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एका झाडाखाली तीन दगडाांची चूल करून मडक्यात अन्न शिजवनू दोन मुलां  शन बायको याांना 
जगशवणारा हा दशलत वरवर कां गाल शदसला तरी त्याची सांसार करण्याची इच्छा केव्हाही पशवत्र अिीच 
असते. कुु़टुांबसांस्थेवरचा त्याचा शवश्वास मुळीच ढळलेला नसतो. परांतु त्याची कुटुांबसांस्थाच भाांडवलदारी 
जगाने त्या झाडाखाली हाकलून शदलेली असते. त्याचे आम्ही शनरीक्षण कराव,े याची कारणपरांपरा िोधावी 
आशण मग त्या कां गाल शदसणाऱ्याशवषयी शलहाव.े जपून शलहाव;े कारण या समाजाची घडीन् घडी त्या 
दशलताने व्यापवली आहे. अशधक काव्यमय िब्दात बोलायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, “हे जग, ही 
पृथ्वी िषेाच्या मस्तकावर नसून दशलताच्या तळहातावर तरलेली आहे.” अिा या दशलताचे जीवन 
खडकातून शझरपणाऱ्या पाझराप्रमाणे असते. ते जवळ जाऊन पाहा. मग शलहा. कारण ‘जाव ेज्याच्या वांिा 
तेव्हा कळे’ हे तुकारामाचे म्हणणे खोटे नाही. 

 
म्हणून दशलताशवषयी शलशहणाऱ्याांनी प्रथम त्याच्यािी एकशनष्ठ असले पाशहजे. तू गुलाम नाहीस, हे 

जग तुझ्या हातावर आहे, याची जाणीव करून घ्यावी. त्याचे जीवन वरच्या पातळीवर नेण्याची शिकस्त 
करावी आशण त्यासाठी लेखक हा सदैव आपल्या जनतेबरोबर असावा लागतो. कारण जो कलावांत 
जनतेबरोबर असतो त्याच्याबरोबर जनता असते. जनतेकडे पाठ शिरवणाऱ्याकडे साशहत्यही पाठ शिरवीत 
असते. जगातील सवव श्रेष्ठ कलावांताांनी वाङ्मय हा जगाचा शतसरा डोळा मानला आहे. आशण तो डोळा 
सदैव पुढे जनतेबरोबर असणे जरूर आहे. 

 
 अण्णा भाऊ साठे याांच्या 
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लनवेदन 

 
प्रशतभेला रांग, रूप, वणव, वांि, जातपात वा ललगभेद ह्ाांची कुां पणे नसतात. ती स्िुरते कुणाही सहृदयाला, 
अनुभशूतपूत अस्वस्थ आत्म्याला. प्रशतभेचे आजच्या औपचाशरक शिक्षणावाचनू तरी कुठे अडते? शवश्वाच्या 
िाळेतील उघड्या डोळयाांनी पाशहलेल्या व्यवहारातून शिकलेले पाठच शतला भावतात, पावतात. 
 

िाहीर अण्णा भाऊ साठे हे वरील शनकषाांचे जागते उदाहरण होय. ते जसे जगले, त्याला जागले. 
ते शलहायला लागले आशण शलहीतच राशहले. साशहत्यात त्याांनी आपले आगळे स्थान शमळवले. अण्णा 
भाऊां चे सगळेच साशहत्य मोलाचे. जीवनाला उपयोगाचे. नव्या शपढीला पे्ररक ठरायचे. पण प्रचांड व्यासाचे. 
बरे ते इतर प्रकािकाांनी पुनःपुन्हा जनतेसमोर आणलेले. 
 

म्हणूनच अण्णा भाऊां चे आगळेपण शसद्ध करणारे शनवडक साशहत्य व त्याबाबतचे काही शवचक्षण 
आलेख प्रशसद्ध करून त्याांचे आांशिक ऋण िेडण्याचा महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सांस्कृती मांडळाचा हा 
एक अल्प प्रयत्न. 
 

सांपादक मांडळाचे अथक पशरश्रम, मांडळाचे सशचव श्री. चांद्रकाांत वडे व मुद्रक लोकवाङ्मय गृह, 
मुांबई ह्ाांनी घेतलेले कष्ट, ह्ा पुस्तकाचे सौंदयव पशरपुष्ट करायला कारणीभतू आहेत. ह्ा सवांचे मी आभार 
मानतो. जनतेला हा प्रयत्न आवडेल ह्ात सांिय नाही. 
 
 मधुकर आष्टीकर 
 अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सांस्कृती मांडळ 
  
शदनाांक : ११ माचव १९९८  
 
  



सांपादकीय 
 
‘लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे : शनवडक वाङ्मय’ ह्ा ‘महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सांस्कृती मांडळा’च्या 
वतीने प्रकाशित होणाऱ्या ग्रांथाला सांपादक मांडळाचा शनमांत्रक या नात्याने सांपादकीय शलशहताना अशतिय 
आनांद होत आहे. 
 

अण्णा भाऊां च्या वाङ्मयाचे मूल्यमापन करणारे खूप शलखाण अलीकडे झालेले आहे. पण 
वाटेगावहून पायी चालत मुांबईत आल्यानांतर कष्टाची कामे करणारे; शिक्षणाची, ज्ञानाची परांपरा नसलेले 
अण्णा भाऊ हे मराठीतील प्रशतभावांत िाहीर, लेखक म्हणून प्रशसद्धीला आले. ते कम्युशनस्ट चळवळीकडे 
कसे आकर्षषत झाले, याचा िोध घेणे मला आवश्यक वाटते. 
 

वाटेगावहून मुांबईत आल्यानांतर ज्या माटुांगा लेबर कॅम्पमध्ये अण्णा भाऊ आले; शजथे त्याांच्या 
प्रशतभेला आकार शमळाला; वैचाशरक, ताशववक बैठक शमळाली त्याच लेबर कॅम्पमध्ये माझाही जन्म झाला. 
मी शतथे वाढलो. लहानपणी लेबर कॅम्पात पाशहलेले अण्णा भाऊ, त्याांचे पाशहलेले तमाि,े ऐकलेले पोवाडे 
हे पुसटसे आठवत होते. सांयुक्त महाराष्ट्राच्या आांदोलनकाळात अण्णा भाऊ, अमर िखे, गव्हाणकर याांनी 
जे महाराष्ट्रात वादळ उठशवले होते, ते अशधक स्पष्ट आठवत होते. अण्णा भाऊां ना पुढे मान्यता शमळाली, 
कथाकार, कादांबरीकार म्हणून त्याांनी स्वतःचे कसे स्थान शनमाण केले, हेही मी अभ्यासले आहे. पण माझ्या 
मनात सतत जो प्रश्न होता, तो म्हणजे अण्णा भाऊ ज्या लेबर कॅम्पात वाढले ते त्याांचे वय सांस्कारक्षम होते. 
अण्णा भाऊां जवळ मुळातच असलेली प्रशतभा बहरली, िुलली, शतला आकार आला. वैचाशरक अशधष्ठान 
प्राप्त झाले. यामागचा इशतहास आशण वस्तुस्स्थतीचा िोध घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. हा प्रयत्न करणे 
लकवा िोध घेणे हे मला आवश्यक काां वाटते, याची कारणे म्हणजे अण्णा भाऊ हे अस्पृश्य माांग जातीत 
जन्मलेले! कुठचीही ज्ञानाची, शिक्षणाची परांपरा इथल्या समाजव्यवस्थेने त्याांना लाभ ूशदली नाही. त्यामुळे 
जाडजूड ग्रांथाांचे वाचन करून अण्णा भाऊां ना वैचाशरक बाांशधलकी शनमाण करणे िक्य नव्हते. त्यावळेी 
अण्णा भाऊ जेमतेम मराठी वाच ू िकत होते. घराण्याचा वैचाशरक वारसा शमळणे िक्यच नव्हते. वारसा 
शमळाला, पण तो कष्टाचा, दाशरद्र्याचा आशण ‘महारा-माांगाची कला’ म्हणून शजच्याकडे पाहण्यात आले, 
त्या ढोलकी-तुणतुणे आशण तमािाचा. 
 

ह्ा सगळया सांदभाच्या पाश्ववभमूीवर अण्णा भाऊां नी जी प्रशतभेची झेप घेतली, जी वैचाशरक 
माक्सववादी बाांशधलकी स्वीकारली त्या गोष्टीचा िोध घेण्यासाठी मी अनेकाांिी चचा केली. शविषेतः माटुांगा 
लेबर कॅम्पमधील कम्युशनस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ कायवकते कॉ. हरी जाधव व त्याच लेबर कॅम्पात वाढलेले थोर 
शवचारवांत आशण साशहस्त्यक बाबुराव बागलू त्याांनी यासांबांधीची वस्तुस्स्थती साांशगतली. तसेच माझ्या 
आईवशडलाांनी अण्णा भाऊां च्या व कम्युशनस्ट चळवळीच्या ज्या आठवणी साांशगतल्या त्या आधारे 
वाटेगाववरून पायी चालत आलेला आशण पोटासाठी लेबर कॅम्पातील झोपडपट्टीत स्थाशयक झालेला माांग 
समाजातील तरुण ते माक्सववादी बाांशधलकी स्वीकारून महाराष्ट्राच्या साांस्कृशतक आशण साशहस्त्यक के्षत्रात 
तेजाने तळपणारे अण्णा भाऊ ह्ामधील काळ बराच अज्ञात राशहलेला आहे, त्याची साांगड घालून तो मी 
पुढीलप्रमाणे माांडीत आहे : 
 

ज्या माटुांगा लेबर कॅम्पमध्ये अण्णा भाऊ वाढले, ते आजचे लोकमान्य शटळक हॉस्स्पटल आहे, शतथे 
ही वस्ती होती. शतथे कम्युशनस्ट पक्षाचे ‘स्टडी सकव ल’ चालत असे. कॉ. के. एम. साळवी, कॉ. िांकर 



नारायण पगारे, कॉ. आर. बी. मोरे, कॉ. शवश्राम गाांगुडे, कॉ. तुकाराम सरतापे ही त्यातली काही प्रमुख नाव े
होती. ती वस्ती १९३६ साली शतथून उठवनू आजचे लेबर कॅम्प आहे, शतथे वसवली. ह्ा लेबर कॅम्पाची 
त्यावळेची सामाशजक व राजकीय जडणघडण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बहुताांिी महार समाजातील 
मांडळी–शविषेतः नाशिक, सातारा, साांगली, नगर या शजल्ह्ाांतून येऊन स्थाशयक झालेली–बहुतेक 
शगरण्याांत, गोदीत, म्युशनशसपाशलटीत नोकरीला होती. त्या वळेी इथे दोनच राजकीय पक्ष प्रामुख्याने होते. 
एक म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांचा ‘िडे्यूल्ड कास्ट िेडरेिन’ आशण दुसरा कम्युशनस्ट पक्ष होय. 
त्यावळेी बाबासाहेबाांचा सांपूणव दशलत समाजावर–शविषेतः महार समाजावर–प्रचांड प्रभाव असताना 
त्यावळेी महार समाजातील अनेक कायवकते हे कम्युशनस्ट चळवळीत होते. कम्युशनस्ट पक्षाचे सभासद होते. 
ह्ा सांबांधी खूप शलशहण्यासारखे आहे. पण इथे ते िक्य नाही. 
 

