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वेडा बाळू 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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माझं नाव ननरंजन प्राणेश कुलकणी. व्यवसायाने मी 

चार्टर्ट अक रंं्र् आहे. मला वाचनाची तसेच फोर्ोग्राफीची 

आवर् आहे. फोर्ोग्राफी म्हर्लं की नफरणं आलंच. त्यामुळे 

मला नफरायला देखील खूप आवर्तं. तसं तर मी सगळ्याच 

प्रकारचं सानहत्य वाचतो. मग ते ऐनतहानसक असो नकंवा 

प्रवासवणटन असो. पण मला गुढकथा आनण भयकथा सवाटत 

जास्त आवर्तात. आवर््ते लेखक म्हणाल तर बरेच आहेत. 

पण त्यातही नारायण धारप, रत्नाकर मतकरी, सुहास 

नशरवळकर आनण जी. ए कुलकणी हे माझे सवाटत जास्त आवर्ते लेखक आहेत. या सवट 

नदग्गजांच्या कथा – कादंबऱ्या वाचता वाचता आपणही थोर्फार नलहू शकतो असं मला 

जाणवलं आनण आत्तापयंत वाचलेल्या सानहत्यातून पे्ररणा घेऊन मी माझ्या लेखन प्रवासाला 

सुरुवात केली. आत्तापयंत मी तीन दीघटकथा तसेच काही लघुकथा नलनहल्या आहेत. यापूवी 

माझ्या तीन कथा ‘शानपत कॅमेरा’, ‘मोठ्या मनाचा माणूस’ व ‘चांदणी रात्र’ इ – सानहत्य वर 

प्रकानशत झाल्या आहेत. इ – सानहत्यसारखं व्यासपीठ माझ्यासारख्या नवोनदत लेखकांसाठी 

पवटणीच आहे. त्यांनी केलेल्या सहकायाटबद्दल तसेच माझ्या कथा तुमच्यासारख्या उत्साही 

वाचकांपयंत पोहोचवल्याबद्दल इ – सानहत्यचे मन:पूवटक आभार.  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chaandani_ratra_niranjan_kulkarni.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shapeet_camera_niranjan_kulkarni.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mothya_manacha_manus_niranjan_kulkarni.pdf 

 

  



 

 

 

 

 

 

ज्ांनी र्ोक्यात नवचारांचं थैमान घालून  

सलग तीन रात्री माझ्या झोपेचं खोबरं केलं  

त्या रावसाहेब, बकुळा व बाळूस अपटण 
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कुठे साम्य आढळूि आलाच िर िो  निव्र्ळ योगायोग सर्जार्ा. याि कुर्णाच्या 

भार्िा दखुार्ण्याचा कोर्णिािी उद्देश िािीच .   

निरंजि कुलकर्णी 

 

 

  



वेर्ा बाळू 

 

 कोबंर्ा अरवला तसा वेर्ा बाळू खर्बरू्न जागा झाला. त्याने घाईगर्बर्ीत सदरा 

अंगावर चढवला, खालची सतरंजी गंुर्ाळली व तो धावतच स्वयंपाकघरात गेला. त्याने गॅसवर 

दुधाचं पातेलं ठेवलं व एका बाजूला चहा बनवण्यासाठी एका पातेल्यात पाणी उकळायला 

ठेवलं. चहा तयार होताच त्याने तो कपात ओतला व कप घेऊन तो थेर् व्हरांड्यात आला. पण 

रावसाहेब नतथे नव्हते. इतक्या वर्ाटत असं पनहल्यांदाच घर्त होतं. बाळू अंगणात गेला पण 

नतथेही रावसाहेब नदसत नव्हते. बाळू पुन्हा वाड्यात आला. तो थेर् रावसाहेबांच्या खोलीपाशी 

आला. आतून घोरायचा आवाज येत होता. बाळूने हळूच खोलीचा दरवाजा सरकवला. आत 

बेर्वर रावसाहेब गाढ झोपले होते. बाळूने दरवाजा पूणट उघर्ला व तो हळूच आत गेला. आज 

पनहल्यांदाच तो रावसाहेबांच्या खोलीत आला होता. समोरच्या नभंतीवर एक पेंनरं्ग लावलं होतं. 

ते एका नतटकीचं पेंनरं्ग होतं. एवढी संुदर बाई त्याने स्वप्नात देखील कधी पानहली नव्हती. 

जवळून पाहण्यासाठी तो अजून पुढे गेला पण वारे्त ठेवलेल्या पाण्याच्या तांब्याला त्याचा पाय 

लागला व तांब्या घरंगळत जाऊन समोरच्या नभंतीला रे्कला. त्या आवाजाने रावसाहेब 

खर्बरू्न जागे झाले. त्यांनी र्ोळे उघर्ताच समोर वेर्ा बाळू उभा. तो अजूनही त्या 

नभंतीवरील नचत्राकरे् पाहत होता. बाळूला आपल्या खोलीत आलेला पाहून रावसाहेब संतापले 

व बाळूवर ओरर्ले – “गाढवा, ननघ इथून आनण माझा चहा आण.” रावसाहेबांचा ढगांच्या 

गर्गर्ार्ासारखा आवाज ऐकताच बाळू भानावर आला व नतथून पळाला.  

 काही क्षणातच तो चहाचा कप घेऊन आला व रावसाहेबांच्या खोलीच्या दारात आत 

पाहत उभा रानहला. दारात उभ्या बाळूकरे् पाहून रावसाहेब नेहमीप्रमाणे खेकसले – 

“पाहतोस काय असा वेड्यासारखा. तो चहा रे्बलावर ठेव अन ननघ इथून.” एवढा ओरर्ा 

खाऊनसुद्धा बाळूच्या चेहऱ्यावरचं गबाळं हसू तसुभरदेखील कमी झालं नाही. त्याने चहाचा 



कप रे्बलावर ठेवला व नतथून ननसर्ला. काही क्षणातच रावसाहेबांनी त्याला बोलावलं व तो 

समोर नदसताच ते पुन्हा खेकसले – “बेअक्कल आहेस का? चहा गरम द्यायचा असतो एवढी 

सुद्धा अक्कल नाही का तुला?” पुढचं ऐकायला बाळू नतथे थांबलाच नाही. तो थेर् 

स्वयंपाकघरात पळाला. थोड्याच वेळात तो हातात गरम चहाचा कप घेऊन आला व त्याने 

कप रे्बलवर ठेवला. बाळू रावसाहेबांकरे् पाहत वेड्यासारखं हसत उभा रानहला. 

रावसाहेबांनी चहाचा कप हातात घेतला व ते पुन्हा बाळूवर गरजले – “असा वेड्यासारखा 

काय बघतोयस? जा गोठ्यात जाऊन शेण गोळा करून आण.” 

 रावसाहेबांचं र्ोकं प्रचंर् ठणकत होतं. चहाचा घोर् पोर्ात गेल्यावर त्यांना जरा बरं 

वार्लं. पण राहून राहून एकच नवचार त्यांच्या मनात येत होता. ‘आपल्याला नेहेमीच्या वेळेला 

जाग कशी नाही आली?’ गेल्या दहा वर्ाटत कोबंर्ा अरवला आनण रावसाहेब झोपेतून उठले 

नाहीत असं कधीच झालं नव्हतं. आता आपलं वय झालंय याची त्यांना जाणीव झाली. त्यांनी 

चहा संपवला, प्रातनवटधी उरकून गावात फेरफर्का मारण्यासाठी ते वार्याबाहेर आले.  

 रावसाहेब गावातलं भारदस्त व्यक्तिमत्व होतं. त्यांच्या तापर्, संतापी स्वभावामूळे 

गावातील लोक त्यांच्यापासून चार हात लांबच रहायचे. हा वार्ा रावसाहेबांच्या आजोबांनी 

बांधला होता. ते गावाचे सरपंच होते. त्या काळी एखाद्या राजासारखा त्यांचा थार् होता. 

वनर्लोपानजटत शेती होती. गोठ्यात गुराढोरांची रांगचरांग असायची. वाड्यात गार्ीमाणसांचा 

राबता असायचा. त्यांच्या शब्दाला गावात मान होता. त्यांची बायको फार लहानवयात वारली 

पण त्यांनी पत्नीच्या ननधनानंतर पुन्हा लग्न केलं नाही. त्यांचा मुलगा मात्र अनतशय नालायक 

ननघाला. त्यांच्या ननधनानंतर घराण्याला उतरती कळा आली. त्यांच्या जुगारी आनण व्यसनी 

मुलाने सवट काही घालवलं. खरंतर रावसाहेबांच्या मामाने त्यांच्या वनर्लांना लुबार्ले. रावसाहेब 

मात्र पनहल्यापासूनच अनतशय मेहनती आनण नशस्तनप्रय होते. त्यांचं आपल्या वनर्लांशी कधी 

पर्लंच नाही. आईचे मात्र ते फार लार्के होते. नमलीर्रीत जाऊन देशसेवा करायची हे त्यांचं 



लहानपणापासूनचं स्वप्न होतं व ते त्यांनी पूणटही केलं. त्यांचं सारं नशक्षण गावातच झालं. त्यानंतर 

ते आमीत भरती झाले. त्यांच्या हुर्ारीमुळे व नशस्तनप्रय स्वभावामुळे खूप कमी वेळात त्यांना 

बढती नमळत गेली. शेवर्ी निगेनर्यर पदावर असताना ते ननवृत्त झाले. ननवृत्त होऊन आता 

त्यांना दहा वर्ट झाली होती. तेव्हापासून ते वाड्यावरच रहात होते. 

 वाड्यात रावसाहेब एकरे्च रहात होते. अथाटत सोबतीला बाळू होताच. रावसाहेबांच्या 

तापर् स्वभावामुळे कोणताच नोकर वाड्यावर फार काळ नर्कत नसे. एक नदवस त्यांचा एक 

नमत्र बाळूला त्यांच्याकरे् घेऊन आला. साधारण चाळीसच्या आतबाहेर वय, दाढीचे खंुट, 

चेहर् यावर आपण डोळ्ांत एक हलकीशी वेडाची झाक आपण आत्मपवश्वास नसलेल्या तरुणांत 

एक प्रकारचे िाठीला जे िोक असते तसा तो, बारकुटा बाळू.  “थोर्ा वेर्सर आहे; पण 

सगळ्या प्रकारची कामे करतो. स्वयंपाक तर अनतशय संुदर बनवतो. माझ्याकरे् दोन वर्ट 

कामाला होता. पण आता मीच मंुबईला माझ्या मुलाकरे् रहायला चाललोय. म्हणून याला 

तुमच्याकरे् घेऊन आलो” एवढे बोलून बाळूला रावसाहेबांच्या ताब्यात देऊन नमत्र गेला. 

बाळूचं गबाळं रूप पाहून, त्याच्या चेहेऱ्यावरचं ते वेर्गळ हसू पाहून हा काही काम करू 

शकेल असं रावसाहेबांना नबलकुल वार्लं नव्हतं. पण काही नदवसातच बाळूने त्यांचा समज 

चुकीचा ठरवला. काहीवेळा सांनगतलेलं काम नवसरायचा पण त्याने कामचुकारपणा कधीच 

केला नाही आनण मुख्य म्हणजे रावसाहेबांच्या नशव्या गपगुमान ऐकून घ्यायचा आनण तेही 

अगदी हसतमुखाने. बाळूला वाड्यावर येऊन आता जवळपास सहा वर्ट झाली होती. बाळू 

जेव्हा पनहल्यांदा वाड्यात आला तेव्हा त्याने कुत्र्याचं एक नपलु्लही सोबत आणलं होतं. त्या 

नपल्लाला बाळूने “शेरु” असं नावही नदलं होतं. बाळू रोज चहा, जेवण बनवण्यापासून ते अगदी 

शेणाने अंगण सारवण्यापयंत सगळी कामं करायचा. कामं संपल्यावर जेव्हा त्याला मोकळा 

वेळ नमळायचा तेव्हा तो शेरुशी खेळायचा. शेरु आता चांगलाच दांर्गा झाला होता पण 

अजूनही “शशशशे्शरू….” अशी बाळूची हाक ऐकताच शेरु शेपर्ी हलवायचा. बाळू बोलताना 

फार अर्खळायचा. बाळू जेव्हा गावात आला तेव्हा गावातल्या उनार् मुलांना एक नवीन नवर्य 



नमळाला होता. बाळूचं गबाळं रूप, त्याच्या चेहऱ्यावरचं वेर्गळ हास्य, त्याचं अर्खळत 

बोलणं हा या उनार् मुलांसाठी चेषे्टचा नवर्य होता. बाळू रस्त्यावरून जात असला की ही मुलं 

त्याच्या मागे “वेर्ा बाळू, वेर्ा बाळू” असं ओरर्त नफरायची. मधूनच एखादं आगाऊ पोरगं 

बाळूवर दगर् फेकायचं. दगर् लागताच बाळू “आई ग……” असं म्हणून कळवळायचा. त्याचं 

हे कळवळणं पाहून ती मुलं नफदीनफदी हसायची. बाळूने मात्र कधी त्या वात्रर् मुलांकरे् लक्ष 

नदलं नाही. काहीही झालं तरी त्याच्या चेहेऱ्यावरचं वेर्गळ हास्य कायम असायचं.  

 बाळूच्या भूतकाळाबद्दल आनण खास करून बाळूचा वेर्ा बाळू कसा झाला याबद्दलच्या 

अनेक कथा गावात प्रचनलत होत्या. कोणी म्हणत त्याच्या वनर्लांनी तो लहान असताना दारुच्या 

नशेत त्याच्या र्ोक्यात काठी हाणली त्यामुळे त्याच्या र्ोक्यावर पररणाम झाला, कोणी म्हणे 

त्याचं एका मुलीवर एकतफी पे्रम होतं त्या मुलीने नकार नदला त्यामुळे तो वेर्ा झाला, कोणी 

म्हणे बाळू शाळेत असताना फार हुशार होता पण त्याला अचानक जोराचा ताप आला व 

तापामुळे त्याच्या र्ोक्यावर पररणाम झाला. अशा बऱ्याच कथा गावातील लोक सांगत पण 

नक्की खरं काय आहे ते कळायला मागट नव्हता कारण स्वतः बाळूला जर कोणी हा प्रश्न 

नवचारला तर तो नेहमीप्रमाणे वेर्गळ असत “म्म्ममानहत ननननाय…” हे एकच उत्तर देई.  

 रात्रीचं जेवण झाल्यावर रावसाहेब बाहेर शतपावली मारून आले व त्यांच्या खोलीत 

जाऊन अंथरुणावर आर्वे झाले. त्यांचं लक्ष समोरच्या रे्बलावरच्या चहाने भरलेल्या कपाकरे् 

गेलं आनण ते कर्ार्ले. त्यांचा आवाज ऐकताच बाळू धावत आला. सकाळी आणलेला चहाचा 

कप परत न्ह्यायला तो नवसरला होता. रावसाहेब पुन्हा कर्ार्ले – “हा कप काय तुझा बाप 

उचलणार का?” बाळूने झर्पर् कप उचलला व तो नतथून ननघाला. बाळू जाताच रावसाहेबांचं 

लक्ष समोरच्या नभंतीवर लावलेल्या नचत्राकरे् गेलं आनण त्यांच्या मनात जुन्या आठवणी जाग्या 

झाल्या.  



