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तनवेदन 
 
 चहदी महासागरात भारतापासून हजारो मलै दूर मॉिरशस  बेट आतर  द् वीपसमूहासं गेली  ऄसंख्य 
वर्ष ेऄस्स्तत्वात अहे. िारश ेवर्षापूवी या मॉिरशस बटेावर  फक्त डोडो नावािा पक्षी आतर पशुपक्षयासंह रहात 
ऄसे. सोळाव्या-सतराव्या शतकापासून पोतुयगीज, डि, आंग्रज, फ्रें ि या सामाज्यवाद्ाचं्या वासाहितक स्पधा 
सुरू झाल्या अिण मॉिरशस बेटावर या वसाहतवाद्ाकंडून त्यानंी ऄगोदरि ज्या देशात सत्तास्पधा सुरू 
केल्या होत्या. त्या देशातंील माणसे वठेिबगार मजूर म्हणून नेली. फ्रें ि व आंग्रज याचं्यामध्ये सत्तास्पधा 
भारतात सुरू झाली व चहदी महासागरातील मॉिरशस बेट उसािे बेट म्हणून त्यानंी िनवडले, त्याि काळात 
पहाडाचं्या व नद्ाचं्या या िनसगयसुंदर  बटेावर जमीन कसण्यासाठी भारतातील  िबहार, तामीळनाडू, अंध्र 
व  महाराष्ट्रातून बोटी भरभरून वठेिबगार मजूर स्त्री-पुरुर्ष, मुले मॉिरशस बेटावर नेण्यात अली.  अज 
१९८४ साली भारतीय लोकानंा या बटेावर स्थालातंिरत म्हणून जाउन दीडश े  वर्षे पुरी होत अहेत. या 
बेटावर अजिे मॉिरशस  देशािे तरुण  व धडाडीिे पतंप्रधान ऄिनरूद् ध  जगन्नाथ याचं्या नेतृत्वाखाली –
मॉतरशस– १५० वर्ष ेभारतीय स्थलांततरतांची  हे वर्ष े१ ऑक्टोबर १९८४ पासून ३१ मे १९८५ पयंत राष्ट्रीय 
व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर साजरे होत अहे.  
 
 मॉिरशस बेटावर आतर भारतीय भािर्षकाबंरोबर मराठी  भािर्षक समाज  गेली िदडश ेवर्ष ेवास्तव्य 
करून अहे. अज मॉिरशस बेटावरील  मराठी समाजािी लोकसखं्या पन्नास हजाराच्या जवळपास अहे. या 
मराठी लोकानंी अजवर मॉिरशस बेटावर अपली मराठी भार्षा, महराष्ट्रािी लोकससं्कृती,  ईत्सव परंपरा 
व दशावतारासारखे लोकनाट्य िटकवनू ठेवले अहे. आ. स. १९६४ सालापासून मॉिरशस देशाच्या 
िशक्षणक्रमामध्ये मराठी भारे्षच्या ऄभ्यासािा समावशे झाला अहे.  अज मॉिरशसमध्ये सुमारे सत्तर मराठी 
भारे्षच्या शाळा ऄसून शभंराच्यावर मराठी िशक्षक-िशिक्षका मराठी भारे्षच्या ऄध्यापनािे काम करतात. 
मॉिरशसिे भतूपूवय पंतप्रधान व िवदयमान गव्हयनर जनरल माननीय डॉ. सर िशवसागर राम गुलाम याचं्या 
कारिकदीत मॉिरशसमधील पौवात्य िवद्ािंा ऄभ्यास व संशोधन करणारी  ―महात्मा गाधंी ससं्था‖ १९७५ 
साली स्थापन झाली.  भारताच्या पंतप्रधान माननीय आंिदरा गाधंी यानंी या संस्थेिे ईद् घाटन केले होते. 
―महात्मा गाधंी संस्थे‖ त गेली काही वर्ष ेमराठी भार्षा व पाठ्यपुस्तक मंडळािे कायालय मॉिरशस बटेावरील 
मराठी भारे्षच्या व सािहत्याच्या िवकासािे कानम करीत अहे. धमा गोचवद, देवजी पडीया, संजय अनंद, 
रॅीमती दयाबाय बाबाजी ऄशी मराठी ऄध्यापक व लेखक मंडळी या मराठी िवभागात ऄिधकारपदावर 
अहेत. ―मॉिरशस मराठी मंडळी फेडरेशन‖  ही मॉिरशस बेटावरील मराठी समाजािी प्राितिनिधक ससं्था 
अहे. महाराष्ट्रामध्येही ―महाराष्ट्र मॉिरशस िमत्र मंडळ‖ ही ससं्था गेले दीड शतक मॉिरशस देशातील 
भारतीय समाजासाठी महाराष्ट्रात काययरत  अहे. या मंडळातफे मॉिरशसमधील कवी व लेखक धमा 
गोचवद, देवजी पडीया, सदानंद िभवाजी, सदािशव गोचवद जगताप यािें ―मोरस मराठी‖ भारे्षतील सािहत्य 
महाराष्ट्र राज्य सािहत्य ससं्कृती मंडळाला ईपलब्ध झाले अहे. सदािशव गोचवद या अज ऐंशी वर्ष ेवयाच्या 
गृहस्थानंी अपले अत्मकथन िलिहले अहे. धमा गोचवद यानंी ―माहेरी गेली‖ ही कहाणी िलिहली अहे. 
देवजी पडीया व सदानंद िभवाजी यानंी एकांिकका व नाटके िलहीली अहेत. िशवाय मॉिरशस बटेावरील 
दशावतारािी मराठी सिंहताही मंडळाला प्राप्त झाली अहे. मॉिरशस-१५० वर्षे भारतीय स्थलातंिरतािंी- हे 
वर्ष े साजरे होत ऄसताना महाराष्ट्र राज्य सािहत्य संस्कृती मंडळाला मॉिरशसमधील या मराठी 
लेखकमंडळींिी पुस्तके प्राकािशत करताना िवशरे्ष अनंद होत अहे. ―मोरस मराठी ‖ भार्षा ही सुद् धा  मूळ 
मराठी मातृभारे्षच्या ऄस्स्तत्वािे एक ऄभ्यासनीय ऄंग बनले.  ऄभ्यासकानंा ही पसु्तके िवशरे्ष  ईपयुक्त 
ठरतील ऄसे मला मनःपूवयक वाटते.        
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 सुरेन्द्र बारलिंगे 
 ऄध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य सािहत्य संस्कृती मंडळ. 
४२,  यशोधन,  
मंुबइ- ४०० २०  
िदनाकं १ नोव्हेंबर, १९८४.  
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‘मोरस मराठी’ आतण मॉतरशसमधील मराठी भातर्षक लेखन 
 
 ―महाराष्ट्र राज्य सािहत्य ससं्कृती मंडळा‖ िे  ऄध्यक्ष व माझे स्नेही डॉ. सुरेन्द्र बारचलगे यानंी 
मॉिरशस बटेावरील मराठी माणसािंी कहाणी माझ्याकडून नीट ऐकून घेतली. मी माझ्या मॉिरशस 
बेटावरील मुक्कामात िलिहलेली माझी  ―मॉिरशस डायरी‖ देखील त्यानंी समजावनू घेतली. मॉिरशस 
बेटावरील मराठमोळ्या माणसानंी गेली दीडश ेवर्ष ेिटकवनू ठेवलेली अपल्या  पूवयजािंी मराठी  भार्षा-ितिा 
आितहास डॉ. बारचलगे  यानंी माझ्याकडून ऐकला. मी मॉिरशस बटेावरील वयोवृद् ध, मध्यमवयीन  व तरुण  
िपढीच्या  स्त्री-पुरुर्षानंा प्रत्यक्ष भेटून त्याचं्या संभार्षणाच्या व त्यानंी गाउन दाखिवलेल्या  मराठी गीताचं्या व 
लोकगीताचं्या माझ्याकडील ध्विनिफती डॉ. बारचलगे  यानंी  ऄभ्यासपूवयक ऐकल्या. अिण मॉिरशस 
बेटावरील अजवर िटकून रािहलेली मराठी भार्षा व तेथील मराठी मंडळीनी बटेावरच्या अपल्या स्वतंत्र 
राष्ट्रातील अतंराष्ट्रीय बहुभार्षाचं्या वातावरणात जोपासलेली  अपली मराठी भार्षा, -ितला नंतर जे 
―मोरस मराठी‖ भारे्षिे स्वरूप प्राप्त झाले- ती सुद् धा डॉ. सुरेन्द्र बारचलगे यानंी अपलीि मराठी भार्षा म्हणनू 
― सािहत्य ससं्कृती मंडळा‖ साठी  स्वीकारली,  हे मी ― मोरस मराठी  भारे्ष‖ िे महद् भाग्य समजतो. त्याबद्दल 
डॉ. सुरेन्द्र बारचलगे यानंा मॉिरशस बटेावरील  ―मॉिरशस मराठी मंडळी फेडरेशन‖ च्या वतीने व अमच्या 
मंुबइतील ―महाराष्ट्र मॉिरशस िमत्र मंडळा‖ च्या वतीने धन्द्यवाद देतो.   
 
 १९६७ सालच्या सप्टेंबर मिहन्द्यात मी मॉिरशस  बटेावर पिहल्यादंा पाउल टाकले. महाराष्ट्रातील 
थोर व कतयबगार सकय स महर्षी कै. नारायणराव  वालावलकर  याचं्या ―धी गे्रट रॉयल सकय स‖ बरोबर पूवय 
अिफ्रका खंडात एक पत्रकार व लेखक  म्हणनू प्रवास करण्यािी संधी नारायणरावानंी मला िदली होती. 
मोंबासाहून एका खास डि महासागरी जहाजातून अठ नउ िदवस चहदी  महासागरावर तरंगत ती एका 
संध्याकाळी मॉिरशस बेटाच्या पोटय लुइस या बंदरात येउन थडकलो होतो. मग अमिा सकय सिा तळ 
मॉिरशस बेटावरील कॉरोमाँडेल या स्थळावर पडला होता. गंमत म्हणजे पिहल्या अठदहा िदवसात सगळे 
मॉिरशस ―धी गे्रट रॉयल सकय स‖ च्या िार खाबंी भव्य तंबतू येउन लोटत होते अिण मी ते जवळून िनरखून 
पहात होतो. मग हळूहळू मॉिरशसच्या लोकजीवनात मी रस घेउ लागलो. मॉिरशसच्या  पंतप्रधानापंासून 
तो मंत्रीमंडळ अिण संसद सदस्यापंयंत  मला माणसे भेटत गेली . मी त्यानंा भेटत रािहलो, त्यावळेिे दोन 
संसद सदस्य माननीय  िशवा बापू व गणू गंगाराम मला भेटले अिण मॉिरशस बेटावरील मराठी मंडळीशी 
माझा जवळिा व िजव्हाळ्यािा  ऊणानुबंध जडत गेला. तेव्हाि मला मॉिरशस बेटावरील िारी पहाडी 
िदशानंा िवखुरलेल्या  व उस-शतेमळ्यात मजूर म्हणून काम करणाऱ्या व ऄन्द्य व्यवसायी मराठी माणसानंा 
प्रत्यक्ष त्याचं्या घरी जाउन  भेटण्यािी, त्याचं्याशी बोलण्यािी , त्यािें जीवन समजून घेण्यािी  सधंी गण ू
गंगाराम व िशवा बापू या बटेावरील ज्येष्ठ नेत्यानंी व समाजकाययकत्यांनी  प्राप्त  करून िदली. मॉिरशस 
बेटावरील मराठी समाजात जन्द्माला अलेला व ज्यािा वशंज बाबल्या सावतं हा चसधुदुगय  िजल्यातील 
सावतंवाडी पिरसरातील माणगाव भागातून एक वठेिबगार मजूर म्हणून दीडश ेवर्षांपूवी  या बटेावर गेलेला- 
तो मॉिरशसमधील नामवतं लेखक, िविारवतं, कथा व कादंबरीकार व आितहासािा िशक्षक- अनंद सावतं 
मल्लु या बेटावर मला भेटला. ―मॉिरशस मराठी मंडळी फेडरेशन‖िा धडाडीिा तरूण काययकता, त्यािा भाउ 
िवरजानंद मल्लु व सगळे मल्ल ु कुटंुब, त्यािंी सयाबाइ, त्यािें वडील, त्यािंा पिरवार मला भेटला. मॉिरशस 
बेटावरील माझ्या पिहल्या ऄडीि मिहन्द्याचं्या मुक्कामात मॉिरशसमधील भारतीय समाजािी मी बरीि 
मािहती प्रत्यक्ष भेटीगाठी, संवादातून व िनरीक्षण व ऄभ्यासातून गोळा केली. माझी ―मॉिरशस डायरी‖ 
ऄदययावत िलिहली. मग मंुबइला परत अल्यावर ―महाराष्ट्रा टाइम्स‖ मध्ये एक दीघय लेखमाला िलहून या 
स्वप्निनळ्या  बटेावरिी  मराठी माणसािंी कहाणी मी महाराष्ट्राला सािंगतली. महाराष्ट्रीय माणसानंा ती 
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कहाणी वािून प्रथमि मॉिरशस बेटावरील  मराठी माणसािें जीवन समग्र व सुस्पष्ट ऄसे अकलन झाले. 
नंतर ―महाराष्ट्र मॉिरशस िमत्र मंडळा‖ िी  स्थापना मंुबइत झाली. मंुबइ मराठी गं्रथसगं्रहालयािे  त्यावळेिे 
संिालक , संघटक व काययकते कै. वासुदेवराव भट यािें मला मोठे सहाय्य झाले.  
 
 याि माझ्या पिहल्या भेटीत एके िदवशी सकय शीत माझा पत्ता काढीत धमा गोचवद हा मराठी  भारे्षिा 
िशक्षक मला भेटायला अला. ईंि, देहाने भरलेला कष्टकरी  समाजाच्या सवय खुणा ऄंगावर प्रकट 
करणारा, लालसर  वणय पण देखणा सतेज िेहरा, डोळे  पाणीदार व भावुक, मॉिरशस बेटावरील पारृात्य 
पद् धतीप्रमाणे त्याने सूट-बटू घातलेला, भव्य कपाळ  डोक्यावर काळेभोर केस व्यवस्स्थत चविरलेले. 
िशवाय तो िागंले मोरस मराठी बोलत होता. त्याने बेटावरील  मराठी िशक्षणािी व िशक्षकािंी पिरस्स्थती  
मला  िवशद करून सािंगतली.  अपल्या मराठी भारे्षत िलिहलेल्या किवता व कथा त्याने  मला वािायला 
िदल्या. मी जणू कुणी त्यािा वर्षानुवर्ष ेहरवलेला नातेवाइकि त्याला भेटलो होतो. धमा गोचवद बोबिेसन 
सारख्या शहरापासून (िजथे अमच्या सकय सिा तळ पडला होता) दूर खेड्यात रहात होता. त्याच्या 
बोलण्या-िालण्या वागण्यातून त्याने मला एक िवलक्षण िटका लावला. मलाही वाटू लागले की, माझाही 
कुणी युगायुगाने फारकत झालेला महाराष्ट्र, मराठी भार्षा, मराठी सािहत्य यािंा वशंज पुन्द्हा मला 
ऄद् भतुपणे  या बटेावर भेटला . ―महाराष्ट्र टाइम्स‖ मध्ये  मी िलिहलेल्या लेखमालेत धमा गोचवदच्या 
मॉिरशस देशाला ईद् देशून िलिहलेल्या  मोरस मराठी किवता मी अवजूयन समािवष्ट केल्या होत्या. मंुबइ 
अकाशवाणीवर मी मॉिरशस भेटीवर तीन व्याख्यानािंी माला गंुफली. त्यावळेीही धमा गोचवदच्या किवता 
मी पेश केल्या व रॅोत्यावंर त्यािंा एक भाविनक प्रभाव पडलेला मला अढळून अला.  
 
 आ.स. १९७९ साली महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अमंत्रणावरून मॉिरशस बटेावरील मराठी मंडळींिे  
एक प्रितिनधी  मंडळ मंुबइला अले. त्या मंडळाचं्या प्रितिनधींिे  मंुबइ, पुणे व ऄन्द्य िठकाणी भरघोस 
स्वागत झाले. महाराष्ट्र राज्याने मॉिरशसमधील मध्यम पिरस्स्थतीतील मराठी मुलामुलींना महाराष्ट्रात 
येउन ईच्च िशक्षण घेण्यासाठी सोयी-सवलती ईपलब्ध करून देण्यािे अरॄासन िदले. या प्रितिनधी 
मंडळाबरोबर देवजी पडीया हा मॉिरशसमधील  नाटककार, कवी व मराठी भारे्षिा िशक्षक अलेला होता. 
दरवर्षी  ―मॉिरशस मराठी मडंळी फेडरेशन‖ तफे मॉिरशस बेटावर १ मे रोजी ―महाराष्ट्र िदन व छत्रपती 
िशवाजी महाराज ईत्सव‖ राष्ट्रीय पातळीवर साजरा केला जातो. आ. स. १९८०  साली  १ मे रोजी साजरा 
होणाऱ्या या समारंभािा प्रमुख पाहुणा म्हणून  ―मॉिरशस मराठी मंडळी फेडरेशन‖ने मला मॉिरशस बेटावर 
अमंित्रत केले. त्याप्रमाणे मी या दुसऱ्या मॉिरशस भेटीत बेटावर दहा अठवडे मुक्काम केला अिण  िवशरे्षि 
सखोल व व्यापक ऄशी मराठी समाजािी  मािहती मी मराठी  माणसाच्या  वस्तीत घरोघरी जाउन 
िमळिवली.  माझी ही संशोधनात्मक  कामिगरी सफल व्हावी म्हणून ―मॉिरशस मराठी फेडरेशन‖ने मला 
ऄव्याहत सवय प्रकारिे सहाय्य िदले. िशवाय मॉिरशसनमधील ―महात्मा गाधंी  संस्थे‖त तेथील ऄिधकारी 
वगाने व ―मॉिरशस लेखक संघा‖िे काययवाह प्रा. अनंद सावतं मल्लु याचं्या मागयदशयनाने मी महाराष्ट्रातून 
मॉिरशस  बेटावर स्थालातंिरत झालेल्या मराठी माणसािंी राखून ठेवले ठेवलेली आंग्रजी ऄमदानीतील दप्तरे 
धंुडाळली. त्यािंा ऄभ्यास केला. िवस्तृत टीकािटप्पणी केल्या. ―मॉिरशस देशा‖ वरील  माझ्या  अगामी  
गं्रथात त्याबद्दल सिवस्तर मी िलिहणारि अहे. या माझ्या दुसऱ्या मुक्कामात मॉिरशस बेटावरील मराठी 
भािर्षक लेखक, कवी, लोकनाट्यकार , लोककलाकार व मराठी माणसानंी या बटेावर जोपासून ठेवलेल्या 
―दशावतारी लोककलेिी मळू संिहता व ितिे ईपासक ऄसे जुने नव ेकलाकार मला भेटले. धमा गोचवद , 
देवजी पडीया, सदानंद िभवाजी , पुष्ट्पाजी नारू, बाळशटे गोपाळ, सौ. रत्नाबाय बापू, सदािशव गोचवद 
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जगताप, िशवाजी सोनीया, राम माल्ल,ु रूपसेन देवजी, िंरसेन बाप्पूिन आतर  लेखक व कलावतं मंडळी 
मला भेटली. 
 
 ―माहेरी गेली‖ ही अपली एका जाडजूड वहीत रेखीव देखण्या ऄक्षरात मराठीत िलिहलेली मोरस 
मराठी कहाणी धमा गोचवद यानंी मला वािायला िदली. धमा गोचवद अता पिंडत धमा गोचवद झाले अहेत. 
―महात्मा गाधंी संस्थे‖ तील ―मराठी भार्षा पाठ्यपसु्तक मंडळ‖ िवभागात ते काम करतात. मॉिरशस बेटावर  
ते भारतीय समाजातील धार्ममक िवधी व लग्न  सोहळे ऄिधकृत प्रिशिक्षत धमयपिंडत म्हणून पार पाडतात. 
पन्नाशीत अलेले धमा गोचवद यािें पूवयज महाराष्ट्रातून शभंर दीडश ेवर्षांपूवी या बेटावर गेले. काही अठ 
दहा वर्षांपूवी महाराष्ट्र सरकारने मॉिरशस बेटावरील मराठी भारे्षच्या  िशक्षकानंा पनवले येथील ― प्राथिमक 
िशक्षक प्रिशक्षण महािवद्ालया‖ त  मराठी िशक्षक प्रिशक्षणािी सधंी ईपलब्ध करून िदली होती. त्यावळेी 
धमा गोचवद, देवजी पडीया, सदानंद िभवाजी व ऄन्द्य िशक्षक-िशिक्षका महाराष्ट्रात अल्या होत्या. अपल्या 
पूवयजािंी भमूी त्यानंी भिक्तभावाने पािहली. अज मॉिरशस बटेावर सरकारमान्द्य व खासगीिरत्या 
िालिवलेल्या सत्तर मराठी शाळा ऄसून  सुमारे शभंर िशक्षकिशिक्षका त्या शाळातूंन ऄध्यापक म्हणनू काम 
करतात. आ.स. १९६४ सालापासून मॉिरशस बेटावरील प्राथिमक िशक्षणक्रमात मराठी भारे्षिा, चहदी, 
तेलग,ू तामीळ, भोजपुरी या भारतीय भार्षाबंरोबर समावशे करण्यात अला. अता गेली पधंरा वर्ष ेमॉिरशस 
बेटावर ―महाराष्ट्र सािहत्य पिरर्षद‖ स्थापन झाली ऄसून ितच्यातफे  शिनवारी व रिववारी मराठी भारे्षच्या 
िविवध ईच्च परीक्षासंाठी खास वगय घेतले  जातात.  मॉिरशस अकाशवाणी व दूरदशयनवर मराठी भारे्षिे 
काययक्रम सादर होतात. मॉिरशस बटेावरील मोरस मराठी भार्षा त्या भारे्षतील बोलणे व िलिहणे, हे एक 
भार्षावास्तव अहे.  
 
 ―माहेरी गेली‖ ही धमा गोचवद यािंी कहाणी मॉिरशस बेटावरील पूवेकडील ऄशा एका दाट व 
ऄरण्यग्रस्त काळ्या नदीच्या पिरसरात घडते, की ती स्थलकाळपाते्र या संदभात समजून घेण्यासाठी 
मॉिरशस बेटािी भौगोिलक रिना सुबुद् ध वािकाने समजून घेणे अवश्यक अहे. ―तामािरन ब‖े चकवा 
तामारीन चकवा तामार खेडेगावात व ल मोने, शामारेल, बे ज्यूकँप, या घनदाट व चहदी महासागराला 
रूरभीर्षणपणे िभडलेल्या पहाडी भागात धमा गोचवद याचं्या कथेतील मराठी पाते्र वावरतात. मराठी माणसे 
प्रथम बोटी भरभरून जेव्हा िििटश दलालानंी मॉिरशस बटेावर नेली व त्यानंा राहण्यासाठी बेटावरील 
स्थळािंी िनवड करण्यािी संधी िदली  तेव्हा मराठी मजुरानंी ―काळी नदी‖ व ितिा पहाडी प्रदेश पसतं 
केला. त्यािे एक कारण म्हणजे महाराष्ट्रातून अलेल्या या मराठी मंडळींना हा पहाडी िवभाग सयारी  
पवयताचं्या व भीमाकृष्ट्णा गोदानदीच्या प्रदेशासारखा थेट वाटला. अज या काळ्या नदीच्या प्रदेशात 
त्यावळेिे मराठी समाजािे नेते व रष्टे कै. लक्षमणराव व सौ भागीरथीबाइ पवार यानंी बाधंलेले ―िवठोबा 
रखुमाइ‖ िे देउळ ऐंशी वर्ष ेईभे अहे धमा गोचवद या पिरसरातील मराठी माणसाच्या जीवनाशी ―जो होय 
एक सुखदुःखपणी गडी तो‖ ऄसे समरस झालेले अहेत या बटेावरील कष्टकरी, कामकारी खेडूत मराठी 
स्त्रीपुरुर्षािंी, तरुण-तरुणीिी ऄद् भतु कहाणी धमा गोचवद यानंी अपल्या ऄद् भतु व ऄिभजात मोरस मराठी  
भारे्षत  सजीव साकार केली अहे  ―माहेरी गेली‖ या कथेतील काहीसे गूढ ऄद् भतू व ऄमूतय  वातावरण धमा 
गोचवद थेट नेउन मानवी सुखदुःखाच्या अंतिरक पण ऄनाकलनीय वास्तवाला िवलक्षण प्रत्ययकािरकतेने 
व कलात्मकतेने नेउन  िभडिवतात. हजारो मलैावरच्या चहदी महासागराच्या पोटातून कधीकाळी प्रिंड 
भकंूप होउन जलपृष्ठावर अलेल्या  मॉिरशस बेट नावाच्या आवल्याशा भखंूडावर वावरणारी ही कष्टकारी  
माणसे एका अपल्या भतू, वतयमान  व भिवष्ट्यकालीन भिवतव्याशी  जशी िनगिडत  अहेत तशीि एका  
िविशष्ट समाजरिनेतही त्यािें सामािजक, मानिसक  व अस्त्मक पोर्षण झाले अहे. तशातही जातपात 
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िटकून राहते पण ितला छेद िमळत जातो. धमा गोचवद यानंी केलेला मोरस मराठी समाजातील 
लोकगीतािा वापर त्याचं्या कहाणीला ईत्कट भाविनक पिरमाणे प्राप्त करून देतो. खरोखर डॉ सुरेन्द्र 
बारचलगे यानंी ही कहाणी ―महाराष्ट्र राज्य सािहत्य संस्कृती मंडळा‖ तफे प्रकािशत करून मोरस मराठी 
भारे्षला व मोरस मराठी माणसाला सासं्कृितक व सािहस्त्यक  ईत्थापन िदले अहे.    
    

प्र.श्री.नेरूरकर  
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मिादू 
 
 [हा प्रसंग खेडे गावात घडलेला अहे  महादू  नावािा शतेकरी हा रॅीधर सेठ नावाचं्या  एका 
रॅीमंताच्या घरात येउन राहतो कारण त्यािे  घर नदीकाठी ऄसल्यामुळे परुािे पाणी व ििखळ िशरल्यामुळे  
रॅीधरने त्याला काही िदवसासाठी  त्यािे जुणे घर राहण्यासाठी िदले. पोळ्याच्या िदवशी रॅीधर सेठिी मुले 
सकय स पाहाण्यासाठी जाउ आस्च्छतात व रॅीधर महादूकडे येतो  व त्याच्या  बैलगाडीतून त्याचं्या मुलानंा 
िार मलैावर ऄसलेल्या  रेल्व े स्टेशनावर जाउन  सोडण्यास सागंतो; परंतु महादू साफ नाकारतो, कारण 
पोळ्यािा िदवशी शतेकरी अपल्या बैलाना गाडीला जंुपत नाहीत; ईलट बलैानंा अंघोळ घालतात, 
सजवतात, रंगवतात व देवाप्रमाणे त्यािंी पूजा करतात मग पुरणपोळी खायला घालतात.  
 
 महादू अपल्या घरात राहून सुद्धा अपल्याला नाकार देतो म्हणनू रागाच्या भरात रॅीधर िरफडून 
िनघून जातात. थोड्या वळेाने महादूिा परम िमत्र िवरॄनाथाला  त्याच्या  बैलाने  त्याच्या माडंीत चशग मारले 
त्याला  डॉक्टराकडे नेणे फार ऄगत्यािे ऄसल्यामुळे महादूने अपल्याि बैलगाडीतून गावापासून पाि 
मलैावर ऄसलेल्या डॉक्टर  परांजप्याचं्या दवाखान्द्यात नेउन दाखल केले. परत येताना वाटेत रॅीधरसेठ 
भेटतात. महादू त्यानंा गाडीत बसावयास िवनंती करतात. परंतू ते काही बसत नाहीत ईलट रागाच्या भरात 
त्याला पाहतात व म्हणतात. “संध्याकाळी पाहून घेणार तू िकती पाण्यात अहेत”  तोवर महादू काही  न 
सागंता घरी पुढे काय घडते ते पाहू या.] 
   

