घेण्यास साांगतात. शाळा
सटु ल्यावर प्रशात ही बातमी आपल्या वमत्ाना सागां तो. प्रशातां ची
ही कल्पना सवा वमत्ाांना आविते. प्रशाांतची ही कल्पना एका वमत्ाने
आपल्या आईला साांवगतली. तो वमत् आईला साांगत असताना,
त्याच्या वविलानां ी ऐकली. त्या विीलानां ी ही गोष्ट दारू ववकणाऱ्यव
मालकाला साांवगतली. मालक सांतापला. त्याांन सवा दारूि्याांना
याांच्या ववरोधात भिकवल. आपापल्या घरच्याना आपल्या
पध्दतीने टाकीत द्या. नाही तर आपल्याला परत कधीच गावात दारू
वमळणार नाही. अस साांवगतल्याने गावातली सवा दारूिे भिकून
आपापल्या मल
ु ाबाळाांना मारहाण करू लागले. त्यात प्रशाांतचे ही
विील होते. काही वदवस या योजने बद्दल कुठे बातचीत के ले नाही.
सगळे दारूिे लोक शातां झाले होते. काही वदवसाांनी गावची जत्ा
होती. तेव्हा प्रशातां ला एक कल्पना सचु ली. गावातल्या सगळ्या
मल
ु ा मल
ु ीना एकत् घेऊन, यात्ेत नाटक बसवायच त्यान ठरवल.
त्या नाटकातनु जेविा व्यसनमक्त
े देता येईल वततका
ु ी साठी सांदश

द्यायचा. अस प्रशातां ने सगळ्या मल
ु ा-मल
ु ीना साांवगतल. दसु ऱ्यव
वदवसापासनू तालवमला सरु वात झाली. नाटक बसल. काही
वदवसातच यात्ा चालू झाली. या मल
ु ानी यात्ेत आपल नाटक
सादर के ल. त्यातनु त्याांनी दारू वपल्यामळ
ु े माणसाला कसा त्ास
होतो. याच उत्तम उदाहरण वदल. त्याांच्या घरच्याांना होणारा त्ास,
दारूवपल्यामळ
ु े होणारे आजार, दारूमळ
ु े होणारे नक
ु सान, दारुमळ
ु े
उदवस्थ झालेले आतापयातचे कांु टूब, दारूमळ
ु े मतु ृ झालेल्याची
पररवस्थती या सगळ्याचे सादरीकरण या मल
ु ाांनी यात्ेत करून
दाखवल. त्याच बरोबर दारूबांदी ची योजना सद्ध
ु ा पटवनू
सावां गतली. या मल
ु ाच
ु
ां ां नाटक पाहून सगळ्या बायकानां ा कौतक
वाटत होत. ज्या मल
ु ाांनी नाटकात काम के ल होत. त्यातल्या पन्नास
टक्के मल
ु ाांच्या पालकाांनी आज पासनू दारू सोिली. असे आपल्या
मल
ु ानां ा वचन वदल होत. सपां णू ा गावात आता चचाा रांगली, ही मल
ु े
आता गावात दारूबांदी के ल्यावशवाय गप्प बसणार नाहीत.
एकीकिे दारू ववकणार मालक, काही माणसाना अस वशकवत
होता की, गावात जर शासनाची माणसे आलीत आवण त्याांनी जर
ववचारलां तम्ु हाला दारूबांदी गावात हवी आहे का? तेव्हा तम्ु ही
त्यानां ा साफ नकार द्यायचा. ही बातमी प्रशातां ला ही कळाली, तेव्हा
प्रशाांतने आपल्या पालकाांच्या व वमत्ाच्या मदतीने गावातल्या सवा
बायकाांची एकी करून, त्या फॉमा वर नावे व सह्या घेऊन तो फॉमा

शासनाकिे पाठवला. काही वदवसाांनी कळाल, आज शासनाची
माणसे गावात येणार आहेत. तेव्हा दारूबदां ीला ववरोध करणारया
माणसानी गावच्या येशीवर शासनाच्या माणसाना आिवल. त्याांना
साांवगतल.ां आम्हचा दारुबांदीला ववरोध आहे, तम्ु ही परत जावा.
वततक्यात प्रशातां गावच्या येशीवर गावातल्या सवा बायकाांना व
मल
ु ाांना घेऊन आला. आवण सवाजण मोठां मोठ्यानी घोर्षणा करू
लागले. "गावात दारु बदां ी झालीच पाहीजेल, गावात दारू बदां ी
झालीच पावहजे." हे सवा वचत् पाहता शासनाच्या आवधकाऱ्यवनी
ओळख. सवा परुु र्ष दारूबांदी ववरोधात आहेत. तर सवा मवहला व
मल
ु े दारूबदां ी च्या बाजनू े आहेत. तेव्हा अवधकारी ही आता
गोंधळून गेले होते. शासनाच्या एका अवधकाऱ्यवने गावातनू
आलेला फॉमा हातात घेतला. ज्याने अजा के लाय, त्याच नाव
मोठयाने वाचल, त्याला पढु े येण्यास सावां गतल. तेव्हा बारा-तेरा
वर्षााच शेंम्बि पोरग म्हणजेच प्रशाांत पढु े आला. तेव्हा ते अवधकारी
पन्ु हा गोंधळले. गावातली सवा लहान मल
ु े त्या अवधकाऱ्यवांना हात
जोिून म्हणाले, साहेब काहीही करा पण आम्हच्या गावात दारू
बांदी करा. शासनाचे अवधकारी थोिा वेळ गप्प उभारून एकमेंकाशी
चचाा करून , त्या पोराच्या ववनतां ीला मान देऊन व प्रशाांतच्या या
धािसीपणामळ
ु े अखरे त्या आवधकाऱ्यवनी गावातल्या दक
ु ानाला
कायमच टाळ लावण्यास साांवगतल. हे ऐकतास गावातली सवा

बायका पोर आनांदाने नाचू लागली. गावात दारूबांदी झाल्यामळ
ु े
अनेकाचां ी सवय मोिून गेली. अखेर प्रशातां च गाव दारूमक्त
ु झाल.
पेपर, न्यजु चॅनलवर प्रशाांतने दाखवलेल्या धािसी कृ त्याची चचाा
रांगू लागली. शाळेकिून गावात प्रशाांतचा मोठा सत्कार के ला गेला.
तेरा वर्षााच्या या मल
ु ाांच्या धािसी पराक्रमाांमळ
ु े, शासनाकिून
प्रशाांतला यवु ा समाजसेवक परु स्कार देऊन गौरववण्यात आले.
आता प्रशातां व प्रशातां चे घरचे त्याच बरोबर गावातील प्रत्येक
कुटुांब आता गावात सख
ु ाने नाांदत आहे.

शत्रमपलाचा सस
ं ार

शवमाला ही माझी बालमैत्ीण. अभ्यासात खपु हुशार.
शवमालाची आई आशि माझी आई दोघीजण एकत् शेतात कामाला
जात असत. शवमालाचे वविल देखील कामाला जात असल्याने,
शवमाला व वतचा लहान भाऊ आम्हच्याच घरात असायचे. शवमाला
मी आशि माझी बवहण वदवसभर एकत् खेळायचो. सांध्याकाळी ही
आम्ही एकत् अभ्यासाला बसायचो.
शवमाला सातवीत असताना, अचानक एक वदवशी कोल्हापरु
हुन वतला बघण्यासाठी पाहुणे आले होते. लगेच काही वदवसात
शवमालाच्या विीलानी शवमालाच लग्न लावनु वदल. शवमालाच जे
वय अजनु खेळायच होत, नेमक त्याच वयात वतच लग्न झाल होत.
शवमालाच अचानक लग्न झालेल पाहुन माझी बवहण खपु रित
होती. कारण वतला अस वाटल की, वतच ही एक वदवस अचानक
अस लग्न लावनु वतला सासरी पाठवनू देतील. म्हणनु ती चार वदवस
वनट जेवली सध्ु दा नव्हती. माझ्या विीलानां ी वतला सावां गतल, तु जर
आता जेवली नाहीस तर तझु आताच लग्न लावनू देतो बघ. तेव्हा

पासनु माझी बवहण या बाबतीत, परत कधी रिलीच नाही. खपु
वदवस झाले होते. शवमाला गावाकिे आलीच नव्हती. आम्ही
वतच्या आई-वविलाांना शवमालाबद्दल ववचारल होत. पण ते ही काय
बोले नाही. ते आधनु -मधनु कोल्हापरु ला शवमालाकिे जात होते,
पण ती इकिे येत नव्हती. एक वदवशी आम्ही झोपत असताना,
माझी आई विीलाांना शवमालाबद्दल साांगत होती. शवमालाच
कोल्हापरु ात खपु हाल होत आहे. शवमालेला एक मल
ु देखील झाल
आहे. शवमालाचा नवरा काहीच काम करत नाही. त्यामळ
ु े ती
कुठे तरी कामाला जाते. कामावरून आल्यावर वतचा नवरा वतला
दारू वपऊन मारहाण करतो. तरीही शवमाला वतकिे आपला ससां ार
करत आहे. अस आई साांगत होती. हे ऐकून मला खपु वाईट वाटत
होत. पढु े पाच वर्षाानी शवमालाच्या विीलाचां ा हाटाअटॅक ने मत्ु यू
झाला. तेव्हा वविल गेल्याची बातमी कळताच, शवमाला सासरी
गेल्यापासनु पवहल्याांदाच गावाकिे आली होती. येताांना सोबत तीन
मल
ु े व काकट एक छोटस बाळ घेऊनच आली. पढु े वविलाांच
बाराव करून, सासरी गेली ती परत गावाकिे आलीच नाही.
माझ पढु ील वशक्षण घेण्यासाठी मी कोल्हापरू ातील वशवाजी
यवु नव्हवसाटीमध्ये प्रवेश घेतला. कॉलेज पररसरातच राहण्यासाठी
मला हॉस्टेल भेटल. कोल्हापरू ातील अनेकाांशी माझी चागां ली मैत्ी

झाली. मला मावहत होत, शवमाला कोल्हापरू ात राहते. पण कुठे
राहते ते मावहत नव्हत. मी अनेकदा वतला शोधण्याचा प्रयत्न के ला.
पण ती सापित नव्हती. एक वदवस कॉलेजला सट्टु ी असल्याने,
हॉस्टेल वरील सवा वमत् रांकाळा वफरण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा
माझा एक वमत् रांकाळ्यावर असलेल्या शेंगदाणे,फुटाणे ववकणाऱ्यव
एका बाई किे शेंणदाणे आण्यासाठी गेला. मी त्याच्ां याकिे पावहल.
त्या शेंगदाणे ववकणाऱ्यव बाई जवळ चार छोटी-छोटी मल
ु े होती.
ती बाई त्या मल
ु ाांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न करत होती. त्यातल
एक बाळ खपु रित होत. त्यात माझा वमत् शेंणदाणे आण्यासाठी
वतथे गेला होता. त्या बाईला काय सचु त नव्हत. वगहााईक करायच,
काय पोर साांभाळायची. त्या चारीही मल
ु ाांचे चेहरे मला वदसत होते.
पण त्या आईचा चेहरा मला वदसत नव्हता. म्हणनु मी त्याच्ां याजवळ
गेलो, तर मला धक्काच बसला. कारण ती माझी बालमैत्ीण
शवमाला होती. वतचा हा अवतार मला सहण होत नव्हता. त्यात
वतच्या कपाळावर कांु कू ही नव्हत. म्हणजेच ती आता ववधवा झाली
होती. मला थोिा वेळ काहीच समजल नव्हत. मी शवमाला म्हणनु
हाक मारली. वतने मान वर करून माझ्याकिे पावहल, पण वतने मला
ओळखल नाही. मी वतला म्हणालो, ये शवमाला ओळखलीस की
नाही, मी तझु ा वमत् बबन. तेव्हा कुठे शवमालाने मला ओळखले.
शवमालाने आम्हाला वतच्या घरी नेल. वतच घर खपु छोट होत.