 रावसाहेबांची आमीत भरती झाली आनण त्यांना काश्मीरला पोक्तटंग नमळालं. एक वर्ट 

डु्यर्ी केल्यावर त्यांना दोन मनहन्यांची सुट्टी नमळाली आनण ते गावी परत आले. गावात येताच 

त्यांचं जोरदार स्वागत झालं. दुसऱ्याच नदवशी रावसाहेबांभोवती नमत्रांचा गरार्ा पर्ला. रात्री 

सवट नमत्र वर्ाच्या झार्ाखाली पारावर जमले. सवाटत मधोमध रावसाहेब बसले होते. ते 

नमनलर्रीतले अनुभव अगदी रंगवून सांगत होते व त्यांचे नमत्रदेक्तखल अगदी तल्लीन होऊन 

ऐकत होते. अचानक रावसाहेब बोलायचे थांबले. समोरच्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या मुलीनंी त्यांचं 

लक्ष वेधलं होतं. खासकरून नपवळ्या रंगाची सार्ी नेसलेल्या मुलीवरून तर त्यांची नजरच 

हर्त नव्हती. ती मुलगीही रावसाहेबांकरे् पाहून खट्याळ हसली. रावसाहेब बोलायचे थांबताच 

सगळे मागे वळून पाहू लागले आनण काय चालू आहे ते त्यांना समजलं. तसा एकजण मुद्दामच 

म्हणाला, “रावसाहेब तुम्ही काहीतरी सांगत होतात ना!” त्याच्या आवाजाने रावसाहेब भानावर 

आले आनण काही झालंच नाही अशा आवेशात ते पुन्हा बोलू लागले. 

 दुसऱ्या नदवशी रात्री रावसाहेबांचा एक नमत्र वाड्यावर आला. त्याने आपल्याला एका 

नठकाणी जायचे आहे तेव्हा लवकर आवर असे रावसाहेबांना सांनगतले. कुठे जायचंय असं 

रावसाहेबांनी त्याला नवचारलं पण तो सांगायला तयार नव्हता. सुरुवातीला “कुठे जायचंय सांग 

त्यानशवाय मी येणार नाही” असं म्हणत रावसाहेब हरू्न बसले होते पण नमत्राच्या आग्रहासमोर 

शेवर्ी त्यांनी हार मानली. ते दोघे वाड्यातून बाहेर पर्ले. रावसाहेब नमत्राच्या मागून चालत 

होते. थोड्यावेळाने ते एका मोठ्या तंबूपाशी पोहोचले. तो तमाशाच्या फर्ाचा तंबू पाहून 

रावसाहेब चांगलेच संतापले. “तुला मानहतीये ना असल्या फालतु गोष्टीत मला रस नाही. तरीही 

तू मला इथे घेऊन आलास!” नमत्राचं रावसाहेबांच्या बोलण्याकरे् लक्षच नव्हतं. त्याने ओढतच 

रावसाहेबांना तंबूत आणलं. त्यांची नकरनकर अजूनही सुरूच होती. तंबूत चांगलीच गदी जमली 

होती. समोर लाकर्ाच्या फळ्या जोरू्न मंच बनवला होता. लोकांचा नुसता गोधंळ चालला 

होता. अगदी तरुण मुलांपासून म्हाताऱ्यांपयंत अनेक माणसं तमाशा बघायला आली होती. 

चंदनबाई कधी एकदा मंचावर येतेय याची सगळे वार् पाहत होते. आता तंुतुण्याचे स्वर वाजू 



लागले तसे लोक शांत झाले. आता एकेक करत बायका मांचावर येऊ लागल्या. सगळ्यात 

शेवर्ी चंदनबाई मंचावर आली. नतने मंचावर येताच खाली वाकून मंचाला नमस्कार केला तसा 

सगळ्यांनी एकच गलका केला. रनसकांच्या नशट्टी आनण आरोळ्यांनी तंबू दणाणला. 

रावसाहेबांनी समोर पानहलं. सवाटत मागे उभ्या असलेल्या एका तरुण मुलीकरे् त्यांची नजर 

जाताच त्यांचा चेहेरा खुलला. काल रात्री नजच्याशी त्यांचा नजरेचा खेळ चालला होता तीच 

मुलगी समोर उभी होती. नतला पाहताच रावसाहेबांच्या मनातली नाराजी कुठल्याकुठे पळाली 

होती. 

 आता नाच-गाण्याला सुरुवात झाली होती. चंदनबाई स्वतःच गात होती. नतचा आवाज 

फारच मधाळ होता. नतचा कर्ाक्ष आपल्यावर एकदातरी पर्ावा या साठी लोकं धर्पर्त 

होती. रावसाहेबांची नजर मात्र अजूनही त्या मुलीवरच क्तखळली होती. ती बेभान होऊन नाचत 

होती. नतने जेव्हा रावसाहेबांना आपल्याकरे् पाहताना पानहलं तेव्हा ती चक्क लाजली. त्या 

दोघांच्या नजरेचा खेळ पुन्हा सुरू झाला.  

 एकदाचा तमाशा संपला. एकेक करत सवट बायका, मुली मंचाच्या मागे गेल्या. लोकांची 

गदीही पांगली. रावसाहेब आनण त्यांचा नमत्रही नतथून ननघाले. ती मुलगी कानहकेल्या 

रावसाहेबांच्या नजरेसमोरून जात नव्हती.  

“काय रावसाहेब, कशी वार्ली चंदनबाई? फर्ाका आहे ना?” नमत्राने नवचारलं. 

 रावसाहेबांनी नमत्राच्या प्रश्नाकरे् दुलटक्ष करून त्यालाच उलर् प्रश्न नवचारला, “गज्ा, त्या 

लाल सार्ी नेसलेल्या मुलीचं नाव काय रे?”  

गज्ाला हा प्रश्न अपेनक्षत नव्हता. तो म्हणाला, “ननम्या बायांनी लाल सार्ी नेसली होती. 

तू नक्की कोणाबद्दल बोलतोयस?”  



“अरे ती रे, ती र्ाव्या बाजूच्या कोपऱ्यात उभी होती बघ?” रावसाहेब अगदी उत्साहात 

म्हणाले.  

“अच्छा, बकुळा होय! तुझ्या मनात भरली वार्तं!” गज्ा नमश्कीलपणे हसत म्हणाला. 

“तसं काही नाही रे. पण फार छान नाचते.” रावसाहेब साळसूदपणाचा आव आणून 

म्हणाले.  

“तुला भेर्ायचं असेल तर सांग मला चांगली ओळखते ती.”  

हे ऐकताच रावसाहेबांच्या कपाळावर आट्या चढल्या. त्यांच्या मनातील शंका गज्ाने 

ओळखली व तो म्हणाला, “ओळखते म्हणजे आमच्यात तसं काही नाही. ती काळजी तू करून 

नकोस.”  

“अरे तुमच्यात तसं काही असलं जरी तरी मला त्याचं काय. मला फि नतचा नाच 

आवर्ला आनण म्हणून नतला एकदा प्रत्यक्ष भेरू्न नतचं क तुक करायचं आहे एवढंच.” 

रावसाहेब म्हणाले.  

रावसाहेब नकतीही लपवायचा प्रयत्न करत असले तरीही त्यांचा चेहेराच सवटकाही सांगत 

होता. त्यांच्या मनात काय चालू आहे ते गज्ाला समजलं तो “चल मग आत्ताच भेरु्यात नतला” 

असे म्हणाला आनण दोघेही आलेल्या वारे्ने परत फर्ाच्या नदशेने चालू लागले. 

 थोड्याच वेळात दोघे फर्ापाशी पोहोचले. तंबू आता पूणट ररकामा होता. तंबूच्या मागच्या 

बाजूला बरेच लहान तंबू होते. एका तंबूच्या दारात चंदनबाई हातात तंबाखू मळत उभी होती. 

दोघांना नतथे पाहताच नतने नवचारलं, “नहकरं् काय काम हाय आता. तमाशा कवाच संपला 

की!”  

“बकुळाला भेर्ायचं होतं.” गज्ा धीर्पणे म्हणाला.  



“बकुळाला? अन ते कशापायी?” चंदनबाईने थोरं् रागातच नवचारलं.  

“हा माझा नमत्र रावसाहेब. याचं बकुळाकरे् जरा काम आहे.”  

चंदनबाईने रावसाहेबांकरे् पानहलं व ती म्हणाली, “तुम्ही ते नमल्ट्र ीवाले ना?”  

रावसाहेबांनी होय म्हणताच नतने बकुळाला हाक नदली. तशी बकुळा तंबूतून बाहेर 

आली. “खास तुला भेर्ाया आल्यात. बघ काय म्हनत्यात.” एवढं बोलून चंदनबाई नतच्या तंबूत 

गेली.  

“बोला की?” बकुळा रावसाहेबांच्या र्ोळ्यात र्ोळे घालून अनतशय धीर्पणे म्हणाली. 

 रावसाहेबांना सुरुवात कुठून करावी तेच कळत नव्हतं. ते काहीच बोलेनात हे पाहून 

शेवर्ी गज्ा म्हणाला, “हा माझा नमत्र रावसाहेब. आज आम्ही तुमचा तमाशा बनघतला. याला 

तुझा नाच खूप आवर्ला ते सांगायला तो इथे आला आहे.”  

हे ऐकून बकुळा म्हणाली, “हे तू कशापायी सांगतूस. तुझ्या नमत्राला बोलाय तोरं् नाय 

का? अन काय हो रावसाहेब तुमास्नी फकस्त माझा रॅ्न्स आवर्ला, मी न्हाई आवर्ले व्हय.” 

हे ऐकून गज्ा आनण रावसाहेब दोघेही एकदम हबकले. स्वतःला कसंबसं सावरून 

रावसाहेब म्हणाले, “तसं काही नाही. तुम्ही नदसता पण खूप छान.” रावसाहेब एवढं बोलले खरे 

पण आपण हे कसं काय बोललो हे त्यांचं त्यांनाच कळत नव्हतं. गज्ा तर नुसता आश्चयटचनकत 

होऊन पाहत होता. रावसाहेब असं काहीतरी बोलतील याची त्यालाही कल्पना नव्हती.  

िण खरा धक्का तर बकुळाने नदला. ती म्हणाली, “मी तुमास्नी कालच्या रातीला जवा 

बनघतलं तवाच तुमी मला आवर्ला हुता.” या मुलीला कसली नभर्भार्च नव्हती. एवढं बोलून 

ती तंबूत पळाली. परतीच्या वारे्वर दोघही शांतपणे चालले होते. कोणीच कुणाशी बोलत 

नव्हतं. रावसाहेबांचं मन पूणटपणे बकुळामय झालं होतं. एवढी धार्शी आनण स्पष्ट बोलणारी 



मुलगी त्यांनी यापूवी कधीच पानहली नव्हती. नतच्यातली एक गोष्ट त्यांना सवाटत जास्त भावली 

होती. नतच्या बोलण्या वागण्यात एक प्रकारचा ननरागसपणा होता.  

 रावसाहेब आनण बकुळा यांच्या भेर्ीगाठी आता वाढल्या होत्या. त्यांच्यातल्या पे्रमाने 

पररसीमा गाठली होती. त्यांच्या संबंधाची चचाट आता गावभर झाली होती. पाहता पाहता दोन 

मनहने संपले. रावसाहेबांनी बकुळाची शेवर्ची भेर् घेतली आनण ते परत काश्मीरला जायला 

ननघाले. काश्मीरला पोहोचताच रावसाहेबांची डु्यर्ी पुन्हा सुरू झाली. पण अजूनही बकुळा 

कानहकेल्या त्यांच्या र्ोक्यातून जात नव्हती. आता त्या दोघांमधे्य पत्रांद्वारे संवाद सरु झाला 

होता. बकुळाला नलनहता वाचता येत नव्हतं त्यामुळे गज्ा नतला रावसाहेबांची पत्र वाचून 

दाखवी. तसेच ती नतच्या मनातील भावना गज्ाला सांगायची व गज्ा त्या पत्रात नलहून पत्र 

रावसाहेबांना पाठवायचा.  

हे असं नकते्यक मनहने चालू होतं. एकदाची डु्यर्ी संपली आनण रावसाहेब गावी आले. 

त्यांनी गज्ाकरे् बकुळाची च कशी केली तेव्हा तमाशाचा फर् आता जवळच्याच एका गावात 

हालल्याचं गज्ाने त्यांना सांनगतलं. एक नदवस रावसाहेब बकुळाला भेर्ायसाठी त्या गावात 

गेले. गज्ाही त्यांच्या सोबत होता. ते दोघे फर्ापाशी पोहोचले. रावसाहेबांनी नतथल्याच एका 

बाईकरे् बकुळाची च कशी केली तेव्हा नतने बकुळा कपरे् धुण्यासाठी नदीकाठी गेल्याचं 

सांनगतलं. थोड्याच वेळात ते नदीपाशी पोहोचले. समोर बकुळाला पाहताच रावसाहेब धावतच 

नतच्यापाशी गेले. दोघांची नजरानजर झाली आनण काही बोलायच्या आतच रावसाहेबांनी 

बकुळाला नमठीत घेतलं. गज्ा समोर उभा आहे याचंही त्यांना भान रानहलं नव्हतं. 

 रावसाहेब आनण बकुळाच्या गाठी भेर्ी पुन्हा सुरू झाल्या. गावात पुन्हा चचाट सुरू झाली. 

ही चचाट रावसाहेबांच्या आई-वनर्लांच्या कानावर गेली होती.  

एक नदवस रावसाहेबांच्या वनर्लांनी त्यांना बोलावलं. “मी काय ऐकतोय ते खरं आहे 

का?” त्यांनी रावसाहेबांना नवचारलं.  



“तुम्ही बकुळाबद्दल बोलताय ना?” रावसाहेब न नबचकता बोलले.  

“हे सगळं बंद कर. माझ्या पाहण्यात तुझ्यासाठी खूप संुदर आनण सुशील मुली आहेत. 

तुझं लग्न लावायचं मी ठरवलं आहे. तेव्हा हे सगळे चाळे बंद कर. आधीच गावात चचाट सुरू 

आहे.” रावसाहेबांचे वर्ील म्हणाले.  

’चाळे’ हा शब्द ऐकताच रावसाहेब चांगलेच संतापले होते पण कसंबस स्वतःला शांत 

करत ते अनतशय खंबीर आनण स्पष्टपणे म्हणाले, “मी बकुळाशी लग्न करणार आहे.” हे 

ऐकताच वनर्लांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. संतापामुळे त्यांचं सारं शरीर थरथरत 

होत. बराचवेळ त्यांनी आपल्या मुलाच्या नावाचा उद्धार केला, त्याला नशव्यांची लाखोली 

वानहली. रावसाहेबांनी अनतशय शांतपणे सवट ऐकून घेतलं व ते खोलीतून बाहेर आले. दुसऱ्या 

नदवशी रावसाहेबांच्या आईनेही त्यांची समजूत काढायचा खूप प्रयत्न केला पण त्यांना आता 

बकुळा सोरू्न दुसरं काहीच नदसत नव्हतं. शेवर्ी आईनेही हार मानली.  