[पडदा बाजूला होताि महादू बैलांच्या वसेणाला रंग देताना िदसतात.  
नंतर अपल्या बायकोला हाक मारतो] 

 
मिादू : सारू ऄग सारजा. [तरी हाक येत नाही]  मोठ्याने सारू ऄग सारजा [स्वगत] काय 

माणूस अहे. [िवमल प्रवशे करून] 
  
तवमल :  अइ पडवीत अहे. ती हैबतीला व दौलतीला अंघोळ घालीत अहे. काय म्हणता? 

अइला  बोलावनू अणू का ? 
 
मिादू : नको नको. बैलािे पाणी तयार झाले का?  हेि  िविारायिे होते.राहू दे. िवकास कोठे 

अहे? 
 
तवमल : िवकास सुद्धा अइबरोबर अहे. तो अइला मदत करण्यासाठी गेला अहे. त्याला बोलावनू 

अणू का? 
 
मिादू : राहू दे; गोंद जरा घट्ट झाला अहे थोडे पाणी घेउन ये.  
  
तवमल : अणते बाबा (ती अत ताजे व पाणी घेउन येते ) हे घ्या बाबा पाणी. 
 
मिादू  : थोडे ओत यात. गोंद पातळ झाला नाहीतर वसेणी काही रंगीत िदसणार नाही. अजच्या 

िमरवणकूीत अपले बलै व वसेणी ऐनेदार पािहजेत, नाही का िवमल? 
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तवमल : बाबा अजच्या िदवशी बैलानंा कशासाठी उन पाण्याने अघंोळ घालतात, त्याना रंगवतात, 
सजवतात. अइ म्हणते त्यानंा ओवालणारा सुद्धा. 

 
मिादू  : ऄग माझी अजीसाहेबा अज पोळा अहै. पोळा म्हणजे बैलािंा सण. पोळ्याच्या िदवशी 

बैलानंा काम करवायिे नसते. अज अपण त्यांिी देवाप्रमाणे पूजा करू व त्यानंा 
पुरणपोळ्या जेवायला घालू  

 
तवमल  : [हसून] पूजा! ऄन पूजा तर देवािी करावी ऄसे तुम्हीि सागंताना! मग बलैािंी पूजा 

कराल. 
 
मिादू  :  होय िवमल, बैलािीि पूजा करू. बैल हे शतेकऱ्यािें दैवत ऄसतात. अपले संसार 

बैलाच्या जीवावर िालते. िबिारे वर्षयभर मरमर काम करतात. त्यानंा वर्षातून अजिाि 
िदवस सुटी ऄसते. 

 
तवमल  : मग आतर िदवशी कशाला सुटी नाही देत त्यानंा रिववारीतर काम करीत नाही ते . मग  

ऄसते की सुटी त्यानंा अठवड्यातून एकदा. 
 
मिादू  : ती तर ऄसतेि. परंतू पोळ्यािा सण, हा त्यािंा हक्कािा सण, समजलीस अजिा िदवस 

त्यानंा दुखावायला नको . छळायला नको. बरे जाउन  िवकासाला  बोलावनू अण त्याला 
वामणरावाकडे अरसे अणायला पाठिवणार अहे. जा लवकर जा. 

 
तवमल : जाते बाबा. सागंते त्याला यायला. 
 
मिादू : िवकासला आकडे पाठव ऄन् तू अइला मदत कर. 
 
तवमल  : होय बाबा पाठवते िवकासला. [जाते] 
 
  [महादू स्वतःशी बोलतो] 
 
मिादू  : हे वसेण माझ्या दौलतीसाठी; ऄन हे माझ्या हैबतीसाठी. लोकािंी दृष्ट लागली पािहजे. 

लोकािें डोळे िखळून रािहले पािहजे माझ्या बैलावंर. त्यानंा पनु्द्हा मागच्या  वर्षाप्रमाणे 
प्रथम अले अले पािहजे. पािहजे कशाला येतीलि. 

 
तवकास : [प्रवशे करुन] बाबा तुम्ही मला बोलावलात. वसेणी तर छान िदसत अहेत नाही का ? 
 
मिादू  :  मग! सुंदर  ऄसलीि पािहजेत. बर तुला एक काम सागंतो करतोस का ? 
 
तवकास  : सागंा ना बाबा काय काम अहे ते ?  
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मिादू  : जरा वामणरावाकडे जा झुळीत घालण्यासाठी अरसे अहेत  त्यांच्याकडे. जा लवकर 
घेउन ये. 

 
तवकास  : पण बाबा मला त्याचं्याकडे जायला िभती वाटते. 
 
मिादू  : का रे ! कशािी  िभती वाटते अहे. ऄहं. त्यािी कशािी िभती ते वाघ थोडेि अहेत. 
 
तवकास  : िभती म्हणजे त्यािंी नाही. 
 
मिादू :  मग ! 
 
तवकास : त्याचं्या कुत्रयािंी िभती वाटते. परवाच्या िदवशी शाळेतून येताना त्या कुत्रयाने मला िावले 

ऄसते. 
 
मिादू : हे बघ हातात एक काठी घे. मात्र कुत्रयाला मारू नकोस अला की त्याला िभती दाखव, 

रस्त्यावरूनि  हाक मार. ऄगंणात जाउ नकोस त्याच्या. 
 
तवकास : होय बाबा जातो [ िनघनू जातो. सारजाबाइ  प्रवशे करते ] 
 
सारजाबाई : ऄहो अणखी  िकती वळे घेणार. बलैानंा सजवणार की नुसती वसेणी रंगवीत बसणार. 
 
मिादू : हा अलोि की अंघोळ घालून झाले. 
 
सारजाबाई : केव्हाि. अता जाताना त्यानंा सजवायला. 
 
मिादू : हो  जातोि की, ती वाचसगे कुठे अहेत. काढ पूरण पोळ्या सवय तयार कर. ओवाळणीसाठी 

सवय िजन्नस तयार ठेव. रामा कदमने बैलािंी मातीिी मूती अणली का? झुळी घेउन 
जातो. 

 
सारजाबाई  : वाचसगे पडवी जवळ ठेवली अहे. सकाळीि राम कदम मूती सोडून गेले  ओवाळणीिी सवय  

तयारी  झाली अहे. परुणपोळ्या पण लवकरि होतील. िपठािा ऄुडंा करून ठेवला अहे. 
ऄधा-पाउन तासात तयार होतील त्या. 

 
मिादू   : ठीक अहे. जातो मी पडवीत हा ! अटपा अता. िमरवणूकीिी वळे होत अली बघ. 
 
सारजाबाई : िवमलाला पाठवनू ध्या. पोळ्या लाथायला मदत होतील िततक्या 
 
मिादू : बरं पाठवनू देतो [ िनघून वातो ] [ सारजाबाइ स्टोव पेटवण्यासाठी जाते, पेटवते व  

िपठािा  ऄुंडा घेते ] िवमला प्रवशे करते. 
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सारजाबाई :   ये पोरी अपण पुरणपोळ्या लाटू. जा तवा घेईन ये तवा स्टोवर घालणार. 
 
तवमल  :  अइ परुळपोळ्या नुसते बैलि खातील;  की अपण सुद्वा खाव.ू 
 
सारजाबाई : अपणसुद्वा खाउ , परंतू अधी बलैानंा जेवायला घालू नंतर अपण खाउ. 
 
तवमल : अइ बलैानंा परुणपोळ्यािंी िव समजणार का ? 
 
सारजाबाई   :  कशाला समजणार नाही. जा बघ फळीवर मातीिे बलै अहेत दोन नेउन देवाजवळ 

सावकास ठेव. 
 
तवमल  :   अपण त्यािंी पूजा करूया ना. बाबा म्हणत होते मघाशी 
 
सारजाबाई   :   बरं नेउन ठेव [ ती जाते ] िवकास अरसे घेउन प्रवशे करतो. 
 
तवकास   :   अइ बाबा कोठे अहेत. 
 
सारजाबाई :   बाबा पडवीत अहेत. वामणरावाकडे गेला होतास का ? 
 
तवकास   :   होय अइ अरसे घ्यायला गेलो होतो. 
 
सारजाबाई  :   अज कुत्रयािंी िभती वाटली नाही तुला. 
 
तवकास   :   नाही  काठी होती की जवळ. बाबानी सािगतले काठी घे बरोबर परंतू कुत्रयाला मारुिबरू 

नकोस. 
 
सारजाबाई   :  मग मारलस नाहीस ना. 
 
तवकास  :   नाही. वामणराव दाराति होते. कुत्रा अलाि नाही पुढे. 
 
सारजाबाई  :   बरे जाउन दे अरसे त्यानंा. बघ झुली नेले नसतील तर घेउन जा. 
 
तवकास  :  [ पाहून ] झुली नाहीत अइ [िवमल प्रवशे करते] 
 
तवमल  :   अइ ठेवले बलै देवाजवळ. छान अहेत ते. 
 
सारजाबाई  :   बरं कळसी घे व नळावरून पाणी घेउन ये जरा. अणखी दोन पोळ्या ईरल्या अहेत. 
 
तवमल  :   होय अइ जाते. [ तोि पढुच्या दारावरून हाक ऐकू येते. महादू ऄरे हो महादू ] 
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सारजाबाई  :   िवमल जरा बघ तर कोण अले अहे. 
 
तवमल  :   बघते अइ, [ ती दाराशी जाते ] अपण या  या. 
  [ रॅीधरसेठ प्रवशे करून ] 
 
श्रीधरसेठ  :   तुझे बाबा घरी अहेत का. 
 
तवमल   :   होय घरीि अहेत. पडवीत बैलानंा सजवीत अहेत. 
 
सारजाबाई  :   [ हाक मारीत ] िवमल कोण अहेत. 
 
तवमल  :  अपले  मालक अहेत अइ. [रॅीधरसेठकडे पाहून ] बसा ना. बाबाना बोलावनू अणते.  [ 

सारजाबाइ घाइघाइने पोळ्या ईिलते, ठेवते व डोक्यावर पदर घेत येते व मालकाना 
नमस्कार  करते ] 

 
सारजाबाई  :   काही कामे िनघाली का मालकािंी.  गरीबाच्या घरी येईन घर पावन केलात. 
 
श्रीधरसेठ  :   पाहायला गेल तर काम काही िवशरे्ष नाही. मुलानंा अलीबागला जायिे अहे. सकय स 

पाहायला.          मोटार बंद पडली अहे म्हणून महादूना त्यानंा स्टेशनावर सोडून यायला 
म्हणतो. 

 
सारजाबाई   :   अज ! पोळ्याच्या िदवशी गाडीतून 
 
श्रीधरसेठ  :   होय आतर गाडीवान जायला तयार नाहीत म्हणून.  
 
सारजाबाई   :   िवमल जा , जरा बाबाना बोलावनू अण पाहू [िवमला जाते] 
 
श्रीधरसेठ  :  पुरातील पाणी  व ििखल मला तुमच्या घरात मला पाहवले नाहीत. म्हणून महादूला 

म्हटले तुझे घर  पूणय सुखेपयंत माझा घरात अनंदाने राहा. मिहना दोन मिहने रािहले तरी 
माझे काही िबघडत नाही  घर तर िरकामेि होते. काही गरै सोय होत नाही ना. 

 
सारजाबाई   :   मालक अपले फार ईपकार अहे. अमच्यावर. 
 
श्रीधरसेठ   :   यात ईपकार कसले. ते तर माझे कतयव्य होते.  [तोि महादू प्रवशे करतो.]  
 
मिादू   :  मालक अपले पाउल गिरबाच्या घराला लागून पिवत्र झाले. अम्ही धन्द्य झालो  

[सारजाबाइकडे    वळून] जा मुलानंा बाकीिे सजवायच्या कामात मदत कर. मी अलो 
आतक्यात. िमरवणकूीिी वळे   झाली अहे. काही काम िनघाले मालक . हा सेवक 
अपल्यासाठी काय करू आस्च्छतो.  
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श्रीधरसेठ  :   महादू तुझे बैल सजवनू घे  नंतर माझे काम सागंणार माझें काम काही मोठे नाही तुझ्या 
बैलाचं्या  िमरवणूकीत ऄडथळा येउ नये. जातो. नंतर येइन. 

 
मिादू  :   मालक अपले काम काय ते सागंा ना. अपण अमच्यावर  आतके ईपकार केला. स्वतःिे  

जुणे घर  अम्हालंा रहायला िदला. संकटाच्यावळेी अम्हाला ईपयोगी पडला अता 
अपली सेवा करायला   संधी तरी  द्ा. तसा मी मोकलाि अहे. 

 
 श्रीधरसेठ   :   महादू मोकलाि अहेस म्हणनू अलो. परंतू बलैािंी िमरवणूक होउन जाउ दे. नंतर माझे 

काम   कर. बैलाचं्या शययतीत मला तुझे सजवलेले बैल पहायिे अहे. देवापढेु तुझे 
सजवलेले बलै मलाि   नाहीतर गावकरयानंा सुद्धा पाहायिें अहे. 

 
मिादू   :   मालक ते सवय तर पाहाल. परंतु काम काय ते सागंाना कमीत कमी मला अपले  ईपयोगी 

पडू द्ा.  तसा मी काही मोकळा नसतो. सकाळिा तारा ईगवला की माझा िदवस सुरू 
होतो व सूयय कळतीला   ढळला की माझे बैल गाडीतून मोकले होतात न माझे काम सपंते. 

 
श्रीधरसेठ  :   म्हणत अहेस म्हणनू सागंतो, माझी मुले जरा अलीबागला सकय स पाहायला जाउ आस्च्छत 

अहेत  म्हणून अलो तुला पहायला. 
 
मिादू  :   अपली मुले सकय स पाहायला जातील. ईत्तम मी त्यानंा मोटारीतून सोबत करू का, ऄथवा 

स्टेशनावर  त्यानंा अगगाडीत बसव ूका. सागंा अपले काम करायला तयार अहे. 
 
श्रीधरसेठ   :   मोटार सद् या बंद पडली अहे. म्हणून पंिाइत झाली अहे. ऄबदुलािा टागंा पण 

सकाळीि   िनघाला अहे तो दुपारी तीनला येणार म्हणनू तर मी तुझ्याकडे अलो अता 
तुि माझ्या मुलानंा  स्टेशनावर नेउन सोडू शकतोस. 

 
मिादू  :   ते तर ठीक अहे. परंतू कशातून ? 
 
श्रीधरसेठ  :   म्हणत होतो. जर तुझ्या बलैागाडीतून मुलानंा स्टेशन पयंत फक्त सोडून  अला ऄसतास 

तर. 
 
मिादू  :  बैलगाडीतून ? हे कसे शक्य अहे.अज पोळा अहे.  हे अपल्याला मािहती अहे ना. 
 
श्रीधरसेठ   :   माहीत अहे महादू माहीत अहे. तरी आतकेसे काम, माझे, तू करु शकशील म्हणून अलो 

पाहायला. 
मिादू   :   मालक अजिा िदवस काय तो अपल्याला माहीत अहे. वळे प्रसंगी शतेकरी स्वतः 

अपली  मान जू   ला लावणार व गाडी ओढणार परंतू तो  कोणत्याही चकमतीवर अपल्या 
बैलानंा गाडीला जोडणार  नाही. हें माहीत ऄसून सुद्वा अपण मला पाहायला अला. 
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श्रीधरसेठ  :   गावातील आतर गाडीवान जायला नाहीत नाहीतर तुला पाहायला अलो नसतो. एक  जरी 
जायला तयार झाला ऄसता तर मी तुला त्रास द्ायला अलो नसतो. 

 
मिादू   :   मालक अपण शतेकऱ्यािे मन ऄजून ओळखत नाही. तो जातीने जरी गरीब ऄसतो तरी 

मनाने गरीब   नसतो. अजिा िदवस जरी त्याच्या घरी खायला नसेल तरी तो अनंदाने 
ईपाशी राहणार.  रात्री तो स्वतः पाणी िपणार व अपल्या मुलानंा पाणी पाजून िनजवणार 
परंतू पोळ्याच्या िदवशी तो   अपल्या बलैाला गाडीला कधीिह जोडणार नाही. 

 
श्रीधरसेठ   :   ते मला माहीत अहे महादू. तरीपण जर माझे हे लहानसे काम जर केला ऄसतास  तर 

काय िबघडल ऄसतं. महादू तुला खर सागंतो जर आतर जायला तयार ऄसते. तर मी 
मुळीि तुझ्याकडे अलो नसतो. खर सागंतो अलो नसतो. 

 
मिादू  :  मालक अजिा िदवस मीि तो काय, चकवा या गावातील शतेकरी  काय जरी सबंंध 

महाराष्ट्रात िफरून अला तरी कोणताही शतेकरी अपल्या  बलैानंा गाडीला जोडणार 
नाही. ज्या बैलाचं्या जीवावर अमिे संसार त्यानंा अजच्या िदवशी अम्ही कष्ट करायला 
लावीत नाही. 

 
श्रीधरसेठ :  महादू मला सवय समजते, सवय कळते, तरी माझे हे लहानसे काम करायला तुझ्या बलैाना 

िकती कष्ट पडतील ईद्ा त्यानंा कष्ट कराव ेलागणार की नाही. मनावर घेतलास तर करू 
शकशील. 

 
मिादू  :  मालक ईद्ा वाटल्यास तर सबंध िदवस तुमच्यासाठी खपू शकणार. जरी डोंगर पोखरून 

ईंदीर काढायला लावला तरी ते काम अनंदाने हसत हसत करणार परंतू अजच्या 
िदवशी मी माझ्या बैलानंा गाडीला लाव ूशकणार नाही. मला ऄती दुखाने सागंाव ेलागत  
अहे की माझ्याने तुमच्या मुलानंा स्टेशनावर सोडता येणार नाही. 

 
श्रीधरसेठ  :  महादू माझे हे लहानसे काम करु शकणार नाही मला तुझ्याकडून ही ऄपेक्षा नव्हती. माझे 

हे ईपकारािे िागंले फळ देतोस.  
 
मिादू   :  मालक अपण  माझ्यावर ईपकार केलाहेत हे मला पूणयपणे माहीत अहे. तुमिे हे ईपकार 

मला जन्द्मभर  फेडता येणार नाही हे सुद्धा  ओळखून अहे परंतू अजच्या िदवशी 
माझ्यासारख्या एकिनष्ठ शतेकऱ्यािा ऄंत पाहू नका. माझी अपल्याशी हीि िवनंती अहे. 
हीि िवनंती अहे. 

 
श्रीधरसेठ   :  महादू मी तुझा ऄंत पाहतो. हे काय म्हणतोस ? मघाशी  माझी  सेवा करायिी संधी 

िमळाली म्हणून ईतािवळ झाला होतास ऄन् अता म्हणतोस की तुझ्या सारख्या 
शतेकऱ्यािा ऄंत पाहु यात काय ऄंत पाहतो अहे. 
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मिादू   :  मालक अपले काम करायला मी नेहमी तत्पर अहे. परंतू माझ्या बलैांिा संबधं यात कुठून 
येतो िला तुमच्या मुलािी तयारी ऄसेल तर मी ऐकेकाला  माझ्या खादं्ावर वाहून 
स्टेशनाला पोहिवनू येतो. परंतु माझ्या बलैानंा गाडीला जंुपायला सागंायला स्वगांतून आरं 
जरी अला तरी मी नाकार देणार मालक माझ्याने हे होणार नाही. क्षमा करा [िवकास 
प्रवशे करतो] [मालक िनघण्याच्या बतेात ऄसतात] 

 
तवकास  :  बाबा वळे झाली की. गावातील आतर शतेकरी अपापल्या बैलानंा घेउन देवाळासमोर जात 

अहेत. िला ना बाबा. नाहीतर ईशीर होणार फक्त अम्ही मागे रािहलो अहोत. 
 
मिादू  :  हो िवकास येतो ना. तुझ्या अइला बोलावनू अण. 
 
तवकास :  हो बाबा [ जातो] 
 
श्रीधरसेठ  :  मग नाहीना जात महादू. नाही ना. 
 
मिादू  :  क्षमा करा मालक. अजच्यासाठी क्षमा करा. 
 
श्रीधरसेठ  :  ठीक  अहे. जातो हा नाकार फार महाग पडेल तुला. 
  [रागा रागाने िनघून जातात] सारजाबाइ  प्रवशे करते. 
 
सारजाबाई :  काय हो काय झाले.  [मालक रागारागाने जात अहेत नाकार िदला म्हणून] 
 
मिादू :  रागाव ू दे, त्याला मी काय करू. या रॅीमंताना शतेकऱ्यािें हृदय केव्हा कळणार माणसू 

धनाच्या जोरावर िकती गर्मवष्ठ होतो. मािहत अहे जाताना काय म्हणाले ? 
 
सारजाबाई :  काय म्हणाले ? 
 
मिादू :  म्हणे मी त्यानंा िदलेला नाकार फार महाग पडेल. 
 
सारजाबाई :  ऄसे म्हणाले. 
 
मिादू :  होय. 
 
सारजाबाई :  मग अपल्याला जायला हव ेहोते. 
 
मिादू :  काय जायला हव ंहोते. त्याचं्या मुलानंा अलीबागला जाउन सकय स  पाहायिे अहे. ऄन् 

आकडे आतका मोठा पोळ्यािा सण. आकडे त्यािें मन रमत नाही. गावातील बलैािंी शययत 
त्यानंा अवडत नाही. त्याचं्या िमरवणूका पसंत पडत नाही धनािी धंुदी अहे. 
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सारजाबाई :  म्हणून म्हणते, त्यानी एखाद्ा वळेी घरातून िनघून जायला सािंगतले तर.  मग काय करू. 
 
मिादू :  काय करू ? जाउ अपल्या घरात अणखी काय ?  
 
सारजाबाई :  परंतू अपले घर  तर ऄजून वाळले नाही. ऄजून जमीन िभजलेली अहे.  
 
मिादू  :  राहू त्याति. अपल्याला काही मरण येणार नाही. होतो नाही का परुानंतर दोन िदवस 

[तोि िवमल प्रवशे करते व घाइ घाइने म्हणते] 
 
तवमल :  बाबा-बाबा िवरॄनाथ काकाना बलैानी मारले. बंदू नानाच्या बलैाने मारले. बलैािा एक 

शींग त्याचं्या पोटात िशरले म्हणतात. खूप रक्त िनघत अहे. 
 
मिादू :  िवरॄनाथ काका कोठे होते. त्याला बलैाने कसे मारले. 
 
तवमल :  िवरॄनाथ काका अपल्या  बलैानंा सजवनू देवळापुढे नेत होते. ितकडून बंदूनामा अपल्या 

बैलानंा घेउन येत होते. आतक्यात  ते बलै त्याचं्यावर एकदम धावत अले. एका बैलाने 
त्याच्या पोटाति मारले. 

 
मिादू  :  िवमल ही वसेणी घेउन पडवी जवळ िल. मी येतो बलैानंा गाडीत जंुपायला िल घाइ 

कर. 
 
सारजाबाई :  बैलानंा गाडीत जंुपणार कशासाठी 
 
मिादू :  कशासाठी  हे पण सागंायला हव ेअहे. िवरॄनाथला डॉक्टराकंडे न्द्यायला नको काय? 

अज पोळा अहे आतर शतेकरी जाणार नाहीत. 
 
सारजाबाई  :  ऄन् मालकानंा कळले तर काय म्हणतील. 
 
मिादू  : वाटेल ते म्हणतील. अता त्याला मला आलाि नाही. बलैािंी पूजा करू घे मला ईशीर 

झालें  तर देवाला नैवधे दाखवनू मुलासंह जेवनू घे. 
 
सारजाबाई  :  बरं या सावकास जा. तो िवकास ितकडेि धावत गेला अहे. त्याला घरी पाठवनू द्ा. 

[जातो] [िवमल प्रवशे करते] 
 
तवमल  :  अइ मला हाक मारलीस.  
 
सारजाबाई :  तुला नाही ग. तो िवकास देवळाकडे गेला अहे. जा त्याला बोलावनू लवकर त्याला घेउन 

ये मी जरा िवरॄनाथ काकूंकडे जाइन जा लवकर.     
  [ती जाते] [अइ काही परुणपोळ्या काढून ठेवते] 
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सारजाबाई :  (स्वगत) हे देवा ! िवरॄनाथानंा काही बरे  वाइट होउ नये  
  [िवकास प्रवशे करतो] 
 
तवकास  :  अइ कशाला हाक मारलीस. 
 
सारजाबाई  :  िवकास तुझे बाबा गेले. 
 
तवकास  :  हो अइ;  अतापयंत खूप दूर िनघाले ऄसतील. 
 
सारजाबाई  :  बरे. मी जरा िवरॄानाथ काकंूकडे जाउन येते. ती िवमल कोठे अहे. ितला पाठवले तुला 

पाहायला. तू अलास परंतू ती कोठे रमली. 
 
तवकास  :  ती देवळाजवळ अहे. बैलािंी शययत लागणार होती. माहीत नाही अता शययत लागणार की 

नाही. 
 
सारजाबाई :  बरं तू घरी राहा. मी ितला पाठवते  घरी ती अली  की मग पुरणपोळ्या ठेवल्या अहेत.  

त्या घेउन  दोघानंी खा. 
 
तवकास   :  अइ पूजा करून मग पोळ्या खायिे ना ग. मग पूजा केल्यािशवाय कसा खाउ. 
 
सारजाबाई  :  िवकास तुझे बाबा ज्या कामासाठी िनघालेत ते काम देवाच्या पजेुपेक्षा महान अहे, म्हणून 

त्याति  अपली  पूजा देवाला पोहोिली. समजलास. 
 
तवकास   :  अइ यात पूजा कशी झाली. मला तर काहीि समजत नाही. 
 
सारजाबाई  :  िवकास देव  सवय व्यापी अहे.  देव सवांच्या मनात अहे तुझे बाबा िवरॄनाथ काकानंा 

ड ाक्टराकंडे नेले. जेव्हा अपण एकमेकानंा ईपयोगी पडतो संकटात दुसऱय्ानंा मदत 
करतो. िागंले माणूस म्हणनू माणसूकीिे कतयव्य करतो, तेव्हाि देव प्रसन्न होतो. फक्त 
देवासमोर डोके अपटून नाही. 

 
तवकास   :   अइ तुझे म्हणणे खरे अहे. बरं जा नाहीतर तुला ईशीर होणार [िवमल प्रवशे करते] ही 

िवमल पण अली. जा अइ लवकर. 
 
तवमल  :  दादा अइ कोठे िनघाली [अइकडे पाहून] अइ देवळाजवळ जातेस का ॽ बैलािी शययत 

लागणार नाही. िवरॄनाथ काकानंा लागलं ना म्हणून. पाटील  म्हणत होते बाबा नाहीत 
म्हणून  शययत लागणार   नाही. 

 
सारजाबाई  :  मी जरा िवरॄनाथकाकंूकडे  जाउन येते. अता काही कोठे जाउ नकोस. जेउन घ्या 

अता. [ती जाते] 
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तवमल   :  दादा तुला एक सागंू का ॽ 
 
तवकास :  सागं. काय सागंायिे तुला. 
 
तवमल   :  िवरॄनाथकाका वाितील ना. त्यानंा काही होणार नाही ना. 
 
तवकास  :  नाही िवमल. देव वािवणार त्यानंा. बाबा अहेत की बरोबर. 
 