आम्ही गेल्यावर ते पणु ा भरल. म्हणनु माझे दोन वमत् बाहेरच थाांबले.
शवमालाने ज्या छोट्या घरात आपला ससां ार मािां ला होता, ते घरही
भाि्याचे होते. शवमालाला मी दाजींन बद्दल ववचारल. तेव्हा ती
म्हणाली, त्याांनच दारू वपऊन-वपऊन वलव्हर खराब झाल्यामळ
ु े, ते
आम्हाला एक वदवशीं सोिून् गेले. हे साांगनु ती खपु रित होती.
वतच्या रिण्याने माझ्या वमत्ाांच्याही िोळ्यात पाणी येत होत. ती
अचानक उठून आम्हच्यासाठी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करत
होती. ती एके क िबे उघिून पाहत होती. वतच्या या वागण्यावरून
वतची सगळी पररवस्थती मला कळाली. मी शवमालाला म्हणालो,
शवमाला आम्ही सगळी आता जेवण करून आलो आहोत. तु काही
करू नकोस. थोि पाणी दे, आम्ही वपऊन वनघतो आता. वतने पाणी
आशि साखर वदल. ते घेऊन आम्ही बाहेर पित असताना.
अचानक दोन व्यक्ती शवमालाच्या दारी आले. ते शवमालेला म्हणत
होते, आम्हच पैसे लवकरात लवकर द्या. आम्ही तम्ु हाला थोि्याच
वदवसाची मदु त देत आहोत. हे सगळ मी आशि माझे वमत् ऐकत
होतो. तेव्हा मी शवमालाकिे एक नजर वफरवली आशि वतथनु वनघनु
गेलो. हॉस्टेलवर आल्यावर मला कशातच लक्ष लागत नव्हत. मी
त्यारात्ी झोपलोच नाही. रात्भर मी शवमालाचाच ववचार करत
होतो. माझ्या बरोबर माझे वमत् देखील जागे होते. मी वमत्ाना
म्हणालो, मला शवमालासाठी काही तरी मदत करायची आहे. वतचे

हे हाल मला बघवत नाही. तेव्हा त्यातला एक वमत् म्हणाला, हो रे
बरोबर आहे तझु . वतच या कमी वयातल हे दःु ख नाही बघता येणार.
त्यासाठी आपण सगळी वमळून वतच्यासाठी काहीतरी करूयाव.
तेव्हा मी म्हणालो, अरे काय करायच आपण. एकाांने आपले म्हणे
माांिले, सगळी वमळून वतला पैश्याची मदत करूयाव. तेव्हा सांकल्प
म्हणाला, अरे पैश्याची मदत नको करायला. कारण पैसा हा शेवट
पयांत वटकत नाही. त्या पेक्षा आपण अस करूयाव. आता
शवमालाचा व्यवसाय शेंगदाणे व फुटाणे ववकणे हा आहे. तर वतचा
हाच व्यवसाय आपण ऑनलाईन करूयाव. मोठमोठ्या दक
ु ानातनु
शेंगदाणे फुटण्याची ऑिार घेऊन, कॉलेज सटु ल्यावर त्या दक
ु ानात
त्याांची ऑिार आपण पोहच करायची. वतला घरीच बसनू वेगवेगळे
पदाथा करण्यास साांगायचे. त्या पदाथाांची ही आपण ववक्री
करायची. पढु े आम्ही तस के ल. शवमालाचा हा व्यवसाय हळुहळू
पणू ा कोल्हापरू वजल्ह्यात पोहचला. त्यातनू शवमालेला प्रचिां फायदा
ही झाला. शवमालाने इतराांकिून घेतलेले पैसे देऊन टाकले. पढु े
शवमालेला खपु नफा होत असल्याने, त्या पैश्यातनू एक घर स्वतःच
ववकत घेतल. शवमालाने मल
ु ाांना घराजवळ असलेल्या शाळेमध्ये
घातल. पढु े शवमाला ने घरगतु ी लोणचे, पापि, मसाले पदाथा स्वतः
हाताखाली कामाला बायका घेऊन तयार करण्याचा हा नवा
व्यवसाय चालू के ला. पढु े शवमालाचा हा व्यवसाय पाच

वजल्ह्यापयांत पोहचला. आता शवमालेला स्वतःच एक व्यासपीठ
वमळाल असल्याने आता शवमाला आपल्या मल
ु ानां बरोबर आनदां ात
आहे. शवमालेला आता सख
ु ात असलेल पाहून, आता आम्ही
देखील आनांदात आहोत.

दिा रुर्र्ाचा मोबदला
गररब कुटुांबातला सतीश. घरी आई-विील दोघेही अिाणी.
बाप शेतात राब-राब राबतो. तर आई कांु भाराच्या हाताखाली
मिकी तयार करण्यासाठी जाते.
शहारा लगतच असलेल्या गावामध्ये सतीश व त्याच कुटुांब
राहायच. गरीब असल्याने गावातील लोक त्याांना जास्त वकांमत
द्यायचे नाही. सतीश अभ्यात खपू हुशार होतो. सतीश नववी पास
होऊन, त्याने दहावीत प्रवेश के ला. दहावीच्या पवहल्याच मवहन्यात
त्याला कळाल, दहावीची बोिे पररक्षा फी भरावी लागते. तेव्हा
त्याने वशक्षकाांना ववचारल, सर दहावी बािे पररक्षा फी वकती
असत्या. तेव्हा त्याच्या वशक्षकाांनी त्याला साांवगतल की, हजारबारशेच्या आसपास असेल. तेव्हा त्याने ठरवल, आपण आपल्या
आई-बाला न साांगता, आपण काम करू फी साठी पैसे जमवायच.
तेव्हा सवतश दसु ऱ्यव वदवशी गावात असलेल्या सावकाराांकिे
कामासाठी गेला. तेव्हा सवतश त्या सावकाराल
ां ा म्हणाला. मालक,
मला तम्ु हच्याकिे काही वदवस कामाला ठे वा. तम्ु हच्या किे असेल
ती सवा कामे मी करीन. मला दहावी बोिे पररक्षेसाठी फी जमा

करायची आहे. त्या साठी मी काम मागत आहे. मालक तम्ु ही द्याल
तो कामाचा मोबदला, मला तो मान्य आहे. तेव्हा तो मालक वतथे
असलेल्या एका व्यक्तीला म्हणाला, अरे हे कुणाच पोर आहे र.
तेव्हा सवतश म्हणाला, मालक मी बाबरु ाव तेवि्याांचा मल
ु गा. ते
मालक सवतशला म्हणाले, तु उद्या पासनु दपु ारच्या पढु े वाि्यावर
कामासाठी ये. मी साांगेल ती सवा कामे तल
ु ा करावी लागेल. तझ्ु या
कामाचा मोबदला, तझु काम बघनु तल
ु ा मवहण्याच्या शेवटी
वमळेल. तेव्हा सवतश हा.. अस उत्तर देऊन घरी वनघनु गेला. सवतश
खपु खश
ु होता. गेल्या गेल्या तो रोजच वनयोजन करू लागला.
उद्यापासनु आपण पाच वाजता उठून अभ्यास करायच. मग सािेसात वाजता शाळेत जायायच. शाळेतनु आल्यावर काय असेल ते
खाऊन मालकाच्या वाि्यावर जायायच. अस त्याांन रोजच
वनयोजन करून ठे वला. दसु ऱ्यव वदवशी त्याने ठरवल्या प्रमाणे
सकाळी उठून, अभ्यास करून शाळेत गेला. सािेअकरा वाजता
शाळा सटु ल्यावर सवतश घरी येऊन, जेर्नू लगेच मालकाच्या
वाि्यावर वनघनू गेला. वाि्यावर गेल्यावर सतीशने मालकाला
ववचारल, मालक काय काम करू मी. तेव्हा मालकाने सवतशला
कामे सागां ातली, प्रथम तु गोठा साफ कर. म्हैस व गाईना नवदवर
नेहून त्याांना अांघोळ घालनु आण. मग त्याांना चारा टाक. पवहला वह
सवा कामे कर, मग मला येऊन भेट. सतीशने लगेच आपल्या सवा

कामाला सरु वात के ली. सतीशची ही सवा कामे दपु ारी दोन पयात
पणु ा झाली. सतीश आता खपु थकला होता. परांतु मालक ओरिेल
म्हणनु जास्त ववश्रातां ी न घेता, तो मालकाांन किे गेला. मालक माझी
सवा कामे झाली. तेव्हा मालक म्हणाले, आता एक काम कर.
माझ्या दोन कुत्रयाांना गावातनु वफरवनू आण. मग गोठ्याजवळ
साठलेल सवा शेण शेतात घेऊन जा. आशि त्या शेणाचां ी शेतात
शेंिकुटे रच. सवतश मालकाने आणखी सावां गतलेली कामे करण्यास
सरु वात करतो. प्रथम त्याने कुत्रयाांना गावातनु वफरवनू आणल. मग
त्यान गोठ्यातल सवा साठलेल शेण शेतात नेहून, शेणी रचु लागला.
सवतशला शेणी रचायलाच सात वाजले. शेणी रचनु झाल्यावर तो
मालकाकिे गेला. मालक माझी सवा कामे झाली अस म्हणता. त्या
मालकाने सवतशला दररोज वहच कामे करण्यास साांवगतल. त्याला
घरी जाण्याची मभु ा वदली. सवतश आज खपु दमला असल्याने, तो
घरी गेल्या गेल्या जेवनू झोपी गेला. दसु ऱ्यव वदवशीं ही सवतशने
ठरवलेल्या प्रमाणे आपल्या कामास सरु वात के ली.
आता सवतश त्या मालकाकिे कामाला लागनु मवहना भरला
होता. सवतशला त्या मालकाने त्याच्या कामाचा अजनु मोबदला
वदलेला नसल्याने, सवतशने आज कामावर गेल्या गेल्या मालकाला
ववचारला. मालक माझा पगार कधी देणार आहात. तेव्हा मालक

सवतशला म्हणाले, सांध्याकाळी बघ.ू सवतश लगेच कामास सरु वात
के ली. आज काम जास्त असल्याने, सवतशला आजच काम पणु ा
करायला सािे-सात वाजले. सवतश आज खश
ु होता. कारण आज
त्याला कामाचा मोबदला वमळणार होता. सािे सात वाजता सवतश
परत मालकाकिे गेला. तेव्हा मालक दारू वपण्यामध्ये व्यस्थ होते.
सवतशने मालकाांना आवाज वदला. पण ते आपल्याच गांगु ीत होते.
म्हणनु सवतश िायरे क्ट मालकाजवळ गेला. मालक सवतशला
म्हणाले, काय रे इथे का अलायस. काम झाल ना तझु जा मग
घरला. तेव्हा सवतश म्हणाला, मालक तम्ु ही मला सध्याांकाळी
माझा पगार देणार होता. हे ऐकताच, मालक वपसाळतो आशि
सवतशला झोराची लाठ मारतो. सवतश खाली पितो. तेव्हा मालक
म्हणतो, कुठला तझु ा पगार. जा गप्प घरला. उद्या पासनु येऊ नकोस
तझु तोंि दाखवायला. सवतश त्या मालकाच्या पाया पितो, रितो.
मला माझा पगार द्या आशि मला कामावरून काढू नका. अशी
ववनांती करतो. तेव्हा तो मालक वखशातनु दहा रूपयची नोट बाहेर
काढून, सतीशच्या अांगावर वफरकाितो. हे घे तझ्ु या मवहन्याभराच्या
कामाचा मोबदला. तेव्हा सवतश ती नोट उचलनू घेऊन, घरी वनऊन
जातो. सवतशला खपु वाईट वाटत असत. कारण त्यानां मनापासनु
काम के लेल असत. आशि त्या कामाचा मोबदला फक्त दहा रूपये
वमळाल्याने, त्याला खपु राग येत असतो. सवतश आपल्या

आईविीलाना घिलेला सवा प्रकार साांगतो. तेव्हा विील म्हणतवत,
तु कुठे च या पढु े कामाला जायायच नाही. तु फक्त आशि फक्त
अभ्यास करायच. दसु ऱ्यव वदवसापासनु सवतश वदवसभर आपला
अभ्यास करण्यामध्येच वेळ घालवतो. सवतशला वमळालेल्या
कामाच्या मोबदल्याची, ती नोट सवतशने खचा न करता. आपल्या
पस्ु तकामध्ये ठे वतो. सवतश दररोज सकाळी उठल्यावर पवहल्यादां ा
त्या दहा रुपयाच्या नोटेकिे पाहतो. मगच वदवसाची सरु वात करतो.
सवतशने खपु मोठ व्हायच ठरवलेल असल्याने, तो फक्त
अभ्यासाकिे आपल लक्ष कें वद्रत करीत असतो. पढु े सवतशने
दहावी बोिे पररक्षा वदली. पररक्षा झाल्यावर सट्टु ीच्या वदवसात
सवतश शेतात कामाला जाऊ लागला. काही वदवसाांनी दहावी
पररक्षेचा वनकाल जाहीर होतो. त्यात सवतशच वजल्हात दसु रा
आलेला असतो. ही बातमी घेऊन, सवतशचे वगा वशक्षक
सवतशच्या घरी येतात. पण सवतश घरी नसतो. ही आांनदाची बातमी
सवतशच्या घरच्याांना ही मावहत नसते. तेव्हा सवतशचे वगा वशक्षक
सवतशच्या घरच्याांना ही आांनदाची बातमी साांगतात. तेव्हा
सवतशच्या आई-विीलाच्या िोळ्यातां नु आांनदाचे अश्रु वाहू
लागतात. वततक्यात सवतश देखील घरी येतो. त्याला ही बातमी
कळाल्यावर त्याला ववश्वास बसत नसतो. म्हणनु तो पळत
शाळेमध्ये जातो. वतथे असलेल्या कॉम्प्यटु र वर ऑनलाईन वनकाल

बघतो. तेव्हा सवतश आनांदाने शाळेत नाचू लागतो. सवतश
वजल्यात दसु रा आल्यावर ही, गावातल्या लोकानां ा काहीच त्याच्या
बद्दल वाटत नसत. पण सवतशचे आजबू ाजच्ू या गावातनु खपू
कौतक
ु होत असत.
पढु े सवतशच्या पढु च्या वशक्षणाची सगळी जबाबदारी
त्याच्या शाळेतल्या वशक्षकानां ी उचलली. सवतशला सरकारकिून
त्याच्या वशक्षणासाठी थोिी तरी मदत वमळावी म्हणनु , त्याचे
वशक्षक वजवाचे-रान करत होते. सवतशला पण्ु यातल्या एका मोठ्या
कॉलेजमध्ये वशक्षणासाठी शाळेतल्या वशक्षकानां ी त्याला पाठवल.
सवतश पण्ु यामध्ये पाच वर्षे राहून, आपलां वशक्षण पूणा के ल.
सवतशला पण्ु यामध्येही योग्य वशक्षकाचां े व चागां ल्या वमत्ाचे
मागादशान लाभल्याने, त्याांन पण्ु यात राहुन MPSC परीक्षा देखील
वदली. मग सवतश पाच वर्षाांनी गावाकिे परत आला. आपला
मल
ु गा वशकून आल्याने, आईविीलानां ा खपू अवभमान वाटत होता.
पढु े काही मवहन्याांनी MPSC परीक्षेचा वनकाल जाहीर झाला. त्या
पररक्षेमध्येही सवतशला यश वमळाल. सवतशला MPSC
पररक्षेमधनू चागां ल्या पदाची सरकारी पोस्ट वमळाली. त्याच बरोबर
त्याला सरकार किून राहण्यासाठी प्लॉट देखील वमळाला. आता
सवतश त्या प्लॉट मध्ये आपल्या आईविीलान बरोबर आनांदात

राहत आहे. पढु े सतीशने अनेक परीक्षा वदल्या. त्यातही सवतशला
यश वमळाल. आज सवतश एका वजल्ह्याचा कलेक्टर ऑवफसर
आहे. त्याच बरोबर, सवतशने मवहनाभर के लेल्या कामाचा मोबदला
म्हणनू वमळालेली दहा रुपयाांची नोट सद्ध
ु ा, आज कलेक्टर
ऑवफसमध्ये एका सोन्याच्या फ्रेम मध्ये आहे.