ह्ा माटुांगा लेबर कॅम्पच्या नाक्यावर इराण्याचे ‘लेबर रेस्टॉरांट’ नावाचे हॉटेल आहे. ह्ा ‘लेबर 
रेस्टारांट’चा पशरसर म्हणजे सगळया राजकीय पक्षाांच्या कायवकत्यांचा अड्डा होता. आजही तीच पशरस्स्थती 
आहे. ह्ा पशरसराच्या बाजूला ‘एस्रलेा बॅटरीज’ नावाची कां पनी होती. शतच्या बाजूच्या झोपडपट्टीत अण्णा 
भाऊ राहत होते. अण्णा भाऊां ची प्रशतभा ही उपजत होती. तमािा, िाशहरी ह्ा वातावरणात त्याांचे बालपण 
गेले होते. बाबुराव बागलू साांगतात की, त्यावळेी लेबर कॅम्पात खूप मच्छर झाले होते. अण्णा भाऊां नी 
त्यावळेी मच्छरावर गमतीने पोवाडा शलशहला होता. त्याांनी तो ‘लेबर रेस्टॉरांट’समोर बसलेल्या कम्युशनस्ट 
कायवकत्यांना ऐकशवला. ते सगळे प्रभाशवत झाले. त्याांनी अण्णा भाऊां चे िब्दाांवरचे सामथ्यव हेरले. लेबर 
कॅम्पातील ज्येष्ठ कम्युशनस्ट कायवकते आशण कॉ. डाांगे याांचे शनष्ठावांत व शवश्वासू अनुयायी कॉ. हरी जाधव 
याांच्या तोंडावर तर माटुांगा लेबर कॅम्पच काय पण राजकीय चळवळीचा इशतहास आहे. त्या इशतहासाचे ते 
एक साक्षीदार आहेत. एक त्यागी, सांघषविील कम्युशनस्ट कायवकता म्हणून त्याांच्याबद्दल आजही आदर 
आहे. ‘दादर कलापथक’ नावाचे त्याांचे कलापथक होते. शवसू राजे, पुष्ट्पा कोठारे, प्रल्हाद देठे, जनादवन 
पाांचाळ हे त्याांचे सहकारी होते. ते साांगतात की, अण्णा भाऊां ना पाटीमध्ये आणण्याचे काम आशण पाटीला 
लोककलेच्या माध्यमाची शमळालेली साथ याचे खरे श्रेय कॉ. िांकर नारायण पगारे याांना जाते. कॉ. पगारे 
याांच्या नजरेसमोर आांबेडकरी चळवळ होती. डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांचा सामाशजक व राजकीय शवचार 
सववसामान्य जनतेसमोर आांबेडकरी चळवळीतल्या कलावांताांनी अशतिय समथवपणे लोककलेच्या 
माध्यमातून जलिाच्या माध्यमाद्वारे पोहोचशवला. कॉ. पगारे याांना आांबेडकरी जलिाच्या सामथ्याचे भान 
होते. कॉ. पगारे हे त्या काळी कम्युशनस्ट पाटीचे ‘काडव होल्डर’ होते. कम्युशनस्ट चळवळ ही 
जनसामान्यापयंत पोहोचवायची असेल तर आपणदेखील हातात ढोलकी-तुणतुणे घेतले पाशहजे, ही त्याांची 
धारणा होती. आांबेडकरी जलिाचे स्वरूप नेमके काय होते हे समजावनू घेण्यासाठी ‘तक्षक’ या 
अशनयतकाशलकात १९७८ साली शलशहलेल्या व ‘दशलत शवद्रोह’ या माझ्या पुस्तकात समाशवष्ट केलेल्या 
‘आांबेडकरी जलसे : स्वरूप व कायव’ या लेखातील काही भाग मी हेतुतः उद्धृत करीत आहे : 
 

“आांबेडकरी जलिाांचे मातृस्थान हे सत्यिोधकी जलसे होत. आांबेडकरी आांदोलनाच्या 
सुरुवातीला व नांतरही चळवळीचे शवचार सववसामान्य लोकाांपयंत पोहोचशवण्याचे काम या जलिाांनी केले 
आहे. साधारणतः १९३०-३२ च्या नांतर मुांबईत अनेक जलसा मांडळे स्थापन झाली. आर. एच. अडाांगळे, 
के. के. साळव,े बनसोडे-काांबळे, केरूजी अजुवन घेगडे, दीनानाथ शभकाजी भोसले, भीमराव करडक, 
दादासाहेब पगारे, जगताप-भालेराव ह्ा मांडळींचे जलसे त्यात प्रमुख होते. डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांच्या 
चळवळीच्या आधारे समाजात वळेोवळेी घडणारी स्स्थत्यांतरे, क्षणोक्षणी घडणाऱ्या प्रत्यक्ष घटना आपल्या 
अशिशक्षत आशण अडाणी बाांधवाांना समजेल अिा त्याांच्या ग्रामीण भाषेत, करमणुकीच्या स्वरूपात समजावनू 



साांशगतल्या. आांबेडकरी आांदोलनात ज्या घटना घडत गेल्या लकवा जे वाद उपस्स्थत केले गेले त्याचे 
प्रशतलबब साहशजकच जलिाांमध्ये पडलेले आढळते. त्यावळेी जलिासारख्या प्रचार माध्यमाची अत्यांत 
आवश्यकता होती. एक तर समाज अडाणी होता. दशलताांची खास अिी वृत्तपते्र नव्हती. प्रस्थाशपत 
वतवमानपते्र बाबासाहेबाांना, त्याांच्या चळवळींना प्रशसद्धी देत नव्हती लकवा शवकृत स्वरूपात देत होती. त्या 
मानाने आज दशलत चळवळीला खूप प्रशसद्धी शदली जाते. या सवव पाश्ववभमूीवर जलिाांचे कायव उठून 
शदसते.” 
 

– तर अण्णा भाऊां ची प्रशतभा कॉ. पगारे याांनी हेरली. अण्णा भाऊ नांतर माटुांग्याच्या रेल्व े
चाळीजवळील झोपडपट्टीत आपल्या दोन बशहणी व भाऊ िांकर याांच्यासमवते राहू लागले. माांग, गारुडी 
समाजातील बरीच मांडळी शतथे राहत होती. अण्णा भाऊां ना शलशहते करण्यासाठी कम्युशनस्ट पाटीने त्याांची 
सोय भाडेकरू सांघाची एक खोली होती शतथे केली. ती खोली लालबावट्याची खोली म्हणून प्रशसद्ध होती. 
कॉ. हरी जाधव साांगतात, “अण्णा भाऊां नी गण शलहावा म्हणून कॉ. पगारे पाठीिी लागले होते. जर गण 
शलशहला तर मी पाच रुपये बक्षीस देईन” असे अण्णा भाऊां ना त्याांनी साांशगतले. त्यातूनच ‘प्रथम मायभचू्या 
चरणा’ हा गण अण्णा भाऊां नी शलशहला. अण्णा भाऊां चा मावसभाऊ लक्ष्मण साठे हा ढोलकी वाजवीत असे. 
बापू साठे याांनी गणाला चाल लावली. मग वग पाशहजे होता. कॉ. पगारे अण्णा भाऊां ना म्हणाले, “तू जर 
वगनाट्य शलहून शदलेस तर मी तुला नवीन िटव आशण लें गा शिवनू देईन.” वगनाट्याच्या शवषयासांबधी 
बराच शवचार झाला. बापू साठे याांनी एक लोककथा साांशगतली. त्या कथेच्या आधारे अण्णा भाऊां नी 
‘अकलेची गोष्ट’ हा वग शलशहला. 
 

परळ येथील दळवी शबस्ल्डांगच्या गच्चीवर, शजथे कम्युशनस्ट पक्षाचे मुख्य कायालय होते, शतथे हा 
गण व वगनाट्य सादर करावयाचे ठरले. शतथे कॉ. िांकर पगारे हे अण्णा भाऊ व त्याांच्या साथीदाराांसह 
गेले. कम्युशनस्ट पक्षाचे शनवडक कायवकते उपस्स्थत होतेच; परांतु कॉ. गांगाधर अशधकारी, कॉ. बी. टी. 
रणशदव,े कॉ. पी. सी. जोिी हे प्रमुख नेते उपस्स्थत होते. त्याांच्या उपस्स्थतीत हा कायवक्रम पार पडला. कॉ. 
बी. टी. रणशदव ेहे तर खूपच प्रभाशवत झाले. 
 

अण्णा भाऊां च्या लेखणीचे आशण नवीन आशवष्ट्काराच्या तांत्राचे सामथ्यव पाटीला जाणवले होते. 
अण्णा भाऊां नी शलहीत राहाव ेयासाठी सतत प्रयत्न केले जात असत. कॉ. पी. बी. राांगणेकर हे जवळच 
माटुांग्याला राहायचे. ते वारांवार भाडेकरू सांघाच्या ऑशिसच्या खोलीवर येऊन अण्णा भाऊां नी शकती 
शलशहले, काय शलशहले याची चौकिी करीत. भाडेकरू सांघाच्या ऑशिसमध्ये पोस्टसवच्या शढगाऱ्यावर बसून 
लकवा झोपून मेणबत्तीच्या प्रकािात शलहीत लकवा वाचत बसलेल्या अण्णा भाऊां ना पाहणारे आजही माटुांगा 
लेबर कॅम्पात आहेत. 
 

पुढचा इशतहास साधारणतः पशरशचत आहे. शटटवाळा येथे १९४४ साली झालेल्या ‘ितेकरी 
पशरषदे’त ‘लालबावटा कलापथका’ची स्थापना; अमर िखे, अण्णा भाऊ, गव्हाणकर याांचे एकत्र येणे; 
इप्टािी (इांशडयन शपपल्स शथएटर असोशसएिन) आलेला त्याांचा सांबांध; सांयुक्त महाराष्ट्राच्या आांदोलनात 
त्याांचा सशक्रय सहभाग यातून अण्णा भाऊां च्या प्रशतभेचे शवशवध पैलू जनतेसमोर आले आशण अण्णा भाऊां चे 
एक शवकशसत, प्रगल्भ, तेजाने तळपणारे आशण स्वतांत्र व्यस्क्तमवव साकार झाले. 
 