तवमल  :  दादा िल देवापाशी  िवरॄनाथकाकासंाठी पूजा करू [दोघे जातात. देवासमोर हात जोडून 

प्राथयना  करतात.] हे देवा िवरॄनाथ काकािंा जीव वािवा. ते फार िागंले अहेत. त्यािंी 
मुले ऄजून लहान अहेत.  त्याचं्यावर दया करा. देवा काकानंा बरे वाटू द्ा. अमिी 
प्राथयना स्स्वकार करा [तोि बाबा प्रवशे करतात] 

 
बाबा  : िवमल, िवकास काय करीत अहातॽ अइ कोठे ॽ 
 
तवमल   :  बाबा अपण अलात सुद्धा. आतकं लवकर. िवरॄनाथ काका कसे अहेत. ते बरे अहेत ना. 
 
तवकास  :  सागंा ना बाबा. ते बरे अहेत ना. अम्ही त्याचं्यासाठी  देवापाशी प्राथयना करीत होतो. ते  

कसे अहेत. 
 
बाबा  :  [िनस्वास सोडूव हळू अवाजात ] मी अलो तेव्हा ते शुद्धीवर नव्हते. खूप रक्त 

िनघाल्यामुळे ते खूप ऄशक्त झाले अहेत. परंतु ते वाितील हो. तुमिी प्राथयना देवाला 
पोहोिली ऄसावी. गावातील सवय लोक  तुमच्याप्रमाणे प्राथयना जर करतील तर ते जरूर 
वाितील. 

 
तवमल :  परंतू बाबा अपण आतकं लवकर कसे िफरलात. स्टेशनला जायला एक तास लागतात मग 

तुम्ही एका तासात परत िफरून अलासुद्धा. 
 
बाबा :  हो िवमल. िवरॄनाथकाकािें नशीब मोठे अहे. अपले डॉक्टर िरघे, अमच्या गावी बलैािंी 

शययत पाहायला, अपले कॉलेक्टर साहेबाबरोबर येत होते. रस्त्यात मी त्यानंा  थाबंवले. 
मग त्यानी त्याि मोटारीत त्यानंा रुग्णालयात नेले. अता िततकी काळजी  नाही. 

 
तवकास  :  मग अता  रुग्णालयात काकाबंरोबर कोण राहणार. 
 
बाबा :  मी जाणार होतो परंतू डॉक्टराने सािंगतले की  काही  काळजी करायला नको. 

रुग्णालयात त्यानंा खूप ईपिार केला जाइल. नसय जवळि राहतील. 
 
तवमल  :  मग ते कसे अहेत हे अपल्या कसे कळणार ॽ 
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बाबा :  त्यािी तू काळजी घेउ नकोस. ड ाक्टर संध्याकाळी पाटलाकंडे येतील तेव्हा सागंतील. 
तुमिे जेवण  झाले काॽ या ऄजुन व्हायिे अहे. 

 
तवकास  :  जेउ ना बाबा. अइ अली की जेउ. 
 
बाबा  :  बरं बरं. ती अलीि मला वाटते. कोणाशी तरी बोलत अहे बाहेर [अइ प्रवशे करते] 
 
सारजाबाई  :   ऄहा अलात कसे काय अहेत तेॽ 
 
बाबा  :  ड ाक्टराबंरोबर गेले ते . अता काळजी करायिी नाही. संध्याकाळी ड ाक्टर येतील तेव्हा 

कळेल. 
 
सारजाबाई  :  बरं ! देवा ते लवकरि लवकर बरं होवा [मुलाकंडे पाहुन] तुमिे जेवण झाले की ऄजुन 

व्हायिे    अहे. 
 
बाबा  :  अपल्या सवानाि जेवायिे अहे िला अपण ताटावर बसू. 
 
सारजाबाई : िवमल, िवकास. िला बसा ताटावर [सारे जातात व जेवावयास ताटावर बसतात. 

महादूिा पिहला  घास तोंडात जातो तोि बाहेरून हाक ऐकू येतो.] [ते ताटावरून 
ईटतात व बाहेर जाउ पाहतात.  रॅीधरसेठ प्रवशे करतात] सवय बाजूच्या खोलीत 
जातात] 

 
श्रीधरसेठ  :  का रे महादू बैलानंा गाडीला लावणार नव्हतास ना आंरदेव स्वगातून अला होता का 

बोलायला  आतकी  ऐट नाही हो बरी. ऄखेर बलैानंा गाडीला जंुपलास ना! सागं  
 
मिादू  :  परंतू मालक ………………………………………… 
 
श्रीधरसेठ   :  परंतू िवरंतू काही नाही. माझ्या मुलानंा स्टेशनवर न्द्यायला बलै जंुपलास  नाहीस . वरून 

फुसारकी   मारलास म्हणे. तुमच्या मुलािंी तयारी ऄसेल तर त्यानंा खादं्ावर वाहून 
नेइन, मग त्या िवरॄनाथाला कशाला खादं्ावर नेलास नाही. बलैगाडीतून कशाला 
नेलास. 

 
मिादू  :  िवरॄनाथािा जीव धोक्यात होता. त्यानंा ड ाक्टराकडे नेणे फार जरूरीिे होते. गावातील 

आतर लोक   गेले नसते म्हणून मला जाणे भाग पडले. त्यात िवरॄनाथािा िजवािा प्रश्न 
होता. 

 
श्रीधरसेठ  :  वा रे वा ! िवरॄनाथािा िजवािा प्रश्न तुला िदसला माझ्या घरात रहात ऄसताना माझा 

प्रश्न तुला िदसला नाही छान! ईत्तम याला म्हणतात ईपकारािी परत  फेड. 
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मिादू   :   परंतू मालक िवरॄनाथाला दोन लहान मुले अहेत. घरात म्हातारे बाप व म्हातारी अइ 
अहे.  त्याच्या िजवाला काही बरे वाइट झाले तर ते माझ्याने   पाहवले नसते. 

 
श्रीधरसेठ  :   ते तर ठीक अहे. परंतू तुझे हे. ईतावीळपणा अता माझ्याने पाहवणार नाही. समजलास. 

ऄन् मी    कशासाठी अलो अहे मािहत अहे काॽ 
 
मिादू   :  मालक तुम्ही  माझ्यावर रागावला अहात ते मला मािहत अहे. वाटल्यास तर ईद्ा 

संबंधिदवस तुमच्या  शतेात खपतो. परंतू िवरॄनाथाच्या बाबतीत हा महादू नाही तर एका 
कतयव्यिनष्ठ माणसाने अपले    मानवाप्रती  कतयव्य केले यात तुमिे काय मत अहे. 

 
श्रीधरसेठ :  यात माझे काय मत अहे. मी जेव्हा तुला माझे घर राहण्यासाठी िदले होते त्यात माणसूकी 

नव्हती! फक्त तुलाि िततके कतयव्य समजते. अम्हाला जणू देवाने ऄक्कल िदलीि नाही. 
 
मिादू  :  हा धडा तर मी  तुमच्यािकडून िशकलो. फार महान अहात तुम्ही. हृदय अहे 

अपल्याला. 
 
श्रीधरसेठ  :  परंतू अता जे काय सागंणार अहे ते ऐकण्यासाठी तुझे हृदय तयार ठेव. 
 
मिादू :  अपण जे सागंाल ते िागंलेि ऄसणार. 
 
श्रीधरसेठ  :  माझे हे घर मला अताच्या अताि पािहजे समजलास. अताच्या अता पािहजे. ऄन् याि 

वळेेला     माझ्या घरात राहून माझ्या ईपयोगी न पडल्यािी मजा तरी िाख . पाहतोस 
कायॽ 

 
मिादू   :  मालक हे काय सागंता अपण. 
 
श्रीधरसेठ  :  जे सािंगतले ते ऐकत नाहीस मग भोग अता त्यािे फळ. मला हे घर अताि पािहजे. 

बघतोस कायॽ  हालव अपले सामान अता. िल अवड एकादािा. मला तुझ्याकडे वळे 
घालवायिे नाही. 

 
मिादू  :  मालक हे खरोखर सागंता अहातं काॽ 
 
श्रीधरसेठ   :  मग काय मी  तुझ्याशी  थट्टा मस्करी करायला अलो अहे काॽ[ रॅीधरसेठ टक लावनू 

पाहतात.] 
 
मिादू  :  मग ठीक अहे. एका तासात तुमिे घर तुम्हालंा परत करतो. तोपययत तरी माझ्या कृपा 

करा [तो     अपल्या बायकोला हाक मारतो ] सारू … ….. सारजा ऐकतेस काॽ 
 
सारजाबाई  :  होय  अले [येउन ] काय म्हणता ॽ 
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मिादू   :  अपल्याला एका तासाच्या अतोअत हे घर िरकामे केले पािहजे. िल तयारीला लाग. 
मुले कोठें     मुलानंा हाक मार. काय बघतेस त्यानंा. 

 
सारजाबाई  :  [मालकाकडे पाहत] मालक हे काय पाहते मी कोठे जाउ अम्ही या वळेेला. अमच्या 

घरात ऄजून जमीन काही सुकली नाहीत. िनदान अठ िदवस तरी. 
 
श्रीधरसेठ  :  मालकाशी माजोरीपणा केले की  त्यािे फळ भोगाव ेलागते. अता भोगा त्यािे फळ . मी 

अता काय  करू. 
 
मिादू  :  सारू तू कशाला  दयेिी  भीक मागतेस. मी कधीही  त्याच्यापाशी  दयेिी  भीक मािगतली 

नाही. तू कशाला मागतेस.  त्यानी    अपण होउन अम्हाला हे घर राहायला िदले होते, 
ऄन् अता अपण होउन घेत अहेत अपण ठरलो  शतेकरी म्हणून अपल्याला सवय भोगाव े
लागणार.  िल मुलानंा हाक मार. अपल्याला हे घर सोडायिे अहे एका तासात. 

 
सारजाबाई   :  िवमल, िवकास या. सामान गोळा करायला मदत करा. िवमल. 
 
तवमल  :  अइ िवकास बाहेर गेला अहे. पाटील टागं्यातून अले व एक  मोटार सुद्धा अली अहे 

म्हणून तो पाहायला गेला अहे. तो येइल आतक्यात.  
 
मिादू  :  बरं तू गजानन्द्द काकानंा अमिे बलै व अमिी  गाडी अमच्या नदीकाठच्या घराजवळ 

घेउन   जाण्यासाठी तयार करायला सागं. अम्ही सामान काढतो. बाहेर तोपययत. 
 
तवमल  :   सागंते बाबा [ती जाते] 
 
श्रीधरसेठ  :  [जरा हळू अवाजात ]  महादू कोठे जाशील रे. तू कशाला आतका हट्टी  अहेस.  
 
मिादू   :  जाइन माझ्या घरात. तेथून तर मला कोणी काढणार नाही ना.  
 
श्रीधरसेठ :  परंतू तेथे जमीन ऄजून िभजली ऄसेल ना. 
 
मिादू   :  ऄसू द्ा. परुानंतर दोन िदवस त्याति रािहलो होतो. अता त्यात काही मरण येणार नाही. 

अम्हाला  फार ईपकार झाले अपले. अता फाजील ईपकार नको. 
 
श्रीधरसेठ   :  महादू आतकी ऐट नाही हो बरी . त्या ऐवजी जरा िवनवणी केली  ऄसतीस. माफी 

मािगतली ऄसतीस. तो काय िबघडले ऄसते.  ऄरे गरीबानी आतकी ऐट करायिे नसते. 
 
मिादू   :  तुम्ही याला ऐट म्हणता . मी पाप केले नाही मग कशाला तुम्हालंा िवनवणी करू. मी िोरी 

केली नाही तुमिी मग कशासाठी माफी मागू.  
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श्रीधरसेठ  :  तुम्हा शतेकऱ्यानंा ते केव्हा कळायिे. अम्ही माणूस वरून जरी रॅीमंत ऄसतो तरी अतून 
िकती दीन    ऄसतो. 

 
मिादू   :  मालक ते तुम्हीि सािंगतले म्हणून बरं झाले. मी सािंगतले ऄसते तर तुम्हाला बहुतेक 

वाइट वाटले ऄसते.  परंतू अम्ही शतेकरी  जरी  गरीब ऄसतो तरी कोणाला सकंटात 
पाहताि अम्ही धावत जातो . हीि अमिी रॅीमतंी [सारजाबाइकडे पाहून ] अवर अता 
काय पाहतेस. 

 
श्रीधरसेठ   :  खरं अहे महादू. शतेकऱ्यािें मन लाभणे फार भाग्य  लागते. तुला िवनवणी करवायच्या 

ऄपेके्षने मी  अलो होतो. परंतू अता  तुला मी  िवनंती करतो. तु हे घर सोडून जाउ 
नकोस. नाहीतर मला गावात राहणे कठीण होउन  जाइल. 

 
मिादू  :  कशाला ॽ तुम्ही रॅीमंत अहात. लोकािें तोंड बंद करू शकता. तुम्हाला कशाला गावात 

राहणे कठीण  जाइल. माझा स्विभमान फार घायल झाला अहे. मला या घरात राहणे 
कठीण जाइल. 

 
श्रीधरसेठ  :  महादू माझे ऐक. तू या घरातून पाय काढू नकोस. [सारजाबाइकडे पाहत ] ठेव पोरी  ते  

सवय सामान.    महादू माझ्या पोरासंाठी तू बैलानंा गाडीत जंुपला नाहीस. अता मात्र मला 
परृातापाच्या गाडीत जंुपू  नकोस. माझ्यानें तो  भार सहन होणार नाही. तुझ्यातील 
स्वभीमान व माणूसकी  मी  पािहली तू धन्द्य  अहेस. या गावाला तुझ्या सारखा शतेकरी  
लाभला. हे गाव सुद्धा धन्द्य अहे. [तोि िवकास येतो] 

 
तवकास  :  बाबा, बाबा िवरॄनाथ काका अले . 
 
मिादू   :  काय िवरॄनाथ  काका अले. 
 
तवकास   :  हो  िवरॄनाथ  काका अले. पाटील घोटागाडीतून गेले होते  रूगणालयालंा;  बरोबर 

ड ाक्टर व नसय     सुद्धा अहेत. 
 
सारजाबाई  :  ऄरे वा!  पाटील देव माणूस अहेत. 
तवकास  :  अइ नसय िवरॄनाथकाका बरे होइ तोवर आथेि रहाणार व त्यांिे ईपिार करणार डॉक्टर   

अठवड्यातून दोन वळेा येवनू जातील येथील लोकानंा कष्ट होउ नये म्हणून पाटलानंी ही 
व्यवस्था  केली.  

 
मिादू   :  देव त्यानंा ईदंड अयुष्ट्य देवो. 
 
श्रीधरसेठ  :  महादू अता िल त्यानंा पाहायला. परत अल्यावर सामान पुन्द्हा नीट कर. अता मात्र 

माझ्यावर राग  मानू नकोस. (सवय जायला िनघतात तोि पडदा पडतो ) 
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जीवन सािल्य  
नाटककार- सदानंद तभवाजी 
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जीवन सािल्य 
 

सारांश 
 

 
 शकंरराव हा एक मध्यम पिरस्स्थतीतला माणसू. तो प्रोफेसर ऄसून त्याच्या बायकोिा व दोन 
मुलािंा भार एकट्यालाि घ्यावा लागत ऄसून समाजाकडेही योग्य ते लक्ष तो देत ऄसतो. संसार 
िालिवणें, मुलानंा हव्या ऄसलेल्या गोष्टी परुिवणे. सवय धार्ममक कायामध्ये भाग घेणे. ही सगळी कामे तो 
मोठ्या िहमतीने पार पाडीत ऄसतो. त्याच्या ईलट त्यािा िमत्र ऄशोक केळकर व  त्यािी पत्नी यानंा मुले 
नसून दोघे ही अपल्या भारे्षिे िशक्षक अहेत. ते रॅीमंत ऄसून स्वाथयवृत्तीनेि वागत ऄसतात. सामािजक 
कायय करणे हे त्यानंा मुळीि अवडत नाही. अिण ज्या समाजाच्या नावाने पसेै कमिवत अहेत त्या 
समाजालाि लाथािडत अहेत यािी त्यानंा जाणीवही नसते. पढेु ऄशोकिी पत्नी शकंररावाच्या भोळ्या 
पत्नीिी  ही िनराशा करते. अिण पुढे ती सुद्धा अपल्या नवऱ्यािवरूद्ध ईठते. ऄखेरीस या पडत्या काळी 
समाजाला सावरुन धरणे हे अपले अद् कतयव्य अहे या िवर्षयी शकंरराव ितखट शब्दात सगळ्यांिी कान 
ईघडणी करुन देउन सगळ्यानंा ताळ्यावर अणतो. अिण कतयव्यािी अठवण होताि अपल्या या वाइट 
कृत्याबद्दल सगळ्यानंा परृाताप होतो. शवेटी ―समाजाच्या कल्याणासाठी सतत झटू‖ ऄसे म्हणून 
गजाननासमोर शकंरराव त्यानंा प्रितज्ञा घ्यावयास लावतो. 
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पाते्र 
 

प्रोफेसर शकंरराव मराठे : मध्यम पिरस्स्थतीतला माणसू 

सौ. श्यामला मराठे : शकंररावािी पत्नी 

िवराज : त्यािंा मुलगा 

िवमला : त्यािंी मुलगी 

नोकर   

प्रो. ऄशोक केळकर : शकंररावािा शालेय िमत्र 

सौ. प्रभा केळकर  प्राथिमक शाळेिी िशिक्षका 

रंगराव : शकंररावािा लहानपणिा िमत्र 
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स्थळ 
 
 सकाळिी वळे, नउ-साडेनउिा सुमार प्रोफेसर शकंरराव मराठे यािंा सुशोिभत िदवाणखाना. 
चभतीवरिे घड्याळ , सोफासेट, टीपॉय , चभतीला फोटो टागंलेले अहेत.    
 
 फोटो : िशवाजींिा , गाधंींिा, िटळकािंा आ. स्टेजवरच्याि एका कोपऱय्ात पारदशयक पडद्ामागे 
छोटेसे देवघर िदसत ऄसून त्या देव घरात गणपतीिी मतूी अहे देवघर सुशोिभत केलेले अहे. िडकोरेशन 
लँपस् वगरेै लावलेले अहेत. देवासमोर  कुटंुबासिहत बसून शकंरराव पूजा करीत अहेत. गणपतीिी 
अरती गात अहेत . म्हातारा गडी िदवाणखान्द्याति फुलदाणीत फुले ठेवीत अहे. बाहेर मोटारीिा हॉनय 
वाजतो. गडी बाहेर जाउन पाहातो. अत येतो. ऄशोक केळकर व त्यािी पत्नी  त्याच्या मागून प्रवशे 
करतात. गडी त्यानंा बसावयास सागंतो. बसून ऄंक घेउन िाळू लागतात. 
   
शंकरराव    सुखकता दुःखहतां वाता िवघ्नािी | नुरवी परुवी पे्रम कृपा जयािी || 
कुटंुबासिीत :   सवांगी सुंदर ईटी शेंदुरािी | कंठी शोभे माळ मुक्ता फळािी || १||    
   जयदेव जयदेव जय मंगलमतूी |दशयनमाते्र मनकामना परुती || धृ||  
   
   रत्नखिित फरा तुज गौरीकुमरा | िंदनािी ईटी कंुकुमकेशरा ||     
   िहरे जिडत मुकुट शोभतो बरा|  रूणझुणती नुपरेु िरणी घागरीया ||२||  
   
   लंबोदर िपताबंर फिणवर बधंना |  सरळ सोंड वक्रतंुड ित्रनयना ||    
   दास रामािा वाट पाहे सदना | संकटी पावाव ेिनवाणी रक्षाव े सुरवरवदंना ||३||   
   जय देव जय देव मंगल मूती | ………………………… 
 
  घालीन लोटागंण वदंीन िरण | डोळ्यानी पाहीन रुप तुझे|   
  पे्रमे अचलगन अनंदे पिुजन|  भाव ेओवाळीन म्हणे नामा ||१||  
 
  त्वमेव माता ि िपता त्वमेव | त्वमेव बंधूरृ सखा त्वमेव |   
  त्वमेव िवद्ा रिवणं त्वमेव | त्वमेव सवय मम देवदेव ||२||    
 
  कायेन वािा मन सेंिरयैवा | बुद्धयात्मना वा प्रकृतीस्वभावात् |   
  करोमी यद्म् सकलं परस्म|ै  नारायणा येंती समपययािम ||३|| 
 
    ऄच्युतं केशव ंरामनारायणं । कृष्ट्णदामोदरं वासुदेव ंहिर। 
    रॅीधरं माधव ं गोिपका वल्लभ ं। जानकी नायकं रामिरं भजे ॥४॥ 
 
      हरे राम हरे राम । राम राम हरे हरे    
   हरे कृष्ट्ण हरे कृष्ट्ण । कृष्ट्ण कृष्ट्ण  हरे हरे ॥५।। 
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  शकंरराव देवाच्या पाया पडतो. श्यामलाबाइही देवाला नमस्कार करुन नवऱ्याच्या पाया 
पडते. मुलेही देवाला नमस्कार करुन अइ बापाला नमस्कार करतात. शकंरराव व मुले  
खोलीकडे येउ लागतात. तोि शकंररावािे लक्ष ऄशोक कडे जाते. अिण मोठ्या हर्षाने 
म्हणतो. 

 
शंकरराव   :  ऄरे वा ! ऄशोक, विहनी  तुम्ही? केव्हा अलात? िकती िदवसानंी अलात! कसं काय येण 

केलं   अज? ठीक अहे ना! 
 
अशोक    :  ठीक अहे. तुझीि खुशाली सागं! 
 
शंकरराव   :  गणपती बाप्पाच्या कृपेने सगळ  िाललंय.  
   (मुले येतात. नमस्कार करुन अत जातात.) 
 
अशोक    :  गुणािंी मुलं हं. फार छान विहनींनी ऄजून पूजा ईरकली नाही ?  
 
शंकरराव   :  या पहा अल्याि  
 
श्यामला   :  (हातात छोटेसे भाडें घेउन येते. त्यानंा नमस्कार म्हणते व भाडं्यातला देवािा प्रसाद 

त्याचं्या हातावर   देत देत म्हणते)   
   कशी काय अठवण झाली अमिी ? 
 
प्रभा    :  गेले दोन मिहने भेट झाली नाही म्हणनु दोन तीन तास घालवण्यासाठी अलो. 
 
अशोक    :  पौणे बाराला िसनेमाला जाणार अहोत. 
 
शंकरराव  :  अज कोणता िित्रपट लागलेला अहे ? 
 
अशोक    :  समाज पिरवतयन.  
 
शंकरराव  :  छान िपक्िर अहे हं. 
 
 प्रभा    :  हे म्हणत होते की शकंररावाच्या घरी अपण पुढच्या रिववारी जाउ अजबहूतेक ते घरी 

नसतील, पण शवेटी मी माझेि खरे केले. सुदैवाने भेट झाली  म्हणा. 
 
शंकरराव   :  नाही. तसं काही नाही. अजच्या साठी कोणताहीं काययक्रम अखलेला नाही. अज घरीि 

पडून  रहायिं  ठरवलं. 
 
श्यामला   :  िहािं पाहून येते. (ऄसे म्हणत अत जाते.) 
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शंकरराव   :  (क्षणभरि प्रभाकडे पाहातो व अत जाण्याच्या दरवाजावर जाउन मुलानंा हाका मारतो.) 
िवराज, िवमला  ऄगं  िवमला. (अतून )  ―हो अले.‖ (िवमला येते. ितच्या मागून िवराजही 
येतो.) काकंूशी थोडं बोलत बसा, मी जरा कपडे बदलून येतो. (अत जातो.) 

 
   (ऄशोक व प्रभा तेथेि ठेवलेले ऄंक घेउन िाळू लागतात. थोडा वळे ऄसाि जातो. 

कुणीि बोलत नाही. ऄसे पाहून प्रभा म्हणते) 
 
प्रभा   :  िवमला , तू िकतवीत िशकत अहेस ? 
 
तवमला  :  मी, दुसरींत. 
 
अशोक    :  ऄन् तू िवराज? 
 
तवराज   :  मी िौथीत. 
 
अशोक  :  कोणकोणते िवर्षय िशकतोस ? 
 
तवराज   :  मराठी, आंग्रजी, फ्रें ि , गिणत व भगूोल. 
 
प्रभा   :  म्हणजे  एकूण पाि िवर्षय ना ? 
 
तवराज   :  हो. 
 
तवमला   :  माझे फक्त िारि िवर्षय अहेत. 
 
अशोक   :  कोणकोणते ?  
  
तवमला    :  मराठी, आंग्रजी, फ्रें ि अिण गिणत. 
 
अशोक    :  बरोबर. दुसरीत  आतकेि िवर्षय ऄसतात. 
 
अशोक    :  बरे, मोठे झाल्यावर काय कराल ? 
 
तवमला    :  प्रभा काकंूसारखेि, शाळेत मुलानंा िशकवणे. (अिण हसते) 
 
अशोक  : (कौतुकाने) फार छान ! ऄन् िवराजसाहेबािंी महत्त्वाकाकं्षा काय अहे ? 
 
तवराज    :   (छातीवर  हात मारुन) अम्ही अमच्या दादासंारखे प्रोफेसर, अदशय समाजसेवक होणार. 

अमच्या  गुरुजींनी अम्हाला िशकवले अहे. ―मराव ेपिर कीतीरूपी ईराव.े‖ 
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शंकरराव   :  (अतून येत व िुटकी देत) शाबास ! िवराज, शाबास  ! अपल्या दादासंारखा जरूर  
होशील. अदशय समाजसेवक होण्यािा मंत्र मी तूला अवश्य िशकवीन. परमेरॄर तुझी 
आच्छा पुरी करो.  

   ऄरे, श्यामलाने ऄजून िहा अणला नाही ? 
 
प्रभा    :  तुमिी मुले खूप हुशार अहेत भाउजी. तुमच्याि पावलावंर पावले  टाकतील ऄशी 

िदसतात.  
 
शंकरराव   :  िजच्या हाती पाळण्यािी दोरी  ती जगाला ईध्दरी हे काही खोटे नव्हे विहनी. पोटच्या 

गोळ्यािे भिवतव्य  खरे ठरवणे हे अइ विडलाचं्या हाती ऄसतं. 
 
श्यामला   :  (अतून िहा घेउन येत) पुरे परेु तुमिे ईपदेश. (प्रभाकडे पाहात) यािंी  व्याख्याने 

नेहमीि िालू ऄसतात. िहा घ्या , नाही तर गार होइल. (सगळ्यानंा िहा देते) 
 
अशोक    :  फार िदवसानंतर अपणाला श्यामला विहनींच्या हातिा िहा प्यायला िमळाला.  
   (सगळे हसत मुखाने िहा घेतात) 
 
श्यामला   : (िहािा घोट घेत) िहात कमी साखर टाकली नाही ना ? 
  
अशोक   :  नाही. ठीक अहे ! एकदम फस्टय क्लॉस  (प्रभाकडे पाहात )  विहनींनी स्पेशल िहा केला 

हं अज. 
 
शंकरराव   :  अलेल्या पाहुण्यािंा िागंल्या प्रकारे अदर सत्कार करणे हींि  अमच्या घरिी पध्दत 

अहे. 
 
अशोक   :  हे तर बरोबर अहे. माझेही म्हणणे तेि अहे. पण अमच्या िहला कुठे जमतय ते करीत 

बसायला. सकाळी ईठून नोकरीवर िनघण्यािी तयारी करायिी व संध्याकाळी पाि साडे 
पािला परत यायिं शिनवार व रिववारिे  िदवस आकडे ितकडे जाण्यात िनघनू जातात. 

 
शंकरराव   :  यात िकू कोणािी ?  
 
अशोक   :  (एकदम) िूक माझीि. कबलू अहे. 
 