 दुसऱ्या नदवशी सकाळी रावसाहेब फर्ावर गेले. बकुळाला त्यांनी बाहेर बोलावलं. 

दोघेही नदीच्या काठावर गेले.  

“आपण लग्न करूयात.” रावसाहेब बकुळाला म्हणाले.  

हे ऐकून बकुळा थोर्ी गोधंळली. नतचं रावसाहेबांवर खरोखरच फार पे्रम होतं. पण ती 

ज्ा समाजात ज्ा वातावरणात वाढली होती नतथे लग्न, संसार यासारख्या गोष्टीनंा थारा नव्हता. 

लग्न करतात म्हणजे नक्की काय करतात याची नतला कल्पनादेखील नव्हती. एकमेकांवर 

भरभरून पे्रम करायचं एवढंच नतला कळत होतं.  

ती काहीच बोलत नाही हे पाहून रावसाहेब वैतागले. र्ोळ्यात पाणी आणून ते म्हणाले, 

“तुला समजत कसं नाही बकुळा. मी नाही जगू शकणार तुझ्यानशवाय!”  



त्यावर बकुळा म्हणाली, “तुमी म्हनता ते बराबर हाय. पन माझं तुम्हावर लै परेम हाय 

अन तुमचं बी माझावर लै परेम हाय, मंग लग्नाची काय गरज हाय?”  

आता रावसाहेब थोरे् शांत झाले होते. त्यांना बकुळाच्या मनातली शंका समजली होती. 

ते म्हणाले, “हे बघ बकुळा. गावात तुला माझी रखेल म्हणून तुझी हेर्ाळणी करणारे लोक खूप 

आहेत. आपलं लग्न झालं तर सगळ्यांची तोरंं् बंद होतील आनण तुझ्यासाठी मी माझी 

नमलीर्र ीची नोकरी सोर्ायलाही तयार आहे. तेव्हा तू फि हो म्हण.” शेवर्ी बकुळा लग्नाला 

तयार झाली. ते दोघे गावातून पळून जाणार होते. मंुबईला जाऊन रावसाहेब नोकरी शोधणार 

होते.  

  

 

 

रात्रीचे बारा वाजले होते. ठरल्याप्रमाणे रावसाहेबांनी मोजकं सामान बरोबर घेतलं. गज्ा 

वाड्याच्या दारात आधीच येऊन थांबला होता. रावसाहेबांनी सामान गार्ीत मागच्या सीर्वर 

ठेवलं व ते गज्ाच्या बाजूला बसले. थोड्याच वेळात ते फर्ाच्या नठकाणी पोहोचले आनण 

समोरचं दृश्य पाहून रावसाहेबांना धक्काच बसला. समोरचं मैदान पूणट मोकळं होतं. 

रावसाहेबांचं अवसान गळालं आनण ते र्ोकं हातात धरून बाजूच्या खर्कावर बसले. आता 

सगळं संपलं होतं. गज्ा त्यांची समजूत काढण्याचा खूप प्रयत्न करत होता पण त्याचे शब्द 

रावसाहेबांपयंत जणू पोहोचतच नव्हते. गज्ाने गार्ीतला र्ॉचट घेतला आनण तो नदीच्या नदशेने 

जाऊ लागला. कदानचत कोणीतरी भेरे्ल अशी त्याला आशा होती. नदीकरे् जाताना र्ॉचटच्या 

उजेर्ात काहीतरी चमकल्यासारखं त्याला नदसलं. त्याने जवळ जाऊन पानहलं व चमकणारी 

वसू्त उचलली. तो बकुळाचा फोर्ो होता. गज्ा धावतच रावसाहेबांपाशी गेला आनण त्याने तो 



फोर्ो रावसाहेबांच्या हातात नदला. रावसाहेबांनी त्या फोर्ोकरे् पानहले आनण त्यांच्या 

र्ोळ्यांच्या कर्ा पाणावल्या. तो फोर्ो त्यांनी शर्ाटच्या क्तखशात ठेवला व ते नतथून ननघाले. 

  

 

त्या घर्नेपासून रावसाहेब पूणटपणे बदलले. ते कोणाशीच बोलत नव्हते. त्यांना 

वाड्याबाहेर परू्न देखील आता बरेच नदवस झाले होते. त्यांच्या आईनेही त्यांना समजावण्याचा 

खूप प्रयत्न केला पण ती काही बोलली की ते नतच्याच अंगावर खेकसायचे. त्यांचा स्वभाव 

नदवसेंनदवस जास्तच नचर्चीर्ा होत होता. आता परत डु्यर्ीवर जायची वेळ आली होती. ते 

परत जातील असं कुणालाच वार्त नव्हतं पण सवांचाच समज चुकीचा ठरवत ते ठरलेल्या 

नदवशी काश्मीरला जायला गावातून बाहेर पर्ले. आता ते गावाला कायमचेच दुरावले होते. 

इतक्या वर्ाटत ते एकदाही गावात आले नाहीत. आले ते सैन्यातून ननवृत्त झाल्यावर. वाड्यात 

येताच सवाटत पनहलं त्यांनी ते पेंनरं्ग नभंतीवर लावलं. ते पेंनरं्ग त्यांनी मंुबईच्या एका प्रनसद्ध 

नचत्रकाराकरू्न बनवून घेतलं होतं. बकुळाचा फोर्ोही त्यांनी अजूनही जपून ठेवला होता.  

  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 त्या रात्री रावसाहेबांना झोपच लागली नाही. मनात बकुळाच्या आठवणीचंा पूर आला 

होता. त्यांनी घड्याळात पानहले. सकाळचे आठ वाजून गेले होते. बाळूदेखील गाढ झोपला 

होता. ती पेंनरं्गमधली बाई त्याच्या स्वप्नात आली होती. ती नबछान्यावर पहुर्ली होती व 

बाळूकरे् लनर्वाळ हसत पाहत होती आनण बाळू एकेक पाऊल र्ाकत नतच्या जवळ जात 

होता. आता बाळू नतच्या अगदी जवळ आला होता इतक्यात त्याच्या पाठीत वेदना उसळली 



व पाठोपाठ रावसाहेबांचे नतखर् शब्द त्याच्या कानावर आदळले. “भाsssssर्या उठोतोस की 

हणू अजून एक लाथ पाठीत!” रावसाहेब कर्ार्ले, तसा बाळू पाठ चोळतच उठला व थेर् 

स्वयंपाकघरात गेला व पाचच नमननर्ात हातात चहाचा कप घेऊन आला. चहा नपल्यावर 

रावसाहेबांना जरा बरं वार्लं. 

 रावसाहेबांच्या मनावर बकुळाने पूणटपणे कब्जा केला होता. नकते्यक नदवस त्यांना रात्री 

झोपच लागत नव्हती. रोज वेगवेगळी स्वप्न पर्ायची आनण मध्यरात्री अचानक जाग यायची. 

सगळ्या स्वप्नातला नवर्य एकच असायचा – बकुळा. सतत होणाऱ्या जागरणामुळे त्यांची 

तबे्यत खालावली होती. आता त्यांना र्ॉक्टरांकरे् जाण्यावाचून पयाटय नव्हता. इतक्या वर्ाटत 

सदी-खोकला सोरू्न त्यांना कसलाही आजार झाला नव्हता. पण हे काहीतरी भलतंच होतं. 

 रावसाहेब तालुक्याच्या दवाखान्यात पोहोचले. त्यांनी र्ॉक्टरांना रोज रात्री पर्णाऱ्या 

स्वप्नांबद्दल सांनगतलं, अथाटतच बकुळाचा उले्लख न करता. र्ॉक्टरांनी त्यांना झोप 

लागण्यासाठी काही गोळ्या नलहून नदल्या व थोरे् नदवस या गोळ्या घेऊन बघा तरीही उपयोग 

नाही झाला तर मात्र तुम्हाला मानसोपचार तज्ज्ञाकरे् जावं लागेल असं र्ॉक्टर रावसाहेबांना 

म्हणाले. और्धांचा योग्य तो पररणाम होत होता. आता स्वपं्न पर्ायची थांबली होती व गाढ 

झोपही लागत होती. रावसाहेबांची तबे्यतही आता बऱ्यापैकी सुधारली होती.  

 

 

 

 एक नदवस रावसाहेब व्हरांड्यातल्या खुचीत बसले होते. त्यांच्या एका हातात वतटमानपत्र 

तर दुसऱ्या हातात चहाचा कप होता. त्यांना कसलातरी आवाज ऐकू आला म्हणून त्यांनी समोर 

पानहलं. समोरून एक स्त्री चालत येत होती. त्या स्त्रीने अंगणात प्रवेश केला व ती थेर् 



वाड्याच्या दरवाजापाशी येऊन आत पाहू लागली. नतला पाहताच रावसाहेबांच्या हातातून 

वतटमानपत्र ननसर्लं. दुसऱ्या हातातला चाहाचा कपही ननसरू्न खाली जनमनीवर आपरू्न 

फुर्ला व कपातला चहा थेर् दरवाजापयंत वाहत जाऊन त्या स्त्रीच्या पायांना रे्कला. गरम 

चहाचा पायांना स्पशट होताच नतने पाय झर्कला. रावसाहेबांचा त्यांच्या र्ोळ्यांवर नवश्वासच 

बसत नव्हता. समोर बकुळा उभी होती ती सुद्धा जशी त्यांनी शेवर्चं नतला पानहलं होतं अगदी 

तशीच्या तशी. नतला पाहताच त्यांच्या र्ोळ्यातून अशू्र वाहू लागले. थरथरत्या हाताने त्यांनी 

र्ोळे पुसले.  

“मला आत बोलवनारे का नहतच उभी करनार?” बकुळा ठसक्यात थोड्या लर्क्या 

रागात म्हणाली.  

“ये ना.” रावसाहेब कसेबसे म्हणाले. बकुळा आत येताच रावसाहेबांच्या बाजूला खुचीवर 

बसली. 

 रावसाहेब अजूनही धक्क्क्यातून बाहेर आले नव्हते. एका बाजूला त्यांना बकुळाला पाहून 

प्रचंर् आनंद झाला होता पण नततकंच आश्चयटही वार्त होतं.  

बराच वेळ झाला तरी ते ते काहीच बोलेनात हे पाहून बकुळाच त्यांना म्हणाली, “तुमी 

कायच बोलनार नसाल तर मी जाते नहतून.”  

हे ऐकताच रावसाहेब अचानक जागे झाल्यागत म्हणाले, “नाही….नको जाउस तू!” “खरं 

सांगायचं तर तू परत आलीयेस यावर माझा नवश्वासच बसत नाहीये आनण इतक्या वर्ांनंतर 

देखील तू एवढी तरुण कशी?”  

“तुमी मात्र लैच म्हातारं नदसाया लागलाय.” बकुळा म्हणाली आनण दोघेही खळखळून 

हसले. त्यांच्या गप्पा बराच वेळ चालू होत्या. शेवर्ी बकुळा म्हणाली, “आता मला ननघाय 

पायजे.”  



“एवढ्यात ननघालीस?” रावसाहेब थोड्या नाराजीच्या सुरात म्हणाले.  

“उदयाला परत येते्यकी” असं म्हणून बकुळा खुचीतून उठली व वाड्याबाहेर पर्ली. 

रावसाहेब नतच्या पाठमोऱ्या आकृतीकरे् पाहात खुचीत बसून रानहले. ते मनाने पुन्हा तरुण 

झाले होते.  

 बाळू रावसाहेबांना शोधत व्हरांड्यात आला. अजूनही रावसाहेब खुचीत बसले होते. 

त्यांच्या चेहेऱ्यावरून आनंद ओसंरू्न वाहत होता. ते स्वतःच्या मनोनवश्वात हरवले होते. 

 “ममाल्लक जेववववन.” बाळूच्या आवाजाने ते भानावर आले. त्यांनी हातातील 

घड्याळात पानहले दुपारचा एक वाजला होता. त्यांनी बाळूच्या हातात पैसे नदले आनण त्याला 

दुकानातून श्रीखंर् आणायला सांनगतले. 

 

 

 दुसऱ्या नदवशी सकाळी रावसाहेब नेहमीप्रमाणे व्हरांड्यात चहा नपत बसले होते. 

आजही त्यांच्या हातात वतटमानपत्र होतं पण त्यांचं सारं लक्ष समोरच्या रस्त्याकरे् होतं. बकुळा 

आज पुन्हा येईल असं त्यांना मनोमन वार्त होतं. नतचीच वार् पाहत ते बसले होते. मात्र त्यांना 

फार वेळ वार् पहावी लागली नाही. पैंजणाचा आवाज येताच त्यांनी हातातील चहाचा कप 

खाली ठेवला व ते खुचीवरून उठले. समोर दारात बकुळा उभी होती. ती आत येऊन खुचीवर 

बसली. रावसाहेबही बाजूच्या खुचीवर बसले. दोघांच्या गप्पा सुरु झाल्या.  

अचानक बकुळा म्हणाली, “रावसाहेब एक नवचारू का?”  

“नवचार ना?”  

“तुमी लगीन का केलं नाय?”  



“तू गेलीस आनण दुसऱ्या कोणा मुलीशी लग्न करायची मला इच्छाच झाली नाही?” 

रावसाहेब अगदी सहजपणे बोलून गेले.  

 रस्त्यावरन जाणारे लोक वाड्यापाशी येताच आत र्ोकावून पाहत होते. व्हरांड्यात 

खुचीवर बसून बाजूच्या ररकाम्या खुचीकरे् पाहून एकर्च बोलणाऱ्या रावसाहेबांना पाहून 

हसत होते व पुढे जात होते. एक मात्र खरं होतं, रावसाहेबांना इतकं आनांदाने हसताना यापूवी 

कोणीच पानहलं नव्हतं.  

 रावसाहेबांना वेर् लागलंय ही बातमी आता गावभर पसरली होती. कोणी म्हणे 

बकुळाच्या आत्म्याने त्यांना पछार्लं आहे तर कोणी म्हणे वेड्या बाळूसोबत इतकी वरे् 

रानहल्यामुळे रावसाहेब वेरे् झाले आहेत. इतकी वरे् लोक ज्ा वाड्याला रावसाहेबांचा वार्ा 

म्हणून ओळखायचे त्या वाड्याला ‘वेड्यांचा वार्ा’ हे नवं नाव नमळालं.  

गावातले लोक आपल्याबद्दल काय काय बोलतात ते रावसाहेबांना कळत होतं पण आता 

त्यांना कशाचीच नफनकर रानहली नव्हती. त्यांच्या जगात फि एकाच व्यिीला स्थान होतं, 

बकुळाला. त्यांना वेर्ा न समजणारी गावात फि एकच व्यिी होती,ती म्हणजे वेर्ा बाळू. 

कारण तो स्वतःच वेर्ा होता. 

