
 

 

  



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

शेतावरल्या प्राणयाांची गोष्ट 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

मग  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव 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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या पुस्तकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घणे े

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. 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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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्र्ा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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जयवांनी िलव घर्र्ले, 

त्यवांनव 

सवदर अपाि 
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ओळख  

िी एक िध्यि र्गीय, सविवन्सय िविसू 

आह.े िी अज्ञ आह,े तज्ञ नवही. सगळ्यव 

शर्षयवत रस-रुची-आर्र्-शनर्र्-जविीर् 

असिवरव, सांरे्दनिील सविवन्सय िविसू. 

सविवन्सय िविसवची शदर्सवची सरुुर्वत 

र्तािवन पत्वने होते. िवझी सुद्धव सकवळ 

चहव आशि र्तािवन पत्वनेच होत होती.  

नांतर दरूदिानिुळे बवतम्यव जव्त रांगीत, आकषाक झवल्यव. 

तेव्हढ्यवच त्यव सर्ांग, बवजवरू झवल्यव. सत्तेच्यव आधीन झवल्यव. सत्तेचे 

आशि ्र्तःचे शहत जपिवऱ्यव झवल्यव. 

तेंव्हव नकुतेच सांगिक यगुवची, इांटरनेटची, सरुुर्वत झवली होती. 

त्यवर्र बवतम्यव बघण्यवचव, िवशहती िोधण्यवचव, एक शर्रांगळुव 

शिळवलव. जसजसे प्रत्येक बवतिीचव स्त्रोत, त्यवर्र चवरी बवजनूे 

शिळिवरी िवशहती आशि शर्शे्लषि - ह्वांचव ओघ र्वढलव, तसतसे 

भवरतीय प्रसवर िवध्यिवची शर्श्वसनीयतव किी होत गेली. िनू्सयर्त 

झवली. सविवशजक िवध्यिवची गरज जविर् ू लवगली. आतव रोजच े

सकवळचे र्तािवन पत् शचर्र्िवरे, चीर् आििवरे, खोटे, अपूिा, एकवांगी 

आशि दषु्ट र्वटू लवगले.  



आिखी एक ्पष्टपिे कळले, शहांद ू जन िवनसवची िोठ्यव 

प्रिविवर्र घसुिट होत आह.े जविीर्परू्ाक केली जवत आह.े प्रसवर 

िवध्यि,े सत्तवधीि आशि त्यवांचे बशुद्धर्वदी ह्तक, त्यवांनी पेरलेले आशि 

र्ेचलेले सवशहशत्यक, त्यवांनीच नेिलेले अशधकवरी - सगळे शिळून शहांद ू

िविसवलव आशि त्यवच्यव शप्रय सां्कृतीलव घेरून, शिळेल त्यव 

शर्षयवर्र बदनवि करतव आहते. शहांद ू िविसवलव बोलतव येत नवही, 

सहन होत नवही, शर्रोध करिे दरूच रवशहले. अिी पररश्िती शनिवाि 

केली गेली. अिव र्ेळी सत्यवचव आधवर शिळवलव तो सविवशजक 

िवध्यिवतनू.  

आपल्यव ्र्वतांत्र्यवर्र हव उघर् हल्लव आह े आशि लोकवांनव 

त्यवची पसुटिी सदु्धव जविीर् नवही, ह्विळेु जव्त र्वईट र्वटले.  

िनवचव हव एकलकोंर्व, अगशतक प्रर्वस गेल्यव दोन दिकवांचव 

आह.े तो उिळ आशि तवत्परुतव नवही. भवरतीय ्र्वतांत्र्य आशि 

लोकिवही ह्वांचव चौिव आधवर्तांभ िवनलव गेलेलव प्रसवर िवध्यि 

व्यर्सवय फक्त ्र्विा आशि फवयद्यवसवठी कवि करतो, त्यवसवठी 

दिेवच्यव शहतवचव बळी दतेो, ही र्ेदनव खोल आशि तीव्र आह.े  

त्यव िनवच्यव श्ितीत 'पहवटेपरू्ीचव कवळोख - एक अरण्य रुदन' 

आशि 'जोकोतीनव - ्र्वतांत्र्य सिर शतसरे' शलशहले गेले. शलशहल्यविुळे 

िनवत कोंर्लेल्यव शर्चवरवांनव र्वट शिळवली. आशि िग असच कवही 



बवही शलशहत रवशहलो. जोकोतीनव म्हिजे भशर्ष्यवत घर्वव्यव अिव 

अनेकशर्ध घटनवांची - शदर्व्र्प्नवची, सचूक नवांदी होती.  

िी इशतहवस लेखक शकां र्व इशतहवसवचव अभ्यवसक नवही. शर्चवरर्ांत 

/ तत्र्ज्ञ िळुीच नवही. सवशहशत्यक नवही. सवशहत्यवचव अभ्यवसक नवही. 

िी खपू कवही र्वचले आह,े असव िवझव दवर्व नवही. िलव कळते, 

सिजते असव िवझव अशभशनर्ेि नवही.  

सविवन्सय, सशुिशित, सजुवि िविसवलव जे दखुते, खपुते, पटत,े 

ओढ लवर्ते, अ्र््ि करते, शकां र्व जयवची शटांगल करवर्ी असे र्वटते, 

ते ते िी शन्र्विा, शनरवगसतेन,े हक्कवने केले आह.े र्वचकवांनी ते िवननू 

घ्यवर्े, सिजनू घ्यवरे् ही एकच शर्नांती.  

बहुतेक किव ह्व कवल्पशनक शचत्वर्ली (Fantasy) प्रकवरवत 

िोर्तवत. त्यवत भवरतीय अध्यवशत्िक शर्चवर गहृीत आहेत. तसेच 

आजचे आघवर्ीचे शर्ज्ञवन सुद्धव गहृीत आह.े रविवनजुन सवरखव िहवन 

गशिती असे म्हितो "An equation for me has no meaning 

unless it represents a thought of God." तिी गशित आशि 

श्रद्धव शह सदु्धव ह्व किवांची पवश्वाभिूी आह.े 

खरे तर ह े सगळे ्र्वन्सतः सखुवय असेच होते. पि िग र्वटले 

ALL THAT IS NOT SHARED IS LOST. ह्व भीतीतनू हव 

शलहून ठेर्ण्यवचव आशि प्रकविनवचव प्रपांच घर्लव.  

प्रकवि कवयेकर (०७-०७-२०१८) 



िनोगत 

        

िी एक सविवन्सय भवरतीय िविसू आह.े िवझे बवलपि रविवयि 

आशि िहवभवरतवतल्यव - रवि आशि कृष्ि – ह्वांच्यव किव 

ऐकण्यवत गेले. अज्ञ ते तज्ञ, लहवन आशि िोठे, सगळे भवरतीय ह्व 

ऐशतहवशसक गोष्टींिध्ये रितवत. गीतेर्र, इतकेच कवय गीतेर्रील 

टीकव ग्रांि ज्ञवनेश्वरी र्र सदु्धव अभ्यवस करण्यवत इिले शर्द्ववन पांशर्त 

आयषु्य घवलर्तवत.  

िग भवरतवतल्यव एकव पिूा शपढीने अशहांसेचव अशतरेक कसव 

सहन केलव हे कळत नवही. रवि आशि कृष्ि ह्वांनी आयषु्यभर सांघषा 

केलव. आशि पश्चवत शर्लवप केलव नवही. अध्यवत्िवचे शजर्ांत आशि 

जवजर्ल्य आदिा सिोर असतवनव आम्ही त्यवांनव सोरू्न भोंगळ 

आशि शभकवरी शर्चवरवांनव कव आशि कसे कर्टवळल े ह े कळत 

नवही.  

आम्ही सांतवनव आशि त्यवांच्यव जीर्नवतल्यव अनभुर्वांनव सदु्धव 

इतके कसे शर्सरलो की अध्यवत्िवचव शर्कृत अिा लवर्लव. शर्कृत 

प्रयोग प्रविवशिकपिे जगजवहीर केले म्हिजे ते सत्यवचे प्रयोग कस े

होतवत. आशि जेंव्हव त्यवांचव शनष्कषा एखवद्यव शनष्पवप र् शनरपरवधी 



िविसवच्यव आत्िहत्यते होतो तेव्हव त्यवांनव अध्यवशत्िक कसे 

म्हितव येईल, ह ेकळत नवही.  

अध्यवत्ि ही िवांतवतवर्वद्यवांची िके्तदवरी नवही. तर परुुषविवाने 

करवयची र्वटचवल आह े असे सांत सवांगतवत तर जीर्नवतनू – 

सांघषवापवसनू शनर्तृ्ती ह ेएक तत्र्ज्ञवन कसे होऊ िकते.  

हव गोंधळ सांपत नवही तोर्र भवरतीयवने जगवयचे कसे ह ेकळत 

नवही.  

प्रकवि कवयेकर  

  



कथानकु्रम 

 

१. खवटीक आशि िहवत्िव  

 

२. न्सयवय  

 

३. िेतवर्रल्यव प्रवण्यवांची गोष्ट  

 

४. पांचव, िफलर आशि सटू  

 

५. िेकोटीपविी उगवच कवहीतरी  



 

 

 

 

 

या कथासांग्रहातील सवव कथा 

काल्पवनक आहते. त्याांतील व्यक्ती, 

स्थळ, प्रसांग ह ेसवव काल्पवनक असनू 

वास्तवातील कोणा व्यक्ती वा स्थळाशी 

त्याांच े साम्य आढळून आल्यास तो 

वनव्वळ योगायोग ठरेल. 

  



खाटिक आटि महात्मा  

(अध्यात्म ही अहहिंसावादी ह िं वा शािंततावादी ह्ािंची मके्तदारी 

नाही.) 

  _______________________________ 

 

एकव िोहियी, िवयवनगरीत एक िहवत्िव रवहत होते. त्यवांचव 

उपदिे ऐकवयलव लोक खपू लवांबनू लवांबनू येत आशि प्रेररत होऊन, 

्फूती घेऊन जवत. त्यवांच्यव आश्रिवत सकवळ, सांध्यवकवळ शनत्य 

नेिवने प्रविानव होत असे. प्रविाने नांतर िहवत्म्यवचे प्रर्चन असे. 

प्रर्चनवत सत्य आशि अशहांसव यवर्र त्यवांचव नेहिी भर असे. िवांती 

ह ेत्यवांचे ध्येय होते.  

त्यवांची ती रोजची (प्रविानव) भिुभिु ऐकून दरे्वने एकदवच े

त्यवांचे म्हििे िवन्सय केले.  

आकविर्विी करण्यवत आली.  

'बवब ूखवशटक लव भेटव. तो तमु्हवलव सत्य आशि अशहांसेचव 

िवगा दवखर्ेल. '  

िहवत्िव गोंधळले. त्यवांचव शर्श्ववस बसलव नवही. पि दसुऱ्यव 

शदर्िी ही तीच आकविर्विी झवली. त्यवांनव र्वटले नवर्वत शकां र्व 



आपल्यव ऐकण्यवत चकू झवली असवर्ी. पि नवही. शतसऱ्यव शदर्िी 

ही तीच आकविर्विी झवली. आतव त्यवांनव कुतहूल शनिवाि झवले. 

कोि हव बवब ूखवशटक? चौकिी केली.  

बवब ूखवशटक खरेच होतव, िहवनगरीच्यव एकव टोकवलव त्यव 

गशलच्छ आशि बकवल र््तीत बवब ूखवशटक चे िटिवचे दकुवन 

होते. िहवत्िव बवब ूखवशटक लव भेटवयलव गेले.  

दकुवन फवर िोठे नव्हते. दकुवनवत तीन चवर सवांगवरे्, सोललेल,े 

रक्तवने िवखलेले, टवांगले होत.े एकव िेजवर्र िवांसवचव ढीग होतव. 

एक कवळव कशभन्सन, उांच, शधप्पवर् िविसू, बवजलूव लवकर्वच्यव 

ओ ांर्क्यवर्र िवांसवचे बवरीक तकुरे् करण्यवत िग्न होतव. िेजवरी 

धवरदवर, लवांब सरुव पर्लव होतव. उग्र चेहरव, कल्लेदवर शििव, 

भवरद्त, जरब र्वटिवरे व्यशक्तित्र्. सरुी आशि जीभ एकवच 

र्ेळेलव, सरवईतपिे आशि जलदीने चवलत होती. िवांसवचे तकुरे् 

करतव करतव त्यवच र्ेळेलव तो सिोरच्यव दोन शगहवाइकविी 

िटिवच्यव शकिती बद्दल व्यर्हवर ही करत होतव. िहवत्िव दकुवनवत 

शिरतवच बवब ूिवांबलव, त्यवन ेर्वकून, िहवत्म्यवांच्यव पवयवलव हवत 

लवर्नू नि्कवर केलव. िग शभांतीलव पवठ लवर्नू हवत जोरू्न 

अदबीने शर्चवरले,”िहवत्िन, कवय सेर्व करू आपली? िलव 

बोलवर्ल ेअसते, िी जवतीन ेहजर झवलो असतो. आपल्यव सवठी 



आकविर्विी करण्यवत आली, एकदव नवही, तीन र्ेळव. आपि 

धन्सय आहवत. िवझी झोपर्ी आपल्यव आगिनवने पवर्न, पशर्त् 

झवली.” 

िहवत्िव दचकले, बवबलुव कसे कळले आकविर्विी बद्दल.  

“िहवत्िन, तोच एकटव करतव आशि करशर्तव आह.े 

िवगादिाक ही तोच, िवगा तोच आशि िवगा्ि ही तोच. िी फक्त 

शनशित्त िवत्.” 

िहवत्िव अगदी अ्र््ि झवले, नोकरचवकर आशि 

्र्यांसेर्क, अनयुवयी, कवयाकते, कोिीही बरोबर नव्हत े ह ेबरेच 

झवले, िोरे् हवयसे र्वटले. हव िटिवचव व्यवपवरी सत्य, अशहांसव 

आशि िवांतीचव िवगा दवखर्िवर?  

“तमु्ही, बवब ूखवशटक? तमु्ही ह्व व्यर्सवयवत कसे आशि कव 

आलवत, आशि शकती कवळ ह्वत घवलर्लव ; हव व्यर्सवय सोरू्न 

अशहांसव आशि िवांतीचव िवगा कव धरत नवही?” 

“हव िवझव शपढीजवद व्यर्सवय आहे, िवझे पिजोबव उत्ति 

शिकवरी होते आशि त्यवांनी हव व्यर्सवय सरुु केलव. शिकवर हव 

आिचव शपढीजवद छांद आह.े” 

“पोटवसवठी, ्र्विवासवठी, दबुाल प्रवण्यवांनव ठवर िवरिे ह ेयोग्य 

आह?े” 



“शिकवर म्हिजे खनू नव्ह.े िगृयव हव एक सवहसी खेळ आह.े 

िवरिवरव आशि िरिवरव दोघेही जीर्वर्र उदवर होऊन खेळतवत. 

ितृ्यचूे पवररे् कोिवच्यवही बवजनेू कधीही झकूु िकते. जीर्वच्यव 

आकवांतवने धर्पर्, दोघवांनव ही करवर्ी लवगते, तेंव्हव शिकवर शसद्ध 

होते. हरीि कवय शक रवन रु्क्कर कवय, र्वघ कवय शक अ्र्ल कवय, 

सहजच, प्रशतकवर न करतव खवली पर्त नवहीत. शिकवर 

करिवऱ्यवलव केव्हढी िेहनत, शचकवटी आशि कौिल्य दवखर्वर् े

लवगते. केर्ढ्यव िक्तीचव, यकु्तीचव उपयोग करवर्व लवगतो. िगृयव 

हव परुुषविा आह,े तो शिकवऱ् यवच्यव िनोभशूिकेत आह.े पवळीर् 

प्रवण्यवांनव ठवर िवरिे म्हिजे शिकवर नव्हे. तो िवझव व्यर्सवय ही 

नवही. पि िवझ्यव चररतविवासवठी िी शिकवर करतो, िवांस शर्कतो, 

िगृवशजन शर्कतो, ते िवझे जन्सिजवत शर्शहत किा आहे. प्रत्येक शहांसव 

सरधोपटपिे त्यवजय नसते. शहांसव कृती म्हिनू, सांघषवाचव, जीर्नवचव 

आर्श्यक भवग आह.े पि शहांसव हव शर्चवर म्हिनू सर्ािैर् त्यवजय 

च आह.े सर्ा प्रविीिवत्वांचे कल्यवि करिे आशि अकल्यवि होतवनव 

रोखिे ह े िहत्र्वचे. आशि ते शर्शहत किवाच्यव, कताव्यवच्यव 

िवध्यिवतनू करिे ह े अध्यवत्ि. तेंव्हव, कृती च्यव पवठी िवगील 

शर्चवर िहत्र्वचव आह.े शर्चवरविळेु कृती त्यवजय शकां र्व ग्रवह् ठरते.  



सरुी आशि सरुी पकर्िवरव हवत तोच आह,े पि तो हवत जर 

िल्य शर्िवरवदवचव असेल तर त्यचव अिा र्गेळव आशि तो हवत जर 

दरोरे्खोरवचव असेल तर त्यवचव अिा र्ेगळवच असिवर, नवही कव 

िहवत्िन!!!” 

िहवत्िव परत एकदव गोंधळल,े शर्चवर करत गप्प बसले.  

“िहवत्िन, िवझ्यवकरू्न ही एक छोटीसी भेट ्र्ीकवर 

करवर्ी.” 

“कवय आह ेह?े” 

“ह ेएक िगृवशजन आह.े िवयवर्ी िगृवची शिकवर करिवरव ह्व 

िगृजीनवचव अशधकवरी आह.े तो प्रभचू आपल्यव सर्वानव िवगा 

दवखर्ेल अिी त्यवच्यव चरिी प्रविानव करू यव.”  

बवब ूआपल्यव कविवलव लवगलव आशि िहवत्िव परत शफरल.े  

कवही तरी, कोिवची तरी खपू िोठी चकू होते आह ेअसे त्यवांनव 

र्वटले. एव्हढी बटबटीत, धर्धर्ीत शहांसव. ्र्विवासवठी. 

पोटवसवठी. पि बवब ूतर िनवने शनिाळ, पवरदिी, सरळ आशि सवधव 

र्वटतो. त्यवच्यव िनवत जरवही िांकव नवही, जरवही पश्चवत्तवप नवही, 

पवपवचव लर्लेिही नवही. कवही तरी चकुत ेआह.े  

*********  



िहवत्िव शर्चवर कर करून िकले, पि बवब ूखवशटक चे कोरे् 

सटुले नवही. प्रविाने नांतरची प्रर्चनवची प्रिव कवही शदर्स त्यवने 

्िशगत केली. कसली शहांसव, कोिवची शहांसव, कोि करिवर, कव 

करवयची शकां र्व कव करवयची नवही, शहांसव म्हिजे तरी नक्की कवय.  

तेंव्हव बवब ुखवशटक लव परत भेटण्यवसवठी, िहवत्िव िहरवच्यव 

त्यव आर् िवगवार्रून शनघवल.े  

आपल्यवच तांद्रीत चवलत असतवनव, एकदि आरर्व-ओरर्व 

आशि रर्ण्यवच्यव िोठ्यव आर्वजवने त्यवांचे लि रे्धले. एक दवरुर्व 

आपल्यव बवयकोलव िवरहवि करत होतव, शतच्यवकरे् पैिवची, 

शतच्यव स्त्री धनवची, िवगिी करत होतव, ती दते नवही म्हटल्यवर्र 

पनु्सहव पनु्सहव िवरत होतव. लोक जिव झवले होते. शतलव त्यवच्यव पवसनू 

सोर्र्त होते.  

शर्षण्ि िनवने ते पढेु शनघवले. नर्रव बवयकोच्यव भवांर्िवत 

पर्िे शिष्ट सम्ित नवही.  

िोरे् पढेु गेले तर र्वटेत एकव शठकविी एव्हढी गदी जिली 

होती शक पढेु जविे अर्घर् झवले.  

चवर पवच गुांर् एकव म्हवतवऱ्यवलव आशि त्यवच्यव नवतीलव 

दिदवटी करत होते. म्हवतवऱ्यवलव िवरहवि करत होते आशि िलुीलव 

जबरद्तीने ओढून नेत होते. ती आजोबवनव आशि सभोर्तवलच्यव 



िविसवनव िदतीसवठी हवक िवरत होती. कोिीही पढेु जवऊन त्यव 

गुांर्वांनव अर्र्ण्यवचे धवर्स दवखर्त नव्हते. िहवत्म्यवने पढेु होऊन 

त्यव गुांर्वांनव कवरि शर्चवरले. म्हवतवऱ्यवच्यव िलुवने त्यव गुांर्व करू्न 

कवही पैसे परू्ी उसनर्वर घतेले होते, ते त्यवने परत फेर्ले नव्हत े

आशि त्यवच िोबदलव म्हिनू ते गुांर् त्यवच्यव िलुीलव उचलनू घेऊन 

जवत होते. म्हवतवरव सवांगत होतव शक तो जसे जितील तसे पैसे 

फेरे्ल, पि गुांर् िलुीलव घ्यवयलवच आले होते. िहवत्म्यवची 

लरु्बरु् त्यवांनी खपर्नू घेतली नवही, एकव गुांर्वने तर त्यवांनव एक 

सिसिीत िोबवर्ीत िवरली आशि तेिनू शनघनू जवयलव सवांशगतले. 

िहवत्िव अगदी कसनसेु, कवर्रे बवर्रे झवले आशि शतिनू नकळत 

सटकल.े  

जिी गदी र्वढू लवगली, तसे गुांर्वांचव म्होरक्यव शचर्लव. त्यवांनी 

म्हवतवऱ्यवलव बेदि िवरहवि करून अधा िेलव अर््िेत टवकून शदले, 

जबरद्तीने म्हवतवऱ्यवलव नवतीपवसनू रे्गळे केले, आशि िलुीलव 

फरपटत ओढून नेले. सगळे बघत रवशहले. िहवत्िव िटकन खवली 

बसले. शहांसेचव हव अनभुर् शर्दवरक, शछन्सन-शभन्सन, शर्कीिा करिवरव 

होतव. शहांसेचव प्रशतकवर अशहांसेने करवयचव ही त्यवांची शिकर्ि होती. 