प्रभा  :  (ितरळ्या नजरेने अपल्या नवऱ्याकडे पाहात) म्हणजे ? काय म्हणायिय तुम्हाला मी 

नोकरीला ऄसल्यामुळे हव ेते सुख लाभत नाही. ऄसेि ना ? 
 
अशोक   :  (गोंधळून) नाही, नाही. तसं काही नाही ऄगं पाहुण्यािंं स्वागत करायला तुला वळेि नाही   
     म्हणायिं. 
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शंकरराव   :  (शकंरराव व श्यामला एकमेकाकंडे बघतात व पुढे िवर्षय बदलण्यासाठी शकंरराव 
म्हणतो.) बरे मुलानंो, ऄभ्यास करायिा ऄसेल ना. जाण्यास हरकत नाही. (दोघेही 
ईठतात. ऄशोक व प्रभा हसत मुखाने एकदम)  गुणी मुल हं (ऄसे म्हणून जातात) 

 
शंकरराव   :  बरे ऄशोक, पोट लुइसच्या हायस्कूल वरून तुझी बदली होणार होती ना ? त्यािं काय 

झालं ? 
 
अशोक    :  बदली  करून घेण्यासाठी फार प्रयत्न केलेत परंतु यश िमळाले नाही. बघू पुढच्या वर्षी. 
 
श्यामला   :  प्रभाताइ  ऄजून क्युिपपच्या  प्राथिमक  शाळति िशकवीत अहेत ना ?  
 
प्रभा   :  हो. जरी  त्याि शाळेत अठ दहा वर्ष ेरािहले तरी मला अवडेल.  
 
अशोक    : कारण त्या शाळेत सगळे स्वच्छंदी ऄसतात. वाटेल तेव्हा काम करायिे अिण वाटेल तेंव्हा 

झोपा काढायच्या तसेि ना प्रभा ! 
 
प्रभा   :  (हसत) बरोबर. 
 
शंकरराव   :  (हे ऐकून शकंररावाला फार वाइट वाटते अिण दुखावल्यासारखे होउन एकदम म्हणून 

जातो.) ऄरे,ऄरे  ! िबिाऱ्या मुलाचं्या िशक्षणािे िकती हाल होत अहेत ! 
 
अशोक   :  काय झालं शकंरराव ?  कुणािे हाल होत अहेत ? 
 
श्यामला  :  (अपल्या घरी प्रभाला या वाइट कृत्यािी लाज वाटू नये म्हणून) नाही काही. रातं्रिदवस 

हे   कसल्यातरीि िविारात ऄसतात.  
 
नोकर   :  (अतून येतो) साहेब, काम पूणय केला. 
 
शंकरराव   : ठीक अहे ! नंतर पाहीन. 
 
नोकर   :  (कपबश्या ईिलून घेउन अत जाउ लागतो व) साहेब,  बागेतील  सािंगतलेले काम मी 

सुरू करू ? 
 
शंकरराव  :  ईद्ा कर अज रिववार ना ? अज करता  पुरे. 
 
नोकर   :  हो साहेब (म्हणत जातो) 
 
शंकरराव   :   (थोड्या वळेाने) अपल्या पगाराच्या लायकी पेक्षा ऄिधक काम करू आस्च्छणारा हा 

आनामदार माणसू, ऄिशिक्षत  पण िकती प्रामािणक. (अत कुत्रा भकुतो. ―िवराज‖, ―िवमला‖  
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म्हणून एक दोन मुले हाका मारतात. शकंरराव अतल्या दारावर  जाउन बघू लागतात 
सगळे  त्याचं्याकडे पाहू लागतात.  श्यामला अत जाउ लागणार आतक्यात ते परत 
बसायला येतात.) 

 
श्यामला   :  कोण अलयं ? 
 
शंकरराव  :  शजेारच्या मीराताइंिी मुलं. खेळायला अली अहेत वाटतं. 
 
प्रभा    :  शजेारच्या मुलानंा सुध्दा तुमिा कुत्रा ओळखत नाही ? त्यािेंवर भुकंतो. कमाल अहे ! 
 
शंकरराव   :  तो अपली िाकरी बजावतो अहे वहीनी. अपले कतयव्य पार पाडत अहे. कुत्री सुध्दा 

िकती प्रामािणक  ऄसतात पहा. 
    (तरी प्रभाला त्यािा ऄथय कळत नाही. ऄशोकला हे सुरुवाती पासूनि कळलेले ऄसते. तो 

बावरतो. िततक्यात कोणीतरी बाहेरून  चरग करत. गडी धावति येतो. बाहेर जातो. 
सगळे दाराकडे बघू लागतात. अत मुले कासेट लावतात. शकंरराव सुध्दा ईठून दारावर 
जाणारा आतक्यात गडी परत येतो. त्याच्या मागून रंगराव प्रवशे करतो. दारुमुळे थोडासा 
चझगून गेलेला रंगराव मोठ्याने सगळ्यानंा नमस्कार करतो) 

 
रंगराव    :  नमस्कार मंडळी, नमस्कार. (स्वतःिी ओळख करून देतो) हा.ं मी  शकंररावािा, 

लहानपणािा   िमत्र. तुम्हाला िडस्टबय नाही ना केल मी.  
 
शंकरराव  :  नाही, नाही. ईलट अनंद झाला ! बस. कसा अलास रे ? 
 
रंगराव    : कसा म्हणजे ? ट क्सीने, िालत िालत . (सगळ्यानंा हसू येते) 
 
शंकरराव  :  ऄरे वा ! फार छान. 
 
श्यामला   :  प्रभा ताइ, िला अपण अत बोलत बसू. 
 
प्रभा   :  ठीक अहे. िला (दोघीही जातात) 
 
शंकरराव   : आतकी वर्षय कुठ होतास रे ? 
 
रंगराव    :  मी सागंतो ना सगळ तुला. प्राथिमक शाळा सोडल्यानंतर मी हॉटेलात आतर पोराबंरोबर 

काम करू लागलो. पुढे बाबा थकले. ते म्हणाले, बेटा या पुढे तू हे सारं साभंाळ माझ्यानं 
होउ शकणार नाही अता ते. अिण मला ओटोम िटक प्रोमोशन िमळालं, मी एकदम 
हॉटेलिा मालक पण काय सागंू शकंर, वाइट संगतीने सगळं काही खड्ड्ड्यात गेलं  

 
शंकरराव   :  त्यानंतर कोठे होतास ?  
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रंगराव   :  घरीि  
 
शंकरराव : ते तर ठीक अहे. पण अज अमिी अठवण  कशी झाली ? 
 
रंगराव    :  ज्या प्रमाणे सुदाम्याला रॅीकृष्ट्णािी अठवण झाली ऄगदी त्याि प्रमाणे तुझी अठवण 

झाली. अिण  भेटी  किरता अलो. 
 
अशोक    :  (िखशातून िसगरेट काढून पेटवीत) म्हणजे अजच्या िदवशी तू ही सुदामा झालास ऄसेि 

म्हटले  पािहजे ना ? 
 
रंगराव    :  तसं म्हटलं तरी िालेल. 
 
अशोक   :  पण त्या काळी सुदाम्याने रॅीकृष्ट्णासाठी भेट म्हणून पोहे अणले होते. तू शकंररावासाठी 

काही अणले  अहे का ? (रंगराव आकडे ितकडे बघतो.  अिण मानेने होकार देतो.) 
 
रंगराव    :  मी  ही माझ्या िजवलग िमत्रासाठी काही तरी अणलं अहे.  
   (अिण िखशात लपवनू अणलेली  मद्ािी छोटी बाटली आकडे ितकडे पाहुनि काढतो व 

शकंररावाला मोठ्या पे्रमाने देउ लागतो) 
 
शंकरराव   :  हे काय रे ?  
 
रंगराव    :  तुझ्या करता मी मद्ािी बाटली अणली अहे. 
 
शंकरराव  : पण हे सगळं कशासाठी ? 
 
रंगराव   :  जरी आतकी वर्षय तुझ्या घरी अलो नाही तरी तुझ्यावरिे पे्रम कमी झाले ऄसे समजू नकोस. 

यािा स्वीकार कर. प्लीज ऄँक्सेप्ट आट ! (तो घेत नाही  म्हणून ती बाटली मेजावर 
ठेवतो.) 

 
शंकरराव   :  नाही रंगराव, नाही. माझ्या या पिवत्र हस्तानी हे होउ शकणार नाही. ही बाटली तू परत 

ईिलून  घे. परत कधी ही ऄशी घाणेरडी  गोष्ट या पिवत्र मंिदरात काढू नकोस. ही बाटली 
परत घे िमत्रा; तुला िवनंती करतो. तुझ्या पाया पडतो. 

 
रंगराव  :   म्हणजे अम्ही सुद्धा घाणेरडे;  ऄसेि ना ?  
 
शंकरराव   :  तसं नाही म्हणत मी. पण जो पयंत या शकंररावािे कुटंुब या घरात नादेंल तो पयंत तू हे 

वाइट कृत्य, हे पाप या घरात करू नकोस. या पिवत्र िठकाणी तू अपणहून स्वतःला 
महापापी ठरवनू घेउ नकोस.  
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रंगराव   :  िकत्येक वर्षांनी तुझ्या दारी अलेल्या तुझ्या या िजवलग िमत्राच्या समाधानासाठी एक घोट 
तरी घे  शकंर. 

 
शंकरराव   :  रंगराव , पाण्याला अग लावण्यािा ईगीिि वडेा प्रयत्न करू नकोस . ते ऄशक्य अहे. 
 
अशोक    : शकंरराव , रंगरावाच्या अग्रहाला मान देउन ती बाटली घेउन ठेव. 
 
शंकरराव   :  (त्याला हे सगळं ऄसय होउन) हे सगळं मी काय ऐकत अहे परमेरॄरा ! हा कसला 

भलताि अग्रह?   ज्या महापूरात सगळा समाज वाहत िालला अहे ऄशा त्या प्रलयात 
माझ्या सारख्यानं जीव   वािवण्या ऐवजी  त्यात ईडी घ्यावी ! (बाटली खाली फेकून 
देउन ) हा पिहलाि घोट फेकून िदला  पािहजे. पिहले िुकीिे पाउल, तेि न पडू 
देण्यािी दक्षता घेतलीि पािहजे. नाही, जन्द्मभर िमळिवलेले पुण्य एका क्षणात पापाचं्या 
ज्वालातं राख करुन टाकणार नाही मी.  माझ्या पूवयजानंी जमवनू ठेवलेल्या  कापराच्या 
राशीला एक काडी लावनू क्षणाधात भस्म करुन टाकू ? नाही, नाही ! प्राण गेला तरी 
हरकत नाही पण माझी प्रितज्ञा ऄढळ राहील. (अतून गडी येतो रंगरावांच्या हातात 
िहािा कप देतो. तो घेत नाही. मग शकंररावि तो कप घेउन त्याला देतो) 

 
शंकरराव   :  रंगराव, हा िहािा कप ऄमृत मानूनि घे;  घे िमत्रा (तो घेतो) अिण अजवर तुझ्या 

पूवयजानंी तुझ्या करता  काबाडकष्ट करुन िमळवनू ठेवलेले सुख ज्याच्यामुळे नाश पावले 
त्या नीि व्यसनाला  अपल्या हृदय मंदीरातून लाथाडून  ―कुसंगती कायमिी सरो । समाज 
सेवा सदा  घडो‖ हा मंत्र जपण्यािा प्रयत्न करीत जा. 

 
रंगराव    :  (पळभर शकंररावाकडे बघतो. त्याच्या डोळ्यात पाणी िमकते िहािा कप मेजावर ठेउन 

अवगेाने ―शकंरराव, शकंरराव‖ म्हणून शकंररावाला िमठी मारतो. ऄशोक िमकतो.) 
शकंरराव, तू खराखुरा एक देवदूत म्हणूनि या समाजात जन्द्माला अला अहेस. तुझ्या 
त्या पणु्यरुपी वृक्षाखाली मी ईभा राहाण्यािा देखील लायक नाही. तुझी ती िनष्ट्कलक 
छाया माझ्या सारख्या पाप्यािा स्पशय होताि पूणयपणे कलंकीत होउन जाइल. नको. तस 
व्हायला नको. मी  येथून गेलेलेि  बरं. (अिण जाउ लागतो) 

 
शंकरराव  :  थाबं रंगराव. मनुष्ट्य पापी चकवा दुष्ट म्हणून जन्द्माला येत नसतो. तो येतो मानवािा ऄशंज 

म्हणूनि.   जन्द्माला येउन केलेल्या कृत्यावरुन तो िागंला चकवा वाइट ठरला जातो.  
 
रंगराव   :  मग मी माझ्या अयुष्ट्यात िागंला म्हणनू काहीि केलं नाही. 
 
 शंकरराव   :  हरकत नाही िमत्रा . ऄजून  ऄवकाश अहे. यापुढे करुन दाखव. 
 
रंगराव   : वाया गेलेल्या माझ्या पूवाध अयुष्ट्यािा मला फार परृाताप होतो अहे. माझ्या या 

पापक्षालनासाठी    सागंशील ते मी करीन. तूि सागं शकंरराव, मी काय करु ? 
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शंकरराव   :   वाली हा वाटसरंुना लुटणारा एक वाटमाऱ्या होता. अपण केलेले पाप धुउन 
काढण्यासाठी तो   तपरृयेला बसला अिण पुढे ―मरा, मरा‖ म्हणता म्हणता वाल्यािा 
वास्ल्मकी झाला. तसेि तूही  या    रंगहीन समाजाला रंगरुपास अणण्यासाठी काही तरी 
करुन दाखव. तुझे ―रंगराव‖ हे नावं तूला    शोभनू िदसू दे. 

 
रंगराव    :  शकंरराव, अज तू माझा दोस्त म्हणून नव्हे तर एक मागयदशयक म्हणून, माझ्या सारख्या 

अंधळ्यािी काठी  म्हणून मला भेटलास. तू मला सन्द्मागाला लावलास. कोणत्या प्रकारे 
तुझे ऊण फेडू ! 

 
शंकरराव   :  तस काहंी नाही रंगराव. माझ्या बाधंवानंा अपल्या कतयव्यािी जाणीव करवनू देणे हे माझे 

अद् कतयव्यि अहे.   धमाला ऄनुसरुन मी माझ्या कतयव्यािे पालन करीत अहे. िल, बस 
रंगराव. तू िहा घेतला नाहीस.   गार झाला ऄसेल.  

   (रंगराव येउन बसतो. िहा घेतो. अतून श्यामला व प्रभा येतात. या वळेी   श्यामलाने 
कपडे बदलेले ऄसते. ईंिी वस्त्र. ऄंगावर दािगने. शकंरराव ितच्याकडे पाहून दिकतो.  
ईठून ितच्याकडे जाउ लागतो.) 

 
शंकरराव   :  श्यामला तू ? कुठे िनघालीस ? 
  
प्रभा   :  तेंि तुम्हाला सागंायला ताइ येत अहेत भाउजी. 
 
श्यामला  :  होय तेि सागंायला अले मी. अज अपणही  िपक्िरला जाउ ऄस ं मी ठरवलं अहे.  

(प्रभा बसते) 
 
शंकरराव  :  श्यामला तू ! ऄन्  अज िपक्िरला. 
 
श्यामला   :  हो, मीि. ऄन् अजि याचं्या बरोबर. 
 
शंकरराव   :  पण या पूवींि तू हे सगळं अखून का घेतल नाहीस ? 
 
श्यामला   :  यासाठीि की , तुमिी ती पूवीिी श्यामला अता ईरलेले नाही. त्या सामाजीक 

काययकत्यांिी श्यामला नाही. मी अता फक्त प्रोफेसर शकंरराव मराठे यािंी पत्नी म्हणूि 
ईरली अहे. िला तयारी करा. 

 
अशोक    :  विहनींिे म्हणणे ठीक अहे शकंर तू ही कुटंुबासिहत िल. अपण एकत्र जाउ, मजा 

येइल. 
 
शंकरराव   :  मजा. मजा लुटण्यासाठी जन्द्माला अलेल्या लोकाकंिरता ती ऄसू दे. अमच्या सारख्यांना 

हे   िालणार नाही. अमिाही  काययक्रम अखलेला ऄसतो. केव्हा ना केव्हा तरी अम्ही 
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सुद्धा अनंद लुटत   ऄसतो. मनुष्ट्य जातीच्या जीवनक्रमात ही गोष्ट ऄसायलाि हवी. 
मुळीि नको ऄसे थोडेि म्हणत अहे ? पण प्रत्येक गोष्टीला मयादा ऄसावी लागते. 

 
श्यामला   :  ऄगदी बरोबर. ठीक अहे तुमिे म्हणणे. प्रत्येक गोष्टीला मयादा ऄसावीि लागते. म्हणूनि  

तुम्हाला सागंायला अले अहे की तुम्ही तुमिे ते कायय मयािदति करीत जा. अपल्या 
सुखािा त्याग करून रातं्रिदवस समाजसेवकेडे लक्ष देणे अता परेु झाले कारण कुणालाही 
या िवर्षयी काहीि वाटत नाही, तुम्हाला सगळ्यािंी चिता. रात्री झोप नाही. ऄन्न रुित 
नाही सकाळी ताजेतवाने ईठण्याऐवजी पार थकून गेलेल्या िेहऱ्याने ईठता. या सगळ्या 
गोष्टी मी बरीिवर्षय पाहात अले. अता हे सगळ थाबंवलेलंि योग्य अहे. 

 
शंकरराव   :  ठीक अहे िप्रये. तुझे म्हणणे मान्द्य अहे मला. पण या वेळी ते थाबंवणे शक्य नाही. 
 
श्यामला   :  शक्य नाही ! हं. जगात कोणती गोष्ट ऄशी अहे जी ऄशक्य अहे. कोणतीि नाही. हे काम 

करण्यािे तुम्ही सहज बंद करू शकता. आतर प्रोफेसरांसारखाि तुम्हालाही पगार िमळतो 
ना ? मग त्याचं्या सारखेि तुम्ही सुध्दा का करीत नाही. आतरािें िदवस मजेत िालले 
अहेत. तुम्हीि तेवढे अकाशातील पळत्या ढगांसारखे समाजामागे धाव घेत अहात. 
तुमच्या पत्नीपेक्षा, तुमच्या ििमण्या मुलापेंक्षा  तुमच्या प्राणापेक्षा ही तुमिा तो समाज 
तुम्हाला ऄिधक िप्रय झाला अहे. ऄसेि ना ? 

 
प्रभा   :  शातं व्हा ताइ. 
 
अशोक   :  तुम्ही काही न म्हटलेलंि बर विहनी. 
 
शंकरराव   :  माझे सगळ्यावंर सारखेि पे्रम अहे श्यामला. तुमच्यािवर्षयी माझ्या मनात िजतकी 

कळकळ वाटते िततकीि या समाजािवर्षयी व अपल्या या भारे्षिवर्षयी वाटते. कारण 
समाज हा िपतृसमान ऄसून भार्षा ही मातृसमान अहे. त्यांिी सेवा केलीि पािहजे. 

 
श्यामला   :  मग, जर तुम्हाला ऄसंि वाटत ऄसेल तर तुमिा तो िपतृसमान समाज व मातृसमान भार्षा 

घेउन बसा. करा त्यािंी िाकरी रातं्रिदवस अम्ही िनघालो िवराज, िवमला, कुठं अहात 
? 

 
शंकरराव   :  जाण्यापूवी एक ऐकून जा. या घरातून पाउल काढण्यापूवी  एक लक्षात ठेव की तू 

थोड्यावळेापूवी  ज्याच्या िवरुद्ध ईठली अहेस तो तुझा पती अहे. अिण पतीिे सुखदुःख 
तेि पत्नीिे. पतीिी अश िनराशा तीि पत्नीिी अिण पती देवािी सेवा हा ितिा धमय अशा 
वळेी मला अरृयय वाटत  की समाजािी भरभराटी  व्हावी, मागासलेला समाज पढेु सरावा 
म्हणून नवऱ्याला मागय सुििवण्याऱ्या श्यामलाला अज सगळ्या गोष्टींिं िवस्मरण होत 
अहे. अमच्या या सुसंस्कृत घराण्यात हे जे वारे िफरले अहे या बद्दल जीव तीळ तीळ  
तुटतो अहे. मला सगळं काही कळून अलंय. ही तुझी िूक नाही. श्यामला स्वतःला 
सावरण्यािा प्रयत्न कर. 
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रंगराव    :  विहनी, हया देवदूतािें िरण सोडून तुम्ही कुठे िनघालात ? (श्यामला बूिकळ्यात पडते) 
 
श्यामला   :  देवदूत कसले अले अहेत ? सगळ्यािें गुलाम बनले अहेत. ही गुलामिगरी कुठवर 

िटकेल देव जाणे. 
 
शंकरराव   :  ही गुलामिगरी नाही श्यामला. सेवा अहे. सेवा. जोपयंत माझ्या िजवात जीव अहे तो पयंत 

ही  समाजसेवा  सुरुि राहणार. 
 
श्यामला   :  तुमच्या एकट्याने समाजािी  सेवा घडेल ऄसं तुम्हाला वाटतं होय. 
 
रंगराव    :  शकंरराव एकटा नाही विहनी. मी त्यािा साथीदार झालो अहे. माझे हे  ईत्तराधय  अयुष्ट्य 

मी या कायात   जरूर विेीन. 
  (प्रभा अरृयं ििकत होते.) 
 
श्यामला   :  झाले. तुमच्या सारखी दारूबाज माणससुद्धा समाजाच्या सेवलेा िनघाली. मग अता 

दारूिी िवक्री खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायिी. 
   (ऄशोक व प्रभा यानंा हसू येते.) 
 
रंगराव    :  या जीवन रूपी नाटकात या रंगरावाने दारूड्यािे काम करण्यािे सोडून िदले अहे 

विहनी अता तो   समाज सुधारकािेि पात्र साभंाळील. 
 
श्यामला   :  ठीक अहे ! साभंाळा, साभंाळा. (रागाने अत िनघून जाते) 
 
प्रभा   :  तुम्ही सुद्धा ही गुलामिगरी पत्करता ? (नवऱ्याला पाहून) काय माणूस अहे ! 
 
अशोक   :  पण अता हे काम करणे फार ऄवघड अहे. बरेि लोक धमांतर होउ लागले अहेत. 

परधमात जाउ    लागले अहेत. अठवड्यातून दोन तीन वळेा ते असेंब्लीलाही  जातात. 
त्यानंा मागावर अणणे फार  मुस्ष्ट्कलीिे ठरेल. 

 
शंकरराव   : जगात कोणतेही काम करण्यािा िनरृय केल्यावर ते होतेि की. ध्येय मात्र हवे, ध्येय, 

िशवाय सूयाला  िंर म्हटलेलं िालत नाही. सूयय तो सूययि. तसेि कावळ्याला पाढंरा रंग 
लावनू बगळा म्हटलं तरी तो  कावळाि राहील. तो काव कावि करून ओरडेल. त्याि 
प्रणाणे मानवािे सुद्धा अहे एका समाजात   जन्द्माला येउन अपल्याला दुसऱ्या समाजािा 
सदस्यि म्हणवनू घेणे हा िकती मूखापणािा िविार   अहे. 

 
अशोक   :  पण त्या लोकानंा कोण हे समजावनू देइल ?  
 
शंकरराव   :  अम्ही देउ. अम्ही िशक्षकानंी, समाज सेवकानंी हे काम केलं नाही तर कोण करेल? 

अपण ही  जबाबदारी घेतली पािहजे. 
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प्रभा   :  पण हे सगळं करून त्या लोकाकंडून कोणती ऄपेक्षा करायिी ? 
 
रंगराव   :  ऄपेक्षा! कसली ऄपेक्षा. झाड अपली सावली. अपली फळे जगाला देते; नदी जगािी 

सेवा करते त्या  वळेी ती त्याचं्या कडून कोणती ऄपेक्षा करते. कोणतीि नाही. 
 
प्रभा   :  पण हा वगेळा प्रश्न अहे. यासाठी अपल्याला कोणाकडून पगार ही िमळायिा नाही. 
 
शंकरराव  :  िशक्षकी हा धंदा  नसून पेक्षा अहे विहनी. त्या लोकाकंडून अपण एक ऄपेक्षा करु शकतो.  
 
प्रभा    :  कोणती  ऄपेक्षा ? 
 
शंकरराव   :  अपल्या लोकानंी अपल्या समाज्यात राहून स्वभार्षा व स्वसंस्कृती टीकवनू धरण्यािी 

ऄपेक्षा. 
 
अशोक    :  पण दोघा ितघानंी हे काम भागायिे नाही िमत्रा. 
 
शंकरराव   :  रात्री अकाशात िदसणाऱ्या ऄसंख्य िादंण्या एकदम िमकत नाहीत. अरंभी एकि. हे 

तुला   िशकवण्यािी जरुरी नाही. तू एक दजेदार िशक्षक अहेस. 
  (अतून श्यामला येते) 
 
प्रभा    :  (नवऱ्याला) तुम्ही या भानगडीत पडू नका. 
 
शंकरराव   :  भानगड. या वळेी तुम्हाला लाज वाटायला हवी होती. समाजाच्या नावाने पैसे कमावता 

अिण समाज   सेवलेा भानगड म्हणता. अज हा समाज, ही भार्षा रसातळाला जाउ 
लागली अहे तर  हे केवळ   तुमच्या सारख्या स्वाथय वृत्तीच्या माणसामुंळेि. 

 
अशोक   :   पण तुला आतकं दुःखी कष्टी होण्यािे काय कारण ?  
 
शंकरराव   :  कारण हेि की, अपल्या पूवयजानंी िमळवलेले िािरत्रधन, अजवर िटकवनू ठेवलेली 

संस्कृती व भार्षा हळूहळू बुडत जाइल अिण अपल्याला एखाद्ा भलत्याि व्यक्तीला अइ 
म्हणाव लागेल. (ऄशोकडे पहात) ऄशोक ऄसा िनष्ठरू होउन कोस. ऄसा तू बाइल बुध्दया 
होउ नकोस. गुरुजींच्या िशकवणींिं तुला िवस्मरण झालं? ज्या िशव छत्रपती रायानंी 
चहदवी राज्य स्थापून िदलं, त्यािंही तुला स्मरण ईरलं नाही ? ―माझी झाशी मी देणार 
नाही‖ ऄसे म्हणणारी रणरािगनी राणी लक्षमीबाइ  व पुत्र प्लेगाने अजारी ऄसतांना देखील 
समाजाच्या कल्याणासाठी शातंपणे केसरी िलिहणारे  बाळ गंगाधर िटळक यािंही तुला 
स्मरण राहीलं नाही ? िकती कू्रर मनािा झालास तू. हाि का तो अदशय ? ऄशोक, 
भानावर ये ऄशोक. ऄसा कृतघ्न होउ नकोस. पूवयजानंी मीळवले त्या िािरत्रय धनािे 
संरक्षण करणे हे तुझे कतयव्य अहे.  
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अशोक    :  (गिहवरून) शकंरराव (शकंररावाला अवगेाने िमठी मारून) मला क्षमा कर िमत्रा. तू 
खरोखर िकती रॅष्ठ अहेस. तुझ्या सारख्या ऄनुपम, अदशय समाजसेवकािी कीती  
ििरकाल िटको मी िकती ऄन्द्यायी अहे हे पाहून घेण्यासाठी तू माजे डोळे ईघडलेस. 
िकती ईपकारी तू ! तुझ्या या ईपकारािी परतफेड मी कोणत्या तऱ्हेने करू. हे माझे 
मलाि कळत नाही. 

 
शंकरराव   :  ईपकारािी परतफेड करण्याकिरता ईपाय फक्त एकि अहे. 
 
सववजण   :  कोणता ईपाय? 
 
शंकरराव   :  अजच्या या पिवत्र िदवशी तुम्हाला  या गजाननासमोर प्रितज्ञा घ्यावी लागेल, की , माझ्या 

िजवात   जीव ऄसेपयंत मी माझ्या  मराठी समाजािी अिण माझ्या मातृ भारे्षिी सेवा 
करीन. अिण जर    माझ्याकडून हे सत्कायय पार पडेल तरि माझे जीवन साफल्य झाले 
ऄसे समजेन. 