 गज्ाला रावसाहेबांची फार काळजी वार्त होती. त्याने रावसाहेबांना भेर्ायचं ठरवलं. 

तो जेव्हा वाड्यावर पोहोचला तेव्हा समोरचं दृश्य पाहून त्याला धक्काच बसला. समोर 

रावसाहेब त्यांच्या नेहमीच्या खुचीवर बसले होते. ते बाजूच्या खुचीकरे् पाहून बोलत होते. 

मधे्यच ते मोठमोठ्याने हसत होते.  

गज्ा नतथून जाणार होता तेवढ्यात त्यांनी गज्ाकरे् पानहलं व ते गज्ाला म्हणाले, “अरे 

गजा ये ना. अरे बकुळा परत आलीय थांब तुला नतला भेर्वतो.” असे म्हणून ते खुचीवरून 

उठले.  



गज्ा नाईलाजाने आत आला. रावसाहेब समोरच्या ररकाम्या खुचीकरे् बोर् दाखवत 

म्हणाले, “ओळखलस ना नहला. ही बकुळा.” गज्ा काहीच बोलला नाही ते पाहून रावसाहेब 

म्हणाले, “अरे लाजतोस काय असा बोल की नतच्याशी.” अजूनही गज्ा कानहच बोलत नाही 

हे पाहून त्या ररकाम्या खुचीकरे् पाहात ते म्हणाले, “जरा लाजतोय तो.”  

“रावसाहेब मला तुझ्याशी जरा महत्वाचं बोलायचं आहे. जरा आतल्या खोलीत चल.” असे 

म्हणून गज्ाने रावसाहेबांना ढकलतच आत नेले. आत येताच तो रावसाहेबांना म्हणाला, “हे 

बघ रावसाहेब आता मी काय सांगतोय ते अगदी शांतपणे ऐकून घ्यायचं.” रावसाहेबांनी नुसती 

मान हलवली.  

गज्ा पुढे बोलू लागला – “बकुळा परत आलेली नाही. हे सगळे तुझ्या मनाचे खेळ 

आहेत. ती फि…”  

“अरे पण ती रोज इथे येते. माझ्याशी गप्पा मारते. ती खरंच परत आली आहे.” गज्ाला 

मधे्यच अर्वत रावसाहेब म्हणाले.  

“आधी माझं पूणट ऐकून घे मग तुला काय सांगायचंय ते सांग.” एवढे बोलून गज्ा पुढे 

बोलू लागला, “रावसाहेब, जसं आपलं शरीर आजारी पर्तं तसं आपलं मनही आजारी परु् 

शकतं. यात चुकीचं कीवंा लाज वार्ण्यासारखं काहीच नाही. तू तुझं बहुतांश आयुष्य एकट्याने 

जगला आहेस. आता उतारवयात माणसाच्या शारीररक गरजा जरी कमी झाल्या तरी भावननक 

गरजा नततक्याच वाढतात. तुझं बकुळावर नकती पे्रम आहे हे साऱ्या गावाला मानहत आहे आनण 

या पे्रमामुळेच तुला नतचे भास होतायत. जर बकुळा खरंच परत आली असती तर ती मला, 

गावातल्या इतर लोकांनाही नदसली नसती का?”  

“मला वेर् लागलं आहे असंच तुला म्हणायचं आहे ना?” रावसाहेब उदासपणे म्हणाले. 

त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य जाऊन चेहेरा जास्तच उदास नदसत होता.  



“तसं मला म्हणायचं नाही पण तुला मानसोपचाराची गरज आहे हे मात्र खरं.” गज्ा 

समजावणीच्या सुरात म्हणाला.  

आता रावसाहेब चांगलेच संतापले व म्हणाले, “असं बायकांसारखं अरू्न काय बोलतोस 

सरळ सांग ना की मला वेर् लागलंय !”  

आता गज्ाचाही संयम सुर्ला व तो बोलून गेला, “होय तुला वेर् लागलंय, बकुळापायी 

ठार वेर्ा झालायस तू.” असे म्हणून गज्ा पाय आपर्त नतथून ननघून गेला. रावसाहेबांचा संताप 

अनावर झाला होता. बराच वेळ त्यांचं अंग थरथरत होतं. नेमका तेव्हाच बाळू हातात जेवणाचं 

तार् घेऊन रावसाहेबांसमोर आला. त्याच्या चेहेऱ्यावरच ते वेर्गळ हसू पाहून तर रावसाहेबांना 

अजूनच राग आला. “मला हसतोस!” असे म्हणून त्यांनी थरथरत्या हाताने बाळूच्या कानाखाली 

लगावली. त्या धक्क्क्याने बाळूच्या हातातलं तार् खाली पर्लं व तार्ातले सवट पदाथट जनमनीवर 

पसरले.  

 रावसाहेबांचं वेर् हे गावातल्या उनार् मुलांसाठी एक करमणूकीचं साधन झालं होतं. ते 

रोज वाड्यासमोरच्या झार्ामागे लपून रावसाहेबांचे वेरे् चाळे पाहत चेष्टा मस्करी करत 

बसायचे. रावसाहेबांची त्यांच्याकरे् नजर जाताच नतथून पळ काढायचे. या मुलांनी 

रावसाहेबांना चांगलंच भंर्ावून सोर्लं होतं. एक नदवस ते बकुळाला म्हणाले, “आपण इथे 

नको भेर्ायला. आपल्याकरे् सारखं कोणतरी पाहतंय असं मला वार्तं. इथून पुढे आपण 

नदीकाठी भेरु्यात. उद्या पहारे् सूयोदयापूवी नदी काठावर ये.” बकुळाही नतथे भेर्ायला तयार 

झाली.  

 दुसऱ्या नदवशी पहारे् ठरल्याप्रमाणे रावसाहेब नदीकाठावर पोहोचले. थोड्याच वेळात 

बकुळाही नतथे पोहोचली. इथे त्यांना कोणाचाच त्रास नव्हता. अजून उजार्ायचं होतं. रावसाहेब 

बकुळाला म्हणाले, “तुला आठवतय का या इथेच मी पनहल्यांदा तुझ्या ओठांचं चंुबन घेतलं 

होतं.” हे ऐकून बकुळा लाजली आनण नतने दोन्ही हातांनी स्वतःचा चेहेरा झाकून घेतला.  



“एवढी काय लाजतेयस!” रावसाहेब म्हणाले आनण त्यांनी हळूच बकुळाचे हात 

अलगदपणे नतच्या चेहेऱ्यावरून हर्वले. बकुळाचा चेहेरा लाजून लाल झाला होता. 

रावसाहेबांनी नतचा नाजूक चेहेरा आपल्या हातांच्या ओजंळीत धरला व ते नतच्या ओठांचं चंुबन 

घेण्यासाठी थोरं् पुढे झुकले, इतक्यात “ए वेड्या” हे शब्द त्यांच्या कानांवर आले आनण त्यांचा 

रसभंग झाला. काही अंतरावर गावातली र्ारगर् मुलं उभी होती व ती रावसाहेबांकरे् पाहून 

एकमेकांशी काहीतरी बोलत होती व नफदीनफदी हसत होती. हे पाहून रावसाहेब चांगलेच 

संतापले आनण त्या मुलांच्या नदशेने पळत सुर्ले. पण थोरं् पुढे गेल्यावर रावसाहेबांना धाप 

लागली आनण ते नतथेच खाली बसले. उनार् मुलं आता पळाली होती. थोर्ा दम खाल्यावर 

रावसाहेबांनी मागे वळून पानहले पण बकुळा कुठेच नदसत नव्हती. ननराश मनाने रावसाहेब 

परत वाड्यावर आले.  

 दुसऱ्या नदवशी देखील ते नदीकाठावर गेले. त्या र्ारगर् मुलांकरे् लक्ष द्यायचं नाही असं 

त्यांनी ठरवलं होतं. काहीही झालं तरी संतापायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं होतं. काहीवेळातच 

बकुळा नतथे आली. “तुमास्नी येक सांगायचं हुतं.” आल्याआल्या ती रावसाहेबांना म्हणाली. 

आज ती फारच गंभीर नदसत होती.  

“मग बोल की! वार् कसली बघतेस!” रावसाहेब म्हणाले.  

“बाळू आपला पोरगा हाय.”  

“काssssय?” रावसाहेब जवळजवळ नकंचाळले. स्वतःला सावरत ते पुढे म्हणाले, “काय 

बोलतीयेस तू? तुझं तुला तरी कळतंय का?”  

“व्हय, मला चांगलं कळतंय, बाळू तुमचा नी माजा पोरगा हाय?” बकुळा अनतशय 

शांतपणे म्हणाली.  



“अगं पण कसं शक्य आहे. तो वेर्ा बाळू माझा मुलगा कसा असेल?” रावसाहेब वैतागून 

म्हणाले.  

“नठकाय तुमचा माज्ावर इश्वास नसल तर म्या इथून जाते.” असे म्हणून बकुळा जाऊ 

लागली.  

“थांब.” रावसाहेबांचे शब्द ऐकताच ती थांबली. “तू जाऊ नकोस. माझा तुझ्यावर पूणट 

नवश्वास आहे.” एवढे बोलून रावसाहेबांनी बकुळाच्या कंबरेला नवळखा घातला व नतला नमठीत 

घेऊन ते हंुदके देउ लागले.  

  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 रावसाहेब वाड्यावर पोहोचले तेव्हा त्यांचं मन पश्चातापाने व्यापलं होतं. बाळूवर आपल्या 

मुलावर आपण नकती अन्याय केले हा एकच नवचार त्यांच्या मनात घोळत होता. वाड्यात येताच 

बाळूला शोधत पूणट वार्ा त्यांनी पालथा घातला. शेवर्ी ते गोठ्यात गेले. नतथे बाळू गाईंना चारा 

देण्यात मग्न होता. बाळूला पाहताच रावसाहेबांनी त्याला आनलंगन नदले आनण ते लहान 

मुलासारखे ररू् लागले. रर्क्या घोगऱ्या आवाजात ते बोलत होते, “मला माफ कर बाळा, माफ 

कर! तुला गुरासारखा वागवला, वारे्ल ते बोललो, पाठीत लाथा हाणल्या, तुझा गाल सुजवला, 

मी चुकलो बाळा मी खूप मोठी चूक केली, माफ कर, मला माफ कर!” रावसाहेबांच्या अशंू्रमुळे 

बाळूचा मळका शर्ट खांद्यापाशी नभजला होता. बाळूच्या चेहेऱ्यावर मात्र काहीच बदल नव्हता. 

त्याचं ते नेहमीचं वेर्गळ हसू जणू त्याच्या चेहेऱ्याला कायमचंच नचकर्लं होतं. रावसाहेब 

रर्तायत हे त्याला कळत होतं. पण ते आशू्र आनंदाचे, दुःखाचे की पश्चातापाचे आहेत याची 

त्याला नतळमात्र कल्पना नव्हती. 



 रावसाहेबांचं बाळूप्रनत वागणं आता पूणटपणे बदललं होतं. त्यांच्या वागण्यात पुत्राबद्दलचं 

पे्रम तर होतंच पण अपराधीपणाची भावना देखील होती. आता ते त्याला सकाळी हवा तेवढा 

वेळ झोपू देत होते. एवढंच नाही तर तो झोपेतून उठताच रावसाहेब स्वतः चहा बनवून बाळूला 

देत होते. मधूनच केव्हातरी त्यांची पश्चाताप बुद्धी जागी व्हायची. ‘आपण बाळूसोबत इतके 

कसे कू्ररपणे वागलो’ या नवचाराने त्यांना गनहवरून यायचं.  

एक नदवस रावसाहेब तालुक्याला जाऊन बाळूसाठी नवीन कपरे् घेऊन आले. वाड्यात 

येताच त्यांनी बाळूला बोलावले व कपड्यांचा ढीग त्याच्यासमोर र्ाकून ते म्हणाले, “हे बघ 

बाळू, आता असले मळके, फार्के कपरे् वापरायचे नाही.” एवढं बोलून ते म्हणाले, “सांग बरं 

मी काय म्हणालो ते.”  

“वववववापरायचे नननननाही” बाळू म्हणाला.  

“काय वापरायचे नाही?” एखाद्या लहान मुलाशी जसं मोठी माणसं बोलतात तसे 

रावसाहेब म्हणाले.  

“फफफफार्के ककककपरे्!”  

हे ऐकून रावसाहेब म्हणाले “बरोबर!” आनण त्यांनी र्ाळी वाजवली. पुढे रावसाहेब 

म्हणाले, “आता हे छान छान नवीन कपरे् वापरायचे!” “सांग काय वापरायचं?” ते पुन्हा 

म्हणाले.  

“ननननवीन ककककपरे्.” बाळूने उत्तर नदले.  

“शाब्बास” रावसाहेब खुश होऊन म्हणाले.  

एक नदवस रावसाहेब न्हाव्याकरे् गेले. रावसाहेबांना पाहून तो एकदम दचकला. 

रावसाहेब न्हाव्याला म्हणाले, “बबन, उद्या वाड्यावर चक्कर र्ाक. आमच्या बाळुचे केस 

कापायचे आहेत.” हे ऐकून न्हावी उर्ालाच. त्याला काय बोलावं तेच कळेना. रावसाहेबांना 



वेर् लागलय हे त्याने ऐकलं होतं. पण हे त्याच्या कल्पनेच्या पलीकर्चं होतं. रावसाहेबांना 

नतथून घालवण्यासाठी तो कसाबसा “हो” म्हणाला. रावसाहेबांनी नदवसभर न्हाव्याची वार् 

पानहली पण न्हाव्याने काही दशटन नदलं नाही. शेवर्ी न्हाव्याला नशव्यांची लाखोली वाहून 

रावसाहेबांनी हातात कात्री घेतली, बाळूला पार्ावर बसवला व ते बाळुचे केस कापू लागले. 

बाळूची वेर्ीवाकर्ी वाढलेली दाढीही रावसाहेबांनी कात्रीने कापली आनण ते बाळूच्या 

बदललेल्या रुपाकरे् क तुकाने पाहू लागले.  

वेड्या बाळुचे केस कापायला रावसाहेबांनी न्हाव्याला वाड्यावर बोलावलं ही बातमी 

आता घरोघरी पोहोचली आनण गावात चचांना उधाण आलं. रावसाहेबांच्या वेर्ाने आता 

पररसीमा गाठली आहे अशी खात्री संपूणट गावाला झाली होती. गावात सवाटत जास्त नशकलेला 

माणूस, ज्ाने एकेकाळी आमीत निगेनर्यर पदापयटतँ झेप घेऊन गावाचं नाव आख्या नजल्ह्यात 

गाजवलं होतं अशा माणसाची ही आवस्था पाहून गावातील जुनी जाणती माणसं दुखावली 

होती. सवाटत जास्त वाईर् गज्ाला वार्त होतं. आपल्या नमत्राला काहीही करून यातून बाहेर 

काढायला हवं असं त्याला फार वार्ायचं. पण खूप नवचार करुन देखील काहीच मागट सापर्त 

नाही हे पाहून तो हतबल झाला होता. त्याने काहीच प्रयत्न केले नाहीत असंही नव्हतं. एकदा 

त्याने त्याच्या ओळखीतल्या एका मानसोपचार तज्ञाला फोन लावला. फोनवरून त्याने 

रावसाहेबांबद्दल थोर्क्यात मानहती र्ॉक्टरना सांनगतली. पण खूप आग्रह करून देखील 

र्ॉक्टर गावात यायला तयार नव्हते. मी नतथे येऊन काहीही उपयोग होणार नाही. तुम्हालाच 

त्यांना घेऊन माझ्या हॉक्तस्पर्लमधे्य यावं लागेल. असं र्ॉक्टरांनी गज्ाला सांनगतलं. पण हे 

शक्य नव्हतं. 