सौंदर्ाप
सौंदयाा इनामदार ही, नाटकामध्ये काम करणारी व्यक्ती नसनु .
आम्हच्या शहरामध्ये असलेल्या एका वभकारी वस्तीमध्ये राहणारी,
एक गरीब मल
ु गी होय. नावा प्रमाणे वतला देवान इतक सांदु र बनवल
आहे की, एखाद्या राजकुमारीला ही लाजवेल. अशी ही सदांु र
सौंदयाा. वभकारी वस्तीमधील लोक म्हणतात, जेव्हा सौंदयााचा
जन्म झाला. तेव्हा वतच्या आई विीलाांनी, वतला आम्हच्या या
वस्तीमध्ये असलेल्या कचऱ्यवच्या कांु िीमध्ये फे कून वदल होत.
तेव्हा कचऱ्यवच्या कांु िीत एक लहान मल
ु रितेल पाहुन, आम्हच्या
वस्तीमधील काही मवहलाांनी वतला उचलनू जवळ घेऊन वतचा
उदरवनवााह के ला. वदसायला सदांु र असल्याने वस्तीमधील
सगळ्याांनी वमळून वतच नाव सौंदयाा ठे वल. सौंदयाा जेव्हा कचरा
कांु िीत सापिली, तेव्हा ती दोन-तीन वदवसाची होती. मल
ु गी झाली
म्हणनु वतला कोणीतरी फे कून वदल होत. सौंदयााला वभकारी
वस्तीमधील सगळ्या नागरीकाांनी वमळून वतला पन्ु ह जन्म वदला.
वस्तीतील सगळी मल
ु े वदवसभर वभक मागनु , सध्ां याकाळी या
छोट्या सौंदयाा बरोबर खेळत. सौंदयाा ही वस्तीतील सगळ्याची

लािकी मल
ु गी झाली होती. हळूहळू सौंदयाा मोठी होऊ लागली.
ती वस्तीतील लािकी मल
ु गी असल्याने, ती सगळ्यानाच आईबाबा, दादा-वददी ,आजी-आजोबा अशी हाक मारत. त्यामळ
ु े वतने
सगळ्याच्याच मनावर राज्य वमळवल होत. ती पाच-सहा वर्षााची
असल्यापासनु वतने वस्तीतल्या मल
ु ाबां रोबर भीक मागण्यास
सरु वात के ली होती. सौंदयाा वदसायला खपु सांदु र असल्याने, वतला
बघताच, पढु च्या माणसाला वतची द-या यायची. त्यामळ
ु े पढु चा
माणसु वतला पैसे द्यायचाच. सौंदयाा जेव्हा वभक मागण्यास
जायायची. तेव्हा वतला शहरातील इतर मल
ु े दप्तर घेऊन शाळेत
जाताना वदसायचे. एक वदवशी रात्ीच्या वेळेला वस्तीमधील सवा
लोक एकत् वस्तीत जमले होते. वस्तीतील सवा मल
ु े नाचत खेळत
होतीत. सौदयाा मात् एकटी गप्प एका कोपऱ्यवत बसली होती. तेव्हा
वस्तीमधील काही वयस्कर व्यक्तीनी सौंदयााला जवळ घेऊन
ववचारले. सौंदयाा बाळ काय झाल तल
ु ा. आम्हच्यावर रागवली
आहेस का? तेव्हा सौंदयाा रित म्हणते, बाबा या शहरातली इतर
मल
ु े कशी दप्तर घेऊन शाळेत जातात. मग आपल्या वस्तीमधील
मल
ु े का? शाळेत जात नाहीत. अस म्हणताच वस्तीमधील
कुणाकिे याच उत्तर नव्हत. आतापयात या वस्तीमधील कुणीच
असा ववचार के ला नव्हता. ते या छोट्या सौंदयाांने के ल होत.
वस्तीतील सवाानी सौदयााला समजावनू साांवगतल. सौंदयाा बाळ

शाळेत जाण्यासाठी पैसा लागतो. तो पैसाच आपल्याजवळ नाही
आहे. अस काही तरी सागां नु सौदयााच रुसन दरु के ल . वततक्यात
सौदयााने लगेच दसु रा प्रश्न ववचारला, आपण सगळी जण भीक का
मागतो? काम का करत नाही. तेव्हा वततल्या वयस्कर आजोबानी
साांवगतल, बाळ वभक मागण, हेच तर आपल काम आहे. आता
सौंदयााला वतच्या सवा प्रश्नाची उत्तरे वमळाल्याने ती शातां झोपी जाते.
आता सौदयाा बारा वर्षााची झाली होती. वतला आता सगळ
वनट समजत होत. वतला आता वभक मागण ही पटत नव्हत. तरीही
एक वेळेच्या जेवणासाठी का होईना. वतला वभक मागणे भाग
पिायच. एक वदवशी ती मांबु ई चौपाटीवर वभक मागण्यासाठी गेली.
सौंदयााने एका श्रींमत जोिप्याजवळ जाऊन, त्याच्ां या किून वभक
मावगतली. तेव्हा ते श्रींमत जोिपे, सौंदयााच सौंदया पाहुन
वतच्याकिेच एकटाक पाहत उभे राहतात. तेव्हा त्या श्रीमांत
व्यक्तीची पत्नी पसा मधनू पाचशे रूपयाची नोट काढून सौंदयााला
देते. मग ती सौंदयााला ववचारते, बाळ तु कुठे राहतेस. तझु नाव
काय. तेव्हा सौंदयाा म्हणते, माझ नाव सौंदयाा. मी इथेच जवळ
असलेल्या वभकारी वस्तीमध्ये राहते. अस सागां नु सौंदयाा वतथनु
वनघनू जाते. त्याच रात्ी वभकारी वस्तीमध्ये ते श्रीमांत जोिपे
सौदयााला भेटण्यासाठी येतात. वस्तीमध्ये ते आल्यावर सगळ्याना

वाटते की, हे आपल्या सगळ्याना काहीतरी देण्यासाठी आले आहे.
पण तस नसत. वस्तीतल्या एका व्यक्तीला ते जोिपे ववचारते, इथे
सौंदयाा नावाची कोण मल
ु गी राहते का? तेव्हा एक लहान मल
ु हे
ऐकुन सौंदयााला पळत जाऊन बोलवनू आणते. सौंदयाा कडे कोणी
तरी आले आहे, अस कळल्यावर सारी वस्ती एकत् जमते. सौंदयाा
येते. तेव्हा ते जोिप म्हणत, सौंदयाा बाळ तझु े आईविील कुठे
आहेत. तेव्हा सौंदयाा म्हणते, इथे जमलेले प्रत्येक जण माझे
आईविीलच आहेत. तेव्हा त्या जोिप्याांना काहीच समजत नाही.
तरीही ते सौंदयााच्या बोलण्यावर ववश्वास ठे वनू सगळ्या वस्तीतल्या
लोकानां ा म्हणतात. मी िायरे क्टर ववजय इनामदार आवण ही माझी
पत्नी वनमााती सांस्कृ ती इनामदार. आम्हाला एक मराठी वचत्पट
करायचा आहे. त्यासाठी आम्ही एका मल
ु ीच्या शोधात होतो. ती
मल
ु गीच शोधत असताना, आम्हाला तम्ु हची सौंदयाा वदसली. तर
मी सौंदयााला आम्हच्या वचत्पटाची अवभनेत्ी करायच ठरवल
आहे. त्यासाठी आम्हाला सौदयााची व वतच्या आईविीलाांची
परवाांनगी हवी होती. सौंदयाांने जर वचत्पटात काम के ल, तर ती खपु
मोठी अवभनेत्ी बनेल. वतला प्रवसध्दी वमळेल, वतला खपु पैसा
देखील वमळेल. त्याच बरोबर तम्ु हच्या वस्तीच नाव देखील मोठ
होईल. तेव्हा ते जोिपे सौंदयाांला पण ववचारते, सौंदयाा बाळ तु
वचत्पटात काम करणार का? तझु ी काय इच्छा आहे. तेव्हा सौंदयाा

म्हणते, मी साांगु शकत नाही. तम्ु ही माझ्या या सवा आईविीलाांनाच
ववचारा. पवहला त्याच
ां ी परवाणगी घ्या. तेव्हा वस्तीतले सवा जण
सौंदयाांला परवाणगी देतात. तेव्हा सौंदयाा त्या श्रींमत जोिप्याला
म्हणते, मला वचत्पटात काम के ल्यावर पैसा देऊ नका? त्या
पैशातनु आम्हच्या वस्तीमध्ये एक शाळा बाांधनु द्या. त्यामळ
ु े
आम्हच्या वस्तीतली सवा मल
ु े शाळेत जातील. या बारा वर्षााच्या
मल
ु ीचे हे बोल ऐकून, वस्तीतल्या सवाांच्या िोळ्यात पाणी आल.
त्या जोिप्यानीही सौंदयाांची अट मान्य के ली.
दसु ऱ्यव वदवसापासनु सौंदयाांचा अँवक्टांग क्लास चालू झाला.
वतच खाण-वपण, वतच बोलण-चालण सगळ या जोिप्यानी बदलनू
टाकल. पढु े लगेच शवू टांग ही चालू झाल. सोंदयाां वचत्पटात काम
करत आहे, म्हणनु वस्तीतल्या प्रत्येकाला स्वतःचा अवभमान
वाटत होता. पढु े काही मवहन्यातच वचत्पटाच शटु ींग ही सांपल.
वचत्पटात सौंदयााने आपल्या नावाप्रमाणे इतक सदांु र काम के ल होत
की, त्या जोिप्यानी त्या वचत्पटाला सौंदयााच नाव वदल. तो
वचत्पट ररलीज देखील झाला. सांपणु ा महाराष्रात सौंदयाा हा वचत्पट
खपु फे मस झाला. त्या वचत्पटात बरोबरच सौंदयााने प्रत्येकाच्या
मनान आपल स्थान वनमााण के ल होत. सौंदयााचा हा वचत्पट
महाराष्रात खपु फे मस झाल्याने, अनेक न्यजु चॅनलवाले सोंदयाा

टीमला मल
ु ाखती साठी बोलावत होते. अशाच एका
चॅनलवाल्यानी लाईव्ह मल
ु ाखतीसाठी सोंदयाा टीमला बोलवल
होत. लाईव्ह शॉ असल्याने ती मल
ु ाखत सांपणू ा महाराष्रात बघत
होत. त्याच मल
ु ाखत मध्ये सोंदयााला पवहला प्रश्न ववचारला की, तू
वभकारी वस्तीमधनू ते इथपयांत कशी आलीस. तेव्हा सोंदयाा
म्हणते, या वचत्पटाचे िायरे क्टर व वनमााते याच्ां यामळ
ू े मी वतथपयांत
पोहचले. मी जेव्हा मबांु ई चौपाटीवर वभक मागण्यासां ाठी गेलो, तेव्हा
मी या दोन व्यक्तींकिे वभक मावगतली. त्याांनी वदली सध्ु दा, त्याच
बरोबर याांनी माझ सांपणु ा आयुष्यच बदलनू टाकल. माझ्या वस्तीतनू
ते इथपयांत येण्याचां सगळां श्रेय या दोन व्यक्तींना जाते. सपां णू ा
महाराष्रातील प्रत्येकाच्या अांगावर, सोंदयााच्या या बोलण्याने
अांगावर काटा येत असावा, अशी मल
ु ाखत लाईव्ह चालू होती.
मल
ु ाखत मध्ये सौंदयााला दसु रा प्रश्न ववचारला की, सौंदयाा तझु ा
जन्म कुधी, कुठे व कसा झाला. तेव्हा सौंदयाा म्हणते, तम्ु ही मला
सगळ्यात अवघि प्रश्न ववचारला. माझा जन्म कधी, कसा व के व्हा
झाला पण याच उत्तर माझ्याकिे नाही. लगेच वतला शेवटचा प्रश्न
ववचारला, सौंदयाा तल
ु ा आता पयात असा कोणता तरी प्रश्न पिला
आहे का? त्याच उत्तर अजनू पयात तल
ु ा वमळाल नाही. तेव्हा
सौंदयाा म्हणते, मला आता पयात पिलेला असा प्रश्न आहे की, मला
जन्म कोणी वदला? आशि याच उत्तर अजनु मला वमळाल नाही.