पि म्हिजे कसव? अपिवशनत, खवली िवन घवलनू ते तेिनू शनघवले. 

त्यवांनव कोिी ओळखले नवही, ह ेत्यवतल्यव त्यवत बरे झवल.े  



************  

शर्िन्क िहवत्िव बवब ू खवशटक करे् पोहोचले, तेंव्हव बवब ू

सऱु्यवलव धवर लवर्त होतव. त्यवांनव बघनू बवबनेू र्वकून, पवयवलव हवत 

लवर्नू नि्कवर केलव. त्यवांनव आसन शदले, पेय शदले.  

“ही र््ती अिीच आह.े इिे गुांर् जव्त आशि नवगररक किी. 

अिव शहांसक घटनव रोजच घर्तवत. शहांसेचे ह ेओ ांगळ, दवहक आशि 

दहितर्वदी रूप पवहून आपि शर्चशलत झवलवत. पि िवयेच्यव 

रवजयवत असे व्हवयचचे. इि े अन्सयवय, अिवांती आशि असांतोष 

कवयिचव. तरीही सविवन्सयपिे ह्व गोष्टीच, िविसवनव र्रैवग्यवकरे्, 

आध्यवशत्िक िवगवार्र ढकलतवत.” 

िहवत्िव दचकले, ह्वलव सगळे आधीच, न सवांगतव कसे 

कळले, ह्वचे हरे सगळीकरे् शफरत असवर्ते.  

“िहवत्िन, ह्व र््ती तफे आपल्यवलव ही छोटीसी भेट. 

आपल्यव उपयोगवची आह.े” 

तो एक सवगर्वनी दांर् होतव, चवांदीने िढर्लेलव, भरीर्, सिक्त, 

उांच, जि ूकवही रवजदांर्.  

“पि िलव ह्वची कवय जरूर?” 



“िहवत्िन, प्रत्येक लोक नते्यवलव ह्वची जरूर असते. सत्य, 

अशहांसव, िवांती अिव िब्दवांच्यव कलेर्रवलव शजर्ांतपिव शिळतो ह्व 

दांर्विळेु.” 

“पि िलव तर सत्तेची आजीबवत हवर् नवही. सत्तव त्यवजजय 

आह ेिवझ्यवसवठी.”  

“िहवत्िन, तिुच्यव करू्न इतक्यव सविवन्सय, छोट्यविव, 

गोष्टीची अपेिव नव्हती. सत्तव जनशहतविा अबवशधतपिे, अखांर्पिे, 

सिक्तपिे, रवबर्ण्यवत, खरव परुुषविा आहे. सते्तपवसनू पळून 

जवण्यवत नवही. 'रवजव कवल्य कवरिां' अिवात रवजव सिवजश्ितीचव 

कवरक आह.े”  

िहवत्िव दांर् घेऊन परत आले. पि आश्रिवची असांबद्धतव 

त्यवांनव जविर्ली.  

*********** 

एक शदर्स अचवनक नगरवत शनरवधवर, असहवय लोकवांचे लोंढे 

च्यव लोंढे येऊ लवगले. त्यवांच्यवर्रील अत्यवचवरवच्यव, ददुरै्ी 

कहवण्यव ऐकून नगरर्वसी घवबरले. लोक िहवत्म्यवकरे् गेले. 

िहवत्म्यवने त्यवांनव सांयि, िवांती आशि अशहांसेचव सल्लव शदलव.  

“एकवने र्ोळव फोर्लव म्हिनू दसुऱ्यवने ही र्ोळव फोर्लव, तर 

सगळेच आांधळे होतील.” 



लोकवांचव धीर सटुत चवललव. ते बवब ूखवशटक करे् गेले. बवब ू

ने नगरवतील सगळ्यव खवटीक नव बोलवर्ले.  

“आज आपल्यवर्र जबवबदवरी येऊन पर्ली आह.े 

आक्रिकवांचव सांघशटतपिे िकुवबलव करवयचव. आक्रिक सांख्येने 

आपल्यव दसपट आहते. कू्रर श्ववपदवसवरखे आहते. पि आपि ही 

िरू शिकवरी आहोत. एकही आक्रिक आपल्यव हवतनू सुटतव कविव 

नय.े आशि एकवच्यव बदल्यवत दहव असव शहिोब करवयचव. 

आक्रिकवशिर्वय दसुऱ्यवलव िवत् हवत लवर्वयचव नवही.” 

सतत १५ शदर्स गल्ली बोळवतनू, अांधवरवतनू, आरू्न, 

धिुश्चक्री होत होती. िोजक्यव िांभर सव्र्विे खवशटक सेनेने २००० 

- ३००० आक्रिकवांनव लोळर्ले. दवरूि परवभर् सिोर शदस ू

लवगतवच आक्रिक िहवत्म्यवकरे् गेले. त्यवांनी बवब ूखवशटक शर्रुद्ध 

िनषु्य र्धवची तक्रवर केली. िहवत्म्यवने सर्वानव िस्त्र े खवली 

ठेर्ण्यवची सचूनव केली. पि बवब ूखवशटक ने नकवर शदलव. त्यवन े

उलटव शनरोप पवठर्लव.  

“जो पयतं िेर्टचव आक्रिक उभव आह,े तो पयतं हव बवब ू

खवटीक, सरुव खवली ठेर्िवर नवही.”  

परत एकदव िहवत्िव गोंधळले. बवब ू खवशटक लव 

सिजर्ण्यवसवठी ते त्यवच्यव दकुवनवत आले. लोक जिव झवले. त े



'बवब ूखवशटक शर्जयी होर्ो', 'िहवत्िव, परत जव' अिव घोषिव दते 

होते.  

“बवब,ू शहांसेने प्रश्न सटुत नवहीत. अशहांसव आशि िवांती चव िवगा 

धरव. िस्त्रे खवली ठेर्व. आपल्यव नगरवत आलेले ह ेलोक आक्रिक 

नवहीत तर आपले पवहुिे आहते. आशतथ्य आशि पर्परवप्रती 

सन्सिवन हव आपलव धिा आहे.”  

“िहवत्िन, सत्य, िवांती, अशहांसव ही अध्यवशत्िक िलु्ये आहते. 

अध्यवत्ि हव परुुषविा आह.े अन्सयवयवपवसनू ् र्तःलव र्वचर्िवरी, दरू 

नेिवरी पळर्वट नवही.  

अध्यवत्ि हव िविसू आशि दरे् ह्वांच्यवतील नवतेसम्बधवचव, 

िवरीररक, िवनशसक, बौशद्धक, भवर्शनक, आशत्िक अिव शर्शर्ध 

पवतळ्यवांर्रील नवतेसम्बद्धवचव हव अभ्यवस शर्षय आह.े हव 

प्रर्चनवचव शर्षय नवही. र्ैयशक्तक आचरिवचव भवग आह.े  

हव सविवशजक ध्येय धोरिवचव ही भवग नवही. ही िलु्ये म्हिज े

सवर्ाजशनक, सवर्ाकवशलक, किाठ शनयिवांचे जांजवळ नवही. ह्व 

िलु्यवांची एक सरं्कष व्यवख्यव नवही.  

सिवजवचे अकल्यवि होण्यवपवसनू रोखिे हव आज, आतव, 

अध्यवत्िवचव सवरवांि आह,े तो िवझव धिा आहे आशि तो िी 



शनभवर्िवर आह.े जो पयंत िेर्टचव आक्रिक उभव आहे, तो पयंत 

हव बवब ूखवटीक, सरुव खवली ठेर्िवर नवही.”  

बवब ू खवशटक च्यव उत्तरवर्र िहवत्िव जव्त कवही बोलल े

नवहीत, शर्चवर करत बसले. एकव घटकवभरवने ते उठले आशि चवल ू

लवगले. िहवत्िव परत गेले. पि ते आश्रिवत नवही पोहोचले. त्यवांनव 

खपू िोधले. पि त्यव नांतर त ेकोिवलवच शदसलेच नवहीत. ते कोठे 

गेले कोिवलवही ठवऊक नवही.  

  



न्यायाधीश टिरुद्ध देि 

(न्याय यिंत्रणा सडलेली आह,े पोखरलेली आह,े त्याचा फट ा 

दवेाला सदु्धा बसतो आह.े सिंहवधान आहण पजूेचा हक्  ह े तर 

हनहमत्त आह,े खरे तर समाजाला तोडण्याचे ह े ारस्थान आह.े)  

 ____________________________ 

 

आज सर्ोच्च न्सयवयवलयवत सनुवर्िीसवठी आलेलव खटलव 

जरव र्ेगळवच होतव. न्सयवयितूी श्री. रशर्चरि दवसगपु्तव ह्वांनी परत 

एकदव खटल्यवच्यव कवगदपत्वांकरे् नजर टवकली. आपल्यव 

आशलिवन र्वतवनकुुलीत किवत बसनू ते शर्चवर करत होते. 

कोिवलवही आत सोरू् नये, अिी सक्त तवकीद त्यवांनी आपल्यव 

्र्ीय सशचर्वलव दऊेन ठेर्ली होती. पि त्यवांच्यव शर्चवरवत ससुतू्तव 

येत नव्हती, एकवग्रतव होत नव्हती. आशि त्यवचे एक कवरि ह ेहोत े

शक खटलव सर्ोच्च न्सयवयवलयवच्यवच शर्रोधवत होतव. कोिी शर्ष्ि ू

सोि नवर्वच्यव िविसवने तो दवखल केलव होतव. त्यवलव आतव ९१८ 

र्षे झवली होती. सर्ोच्च न्सयवयवलयवतील प्रलांशबत खटले हव एक 

र्वदवचव, शर्नोदवचव आशि िेर्टी एकव अगशतक, शनरवि आशि 

हतवि अिव अिवनषु व्यर््िेचव शर्षय बनलव होतव. सर्ा र्तािवन 

पत्वत आशि शर्श्ववत दरू दिान र्र त्यव खटल्यवची चचवा आशि टीकव 



होत होती. हजवर र्षवात ही, एक गोष्ट िवत् बदलली नव्हती ती 

म्हिजे परधवशजाि र्तािवन पते् आशि दरूदिान र्वशहन्सयव, आशि हो, 

भवरतीय िविसवची चचवा करण्यवची आर्र्.  

त्यवांनव खवत्ी होती शक हव शर्ष्ि ूसोि कधीच िेलव असिवर, 

त्यवचे र्वरस सदुद््धव शजर्ांत नसिवर. खटलव दवखल झवल्यव नांतरच े

ते ्र्तः सदु्धव २२१ रे् न्सयवयवधीि होते. सांशर्धवनवतील ्र्वतांत्र्यव 

सांबांधी हव एक जटील खटलव होतव.  

'कोितवही भेद भवर् न करतव, िांशदरवत जवऊन दरे्व ची पूजव - 

अचवा करण्यवचे प्रत्यकेवलव ्र्वतांत्र्य आह.े आशि प्रत्येकवचव तो 

हक्क आह.े '  

सांशर्धवनवच्यव ह्व कलिवचव अन्सर्यविा लवर्ण्यवची 

जबवबदवरी आतव न्सयवयवधीि दवसगपु्तव ह्वांच्यवर्र येऊन पर्ली 

होती.  

त्यवांनव अजनूही खटल्यवच्यव बहुशर्ध बवबींकरे् एकवग्रशचत्त 

करून बघतव येत नव्हते. ह्वचे दसुरे िहत्र्वचे कवरि होते त्यवांच े

र्वतवनकुुलीत यांत् िोरे्से शबघर्ले होते. त्यवांनी बवहरे उभ्यव 

असलेल्यव शिपवयवलव हवक िवरली, कवयवालयवतील तांत्ज्ञवलव 

बोलवर्नू तपिवन २१ शर्ग्री र्र कवयि करवयलव सवांशगतले. ह्व 



बवबतीत िोर्ीही असशुर्धव, त्यवांनव सहन होत नसे, त्यवांचे शचत्त 

शर्चशलत करण्यवस परेुिी होती.  

ह्व शर्ष्ि ू सोिवचे िखु्य म्हििे होते, जयवची पजूव - अचवा 

करवयची त्यव दरे्वच्यव ्र्वतांत्र्यवचे कवय, त्यवलव शर्चवरवयलव नको 

कव शक त्यवलव ही अशनबंध लरु्बरु्, अनवर्श्यक ह्तिेप आशि 

अनोळखी अगन्सतकुवांची िनिवनी हर्ी आह ेकव.  

पि खटल्यविध्ये तवांशत्क त्टुी खपू होत्यव.  

शर्ष्ि ूसोि ह्वने त्यवचे पिूा ओळखपत् शकां र्व परीचयपत् शदल े

नव्हत.े त्यवने दरे्वच्यव सहीचव र्कवलतनविव सवदर केलव नव्हतव.  

न्सयवयवधीि दवसवगपु्तवनव एक िि र्वटले शक आधीच्यव 

सर्ोच्च न्सयवयपीठवने असे दरे्वलव, जी एक िखु्य व्यक्ती आह े

खटल्यविध्ये, असे गहृीत कसे धरले. एकवलव ्र्वतांत्र्य दतेवनव 

दसुऱ्यवचे ्र्वतांत्र्यचव शर्चवर कसव केलव नवही.  

तेव्हर््यवत त्यवांचव गपु्त रै्यशक्तक दरूध्र्नी र्वजलव, एकव 

जर्ळच्यव, ओळखीच्यव रवजकवरिी िविसवच्यव नवतेर्वईकवची, 

अटकपरू्ा जवशिनवची िवगिी होती, त्यवांनी त्यवची व्यर््िव केली 

आशि कवयवालयवतील अशधकवऱ्यवलव त्यव सांबांधी जरूर त ेआज्ञवपत् 

तयवर करून ठेर्वयलव सवांशगतले.  



१२ र्वजनू गेले. बवहरे लोक र्वट बघत असिवर ह्वची 

कल्पनव होती त्यवांनव. पि त्यवांचव नवईलवज होतव. न्सयवयदवन सवरख्यव 

पशर्त् कवयवात उगीच घवई करतव येऊ िकत नव्हती.  

ते र्वट बघत होते, अपशेित शनरोपवची. त्यवांनी आपली सांिती 

शदली होती त्यवलव आतव आठर्र्व झवलव आशि आज ती बवतिी 

अपेशित होती. त्यवांची आांतर रवष्रीय िवनर् अशधकवर सां्िेच्यव 

अध्यि पदी शनर्र् झवली होती, कवही उपचवर रवशहले होते, तेही 

आठर्र््यवपरू्ी पिूा झवले होते. तसे झवले तर िग ते Washington 

लव ्िवशयक होऊ िकले असते. ह्व अर्विी आशि भोळसट 

लोकवत त्यवांचे िन कधीच रिले नवही. golf, drinks, पवट्ायव 

आशि lectures ह ेत्यवांचे जीर्न होते.  

त्यवांचे किवपवसनू न्सयवयवलयवपयतं जवण्यवसवठी एक 

लवांबलचक िवशगाकव होती. जवतवनव त्यवांचव सर्ा लर्वजिव - शकती 

अशधकवरी, कवरकून, शिपवई - बरोबर असिवर. सगळ्यवां सविवन्सय 

लोकवांनव र्वटेतनू बवजलूव करून िवशगाकव ररकविी केली जवयची. 

त्यवांच्यव जवण्यव-येण्यवसवठी, प्रत्येक र्ेळी. ते दिेवतील सर्वात 

िहत्र्वचे पदवशधकवरी होते. दिेवच्यव लोकिवहीचे आधवर्तांभ.  

आजपयंत सांपिूा न्सयवय व्यर््िेतनू आशि व्यर््िेपवसनू 

अर्विी लोकवांनव र्गळले होते, दरू ठेर्ले होते, म्हिनू बरे, नवहीतर 



त्यवांनी र्वटच लवर्ली असती. कवयद,े शनयि - शलशखत, ्र्च्छ, 

्पष्ट - शनयि, अशधशनयि, कलि, पोट - कलि, िवन्सय / अिवन्सय 

परुवरे्, परुवरे् सवदर करण्यवसवठी शनयि, शनयि उद्धतृ करण्यवसवठी 

शनयि, शकती शि्तबद्ध जांजवळ. अर्विी लोकवांनव कवय आशि कसे 

आशि शकती सिजवर्नू सवांगिवर. त्यवांनव लवांबच ठेर्लेले बरे. आशि 

त्यवांचव अिा लवर्िवरे त्यवांच्यव सवरखे अनभुर्ी जविकवर, 

त्यवांच्यवर्र ही न्सयवय व्यर््िव शटकून होती. ह्व भोळसट लोकवांसवठी 

न्सयवयवधीि म्हिजे दरे् होतव. तवरिहवर.  

आशि आज एकव दरे्वने दसुऱ्यव दरे्व शर्रुद्ध खटलव दवखल 

केलव होतव.  

न्सयवयितूी दवसवगपु्तवनव अपेशित शनरोप आलवच नवही. िेर्टी 

नवईलवजवने ते न्सयवयवलयवत जवयलव उठले. तेव्हढ्यवत त्यवांच्यव 

घरचव शिपवई दसुरव शनरोप घेऊन आलव, न्सयवयितूी ांच्यव घरून 

त्यवांच्यव आजीने एक र््त ूपवठर्ली होती. ती एक दत्त िूती होती. 

त्यवांनी ती लगेच ओळखली. घरवतल्यव दरे्वलयवतील आजीची 

शनत्य पजुेची ितूी होती. आजीने आज अचवनक आतव ही ितूी इिे 

कव पवठर्ली. ते िोरे् शर्चवरवत पर्ले. पि न्सयवयवलयवत पोहोचल े

तसे त्यवने शर्चवर झटकल े आशि खटल्यवची कवयार्वही चवल ू

करवयलव सवांशगतली.  



Attorney General नशचकेत ह्वांचव शनरोप त्यवांनव सवांगण्यवत 

आलव, ते र्वटेतच होते, दसुऱ्यव न्सयवयवलयवतील खटलव सांपर्नू 

अध्यवा तवसवत पोहोचिवर होते. त्यवांनी एक उपचवर म्हिनू शर्चवरले, 

शफयवादी पिवच्यव बवजनेू कोि आले आह े आशि सिोर एक 

सविवन्सयसव, िोर्व बवर्रलेलव, बजुलेलव, िविसू उभव रवशहलव. 

त्यवने ्र्तःचे नवर् शर्ष्ि ूसोि सवांशगतले.  

आतव आश्चया करण्यवची रे्ळ न्सयवयितूी ांर्र आली. शर्ष्ि ूसोि 

९१८ र्षे र्यवचव शजर्ांत िविसू सिोर उभव होतव. त्यवन े त्यवलव 

त्यवचे आशि दरे्वचे कवय नवते आह े असे शर्चवरले. शर्ष्ि ू सोि 

म्हिवलव शक तोच दरे् होतव आशि त्यवलव त्यवचव खटलव ्र्तःच 

लढर्वयचव होतव, त्यवचव कोिी र्कील नव्हतव. त्यवने तसे ्र्तःच े

प्रशतज्ञवपत् तयवर करून आिले होते. न्सयवयितूीनी त्यवलव ते सवदर 

करवयलव सवांशगतले. तस े तो जवगेर्रून उठलव आशि त्यवने त े

न्सयवयितूीनव दऊे केले. सर्ा न्सयवयवलयवत एक नवपसांती आशि 

उपहवसवची लहर पसरली. न्सयवयितुी ांचव एव्हढव अर्िवन. न्सयवयितूी 

कधीही कोितीही र््त ू/ कवगद ्र्तःच्यव हवतनू घते नसतवत. त े

त्यवांनव त्यवांच्च्यव हवतवखवलचे अशधकवरी / कवरकून ह्वांच्यवकरे् 

सपुदूा करवर्े लवगतवत. अगदीच अर्विी िविसू, कोटवाचे प्रविशिक 

ररती ररर्वज िवशहत नवहीत.  



तोपयंत Attorney General न्सयवयवलयवत यऊेन पोहोचले. 

फवर बरे् प्र्ि होते, आशि कोटवाबवहरे नशचकेत आशि दवसगपु्तव 

ह्वांच्यव िध्ये एक अशलशखत ियात चवल ूहोती.  

आल्यव आल्यव नशचकेत ह्वांनी शर्ष्ि ूसोि ह्वांच्यव व्यक्ती - 

पररचयवचव प्रश्न उपश्ित केलव.  

शर्ष्ि ूसोि : िी जन्सिलो नसल्यवने िवझे असे कोितेही पररचय 

पत् नवही. ह्व खटल्यविध्ये जयव दरे्ळवचव सांदभा दणे्यवत आलव 

आह ेते दऊेळ ह ेिवझे घर / शनर्वस ् िवन आहे. आशि ह्व सगळ्यव 

गोष्टी तमु्ही सर्ा जवितव.  

िवझ्यव परर्वनगी शिर्वय तमु्ही पर्पर हव शनिाय कसव घतेलव 

शक कोिीही, कधीही िवझ्यव घरवतील िवझ्यव र्ैयशक्तक खोलीत 

यवर्े, जवर्े, फुले पवने ह्वांचव र्षवार् करवर्व, १० शठकविच्यव १० 

र्ेळव र्वपरलेल्यव बवटली िधनू पवण्यवचव अशभषेक करवर्व, कोठून 

तरी जिव केलेल्यव भेसळ यकु्त दधुवचव अशभषेक करवर्व. िलव कवही 

्र्वतांत्र्य आह ेशक नवही.  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : पि सांशर्धवनवने हव अशधकवर / हक्क सर्ा 

भक्तवांनव शदलव आह.े सांशर्धवन, दरे्वच्यव अशधकवरवांबद्दल कवहीही 

सवांगत नवही.  



