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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

सादर करीि आिे 

 

 

संजय ल ंबाजी बनसोडे  

हिहिि 

 

 

अनभुव 

यटाळ 
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यटाळ  

िे पसु्िक हिनामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आिेि . 

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पसु्िकाबद्दि 

अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  

साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्िुिीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे स्िागि आिे.  प्रामाहणक मि 

असािे. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण 

त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जाि रिािा.  
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यटाळ (अनुभव) 

संजय ल ंबाजी बनसोडे 

कवी  ेखक पत्रकार  

रा. चोंढी ( खु ), ता. सेनगाव, जज. ल गंो ी 
 

 ल् ी मुक्काम :  

1195/ 002 नकु  गायकर जबलल्डंग 

पाटी  आळी,  नुमान मंदिर जवळ  

घणसो ी गाव, नवी मुम्बई 400701 

 

मोबाई  नंबर : 9819444028 

email id: sbansode40@gmail.com 

blog id : sanjaylbansode.blogspot.in 

facebook id : facebook.com/sanjay.bansode.31542 

या पुस्तिकेिील लखेनाचे सवव हक्क लखेकाकड ेसुरस्िि असून 

पुतिकाचे ककिं वा  त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण व नाट्य, स्चत्रपट 

ककिं वा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी 

घेणे आवश्यक आह े. िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई होऊ 

शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is 

available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright 

in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the 

owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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प्रकाशक--- ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com  

प्रकाशन : ११ जानेवारी २०१९  

©esahity Pratishthan®2019 

• स्वनार्ूल्य स्विरणासाठी उपलब्ध  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण फॉरवडव करू शकिा  

• ह ेपुतिक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी ककिं वा वाचना व्यास्िररक्त कोणिाही वापर 

करण्यापूवी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परवानगी आवश्यक आह.े 

  



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   6 
 

 

 

 

 

 

"जग बदल घालूनी घाव 

साांगून गेले मला भीमराव"... 
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संजय ल ंबाजी बनसोडे 

1)  "सम्यक वततमानकाळ" या माजसक 

वृत्तपत्राचे नवी मुम्बई प्रजतजनधी.  

2) "िऊे वािळाशी  ढे"  ा आंबेडकरी 

कजवतासंग्र  प्रकाजशत.  

3) गीतकार म् णुन ि ा  गाणे आजण कथेतून 

साकार ेल्या िोन शॉटतदिल्म.  

4) िशेोन्नती वृत्तपत्रात 100 पेक्षा अजधक कजवता प्रकाजशत. िैजनक सम्राटमधे अनेक 

 ेख प्रकाजशत.  

5) अनेक कवी सम्मे नमधे स भाग.  

  जत्ररत्न सामाजजक 

संस्था (कल्याण ) या संस्थेमाित त " भीम  ेखणी जवचारमंच" या माझ्या साज जययक 

ग्रुप ा "समाजरत्न' पुरस्कार िऊेन गौरवण्यात आ े..  

कुष्ठरोगी दिन-िज त सेवा संघ, बौद्ध एकत्रीकरण आजण मातृभूमी सेवाभावी 

संस्थेच्या वतीने कायातची िख  घेऊन सन्मानजचन्  िऊेन गौरजवण्यात आ े.  
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                 (  ेखक - संजय ल ंबाजी बनसोडे ) 

 

 

                       माझे आजोबा,  

 क्ष्मण बकाजी बनसोडे  

         व   

िशरथ  नवते (बोन्डाळा) 

    यांच्या चरणी.  

  

यटाळ 
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मनोगत 

 

ई - साज यय माित त प्रकजशत  ोणाऱ्या  'यटाळ' या माझ्या जतसऱ्या कािबंरी जवषयी 

का ी तुम् ास सांगावस वाटतंय.  

'यटाळ' म् णजे भाऊबंिाचेच शेजारी शेजारी अस े े घरे. तीस पंचवीस वषाांपूवी 

माझ ी एक यटाळ  ोतं जे एकमेकाच्या सुख िखुात  धावून यायच.ं आज   ेयटाळ 

पोटापाण्यासाठी जबखर ं अस ं तरी यया आठवणी आज ी काळजात जजवंत आ ते. 

आजण ययातूनच जनमातण झा ं 'यटाळ'. 

 

'यटाळ' या माझ्या कािबंरीत माझ्या   ानपणी घड े े का ी दकस्से मी शब्िबद्ध 

के े आ ते. माझ्या यटाळीती   ोकांची िवेांजवषयी अंधश्रद्धा, आजण  ळू ळू 

ययांच्यात झा े े पररवततन.  भावकीजवषयी प्रेम, जवश्वास,   अगिी जसा  ोता तसाच 

मांडण्याचा प्रयत्न मी या कािबंरीत के ाय.  

 

माझा यटाळ आजण गावकुसावर वस े ा बौद्धवाडा,  तीस पंचवीस वषाांपूवी जसा 

 ोता अगिी तसाच,  या कािबंरी माित त  तुमच्यापयांत पोचवण्याचा मी प्रयत्न 

के ाय.  
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 ी कािबंरी वाचून नकळत, कुणाच्या भावना िखुावल्या गेल्या असती  तर 

मनापासून मािी मागतो.  

 

माझी  ी जतसरी कािबंरी  "ई- साज यय" प्रकाजशत करीत आ ,े ययाबद्द  ई- 

साज ययांच्या सवत टीमचे मनःपूवतक आभार.  

 

माझे जेष्ट बंधू मारोती बनसोडे, माझे मामा डॉ.  ीरामन  नवते, जमत्र म ेंद्र इंगळे, 

प्रमोि पवार, प्रेम काळे, पांडुरंग बनसोडे यांचे ी मनःपूवतक आभार. 

  

संजय ल ंबाजी बनसोडे  

9819444028  

Sbansode40@gmail. com 
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pinjaraa_sanjay_

bansode.pdf 

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

anjay_bansode.pdf 

  

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

 

 

जून म ीना उजाड ा  ोता. वातवरण ढगाळ झा ं  ोतं. एजप्र  मे 

मज न्यात  ा ाकार माजव ेल्या सूयातचे तप्तरूप जजमनीत खो वर जावून जमीन 

भेगाड ी  ोती. ययामुळे सूयत जरी ढगाआड अस ा तरी, गमीमूळे अंगातून घामाचा 

पाट वा त  ोता.  

माझे माय बाप मात्र पत्र फ्यारण्यामधे व्यस्त  ोते. माझा बाप घरावर 

चढून, पतरावरची मोठ मोठी िगड बाजू ा सारून घरावरचे एक एक पतर मायच्या 

मितीन ेखा ी उतरवीत  ोता. खा ी आण े े पतर माय िड्यान े स्वच्छ झाडत 

 ोती व िुटक्या रठकाणी ययाची डागडुज करत  ोती. पतर साि झाल्यावर पुन् ा त े

पतर वर चढवून ययावर माझा बाप िगड ठेवीत  ोता. मी मात्र पत्रावरच्या मातीत 

का ी खेळण्याचे सापडते का, ते शोधीत  ोतो. म ा खा ी खेळताना बघून वरून 

माझा बाप म ा आवाज िते  ोता,  

"बाप,ू बाजू ा व् य! एखािा िगड जबगड पड  अंगावर तुह्या! " 

बापाच ेसंपल्यावर मायने  ी आवाज चढव ा, "व् य रं डेंगरा बाजू ा! मधी 

मधी करते माय कामाच्या! " 



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   14 
 

माझा बाप म ा   ानपणी बापूच बो ीत  ोता. तो अजून ी म ा बापूच 

बो तो. ययाचे कारण  ी तसेच  ोते. मी  ोण्या अगोिर माझ्या माय बापा ा चार 

मु ी अन् एकच मु गा  झा ा. माझा बाप माझ्या आजोबांच्या खूप  ाडका  ोता 

आजण एकु ता एक  ी, ययामुळे माझ्या आजोबांचा माझ्या बापावर िार जीव. पण 

माझ्या बापा ा, बापाचे प्रेम जास्त दिवस वाट्या ा आ े ना ी. माझा बाप सोळा 

सतरा वषातचा असतांनाच माझ्या आजोबांची प्राणज्योत मा व ी.  

पण जाता जाता आजोबांनी माझ्या वजड ांकडून एक वचन माजगत े, 

"जसा तु एकु ता एक  ायीस, तसा तुझा वंश नको ठेवू, चांग े चार पाच  ोऊंि.े 

साऱ्या भावदकत  ययांचा िरारा अस ा पाज जे. " 

तसा माझ्या बापाने ी प्रयत्न के ा. पण वाट्या ा जास्त मु ीच आल्या. 

माझ्या मायच्या प्रययेक गरोिरपणात माझा बाप एका िवेा ा नवस बो ायचा. 

मु गी झा ी तर स्वतः ा  िोष द्यायचा, मु गा झा ा तर िवेाचा आशीवाति 

समजायचा. ज्या िोन िवेाने माझ्या वजड ांचे नवस पूणत के े, एक  माझा भाऊ 

 ोतांना आजण िसुरा मी  ोतांना यया िवेाची सवातत जास्त कृपािषृ्टी आपल्यावर आ  े

म् णून अजून ी यया िेवांचे उपास तापास सोड े ना ी.  

माझा जन्म झाल्यावर माझ्या घरात भावंडांची अधात डजन संख्या झा ी. 

मी सवातत   ान  ोतो व एका भजवष्यवाल्यांनी माझ्या बापा ा पैशांने गंडवून 

भजवष्यवाणी के ी  ोती की,  ा (मी) साक्षात तुमच्या वडी ांचा अवतार आ .े 

तुम् ां ा ते जीवनाच्या अर्धयातरस्ययावर सोडून गे  ेम् णून ययांनी पुन् ा तुमच्या कुळात 
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जन्म घेत ा. ययामुळे मी माझ्या बापाचा िार  ाडका  ोतो. शेतात, जत्रे ा, परगावी 

कुठे ी म ा ते आपल्या खांद्यावर घेऊन जात. माझ्या बापा ा जवानपणी कुश्तययाचा 

िार नांि  ोता. जेंव् ा जत्रेत कुश्तयया चा ू  ोत  ोयया तेंव् ा ते म ा एकट्या ाच 

घेऊन जात असत.  

 पावसाळा जवळ येत  ोता म् णून साऱ्या गावातच पत्रे फ्यारनी व डाळणी 

चा ू  ोती. माझ्या बापाने ी पत्रे फ्यारनी झाल्यावर  गेच पळसाच्या पानाने 

घरावर डाळण के े. जेणेकरून पत्रांच्या व लभंतीच्या मधून पावसाचे पाणी आत येऊ 

नये. जेंव् ापासून वातावरणात बि  झा ा तेंव् ापासून म ा जवजचत्र त्रास  ोत  ोता. 

माझ्या साऱ्या अंगाने खाज सुटत  ोती.  ा त्रास मी  गेच माझ्या माय बापा ा 

कळव ा.  

माझ्या माय बापाने जेंव् ा माझ्या अंगावर जनरखून बजघत े तर ययांना 

"सुवा" (जपसू -ज्या प्राण्यांच्या अंगावर असतात )आढळून आल्या. ह्या सुवा िसुऱ्या 

जतसऱ्या का ी नसून  ा आपल्या गावाती  मारुतीचाच प्रकोप आ  ेअस ेमाझ्या 

मायने जनजित के े. यया सुवा बघून माझी माय यया मारुती िवेा ा म् णत  ोती,  

"िवेा!  

  ेमारुती राया!  

का सतवतो रे मह्या  ेकरा ा? " 
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मी तेंव् ा आठ नऊ वषातचा  ोतो.   ेसारे माझ्यासाठी नवीन  ोते.   ेसारे 

माझ्या कोवळ्या मेंितू खो वर  घर करत  ोते. मायचे अस ेबो  ऐकून मी  गेच 

माय ा बो  ो,  

"मााँ... ह्या मारुतीच्या सुवा ह्यायतं? " 

" ोय बाबा " 

“मंग ह्या मह्या  अंगावून कधी जाणार?  य तरास द्यायल्यात म ! 

खाजवून खाजवून अंगाची आग  ोतय मह्या,  

ययो कव् ा ययाच्या सुवा वापस घेणार? " 

अस े बो ल्यावर माझ्या मायने माझ्या अंगावरची एक सु घट्ट  ातात 

पकड ी. जत ा एका कागिावर ठेऊन पुडीबंि करून माझ्या  ातात दि ी आजण म ा 

म् णा ी,  

"जा.........! एखाद्या सोबयया ा घेऊन, आजण पारावरच्या मारुती जवळ  ी स ुसोडून 

ये! म् णज ेतुह्या अंगावरच्या साऱ्या सुवा गायब व् ती . " 

मी ती कागिाची पुडी  ातात घेत ी व माझ्या मायने िार मोठी मो ीम 

माझ्यावर सोपव ी असे समजून तडक यटाळातल्या बंड्याच्या घरात गे ो, अन् 

बंड्या ा  ाक मार ी, 

"य ेबंड्या!  ायेस का घरात? " 
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माझा आवाज ऐकताच मायच्या मांडीवर झोप े ा बंड्या ताडकन उठून 

बा रे आ ा आजण बो  ा,  

"काय रे संज्या? काय...? " 

"अरे, इकडे ये! तु ा एक गोष्ट सांगायची. " 

तसा बंड्या  गबगीने खा ी आ ा अन् म ा म् णा ा, "काय, बो ? " 

बंड्या माझ्या जवळ आल्यावर मी सारी  कीकत बयान के ी. बंड्या 

माझ्यापेक्षा िोन वषातनी मोठा असल्यामुळे भोंगळ्या पायाने सारे गाव पा थे घा ीत 

 ोता. गावात ी एकएक गल् ी बोळी यया ा मा ीत  ोती. मी मात्र बुद्धवाड्याच्या 

बा रे अजून पड ोच नव् तो. शाळा ी बुद्धवाड्या जवळच असल्यामुळे 

मराठवाड्यात (गावात)जाण्याचा प्रश्नच येत नव् ता. 

बंड्यान माझं सारं गऱ् ाण ऐकून घेतल्यावर पुढे म् णा ा,  

"अरे, पारावरच्या मारुतीवर आपल्या ा जाता येत ना ी. जतथं आपल्या ा एखाद्या 

मराठ्याच्या पोरानं पाह्ये ं तर आपल्या ा ती मारती ! " 

"म् जंी " 

बंड्याचे बो णे म ा थोडे वेगळेच वाट े. 
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"अरे संज्या, आपण बुद्धाच ेपोरं यया मारुती ा चा त ना ी. आपण एक 

काम करू, संर्धयाकाळ झाल्यावर  आपण यया पोरांच्या मुकाट्यान मारुतीच्या 

मंदिराच्या मागं  ी सु सोडून येऊ. " 

बंड्याचे बो णे ऐकून घेऊन आमच्या िोघांचे मारुतीच्या मंदिरात जाण्याचे 

नक्की झा े. पण संर्धयाकाळ  ोईपयांत माझ्या कोवळ्या मेंिवूर प्रश्नाचा मारा  ोत 

 ोता. आता म ा िक्त यया मारुतीची उयसुकता  ाग ी  ोती. ज्या ा आम् ी चा त 

ना ी ययांनी ययाच्या सुवा माझ्या अंगावर का सोडल्या?  

सूयत ववभर डूबायचा बाकी  ोता तोच बंड्या माझ्या िारात उभा!  

यया ा बघताच मी ी खा ी आ ो. सुवाची पुडी मी घट्ट  ातातच पकड ी  ोती. 

एकटं गावात जाण्याची  ी माझी प ी ीच वेळ. एखाद्या वेळी बोटा ा धरून 

पाट ाच्या घरी रई  ागल्यावर ताक घणे्यासाठी माय म ा घेऊन जाई. पण आज 

मी माझ्या स्वतःच्या पायावर गावात जात  ोतो, मायने दि े े काम ित्ते 

करण्यासाठी. एका  ातात बंड्याचा  ात पकडून व एका  ातात कागिबंि सु  घट्ट 

पकडून कावऱ्या बावऱ्या नजरने पुढे पुढे जात  ोतो. पारावरच्या मारुतीचं मंदिर 

शेवटच्या टोका ा आजण आमचं यटाळ एका टोका ा असल्यामुळे सारे गाव आम् ां ा 

पा थे घा ायचे  ोते. गावातल्या पाट ाचे घर संपल्यावर पुढचे घरे माझ्या 

अनोळखीचे  ोते. बौद्धवाड्याती  आमच्या यटाळात े घरे िगड पत्राची व ययावर 

सेणाचे ल ंपण, पण गावात ी. माळविाची घरे बघून मी चदकत झा ो. प्रययेक घर 

  ेएकाचढ एक  ोते. आत सागवाण  ाकडाचे माळवि आजण बा रे भ ेमोठ जोतं. 
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ययावर गावात ी सारी मंडळी संर्धयाकाळच्या वेळी आपआपल्या जोययावर बसून 

आराम करीत  ोती. का ी बायका सुपात गहू तांिळू घेऊन पाखडत  ोयया. पाखडता 

पाखडता आमच्याकडे बघून एकमेकीस जवचारीत  ोयया,  

"कोणाची गं पोरं  ी? " 

शेजारच्या बाई ा मा ीत असे  तर ती चटकन जत ा सांजगत  ोती, "ययों 

पज कडचा ज्ञानबा बुद्धाचा अन् ह्यो ल ंबा बुद्धाचा. " 

ज्यांना मा ीत नव् ते ती सरळ आम् ां ा जवचारीत  ोती. "कोणाची रं 

पोर ो तुम् ी? " 

तेंव् ा आम् ी िबक्या आवाजात कावरे बावरे  ोऊन उत्तर िते  ोतो,  

"मी, ज्ञानबा बुद्धाचा " 

"आन् मी.... मी ल ंबाजी बुद्धाचा " 

  ेऐकून पाट ीन बाई चढ्या आवाजात आम् ा ा खडसावत  ोती.  

“ऐधोका इकडं काय चोरी कराय ं आ े का रे? " 

  ेऐकून आम् ी तेथून चुपचाप काढता पाय घेऊन पुढे पुढे जात  ोतो. 

थोड्या वेळान ेमी ज्या मारुती रायाची वाट बजघत  ोतो तो क्षण आ ा. 