 
    (श् यामला येउन शकंररावािे पाय धरते) पडदा पडतो. 
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मी चाललो गंगाततरी 
नाटककार : देवजी पातदया चंद्रावरकर  
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मी चाललो गंगाततरी 
 
प्रस्तावना  :  माधव हा एक कष्टाळू शतेकरी; दुष्ट्काळात त्यािे दोन बलै मरून जातात. त्यािे शतेकाम 

मागे पडते.   सावकाराकडे कजय काढतो. वळे वर पसेै परत करता येत नाही. पैशासाठी 
वणवण  चहडतो, सावकार   पैशाच्या ऐवजी  माधवाकडून त्याच्या बिहणीिा हात मागतो. 
माधवाच्या बिहणीिे एका तरुणावर पे्रम   बसले  ऄसते. शवेटी त्या तरुणाच्या मदतीने 
सावकारािे पसेै परत करतात. सावकारािे सवय बेत  फसतात.  त्यािी  फिजती कशी होते 
ते खालील नाट्य  प्रवशेात पहा. 

     (पडदा बाजूला होताि माधवािी बहीण – ईवयशी भरत - काम करताना अढळते 
आतक्यात ितच्या   दोन मिैत्रणी प्रवशे करतात) 

 
अनुसया   :  (पडद्ात) ईवे ! ऄग ईवयशी ! 
 
उववशी   :  (दाराकडून जाते व दार ईघडते) ऄरे वा ! ऄनसू – िप्रये या या ! ऄगदी योग्य वळेेवर 

अलात ! बसून  बसून कंटाळले गडे ! काय करायिे हेि कळत नाही, म्हणून हे भरतकाम 
करीत बसले अहे.  

     (िप्रयवदंा व ऄनुसया प्रवशे करतात) 
 
अनुसया   :  ईवे ! काय साजसजावट अहे बाइ तुझ्या खोलीत ! 
 
तप्रयवंदा   :  हा तर राणीिा िदवाणखाना वाटतो बाइ. अमिी ईवयशी ही काही लंकेिी पावयती नाही तरी 

कोण ?  ईवयशी !  
 
उववशी    :  काय बाइ तरी. थट्टा नाही हो बरी. कशाला जीव खाता मिैत्रणीिा. ज्यािे दुःख त्यालाि 

कळते. खोली जरी   िनटनेटकी तरी नशीब अहे फुटके. ऄगदी फुटके !  
 
तप्रयवंदा   : काय ग ! काय झाले ! कशाला बोलतेस ऄशी ? मन मोकळे करून बोलाव ेमिैत्रणीशी काय 

दुःख अहे ?   
    सागं बाइ तरी अम्हाला‖  
 
अनुसया   :  ईवे ! सागं बाइ मन मोकळे करून सागंाव ेमिैत्रणींना. सुखदुख तर गिरबािें सोबती कुठून 

वाितो अपण यातून ? अहे का ग कोणी ज्याने दुःख  सोसले नाही ! दुःख तर सुखािे 
प्रवेंशद्वार अहे. ऄग बाइ दुःखरूपी ििखलातून सुखरुपी  कमळ फुलते. ऄग वडेे दुखाःच्या 
दुष्ट्काळानंतर सुखािा सुकाळ येतो. 

 
उववशी   :  सवय कळते बाइ, पण दादािे पाहवत नाही ग ! अमिे, बैल मेले तेव्हा पासून ते वडेे 

झालेत. बाजारातून  बैल िवकत घेतले पण सावकार लागलेत त्याचं्या पाठीमागे ! पैसे 
त्याचं्याकडून घेतले होते.  
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तप्रयवंदा   :  काय ईवे ? तुझ्या दादने सावकाराकडून पसेै घेतले व बैल िवकत घेतले ! फार वाइट  
फार वाइट !   सावकाराकडून ऊण काढणे म्हणजे गळ्यात फास घालणे! हे सावरकर 
फार लुचे्च ऄसतात –फार    नालायक ऄसतात मेले. व्याजासाठी जीव घेतात. 

 
अनुसया  :  ऄग मला पूवीि का सािंगतले नाहीस. मी माझ्या दादाला सागंून तुला  पैसे िमळवले ऄसते 

बरे,   काळजी करु नकोस. मी  भावाला सागंनू पाहते. जर काही येइल तर बरे, काळजी 
करु नकोस. िप्रये   बाजाराला ईशीर होत अहे. पाय ईिल. 

  
तप्रयवंदा  :  ऄग बाइ, िकती  बोलत बसली. ईवे िनघते बाइ. दुःखी होई नकोस. अपली ऄनुसया 

काहीतरी   करणार. ऄनुसया थोर मनािी अहे.  
   (दोघी िनघतात व तेव्हाि ईवयशीिा भाउ प्रवशे करतो) 
 
उववशी   :  दादा अलात. िकती ईशीर लावलात. काही सोय लागली का? बसा मी िहा करते. िकती 

घामोघाम   झालात ! 
 
माधव    :  या दोघी कोण होत्या ? कुठे तरी याना पािहलेल अहेसे वाटते. 
 
उववशी   :  दादा, या माझ्या शाळेतील मिैत्रणी अहेत. बाजाराला जात होत्या जाण्यापूवी त्या मला 

पाहायला  अल्या. अमिे बलै मेले म्हणून त्या िविाराला अल्या होत्या. 
 
माधव   :  फार िागंले. थोर मनाच्या अहे. पोरी ऄसून त्यानंा बदु्धी अहे. परंतू, त्या सावकाराला  

जरासे ही ज्ञान    नाही. तो थोड्यावळेाने आकडे येणार अहे. म्हणून गोचवद सागंत होता. 
  
उववशी    :  दादा, ऄनुसया काही तरी मदत करणार म्हणून सागंत होती. ती अपल्या भावाकडून 

अम्हालंा जी मदत करता येइल ती करणार म्हणनू ितने सािंगतले. ितिा दादा फार थोर 
अहे. 

 
माधव :  ती ऄनुसया होती का ? ती ििमुरडी ऄनसू ! िकती गोड पोरगी !  
 
उववशी   :  हो का ! काही बोलली का ? 
 
माधव   :  ितिा भाउ अपल्याला मदत करणार म्हणनू सािंगतले. ऄग  लबाडे ितच्या भावाला  

ओळखतेस ?  
 
उववशी   :  नाही. कधीि पािहले नाही (जणू खरोखर माहीत नाही) 
 
माधव   :  ऄग वडेे ! परवाच्या िदवशी ज्याने तुला मोटारीतून घरी पोिवले  तोि तो सुनील – 

सुनील ितिा भाउ. 
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उववशी   :  काय तोि सुनील. काय म्हणता दादा ! सुनील माझा……… 
 
माधव    :  हो तोि सुनील. वकील झाला तरी मानतो गिरबानंा. फार सज्जन माणूस ! अमिे बलै मेले 

तेव्हा पिहला  माणसू म्हणजे तोि मला भेटला, मदत करु का? म्हणून िविारले होते. मी 
नाही म्हटले ऄन् या   सावकाराच्या जाळ्यात फसलो. तो आतक्यात आकडे  येणार अहे. 
पण काय सागंू त्याला. 

 
उववशी   : सागंा अठवड्यानंतर या ! अम्ही तुमच्या पैशािी सोय लाव ू.  
  (आतक्यात दारावर कोणी तरी  ठोठावते.) 
   जा अत. तोि अला ऄसेल (ईवयशी अत जाते) 
    (माधव दार ईघडतो तोि  सावकार प्रवशे करतो) 
 
सावकार   :  वा माधव वा ! घरीि अहात छान ! बरे झाले नाही तर ईगाि बसून वाट पाहावी लागली 

ऄसती.   कशासाठी अलो! माहीत अहे ना?  
 
माधव   :  या मालक बसा. 
 
सावकार   :  छान! शाबास!  ईत्तम!  माणसूकी ऄजून िजवतं अहे तुझ्यात. ज्या िनघून म्हणनू सािंगतले 

नाहीस फार ईत्तम ! फार मजेदार ! अज वसुली जरुर िमळणार. 
  
माधव    :  मालक मी काही तुमिे पैसे बुडवणार नाही. मी पै पै करुन तुमिी पुजंी तुम्हाला परत 

करणार. परंतू अता काही माझ्याकडे नाहीत. थोडे िदवस  वाट पाहावी लागणार मालक. 
 
सावकार   :  काय माधव! काय! !  ऄरे अणखी िकती वाट पाहू! तुला पैसे देउन िकती मिहने झालेत. 

माझे  हजार रुपये दोन हजार झाले ऄसते दोनिे तीन, तीनिे िार झाले ऄसते, िागंले. 
 
माधव    :  काय मालक ! कोणी घेतले हजार रुपये तुमच्याकडून मी तर सहाश ेरुपये घेतले होते. 

मग अता तुम्ही  हजार कसे सागंता. हे िारश ेरुपये कुठून अणलेत. कशावरून ? 
 
सावकार   :  वा माधव!  जणू तुला माझा िनयम माहीत नाही. दहा  मिहने झाले तुला पसेै देउन. या 

दहा मिहन्द्यात  त्या सहाश ेरुपयावंर फक्त िारश ेरुपयािें व्याज अहे. मी तुझ्यापाशी दोन 
हजार नाही ना मागत. 

 
माधव    :  तुम्हालंा माझ्या घरिी पिरस्स्थती काय ती माहीति अहे. अणखी दोन मिहने वाट पहा 

मग तुमिे  सहाश ेतुम्हाला परत करीन. तोपयंत माझ्यावर कृपा करा मालक. गिरबाचं्या 
बुडत्या घराला तुमिाि   अधार. 

 
सावकार   :  माधव माझे रुपये मला अजि पािहजे ऄन् याि वळेी. मी काही िरकाम टेकडा नाही दोन 

मिहने वाट   पहायला समजलास. मला माझे रुपये अता पािहजे ! अताि !  
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माधव    :  पण ! अता मी कोठून अण.ू शतेात िपके ईभी अहेत. ती िवकली की तुमिे पैसे परत 
करीन. मी काही  िोर नाही. माझ्या  ऄंगावरील वसे्त्र तरी पाहा. या दोन  वर्षात एक सदरा 
िवकत घेतला नाही चकवा माझ्या   बिहणीसाठी  एक लुगडे. 

 
सावकार   :  काय बहीणीसाठी वा! वाह! वाह! बिहणीसाठी िकती लुगडी लागतील ती मी देउ शकेन. 

तुला िकती  सदरे पािहजेत ते देइन. फार काय ते सहाश े रुपये जर  तुला पािहजेत तर ते 
पण तुला देइन. मात्र माझे  ऐक ही माधव, माझे ऐक. 

 
  मी िाललो गंगाितरी        
 
माधव   :  (अरृयाने) मालक ! काय म्हणता? अपण अम्हाला ते सहाश े रुपये द्ाल, देवा, 

खरोखर अमिे मालक मोठे दानी अहेत. मालक अपण फार महान अहात! फार थोर 
अहात. मी अपली कोणती सेवा  करु. मी अपली कोणती पूजा करु.  देव अहात अपण 
!  

 
सावकार   :  माधव, माझी सेवा करु नकोस चकवा पूजा माडूं नकोस. तुझ्याजवळिी एक सुंदर, 

मनमोहक, पाकळ्याप्रमाणे ईमलंलेली एक गोड वस्तू दे म्हणजे झाले. 
 
माधव    :  अम्हा गिरबाजंवळ ऄसली  गोड वस्तू  कोठून येणार.  शतेात िदवसभर खपतो. माती हीि 

अमिी  सुंदर वस्तु. बैल हेि अमिे मनमोहक धन. िपके हीि ईमललेली गोड वस्तु अहे 
! यानंा सोडून तुम्हाला द्ावयास अमच्या जवळ काय ऄसणार ? 

 
सावकार  :  अहे ! माधव अहे ! ती वस्तु मला दे. म्हणजे तुझे दिरर दूर होइल. तुला शतेात मरमरुन 

कष्ट कराव ेलागणार नाही. सुखात व अरामात िदवस जातील. तू फुलाप्रामाणे राहशील. 
समजलास !  

 
माधव    :  परंतू मालक ती वस्तू मी अपणास  कुठून देणार जी वस्तू माझ्या जवळ नाही. तुम्ही 

गरीबािंी थट्टा करता का.  
 
सावकार   :  माधव, ती वस्तू दुसरी, ितसरी नसून तुझी ईवयशी अहे. तुझी धाकटी  बहीण! माधव! तुझी 

धाकटी बहीण ! 
 
माधव   :  (संताप ऄसय होउन) मालक क ॥ हे काय भलतेि सागंता. मला तुमच्याकडून ही ऄपेक्षा 

नव्हती. ऄहो मालक माझी ईवयशी तुमच्या सारख्या  थेरड्याला देउ ! जगातील सवय तरुण 
मेलेत का ! लाज कशी वाटली नाही बोलायला ऄहो ! माझी बहीण, तुमच्या धाकट्या 
लेकीहून लहान अहे. तुम्हाला  हे साहस कुठून अले. 

 
सावकार   :  माधव, ऄरे ऄसा लाल िपवळा होउ नकोस कशाला रागावतोस? बहीण तुझी काय चकवा 

माझी काय ! ितिे लग्न तर कराव ेलागते नाही का? ऄरे लग्न लावताना म्हातारा ऄन् 
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तरुण कशाला बघतोस, माधव ! तुझी बहीण लंकेिी पावयती ऄसून आंराजवळिी ईवयशी 
होणार. लक्षमी तीच्या  पायाशी  लोळण घेइल. 

 
माधव   :  मालक ! तोंड संभाळून बोला !  समजलात. माझीं बहीण जरी लंकेिीं पावयती ऄसली तरी 

मी तीला आंराच्या दारातील िभकारीण करु आस्च्छत नाही. समजलात ! तुम्हाला  
लाजबीज अहे की नाही ? माझ्या गुलाबाच्या कळीप्रमाणे नाजूक  बहीणीला तुम्हा 
थेरड्याला मी देउ ? िनघा, िालते व्हा आथून ! 

 
सावकार   :  माधव, ऄजून िविार कर! ऄजून िविार कर! मी काही िततका  म्हातारा नाही. फक्त सत्तर 

वर्ष े झाली मला. शभंराला  ऄजून तीस वर्ष ेकमी अहेत. या तीस वर्षात मी ईवयशींला 
फुलाप्रमाणे ठेवीन. ितच्यावर माया करीन. िविार कर माधव ! िविार कर ! हंुडा िदला 
नाहीस तरी िालेल. लग्नािे सवय खिय मी करीन. 

माधव   :  मालक, िालते व्हा आथून िालते व्हा. सावकारािी धंुदी िढली अहे तुमच्या डोळ्यात 
म्हणून अधंळे झाला अहात. तुम्ही तुमिी मुलगी मला द्ायला तयार अहात का ?  

 
सावकार   :  काय माधव काय माझी मनू ऄन् तुला? एका फाटक्या शतेकऱ्याला! एका ऊणकोला. ऄरे 

पायरीववर ऄसून कळसावर कशाला जाउ आस्च्छतोस. माझा ऊणको ऄन् माझ्याशी ही 
भार्षा ! माधव अता काय सागंतो ते नीट ऐकुन घे. एक तर मला ईवयशी दे, नाहीतर माझे 
सहाश ेरुपये व िारश ेव्याज अताि दे अता! 

 
माधव    :  सावकारसाहेब ! कृपया आथून जा. संध्याकाळपयंत तुमच्या पैशािी व्यवस्था लावतो. तुम्ही 

आथून िनघा. नाही तर मी स्वतःला साभंाळू शकणार नाही. 
 
सावकार   :  जातो, जातो ! माझ्यावर हात ईिलायिी तसदी घेउ  नकोस ईगाि शरीराला त्रास 

बसेल. परंतू सधं्याकाळी मी माझे पसेै घेण्यास परत येइन. माझे पैसे िमळवनू ठेव. नाहीतर 
माझ्यापेक्षा वाइट कोणी नसणार! (सावकार घाइघाइने िनघून जातात) 

 
माधव    :  (स्वगत) वा रे देवा ! काय ही तुझी लीला. अणखी िकती ऄंत पाहशील. माझे बैल 

घेतलेस अता माझी ही झोपडी बुडव ूनकोस (ईवयशीला हाक मारतो) ईवयशी ! ईवयशी ! 
 
उववशी    :  (प्रवशे करते) अले दादा. काय दादा, काय झाले ? घातली का त्यािी समजूत. बराि 

वळे ठाण माडूंन बसला होता. 
 
माधव    :  गेला अहे अता पण संध्याकाळी परत येणार अहे. अता मी िनघतो संध्याकाळपयंत त्या 

नालायकािे पैसे परत िदले पािहजे माहीत अहे काय बोलत होता ? म्हणे माझे पैसे जर 
देता येणार नसतील तर ईवयशी मला दे. 
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उववशी    :  काय ? काय म्हणाला तो लुच्चा ? माझा हात मागतो तो सत्तर वर्षािा जख्खड म्हातारा ? 
त्याला वडे तर लागले नाही  ना ? दादा, मला का बोलावली नाही ? थोबाडून काढले 
ऄसते त्याला. मेल्याने अपला िेहरा अरशात पािहला अहे का ? 

 
माधव    :  ते राहूदे अता त्याच्याशी  अपल्याला  कांही कतयव्य नाही. मी पैशािी सोय लावायला 

जातो त्या सुनीलकडेि जातो (िनघतो) 
 
उववशी    :  (स्वगत) हे सावकार जणू किलयुगातील राक्षसि ऄसतात. सत्तर वर्षािा म्हातारा मेला, 

ऄन् म्हणतो माझ्याशी लग्न कर. माझा सुनील आथे ऄसता तर धूळ खायाला लावली 
ऄसती त्या थेरड्याला ! का नाही लावीत लग्न अपल्याि मुलीशी ? (दार ठोठावण्यािा 
अवाज)    (ईवयशी जाते दार ईघडते) 

        
   या, अत या, हे घर अपलेि समजा – 
 
सुनील    :  ताइ बाजाराला जाताना भेटली. मी किेरीतून बाहेर येत होतो. आतक्यात ती िदसली अिण 

………… 
 
उववशी    :  बसा ! ऄसे ईभे का ? अमच्याकड बसायिे नाही.  हा कोट ठेवा खाली. मी िहा अणते. 
 
सुनील    :  नको, नको ! अता कोला घेतला अहे. ईगीि तसदी घेउ नकोस. 
 
उववशी   :  ऄच्छा ! अमच्या घरिा िहा प्यायिा नाही. का माझ्या हातिा िपणार नाही. 
 
सुनील    :  ईवे ! ही भार्षा शोभते का तुला? ऄग तुझ्या हातिा िपणार नाही तर कोणाच्या हातिा 

िपणार? पण  अताि कोला घेतला अहे ना ! म्हणून नको. ऄग  अजि काय ? जन्द्मभर 
तुझ्या हातिा िहा मी िपणार. बस झाले ना समाधान. 

 
उववशी    :  जन्द्मभर ! वा ! अमच्या नशीबी कुठे अहे तसे. 
 
सुनील    :  का ? काय झाले ऄन् आथे नशीब कशाला घालतेस.  
 
उववशी    :  कुठे अपण. व कोठे मी ! मी पडले  एका शतेकऱ्यािी बहीण अिण अपण एका रॅीमतंािे 

ििरंजीव वकील झालेले. 
 
सुनील    :  ईवे,  हे अपण अपण केव्हापयंत बोलत बसशील. ऄग, मी वकील ऄसेल दुसऱ्यासंाठी, 

रॅीमंत ऄसेन दुसऱ्यासंाठी, पण माझ्या ईवयशीसाठी नाही. ईवे ! खरोखर माझ्या मनात हा 
भेदभाव नाही. 

 
उववशी    :  अपण अता ऄसे म्हणत अहात पण नंतर - - - -  
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सुनील    :  अणखी अपण, ऄग मी काय तुझ्या अजोबाप्रमाणे अहे का ? अपण अपण करतेस. ऄरे 
तुरे बोल . ऄहोच्या ऐवजी ऄरे सुनील म्हटलस तर  काय मजा होइल. मात्र अता अपण 
नको- मला अपण अपण करायला किेरीत पुष्ट्कळ लोक अहेत. पण फक्त एक तुि 
अहेि जी मला ऄरे तुरे करणार. ऄन तु सुध्दा बसलीस अपण अपण करत. 

 
उववशी    :  बरे ! िुकले मी. काय म्हणत होते मी. की अपण - - -  नाही तुम्ही. तु माझ्यावर  पे्रम 

करतोस , पण तुझ्या विडलानंा ते अवडेल काय ? तु माझ्यावर पे्रम करतोस. मी तुझ्यावर 
पे्रम करते हे जरी अपल्याला हृदया पासून मान्द्य अहे तरी मोठी माणसे काय म्हणतात ते 
अपण पहायला नको काय ? ती माणसे केव्हा काय म्हणतील कोणास ठाउक ? 

 
सुनील    :  ईवयशी ! माझे वडील काही पूवीपासून रॅीमतं नव्हते. ते सुध्दा तुझ्या भावाप्रमाणे शतेात  

िदवसभर  खपायिे. मर मरुन कष्ट करायिे. पण अता गेले ते िदवस अज अमच्याकडे 
भरपूर जमीन अहे. एक  कारखाना अहे. तरी  सुध्दा माझे वडील बदलले नाहीत. ते 
नेहमी म्हणतात. की माणसाने गोर गरीबावंर दया केली पािहजे. 

 
उववशी    :  पण सुनील ! ते मला अपली सून म्हणून मान्द्य करतील काय? 
 
सुनील    :  ऄग  वडेे ! त्यानंी तर तुला अधीपासून सून म्हणून मान्द्य केली अहे. अइ म्हणते की 

माधव फार सज्जन अहे  व त्यािी बहीण ही प्रत्यक्ष लक्षमीिा ऄवतार अहे मी तीलाि माझ्या  
सुनीलसाठी पाहणार. 

 
उववशी    :  वा ! वकीलसाहोब वा ! म्हणजे देवािी पूजा करण्यापूवी ती तुम्हांला पावली ऄसे म्हणायिे  

! वा !  अइला सुध्दा मी अवडते. तर मग िला अताि लग्न लाव.ू 
 
सुनील   :  नाही, नाही! अताि लग्न नको. लोक हसतील अपल्याला. 
 
उववशी   :  लोक हसतील चकवा रडतील ऄथवा अम्हांला बघून जळतील. मी तर लग्नाला सुरुवात 

करते. ऐका ओम स्वाहा. ओम अळू भाजी नमः स्वाहा ओम् सुनील-ईवयशी नमः स्वाहा  
ओम् घर-दार सेठ सावकार नमः स्वाहा  

 
सुनील    :  हा ! हा  ! हा  ! वा रे पंडीत  ! वा ! पंडीत ऄसावा तर ऄसा. मंत्र म्हणावा ऄसा जसे गाढव 

खुशीत ऄसते तसे. वाह ! रे ! वा  ऄसला पंडीत िदवा घेउन  शोधला तरी सापडणार 
नाही. कागदी काशीहून अलेला अहे हा पिंडत.  

 
उववशी    :  ऄरे, मी तुला पंडीत वाटते का ! मी एक साधी मुलगी अहे. 
 
सुनील   :  वा फार छान ! ऄसो ! अता मला गेले पाहीजे. 
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उववशी    :   काय अताि िनघालात ! मग मी एकटीि रडत बसू. तू गेलास की ही खोली मला खायला 
येइल. अणखी थोडा  वळे थाबं ! दादा अले की मग जा. 

 
सुनील    :  छान दादािे नाव काढलेस. ईवे एक. सागंू का. 
 
उववशी    :  सागं ! सागं ! वाटेल ते सागं. खुशाल सांग. 
 
सुनील    :  ईवे , मला त्या सावकाराबद्दलिी सवय माहीती िमळालेली अहे. 
 
उववशी    :  काय? सवय मािहती िमळालेली अहे. त्या मेल्या थेरड्याबद्दल ! माहीत अहे काय बोलत 

होता तो ? म्हणे सहाश ेरूपये देता येत नसतील तर ईवेिा हात माझ्या हातात दे. ईवे, 
जणू पडवीतील गाय अहे. वाटेल त्याने सहाशसेाठी घेईन जाव.े तोंड पािहले अहे कधी 
अरशात त्या थेरड्याने ? 

 
सुनील    :  काय ऄसे म्हणाले दादाला ? ऄन् दादाने त्याला काहीि सािंगतले नाही. 
 
उववशी    :  काय म्हणतोस काय सुनील. दादाने थोबाडून काढले ऄसते पण, त्याच्या वयाकडे पाहून 

ते गप्प रािहले. 
 
सुनील    :  मग मला दादाला अताि भेटले पािहजे. रागाई नकोस ईवे. त्या सावकाराला देण्यासाठी 

हजार रुपये मी बरोबर अणले अहे. नाही तर म्हणशील. मी फाजील ईपकार दादावर 
करीत अहे.  

 
उववशी    :  काय, हजार रूपये अणले अहेस ! फार ईपकार अहेत तुझे ! फार ईपकार सुनील 

खरोखर फार ईपकार अहेत अमच्यावर. 
 
सुनील    :  ईवे, यात ईपकार काय ? तू ऄगदी लहान होतीस तेव्हा तुझ्या दादाने अमच्यावर ईपकार 

केले नसते. तर अज मी वकील झालो नसतो. 
 
उववशी    :  काय ? दादाने कोणतो ईपकार केले होते तुझ्यावर ? सागंा! म्हणून ईपकारािी परतफेड 

म्हणून करावयास अला अहात ? 
 
सुनील    :  ईवे, ही ईपकारािी परफेड नाही माणसातील माणसूकीिी खूण अहे. दादाने मला 

पुराच्या पाण्यातून िजवािी पवा न करता वािवले नसते तर मी स्वगाला केव्हाि पोहोिलो 
ऄसतो ईवे ! दादाने मला जीवन दान िदले अहे. मग दादा अता संकटात ऄसताना मी 
त्याला  मदत केली तर ती परतफेड मानशील का? 

 
उववशी    :  खरोखर, थोर मनािा अहेस सुनील. मग माझ्यावर पे्रम करतोस, तो सुध्दा  त्यातला 

प्रकार नाहीना ? 
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सुनील    :  पे्रम ईपकाराने होते का ? पे्रम  तर दोन अत्म्यांिा पुकार, दोन हृदयािंा संगम अहे, दोन 
िजवािें िमलन अहे.  

   (दार ठोठावण्यािा अवाज) सुनील दार ईघडतो  तोि िप्रयवदंा, ऄनुसया व सावकारािी 
मुलगी मंदा प्रवशे करतात) 

 
तप्रयवंदा   :  ऄनसू ! काय भानगड अहे. किेरी ऄलीकडे आकडे ऄसते का ! कोणािी िफयाद िालली  

अहे ? 
 
अनुसया   :  सुनील ! तू आकडे ! ऄन या वळेी  ! अम्हाला भेटलास तेव्हापासून आकडेि अहेस का? 

तसे िदसति अहे. 
 
सुनील    :  दादाला  भेटण्यासाठी अलो होतो, पण ते घरी नाहीत म्हणून बोलत बसलो थोडा वळे. 
 
तप्रयवंदा   :  दादाला  भेटण्यासाठी ! वा रे वा ! दादा िबिारे वण वण करीत अहेत; सुनील वकीलानंा 

शोधण्यासाठी. ऄन वकीलसाहेबािंी स्वारी दादाचं्या घरी ! िित्रपटातील ऄिभनेता 
शोभतोस खरा. 

 
सुनील    :  िप्रये ! जीभ ओढू का तुझी ? तुझी वटवट कधी परेु होत नाही जणू माझी जन्द्मािी वैरीण. 