शर्ष्ि ू सोि : हे तिुचे सांशर्धवन कवय म्हिते, We the 

People. .. .. .. .. . इिेच तर खरी गोि आह.े ह्व 'We the 

People' चे तमु्ही We the Judiciary, We the Politicians, 

We the Media People, We the Intellectuals, We the 

Historians, We the Creative Artists, We the Poets - 

Writers, आशि We the Students सदु्धव, असे आरर्व ओरर्व 

करिवरे गट केले आहते. त्यवत िवझे खरे भक्त - silent masses, 

िवझे अर्विी भोळे पि िवझ्यवर्र जीर्वपवर् प्रेि करिवरे ते कोठे 

आहते. त्यवांनव कवय म्हिवयचे आह ेह ेकोिी त्यवांनव शर्चवरले आह,े 

जविनू घ्यवयचव प्रयत्न केलव आह.े आतव फक्त 'We the आरर्व 

ओरर्व करू िकिवरे' ह्वांचचे सांशर्धवन रवशहल ेआह.े  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : तमु्ही न्सयवयवलयवची बेअदबी करतव 

आहवत, िी तमु्हवलव पशहली आशि िेर्टची तवकीद दऊेन ठेर्तो. 

पढुच्यव र्ेळेस कर्क शििव होईल.  

शर्ष्ि ूसोि : बघव नव. शह बेअदबी सदु्धव फक्त तिुची होऊ 

िकते, आिची नवही. कवरि कोित्यवही व्यर््िेपवसनू आशि 

व्यर््िेिध्ये तमु्ही आम्हवलव - सविवन्सय जनतेलव - घतेलचे नवही. 

न्सयवय यांत्िव असो, नवगरी सरुिव यांत्िव असो, रवजकीय व्यर््िव 

असो, सवर्ाजशनक सां्िवने असो, सवर्ाजशनक कवयवालये असो, 



सवर्ाजशनक जवगव - जसे शक र्ते, बवगव, िौचवलये, ् िवनके, दरे्ळे, 

शसनेिव गहृ,े िवळव, दर्वखवन,े िोकळी िैदवन े- असो, सगळीकरे् 

आरर्व ओरर्व शिगेर् कवि करतवनव शदसेल.  

न्सयवयितूीनव भ्रष्ट म्हटले तर त्यवांची बेअदबी होते, शर्द्यवथ्यवंनव 

रवजकीय ह्तक म्हटले तर त्यवांची बेअदबी होते, Media Mogul 

ह्वांनव Presstitute म्हटले तर त्यवांची बेअदबी होते, रवजकवरण्यवांनव 

बदु्दू म्हटले तर बेअदबी होते, आशि Mafia नव रवजकवरिी म्हटल े

तर Mafia ची बेअदबी होते. बदु्धीर्वदी ह्वांनव SECULAR नवही 

म्हटले तर त्यवांची बेअदबी होते. आशि उच्च अशधकवरी र्तुाळवत 

प्रविवशिक शह एक शिर्ी झवली आह.े  

आशि तमु्ही सगळे शिळून एक आरर्व ओरर्व शिगेर् बनर्नू 

िवझे ्र्वतांत्र्य शहरवर्नू घिेवर. तमु्हवलव हव अशधकवर कोिी शदलव.  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : नशचकेत, AG, तिुचे कवय म्हििे आह.े  

(एक भ्रिि ध्र्नी र्वजतो, र्वजत रवहतो. शिपवयवांची धवर् पळ 

होते आशि प्रेिक किवतील एकव िविसवकरू्न भ्रिि ध्र्नी जप्त 

करण्यवत येतो. शिपवई िोर्व कर्क पशर्त्व घेत, दसुऱ्यव िविसवलव 

नीट बसवयलव सवांगतो.”पवयवर्र पवय ठेर्नू बस ूनकव. पवय खवली 

करव.”) 



नशचकेत : सांशर्धवनवने सर्ा भक्तवांनव शदलेल्यव िलुभतू 

अशधकवरवांपैकी पजूव हव एक अशधकवर आहे. पि सांशर्धवन िध्ये 

पजूेच्यव भवरतीय रूढी, परांपरव शकां र्व प्रचशलत पजूव पद्धती ह्वांनव 

कवही ्िवन नवही. ह्व गोष्टी सांशर्धवनवतील िलुभतू हक्कवांर्र बांधने 

आि ूिकत नवही. िवझ्यव शलशखत submissions िध्ये िी सर्ा 

कवयदिेीर तरतदुींची बवरकवईने चचवा केली आह.े  

सर्वात िहत्र्वचे म्हिजे सांशर्धवन दरे्वचे अश्तत्र् िवन्सय करत 

नवही. ह ेSECULAR STATE आह.े  

शर्ष्ि ू सोि : आतवच म्हिजे, आज रोजी रवि नर्िी च्यव 

शदर्िी १३. ०५ र्ेळेर्र हवती आलेल्यव सरे्ििव नसुवर १२४, ८५, 

४४, ९३८ एव्हढ्यव लोकसांख्येपैकी ८१. ६७% लोकवांचव दरे्वर्र 

म्हिजे िवझ्यवर्र शर्श्ववस आह.े त्यव लोकवांच्यव नवर्वांची पत्त्यवसकट 

यवदी ह्व pen drive िध्ये शदलेली आह.े Mr. Attorney 

General ह्वांनी 'शचत्गपु्त' ह्व जग प्रशसद्ध सां्िेचे नवर् ऐकले 

असेल तर त्यवांनीच हव अहर्वल शदलव आह.े न्सयवयितूीनी त्यवचव 

शर्चवर करवर्व. सांशर्धवन लोकवांचे शक लोक सांशर्धवनवचे असव एक 

शकरकोळ प्रश्न िलव इिे उपश्ित करवर्वसव र्वटतो.  

ह्व अहर्वलवची एक प्रत AG च्यव कवयवालयवत e-mail 

करण्यवत आली आह ेआशि त्यव e - mail ची एक प्रत शह घ्यव.  



न्सयवयितूी आशि AG दोघहेी अर्वक झवले, ह्व pagan 

िविसवकरू्न एर्ढ्यव कवयािितेची आशि finesse ची अपेिव 

नव्हती.  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : (एकव दीघा िवांततेनांतर) हव अहर्वल 

न्सयवयवलयवच्यव पटलवर्र घणे्यवत येत आहे, त्यवचव अभ्यवस करून 

AG नी त्यवांचे म्हििे ३ शदर्सवत न्सयवयवलयवलव सवदर करवरे्.  

******* 

त्यव नांतर तवरखवांर्र तवरखव पर्ल्यव. त्यवत २४९ शदर्स शनघनू 

गेले. इकरे् शर्ष्ि ूसोि िवत् हरैवि झवलव, फुले, पवने, पविी, दधु 

ह्वच्यव अर्ेळी र्षवार्वने त्यवची झोप उर्वली, पि न्सयवयवलयवत 

त्यवचव खटलव सनुवर्िीस यईेनव.  

िेर्टी २५० व्यव शदर्िी सनुवर्िी पनु्सहव चवल ूझवली.  

नशचकेत : शचत्गपु्त सां्िेचव अहर्वल सरकवरलव ्र्ीकवरतव 

येत नवही. कवरि त्यवलव १८. ३३% Minority चव शर्रोध आह.े  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : तसव तिुच्यवकरे् कवही परुवर्व, प्रती-

अहर्वल असेलच, तर तो न्सयवयवलयवपढेु सवदर करवर्व.  



नशचकेत : हो, िवझ्यवकरे् कवही र्तािवन पत्वतले लेख, 

बवतम्यव आशि कवही िवन्सयर्र Minority पढुवऱ्यवांच े र्क्तव्य 

आहते, ती My Lord िवझ्यव प्रशतज्ञव पत्वसोबत जोर्ली आहते.  

शर्ष्ि ु सोि : म्हिजे आरर्व ओरर्व शिगेर् च्यव नवट्य 

सांशहतेलव न्सयवयवलय ठोस परुवर्व सिजते शक कवय. ह्व प्रश्नवर्र जन 

गिनव कव केली जवत नवही. िी िवझ्यव बवजनेू जन गिनव करून जो 

अहर्वल सदर केलव तो ह्व नवट्य सांशहतेने रद्द ठरत नवही.  

नशचकेत : शफयवादी पिकवरवने िवझ्यव बोलण्यवत अर्िळव 

आि ूनय,े अिी न्सयवयवलयवने त्यवांनव तवकीद द्यवर्ी. ते ्र्तः एक 

यःकशश्चत दरे्, ३३ कोटी दरे्वांपैकी एक िवत् दरे् आहते. बवकीच्यव 

दरे्वांनी अिी शफयवाद अजनू पयंत केल्यवचे ऐशकर्वत नवही. दरे् 

आहवत, दरे्वसवरखे गप्प बसव. तमु्हवलव तिुचे उत्तर िवांर्ण्यवची 

सांधी शिळेल.  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : तिुच्यव submission ची एक प्रत 

शफयवादी पिवलव १५ शदर्सवत दणे्यवत यवर्ी. त्यवर्र शफयवादी पिवन े

आपले उत्तर पढुील ३० शदर्सवत न्सयवयवलयवत सवदर करवर्.े  

******** 



AG च्यव तवरखव, न्सयवयितूी ांच्यव तवरखव ह्वांचव िेळ घवलनू 

पढुची तवरीख ६५ शदर्सवांनी आली आशि सनुवर्िी पुढे चवल ू

झवली.  

शर्ष्ि ूसोि : न्सयवयवलयवतील शह शदरांगवई पवहून पटते शक कवळ 

अनांत आह ेआशि शर्नविलू्य ही आह.े AG ह्वांची submission 

आशि सांबांशधतवांची ित-ितवांतरे र्वचली. जयवांनव हजवर र्षवात 

आपलव पोिवख सदु्धव बदलतव आलव नवही, त्यव न्सयवय व्यर््िेने 

लोकवांनव एकव रवत्ीत आपली िने बदलवयलव सवांगवरे् ह े शर्शचत् 

आह.े सिवजवच्यव शर्चवर धवरेपवसनू ते शकती दरू आहते त ेत्यविळेु 

जविर्ते.  

सांशर्धवन तयवर व्हवयच्यव आधीपवसनू िी आह ेआशि िवझ्यव 

पजूव-अचवा सांबांधी च्यव पद्धती शकां र्व रूढी / परांपरव सदु्धव 

सांशर्धवनवच्यव आधीपवसनू आहते. सांशर्धवन नांतर झवले. म्हिनू 

आधीच्यव पद्धतीनां सांरिि दणे्यवत यवरे्, जर त्यविळेु कोिवच े

नकुसवन होत नसेल, कोिवर्र अन्सयवय होत नसेल, कोिवर्र 

बळजबरी होत नसेल. िेर्टी AG म्हिवले त्यवप्रिविे प्रत्येकवलव 

३३ कोटी पयवाय आहते. एकव िविसवची इच्छव शकां र्व कवही िोर््यव 

लोकवांची इच्छव पिूा नवही झवली तर सर्ा ्र्वतांत्र्य सांपले अस े

िवनवयचे कवही कवरि नवही. लोकिवहीत १००% एकितवची 



अपेिव नवही. आरर्व ओरर्व शिगेर् ने आपली नवट्य सांशहतव 

पे्रिकवांर्र लवदिे बांद करवरे्.  

िहत्र्वची गोष्ट शह आहे. जे पजूव अचेचव हक्क सवांगतवत त े

दरे्वलव सदु्धव दगर्, जर् िढू सिजतवत आशि अज्ञवनवने दगर्वच्यव 

पजूेसवठी अकवांर् तवांर्र् करतवत. उलट ज ेभक्त दगर्विध्यहेी दरे्त्र् 

ओळखतवत ते किा कवांर् सोर्ण्यवचव प्रयत्न करतवत, िवझी िवनस 

पजूव करतवत आशि सिवधवन शिळर्तवत. सांशर्धवन दगर्वलव 

िवन्सयतव दतेे, दरे्त्र्वलव नवही, शह खरी िोकवांशतकव आह.े िवझे खरे 

भक्त पे्रिवने िलव शजांकून घेतवत, हक्कवन ेबवांधत नवहीत.  

आिखी एक िहत्र्वची गोष्ट. प्रत्येकवची श्रद्धव म्हिजे त्यवचव 

िवझ्यवपयतं पोहोचण्यवचव िवगा आह,े तो बदलण्यवचव दसुऱ्यवलव 

हक्क नवही, आशि हव दरे् आशि िविसू ह्वांच्यव नवत्यवतलव िलुभतू 

शनयि आह.े  

AG नी यशुक्तर्वद तर चवांगलव केलव, कवयद्यवच्यव चौकटीत 

रवहून. पि अध्यवशत्िक अशधकवरवशिर्वय त्यवर्र बोलिे म्हिज े

परुवव्यवशिर्वय खटलव लढर्िे आह.े कवयदव नैशतकतेचव एक भवग 

आह,े आशि नैशतकतव अध्यवत्िवर्र आधवररत आह,े शह िलूगविी 

गोष्ट AG शर्सरले शक आरर्व ओरर्व शिगेर् च्यव प्रभवर्वखवली 

आल ेत ेत्यवांनवच ठवऊक.  



तकुवरविवलव दिान नवकवरले तर तो उपोषिवलव नवही बसलव, 

त्यवने त्यव शर्रुद्ध आरर्व ओरर्व नवही केलव, आशि सिवजवलव 

र्ेठीलव नवही धरले. िग िलव रवहर्ले नवही, िीच पवयउतवर होऊन 

त्यवच्यव दिानवलव गेलो. अध्यवशत्िक आधवरवर्र सविवशजक बदल 

होतवत, कवयद्यवने, बळजबरीन ेनवही.  

म्हिनू िलव असे र्वटते शक सांशर्धवनवचव अिा लवर्तवनव िोठी 

गर्बर् झवली आह ेआशि ती दरुु्त करण्यवत यवर्ी अिी िवझी 

न्सयवयवलयवलव कळकळीची शर्नांती आह.े सांशर्धवन लोकवांच,े 

लोकवांसवठी आशि लोकवांनी शलशहलेल ेअसवर्े, लोकवांच्यव रूढी, 

परांपरव आशि शर्श्ववस ह्वर्र आधवररत असवर्े, दरे् आशि 

िविसवच्यव नवत्यविध्ये अनवर्श्यक व्यत्यय आि ूनय.े ही शर्नांती.  

न्सयवयितूी दवसगपु्तव : न्सयवयवलयवने दोनही बवजूांचे म्हििे ऐकून 

घेतले आह.े शनिाय उद्यव दणे्यवत येईल.  

******** 

आज न्सयवयवलय लोकवांनी भरून ओसांरू्न र्वहत होते. 

उत्सकुतव शिगेलव पोहोचली होती. न्सयवयितूी दवसगपु्तव घवई घवईने 

आले आशि आपल्यव किवत न जवतव तर्क न्सयवयवलयवत गेले. 

खटल्यवची कवरर्वई लगेच चवल ूकरण्यवत आली.  



न्सयवयितूी दवसगपु्तव : न्सयवयदवनवच्यव इशतहवसवत हव एक 

अनोखव, शर्शचत् खटलव आहे. िविसू आशि दरे् ह्वांच्यवतील 

नवत्यवच्यव गवभ्यवलव हवत घवलिवरी ही एक अर्घर् गोष्ट होती. 

आशि त्यविळेुच ही प्रत्यके िविसवची ्र्तःची अिी र्ैयशक्तक 

गोष्ट सदु्धव होती. शर्ष्ि ू सोि ह्वांनी िेट िवझ्यव अांतिानवलव सवद 

घवतली आशि शतलव प्रशतसवद दणे्यवसवठी िलव िवझ्यव आजीन े

िदत केली.  

िी आयषु्यवत जेंव्हव सांकटवत सवपर्लो तेंव्हव िी दरे्वची िदत 

िवशगतली होती आशि प्रत्यके र्ेळी दरे्वने िलव तवरून नेले होते, 

र्वचर्ले होते, िी त्यवचव उपकृत आह.े म्हिनू िी हव खटलव 

आजपवसनू, आतवच सोर्तो आह,े िलव ह्व खटल्यवचव शनिाय 

करण्यवचव अशधकवर नवही.  

*******  

िेर्टी शर्ष्ि ू सोिचव प्रश्न सटुलव नवही. तसवच अनवदी 

कवळवपवसनू लोंबकळत पर्लव आह.े प्रत्येक र्ेळी नरे् रवजय आल े

शक नरे् सांशर्धवन आशि नरे् न्सयवयितूी.  

तकुवरविवने र्वट दवखर्ली तरी ती अर्घर् र्वट चवलण्यवच े

कष्ट कोिी घ्यवर्े. पवशर्त्र्यवची ऐिी तैिी, पि पजूेच्यव अशधकवरवची 

िवत् सरिी झवली. चवर रुपये आिे पैस ेर् दोन शदर्सवांची प्रशसद्धी 



शिळवली आशि तीही फक्त आरर्व ओरर्व करून तर कोिवलव नको 

आह.े  

सांशर्धवनवचव एक नर्ीन दबवर् गट तयवर झवलव.  

'पजूव स्त्री परुुष सिवन हक्क गट'  



शेतािरल्या प्राणयाांची गोष्ट  

(सिदु्र िांिनवतनू सर्ा प्रिि हलवहल शर्ष बवहरे आल.े तस े

्र्वतांत्र्यवच्यव लढ्यवत अशहांसव आशि शनधिीपिवच्यव खळुचट 

कल्पनव र्र आल्यव. त्यवांनी उपोषि आशि िौन अिी नर्ी रूपे 

धवरि केली. अध्यवत्िवचव पांचव नेसलव, त्यविळेु लोकवांची फसगत 

झवली. पहवटेपरू्ी कवळोख दवटलव. ्र्शिाि, तेज्र्ी, 

सयूोदयवबरोबर िांगलिय प्रभवतीचे ्र्प्न अजनू लवांबले.) 

__________________________ 

ही गोष्ट आह े एकव िेतवर्रची. शतिे रवहिवऱ्यव प्रवण्यवांची. 

त्यवांच्यव िवलकवची आशि िवलकवच्यव िविसवांची. सजुल, सफुल, 

िेतवची, कवळ्यव आईची.  

िेत चवरी शदिवांनी शर्िवल, अशतिय शर््तीिा, शर्रवट, 

शर्शर्धतेने नटलेले आह.े त्यवच्यव एकव बवजलूव आह ेउांच आशि 

लवांब पसरलेलव कर्व. पवर्सवळ्यवत असांख्य पविलोट कर््यवर्रून 

खवली उर्ी घेतवत. पि तळविी पोहोचण्यवपरू्ीच र्वटेत ितिः 

शर्दीिा होऊन हरे्त शर्रून जवतवत. उन्सहवळ्यवत शकत्यके र्वदळे 

कर््यविी धर्कव घेतवत. पि शनम्िी उांची गवठेपयतं त्यवांची इतकी 

दिछवक होते शक नांतर ती शदसेनविी होतवत. कर््यवच्यव पवयथ्यवलव, 

िेतवच्यव र्रच्यव अांगवलव आह,े र्ळिे र्ळिे घेत जविवरी एक 



िहवकवय नदी. शतचे पवत् इतके शर््ततृ आह ेशक पलीकर्चव कवठ, 

शकनवरव शदसत नवही. कर््यवच्यव पोटवत, एकव कपवरीत आह ेएकव 

गरुर्वचे घरटे. दगुाि आशि दरुून अदृश्य. शतिनू सांपिूा िेत एकव 

दृष्टीिेपवत येते आशि िेतवर्रची बवरीकिीही हवलचवल गरुर्वच्यव 

नजरेतनू सटुत नवही.  

हव गरुर् म्हिजे आह ेपरुवि परुुष इिल्यव प्रवण्यवांचव. त्यवच्यव 

पांखवांचव पसवरव दहव हवत लवांब आहे आशि पवयवत हत्तीचे बळ आहे. 

िेतवर्रच्यव प्रवण्यवांचव तो िोठव आधवरर्र् आह.े तोच एकटव असव 

आह,े जो जशिनीर्रून एकव झेपेत उांच कर््यवलव लांघनू जवऊ 

िकतो.  

ह्व गोष्टीचव आशि सर्ा घटनवांचव तो एकिेर् सविीदवर आह.े 

त्यवच्यवसिोर सवरे घर्ले, उलगर्त गेले. त्यवने सवरे पवशहल,े 

अनभुर्ले, आशि पढुच्यव शपढीस सवांशगतले.  

ती ही िेतवर्रच्यव प्रवण्यवांची गोष्ट.  

********  

िेतवर्र खपू शनरशनरवळे प्रविी रवहत होते. िेळ्यव, िेंढ्यव, 

बकऱ्यव, बदके, कोंबर््यव, रु्करे, गवयी, म्हिी, अिव दधु-दभुत्यव 

आशि िवांस दिेवऱ्यव प्रवण्यवांची िेतवर्र सर्वात जव्त र््ती होती. 

त्यवांच्यवबरोबर घोर्व, गवढर्, खेचरे अिी उिदी कवयािील जनवर्रे 



िोठ्यव सांखेने होती. त्यवांच्यविळेु िेतवर्र सतत हवलचवल होती. 

शनष्ठवर्वन रवखिदवर कुत्ी होती. बैल आशि रेरे् ह्वांची सदु्धव िेतवर्र 

िोठ्यव प्रिविवर्र पैदवस होती. असे िशक्तिवन प्रविी िेतवर्रल्यव 

पविचक्की िधनू पवण्यवचव उपसव करण्यवची जबवबदवरी सवांभवळत 

असत. शिर्वय कवर्ळे, शचिण्यव, रवघ ू - िैनव, कबतुरे, िोर, 

सवळुांक्यव, खांर््यव, िेतवर्रील िवांततेची जविीर् करून दते असत. 

अ. ज्ञव. नी. (अनभुर्ी, ज्ञवनी, नीशतिवन) घबुरे् रवत्ीच्यव अांधवरवतनू 

िेतवर्र नजर ठेर्नू असत. ससे, हरिे, िवकरे्, कोल्ह े ह्वांचव 

िेतवर्रील र्वर्र शपक पवण्यवच्यव र्ेळेस र्वढत असे. कधी कधी 

कर््यवखवलच्यव रवनवतनू र्वघ, शचत्तव, लवांर्गे, भेटवयलव येत. 