एक मोठा ओटा ययाच्या शेजारी भ ं मोठं एक वडाचं झाड़, ययाच्या 

खोडा ा िोऱ्याचा वेढा आजण ओट्याच्या मधोमध मारुतीचे  मंदिर यया मंदिराच्या 
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छोटोशा िरवाज्यातून आत एक मोठा िगड व ययावर अबडधोबड मूर्ततचे कोरीव काम 

आजण यया पूणत िगडा ा शेंिरूिास े ा. म ा बंड्याने सांजगत े,  

"ह्योच ययों मारुती. " 

मारुती दिसताच बंड्याने  ात जोड े ययाचे बघून मी ी जोड े. 

मंदिरा  बा रे जोययावर पाच स ा जन गप्पा मारीत बस े  ोते. बसता बसता कुणी 

िोरी वळत  ोते तर कुणी नुसययाच गप्पा गोष्टी करीत  ोते. ययांच्या नजरा चुकवून 

आम् ी चुपचाप यया मंदिरा मागे गे ो आजण  ातात अस े ी ती सु सोडून तेथून 

काढता पाय घेत ा. तेथून घरी येता येता चांग ाच अंधार झा ा  ोता. माझे 

मायबाप  ी काम करून थक े  ोते. सवाांना कडाडून भूका  ागल्या  ोयया म् णून 

आम् ां भावंडांचे  क्ष आता चु ीकडे  ाग े  ोते. माझ्या मायने एका चु ीवर 

मातीच्या मडक्यात डाळ जशजवाया ा ठेव ी  ोती अन् एका चु ीवर ती भाकरी 

थापत  ोती.  तव्यावर टाक े ी आंबटओ ी भाकर ती चु ीतल्या जवस्तवावर भाजून 

गरम करीत  ोती अन् माझी मोठी ब ीण आम् ांभावंडांना डाळ अन् भाकर वाढत 

 ोती. सवाांचे जेवण झाल्यावर मी रात्रीचा जनवांत माझ्या आईच्या कुशीत झोप ो. 

आज माझे मन ऐका वेगळ्याच गोष्टीमुळे प्रसन्न झा े  ोते. म् णून आईची राक्षस, 

िवेाच्या गोष्टी न ऐकताच शेंिरू िास ेल्या मारुती ाच आठवून झोपी गे ो.  
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2  

 

 

सकाळचे चार वाज े न वाज  ेतशी माझी माय घाई गड़बड़ीत झोपेतून 

उठ ी. िरवाजाची कंुडी खो ून एक नजर शेजारच्या घराकडे मार ी. सवत यटाळ 

शांत अन् साखर झोपेत  ोतं. माझ्या माय ा मात्र आता झोप  ागत नव् ती. आज 

टेंभरीचे पानं तोडण्यासाठी कोणयया जशवारात जावं  ाच जवचार  रातभर जतच्या 

मना ा जशवत  ोता. जतने आज ठरव  े  ोते. आज शेजारनीच्या नजरा चुकवून 

एकटीनेच जायचे. जर टोळीने गे े तर पाज जेत तेव् ढे पाने  ाती  ागत ना ीत. 

ययामुळे आज आपण एकटीनेच कुणा ा न सागंता जावे  ा जतने जवचार के ा.  

यटाळीती  साऱ्याकडे थोड्या थोड्या कोरडवाहू जजमनी  ोयया. यया जजमनीवर 

ययांना धड पोट  ी भरता येत नव् ते आजण धड उपाशी ी र ाता येत नव् ते. गाव 

सोडून कुठे कामधंर्धयासाठी गे े तर जजमनी पडीक रा ती  व कुणी ययावर कब्जा 

करी  या भीतीने यटाळीती  सारेजन शेतीबरोबर जो जोड़धंिा जमळे  तो करीत 

 ोते. उन् ाळा  ागल्यावर अशाच एक जोड़धंिा म् णजे टेंभरीच्या पानांचा, 

ब्राह्मणवाड्याच्या बंजारा समाजाती  एका ठेकेिाराने श रातल्या बीड़ीच्या 

कारखान्यातून टेभरीचे पाने सप् ाय करण्याचा ठेका जमळव ा  ोता. ययाच टेंभरीच्या 

पानाची कारखानिार बीड़ी बनवत अस.े ब्राह्मणवाड्याच्या शेजारीच माझे गाव  ोते 



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   22 
 

ययामुळे यया व्यापार् यापयांत पाने जवकणे आम् ा सोपे  ोते. ययामुळे आमच्या 

यटाळीती  बायका उन् ाची पवात न करता  जशवार ना जशवार पा था घा ून पाने 

तोडून ययाच्या जुड्या बनवून जवकत असत.  

टेंभरीचे पाने तोडण्यासाठी आज माझी माय ी  वकर उठ ी  ोती एरवी 

साऱ्या बायकासोबत जाणारी माझी माय आज एकटीच जाणार  ोती. बायका सोबत 

गेल्यावर  वे जततके पाने जमळत ना ी ययामुळे माझ्या मायने आज जतच ेवेगळेच 

जबराड के े  ोते. बाकी बायकांच्या  वकर उठून झाकत पडायच्या आतच रानात 

जाण्याचा बेत  ोता माझ्या मायचा. ययामुळे ती  वकर उठ ी चु  पेटवून 

स्वयंपाका ा  ाग ी. ज्वारीची भाकर थापून तव्यावर टाकत  ोती. अधी कच्ची 

भाजल्यावर ती ा चु ीती  आ ारात आडवी  ावून शेकत  ोती. चु ीतल्या धुराने 

व आवाजाने म ा जाग आ ी. मी बाजेवरून उठून माय ा बो  ो,  

"मााँ एवढ्या  वकर का भाकरी करते? आपल्या ं मामाच्या गावी जायचं 

का? " 

"गप्प बस्स मूडद्या! शेजारच्या बायका ऐकती  तर झोपतून उठती . यया 

उठायच्या अगोिर रानात जायचे आज पाने तोडाय ा. " 

"मााँ मी पण येतो तुह्या सोबत " 

" ो चा  मव्  डोस्क खाया ं " 
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अस े बो ून घाईगड़बडीत मायने भाकरी बनवल्या. ि ा बारा भाकरी 

झाल्यावर यया िरूडीत ठेवल्या. झेल्यातून ि ा बारा वाळ ेल्या  ा  जमरच्या अन् 

पाच स ा  सणाच्या काचूळ्या घेतल्या. गरम तव्यावर ते ाचा एक िोन थेंब टाकून 

यया जमरच्या आबडधोबड भाजल्या. नंतर यया ख बत्त्यात टाकल्या ययात  सूण अन् 

मीठ टाकून यया ा रुचण्याने ठेचुन ठेचुन ययाची चटणी बनव ी. ती ख बत्त्यातून 

काढून थोडी िरूडीत टाक ी. नंतर िरूडीतल्या िोन भाकरी अन् ती चटणी एका 

कपड्यात गुंडाळ ी आजण माझ्या बापा जवळ जावून  ळूच म् णा ी,  

"ओsssssssss मी जाते म् ण ं संज्या ा घेऊन " 

माझा बाप झोपेतूनच म् णा ा,  

"  ंजाय! कोणयया जशवारात चा  ी? " 

"िगडीत " 

"बर्... " 

"चा  रे पोरा  वकर " 

अस ेबो ून माझी माय म ा घेऊन घरच्या बा रे पड ी. नुकतीच झाकत 

झा ी  ोती. कोंबडे बागावर बाग िते  ोते. गोठ्यातल्या गायीं आपल्या वासराना 

पाजाय ा  बंरत  ोयया. झाडावर कावळ्यांचे कााँवकााँव चा ू  ोती. मी मात्र मायचे 

बोट धरून जतच्या सोबत चा  ो  ोतो. आमच्या बौद्ध वाड्यात े अन् मांगवाड्यात े 

सवतजन साखर झोपेत  ोते पण मराठवाड्यात सवत बायका जागी झाल्या  ोयया. कुणी 
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गायीं म् शीचे िधू कादढत  ोयया कुणी अंगणात सडा टाकीत  ोयया. कुणी भांडी 

घासत  ोयया. आम् ीं मात्र तडक गावातून जनघून रानात जायचा रस्ता पकड ा. 

रस्ययाने थोडं पुढं गे  ंकी बाप्याची  ागणिारी  ाग ी. रस्ययाच्या बाजू ा कुणी 

बीड़ी ओढत कुणी खोक खोक करीत बस ा  ोता आपाप े तांबे पुढं ठेऊन. तेथून 

जातांना मायने नाका ा पिर  ावून म ा ओदढतच पुढे पुढे ने े.   ागणिारी व 

गायरान आम् ीं कधीच मागे टाक े  ोते. आम् ां ा काळीभोर नांगर े ी वावरं 

दिसत  ोती. आता जजमनीवर अस े ी अंधाराची झापड  जाऊन  चांग ेच उजाड े 

 ोते. पूवेकडे तांबट ी दिसत  ोता. आता मात्र माझ्या मायने चा ण्याची गती 

वाढव ी. किाजचत अंधारात ती ा भीती वाटत असे .  

आम् ी आता िगडीच्या जशवरात पोच ो  ोतो. माय आता रस्ता सोडून रानात 

घुस ी. काखेत अडकव े ं चव् ाळं आता जतने सोडून   ातात घेत े. माय आता 

टेंभरीच्या झाडाचा शोध घेत  ोती. एका शेतात माय ा छोटसं  टेंभरीचं झुडूप दिस ं 

तशी तीने यया छोट्याशा झुडपावर झडप घात ी. खा ी चव् ाळं अंथरुन  यया 

झुडपाचे पान ना पान तोडाय ा सुरवात के ी. माय पाने तोडून चव् ाळ्यात टाकत 

 ोती. मी मात्र जवळच्या झुडपात व्  गीचे अंडे सापडतात का याचा शोध घेत  ोतो. 

म ा बघून मायने आरोळी ठोक ी,  

"आरं जतकडं काय करतस? बाया आल्या की आपल्या ा जास्त पानं भेटणार 

ना ी. इकडं य,े पानं तोडू  ाग म ं. " 

" ो माये येतो! " 
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अस ेबो त मी धावतच माय जवळ गे ो अन् पाने तोडाय ा  ाग ो. 

थोड्या वेळातच कोंबडी  ुचावी तसे आम् ीं माय  ेकाने यया झुडपा ा  ूच े. आता 

ते झुडुप  पानगळ झा ेल्या झाडासारखे दिसत  ोते. खा ी मात्र ज रव्यागार पानांचा 

ढीगच आम् ीं टाक ा  ोता. तोड े े सारे पाने चव् ाळ्यात भरून ते डोक्यावर घेत ं 

अन् आम् ीं िसुऱ्या झाडाच्या शोधात पुढे जनघा ो.  

नुकताच सूयातचा  ा बुंि गोळा जजमनीच्या पोटातून वर येत  ोता. जणू 

का ी सूयातचा जन्मच  ोत आ  ेव जमीन प्रसूत  ोत आ  ेआजण ययाचा आनंिोयसव 

रानाती  रंगीबेरंगी पक्षी करीत आ ते. वावर पा थ घाज त आम् ीं माय  ेक पुढेपुढे 

जात  ोतो. चा ता चा ता माझी माय अचानक थांब ी. ती ा थांब े ं बघून मी 

म् णा ो,  

"काय झा ं माये? काहून थांब ी? " 

"संज्या ते बघ! टेंभरीचे केवढे मोठे झाड. " 

"बाप्पौ.... माये, आता तं आप ी  ॉटरीच  ाये " 

आम् ीं िोघे ी यया झाडाच्या दिशेने पळत सुट ो. मायने चव् ाळ  खा ी 

अंथर  ं आजण म ा म् णा ी, "  े पाह्य संज्या  

मी या झाडावर चढ़ते. पानं तोडून खा ी टाकते. तु ते चव् ाळ्यात भर. " 

मी मान   व ी तशी माय माणसावानी यया झाडावर चढ ी. माय 

ड ाळ्या तोडून खा ी टाकत  ोती मी ययाचे पाने तोडून चव् ाळ्यात भरत  ोतो. 
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थोड्या वेळात आमचं चव् ाळ पानांनी भरून गे ं ते पाहून मी वर अस ेल्या माझ्या 

माय ं आवाज दि ा, "ये मााँ.... बस्स कर! चव् ाळ भर ं, आता ठेवाय ा जागा नाय!" 

"बर् बर्, थांब उतरते मी खा ी. " 

अस ेबो ून माय झरझर यया झाडावरून खा ी उतर ी. माय आता थक ी 

 ोती ते जतच्या घामाघूम झा ेल्या चे ऱ्यावरून समजत  ोते. मायने यया पानाचे 

िोन गाठोडे के े एक छोटं मह्या डोक्यावर दि  ंअन् मोठं जतनं जतच्या डोक्यावर 

घेत .ं  

"माये, म ं  य भुक  ाग ी आन् त ान जब  ाग ी " 

"बर् बर् चा  थोडा पुढं इ ीर दिस ी की भाकरी खाऊ " 

 

सूयत  ळू ळू डोक्यावर येत  ोता तशा यया रानात उन् ाच्या  ाव् ा 

आमच्या अंगा ा जाळत  ोयया. सगळीकडे भयाण शांतता  ोती अधून मधून कोकीळ 

आपल्या सुरे  आवाजात यया ओसाड राना ा मंत्रमुग्ध करी. डोक्यावर मोठमोठी 

पानांचे गाठोडी घेऊन आम् ीं यया रानात ढेकळे तुडजवत जात  ोतो पुढेपुढे. यया 

रनरनयया उन् ामुळे आमच्या िोघांच्या ी घशा ा कोरड पड ी  ोती. शेवटी माय 

 ेका ा एक जव ीर गाव ीच.  

घाईघाईत आम् ीं यया जव ीरीजवळ गे ो एका ज रव्यागार ल ंबाच्या 

झाडाखा ी मायने गाठोडं टेकव ं माझं डोक्यावरचे गाठोडं उच ून खा ी ठेव .ं 
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पो र् याने पाणी काढ े सकाळपासून त ानेने तरसत अस ेल्या आम् ीं िोघांनी ी 

घटाघटा पाणी प्या े. सोबत आण े ी भाकर सोड ी िोघांनी ी खाल् ी. थोडा वेळ 

जवश्रांती घेऊन पुन् ा गावच्या  दिशेने जनघा ो.  

डोक्यावर ओझं असल्यामुळे माय झपाट्याने अंतर कापत  ोती मी ी 

छोटसं गाठोडं घेऊन जतच्या मागे पळत  ोतो. चांग े एक िीड तास चा  ो तरी 

गावचा रस्ता  ागत नव् ता. ययामुळे माय आणखीच घाबर ी. कारण अर्धयात 

तासाच्या आत तो रस्ता  ागाय ा  वा  ोता तरी ी यया रस्ययाचा अजून थांगपत्ता 

 ागत नव् ता. आजूबाजूचा  जशवार माय ा अनोळखी वाटत  ोता.  

आपण रस्ता चुक ो   ेमायच्या  क्षात याय ा वेळ ना ी  ाग ा. थरथरयया  ाताने 

घाम पुसत माय म ा म् णा ी,  

"संज्या, ह्यो आप ा जशवार ना ी. आपल्या ा चकव्यान भटकव ं. आपण 

िसुऱ्याच गावच्या जशवारात चा  ो. " 

चकवा नाव ऐकून आता म ा ी घाम िूटाय ा  ाग ा. चकव्याच्या अनेक 

गोष्टी आजण अनुभव भावदकतल्या  ोकांचे  मी ऐकून  ोतो. अगोिर चकवा माणसा ा 

दिशा ीन करून भ तीकडेच नेतो ययानंतर चकवा जी दिशा िाखवी  ययाच दिशेने 

तो माणूस चा ाय ा  ागतो शेवटी एकाद्या जव ीरीत ढक ून ययाचा जीव घेतो. 

मायने आपल्या डोक्यावरचे गाठोडे एका मोठ्या झाडाखा ी टेकव े माझं ी गाठोडं 

खा ी ठेव  ेअन् म ा म् णा ी,  
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"  ेपाह्य संज्या मी या झाडावर जावून एखािा रस्तादिसते का ते पाह्येतो  

मी खा ी येई ोक तु अजजबात येथून   ू नकोस " 

"ना ी माये " 

यया मोठ्या अजनाच्या झाडावर माय चढ ी. शेंड्यावर जावून आडवा  ात 

 ावीत मायने िरूवर नजर दिरव ी. नांगराची मोठमोठी ढेकळे आजण घनिाट झाड़ी 

व्यजतररक्त मायच्या नजरे ा िसूरे का ीच दिसत नव् ते.  

"दिस ा का ये मााँ रस्ता " 

मी खा ून आरोळी ठोक ी.  

"ना ी रे बुवा, का ीच दिसयना म ं" 

माय रडक्या आवाजात झाडावरुन उतरत म् णा ी.  

आता आपल्या ा गावचा रस्ता भेटणार ना ी आजण आपण या रानातच 

भटकत राहू या भीतेने माय थरथरत  ोती. मायचा चे रा सुन्न झा ा  ोता. जत ा 

का ीच सुचत नव् ते, काय करावे अन् कुठे जावे. माय सारखा पिराने चे ऱ्यावरचा 

घाम पुसत  ोती. जतच्यात आता गाठोडं उच ाय ा ी ज म्मत नव् ती. थरथरययां 

 ातान े ात जोडीत मायने रानच्या आसराया माय ा नवस बो  ा.  

"य ेआसराया माय! सांभाळ ग म ं अशी भटकवू नको. गावचा रस्ता पटकन 

गवसूि ेमी तु ं नारळ िोडीन " 
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आसराया माय ं नवस बो ल्यावर मायच्या अंगात ताकत आ ी आजण 

जत ा मनोमन अस ेवाट  ेकी चकवा आता आप ं काय भी वाकडे करणार नाय. 

मायने एका  ाताने गाठोडं उच ुन माझ्या डोक्यावर ठेव  ंअन् तीने ी स्वतःचे 

गाठोडे खसकन उच ुन डोक्यावर घेत .े एका नव्या उमेिीने ती म ा म् णा ी,  

"चा  आता  वकर, आपल्या ं दिस माळवायच्या आत गावात जायचं" 

समोर येई  ती राने पायाखा ी तुडजवत आम् ीं पुढेपुढे जात  ोतो. आर या 

पार   े ठरवूनच माय अन् मी जनघा ो  ोतो. सूयत आता पजिमेकडे झुकत  ोता 

पायाखा ची साव ी आता सात आठ िुट  ांब झा ी  ोती. सूयातच्या झोंबणाऱ्या 

 ाव् ा आता थंड्या वाऱ्यात पररवर्ततत झाल्या  ोयया. ययां उन् ात ी थंडाव्याचा भास 

 ोत  ोता. पुढेपुढे जमीन ी ज रवीगार दिसत  ोती. चा ता चा ता माय अचानक 

थांब ी. माय िरूवर का ीतरी पा त  ोती. मायच्या चे ऱ्यावर आता आनंि वाटत 

 ोता. माय ा गावचा रस्ता भेट ा   ेम ा न सांगताच समज े.  