 नदीकाठी रावसाहेब आनण बकुळाच्या गाठीभेर्ी अजूनही सुरू होत्या. असंच एकदा 

बोलता बोलता ते बकुळाला म्हणाले, “इतके नदवस मी आपल्या बाळूबरोबर फार वाईर् वागत 

आलो. त्याला वारे्ल तसं बोललो. अजूनही हे सगळं आठवलं की स्वतः चाच राग येतो.”  



हे ऐकून बकुळा र्ोळ्यात पाणी आणून म्हणाली, “लै तरास झेललाय हो माज्ा पोरानं. 

फकस्त तुमीच नाय तर समद्या गावानेच ते्यला लै तरास नदलाय. आता तरी ते्यला सांभाळा.” 

 “आता मी आपल्या बाळूला हातावरच्या फोर्सारखा जपेन. मी त्याच्यासाठी नवीन 

कपरे् देखील आणलेत. मी स्वतःच्या हाताने त्याचे केस कापलेत. तू वाड्यावर एकदा येऊन 

पहाच कसा राजनबंर्ा नदसतो आपला बाळू.” हे बोलताना रावसाहेबांचा कंठ दारू्न आला 

होता.  

 दुसऱ्या नदवशी रावसाहेब नेहमीप्रमाणे पहारे् उठून नदीकाठावर गेले. बराच वेळ झाला 

तरी अजून बकुळा नतथे आली नव्हती. रावसाहेब अस्वस्थ झाले होते. इतक्या नदवसात 

बकुळाने कधी वेळ चुकवली नव्हती. आता नक्षनतजावर केशरी रंगाची उधळण करत सूयाटने 

दशटन नदलं. बकुळाने मात्र अजूनही रावसाहेबांना दशटन नदलं नव्हतं. आता मात्र ते चांगलेच 

वैतागले व नतथून ननघाले. वाड्यात पोहोचताच ते झोपायच्या खोलीत गेले व त्यांनी खोलीचं दार 

आतून लावून घेतलं. पूणट नदवसभर ते खोलीबाहेर आले नाहीत. दुपारचं जेवणही ते जेवले 

नाहीत.  

दुसऱ्या नदवशी पहारे् ते नदीवर पोहोचले. आजही बकुळा येईल की नाही अशी शंका 

त्यांच्या मनात होती आनण त्यांची शंका खरी ठरली. बकुळा आली नाही. बराच वेळ वार् पाहून 

ते वाड्यावर परतले. सलग चार नदवस हेच झालं. बकुळा असं का वागतीये तेच रावसाहेबांना 

समजत नव्हतं. ‘आपलं काही चुकलं तर नाही ना?’ हा नवचार त्यांच्या मनात येऊन गेला. पण 

खूप नवचार करून देखील या प्रश्नाचं योग्य असं उत्तर त्याना नमळत नव्हतं.  

आतातर रावसाहेबांना जेवणही जाईना. जेवणाचं तार् समोर येताच ते दोन चार घास 

कसे बसे खायचे व उरलेलं तार् बाजूला सारायचे. त्यांची प्रकृती नदवसेंनदवस खंगत चालली 

होती. रात्री झोपही लागत नव्हती. ते रात्रभर अंथरुणावर लोळत पर्ायचे. पहारे् केव्हातरी 

त्यांना झोप लागायची. असंच एकनदवस पहारे् त्यांना झोप लागली असताना एक स्वप्न पर्लं. 



त्या स्वप्नात बकुळा आली. स्वप्नातच नतला त्यांनी खूप प्रश्न नवचारले तेव्हा नतने सांनगतलं, “आता 

तुमास्नी भेर्ायला मला जमनार न्हाय.” हे ऐकून काकुळतीला येऊन रावसाहेब म्हणाले,  

“असं करू नकोस ग बकुळा. का मला असा त्रास देतेयस. मी नाही जगू शकणार 

तुझ्यानशवाय.”  

“म्या तरी काय करू. माजा बी नानवलाज हाय. माजं जगच आता येगळ हाय. तुमच्या 

जगात आता मला येता येनार न्हाई.” ती जेकाही बोलली त्यातलं राव साहेबांना काहीच कळत 

नव्हतं.  

ते म्हणाले, “मग तुझं जग कुठे आहे सांग मीच नतथे येतो.”  

हे ऐकून बकुळा म्हणाली, “माज्ा जगात यायला पैलं तुमाला मराया लागल.” बकुळा 

काय बोलली हे रावसाहेबांना समजायला थोर्ा वेळ जावा लागला.  

आता रावसाहेबांचा ननणटय झाला होता. हा ननणटय त्यांच्यासाठी नक्कीच सोपा नव्हता. 

पण बकुळासाठी मरायलाही ते तयार होते. ते खंबीरपणे म्हणाले, “ठीक आहे, मी मरायला 

तयार आहे.” हे ऐकताच बकुळा गायब झाली आनण रावसाहेब स्वप्नातून जागे झाले.  

 थोड्या वेळाने आपण काय करून बसलो याची त्यांना जाणीव झाली. पण आता माघार 

घेणं शक्य नव्हतं. आता त्यांना बाळूची काळजी वार्त होती. आपण मेल्यावर बाळूचं कसं 

होणार या काळजीने त्यांचं मन त्रस्त झालं होतं. त्यांनी वनकलाला फोन लावला व तातर्ीने 

वाड्यावर यायला सांनगतलं. कुलकणी वकील रावसाहेबांचे नमत्रच होते. त्यांनाही रावसाहेबांच्या 

वेर्ाबद्दल समजलं होतं. पण रावसाहेबांनी आपल्याला एवढ्या तातर्ीने का बरं बोलावलं 

असेल या प्रश्नाचं उत्तर मात्र त्यांना सापर्त नव्हतं. थोड्याच वेळात ते वाड्यावर पोहोचले. 

अंगणात बाळू झार्ांना पाणी घालत होता. रावसाहेब व्हरांड्यात बसले होते. ते फारच 

थकल्यासारखे नदसत होते. चेहेऱ्यावर मात्र एक प्रकारचं समाधान नदसत होतं. कुलकणी 



वनकलांना पाहताच रावसाहेब खुचीवरून उठले. त्यांनी हातानेच आत येण्याची खूण केली व 

वनकलांना खुचीवर बसण्यास सांनगतलं. इकर्चं नतकर्चं काहीच न बोलता रावसाहेबांनी थेर् 

नवर्यालाच हात घातला. ते म्हणाले, “माधव, आज मी माझं मृत्यपत्र नलनहणार आहे आनण 

त्यासाठीच मी तुला बोलावलंय.” हे वनकलसाहेबांना नबलकुल अपेनक्षत नव्हतं. ते म्हणाले, “अरे 

पण तू मृत्यपत्र….” “का नलनहतोयस असंच तुला म्हणायचं आहे ना? तू फि मी सांगतो ते कर 

बाकी प्रश्न नवचारू नकोस.” वनकलसाहेबांना मधे्यच तोरू्न रावसाहेब म्हणाले. आता बोलण्यात 

काही अथट नाही हे वनकलसाहेबांनी ओळखलं व बॅगेतून एक कागद काढला. “सांग काय 

नलहायचं.” वनकलसाहेब म्हणाले. “माझी सगळी प्रॉपर्ी या वाड्यासकर् माझ्या मृत्यनंतर 

बाळूच्या नावावर करावी.” हे ऐकून वकीलसाहेबांना धक्काच बसला. पण बोलायची सोय 

नव्हती. त्यांनी मुकाट्याने रावसाहेबांचे शब्द कागदावर उतरवले. “माझा अंत्यनवधी बाळूच्या 

हातून करावा.” रावसाहेबांनी दुसरा मुद्दा सांनगतला. हे ऐकून तर वनकलसाहेब उर्ालेच. त्यांनी 

तोही मुद्दा नलनहला व कागद रावसाहेबांकरे् देऊन त्यांना सही करायला सांनगतली. सही 

करून झाल्यावर वनकलसाहेबांना आपल्याकरू्न एक चूक झाली आहे हे लक्षात आलं. 

मृतु्यपत्रासाठी दोन नवर्नेसची सही लागणार होती. एक सही ते स्वतः करू शकत होते. अजून 

एक सही लागणार होती. त्यांनी हे रावसाहेबांना सांगायचा प्रयत्न केला पण “तूच काय ते पाहून 

घे.” असं ते नतरसर्पणे म्हणाले. रावसाहेबांचा ननरोप घेऊन वनकलसाहेब नतथून ननघाले. 

 रावसाहेब स्वतःचं कानहतरी बरवाईर् तर करणार नाहीत ना? अशी शंका 

वनकलसाहेबांच्या मनात आली. वार्यातून ननघताच त्यांनी थेर् गज्ाचं घर गाठलं. गज्ा 

नेमका काही कामानननमत्त तालुक्याला गेला होता. त्याचा फोनही लागत नव्हता. शेवर्ी 

बऱ्याचवेळाने गज्ाचा फोन लागला. वनकलसाहेबांनी रावसाहेबांच्या वाड्यावर घर्लेलं सवट 

काही गज्ाला सांनगतलं. मी लगेच इथून ननघतो असे सांगून गज्ाने फोन ठेवला. 



 वनकलसाहेब जाताच रावसाहेब पुन्हा त्यांच्या झोपायच्या खोलीत आले. कपार्ातून त्यांनी 

एक र्ायरी बाहेर काढली. र्ायरीच्या शेवर्च्या पानावर त्यांनी काहीतरी नलनहलं. नलनहताना 

त्यांचे हात थरथरत होते. नलहून झाल्यावर त्यांनी र्ायरी बाजूला ठेवली व रे्बलवरची झोपेच्या 

गोळ्यांची र्बी उचलली व बूच उघर्लं. र्बीत फि दोनच गोळ्या नशल्लक पाहून रावसाहेब 

ननराश झाले. आता त्यांना मरणासाठी दुसरा मागट शोधणं भाग होतं. बराच वेळ नवचार 

केल्यावर त्यांना मागट सापर्ला. रावसाहेबांनी पुन्हा कपार्ाचं दार उघर्लं व आतून एक र्बी 

बाहेर काढली. काही वर्ांपूवी रावसाहेबांनी उंदीर मारण्यासाठी ही नवर्ाची र्बी आणली होती. 

त्यांनी र्बीचं झाकण उघर्लं. रावसाहेबांचा हात आता थरथरत नव्हता. चेहेऱ्यावर वेगळंच 

समाधान होतं. कारण आता लवकरच ते बकुळाच्या जगात जाणार होते. रावसाहेबांनी नवर् 

घशात ओतून र्बी ररकामी केली आनण दोन्ही हातांनी तोरं् दाबून धरलं. काही क्षणातच मासा 

पाण्याबाहेर येताच जसा तर्फर्तो तसं रावसाहेबांचं पूणट शरीरच तर्फरू् लागलं. तोरं्ातून 

फेस आला. थोड्यावेळाने ही तर्फर् थांबली.  

 तालुक्यातून येताच गज्ा थेर् वनकलांकरे् गेला. दोघेही तात्काळ वाड्याकरे् ननघाले. 

वाड्यावर पोहोचताच दारातच बाळू बसलेला त्यांना नदसला. तो शेरुकरे् पाहत काहीतरी 

पुर्पुर्त होता. दोघेही थेर् रावसाहेबांच्या खोलीत गेले आनण समोरचं दृश्य पाहून आपण 

पोहोचायला उशीर केला याची त्यांना जाणीव झाली. समोर बेर्वर रावसाहेब ननःचेष्ट पहुर्ले 

होते. त्यांच्या तोरूं्न फेस आला होता. त्यांच्या बाजूलाच बेर्वर एक छोर्ी र्बी होती. गज्ाने 

पुढे जाऊन रे्बलवरची र्ायरी उचलली. नतच्या प्रते्यक पानावर रावसाहेबांनी बकुळासोबत 

झालेला संवाद नलनहला होता. गज्ाने र्ायरीचं शेवर्चं पान उघर्लं. त्यावरचा मजकूर वाचून 

त्याला धक्काच बसला. त्यावर नलनहलं होतं- 

  

नप्रय गज्ास, 



तुला मी फार त्रास नदला ना रे? मी तुझ्या अंगावर ओरर्लो. पण तू मला माफ करशीलच 

याची मला खात्री आहे. मी तरी काय करू रे! तुला तर माहीतच आहे माझं बकुळावर नकती 

पे्रम आहे! आता मी हे जग सोरू्न चाललोय. कायमचा. आता मी बकुळाच्या जगात जाणार 

आहे. तसही तुम्ही सगळ्यांनी मला वेर्ा ठरवलच आहे. पण माझी काळजी करू नकोस. जाता 

जाता तुझ्यावर एक मोठी जबाबदारी र्ाकून जात आहे. माझ्या पश्चात माझ्या लार्क्या बाळूला 

सांभाळ. असंही मी माझी सवट प्रॉपर्ी त्याच्या नावावर केली आहे, पण कोणीही त्याला फसवू 

शकतो. फार भोळा आहे रे तो. पुन्हा भेरू् असं नलहायची फार इच्छा आहे पण ते आता शक्य 

नाही.  

 

तुझाच लार्का रावसाहेब 

 

गज्ाच्या र्ोळ्यातले आशू्र थांबत नव्हते. तो गनहवरल्या आवाजात वकीलसाहेबांना 

म्हणाला, “अंत्यनवधीची तयारी करा.” रावसाहेबांच्या अंत्यनवधीला पूणट गाव हजर होतं. 

रावसाहेबांचा मृतदेह नतरर्ीवर ठेवला होता. गुरुजीनंी सांनगतल्याप्रमाणे सवट तयारी झाली 

होती. चार जणांनी मृतदेह उचलून सरणावर ठेवला. गज्ाने बाळूच्या हातात मृतदेह 

जाळायसाठीची काठी नदली. गज्ाने सांगताच बाळूने त्या काठीने सरण पेर्वलं. बाळूला 

अनग्नदेताना पाहून लोकांची कुजबुज वाढली. नेहमीप्रमाणे वेर्गळ हसत रावसाहेबांच्या 

मृतदेहाला अग्नी देणाऱ्या बाळूकरे् पाहताना कोणाचाच स्वतःच्या र्ोळ्यांवर नवश्वास बसत 

नव्हता. 