पढु े सौंदयाा म्हणते, मी दोन वदवसाची असताना. मला वभकारी
वस्तीत असलेल्या कचरा कांु िीत कुणीतरी फे कून वदल होत. तेव्हा
त्या वस्तीतल्या माणसानी माझ जतन के ल. आशि मला पन्ु ह जन्म
वदला. हे साांगताना सौंदयाां खपु रित होती. सौंदयाांचा जीवन प्रवास
ऐकूण सांपणू ा महाराष्राच्या िोळ्यातही पाणी येत होत. मी माझ्या
आईविीलाांना दोर्षी माणार नाही. कारण त्याांनी जर मला नाकारल
नसत. तर मी वभकारी वस्तीत पोहचलेच नसते. त्या वस्तीतल्या
सवा व्यक्तीची माया मला कधी वमळालीच नसती. त्याांच जीवन
काय असत, ते देखील मला कधी कळाल नसत. तेव्हा अचानक
लाईव्ह शॉ चालू असतानाच या वचत्पटाचे िायरे क्टर व वनमााती
सौंदयााच्या पाया जवळ जातात. आशि िोठ्यवने म्हणतात, पोरी
मला माफ कर. आम्हीच तल
ु ा फे कून वदल होत. तझ्ु या आताच्या
बोलण्यावरून कळाल की, तु आम्हचीच मल
ु गी आहेस. कारण
बारावर्षाापवु ी मल
ु गी झाली म्हणनु , त्या वस्तीमध्ये आम्हीच तल
ू ा
फे कल होत. एका पाठोपाठ चार मल
ु ी झाल्या, पाचवा मल
ु गा होईल
या आशेत होतो. पण पाचवी सद्ध
ु ा मल
ु गीच झाली. तेव्हा आम्ही
हा वनणाय घेतला. हे सगळ लाईव्ह शॉ मध्येच घित होत. आता
सौंदयाांला वतचे जन्मदाते वमळाले होते. पण ती आता त्यानां ा
वस्वकारे ल का? या किेच सांपणु ा महाराष्राच लक्ष होत. पण तस
काहीच झाल नाही. सौंदयााने वतच्या आईविीलाांकिून फक्त

विीलाांच नाव व आिनाव मावगतल.पण त्याच्या बरोबर राहण्यास
नकार वदला. पढु े वतने त्याच्याबरोबर मॅिम आवण सर याचच नातां
ठे वल. वतने आपल्या आईविीलाांचा स्वीकार के ला नाही. त्या
दोघाांनी सौंदयााला वदलेल वचन पणु ा के ल. त्याांनी वभकारी
वस्तीमध्ये मोठी शाळा बाांधनु सवा मल
ु ाांचे वशक्षण मोफत के ले. हे
सगळ वस्तीत फक्त सौंदयाामळ
ु े घित होत. आता वस्तीतली
सगळ्या मल
ु ानां ी वभक मागां णे बदां करून, शाळेत जाण्यास सरु वात
के ली. आता सौंदयाा व वस्तीतली सवाजण सख
ु ाने वस्तीत राहत
आहेत.

घात मैिीचा
आज वप्रती अठरा वर्षााची झाली होती. वप्रती ही श्रींमत
घराण्यातली मल
ु गी असल्याने, वतला लहानपणापासनु ते
आतापयात काहीच कमी पिलेल नाही. त्यात विीलाचां ी लािकी
मल
ु गी असल्याने, लहान पणापासनु ती फोर वव्हल्लर मधनु च
शाळेला जायायची. वतच्या लहाणपणासनु वतच्या गािीचा ड्रायव्हर
बांिू काका वतच्या बरोबरच असायचे. बांिू काका वप्रतीला
स्वत:च्या मल
ु ाप्रमाणे साांभाळायचे. वप्रती फक्त शाळेत
जाण्यासाठीच घराबाहेर पिायची. कारण वतला सवा काही घरीच
वमळायच. वतची वशकवणी ही घरीच व्हायची. वतच्या मैत्ीणी ही,
हाताच्या बोटावर मोजता येतील तेवढ्याच. त्या ही वप्रतीच्याच घरी
यायच्या. त्यामळ
ु े वप्रतीचा बाहेरच्या जगाशी व वतथल्या माणसाांशी
जास्त सांबांध कधी आला नाही.
आज वप्रतीचा कॉलेजमधला पवहला वदवस होता.
वतच्यासाठी आता सगळ नववन होत. वतथल्या मैत्ीणी ही
वतच्यासाठी नववन होत्या. पण हळूहळू वप्रतीला त्याांची ही सवय
होऊन गेली. वप्रती वदसायला खपू च सदांु र होती. लाबां लचक वतचे
के स, सिपातळ शरीर व घारे िोळे. या रुपामळ
ु े ती खूपच सांदु र
वदसायची. वतच्या या सौंदयाामळ
ु े कॉलेज मधल्या सवा मल
ु ी वतच्या

अवती-भोवतीच असायच्या. वप्रती सगळ्याांशी प्रेमाने व आपल
ु की
ने वागायची. वतला श्रीमतां ीचा जरा सद्ध
ु ा माज नव्हता. वप्रतीला
कॉलेजची परी म्हणनू सगळे ओळखू लागले. पढु े वप्रतीची मल
ु ाांशी
ही, हळूहळू ओळख होऊ लागली. बोलू लागली. त्यातलाच रमेश
नावाच्या मल
ु ाशी वप्रती जास्तच सांपकाात येऊ लागली. वप्रती
सकाळी अकरा वाजता कॉलेजमध्ये यायची व सायांकाळी ठीक
पाच वाजता घरी जायायची. वतला सोिण्यासाठी व आण्यासाठी
बांिू काका वतच्या बरोबर असायचे. पढु े कॉलेज सरुु होऊन सहासात मावहने उलटून गेल. आता वप्रती व वप्रतीचे सवा वमत्मैत्ीणी
एकमेकाश
ां ी क्लोज झाले होते. त्यात वप्रती व रमेश एकमेकाश
ां ी
जास्तच क्लोज झाले होते. ते हळूहळू एकमेकाांच्या प्रेमात पिू
लागले होते. अखेर ते प्रेमात पिले. त्या दोघाांच प्रेम प्रकरण फक्त
सदां ीप व अक्षयलाच मावहत होत. पढु े दोन वर्षाानी त्याचां बारावी
पयातच कॉलेज ही सांपल. पढु े महाववद्यालयामध्ये वप्रती आपल
पढु ील वशक्षण घेण्यास सरु वात के ली. रमेशची आवथाक पररवस्थती
नसल्याने, बारावी झाल्यावर त्याांन आपल वशक्षण बांद के ल. त्याच
बरोबर रमेशचे दोन वमत् सांदीप व अक्षय हे दोघे ही, महाववद्यालयात
वशक्षण घेत होते. रमेशने आपल वशक्षण बदां के ल्यावर, तो एका
खाजगी कांपनीमध्ये कामाला जात होता. त्यामळ
ु े त्याची व वप्रतीची
शक्यतो भेट होत नव्हती. तरीही वप्रतीच प्रेम रमेशवरच होत. त्याच

ही प्रेम वप्रतीवर होत. पण आता रमेशच मन आतल्या-आत खचत
जात होत. कारण वप्रती ही श्रीमतां घराण्यातली मल
ु गी, मी गरीब
घराण्यातला मल
ु गा. आम्हच जर पढु े लग्न झाल, तर वप्रती
माझ्याबरोबर सख
ु ाने राहु शकणार नाही. रमेश वप्रतीच्या पढु च्या
आयष्ु याचा ववचार करून, वप्रतीवर आपल प्रेम नाही आहे. अस
खोट वप्रतीला साांगायच ठरवतो. रमेशचा आपल्या दोन वमत्ाांवर
खपु ववश्वास असतो. रमेश त्याच्ां याकिून वप्रतीला वनरोप झाितो,
कॉलेजच्या लांचच्या वेळेमध्ये रमेशने तल
ु ा कॉलेजच्या बाहेर
भेटण्यास बोलवल आहे. ते दोघे असाच वनरोप वप्रतीला जाऊन
सागां तात. ते भेटतात. रमेश धािस करून वप्रतीला सगळां सागां तो.
तेव्हा वप्रती रित असते. रमेश वतथनु वनघनू जातो. या दोघाचां े
बोलणे चोरून सांदीप व अक्षयने ऐकलेल असत. वप्रती वगाात
जाऊन आपल्या मैवत्णीला म्हणजेच प्राजक्ताला रित सागां ते. तेव्हा
प्राजक्ता वतला समजावनू साांगते. हे सगळे मल
ु े असेच असतात. तू
त्याचा ववर्षय िोक्यातनू काढुन टाक. वप्रती थोि्या वेळाने शाांत
होते. ती चार-पाच वदवस कॉलेजमध्ये जातच नाही. रमेश घरी
जाऊन खपू रितो. कारण त्याच वप्रतीवर जीवापाि प्रेम असत. तो
वप्रतीला हळूहळू ववसरण्याचा प्रयत्न कररत असतो. काही वदवसानां ी
वप्रती आपल सगळ दख
ु ा ठे ऊन, कॉलेजमध्ये जाण्यास
ु बाजल
सरु वात करते. वतला रमेशशी शेवटच का होईना बोलावस वाटत.

ती खपू ववचार करून सांदीप व अक्षयला म्हणते, तम्ु ही रमेशला जरा
समजावनू सागां ा. कारण तो माझ्यावर खपु वचिला आहे. मला
त्याच्याशी एकदा बोलायच आहे. हा आम्ही त्याला साांगतो, अस
म्हणनु ते दोघे वनघनु जातात.
सवां दप व अक्षय हे दोघे दारूच्या व इतर व्यसनाच्या आहारी
गेलेले असतात. या दोघाांचा वप्रतीवर कॉलेजपासनू िोळा असतो.
पण त्याचां ा वमत् रमेशच वप्रतीवर प्रेम असल्याने ते वप्रतीचा ववचार
करण्यास सोिून वदलेले असतात. पण आता पन्ु हा त्याच्ां यातली ती
वृत्ती जागी झालेली असते. ते दोघे जण वप्रतीबद्दल एक कट
रचतात. दसु ऱ्यव वदवशी कॉलेजमध्ये वप्रतीला एक खोटा वनरोप
साांगतात. रमेशने तल
ु ा सांध्याकाळी कॉलेज सटु ल्यावर, आपल्या
जन्ु या कॉलेजच्या पाठीमागे भेटण्यासाठी बोलवल आहे. रमेशने
आणखी सावां गतलां की, तो आल्या वशवाय जाऊ नकोस वतथनू ,
कारण त्याला कामावरून येण्यासाठी उशीर ही होऊ शकतो. तेव्हा
वप्रती त्या दोघाांना थँक्स म्हणनू वनघनू जाते. ते दोघे त्या वदवशी
कॉलेजच्या लच
ां मध्येच घरी वनघनू जातात. आज वप्रती कॉलेजमध्ये
आनांदात वदसत होती. ती रमेशला भेटणार होती. ही आनांदाची
बातमी वप्रती फक्त प्राजक्ताला सागां ते. ती वप्रतीला भेटायला न
जाण्याचा सल्ला देत असते, पण वप्रती आपलच खर करते. कॉलेज

सटु ल्यावर वप्रती बांिू काकाचां ी नजर चक
ु वनू जन्ु या कॉलेजच्या
पाठीमागे रमेशला भेटण्यासाठी जाते. इकिे बिां ू काका वप्रतीची
वाट पाहून दमतात. कॉलेज मधली सवा मल
ु े तर घरी गेलीत. मग
वप्रती अजनू का आली नाही म्हणनु , बांिू काका कॉलेजमध्ये
चौकशी करतात. पण वतथले वशपाई मामा साांगतात. सगळे मल
ु े तर
घरी गेलीत. मी आताच सगळे वगा चेक करून आलो आहे. बांिू
काकाच्या मोबाईल वर वप्रतीच्या आईचा फोन सारखा येत असतो.
बांिू काका वप्रतीच्या आईला साांगतात, वप्रती कॉलेजमध्ये नाही
आहे. मी नेहमी प्रमाणे कॉलेजच्या बाहेर उभा होतो. पण वप्रती
माझ्याकिे आलीच नाही. जरा तम्ु ही वतच्या मैवत्णीकिे चौकशी
करा. अस बांिू काका वप्रतीच्या आईला साांगतात. वप्रतीची आई
खपू घाबरून चौकशी करते. पण ती मैवत्णीकिे ही नसते. शेवटी
बिां ू काका मालकानां ा फोन करून सगळ सागां तात. मालक व इतर
साथीदार वप्रतीचा शोध घेण्यास सरु वात करतात. रात्ीचे सात
वाजले होते. अजनू रमेश वतकिे आला नव्हता. वप्रती रमेशची वाट
पाहतच अजनू उभी होती. खपू अांधार असल्याने वप्रती खपु घाबरत
होती. वततक्यात सांदीप व अक्षय दारू वपऊन वप्रती जवळ
पोहचतात. ते दोघे वप्रतीचा घात करतात. ते नराधाम वमत्, वप्रतीवर
अत्याचार करून वतला एका नदीत फे कून देतात. एकीकिे रमेशला
मात् यातल काहीच मावहत नसत.