अण्णा भाऊां च्या जीवनाचे चार टप्पे मी मानतो. पशहला म्हणजे वारणेच्या खोऱ्यात, डोंगरदऱ्यात 
वाढलेले अण्णा भाऊ; दुसरा टप्पा म्हणजे वाटेगावहून मुांबईला आपल्या वशडलाांसह पायी चालत आलेले, 
पोटापाण्यासाठी नोकरीधांदा िोधणारे अण्णा भाऊ; शतसरा टप्पा म्हणजे माक्सववादी शवचारधारा स्वीकारून 
पददशलत, िोशषत जनतेसाठी आपली लेखणी शझजशवणारे, ‘िशकरा’सारखी कादांबरी शलशहणारे, सांयुक्त 
महाराष्ट्राच्या लढ्यात अमर िखे, गव्हाणकर याांच्यासह उभा महाराष्ट्र ढवळून काढणारे अण्णा भाऊ आशण 
चौथा टप्पा म्हणजे कम्युशनस्ट चळवळीचा भर ओसरल्यानांतर ते मृत्यूपयंत जगलेले अण्णा भाऊ. 
 

या टप्प्याांपैकी मी िक्त त्याांच्या आयुष्ट्याच्या दुसऱ्या टप्प्यावर लक्ष कें शद्रत केले आहे. माझ्या दृष्टीने 
एक लोकशवलक्षण प्रशतभावांत िाहीर लेखकाच्या आयुष्ट्यातील उषःकालाचा िोध घेऊन तो शचतारण्याचा 
प्रयत्न आहे. तो पशरपूणव असेलच असा माझा दावा नाही. त्यात अशधक भर पडावी अिी माझी इच्छा आहे. 
 

मी वर म्हटल्याप्रमाणे आांबडेकरी जलिाचे मातृस्थान हे सत्यिोधकी जलसे होत. आांबेडकरी 
जलिाांप्रमाणे कम्युशनस्ट चळवळीने ‘ढोलकी-तुणतुणे’ घेऊन जनतेसमोर जाव ेहा कॉ. िांकर पगारे याांचा 
प्रयत्न पाटीने शवकशसत केला; त्याला वगेळा आियआकार शदला. लोकनाट्य नावाचा प्रकार अस्स्तत्वात 
आला. िुले-आांबेडकर-माक्सववादी चळवळीत हे जे साांस्कृशतक नाते शदसते त्या पाठीमागे कोणते सूत्र असू 
िकते या शवषयी साकल्याने शवचार होणे आवश्यक आहे. 
 

कॉ. हरी जाधव साांगतात, “कॉ. पगारे नसते तर मी कम्युशनस्ट पाटीत आलो नसतो. मी गुांड झालो 
असतो.” कॉ. पगारे हे भायखळयाच्या पुलाखाली असलेल्या बिाच्या कारखान्यात मनेॅजर होते. त्या 
काळचे ते मशॅरक पास होते. ते नात्याने माझे आजोबा म्हणजे आईचे सख्खे मामा होते. ‘अकलेची गोष्ट’मध्ये 
ते कधी कधी बांडा गवळयाची भशूमका करीत. बाबुराव बागूल साांगतात, “त्याांची ती भशूमका अप्रशतम असे.” 
आम्ही त्याांना िांकरबाबा म्हणून हाक मारायचो. पुढे ते बाांधकामाचे कां त्राट घ्यायला लागले. असेच एकदा 
कामाच्या शनशमत्ताने वरून पडले. पाय, कां बर फॅ्रक्चर झाले. त्यातच त्याांचा पुढे अांत झाला. ‘अकलेची गोष्ट’ 
या वगात बांडा गवळयाच्या भशूमकेत असलेल्या िांकरबाबाांचे त्याांच्या घरात टाांगलेले िोटो मी कौतुकाने 
बघत असे. माझ्या बालवयात पाशहलेले िोटो अजूनही डोळयाांसमोर तरळत राहतात. पुढे अण्णा भाऊ 
लेबर कॅम्प सोडून गेले. पण पुढे जेव्हा जेव्हा ते लेबर कॅम्पात येत तेव्हा जाईआईला–म्हणजे िांकरबाबाांच्या 
आईला–हमखास भेटायचे. खूप साांगण्यासारखे आहे, पण इथे थाांबतो. 
 

अण्णा भाऊां नी पोवाडे, लावणी, गीते, कथा, कादांबरी, प्रवासवणवन, नाटक, लोकनाट्य असे 
शवशवध प्रकार हाताळले आहेत. वैचाशरक आशण सामाशजक बाांशधलकी हे त्याांच्या शलखाणाचे सूत्र होय. 
उपेशक्षत, दशलत वांशचताच्या बाजूने त्याांच्या उत्थानासाठी अण्णा भाऊां नी आपली लेखणी शझजशवली. त्याांचे 
नायक-नाशयका आपल्या हक्कासाठी, सन्मानासाठी, शनष्ठापूववक सांघषव करताना शदसतात. अण्णा भाऊ हे 
बांद खोलीत केवळ शलखाण करणारे लेखक नव्हते, तर जनआांदोलनात सशक्रय झालेले कायवकतेदेखील 
होते. अण्णा भाऊ हे एका शवशिष्ट जातीचे, जमातीचे वा समाजाचे नव्हते तर ते जगातील कष्टकऱ्याांचे, 
पीशडताांचे, िोशषताांचे प्रशतशनधी होते. त्याांनी त्याांचे प्रशतशनशधत्व शनष्ठनेे आशण मानाने केले. माझ्यासारख्या 
अनेक लेखक-कायवकत्यांचे अण्णा भाऊ हे आदिव आहेत. आम्हाला वांदनीय आहेत. 
 

सांपादक मांडळाच्या इतर सदस्याांनी त्याांच्या वाङ्मयीन कतृवत्वाशवषयी शलशहलेले लेख याच ग्रांथात 
समाशवष्ट केलेले आहेत. त्यामुळे त्याशवषयी अशधक शलशहणे आवश्यक वाटत नाही. शिवाय अण्णा भाऊां च्या 



साशहत्यशवषयक भशूमका शविद करणाऱ्या काही प्रस्तावना, भाषणे पशरशिष्टात समाशवष्ट केलेली आहेत. ती 
त्याांच्या साशहत्यशवषयक भशूमकेवर प्रकाि टाकणारी आशण त्याांच्या साशहत्याचे शववचेन करणारी आहेत. 
 

मराठी साशहत्याचा इशतहास पाशहल्यास अण्णा भाऊां ना योग्य तो न्याय शदला गेला नाही याची खांत 
वाटते. शविषेतः १९५०च्या आसपास मराठीत जी ‘नवकथा’ उदयाला आली, त्याच काळात अण्णा भाऊ 
कथालेखन करीत होते. मराठी साशहत्याला जे शवश्व पशरशचत नव्हते, जी माणसे पशरशचत नव्हती, ज्या 
भावभावना, आकाांक्षा पशरशचत नव्हत्या; त्या उपेशक्षत, पीशडत जगाचे दिवन अशतिय समथवपणे अण्णा भाऊां नी 
आपल्या कथाांद्वारे केले. परांतु त्याांना त्याांच्या नायकाप्रमाणे उपेशक्षत राहाव ेलागले; पण अण्णा भाऊ अथक 
योद्धध्यासारखे आपली लेखणी चालवीतच राशहले. 
 

आज प्रस्थाशपत साशहत्यशवचार, मापदांड बदलत चालले आहेत. नवीन समीक्षामूल्ये रुजू लागली 
आहेत. अण्णा भाऊां च्या कथा, कादांबऱ्या, पोवाडे, तमाि,े लावण्या दुमीळ होत आहेत. नव्या शपढीला अण्णा 
भाऊ साठे हे महान लेखक होऊन गेले, एवढेच माहीत आहे. परांतु या ग्रांथामुळे अण्णा भाऊां चे एकशत्रत 
शलखाण नव्या शपढीला उपलब्ध होत आहे. अण्णा भाऊां ना जो न्याय त्या काळी साशहत्य समीक्षकाांनी शदला 
नाही, तो न्याय नव ेसांिोधक, नव ेसमीक्षक देतील अिी अपेक्षा आहे. 
 

‘लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे : शनवडक वाङ्मय’ ह्ा ग्रांथास थोडा शवलां ब लागला; याचे कारण 
म्हणजे अण्णा भाऊां च्या पांचाहत्तरीशनशमत्त ‘लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे : व्यक्ती व वाङ्मय’ अिा 
स्वरूपाचा ग्रांथ काढण्याचा शनणवय मांडळाचे शदवांगत अध्यक्ष शवद्याधर गोखले याांच्या कारशकदीत मांडळाच्या 
वतीने घेण्यात आला होता. या ग्रांथात मान्यवर समीक्षकाांचे व अण्णा भाऊां च्या सहवासातील जाणकराांकडून 
अण्णा भाऊां नी जे साशहत्यप्रकार हाताळले, त्याशवषयी समीक्षात्मक लेख शलहून घेणे, त्याांचे 
व्यस्क्तमववशवषयक लेख शलहून घेणे असे स्वरूप होते. याशवषयीच्या कामकाजाची रूपरेषादेखील 
ठरशवण्यात आली होती. दरम्यान अिाच प्रकारचा ग्रांथ ‘लोकिाहीर तथा लोकलेखक : अण्णा भाऊ साठे - 
सांदभव ग्रांथ’ या नावाने प्रकाशित झालेला, आसाराम गायकवाड याांनी सांपाशदत केलेला आढळला. अण्णा 
भाऊां शवषयी प्रकाशित कलेला हा सांदभव ग्रांथ मला पशरपूणव वाटला. सांपादक या नात्याने मला अिाच 
प्रकारचा ग्रांथ अशभपे्रत होता. पुनरुक्ती नको म्हणून मांडळाच्या बैठकीत अण्णा भाऊां चे शनवडक वाङ्मय 
प्रकाशित कराव ेअसा प्रस्ताव मी माांडला. मांडळाने तो तात्काळ स्वीकारला. व्यस्क्तिः मला वाटते की, हे 
दोन्ही ग्रांथ अभ्यासकाांना अशतिय उपयुक्त ठरतील. आसाराम गायकवाड सांपाशदत हा सांदभव ग्रांथ आम्हाला 
अशतिय उपयुक्त ठरला. सांपादक आसाराम गायकवाड व ‘झेप प्रकािना’च्या िुभाांगी कन्नडकर याांचे 
सांपादक मांडळ आभारी आहे. 
 