िवलक आशि त्यवची िविसे तर र््तीलवच होती कवयिची.  

पि िेतवर्र सर्वात जव्त भय कोिवचे असेल तर ते जांगली 

लवांर्ग्यवांच्यव आक्रििवचे. कळपवने हल्लव, हत्यव करिवरे. कू्रर 

आशि कपटी.  

िेतवचव शर््तवर चवरी शदिवांनव िेकर्ो योजने दरूर्र पसरलव 

होतव. िेतवच्यव सिदृ्धीची कीती जगवत गवजत होती. पि िेतवर्रच े

प्रविी आपवपले शजिे आशि जगण्यवचे ओझे घेऊन जगत होते, िरत 

होते, िवलकवच्यव दयेर्र.  

********  



ितेवचव नर्ीन िवलक होतव एक उांच, कृि, गोरव िविसू, नवक 

बवकदवर, पढेु आलेले, शनळे र्ोळे, जवर्जरू् बोटे, आखरू् हवत, 

हवतवत कवयि चवबकू, खवांद्यवर्र िोठी आर्वज करिवरी नळी. 

त्यवची िविसे सदु्धव सगळी त्यवच्यवसवरखीच, चवबकू आशि नळी 

हीच त्यवांची ओळख.  

िेतवच्यव िध्यभवगी एक छोटेसे टेकवर् होते. त्यवर्र िवलकवन े

घर बवांधले होते. ऐसपैस, पसरलेले. टेकर्वर्र एक टेहळिी िनोरव 

होतव. परसवत एक िोठी शर्हीर बवांधली होती. घरवच्यव चोहो बवजसू 

प्रि्त आांगि होते. आांगिवत तऱ्ह ेतऱ्हचेी फुलझवरे् होती. सांपिूा 

घर, अांगिवलव उांच शभांतीचे कुां पि होते. आत बवहरे करवयलव एकच 

र्तव होतव, प्ररे्ि द्ववर उांच लोखांर्ी दरर्वजवने बांद असे. त्यवच्यव 

पलीकरे् प्रवण्यवांनव प्ररे्ि नव्हतव.  

िवलकवची आशि त्यवच्यव िविसवांची भकू कधीच भवगत नसे. 

ते शचर्ले तरी, शकां र्व खिुीत असले तरी, नळीिधनू असांख्य 

आर्वज कवढीत आशि त्यविळेु शकतीतरी प्रविी िरत, जखिी होत. 

िेतवतनू अनेक लहवन िोठे ओढे र्वहत होते. अनेक शठकविी 

खोलगट जवगी तळी झवली होती. त्यवतनू प्रवण्यवांची तहवन भवगत 

असे. ह ेिवलकवच्यव िविसवांच्यव चवांगलेच लिवत आले होते आशि 



ते कधीही अर्शचत येत, तहवनलेल्यव प्रवण्यवलव पकर्त, शिकवर 

करत, शकां र्व नळीतनू िोठ िोठे आर्वज कवढून पळर्नू लवर्त.  

एके शदर्िी िवलकवने हुकुि कवढलव, िेतवर्रचे गर्त कवपनू 

त्यवचे भवरे बनर्वयचे. आठर्र््यवत सर्ा िेत उघर््यव बोर्क्यव 

उजवर् िवळरवनवसवरखे झवले. गर्तवच्यव भवऱ्यवांचव र्ोंगर झवलव. िग 

एक िोठी आगबोट आली आशि सर्ा भवरे आपल्यव पोटवत घेऊन 

शनघनू गेली. िेतवर्रच्यव प्रवण्यवांनव चवरव किी परू् लवगलव. सगळे 

प्रविी त््त झवले. भकेुने इत्ततः शफरू लवगले चवऱ्यवच्यव िोधवत. 

र्िर्ि झवली फवर. घोर््यवांनी चौफेर फेरी घवतली. िेतवच्यव 

कुां पिवपयंत, नदीपयंत, कर््यवपयंत, आशि बवतिी आिली शक 

खवली, सपवटीर्र चवरव कुठेही शिल्लक नवही. पर्ातवर्र, कर््यवच्यव 

बवज ूबवजलूव शजिे िैदवने होती, शतिे उांचवर्र गर्त कवपले नव्हते. 

पि शतिे जवि े अर्घर् होते. नर्ीन अांकुर येईपयतं प्रवण्यवांनव 

उपवसिवर झवली. शकत्येक छोटे, अिक्त जीर्, र्वसरे, शपल,े म्हवतवरी 

जनवर्रे िेली. पि िवलकवलव पर्वा नव्हती. िेतवर्र कत्तलखवनव 

धर्वर्त होतव.  

जयवांनव तहवन भकू सहन झवली नवही त्यवांनी नवईलवजवने 

नदीतील शर्षवरी गर्त खवऊन भकू भवगर्ण्यवचव प्रयत्न केलव. पि 

त्यविळेु त्यवांची पोटे, घसव आशि सर्ा िरीर शर्ष ग्र्त होऊन हवल 



हवल झवले. िग त्यवांनव गरुर्वने उचलनू पर्ातवर्रील िैदवनवत नेले. 

तेिे िदु्ध पविी, हर्व आशि कोर्ळे लसुलिुीत गर्त ह्विळेु त्यवांची 

प्रकृती हळू हळू सधुवरली आशि ते र्वचले.  

दर ४ – ५ िशहन्सयवांनी चवरव कवपलव जवयचव, दरू परदिेी 

पवठर्लव जवयचव. प्रविी रोर्वर्ले. त्यवांची िक्ती किी झवली. 

त्यवांच्यवकरू्न कविे उरकेनवत र्ेळच्यव र्ेळी. तसे चवबकवचे फटके 

बस ू लवगले. र्वसरवांच्यव र्वटेलव परेुसे दधु येईनव. िविसे शनदाय 

झवली. शनसगा िवत् सदयचां रवशहलव. दर र्षी शपक पविी जोिवने येत 

होते. िेतवर्रच्यव सिदृ्धीलव ओरबवरू्न िवलकवने शर्दू्रप केले, लटूुन 

नेले तरी उरलेल्यवर्र प्रवण्यवांचे कसे बसे भवगत होते.  

पि त्यवत भर पर्ली शिकवरयवांची. िवलकवने कवतर्ी, शिांग े

आशि रुचकर िवांस ह्वसवठी शिकवरीलव िोकळीक शदली.  

**********  

त्यव शदर्िी तर कहरच झवलव.  

िध्यवन्सहीची र्ेळ होती. पवउस नकुतवच परू्न गेलव होतव. 

नदीकवठी, उतवरवर्र, कुरिवत कवळशर्टवांचव एक कळप ्र्छांदपि े

चरत होतव. त्यवांची शिांगे उन्सहवत उठून शदसत होती. अांगवर्रची 

तजेलदवर कवांती आशि शठपके सोनसळी गर्तवत चिकत होते. 

पवर्से उांच उर््यव घेत, बवगर्त होती. आकवि शनरभ्र होते. िवांत 



र्वतवर्रिवत पवर्सव नांतरचव उल्हवस आशि उत्सवह भरलव होतव. 

चरतव चरतव िवन र्र करून ते कवनोसव घते होते. एक िि सवरव 

कळप ्तब्ध झवलव, पि उिीर झवलव होतव. िोठव आर्वज होऊन 

सर्वात पढुचव कवळर्ीट खवली पर्लव. पवण्यवत रक्तवचव रांग 

शिसळलव. कळप चौखरू उधळलव, पवांगलव. परत िोठव आर्वज 

झवलव आशि आिखी एक कवळर्ीट पवय झवर्त खवली पर्लव. 

बटुवने गर्त तरु्र्त, पविी उर्र्त आशि शिळ घवलत शिकवरी 

जर्ळ गेलव. आपल्यव नेिबवजीर्र तो खिु होतव. नळीनेच 

कवळशर्टवलव हलर्त तो अांदवज घेऊ लवगलव. र्जन आशि कवतर्ी 

बघनू तो आनांदवने हसलव. शिकवऱ् यवने पढुची व्यर््िव करवयलव 

सवांशगतली आशि तो शनघनू गेलव. हळू हळू िजरुवांच्यव हवकव किी 

किी होत गेल्यव.  

पवांगलेलव कळप परत कवही अांतरवर्र चरू लवगलव. तेव्हढ्यवत 

दबव धरून बसलेले जांगली लवांर्गे चहू बवजनेू आले आशि त्यव 

कवळर्ीटवनव घेरून, त्यवांनी जो हल्लव केलव, तो फवर भीषि होतव. 

एकूि एक कवळर्ीट शिकवर झवले, पवर्से आशि गवभि िवद्यव सदु्धव 

बळी पर्ल्यव. पवण्यवतलव रक्तवचव रांग अशधकच गर्द झवलव.  

इकरे् जसे शिकवरी र् त्यवची िविसे परतली तसे त्यवनी 

कोंबर््यव, बकऱ्यव आशि रु्करे ह्वांनव पकरू्न, पकरू्न, खरुवर््यवतनू 



बवहरे कवढून कसवयवांच्यव तवब्यवत शदले. त्यव शदर्िी प्रत्यके 

प्रवण्यवचे कोिी न कोिी िवरले गेले. कत्तलखवनव दोन शदर्स 

अहोरवत् धर्वर्त होतव. िवांसवचव र्ोंगर झवलव. त्यवलव पोटवत घेऊन 

आगबोट कोठेिी शनघनू गेली.  

शिकवरी आशि िवलक आतव आठर्र््यवतनू दोन तीन रे्ळव 

शिकवर करू लवगले. हवकवरे पेटवरे, ढोल तविेर्ले, िजरू, आशि 

शिकवरी कुते् ह्वांच्यविळेु िेत दिविनू जवई. रु्करे, ससे, हरिे, 

बदके, पवि कोंबर््यव ह्वांची शिकवर तर सवरखीच होत असे. पि 

कधी शिकवर शिळवली नवही तर बकऱ्यव आशि कोंबर््यव ह्वांची सर 

सकट कत्तल होई. िेतवर्रील प्रवण्यवांचे शजिे अर्घर् झवले. घोरे्, 

गवई, म्हिी, गवढर्,े खेचरे ह्वांनव सदु्धव िेतवर्र शफरिे भीतीदवयक 

झवले.  

िेतवर्रले प्रविी शचर्ले, रर्ले, शपसवळल.े पि कवही उपवय 

सवपर्लव नवही. पररश्ितीत फरक पर्लव नवही. िवलकवच्यव 

गलुविीत, जोखर्वखवली, कैदते जीर् नकोसव झवलव, र्वसरव, 

शपलवांसवठी व्यवकुळलव. पोटवच्यव आगीत आशि शिकवरीच्यव 

भीतीत, होरपळलेले प्रविी िकू आक्रोि करू लवगले.  

 ते बघनू गरुर्वने सगळ्यवांनव एकत् बोलवर्ले. तो िशक्तिवन 

गरुर् प्रवण्यवांनव म्हिवलव : 



“शित्वनो, ह ेिेत आपले आह.े शपढ्यवनशपढ्यव आपि येिे 

सखुवने नवांदत आलो आहोत. िवलक परकव आह,े उपरव आह.े 

आपल्यवलव पोटभर अन्सनवच ेआश्ववसन दऊेन गलुवि केले आह.े 

आपि त्यवच्यव बोलण्यवस भलुलो, फिी पर्लो. आतव अन्सनही 

पोटभर शिळत नवही आशि शजर्वचीही िवश्वती नवही. 

आपल्यवतल्यव कवही जिवांनव िवलकवने आपल्यवपवसनू तोर्ले, 

फोर्ल,े जोर्ले आशि तेच आतव त्यवच्यव र्तीने आपल्यवर्र 

हुकुित गवजर् ू लवगले आहते. तर कवहीजि त्यवच्यवसवठी जीर् 

तोरू्न िेहनत करत आहते. ह ेप्रिि िवांबले पवशहजे. ते आपल्यवत 

परत आले पवशहजेत. त्यवांनी िवलकवचव कवर्व ओळखलव पवशहजे. 

शर्रोध केलव पवशहजे. शर्िेषतः रवखिदवर कुते्, पविी उपसिवरे रेरे्, 

बैल, र्वहन र्हविवरे घोरे्, गवढर् आशि खेचरे ह्वांनव िी आर्वहन 

करतो शक त्यवांनी िवलकवची कविे सोरू्न द्यवर्ीत. आपली एकजटू 

झवली तर िवलक एक शदर्सही इिे रवहू िकिवर नवही. िवलकवच्यव 

अत्यवचवरवांनव जिवस तसे उत्तर, प्रशतहल्ल,े असहकवर आशि 

एकजटू ह्वांनी उत्तर द्यव. िवलकवलव पळर्नू लवर्िे कवही अर्घर् 

नवही.”  

ते ऐकून लवांर्गे उभे रवशहले आशि त्यवांनी आपल्यव िवगण्यव 

िवांर्ल्यव.  



“ह्व िेतवर्र आिचव पि हक्क आहे. आिच्यव िवगण्यव 

िवन्सय झवल्यव तर आम्ही तिुच्यव लढ्यवलव पवठींबव दऊे, नवहीतर 

आिची िवलकवशर्रुद्धची लढवई र्ेगळी रवहील. ’ आशि ते शनघनू 

गेले.  

लवांर्ग्यवांचव हव तिविव सर्ा प्रविी चपुचवप बघत रवशहले. तेंव्हव 

तो िशक्तिवन गरुर् सगळ्यव प्रवण्यवांनव उद्दिेनू म्हिवलव : 

“िलव िवशहत आह,े लवांर्गे ह्व िेतवचे रशहर्वसी नवहीत. त े

पि िवलकवसवरखे उपरे आशि शततकेच आक्रिक आहते. तमु्हवलव 

लवांर्ग्यवांच्यव क्रौयवाचे भय फवर आह.े म्हिनू तमु्ही त्यवांच्यव 

दबवर्वलव बळी पर्तव. त्यवांची तिुच्यव शर्रुद्धची सततची 

आगळीक सहन करतव. पि एक शदर्स तमु्हवलव त्यवांच्यव बद्दल 

कवहीतरी ठरर्वर्चे लवगेल. कलहवलव घवबरून कसे चवलेल. कटू 

असले तरी, सत्य ह ेपरखर्पिे सवांगवरे्च लवगेल.  

ह ेिेत आपले आहे. त्यवच्यवसवठीचव लढव आपलव आहे, तो 

आपल्यवलवच लढवर्व लवगिवर आहे. सवर्धवन असव, एकजटू 

र्वढर्व. कवळ्यव आईचव आशि आपल्यव िेतवचव शर्जय असो.”  

सगळ्यव शचत् शर्शचत् प्रवण्यवांची एकत् िोट बवांधिे अर्घर्च 

झवले. पि कवही तरुि, उत्सवही प्रविी कधी एकेकट्यवने तर कधी 

एकत् येऊन, जसव जिेल तसव, िवलकवचव प्रशतकवर करू लवगले. 



कवही उिद,े तवकदीचे घोरे् िेत सोरू्न गेले. कवही रवखिदवर 

कुत्र्यवांनी िवलकवची सवि सोरू्न शदली. ते लहवन लहवन प्रवण्यवांनव 

जांगली लवांर्ग्यवांच्यव हल्ल्यवपवसनू र्वचर् ूलवगले. रेरे् आशि बैल 

िवलकवचे चवबकवचे फटके खवत पविी उपसत रवशहले.  

जसव प्रशतकवर होऊ लवगलव तसे िवलकवची िविस े

घवबरवयलव लवगली. एकटी दकुटी न शफरतव जिवर्वने शहांरू् शफरू 

लवगली. िग िवलकवने िविसे र्वढर्ली. प्रत्येकवलव नळी शदली. 

रवखिदवर कुत्र्यवपेिव नळीर्र त्यवचव जव्त भरोसव शदस ूलवगलव. 

िवलकवने लवांर्ग्यवांनव ही शिकवरीस परर्वनगी शदली. िवलकवच े

अत्यवचवर र्वढले, त्यवत क्रौया आशि उपवसिवर ह्वांचे भय भरले. 

बोटींची सांख्यव आशि खपेव र्वढल्यव. शिकवऱ्यवांनी ओढत 

नेल्यविळेु िेतवत िरिवच्यव पक्क्यव पवयर्वटव तयवर झवल्यव.  

िवरहवि, उपवसिवर आशि ितृ्यचूव रोज सविनव करत, कवलचव 

शदर्स बरव होतव असे म्हित प्रविी जग ूलवगले.  

*********  

एक शदर्स िेतवर्र एक अनवहूत पवहुिव आलव. तो एक 

सवधवरिसव, शदसवयलव अगदीच कृि, शपसे झर्लेलव कोंबर्व होतव. 

तो खपू लवांबचव प्रर्वस करून आलव होतव. त्यवच्यव र्ोळ्यवत एक 

चिक होती. चवलण्यवत एक ऐट होती. पि सर्वात र्ेगळेपि होते त े



त्यवच्यव रांगवत. बवकीच्यव कोंबर््यवन प्रिविे तो लवल, शपर्ळव, 

करर्व नव्हतव. तो िभु्र पवांढरव कोंबर्व होतव. त्यवच्यव कृि िरीरवर्र 

त्यवचव िभु्र तरुव र्ोलत होतव. त्यवच्यव भोर्ती सवरे प्रविी जिले, 

त्यवांनी त्यवची शर्चवरपसू करवयलव सरुुर्वत केली. पि तो म्हिवलव, 

िी कवही हतेनेू इिे आलो आह,े प्रत्येकवलव र्ेगळी ओळख करून 

दणे्यवपेिव सगळ्यवांनव एकदिच ओळख करून शदली तर बरे. िग 

सांध्यवकवळी सयूवा्तवलव सगळ्यवांनी जोंधळ्यवच्यव खळ्यवर्र 

जिवर्े असे ठरले आशि तो नर्वगत प्रर्वसवचव िीि 

घवलर्ण्यवसवठी आरवि करवयलव गेलव.  

सांध्यवकवळ झवली तसे प्रविी िोठ्यव उत्सकुतेने जि ूलवगले. 

एकव रवजशबांर्व तरुि, कोंबर््यवने सर्ा प्रवण्यवांनव शनरोप 

पोहोचर्ण्यवची व्यर््िव केली होती. सगळे गोळव झवल,े अगदी 

लवांर्गे सदु्धव. शर्षय शजव्हवळ्यवचव होतव. सवांगिवरव नर्ीन होतव. 

बरु्त्यवलव कवर्ीचव आधवर होतव.  

एखवद्यव नेत्यवच्यव आर्ेिवत आशि जगतजते्यवच्यव 

आत्िशर्श्ववसवत पवहुिव उभव रवशहलव.  

“िी शकत्यके ितक योजने दरू, ह्व पर्ातवच्यव सवर्लीच्यवही 

पलीकरे् आशि र्ळिव र्ळिवांनी धवर्िवऱ्यव नदीकवठच्यव 

िैदवनवच्यव पलीकरे् असलेल्यव िेतवर्रून आलो आहे. जगवतील 



सर्ाच िेतवर्रील सर्ा प्रवण्यवर्रील अन्सयवय आशि गलुविशगरी दरू 

करण्यवसवठी आलो आह.े िवझ्यवजर्ळ एक र्ेगळव, क्रवांशतकवरी 

शर्चवर र् उपवय आह.े त्यवने तमु्ही आम्ही आपि सर्ा ्र्तांत् होऊ. 

िवलकवच्यव जोखर्वखवलनु िकु्त होऊ.  

आतवपयंत तमु्ही ्र्वतांत्र्यवसवठी खपू लढव शदलवत. त्यवग 

केलवत. शर्द्रोह केलवत. तसेच िवलकवर्र, िविसवांर्र हल्ले केलेत. 

त्यवांनव जखिी केलेत, ठवर िवरलेत. पि पररिवि कवय. अत्यवचवर 

र्वढल.े नव तमु्हवलव िवांती शिळवली, नव ्र्वतांत्र्य शिळवले. नव 

्र््ितव शिळवली, नव जीर्नवची हिी शिळवली. ह्वचव तमु्ही कधी 

िवांतपिे शर्चवर केलवत कव. तिुचव सर्वात िोठव उठवर्, जो िवगच्यव 

दषु्कवळवनांतर झवलव, त्यव नांतरही पररश्ितीत फरक पर्लव नवही. 

िेतवर्रचव कत्तलखवनव धर्वर्तो आहचे. िवांस, दधु, भवजीपवलव, 

फळे, गर्त आठर्र््यवतनू चवर र्ेळव बवहरे पवठर्लव जवतो आहचे. 

आपल्यव तोंर्चव घवस शहरवर्नू घेतलव जवतो आह.े घोर्वगवर्ीच्यव 

ओझ्यवने घोरे् टेकीलव आले आहते. म्हवतवऱ्यव िोतीलव गोळी 

घवतली गेली. तरुि चेतक श्रि आशि उपवसिवरीने खांगत चवललव 

आह.े बैलवांच्यव पवठीची सवले शनघवली तरी िवलकवचे फटके 

बसतवतच आहते. जशिनीलव तर शर्श्रवांतीच नवही.” 



“होय, खरे आह.े अगदी िनवतलेच बोललवत.” सगळीकरू्न 

एकच होकवरव आलव. र्क्त्यवने श्रोत्यवांच्यव िनवतली दखुरी तवर 

शपरगवळली होती.  

“िग आम्ही करवर्े तरी कवय.” 

“तिुच्यव त्यव दरूच्यव िेतवर्रून कवांही िदत शिळेल कव.” 

“कोिी 'शकियवगवर' येईल कव. कोिी तवरिहवर येईल कव.” 

तेंव्हव तो िशक्तिवन गरुर् िवांत, धीर गांभीरपिे म्हिवलव.  