मावशी कुठली. 
 
अनुसया  :  िप्रये सुरू झाली परत विकली. ऄरे सुनील तू काय करीत होतास अता पयंत ? घरी िल 

तुझी खोड मोडवते म्हणे बसलो थोडा वळे  
 
सुनील    :  ताइ ! मोटारीत नेणार नाही घरी एक शब्द काढणार ऄसशील तर !  ऄग ! ही कोण  ? 

कोणाला ईिलून अणलीस बरोबर ?  
 
तप्रयवंदा  :  ही अमिी  मनू अहे सावकारािी लेक मंदा - -  
 
उववशी    :  काय मनू ! ही अपली मनू आतकी मोठी झाली.  मनू, मात्र तू सावकारी करू नकोस गडे ! 
 
मंदा    :  ईवे ! येताना मनातून भीती वाटत होती. जा म्हटले ऄसतेस तर माझी फिजती झाली 

ऄसती. 
 
अनुसया   :  माझी ईवयशी तशी नाही. माझ्या वयनीसाहेबानंा ऄशी नावें ठेउ नका. फार गुणािी अहे 

अमिी वयनी. 
 
सुनील    :  ताइ ! काय िालवल अहेस ! कुठे काय बोलाव ेयािी शुद्धी अहे का तुला? लागलीस 

बडबडायला. 
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अनुसया   :  तू एक शब्द काढू नकोस. घरी िल बाबांकडून तुझी वकीली झाडावर िढवते. बडबडते 
ना मी पाहू या. 

 
मंदा    :  सुनीलदादा रागाव ूनका. अज नाहीतर  ईद्ा सवांना अमिी विहनी साहेब कळणारि. 
 
उववशी    :  पुरे पुरे ! नाहीतर जीवतं खाउन टाकाल अम्हांला. पहा दादा अलेि की.  (माधव प्रवशे 

करतो) 
 
माधव    :  मंदा  अपण आकडे. तुमिे बाबा येतील आतक्यात. कशाला अिलस या पडक्या झोपडीत 

दुःखी व्हायला  
 
मंदा    :  येउ द्ा त्यानंा. अता मला त्यािंी काही भीती वाटत नाही. मी अता आथेि राहण्यासाठी 

अले अहे. िकती िदवस पडवीतील गाइप्रमाणे राहणार. 
 
माधव    :  मंदा, हे काय तू— अपण. तुम्ही माडंले अहे. तुझे बाबा येतील आतक्यात. ते कदयनकाळ 

अहे. तुला— तुम्हाला  माझ्याकडे  पािहले तर काय  म्हणतील. अता काय म्हणतील ते 
म्हणू द्ा.  

 
मंदा    :  माधव ! अता काय  ते सवय सागंून टाक याना. नाहीतर तुम्ही—अपण करीत बसाल. 
 
उववशी    :  दादा ! हे सवय काय अहे. कधी तुम्ही- कधी अपण ! 
 
माधव    :  िहिे काय ऄैकतेस ग-मनू ! तू एक शब्द बोलू नकोस. तुला माझ्या गळ्यािी शपथ. एक 

शब्द बोलू नकोस. 
 
तप्रयवंदा   :  मनू ! तुमिे काही एकिे दोन, दोनिे एक झाले नाही ना ! का मनू सागं बाइ. 
 
माधव    : मनू ! तुला माझ्या गळ्यािी शपथ. 
 
मंदा    :  सवानी ऐका. अजपासून तीन वर्षातूवी माझे व यािे एकमेकावर पे्रम बसले अहे. पण 

बाबाचं्या भीतीमुळे हे पुढे यायला धजत नाहीत म्हणून मी आतके साहस केले अहे.  
   (दारावर कोणी ठोठावतात सावकार प्रवशे करतो) 
 
सावकार   :  माधव ! अता मी काही जास्त वळे थाबंू शकणार नाही. माझे पैसे मला परत कर. माझी 

लेक घरातून िनघाली ऄसून माहीत नाही  कुठे गेली अहे. (तोि त्यांना मंदा िदसते) मनू 
! तू आकडे याच्या कडे कशासाठी---- आकडे काय करीत अहेस? 

 
सुनील    :  सावकारसाहेब ! अपले िकती रुपये अहेत ते सागंा  
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मंदा    :  सुनीलदादा ! यानंा काहीि देउ नका. हे माझे बाबा मानवाच्या स्वरुपात दानव अहेत. 
ईलट त्यानंी माधवाला पसेै व जमीन परत केली पािहजे. काहीि देउ नका त्यानंा. 

 
सावकार   :  मनू ! ही काय वटवट करीत अहेस ! तू काही भानावर अहेस का ? घरािी ऄि ूबाहेर 

कशाला काढतेस. तुला आकडे यायला कोणी सािंगतले हे मला कळत नाही, जा घरी अधी 
नाहीतर तुला आथेि बडवीन. 

 
मंदा    :  बाबा ! अता तुम्हाला ऐकून वाइट वाटेल. पण त्याला मी जबाबदार नाही. मी या घरात 

नेहमीसाठी अले अहे. आथून जाण्यासाठी  नाही माधव ! सागं रे अपण िकती वर्षापासून 
एकमेकावंर पे्रम करतो. 

 
सावकार   :  काय मंदा काय? माझ्या ऊणकोवर पे्रम करतेस. तुझे लग्न ठरले अहे हे तुला माहीत 

अहें ना ! िल घरी तुला मजा िाखवतो. वाटेल त्याच्याशी लग्न करायला िनघालेस. 
 
मंदा    :  बाबा ! कशाला येउ त्या घरात मरायला. माधव ! हे घे तुझ्या  जिमनीिे सवय कागदपते्र व 

जमीन गहाण पत्र. 
 
माधव   :  हे कागदपते्र तुझ्याकडे कसे? अज तीन वर्ष े हे कागदपत्र व जमीन गहाणपत्र शोधीत 

अहे. सुिनल हे कागदपत्र बघ जरा  
 
सुनील   :  (नीट पाहून) दादा !  सावकराकडे  िजतकी जमीन व संपत्ती अहे ती त्यािंी नसून तुमिी 

अहे. दादा तुमिी अहे. 
 
सावकार   : मंदा ! हे काय केलेस ! (रागाच्या भरात माधवाच्या डोक्यावर काठीने प्रहार करतो) 
    (माधव जख्मी होउन खाली पडतो. सुनील त्याला संभाळतो) 
 
सुनील    :  अता कोटात तुम्ही या पराक्रमािी मजा िाखाल. अताि पोलीसाला बोलावतो व 

तुम्हाला ऄटक करिवतो. 
 
सावकार  :  (घाबरून) नको बाबा ! वाटेल ते करा. माझी लेक घ्या. माझे घरदार घ्या. सवय जमीन 

जुमला घ्या पण पिुलसाला बोलाव ूनका या वयात नको ही शोभा माफ करा मला. 
 
माधव    :  सुनील राहू दे ! मेलेल्यानंा कशाला मारता. अपली िकू त्यानंी सवासमक्ष कबलू केली, 

याति त्यािंी िशक्षा त्यानंा िमळाली. 
 
मंदा   :  माधव ! तू यानंा क्षमा करतोस. फार थोर मनािा अहेस (बाबाकंडे पाहून) बाबा! 

याचं्याकडून काही िागंले गणू िशका. याचं्या धनावर व रॅीमंतीवर जगलात. त्यानंा िकती 
छळलात दुख िदले. तरी ते तुमच्यावर रागावले नाहीत. अतापासून तरी िागंले व्हा. 
माणूसकीिी ज्योत तुमच्यात पेटवा. 



 अनुक्रमणिका 

सावकार  :  पोरी! खरोखर मी मानवाच्या स्वरुपात दानव होतो. पण अता माझ्यात  तुमच्यामूळे साफ 
प्रकाश पडला अहे. पोरी मी माझे काळ तोंड दाखवण्यासाठी आथे पळ सुद्धा राहणार नाही. 
देव तुम्हा सवांिे कल्याण करो. मी िाललो गंगाितरी   

   (ते जाउ लागतात. मंदा त्यानंा ऄडवते) 
 

- आितरॅी - 
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नतशबाचे नऊ तगऱ्िे 
देवजी पातढया चन्द्द्रावरकर 
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नतशबाचे नऊ तगऱ्िे 
 
 [मध्यमवगीय गृहस्थािी खोली. कोपऱ्यात एक साधे कपाट जवळ एक मेज व दोन खुच्या, चभतीला 
एक खाट ईभी केलेली अहे. ईजव्या बाजूला कृष्ट्णमतूीिे असान. पडदा ईघडताि यादव कुटंुबासह 
प्राथंना करीत ऄसतानंा िदसतो.] 
 
यादव   :  यशोदे, सवाच्या हातावर तीथय वाढ [मुलाकंडे पाहून] िला रे पोरानंो, अपली पाटी-दप्तर 

तयार करा. शाळेिी वळे झाली पळा [मुले दुसऱ्या खोलीत जातात]  [यशोदेला] यशोदे, 
बाबासाठी थोडे दूध गरम कर ऄिलकडे त्यािंी प्रकृित फार खलावत िालली अहे. 

 
यशोदा   :  सकाळीि दूधवाली म्हणाली की  ईद्ापासून ती दूध घालणार नाही. गेले तीन मिहने ितिे 

पैसे ितला िमळाले नाहीत. ती म्हणाली, अज पगारािा िदवस अहे म्हणनू संध्याकाळी तो 
पैसे घ्यायला परत येणार. 

 
यादव    :  ितिे म्हणणे योग्यि अहे यशोदे, ती बाइ अणखी िकती वाट पाहणार. अता अमिे नशीब 

िफरले अहे. काल तो भाजीवाला मला म्हणाला, “यादवदादा, भाज्यािें पैसे द्ा. िकती 
वाट पहायिी अणखी” कोण आतके िदवस फुकट भाज्या देणार. 

 
यशोदा   :  काल मालक पण अले होते ते म्हणाले, “यादवाला म्हणाव ेकी िार मिहने झालेत. पैसे 

काही अमच्या  हाती लागले नाहीत सवय देता येत नसतील तर थोडे थोडे करून द्ाव े
नाहीतर पुष्ट्कळ होणार. तुम्ही त्यानंा भेटाव ेऄसे ते म्हणाले. 

 
यादव    :  खरे अहे यशोदे, काय करू. िार मिहने झाले परंतू त्यानंा काहीि देता अले नाही ते फार 

सज्जन अहेत. दुसरे कोणी रािहले ऄसते तर घरातून घालवनू िदले ऄसते पण त्यानंा 
हृदय अहे. देव माणूस अहे. गोरगिरबावंर फार दया करतात संध्याकाळी जाउन भेटतो 
त्यानंा. [मुले शाळेत जायला िनघतात] 

 
शतशकांत   :  बाबा िनघालो अम्ही शाळेला. अता पुस्तकाशाठी पसेै द्ा काल रात्री म्हणाला होता ना 

की अज    अम्हाला पसेै देणार बाबा, द्ा ना लवकर. द्ा ना, नाहीतर शाळेला ईशीर 
होणार  

        
सूमन   :  बाबा, मला वया नाहीत. काल म्हणाला होता की अज देणार म्हणून अता द्ा ना बाबा, 

दादाला पसु्तकासंाठी पैसे व मला माझ्या वयासाठी. 
 
यशोदा    :  ऄरे, हे काय िालवला अहात! देतील ना अणनू. त्यािे डोके जायिी पाळी अली अहे 

कशाला त्यानंा   अणखी कटकट देता. अजिा िदवस पुस्तकावािनू काढलास तर तुझे 
काय िबघडणार अहे रे शशी ऄन् तुझे ग सुमे! अजि आतकी घाइ लागली तुला ? अणनू 
देतील नंतर, िला अता मास्तरानंा म्हणाव े बाबा अणतील संध्याकाळी. िागंली मुले 
अइबाबािें ऐकतात. 
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शतशकांत  :  मग अम्ही नाही ऐकत का ग अइ? पण वगात कोणीही मला पुस्कात पाहायला देत नाही. 
म्हणतात   तुझ्या बाबानंा पगार िमळत नाही का? का नाही देत तुला पुस्तक. 

 
सूमन   : अमच्या बाइ म्हणतात, तुझे बाबा सुद्धा िशक्षक अहेत. मग तुला वया  देत नाहीत. 
 
यशोदा    :  त्यानंा बोलायला काय जाते? ज्याच्यावर  अभाळ कोसळतो अहे. त्यालाि माहीत अहे! 
  
यादव   :  शातं हो यशोदे, शातं हो तू ! मुलासंमोर ऄसे बोलायिे नसते मुले तर देवािी फुले अहेत. 

त्यानंा दुखवणे  बरे नाही (मुलानंा पाहून) हो, हसा पाहू सुमाताइ ! का हो शशी महाराज ! 
रागवलात वाटते ! माझ्या सुमेला वया पािहजेत ऄन् शिशला पुस्तके होय ना. मग झाले. 
संध्याकाळी  तुमच्या वया ऄन् पुस्तके तुमिी वाट पाहणार. अमच्या सुमाताइला डॉक्टर 
व्हायिे अहे. हो ना. अमच्या  शिशमहाराजानंा आंिजन्द्यर व्हायिे अहे. बरं संध्याकाळी 
नक्की देइन. गाल फुगव ूनका. शाळेत जातातंा मुलानंी हसत खेळत जायिं ऄसते. हसा  
पाहू अता छान. शिश, तू हसत नाहीस ? तुझा राग गेला नाही वाटते.  

 
शतश   :  बाबा, अपण नेहमी ऄसे म्हणता पण वळेेवर पुस्तक देत नाहीत. शाळेत अम्हाला मुलािें 

बोलणे ऐकाव ेलागते. मास्तर अमच्यावर राग राग करतात.  
 
यादव   :  शिशमहाराजाचं्या सेवसे हा गुलाम जीव द्ायला सुद्धा तयार अहे. तुला माझ्या गळयािी 

शपथ, संध्याकाळी तुला तुझे पुस्तक व आतर सािहत्य िमळतील. 
 
सूमन   :  ऄन् माझ्या वया त्या िमळतील की नाहीत. माझ्या मिैत्रणी मला हसतात. बाइ सारख्या 

बोलतात. मला त्या शाळेत जावसेे वाटत नाही. 
 
यादव   :  ऄसं बोलू नकोस सुमे. शाळेत जाणार नाहीस तर डॉक्टर कसे होशील. तुझ्या िेष्टा 

करतात. बाइ बोलतात म्हणनू मनातून राग मानायिे नाही. संध्याकाळी तुझ्या वया तुला 
िमळतील. िनघा अता. ( यादवाला नमस्कार करून िनघतात ) [यादव एकदम िनराश 
होतो] 

 
यादव   :  [स्वगत ] वा रे निशबा !  तुझी सत्ता िकती मोठी अहे. या सवय जगात मीि कसा सापडलो  

तुला. गेले पाि मिहने अनंदािा सूयय ईगवताना मी पािहला नाही. बाबािंी ही  दुःखी 
ऄवस्था अज मला पाहवत नाही. अइकडे पाहून हृदय भरून येते. मुलािंी दुदयशा 
माझ्याने पाहवत नाही. त्यानंा वळेेवर िागंले खायला नाही  िागंले प्यायला नाही, वया 
पुस्तके नाहीत. पाि मिहन्द्यात बाबाचं्या अजारापायी एक पैसा देखील राहत नाही. 
निशबा!  काय तुझी करामत!  

 
यशोदा   :  ऄहो ! निशबाला काय दोर्ष देता. दुःखािी सावली अमच्यावर सतत राहणार नाही. 

ितिमरातूनि  अपण  प्रकाशाकडे जातो. माझ्या या बागंड्या घ्या नेउन  सोनारकडे 
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िवका.  त्या त्या पैशातूंन मामाजंीसाठी और्षधे अणा, मुलासंाठी वया पुस्तके घ्या येतानंा 
दुकानातून आतर पदाथय अणा. 

 
यादव   :  यशोदे ! िकती महान अहेस ग तू ! िकती थोर अहेस. तू फक्त माझी बायकोि नाहीस. 

वळेप्रसंगी तू माझी मतै्रीण, माझे गुरु माझा देव अहेस. तुझ्याबद्दल मला फार ऄिभमान 
अहे. तू ऄनसूयेसारखी  थोर, सािवत्रीसम महान, सीतेप्रमाणे अदशय नारी अहेस. 
अमच्या गृहस्थारॅमािा खरा मान तुझा अहे. पण यशोदे तुझ्या या बागंड्या माझ्याने 
िवकता येणार नाही ग . िवकता येणार नाही. 

 
यशोदा   :  मला थोर मानू नका चकवा मला महानता देउ नका. तुमिे दुःख ते माझे  दुःख  या 

बागंड्या मला मामाजंीच्या जीवापेक्षा िप्रय नाहीत, मुलाचं्या िशक्षणापेक्षा िप्रय नाहीत 
तुमच्या ऄिुपेक्षा त्या मला िप्रय नाहीत. देवािी कृपा झाली तर बागंड्या पुन्द्हा िमळतील. 
परंतु अता मला या नको. घ्या िनघा लवकर. 

 
यादव   :  तुला काय सागंू हेि मला सुित नाही, मी माझ्या या निशबाला िवर्ष म्हणू का ऄमृत ! 

बागंड्या घेतो ! ! बाबाचं्या प्रकृतीसाठी घेतो . मुलाचं्या िशक्षणासाठी  घेतो पण तुला विन 
देतो यशोदे की एके िदवशी मी तुझे दोन्द्ही हात बागंड्यांनी  भरून काढणार. देव माझी 
परीक्षा घेतो अहे. मी िनघतो अता. बाबाकंडे िवशरे्ष लक्ष दे [यादव िनघतो तोि अइ 
त्याला हाक मारते ]  

 
आई   :  यादव s s 
 
यादव   :  काय अइ. 
 
आई   :  बघ तुझे बाबा कसेसे करीत अहेत. [यादव बाबाचं्या खोलीत जातो ]  [ बाबानंा याि 

खोलीत अणतात.] 
 
यशोदा   :  अइ ग ! हे काय होत अहे देवा ! तझ्या या मुलािें िकती पाहशील अमच्या हातून कोणते 

पाप घडले अहे. हे निशबािे नउ िगऱ्हे अणखी िकती िदवस अमच्या पाठीशी लागून 
राहणार ?  दया कर देवा दया कर. 

 
आई   :  यादव, माझ्या लेका बघ तुझ्या बाबािंी दशा नाही पहावत मला. काही तरी कर माझ्या 

बापा!  तुझ्या विडलािंा जीव वािव लेका. और्षध घेउन ये. वैद्ाला बोलव. 
 
यादव   :  होय अइ, मी टागंा घेउन घेतो. बाबानंा रुग्णालयात नेउ. 
    [यादव िनघतो ] 
 
आई   :  शातंी  कुठे गेलीस माझी. हे बघ तुझे बाबा कसे करीत अहेत. 
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यशोदा   :  सासूबाइ धैयय धरा. ऄसं म्हणनू नका. मामाजंीिे सवय बरे होणार शातंी देवळात गेली अहे. 
ती येणार आतक्यात. तुम्ही दुःख अवरा. ऄसे रडू नका. देव सवय बरे करणार. 

 
आई   :  सूनबाइ, माझे काळीज फाटू पाहते. िाळीस वर्ष ेलग्नापासून एकत्र अहोत. मला काही 

सुित नाही. माझ्यावर अकाश पडते जणू. ती शातंी ऄजून का देवळातून येत नाही. 
ऄलीकडे ती अपल्या बाबासंाठी िकती देव देव करते !  िकती व्रत ठेवते. देवाला अमिी 
करूणा का जात नाही . [शातंी प्रवशे करते. बाबानंा खाटेवर पाहून ती ऄस्वस्थ होते.] 

 
शांती   :  हे काय झाले अइ ? बाबानंा काय झाले विहनी  ? दादा कुठे अहे ? 
 
यशोदा   : तुझे दादा टागंा पाहायला गेले अहेत . तू मामाजंीिी  मान नीट धर मी त्यानंा और्षध 

पाजते. 
 
आई   :  पाज सूनबाइ पाज. तुझ्या हातािा गुण येउ दे त्यानंा. तू सूनबाइि नाहीस, तू या घरािी 

लक्षमी अहेस.  या घरािा प्रकाश अहेस. पाज माझी अइ पाज ! 
 
बाबा   :  सूनबाइ , िकती जपता मला ! शातंी, तुजे दादा कुठे ?  यादव माझ्या लेका, कुठे  अहेस 

मुला? शातंी, अइ कुठे ? शिश कुठे, सुमा कुठे ? सवय या माझ्याजवळ, मला बरं वाटत 
नाही अता? मला  रुग्णालयात न्द्या. फार दम येतो अहे. देवा मला काय होतो अहे ?                                              

 
शांती   :   बाबा, शातं व्हा. तुम्ही  बोलू  नका  तुम्हाला  रॅम  होतो  अहे  शातं व्हा अता. 
 
बाबा   :  शातें, मला बोलू दे पोरी, सूनबाइ तुमिा िेहरा का ईतरला. माझ्यासाठी  तुम्ही  स्वतःला 

िझजवता िकती. ऄग! तू तरी मुलानंा धीर दे की ! माझी आतकी काळजी  का  घेता. मी  
आतक्यात तुम्हाला टाकून जाणार नाही. मला ऄजुन पुष्ट्कळ जगायिे अहे. पुष्ट्कळ 
पाहायिे अहे. 

 
 आई   :  अपण शातं व्हा. अपली तब्यत बरी नाही. अपण बरे झालात मग बोला. अता मात्र शातं 

व्हा. 
 
बाबा   :  तुम्ही सवय  ईगीि काळजी करीत अहात. मी काही  तुम्हाला सोडून देवाघरी जाणार 

नाही. मी अणखी खूप खूप जगणार अहे. मला शिशमहाराजंािी बायको पहायिी अहे. 
सुमेच्या मुलाबंरोबर खेळायिे अहे. 

 
आई   :  ऄहो !  अपण शातं व्हा ना ! िकती बोलता ! 
 
शांती   :  ते पाहा दादा अले. 
 
यादव   :  बाबा ! िला, टागंा तयार अहे. यशोदे, तू बरोबर ये. अइ तुम्ही घरीि रहा. 
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बाबा   :  यादव ! यादव माझ्या मुला ! िकती रे त्रास होतो  या म्हाताऱय्ा साठी (यादव यशोदेसह 
बाबानंा घेउन रुग्णालयात जातो. शातंी व अइ मागे राहतात. शातंी मुकंुदाकडे पाहून ) 

 
शांती   :  वा मुकंुदा ! िकती ऄंत पाहतोस. अणखी िकती ऄंत पाहशील ?  ऄरे तू नाथावंर कृपा 

केलीस, नामदेवाला पोटाशी धरलास जनाबाइ मदत केलीस. पाडंवानंा संकटातून 
वािवलास, िमराला तुझ्यात एकरूप केलास, मग माझी हाक तुला का ऐकू येत नाही, 
अमिी संकटे तरी दूर कर देवा!  बाबािंी प्रकृती शुद्धरू दे. त्यानंा एकादािें बरे वाटू दे. 

 
आई   :  शातंी, त्या दगडाला कशाला िविारतेस. तो पंढरपरुी मजेत िवटेवर ईभा ऄसेल. नाहीतर 

व्दारकेत रूकिमणीच्या सहवासात  अनंद लुटत रमला ऄसेल. त्याला कुठे ऐकू जाइल 
तुझी हाक फुकट त्याच्या दारी दयेंिी  भीक मागतेस पोरी.  

 
शांती   :  अइ, ऄसे बोलू नकोस!  तो सवांवर दया करणारा अहे. रौपदीसाठी धावत अला होता 

की नाही. मगराच्या तोंडून गजाला वािवला होता की नाही. प्रल्हादाच्या चसहािे रूप 
घेउन वािवला होता की नाही.  अइ, देव  अपल्यातील दृढता पाहतो अहे. तो 
दयासागर अहे. तो जरूर दया करणार, जरूर दया करणार [गणपतराव प्रवशेतो ] 

 
गणपत   :  दया ! कोण सवावर दया करणारा अहेि मी ! मी अहे तसा गरीबावर दया करणे हे तर 

अमिे विंशक कतयव्य अहे. पाटलािा मुलगा अहे. ऄडिणीच्या वळेी  तुमच्या सारख्यानंा 
मदत करणार नाही  तर कोणाला करणार. त्यातल्या त्यात यादव माझा बालिमत्र अहे. 

 
आई   :  गणपतराव अम्ही देवाच्या दयेिवर्षयी म्हणत होतो. तुझ्या दयेिवर्षयी नाही. तुझी दया तर 

सवय जगाला मािहत अहे. ते ऄसो ! कशासाठी अलास ? िकती वळेा तुला म्हणटले अहे 
की यादव नसेल तेव्हा आकडे येउ नकोस पण तू ऐकत नाहीस. यादव अपल्या बाबानंा 
घेउन  रूग्णालयाला गेला. त्याला भेटायिं ऄसेल तर जा तेथे. 

 
शांती   :  [रागाने] अइ, त्या कशासाठी सागंता. त्या नालायकाला या घरात यायला धाडस कसे 

झाले. अइ, याला आथून जाण्यास सागं नाहीतर मी त्यािे रक्त िपउन  टाकणार. लाज 
कशी वाटली नाही आकडे यायला? 

 
आई   :  का रे गणपत िहला काही बोललास का ? की िहिा ऄपमान केलास !  बोल. का गप्प 

अहेस अता ! 
 
गणपत   :  िहिे काय ऐकतेस! ती नेहमी ऄशीि बडबडते.  ितिे व माझ पटत नाही.  ती माझ्यािवर्षयी 

अणखी काय काय बडबडणार ते ितच्या मनालाि माहीत अहे. 
 
शांती   :  ऄरे लुच्चा, हरामजादा मी बडबडते. अइ हा दादािा बालिमत्र ऄसला तरी माझा काळ 

अहे. अइ हा शकंरािा गणपत नसून त्याच्या गळ्यातील िवर्षारी भजंुग अहे. 
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आई   :  शातंी , काय झाले पोरी ? हा तुला बरे – वाइट बोलला. 
 
गणपत   :  मी ितला कशाला बरे–वाइट बोलू ! माझ्या िमत्रािी बहीण. मी  काही  िततका नीि नाही. 
 
शांती   :  ऄरे मुद्दा !  तू नीि नाहीस तर कोण मी  नीि अहे ! अइ!  मी तुला सवय सागंणार होते . 

पण बाबािंा अजार पाहून मी  गप्प रािहले. देवळातून येतांना याने तलावाजवळ भर 
रस्त्यात माझा हात धरला. माझ्या पदराला िहसका देत म्हणाला “त्या  देवळातील 
दगडाला  कशाला पूजतेस  माझी  पूजा  केव्हा  फेडशील.  तुझ्या ईमललेल्या कमळातील 
मधूकण  केव्हा  देशील?‖‖ 

 
आई   :  ऄरे राक्षसा तुला हे साहस झाले कोठून ? यादवाला हे कळले तर ! ! 
 
गणपत   :  शातंी, कशाला तू माझ्या सारख्या िनष्ट्पाप माणसावर खोटा अळ अणतेस . मी पाटलािा 

मुलगा. संबध गाविा अवडता. तुझ्या दादािा बाळिमत्र  तुझ्या दादासमोर ऄसे बोलशील 
तर त्याला काय वाटेल. मला नाव ेठेवतेस म्हणून तो तुझ्यावर रागावणार. मात्र पनु्द्हा ऄस ं
बोलू नकोस. 

 
शांती   :  नीि, तुला माझ्याकडून जी  ऄपेक्षा अहे ती कधीही  पूणय होणार नाही  िालता हो. 
 