महाराष्ट्र िासन व ‘महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सांस्कृती मांडळा’चे आभार मानत असतानाच 
मांडळाचे दुसरे शदवांगत अध्यक्ष डॉ. मधुकर आष्टीकर याांची आठवण होणे अपशरहायव आहे. हा ग्रांथ लवकरात 
लवकर प्रकाशित व्हावा अिी त्याांची इच्छा होती. मांडळाचे अध्यक्ष या नात्याने त्याांनी व सशचव चांद्रकान्त वडे 
याांनी जे सहकायव शदले ते मोलाचे आहे. 
 

‘मुांबई मराठी ग्रांथ सांग्रहालया’चे पदाशधकारी आशण तेथील कमवचारीवगव - शविषेतः सुषमा माने याांचे 
आभार मानाव ेतेवढे थोडेच आहेत. कारण अण्णा भाऊां चे सगळे साशहत्य एकशत्रत उपलब्ध होणे ही कठीण 
गोष्ट होती. ‘मुांबई मराठी ग्रांथ सांग्रहालया’ने सगळे साशहत्य अत्यांत तत्परतेने उपलब्ध करून शदले. 



 
ह्ा प्रकािनाच्या वाटचालीत अण्णा भाऊां च्या साशहत्याचे प्रकािक ‘अशभनव प्रकािन’चे माननीय 

वा. शव. भट, कॉ. जी. एल. रेड्डी, डॉ. एस. एस. भोसले याांचे मौशलक सहकायव लाभले. त्याांचादेखील मी 
अत्यांत आभारी आहे. तसेच अण्णा भाऊां चे शलखाण यापूवी ज्याांनी प्रकाशित केले, त्या सवव प्रकािकाांचा मी 
अत्यांत आभारी आहे. 
 

‘लोकवाङ्मय गृहा’ने अत्यांत देखण्या स्वरूपात, अल्पवळेात व शजव्हाळयाने हा ग्रांथ मुशद्रत केला. 
‘लोकवाङ्मय गृहा’चे प्रकाि शवश्वासराव याांनी स्वतः आत्मीयतेने लक्ष घातले आशण मुखपृष्ठ तयार केले. 
ग्रािीक शडझायनर व्ही. के. भोईर याांनी बरेच पशरश्रम घेतले. कृष्ट्णा करवार व माधवी शवचारे याांनी 
मुशद्रतिोधन केले. या सवांचे सांपादक मांडळाच्यावतीने मी आभार मानीत करीत आहे. तसेच सांपादक 
मांडळातील मांडळाच्या उपाध्यक्षा नीला उपाध्ये, वसुांधरा पेंडसे-नाईक व डॉ. सुभाष सावरकर याांनी जे 
सहकायव शदले; त्याबद्दल त्याांचादेखील मी अत्यांत आभारी आहे. 

 
  अर्जुन डाांगळे 
१५ जून १९९८  सांपादक (शनमांत्रक) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िोकनाट्याचे र्नक अण्णा भाऊ साठे 
  



‘िोकनाट्याचे र्नक’ शािीर अण्णा भाऊ साठे – वसजांधरा पेंडसे-नाईक 
 
 
‘सामाशजक बाांशधलकी’ हा िब्द आपण अलीकडे सरसकट वापरत असलो तरी त्याचा नेमका कोणता अथव 
आपल्याला अशभपे्रत असतो हे शनशितपणे साांगता येणे जरासे अवघडच आहे. प्रत्यक्षात, ज्या समाजात 
आपण जन्मलो, वाढलो, त्या समाजाबद्दल वाटणारी कृतज्ञता आशण आस्था व्यक्त करण्यासाठी, त्या 
समाजाच्या प्रगतीला शहतकर आशण उपयुक्त अिी कृती करण्याची तीव्र इच्छा म्हणजे सामाशजक बाांशधलकी 
असे म्हणता येईल. ज्याांच्या आयुष्ट्याकडे आशण साशहत्याकडे पाशहल्यावर या व्याख्येची यथाथवता पटावी 
असे उदाहरण म्हणजे िाहीर अण्णा भाऊ साठे! 
 

प्रशतभेचे लेणे कुणा भाग्यवन्ताला लाभेल हे साांगता येणे कठीण. नाहीतर, वाटेगावच्या 
गावकुसाबाहेर मातांग समाजात जन्मलेला अण्णा भाऊ साठे नावाचा मुलगा, ज्याला वयाच्या १५-१६व्या 
वषापयंत धड अक्षर ओळखही झालेली नव्हती, तो मराठी साशहत्यातील मानसन्मान शमळशवतो, ‘िशकरा’ 
या त्याच्या बावनकिी कादांबरीची सोळावी आवृत्ती शनघते, मराठीव्यशतशरक्त भाषा माहीत नसलेला हा 
अशभजात कलाकार रशियाला जाऊन येतो आशण त्याच्या साशहत्यकृतींची भाषाांतरे केवळ भारतीय नव्हेत 
तर भारताबाहेरील भाषाांमध्येही केली जातात, या अघशटताचा अथव कसा लावायचा? 
 

भाऊ माांगाांच्या घरात जन्मलेल्या अण्णाांनी दाशरद्र्य िार कोवळया वयात अनुभवले, समाजाच्या 
उपेके्षचे चटके सहन केले, वठेशबगारीतील अमानुष शपळवणूक भोगली, शगरणीकामगाराांच्या हालअपेष्टा 
आशण िोषण सोसले आशण झोपडपट्टीतील बकालपणाची सोबतही केली. इतके अपार दुःख भोगलेल्या 
अण्णाांच्या साशहत्यात कुठेही आक्रस्ताळा तळतळाट, समाजाला शिव्यािाप लकवा अन्याय करणाऱ्याांना 
खलास करण्याची भाषा आढळत नाही, हे त्याांचे ठसठिीत वैशिष्ट्ट्य प्रकषाने जाणवणारे आहे. 
समाजाकडून ज्याांच्यावर अन्याय होतो, त्याांच्याकडून दोन प्रकारच्या प्रशतशक्रया झालेल्या नेहमीच 
आढळतात. अन्यायाचा प्रशतकार करताना, ज्याांनी अन्याय केला त्याांना ‘जिास तसे’ उत्तर देऊन अद्दल 
घडशवणे ही त्यातील एक प्रशतशक्रया असते. दुसऱ्या प्रशतशक्रयेत अन्यायाबद्दल चीड असते, त्याचा प्रशतकार 
करण्याची शजद्दही असते. परन्तु त्या अन्यायापाठची कारणे िोधून ती नाहीिी करण्याची तळमळ असते. 
ज्याांनी अन्याय केला त्याांच्यावर सांतापण्याऐवजी, ज्याांच्यावर अन्याय झाला त्याांच्याबद्दलची सहानुभतूी, 
आस्था, आत्मीयता अशधक तीव्र असते. अपार करुणा आशण सांपूणव मानवजातीच्या शहताची मनीषा शतथे 
सामावलेली असते. येिू शिस्त, भगवान बुद्ध, ज्ञानोबा माऊली याांच्या डोळयाांतून पाझरणाऱ्या करुणेचा 
आशण मनात दाटलेल्या मानवशहताच्या मनीषेचा अांि ज्याांना लाभतो त्याांच्या कृतीत, उक्तीत, साशहत्यात 
सृजनाची बीजे आढळतात, सांहाराची नव्हेत. अण्णा भाऊां च्या साशहत्यात हेच शदसून येते. 
 

दशलत, िोशषत, पीशडत याांनी आपल्यावरच्या अन्यायाचा प्रशतकार करावा तो स्वतः सुशिशक्षत 
होऊन, सुसांस्कृत होऊन, सांघशटतरीत्या समथव होऊन, ही अण्णा भाऊां ची प्रामाशणक इच्छा त्याांच्या 
साशहत्यातून उमटलेली आढळते. महाराष्ट्र दशलत साशहत्य सांघाच्या वतीने आयोशजत केलेल्या पशहल्या 
साशहत्य सांमेलनातील उद्घाटनाच्या (२ माचव १९५८) भाषणात अण्णा भाऊ म्हणतात, “आम्हाला 
गंगेसारखे निर्मळ सानहत्य हव े आहे. आम्हाला र्ागंल्य हवें आहे. आम्हाला र्राठी सानहत्याच्या थोर 
परंपरेचा अनिर्ाि आहे. कारण र्राठी सानहत्याची िादंी आर्च्याच जीवि-संघर्षािे झडली आहे. जेव्हा 
दनलताचंी सावली असह्य होती तेव्हा र्हािुिावपंथीय सानहत्त्यकािंी सवांिा ज्ञाि नर्ळाले पानहजे, ज्ञाि हे 



र्ोक्ष असे सर्जूि त्यािंी बडं केले. ते आर्चे सानहत्त्यक. र्ाणसाला र्ाणूस म्हणूि जगता आले पानहजे 
असा दावा र्ाडूंि जयािंी दनलताचं्या िारे्षत र्हाराष्ट्राला सुंदर ज्ञािेश्वरी नदली ते आर्चे सानहत्त्यक आनण 
चुकलेले र्हाराचे र्ूल कडेवर घेऊि जाणारे ते एकिाथ, ते आर्चे सानहत्त्यक. आम्ही आपल्या वगाचे 
इर्ाि पटविू त्याचा उपर्दम होणार िाही याची काळजी घेऊि त्याचे सानहत्य निर्ाण करू या. या दनलताचे 
जीवि सुखी व सर्दृ्ध कसे होईल याची काळजी करू या, या दनलताला नि त्याच्या जीविाला वरच्या 
पातळीवर िेण्याचा आपल्या कलेतूि प्रयत्ि करू या.” आपल्या दशलतपीशडतिोशषत समाजबाांधवाचे 
आयुष्ट्य हा एक उन्नतीचा प्रवास ठरावा, सूडाचा प्रवास ठरू नये ही अण्णा भाऊां ची तीव्र इच्छा त्याांच्या 
पोवाड्याांमध्ये, गीताांमध्ये, लोकनाट्याांमध्ये आशण कथा-नाटक-कादांबऱ्याांमध्येही सातत्याने शदसते. 
 