 गज्ाचं लक्ष बाजूलाच उभ्या असलेल्या एका स्त्रीकरे् वेधलं होतं. त्या स्त्रीच्या र्ोळ्यातून 

पाणी वाहत होतं. त्याला नतचा चेहेरा ओळखीचा वार्त होता. चेहेऱ्यावरील सुरकुत्यांमुळे वय 

जाणवत होतं. तरीपण ती तरुणपणी फारच संुदर असणार हे नतच्याकरे् पाहून कोणीही 



सांनगतलं असतं. आता गज्ाने त्या स्त्रीला ओळखलं होतं. अंत्यनवधी उरकताच नतच्याशी 

बोलायचं गज्ाने मनोमन ठरवलं. लोकांची कुजबुज अजूनही सुरूच होती. एकदाचा अंत्यनवधी 

संपला व हळूहळू गदी पांगली. गज्ाचं लक्ष मात्र त्या स्त्रीकरे्च होतं. नतने जळणाऱ्या नचतेकरे् 

पाहून दोन्ही हात जोरू्न नमस्कार केला व ती मागे वळून रस्त्याला लागली. गज्ापण 

नतच्यामागे जाऊ लागला पण काही क्षणातच तो थांबला. आता बोलून काहीच फायदा नाही 

याची जाणीव त्याला झाली होती. ‘आधीच आली असतीस तर हा नदवस पाहावा लागला नसता’ 

तो मनातच त्या स्त्रीला उदे्दशून म्हणाला व नतच्या पाठमोऱ्या आकृतीकरे् पाहत रानहला. 

 अंत्यनवधी संपताच गज्ाने गुरुजीचंा ननरोप घेतला व तो बाळूसोबत वाड्यावर आला. 

आजची रात्र तो वाड्यावरच थांबणार होता. आता रात्र झाली होती. शेजारच्या घरातल्या 

काकंूनी नपठलंभात नदला होता. तो खाऊन दोघेही झोपले. बाळूला लगेच झोप लागली. 

गज्ाला मात्र कानहकेल्या झोप लागत नव्हती. लागेल तरी कशी?  

पहार् होताच कोबंर्ा अरवला तसा बाळू जागा झाला. त्याने बाजूलाच झोपलेल्या 

गज्ाकरे् पानहले व चहा करण्यासाठी तो स्वयंपाकघरात गेला. चहा तयार झाल्यावर त्याने 

कपात ओतला. कप हातात घेऊन तो व्हरांड्यात गेला. मात्र त्याला नतथे रावसाहेब नदसले 

नाहीत. आता बाळू रावसाहेबांच्या खोलीकरे् गेला. त्याने दरवाजा हाताने ढकलला व आत 

र्ोकावून पानहलं. नतथेही रावसाहेब नदसेनात हे पाहून तो नतथेच दारापाशी खाली बसला. त्याने 

एकदा समोरच्या नचत्राकरे् पानहले व चहाचा कप ओठांना लावला. 

 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

  



कमटबंध 

 

पावसाळ्याचे नदवस होते. समुद्र शांत होता. आकाशात काळे ढग साचले होते व एरवी 

र्ोळ्यांना सुखावणारा, आकाशी रंगाने नर्लेला समुद्र गर्द राखार्ी रंगाच्या उग्र ढगांचे 

प्रनतनबंब पाण्यात उमर्ल्यामुळे भेसूर वार्त होता. तुरळक पयटर्कांच्या हालचालीमुळे व 

पक्ष्ांच्या नकलनबलार्ामुळे समुद्र थोर्ाफार नजवंत भासत होता. एरवी पयटर्कांनी गजबजलेला 

नकनारा पावसाळ्यामुळे अगदीच ररकामा पर्ला होता. हाताच्या बोर्ांवर मोजता येतील 

एवढेच पयटर्क जणू र्क्कल पर्लेल्या र्ोक्यावरील तुरळक केसांप्रमाणे भासत होते. नतथे 

झोपळ्यावर अंग सैल सोरू्न नवश्रांती घेणारी जोर्पी होती. वाळूत बीळ करून त्यात लपलेल्या 

खेकड्यांना पकर्ण्यासाठी खेकरे् नबळातून बाहेर यायची वार् पाहणारी खोर्सर मुलं होती. 

तसेच ननसगाटचा आस्वाद घ्यायचा सोरू्न मोबाईलमधे्य र्ोकी खुपसून बसलेली तरुण मुलं 

देखील होती.  

या सगळ्यांपासून सूर, खर्कावर एक वृद्ध मनुष्य बसला होता. त्याचा देह चांगलाच 

उंचापुरा होता. पाठ मात्र वृद्धापकाळामुळे थोर्ी झुकली होती. र्ोक्यावरचे पांढरे लांब केस 

वाऱ्यामुले हलत होते. त्याचा चेहेरा रंुद होता व कपाळ भव्य होते. चेहेऱ्यावर सुरकुत्या 

उमर्ल्या होत्या. पांढरीशुभ्र झुपकेदार नमशी चेहेऱ्याला शोभत होती. त्याचा चेहेरा गंभीर नदसत 

होता व नजर समुद्राच्या पाण्यावर क्तस्थरावली होती. त्याचे र्ोळे……….त्याचे र्ोळे मात्र भयंकर 

दुःखी नदसत होते. जणू काही या जगातलं सारं दुःख त्याच्या र्ोळ्यात एकवर्लं होतं. 

पाहता पाहता दुपार झाली. इतका वेळ न हलणारे नचवर् ढग हळू हळू दूर जाऊ लागले 

व थोड्याच वेळात नाहीशे झाले. ढगांच्या आर् लपलेल्या सूयाटने नदवसभरात पनहल्यांदाच 

दशटन नदलं. तो वृद्ध मनुष्य मात्र अजूनही खर्कावरच बसला होता. जणूकाही तो त्या 

खर्काचाच एक भाग झाला होता. त्याच्या नजरेतील दुःख तसूभरही कमी झालं नव्हतं. 



सूयट समुद्राला स्पशट करण्यास आतुर झाल्याप्रमाणे खाली येत होता. इतक्या वेळात 

पनहल्यांदाच खर्कावर हालचाल नदसली. तो वृद्ध मनुष्य खर्कावरून उठला व समुद्राच्या 

नदशेने चालू लागला. तो चालत पाण्याजवळ गेला. एक मंद लार् आली व त्याचे पाय नभजवून 

गेली. तो चालत पुढे गेला. अजूनही तो न थांबता चालत होता. आता त्याचे कपरे् नभजले होते 

व पाणी छातीपयंत आलं होतं. पण भान हरपल्यागत तो चालतच होता. मधे्यच एखादी लार् 

येत होती व त्याला नभजवत होती. त्याच्या नाकातोरं्ात पाणी जाउ लागलं तरीदेखील तो पुढे 

जात होता. अचानक कोणीतरी त्याचा हात पकर्ला व त्याला मागे ओढलं. आता तो वृद्ध मनुष्य 

भानावर आला व त्याने मागे वळून पानहलं. एका तरुणाने त्याचा हात पकर्ला होता व तो 

तरुण त्याला नकनाऱ्याच्या नदशेने ओढत होता. त्या तरुणाची अंगकाठी तशी साधारणच होती 

मात्र त्याच्या मनगर्ात असाधारण ताकद होती. वृद्ध मनुष्याच्या शरीरातील ताकदच जणू 

नाहीशी झाली होती. तो कोणताही प्रनतकार न करता हतबलपणे ओढला जात होता. 

थोड्या वेळात ते नकनाऱ्यापाशी पोहोचले. त्या तरुणाने वृद्ध मनुष्याला जवळच्याच एका 

झार्ाखाली बसवलं व अंग पुसण्यासाठी खांद्याला अर्कवलेल्या नपशवीतून एक कापर् 

काढून नदलं. वृद्ध मनुष्य अंग पुसत पुसत त्या तरुणाला न्याहाळत होता. सावळ्या रंगाचा, 

मध्यम उंचीचा तो तरुण वृद्ध मनुष्याकरे् कुतूहलाने पाहत होता. सावळा असला तरी त्या 

तरुणाच्या चेहेऱ्यावर एक प्रकारचं तेज होतं. तसेच त्या तरुणाच्या चेहेऱ्यावरील हास्यदेखील 

वृद्ध मनुष्याचं लक्ष वेधून घेत होतं. नकते्यक वर्ाटत त्याने असं हास्य पानहलं नव्हतं. त्या तरुणाने 

नानवकाचे कपरे् घातले होते. 

बराच वेळ कोणीच काही बोललं नाही. शेवर्ी त्या तरुणाने नवचारलं, “काय रे म्हाताऱ्या, 

एवढ्या खोल पाण्यात कशाला चालला होतास? जीवनाला कंर्ाळलास काय?” “होय, 

कंर्ाळलोय मी जीवनाला. म्हणूनच जीव द्यायला ननघालो होतो.” वृद्ध मनुष्य उदासपणे 

म्हणाला. “मुलाने हाकलले की काय घरातून? शरीराने चांगला धर्धाकर्ा नदसतोयस.” 



तरुणाने नवचारलं. वृद्ध मनुष्याने इकरे् नतकरे् पानहलं, जवळपास कोणी नाही याची खात्री 

होताच तो तरुणाला म्हणाला, “मी यम आहे.” हे ऐकून तो तरुण मोठमोठ्याने हसायला लागला. 

हसतहसतच तो वृद्ध मनुष्याला म्हणाला, “म्हाताऱ्या कालची उतरली नाही वार्तं अजून का 

नदवसाढवळ्याच घेतली आहेस?” तो पुढे म्हणाला, “तु यम आहेस ना, ठीक आहे. मग मी पण 

कृष्ण आहे.” एवढे बोलून स्वतःच्याच नवनोदावर तो पुन्हा हसू लागला. “ठीक आहे. मला मानहत 

आहे इतक्या सहजासहजी तुझा माझ्यावर नवश्वास बसणार नाही. तो पहा माझा रेर्ा नतथे उभा 

आहे.” असे बोलून त्या वृद्ध मनुष्याने जवळच उभ्या असलेल्या एका दांर्ग्या, चकचकीत 

रेड्याकरे् बोर् दाखवलं. तरुण हसायचा थांबला व त्याने गंभीर आवाजात नवचारलं, “बर, 

थोड्या वेळासाठी तू यम आहेस असं मी मानतो. पण इतरांचे जीव घेणारा तू यमदेव असून 

तूला स्वतःला जीव द्यावासा का वार्तोय? आनण जीव देण्यासाठी तू इथे का आला आहेस?”  

यम बोलू लागला, “मी जे काही सांगणार आहे ते कदानचत तुला खरं वार्णार नाही. 

तरीसुद्धा ऐक. गेली शेकर्ो वरे् मी एकच काम करत आलोय. जेव्हा माणूस नकंवा कोणताही 

जीव मरण पावतो तेव्हा त्याचा आत्मा शरीराचा त्याग करतो. आत्म्याला अंत नाही. तो सतत 

शरीर बदलत राहतो. शरीर जरी नष्ट झाले तरी आत्मा नष्ट होत नाही. आत्म्याचं नकंबहुना त्याने 

धारण केलेल्या शरीराचं या जन्मातलं आयुष्य हे त्या आत्म्याने पूवटजन्मी केलेल्या कमाटवर 

अवलंबून असतं आनण हा पूवटजन्म केवळ एकच असेल असं नाही तर अनेक जन्मांच्या 

कमाटवर त्याचं या जन्मातलं जीवन कसं असेल हे ठरतं. जर त्या आत्म्याने पूवीच्या जन्मांमधे्य 

पुण्यकमट केलं असेल तर त्याच्या पुढच्या जन्मातील आयुष्यात चांगल्या घर्ना घर्तात नकंवा 

त्याला कमी कष्ट कमी त्रास होतो असेही आपल्याला म्हणता येईल. जर त्या आत्म्याने 

पूवटजन्मात दुष्कमट म्हणजेच वाईर् काम केलं असेल तर त्याला पुढच्या जन्मात कष्टाचं 

यातनामय आयुष्य जगावं लागतं. जेव्हा एखाद्या मनुष्याचा मृतू्य होतो तेव्हा त्याच्या 

आत्तापयंतच्या कमाटनुसार त्याला म्हणजेच त्याच्या आत्म्याला स्वगाटत नकंवा नरकात जावं 

लागतं. त्याचा स्वगाटतील नकंवा नरकातील काळ हा त्याने केलेल्या चांगल्या नकंवा वाईर् 



कामांच्या प्रमाण आनण दजाटवरून ठरतो. ठरानवक वेळ संपताच त्याला पुन्हा एकदा पृथ्वीवर 

जन्म घ्यावा लागतो. प्रते्यक आत्म्याला त्याच्या कमाटचा नहशेब करून त्याला स्वगाटत नकंवा 

नरकात पोहोचवण्याचं काम मी करतो.” “हे सगळं मला मानहत आहे.” तरुण म्हणाला. “तू 

भगवत गीता, उपननर्दे, पुराण वगैरे वाचलयस वार्तं.” यम म्हणाला. यावर तरुण कानहच 

बोलला नाही. तो केवळ हसला. यम पुढे सांगू लागला, “तर मी माझं हे काम युगानुयुगे न 

चुकता करत आलोय. पण जेव्हा पासून कनलयुग सुरू  झालंय तेव्हा पासून मी खूपच अस्वस्थ 

झालोय. स्वगाटत बसून पृथ्वीतलावर घर्णाऱ्या सवट घर्ना मी पाहत असतो. मी पाहतो, लहान 

लहान मुलीवंर बलात्कार होतात, वाईर् गंुर् लोक सज्जन असहाय लोकांना त्रास देतात, 

लुर्तात, भ्रष्ट राजकारणी जनतेच्या पैशांची लूर् करतात, नकते्यक गुने्हगार गुन्हा करून देखील 

पैशांच्या सते्तच्या जोरावर मोकार् सुर्तात, धमाटच्या नावाखाली धमांध लोक ननष्पाप लोकांचा 

जीव घेतात. या सवांचा जीव घेऊन त्यांच्या आत्म्यांना नरकात ढकलून द्यावं असं मला सारखं 

वार्तं, पण त्यांच्या पूवटजन्मीच्या सत्कमाटमुळे त्यांनी कमावलेल्या पुण्यामुळे की काहीच करू 

शकत नाही. मी नुसता असहाय्यपणे समोर जे घर्तंय ते पाहत राहतो. आनण याउलर् 

गररबीमुळे, पोर्ात अन्न न गेल्यामुळे, थंर्ीच्या नदवसात अंगात घालायला कपरे् नसल्यामुळे 

तसेच उघड्यावर झोपून लहान लहान मुलांना मरताना पाहीले की; येताना आईस्क्रीम आणतो 

असे आपल्या पाच वर्ाटच्या मुलीला सांगून घराबाहेर पर्लेला बाप जेव्हा रात्री घराच्या वारे्वर 

असताना बॉम्बस्फोर्ात मृतु्यमुखी पर्तो तेव्हा त्याचं छीन्ननवछीन्न झालेलं शरीर पाहून त्याच्या 

बायको-मुलीने केलेला आक्रोश पानहला की; जेव्हा एखादा नराधम अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं 

आनमर् दाखवून नतच्यावर अत्याचार करतो आनण नतची हत्या करून नतला कुठेतरी दुगटम 

भागात फेकून देतो तेव्हा नतचं रिाळलेलं शरीर पानहलं की; जेव्हा एखादा मुलगा आपल्या 

वयोवृद्ध आई-बापाला ज्ा हातांनी त्याचा हात धरून त्याला चालायला नशकवलं तेच हात 

धरून घराबाहेर काढतो, त्या आई-बापाच्या र्ोळ्यातील असहाय्यता पानहली की, मला प्रचंर् 

वेदना होतात. 