गणपत   :  ऄगदी खोटे, साफ खोटे. मला कधीही  ऄपेक्षा नाही तुझ्याकडून. मी  िहिा हात धरला 

नाही, चकवा ितच्या पदराला हात लावला.नाही. देवळातून िनघाली ऄसता ितिा तोल 
जाउन ती पडली ऄसती िततक्यात मी पोहोिलो ऄन् ितला साभंाळले. अता म्हणते की 
ितच्या पदराला हात लावला. खासा न्द्याय. ईपकारािे िागंले फळ देतेस शातंी ? पुष्ट्कळ 
धन्द्यवाद  पुष्ट्कळ धन्द्यवाद. 

 
शांती   :  ऄरे पुन्द्हा  पुन्द्हा माझे नाव घेउ नकोस. देवासाठी आथून िनघून जा. तुला फक्त शातंीिा 

नारीिा ऄवतार िदसला अहे ितिे भवानीिे स्वरूप ऄजून िदसले नाही. तुला जीव िप्रय  
ऄसेल तर अपले तोंड काळे कर. 

 
आई   :  शातंा शातं हो पोरी. अत जा दादा अले की मग पाहू. देवाला ऄजून अम्हाला  छळायिे 

अहे. अता तू काय पाहतोस िालता हो  आथून. 
 
गणपत   : तुम्ही सुद्धा मला िनघायला सागंता. ठीक अहे. पाहून घेइन मी अताि शातंीला पाहायला 

येणाऱ्या त्या गोचवदाला जाउन भेटतो व म्हणतो त्याला, शातंी आकडे काय पराक्रम करीत 
अहे. िकती मजा करीत अहे. ितिे लग्न  कसे होते ते पाहतो ! 

 
   [गणपतराव  िनघण्याच्या बेतात ऄसतो तोि सधू भाजीवाला प्रवशे करतो ] [रागाने 

गणपतरावाकडे पाहून] 
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सधू  :   गणपतरावऽऽ काय म्हणटलास पुन्द्हा बोल पाहू. शातंी ऄक्कासारखी साधवीला तू नाव े
ठेवतोस. तुला तुझी जीभ िप्रय नाही का?  िप्रय नसेल तर पुन्द्हा वटवट कर मग बघ काय 
होइल. गावातील एक नंबरी गंुडा ऄन् िनघाला शातंीला नाव े ठेवायला व ितिे लग्न 
मोडायला. 

 
आई  :  जाउ दे सधू तो पाटलािा मुलगा.  त्याच्या वाटेला जाउ  नकोस. 
 
सधू  :   अइ पाटलािा मुलगा ऄसला काय झाले. दुसऱ्यािी आज्जत  नको का करायला ? 
 
गणपत  :  सधू, तुला गावात राहायिे अहे की नाही. माझ्याशी गाठ घेणे म्हणजे मरणाला िमठी 

मारणे! मात्र लक्षात ठेव! जातो अता पण तुला पाहून घेइन.  तुझ्या पोटावर हा लाथ 
अणला नाही  तर माझे नाव गणपतराव नाही. 

 
सदू  :  ऄरे जा ही भाती अपल्या ताटाखालच्या माजंरानंा घाल.  ऄसली  धमकी अपल्या 

िमच्यानंा जाउन दे. हा सधू िबळातील ईंदीर नाही चसहािा छावा अहे.  तुला िभइन तर 
अपल्याला सावलीला िभइन !  ! [गणपतराव रागाने िनघतो. दूधवाली प्रवशे करते.] 

 
मैना  :   ऄवो तुम्ही आकडे! !  (अइकडे पाहून) मावशी हा गणपतराव गेला ना!  तो आकडे कशाला 

अला होता?  फार वाइट अहे तो. त्यािी िवर्षारी  सावली या दैवी  घरात कशाला पडू 
िदली. 

 
आई   :  जाउ दे पोरी. अपल्या निशबी हेि अहे.  अम्ही कोणाला दोर्ष देउ ? 
 
मैना  :  मावशी, तो फार भयानक माणूस अहे.  गावातील ऄनेक गरीब पोरींना अपल्या जाळ्यात 

फसवतो व छळतो. ऄसला माणूस या गावात कशाला जन्द्मला हे त्या दैवाला माहीत.  
गावाला जणू हा एक प्रकारिा शाप अहे. 

 
सदू  :  अइ, त्याने  शातंी ऄक्कािवर्षयी जे सािंगतले, त्यािी तुम्ही काहीि काळजी करू नका. मी 

अताि जाउन पाटलानंा भेटतो व सवय सागंतो.  तळ्याजवळिा तो प्रसंग मला िनै पडू 
देत नाही. 

 
आई  :   सधू तुला ते कळले. मात्र कोणाला सागूं नकोस लेका!  तुला माझ्या गळ्यािी शपथ!  
 
मैना  :   मावशी काय घडले? ऄवो ! तुम्ही तरी सागंा ना ! शातंीिे काही बरं वाइट झाले का?  देवा 

हा गणपतराव गावातील अणखी िकती पोरीना छळणार िकती पोरींना  भ्रस्त करणार. 
 
सदू  :  मनैा, हे काय! वटवट सुरु केलीस? कुठे काय बोलाव ेयािे शुद्वी अहे का तुला! खबरदार 

जर आकडिी गोष्ट ितकडे केलीस तर जीभ कापून देणार ! 
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मैना   :  तुम्ही गप्प राहा. मला काय ऄक्कल  नाही?  आकडिी गोष्ट ितकडे कशाला  करणार. 
अम्हा बायाचं्या जीवावर काय काय घडते ते तुम्हालंा केव्हा कळणार ! माहीत अहे त्या 
िदवशी काय म्हणाला होता तो लुच्चा ! म्हणे, ए मनैा ! तुझे दूध सवय गावाला पाजतेस मला 
केव्हा देशील. माझ्या मागांत राक्षसासारखा ईभा होता. सौभाग्य माझे. शाळेतील मुले मागे 
होती. नाहीतर काय झाले ऄसते देवास माहीत ! शाळेतील मुले मागे होती. नाहीतर काय 
झाले ऄसते देवास माहीत ! मी लगेि घरी जाउन त्यानंा सािंगतले . 

 
सदू   :  हा राक्षस केव्हा या गावातून एकादािा जाणार ? पाटील म्हणत होते की त्याला परदेशाला 

पाठवतील.  
 
मैना   :  तो काय जाइल परदेशाला भामता !  कुत्रयाप्रमाणे ईष्टा खाणारा तो लुच्चा परदेशाला 

थोडाि जाइल. मी माझ्या नवऱय्ाला सवय सािंगतले. त्यानंी पोलीसात जाउन वदी  िदली 
अहे. ते देवळाजवळ गेले होते पण त्या नालायकािी स्वारी  ितकडे गेली नाही. अज 
नाही तर ईद्ा ते त्यािी फळी मोडतील. तुम्ही नुसते पाहा की. 

 
आई   :  मनैा, मात्र आकडिी गोष्ट ितकडे करू नकोस पोरी. अमिी ऄिु जाइल नाहीतर. 
 
मैना   :  मावशी, तुम्ही काळजी करू नका. अमच्या शातंीला कोणी वाकड्या नजरेने पाहील तर 

मी त्याला अधंळा करून टाकणार. पुरूर्ष वगय िस्त्रयाचं्या जीवावर भलतेि िदव्य करायला 
धजतात. 

 
सदू   :  मनैा, तुला जीभ अहे की वाहती  नदी ! एकदा सुरूवात केली की नदीप्रमाणे वाहायला 

लागलीस. तुझ्या तोंडून पुरूर्षािंी ही ऄलैिकक कथा मी शभंर वळेा ऐकली. पण सवय पुरूर्ष 
तसे नसतात. भारतात रावणाला मारण्यासाठी राम जन्द्मला, चकिाला िभमाने मारले 
तशाि या गणपतरावािा शवेटिा काळ येत अहे. 

 
मैना   :  यािा ऄंत लवकर होवो देवा !  तो जेव्हा जेव्हा माझ्यापुढे येतो तेव्हा तेव्हा माझ्या 

तळपायािी अग मस्तकाला  जाउन िभडते. 
 
आई   :  जाउ दे पोरी जो जसा करेल तो तसा भरेल. त्यािा घडा भरत अला अहे. भडकलेली 

ऄग्नी फार काळ िटकत नाही. लवकरि िवझनू जाणार ! लवकरि िवझनू जाणार ! 
 
सदू   :  खरे अहे मनैा खरे अहे. तो गणपतराव अमिे नुकसान करू शकणार नाही. तू 

िनष्ट्काळजी  राह. ईद्ापयंत त्यािी वाट लागणार. अम्ही सुद्धा पाहून घेउ त्याला.  
 
मैना   :  तसाि होवा देवा ! तसाि होवो ! अम्हा बाइ माणसानंा अनंदािा रॄास घेता येणार गावात 

पोरीना मोकळ्याने चहडता िफरता येणार. ईदरानंा माजंरािी  भीती टळेल. 
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मैना   :  (टागंा थाबंण्यािा अवाज ऐकताि ) यादव दादा अले वाटते ( यादव व यशोदा 
ईतरलेल्या िेहऱय्ाने प्रवशे करतात ) 

 
यादव   :  सधू तू आकडे. मनैा तू ही अलीस. 
 
आई   :  यादव तुझे बाबा कसे अहेत ? 
 
यादव   :  यशोदे जा अत अइला बाबाचं्या प्रकृतीबद्दल सागं ( यशोदा व अइ अंत जातात ) मी  

तुम्हाला  काय  सागंू !  अज आतका मोठा पगारािा िदवस, ऄन् पाहा माझ्या हाती फक्त 
शभंर रुपये. माझे दैवि िफरले अहे. बाबाचं्या अजारापायी  मला नोकरीवर जाता अले 
नाही म्हणून पसेै कमी िमळाले. अताि यशोदेच्या बागंड्या िवकून दुकानदारािे िारश े
रुपये व घरमालकािे दोनश ेरुपये देउन येत अहे. मला वडे लागायिी पाळी अली अहे 
सधू !  तुला पैसे द्ायिे अहेत, मनेैला पसेै द्ायिे अहेत. घरात मिहन्द्यापरुते ऄन्न  
अणला पािहजेत. मुलासंाठी  वया पुस्तके पािहजेत ऄन् डॉक्टरानंी सािंगतल्याप्रमाणे 
संध्याकाळी बाबाचं्या शरीरात दोन बाटल्या रक्त घातले पािहजेत. अता काय करू हेि 
मला सुित नाही. सधू !  घे यातले पन्नास रूपये. 

 
सदू  :  नको यादव दादा नको ! नंतर पाहू. बाबानंा रक्त पािहजे.  मी रक्त देणार ! देव कधी  कधी  

िकती  िनष्ठरू होतो व भल्या माणसािें ऄंत पाहतो दादा, मी अताि जातो व रक्त देतो. 
 
यादव    :  सधू , तू िकती  थोर मनािे अहेस. मला खरोखर तुझ्यािवर्षयी ऄिभमान वाटतो. मी तुझा  

अभार  कोणत्या शब्दाने मानू. 
 
सदू    :  यादवदादा तू मला धन्द्यवाद देई नकोस की ऄिभमान मानू नकोस. मी मानवधमाला  

ऄनुसरून माझे  कतयव्य करीत अहे मी जातो. या भाज्या ठेवा. (तो िनघतो.) 
 
यादव    :  मनैा, तू घे यातले पन्नास रुपये. काळजी करू नकोस. बाकीिे नंतर देइन. 
 
मैना   :  यादवदादा, नको  मला ते पैसे अता. नंतर केव्हा तरी  द्ा. मी पण िनघते. त्यानंा रक्त 

देण्यासाठी  सागंते व रुग्णालयात पाठवते हे रािहलेले दूध मी ठेवते.  संध्याकाळी 
बाबासंाठी घेउन जा (मनैा िनघते. यादव त्याचं्या कृतज्ञतेिी प्रशसंा करीत ईद् गारतो. ) 

 
यादव  :   िकती  थोर मनािी अहेत ही माणसे !  यानंा देव म्हणाव ंकी मानव (गणपत प्रवशेतो.) 
 
गणपत   :   यादव ! ऄरे यादव ! काय झालं. सागं िमत्रा. 
 
यादव   :   गणपत ये िमत्रा ! ये ये ! परंतु िमत्रा अता तू काही माझ्या जवळ पसेै मागू नकोस.  मी फार 

संकटात   अहे माझ्यावर दुखािे डोंगर कोसळून पडलं अहे. 
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गणपत   :   मी पैशासाठी अलो नाही. सोनाराकडे विहनीच्या बागंड्या िवकून टाकलास हे ऐकून माझे 
मन कळवळले. राहवलं नाही मला. म्हणनू तुझ्या मदतीसाठी धावनू अलो. हे तीनश े
रुपये. सोनाराकडे  जाउन विहनीच्या बागंड्या परत घे. 

 
यादव    :   नाही गणपत नाही. नको मला हे रुपये.  पूवीिे ऄजून पािश ेरुपये अहेत. द्ायला ऄन् 

अता अणखी  ितनश ेनको गणपत  नको ! आतकी तुझी संपत्ती फेडता फेडता मी म्हातारा 
होउन जाणार. 

 
गणपत   :   यादव तू संकटात अहेस म्हणून मदत करीत अहे. ऄरे अपण बाळिमत्र अहोत. तू 

कशाला   करतोस. केव्हा तरी दे.  िदला नाहीस तरी िालेल. अता मात्र नकारू नको. 
(गणपतराविा अवाज ऐकून अइ खोलीत  प्रवशेते व त्राग्याने त्याच्याकडे पाहत )  

 
आई   :   गणपत तू पुन्द्हा अलास? यादव, त्याच्याकडून काहीि घेउ नकोस तुला माझ्या गळ्यािी 

शपथ ! 
 
यादव   :   काय झाले अइ ? गणपत काय केलास रे ? अइ का रागवते ? 
   (शातंी गणपतकडे पाहत.) 
 
शांती    :  दादा,  या दानवाला  या घरातून जायला सागंा, नाहीतर त्यािे पे्रत जाइल येथून. 
 
यादव   :   शातें काय झाले ? तुझे डोळे का ऄसे लाल झालेत ( गणपतकडे पाहून ) िहिा ऄपमान 

केला अहे. का   रे तू ? बोल गप्प का अहेस ? 
 
गणपत   :   िहिे काय ऐकतेस िहिा स्वभावि ऄसा अहे. यादव, नंतर अपण बोलू. जातो अता. 
 
शांती    :  कुठे िाललास लुच्चा ! भामता कुठला. दादा ! हा काय सागंणार तुम्हालंा मी सागंते, काय 

घडले.  अज सकाळी  देवळातून येतानंा याने तळ्याजवळ  माझा हात धरला होतो. माझ्या 
पदराला हात  लावला होता. 

 
यादव    :   [यादवािा तोल जातो. भयकंर संतापाने ] मी हे काय ऐकतो अहे ? शातंी अत जा. अइ 

तू पण जा.  
     [अइ व शातंी अंत जातात ] 
 
यादव   :  गणपतरावऽऽ हा काय प्रकार अहे? शातंी तुला बिहणीसारखी  अहे ना ? तुझ्या मनात ही 

दुभांवना   अली तरी कशी ? ऄरे?  मी  तर तुला िमत्रि नाही माझा धाकटा भाउ मानला 
होता. तुझे  पाउल   सन्द्मागाला लागाव े म्हणून मी सतत देवाशी प्राथयना करीत अलो .  
तुला तर शातंीबद्दल अदर वाटला   पािहजे होता. ितिी  आज्जत केली पािहजे होती. माझा 
िवरॄासघात केलास, माझ्या भाविनक स्स्थरतेवर अघात केलास अहे. िालता हो आथून 
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ऄन् पुन्द्हा येउ नकोस. बाळिमत्र या संबधंाला कलंक लावलास अजपासून तुझा ऄन् 
माझा सबधं संपला. िालता हो नाहीतर………………………………………….. 

 
गणपत  :   नाहीतर काय करशील ? मारशील मला बोल ? कोणाशी गाठ घेतो अहेस हे तरी ध्यानात 

घे. तुला गावात रहायिे अहे की नाही. माझ्याशी वैर  तुला फार महाग पडेल. कालिा 
िभकारी, माझा ऊणको ऄन् माझ्याशी डोळे िभडवायला धजतो अहे. 

 
यादव   :  गणपतराव ! देवासाठी तू अपल्या तोंडाला राख फासून िालता हो आथून. माझ्या िनमयल 

व  िनष्ट्पाप बिहणीकडे वाइट दृष्टीने पाहतोस ऄन् म्हणतोस मला गावात राहायिे अहे की 
नाही.  गणपत, मी गरीब अहे पण नीि नाही. मी ऊणको अहे पण पापी नाही.  

 
गणपत    :  यादव तू मला पापी म्हणतोस. ऄरे गावातील लोक कधीही मला पापी म्हणायला धजले 

नाहीत. तुला वळेोवळेी मदत केली त्यािे हेि का फळ ? ईपकारािे िागंले फळ देतो 
अहेस ? 

 
यादव    :   पुरे अता. पुरे हे भार्षण. माझ्यावर ईपकार केलास, मला मदत केलीस, त्यात माझ्या 

िहतािे नसून  तुझे होते. त्यात तूझे स्वाथय-भावना होती. जर तू मला मदत केली नसतीस. 
तर गावातील शभंर लोकानंी मला मदत केली ऄसती. पण जर मी नसतो तर तुझी काय 
दशा झाली ऄसती हे मात्र लक्षात घे, गावात राहायिी भार्षा मला बोलू नकोस. नाहीतर 
मी तुला या गावात राहायला देणार नाही. 

 
गणपत   :  यादव, मागिी गोष्ट िवसरून जा. मी  ईगाि  रागावनू बोललो िमत्रा ! माझे शातंीवर पे्रम 

अहे. ती  मला हवी  अहे. मी  ितला वाइट नजरेने पाहात नाही. माझे ितच्यावर पे्रम अहे. 
अजपयंत मी तुझ्याशी बोलायला धजलो नाही.  म्हणनू अता मला वाइट वाटते. 

  
यादव   :  लाज कशी वाटत नाही बोलायला?  शातंीवर तुझे पे्रम अहे.  गावातील िकती मुलींवर पे्रम 

करतोस  तू? शातंीिे लग्न ठरले अहे  हे तुला मािहत अहे ना. ऄसे ऄसता िनघाला 
ितच्यावर पे्रम करायला. शातंीिे कशावरून तुझ्यावर पे्रम अहे. मघाशी काय म्हणाली ती 
? अहे की नाही तुझ्या लक्षात? 

 
गणपत   :  ितिे माझ्यावर पे्रम नाही, हे मला माहीत अहे. पण मी काय करू? ितच्यावािनू मी जग ू

शकणार   नाही मरू शकणार नाही. तू माझा बाळिमत्र. तुझे दुख मला पहावत नाही. 
शातंीशी लग्न करून   ितला सुखी ठेवीन  ऄन् तुझे कजय पण िफटेल. फक्त ही म्हण यादव 
हो म्हण !  

 
यादव   :   ऄरे नीि !  तुला काय वाटत कजय फेडण्याच्या भीतीने माझी शातंी मी तुला लग्न करायला 

देइन? हे मी मरेपयंत तरी होउ देणार नाही . गावातील आतर मुलीना व त्याचं्या पालकानंा 
माझ्या डोळ्यादेखत फसवलास. तुला लाख वळे समजावनू थकलो  तरी माझे काही 
ऐकला नाहीस. िकती ईमळलेल्या कोमल कळ्यांना ििरडून टाकलास ऄन् अता माझ्या 
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शातंीकडे डोळे ईिलतोस ? याद राख! माझ्या बिहणीशी लग्न करण्यािा िविार पुन्द्हा 
अपल्या मनात अणलास तर माझ्यासारखा वाइट कोणीि नसणार ! समजलास ! 

 
गणपत   :  यादव, पुरे कर अता? सरळ बोटाने तूप िनघत नसेल तर मी गणपतराव, वाकड्या बोटाने 

ते   काढणार. घारीप्रमाणे ईंि, भराऱ्या घेणाऱ्यानंा मी वळेीि खाली खेितो. अकाशाला 
जाउन िुबंन  घेणाऱ्या पंतगािी दोर मी वळेीि कापतो म्हणून तुझ्या िहतासाठी तुला 
बजावतो.  शातंीला   माझ्या हाती येउ दे. 

 
यादव    :   जन्द्मभर  गढूळ पाण्यात गटागंळा खाणार तू, ईकीरड्यावर गेलेल्या ईंदरानंा शोधणारी 

तुझी   कावळ्यािी वृत्ती कोणाला मािहत नाही. गढूळ वस्तीत जाउन लोळ, वाटेल ते कर 
परंतू  माझ्या गंगेप्रमाणे पिवत्र बिहणीकडे पनु्द्हा िवर्षारी डोळ्यांनी पािहलस तर मी तुझे 
डोळे फोडून   टाकणार. 

 
गणपत   :  माझे डोळे फोडणारा  ऄजून या पृथ्वीतलावर जन्द्माला नाही म्हणून तर मी जगातले सौंदयय 

पाहतो   अहे ऄन् या स्वगातील अनंदािा ईपभोग घेत अहे. ऄरे मी तुझ्याप्रमाणे 
िविहरीतील   बेडकाप्रमाणे जागच्या जागी िफरणारा माणूस नाही. मी िवशाल सागरात 
पोहणारा माणूस अहे.  जगात कुठे कुठे अनंद व ऄमृत भरून अहे हे तुला केव्हा कळणार 
फुलाफुलातूंन दलादलातून   मधू सेवन करणारा मी स्वछंदी भ्रमर अहे. कोल्हा नाही. 

 
यादव   :   गणपतराव, गावातील अयाबायाकंडे कामवासनेच्या दृष्टीने पाहतोस ऄन् स्वतःला भ्रमरा 

मानतोस. पाटीलकीच्या जोरावर गरीब पोरीना बदनाम करतोस ऄन् म्हणतोस 
फुलाफुंलातंील मधूकण खाणारा भ्रमरा  अहेस. ऄरे, ही पापे तू कोठे फेडशील? नरकात 
सुद्धा तुला जागा िमळणार नाही. 

 
गणपत   :  यादव ! माझे पाप व मी, नरकात काय होइल ते मी पाहून घेइन. पण मात्र तुझे काय 

होणार ते बघ. माझ्या कृपेने नगरपािलकेच्या कायालयात तुला नोकरी लागली. माझ्या 
विडलाचं्या कृपेने गावच्या शाळेत संध्याकाळी िशकवतोस. अता काय सागंतो ते नीट 
ऐकून माझ्या वाटेला लागू नकोस नाहीतर नोकरी गमावनू बसशील. ईदयापासून तुला 
कडेवर ठेवले नाहीतर मी पाटलािा मुलगा नाही ! 

 
यादव   :   ठीक अहे गणपतराव, ईद्ा कशाला ! अजि मला कडेवर ठेव ूशकतोस. पण मी मनावर 

घेतले  तर तुझी काय दशा होइल ठाईक अहे ना तुला! तुझ्या विडलाचं्या लाख 
िवनंतीवरून मी तुला  तुरंुगाच्या जबड्यातून काढलो होतो. नगरपािलकेतील नोकरी व 
शाळेतील ऄध्यापन तुमच्या  ईपकारािी नसून माझ्या हक्कािी जागा अहे. तुमच्या दयेिी 
भीक नाही!  [अताच्या  अताि तुला पोिलसा हाती देउ शकतो.] 

 
गणपत  :  यादव परेु अता हे भार्षण नाहीतर तुला या जगात राहणें फार  कठीण होइल ! तुझ्या त्या 

थेरड्या बापाला कोण दोन बाटल्या   रक्त देतो ते पाहतो. त्या रूग्णालयात कोणािी सत्ता 
अहे माहीत  अहे का तुला ? तो डॉक्टर कोणाच्या अजे्ञप्रमाणे वागतो माहीत  अहे का ? 
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मी ितकडे नुसती िुटकी वाजवली  की काम  फक्त झाले म्हणून समजाव.े पोिलसाकडे 
जायिे ऄसेल तर जा मी तुझ्या त्या थेरड्याला स्वगाला पाठवतो. 

 
यादव  :  रबराच्या फुग्याप्रमाणे वाढत जाणारा तुझा राक्षसी ―ग‖ सत्त्याच्या सुइिा नुसता स्पशय 

होताि त्यािा काय पिरणाम होइल हे मात्र  लक्षात घे. अकाशाला जाउन िभडणाऱ्या 
पक्षयाला शवेटी याि धरणीवर याव ेलागते.  एके िदवशी तुझी पण तीि गत होणार. अता 
मला िकती भीती घातलीस तरी मी तीळमात्र दगमगणार नाही. िालता हो आथून. 

 
गणपत  :  आथून जाण्यािी भार्षा बोलू नकोस. माझे पैसे अधी दे तेव्हा जाणार. यादव, मात्र एक गोष्ट 

िवसरू नकोस. तुझ्या या ऄंगावरिे वस्त्र तुझे नसून माझे अहे. तुझ्या बायकोच्या 
ऄंगावरील साडी, तुझ्या अइवरिे िोळी, लुगडे माझ्या पैशातूंन घेतले होतेस. तुझ्या त्या 
साधवी शातंीला पिरधान केलेले कपडे कोणािी अहे. रुग्णालयात मरणाऱ्या त्या 
थेरड्यािे धोतर कोणािे अहे ? मुलावंरिे कपडे कोणािे अहेत? िदवाळीच्या  
 िदवशी  मारलेल्या कुत्रयाप्रमाणे तुझी स्स्थती झाली होती ऄन् अता  मलाि डोळे 
दाखवतो. मला माझे पैसे अताि पािहजेत नाहीतर  सवाच्या ऄंगावरिे कपडे 
काढून दे. (यादवाला ऄपमानस्पद  चनदक शब्दाचं्या प्रहारामुळे मोठ्या यातना 
होतात तो त्वरे्षाने) 

 
यादव  :   गपपतरावऽऽ मला शातं राहू दे ! शातं राहू दे मला! तू   शुद्धीवर अहेस की नाही? 

िदवाळीच्या िदवशी मी तुझ्याकडून पैसे मािगतले नव्हते. तूि माझ्या पिरस्स्थतीकडे पाहून 
बळजबरीने माझ्या हातावर पैसे ठेवले होतेस ऄन् अज माझ्या सबंध पिरवारािा ऄपमान 
करतोस मला धमकी देतोस ? मी  ऄखेरिे तुला सागंतो माझ्या हातून काही बरे वाइट 
होण्यापूवी िालता हो आथून – 

 
गणपत  :  यादव, मी पाटलािा मुलगा ऄन् मला भीती घालतोस, नीि  म्हणतोस, पापी ठरवतोस. 

तुझी शातंी काय रंभा की मेनका अहे ! ऄप्सरा की गधंवय अहे! अता नीट तुला या घरात 
अनंदाने राहू देणार नाही. त्या थेरड्याला अनंदाने मरू देणार नाही. त्या शातंीला 
अनंदाने लग्न करू देणार नाही, अनंदाने वावरू देणार नाही. थाबं यादव थाबं! तुझ्या 
संसारािी राखरागंोळी करून सोडतो! ऄरे जाधव! अत ये ऄरे मेलाय काय!! ( गणपतिा 
देहरक्षक त्वरीत प्रवशेतो ) 

 
जाधव  :  अलो सरकार ! काय हुकूम अहे. 
 
गणपत  :  या माथेिफरूला धर, ऄिलकडे हा फार माजत िालला अहे. माझी वाट लावण्यापूवी मी 

यािीि वाट लावतो, माझ्या वाटेला येणाऱ्यािंी काय गत होते हे तरी याला कळू दे. ( 
जाधव  यादवाच्या ऄंगावर झेप घेतो तोि यशोदा मध्येि येते. ) 
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यशोदा  :  ऄरे राक्षसा, माझ्या नवऱ्याला नुसता स्पशय केलास तर तुझा हात मोडून टाकणार. 
अमच्यावर अकाश पडत अहे ऄन् तुम्हालंा िागंली झाली अहे. कोल्याप्रमाणे दुबयलावंर 
झडप घातली मेल्यानंी ! 