रात्ीचे दहा वाजले तरीही वप्रती सापित नसल्याने, वप्रतीच्या
आई-वविलानां ी शेवटी पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली. पोलीस ही
लगेच वप्रतीचा शोध घेण्यास सरु वात के ली. दसु ऱ्यव वदवशी
कॉलेजमध्ये वप्रती गायब असल्याची चचाा रांगली. पोवलस चौकशी
साठी कॉलेजमध्ये आले. तेव्हा पोवलसाांनी वतच्या सवा
वमत्मैवत्णीची चौकशी के ली. त्या वदवशी प्राजक्ता कॉलेजमध्ये
आली नव्हती. पोवलसाच
ां ा प्राजक्तावर थोिा सश
ां य आला. कारण
प्राजक्ता ही वप्रतीची क्लोज फ्रेंि आहे. अस कॉलेजमधल्या सवा
वमत्मैवत्णींनी साांवगतल होत. नेमक आजच ती का कॉलेजमध्ये
आली नाही. यामळ
ु े पोवलसाच
ां ा प्राजक्तावर सश
ां य आला असावा.
तेवढ्यात पोवलसाांना एक बातमी कळाली, शहरातल्या नदीमध्ये
एका मल
ु ीच प्रेत सापिल आहे. तेव्हा लगेच पोवलसाांनी नदीवकनारी
धाव घेतली. तेव्हा ते प्रेत वप्रतीच आहे अस कळलां. कॉलेजमध्ये
व शहरामध्ये वप्रतीने आत्महत्या के ली अशी बातमी पसरली. ती
बातमी रमेश पयांत ही पोहचली. रमेशला तेव्हा काहीच समजत
नव्हत. आपल चक
ु ल, आपण तस नको साांगायला हवां होत
वप्रतीला. अस म्हणत रमेश स्वतःलाच दोर्ष देत बसला होता.
वप्रतीच प्रेत पोस्टमॉटेम करण्यासाठी पाठवल. लगेच पोवलसानां ी
प्राजक्ताच्या घरचा पत्ता वमळवनू वतला गाठल. पोवलसाांनी
प्राजक्ताची चौकशी के ली. तेव्हा प्राजक्ताने साांवगतल, वप्रती रमेश

नावाच्या मल
ु ावर प्रेम करायची. त्याांन वतला नकार वदला होता.
प्राजक्ताला रामेशशी बोलायच होत. काल रमेशने वतला जन्ु या
कॉलेजच्या मागे भेटण्यासाठी बोलवल होत. वततक्यात वप्रतीच्या
पोस्टमॉटेमचा ररपोटा येतो. तेव्हा त्या ररपोटा मध्ये नमदू असत,
वप्रतीवर बलात्कार करून वतची वनघृाण हत्या के ली आहे. तेव्हा
वप्रतीच्या विीलाांनी आपली सगळी टाकत पणाला लावनु ,
आरोपीला फाशीची वशक्षा व्हावी अशी तक्रार करतात. पोवलसाचां ा
तपास चालु असतो, पोवलसाना सगळे परु ावे रमेशच्या बाजनु े
वमळाल्याने रमेशला अटक के ली जाते. वप्रतीचे विील श्रीमांत
असल्याने पोवलसानां ा व ववकलानां ा पैसे देऊन, अखेर रमेशला
फाशीची वशक्षा सनु ावली जाते. काही वदवसातच रमेशला
बलात्कार व खनु के ल्याप्रकरणी फाशी वदली जाते. रमेशला ित्ु या
म्हणनू घोर्षीत करतात. रमेशची काहीच चक
ु नव्हती पण परु ावे
त्याच्याच बाजनु े होते. वप्रतीवर अत्याचार करणारे नराधाम वमत्
मक
ु ाट सटु ले. पण आपली कािीची ही चक
ु नसताना सुद्धा वबचारा
रमेश मात् फासावर चढला.

दाररद्रर्ाचा िारसा
एका गावामध्ये एक छोटस कुटुांब राहत होत. घरामध्ये अठरा
वर्षा दाररद्रय. आई, विील, मुलगी आशि शेखर हा मल
ु गा असा हा
छोटासा पररवार. आई चार घरची भाांिी घासनु सांसाराचा गािा
चालवते, विील स्वतःला लागतील इतके च कमऊन दारू वपत, तर
मल
ु गी लग्नाला आलेली आशि शेखर हा सरकारी शाळेमध्ये
वशक्षण घेत असत.
घरामध्ये एक वेळच जेवण वमळण मवु श्कल, तर विील काम
के लेले पैसे घरी देत नसत. त्यातच शेखरचा दहावी बोिा पररक्षेचा
वनकाल जाहीर होतो. शेखर शाळेमध्ये पवहला येऊन त्याला दहावी
बोिा पररक्षेमध्ये 90% माका वमळतात. शेखर आनांदाने ही बातमी
आपल्या आईला सागां तो. आई मी दहावी बोिा पररक्षा पास झालो.
मला 90 % माके पिले हे साांगनू शेखर आपल्या आईच्या पाया
पितो. आईच्या िोळ्यातनू अश्रवु ाहू लागतात. आई आत जाऊन
पाण्याचा ग्लास घेऊन येते व शेखरला म्हणते, बाळा तझु तोंि गोि
करण्यासाठी घरामध्ये साखर सद्ध
ु ा नाही. ये बाळ पाणी पी आशि
तझु तोंि गोि करून घे. शेखर उत्साहाने पाणी वपतो व आईला

म्हणतो, आई मला IPS अवधकारी होऊन देशातील सवा गन्ु हेगारी
नष्ट करायची आहे. त्यासाठी मला शहरामध्ये जाऊन चागां ल्या
कॉलेज मध्ये वशक्षण घ्यावे लागेल, त्यासाठी थोिे पैसे ही
लागतील.
आई शाांत राहते व शेखरला म्हणते, बाळा आतापयांत
"दाररद्रयान आपली साथ कधी सोिली नाही आशि तझ्ु या बाबानी
ही साथ मला कधी वदली नाही." आतापयांत आपण आपल पोट
मारत आलोय. आता आपण दोघ वमळून तरी कष्ट करूया. बाळा
आता बास झाल तझु वशक्षण. उद्यापासनू माझ्याबरोबर शेतामध्ये
कामाला यायचे. आपल्याला चार पैसे कमऊन तझ्ु या बवहणीच
लग्न करायच आहे. आता शेखर किे दसु रा पयााय नसतो. दसु ऱ्यव
वदवसापासनू शेखर शेतामध्ये कामाला जाऊ लागतो. त्यातच
शेखरच IPS होण्याच स्वप्न मोित. शेखरचा शेतात जाण्याचा
रोजचा क्रम चालू होतो. असच बगता-बगता सहा मवहने वनघनू
जात. शेखरला ही चार पैसे वमळू लागतात. अचानक एक वदवशी
रात्ीच्या वेळेला शेखर शेतामधनू घरी जात असतो. तेव्हा शेखरला
अचानक काळोख्या अधां ारामध्ये शेताच्या किेला चार माणसे
बोलताना वदसतात. शेखर आिोशाला उभा राहून बगत असतो.
त्या चार माणसान पैकी एक माणसु त्या वतघाना पैसे देत असतो.

तेव्हा शेखर आिया चक्कीत होतो. व शेखर ववचार करू लागतो
की, ही वतघे तर गावच्या कट्यावर वदवसभर बसनू असतात, ही तर
काहीच काम करत नाहीत. तरी याांना इतके पैसे का वदले जातात.
आशि मी वदवस-रात् राबतोय मला इतके पैसे कधी वमळाले नाही.
हा ववचार करत शेखर घरी वनघनू जातो. दसु ऱ्यव वदवशी पण
शेखरच्या मनामध्ये हाच ववचार चालू असतो. शेखर त्या वतघाना
जाऊन भेटतो. पढु े त्या वतघान बरोबर शेखरची चागां ली मैत्ी होते.
पढु े त्या वतघान बरोबर शेखर खनु , दरोिे, चोऱ्यव करून पैसे वमळवू
लागतो. त्याच पैशामध्ये शेखरच्या घरी सख
ु ाचे वदवस नाांदु
लागतात. पढु े शेखर आपल्या बवहणीच लग्न मोठ्या थाटा-माटात
लाऊन देतो. आता शेखरच्या घरात ही सख
ु ाचे वदवस आल्याने
शेखर व शेखरचे घरचे ही आांनदात असतात. पढु े 5 ते 6 वर्षाानी
शेखरला मोठी खनु ाची सपु ारी वमळते. त्याच खनू ाच्या नादात शेखर
पोवलसाांच्या हाती सापितो व शेखरला जन्मठे पेची वशक्षा वमळते.
ज्या शेखरने वयाच्या पांधराव्या वर्षी IPS अवधकारी होऊन
देशातील सवा गन्ु हेगारी नष्ट करायची स्वप्न पावहलेला असतो, तोच
शेखर आज गन्ु हेगारी क्षेत्ामध्ये जाऊन स्वतःच आयष्ु य सांपनू
टाकतो.

बािळट र्ोग्र्ा

एखाद्या योगेश नावाच्या मल
ु ाला कोणीतरी योग्या म्हणनु
हाक मारली की, मला खपु हसू येत. कारण योग्या हा माझा
लहानपणीचा चि्िी दोस्त. योग्या हा शब्द माझ्या कानी पिला,
तर मला माझ्या वमत्ाची म्हणजेच योगेशची खपु आठवण येते.
आता तम्ु ही म्हणाल, हा कोण योग्या. माझ्या लहानपणी आम्हच्या
घराला घर लागनु असलेल्या, सरु े शकाकाांचा मल
ु गा म्हणजेच
योग्या. माझा व योग्याचा जन्म एकाच मवहण्यात व एकाच
दवाखान्यात झाला. अस आम्हच्या घरातली व योगेशच्या
घरातली म्हणायचीत. मी आशि योग्या अांगणवािी पासनु ते दहावी
पयात एकाच शाळेत असल्याने, आम्ही दोघ एकत् शाळेत
जायायचो. एका वगाात ही असल्याने एकाच बँचवर बसायचो.
गावातली सवा माणसे आम्हाला राम-श्यामची जोिी म्हणनु
ओळखायचे. मी अभ्यासात थोिा हुशार होतो. तर योग्या थोिा
कच्चाच. मला आठवतय, योग्या दहावी पवु ा पररक्षेपयात माझ्या
मळ
ु े पास झाला होता. कारण योग्याचा व माझा रोल नबां र जवळ
जवळच पित होता. आशि पररक्षेला देखील एकाच ब्लॉक मध्ये

नबां र पिायचा. त्यामळ
ु े योग्या सगळ माझ्यातलच बगनु काढायचा.
दहावी पवु ा पररक्षेपयात आम्हचा नबां र एकत् असल्याने, योग्या पास
होत होता. पण दहावी बोिे पररक्षेला योग्याचा नांबर दसु ऱ्यव शाळेत
व माझा नांबर आम्हच्याच शाळेत पिला. त्यामळ
ु े योग्या दहावी
बोिे पररक्षा नापास झाला होता. योग्याला मी नापास झालो आहे,
त्याच द:ु ख त्याला वाटत नव्हत. इथनु पुढे योग्या माझ्या बरोबर
कॉलेजला नसणार, याच मला जास्त द:ु ख होत होत. पढु े मी
मांबु ईला वशकण्यासाठी आलो ते इकिेच आलो. योग्या मात्
गावाकिेच रावहला.
योग्याला गावात सगळी बावळट योग्या म्हणनू ओळखत.
तसा योग्या बावळटच होता. मला आठवतय, योग्या जेव्हा-जेव्हा
घराबाहेर जायायचा. तेव्हा तो, घरी येताना भाांिण घेऊनच यायचा.
एकदा योग्याला गावात असलेल्या वमसळच्या गाि्यावरील
मामानां ी सावां गतल की, पाच वमवनट तु गाि्यावर उभा रहा. मी घरी
जाऊन लगेच येतो. अस साांगनु ते काका घरी गेले. योग्या गाि्यावर
थाांबला होता. थोि्या वेळान योग्या आपली करामत गाि्यावर
दाखवलीच. त्या मामानी गाि्यावर के लेल्या वमसळच्या आमटी
मध्ये योग्यान मठु भर चटणी टाकली. तर करून ठे वलेल्या चहामध्ये
ही, योग्यात साखर टाकली. वततक्यात ते मामा आले. योग्या वतथनु

वनघनू गेला. थोि्या वेळानी गाि्यावर वमसळ खाण्यासाठी व
चहावपण्यासाठी लोकानी गदी के ली. गावामध्ये टपरीवरची वमसळ
खपु फे मस होती. मामानी टपरीवर आलेल्या सगळ्या व्यक्तीना
वमसळ व चहा वदले. तेव्हा काहीनी चहाचा एक घोट घेतल्यावर,
तर काहीनी वमसळची थोिी टेस्ट के ल्यानांतर अचानक सवााची
वमसळ वतखट व चहा गोि झाल्याची तक्रार करू लागले. वमसळ
खपु वतखट झाल्याने सगळ्याच्याच तोंिाला आग सटु ली. सगळेच
मामाला ओरिू लागले. त्या मामाला काहीच समजत नव्हतां.
सकाळ पासनू तर सगळां व्यववस्थत होत. मग हे कस काय झाल.
इतके वर्षे मी हा व्यवसाय करतोय. तेव्हा माझ्या किून अशी कधी
चक
ू झाली नाही, मग आता कशी झाली. याचाच ववचार करत
मामा बसला. वततक्यात योग्या समोरून जाताना, मामाला वदसला.
तेव्हा त्या मामानां ी ओळखल, ही सगळी करामत योग्याचीच आहे.
तो मामा गाि्यावर असलेल चहाच गाळण घेऊनच योग्याचा
पाठलाग के ला. पण योग्या काय मामाच्या हाती लागला नाही. पण
सांध्याकाळी मात् आईच्या कचातीत सापिलाच. अशी अनेक
करामत योग्या दररोज करायचाच. गावातील काही सकाळी लोक
बाहेर गावी कामासाठी जायायचे, तर काही जण शेतात जायायचे.
तर रात्ीच्या वेळेला सगळ्याांच्या गाि्या व साईकल्या दारात व
अांगणात असायच्या. तेव्हा रात्ी योग्या जेवनू माझ्याकिे यायचा.