१९४२ साली सांपूणव बांगाल प्राांतात भीषण दुष्ट्काळ पडला आशण अक्षरिः लाखो भकूबळी पडू लागले 
तेव्हा या दुष्ट्काळग्रस्ताांसाठी मदतशनधी गोळा करण्यासाठी मुांबईतील साम्यवादाचा प्रभाव असलेल्या 
कलावांताांनी एकत्र येऊन ‘इप्टा’ या सांस्थेची स्थापना केली आशण कायवक्रमाांची माशलका सादर करण्याची 
योजना आखली. या कायवक्रमासाठी बांगालच्या आपत्तीवर एक पोवाडा स्वतः रचून तो सादर करावा, असे 
अण्णा भाऊां ना वाटले आशण त्याांच्यातील ‘अशभजात िाहीर’ प्रकट झाला. ‘बांगालची हाक’ या त्याांच्या 
पशहल्या पोवाड्यापासून पुढील सवव सुमारे १४-१५ पोवाडे या अण्णा भाऊां च्या कशवमनाने अन्यायाशवरुद्ध 
नोंदशवलेल्या प्रखर प्रशतशक्रयाच होत्या, मग तो अन्याय शनसगाने माणसावर केलेला असो लकवा एका 
माणसाने दुसऱ्यावर केलेला असो. िाहीर अमर िखे याांनी आपल्या या परमशमत्राच्या शनधनानांतर 
शलशहलेल्या लेखात अण्णा भाऊां सांबांधी माांडलेले शवचार लक्षात घेण्यासारखे आहेत. “तसे पाहता आद्य 
िाहीर अगीनदास तुळसीदासापासून सगनभाऊ तो तहत आजच्या अनेक िाशहराांपयंत पोवाडेकर झाले. 
मग अण्णा भाऊां नी यात काय ते वगेळेपण दाखवलां ? िाशहरी जीवन हा महाराष्ट्राला शदलेला अमोल 
नजराणा अण्णा भाऊां नी साथवकी लावला. पोवाड्याांतून नुसती वणवनां करून वाडवशडलाांनी केलेल्या 
कहाण्या पद्यरूप ऐकशवणे हे िाशहराचे काम नाही, तर िाशहरानां जनमन सागरात सववभर सांचार करून 
नव्हे, तर त्याच्या तळाचा ठाव घेऊन त्यात चाललेल्या भावनोदे्रकाांचा आशवष्ट्कार आपल्या लेखणीच्या 
लाशलत्यपूणव ढांगाने व्यक्त करून अथवा जनमानस हेलावनूच नव्हे तर त्या सागराच्या कणाकणाला ऊब 
देऊन, त्याच्या लाटाांवर आरूढ होऊन गगनालाही गवसणी घालावी, तोच मराठी िाहीर. ही उक्ती साथव 
करणारे अण्णा भाऊ हे एकमेव िाहीर होते.” 
 

अण्णा भाऊां चे साशहत्य, इथे मुख्यतः पोवाडे, वाचताना जाणवते की, अण्णा भाऊां नी लहसाचार-
अत्याचार याांचा नेहमीच शधक्कार केला आहे. िाळणीच्या पाश्ववभमूीवर पांजाब-शदल्ली येथे भडकलेल्या 
जातीय दांग्यावर रचलेल्या पोवाड्यात ते म्हणतात, 
 

र्ाणुसकी पळाली पार । होऊिी बेजार । पंजाबातूि ॥ 
सूडाची निशा चढूि । लोक पशुहूि । बिले हैवाि ॥ 

 
माणुसकीच्या या हत्येने शवषण्ण झालेले अण्णा भाऊ कळवळून साांगतात – 

 
द्या फेकूि जातीयतेला । करा बंद रक्तपाताला । आवरोनि हात आपलुा । 
िारतीयािंो इभ्रत तुर्ची ईर्षलेा पडली । काढा बाहेर िौका देशाची वादळात 
नशरली ॥ धरा सावरूि एकजुटीिे दुिगंली नदल्ली । काढा बाहेर राष्ट्रिौका ही 



वादळात गेली ॥ 
 

िवेटी भारतवासीयाांना आवाहन करतात – 
 
तू उठ आता सत्वर । हे तुडविू दंगेखोर । म्हणे अण्णा साठे शाहीर । 
सावरूि धर । तुझी तू शानंतध्वजा सत्वर ॥ 

 
‘िाशहराांनो’ या गीतातही िवेटी अण्णा म्हणतात – 

 
सुखिाांतीचा पोवाडा, गाांजल्याांना ऐकवा । जाऊ द्या ती खोल खाली 
दाशमनीसम िाशहरी ॥ 

 
म्हणूनच ‘खून का बदला खून’ हे तववज्ञान अण्णा भाऊां ना कधीच मानवले नाही. ‘स्वतःवर अन्याय 

होऊ देऊ नका आशण दुसऱ्यावर अन्याय करू नका’ हाच मूलमांत्र त्याांनी जपला. अन्याय्य रूढी नष्ट 
करण्यासाठी सवांनी एकजुटीने प्रयत्न करावते ही त्याांची धारणा होती. ‘जग बदल घालुनी घाव । साांगनू 
गेले मला भीमराव’ म्हणणाऱ्या अण्णा भाऊां ना घाव पडायला हव े होते ते दुष्ट रूढींवर आशण त्यातून 
नवमहाराष्ट्राची शनर्षमती व्हायला हवी होती. 
 

ितेकरी आशण शगरणीकामगाराांची दुःखे पाशहलेल्या, भोगलेल्या अण्णा भाऊां ना साम्यवादी शवचार 
आपलासा वाटणे स्वाभाशवकच होते. दशलत-िोशषत-पीशडताांना माणसू म्हणून ताठ मानेने जगायला 
शिकशवणारे हे नव ेतववज्ञान अण्णा भाऊां ना इतके भावले की, अखेरपयंत त्याांनी त्याची कास सोडली नाही. 
स्ताशलनग्राडचा पोवाडा, बर्षलनचा पोवाडा, शचनीजनाांची मुस्क्तसेना, लेशनन िुभनामाचे गाऊ गान या 
साऱ्याांमधून त्याांनी साम्यवादाची मुक्त आशण मनःपूववक स्तुती केली. ‘आपली प्रशतभा त्याांनी साम्यवादाच्या 
प्रचारासाठी राबशवली’ अिी टीका अण्णा भाऊां वर नेहमीच झाली. परन्तु कशवमनाला जे शभडते त्याचीच 
अशभव्यक्ती त्याच्या काव्यातून घडते, हे कसे नाकारता येईल? ‘मोले घातले रडाया’ पद्धतीचा प्रचार आशण 
आांतशरक ऊमीतून उचांबळून आलेली कलाकृती ह्ातील जमीनअस्मानाचा िरक लक्षात येत नसेल तर तो 
साशहत्याचा आस्वादक कसला? 
 

साम्यवादाचे शनस्सीम उपासक असलेल्या अण्णा भाऊां नी साऱ्या जगातील कामगाराांनी, दशलत-
पीशडत-िोशषताांनी एक व्हाव ेया घोषणेचा उद्घोष करीत असतानाच आपले जाज्वल्य देिपे्रमही धगधगते 
ठेवले होते हे आवजूवन लक्षात ठेवायला हव.े मुांबई, महाराष्ट्र आशण भारत यावरील त्याांचे मनःपूववक पे्रम 
त्याांच्या साशहत्यात जागोजागी उमटले आहे. महाराष्ट्र देिा अमुच्या, उठला मराठी देि, महाराष्ट्रावरून 
टाक ओवाळून काया, महाराष्ट्राची परांपरा या केवळ नावाांवरूनही ते शदसून येईल. म्हणूनच सांयुक्त 
महाराष्ट्राची शनर्षमती होताना बेळगाव, कारवार, शनपाणी, धारवाड, उांबरगाव, डाांग, हा सीमाभाग 
महाराष्ट्राला दुरावणार, कदाशचत मुांबईही वगेळी काढली जाणार ही व्यथा त्याांचे काळीज पोखरीत होती. 
या व्यथेतून जन्मली एक अप्रशतम लावणी – 
 

र्ाझी र्िैा गावाला रानहली । र्ाझ्या नजवाची होनतया कानहली ॥ 
 



तरुण, सुांदर, गुणी पत्नी दूर गावाला राशहल्यामुळे, शतच्या शवरहाने जळणारा शगरणीकामगार पती 
हा प्रत्यक्षात मुांबईला, सीमाभागाला दुरावणारा महाराष्ट्र होता. 
 

मुांबईचे अांतरांग जाणनू घेतलेल्या अण्णा भाऊां च्या डोळयाांना शदसलेली मुांबई िार वगेळी आहे. पठे्ठ 
बापूरावाांना ‘मुांबई नगरी बडी बाांका’ वाटली, ‘हे मुांबई बांदर, सगळया दुशनयेत सुांदर’ अिी ग्वाही त्याांनी 
शदली, परांतु अण्णाांच्या कारुण्यमयी दृष्टीला मुांबईच्या लावणीत शदसली ती मुांबई अिी – 
 

रंु्बईत उंचावरी । र्लबार नहल इन्द्रपुरी । कुबेराचंी वस्ती नतथे सुख िोगती ॥ 
परळात राहणारे । रातं्रनदवस राबणारे । नर्ळेल ते खाऊिी घार् गाळती ॥ 

 
ही शवषमता त्याांचे हृदय हेलावनू टाकीत होती. जो श्रम करून, घाम गाळून मुांबईला भारताची 

आर्षथक राजधानी बनशवतो, त्याच्या नशिबी अधवपोटी राहणे याव े हा दैवदुर्षवलास त्याांना मुांबईत प्रकषाने 
जाणवला; म्हणूनच या ‘तळहातावर पृथ्वी पेलणाऱ्या’ समथव हाताांना सांघशटत करणारे साम्यवादी तववज्ञान 
त्याांना मोहवनू गेले. कष्टकऱ्याांनी, ितेकरी-कामगाराांनी एक होऊन आपले सामथ्यव वाढवाव,े आपले न्याय्य 
सुख शमळवाव े ही त्याांची तळमळ त्याांच्या अनेक गीताांमध्ये प्रशतलबशबत झाली. दौलतीच्या राजा । उठूशन 
सरजा । हाक दे िजेाऱ्याला रे । शिवारी चला ॥ लकवा ‘पूवेला आली जाग’, ‘रशव आला लावुनी तुरा’, 
‘दुशनयेची दौलत सारी’ यासारख्या अनेक मधुर गीताांनी १९५०-६० या दिकाच्या सुमाराला साऱ्या 
महाराष्ट्रात लोकशप्रयता शमळशवली होती, ती केवळ नादमाधुयामुळे नव्हे, तर त्यातील शवचार जनतेला 
आपले वाटले म्हणून. 
 