"संज्या, ती बघ आपल्या तळ्याची पाळू! गवस ा रे बाबा एकिाचा रस्ता 

गावचा " 

गावचा जशवार आजण रस्ता बघून आमच्या पाया ा वेग आ ा. आम् ी आता 

यया ंरस्ययाने पळतच सुट ो.  
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इकडे माझे वडी  आजण भावंडे परेशान झा ी  ोती. वडी  िोन तीन 

जशवार शोधून थकून बस ा  ोता. ल ंबाबुद्धाची बायको अन् मु गा अजून परत ना ी 

आ ा  ी बातमी साऱ्या बुद्धवाड्यात अन् मांगवाड्यात वाऱ्यासारखी पसर ी. माझी 

भावंडे रडाय ा  ाग ी  ोती. ययांची समज घा ाय ा माझ्या काकू आमच्या 

िारातच बसल्या  ोयया.  

सूयातचा मोठा  ा बुंि गोळा आता जजमनीत जाण्याच्या तयारीत  ोता 

तोच पत्रावर बस ेल्या सुर्धयाने आरोळी ठोक ी,  

"ओ काका, आ े  ो संज्या अन् ययाची माय. खा त च्या वाटेनं याय े. " 

  ेऐकून माझ्या वजड ांनी आजण भावंडांने खा च्या वाटेने धाव घेत ी. 

आमच्या जवळ येऊन अगोिर आमचे गाठोडे घेत .े घरी पोचल्यावर मायने घड े ी 

क ाणी सांजगत ी अन् काना ा  ात  ाव ा अन् म् णा ी,  

"पुन् ा एकटी कव् ाच जाणार नाय टेंभरीची पानं तोडाय ं रानात " 
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                            3 

ढगाळ े ं वातवरण आता काळकुट्ट  ोऊन भेगाळ ेल्या जजमनी ा तृप्त 

करण्यास आतुर झा े  ोते. माझा बाप  सारी कामे पटापट उरकून, जनवांत पावसाची 

वाट बघत बस ा  ोता. आज मंगळवार, आज आमच्या गाविेवीचा वार. आमची 

गाविवेी  य कृपाळु नाव जतचे आईमाय. ती साऱ्या गावचे रक्षण करते, अस े

  ानपणापासूनच ऐकत आ ो. आमची गाविवेी आमच्या गावच्या जशवारात एका 

मोठ्या डोंगरावर जस्थत  ोती. जत ा कुणी स्थापीत के े? कधी के े?   े कुणी 

जवचारत पण नाय आजण कुणी  सांगत भी नाय. पण एक गोष्ट मात्र सवत आवजूतन 

सांगतात की, जत ा बायकांची साव ी सदु्धा चा त ना ी. म् णून जतच्या डोंगराच्या 

आजुबाजु ा बायकांना सक्त मनाई  ोती. आजण िसुरी गोष्ट जत ा आण े ा प्रसाि 

जतथेच संपवायचा तो प्रसाि घरी नेण्यास पाबंिी असे. आजण या िोन् ी ी गोष्टीचे 

अद्याप ी काटेकोरपणे आमचे गावकरी पा न करतांना दिसतात. ती साऱ्या गावाची 

म् जें आमची ी आईमाय. आई ी आजण माय ी. पण म ा एक गोष्ट जतथ ी ने मीच 

खटकत  ोती. ती माझी आईमाय असून ी म ा जतच्या गाभाऱ्यात जावून जतचे िशतन 

घेण्यास का मनाई  ोती? आम् ी मांगा बुद्धाचे पोरं जतचे बा रेूनच िशतन घेण्या 

धन्यता मानीत. याचा कुणी जवरोध ी के ा ना ी आजण  ी प्रथा ी कुणी बंि के ी 

ना ी.  

आता  वकरच पावसाळ्या ा सुरुवात  ोणार म् णून सारेच गावकरी 

आईमायच्या डोंगराकडे धाव घेत  ोते. जवशेष म् णजे जतथे बनवण्यात येणारा 
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गोडभात आम् ा मु ांना िार आकर्षतत करी. ययामुळे िर मंगळवारी आम् ी मु े यया 

आईमायच्या डोंगरावर जात असो. पण आज माझा बाप ी जतथे गोडभात जेवण 

घा णार, ययामुळे मी िार आनंिी  ोतो.  

आज माझा बाप गोडभात जेवण घा णार याची चुणूक  ागताच, मी 

माझ्या साऱ्या जमत्रांना सकाळीच आमंजत्रत के े  ोते. ययामुळे सारे माझे जमत्र सकाळी 

आंघोळ केल्यानंतर माझ्या घरासमोर जम े  ोते. माझ्या वजड ांनी आम् ा मु ांच्या 

 ातात िोन दक ो तांिळू, एक दक ो गूळ, एक नारळ, िोन अगरबत्ती, सनकाड्या, 

माचीस, कळशी, भगु ं अस ेसामान िऊेन पुढे जाया ा सांजगत े. आम् ी आनंिीत 

 ोऊन प्रययेकाने  ातात  एकएक वस्तु घेऊन आईमायच्या डोंगराकडे रवाना झा ो. 

बौद्धवाडा, मांगवाडा पार केल्यानंतर शेवटची  सामट संपल्यावर बायकांची 

 ागणिारी आ ी तेथून आम् ी थोड्या कावऱ्या बावऱ्या नजरेने पुढे पुढे जाऊ  ाग ो. 

आमच्या टोळी ा बघताच झुडपाच्या आडोशा ा बस ेल्या बायका ताडकन उभ्या 

रा त  ोयया आजण आम् ी पुढे गेल्यावर पुन् ा खा ी बसत  ोयया. आम् ी मात्र माझ्या 

बापानं दि े ं साज यय घेऊन चुपचाप पुढेपुढे जात  ोतो. चा ता चा ता यया 

बायकांना बघून माझ्या मनात गोंगावत अस े ा प्रश्न माझ्यापेक्षा स ा वषातनी मोठा 

अस ेल्या दिल्या काका ा जवचार ा,  

"दिल्या काका, आपण माणसाच्या  ागणिारीत जातो तव् ा आपल्या ा 

पाहून माणसं तं उठत ना ीत!  

मंग ह्या बाया का उभ्या राह्यतात? " 
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माझे   ेकेवी वाने उत्तर ऐकून दिल्या काका  सत  सत म् णा ा,  

"तु  ंआता सांगून काय िायिा नाय. तु मोठा झा ा की कळ  समि ं" 

आजण  सत  सत बंड्या ा बो  ा,  

" ो की ना ी रे  बंड्या " 

 ो....  ो.....  ो... आजण सारेच  साय ा  ाग े. मी मात्र ययांच्या सोबत 

पुढे पुढे चा तच राज  ो. बायकांची  ागणिारी संप ी की साठ सत्तर पाव ावर 

श्तमशान भूमी  ाग ी, तशी मनात िड े ी भीती कुजबुज करू  ाग ी अर्धयात रात्री 

याच रठकाणावरून  टीटवी जोरजोरात बोंब त असते. जेंव् ा 

रातच्या ा  श्तमशानात े भूत जागे  ोतात  तेंव् ाच ती ओरडते, असे सुतारीन 

म् ातारी आम् ां ा सांगत असे. ययामुळे मी मु ांच्या मधोमध ययांच्या आडोशाने 

चा त  ोतो. तो रस्ता कच्चा  ोता. बै  गाडीच्या चाकाने  तो ि ुरेी रस्ता दिसत 

 ोता. ययात भुसभुशीत माती आजण िगड या व्यजतररक्त का ी ी नव् ते. आम् ी ययाच 

रस्ययाने पुढेपुढे जात  ोतो. यया रस्ययाच्या कडे ा थोड्या थोड्या 

अंतरावर  गो आकार जळ ेल्या राखेच्या मधोमध िगड उभे के े े दिसत  ोते. यया 

िगडाकडे बोट िाखजवत दिल्या काका आम् ां ा सांगत  ोता, 

" ी  बघा! मराठ्याच्या गज्याच्या अज्याची राख, मागच्या मज न्यात 

यया ा इथंच जाळ ं व् तं. ती पुढची गण्या मांगाची राख.” 
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तो िाखवत असतांना आम् ी मु े मात्र का ी न बो ता चुपचाप ययाच्या 

मांगे मांगे चा त  ोतो. श्तमशानभूमी संपल्यावर दिल्या काका आम् ां ा म् णा ा,  

" ा बघा, मुत्रीचा ओढा,  ा संप ा की आईमायची जशव चा ू व् णार. 

पाऊस नसल्यामुळे ओढा कोरडाच  ोता. ययात ी उन् ाने ताप े ी ती शेवाळ कडक 

व पांढरी झा े ी संपूणत ओढ्यात दिसत  ोती. तेथून आईमायचा  ओटा  आम् ां ा 

टाळसर दिसत  ोता. मुत्रीचा ओढा संपल्यावर दिल्या काका ने एकच गजर के ा,  

" बो ा आईमाय की, “ 

आम् ी सवातनी जोरात प्रजतर्धवनी के ा,  

"जयssssss"  

आता आम् ी आईमायचा डोंगर चढत  ोतो. आमच्या अगोिर ी जतथे 

गोडभात घा ाय ा मराठ्याची पाच पंचवीस  मु े आ ी  ोती. आम् ी आईमायच्या 

जवळ गेल्यावर दिल्या काकाने  पुन् ा एकिा गजर के ा,  

"बो ा आईमाय की" 

"जयssssss" 

आता मात्र आम् ां ा यया मराठयांच्या पोरांनी ी प्रजतसाि दि ा आजण तो 

डोंगर साऱ्यांच्या आवाजाने िणाणून गे ा.  
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गजर झाल्यावर दिल्या काकांनी ओट्याच्या खा ीच अगरबत्ती  ाव ी 

आजण सवाांनी आईमायचे खा ूनच िशतन घेत .े मराठयांची मु े मात्र वर गाभाऱ्यात 

बस ी  ोती. आजण आम् ी मांगा बुद्धाचे खा ी. आमच्या गावाची आईमाय म् णजे 

गावा शेजारच्या एका डोंगरावर 20/20 च्या मोठ्या ओट्यावर ि ा बारा  शेंिरू 

िास े े िगड. जतथे ना मंदिर ना पुजारी. पण जतथे अस ेल्या साऱ्या  झाडांच्या 

िांद्याना चोळीचे खण आजण ज रव्या बांगड्या  टकव ेल्या  ोयया. ययामुळे तो डोंगर 

िसुऱ्या डोंगरापेक्षा जभन्न भासे. सारे गावकरी जतथे िशतना ा  िक्त मंगळवारीच येत 

असत. इतर दिवशी जतथे कुणी दिरकत ी नसे.  

दिल्या काकानी तीन  मोठ्या िगडाची चु  बनव ी. ययावर भगू ं ठेव ं. ययानंतर 

चु , सनकाड्या टाकून पेटव ी नंतर तीन चार  ाकडं टाक ी. भगूल्यात पाणी 

सोड .े पाण्या ा उकळी आ ी की ययात तांिळू आजण गूळ सोड ा. गोडभात 

बनेपयतत माझा बाप आजण बौद्धवाड्याती  आणखी का ी मंडळी आ ी. गोडभात 

तयार झाल्यावर माझ्या बापाने  सवाांना आवाज दि ा,  

" या रे प्रसाि घ्याय ं. " 

माझ्या बापाचा आवाज एकून सारेजन आमच्या भोवती गोळा झा े. 

सारेजन एका पंगतीत मांडकूळी घा ून बस े. माझ्या बापाने व दिल्या काकाने 

सवाांना  जबबाच्या पानावर गोडभाताचा प्रसाि दि ा. सवाांनी आईमायच्या गजर 

घेऊन प्रसािाचा आस्वाि घेत ा. आजण आपआपल्या घरी रवाना झा े.  
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मनसोक्त वारा वा त  ोता. जोरजोराने येणारी ती थंड वाऱ्याची  ाट 

अंगा ा मो ीत करीत  ोती. यया जपसाट वाऱ्यात रस्ययाने चा णाऱ्या स्त्रीचे रूप 

पुरुषांना भारावून टाकत  ोते. जतच ेवाऱ्याने उडणारे केस, सारखा डोक्यावरुन खा ी 

येणारा जतचा तो पिर, जणू का ी वारं जत ा आल ंगनच िते  ोतं आजण ययाच्या 

स्पशातने ती मनमो ीत  ोत  ोती. बारीक मातीचे कण आजण वाळ े ा पा ापाचोळा 

यया सुसाट वाऱ्यासोबत साऱ्या गावात संचार करीत  ोता. ययामुळे माझ्या मायने 

आम् ां ा घरातच कोंडून ठेव  े ोते. मी मात्र िरवाज्याच्या तुटक्या िळीतून  ी सारी 

िशृ्तय बघत  ोतो.  

गे  ेचार पाच दिवस वा णारे वारे अचानक शांत झा े. आम् ी यया दिवशी 

बा रेच बाजा टाकून झोप ो  ोतो. अचानक आकाशातून मोठमोठ्या एकेका टपोऱ्या 

थेंबाचे जजमनीवर आगमन झा े. गरम उकळयया ते ात जसे भजी तळून वर येतात 

अगिी तसाच पावसाचा एकेक थेंब यया कोरड्या मातीवर तळून जनघत  ोता. अंगावर 

पावसाचे थेंब पडत  ोते तरी ी आम् ी साखर झोपतेच  ोतो पण माझ्या बापाने 

आम् ा सवाांना आवाज दि ा.  

"उठा रे पोर ो! पाऊस या  ाग ा. बाजा जभजती , च ा  वकर घरात!" 
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माझी माय आम् ां ा अगोिर घरात घेऊन गे ी नंतर बाजेवरचे गोिडी 

जमा के ी तोपयांत पावसाने जोर धर ा  ोता. पावसाच्या तावडीतून आम् ी सुट ो 

पण आमच्या बाजा मात्र ओल्या  ोऊन वाकड्या जतकड्या झाल्या  ोयया. यया सरळ 

करून ययावर गोिडी टाकताना माझ्या माय बापाचे नाकी नऊ आ े. 

पावसाचे  आगमन झाल्यावर जजमनीच्या आजण पावसाच्या पज ल्याच जम नाने एक 

न्याराच सुगंध येत  ोता. तो सुगंजधत वास आम् ा मु ांना यया मातीच्या आजण 

पावसाच्या पाज ल्या जम नात जण ूआमंजत्रतच करीत  ोता. मनोमन तर माझी आजण 

माझ्या भावंडांची खूप ईच्छा झा ी  ोती यया पावसात मनसोक्त जभजायची पण यया 

भयाण अंधारात आमची बा रे जाऊन खेळाय ा पाचरत  ोती. पावसाने आता मात्र 

जास्तच जोर धर ा.  ग्नात जसा जोरजोरात बाँडबाजा वाजावा तसा आमच्या 

 ोखंडी  पत्राच्या घरात आवाज येत  ोता. छोट्या छोट्या टपोऱ्या थेंबाचे आता 

मुसळधार पावसात रुपांतर झा े  ोते. माझ्या घरावर तो मुसळधार पाऊस येवढ्या 

जोरजोरात आिळत  ोता की, माझ्या शेजारी बस े ा माझा भाऊ काय बो तो   ेी 

नीट ऐकू येत नव् ते. माझा बाप मात्र पत्राचे काण ेकोणे न्या ळीत  ोता. कुठून पाणी 

गळते का ते बघत  ोता. ज्या पत्रांच्या जोडातून पाणी घरात गळत  ोते जतथे 

 ाकडाच्या दढप ीचे वटगन  ावून पाणी थांबजवत  ोता. जजथे पाणी गळण ंथांबत 

नव् ते जतथे गळयया रठकाणी मोठ  भगू ं  ाऊन घर ओ ं  ोण्यापासून वाचवत  ोता. 

माझी माय मात्र िवे् ाऱ्या जवळ  बसून  ात जोडून िवेा ा प्राथतना करीत  ोती,  

"िवेा असाच पाऊस येऊ िरेे पावसाळाभर!  

अन् जमीन या वषी चांग ी जपकू िे! " 



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   38 
 

आमच्या यटाळातल्या जजमनी आमच्या बापजाद्याच्या कोरडवाहू, 

खडकाळ, मूत ं की जचभडणाऱ्या  अन् चांिण्याच्या उजेडात वाळणाऱ्या. ययामुळे 

साऱ्या यटाळाची कुणभीक  ी पावसावरच अव ंबून असे.  

पाऊस रात्रभर धो धो करीत पडत  ोता. घराच्या पत्रावर धो धो कोसळणारा पाऊस 

अन् यया पत्राचा ककतश आवाज, झोपेने कधी जगळून घेत ा ते कळ ेच ना ी. पण 

माझा बाप मात्र जागा  ोता. पाऊस चा ू  ोता ययामुळे बापाच्या डोळ्यापुढ आता 

शेतच दिसत  ोतं. तो मनातल्या मनात जवचार करीत  ोता.  