 
गणपत  :  तू काळी चिडी मध्येि कशाला अलीस. जा मर ितकडे (  गणपत ितला  त्वरे्षाने ढकळतो. 

ती कोळमदून कृष्ट्णमूतीपुढे पडते. यादव रागाने बेभान होउन गणपतच्या ऄंगावर धावतो 
अपल्या मालकावर ऄनपेिक्षत धावनू अलेल्या यादवाला पाहून जाधव अपल्या िखशातून 
िाकू काढतो व यादवाच्या ऄगंावर वार करतो िाकूिा वार लागून यादव जखमी होतो. तो 
िवव्हळतो व तोल जाउन खाली पडतो. ऄनपेिक्षत घडलेले हे प्रकरण पाहून गणपत 
िवस्मयाने स्तब्ध  होतो. नयन संकेताने तो जाधवला िाकू ईिलायला आशारा करतो. 
जाधवािी बोबडी वळते, त्याच्याने िाकू ईिलवत नाही. गणपत स्वतः  िाकू ईिलायला 
पुढे होतो ऄन् त्याि वळेी जाधव पळ काढतो. परृातापाच्या भडकलेल्या  ऄग्नीत होरपळून 
ऄसतानंा तो िाकू िखशात ठेवण्याच्या बेतात ऄसतो तोि भाजीवाला प्रवशे करतो. 
गणपतच्या हातात िाकू  पाहून तो ओरडतो….. ……. …………. 

 
गणपत  :  पुरे अता नाहीतर तुझी िाकू तुझ्याि पोटात जाइल. 
 
सदू  : यादवदादा, हे काय झाले ? ऄरे गणपत हे काय केलेस. अइ !  शातंी ! कुठे अहात 

? बघा आथे काय झाले ! (हाक ऐकून  अइ शातंी प्रवशेतात. त्यानंा अरृयािा धक्काि 
बसतो! काय झाले? यादव माझ्या मुला! अम्ही िविहरीवर गेलो होतो आथे … … … … विहनी 
ऄरे पळपतु्या ! िाललास कुठे? यादवा सारख्या प्रामािणक माणसाच्या िागुंलपणािा 
फायदा घेउ पािहलास. मी पाटलानंा हे प्रकरण सागंून तुला पोलीसाच्या हाती 
िदल्यािशवाय सोडणार नाही. िल ( पडदा पडतो  ) अइ जख्मेवर पट्टी बाधंते शातंी 
विहनीला साभंाळते. पळणाऱ्या गणपतला ऄडवनू सधू ईद् गारतो. 

 
 

------इ तत श्री------ 
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मराठी एकांकी  नाटक 
 

-रक्त ए मन- 
 
  (पिहला दृश्य) (सीता खुिीवर बसून स्वटेर बुनत होती) 
 
संभू :   (लाबंूनि) ऄग बाइ कुठे अहातं ? पाह तर … … … ( जवळ   येउन िललाफा दाखवनू) 

बघ अइिी ििठ ठी अहे. ती एक अठवड्याहून आकडे येत अहे …. …. हे काय करत 
अहेस ? 

 
सीता  :  (खाली मान करून बुनाइत लीन अहे  ) स्वटेर िवनत अहे. 
 
संभू :  तो तर मी पण पहात अहे, पण हे कोणािे अहे ? कुणा  मुलािे मािहत होत अहे. 
 
सीता  :  होय मुलािे. 
 
संभू :  कोणािे ?  शजेारणीिे ऄसेल का ?   
  (पृष्ठभिूम मध्ये मुलािें अवाजातं राष्ट्रीय  गानािे काही बोलनें जन मन गन ऄिधनायक 

जय हे भारत भाग्य िवधाता) 
 
संभू :  बरं लहान, लहान, मुले िधमी धीमी अवाज. िकती मंजुळमय अहे. (  शातं सासं भरून) 

पािं वर्षांने या अवाजा साठी  अपले कान तरसत अहे. कोणत्या मुलािे रडण्यािी 
अवाज. त्यािी छीकणे, त्यािी िकलकरणी – रोज मला स्वप्नात ऐकंू येते. 

 
सीता : हा तुमिाि फैसला होता. तुम्ही – 
 
संभू :  (स्व. मनातं ) अइ म्हणते – मला नातू हवा. अइिी बात ऐकून मी कंटाळून येतो. कधी 

कधी ती अपली जींक्र घेउन बसते, मला वाटतो कुठे तरी काही गुम झाला अहे. जसे 
....... 

 
सीता  :  लग्ना ऄगोदर तुम्हीि हा फैसला केला होता की पािं वर्ष ेझाल्यावर अम्हाला मुलगा 

पािहजे अिण त्याच्या  तीन वर्षय झाल्यावर मुलगी पािहजे …..  . बर जर या दोन मुलािें 
परविरश अम्ही िागंलंपण करंू सकलो तर ते पढेु वाढून देशािे आज्ज्तदार नागरीक 
बनतील म्हणजे अपला कतयव्य पुणय होइल. अज अपल्या  देशासाठी ऄसल्या लोकािंी 
जरुरत अहे. जे कौमाच्या कामात पूणयरूपाणें पक्ष घेउ सकतो …….  तुम्ही  अपल्या 
फैसलेवर ऄटल   राहू सकत नाही ?  मला बघा ! एक बायको ऄसून मी या  
वायदेला अता ंपयंत कबलु करत अले अहे. दुसऱ्या मुलानंा पाहते तर या कोखातं जसे 
काही िसमटून राहते. ममता जागते पण बोलीनेईफ पयंत करत नाही. 
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संभू :  तंु बरे-बोलतेस सीते. पण मी अपल्या मनाला काय करंु; कधी कधी िविार करतो, की 
मीि वाइट फैसला केला होता. अपला िविार कच्चा होता. अम्हाला माहीती नव्हती की 
मुलासंाठी अइ बापािे कसले भावना होते. प्रत्येक बापािी हीि आच्छा होते. दफ्तरातून 
िदवसभर काम  करुन थकलेला साजंच्यावळेी जेव्हां तो  घरी येतो. जणू ईशराने 
अपल्या मुलाशंी खेलत अिण त्यािंी शरारतावर अपले सारे थकान दुर करतो 

 
सीता  :  मी पण  हे सगले िविार  केले अहे. कदािित यािाहून जास्ति. 
 
संभू :  मी समझतो. पण - - पण अता मी मुलगा साठी जास्त वाट पाहू  सकत नाही. हे घर 

या सान्नाटेला बरदास करू सकत नाही. बघ  यािे प्रत्येक कोणा सूनसान अहे. हा 
पाळणा –या बातािी अशा करत अहे. सानूलेसे जीव लोल अिण मउ मउ हात पाय 
िालव.े या मेजावरिें ठेवलेले खेलवणें कूणाच्या हातानी धरण्यासाठी  बेिैन अहे. 
हा िूं िूं करणारा कुत्रा वळेेपययत िूपिाप बसून वाट पाहत अहे. तो समोरिा पोपट बसून 
एकटक लागवनू अमच्याकडे बघत अहे. जसे िविारता कधी तो येणार. हा झणूझणू, हे 
 घर, मी, तंू अइ  -  -  सगळी पािं वर्षांपासून अपापल्या सासं बधं  करून त्यािी 
वाट पाहत अहोंत. माहीत नाही तो कधी येणार अिण अपल्या लहान  लहान िछकाने या 
सुनसान शहराला तोडून देइल जणू तो येइल------याि वळेी.  मला— 

 
सीता   :  (शातं स्वरातं पूणय  अत्मिवस्वासानें) तो येइल  
 
संभू  :  कधी येणार ?  
 
सीता   :  तो येइलि िफकर कशािे. 
 
संभू  :  कधी ? मला दाखव. मी ही बातमी ऐकण्यािी अहे काय तंू- - ? 
 
सीता   :  होय मी ----- तो िदवस येणार अहे. ज्यािा तुम्ही, अम्ही. सगळी आंतजार होता पािं 

मिहन्द्यात   आदािा िादं िदसल्यानें तो येइल म्हणजे अमिा िादं येइल. 
 
संभू :  आदािा िादं म्हणतेस  
 
सीता  :  काही कालातंराने अमिा आद येइल अपल्या घरी. वाट िवसरले  होते. 
 
संभू :  सीते. अज मला फार मौद अला अहे. तुझ्या डोळ्यात पण ऄरॅु अहे. अनंदाने ऄरॅ ु 

बनून अला  अहे. तंू या अनंदाला िकती िदवसाहून एकटीि लपवनू बसली अहेस. या 
िवर्षयी  मला कलवले ऄसते. ििर काला पासून मी या वजन ईिलन्द्या साठी बेिनै अहे--
-- बरं हे बघ, त्यािे नाव काय ठेउ?---- भानू? 

 
सीता   :  ऄं- हं- जगािा भानू 
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संभू :  नाही अपला भानू. जो ऐकेल तो हंसेल  
 
   (दोघे हंसतात)  दुसरा दृश्य)     “सीता पलंगावर घेतली अहे. मुखा वर िपडािा भाव 

अहे. समोरि डॉक्टरनें गळ्यात स्टथैस्कोप लागवनू खुर्मिवर बसला अहे”  
 
सीता  :  हाय…… हा ……य……. ऄ……… अ………अह. 
 
संभू  :  डोकटर साहब, ही पिसनेनी चभजत अहे. पाह सीते अपला जीव संभाल (मुस्कुरण्यािे 

प्रयत्न करताि) बरं अता ंलवकर िठक होसीलि  
 
डाक्टर  :  हंू  
 
सीता  :  (कमजोर अवाजातं) डाक्टर साहब जीव ओढत जात अहे 
 
डाक्टर  :  (संभ ूकडे पाहून) ही तर फार कमजोर झाली अहे. 
 
संभू  :  खतऱ्यािी कुठली पण बात नाही ना ? 
 
डाक्टर  :  फार कमजोरी अहे…… िहच्या रक्तस्थलातं ताबडतोप रक्त पोहोिवले पािहजे. नाही तर 

अइ अिण मुल दोघािंा खतरा अहे. तुम्ही लवकर रक्तािा आन्द्तजाम  करा. 
 
संभू :  रक्त.  
 
डाक्टर :  होय रक्त ! तुम्हाला ब्लड बेंकाने िमळणार 
 
संभू  :  रक्तािा बेत ? ितकडे रक्त िमळेल का ं? 
 
डाक्टर  :  होय रक्त ! तुम्ही का ंकंटालता ं? वाक्वा रोयल रोड सेन्द्रल बेंका कडून रक्त अणा. वळे 

फार थोडे  अहे. यािा जािं करण्यािा ऄंती यािेि गु्रपिा रक्त देतील  
 
संभ  :  बरं डाक्टर साहब, मी अता ंरक्त अणतो. तुम्ही अपली सीतेला, तो येणारा पाहुण्याला 

पण वािवा. 
 
डाक्टर  :  धाबडायिी कुठली पण जरूरत नाही. याना फक्त रक्त पािहजे दुसरी हीला खतरा होणार 

नाही अिण मुलाला पण मुलीि तुम्ही लवकर जा. 
 
संभु  :  अता ंअणतो. डाक्टर साहब (संभिूी तेजीनें खोलीत प्रवशे होते) 
 
सं. आई  :  कुठं जात अहेस तू? 
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संभू  :  रक्त अणण्यास. सीताच्या रक्त स्थलातं ऄिानक रक्त कमी झाले अहे.  
  
सं. आई  :  (वाट रोकून) नाही तू नाही जाशील 
 
संभू  :  अइ एकीकडे हो ! वाट सोड. 
 
सं. आई : नाही  
 
संभू :  ईठ अइ डाक्टर साहब म्हणताता ब्लड  बेंकातूंन लवकर रक्त अणायला. अपली सीता 

पण खत्रयातं   अहे अिण  तुझा नातू पण. 
 
सं. आई :  नाही ! मी  रक्त साठी पाठवणार. नाही. 
 
डाक्टर  : कशाला ?  
 
संभू  :  कशाला अइ ? 
 
आई :  बस एकदा म्हणटले. इरॄर जाणे कोणािा रक ऄसेल. कोणा लहान जातीिा होउ शकतो. 

िनि  रक्त अिण  माझ्या नातवच्या रगी घ्याव ेनाही.  हे कधी होउ शकत नाही  
 
संतू :  अइ. 
 
आई :  नाही ! नाही!   मला ऄसला नातू नको हवा 
 
संभू :  अइ तंू काय म्हणत अहेस. 
 
आई :  मी ठीक म्हणते. डाक्टर साहब महा ऄसला नातू  हवाि नको  
  (संभ ू कडे नोड कडून )  
  तुला  माहीत अहे. तंू कोणत्या वशंाहून अला अहेस? ---------- एवढा ईंि वशं अिण 

त्यािा वशंजिे  रक्त कोणी. िनि जातीिा रक्तास िमळन ऄसो. िवहीरीत जाउन डुबून मर.  
 
संभू :  (रडू अवाजातं) अइ (सीता कहरते) 
 
डाक्टर  :   (संभसूी) लवकर जाउन रक्त अण. एकेक सेकण्ड अपल्या फायदेिा अहे? (संभ ू

अइकडे  बघतो) 
 
आई :  संभ ूनाही. 
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डाक्टर  :  (संभिूी अइशी) तुम्ही बुजुगय ऄसतािं कसली बाब करता ? सगळ्या मानव जातीिे रक्त 
बरोबर  सारखेि ऄसते. हे मी  मोठे तू लहान हा तर कधीिाि नष्ट अहे. रक्ताच्या संबधं 
अम्ही सगळे सारखे अहोत. सगळे भाउ  भाउ अहोत. (संभशूी)  तुम्ही जलदी जा. 

 
संभू :  होय अइ, डा. साहब ठीक म्हणतात… डाक्टर साहब अता ंमी रक्त अणतो. 
 
आई :  तुम्ही समझाल नाही डाक्टर साहब………… संभ,ू माझा लेका, तू रक्त अणाय जाउं नकोस. 

मी नातू साठी    सबरुी करीन िविार करीन की माझा कोण पण नव्हता. वशं खत्म झाला 
माझी नसल खत्म झाली  

 
संभू :  नायी अइ, ऄसो नको म्हणू. मी रक्त अणीनि. डाक्टर साहब ठीक म्हणता…ं…. अइ मला 

मुल हवा. डाक्टर साहब मी अता रक्त अणून देतो. 
 
आई :  (कमजोर अवाजात) संभ ूजाउ नको, माझा लाल जग काय म्हणतील……मला नातू …….  

(खाली पडते. डा.साहब ितला संभाळतो)  
  ितसरा दृश्य (संभ ूलहान बाळाला हातात घेउन झुलवीत अहे कधी कधी बाळ रडतो. 

सीता पलगावर लोलते) 
 
संभू :  नको रडू माझा  बाळ…. अ…ं. अ…ं. रडू नको…. अ…ं. अ…ं.. 
 
आई :  (लाबंूनि) तुम्ही अपल्या लहान िादंाबाला काय करता? दुखी रडत अहे… (समोर 

येउन) अण ! मला दे. (बाळाला गोदीत घेउन) रडंू नको माझा िादंोबा, माझा लाल, मी 
वारी जाते. तुम्ही याला का त्रास देता? …..अ ंअ ं……अ…ं.अ ं (िवराम) डाक्टर नाही 
अले. 

 
संभू  :  ते येतील अइ. (खोलीतून िनघते) 
 
सीता  :  (ईठून बसते) अज अम्ही िकती प्रमुिदत अहोत ििर कालािी आच्छा पूणय झाली अहे. 
 
संभू   :  होय. फार अनंदमय अहे. अनंदािे काही िठकाण नाही. म्हणजे तुला माहीत अहे यातं 

कोणािा होत मोठा अहे? त्या मानवािा ज्याच्या पिवत्र रक्तानें तुझ्या रक्तस्थ लातं 
पाहोंिून तुला वाििवले. अपल्या मुलाला नव ेअयुष्ट्य िदले. अपणास सोपे अयुष्ट्य िदले. 

 
सीता  :  जणू कोण अहे? 
 
संभू  :  इरॄरालाि माहीती अहे. 
 
डाक्टर  :  (बाहेरून)  मी येउं शक्तों का? 
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संभू   :  डाक्टर साहब या  
 
डाक्टर  :  (अतं येउन) काय बात होत अहे ?  
 
संभू  :  डा. साहब िकती खुश निशब अहे मी. अता ंऄसे ऄसे िमत्कार होउ लागले. म्हणजे रक्त 

देउन लटपट जीवाला प्राण देतात. 
 
डाक्टर  :  अता हे िमत्कार रािहले नाही. म्हणजे ही एक मामलूी बात ऄमल बनली अहे. िदवसें 

िदवस रक्तािी गरज वाढत जात अहे. अिण याि रफतारातं ठाइ ठाइ ब्लड बेंक ईघडले 
जात अहेत ताकी ताबडतोप जखमी व अजाऱ्यानंा वळेीवर रक्त देउ शक्तो. त्याच्या कडून 
िससकल्या जीवाला नवी  चजदगी िमळू शक् तो. त्या लोकानंा मरण्यास वािवतो. 

 
संभू  :  डा. साहब तुम्ही िठक म्हणता…ं… मी सुद्धा ंहेि म्हणत होतो. न जाणे कोण मानव ऄसेल 

ज्या रक्तानें अपल्याला मौद अणले. कधी मी त्याच्यासाठी काही करंु शकलं ऄसतं, 
अिण त्या थोर पुरुर्षाला धन्द्यवाद, समपयण केलं ऄसतं. 

 
डाक्टर  :  या साठी एकि रस्ता  अहे. 
 
संभू   : काय ?  
 
सीता   :  दाखवा ? 
 
डाक्टर :  … … यािे ईपरंत अपले रक्त एक बलड बेंका मध्ये जाउन देउन या. म्हणजे  तुमिे रक्त 

दुसऱ्यास प्राण देणे येइल अिण  लोकाना नव ेईमंग देणार. जो लढायातं घातक वा फार 
जखम्याना मरण्यािा बदल प्राण येइल. 

 
सं. सीता :  (सवोि) तुम्ही ठीक म्हणता…ं….अम्ही रक्त देउ अिण ऄवश्य देणार. 
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गोपीनाथाची कथा  
लेखक : धमा गोकवद 
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गोपीनाथाची कथा 
 
 काहीं एका नगरातं एक गृहस्थ राहत ऄसत. त्यािे नाव गोपाळ होते. त्याना ंदोन मुलगे अिण एक 
मुलगी होती. त्यािे जीवन नेहमी प्रमाणे पूवी िरतीिे होते. गोपाळिे वडील भारतीय होते. ते लोक िागंले 
स्वभावािे होते. सगळ्यानंी िमळून जुळून वागायिे. 
 
 थोरल्या मुलगािे नाव रागो अिण दुसऱ्यािे नांव गोपीनाथ अिण मुलगीिे नावं िगरजा होते. ते मुले 
लहान पणीि िशक्षणासाठी गावाच्या  शाळेत भरती झाले. साजंच्या वळेी  ते मुले अपली मातृ भार्षा 
िशकायिे. त्या वळेेिी िशक्षण पद्धती दुसऱ्या ढंगािी होती. मुलानंा ढमक लाडू पण िमळायिे. त्या साठी 
थोरल्यािे वािन लेखन बधं झाले. दुसरा मुलगा जरा तेज होता अिण त्यािी बुद्धी पण िागंली होती. जशी  
त्यािी बिुद्ध तशी त्यािा स्वभाव होता. 
 
 जेव्हा तो पािंवा वगात अला तेव्हां त्याला मारािी िभती वाटली  अस्ते अस्ते त्याच्या िमत्रा पासून 
वाइट संगतीिा प्रभाव पडला. येथूनि त्यािी  िशक्षा बंध झाली. वािन लेखन सुटल्यावर तर ते दोघे 
बाबाबरोबर शतेावर कामे करीत होते. अतां त्यािंी पिरस्स्थती बदलली अिण फार कष्ट सहन करंु लागले. 
  
 त्यािंी कृर्षी व्यवसाइ िालंु लागली. िकती एक िदवसाने जेव्हा गोपीनाथ मोठा झाला म्हणजे 
लग्नािा योग्य झाला. रागो िे लग्न ऄगोदर झाले होते नंतर त्यािा थोरल्या भावाने अपल्या वाढवडील 
सारखे एक सोयरीक बघून अले. ही पूवयजािंी रीत होती अिण रागो त्याि धमािा होता. सगळ्यानंा अनंद 
वाटला होता. दोन तीन महीन्द्यािे नंतर गोपीनाथािे अिण गाजूिे साक्षीडा झाले. साक्षीडा मध्ये सगळे 
कुटंुब गेले होते. साक्षीडा संपल्यावर  नंतर ितथे अलेले सवय लोक अपापल्या घरीपरत जाउं लागले. 
गोपीनाथ देखील अपल्या वडील भाव बरोबर कात्र बोन पयंत बस मध्ये बसून अले.   
 
 कात्र बोनहून पालमा यायला सुमारे दोन मलै अहे. त्या वळेी पुष्ट्कळ मोटार टेक्षी नव्हती. मोटार न 
िमळाल्या मुळे ते िालत येउं लागले. रस्त्यावर येतां येता ंकालीमाइ पयंत पोहोिले. ऄकस्मात एक मोटार 
येउन त्यासी धक्का मारली. कोणाला एवढे कळून अले नाही की, ती मोटार कोणािी होती. कोणी पण 
ितिी नंबर पाहीला नाही. एकाला  एवढीि माहीती होतीं िक मोटार लाल होती िविारते वळेी गोपीनाथाला 
ईिलुन ऄस्पतालात िनले गेले. त्यािी सेवा होउ लागली. जेव्हा तो ऄस्पतालातून बरे होउन घरी अला 
तेव्हा सगळ्या कुटंुबानंा मौद अला. 
  
 थोड्या िदवसानें तो काम करंु लागला. मग पािं महीन्द्यानें त्यािे लग्न झाले. इरॄरािे कृपेनें लग्न 
झाले काम पण खुप िालत होते. जस जसे सूयय ऄस्त होतो. अिण रात येते, िभन्न, िभन्न, कुिकुि ऄधंार 
कधी ऄगदी कालोख रात पसरीत येते, तसेि काल सुद्धा ं  येउं लागला. एकीकडे गिरबी दुसरीकडे 
पायािा रोग ईठला ते ऄगदी सोसवत नाही. नंतर त्याला ऄस्पतालातं िनले त्या वळेी अजकालच्या  वैद् 
जसे  ऄनुभवी नव्हते ते डॉकटराने त्यािा पाय कापला. सवय कुटंुब त्यािी  हालत पाहुन रडंु लागले होते. ते 
िकती  व्याकुळ  झाले. ―रडून काय होणार‖? होनी होउनि रािहली. ितला कोण रोकायिे. पाय 
कापल्यावर तो अपल्या भावाकडे रायािा; केवढे िदवसा पयंत भावाकडे रायािे ऄसे अपल्या मनांत िह 
बात अठवनू  करुन घेतला; मग अपला बाळपणीिा गावं सोडून सासरवारीला गेला. ितकडे जाउन तो 
एक पायािा  गोपीनाथ बायको संगे गवत पाने कापाय जात होता. ते दोघे नवरा बायको िकती मेहनत करंु 



 अनुक्रमणिका 

लागले, एक पायािा होता पण तो झाडावर  िढून िहरवी पाने कापत होता. शतेावर काम करायिा, भाजी  
पाले लावायिा ऄसे त्यािे  प्रितिक्रया िाले.   
 
 काही सहा वर्षय झाल्यावर त्यानी एक दुसरी युिक्त सोिली. ऄसा त्यािा गुजारा  िालायिे नाही. 
अपल्या मनातं िशप्यािें काम  करून पोट भरायिा िविार पडला. त्या  वळेी त्याला दोन मुले होती. एक 
मुलगा होता. त्यािे नाव िशवराम होते. अिण मुलगीिे सारजा. गोिपनाथ िा मेहुना एक चशपी होता. 
त्याच्याकडे तो चशपी काम िशकंू लागला. तो त्यािा  मेहूना होउन त्याला िागंलं पण िशकवायिा नाही.  
बाबािा ंिमत्र असों तो बोबासे राजमागावर एका दूकानातं काम करत होता. बाबानें गोपीनाथाला असोंकडे 
धारले. घर सोडून दुकानापयंत काही तरी तीन मलै ऄसेल. तो दर रोज कामातं िालत जायिा अिण 
िालत यायिा त्याला एक अदत होती म्हणजे दारू िपन्द्यािी. कशाला तो दारू िपयािा? त्यािी  थकावट 
दूर करन्द्यासाठी तो पण प्यायिा अिण अपल्या  गुरंूनां पण पािजत होता. ऄसे करून तो अपले काम 
काढून घेत होता. तीन वर्ष ेझाले नव्हते की त्यानी  हे काम िशकले. तेव्हां त्यािा िविार बदलला अिण 
अपल्या  गुरूजींना िविारला की एवढा कष्ट सहन करून मी हे  काम िशकला पण मला तुमिी अज्ञा हवी 
कुठे तरी  जाउन  एक  दुकान ईघडून काम  करीन. त्यािा गुरूजीनी त्याला पालमा मध्ये एक दुकान 
ईभारून कामातं लाउन परत गेला.   
 
 तो एकटाि पालमाला अला होता. त्यािी बायको पोरं सासरवारीला होते. काम करत करत 
अणखी त्यानें अपले जीवन सुगम करण्या करीता.ं अपल्या बायको पोराना आकडेि अणले. त्याना आकडे 
अणून पनुः शतेी सुरू केली.   
 
 िदवसािंदवस ज्या प्रमाणे वळे िालला होता अिण जमीनी िे तृन वाढतात तस तसे मुले देखील 
वाढत जात होते त्यांिा गुजारा करण्यासाठी  ते एक पनानी सेकरलेले होते. घरांत राहत होते, ज्याच्या  
िौफेरी शणेानी सारवलेले होते. थोरल्या मुलागाला शाळा सोडवनू कामांत घातला. त्यानी ईसनीवर पसेै 
काढून एक मोठे अिण छानदार घर बाधंला. जसे त्याने  एक घर िनमाण करून िदला. तसेि त्यानी 
अपल्या मराठी बाधंवाना ं एकत्रीत करून ईपदेश देउन एक सभां िनमाण केला. सवे लोकानी त्याला 
अपले पुढारी  समझनू प्रधानािे असन िदले. त्यािी  स्स्थर  बुिद्धने लोकानंा एक िागंले  अिण सोपे मागय 
दाखिवले त्या सभािे  नाव मराठी िवद्ा प्रिारक  सभा अहे. सभा सुबक प्रमाणे िालवण्या बाबत त्याने पािं 
वर्षय योजना तय करून  व सभेला दोन तीन वर्ष े  िनमान झाल्यावर लोकािा अवडता प्रधान या स्वणय 
भमूीवरून िवजय प्राप्त केले  अिण अपल्या ऄतंरात्म्यातून एक िशिथल अिण शातं स्वराने रामािे नाव घेतां 
ते या ससंारातून परलोकीत गेले. ते अम्हाना सोडून गेले. पण अपणास  एक िागंला दाखवनू गेले. जो 
पयंत  ही सभा  कायम राहील तो पयंत त्यािे नाव कमळ होउन सरोवरातं िखलेल. शवेटीिी माळ बनून 
देवािा गळ्यातं राहील अिण ऄमृत होउन ऄमर होइल. ती बठैक  अज पयंत एक स्मारक व यादगार 
होउन ईभी अहे. त्यािे काम त्यािा मन्द्त्रीने हात वाढवनू िालंू केला. 
  
 
 
 
 