येताना मात् योग्या घरातनू सईु घेऊन यायचा आवण योग्या बाहेर व
अगां नात लावलेल्या सगळ्या गाि्यामां धील हवा तर साईकल्या
पांच्चर करून टाकायचा. सकाळी उठल्यावर सलमान पांच्चर
दक
ु ाांच्या दारात सगळ्याची फवज्जती झालेली पाहायचा. आम्ही
शाळेत देखील एकत् बसायचो. तेव्हा शाळेत देखील योग्या कुठे
कमी पिायचा नाही. शाळेत कोणतीही करामत झाली, तर त्यात
योग्याच नाव हमखास असायच. आम्हच्या वगाात मल
ु ी होत्या. त्या
मल
ु ीन बरोबर योग्याच कधी पटलच नाही. आम्ही वजथे बसायचो,
त्याच्या पढु च्या बँचवर पोरी बसायच्या. तास चालू असताना एक
वदवशी योग्याने, पढु े बसलेल्या तीन पोरींचे के स योग्यानां एकमेकानां ा
गच्च गाठ्या मारू ठे वल्या होत्या. तास सांपल्यावर जेव्हा त्या मल
ु ी
एकमेकाांन पासनु वेळल्या झाल्या. तेव्हा वतघींच्या तोंिातनु
आई..ग असा शब्द बाहेर पिला. त्या वतघीनी मोठ्याने रिून
शाळाच िोक्यावर घेतली होती. वशक्षकाांना ही करामत कळताच,
पाठीमागे बसलेल्या ववद्यार्थयाांना पाटील सरानी वशक्षा वदली. त्यात
योग्या मी आशि मन्या आम्हा वतघाांना सरानी मैंदाना भोवती दहा
फे रफटका मारण्यास व शांभर बैठक्या मारण्याची वशक्षा के ली.
वतघानां ा घरला व्यववस्थत चालत जाता येत नव्हत. असे ना-ना
प्रकार योग्या करायचा. जसा योग्या बावळट व आगावू होता, तसा
खपु मायाळू देखील होता. तो गावातल्या वयस्कर व्यक्तींची

काळजी घ्यायचा. गावातल्या एखाद्या वयस्कर व्यक्तीला
दवाखान्यात वकांवा कुठे ही जायचय असेल तर त्याचां ी काठी बननु ,
योग्या त्याांच्या बरोबर जायायचा. यामळ
ु े गावातील लोक
योग्याच्या कारामतीवर पाांघरूण घालायचे. योग्या काही जणाांना
आविायचा तर काही जणानां ा आविायचा नाही. पण योग्या मात्
गावची शान होती. आता देखील योग्या गावची शान आहेच. योग्या
वशकला नाही. पण योग्याने शेती या व्यवसायामध्ये आपल करीयर
के ल. शेती बद्दल वकांवा दसु री कोणती ही अिचण गावातल्या
लोकाांना असल्यास, योग्या मदत करीत असतो. आज योग्या आवण
मी पचां ेचाळीस वर्षााचे आहोत. पण असा एकही वदवस माझा गेला
नाही की, त्याची मला आठवत आली नाही. योग्या ही मला
आधनु -मधनु फोन करीत असतो. मी जेव्हा-जेव्हा कामाच्या टेन्शन
मध्ये असतो, तेव्हा मी योग्याची आठवण काढतो. तेव्हा माझ
टेन्शन काही क्षणात वनघनू जात. असा या योग्यासारखा बावळट
वमत् प्रत्येकाच्या आयष्ु यामध्ये एकतरी नक्की असावा.

अनोळखी मबुं ई
सनु ील शाळेमध्ये व कॉलेजमध्ये असताना नाटकात काम
करायचा. सनु ीलला अँक्टवटांग करण्यास परफे क्ट जमायची. एखादा
वचत्पट ररलीज झाला की, सुनील वचत्पट बघनू त्यातली अँक्टवटांग
शेमटू शेम करायचा. सगळी मल
ु े त्याला म्हणायचीत, तू वचत्पटात
काम कर. तल
ु ा खपू पैसा व प्रवसध्दी वमळेल. वमत्ाांचे बोलणे ऐकून
सनु ीलला ही वाटू लागत. आपण खरच वचत्पटात काम के ल
पाहीजेल. पण आपल्याला कोण वचत्पटात काम देणार. याचा
ववचार करत तो रात् भर बसतो. सनु ीलच्या घरची पररवस्थती
चाांगली असल्याने, घरची त्याला वचत्पटात काम करण्यासाठी
आिवणारे नव्हते. दसु ऱ्या वदवशी सनु ीलने एका वमत्ाला ववचारल,
अरे मला वचत्पटात काम करायचां आहे. मला वचत्पटात काम कुठे
वमळणार. तेव्हा त्या वमत्ाने सवु नलला साांवगतलां की, तल
ु ा मांबु ईला
वचत्पटात काम वमळेल बघ. सवु नलला मबांु ई कुठे आहे. हे सद्ध
ु ा
माहीत नव्हत. सवु नल कसलीही चौकशी न करता. घरातनू सहा
हजार रुपये घेऊन मबांु ईला रात्ीच्या रेन न वनघाला. तो सकाळ पयात
मांबु ईच्या दादर स्टेशनवर पोहचला. उतरताना गदी ऐवढी होती की,

त्या गदीमध्ये प्रशातां चा मोबाईल हरवला. सवु नलसाठी मांबु ई ही
अनोळखी होती. वजकिे-वतकिे माणसाचां ी व वाहनाचां ी गदी
त्याला वदसू लागली. रात् भर प्रवास के ल्याने त्याला झोप येत होती.
म्हणनू त्याने स्टेशनजवळ असलेल्या एका हॉटेलमध्ये आपली रुम
बक
ु के ली. हॉटेल खपू मोठ होत. अशा हॉटेल मध्ये सवु नल
पावहल्याांदाच आला होता. गेल्या गेल्या रुमध्ये आांघोळ करून.
थोिा वेळ बाहेर वफरुन आला. दपु ारच व रात्ीच जेवण त्याच हॉटेल
मध्ये करून सनु श ल झोपी गेला. दसु ऱ्या वदवशी सनु श ल
सकाळी लवकर उठून आपल सवा सामान घेऊन, सनु श ल रूमची
वकल्ली हॉटेलां मालकाकिे वदला. तेव्हा हॉटेल मालकाने त्याला
वबलाची वचठ्ठी वदली. ती वबलाची वचठ्ठी पाहून सनु श ल गोंधळून
गेला. एका वदवसाच्या जेवणाचां व रूमच भाि, अस दोन्ही वमळून
सािेचार हजार रुपयच ते वबल होत. सवु नलने घरातनू फक्त सहा
हजार रुपये आणल होत. आता इथेच त्याला सािेचार हजार रुपये
द्याव लागणार होत. सवु नलने ना-ईलाजाने सािेचार हजार रुपये
हॉटेल मालकाला वदले. सवु नल हॉटेल मधनू बाहेर पिला. त्याच्या
किे आता फक्त पांधराशे रुपये वशल्लक होते. वचत्पटात काम कुठे
वमळतय, याची चौकशी सवु नल करू लागला. वदवसभर तो
वफरल्यावर एका वठकाणी त्याला वचत्पटाची ऑविशनची
जावहरात भेटली. सवु नला आांनद झाला. सवु नल लगेच खाली

वदलेल्या पत्याच्या वठकाणी जाण्याच ठरवल. आता त्याला
पत्याच्या वठकाणी कस जायायच माहीत नव्हत. खेि्यातला
सनु ील, खेि्यातली भार्षा असल्याने व त्याच्यासाठी ही मांबु ई
अनोळखी असल्याने. त्याला पत्ता सापिण मश्ु कील होत. त्यामळ
ु े
सवु नल एका टॅक्सी वाल्याजवळ जाऊन, त्याला ऑविशनच्या
वठकाणचा पत्ता साांवगतला. लगेच टॅक्सीवाल्याने सवु नलला
ऑविशनच्या वठकाणी पोहचवल. टॅक्सीच भाि शभां र रुपये झाले
आहे. असे टॅक्सीवाल्याने सवु नलला साांवगतले. सवु नलने शांभर रुपये
भािे वदले. सवु नलला हे सगळ आता परविणार नव्हत. सवु नल
ऑविशच्ां या वठकाणी गेला. वतथे असलेल्या सरानां ा सवु नल
म्हणाला, सर मला वचत्पटात काम करायच आहे. मी
ऑविशनसाठी आलेलो आहे. तेव्हा त्या सरानी सवु नलला
सावां गतल,ां त्या मॅिम किे जा आवण तझु ा फॉमा भर. सवु नल लगेच
त्या मॅिमकिे गेला. मॅिम मला ऑविशन द्यायची आहे. माझा
फॉमा भरा. त्या मॅिम लगेच सवु नलचा फॉमा भरतात. सनु ील
आनांदात असतो. तेव्हा अचानक त्या मॅिम सवु नलला म्हणतात,
ऑविशनची तेराशे नव्वत रुपये फी भरा.सवु नलला काहीच समजत
नाही. त्या मॅिम पन्ु हा सवु नलला म्हणतात, सर ऑविशनचे तेराशे
नव्वत रुपये फी भरा. आता सवु नल किे फक्त चौदाशे रुपये वशल्लक
असतात. सवु नल ते ही ऑविशनसाठी भरतो. सवु नलला उद्या दपु ारी

बाराच्या समु ारास ऑविशनसाठी याला साांगतात. सवु नल वतथनू
वनघतो. उद्या ऑविशन असल्याने आज कुठे राहायच याच
ववचारात सवु नल असतो. आता सवु नलच्या वखश्यात फक्त दहा
रूपये असतात. वदवसभर काहीच खालेल नसल्याने, सवु नल दहा
रुपयाचा एक विापाव खातो. तेव्हा कुठे त्याच्या पोटात थोिी भर
पिते. सध्याांकाळ होत असल्याने आता कुठे राहायच याचा ववचार
करत तो मबांु ई वफरत असतो. त्याच्या ओळखीच मबु ईां त कोणीच
नसल्याने, सवु नल एका धमाशाळेत राहण्याचा ववचार करतो. त्या
धमाशाळेत अनेक लोक राहत असतात. सवु नल जवळ आता फक्त
स्वतःची बॅग आशि कपिे ऐवढच सावहत्य जवळ असत. सवु नल
त्या धमाशाळेत खाली बसतो. तो भक
ु े ने व्याकुळ झालेला असतो.
त्याला भक
ु सहन होत नसते. भक
ु लागल्यामळ
ु े सवु नलला झोपही
येत नसते. शेवटी सवु नल धमाशाळेत असलेल पाणी वपऊन झोपी
जातो. दसु ऱ्या वदवशी सवु नल सकाळी उठल्यावर आपल्या बॅगेकिे
पाहतो, पण त्याची बॅग त्याच्या जवळ नसते. सवु नल आपल्या
आजबू ाजल
ू ा सगळी किे पाहतो. बॅग शोधण्याचा प्रयत्न करतो.
पण त्याची बॅग त्याला कुठे च सापित नाही. त्या धमाशाळेत एक
आजी असते. वतला सवु नल ववचारतो, आजी तम्ु ही माझी बॅग
पावहला आहात का? तेव्हा ती आजी म्हणते, बाळ तू मांबु ईत नववन
आहेस का? तेव्हा सवु नल त्या आजीला हो म्हणतो. बाळ, तझु ी बॅग

कोणीतरी चोरून नेली असेल. कारण ही मांबु ई आहे, इथे प्रत्येक
माणसू जगण्यासाठी तिपित असतो. त्यासाठी तो कोणत्याही
ठराला जातो. चोऱ्यव, हाणामारी,फसवणक
ू असे अनेक ना-ना
प्रकार मबु ांईत एका सेंकदाला घित असते. त्यामळ
ु े इथनु पढु े जरा
जपनु च रहा. सवु नलला आता काहीच कळत नसत. त्याला बारा
वाजता ऑविशनला जायायच असत. पण त्याच्या किे आता
नववन कपिे नसतात. त्याच्या कपि्याची बॅग चोरीला गेल्याने,
अांगावर असलेल्या त्याच कपि्यावर सवु नल ऑविशनला वनघतो.
बरोबर सािेअकरा वाजता सवु नल ऑविशनच्या वठकाणी पोहचतो.
तेव्हा सवु नलला धक्का बसतो. कारण ज्या हॉलमध्ये काल
ऑविशनचे फॉमा भरून घेत होते. वतथे आता चक्क लग्न समारांभ
चालू असतो. सवु नल वतथल्या वॉचमॅनकिे चौकशी करतो. तेव्हा
तो वॉचमॅन म्हणतो, काल पाचच्या समु ारास ते इथनू वनघनू गेले.
आज सकाळ पासनू ऑविशनसाठी आलेला तू ववसावा मल
ु गा
आहेस. सकाळ पासनु मुलेमल
ु ी ऑविशनसाठी येत असलेल
पाहून, आम्हच्या कायाालयाच्या सांस्थापकाांनी वचत्पट
महामांिळाकिे चौकशी के ली. तेव्हा आम्हाला कळाल, ते सगळे
भोगस होते. त्याच
ां ा व वचत्पट महामिां ळाचा काहीही सबां धां
नसल्याचे त्याांनी साांवगतल. नववन कलाकाराांना वचत्पटात काम
देण्याचां आश्वासन दाखवनू त्याच्या किून पैसे उकळण्याचा त्याचां ा