अण्णा भाऊां च्या कशवमनाला शनसगवसौंदयाची शकती भरुळ पडत होती त्याची साक्ष त्याांच्या 
गीताांमधून प्रकषाने शदसून येते. ‘पूवेला जाग आली, मोहरली लाली’ या गीतात अण्णा भाऊ म्हणतात, 
‘भाळी शतलक शतने रेशखला । लेवनू पुरला, गुलाल उरला । नभातून शतने िेशकला ॥ पहाटे पूवव शदिा 
उजळली की शतची लाली केवळ आकािात पसरते असे नव्हे तर चराचरावर उमटते, ही वस्तुस्स्थती आपण 
सारेच पाहत असलो तरी अण्णा भाऊां ना मात्र पूवेने कपाळावर कुां कवाचा शटळा रेखून, उरलेला गुलाल 
आसमांतात उधळलेला शदसला. ‘रशव आला लावुनी तुरा’ हे शनतान्त सुांदर गीत तर सांपूणवच आस्वादायला 
हव.े सूयाच्या आगमनाने पृथ्वीवर पसरलेले चैतन्य आशण ओसांडणारा आनांद या गीतात अण्णा भाऊां नी 
हळुवारपणे शटपला आहे. ‘पानापानाांत नाचे हा वारा । भपू रागाच्या छेडीत तारा । हासे कोकीळ मनी । मोर 
नाचे वनी । सप्तरांगाांचा िुलवनू शपसारा । म्हणून अण्णा भाऊां नी सुयोदयाचे एक देखणे िब्दशिल्प शनमाण 
केले आहे. ‘लावणी’च्या सौंदयाला सोबत घेऊन वाढलेल्या अण्णा भाऊां च्या कशवमनाने शनसगातील 
सौंदयवकण नेमके वचेून आपल्या गीतात गुांिावते यात नवल ते काय? रशसकमनाला मोहशवणारी ही गीते 
महाराष्ट्राला भावली ती यामुळेच. 
 

‘इनामदार’ हे अण्णा भाऊां चे एकमेव नाटक. त्यातही खेड्यातील ‘सावकारी पाि’ ितेकऱ्याांभोवती 
कसे आवळले जातात आशण माणसे गुन्हेगारीला काां प्रवृत्त होतात, आपल्या िायद्यासाठी धनदाांडगे त्याांचा 
कसा वापर करून घेतात याचे शवदारक शचत्र अण्णा भाऊां नी रेखाटले आहे. गमतीचा भाग असा की, या 
नाटकाचे प्रयोग मराठीत झाले नाहीत; परन्तु शहन्दी रांगभमूीवर मात्र हे नाटक लोकशप्रय ठरले! ए. के. 
हांगल वगैरे ‘डाव्या’ मांडळींच्या अशभनयाइतकेच त्याचे श्रेय अण्णा भाऊां च्या सकस लेखणीलाही द्यायला 
हव.े लोकनाट्यावर जबरदस्त पकड असलेल्या अण्णाांना नाट्यलेखन अवघड नव्हतेच. लोकनाट्यातील 



रसरिीत बोलीभाषा इथे न वापरता सावकार, कारकुराांना िोभेल अिी भारदस्त भाषा अण्णा भाऊां नी 
लीलया वापरली आहे याकडे मुद्दाम लक्ष वधेायला हव.े वारणाकाठच्या पशरसरात, वाटेगावात अण्णा 
भाऊां नी ग्रामीण महाराष्ट्रातील ितेकऱ्याांची, दशलत-िोशषताांची जी दुःखे समरसून पाशहली तीच या 
नाटकातही उमटावीत यात नवल काय? 
 

पोवाडे, गीते, नाटक या साऱ्यातून ज्या साम्यवादी शवचाराांचा, श्रशमकाांच्या समस्याांचा प्रभाव शदसून 
येतो त्या साम्यवादाची जन्मभमूी असलेल्या सोशवएत रशियाला जाण्याचे अण्णा भाऊां चे स्वप्न १९६१ साली 
जेव्हा प्रत्यक्षात उतरले तेव्हा आनांदाने ते पार हरकूनच गेले. एका सच्च्या श्रशमकाच्या कलावन्त मनाला 
शदसलेला रशिया ‘माझा रशियाचा प्रवास’ या छोटेखानी पुस्तकात आपल्याला भेटतो. या सांपूणव 
प्रवासवणवनाचा ढाचाच पार वगेळा आहे. मॉस्कोतील लकवा बाकूतील पयवटनस्थळे, सौंदयव या वणवनापेक्षा 
अण्णा भाऊ अशधक रमतात ते शतथल्या माणसाांच्या अांतरांगात. मॉस्कोतील ‘सोशवएत स्काय’ हॉटेलात प्रथम 
भेटलेले दुभाषी डॉ. बारशनकोव, लेशननग्राडच्या मराठीच्या प्राध्याशपका ताशतयानाबाई, लेशननग्राड 
शवश्वशवद्यालयातील शवद्याथी, रस्त्यावरील सामान्य नागशरक, अण्णा भाऊां ना ‘िाहीरे अझीज’ म्हणणारे 
बाकूमधील डॉ. हमीद, या सवांिी आत्मीयतेने साधलेल्या सांवादातून अण्णा भाऊां ना रशियातील ‘माणूस’ 
पाहायचा होता. पे्रमात पडलेल्याला शप्रय व्यक्तीचे सारेच सुांदर वाटते. अण्णा भाऊ साम्यवादाच्या पे्रमातच 
पडल्यामुळे त्याांना रशिया म्हणजे भलूोकीचा स्वगवच वाटला हे त्याांच्या प्रवासवणवनातून जाणवतेच. परांतु 
साम्यवादी देिातील सामान्य माणसाच्या खोल मनात दडलेले सत्य िोधण्याचा अण्णा भाऊां चा प्रामाशणक 
प्रयत्न आपल्या वगेळेपणाने अशधक काळ स्मरणात राहतो. 
 

साम्यवादी रशियाला भेट देण्याची सांधी अण्णा भाऊां ना बरीच उशिरा (१९६१ साली) शमळाली 
असली तरी साम्यवादािी त्याांची ओळख १९४०च्या आसपास झालीच होती. िोशषताांना िोषणमुक्त 
करण्याचे, एक स्वतांत्र माणसू म्हणून स्वाशभमानाने जगण्याचे आश्वासन देणारे साम्यवादी तववज्ञान त्याांच्या 
मनात खोलवर ठसले आशण हा ठसा त्याांच्या साशहत्यावर आशण सवाशधक स्वरूपात त्याांच्या लोकनाट्याांवर 
उमटलेला आढळतो. आपल्या भोवतालच्या बदलत्या वास्तवाचे आशण बदलत्या सामाशजक जाशणवाांचे भान 
ठेवनू जो साशहत्यप्रकार जन्म घेतो तो त्या त्या समाजाच्या जनमानसाची पकड घेतो या वस्तुस्स्थतीचे उत्तम 
उदाहरण म्हणून अण्णा भाऊां च्या लोकनाट्याांचा शनदेि करता येईल. तमािा हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या 
लोकजीवनाचा अशवभाज्य घटक आहे. साऱ्याच लोककलाांशवषयी असे म्हणता येईल. १९ व्या ितकाच्या 
अखेरीला मुांबईसारख्या िहराला बाळसे आल्यावर, ग्रामीण महाराष्ट्रातून गशरबीने गाांजलेल्याांचे लोंढे 
मुांबईकडे येऊ लागले. आपल्या ‘काळया आई’ला आशण कुटुांशबयाांना गावाकडेच ठेवनू िहरात आलेली ही 
बहुसांख्य मांडळी शगरण्याांमध्ये भरती होऊन ‘शगरणगावा’त एकमेकाांना धरून राशहली, शगरणीनजीकच्या 
झोपडपट्टट्याांच्या आश्रयाला गेली. ‘शगरणोदया’िी जमवनू घेण्याचा प्रयत्न ती मांडळी करीत असली तरी 
त्याांच्या मनाचा साांधा गावािीच जोडला होता. 
 

अिा मांडळींपैकीच एक असलेले, मोरबाग शमल्समध्ये राबणारे अण्णा भाऊ शगरणगावच्या, 
शगरणीकामगाराांच्या नव्या समस्याांना सरावत होते, िोषणाला सामोरे जात होते. श्रशमकवगाच्या िोषणाला 
वाचा िोडून, त्याांच्या सांघशटत िक्तीला जागृत करणारे ‘लाल बावट्या’चे साम्यवादी शवचार ऐकत होते, 
पचवीत होते. अिावळेी बालपणापासून ज्याांची सांगत लाभली त्या लोककलाांच्या, मुख्यतः तमािाच्या, 
नव्या रूपाचा साक्षात्कार अण्णा भाऊां ना झाला. या सांदभात डॉ. सदा कऱ्हाडे याांनी ‘अण्णा भाऊ साठे सांदभव 
ग्रांथा’तील आपल्या लेखात माांडलेले शवचार उद्धतृ करणे आवश्यक आहे. ते म्हणतात, “परांपरागत 



तमािाची सुरावट घेऊन अण्णा भाऊां नी िाशहरीची नवी सजावट केली. या अथाने की, पोवाडे, लावण्या, 
गीते, गण, वग इत्यादी रचनाबांध त्याांनी स्वीकारले, परांतु त्यात नवा आिय भरला. हा नवा आिय 
समकालीन होता, वास्तवाशधशष्ठत होता. तसाच भशवष्ट्यदिीही होता. त्यामुळे या परांपरागत कलेला नवी 
प्रशतष्ठा शमळाली. िाशहरीची ही नवी सजावट ‘लोकनाट्य’ या अथवपूणव नावाने ओळखली गेली. िाहीर 
अण्णा भाऊ साठे याांचा कलावन्त म्हणून आदर करायचा तो लोकनाट्याचे प्रवतवक म्हणूनच.” 
 

इथे ‘लोकनाट्य’ या नावाशवषयी साांगायला हव.े पाां. तु. पाटणकर याांनी ‘लोकराज्य’च्या 
‘लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे शविषेाांका’त (१ नोव्हेंबर १९९३) साांशगतलेली आठवण थोडक्यात अिी : 
सांयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ऐन भरात आली होती. मुांबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याची योजना जोर धरत 
होती. अिावळेी ‘लाल बावटा कलापथका’द्वारे िाहीर गव्हाणकर, िाहीर अमर िखे आशण िाहीर अण्णा 
भाऊ साठे ही त्रयी उभा महाराष्ट्र जागवीत आशण गाजवीत होती. कलापथकाच्या तमािाांना हजारोंनी 
माणसे बैलगाड्या जोडून येत होती. मुांबईत मदैाने तुडुांब भरत होती. त्यामुळे चवताळलेल्या मोरारजीभाई 
देसाई याांनी तमािावर बांदी घातली! त्यावर अण्णा भाऊां नी डोके लढवले. त्याांनी ‘माझी मुांबई’ हा वग 
लाखोंच्या समुदायापुढे सादर करताना प्रारांभी जाहीर केले की मायबाप सरकारने तमािावर बांदी आणली 
आहे, म्हणून आज आम्ही आपल्यासमोर ‘माझी मुांबई’ हे लोकनाट्य सादर करीत आहोत! टाळयाांच्या 
कडकडाटात आशण पोशलसाांच्या उपस्स्थतीत तमािाचे ‘लोकनाट्य’ असे बारसे करण्याचे एक ऐशतहाशसक 
कायव अण्णा भाऊां नी केले व आपल्या शमशश्कलपणाने त्याांनी िासनाला हात चोळीत बसायला लावले. 
 