"तीन चार वषे मसोबा ा बोकडं काप ा ना ी म् णून गेल्यावषी  य 

जवपरीत घड ं. काढणी ा आ े ं पीक िवेांनी वाऱ्या वावधानानं साऱ्या जशवाराचं 

मातीत जमळव ं. म् सोबा  य कोप ा आपल्या यटाळीच्या जशवारावर, काय भी के ं 

तरी यंिा पेरणीच्या अगोिरच म् सोबा ा बोकडं कापावा  ाग " म् सोबा आमच्या 

शेतात ा साऱ्या यटाळीचा िवे. कुणी म् णते तो आमचा पूवतज आ  ेकुणी म् णते तो 

आमच्या पूवतजांनी जतथे स्थापन के ा. एवढं मात्र नक्की आ ,े जेंव् ा आमच्या पूवतजा ा 

ती जमीन जमळा ी तेंव् ापासूनच तो जतथे असणार. कारण तो िक्त आमच्या 

यटाळीचाच पूजनीय  ोता आजण तेंव् ापासूनच  गंामाच्या वेळी पीक कापणी 

अगोिर यया ा कोंबडे बकरे कापण्याची प्रथा असे . िरवषी माझे चु ते काके यया 

म् सोबा ा पीक कापणी अगोिर कोंबडे बकरे कापत पण गे  ेतीन वषे कोंबडे तर 

िरुच पण साधं नारळ ी कुणी िोड े ना ी. ययाचाच प्रकोप झा ा अन् गेल्यावषी 

सोसाट्याचं वारं वावधान झा ं अशी माझ्या बापाची समजूत  ोती. "का ी झा े 

तरी पेरणी करण्याअगोिरच म् सोबा ा बोकड कापायचा ना ी तर िवे काय जवपरीत 
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करे  याचा नेम नाय " जवचार करता करता माझा बाप ी यया ककतश आवाजात झोपी 

गे ा. पाऊस मात्र आमच्या पत्रावर ढो  वाजवतच  ोता.  
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5   

 

 

 पूवेकडे नुकतेच तांबट िुटत  ोते. पाऊस आता पूणत बंि झा ा  ोता. 

का च्या वातावरणात आजण आजच्या वातावरणात जमीन आसमानचा िरक 

जाणवत  ोता. का  परवा ज्याचा थांगपत्ता ी नव् ता ते बेडूक आज जागोजागी ड्राव 

ड्राव करत  ोती. रात्रभर मुसळधार पावसात जभज े े पक्षी आप े ओ े पंख घेऊन 

थंडीने कुडकूडत तारावर बसून दक जब त  ोती. रात्रभर जभज े ी कुत्रे ी 

गोवऱ्याच्या डाळणात बसून िोन् ी पायात नाक खुपसून कुडकूडत  ोती. गे ी स ा 

म ीन ेताप े ी आजण भेगाड े ी जमीन आजण घामाने ओ ेलचंब  करणारी ती  गमी 

ना ीशी  ोऊन कधी एका रात्रीतच थंडीने आप े साम्राज्य साऱ्या मु ुखावर 

प्रस्थाजपत के े ते कुणा ाच कळ  ेना ी. 

माझा बाप भल्या प ाटेच उठ ा. चु ी जवळ गे ा चु ीत रात्री जळा े ी 

राख अन् कोळसे  ोते, ययात ा एक कोळसा  ातात घेत ा  ातान े यया ा  तोडून 

तोंडात घात ा िाताने यया ा करत करत चावून बारीक के ा अन् एक बोट तोंडात 

घा ून िात घासत घासत यटाळीत ा सवातत वयस्कर चु त काका नथुकाका कडे 

गे ा. नथुकाकाचा िरारा िक्त यटाळीतच नव् ता तर अख्या गावात  ोता. ययांना 

थोडीिार वैदिक जवद्या अवगत  ोती. गावात कुणी ी बीमार पड े, भूत प्रेत ा 
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भ्या े, कुणाच्या भूत अंगात घुस ,े कुणा ा भानामती करणी के ी तर तो 

नथूकाकाकडे जात असे. या सवत बीमारी ा नथुकाकाकडे एकच इ ाज असायचा, 

सोन तांबडीची एक बट घ्यायची ती  ातात घेऊन का ीतरी मंत्र पुटपुटायचा अन् 

िंुकर मारून यया ा एक एक अशा नऊ ि ा गाठी बांधायचा. नंतर यया बीमार 

व्यक्तीच्या गळ्यात ती मंतर े ी बट बांधायचा. ययानंतर िवे् ाऱ्यात जळा ेल्या 

अगरबत्तीची जचमुटभर राख घेऊन, एका ग् ासात पाणी घेऊन पुन् ा मंत्र पुटपुटायचा 

आजण ती राख थोडी थोडी यया ग् ासात सोडायचा. मंत्रोच्चार झाल्यानंतर यया 

ग् ासात  े पाणी आपल्या  ातात घेऊन अधे पाणी बीमार व्यक्तीच्या डोळ्यावर 

मारायचा अन् अधे पाणी यया ा प्याय ा द्यायचा. झा े, बीमार माणूस क्षणातच 

ताडकन उठून चा ाय ा  ागी. नथुकाका यटाळीत वडी धारा असल्यामुळे सारेजन 

यया ा जवचारूनच म यवाचे कामे करीत असत. ययामुळे माझा बाप ी म यवाचे 

बो ण्यासाठी ययांच्याकडे आ ा  ोता.  

"काका........” 

“य”े 

“नथ ुकाका! ह्यायस का घरात...? " 

“कोण?” 

“ल ंबा......” 

“य ेये,  आत ये....... " 
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तसा माझा बाप नथुकाकाच्या घराच्या चार िुटाच्या चौकटीतून खा ी 

वाकुन आत जशर ा.  

"य ेल ंबा ये, बस! ये..... ते पोतं आन  ये ल ंबा ा बसाय " 

"राहुद्येनं काका पोतं कशा ं....? िसुऱ्याच्या घरात थोडा बस ों. 

आपल्याच घरात पोतं कशा ं? " 

शेणाने सावर ेल्या आंबट ओल्या पोतऱ्यावर माझा बाप तसाच बस ा.  

"काय ल ंबा........ तब्येत बरी  ाय ना रे? " 

" ो काका.... एक गोष्ट सांगायची  ोती तु ं म् णून आ ो पाह्यटं पाह्यटं " 

"बरं सांग......... " 

" काका, आवंिा  पज  ाच पाऊस जोरिार झा ा. आता वावरात वळानी 

झा ी की ना ी संमिी माणसं पेरणी सुरू करती . पण म ा इचार  ाये यंिा पेरणी 

आजधच आपल्या म् सोबा ं बकरं  कापावं. तु  काय म् णणं  ाये ते म ं सांग म् जंी 

मी पुढच्या तयारी ा  ागतो.” 

"तु मह्या मनात ं बो  ा ल ंबा! अरे, आपण तीन वषे यया िवेाकडं साधं 

दिरकून भी पाह्य ं ना ी. म् णूनच िवेानं आप ं सोन्यासारख पीक गेल्यावषी धूळीस 

जमळव ं. बर् झा ं तो आपल्या जपकांवर कोप ा. जर ययों आपल्यावर कोप ा असता 

तर दकती जवपरीत झा ं असतं...... " 
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" ो काका...... म ं पण तेच वाटते....... म् णुनच मी तुह्यापाशी आ ो. तु 

एकिा  ो म् ण ं की मी पुढच्या कामा ा  ागतो. " 

"अरे यात काय पूसायचं! िवेाच्या कामासाठी मी काय तु ं ना ी म् णतो 

का.....? जाय, तयारी ा  ाग! तु  ंकशाची भी गरज पड ी तर मी  ो. भाकर, 

कोड्यास बनवाय ा तुह्या बायको सोबत तुह्या काकी ा पण घेऊन जा! " 

" ो काका येतो मग? " 

एकिाचा मुसळधार पडून पाऊस शांत झा ा  ोता. सकाळ  ोताच 

साऱ्यांच्या घरावर सोनेरी रंगाचे  कोवळे ऊन पड  े ोते. सकाळी सकाळी बायका 

माणसांची जव ीरीवर एकच धांि  उडा ी  ोती. एखािा छोटासा गुळाचा खडा 

जजमनीवर पड़ता यया खड्याभोवती जसे मुंगळे गोळा  ोतात तसेच का ीसे पाणी 

भरण्यासाठी यया जव ीरवर बायका माणसांची गिी झा ी. सवतजण बाल्टीने पाणी 

काढून आपापल्या  ांड्यात ओतत  ोते. पाऊस पडून गेल्यामुळे सारीकडे जचख ामुळे 

चीकचीक झा ी  ोती. चा ताना खा ी बघून चा ावे  ागत अस ेना ीतर  कोण 

कधी कुठे पडे  याचा नेम ना ी. यटाळातल्या भावकीच्या आजण माझ्या बापाच्या 

जवचाराने आजचा दिवस मसोबा ा बोकड कापायचा दिवस जनजित झा ा  ोता. 

ययामुळे माझा बाप आजण माय सकाळपासूनच कामाच्या गड़बड़ीत  ोते. सवत 

सामानाची बांधाबुंध झाल्यावर माझा बाप गोरेगाव ा बच्छर भाई ा सांगण्यासाठी 

गे ा.  
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माझ्या बापाने यटाळीती  सवत जण व गावाती  जनवडक  ोकांना 

सकाळीच आमंत्रण दि े  ोते. ल ंबा आज मसोबा ा बोकड कापणार,   ेसमजताच 

परश्तया मांगाने प ाटेच जाऊन आमच्या शेतात िारू काढण्यासाठी  ातभट्टी  ाव ी. 

माझा बाप िोन दिवस अगोिरच कापण्यासाठी बोकड घेऊन आ ा  ोता. नुकताच 

वाढी  ाग े ा कोवळा बोकड तो, ययाचे नुकतेच लशंगोटे वर येत  ोते. मायच्या अन् 

बापाच्या आिेशानुसार यया ा मीच चारण्यासाठी घेऊन जात असे. मायने  ांब चक 

िाव ंययाच्या गळ्या ा बांधून माझ्या  ातात दि  ं ोते. आजण म ा म् णा ी  ोती, 

"याचं चऱ् ाट सोडू नको! वढ्या जवळच्या पांिी पांिीनं चारुन घरी घेऊन 

ये " 

ययामुळे गे ी िोन दिवस मी ययाची सेवा करीत  ोतो. म ा तो आता 

जमत्रासारखा झा ा  ोता. पण आज यया ा कापणार याचे िःुख ी वाटत  ोतं. यया ा 

काप ुनये म् णून मी माय ा बो त  ोतो.  

"मााँ! " 

"काय रे? " 

"या बोकड्या ं काप ूनको म् णून बापू ं सांगनं! " 

"काहून! " 

"आये, म ं आता ययों सोबयया सारखा झा ा. मी यया ं रोज नेईन 

चाराय .ं सांगन बापू ं कापू नको म् णून! " 
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माझी माय माझ्या तोंडावर मायेने  ात दिरवून म ा बो  ी, 

"ना ी माय, तूह्या बापानं तुम् ी सुखाचे र ाव म् णून ह्यो बोकड आण ा.  

आप ा पूवतज आपल्यावर कोप ा ना, म् णून ह्यो आपल्या शेतातल्या मसोबा ा 

कापायचा. चा   वकर आवर, यया ा शेतात घेऊन जायायचं " 

माझ्या मायच्या सोबती ा माझ्या तीन चार काक्या  ोयया. साऱ्याजनी 

 ळि, मीठ, मसा ा,  सूण, कांिा, भगू ं, पळी, टोप ं,  ांडा, ज्वारीच पीठ असे 

मेजवानीचे सारे साज यय घेऊन शेताकडे रवाना झाल्या. जाण्या अगोिर माझी माय 

म ा बो  ी, 

" वकर ये रे यया बोकड्या ा घेऊन शेतावर. तु ा बाप एक िोन घंट्यात 

येई  शेतात बछर भाई ा घेऊन. " 

मी मान   व ी तशा यया साऱ्याजनी सामान घेऊन शेताकडे रवाना 

झाल्या. घरा समोर एक खुट्टी ठोकून जतथे यया बोकड्या ा बांध े  ोते. ययाच्या जवळ 

मी गे ो ययाच्या पाठीवरून  ात दिरव ा. ययाच्या पाठीवरून  ात दिरवत 

असतांना तो आनंिाने मे.... मे..... मे.... करीत  ोता. मी यया ा सोड े  ातात चऱ् ाट 

घेऊन शेताच्या दिशेने जनघा ो. िःुखी  ोऊन मी यया ा पुढे पुढे घेऊन जात  ोतो. 

तो मात्र आनंिाने उड्या मारीत रस्ययाने माझ्या पुढे पुढे चा त  ोता. जवजवध झाड े

वे ीच्या पानांचे  चके तोडाय ा तो आतुर झा ा  ोता. पण यया मुक्या 

जीवा ा  काय मा ीत की, आज यया ा कापण्यासाठी मी घेऊन जात आ .े मुळात 

यया ा कापण्यासाठीच जवकत घेत  े ोते. शेतात पोचल्यावर मी यया ा बांधावर 
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चारत बस ो  ोतो. थोड्या वेळान ेमाझ्या मायने म ा खा च्या शेतातून आवाज 

दि ा,  

"य ेपोरा..... येरे यया ा घेऊन इकडं " 

मायचा आवाज ऐकल्यावर मी  गेच खा च्या शेतात माय जवळ गे ो. 

माझ्या मायने अन् काक्यांनी जमळून सारी तयारी के ी  ोती. कांि,े अिरक,  सूण, 

कापून मीठ मसाल्यासज त सारे साज यय मोठ्या भगूल्यात तड़क्यासाठी आतुर झा ं 

 ोतं. आम् ी सवतजन आता माझ्या बापाची वाट बघत  बस ो  ोतो. तोच िोन 

माणसांच्या बो ण्याचा आवाज आमच्या कानी आ ा. मी जरा समोर टेकडीवर 

जावून बजघत  ंतर माझा बाप अन् बच्छर भाई पांिीतून येत  ोते. ययांना बघताच 

मी माझ्या माय ा आवाज दि ा, 

"य ेमाये..... आ े ये बाप ू! " 

  ेऐकताच माझ्या मायने दिवा, अगरबत्ती, शेंिरू, कंुकू एका प् ेट मधे 

मांडाय ा सुरवात के ी. माझ्या बापासोबत आ े ा बच्छर भाई म् जंी मोठा तगडा 

माणूस. अंगावर कमीज़, खा ी  ंुगी घात े ी, उंच अंगात भर े ा पै वानांसारखा, 

डोक्यात गो  मुजस् मांची टोपी, जमशा काढ ेल्या, ईतभर  ोंब े ी िाढ़ी, यया 

िाढ़ीवर तो सारखा  ात दिरवत अस.े ओठ, जीभ, िात सवत तोंड पान खाऊन खाऊन 

 ा  भडक झा े ं. आजण  ातात एक भ ी  मोठी सुरी. ययाचं सूरीने तो  बोकड्या ा 

  ा  करणार  ोता. तोंडात पान चघळत चघळत तो यया बोकड्या ा न्या ळीत 

 ोता. न्या ळता न्या ळता माझ्या बापा ा म् णा ा,  
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"अरे ल ंबा भाई...! दकत्ते का ज या? ये तो बच्चा  ग र ा  ैं! " 

"अरे  ााँ बछेर भाई, उधार खाते पे ज या...  गंाम को उसको रोकडा िनेेका. 

िवे को च ता  ैं! " 

"अच्छा अच्छा च ो दिर, मसोबा के पास जल्िी मुझे चोरजव ा भी जाना 

 ैं व ााँ एक गो रा खरीिा  ैं! " 

बछेर भाई ने अस ेम् णताच माझ्या बापाने सारे बारिाण  ातात घेऊन 

आम् ां ा म् णा ा,  

"च ा रे " 

तसे आम् ीं (म ी माय सोबत आ ेल्या काकू आजण मी ) ययांच्या मागोमाग 

चा त  ोतो.  

मसोबा ा जाण्यासाठी आम् ां ा ओढा पार करायचा  ोता. नुकताच 

मुसळधार पाऊस येऊन गेल्यामुळे ओढा खळखळून वा त  ोता. कमी खो ी बघून 

माझा  बाप आम् ां ा म् णा ा  

"येथून या! इथं पाणी जास्त खो  नाय " 

अस ेम् णत ययांनी बोकड्याचे पाय  ातात पकडून यया ा उच ुन खांद्यावर 

घेत  ेआजण तो ओढा पार करीत  ोते ययांच्याबरोबर आम् ी ी ओढ्यात उतरून यया 

बाजू ा गे ो. अजनाचे झाडे, वेळूची िाट झाडे, झुडप ेपार करीत करीत शेवटी आम् ीं 
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मसोबा जवळ आ ो. मसोबा  ा ओढ्याच्या प ीकडच्या बाजू ा  माझ्या 

यटाळीतल्या चु ययाच्या रानात  ोता. 

घनिाट गोचीडीच्या िाट झाड़ीच्या आत पाच िगड उभे करून बसव े ा 

तो मसोबा. गे ी तीन वषे कुणी ययाच्याकड ढंुकून ी पा ी े ना ी ययामुळे गोचीडीने 

यया ा वेढून घेत  े  ोते. ते पाहून माझ्या बापाने जवळा   ातात घेऊन कचाकच 

गोचीडीची िोकं साळ ी अन् िवेापुढची जागा मोकळी के ी. ययानंतर मह्या मायने 

वाटीतल्या  शेंिरूमधे गोडते  टाकून ययाचे जमश्रण के े आजण यया पाच िगडा ा 

 ावण.े शेंिरू  ावल्यावर ते पाच ी िगड टवटवीत दिसत  ोते. मह्या बापाने 

ताटात े  ळि कंुकू सवातत अगोिर यया बोकड्या ा  ाव े. तांब्यात  ेपाणी पाज े 

नंतर मसोबाचे िशतन घेत े. 

सवत पूजा झाल्यावर माझ्या बापाने अन् बछर भाईने यया बोकड्या ा घट्ट 

बांध े व आडवे पाड े. बोकड्याचे चारी पाय घट्ट बांधल्यामुळे तो पडल्या रठकाणीच 

ओरडत  ोता व बांध ेल्या िोरामधून मुक्त  ोण्यासाठी प्रयत्न करीत  ोता. बछर भाई 

धारधार चाकू घेऊन ययाच्या मानेजवळ बसून माझ्या बापा ा म् णा ा, 

"ल ंबा भाई जरा इस बोकडकी गरिन पकड़ना " 

तसे माझ्या बापाने यया बोकड्याचे मुंडके घट्ट िाबून पकड े. आता मात्र 

यया बोकड्याचे  ा चा ी बरोबर तोंड ी बंि झा े.   ेसारे ियनीय जचत्र बघून मह्या 

काळजाचे पाणी पाणी  ोत  ोते. एक जनष्पाप जीव िवेाच्या नावावर माझ्या समोर 

कापल्या जात  ोता. म ा मात्र ययाची िया येऊन ी यया ा बघण्या व्यजतररक्त 
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का ी ी करू शकत नव् तो. शेवटी बछर भाईने तो धारधार चाकू ययाच्या मानेवरुन 

दिरव ा. तशा रक्ताच्या चीळकांड्या माझ्या बापाच्या अन् बछर भाईच्या अंगावर 

उडाल्या आजण जजव वाचवण्यासाठी तडिडत अस े ा तो बोकड कायमचा शांत 

झा ा.  