हे सवट मी इतकी वर्ट सहन केलं. पण आता माझी सहनशिी संपली. इतकं मोठं ओझं 

मनावर घेऊन मी नाही जगू शकत. त्यामुळे मी हे जीवन संपवण्याचा ननणटय घेतला. याआधी 

मी स्वगाटत देखीलं जीव द्यायचा प्रयत्न केला पण मला यश नाही नमळालं. म्हणून मी पृथ्वीवर 

आलो. पृथ्वीवर आल्यावर इथे येण्याआधी दोन वेळा मी जीव द्यायचा प्रयत्न केला पण दोन्ही 

वेळा मी वाचलो. एकदा मी एका उंच पवटतावरून दरीत उर्ी मारणार होतो पण ऐनवेळी एका 

साधूने माझा हात धरून मला मागे खेचलं. दुसऱ्यावेळी मी एका रेले्वटेशनवर गेलो ब रेले्वची 

वार् पाहत थांबलो. एक रेले्व येताना नदसली. रेले्व जवळ येताच रुळावर उर्ी घेण्यासाठी मी 

धावलो तर नतथेसुदा एका माणसाने मला मागे खेचले आनण मी वाचलो. मग शेवर्चा पयाटय 

म्हणून मी इथे आलो होतो तर तू मला वाचवलेस. बहुतेक मरण माझ्या ननशबातच नाही." एवढे 

बोलून यम थांबला. तो खूप ननराश नदसत होता. त्या तरुणाने सगळं शांतपणे ऐकून घेतलं होतं. 

तो यमाला म्हणाला, "आधी तूच मला कमटयोग नसद्धांताबद्दल सांनगतलस आनण तुला सगळं 

मानहती असून देखील तू असा का वागतोयस?" त्यावर यम म्हणाला, "तुझं अगदी बरोबर आहे. 

पण तू माझ्या बाजूनं नवचार करून बघ. मला नकती यातना सोसाव्या लागतात याची तुला 

कल्पना येईल.” “पृथ्वीवरील मनुष्य तुझ्यासारख्या देवांकरे् एक आदशट म्हणून पाहतात. जरा 

नवचार कर. समजा, न्यायालयामधे्य न्यायाधीशाचा मुलगा आरोपी म्हणून उभा आहे आनण 

आपल्या मुलालाच फाशीची नशक्षा देण्याचं दुदैवी काम न्यायाधीशाला करायचं आहे. आपल्या 

मनाला होणाऱ्या यातना सहन न झाल्यामुळे जर त्या न्यायाधीशाने आत्महत्या केली तर ते योग्य 

असेल?” यम त्या तरुणाचं बोलणं शांतपणे ऐकत होता. तरुण पुढे बोलू लागला, "आनण जर 

तुच जीव नदलास तर तुझं काम कोण करेल? या सगळ्याचे काय पररणाम होतील याचा तू 

नवचार केला आहेस का?" यमाने नकाराथी मान हलवली. ठीक आहे, मी तुला एक उदाहरण 

देतो. एका गुने्हगाराला फाशीची नशक्षा झाली आनण त्याच्या आत्म्याने शरीराचा त्याग केला. 

आता जर तूच नसशील तर त्या आत्म्याला नरकात नेण्याचं काम कोण करेल. हे फि एक 

उदाहरण झालं. पृथ्वीतलावर रोज नकते्यक लोक मरण पावतात. त्यातले काहीजण स्वगाटत 



जातात तर काही नरकात. पण जर त्यांना स्वगाटत नकंवा नरकात पोहोचवण्याचा योग्य तो ननणटय 

घेऊन त्यांना पोहोचवण्याचं काम करणारा तूच जर मेलास तर नकती अराजकता माजेल याचा 

जरा नवचार कर आनण तू घेतलेल्या ननणटयाचा पुननवटचार कर.” त्या तरुणाने सांनगतलेलं सवट 

काही यमाला पर्लं होतं. तो म्हणाला, "तू जे काही मला सांनगतलस ते मला पर्तय. या सगळ्या 

गोष्टीचंा मी याआधी नवचारच केला नव्हता. भावनेच्या आहारी गेल्यामुळे माझी मती कंुठीत 

झाली होती. पण तू माझे र्ोळे उघर्लेस. मला माहीत नाही तू नक्की कोण आहेस, पण तू 

सामान्य माणूस नक्कीच नाहीस." बोलता बोलता यमाचं लक्ष् तरुणाच्या पायांकरे् गेलं. त्याच्या 

एका पायावार एक काळा र्ाग होता. तो पाहून यमाने त्या तरुणाला नवचारलं, "तुझ्या 

पायावरचा तो काळा र्ाग कसला?" "जुन्या जखमेचा र्ाग आहे. जखम भरली पण र्ाग तसाच 

रानहला तरुण म्हणाला. हे ऐकून यम हसला व म्हणाला, "मला आता जायला हवं. इतक्या 

नदवसांची कामं मला करायची आहेत. अजून वेळ दवरू्न चालणार नाही. मी ननघतो. यम 

जवळच उभ्या असलेल्या रेड्याच्या पाठीवर बसला व नतथून ननघाला. तो तरुण यमाच्या 

पाठमोऱ्या आकृतीकरे् पाहत थोर्ावेळ नतथेच उभा होता. त्याच्या चेहेऱ्यावरचं ननमटळ हास्य 

अजूनही कायम होतं. यमाची आकृती नाहीशी होताच तो तरुण जवळच्याच एका झार्ाच्या 

बंुध्याला रे्कून बसला. सूयट आता मावळतीला आला होता. गर्द भगव्या रंगाचा सूयाटचा गोळा 

समुद्राच्या ननळ्याशार पाण्याला रे्कल्यासारखा नदसत होता. हे नवलोभनीय दृश्य पाहत तो 

तरुण झार्ाला रे्कून ननवांत बसला होता. तो जुन्या आठवणीत हरवला होता. सूयट आता 

नदसेनासा झाला. त्याच्या गर्द भगव्या रंगाने मात्र सारा आसमंत व्यापला होता. तरुणाने 

त्याच्या जवळच्या नपशवीतन एक बासरी काढली व ती ओठाला लावून वाजवू लागला. 

बासरीतून ननघणारे मधुर स्वर पक्ष्ांच्या नकलनबलार्ात नमसळत होते. समुद्र अजूनही शांतच 

होता. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   



नपवळा रंग 

 

बॉसला नलव्हसाठी मेल केला आनण घरी गेल्यावर काय काय करायचं याचा नवचार 

करायला लागलो. पण माझ्या बाबतीत नेहमी असंच होतं. घरी गेल्यावर काय करायचं हे मी 

आधीपासूनच ठरवतो आनण ठरवलेल्यापैकी काहीच न करता अंथरुणावर लोळत वेळ 

घालवतो आनण जेव्हा ननघण्याचा नदवस उजार्तो तेव्हा लक्षात येतं की आपण चार नदवस 

काहीच केलं नाही. घरातून बाहेर पर्ायची इच्छा तर नसते, पण करणार काय, ऑनफस मधलं 

काम तर मलाच करयला लागणार आहे. बॉसला फोन करुन आजारी आहे असं सांगावं आनण 

अजून एक नदवस घरी लोळत पर्ावं असा नवचारही मनांत येतो, पण मग मी माझ्या मनावर 

आवर घालतो आनण घरातून बाहेर परू्न बसटॅण्डवरून परत पुण्याची गार्ी पकर्तो. 

पण आपण कुठे होतो? हा, मी बॉसला नलव्हसाठी मेल केला आनण सोमवार आनण 

मंगळवार अशी दोन नदवसांची रजा मानगतली. शननवार आनण रनववार सुट्टी असल्यामुळे 

सलग चार नदवस घरी म्हणजेच कोल्हापूरला घालवण्याचा माझा नवचार होता आनण बॉसनेही 

यावेळी कोणताही प्रश्ण न नवचारता माझी रजा मंजूर केली. तसं मी बॉसला आधीच बोललो 

होतो की हातातलं काम संपवून जाईन आनण बोलल्याप्रमाणे मी शुक्रवारी रात्री उनशरापयंत 

थांबून हातातलं काम संपवलं सुद्धा. 

शननवारी सकाळी सव्वा सात वाजता मी स्वारगेर् बसस्थानकावर पोहोचलो. शननवारी 

बसेसना गदी असते म्हणून मी आनधच ररजवेशन केलं होतं. पण आज जास्त गदी नव्हती. 

ररजवेशन करायचं दुसरं कारण म्हणजे बसच्या बाबतीतलं माझं फुर्कं नशीब. जेव्हा जेव्हा 

मी बसने प्रवास करतो तेव्हा एकतर मला बसायला जागा तरी नमळत नाही नकंवा जागा 

नमळालीच तर अगनद मागची सीर् नमळते. पण हे फि माझ्याच बाबनतत होतं असं नाही , 



तर आमच्या घरातल्या सगळ्यांचच म्हणजेच माझ्या आई, बाबा आनण भावाचं सुद्धा नशीब 

माझ्यासारखंच फुर्कं आहे. 

हा, तर मी बसची वार् पाहत उभा होतो. पंधरा ते वीस नमननर्ातच बस आली. पण तेवढ्या 

वेळात सुद्धा माझ्या मनात नकतीतरी नवचार येउन गेले. आई - बाबा कसे असतील, घरी 

गेल्यावर आईला कोणते पदाथट बनवायला सांगायचे, जवळपास कुठे नफरायला जायचं, आई 

नेहमीप्रमाणे व्यायाम करतोस का? असं नवचारणार आनण पोर् कमी करण्याचा सल्ला देणार 

तर यावेळी काय सांगायचं हे आनण यासारखे बरेच नवचार. पण मला खुप छान वार्त होतं. 

तब्बल तीन मनहन्यांनंतर मी घरी चाललो होतो. इतक्या नदवसांनंतर मी आईच्याहातचं खाणार 

होतो. आईच्या हातच्या जेवणाची सर बाहेरच्या जेवणाला नाही येत. तुम्ही नकतीही महागड्या 

हॉरे्लात जावा पण नतथलं खाउन ते समाधान नाही नमळत जे आईने बनवलेला वरण भात 

नकंवा नपठलं भाकरी खाल्यावर नमळतं. 

 

मी बसमधे्य चढलो आनण माझ्या जागेवर जाउन बसलो. माझ्या शेजारच्या सीर्वर 

कोणीच बसू नये अशी माझी इच्छा होती पण पुढची सीर् असल्यामुळे ते काही शक्य नव्हतं. 

मी क्तखशातून मोबाईल काढला आनण हेर्फोन कानाला लावून गाणी ऐकत बसलो. तेवढ्यात 

एक गृहस्थ तेथे आले आनण माझ्या शेजारच्या सीर्वर बसले. तो माणूस चांगलाच स्थुल होता 

आनण जणूकाही घरीच खुचीवर बसल्याप्रमाणे ननवांत जागा व्यापून बसला. मी तर पार चेंगरून 

गेलो. हातात कसाबसा मोबईल धरून मी अवघरू्न बसलो होतो. 

बस आता स्वारगेर्वरून ननघाली. अजुनही मी तसाच अंग चोरन बसलो होतो. मनातल्या 

मनात त्या जाइया माणसाला आनण स्वतःच्या ननशबाला नशव्या देत होतो. तेवढयात तो माणूस 

माझ्याकरे् वळला आनण भांड्यांवर अक्षरं कोरताना जसा आवाज येतो तशा आवाजात मला 

म्हणाला, "दादा, तुम्ही माझ्या जागेवर बसाल का? त्याचं काय आहे मला जरा मळमळतय 



त्यामुळे क्तखर्कीपाशी बसलेलं बरं."मला दुसरा पयाटयच नव्हता. नाहीतर माझा नपवळ्या रंगाचा 

लकी शर्ट खराब झाला असता. त्या माणसाला मनातल्यामनात चार नशव्या नदल्या आनण मी 

नतथुन उठलो. 

आता माझ्यासाठी केवळ बूर् रे्कण्यापुरतीच जागा रानहली होती. यापेक्षा मागची सीर् 

नमळाली असती तरी चाललं असतं. मग माझ्या मनात नवचार आला, त्या माणसाला नशव्या 

देउन तरी काय फायदा आहे. त्याची तरी काय चूक आहे. त्याचा देहच तेवढा आहे त्याला तो 

तरी काय करणार. पण मग मला आईचे शब्द आठवले, ‘काय व्यायाम करतोस की नाही? 

पोर् कधी कमी होणार तुझं.' मी तरी कुठं अगदी बारीक आहे आनण आई सांगते तसा जर मी 

व्यायाम नाही केला तर काही वर्ाटत माझीही अवस्था त्या जार् माणसासारखी होईल असा 

नवचार माझ्या मनाला स्पशूटन गेला आनण त्या नुसत्या नवचारानेच माझ्या अंगावर कार्ा आला 

आनण माझ्या नकळत माझी नजर माझ्या वाढलेल्या पोर्ाकरे् गेली. उद्यापासूनच व्यायाम सुरु 

करायचा असं मी मनोमन ठरवलं. 

आज पनहल्यांदा नपवळ्या रंगाने मला दगा नदला होता. नपवळा रंग आपल्यासाठी लकी 

आहे असा आत्तापयंत माझा समज होता आनण तसा अनुभव सुद्धा मला नकते्यकदा आला 

होता. मी जॉबसाठी इंर्रवू्यव्हला जाताना सुद्धा नपवळ्या रंगाचाच शर्ट घातला होता आनण 

मला जॉब नमळालापण. बहुतेक आजचा नदवसच माझ्यासाठी खराब होता. 

आता गार्ी कात्रज जवळ पोहोचली. अजूनही मी अस्वस्थ होतो. 

नननवटकार चेहेऱ्याचा कंर्क्टर आला आनण "कुठे जायचंय?" असं त्याने मला नवचारलं. 

मी मोबाईलमधून इ नतकीर् कंर्क्टरला दाखवलं. 

कंर्क्टरने त्या जाड्या माणसाला नवचारलं तसा तो त्याच्या त्या भांर्यांवर कोरताना 

होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे नवनचत्र आवाजात बोलला, "एक सातारचं नतनकर् द्या." कंर्क्टर 



नननवटकारपणे म्हणाला, "गार्ी साताऱ्यात जात नाही. तुम्हांला हायवेला उतरायला लागेल." हे 

ऐकून मी इतका खुश झालो की तो जार्ा माणूस काही बोलायच्या आत जागेवरून उठलो. 