अण्णा भाऊां नी तमािाचे केवळ नावच बदलले नाही तर त्याांचे अांतरांगही पार पालटून टाकले. 
पारांपशरक तमािात गण, गवळण, बतावणी, सवालजबाब, वग असे घटक असतात. ‘गणा’ मध्ये गणेिवांदन 
आशण गणेिस्तवन असते. अण्णा भाऊां नी ही परांपरा मोडून ‘पशहल्या नमना’चा मान मातृभमूी, हुतात्मे, 
राष्ट्रपुरुष याांना देण्याचे बहुमोल काम केले. 
 

प्रथर् र्ायिचू्या चरणा 
छत्रपती नशवबा चरणा 

स्र्रोनि गातो । कविा ॥ 
 

म्हणणाऱ्या अण्णा भाऊां नी एक अशभमानास्पद बदल करून आपल्या राष्ट्रपे्रमाला साद घातलीच; 
परांतु तमािाकडे, अगदी प्रारांभापासून पाहण्याची, एक नवी दृष्टी शदली. 
 

गणानांतर येत असे गवळण. परांतु मथुरेच्या बाजाराला शनघालेल्या गवळणी आशण त्याांना 
अडशवणारी कृष्ट्ण-पेंद्याची जोडगोळी याांना अण्णा भाऊां नी वगळूनच टाकले! कारण त्या सांवादाांतून 
मनोरांजन होत असले तरी त्यात पाांचटपणा आशण अश्लीलताच अशधक असे. ‘समाजपशरवतवनासाठी आशण 
क्रान्तीसाठी लोकरांजनापेक्षाही लोकशिक्षणाची आवश्यकता असते हे भान ठेवनू अण्णा भाऊां नी लावणी 
आशण तमािा या रांजनकलेला लोकशिक्षणाकडे वळशवण्याचा प्रयत्न केला!’ डॉ. सदा कऱ्हाडे (लोकराज्य 
१ नोव्हेंबर १९९३) याांनी माांडलेले हे मत अिा बदलाांवरूनच शसद्ध झाले आहे. गणानांतर सरळ वगच सादर 
करण्याची कालानुरूप प्रथा अण्णा भाऊां नी सुरू केली. वगाच्या प्रारांभीच असलेल्या ‘म्हणणी’तून 
कथानकाचा पशरचय पे्रक्षकाांना करून देऊन त्याांची उत्सुकता वाढशवण्याचे काम त्याांनी सुरेख साधले. 
वगामध्ये येणारी परांपरागत राजाराणीप्रधान ही पाते्र बदलून त्या जागी ितेकरी-सावकार, कामगार-पुढारी 



अिी पे्रक्षकाांच्या दैनांशदन पशरचयाची वास्तव पाते्र आणली. पुराणातील कथा लकवा राजाराणीच्या काल्पशनक 
कथाांची जागा काळाबाजार, सावकाराने केलेली कजवदाराची नाडणकू, शगरणीकामगाराांचे िोषण, 
पुढाऱ्याांच्या भलूथापा, शनवडणुकीतील शहडीस राजकारण याांना देऊन अण्णा भाऊां नी क्राांशतकारक बदल 
केला आशण तो बहुजनसमाजात अशतिय रुचला. ही वस्तुस्स्थती कुणालाच नाकारता येणार नाही. 
 

तमािा म्हणजे स्त्रीच्या सौंदयाचे माांडलेले प्रदिवन आशण लावण्या म्हणजे त्या सौंदयाचा केलेला 
जास्तीत जास्त उन्मादी आशवष्ट्कार; ही व्याख्याच बदलून टाकण्याचे धाडसी पाऊल अण्णा भाऊां नी 
आपल्या लोकनाट्याांमधून टाकले. या काळात लोकनाट्यात स्त्रीपाते्र येतात ती ितेकऱ्याची बायको लकवा 
कामगाराची बायको म्हणून. आपले ठसकेबाज सांवाद खणखणीतपणे सादर करण्याचे काम ही स्त्रीपाते्र 
करतात तेव्हा ‘तमािातील कलावती’ म्हणून त्याांच्याकडे न पाहता लोकनाट्यातील एक आवश्यक पात्र 
म्हणूनच पे्रक्षक पाहतात, याचा इथे उल्लेख करायलाच हवा. तमािातील स्त्रीला ‘लोकनाट्या’त आणताना 
अण्णा भाऊां नी शतचा सन्मान शकती अबोलपणे आशण सहजपणे वाढशवला आहे! 
 

ितेकरी, कामगाराांच्या समस्या व अडचणी, दशलत-पीशडत-िोशषताांच्या व्यथावदेना त्याांनी 
चटपटीत आशण हृदयस्पिी सांवादाांतून श्रोत्याांपढेु माांडल्या आशण श्रशमकाांच्या एकजुटीचे सामथ्यव, 
अन्यायाचा प्रशतकार करू िकणारी सांघशटत िक्ती आशण शवषमतेच्या पलीकडे नेऊ पाहणारा साम्यवादी 
शवचार त्याांनी जनतेपुढे ठेवला. अण्णा भाऊां नी लोककलेचा उपयोग साम्यवादाच्या पक्षीय प्रचारासाठी 
केल्यामुळे त्याांच्या लेखनसामथ्याला मयादा पडल्या अिी टीका त्याांच्यावर केली गेली. ‘ते स्वतः काळावर 
आरूढ झाले; पण त्याांची लोकनाटे्य मात्र पक्षीय अशभशनविेामुळे काळाच्या मागेच राशहली’ असे मत पाां. तु. 
पाटणकराांनी (अण्णा भाऊ साठे सांदभवग्रांथ) नोंदशवले आहे आशण ते काही मांडळींना पटण्याचीही िक्यता 
आहे. परांतु त्याचवळेी डॉ. सदा कऱ्हाडे याांचे मतही शवचारात घ्यायला हव.े ‘ऐशतहाशसक दृष्ट्ट्या िाशहरी 
आशण तमािा या दोन शभन्न कला मानल्या गेल्या. वीररसप्रधान ती िाशहरी आशण िृांगाररसप्रधान तो तमािा. 
समाजपशरवतवनािी व राजकीय क्रान्तीिी तादात्म्य पावनू समाजातले चैतन्य िुलशवण्याचे कायव िाहीर 
करतो, तर िृांगाराचे आकषवण ठेवनू जनमानसातील शवकाराांना चेतशवण्याचे कुिल कायव तमासगीर करतो, 
असा परांपरागत समज होता. परांतु अण्णा भाऊां नी हा समजच बदलून टाकला. तमािाची रांजनकलाही 
लोकशिक्षणाकडे वळशवता येते, हे भान ठेवनू त्याांनी नव ेतमािहेी शलशहले.’ मनोरांजनातून समाजप्रबोधन 
कसे करता येते याचा वस्तुपाठच खरे तर अण्णा भाऊां नी समाजापुढे ठेवला. याबाबतची मतशभन्नता गृहीत 
धरूनही एवढे मात्र शनशितच म्हणता येईल की लोककलेला कालानुरूप करण्याचे ऐशतहाशसक मोलाचे 
कायव करून अण्णा भाऊ साठे ‘लोकनाट्याचे जनक’ ठरले आशण त्याांचे ते स्थान धु्रवताऱ्याप्रमाणे अढळच 
राहील. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोवाडा व िावणी 
 
  



गण 
 

प्रथम मायभचू्या चरणा 
छत्रपती शिवबा चरणा 

स्मरोशन गातो । कवना ॥ धृ ॥ 
 

स्वराज्य माझा जन्मशसद्ध हक्क करुशनया गजवना 
लोक उठशवला जागा केला त्या लोकमान्याांना 

कशठण काशळ राष्ट्रनौकाांना 
मागव दाखवीला तयाांना 

देिा शदली ज्याांनी पे्ररणा ॥ १ ॥ 
 

क्राांशतकाशर वीराांना आशण त्यागी हुतात्म्याांना 
देिासाठी देह शझजशवला त्या नररत्नाांना 

महाराष्ट्र भचू्या भषूणा । 
पणा लावुशनया प्राणा । 

अर्षपयले ज्याांनी जीवन ॥ २ ॥ 
 

आठवनू मनी ही िुभनामे करुशनया स्तवना 
आशिवाद मागतो आम्ही गावया कवना 

सभापती आशण सुजना 
कलावांत आशण रशसकाांना 
स्िूर्षत द्याशव हीच प्राथवना 

 

 
  



मिाराष्ट्राची परांपरा 
 
महाराष्ट्र मायभ ूअमुची । मराठी भाशषकाांची । सांत महांताांची । ज्ञानवांताांना जन्म देणार । 
नररत्नाांचे शदव्य भाांडार । समरशधर घेत शजथे अवतार ॥ जी ॥ 
िौयाची अजरामर महती ॥ आजशह नाांदती । सह्ाचलावरती । मावळा दख्खनचा 
राहाणार । स्वाशभमानाथव शजणे जगणार । मराठा मानी आशण शदलदार ॥ जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

सह्ाशद्र पसरला शजथे िषेासम शगरी ॥ 
दौलत घेऊशन सत्तावीस गड शिरी ॥ 
भेसूर कड्यावर बुरुज पहारेकरी ॥ 
ताड, माड, सागाची झाडे त्याांच्या िजेारी ॥ 
कळशकचे बेट आकािात झुकाांड्या मारी ॥ 
करवांदी, बाभळ आशण बोरी । शचल्लार कशठण काटेरी 
खाली सुपीक ितेी जशमन काजळापरी ॥ 
महाराष्ट्राची ती ितेसरी । सुवणव आशण भवूरी । 
कापूस, ऊस, गुळभेंशड, तूर, शतळ, हवरी ॥ 
काराळा िुले गोशजरी । उधळून महाराष्ट्रावरी । 
राळयाचे लोंब पुढे लवनू मुजरा करी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
महाराष्ट्राच्या अांगणात । सशरता या खेळ खेळत ॥ 
पांचगांगा िीतल िाांत । महाराष्ट्रा िाांतवीत ॥ 
कोयना कृष्ट्णा चालत । घालून हातामध्ये हात ॥ 
जाऊनी पुढे धावत । आांध्रलाशह कुरवाळीत ॥ 
वारणा वाहे वगेात । वायूला लाजवीत ॥ 
पैठण परभणीत । गोदाचे रमले शचत्त ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
ही अवनी आशदवािाांची । कोशळ शभल्लाांची । माांग रामोिाांची । 
कैक जातींची प्राणाहुशन प्यार । परांपरा ज्याांची असे अपार । 
पुढे िाहीर तीच गाणार ॥ जी ॥ 

  