डॉ बाबासा बे आंबेडकरांच्या समाजानी ल िं ू धमत ययागून बौद्ध धमत 

स्वीकारून 40/ 45 वषे  ोत आ ी तरी ी खेड्यागावात ा धमाांतर झा े ा म ार 

समाज अजून ी म ारच  ोता. 

आंबेडकरी जवचारांचा, बौद्ध तयवाचा आजण ययांचा िरूिरू पयांत संबध 

नव् ता. घराच्या िवेळीत एक िवे् ारं आजण लभंतीवर बाबासा बे आजण गौतम 

बुद्धाचा िोटो. खंडोबा, मसोबा सारखेच अजून िोन िवे आपल्या समाजात आ ीत 

असेच ययांची समजूत  ोती सकाळी िवेळीतल्या िवेांबरोबर ययांची ी पूजा  ोत 

 ोती.  

बोकड काप ा, बछर भाईने मस्त ययाची बोटी बोटी करून दि ी. 

बोकड्याच मुंडके अन् थोडं मटण घेऊन तो ययाच्या गावी रवाना झा ा. काप ेल्या 

मटणाचा ताबा आता माझ्या काकूनी अन् मायने घेत ा. ते सारे मटण टोपल्यात 

भरून पुन् ा आमच्या शेतात घेऊन गेल्या. िोन दिवस माझ्यासोबत मौज मजा 

करणाऱ्या बोकड्याचे मटण  ोते ते. ढीगभर सो  े ा  सण आजण अिरक च्या 

तडक्याने भाजीचा सुगंध साऱ्या रानभर पसर ा  ोता. सूयत आता वापसी ा जायच्या 

तयारीत  ोता मटण भाजी भाकरी बनवून तयार  ोती. थोड्याच वेळाने नथूकाका 
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जवठ्ठ  काका अशी भावदकत ी वडी धारी मंडळी रानात आ ी. ययांच्या  ातान े

मसोबा ा नैवेद्य िाखव ा एक भाकरी ययावर िोन तीन मटणाचे खड़े आजण 

अगरबत्ती  ावून सवाांनी मसोबा आजण आसराया मायचा जयजयकार के ा. सवतच 

भावदकच्या चे ऱ्यावर आनंि दिसत  ोता.  

"च ा, यटाळीत कुणीतरी िवेा ा बोकड काप ा ते एकिाचं बरं झा ं " 

अस े जोतो एकमेकास बो त  ोता. थोड्या वेळाने गावातून ते मंुग्या 

सारखी  ाईनच  ाग ी  ोती माझ्या शेतात. ज्या ा आवतण दि े तो ी आजण 

यया ा ना ी दि ं तो ी मटणावर ताव मारण्यासाठी येत  ोता. परश्तया मांगाकडून 

पावशेरी मारून सवतजण मटण भाकरीवर ताव मारत  ोते अन् डु त डु त जनघून 

जात  ोते. माझा बाप मात्र एकिाचा कायतक्रम पूणत झा ा अन् सवतजण जेवुन आनंिात 

जात आ ते ययाच खुशीत  ोता. झा ेल्या खचातची अन् उधार घेत ेल्या बोकड्याच्या 

पैशांची ययांना अजजबात लचंता नव् ती.  
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मागतशीषत मज न्यांचे ते दिवस  ोते. ज रवेगार गवत माणसांच्या डोक्यावर 

जाऊन डु त  ोतं. भुंगे, सोनदकडे, िु पाखरे, नाकतोड़े, मधमाशांनी यया घनिाट 

अन् ज रव्यागार रानात नुसता  िैौस घात ा  ोता. धूऱ्यावरचे गवत इतके वाढ े 

 ोते की, या वावरातून यया वावरात आवाज़ ी जात नव् ता. सुगीचे दिवस जवळ 

आ े  ोते जमरगात पेर े े जपक,  ळू ळू कापणी ा येत  ोते. यटाळीत े सवत आता 

जपक कापणीचीच वाट बघत  ोते. ज्वारीचे कणसं िाण्याने भरगच्च भरून डू त  ोती.  

स ा िूट उंच गे े ा बरु वाऱ्याच्या   रीवर खुळूखुळू आवाज़ करीत यया ज रव्यागार 

रानात नाचत  ोता. नुकतीच जपवळी झा े ी सोयाबीन, आप ी पाने झडून 

कापणीसाठी सज्ज  ोत  ोती. सारी भावकी आनंिी  ोती, यावषी काळी आई ययांच्या 

पिरात भरभरून टाकणार  ोती. माझे चु ते काके शेतात ा मा  काढण्या अगोिरच 

'कोणयया वावरात दकती मा   ोई ? ' याचा ज शोब करीत  ोते. यया वषी माझ्या 

बापाच्या पाया ा ' वकटं ' झा ं  ोतं. डाव्या पायाच्या तळपाया ा जखम  ोऊन 

पाय गुडग्यापयांत सुज ा  ोता. ययामुळे बापा ा शेतात येण ंअशक्य झा ं  ोतं. 

ययावषीची सारी कूनजभक माझ्या मायवर, िोन मोठ्या बज णीवर आजण भावावर 

आ ी  ोती. बापाच्या पाया ा मोठी जखम झा ी ययामुळे ययांना चा ता येत ना ी 
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  े बघून आम् ी िार लचंतेत  ोतो. आडगावचा माझा मामा वैि  ोता, बापा ा 

िवाखान्यात िरक पडत ना ी पाहून ययाने माझ्या माय बापा ा सांजगत े की,  ी 

बीमारी िवाखान्यात थांबणारी ना ी. तुम् ां ा कुणीतरी 'करतूकी' के ी आ .े 

िवेीच्या सात वाऱ्या कराव्या  ागती . माझा बाप कशाचा ी जवचार न करता 

िवेीच्या वाऱ्या करू  ाग ा सोबत डॉ. मुसाभाईचे िर  प्त्या ा इंजेक्शन ी चा ूच 

 ोते.  

सारे शेतकरी तीन चार दिवसात जपक कापणी करणार, तोच आकाशात 

मोठ मोठे काळे ढग एकवटू  ाग े. आज ना उद्या पाऊस येणार   ेसाऱ्यांना दिसत 

 ोते.   ेबघून सारे शेतकरी लचंताचूर झा े, काय करावं कुणा ाच कळेना. एक दिवस 

असेच घरात आम् ी  सारे लचंतेत बस ो  ोतो अन् बा रेून प ीकडल्या चोंढीतल्या 

जवठ्ठ  बापूचा आवाज़ कानावर आ ा,  

"कसा  ायेस रे ल ंबा...... काय म् णती तु ी तब्येत? ? ? पाय थांब ा का 

ना ी अजून.....! " 

ययावर माझा बाप बा रे नजर दिरवत म् णा ा,  

"कोण? ? ? इठ्ठ  काका... आ ो याया! या बसा..... ये पोतं ि ेये बसाय ं 

काका ं! काका.. कसं काय येनं के ं? ? ? " 

"इकडं गोरेगाव ा गे ो व् तो... म् ण ं तु ी तब्येत पाहून जावाव काय 

म् णते पाय तु ा ल ंबा आता...? " 
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"बरा  ाये काका आता बरा  ाये... िवेीच्या वाऱ्या चा ू केल्यापासून सूज 

कमी व् या  ाग ी. " 

खा ी बसताना एक  ात जजमनीवर टेकवून, कण् त जवठ्ठ  काका पोययावर 

बसीत पुन् ा बो  ा,  

"ल ंबा.. आभाळ याय  ाग ं... बहुतेक गारगुंडा  ोई  वाटतं " 

" ो नं  ो काका... ययाचच ंभेव वाटाय ं म ं, यावषी मी पायानं आि ू

झा ो. जर घाईगड़बड़ीत धान कापायची येळ आ ी तं पोह्ांची  य िनैा व् इ ... " 

माझा बाप सांगत  ोता आजण जवठ्ठ  बापू ऐकत  ोता. थोड्याच वेळात 

मायनं च ा दि ा. च ा पीत पीत जवठ्ठ  बाप ूम् णा ा,  

"मेंढ्यावा े  ोकं सवण्याच्या जशवारात  ायतं.. जर गारगुंडा आ ा तर ते 

आपल्या िोन् ी चोंढ्याकड गारगुंडा क वती ... " 

उंट आजण मेंढ्या घेऊन राजस्थान वरून आ ेल्या  ोकांकडे  गारा 

वळवायची क ा (जाि)ू आ े असा गैरसमज आज ी  आमच्या गावच्या  ोकांमधे 

आ .े आजण ते ज्या गावात मुक्कामी असतात यया गावात कधीच गारा पडत ना ीत.  

तेंव् ा गारगुंडा (गारपीठ )  ा शब्ि मी ऐकूनच  ोतो पण प्रययक्षात कधी गारगुंडा मी 

बजघत ा नव् ता. गारगुंड्याचे नाव काढ े की साऱ्याची छाती धडधडाय ा  ागे. 

पण गारगुंडा बघाय ा मी िार उयसुक  ोतो, आजण तो दिवस उजाड ाचं.  

आज वारे स्तब्ध  ोते सारे आकाश काळ्याकुट्ट आभाळानी झाकाळून गे े  ोते. भर 



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   54 
 

िपुारी सवतत्र अंधार पसर ा  ोता. झाडावर पाखरांची दक जब ाट चा ू झा ी. 

उभ्या जपकांचा पाऊस सययानाश करणार्   ेसयय यया गडगडणाऱ्या आभाळाकडे 

बघून साऱ्यांना कळाय ा  ाग .े जवज  वताना आजण ढग गडगडताना बघून 

साऱ्यांनी शेतातून घराकडे धाव घेत ी. आम् ी रस्ययाने सुसाट घराकडच्या दिशेने 

धावाय ा  ाग ो आजण जततक्यात यया स्तब्ध वाऱ्यांनी अचानक रौद्ररूप धारण 

के े. वारा आता सुसाट वा ाय ा  ाग ा. मोठमोठी झाडे यया वाऱ्यामुळे इतकी 

खा ी वाकत  ोती की, जण ूका ी मोडून रस्ययावर पडती .. आम् ी धावत पळत 

कसतरी घर गाठ ं. घरी माझा बाप लचंतेत बसून आमची वाट बघत  ोता आम् ी 

घरी सुखरूप आल्याचे पाहून माझ्या बापा ा आनंि झा ा. वारा सुसाट  ोता ययामुळं 

आम् ी िार जखडक्या बंि करून कोंड्या ा तुराटीच्या काड्या घातल्या. माझ्या मायने 

आम् ां ा बाजेखा ी जाऊन बसाय ा सांजगत े. जेणेकरून यया वावधाणात जर 

घरावरचं एखाि ंपतर वाऱ्याने उडा ं तर आम् ी बाजेखा ी सुरजक्षत राहू.. स्सsुsss 

करीत वारा आणखी आप े रौद्र रूप िाखवू  ाग ा आजण अचानक धडाम्म् आवाज़ 

आमच्या घरासमोर आ ा. अचानक झा ेल्या आवाजाने आम् ी एकिम घाबर ो, 

माझ्या अंगावर तर काटाच उभा रा ी ा. मी रडक्या आवाजात माय ा म् णा ो,  

"काय झा ं वं माये.....? " 

"थांबा रे बाजेखा ीच बाज र येऊ नका.. मी पाह्यत ेकाय झा ं ते... "  

मी घाबर े ा पाहून माझ्या ब ीणीने म ा जवळ घेत .ं मायने  ळूच एक 

जखडकी उघडून बा रे डोकावून बजघत  ेआजण बापा ा आवाज़ िते म् णा ी,  
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"आ ो.... आइकता का " 

"काय झा ं ये..... " बाप िचकून म् णा ा.  

"आ ो, कुणाचं तरी पतर आ य उडून आपल्या घरापुढं" 

"जाऊ ि ेयया ं... तू जखडकी  ावून घे! नायतर आप ं पण उड़ .... "  

मायने पुन् ा जखडकी  ावून घेत ी.  ळू ळू वाऱ्याबरोबर टपटप 

पावसाच्या थेंबाचा आवाज़ पत्रांवर येऊ  ाग ा. जसा जसा पावसाचा जोर वाढू 

 ाग ा तसा तसा वारा मंिावू  ाग ा. टपटप आवाजाचे रूपांतर आता रपरप 

आवाजात झा े आजण मुसळधार पावसा ा सुरवात झा ी. पण ने मी पडणाऱ्या 

पावसात आजण या पावसात आम् ां ा िरक जाणवत  ोता. आमच्या पत्रावर 

कुणीतरी एकसारखे िगड मारावे असे आम् ां ा वाटत  ोते. तो आवाज़ ऐकून माझा 

बाप कपाळावर  ात मारून म् णा ा,  

"गारा पडायल्यात बा ीर... झा ा, समिा सययानाश झा ा. समंि धूळीस 

जमळा ं.. "  

वारा थोडा शांत झा ा  ोता मात्र पत्रावर गारा पडत असल्यामुळे पत्राचा 

म ाभयंकर आवाज़ येत  ोता. आम् ी सारे बाजेखा ीचं बस ो  ोतो. मायने पुन् ा 

जखडकी खो  ी आजण आम् ां ा का ीतरी बो त  ोती. पत्राच्या आवाजामुळे जतचा 

आवाज़ आमच्या पयांत पोचत नव् ता ययामुळं जतने  ाताने इशारा करीत आम् ां ा 

जखडकी जवळ बो ाव े. गारा बघाय ा आम् ी अगोिरच उयसुक  ोतो. आम् ी 
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धावतच जखडकी जवळ गे ो आजण जखडकीतून बा रे डोकावून गारा बघत  ोतो. 

पावसाच्या थेंबाबरोबर पांढरेशुभ्र सुपारी सारख ेबिातचे गोळे आकाशातून खा ी 

पडत  ोते. थोड्यावेळात जजमनीवर गाराचा ढीगच ढीग जमाय ा  ाग ा. 

आकाशातून गारा इतक्या जोरजोरात पडत  ोयया की, जर जतच्या तडाख्याखा ी 

एखािा माणूस आ ा तर तो मेल्याजशवाय रा णार ना ी. माझा बाप आता ि ुरेी 

िखुाने त्रस्त झा ा  ोता. एक तर पाय ययांना त्रास िते  ोता, आजण यंिा सोन्यासारखे 

आ े े जपक  ातचे गे े  ोते. या िखुात बाप कपाळावर  ात  ावून एका कोण्यात 

जवचार करीत बस ा  ोता. आम् ी मात्र जखडकीतून बा रेचा नजारा बघून आनंि 

 ूटत  ोतो. बा रे आता जागोजागी गारांचा ढीग जमा झा ा  ोता. पाऊस िोन तीन 

घंटे पडून आता मंिाव ा  ोता.  गारगुंडा पूणतता बंि झा ा  ोता. रस्ययावरून 

एखाद्या निीप्रमाणे खळखळून गढुळ पाणी वा त  ोते. पत्रावर, ओट्यावर, 

डाळणावर, जागोजागी गाराचा ढीग जमा झा ा  ोता. तीन तासानंतर सवाांनी िारे 

उघड ी सवतजण आता यया जमा झा ेल्या गारा  ातात घेऊन न्या ळीत  ोते. ज्यांची 

ज्यांची घरावरून पत्रे उडून गे ी ते आपापल्या पत्राची शोधाशोध करीत  ोते. पाऊस 

थांबल्यावर माणसांची दक जब  चा ू झा ी. सवतच आपआपल्या घरातून बा रे 

पडून गारगुंड्याने झा ेल्या नुकसानीचा नजारा बघत  ोते. ओढ्या ा मोठा पूर आ ा 

 ोता. मी बा रे जाऊन गारा तोंडात घेऊन ययाची चव चाखीत  ोतो तोच मायने 

घरातून आवाज़ दि ा, 

" य ेपोरा घरात व् य  वकर.. बीमार पड़शी , खाऊ नको यया गारा.. " 
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मायेचे ऐकून बापाने  ी आवाज़ दि ा, 

"य ेरे घरात यया गारा खात नसतात" 

संर्धयाकाळचे सात वाज े  ोते. सवतजन घरात  ोते पण सवाांचे  क्ष शेतात 

 ोते. दकती नुकसान झा े असे ? जपक का ी  ातात  ागणार का सारे जमीनिोस्त 

झा े असे ? या जवचारातच ती रात्र गे ी. रात्रभर माझे माय बाप झोप ेच ना ी 

ते सकाळ  ोण्याची वाट बघत  ोते. का ी के े तरी जोपयांत ते शेतात े जपक 

स्वतःच्या डोळ्याने बघणार ना ीत तोपयांत ययांना चैन पडणार ना ी.  

सकाळ झा ी सवत झोपेतून उठ  ेपण सकाळी  ोणारी रोजची िनैंदिन कामे कुणीच 

करीत नव् ते. सवतजण उठून जमे  जततक्या  वकर शेतात जाण्याचा प्रयत्न करीत 

 ोते. आम् ी सकाळचे घाई गड़बड़ीत नाश्ततापाणी करून शेतात जनघण्याची तयारी 

के ी. मोठ्या भावाने बै गाडी जुप ी आजण आम् ी सारेच शेतीच्या दिशेने रवाना 

झा ो.  