कंर्क्टर पुन्हा म्हणाला, "मागून सातारची गार्ी येतेय. हवंतर तुम्ही इथे उतरून त्या 

गार्ीत चढू शकता." 

तसा तो माणूस उठला. कंर्क्टरने बस थांबवली. तो माणूस बसमधून बाहेर पर्ला. मी 

सुर्केचा ननश्वास र्ाकला आनण ननवांत क्तखर्कीपाशी जाउन बसलो. माझ्या चेहेऱ्यावरचा 

आनंद पाहून तो नननवटकार चेहेऱ्याचा कंर्क्टर सुद्धा पनहल्यांदाच हसला आनण मी माझ्या 

नपवळ्या रंगाच्या शर्ट वरुन एकदा नजर नफरवली. 
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इच्छा 

 

 

सदानशवराव आपल्या दोन खोल्यांच्या घरात नेहमीप्रमाणे महाभारताचं पारायण करत 

होते. आता शेवर् आला होता. कृष्णाने अश्वत्थाम्याला शाप नदला. हे वाचताना खरंच अजूनही 

अश्वत्थामा नजवंत असेल का? असा प्रश्न त्यांना कायम पर्ायचा. सत्तरी ओलांर्लेल्या 

सदानशवरावांची नजवंत असेपयंत एकदातरी अश्वत्थामाला पहायची तीव्र इच्छा होती. 

सदानशवराव पुढे वाचू लागले पण त्यांचं मन अजूनही अश्वत्थाम्यावरच रेंगाळलं होतं. 

कपाळावर वस्त्र बांधलेल्या, हातात भांरं् घेऊन तेल आनण पीठ मागत नफरणाऱ्या 

अश्वत्थाम्याची उंचीपुरी, बळकर् मूती त्यांच्या मनःपर्लावर उमर्ली. त्यांनी परत एकदा 

वाचायचा प्रयत्न केला पण त्यांचं लक्ष आता वाचनात लागेना. अश्वत्थामा त्यांच्या मनातून जात 

नव्हता. सदानशवरावांनी गं्रथ नमर्ला व कपार्ात ठेवला. त्यांनी चश्मा काढून रे्बलावर ठेवला 

व ते गादीवर आर्वे झाले. थोड्याच वेळात त्यांना झोप लागली. 

दरवाजाची बेल वाजली वा त्या आवाजामुळे सदानशवरावांना जाग आली. र्ोळे चोळतच 

सदानशवरावांनी दरवाजा उघर्ला. र्ोळ्यांवर चश्मा नसल्यामुळे सदनशवरावांना अस्पष्ट 

नदसत होतं. समोर एक नभकारी हातात भांरं् घेऊन उभा होता. तो चांगलाच उंच वार्त होता 

पण नततकाच कृश नदसत होता. त्याच्या कपाळावर एक मळकर् कापर्ाची पट्टी बांधली होती. 

हा अश्वत्थामा असेल का? सदानशवरावांच्या मनात नवचार आला. कारण त्या नभकाऱ्याच्या 

कपाळावर पट्टी बांधली होती तसेच तो चांगलाच उंच होता. त्याचं शरीर मात्र अनतशय कृश 

होतं. पण इतकी वर्ट चालून कदानचत तो अशि झाला असावा असं सदनशवरावांना वार्लं. 

आता तो नभकारी साक्षात अश्वत्थामा आहे अशी त्यांची खात्री पर्ली. सदनशवरावांचा स्वतःच्या 

र्ोळ्यांवर नवश्वास बसत नव्हता. त्यांना काहीच सुचत नव्हत. बराचवेळ ते नुसते त्या 



नभकारयाकरे् पाहत होते. त्यांच्या नजरेत एकाचवेळी आनंद आनण कुतूहल नदसत होत. 

त्यांच्या तोरूं्न शब्दच ननघत नव्हते. शेवर्ी कंर्ाळून तो नभकारी नतथून ननघाला. है पाहताच 

सदानशवराव ओरर्ले. 'थांब' एवढा एकच शब्द त्यांच्या तोरूं्न बाहेर आला. तसा तो नभकारी 

परत आला. सदानशवराव आत गेले व एका हातात भांरं् व दुसऱ्या हातात तेलाची बार्ली 

घेऊन बाहेर आले. त्यांनी त्या नभकारयाच्या हातातील भांड्यात पीठ र्ाकले व त्यातच 

बार्लीतील थोरे् तेल ओतले. सदानशवराव चक्क त्या नभकाऱ्याच्या पाया पर्ले. नभकारयाने 

काय वेर्ा म्हातारा आहे अशा नजरेने सदानशवरावांकरे् पानहले व त्रानसक चेहेरा करून तो 

नतथून पुढे ननघाला. 

सदानशवरावांनी दरवाजाला आतून कर्ी लावली व ते आत खुचीवर बसले. त्यांच्या 

चेहेरयावरचा आनंद अजूनही कमी झाला नव्हता. खूप वर्ांपासूनची त्यांची अश्वथाम्याला 

पाहण्याची इच्छा आज पूणट झाली होती. आता ते त्यांच्या मुलांना, नातेवाईकांना, शेजारी 

पाजाऱ्यांना, सवांनाच अश्वथाम्याने नदलेल्या दशटनाचा प्रसंग रंगवून सांगणार होते. ते खुचीवरून 

उठले व रे्लीफोनवरून त्यांच्या मुलाचा नंबर लावला. मुलाने फोन उचलला. पण सदानशवराव 

काही बोलायच्या आत त्याने “बाबा मी नमनरं्गमधे्य आहे. तुम्हाला नंतर कॉल करतो." एवढे 

बोलून फोन ठेवला. 

सदानशवरावांना स्वस्थ बसवेना. त्यांनी चश्मा घातला, दरवाजामागे अर्कवलेला शर्ट 

चढवला व ते घराबाहेर आले. बाहेर काही अंतरावर एका घरासमोर बरीच गदी जमली होती. 

सदानशवराव गदीच्या नदशेने चालू लागले. नतथे पोहोचल्यावर त्यांनी घोळक्यातून आत 

नशरायचा प्रयत्न केला पण लोक नतथून हलत नव्हते. शेवर्ी बऱ्याच वेळानंतर गदी थोर्ी कमी 

झाली आनण सदनशवरावांना जागा नमळाली. पण समोरचे दृश्य पाहून सदानशवरावांना धक्काच 

बसला. थोड्या वेळापूवी त्यांना दशटन नदलेला अश्वत्थामा म्हणजेच तो नभकारी ननपनचत पर्ला 

होता. त्याचे र्ोळे खोबणीतून बाहेर आले होते वा तोरं् उघर्लेलं होतं. सदानशवरावांच्या संपूणट 



शरीराला कंप सुर्ला. आता त्यांना नतथे नीर् उभही राहता येईना आनण शक्तिपात होऊन ते 

खाली कोसळले. जवळच उभ्या असलेल्या माणसाने त्यांना पानहले व सारी गदी 

सदानशवरावांकरे् वळली. दोन जणांनी त्यांना उचलले व त्यांच्या घरी आणले. शेजारीच 

राहणारा गजानन घरून कांदा घेऊन आला व त्याने कापलेला कांदा सदानशवरावांच्या 

नाकाला लावला. कांद्याच्या उग्र वासाने सदानशवराव शुद्धीवर आले. गजानन आतून पाण्याचा 

पेला घेऊन आला. पाणी नपल्यावर सदानशवरावांना थोरं् हायसं वार्लं. आता सदानशवरावांना 

परत शुद्धीवर आलेलं पाहताच त्यांच्या घरासमोरची गदी परत त्या नभकाऱ्याकरे् वळली. 

गजाननने आतून दरवाजा लावून घेतला. सदानशवराव अजूनही काही बोलत नव्हते. गजाननने 

त्यांना तो नभकारी कसा मेला ते सांनगतले. 

तो नभकारी एक बनहरूपी होता. तो रोज वेगवेगळ रूप घेऊन दारोदारी जाऊन भीक 

मागायचा. तो कधी पोनलसाचं तर कधी र्ाकुचं रूप घ्यायचा. काही वेळा तर तो अगदी 

रावणासारख्या प रानणक पात्रांच देखील रूप घेऊन नफरायचा. आज त्याने अश्वथाम्याचं रूप 

घेतलं होतं. सदानशवरावांच्या घरापासून थोरं् पुढे गेल्यावर एका लाईर्च्या खांबावरून खाली 

आलेल्या उघड्या वायरवर त्याचा पाय पर्ला. त्याचे पाय अनवाणी असल्यामुळे त्या वायरमधून 

जाणाऱ्या नवजेचा त्याला शॉक लागला. जवळच उभ्या असलेल्या काही लोकांनी त्याला 

वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा जागेवरच मृतू्य झाला. 

ननराश मनाने सदानशवराव ऐकत होते. थोड्यावेळाने काळजी घ्या आनण काही लागलं 

तर मला सांगा एवढे सांगून गजानन आपल्या घरी गेला. आज घर्लेल्या या नाट्यमय घर्नांचा 

नवचार करत सदानशवराव गादीवर पर्ले होते. भगवान श्रीकृष्णाच्या शापामुळे दारोदारी 

भर्कणारा अश्वत्थामा, अश्वत्थाम्याचं रूप घेऊन दारात आलेला नभकारी, त्या नभकाऱ्याचा 

झालेला दुदैवी मृतू्य या सगळ्याचा नवचार करता करता आपली अश्वत्थाम्याला पहायची इच्छा 



अपूणटच रानहली याची सदानशवरावांना जाणीव झाली व प्रत्यक्षात नाही तर कदानचत स्वप्नात 

तरी अश्वत्थामा आपल्याला दशटन देईल या आशेने ते झोपी गेले. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठानच ंि ेबाराव ंवर्ष.ं हनरंजन कुलकर्णी याचं ंई साहित्यवरच ंि ेचवथ ं पसु्िक. 

यापुवीची त्यांची हिन्िी पुस्िके वाचकांना आवडली. गूढरम्य कथाबीजांच्या 

आधाराने िे हििकेच सुंदर वर्णणन करून डोळयांसमोर एक िाजेिवाने, मोिक हचत्र 

उभे करिाि. नव्या हपढीला अपील करर्णारी त्यांची कथानके असिाि. आहर्ण सिज 

सुंदर शब्दरचना व ओघविी शैली यांमुळे त्यांचा एक फ़ॅनवगण हनमाणर्ण िोि आि.े ि े

चवथ े पुस्िक वाचकांना नक्की आवडेल. आपल्याकडून येर्णार् या प्रहिसादांच्या 

आधारे िे अत्यंि मेिनिीने आपल्या लखेनाचा कस वाढवि नेि आििे. लवकरच 

त्याचंी गर्णना मराठीिील प्रमखु लेखकांमध्ये िोईल असा आम्िाला हवश्वास आि.े 

असे अनेक िरूर्ण लेखक खूप छान हलिीि आििे. मोठ्या लेखकांच्या िोडीस िोड 

आििे. पर्ण त्यांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमण हमळि नािी. त्यांची पुस्िकं प्रकाहशि 

करायला प्रकाशक धजावि नािीि. कारर्ण त्यांचे नाव प्रहसद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या 

पुस्िकांची हवक्री िोईल की नािी याबद्दल प्रकाशक साशंक असिाि. आहर्ण जर या 

लेखकांची पुस्िके वाचकांसमोर आलीच नािीि िर लोकांना त्यांचे नांव कळर्णार 

कसे? या दषु्टचक्राि सापडून अनेक नविरूर्ण लखेकांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. 

पर्ण आिा असे िोर्णार नािी. इंटरनेटच्या सिाय्याने नवलखेकांना वाचकांच्या 

नजरेपयंि पोिोचवण्याचे काम आिा अनेक संस्था करि आििे. ई साहित्य 

प्रहिष्ठान िी त्यािील एक. सुमारे ५ लाखांहून अहधक वाचकांपयंि या नवीन 

लेखकांना नेण्याचे काम िी संस्था करि.े पूर्णण हवनामूल्य. लखेकांनािी कोर्णिािी 

खचण नािी. आहर्ण आज ना उद्या लेखकांना भरघोस मानधन हमळवून देण्यासाठी ई 

साहित्य प्रहिष्ठानचे प्रयत्न चाल ूआििे. नवीन लखेक यायला िवेि. भक्कमपर्ण ेउभ े

रिायला िवेि. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दजाणनुसार मानमरािब हमळावा. मानधन 

हमळावे. परदेशािील आहर्ण दरूच्या खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दजेदार 

साहित्य हमळावे. 



नवनवीन िाकदवान लखेक ई साहित्याकड ेवळि आििे. त्यांना त्यांच्या कसानुसार प्रहिसादिी 

हमळिो. कुर्णाला भरघोस िर कािींच्या वाट्याला टीकािी येिे. या टीकेला positively घॆऊन ि े

लेखक आपला कस वाढवि नेिाि. प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज गािाडे, 

अनूप साळगावकर, बाळासािबे शशंपी, चंदन हवचारे, सौरभ वागळे, यशराज पारखी, चंद्रशखॆर 

सावंि, संयम बागायिकर, ओंकार झांजे, पंकज घारे, हवनायक पोिदार, चंद्रकांि शशंदे, हनरंजन 

कुलकर्णी, चारुलिा हवसपुिे, कार्िणक िजारे, गर्णशे सानप, मनोज चापके, मिशे जाधव, मनोज 

हगरसे, मृदलुा पाटील, हनलेश देसाई, सनिा पठार्ण, संजय बनसोडे, संजय येरर्ण,े शंिनू पाठक, 

शे्रहर्णक सरड,े शुभम रोकड,े सुधाकर िळवडेकर, ददप्ती काबाड,े भूपेश कंुभार, सोनाली सामंि, 

केिकी शिा, हवहनिा देशपांडे, सौरभ कोरगांवकर, हमशलंद कुलकर्णी, हनरंजन कुलकर्णी, शुभम 

पाटील, आहशर्ष कल,े सरुेंद्र पाथरकर, प्रीिी सावंि दळवी, हनहमर्ष सोनार, उमा कोल्ि,े गर्णेश 

ढोले, सहचन िोडकर अस ेअनेक िरूर्ण लखेक साित्यपूर्णण लखेन करि आििे. ई साहित्यकडे िौशी 

लेखकांची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकड े गंभीरपरे्ण 

पिार्णारे आहर्ण आपल्या लेखनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष देर्णारे िरूर्ण लखेक येि आििे. िी नवीन 

लेखकांची फ़ळी मराठी भारे्षला नवीन प्रकाशमान जगाि स्थान हमळवून देिील. त्यांच्या 

साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. वाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभराट िोवो. 

जगािील सवोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसवर्णारी भार्षा म्िर्णून मराठीची ओळख जगाला िोवो.  

या सवाणि ई साहित्याचािी खारीचा वाटा असले िा आनंद.  

आहर्ण या यशाि ई लखेकांचा शसंिाचा वाटा असले याचा अहभमान.  

बस्स. अजून काय पाहिजे?  

आमेन 

सुनीळ सामंि  

ई साहित्य प्रहिष्ठान 