“आपल्यव सर्ा अनिवाचे िळु कवरि आह ेबेकी, आपल्यवत 

एकी नवही. एकशदलवने कवि करण्यवची पद्धत नवही. एकशत्त 

इच्छविक्ती नवही. आपि सर्ा जर एक होऊ, तर त्यव िवलकवलव 

पळर्नू लवर्वयलव कवय तो उिीर. एक म्हिनू उभे रवहू, एक म्हिनू 

जग,ू एक म्हिनू लढू, शकां र्व िरू. एकेकट्यवने फक्त हवरू आशि 

िरू. ्र्वतांत्र्यवचव लढव एकजटुीनेच लढलव जवतो. िस्त्रवलव शकां र्व 

शनःिस्त्रवलवशह शर्जयी करिवरी असते एकीची िक्ती. प्रेिवची आशि 

त्यवगवची िक्ती.” 

तेंव्हव तो रवजशबांर्व तरुि कोंबर्व म्हिवलव,”िवांबव, आपि 

प्रिि पवहुण्यवचव तो नर्व शर्चवर आशि उपवय ऐकू यव.”  



पवहुण्यवने िग गरुर्वकरे् एक अ्र््ि नजर टवकत बोलि े

परत चवल ूकेले.  

“िलव र्वटत, आपि अगदी परांपरवगत शर्चवरवांची झवपरे् 

र्ोळ्यवर्र बवांधनू हव लढव चवलर्त आहोत. जगवत नर्ीन 

शर्चवरवांची र्वदळे घोंघवर्त आहते. क्रवांती उांबरठ्यवर्र दवर ठोठवर्त 

आह.े अशखल िवनर् जवत आशि सांपिूा प्रविी जगत हवतवत हवत 

घवलनू िवांती र् सिदृ्धीच्यव नव्यव पहवटेचे ् र्वगत करण्यवसवठी शसद्ध 

आह.े तेंव्हव आपल्यव िकु्तीचे प्रयत्न नव्यव पे्ररिेने, नव्यव शदिेने र् 

नव्यव उत्सवहवने केले पवशहजते.  

आतव िी तमु्हवलव िवझव नर्व शर्चवर सवांगतो.  

िवलक म्हिजे िवनर् प्रविी हव पथृ्र्ीर्रील सि्त प्रविी 

जगतवचव एक भवग आहे. त्यवलव सदु्धव पोट आह.े िवदी आशि 

शपल्ले आहते. त्यवचव आशि आपलव जनुव सांबांध आह.े शित्वनो, तो 

उत्क्रवांतीच्यव टप्प्यवर्रचव आपलव िोठव भवऊ आह.े िग िवलक 

आशि आपल्यवत ह ेरै्र कव, ह ेित्तु्र् कव.” 

त्यवबरोबर श्रोत्यवांिध्ये चवांगलीच खळबळ िवजली. परत 

एकदव त्यव रवजशबांर्व तरुि कोंबर््यवने आर्वहन करून िवांततव 

प्र्िवशपत केली.  

पवहुण्यवने बोलिे पढेु नेले.  



“आतवपयतंचे िवझे शर्चवर तमु्ही िवांतपिे ऐकून घतेले 

त्यवबद्दल िी तिुचव आभवरी आह.े िझव हव ठवि शर्श्ववस आह ेशक 

िवलक आपलव ित् ूनवही तर शित् आहे. जर तो चकुत असेल तर 

त्यवचे ह्रीदयपरीर्तान केल े पवशहजे. त्यवलव त्यवच्यव ्र्तःच्यव 

अधोगतीपवसनू र्वचर्ले पवशहजे. आपल्यव पररश्ितीर्रही हवच 

एक तोर्गव आह.े  

िवलकवचे ह्रीदयपरीर्तान हवच एकिेर् उपवय आहे, हवच 

एकिेर् िवगा आह ेआपल्यव ्र्वतांत्र्यवचव, आपल्यव िकु्तीचव.  

ह्रीदयपरीर्तान एक शकियव आहे, आशि जरी ती िलव पिूा 

सवध्य झवली नसली, तरी िी जे सत्यवचे प्रयोग केल े आहते 

त्यवर्रून खवत्ीने सवांग ूिकतो शक ही शकियव असवध्य नवही. िी 

ह्रीदयपरीर्तानवचे तांत् आशि िवस्त्र अर्गत केले आह.े तेच िी 

तमु्हवलव आशि जगवलव आर्वहन करतो आह.े”  

सगळीकरे् एक दबुोध िवांततव पसरली. पवहुण्यवची नजर 

आढ्यवलव शखळली.  

तेंव्हव तो िशक्तिवन गरुर् म्हिवलव.  

“जयव िस्त्रवची धवर कधी तपवसली नवही, जे कसे र्वपरतवत त े

िवशहती नवही, ते घेऊन आपि कोितव लढव, कसव दिेवर आहोत. 

फक्त धरुळव उर्र्िवऱ्यव र्वऱ्यवत, र्वदळी उन्सिवदवचव आर्ेग भरलव 



तर र्वटेतल्यव र््तिुवत्वांची शदिवहीन फरपट किी होते ते आम्हव - 

र्वऱ्यवर्र आशि र्वदळवर्र ्र्वर होिवऱ्यव गरुर्वनवच िवशहत आह.े 

जयवांनव नीट उर्तवही यते नवही, त्यवांनव तो अनभुर् नसिवर ह े

सवहशजक आह.े दबुळ्यव आशि गोंधळलेल्यव जीर्वांच्यव हवती 

चकुीचे तत्र्ज्ञवन म्हिजे िविेशफरूच्यव हवती सांहवरक िस्त्र, त्यवन े

भले होण्यवऐर्जी शर्नवि ठरलेलव.  

ह्रीदयपरीर्तानवच्यव रे्र््यव उन्सिवदवत अर्घे प्रविीिवत् नवहक 

जीर्वस िकुतील. त्यवांची शपले, र्वसरे, बछर्ी, उघर््यवर्र पर्तील. 

िवलकवच्यव दयेचे शिकवर होतील. त्यवांचे सांगोपन, पवलन पोषि 

कोि करेल. ्र्वतांत्र्य नवही, पि हकनवक हौतवत्म्य िवत् पदरी 

येईल. भांपक बवजवर बिुगी र्तृ्ती बळवरे्ल. आधी सर्ंकष िक्तीची 

उपवसनव करव, ्र्तःचे ह्रीदयपरीर्तान करतव येते कव ते बघव, िग 

दसुऱ्यवच ेह्रीदयपरीर्तान करव.” 

पवहुिव रवगवर्लव. आतल्यव आत धिुसत, आपल्यव पांखवत 

नकुतेच फुटलेले एक लवल तवांबरे् पीस त्यवने उपटून फेकून शदले.  

“ठीक आह,े िवझ्यवर्र तिुचव शर्श्ववस नसेल तर पुढे सवांगण्यवत 

कवही अिा नवही.”  

असे म्हिनू पवहुिव तर्क खरुवर््यवत जवऊन, र्वट पवहत 

िवांबलव.  



अपेिेप्रिविे ििवतच तो रवजशबांर्व कोंबर्व पवहुण्यवच्यव 

पवठीिवगे धवर्लव. त्यवलव परत चलण्यवसवठी तो त्यवची िनधरिी 

करू लवगलव. पवहुण्यवने आपल्यवर्रील शर्श्ववसवची खवत्ी करून 

घेतली आशि िगच तो सभेत परत आलव.  

तेंव्हव तो पवहुिव गरुर्वलव म्हिवलव,” शित्, त ूचकुतो आहसे. 

िवलकवबद्दल अिी ित्भुवर्नव ठेर्िे हवच आपलव खरव ित् ू

आह.े” 

“ह्रीदयपरीर्तान ह ेनव्यव यगुवचे नरे् तांत् आह,े नर्व िांत् आह,े 

नर्ी पररभवषव आह.े आतव िवझव प्रत्यि अनभुर् ऐकव. िी जेिनू 

आलो त्यव िेतवर्र घर्लेली गोष्ट आह ेही.  

एक शदर्स त्यव िेतवर्रील िवलकवने िवझी एकव कोंबर््यव 

बरोबर झुांज लवर्नू द्यवयचे ठरर्ले. हव अन्सयवय होतव िवझ्यवर्र. तो 

सिक्त होतव, िी अिक्त होतो. त्यवलव झुांजीचव अनभुर् होतव, तो 

आतवपयंतची प्रत्येक झुांज शजांकलव होतव. िी प्रत्येक झुांज हरलो 

होतो.  

िी ठरर्ले. िवलकवलव शर्नम्रतेने भवऊ म्हिनू पकुवरले आशि 

हव शनिाय बदलण्यवची शर्नांती केली. त्यवचे पवय धरले. त्यवन े

शझर्कवरल.े पि त्यवलव एक सांधी दिेे हे िवझे कताव्यच होते. त्यवची 

अधोगती बघनू िलव त्यवची दयवच आली. त्यवने ऐकले नवही. झुांज 



सरुु झवली, पि िी िवलकवच ेह्रीदयपरीर्तान करवयचव शनश्चय केलव 

होतव. िी त्यव प्रशत्पधी कोंबर््यवच्यव प्रत्यके हल्ल्यवलव 

अप्रतीकवरवने उत्तर शदले. िवझी शपसे झर्ली. चोच िोर्ली. िवझव 

िभु्र तरुव िवझ्यवच रक्तवने लवल झवलव. पि िी िवगे हटलो नवही. 

सतत िवर खवत रवशहलो. िवलकवचव शर्श्ववस बसेनव म्हिनू शक कवय, 

िध्येच त्यवने पि बटुवची एक सिसिीत लवि िवरली िलव. पि 

िी त्यवलव बजवर्ले, िी िवर खवत रवहीन पि प्रशतकवर करिवर नवही. 

अशर्रत िवर खवऊन िी दिलो, िांर्गवर, शनपशचत पर्लो. त्यव 

दसुऱ्यव कोंबर््यवलव शर्जयी घोशषत करण्यवत आले. िवलकवलव 

र्वटले, िी िेलो. ‘असव र्रे्व शनरुपयोगी कोंबर्व कधी पशहलव 

नवही. जव, आजपवसनू त ूिकु्त आहसे. ’ असे म्हिनू त्यवने िलव 

शचिटीत पकर्ले आशि िेतवच्यव कुां पिवबवहरे फेकून शदले.  

िी िवलकवचे आभवर िवनल.े त्यव प्रशत्पधी कोंबर््यवच ेही 

आभवर िवनल.े िी िवलकवचे ह्रीदयपरीर्तान केले होते आशि आतव 

िी ्र्तांत् झवलो होतो.  

शर्जयवपेिव परवभर्, िक्तीपेिव िक्तीचव अभवर्, 

प्रतीकवरवपिेव अप्रशतकवर श्रषे्ठ आह.े अप्रशतकवर हव आशधभौशतक 

सिवधवन दिेवरव असतो. हीन, दीन िशक्तहीन जीर् नम्र असतवत. 

दबुालवांजर्ळ परवभर् पचर्ण्यवची अध्यवशत्िक िक्ती असते. 



तेंव्हवपवसनू ह्रीदयपरीर्तान हचे िवझे सवध्य आशि हचे िवझे सवधन 

आह.े” 

परत एकदव सभेर्र िवांत दबुोध अर्कळव पसरली. त्यव 

सांधीकवलवचव फवयदव घेत, तो तरुि रवजशबांर्व कोंबर्व उठलव, त्यवन े

जोरवत आर्वहन केले आशि घोषिवसदु्धव शदल्यव.  

“पवहुण्यवचव शर्जय असो. तवरिहवर, पवांढरव तरुव ह्वांचव शर्जय 

असो. पवांढरव तरुव ही आतव िवांतीची ्ितृी शचन्सहीकव झवली आह.े 

जयव शकियवगवरवच्यव आपि िोधवत होतो ते आतव आल ेआहते. 

आपल्यवलव िकु्त करण्यवसवठी. िवलकवचे ह्रीदयपरीर्तान 

करण्यवसवठी. इशन्सकलवब शझांदवबवद. पवांढरव तरुव ह्वांचव शत्र्वर 

जयजयकवर.  

पढुच्यव आठर्र््यवत ह्वच शदर्िी ह्वच शठकविी परत भेटू. 

्र्वतांत्र्य लढ्यवची पढुची रूपरेषव आशि कवयाक्रि घेऊन. तोपयंत,  

िवर खव आशि िकु्त व्हव.  

शनभाय व्हव आशि शनशष्क्रय रवहव.” 

प्रश्नवांनव अनतु्तरीत करून सभव सिवप्त झवली.  

**********  



लोकवांनव िखूा बनर्ण्यवसवठी आधी ्र्तः ठवर िखूा असवरे् 

लवगते. आशि पवहुिव नसुतवच िखूा नव्हतव तर उपयोगी िखूा होतव. 

िवलकवन ेत्यवलव बरोबर हरेले.  

(अिव रीतीने िेतवर्र उपयोगी िखुवंची परांपरव सरुु झवली 

आशि िवलकवच्यव प्रोत्सवहनवने उत्तरोत्तर र्वढतच रवशहली.) 

*********** 

एकव आठर्र््यवत ह्रीदयपरीर्तानवच्यव क्रवांतीची नवांदी झवली. 

पवहुण्यवच्यव सांितीने त्यव रवजशबांर्व कोंबर््यवने एक शनयिवर्ली 

जवरी केली, सर्ा ्र्वतांत्र्य सैशनकवांसवठी.  

लगोलग िवलक आशि िवलकवच्यव िविसवनव एक सचूनव बर 

हुकुि प्रसतृ करण्यवत आलव.  

“िेतवचव िवलक, त्यवचव पररर्वर, नवतेर्वईक र् नोकर चवकर, 

अिव सर्ा िविसवांनी ह ेिेत प्रवण्यवांच्यव तवब्यवत दऊेन िेतवर्रून 

कवयिचे शनघनू जवरे्. अन्सयिव ह्रीदयपरीर्तानवलव तयवर रवहवर्े.” 

बऱ्यवच प्रवण्यवांनव ह्व सचूनेचव अिाच सिजलव नवही. कवहींनी 

ह्वलव पोरकट बवश्कळ बवजी म्हिनू शहिर्ले. कवहींनी त्यविध्य े

नर्ीन नेतवगीरीची लििे पशहली. पि बहुतेक प्रवण्यवांनी ह्व सचूनेचे 

जोरदवर सििान केले. कवरि िवलकवलव ‘चले जवर्’ सवांगिवरव 

आशि त्यवलव ह्रीदयपरीर्तानवची धिकी दिेवरव कोिीतरी िहवन 



असलव पवशहजे आशि आतव २ – ३ शदर्सवत आपि िेतवचे िवलक 

होिवर, ्र्तांत् होिवर ह्व ्र्प्नवने ते उते्तशजत झवले. त्यवांचव उत्सवह 

कवयि ठेर्ण्यवसवठी िग त्यवच घोषिेची एक टूि कवढण्यवत आली. 

‘चले जवर्. ’ फवरच सुांदर, छोटीिी, सटुसटुीत घोषिव. बोलवयलव 

अशतिय सोपी. नेिकव अिा सवांगिवरी. सिवने ्र्तःिीच ती 

घोषिव दऊेन बशघतली. त्यवलव फवरच िोकळे, िोकळे र्वटले. 

गलुविीचे ओझे उतरर्नू हलके झवल्यवसवरखे र्वटले. गवढर्वने ती 

घोषिव जोरवत, िोठ्यव आर्वजवत म्हटली. जर्ळचव नोकर एकदि 

दचकलवच. गवयीलव तर आनांदवचे अश्र ूआर्रेनव. पि शतनेही रर्त 

रर्त घोषिव शदली. ‘चले जवर्. ’ र्वसरवलव फवरच िजव र्वटली. 

त्यवने आजबूवजचू्यव सगळ्यव शपल्लवांनव एकत् केले. िग त्यव सर्वंनी 

आपल ेचवरी पवय चवर शदिेलव झवर्त, आरर्त, ओरर्त, घोषिव 

दते गोठ्यवलव, खरुवर््यवनव, िेतवतल्यव धवन्सयवच्यव खळ्यवलव एक 

चक्कर िवरली. तो कोलवहल ऐकून शिांगरू तबेल्यव बवहरे आले 

आशि त्यवने घोर््यवलव ही खेचत बवहरे आिले. घोर््यवने तो 

सचुवनवबर हुकुि र्वचलव. परत र्वचलव. िग तो िहवण्यव जनु्सयव 

जवित्यव अ. ज्ञव. नी. घबुर्वकरे् गेलव. घबुर्वची आशि पवहुण्यवची 

आधीच शचांतन बैठक झवललेी होती. त्यविळेु त्यवने एकदव िवन 

इकरे् आशि एकदव शतकरे् केली आशि सांि, कां टवळर्वण्यव सरुवत 



जसे ज्ञवनी लोक बोलतवत तसे बोलवयलव सरुर्वत केली. हळू हळू 

सगळे प्रविी जिव होऊन ऐकू लवगले.  

 

“शित् प्रविी जनहो,  

चले जवर् ही ह्रीदयपरीर्तानवच्यव लढ्यवतील पशहली पवयरी 

आह.े ह्रीदयपरीर्तानवच्यव तांत्विध्ये अचवनक, बेसवर्धपिे ित्रू्र 

हल्लव करतव येत नवही. त्यवलव खांबीरपिे परू्ा सचूनव देऊन िग 

त्यवचे ह्रीदयपरीर्तान करवर् े लवगते. सचूनेचव अभवर् ही ह्व 

तांत्वतली एक त्टुी िवनली जवते. तेंव्हव ही सचूनव दऊेन आपि 

लढ्यवलव तोंर् फोर्ले आह.े त्यवगवलव तयवर रवहव. िरवयलव आशि 

िवर खवयलव तयवर रवहव. प्रशतज्ञव करव –  

‘ह े िरीर ितिः शर्दीिा झवले तरी प्रशतकवर करिवर नवही. 

िरतव, िरतव िरे्तोर्र िवर खवईन, आशि सिजव ्र्वतांत्र्य नवही 

शिळवले, तर िरून हौतवत्म्य पत्करेन. ’” 

घबुर्वने र्ोळे उघर्ले. पि सिोर एकही प्रविी शदसेनव. त्यवन े

िग चेतक घोर््यवलव हवक िवरली. बोलवर्नूच घेतले कसे आशि 

ती प्रशतज्ञव त्यवच्यवकरू्न र्दर्नू घेतली.  

आतव हव सचूनवबर हुकुि िवलकवलव सवांगवयचव कोिी असव 

प्रश्न पर्लव. कोिीच तयवर होईनव. रवजशबांर्व तरुि कोंबर्व 



अचवनक शदसेनवसव झवलव. पवांढरव तरुव तर नदीकवठी बगळ्यवच्यव 

िेजवरी ध्यवन लवर्नू बसलव. कोंबरे् कोिीही खरुवर््यवच्यव बवहरे 

येईनव. गवयीचव शचरकव आर्वज आशि रु्करवचव घोगरव आर्वज 

अयोग्य होतव अिव कविवसवठी. िेळ्यव, बकऱ्यव आशि िेंढ्यव 

ह्वनवही त्यवच कवरिवसवठी नवकवरण्यवत आले. शनरोप्यव कसव 

शनश्चयी, प्रभवर्ी, छवप पर्िवरव, आशि खिखिीत आर्वज 

असलेलव पवशहजे होतव. िेर्टी ही कविशगरी चेतकर्र सोपर्ण्यवत 

आली. त्यवने ती आनांदवने ्र्ीकवरली.  

चेतक िवलकवच्यव शनर्वस ्िवनी लोखांर्ी दरर्वजयवपविी 

गेलव. पि त्यवलव आत कोिी सोरे्नव. िवलकवच्यव िविसवांबरोबर 

त्यवची िोर्ी हवतवपवयी झवली. कवय झवले ते बघण्यवसवठी िवलक 

बवहरे आलव. ती सांधी सवधनू चेतकने प्रवण्यवांचव शनरोप जोरवत 

िवलकवलव ऐकर्लव. झवर्वआरू्न सगळे प्रविी बघत होते. त्यवांनव 

चेतकचव िोठव अशभिवन र्वटलव. शनरोप ऐकतवच िवलक भयांकर 

शचर्लव आशि त्यवने चेतकर्र नळीतनू आर्वज टवकलव. चेतक 

सवर्ध होतव तरी त्यवलव गोळी चवटून गेली. िवलकवच्यव नोकरवचव 

दांरु्क्यवचव सदु्धव शनसटसव घवर् बसलव. पि ििवत त्यवने आपल्यव 

पढुच्यव पवयवांनी िवलकवलव दरू उर्र्ले, नोकरवलव खवली पवर्ले. 

िवलक जर्ळच्यव फिसवच्यव झवर्वर्र आपटलव आशि बेिदु्ध 



झवलव. नोकरवच्यव छवतीर्र चेतकने पवयवने जी जोरदवर लवि िवरली 

त्यवने तो शतिेच िेलव. बवजचूे नोकर धवर्ले. त्यवांनी चहु बवजनूी 

चेतकर्र आर्वज टवकले. रक्तवच्यव शचळकवांर््यव उर्वल्यव. चेतक 

दोनदव पवय झवरू्न रक्तवच्यव िवरोळ्यवत आर्र्व झवलव. कवयिचव. 

घवबरलेले प्रविी िवगच्यव िवगे पळवले. िवलकही जबर जखिी 

झवलव. त्यवच्यव िविसवनव कवय झवले ह ेकळले तेंव्हव ते आश्चया 

चशकत झवले. घवबरल.े शचर्ले. कवहीजि नळ्यव सवर्रत, 

रवखिदवर कुत्र्यवांनव घेऊन िेतविधनू शफरू लवगले आशि शदसेल त्यव 

प्रवण्यवलव ठवर िवरू लवगले.  

त्यव शनरोपवचव नेिकव अिा आशि प्रत्यि िवलकवर्र हल्लव 

करण्यवचे धवर्स, ह्वतील गवांभीयवाने िवलकवचव िलुगव हवदरलव.  