धदां ा आहे. अस त्या वॉचमॅनने सवु नलला साांवगतले. हे सगळ ऐकुन
सवु नल वतथेच रिू लागला. कारण त्याचां ी मोठी फसवणक
ू झाली
होती. आता सवु नलने ठरवल होत. आपण या मांबु ईत एकही क्षण
राहायच नाही. सवु नल रागाच्या भरात तो दादर रे ल्वेस्टेशनवर
चालत कधी पोहचला त्यालाच कळाल नाही. तो स्टेशनवर
पोहचला. पण आता त्याच्या किे एकही रुपया नव्हता. गावाकिे
जाण्यासाठी त्याला चारपाचशे रुपये तरी लागणार होते. त्याने रे ल्वे
स्टेशनजवळ असलेल्या स्थावनक दक
ु ान दाराना ववनांती के ली. मी
गावाकिून आलो आहे. माझी मांबु ईत फसवणक
ू झाल्यामळ
ु े माझ्या
किे आता एकही रुपया नाही. मला गावाकिे जाण्यासाठी तम्ु ही
मदत करा. मी तम्ु हचे पैसे परत पाठवण्याची व्यवस्था करतो. पण
सगळ्याांनी सवु नलला पैसे देण्यास नकार वदला. सवु नल रे ल्वेस्टेशन
वर असलेल्या बाकि्यावर जाऊन बसला. सवु नलच्या िोळ्यातनू
पाणी येत होत. वततक्यात सवु नलच लक्ष एका मल
ु ीकिे गेल. ती
मल
ु गी स्टेशनवर असलेल्या स्थावनक दक
ु ानदाराकिे वभक मागत
होती. तेव्हा ते दक
ु ींला पैसे देत होते. हे पाहून
ु ानदार त्या मल
सवु नलला कळाल, या मांबु ईतला एकही माणसू आपल्याला मदत
म्हणनू पैसे देणार नाही, त्यासाठी आपण ही वभक मावगतली
पाहीजेल. असा ववचार सवु नल करू लागला. सवु नल रे ल्वे स्टेशनवर
असलेल्या टॉयलेटच्या वठकाणी जाऊन, आपल्या अांगावरील सवा

कपिे फािून घेतले. खाली पिलेली मातीची धळ
ू आपल्या
अगां ाला व कपि्याला लावनू घेतली. सवु नल या अनोळखी मबांु ई
मध्ये वभक मागण्यास सरु वात के ली. सवु नलला प्रथम एका व्यक्तीने
त्याच्ां या हातावर एक रुपयाचा बांदा ठे वला. सवु नलला आणखी
काही लोकाांनी वभक म्हणनू काही पैसे वदले. त्या पैश्यातनु सवु नलने
सांध्याकाळी नाष्टा के ला. सनु ील त्या रात्ी आपला मक्ु काम रे ल्वे
स्टेशनवर ठोकला. दसु ऱ्या वदवशी सवु नल मबांु ईत काम
शोधण्यासाठी वनघतो. पण सवु नलचा पोशाख व अवतार बघनू ,
त्याला कामावर घेण्यास नकार देतात. सवु नल अनेक वठकाणी
कामासाठी प्रयत्न करतो. पण सगळीकिून त्याला कामाचा नकारच
येतो. सवु नल शेवटी पन्ु हा वभक मागण्यास सरु वात करतो. सवु नल
आता रस्त्यावर वभक मागत वफरतो. रस्त्यावर वसांग्नल लागल्याने,
अनेक गाि्या एकाच वठकाणी थाबां तात. तेव्हा अनेक वभकारी त्या
गाि्याजां वळ जाऊन वभक मागण्यास सरु वात करतात. तेव्हा सवु नल
देखील जातो. सवु नलने एका गािीच्या काचेवर दोनदा वाजवल.
वतसऱ्यवदा वाजवत असताना, त्या गािीच्या मालकाने काच खाली
घेतली. तेव्हा तो मालक सवु नलला पाहुन, गािीतनु खाली उतरला.
अरे ... तु सवु नल ना. अरे काय रे तझु ी ही अवस्था. अस म्हणतच तो
मालक, सवु नल जवळ जातो. सवु नलने त्याला ओळखल नव्हत.
अरे सवु नल मला ओळखला नाहीस का? अरे मी उत्कर्षा. तझु ा

कॉलेज वमत्. तेव्हा सवु नलने उत्कर्षाला ओळखल. हा उत्कर्षा
सवु नलचा कॉलेज वमत्. उत्कर्षा जेव्हा बारावीला होता, तेव्हा
उत्कर्षाच्या घरची पररवस्थती खपू वाईट होती. उत्कर्षाला बारावी
बोिोच्या पररक्षेची फी भरण्यासाठी त्याच्या किे पैसे नव्हते. तेव्हा
सवु नलने आपल्या घरच्याांना साांगनु उत्कर्षाच्या बारावी बोिोची फी
भरली होती. तेव्हा उत्कर्षा बारावी पराक्षेमध्ये राज्यात पवहला
आला होता. तेव्हा उत्कर्षाला कॉलेजकिुन पढु ील वशक्षण
घेण्यासाठी बाहेर पाठवल होत. त्या वदवसापासनू सवु नलची व
उत्कर्षाची भेट झालेली नव्हती. त्यानांतर दोघाांची भेट आजच झाली.
वतही अश्या अवस्थेत. सवु नलचा अवतार पाहुन उत्कर्षाच्या
िोळ्यात पाणी आले. त्याांन सवु नलच काहीच न ऐकता. सवु नलला
आपल्या गािीत बसण्यास साांवगतल. आपल्या ड्रायव्हरला एका
हॉटेलवर गािी थाबां वण्यास सावां गतल. हॉटेलवर एक रूम बक
ु
करून, वतथे सवु नलला पवहला नववन कपिे घालण्यास वदले. सवु नल
आपल सगळ आवरुन आल्यावर, दोघेजण रूम मध्ये बोलत
बसले. सवु नलने गावापासनू ते इथपयांत घिलेला सगळा प्रकार
उत्कर्षाला साांवगतला. तेव्हा उत्कर्षाच्या िोळ्यात पन्ु हा पाणी आल.
उत्कर्षा आपले िोळे पसु तच. कुणाला तरी फोन लावनू अजेन्ट
हॉटेलवर याला साांगतो. हॉटेलवर उत्कर्षाचा एक वमत् आला. तो
वमत् एक वचत्पटाांचा मोठा िायरे क्टर होता. उत्कर्षा या िायरे क्टर

वमत्ाला सवु नलच्या घरच्यानी व सवु नलने त्याला के लेली
मदतीपासनु ते आज त्याला वभक मागत वदसलेला सवु नल.
इथपयांतचा सगळा प्रवास उत्कर्षाने आपल्या िायरे क्टर वमत्ाला
साांवगतले. तेव्हा उत्कर्षाने आपल्या िायरे क्टर वमत्ाला एक ववनांती
के ली, तझ्ु या येणाऱ्या पढु ील वचत्पटात सवु नलला एखादा तरी रोल
दे. कारण तो वचत्पटात काम करण्यासाठी मांबु ईत आला होता.
मबांु ईत नववन असल्याने त्याची फसवणक
ू झाली आहे. तो आणखी
मांबु ईत असाच कामासाठी वफरत बसला तर त्याची आणखी
फसवणक
ू होईल. त्यासाठी मी तल
ु ा ववश्वासाने फोन करून बोलवनु
घेतल आहे. तेव्हा तो िायरे क्टर वमत् पाच वमवनटां काहीच न बोलता
शाांत बसला. थोि्या वेळाने उत्कर्षाला म्हणाला, माझा पढु ील
येणारा वचत्पट सध्या तरी कोणताच नाही. पण मी आता ठरवल
आहे. माझा पढु चा वचत्पट लवकरच येइल. तो वचत्पट पणु ा पणे
तझ्ु या या वमत्ाच्या जीवनावर असेल. या वचत्पटातचा मेन वहरो
देखील तझु ा हा वमत् सवु नलच असेल. कारण सवु नलसारखे अनेक
यवु क गावाकिून वचत्पटात काम वमळेल, या आशेने मांबु ईसारख्या
शहरात येतात. तेव्हा त्याांची फसवणक
ू होते. याच कारणाने अशी
पन्ु हा कुणाची फसवणक
ू होऊ नये, म्हणनू माझ्या येणाऱ्या पढु ील
वचत्पटाची घोर्षणा मी आजच करत आहे. त्या वचत्पटाचा वहरो

सवु नलच असेल, आवण त्या वचत्पटाच नाव "अनोळखी मांबु ई"
असेल.
हे सगळ ऐकुन सवु नला व उत्कर्षाला खपू आनदां होतो. ते
दोघेही त्या िायरे क्टर वमत्ाचे आभार मानतात. सवु नल लगेच
उत्कर्षाचा मोबाईल घेऊन, आपल्या घरच्याना ही आनांदाची बातमी
देतो.

र्क्र्ाचं लफडं
नक
ु ताच दहावीला पन्नास टक्के माका वमळवनू पास झालेला,
पक्याच गावातील प्रत्येक व्यक्तीकिुन कौतक
ु होत होत. कारण
आतापयांत गावातील एकही मल
ू गी वकांवा मल
ु गा दहावी परीक्षा
उत्तीणा झालेला नव्हता. पक्या हा गावातील असा पवहलाच मल
ु गा
होता, तो दहावी पररक्षा पास झाला होता. त्यामळ
ु े पक्याच आता
गावात कॉलर ताट झाल होत. त्याच बरोबर पक्याच्या घरच्याचां ा
ही गावात मान वाढला होता. पक्या दहावी पास झाल्यामळ
ु े
पक्याच्या वविलानां ी गावाला जेवण घातल होत. गावातील
लोकाांनी पक्याच गावात बँनर लावल होत. गावातील आता
गावकरी पक्याकिे पत् वलहून व वाचनू घेण्यासाठी येत होते. कारण
पक्या हा दहावी पास झाल्याने गावकाऱ्यवच्या मते पक्या खपू हुशार
आहे असां सगळ्याांना वाटत होत. पक्या गावातल्याच शाळेत
वशकल्याने आपला ववद्याथी दहावी पास झाला. याचा रे िेकर
गरुु जींना ही अवभमान वाटत होता.
गावातली शाळा व गावातलेच मास्टर असल्याने गावातली
सगळी पोर नववी पयात अभ्यास न करताच पास व्हायचे. मग पढु े

दहावी बोिे पररक्षेला त्याांची दाांिी उिायची. त्यामळ
ु े गावातील
अनेक पोर चारचार पाच पाचदा अभ्यास करून पररक्षा द्यायचे,
तरीही ते पास व्हायचे नाहीत. हे सगळ पक्यान जवळून पावहल होत.
आपल्याला ही असच चार-पाचदा पररक्षा द्यावे लागेल म्हणनु ,
पक्याांन दहावीच्या पररक्षेमध्ये कॉपी के ली होती. त्यामळ
ु े पक्या
दहावीची परीक्षा उत्तीणा झाला होता. पक्याला अभ्यास करण्यास
खपु कांटाळ यायां चा. त्यामळ
ु े त्याला आता वाटले होते, त्याची
अभ्यास या प्रकरणातनू कायमची सटु का झाली. पण एक वदवस
सकाळ-सकाळी पक्या अजनू अांथरुणात असताना. रे िेकर गरुु जी
पक्याच्या घरी आले. पक्याच्या घरच्यानां ी गरुु जींचा पाहुणचार
के ला. तेव्हा गरुु जी पक्याच्या वविलाांना म्हणाले, आपला पक्या
दहावी पास झाला. आता त्याला पढु ील वशक्षण घेण्यासाठी शहरात
पाठवा. गरू
ु जी अस सागां ताना, पक्याच्या विीलानी साफ नकार
वदला. तेव्हा गरू
ु जी म्हणाले, नुस्ता तम्ु हचा पक्या दहावी पास
झाल्यावर तम्ु हचा गावात एवढा मान वाढला. तर उद्या तम्ु हचा
पक्या शहरामधनू वशकून आल्यावर तम्ु हचा गावात के विा मान
वाढेल. त्याचा ववचार तर करा. पोरग शहरातनु वशकून आल्यामळ
ु े
गावचा ववकास होईल, या कारणामळ
ु े पढु ची सरपचां की, तम्ु हच्या
घराण्याला वमळू शकते. सरपांच पदाच्या या आशेने का होईना,
पक्याचे विील पक्याला शहरात वशक्षणासाठी पाठवण्यास तयार

झाले. पक्याच त्याच्या वविलासमोर काहीच चालत नव्हत. दसु ऱ्यव
वदवशी लगेच पक्याचे विील पक्याला घेऊन, शहरातल्या
कॉलेजमध्ये पक्याच ऍिवमशन करून, त्याला हॉस्टेल वर ठे वल.
पक्याच कॉलेज ही चालू झाल. पक्याच शहरातल्या मल
ु ानां बरोबर
काहींस जमत नव्हत, पण पक्याला पढु े त्याांची ही सवय झाली.
पक्या कॉलेजमध्ये व शहरामध्ये रमू लागला. पक्याच्या वगाात
सजां ना नावाची एक मल
ु गी होती. ती पक्याला आविायची. ती
सांजना त्या शहरातल्या पोलीस अवधकाऱ्याची एकुलती एक मल
ु गी
होती. त्यामळ
ु े वतच्याकिे कुणाची वाकि्या नजरे ने बघणे व
वतच्याशी बोलणे कुणाला परविणार नव्हत. कॉलेजमधील एकही
मल
ु गा वतच्याशी बोलत नव्हता. पण आम्हच्या गावाकिचा पक्या
मात् वतश्याशी कॉलेजच्या पवहल्याच वदवशी बोलण्याचा प्रयत्न
के ला होता. वतही त्या वदवसापासनु पक्याशी बोलत होती. ती
पोवलसाची मल
ु गी आहे ते मात् पक्याला मावहत नव्हत. सांजना
पक्याशी बोलत्या म्हणनु , पक्याचा कॉलेजमध्ये ही मान वाढला
होता. पढु े पक्या आशि सांजना जास्तच बोलू व भेटू लागले. पक्या
वदवस-रात् सांजना बरोबर व वतच्याच आवती-भोवती वफरू
लागला. सजां ना कॉलेजमधनू घरी जाऊ पयात ते ती झोपू पयांत पक्या
वतच्याशी चॅवटांग करत बसायचा. ते पढु े एकमेकाांच्या प्रेमात पिले.
हळूहळू त्याांच प्रेम प्रकरण कॉलेजमध्ये गाजू लागल. एक वदवशी