गाडी जशी जशी पुढं जात  ोती तसे तसे गारपीठनी झा े े नुकसान 

नजरेस पडत  ोते. मोठ मोठ्या झाड़ाच्या िांद्या तुटून खा ी पडल्या  ोयया. रात्री 

वा ोनी पाऊस झाल्यामुळे जागोजागी आचकट जमा झा ं  ोतं. जन जगरी 

सागवानचे उंच झाडे एका दिशे ा वाक ें  ोते. बै गाडीतून आम् ी िसुऱ्यांच्या 

शेताकडे नजर दिरवतो  ोतो, सारे जपक जमीनिोस्त झा े े आमच्या नजरेस पडत 

 ोते. शेवटी आम् ी शेतात पोच ो आजण समोरचे िशृ्तय बघून काळजाचा ठोकाच 

चुक ा. साऱ्या रानाची धूळधान झा ी  ोतो. डोक्याच्या वर गे े ा बरु, तुटून साऱ्या 
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रानात पसर ा  ोता. ज्वारीच्या कणसाचे िाने सवतत्र पसर े  ोते सोयाबीन ी सारी 

तुटून मातीत जमसळ ी  ोती. का , आनंिात बागडणारे भुंगे, दकडे, िु पाखरे, 

सोनदकडे, नाकतोडे सारे खा ी मरून पड े  ोते. झाडावरचे पक्षी ी जागोजागी 

मरून पड  े ोते. जजमनीवर आजण झाडावर रेंगणारा, सरडा, खार, कन्नापा  ी 

मरून इकडे जतकडे पडल्या  ोयया.  ा कितणकाळ बनून आ े ा गारगुंड्याने िक्त 

आमच्या तोंडचा घासच ज रावून घेत ा नव् ता तर रानाती  असंख्य जजवांना ी 

ययाने संपव े  ोते. या रानातून ते  रान नजरेस न पडू िणेारं ते गवत सारं जमीनिोस्त 

झा ं  ोतं. अख्या यटाळाची जमीन आता डोळ्याने टाळसर दिसत  ोती. यया 

मातीतून एक एक िाणा उच ून आम् ी जमा करू  ाग ो.. काठी टेकवत टेकवत 

नथूकाका माझ्या रानात आ ा. आम् ां ा पाहून म् णा े,  

"काय कराय ेरे पोरं  ो... " 

"काय नाय मामाजी, सोयाबीनचे पड े े िान ेयेचाय ो...! " माझी माय 

ययांच्याकडे बघून मना ी...  

"आरे.., कोण घेईन या िुग ेल्या िाण्या ं. कशा ा करता िुकटची मे नत. 

सडूद्या ज़मीनीतच यया िाण्या ं " 

"अस ंकसं सडू िवेाव मामाजी.... पेरणी पासून येवढी मे नत के ी असं 

सोडून िऊे वाटते का...? " 

"कोणत ंपाप के तं आम् ी काय ठाऊक...!  
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िवे आमची अशी परीक्षा घेते. समंिा सययानाश झा ा रे.... " 

अस ेबो त बो त नथूकाका सोपानच्या वावरात गे ा. आम् ी िखुाचा 

आवंढा जगळून जवस्कट े े जपक जमे  जततके गोळा करण्याच्या प्रयत्नात  ोतो....  
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रात्रीचे नऊ वाज े  ोते, दिवसभर राना वनात घाम गाळून मे नत 

करणारा माझा यटाळ शांत झोपी गे ा  ोता. नुकतीच अमावस्या संपून चंद्र 

पौर्णतमेकडे कूच करत  ोता. सूयातच्या उजेडात गायब झा े े काजवे आपल्या 

ढंूगणातून टीमटीमत सैरावैरा धावत  ोते. रातदकडे गल् ीबोळ्याने  दकरकीरत  ोते. 

छोटे छोटे बेंडक अंगणात राजणाच्या बुडाशेजारी ड्राव ड्राव करीत  ोती.. अशावेळी 

घराबा रे मूताय ा जाण्याचा जवचार जरी माझ्या मनात आ ा तरी अंगावर काटा 

उभा रा त अस.े  मी घरात माझ्या मायबापाच्या मधात जरी सुरजक्षत झोप े ा 

अस ो तरी, माझ्या डोळ्यासमोर बा रेचा तो अंधारच दिसत  ोता आजण यया 

अंधारात बंड्याचं जववळणारं कुत्र  माझ्या अंगा ा थरकाप आणीत  ोतं.  म ा झोप 

जरी  ाग ी नस ी तरी आईच्या पोटात बाळ झोपावं तसा मी एका आडोंगावर 

पोटा ा गुडगे  ावून झोप ो  ोतो.. आज बंड्याचं कुत्र जास्तच जववळत  ोतं ते 

बघून माझ्या भीतीचा पारा आणखीनच चढ ा. दिवसभर रानात काबाड़ कष्ट करून 

थक े े माझे माय बाप आजण भाऊ ब ीण जनवांत घोरत  ोते. मी  ळूच मायचा  ात 

  जवत म् णा ो,  

"माये..... ये माये.... " 
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" .ं. का .े..! " माय झोपेतच म् णा ी.  

"मााँ.. आज बंड्याचं कुत्र  यच ईवळाय ं ये " 

"झोप मूकाट्यानं, यया सूतारीन मथारी ं काय काम ना ी. दिवसभर 

पो राय ं भूताच्या गोष्टी सांगत े अन् रातरशा पो रं अस े जभतात मंग... झोप 

मुकाट्यानं.. " 

मायचे ओरडने बघून मी गप्प झा ो अन् डोळे  ावून झोपायचा प्रयत्न करू 

 ाग ो. खरे तर म ा सूतारीन म् ातारीनेच   ेसांजगत े  ोते, 'जर कुत्र ईवळत अस ं 

की समाजायचं भूत आ ं.. कुत्र्या ा भूत दिसत असते' यया कुत्र्या ा जववळताना म ा 

वाटे, खरेच भूत येऊन आमच्या िारात उभे राज  े... थोड्या वेळाने सवत का ी शांत 

झा े आजण अचानक भागूबाईचा जोरजोरात कण् ण्याचा आवाज़ आ ा.  

" ााँ... आ....  ााँ.. आ....  ााँ.... आ....  ााँ... आ... " 

भागूबाई म् णजे बंड्याची आजी. बंड्याच्या घराशेजारी एक झोपड़ी बांधुन 

ययात एकटीच र ात असे. जतचं अख्ख झोपडं वेगवेगळया िेव्यांच्या िोटोनी अन् 

ल ंबामीरच्यानी भर े े असे. जतच्या अंगात ने मी का ी ना का ी येई, कधी 

मा ोरची रेणुका तर कधी आंबाबाई  कधी तुळजाभवानी. आज ी कोणतीतरी िवेी 

जतच्या अंगात आ ी  ोती. अंगात आ ं तरी ी कुणी येत ना ी पाहून भागूबाई जास्त 

जोरजोरात जचकूत न कण् ाय ा  ाग ी. जतचा आवाज़ ऐकून सारी भावकी जागी 

झा ी. भागूबाईचा आवाज़ ऐकून माझी माय उठ ी आजण म् णा ी, 
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"आता माय, आता या येळ ा कोणती िवेी आ ी आस  माय. चा  बर्.... 

जाऊन पाहू! काय म् तंी िवेी ते. " 

माय सोबत मी ी भीतभीत भागूआजीच्या झोपड्याकडं गे ो. भागूबाईच्या 

झोपड्याजवळ साऱ्या यटाळीतल्या बाया जमा झाल्या  ोयया. भागूबाई केसं मोकळे 

सोडून, मान खा ी घा ून कमरेपासून अंग गो गो  दिरवून झू त  ोती. बंड्याच्या 

मायनं अगोिर जत ा (जतच्यातल्या िवेी ा)  ळि कंुकू  ाव  ंआजण पाया पड ी. 

बंड्याच्या मायच ंबघून साऱ्या बाया जत ा  ळि कंुकू  ावीत अन् पाया पड़त  ोयया. 

मी जतच ेतसे रूप बघून   ांबूनच जतच्या पाया पड ो. सवाांचे पाया पडणे झाल्यावर 

बंड्याच्या मायनं जत ा जवचार ,  

"मााँ.. कोण  ायेस तू...? अन् का आ ी एवढ्या रात्री " 

भागूबाई झू तच ययांना बो त  ोती, 

" ााँ... आ....  ााँ... आ.... मी  ाये, ओळख  ना ी काय म ं तुम् ी.. " 

मधेच नमतिा माय जतच्या पाया पडत बो  ी, 

" माि करा माय... का ी चूक ं जबक ं अस  आमचं तं, तू कोण  ाये अन् 

तू  ंकाय पा ीजे त ेसांग... " 

"मी सवान्याची महू माय  ाय.े.  ााँ... आ....  ााँ... आ... म ा सिवै वास 

तुमच्या यटाळीत  ोता अन् रा ी .  ााँ... आ..  ााँ... आ... " 



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   63 
 

  ेऐकून जत ा बंड्याची माय बो  ी,  

"का व ंमााँ...! तू बो ती तूव् ा आमच्या यटाळात वास  ाये... मंग आमचे 

सोन्यासारखे जपक काहून गारगुंडा करून घा व े? ? ? ? " 

" ााँ... आ...  ााँ... आ... प्रकोप  ाये ययो मव् ा. चार वषत झा ेत तुम् ी 

मह्याकड दिरकून ना ी पाह्ये ं. या पौर्णतमे ा या संबिी  ााँ... आ...  ााँ.. आ" 

" ो.. माये येतो आम् ी तूह्या भेटी ा.. " 

सवाांकडून  ोकार जमळाल्यावर भागूबाई  ळू ळू शांत झा ी. जत ा शांत 

पाहून सवत आपआपल्या घरी गे े.  

आमच्या बौद्धवाड्यात अधूनमधून आंबेडकरी चळवळीचे माणसे येऊन 

आम् ां ा पररवतातनाच्या गोष्टी सांगत. िेव आजण ल िं ूधमाततल्या अंधश्रद्धा सोडून 

िक्त बुद्धाचे आचरण कराय ा सांगत. आम् ी मात्र इतर िेवाबरोबर बाबासा बे 

आजण बुद्धा ा ी जोड े  ोते आजण ते ी िवेाचा अवतारच आ ते असेच मानत  ोतो. 

पण सततच्या पररवततनाने एक टक्का का  ोईना पण आमच्या यटाळीत पररवततनाचे 

वारे वा त  ोते आजण िवेा ा बोकड कापण,े िशतनास जाण े  ेथोड्या प्रमाणात का 

 ोईना पण बंि  ोऊ  ाग े. आमच्या यटाळीतल्या  ोकांनी सवण्याच्या 

महूमायकडे ी चार वषातपासून पाठ दिरव ी  ोती. पण आमची भागूबाई महूमायची 

कट्टर भक्त, भावकीनी महूमायकडे असा कानाडोळा करण े जत ा अजजबात खप े 

ना ी. ती कोणयया तरी प्रकोपाची वाटच बघत  ोती आजण नेमकी या वषी गारपीठ 
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झा ी आजण भागूबाई ा महूमाय अंगात आणून बो ण्याची संधी भेट ी. माझ्या 

अडाणी भावकी ा  चे वाट  े की, महूमायचाच  ा प्रकोप आ .े. महूमाय  ी 

सवन्याच्या माळावर  ोती. यया िवेीच्या िशतना ा जास्त करून मातंग आजण बौद्ध 

समाजच जात अस.े िसुरा समाज जतथे ढंुकून ी बगत नसे. महूमाय ा बोकड्या 

कोंबड्याचा नवस बो त असत आजण पूणत झा ा तर जतथे जाऊन बोकड कोंबडे कापत 

असत आजण नवस न बो ता िशतना ा जायच ेअसे  तर जत ा ते ात तळ ेल्या पुऱ्या 

नैवेद्य आजण प्रसाि म् णुन नेत. जत ा जायचे म् णजे सवत आपाप ी बै  गाडी घेऊन 

जात. यावषी महूमाय ा जायचेच   ेभावकीतल्या सवत बायकांनी ठरव े. महूमाय ा 

पोर्णतमेच्याच दिवशी जात असत. म ा िार उयसुकता  ाग ी  ोती महूमायची. जजथे 

जाणे म् णजे एखद्या जत्रे ा जाण्यासारखे  ोते. िवेी ा जाण्याची तयारी आमच्या 

यटाळीतल्या बायांनी िोन दिवसा पासूनच सुरू के ी. आमच्या यटाळीचा या वषी 

नवस नव् ता ययामुळे  सवतजन तळ े े  पिाथतच घेऊन जाणार  ोते. म ा ज्या 

दिवसाची उयसुकता  ाग ी  ोती शेवटी तो दिवस उजाड ाच!  

सकाळीच मायने िकुानातून एक दक ो शेंगिाण्याचं ते  आण ं  ोतं. 

गावात जाऊन सिाच्या घरून िोन आध ी ज्वारीचं पीठ िऊेन एक आध ी गव् ाचं 

पीठ घेऊन आ ी. महूमाय ं जाण्याची तयारी सकाळपासुनच सुरू झा ी  ोती. 

माझ्या बापाने कणग्यावरच्या गाठोड्यातल्या घागरमाळा काढून बै ांच्या गळ्यात 

घातल्या लभंतीवरचा वंगणाचा डब्बा काढून गाडीच्या चाका ा वंगण  ाव े 

गाडीच्या पाळण्यात तीन चार कडब्याच्या पेंड्या टाकून, पाठीमागून िोरीने पाळणा 

घट्ट बांधून घेत ा. आम् ी भावंडं दकती ी रड ो  तरी ी माझी माय कें व् ाच आम् ां ा 
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तळ ेल्या पुऱ्या िते नसे. पण िवेीसाठी न चुकता तळ ेल्या पिाथातचा नैवेद्य करीत 

अस.े  

"झा ी का ल ंबा तयारी? ? " 

सुिाम बापूनी चा ता चा ता बा रेून आवाज दि ा. तो आवाज ऎकून 

 ातच ेकाम टाकीत माझा बाप बा रे येऊन म् णा ा,  

" ो काका झा ी. आता िक्त बै चं खांिी घा ायचे! " 

"घा  िट्कन मंग, मी ज्ञानबाचं आवर ं का ते पाह्येतो " 

ते ऎकून माझ्या बाप बा रेूनच माय ा  ाक मारीत म् णा ा,  

"आटप य े वकर, जनघ बा ीर. समद्याची तयारी झा ी. " 

"आ ी आ ी "  

घाई गरबडीत नैवेद्य बांजधत मायने आम् ां ा बा रे जाण्यास सांजगत े. 

सवाांची तयारी झा ी  ोती. बै  आपल्या खांद्यावर धुऱ्याचं जू घेऊन चा ाय ा 

उयसुक झा े  ोते. नथुकाकानी सवत गाड्यांवर नजर दिरव ी आजण म् णा ा,  

"आ े ना सगळे रे"  

ते ऎकून सवाांनी मान   जवत  ोकार दि ा. ते बघून नथुकाका 

भागूमायकडे बघत म् णा ा,  
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"भाभी, जनघायचं का आता? " 

" ो भावजी, एकिा महूमायचा गजर घ्या आन घा ा बई  खांिी. " 

सूयत डोक्यावरून  ळू ळू सरकत पजिमेकडे कूच करीत  ोता. महूमायचा 

गजर करीत आमच्या भावकीच्या पाच बै गाड्या सवण्याच्या महूमायच्या दिशेने 

रवाना झाल्या. माझ्या बै  गाडीत आम् ी चार भावंडे, माय बाप आजण सोबत जुन्या 

 ुगड्याच्या पा वात बांध े ी भल् ी मोठी नेवैद्याची जशिोरी  ोती. सवतजण बै ांना 

 ाकीत सवण्याचं जशवार जवळ करीत  ोती. सवत भावकी अशी सोबत महूमाय ा 

जाताना पाहून भागूमाय खूप खुश झा ी  ोती. आमचं जशवार मागे टाकीत आम् ी 

सवण्याच्या जशवारात जशर ो. जशीजशी गाडी पुढे जात  ोती तसेतसे घनिाट जंग  

माझ्या नजरेस पडत  ोतं. नुकययाच अट ेल्या ओढ्याच्या शेजारच्या पांिीतून 

आमच्या बै गाड्या चा त  ोयया. जमीन ओ ी असल्यामुळे बै  एकएक पाऊ  

उच ून सावकाश टाकीत पुढेपुढे जात  ोते. जशी जशी गाडी पुढे जात  ोती तसे 

यया  आट ेल्या ओढ्यात पाणी दिसत  ोते. आजूबाजू ा मोठमोठी अंजन, बाभळी, 

जन जगरी, वेळूची झाडे नजरेस पडत  ोती. उंच उंच ज रव्यागार गवतातून जाणारा 

तो पांिीचा रस्ता आजण जचख ात िस े ा एकएक पाय उच ीत चा णारे आमचे 

ते बै .   ेबघून सारेच बेचैन झा े.  

"महूमाय वेवस्तीत येऊ ि ेव माय तुह्या िशतना ं. आमची गाडी िसू िऊे 

नको या जचख ात. " 
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पांिीची ती अवस्था बघून माझी माय   ेमनातल्या मनात पुटपुटत  ोती. 

ओढ्याच्या शेजारून जाणारा पांिीचा रस्ता अचानक यया ओढ्यात जशर ा   ेबघून 

सवातत पुढे अस ेल्या ज्ञानबा काकाने गाडी, बै ाचे कासरे आवरीत अचानक 

थांबव ी. ते बघून सवाांनीच गाड्या थांबवल्या.  

"काय झा ं रे ज्ञानबा? ? गाडी काहून थांबव ी? ? " 

नथ ुकाकान ेपाठीमागून आवाज दि ा.  

"काय न् ाय काका, गाड्या पाण्यात काढाय  ागती . पुढं रस्ता पाण्यातून 

गे ाय. " 

"जाऊि ेजाऊि,े गाडरस्ताच  ाये ह्यो पाणी जास्त खो  न् ाई " 

बरं बरं करत ज्ञानबा काकाने कासरा दढ ा के ा तसे थांब े े बै  पुन् ा 

चा ाय ा  ाग े.  

रान संपून आता महूमायचा डोंगर जवळ येत  ोता. ते बघून सवाांनी 

सुटकेचा जनश्वास टाक ा.  

"आ ा व ंमाय एकिाचा महूमायचा डोंगर" 

एका मोठ्या बांध ेल्या ओट्यावर महूमाय जस्थत  ोती.  मी गाडीतून उभं 

राहून  ांबूनच बघत  ोतो. आमच्या व्यजतररक्त जतथे िसुरे ी  ोकं आ ी  ोती,  कुणी 

कोंबडी घेऊन तर कुणी बोकड घेऊन. आमच्या गाड्या महूमायच्या जवळ येऊन 
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थांबतात न थांबतात की महूमाय अचानक भागूबाईच्या अंगात जशर ी. भागूबाई 

पुन् ा िोन् ी  ाताचे बोटे एकमकेात घुसवून झु ाय  ाग ी. झु त झु त महूमायच्या 

ओट्यावर जावून बस ी. ते बघून माझ्या काक्या आजण माय ी महूमायच्या ओट्यावर 

गेल्या. सवतजणी जतच्यावरुन ल ंबू ऊतवत आजण  ळिकंुकू  ावून िशतन घेत. सवाांचे 

िशतन व नैवेद्य िाखवून झाल्यावर भागूबाई शांत झा ी. पुऱ्याच्या प्रसािाचा सवाांनी 

आस्वाि घेतल्यावर रात्र  ोण्या आगोिर पुन् ा आम् ी परतीच्या मागात ा  ाग ो. 