प्रविी प्रिि घवबरले, पि िवलक जवयबांदी झवलव ह े ऐकून 

त्यवांनव आनांद झवलव. चेतकच्यव धर्वर्ीचे आशि िौयवाचे सर्ाजि 

कौतकु करू लवगले. त्यवच्यव ितृ्यिूळेु एक उिदव, िशक्तर्वन प्रविी 

आपि गिवर्लव ह्वचे त्यवांनव दःुख झवले.  

पवांढऱ्यव तऱु्यवलव जेंव्हव सर्ा कळले, तेंव्हव त्यवने तरुि, 

रवजशबांर्व कोंबर््यवलव बोलवर्नू घेतले आशि आपलव सांदिे सर्ा 

प्रवण्यवांपयंत पोहोचर्ण्यवस सवांशगतले. सांदिे असव होतव.  

“शित् प्रविी जनहो,  



चेतकने िवलकवर्र जो भ्यवर् हल्लव केलव, त्यवचव आपि सर्ा 

प्रविी आशि िी, शनषेध करत आहोत. त्यवने ह्रीदयपरीर्तानवच्यव 

िोशहिेलव सरुर्वतीसच एक कलांक लवगलव आह.े तो कलांक धरु्नू 

शनघण्यवसवठी िी सांपिूा अधवा शदर्स उपोषि र् िौन धवरि करून 

आत्िपरीिि करिवर आह.े बवकी प्रविीिवत्वनी सदु्धव 

आत्िपरीिि करवर्े. िवलक लर्करवत लर्कर बरव व्हवर्व अिी 

आपि आिव आशि प्रविानव करू यव.  

आपलव सेर्क,  

पवांढरव तरुव कोंबर्व.”  

पवांढऱ्यव तऱु्यवचव हव सांदिे ऐकून प्रवण्यवांनव धक्कवच बसलव 

आशि ते पवर गोंधळून गेले. त्यव धक्क्यवतनू ते सवर्रतवत, न 

सवर्रतवत तोच खवरीने सगळ्यवांचे लि रे्धले आशि झवर्वर्र 

लटकर्लेली एक िोठी पवटी दवखर्ली. सगळेजि त्यव पवटीभोर्ती 

गोळव झवले. िग खवरीने त्यव पवटीचे सविदुवशयक र्वचन केले त े

असे.  

िरिवरे आशि िवर खविवरे अिव हुतवत्म्यवांसवठी शह्रदय 

पररर्तानवची शनयिवर्ली  



१.  हुतवत्म्यवने िवरिवऱ्यवचे िन िोरू् नये, तो दईेल तो, तसव 

आशि तेव्हढव िवर आनांदवने खवर्व. त्यवची अिव रीतीने एकतरी 

इच्छव परुी करवर्ी.  

 

२.  हुतवत्म्यवांपैकी जे श्रेष्ठ, बशलष्ठ शकां र्व र्ररष्ठ असतील त्यवांनी 

्र्तःची िक्ती, बदु्धी आशि कतृात्र् तचु्छ सिजवरे्.  

 

३.  हुतवत्म्यवने ्र्तःची, ्र्तःच्यव जवतीची र् ्र्तःच्यव 

जवती बवांधर्वांची शनांदव करवर्ी.  

 

४.  हुतवत्म्यवने िवरिवऱ्यवचे पवय पवहवरे्त, र्ोळ्यवत पवहू नये, 

जेिेकरून िवरिवऱ्यव बद्दल आपल्यव िनवत अप्रीती शनिवाि होिवर 

नवही.  

 

५.  शह्रदय पररर्तानवचे तांत् जयवांनी िोधले त्यव पवांढरव तरुव – 

िहवन आत्िव, ह्वांच्यवशर्षयी नेहिी श्रद्धव बवळगवर्ी. श्रद्धव म्हटल े

शक परत र्ोळस आशि अांध असव शर्चवर उरत नवही. एकतर श्रद्धव 

आह ेशकां र्व श्रद्धव नवही, त्यवलव कवया – कवरि भवर् नसतो.  



 

६.  किखर िनवने, िरिवरे आशि िवर खविवरे हुतवत्िे, 

नेत्यवलव शप्रय होत.  

 

७.  आत्िशर्श्ववस, आत्िगौरर्, ्र्वशभिवन ह्व गोष्टींपवसनू 

हुतवत्म्यवने दरू रवहवरे्. त्यविळेु अहांकवर बळवर्तो. असव आत्ि 

कें शद्रत जीर् शह्रदय पररर्तवानवतील लढ्यवसवठी योग्य नवही, तो 

िवरिवऱ्यवलव धोकव पोहोचर् ूिकतो.  

 

८.  हुतवत्म्यवने ् र्तःलव टवकवर् ूर् शनरुपयोगी सिजवरे्, म्हिज े

िवरिवऱ्यवचव हवत िवरतवनव िरिरिवर नवही.  

 

९.  हुतवत्म्यवने कधीही कोित्यवही िक्तीची उपवसनव करू नये. 

अपर्वदवत्िक फक्त एकवच िक्तीची जोपवसनव आशि सांर्धान 

करवर्े, ती म्हिजे सहन िक्ती.  

 



१०.  सर्ा प्रवण्यवांनी आपवपसवत पे्रि बवळगवरे्, जांगली 

लवांर्गे आपले भवऊ आहते तेंव्हव त्यवांनव नेहिी सवांभवळून घ्यवरे्, 

िवर खवतवनव पवांढऱ्यव तऱु्यवचव शत्र्वर जय जयकवर करवर्व.  

 

११.  सर्ा प्रवण्यवांनी रोज सकवळ, सांध्यवकवळ िवलकवचे, 

त्यवच्यव िविसवांचे, िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वांचे अशभष्ट शचांतन 

करवर्े.  

 

शह्रदय पररर्तानवच्यव धिा यदु्धवतील ही एकोदि सतेू् सर्ा 

िेतवर्र, सर्ा प्रवण्यवांनव, सर्ा िविसवनव सिजवर्नू दणे्यवचे िहत्र्वच े

कवि अ. ज्ञव. नी. घबुर्वांर्र सोपर्ण्यवत आले.  

अिव रीतीने िवलकवच्यव शह्रदय पररर्तानवची नवांदी झवली 

आशि लढव सरुु झवलव.  

 *********  

आतव िहवन आत्िव – पवांढरव तरुव सर्ादरू िेतवर्र भवषिे दते, 

शह्रदय पररर्तानवशर्षयी िवशहती दते, प्रवण्यवांनव जवगरूक करू 

लवगलव. िेतवर्र सगळीकरे् प्रवण्यवांनी एकत् येऊन िोचे कवढले. 

घोषिव शदल्यव. आांदोलने केली. उ्फुतापिे प्रभवत फेऱ्यव शनघवल्यव. 



ठीक शठकविी सभव घतेल्यव. सर्ा प्रवण्यवांचव आतव शनश्चय झवलव 

होतव.”िवलक नको.”“अन्सयवय सहन करवयचव नवही.” उपोषि े

आशि िौन ह े परर्लीचे िब्द झवले. िहवन आत्िव पवांढरव तरुव 

ह्वांच्यव नेततृ्र्वखवली िेतवच्यव चवरी कोपऱ्यवतनू उठवर् झवलव. 

शनरशनरवळ्यव शठकविी िेतवर्र सत्यवग्रह झवले. उत्सवह भरपरू. जोि 

आशि जल्लोष उत ू जविवरव. पि सु् पष्ट र् एकसांध शर्चवरवांची 

आशि शनयांत्िवची कितरतव होती. ती झवकण्यवत आली एकव 

घोषिेखवली -  

“सगळ्यवांनव सगळे शिळिवरच आह ेशह्रदय पररर्तानवनांतर.”  

ह ेघोष र्वक्य बनले. प्रवण्यवांच्यव आिवांचव तवईत झवले, िवर 

सगळ्यवांनी भरपरू खवल्लव. पि अांधकु प्रकविवत चवचपर्िे कवही 

िवांबले नवही. अनवगोंदी आशि अनव्िव ह्विळेु िेतवलव एखवद्यव 

पर्ीक उजवर् िवळ रवनवचे रूप आले. कोल्ह,े लवांर्गे, शिकवरी कुते्, 

शिरजोर झवले. कोंबर््यवांचव िवन र्वढलव. िवर खवण्यवचव गिु 

जयवांच्यविध्ये नव्हतव ते प्रविी जसे घोर्व, खेचरे, रवखिदवर कुते् िवग े

पर्ल.े भोंगळपिव र्वढलव. िवलक जेंव्हव िवर दईेल तेंव्हवच तो 

खवयचव असल्यवकवरिवने इतर रे्ळी लढ्यवचे कवही कवि उरले 

नवही. प्रविी आळसवर्ले, सु् तवर्ले. नेत्यवर्र आशि त्यवांचव ित् ू

िवलकवर्र सर्ा कवही सोपर्नू शनढवार्ले, झोपव कवढू लवगले. 



आांधळव ्र्विा सविीच्यव रोगवसवरखव फैलवर्लव. त्यवने िेतवलव 

अपांग केले. आांदोलनच्यव गदीतही छुपव ्र्विा कधी घसुलव आशि 

त्यवने आांदोलनवचव तवबव कधी घेतलव ते कळले नवही. आांदोलक 

आशि आांदोलन ह्वची फवरकत झवली. िवलकवने त्यवचव र्ेळोर्ेळी 

फवयदव उठर्लव. गरुर्वने प्रवण्यवांनव सवर्ध करवयचव प्रयत्न केलव. 

पि प्रवण्यवांची दरूर्रची नजर गरुर्वएव्हढी तीक्ष्ि नव्हती. गरुर् 

एकटव पर्लव. कोंबर््यवनव तर उर्तवच येत नव्हते, त्यवत त्यवांचव 

दोष नव्हतव. पवण्यवचव लोंढव जिी र्वट शिळेल तसव, हजवरो 

र्वटवांनी, ्र्वतांत्र्यवच्यव शदिेने पढेु जवत रवशहलव.  

प्रवण्यवांनव आकविवची ओढ होती. पि र्बक्यवतल्यव 

आकविवच्यव प्रतीशबम्बवलवच ते आकवि सिजत होते. 

गरुर्वबरोबर उांच भरवरी घेऊन आकविवलव प्रत्यि भेटण्यवची िक्ती 

त्यवांच्यवत नव्हती. म्हिनू िहवन आत्िव पवांढरव तुरव ह्वांनी 

दवखर्लेल्यव र्बक्यवतल्यव आकविवच्यव तकुर््यवलव त्यवांनी 

कर्टवळले, आकवि म्हिनू. िग अिी असांख्य र्बकी तयवर झवली 

– आकवि दवखर्िवरी. र्बक्यवतल्यव आकविवत झेप घेण्यवचव 

जयवांनी प्रयत्न केलव त्यवांचव कपवळ िोि झवलव. फक्त ते त्यवलव 

हौतवत्म्य म्हित रवशहले. पररश्िती बदलली नवही. उपवसिवर, 



िवलकवचव जलुिू, जांगली लवांर्ग्यवांचे हल्ले, आशि आपवपसवतल्यव 

र्ैरवचे बळी झवले प्रविी. बळी जवत रवशहले.  

शजकरे् शतकरे् प्रविीिवत्वांचे पवहुण्यवच्यव ्र्वगतवसवठी, 

त्यवच्यव खवण्यव शपण्यवच्यव शर्शिष्ट िवगण्यव पिूा करण्यवत कां बररे् 

िोर्ल.े नर्ीन नेते उदयवस आले. नर्ीन पवहुिे उदयवस आले. 

प्रत्येकवच्यव ्र्वगतवच्यव िवगण्यव र्ेगळ्यव र्गेळ्यव. प्रविीिवत् 

दिल ेपवहुण्यवांनव खिु करण्यवत. पि सवांगिवर कोिवलव. त्यवनीच 

त्यवांच्यव ् र्वतांत्र्यवच्यव पतूाते सवठी ह ेदलवल नेिल ेहोते. दलवल नांतर 

हलवलवनव जवऊन शिळवले. प्रविी फक्त बघत रवशहले.  

******** 

िहवन आत्िव पवांढरव तरुव आशि रवजशबांर्व कोंबर््यवने गरुर्वचव 

आदिे आशि उपदिे धदुक्वरून क्रवांतीचव जवहीरनविव प्रशसद्ध 

केलव.  

जवहीरनविव 

आिचव झेंर्व  

 

पवांढरे शनिवि 

आिच ेध्येय  ित्चू ेशह्रदय पररर्तान  

 



आिचव नेतव  श्री. शकियवगवर / श्री. तवरिहवर  

 

आिच ेर्वक्य  िवर खव, आशि िकु्त व्हव.  

शनभाय व्हव आशि शनशष्क्रय रवहव.  

 

आिच ेतत्र्ज्ञवन  दबुालवलव सबळ, सबळवलव 

सिांजस, सिांजसवलव सशुिशित, 

सशुिशितवलव सक्रीय करिे म्हिजे 

क्रवांती.  

 

आिची कवया पद्धती  दबुालवलव सबळ – अप्रतीकवर,  

सबळवलव सिांजस – प्रविानव,  

सिांजसवलव सशुिशित – उपोषि 

आशि आत्िक्लेि, सशुिशितवलव 

सक्रीय - धरिे आशि िोचवा.  

 

आिच ेर्चन  ित् ू असलव तरी, ्र्वतांत्र्य हव 

त्यवचव जन्सि शसद्ध हक्क आह े आशि 

िवझ्यव ्र्वतांत्र्यवसवठी िी त्यवच्यव 

हक्कवलव बवधव आििवर नवही.  

 



आिची ्ितृी शचन्सहीकव  पवांढरव तरुव  

आम्ही ितेवर्रील सर्ा प्रविी शिळून हव जवहीरनविव प्रशसद्ध केलव असे.  

 

गरुर्वलव अपेशित होती ती क्रवांती घर्ली नवही. त्यवच े

तत्र्ज्ञवन आशि कवया पद्धती नवकवरण्यवत आली. दबुालवलव सबळ 

करण्यवसवठी – िक्तीची उपवसनव, सबळवलव सिांजस करण्यवसवठी 

– त्यव उपवसनेतनू येिवरव आत्िशर्श्ववस, सिांजसवलव सशुिशित 

करण्यवसवठी – त्यव आत्िशर्श्ववसवर्र आधवररत प्रिे आशि 

शजज्ञवसव, आशि सशुिशितवलव सक्रीय करण्यवसवठी – त्यव पे्रिवतनू 

पढेु केलेलव िदतीचव आशि िैत्ीचव हवत ; ह्व सनवतन शर्चवरवांनव 

सोरू्न दणे्यवत आले. त्यविळेु िेतवर्रल्यव प्रवण्यवांनव नक्की कवय 

करवयचे ह ेकळले नवही, ठरर्तव आले नवही आशि गोंधळ िवजलव.  

  

 *********** 

शह्रदय पररर्तानवच्यव क्रवांतीची सरुुर्वत तर धर्वक्यवत झवली.  

पि िेतवर्र िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वांचे आगिन 

झवल्यवपवसनू प्रवण्यवनव कधी कधी फवर शर्शचत् प्रसांगवतनू जवरे् 

लवगले.  



एक शदर्िी बवतिी आली शक दशििेकरे् एकव लवांर्ग्यवने 

आिरि उपोषि चवल ूकेले आह.े तो एक कृि, दबुळव, म्हवतवरव 

लवांर्गव होतव. तो लवांर्गव होतव, रवजशबांर्व कोंबर््यवचव शित् होतव, 

तेंव्हव क्रवांतीचव सच्चव अनयुवयी होण्यवसवठी आिखी कवय पवशहज े

होते. तेंव्हव त्यवच्यव उपोषिवलव गांभीर ्र्रूप प्रवप्त झवले.  

उपोषिवचे कवरि आशि प्रिखु िवगिी होती ‘सिवची’. 

त्यवलव रोज एक ससव पवशहजे होतव. तो म्हवतवरव र् दबुळव असल्यवने 

त्यवलव उपवसिवर होऊ लवगली होती. तेव्हव त्यवचव जीर्न िरिवचव 

प्रश्न सोर्र्ण्यवसवठी त्यवलव ससव पवशहजे होतव आशि त्यवसवठी तो 

उपोषिवलव बसलव होतव.  

पि कोित्यवही सिवचे शह्रदय पररर्तान होत नव्हते.  

तीन शदर्सवांनी िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वांचव दतू म्हवतवऱ्यव 

लवांर्ग्यवलव भेटवयलव आलव. त्यवने त्यवच्यव तब्बेतीची शर्चवरपसू 

केली आशि िहवत्म्यवलव सर्ा र्तृवांत पोहोचर्ण्यवची जबवबदवरी 

घेतली. सिवांची भेट घ्यवयचे कवही कवरि र्वटले नवही त्यवलव. 

सिवांिळेु, त्यवांच्यव आर्िठ्ुयव ्र्भवर्विळेु, तर प्रश्न शनिवाि झवलव 

होतव.  

उपोषिवलव सहव शदर्स झवल,े कवही तोर्गव शनघवलव नवही.  

लवांर्गे खर्ळले.  



ससे घवबरले, बवर्रल.े िग त्यवांनी पि एक सविशुहक उपोषि 

सरुु केले. त्यवांची िवगिी होती, त्यवांनव लवांर्ग्यवांच्यव शहांसवचवरवपवसनू 

आशि हल्ल्यवांपवसनू सांरिि शिळवरे्. तवबर्तोब िहवत्म्यवचव शनरोप 

आलव शक उपोषिव शर्रुद्ध उपोषि ह े शनयिवर्लीत बसत नवही. 

तेंव्हव सिवांनव त्यवांचे उपोषि िवगे घ्यवरे् लवगले.  

एक शदर्स आिखी असवच गेलव.  

म्हवतवरव लवांर्गव उपोषि सहन न झवल्यवने िेलव.  

तसे िेतवर्र लवांर्ग्यवांनी धिुवकूळ घवतलव. ितृ्यचूे िैिवन सरुु 

केले. ससे, िेळ्यव, िेंढ्यव, बकऱ्यव, रु्करे, गवयी म्हिी, र्वसरे, 

शपल्ले, ह्वांच्यवर्र कळपवने हल्ले केले. गोठ्यवत आत घसुनू हल्ले 

केले. शजकरे् शतकरे् हवहवकवर िवजलव. प्रविी हीन शदन होऊन 

िहवत्म्यवकरे् गेले. िहवत्म्यवने पररश्ितीर्र बवरीक लि 

ठेर्ण्यवसवठी अ. ज्ञव. नी. घबुर्वची तट्ि शनरीिक म्हिनू नेििकू 

केली आशि सिवांनव िवांततेच ेआर्वहन केले.  

अ. ज्ञव. नी. घबुर्वने एक शदर्स शनरीििवत घवलर्लव. 

लवांर्ग्यविी सशर््तर बोलिी केली. त्यवांचव प्रश्न सिजवर्नू घेतलव.  

ससे आशि छोटे प्रविी ह्वांनी घबुर्वच्यव नेििकुीर्र आिपे 

घेतलव, कवरि लवांर्ग्यवांनी जी कू्रर कत्तल केली ती शदर्सव ढर्ळ्यव, 

कळपवने येऊन केली होती. ती घबुर्वने बशघतलीच नव्हती.  



िहवन आत्िव पवांढरव तरुव आशि अ. ज्ञव. नी. घबुर् ह्वांनी िग 

एक शदर्स शचांतन बैठक घेतली सर्ा कोंबर््यवांची आशि शनर्वर्व 

शदलव तो असव.  

१.  ससे गर्त खवतवत. लवांर्गे सिवांनव खवतवत. तेंव्हव 

लवांर्ग्यवांनी पर्पर गर्त खवरे्.  

२.  सिवांनी आत्ि बशलदवन करून लवांर्ग्यवचे शह्रदय पररर्तान 

करवर्े.  

ससे आशि लवांर्गे दोघवांनव ह्वतील कोितवही पयवाय 

शनर्र्ण्यवचे ्र्वतांत्र्य होते.  

िहवन आत्िव पवांढरव तरुव आशि रवजशबांर्व तरुि कोंबर्व, 

ह्वांच्यवकरू्न सिवांनव शह्रदय पररर्तानवच्यव लढ्यवतील 

त्यवांच्यवर्रील जबवबदवरीची जविीर् करून दणे्यवत आली.  

अिव रीतीने िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वने प्रवण्यवांनव कठीि 

पेच प्रसांगवतनू सोर्र्ले.  

********* 

तेंव्हव गरुर् िहवन आत्िव - पवांढरव तरुव ह्वलव, पवहुण्यव 

कोंबर््यवलव म्हिवलव.  



“जे झवले ते फवर र्वईट झवले. दशििेस लवांर्ग्यवांनी अिी सर 

सकट कत्तल केली आशि आपि िेतवर्रचे बवकीचे प्रविी त्यवांनव 

र्वचर् ूिकलो नवही, त्यवांच्यव िदतीलव गेलो नवही. असे परत होतव 

कविव नये.  

नेत्यवलव अनयुवयवची ओळख नवही, अनयुवयवनव नेत्यवचव 

आदर र्जव धवक नवही. बोलिे आदिार्वदी, आचरि चकुत िवकत 

कधीतरी आदिार्वदी, ठोस प्रगती नवही, आशि चकुव त्यवच त्यवच 

पनु्सहव पनु्सहव, होत असतील तर त्यव नेत्यवने कवय करवर्े अस े

आपिवस र्वटते.  

दबुालवलव सबल, सबलवलव सिांजस, सिांजसवलव सशुिशित 

आशि सशुिशितवलव सक्रीय करिे हव क्रवांतीचव िवगा आह.े 

दबुालवलव शह्रदय पररर्तान करवयलव सवांशगतल्यवने फक्त शगधवर्वांची 

सोय होईल. िेर्टी एक र्ेळ अिी येईल शक तमु्हवलव बवजलूव 

करून शगधवरे् आशि लवांर्गे िेतवचे िवलक होतील. तेंव्हव िवलक 

बरव होतव असे म्हिवयची रे्ळ येईल तिुच्यवर्र. असत्यवचव िवगा 

सोर्व. आत्ि शर्नविवचव िवगा सोर्व. सवर्धवन रवहव.” 

िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वांनी लगेच आत्ि िदु्धीसवठी एकव 

उपोषिवची घोषिव केली. तरुि रवजशबांर्व कोंबर््यवने आत्ि 



शचांतनवसवठी लवांर्गे आशि सिवांचव एकत् एक िोचवा कवढण्यवची 

घोषिव केली.  

िग नेहिीप्रिविे शत्र्वर जयजयकवरवत सगळे कवही 

आटपण्यवत आले.  

********* 

दर र्षी के्रन पक्ष्यवांचे िरे् नदीच्यव पवत्वच्यव बवजलूव 

असलेल्यव सखल, दलदल प्रदिेवत यते. त्यवांच्यव बरोबर दरू दरूच्यव 

दिेोदिेीच्यव बवतम्यव िेतवर्र येत. सर्ा प्रवण्यवांनव ह्व दखेण्यव, 

िनोहर शित्वांच्यव आगिनवची िोठी हुरहूर र्वटत असे. आधी येिवर 

म्हिनू आशि नांतर जविवर म्हिनू.  

त्यवांच्यव बरोबर एक शर्शचत् बवतिी िेतवर्र आली. पसरली. 

ती ऐकून प्रविी आश्चयवाने उत्तेशजत झवले. के्रन पक्ष्यवांच्यव र्वटेर्रील 

कवही दिेवत म्हिे, िनषु्य प्रविी शपसवळले आहते, एकिेकवांर्र 

हल्ले करून, एकिेकवांनव ठवर िवरत आहते. जर एक िनुष्य प्रविी 

दसुऱ्यवलव िवरून खवत नवही, तर तो एकिेकवनव कव ठवर िवरत 

आह,े हे कोरे् िेतवर्रच्यव प्रवण्यवांनव उलगर्ले नवही.  

ही बवतिी िहवत्म्यवलव कळली तेंव्हव तो अ्र््ि झवलव. 

त्यवने तरुि रवजशबांर्व कोंबर््यवलव सर्ा प्रवण्यवांनव सभेसवठी एकत् 



करण्यवस सवांशगतले. सगळे प्रविी जिले. िवलकवच्यव शिकवरी 

कुत्र्यवांनी सदु्धव कुां पिवर्रून कवन टर्कवरले.  

“शित्, प्रविी जनहो,  

िनषु्य प्रविी चकुतो आह.े त्यवलव आपि िदत केली पवशहजे. 

त्यवलव शह्रदय पररर्तानवच्यव िवगवार्र आिले पवशहजे. आपि त्यवलव 

आर्वहन करू यव.  

शहांसवचवरवचव त्यवग करून शह्रदय पररर्तानवची कवस धरव. 

आपल्यव जर्ळच्यव सुांदर, िौल्यर्वन र््त,ू धन धवन्सय, पैसव 

अर्कव, घर दवर, जिीन जिुलव, िवलित्तव, सर्ा गोष्टी दऊेन ित्चूे 

िन शजांकवरे्. जरूर तर ् र्तःचव प्रविही दऊेन त्यवचे शह्रदय पररर्तान 

करवर्े.  

आपलव, आपल्यव दिेवचव र्िृव अशभिवन बवळग ू नये, तो 

शह्रदय पररर्तानवच्यव आर् यते असतो. िौया आशि र्ीरश्री िशिक 

आहते, शनशष्क्रयतव आशि औदवशसन्सय कवलौघवत शटकिवरे आहते. 

शिर्वय त्यवत अभय आह,े र्तव कधीही न चकुण्यवची खवत्ी आह.े  

तेंव्हव िवर खव, अप्रतीकवरवने िरव, परवभर् पत्करून ित्चूे िन 

शजांकव.  

एकदव शह्रदय पररर्तान झवले शक सगळ्यवांनव सगळे शिळिवरच 

आह.े” 



शत्र्वर जयजयकवरवत ठरवर् सांित करून दरू दिेीच्यव 

िविसवनव पवठर्ण्यवत आलव.  

त्यव दरूच्यव िेतवच्यव िवलकवचे लगेच उत्तर आले.  

“िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वांनव अशभर्वदन.  

इिे ित्चू्यव शह्रदय पररर्तानवसवठी तिुची खपू गरज आह.े 

तमु्ही ्र्तः इिे येऊन शह्रदय पररर्तानवचे प्रवत्यशिक दवखर्वरे् ही 

शर्नांती.  

तसेच जेव्हढ्यव जितील तवे्हढ्यव िेळ्यव, िेंढ्यव, बकऱ्यव, 

कोंबर््यव, रु्करे अिव प्रवण्यवांनव इकरे् पवठर्वरे्. ते ित्चूे शह्रदय 

पररर्तान करतील. उन्सनतीची अिी सांधी सोरू् नये. इहलोकीची 

शचांतव करू नये, परलोकवची आ्िव धरवर्ी. िग कधी येतवय?  

आपलव िभु शचांतक,  

िवलकर्गा.” 

कोिीही प्रविी त्यव दरू देिीच्यव ित्चूे शह्रदय पररर्तान 

करवयलव, जवयलव तयवर झवलव नवही. आपले िेत सोरू्न शतकरे् 

जवयलव िहवत्िव आशि रवजशबांर्व कोंबर्व ह्वांनव रे्ळ नव्हतव. 

त्यविळेु ते प्रवत्यशिकवचे तसेच रवशहले आशि तो शर्षय शतिेच 

सांपलव.  



**********  

पि उपवसिवर आशि िवलकवच्यव जवचवलव कां टवळून, 

रवखिदवर कुते् खपू िोठ्यव सांख्येने त्यव दरूदिेी शनघनू गेले. 

शनघण्यवपरू्ी त्यव सांध्यवकवळी गरुर्वने त्यवांनव एकत् बोलवर्ले आशि 

सवांशगतले.  

“िवझ्यव बहवदरू शित्वनो,  

तिुचे अशभनांदन. तिुच्यव धवर्सवचे आशि िक्तीचे कौतकु 

करवर्े तेव्हढे िोरे्च आह.े परवक्रि करव. िौया दवखर्व. आशि परत 

येतवनव आपल्यव प्रविी जिवांच्यव सटुकेची परीपिूा योजनव तयवर 

करून आिव.  

आपल्यव िेतवलव शर्सरू नकव. आपली िवती इिचे 

शिसळिवर आह.े धीरवने रवहव आशि शजांकून परत यव.” 

िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वलव ह ेफवरसे आर्र्ले नवही. पि 

रवखिदवर कुत्र्यवांनी त्यवलव कधीच नेतव िवनले नव्हते. म्हिनू त े

शनधवारवने शनघनू गेले.  

िवलकवचव िलुगव अ्र््ि झवलव त्यवांच्यव अिव िोठ्यव 

प्रिविवर्र शनघनू जवण्यवने, कवरि त्यवची िेतवर्रची पकर् तेव्हढी 

शढली झवली.  



**********  

िेतवर्र सगळीकरे् सर्ाच प्रवण्यवांची अिी केशर्लर्विी श्िती 

नव्हती. खपू शठकविी कवजरे्, शिट्ट अांधवरवतही लकुलकुत होते. 

प्रकवित होते.  

नदीच्यव कवठी शजिे धक्कव होतव शतिे छोट्यव िोठ्यव बोटींची 

सवरखी ये जव चवल ू असे. िवलवची ने आि, उतवर चढवर् होई. 

हिवल, खलविी, व्यवपवरी, िवलकवचे नोकर चवकर, हौिे गर्िे 

नर्िे आशि बघे, नसुती जत्व असे रोज. त्यव बरोबरच बैलगवर््यव, 

उांट गवढरे् खेचरे रेरे् ह्वांनी ओढिवऱ्यव गवर््यव, हवत गवर््यव, घोर्व 

गवर्ी, बग्गी, पवलखी, सगळ्यवांची धवर्पळ, लगबग, चवल ढकल. 

र्वतवर्रि कसे शजर्ांत आशि चैतन्सयवने भरलेले असे सदव. त्यविळेु 

शतिले प्रविी सदु्धव जव्त जवगरूक, िेहनती, कवयािील होते. 

प्रत्येकजि कविविी जोर्ललेव. कोि कोिवची उगवच अरेरवर्ी 

खवली िवन घवलनू खपर्नू घेिवर नवही. ठरलेल्यव र्ेळी ठरलेल े

खविे पढ्ुयवत आले नवही तर प्रविी कवि पढेु रेटत नसत. िग 

िवलकवच्यव िविसवां बरोबर हवतवपवयी सदु्धव होत असे. िवलक / 

त्यवची िविसे, प्रविी आशि कवि ह्वांचे एक शत्कुट होते एकिेकवलव 

बवांधलेले. जरूर िवलकवलवही होती, सर्ा िवल र्ेळच्यव र्ेळी 

पवठर्ण्यवची.  



शह्रदय पररर्तानवने इिे म्हिवर्व तसव जोर धरलव नव्हतव. िहवन 

आत्िव पवांढरव तरुव आशि रवजशबांर्व कोंबर्व ह्वांच्यव बद्दल कवही 

बवही, उलट सलुट ऐकले होते प्रवण्यवांनी. पि जो तो कविवलव 

जुांपलेलव, शह्रदय पररर्तानवची चैन करवयलव कोिवपविी र्ेळच 

नव्हतव.  

पि तो शदर्स कवयि लिवत रवहील.  

सकवळपवसनू कविवच्यव प्रचांर् ओझ्यवखवली चतेक दबनू गेलव 

होतव. गवर्ीतले ओझे नेहिीपेिव जव्त होते. आशि ते र्ेगवन े

कोठेतरी हलर्वयचे होते. त्यविळेु िवलकवच्यव नोकरवचव चवबकू 

सवरखव कर्वर्त होतव. तोंर्वलव फेस आलव होतव आशि 

सकवळपवसनू खविे शपिे कवही शिळवले नव्हते. तीन फेऱ्यव झवल्यव 

तरी लगेचच, उसांत न दतेव नोकरवने चर्थ्यव फेरीलव जुांपले.  

चवर फेऱ्यव झवल्यव, उन्सह र्ोक्यवर्र आली तरी शर्श्रवांती सवठी 

न तो िवांबेनव, न खवण्यव शपण्यवसवठी िवांबेनव. पवचव्यव फेरीलव चेतक 

खवलीच बसलव. त्यवलव उठर्नेवच. नोकरवने चवबकवचे शकती फटके 

िवरले तरी त्यवलव उठर्ेनवच. नोकरवने िवलकवच्यव िलुवकरे् तक्रवर 

केली. िवलकवचव िलुगव सतत कवर्लेलव, सगळ्यवांर्र आशि 

जगवर्र कवयिचव शचर्लेलव. पक्कव िविेशफरू. नोकरवने तक्रवर 

करतवच त्यवने शतरशिरीत खवांद्यवर्रची नळी कवढली र् कवही शर्चवर 



न करतव चेतकलव गोळी घवतली. श्रिवने अधािेलव झवलेलव चेतक 

जवगच्यव जवगीच िेलव.  

चेतकलव गोळी घवतली ही बवतिी धक्क्यवर्र सर्ा प्रवण्यवांनव 

सिजली. ते शपसवळले. िवलकवच्यव कविवत जुांपलेले सगळे प्रविी 

कवि टवकून चेतकलव बघवयलव आले. धक्क्यवर्रचे कवि िवांबले. 

ते बघनू िवलकवचव िलुगव आिखी शचर्लव, रवगवने बेभवन होऊन 

त्यवने एकव खेचरवलव र् एकव कुत्र्यवलव गोळी घवतली.  

प्रवण्यवांची सहनिक्ती सांपली. कवि टवकून ते दरू पळून गेले.  

चेतकचव शित् सििेर पेटून उठलव अन्सयवयवने आशि त्यवने 

रवत्ीच सगळ्यव प्रवण्यवांची सभव बोलवर्ली. सििेर, सजवा, शचन्सयव, 

शबजली, िवशिक, असे िशक्तिवन आशि र्ेगर्वन घोरे् आले. गवढर् े

आशि कुते् आले. उांदीर, िवांजर र् शचचुांद्री आले. बैल, रेरे् आले. 

िेळ्यव, िेंढ्यव, गवयी, म्हिी, बकऱ्यव, आल.े कोंबर््यव आल्यव. 

घबुर् आले. सगळे आले.  

सििेर म्हिवलव,”आतव हव अन्सयवय सहन होिे नवही. ह्वलव 

उत्तर शदले पवशहजे. बोलव, तिुचव कवय शर्चवर आह.े पटत असले 

तर प्रत्येकवने ्र्तःलव कवय करतव येईल आशि कोिती जबवबदवरी 

पेलतव येईल ते सवांगवरे्.” 



सर्ा प्रिि उांदीर बोलले.”सियीच्यव, पितीच्यव, ििवलीच्यव 

जयोती पळशर्ण्यवत आिच्यवसवरखे हुिवर कोिीच नवही. आम्ही 

सगळीकर्च्यव जयोती पळर्नू शनरशनरवळ्यव कोठवरवांिध्ये टवकून 

आगी लवर्नू दऊे िकतो. सगळ्यव नौकव र् बोटी, आगीत जळून 

जवतील. िवलकवचव िवल नदीपलीकरे् जवऊच िकिवर नवही.” 

सििेर म्हिवलव,”िवलक आशि त्यवचे नोकर आगी 

शर्झर्तील पवण्यवने, िग नौकव आशि बोटी र्वचतील. शिर्वय त े

नळ्यव िधनू हल्ले करतील आपल्यवर्र.”  

तेंव्हव बैल आशि रेरे् एकदिच म्हिवले,”आम्ही पविी 

उपसिवर नवही.” 

िग िवांजरवांनी गलकव करून सवांशगतले.”आम्ही सर्ा कोठवरवत 

शफरत असतो. तेंव्हव शतिल्यव फळ्यवांर्र ठेर्लेले शचकट द्रवर्िवच े

र्बे खवली लोटून दऊे. त्यवने ते शचकट द्रर् खवली ठेर्लेल्यव 

नळ्यवांर्र परू्न त्यव कूच कविी होतील. त्यवने िवलक शकां र्व त्यवच े

नोकर आपल्यवर्र नळ्यवांिधनू हल्लव करू िकिवर नवहीत.” 

त्यवांचव उत्सवह बघनू सगळे घोरे्, खेचरे, गवढरे् आशि कुते् 

एकत् आले आशि म्हिवले,”आम्ही िवलक आशि त्यवच्यव 

नोकरवांर्र सरळ, सरळ, सिोर शदसतवच हल्ले करू आशि त्यवांनव 



पळर्नू लवर्.ू त्यवांच्यव घरवबवहरे, र्त्यवर्र, बवगवांिध्ये, कोठवरवांच्यव 

बवहरे जिनू त्यवांनव बवहरे पर्िे अिक्य करू.” 

सििेर िग बवकीच्यव प्रवण्यवांनव म्हिवलव,”तमु्ही र्त्यवर्र 

ठीक शठकविी जिनू भरपरू आरर्व ओरर्व करव. त्यवने ते घवबरतील 

आशि आपल्यवर्र हल्लव करवयचव शर्चवर सोरू्न दतेील. तिुचव 

सगळ्यवांचव एकशत्त आर्वज ऐकून त्यवांनव आपल्यव एकजटुीची 

खवत्ी पटेल.” 

तेंव्हव सजवा म्हिवलव,”जर त्यवांनी आपल्यवलव चवबकवचे फटके 

िवरून अर्र्ले तर?” 

कोंबर््यव आशि चीचुांदरी ह्वांनी लगेच त्यवर्र तोर्गव कवढलव. 

त्यव म्हिवल्यव,”आम्ही चवबकवच्यव र्वद्यव कुरतरू्न कुरतरू्न तोरू्न 

टवकू आशि कोंबर््यव ते चवबकू ओढून घेऊन जवतील आशि 

शर्शहरीत टवकून दतेील.” 

सििेरने िग ह्वप्रिविे सर्ा प्रवण्यवांनव त्यवांची त्यवांची कविे 

सिजवर्नू, ठरर्नू शदली. िेर्टी तो म्हिवलव,  

“आतव आपलव क्रवांतीचव कवयाक्रि ठरलव. उद्यव रवत्ी जनु्सयव 

िांशदरवतील घांटव िी र्वजर्ीन आशि तोच खिुचेव शकां र्व परर्लीचव 

िब्द सिजनू प्रत्येकवने ठरल्यव प्रिविे उठवर् करवयचव आह.े सजुल, 

सफुल िेतवचव आशि कवळ्यव आईचव शर्जय असो.” 



तेंव्हव एक खवर पढेु आली आशि म्हिवली,”तमु्ही ठरर्लेत तर 

छवन. पि तसेच घर्ते आहे नव ह ेतमु्हवलव – क्रवांतीच्यव नेत्यवलव 

कळिवर कसे. आशि त्यवप्रिविे कवही बदल करवयचव असेल तर 

तो प्रवण्यवांपयंत पोहोचर्िवर कोि.” 

ह ेऐकून सवरेच कोर््यवत पर्ले. शचांतेत पर्ले.  

िग त्यव खवरी पढेु आल्यव आशि सगळ्यव प्रवण्यवांनव 

म्हिवल्यव,”आिच्यवसवरख े चपळ कोिीच नवही. आम्ही 

सगळ्यवांनव सगळ्यवांचे सगळे शनरोप पोहोचर्ण्यवचे कवि करू.” 

अिव रीतीने क्रवांतीची योजनव ठरली.  

**********  

जिी योजनव ठरली अगदी तिीच ती अिलवत आली. एकूि 

एक नौकव आशि बोटी बरु्वल्यव. नदीचव धक्कव आशि 

आजबूवजचूव सर्ा प्रदिे प्रवण्यवांच्यव तवब्यवत आलव. तसव तो एक 

िशहनव त्यवांच्यव तवब्यवत रवशहलव. त्यवनांतर िवलकवने िविसवांची 

आशि िस्त्रवांची नर्ीन जवदव कुिक िवगशर्ली. नव्यव दिवच्यव 

िविसवांसिोर आशि नळ्यव र् चवबकवच्यव हल्ल्यवपढेु प्रवण्यवांचव 

शटकवर् लवगलव नवही. ते हरल.े सजवा, सििेर, शबजली, िवशिक – 

सगळ्यवांनव गोळ्यव घवतल्यव िवलकवने. बवकीचे प्रविी सदु्धव िोठ्यव 

प्रिविवर्र िवरले गेले, जखिी झवले.  



त्यवच बरोबर िवलक सदु्धव हवदरलव, घवबरलव. प्रवण्यवांचव 

योजनवपरू्ाक हल्लव बघनू, प्रवण्यवांचव शनधवार बघनू, त्यवांचव कर्र्व 

शर्रोध बघनू आशि त्यवांची एकजटू बघनू. प्रवण्यवांच्यव असहकवरवपढेु 

िवलकवचे कवही कवि होिे िक्य नव्हते. शिर्वय आतव 

लटुण्यवसवठी कवही उरले नव्हते. िेतवची सिदृ्धी पिूा आटली होती, 

पररश्िती शदर्वळखोरीची होती.  

असव शर्चवर करून िवलकवने हळू हळू िेतवचव तवबव सोर्वयच े

ठरर्ले. िहवन आत्िव पवांढरव तरुव आशि तरुि, रवजशबांर्व कोंबर्व – 

ह्वांनव बोलवर्िे धवर्ण्यवत आले.  

**********  

शह्रदय पररर्तानवच्यव क्रवांतीची सरुुर्वत झवल्यवपवसनू िेतवर्र 

सतत, रोज, कवही नव कवही घर्त असे. पि त्यव शदर्िी जे घर्ल े

ते अगदी अनपेशित, भयवनक घर्ले.  

सकवळची र्ेळ होती. सगळे आपवपल्यव कविवत बरु्लेले. पि 

कसे कोिवस ठवऊक, कत्तलखवन्सयवतनू एक गवय शनसटली आशि 

हांबरर्व फोर्त आपल्यव गोठ्यवकरे् धवर् ूलवगली. शतच्यव पवठीिवग े

कसवई आपलव सरुव परजत शतलव पकर्ण्यवसवठी धवर् ू लवगलव. 

कोंबर््यवांच्यव खरुवद्यवपविी पोहोचे पयंत कसवयवने गवईलव गवठले. 

आशि तो सऱु्यवने गवयीर्र शिळेल तसे सपवसप र्वर करू लवगलव. 



गवय जीर्वच्यव आकवांतवने उठत, पर्त, धर्पर्त धवर्वयचव प्रयत्न 

करू लवगली.  

तेव्हढ्यवत िहवन आत्िव पवांढरव तरुव, तरुि रवजशबांर्व कोंबर्व 

आशि इतर कोंबर््यव शचांतन बैठक आटपनू खरुवर््यवतनू बवहरे पर्त 

होते. त्यवांनव बघनू कसवई सवांग ूलवगलव.  

‘ही गवय कत्तलखवन्सयवतनू पळून जवत होती. िेर्टी ितृ्यनेू 

शतच्यवर्र झर्प घवतलीच. पि तीलव र्ेदनवरशहत िरि यवर्े अस े

िलव र्वटते. तेंव्हव तमु्ही शतच ेपवय घट्ट धरलेत तर शतची हवलचवल 

िवांबेल. िग िवझ्यव एकव घवर्वतच ती िरेल. दःुखवचव शर्चवर 

करवयच्यव आतच शतचे िीर धर्वपवसनू रे्गळे होईल. िी िग तीलव 

परत ओढत कत्तलखवन्सयवत घेऊन जवऊ िकेन. ’ 

िहवन आत्िव पवांढरव तरुव ह्वांनव त्यव गवयीची दयव आली. शतलव 

िकु्तीची गरज होती. शतचे ते हम्बरिे आशि शर्व्हळिे चवलचू होते. 

कसवई भलव िविसू शदसत होतव आशि त्यवचे म्हििे पटिवरे होते. 

गवयीच्यव भल्यवचे होते. तेंव्हव त्यव िहवत्म्यवने आशि रवजशबांर्व 

कोंबर््यवने गवयीचे पवय घट्ट पकरू्न ठेर्ण्यवचे प्रयत्न सरुु केले. 