सजां ना कॉलेजमधनु घरी जात होती. तेव्हा शेजारच्या कॉलेजमध्ये
असलेल्या एका मल
ु ाने सजां नाला रस्त्यावर आिवनू , वतला काही
तरी ववचारल. सांजना त्या मल
ु ाच नाव आपल्या वविलाांना
साांवगतल. दसु ऱ्यव वदवशी सजां नाच्या विीलानी त्या मल
ु ाला दोन्ही
कॉलेजच्या समोर उभा करून त्या मल
ु ाला सांजनाची माफी
मागण्यास साांवगतली. इथनु पढु े कोणत्याही मल
ु ीच्या बाबती परत
अस के लास तर गाठ माझ्याशी आहे. अशी समज देऊन, त्या
मल
ु ाला सोिून वदल. तेव्हा पक्याला कळल, सांजना ही पोवलसाची
मल
ु गी आहे. हे कळल्यापासनु पक्या सांजनाशी काही वदवस
बोलाच नाही. पढु े सजां नाच कॉलेजमध्ये पक्याला म्हणली, काय
झाल रे तल
ु ा, अस का? वागतोस माझ्याशी. तेव्हा पक्या सजां नाला
म्हणाला, तझु े बाबा पोलीस आहेत, हे मला का साांवगतली नाहीस.
सजां ना म्हणते, अरे माझे बाबा पोलीस आहेत, हे सगळ्या
कॉलेजला माहीत आहे. मला वाटल, तल
ु ा देखील माहीत असेल.
म्हणनू साांवगतलां नाही. त्या दोघाचां ा ही एकमेकाांवरचा गैरसमज दरू
होतो. ते दोघे एका वठकाणी बसतात. तेव्हा सांजना म्हणते, आता
आपले पेपर जवळ येत आहे. आपण अभ्यास के ला पावहजेल.
अभ्यासाच नाव वनघताच, पक्याने आपल तोंि वाकि के ल. सजां ना
म्हणते, काय झाल तल
ु ा तोंि वाकि करायला. काय नाही अस
म्हणनू पक्या मोकळा होतो. पक्या पढु े सांजनाला म्हणतो, सांजना

खर साांगू तल
ु ा. मला काय येत नाही ग अभ्यासातल. मी दहावी
सद्ध
ु ा कॉपी करून पास झालोय. रे िेकर गरुु जींच्या व वविलाच्ां या
हाटापाई मी इकिे वशकांण्यास आलो आहे. तेव्हा सांजना म्हणते,
अरे वेि्या मग कर ना आता इथनु . मी वशकवेन तल
ु ा. पढु े सांजना
व पक्या एकत् अभ्यास करू लागले. सांजनाच्या नाांदाने, पक्या
वशकू लागला. सांजना वजथे क्लासला जाईत होती, वतथल्या सराांना
सजां नाने ववनां ती करून पक्याला क्लास मध्ये प्रवेश वमळवनू वदला.
पढु े दोघे क्लासला देखील एकत् जाऊ लागले. त्यामळ
ु े शहरात
हळुहळु चचाा रांगु लागली की, पोवलस अवधकऱ्यवच्या मल
ु गी एका
गावातल्या पोराच्या लफि्यात आहे. ही बातमी पक्याच्या
गावातही पसरली. कारण पक्याच्या गावातले काही लोक शहरात
कामास येत होते. परांतु ते दोघे कुणाकिे लक्ष देत नव्हते. ते शहरात
वबनां धास्त वफरायचे. पढु े अकरावी बारावी दोघेही चागां ल्या माकाानी
पास झाले. पक्या बारावी पास झाला म्हणनु , गावात फटाक्याांची
बाजी उिवनू च पक्याच गावात स्वागत करण्यात आल. पण गावात
पक्या लफि्यात हाय, ही बातमी गावातल्या लहान मल
ु ापां ासनु ते
वयस्कर व्यक्तीपयात पसरलेली होती. पण पक्याच्या घरच्याांपयात
गेलेली नव्हती. पक्या अधनु -मधनू शहरात सजां नाला भेटायला
जायायचा. असच एक वदवस ते दोघे शहरात भेटण्यासाठी एकत्
आले होते, तेव्हा सांजनाच्या विीलाांनी त्या दोघाांना पावहल.

सजां नाच्या वविलाांनी सांजनाला समजावनू साांवगतल, पण सांजनाने
वविलानां ा सावां गतल, माझ पक्यावर प्रेम आहे. मला त्याच्याशीच
लग्न करायच आहे. पण सजां नाच्या विीलाांनी नकार वदला. पढु े
सांजनाच्या विीलाांनी सांजनाला लाांब एका शहरामध्ये पढु ील
वशक्षण घेण्यासाठी पाठवल. पक्या मात् त्याच शहरातल्या एका
महाववद्यालया मध्ये पढु ील वशक्षण घेऊ लागला. सांजना पक्याला
आधनु -मधनू फोन करत होती. आता पक्याही झोर देऊन अभ्यास
करत होता. पढु े पक्याने तीन वर्षाानी िीग्री प्राप्त के ली. वतकिे सांजना
तर महाववद्यालयात प्रथम आली होती. दोघेही पास झाल्यावर पन्ु हा
एकत् आले. सजां नाने आपल्या विीलानां ा, पक्याबद्दल परत
ररक्वेस्ट के ली. पण त्याांनी परत नकारच वदला. इकिे पक्या विग्री
पास झाला म्हणनु पक्याच जांगी स्वागताची तयारी गावात चालू
झाली होती. सजां नाच्या विीलानां ी नकार वदल्याने, पक्या व सजां नाने
पळुन जाऊन लग्न के ल. पक्या सांजनाला घेऊन गावात आला.
तेव्हा सगळे आिया चक्कीत झाले. गावातली सगळी लहान मल
ु े,
पक्या दादानां लग्न के ल अशी बोंब मारत गावात सटु ले. तेव्हा
पक्याच्या विीलाांना व त्याच्ां या घरच्याांना समजत. तर वतकिे
सजां नाच्या वविलानां ा ही समजत. त्या अगोरच पक्याां गावतल्या
पोवलस पाटलाांना सगळ सागांतो. पक्याचे विील खपु सांतापतात.
त्यानी फोटोच्या मागे ठे वलेली तलवार काढून दोघाांना ही,

सपां वण्याची भार्षा करू लागतात. तेवि्यात गावचे पोवलस पाटील,
पक्या-सजां ना व गावचे सवा लोक, पक्याच्या दारी गोळा होतात.
तेव्हा पक्याचे विील म्हणतात, माझ गावा पढु े नाक कापलास. तु
इथनु चालता हो. वततक्यात पोवलस पाटील पक्याच्या विीलाांना
म्हणतात, तम्ु ही खपु नवशबवान आहात. कारण तम्ु हचा मल
ु गा व
तम्ु हची सनु खपु वशकलेली वमळाल्यात. तम्ु हची सनु तर
महाववद्यालयात प्रथम आलेली मल
ु गी आहे. त्याच बरोबर ती एक
पोवलस अवधकाऱ्यवची मल
ु गी देखील आहे. तम्ु हची सनु
विीलाांच्या ववरोधात जाऊन तम्ु हच्या मल
ु ाशी लग्न के ली आहे.
तम्ु ही वतला वविलाच
ां प्रेम वदल पावहजे. सवा गावकरी ही, पक्याच्या
विीलाांना साांवगतल, त्याां दोघाचां ा तम्ु ही वस्वकार के ला पावहजे.
गावकऱ्यवच्या ववांनतीला मान देऊन पक्याच्या विीलाांनी, पक्याचा
व सजां नाचा सनु म्हणनु वस्वकार के ला. वततक्यात गावात अचानक
पोवलसाच्या तीन-चार गाि्या आल्या. सवा जण त्याच्याकिे पाहत
होत. पक्या व सजांना मात् आता खपु घाबरले होते. त्या एका
गािीतनु पोवलस अवधकारी खाली उतरले. ते िायरे क्ट पक्याच्या
विीलाांन जवळ जाऊन थाांबले. सांपणु ा गाव त्या पोवलस
अवधकाऱ्यवांकिे पाहत होत. वततक्यात त्या पोवलस अवधकाऱ्यवनां े
पक्याच्या विीलाांसमोर हात जोिून म्हणाले, माझ्या मल
ु ीचा
व्यववस्थत साांभाळ करा. अस म्हणाताच पक्याच्या विीलाांनी

पोवलस अवधकाऱ्यवला वमठी मारली. पक्या व सांजना आांनदी झाले.
एकुलती एक मल
ु गी असल्याने सजनां ाच्या विीलानां ी पक्याला
जावाई म्हणनू वस्वकारल. पन्ु हा गावात पक्याचा व पक्याच्या
घरच्याचां ा मान सन्मान वाढला.

ई सातहत्र् प्रततष्ठानचिं तेराविं वर्षं.
प्रततक उकले र्ािंचिं ई सातहत्र्वर िे र्त्रिलंच पुस्तक.
प्रवतक एक ववद्याथी आवण सावहत्याचा प्रेमी. वाचन करता
करता त्याला लेखनाची आवि वनमााण झाली. त्याचां लेखन हे
भवतालच्या अनभु वातनू वनमााण झालेललां अस्सल वास्तव आहे.
आवण त्यामळ
ु े वाचकानां ा ते ओररवजनल चवीचा आनदां देते. त्याचां ा
हा पवहलाच कथा सांग्रह आहे आवण तो गाजणार, लोकाांना
आविणार यात शांका नाही.
लेखक प्रशसद्ध नसल्यविळ
ु े त्यवांची प्ु तकां वकतीही चागां ली
असली तरी शर्कली जवत नवहीत. त्यविळ
ु े त्यवांनव प्रकविक त्यवचां ी
प्ु तकां छवपत नवहीत. कधीकधी तर न र्वचतवच परत करतवत.
आशि प्रकविन झवलेच नवही तर हे नर्ीन लेखक प्रशसद्ध होिवर
कसे? यव दष्टु चक्रवत अनेक प्रशतभव गभवातच िवरल्यव जवतवत. अगदी
“िृत्यजांु य”कवर शिर्वजी सवर्ांत याांचां प्ु तक तीन र्र्ं कोिी
प्रकविक र्वचनू ही पहवत नव्हतव. यव दष्टु चक्रवतन अनेक तरूि
लेखकवच्ां यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.
आतव नेटर्र नर्लेखकवांनव र्वचकवांपयंत पोहोचर्ण्यवचे कवि
अनेक स्ां थव करत आहेत. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५
लवखवांहून अशधक र्वचकवांपयंत यव नर्ीन लेखकवांनव नेण्यवचे कवि

ही सां्थव करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेखकवांनवही कोितवही खचा नवही.
भशर्ष्य कवळवत लेखकवनां व भरघोस िवनधन देण्यवची ई सवशहत्यची
इच्छव आहे. नर्ीन उत्कृ ष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहेत.
त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस ्ततु ी तर कवहींच्यव
र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीके लव positively घॆऊन हे लेखक
आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री
पवटील, कोिल िवनकर, सरु ज गवतवडे, अनपु सवळगवर्कर,
बवळवसवहेब शिांपी, चांदन शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरखी,
चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, ओकां वर झवांजे, पांकज घवरे ,
शर्नवयक पोतदवर, चद्रां कवतां शिदां ,े शनरांजन कुलकिी, चवरुलतव
शर्सपतु ,े कवशताक हजवरे , गिेि सवनप, िनोज चवपके , िहेि जवधर्,
िनोज शगरसे, िृदल
ु व पवटील, शनलेि देसवई, सनहव पठवि, सांजय
बनसोडे, सजां य येरिे, ितां नू पवठक, श्रेशिक सरडे, िभु ि रोकडे,
सधु वकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपू ेि कांु भवर, सोनवली सविांत,
के तकी िहव, शर्शनतव देिपवांडे, सौरभ कोरगवांर्कर, शिशलांद
कुलकिी, िभु ि पवटील, आशिर् कले, सरु ें द्र पवथरकर, प्रीती
सवर्ांत दळर्ी, शनशिर् सोनवर, उिव कोल्हे, गिेि ढोले, सशचन
तोडकर, िहेि पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक हजवरे ,
शकरि दििख
ु े, जगशदि खवदां र्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी,
गौरी कुलकिी, शजतेि उबवळे , शप्रति सवळुांखे, ्र्ीटी िहवले,

अांबरीि गरु र्, अशर्नवि जविदवर, गौरर् नवयगवांर्कर, प्रशितव
ठवकूर, अशनल शपसे, अनवशिकव बोरकर, पर्न सोनर्िे, रवजेंद्र
िेळके , पर्ु वा रवउत, धनांजय कलिष्टे, र्ैभर् तवांबटकर, बाळासाहेब
वशांपी, प्रवतक उकले असे अनेक तरूि लेखक सवतत्यपिू ा लेखन
करत आहेत.
िरवठीत हौिी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव
हौसेच्यव र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गभां ीरपिे पहविवरे ,
आपल्यव लेखनवलव पैलू पवडण्यवकडे लि देिवरे तरूि लेखक येत
आहेत. ही नर्ीन लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवर्ेलव नर्ीन प्रकवििवन
जगवत ्थवन शिळर्नू देतील. त्यवांच्यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव
उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो.
जगवतील सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवर्व म्हिनू िरवठीची
ओळख जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनदां .
यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.
ब्स. अजनू कवय पवशहजे?
www.esahity.com
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esahity@gmail.com