तेथून परत जातांना सवाांच्या मनात एक खुशी  ोती,  

' च ा, आपल्या येटाळीवर अस े ा महूमायचा प्रकोप आता शांत झा ा. ' 
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आक्टोबर मज ना संपत  ोता. पावसाळ्यात ओढ्या, नाल्यात  साच े ं 

पावसाचं पाणी आटत चा  ं  ोतं. गावचा ओढा आटत आटत भवानीच्या डवापयांत 

आ ा  ोता. पंधरवाड्यापूवी  भवानीच्या डवात सडू घात ेल्या अंबाड्या बा रे 

काढून माझा बाप ताग काढत  ोता. काढ े ा ओ ा ताग माझी माय जजमनीवर वाळू 

घा त  ोती. मी माझ्या बापाजवळ बसून ताग काढण्याची प्रदक्रया र्धयान  ावून बघत 

 ोतो. यया डवाचा सडका वास चौिेर िरवळत  ोता, जण ूका ी शेजारी एखाि े

जनावरच मे े. पण ययाची लचंता आम् ां ा नव् ती. कारण आख्या गावच्या आंबाड्या 

यया पाण्यात सडू घा त असत. ययाचा वास येणारच. भवानीच्या डवाशेजारी 

बेसरमीच्या झाडाचे घनिाट साम्राज्य  ोते. गावातून डवापयांत येण्यासाठी यया 

झाडामधूनच पाऊ वाट  ोती. ययातून कुणी येत असे  तर आगोिरच कळत असे, 

कारण तेथून येणाऱ्या माणसामुळे ते बेसरमीचे झाडे बुडापासून   ाय ा  ागत. जण ू

का ी यया बेसरमी नाचाय ाच  ागल्यात. ययामुळे माझे  क्ष जास्त यया झाडाकडेच 

अस.े सूयत डोक्यावर आ ा  ोता. सर्वतकडे भयाण शांतता पसर ी  ोती. अधूनमधून 

पाखराच्या ओरडण्या व्यजतररक्त जतथे कस ा ी आवाज येत नव् ता. माझे  क्ष 
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बेसरमीकडे गे े तर यया बेसरमी  ा ताना दिसल्या. ते बघून मी माझ्या बापा ा 

म् ट े,  

"बाप.ू.. कोण् ी तरी याय य आपल्याकडं. " 

ते ऐकून माझे मायबाप ी यया दिशेने बघाय ा  ाग .े कोवळ्या उंच उंच 

वाढ ेल्या बेसरमी  ाताने सारत सारत आमच्या यटाळीत ा माझा चु त काका 

आमच्याकडं येत  ोता. ते बघून माझ्या बापाने ययांना  ांबूनच आवाज दि ा,  

"काय सोपान िा, इकड् कसा काय? ? ? ? " 

" तुह्याकडंच आ ो ल ंबा िा " 

सोपान काका आमच्याजवळ आ ा आजण बस ा. 

"प ाट पसून  काढाय ा वाटते ताग. " 

" ो सोपान िा, कसाबीक पन्नास साठ वव िोरी पुरता झा ा तरी बस्स..... 

काढ ची म आ ा त आता. " 

 ात धूत माझ्या बापाने सोपान काका ा म् ट े.  

तसे सोपान काकाने कमेजात  ात घा ून मळकट झा ेल्या छोट्या 

बटव्यातून जच ीम काढ ी, ययात तंबाख ूभरून पेटव ी. एक सूरका मारून माझ्या 

बापाकडे िते म् णा ा,  
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"ल ंबा िा, तू ं मा ीत  ाये का?  संप्पु काका आ ाय. म ं वाटते आपल्या 

यटाळीतल्या भांडणाची खबर  ाग ी वाटते यया ा. "  

"काय बो तू! कव् ा आ ा? " 

" प ाटच्या गाडीनच आ ाय, म् ाि ूकाकाच्या घरात  ाये. " 

" रात्री  ाये जमटींग मंग आपल्या यटाळात" 

"चा  येतो मी, शीरंगच्या वावरात जावून यया  पण सांगायचं" 

माझ्या बापाच्या  ातात ी जच ीम घेत सोपान काका जनरोप घेत जनघून 

गे ा.  

कुणी वावरात, कुणी िसुऱ्याच्या वावरात,  गावातल्या चार ी जशवारात 

रोजमजूरीचे काम करत अस ेल्या माझ्या येटाळीतल्या साऱ्या भावकी ा संप ूकाका 

आल्याची  खबर  ाग ी.  

संप ूकाका म् णजे माझा चु त आज्या, भावकीत सवातत वयस्कर, सवाांना 

वजड ाप्रमाणे. आमच्या  यटाळात ययाचाच िबिबा अस.े यटाळात ने मी एकोपा 

असावा, सवत भावकी गुण्यागोलवंिाने नांिावी असे संप ूकाका ा ने मी वाटे. संपू 

काकाचे  ग्न झा े तेंव् ापासून तो ययाच्या सासरवाडीतच कायमस्वरूपी र ाय ा 

गे ा  ोता. अस ेअसतांना ी ययाचा सारा जीव गावातल्या ययाच्या यटाळातच  ोता. 

भावकीतल्या सवाांना तो आपल्या मु ाप्रमाणे प्रेम करी. ययामुळे भावकीने ी यया ा 

जततकेच जवळ के े  ोते. आगोिर आमची भावकी गुण्यागोलवंिाने नांित  ोती पण 
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कधी अधूनमधून बायकांमुळे भांडणाची रठणगी पडतच अस.े भावकीत भांडण झा े 

अन ती खबर जर संपू काकाच्या कानावर पड ी तर ययांची तळपायाची आग 

मस्तकात जायाची अन  ातचे काम टाकून तो गावी यायचा अन भांडण जमटवून परत 

जायचा. तसं बौद्धवाड्यात वस े ं आमच्या भावकीचं यटाळ छोटसच  ोतं. पस्तीस 

ते चाळीस घरे असणाऱ्या  बौद्धवाड्यात आमच्या यटाळीचे जेमतेम ि ा बारा घरे 

 ोती. एकाच रक्ताचे   ेबारा घरे. एकमकेाच्या शेजारी असल्यामुळे भांड्या ा भांड 

 ागणारच. आमचा मूळ पूवतज ज्यांचे आम् ी अपयय आ ोत तो िार वषाांपूवी या 

गावात नरसी नामिेव या  गावातून म ारकी करण्यासाठी आ ा  ोता. एका घराचे 

िोन, िोनचे चार, चारचे आठ अस े वाढत वाढत आमचे यटाळ वाढतच गे .े  

यटाळीतल्या िोन बायकात भांडण झा ी आजण ययांचे नवरे ी एकमेकांवर माराय ा 

सुट  ेअशी बातमी संपू काकांच्या कानावर आ ी. तसा तो  ातचे सारे काम टाकून 

भांडण जमटवण्यासाठी आ ा  ोता. संप ूकाका जजतका प्रेमळ जततकाच आक्रमक आजण 

रागीट ी  ोता. संपू काका आज नक्कीच यटाळातल्या सवाांचीच खरटपट्टी काढणार  ी 

चचात साऱ्या यटाळात े  ोकं करीत  ोते.  संर्धयाकाळ  ोत  ोती तसे रानातून सारे 

घरी परताय ा  ाग े. दिवसभर काबाडकष्ट करून थकून सवतजण आपापल्या घरात 

येऊन बस  े ोते. पोटात  ाग ेल्या आगी ा शांत करण्यासाठी बायका चू  पेटवून 

जेवन बनवीत  ोयया.   ेसवत करतांना प्रययेक घरात चचात मात्र संप ूकाकाचीच  ोती. 

रात्र झा ी तसा माझ्या मायने स्वयंपाक घरात रॉके च्या ते ाचा दिवा पेटव ा अन 

जेवण्यासाठी आम् ां ा आवाज दि ा,  तोच बा रेून ी आवाज आ ा,  

" ल ंबा, जशरंगच्या घरी ये  वकर. संपू काकाने सवाांना बो व े. " 
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सुिाम काकाचा आवाज ऐकून माझा बाप सरळ श्रीरंगच्या घराकडे 

जनघा ा. ययांच्या पाठी पाठी मी ी गे ो. श्रीरंगच्या घराबा रे पूणत अंगणभर चव् ाळ 

अंथर  ं ोतं. यटाळात े माझे चु ते काके, म् ातारे, जवान, मु े सारेच बस े  ोते. 

संप ू काका, नथ ु काका, जवठ्ठ  काका समोर मांडी घा ून बस  े  ोते. सवतजण 

आल्यावर संप ूकाकाने एक नजर सवतत्र दिरव ी अन म् णा ा,  

"  ाँ, आ े का रे सगळेजन" 

म् ाि ूबापून ेउठून सगळ्याकडे बजघत े अन म् णा ा,  

" ो िा, समि ेआ ेत आता. " 

  ेऐकून संप ूकाकाने बो ाय ा सुरवात के ी,  

" आरं, चा  ंय काय आपल्या यटाळीत, या ना यया कारणाहून घडी घडी 

भांडण, एकमेकाचा राग, कुठं गे ा आपल्या यटाळात ा एकोपा? समिी बायकाचे 

बै  झा ेत. नथ ुिा, आरं मी परगावी असतो, पण इथं तू समद्यात मोठा  ायस न तू 

समजावून सांगायचं न याह्य .ं "  

"काय सांगू िा आता, आपआपल्या मनानं समिी वागाय ीत, कुणाचा 

जवचार नाय घेत काय ना ी. मह्या पण आता याह्यच्या मधात पडायचं बंि के ंय िा. 

तूच सांग आता याह्य ं, तू  तरी आईकती   ी. " 

पोट जतडकीने संपू काका अन नथ ुकाका बो ू  ाग ा आजण सारेजन शांत 

मनाने  ययांचं ऐकू  ाग ी. 
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यटाळातल्या ज्या िोघांची भांडण झा ी  ोती यया िोघांनी नथुकाकाने 

भांडणाचे कारण जवचार ं,  

"शोभते का रे तुम् ा  भांडण कराय ं, जे काय झा ं ते सांगा अन 

एकमेकाची मािी मागून जवसरून जा. "  

चचात झा ी, चचात रंग ी िोघांनी एकमेकाना मािी माजगत ी. सवतका ी 

आ बे  झा ं. जमटींग संप ी सवतजण आनंिात आपापल्या घरी गे .े संपूकाका ी 

िसुऱ्या दिवशी सवाांचा जनरोप घेऊन सासुरवाडी ा रवाना झा ा. शेवटपयांत 

संपूकाका गावी येऊन यटाळात े भांडण जमटवतच राज  ा. संप ूकाका मेल्यावर 

यटाळात ा भांडण तंटा जमटवण्याचा धुरा नथुकाकावर आ ा.        
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 म ािवेाच्या मंदिरासमोरचे भागवत संपल्यावर गावाच्या वतीने मोठा 

भंडारा ठेवण्यात आ ा  ोता आजण यया  भंडाऱ्यात जेवाय ा अख्या गावा ा आवतण 

िणे्यात आ ं  ोतं. गावात भंडाऱ्यात जेवायचे आवतण असल्यामुळे आम् ी मु े 

सकाळपासुनच मांगवाड्यातल्या मरीमायच्या ओट्यावर बस ो  ोतो. मधेमधे 

मंिीरासमोरच्या भंडाऱ्यात जाऊन, चा  े ा स्वयंपाक बघून जेवाय ा कायकाय 

आ  ेते घरात सांगत  ोतो. गावात आज चु  बंि  ोती ययामुळे आमच्या ी घरात 

संर्धयाकाळचा स्वयंपाक बनव ा नव् ता. 

संर्धयाकाळचे चार वाज े आजण भोंग्यामधून आवाज़ आ ा, "सवत पाव् ने 

मंडळी ा सूजचत करण्यात येते की, ययांनी म ािवेाच्या वट्यावर येऊन जेवण्याची 

कृपा करावी.. " 

पाव् ने जेव े, गावकरी जेव े ययानंतर गावाती  बायका पण जेवल्या 

तरी ी बुद्धवाड्या ा अन् मांगवाड्या ा जेवाय ा बो ाव ं ना ी.   े बघून 

बुद्धवाड्यात कुजबुज चा ू झा ी. सवत एकमेकास म् णत, 

"आर काय  .े.. आजून आपल्या ं आवताण कसं काय ना ी आ ं " 
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" ो न  ो... पाव् ने जेव ,े गावकरी जेव े आता बायका जेऊन गड्याची 

िसूरी पंगत बसाय ं  ाग ी. तरी बी नाय बो वणी आ ी. " 

नुकतीच बारावीची परीक्षा िऊेन आ ेल्या संतोषच्या डोक्यात मात्र 

भ तच का ीतरी शीजत  ोतं. ययांनी बुद्धवाड्यातल्या अन् मांगवाड्यातल्या ि ा 

बारा ययाच्या वयाच्याच का ी मु ांना बाबासा बेांच्या पुतळ्यासमोर गोळा के ं 

अन् ययांना म् णा ा,  

"अरे अजून दकती दिवस कुत्र्यामांजरावानी जीवन जगतां. " 

संतोषचे   े बो णे ऐकून सारे एकमेकाकडे बघत  ोते. संतोष ा काय 

बो ायच े  ेकुणा ाच कळ  ेना ी ययामुळे डोके खाजवत सूर्धया यया ा म् णा ा,  

"संयया, तू  ंकाय बो ायचं ते सरळ बो . आम् ां ा तु ी,  ी शाळची भाषा 

कळत न् ाई" 

"आपण कोण्या गावचे" 

ययावर सारेजन म् णा े,  

"याच गावचे" 

"आपण माणसं  ाव का जनावर" 

"माणसं.... " 
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"जर आपण याच गावचे  ावो जर आपण माणस ं ावो जर आपल्या ा 

भंडाऱ्या ा बो व े तर आपल्या ा येगळा न्याय का? ? ? ? ? पाव् ने संबिी जेव ी 

गावात ी माणसं संबिी जेव ी गावातल्या बाया जेवल्या. आता समद्याचं झाल्यावर 

आपल्या ा बो ावती . ते बी आपल्याच घरचा ताट तांब्या घेऊन.... कारण ययांच्या 

 ोकांना आपल्या उष्टी पतरवाळी उच ायच काम ना ी पडणार म् णुन.  

गड्यांनो ह्यो आप ा अपमान आ .े  ा जातीभेि आ .े यावर आपण बज ष्कार टाक ा 

पा ीजे. " 

  ेसगळं सवतजन शांतपण ेऐकत  ोते. कोण काय बो त नव् ते, कारण 

बापजाद्यापासून असंच चा त आ ं  ोतं, गावातल्या सवातचे जेवण झा े की उरसूर 

जेवन बुद्ध आजण मांग समाजाच्या वाट्या ा येत अस.े  

सवाांना गप्प बघून संयया पुन् ा म् णा ा,  

"तुम् ी  ी गोष्ट आता बुद्धवाड्यात अन् मांगवाड्यात सवाांना सांगा. 

अजजबात इथून पुढं कुणी जेवाय ा गे  ंना ी पा ीजे. जा  ागा कामा ं... " 

 ी आमच्या गावात ी प ी ीच जवद्रो ाची रठणगी. आतपयांत कुणी ी या 

गोष्टीबद्द  तोंडातून 'ब्र' सुर्धिा काढ ा नव् ता पण संययाचे ते प्रबोधनायमक िोन शब्ि 

ऐकून बाकीच्या मु ांचे ी मुिातड झा े ी डोकी पेट ी. साऱ्या पोरांनी आपआपल्या 

घरात ठणकावून सांजगत े,  
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"आज उपाशी झोपायचे काम पड े तरी चा ं . पण यया भंडाऱ्यात 

अजजबात जेवाय ा जायचं ना ी. " 

गावात सवाांची जेवण आटप ी, मंडळाच्या कायतकययाांनी बुद्धवाड्यात 

आजण मांगवाड्यात जेवायाचे आवतन िेण्यासाठी एक माणूस पाठव ा. माणूस 

बुद्धवाड्यात आ ा, घराघरात जाऊन "जेवाय ा च ा" अस ेआवतण िते  ोता. पण 

कुणीच घरातून बा रे पडत नव् ते. तो आवतण िऊेन गे ा पण बुद्धवाड्यातून अन् 

मांगवाड्यातून यया भंडाऱ्याकडे काळं कुत्र सुर्धिा दिरक े ना ी. गावात े  ोक 

परेशान झा े. अख्या गावचा स्वयंपाक बनव ा ययामुळं जेवण खूप उर े  ोते. नेमके 

झा े काय   ेजाणून घेण्यासाठी गावात  ेिोन प्रजतजष्ठत व्यक्ती बुद्धवाड्यात आ े.  

ययांनी चार िोन माणसांना जवचार े,  

"आरं काय झा ं? ? ? ? जेवाय ा का येत ना ी तुम् ी? ? च ा जेवाय ा 

च ा..... " 

ते ऐकून संयया ययांना म् णा ा,  

"तायया.... आम् ी नाय येणार... " 

"आर पण का? ? आमच्याकडून का ी चुकी झा ी का? च ा...  ोत असते 

कमी जास्त. अरे आपल्या गावातल्या िवेाचा प्रसाि आ  ेययो" 

"प्रसाि आ  ेतं सवाांसाठी समान असाय ा  वा ना, गावातल्या  सवाांचे 

जेवण झाल्यावर आम् ां ा का दिल्या जातो.... इथून पुढं जर आम् ां ा एकाच पंगतीत 
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बसवत असा  तरच आम् ी येतो. नायतर आम् ी समंिी यया जेवण्याचा बज ष्कार 

करतो. " 

  ेजवद्रो ी बो  ऐकून ते ी पेच्यात पड े. ते िोघ ेसावरासावर करत ययांना 

म् णा े,  

"  ेप ा, तुम् ां ा जेवाय ा  यायचं की ना ी  ा तुमचा प्रश्न आ .े आम् ी 

आमचं काम के ं. अन् जे गावात पूवीपासून चा ू आ  ेयया पद्धतीनेच आम् ी तुम् ां ा 

आवतण दि े. पुन् ा एकिा तुम् ा ा जवनंती करतो, जेवाय ा च ा" 

अस ेबो ून ते सरळ म ािवेाच्या मंदिरात गे े.  बुद्धवाड्यात घड े ा सारा 

प्रकार ययांनी सांजगत ा.  