सटुण्यवसवठी गवयीने जोरवत िेर्टची धर्पर् सरुु केली. कसवई परत 

शतच्यवर्र सपवसप र्वर करू लवगलव. गवयीच्यव रक्तवने जिीन शभजनू 

गेली. गवय उठण्यवसवठी पवय झवरू् लवगली. पवांढरव तरुव आशि 



रवजशबांर्व कोंबर्व गवयीचे पवय पकर्ण्यवचे ििीने प्रयत्न करू 

लवगले. त्यव आक्रोि आशि कोलवहलवत गवयीची एक जबरद्त 

लवि त्यव िहवत्म्यवलव बसली. आशि पवांढरव तरुव शतिल्यव कुां पिवर्र 

धवर्कन जवऊन आपटलव, आदळलव, खवली पर्लव आशि 

शतिल्यव शतिेच गतप्रवि झवलव.  

िेतवर्र िहवत्म्यवच्यव ितृ्यचूी बवतिी र्वऱ्यवसवरखी पसरली. 

सगळ्यव कोंबर््यव जिल्यव. सर्ा प्रविी आले िहवत्म्यवलव िेर्टच े

बघण्यवसवठी. तसे रवजशबांर्व कोंबर््यवच्यव आर्वजवत आपलव 

आर्वज शिसळून बवकीच्यव कोंबर््यव एकिेकवांनव आशि प्रवण्यवांनव 

सवांग ूलवगल्यव.  

“बशघतलेत. ितृ्य ूसिोर शदसत असनूही त्यव गवयीच्यव शहांसक 

हवलचवली सरुूच होत्यव. तीच आपल्यव िहवत्म्यवच्यव ितृ्यलूव 

जबवबदवर आह.े” 

“गवयींनव शहांस्त्र पिचुव दजवा दणे्यवत यवर्व.”  

“गवयी िवलकवपेिव कू्रर आहते, त्यवांनी आपल्यव शप्रय नेत्यवलव 

ठवर िवरले आह.े त्यवांच्यवर्र बशहष्कवर घवलण्यवत यवर्व.” 

“आतव आपले नेते, तरुि, तर्फदवर, शह्रदय पररर्तानवच्यव 

लढ्यवतले अग्रिी, रवजशबांर्व कोंबर्व ह्वांनव िहवत्म्यवच े

उत्तरवशधकवरी करवर्े.” 



“िहवन आत्िव अिर रह,े रवजशबांर्व कोंबर््यवचव शर्जय 

असो.” 

ह्व सर्ा सचूनव ्र्ीकवरण्यवत आल्यव.  

********  

ती जखिी, घवयवळ, गवय किीबिी उठत, लांगर्त, घसपटत, 

िेतवच्यव कोपऱ्यवत आर्ोिवलव गेली. शतच्यव जखिवांकरे् बघवयलव 

कोिवलव र्ेळ नव्हतव. गोठ्यवत अर्कून पर्लेल्यव शतच्यव 

र्वसरवांकरे् लि द्यवयलव कोिवलव सचुले नवही. शतचे केशर्लर्वि े

कण्हिे आशि शर्व्हळिे कोिवलव ऐकू आले नवही.  

फक्त एकव गरुर्वने सगळे बशघतले होते, जविले होते, 

अनभुर्ले होते. त्यवने तीलव आधवर शदलव आशि र्वचर्ले. ते सवरे 

आठर्नू आपले अश्र ूलपर्त, गरुर् म्हिवलव,  

“आज इिेच िवांब ूयव. पढुची गोष्ट परत कधीतरी.” 

  

********  



पांचा, मफलर आटि सूि  

(ही ए  भहवष्य परुाणातील भय  था आह.े) 

___________________________ 

 

ही तिुची आिची गोष्ट आह,े एक र्वळर्ांट आशि त्यवतील 

प्रर्विवांची. प्रर्वसी िकलेल े होते. तहवनेलेले होते. पवण्यवसवठी 

व्यवकूळ झवले होते. र्वळर्ांट अ्तवव्य्त, लवांब पसरलेले होते. 

रुि, रखरखीत, तवपलेल.े सयूा र्ोक्यवर्र आलव होतव. िवयेचव 

ओलवर्व कुठे शदसत नव्हतव. तेंव्हव पांचव सिोर आलव, सवर्ली 

करतो म्हिवलव. पविी िोधतो म्हिवलव. िवझ्यविवगे यव, पविी 

शिळेल, आम्ही भलुलो. पांचवचे टोक धरून चवलत रवशहलो. पांचव 

्र्तःच्यव अहांकवररक शर्श्ववत गरुफटलव, हरर्लव आशि त्यवच्यव 

पवठीिवगे आम्ही सदु्धव र्वट चकुलो. चवलनू पवयवलव भेगव पर्ल्यव. 

तेंव्हव एकवच्यव लिवत आले, र्वट चकुलो. त्यवने लगेच सगळ्यवांनव 

सवर्ध केले. पि जिवर् इतकव शपसवळलव शक त्यवांनी त्यवलव च 

फविी शदले.  

िग कोिीतरी हळूच बोलले, अरे, तो तर आिच्यवसवरखवच 

एक प्रर्वसी होतव.  



पविी तर नवही शिळवले, पि तहवन आशि भकेुपवसनू कवही 

जि िकु्त झवले. उरले सरुले शर्खरुले, पवांगले आशि नष्ट झवले. ज े

चवलत रवशहले त्यवांनव रे्रे् फकीर म्हिनू शहिर्ले.  

िग आलव िफलर. म्हिवलव, सगळे चोर आहते, दगवबवज 

आहते, कोिीही प्रविवशिक नवही, िवझ्यवर्र शर्श्ववस ठेर्व, िी 

तमु्हवलव पविी दतेो.  

उर फुटेपयंत आम्ही र्वळू उपसत रवशहलो, पि पविी लवगल े

नवही. तेंव्हव उर्वलेल्यव धरुळ्यविळेु िफलर खोकून बेजवर झवलव 

आशि म्हिवलव, आपि तज्ञ र् अनभुर्ी अिव बवहरेच्यव लोकवांनव 

बोलवर्.ू ते आपली सि्यव सोर्र्तील. सल्लवगवरवांबरोबर शर्चवर 

शर्ििा करून िफलर म्हिवलव, आपि शह सगळी र्वळू च शर्कून 

टवकू म्हिजे आपोआप खवली पविी लवगेल.  

पांचवने कवन टर्कवरले आशि पढेु येऊन म्हिवलव, र्वळू सशहत 

जिीनच शर्कून टवकू आशि आलेल्यव पैिवतनू पविी खरेदी करू.  

आम्हवलव कसेही करून पविी हरे् होतेच. आम्ही िवन 

हलर्ण्यव आधीच शर्क्रीची बोलिी चवल ूझवली.  

आम्हवलव सगळ्यवांनव एकीकरे् एकत् करून पांचवने जिीन 

शर्कवयलव सरुुर्वत केली. िफलर ने र्वळू शर्कून िदत केली. 

त्यवांच्यव उत्सवहवपढेु आिचव हीन शदन करुि चेहरव आिखी 



बवपरु्र्विव झवलव असवर्व, तो त्यवांनव बघरे्नव, म्हिनू आम्हवलव 

िोरे् दरूच उभे रवहवयलव सवांशगतले.  

कवही रे्ळवने आम्हवलव आिखी दरू जवयलव सवांशगतले. अस े

सवरखे होत होत आम्ही िेर्टी र्वळर्ांटवच्यव करे्लव आलो. तेंव्हव 

कवही जि आले आशि म्हिवले, आिच्यव जवगेर्र तिुचे कवय 

कवि, जवगव खवली करव. आम्ही, नवही हलिवर, सवांशगतले तर 

बळजबरीने हवकलनू शदले.  

आम्ही पांचव आशि िफलर लव िोधतो आह.े पि ते कोठेच 

शदसत नवहीत.  

दरूर्र एक खपू िोठव पर्दव शदसतो आह ेआशि पर्द्यवर्र एक 

खळवळत र्वहिवरव झरव शदसतो आह.े पांचव आशि िफलर ह्वांची 

सभव चवल ूआह.े 'प्रयत्न ेर्वळूचे कि रगर्ीतव पविीही शिळे, ' असे 

फलक धरून बहुजन उभे आहते, अदम्य आिेने आशि िोठ्यव 

शर्श्ववसवन.े  

िग एक सटू आलव. म्हिवलव, जिीन शर्कू नकव, प्रयत्न 

अध्यवार्र सोरू् नकव. पविी लवगेल. आिेने सगळे सटुवच्यव 

पवठीिवगे धवर्ले. त्यवने जशिनीची शर्क्री िवांबर्ली. परत शनधवारवन े

पवण्यवचव िोध सरुु केलव.  



तेंव्हव पांचव आशि िफलर ह्वने लोकवांनव सवांगवयलव सरुुर्वत 

केली, बघव, पविी लवगले? , नवही. हव सटू बटू र्वलव आपल्यवतलव 

नवही. ह्वलव आपली कवळजी नवही, त्यवचव पोिवखच सवांगतो. तो 

फक्त पविी िोधवयचे नवटक करतो आह.े सटुवने पवण्यवसवठी नर्ीन 

िवगा िोधलव, म्हिवलव, आपि बवजचूे सिदु्रवचे पविी आि ूर् त े

िदु्ध करून घेऊ.  

एव्हढव िोठव खटवटोप होईपयंत लोकवांचव धीर सटुत चवललव. 

पांचव आशि िफलर ह्वने िग िोहीि सरुु केली, सटू हवच आपलव 

खरव ित् ूआहे, खोटी आश्ववसने आशि भलूिवपव दऊेन त्यवनेच 

आपल ेपविी पळर्ल.े तो खपू श्रीिांत आह.े  

पविी तर शिळत नव्हते, कोि प्रयत्ने करते आह ेआशि कोि 

नवही, जिीन शर्कवर्ी शक नवही, आशि जर जिीनही गेली आशि 

पविीही नवही शिळवले, जसे आधी घर्ल ेहोते, तर कवय करवयच,े 

नसुते प्रश्न आशि प्रश्न.  

लोकवांचव कौल गोंधळललेव होतव. अनवगोंदी च्यव 

र्वतवर्रिवत परत एकदव जिीन शर्कली गेली.  

िेर्टी सिदु्रवचे पविी िदु्ध करून घेतले. पविी शिळवले, पि 

जिीन गेली होती. आम्ही परवगांदव झवलो, दसुऱ्यवच्यव िेहरेबवनीने, 

कोिवच्यव तरी दयेने, कोठे तरी र्ळचिीलव रवहू लवगलो.  



पांचव आशि िफलर फरवर झवले. लोक त्यवांनव शर्सरले. 

लोकवांनव सटुवची आठर्ि झवली, पि तो इशतहवसवत जिव झवलव 

होतव.  

आम्ही आतव जिीन िोधतो आहोत. त्यव आधी जिीन 

िोधविवऱ् यवलव िोधतो आहोत.   



शेकोिीपाशी उगाच काहीतरी 

(गिंगोत्री - १ ह्ा मोहहमेतील base camp मध्ये, शे ोटीपाशी 

बसनू, सयूाास्ताला, समोरच्या पतहन्गनी धारे डे बघत असताना, 

मन भर टले आहण हात हलहहत गेले. जशा शे ोटीतल्या 

आगीच्या हिणग्या वाऱ्यावर भर टत जातात.)  

__________________________ 

 

सर्वात िेर्टचे र््तीचे गवर् िवगे टवकून तमु्ही जी पवयर्वट 

धरतव ती एकवांतवतनू जविवरी असते. तिुच्यव बरोबर तसे तुिचे शित् 

– टीि िेम्बर – असतवत. पि प्रर्वस एकट्यवचवच असतो. त्यव 

सुांदर एकवशत्िक शनसगवातले प्रत्येक झवर्, धोंर्व, ओढव, पि-ुपिी 

आशि आकवि ्र्तन्सत् आशि ्र्यांभ ूअसतो. प्रत्यकेजि ्पधवा 

करत असतो एकिेकविी आशि परत एकिेकवांनव सवहवय्य करत 

असतो जगण्यवसवठी. ते एक ‘जन-अरण्य’ असते कव. त्यव जन 

अरण्यवत सगळे सिवांतर रेिेर्रचे सह प्रर्वसी असतवत कव.  

पवय चवलत असतवत, िन धवर्त असते.  

तमु्ही अगदी दिनू जवतव. पोटरीत गोळव येतो. तळपवयवलव 

फोर् येतवत. पि पवय गलुविवसवरखे िकुवटपिे चवलत असतवत. 



प्रत्येकवची चवल र्ेगळी. प्रत्येकवचे पवऊलर्वटेिी ‘चवलिवरे’ 

शहतगजु रे्गळे. प्रत्येकवची उतवर उतरण्यवची तऱ्हव र्ेगळी. खर््रे् 

चकुर्ण्यवची पद्धत रे्गळी. बोल्र्र पवर करण्यवची रीत र्ेगळी. 

ओझां सवांभवळण्यवची सर्य रे्गळी. त्यवत परत जर बूट चवर्त 

असतील तर प्रत्यकेवचव र्देनेचव ठिकव र्ेगळव. पि एखवद्यव 

कर्ीप्रिविे रे्दनेलव कुरर्वळत न बसतव, तमु्ही पढेु होतव. र्ेदनेर्र 

िदुवार्पिे पवय रोर्त पढेु जवरे् लवगते. तेंव्हव असे र्वटते ह े पवय 

आपले नसवर्ेतच. ह ेदसुऱ्यवचे कुिवचे पवय असवरे्त. पवयवबद्द्लची 

ही परकेपिवची भवर्नव र्देनेलवही परके करते. र्ेदनव िवत् 

अरे्लतटू्ट प्रिविे जवत नवही. रे्दनव आशि दःुख ह्वांचवत तह होतो. 

आपि तट्ि दःुखी होतो. दःुख जे िरीरवत पसरते आशि 

िरीरवतच िवांबते. ही परकी रे्दनव जि ूदःुखवलवही पोरके करते.  

तेर्ढ्यवत शित्वची आरोळी ऐकू येते – Halt! – आपि 

सटुकेचव सु् कवरव सोर्तो. शित्वचव आनांदवचव आलेख पवहतो 

आपि.  

हो!! पि िलव कवय त्यवचे. िवझे आलेखवचे पवनच र्ेगळे 

असते. त्यव शनर्वांत, शनतवांत, िवांत ििी िलव ग्रेसच्यव ‘चचाबेल्स’ 

ऐकू येत असतवत. ‘पहवर्ी धनू’ धकु्यवसवरखी िलव रे्ढून टवकत 

असते.  



खवनोलकवरवांचे ‘िृांगवरते िनू्सय’ शर्रवट, आनांदी रुपवत 

िवझ्यवपढेु उभे रवहते. फवर र्वटते, िवझीही जविीर् – नेिीर् त्यवत 

िनू्सयवकवर व्हवर्ी. पि त ेिनू्सय िलव ग्रवसनू टवकत नवही आशि दरुही 

लोटत नवही. िलव ह्व िनू्सयवत ‘रू्ब’* घेण्यवपवसनू कोि परवर्तृ्त 

करत आह!े! आकविवलव व्यवपनू अांगळुभर उरिवरव ‘पैसवचव 

खवांब’. तो िलव त्यव शिखरवर्र सवपरे्ल कव!!  

**********  

चवलतव चवलतव र्िृरवजी िवगे पर्ते. झवरे् – झरुु्पे ही तरुळक 

शदस ू लवगतवत. तीही िवगे टवकून तमु्ही जशुनपरिी सलगी करत 

िोठ्यव िैदवनवतनू सांि चवलत रवहतव. तेंव्हव त्यव शनजान रवजयवच े

तमु्ही शनररच्छ रवजे असतव.  

पशहल्यव िलुवच्यव जन्सिवबरोबर आई बवप जसव अर्खळपिव 

टवकून दतेवत, नर्ऱ्यवचवही धसिसुळेपिव किी होतो, तस ेकवहीसे 

होते आतव. पवयवांबरोबर िनवचवही रे्ग िांदवर्तो. उर्ी िवरून 

ओहोळ ओलवांर्ण्यवपेिव पवण्यवत पवय आशि पवयिोजे शभजर्नू 

तमु्ही ओहोळ ओलवांर्तव. तेज्र्ी सयूाप्रकवि तमु्हवलव अपवशिार् 

असे कवहीतरी दते असतो. तसव तिुचव शनसगवाबरोबरचव सांर्वद 

आशधक गशहरव, िनोिय होत जवतो.  

************  



त्यव िहविवांत र्वतवर्रिवत, नित् तवऱ्यवांच्यव सहर्वसवत तमु्ही 

शनःिब्दपिे िेकोटीभर्ती बसलेले असतव. One of the 

'LISTENERS' -  

अज्ञवत घोरे््र्वरवांच्यव घोर््यवांच्यव टवपवांचे आर्वज ऐकू येत 

आहते. तमु्ही िनवत िोज ूलवगतव. एक. .. . दोन. .. तीन. .. . चवर. 

.. .. .. .. .. .. .  

घोरे््र्वर आतव अगदी जर्ळ आलव असेल, पोहोचलव, 

दवरविी आलव, ठक – ठक – ठक, दवर ठोठवर्त आहे, जोरवत दवर 

ठोठवर्तो आह,े त्यवने िवझ्यवसवठी शनरोप आिलव असेल, िलव दवर 

उघर्वयलव हरे्, पि दवर उघर्ण्यवची िक्ती नवही िवझ्यवत, भीती 

र्वटते आह,े किवची तरी, कोिवची तरी, तो घोरे््र्वर नक्की कोि 

असेल - यिदतू, दरे्दतू, शक िनषु्य – शित् शक ित्?ू शक िवझे भतू 

कव भशर्ष्य? अनवशिक पवहुिव? . .. .. .. दवर शकती दरू आह.े 

एकदवच िेर्टचे दवर ठोठवर्ले त्यवने. जीर्घिेी िवांततव. कवही 

घर्त नवही आह.े  

घोरे््र्वर कां टवळून परत शनघवलव र्वटते, घोर््यवांच्यव टवपवांच े

आर्वज ऐकू येत आहते. तमु्ही िनवत िोज ूलवगतव. एक. .. . दोन. 

.. तीन. .. . चवर. .. .. .. .. .. .. . .  

************  



शहिवलयवतल्यव धरु्वांधवर पवर्सवनांतर शनरभ्रां, िोकळ्यव 

आकविवखवली िवतीचव गांध िनवलव अगदी कवतर, कवर्रे – बवर्रे, 

करतो. सयुवालवही जि ूकवरुण्य शबांब करतो.  

आठर्ते, Charle Chaplin चे पशहले प्रेि, पशहलव पे्रिभांग, 

ते दःुखवचे कवहूर, ती जीर्वची तगिग, िेर्टची धर्पर्, तो शह्रदय 

हलेवर्नू टवकिवरव ्र्र, तो ितृ्य!ू! शकती शकती जिवांचे ितृ्य,ू टवहो 

फोर्िवरे, प्रश्न शर्चवरिवरे, परिवत्म्यवलवही अगशतक, अनतु्तरीत 

करिवरे ितृ्य.ू  

*************  

पतशन्सगनी धवर. शहिर्षवार्, शहिनदी, शहिप्रपवत. जि ूर्वदळी 

आर्तानवांिध्ये भरून रवशहलेलव िनू्सय रे्ग. शकां र्व दगर्विध्य े

गोठलेले र्वदळ. िनू्सय आशि अनांत ह्व दोन टोकवांिध्ये जे जे आह,े 

ते ते सगळेच सवपेि, सांदभवाप्रिविे बदलिवरे, कवटलेल्यव 

पतांगवप्रिविे भरकटिवरे.  

सत्य ह ेआहे, नर्ीन उांची गवठली शक भकेुचे फूल िललू होत े

आह.े ्र्भवर्, सहनिक्ती, शजद्द, stamina – सर्ा व्यशक्तित्र्वच्यव 

ियवादव पवहण्यवची, तपवसण्यवची, अनभुर्ण्यवची आशि 

ओलवांर्ण्यवची र्ेळ आली आह.े  

************  



गढू, भवरलेल्यव आशि भवरवर्लेल्यव उत्तर रवत्ी. शसद्धविा 

तीरवर्र उभव. नवर्वर्ी नदीच्यव पवत्वत शदसेनवसव होत आहे. िनवत 

िवांत, एकवांतवत आयषु्यवचे अगशित अिा उिलत आहते. चौकट 

ओलवांर्ण्यवची रे्ळ आली आह.े नदीच्यव लवटव पवयविी खळबळ 

करत आहते. प्रत्येक लवटेर्रून एकेक आठर्ि तरांगत पढेु येत 

आह.े आशि फुटून, शर्रून जवत आह.े अशनर्वया कवरुण्य आशि खदे 

िनवत दवटून येत आह.े शर्चशलत करू पवहिवऱ्यव शर्सांगतींच े

गवठोरे् नवर्वर््यवबरोबर परत पवठर्नू शदले आह.े शसद्धविा जर्ळ 

आतव कवही नवही.  

िवगा्ि आह,े  

पि  

अजनू बदु्ध नवही.  

  



सावहत्य म्हणजे असतां काय? 

जीवनाचे अनभुव असतात, कधी खरे तर कधी खोटे 

वाटतील इतके खरे. 

जीवनमलू्याांचे आदशव असतात, कधी सोपे, कधी अवघि. 

कधी अशक्यप्राय. 

जगण्याच्या चढ उताराांच े आरसे असतात. कधी 

अनभुवलेले. कधी न ऐकलेले. 

आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असतो सावहत्य. 

सावहत्यात रम ूया. 

सावहत्यात रमणारा समाज अवधक 

ससुांस्कृत, अवधक प्रगतीशील असतो. 

  प्रगती म्हणजे केवळ  समदृ्धी नाही ना! 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान. 

मराठी सावहत्यातील एक कोवळे पान. 

एक प्रसन्न अनभुव 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 
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