  ेसारे ऐकून गावातल्या साऱ्या  ोकांना आियत वाट े. कारण, गावात 

 ग्न असो ककंवा भंडारा, बुद्धवाडा अन् मांगवाडा सवातत शेवटीच जेवत अस.े आजण 

आज अचानक यांना आमच्यासोबत जेवायच े  ा  ट्ट का? बुद्धाच्या अन् मातंग 

समाजाच्या या मागणीवर गावातल्या  ोकांची मीटटंग झा ी. गावात ी का ी सनकी 

डोक्याची पोरं  ोती.. ययांनी जनणतय घेत ा की, उर े े जेवण गुराढोरांना टाकावे 

 ाग े तरी चा े  पण आमच्या सोबत पंगतीत ययांना बसता येणार ना ी. गावात 

सवाांचा जनणतय झा ा. बुद्धवाड्याच्या अन् मांगवाड्याच्या वाट्याचे अन्न तसेच 

मंदिरासमोर पडून  ोते.   े बघून मास्तरीन बाई ा िार वाईट वाट .े..  

आमच्या गावच्या बा वाडी ा जशकवणारी मास्तरीन बाई. मु गा समजाय ा 

 ाग ा की, यया ा बा वाडीच्या शाळेत टाकतात आजण आईच्या नंतर बा वयात 



यटाळ                                                                                                                                   संजय एल बनसोडे   80 
 

िसुऱ्या कुणाकडून प्रथम बाळकडू यया मु ा ा भेटतो तो बा वाडीतल्या 

जशक्षकाकडूनच.... मास्तरीन बाईची जात तशी ब्राह्मण. पण मी जेंव् ा बा वाडीत 

 ोतो तेंव् ा अगिी नाकात ा शेंबुड काढण्यापासून ते नख, बट्ट्न  ावण्यापयांत बाई 

आमची सेवा करी. मग तो कोणयया ी जातीचा मु गा असो, खरेतर म ा सातवीत 

येईपयांत बाईची जातच मा ीत नव् ती. पण माझ्या मेंि ूा जेंव् ा जास्तच जात 

कळाय ा  ाग ी तेंव् ा मी मास्तरीन बाईची ी जात हूडकुन काढ ी. बाईनी 

जशकव ेल्या प्राथतना आजण पसायिान आज ी वयाच्या एकतीसव्या वषी ी म ा 

तोंडपाठ आ ते. बाई आमच्या गावात िार पूवीपासून  ोती. ययामुळे गावाती  

सारेच मु े मंग तो पाच वषातचा असो की पंचवीस वषातचा जतच्याच बा वाडीतून 

जशकून मोठा झा े ा  ोता. ययामुळे गावात सारेच मु े जतचे ऐकत. जत ा मित 

करत...  

" जजवन करर जजजवयवा अन्न  ें पूणतब्रह्म " अस ेआम् ां ा जशकवणाऱ्या 

बाई ा जेंव् ा   ेप्रकरण मा ीत पड े तेंव् ा ती कुणाचे ी न ऐकता पुन् ा बुद्धवाड्यात 

आ ी. आम् ी पंधरा बीस   ान मोठी मु े ओट्यावरच  ोतो. बाई आ ी आजण आम् ा 

सवाांना प्रेमाने समजावत म् णा ी,  

"अरे अस ेकरू नका रे, िवेाचा प्रसाि आ  ेतो.. तुम् ी ना ी खाल् ा तर 

वाया जाई . अशी अन्नाची नासाडी बरी नव् .े.. " 

ययावर सुर्धया अन् संयया बाई ा म् णा ा, 

"बाई, तुम् ी या भानगडीत पडू नका, तुम् ी जा मुकट्यानं..... " 
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"अरे पण कशा ा रागावताय.... िवेा ा सारी एकच रे. तो ना ी करत 

जातीवाि.. " 

बाई बुद्धवाड्यात गे ी कळल्यावर गावात ा मोयया तावातावाने 

बुद्धवाड्यात आ ा अन् आम् ां ा प्रेमाने समजावत अस ेल्या मास्तरीन बाई ा 

 टक ,े 

" बाई... कोण् ी सांगत  तुम् ा ा इकडं यायच.ं तुम् ा ा जेवुन मुकट्यानं 

घरात बसता येत ना ी का? उर ेल्या स्वयंपाकाचं आम् ी बघून घेईन. तुम् ी कशा ं 

 ात जोड़ता.. जा मुकट्यानं घरी" 

मोययाचे असे अपशब्ि ऐकून संयया यया ा म् णा ा,  

"मोयया, कळते का तू ं कोणा ा बो ाय ा ते. अरे ती बाई  आ .े जत ा तु 

ओरडून बो तोस का"  

ययावर मोयया रागात म् णा ा, "तु मुका बस्स, आमच्यात नाक नको घूपस"ू  

िोघ ेएकमेकास रागाने बो ताना पाहून बाई मधेच ययांचे बो ण ेतोडून 

म् णा ी,  

"मोती तु गप्प बस, संतोष तु पण गप्प बस... मी तुमच्या मधे ना ी पडणार 

पण एकमेका असे भांडू नका. मोती च ... " 
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अस ेबो ून बाई जनघून गे ी.. बुद्ध आजण मातंग समाज शेवटी जेव ाच 

ना ी. ययांना भुकेपेक्षा स्वाजभमान मोठा वाट ा. तेंव् ा मी चौथी ा जशकत  ोतो.  ी 

माझ्या डोळ्यासमोरची घटना.. अशा आजूबाजूच्या गावातून ी का ी ना का ी 

जातीवािी घटना ऐकाय ा जमळत. ययामुळे माझ्यासोबत जशकत अस ेल्या मराठा 

समाजाच्या मु ांना बघून एक वैर भावना मनात जनमातण  ोत  ोती. आजण यया 

कोवळ्या वयातच आम् ी म ापुरुषाच्या वाटण्या ी करून टाकल्या  ोयया. जशवाजी 

म ाराज ययांचे आजण बाबासा बे आंबेडकर आमचे. ते जमे  जततकी बाबासा बेांवर 

टीका करीत आजण आम् ी जमे  जततकी जशवाजी म ाराजांवर.. असाच एक दकस्सा 

मी चौथीत असताना घड ा, शाळेत माझ्या बाजू ा बसणाऱ्या जवज्याने माझ्याकडे 

बघून ययाच्या मराठीतल्या पुस्तकात ा बाबासा बे आंबेडकरांचा िोटो िाड ा. ते 

बघून मी माझ्या इजत ासातल्या पुस्तकात ा जशवाजी म ाराजांचा िोटो िाड़ ा. ते 

बघून ययांनी माझी गच्ची पकड ी आजण म् णा ा,  

"िोटो काहून िाड़ ा तु आमच्या जशवाजीचा.. " 

ययावर मी ी ययाची गच्ची पकडून म् णा ो, 

"तुह्या काहून िाड़ ा आमच्या बाबासा बेाचा" 

"य ेजास्त बो ू नको. ना ीतर कुत्र्यासारखा मार खाशी " 

"काहून मारशी ... तुह्या बापाचं खातो का? ? ? चा   डेमास्तरकड तु  

नावचं सांगतो" 
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"चा , मी भीतो काय तू "ं  

अस ेबो ून िोघे ी आम् ी  डेमास्तरच्या कॅजबनमधे गे ो. तेंव् ा  डेमास्तर 

माझ्याच जातीचे  ोते. माझ्या जातीचा  डेमास्तर  ोता ययामुळे म ा वाट े तो िक्त 

जवज्या ाच झोडुन काढी  अन् म ा शाबासकी िईे . ययामुळे मी ी यया ा घेऊन 

सरळ  डेमास्तरच्या कॅजबनमधे गे ो आजण ययांच्या समोर जाऊन म् णा ो,  

"सर यान ंबाबासा बेाचा पुस्तकात ा िोटो िाड़ ा.. " 

वीज्या ी सरांना म् णा ा,  

"सर यानी पण जशवाजी म ाराजाचा िोटो िाड़ ा" 

"ना ी सर, अगोिर यान ंिाड़ ा, म् णुन मी िाड़ ा.. " 

"ना ी सर, अगोिर यान ंिाड़ ा.. " 

"य ेईज्या, खोटं काहून बो ाय ास" 

"तूच खोटं बो ाय ा.... " 

आमचे भांडण ऐकून सर म् णा े, 

"जा वगातत जा... मी येतो तुमच्या वगातत" 

  ेऐकून आम् ी सरळ वगातत गे ो.  
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मी मनातल्या मनात खूप खुश  ोतो. कारण,  डेमास्तर माझ्या जातीचा, 

तो म ा थोडा मारणार.. थोड्या वेळाने गुरुजी भ ीमोठी बेसरमीची काडी घेऊन 

वगातत आ े. सवातत अगोिर ययानी म ा उठव े. माझ,े मी िाड़ े े इजत ासाचे 

पुस्तक घेऊन समोर बो व े. पुस्तक बजघत े आजण ढोपरावर जी मारण्याची सुरवात 

के ी ती काडी मोडेपयांत... वगातत  ेसवतजन  सत  ोते. गुरुजीचं मारणं झाल्यावर 

कावऱ्या बावऱ्या नजरेनं मी माझ्या जागेवर बस ो.  

माझे झाल्यावर जवज्या ा धो धो धुत ा.. ययानंतर ते िोन् ी पुस्तके 

वगाततल्या मु ांना िाखवत सर म् णा े,  

"   ेबघा आपल्या शाळेत  े  ेनग, स्वतःचेच पुस्तकं िाडून माझ्याजवळ 

आ ेत.  

काय तर एकाने जशवाजी म ाराजांचा िोटो िाड़ ा म् णुन आजण िसुऱ्याने 

बाबासा बेांचा िाड़ ा म् णून,  

गाढवांनो.... उठा, उभे र ा िोघे ी " 

रडत रडत आम् ी िोघे ी उभे राज  ो, जवज्याकडे बोट करीत सर म् णा े,  

"सांग रे, जशवाजी म ाराजाचा राज्याजभषेक कोणयया गड़ावर झा ा? ? " 

जवज्या गप्प घा ी मान घा ून...  

"बरं सांग, जशवाजी म राजांचा गुरु कोण" 
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जवज्या गप्प.. हूाँ ना ी का चूाँ ना ी.  

नंतर सरांनी मोच्याां माझ्याकडे वळव ा,  

" तु सांग, बाबासा बेांचे मूळ गाव कोणते? " 

मी ी गप्प  

"बाबासा बेांचे जशक्षण दकती? ? ? ? ? " 

मी गप्प....  

  ेबघून सर पुन् ा आमच्याकडे आ े आजण माराय ा  ाग े....  

"ना ायकांनो, अभ्यासाच्या नावाने बोंबाबोंब अन् म ापुरुषांचे िोटो 

िाड़ता काय रे.. गाढवांनो... अरे अगोिर ययांचे कायत जाणून घ्या.. ना ायक कुठ े.." 

सरांचा मार खाल्ल्यावर म ा कळून चुक े की, मी खूप मोठी घोडचूक 

के ी.  

ययानंतर मी मात्र इजत ासातल्या पुस्तकात े जशवाजी म ाराजाबद्द चे 

पान ना पान वाचून काढ े आजण जशवाजी म राजांनी बा  वयातच माझ्या 

काळजात घर के े. जवज्याची मात्र अधून मधून बाबासा बेांवर टीका चा ूच  ोती. 

मी मात्र ययावर ि ुतक्ष के े....  

गावकुसावर वस ेल्या आमच्या यटाळीत आता  ळू ळू बि   ोत  ोता. 

नवस करण,े अंगात येणे ह्यासारख्या गोष्टी जवळपास बंिच झाल्या  ोयया. आता खरे, 
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माझे यटाळ बाबासा बे आंबेडकर यांनी दि ेल्या बौद्ध धम्माच्या मागातने चा ताना 

दिसत  ोते. िर रजववारी थोडे िार का  ोईना पण, आता जव ारात यटाळीती  

माणसं जमत  ोती बाबासा बेांच्या जवचारांची िवेान घेवाण  ोत  ोती. नवीन जपढी 

बाबासा बेांनी सांजगत ेल्या गोष्टीचे आचरण करीत. प्रययेक पौर्णतमे ा आता 

बौर्धिवाड्यात बाबासा बेांच्या गाण्याचा भजन कायतक्रम ी  ोताना दिसत  ोते. 

पोटापाण्यासाठी यटाळीतल्या साऱ्या घरात े नवयुवक श रात गे े  ोते पण 

आवजूतन चौिा एजप्र  ा येऊन सवत बौद्धवाडा जयंती आनंिात करीत  ोता.  जुन्या 

माणसाच्या  ातात ा कारभार आता नव्या जपढीने आपल्या  ातात घेत ा  ोता. 

आज आमच्या यटाळात ना कुणाच्या अंगात येत ना कोणता िवे कोपत ना भूत येत. 

आता सवतजण शूद्ध आजण बुद्ध झा े.   ल् ीचीच एक गोष्ट आ ,े मी का ी 

कामाजनजमत्त गावी गे ो  ोतो. तेंव् ा माझ्या एका   ानपणच्या जमत्रा ा स जच 

म् णा ो,  

"काय जमत्रा, आज मंगळवार! आई माय ा ना ी गे ा कां गोड भात 

घा ाय ा? " 

तेंव् ा तो म ा  सत बाबासा बेांच्या पुतळ्याकडे बोट करीत म् णा ा,  

"जमत्रा, आता  ाच आप ी आई आजण बाप" 

मी ी ययाच्या खांद्यावर  ात ठेवत म् णा ो, 
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" ोय जमत्रा, िक्त यया ा ओळखाय ा थोडा उशीर  ाग ाय आपल्या 

समजा ा" 

 

 

भाग पज  ा समाप्त  
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ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

ई साज यय प्रजतष्ठान दहा वर्ाांपुवी सरुू झालिं. जगभराि ई पतुिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन सारख े

प्रचिंड इन्व्हते्र्ेंट करणारे स्खलाडी उिरल.े त्यािंच्यासर्ोर ई सास्हत्य म्हणजे अगदीच 

ललिंबुटटिंबू. पण गेली दहा वर्ां आस्ण आजही गुगलवर “र्राठी पुतिक” ककिं वा “Marathi 

ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंवािंर्ध्ये पस्हले दसुरे नाव यिे ेिे ई सास्हत्यचेच. ही 

करार्ि आह ेआर्च्या लेखकािंची. वाचकािंना साित्याने दजदेार र्नोरिंजक उच्च प्रिीची पुतिके 

“स्वनार्ूल्य” दणेारे आर्चे लेखक हचे या तपधेचे स्वजेिे आहिे.  

र्राठीि “सास्हत्यरत्ािंच्या खाणी” स्नपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेवढ्याच उदारिेन ेखाणींचा वर्ावव केला. र्राठीच ेददुवै ह ेकी या 

खाणींिली रत्े बाहरे आणण ेआस्ण त्यािंच ेपैल ूपडल्यावर त्यािंना शोकेस करण ेआस्ण जागस्िक 

वाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी पडलो. इथ ेउत्तर् सास्हत्यासाठी भुकेलेले वाचक 

आस्ण उत्तर् वाचकािंच्या प्रस्ििेिले सास्हस्त्यक यािंच्याि स्िज बनण ेआवश्यक आह.े स्वशेर्िः 

डॉ. स्निीन र्ोरे यािंसारखे सास्हस्त्यक जयािंना स्लस्हण्याि आनिंद आह ेपण त्यापुढील जटील 

प्रक्रियेि पडण्याि रस नाही अशािंसाठी. स्वदशेािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी 

सवव व्यवहार पहािाि. र्राठीि ही सोय नाही.  

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा न्ह.े पण 

गेल्या दहा वर्ाांि आर्च्या ह ेलिाि आले की र्राठीि रत्ािंच्या खाणी आहिे आस्ण त्यािंि 

उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर स्चवटपणे कार् करि रास्हल ेिर 

एकाहून एक भारी रत्े गवसणार आहिे. एखाद्या र्ोठ्या धस्नकाने, पिंस्डिािंच्या सहाय्यान,े 

दरबारी आश्रयासह जर ह ेकार् हािी घेिले िर र्राठी भार्ेिल ेसास्हत्य जागस्िक पटलावर 

आपला ठसा नक्की उर्टवेल. 

डॉ. स्निीन र्ोरे यािंची िेरा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान ई 

सास्हत्यला स्र्ळाला. शिंभू गणपलुे यािंची नऊ, डॉ. वसिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद 
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यािंची साि, अस्वनाश नगरकर यािंची,डॉ. स्तर्िा दार्ले यािंची पाच, अस्नल वाकणकर यािंची 

पाच, डॉ. वृर्ाली जोशी यािंची िीन अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना वाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य 

ई सास्हत्यला लाभले. असे अनेक “तवािंिःसखुाय” स्लहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कवी या 

र्राठीच्या “सास्हत्यरत्ािंस्चया खाणीं” र्ध्ये आहिे. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ळू 

सिंस्हिेचे र्राठी भार्ािंिर सुरू केले आह.े सौरभ वागळे, सरूज गाताड,े संजय बनसोडे, ओंकार 

झािंजे, पिंकज घारे, स्वनायक पोिदार, क्रदप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी 

शहा असे अनेक नवीन लेखक साित्यपूणव लखेन करि आहिे. ई सास्हत्यकडे हौशी लेखकािंची 

कर्ी कधीच न्हिी. पण आिा हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लखेनाकड ेगिंभीरपणे पहाणारे 

आस्ण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लि दणेारे लखेक आिा येि आहिे. त्यािंच्या 

सास्हत्याच्या प्रकाशाला उजाळा स्र्ळो. वाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची भरभराट होवो. 

जगािील सवोत्कृष्ट सास्हस्त्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणून र्राठीची ओळख जगाला होवो. 

या सवातत ई साज ययाचा ी खारीचा वाटा असे   ा आनंि. आजण या यशात 

ई  ेखकांचा लसं ाचा वाटा असे  याचा अजभमान. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

अध्यि, ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

  

 

 