चौक दजसरा 
 

आम्हाला चीड दास्याची । जुलमी सते्तची । परचक्राची । 
इशतहास साक्ष देत याला । करुशन आम्ही जबरदस्त हल्ला । 
अन्यायाचा कडेलोट केला ॥ जी ॥ 
सांस्कृत भाषेचे मानी । शवदे्यचे धनी । एकदा त्याांनी । 
एक अन्याय केला अशत घोर । मराठी असुन आमुची थोर l 
दडपून केले शतला कमजोर ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
ज्ञानाच्या मक्तेदाराांनी कट पहा केला ॥ 
ती ठेकेदारी तगवनू पुढे नेण्याला ॥ 
मानून हीन मराठीला । सांस्कृतचा पगडा बसशवला । 
प्रगशतचा मागव रोशखला । महाराष्ट्र दीन जाहला । 
अांतरला मायबोशलला । इशतहास, पुराणे, वदे शदसेना त्याला ॥ 
महाराष्ट्र सांस्कृतीला । हा राहु ग्रासु लागला । 
अांधार पूणव दाटला । पशर त्याशह कशठण समयाला । 
ज्ञानेश्वर सांत पैठणी आले उदयाला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
घनघोर महाराष्ट्राची । ज्ञानेश्वराांची गजवना । झाली ॥ 
सांस्कृत भाषेची लभत । करुशन आघात । त्याांनी िोडीली ॥ 
ती माय मराठी बोली । बाहेर काशढली । स्वैर सोडीली ॥ 
अज्ञाना, दीन दशलता । भगवद्गीता । त्याांशन वदशवली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
दाांशभकािी अशत दुदवमशनय लढा त्याांशन शदधला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
अन्यायावशर मात करोनी त्याांनी त्या समया । 
आमुची मराठी अम्हा शिकशवली परतुन बोलाया ॥ 
तो सांत राणा हो श्रेष्ठ । साहुनी कष्ट । दांडण्या दुष्ट । 
या अवनीवर अवतरला । भषूवनू महाराष्ट्राला । 
तो वांद्य झाला जगताला । 
शदले उघडुनी ज्ञानाचे कोठारशच आम्हाला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
एकनाथ, जनी, सांत, तुकोबा अभांग जे बोले । 



‘मराठा तेतुका मेळवा’ रामदास वदले । 
 

(चाल बदलूि) 
 

थोर परांपरेचा रथ । ितके झुगाशरत । अखांड धावत । 
मोठ्या वगेाने पुढे आला । सह्ाद्रीवरी पठाराला । 
गातो मी त्याच्या पोवाड्याला ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
ते वीर मावळे गडी धन्य जाहले । स्वातांत्रयसांगरी करी िस्त्र घेतले । 
आशण प्रशतकाराचे कुां ड पेटवुन शदले । 
शगशरकां दराला उठशवले । गड कोटाांना हलशवले । 
शिवराय त्यात रणधीर । त्याशन घनघोर । 
कपारीतून लिग िुां शकले ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
मोंगलाांच्या साम्राज्याला । तोंड देण्याला । सज्ज जाहला । 
दख्खन सारा खडबडून उठला । बघून शदल्लीचा ऊर िुटला । 
आशदलिाशहचा धीर सुटला ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
औरांगजेब शिरजोर होऊन आला ॥ 
आशण आशदलिाहीची जोड शमळाली त्याला ॥ 
थैमान त्याशन माांशडला । लुबाडून मराठी मुलखाला । 
पोसाया जुलुमिाहीला । साम्राज्य शदल्लीचे दख्खनवर करण्याला ॥ 
लुटालूट जाळपोशळला । सीमा नसे अत्याचाराला । 
अब्रचेू शजणे जगण्याला । नाही आिा उरली कोणाला । 
मरणाची पसरली छाया चारी बाजूला ॥ 
जुलुमाच्या मध्यरात्रीला । 
तेव्हा स्वातांत्रयाचा वारा वाहु लागला ॥ 
लोटून ढग बाजूला । 
मावळा तारा होऊशन चमकू लागला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
मेघापरी हाक देते झाले शिवाजी । मग उठे तानाजी । 



बशहजी शन येसाजी । हांशबरराव आशण बाजी । मालसुरे आले सूयाजी । 
हो मावळे मदव रणगाजी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
करवांदीपार लझगलेली । ऐकुनी हाक हषवली ॥ 
दरडीने जाांभई शदली । कळकाने मान डुलशवली ॥ 
शकल्ल्याने धाप टाशकली । बुरूजाने बाहु उभवीली ॥ 
त्या भयाण जाळीखाली । तलवार चमकू लागली ॥ 
घोड्याची टाप वाजली । वर धूळ उडू लागली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
राखाया या महाराष्ट्रा । उठे मरहाठा । रण करण्याला ॥ 
भइुकोट शकल्ल्याच्या तटा । मारुनी रट्टा । पाडू लागला ॥ 
पट्टा घेऊन रोशखल्या वाटा । वैऱ्याचा शपट्टा । त्याने पाडीला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
रणधुमाळीमध्ये हेटकरी रक्ताने नाहला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
तोरण्यावरी स्वातांत्रयाचे तोरण बाांशधयले । 
पुरांदर, रायगड, पन्हाळा शकल्ल ेसर केले ॥ 
मोंगली सैन्य पेंढार । देऊशन त्या मार । केले बेजार । 
औरांगजेब नमशवला । शदल्लीरखान दमशवला । िाशहस्तेखान िाशसला । 
मदव मावळा शनभवय लढला बुरुजा बुरुजाला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
सह्ाद्रीच्या शिखरावरूनी िेकु दूर नजरा । 
पाहू चला त्या महाराष्ट्राच्या अलजक्य आरमारा ॥ 

 
चौक लतसरा 

 
आांग्ऱ्याांचे मोठे आरमार । सागरावर । करी सांचार । थरथरे ऊर 
बघून त्याला । कान्होजी आांगे्र शसमेवरला । महाराष्ट्राचा बालेशकल्ला ॥ जी ॥ 
महाराष्ट्र करण्या पादाक्राांत । इांग्रजी बेत । झाला शनशित । 
मुांबईतून शनवाणीचा । तळकोकणात शिरण्याचा । महाराष्ट्राला ग्रासण्याचा॥ जी ॥ 
हेरशगरी िां द शितुरी । यत्न नाना परी । करुशन ही सारी । 
समया समयास शविल ठरली । आांग्ऱ्याांची िौज शबनीवरली । 
इांग्रजाांपुढे नाही हरली ॥ जी ॥ 



 
(चाल बदलूि) 

 
कोकण समुद्रकाठ । जांगल झाडी घनदाट ॥ 
त्या गोव्यापासून थेट । कुलाब्याला शभडे जो नीट । 
चौबुरजी शकल्ल ेभइुकोट । त्यावरील तोिा अिाट ॥ 
बेलाग बुरूज बेिाट । वैऱ्याला मृत्यूची वाट ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
एके शदविी अरबी सागर । होऊन स्स्थर । होता झोपला ॥ 
आशण त्याच्या उिािजेारी । मराठा गडकरी । होता बैसला ॥ 
तोिेत घालुनी गोळा । लावुनी डोळा । पहारा करण्याला ॥ 
त्या िाांत मध्यरात्रीला । कराया हल्ला । इांग्रज आला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
चाहूल तोिखान्याला त्याची लागली ॥ 
गडगड गडाट गडावर तोि घनगजवली ॥ 
सतराि ेसत्तावीस साली । सागराची झोप उडाली ॥ 
ताांडेल, भांडारी, कोळी । आांग्ऱ्याांची आरमारी िक्ती रणी उतरली ॥ 
चौिेर धाव ूलागली । इांग्रजी आरमाराां तुडशवत पायाखाली ॥ 
सागरी झुांज सुरू झाली । मराठ्याांनी झेप घेतली । 
जोराची धडक माशरली । इांग्रजाांची ‘डबी’ नौका पालथी केली ॥ 
शकती मुांडकी तुटली त्या वळेी । पाण्यात पे्रते बुडाली । 
आशण लाटाांवरती टोपडी तरांग ूलागली ॥ 
रक्ताची लाली दयाला रांशगन आली ॥ 
इांचवडव साहेबाची दाणादाण उडाली ॥ 
मराठ्याांची सरिी झाली । गोऱ्याांनी िसे्त्र सोशडली । 
टाकून रण माघार त्याने घेतली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
मावळे लढाईत ददी । दयावदी । करून गदीला ॥ 
मारुनी मार शबनतोड । साहेबाचा मोड । लढाईत केला ॥ 
शरप ुनाही पुढे येऊ शदला । त्याने रोशखला । शवजयदुगाला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 



पराजया मग पदरी घेऊनी क्षणभर दम घ्याया । 
गोऱ्याांनी गाठली मुांबई जखमा बाांधाया ॥ 
शवजयदुगापढेु शवजशय जाहले मराठी झुांझार । 
मागे परतले महाराष्ट्राचे शवजयी आरमार ॥ 
त्या शविाल नौकाांवरून । गोव्यापासून । करी भ्रमण । 
तेजाळ त्याांना पाहून । आशण मनी मुग्ध होऊन । आनांदे मागे जाऊन । 
आांग्ऱ्याांच्या आरमारा नशदपशत मागे देता झाला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
सन अठराि ेसत्तावनचा चौक ये पुढचा । 
पारतांत्रयातील बांडाचा आशण सिस्त्र क्राांतीचा ॥ 

 
चौक चौथा 

 
इांग्रजी कारकीदीचा । परदास्याचा । वृक्ष गुलामीचा । धरुनी मूळ आला वर वगेात । 
कां पनी अांमल बसला भारतात । राष्ट्र सांपूणव पडले बांदात ॥ जी ॥ 
त्याांनी आपलुी सत्ता स्थाशपली । जनता नाडली । पार तांग केली । दरारा बसवनू 
साऱ्या देिात । लहद पशर पुन्हा उठला त्वषेात । अठराि ेसत्तावनच्या बांडात ॥ जी ॥ 
त्या वळेी एक अग्रणी । िूर स्वाशभमानी । चमकले रणी । सेनानी तात्या टोपेचे 
नाव । ज्याने ित्रूचा घेऊनी ठाव । माशरले कशठण घावामध्ये घाव ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
बांडाचा वणवा देिात जेव्हा पेटला । तो दाशह शदिलेा जळत धाव ूलागला । 
लक्ष्मीबाई शहरकणी देऊशनया जोडीला । तात्याला महाराष्ट्राने रणी लोटला । 
वुइांडहॅम गोऱ्या साहेबाला । वढूेन मार त्याने शदला । बहाद्दराने कानपूरवरती 
ताबा बसशवला । मग मोठी िौज घेऊशन झाांशिला गेला । ग्वाल्हेर आशण कास्ल्पला । 
जोराचा लढा त्यानां शदला । बांडाचा मोड पशर झाला । अपयि आले तात्याला । 
धारातीथी लक्ष्मीबाईनी देह ठेशवला । पुढे हासत तात्या टोपे िासावर गेला । 
दख्खनचा दीप तो उत्तरेत मालवला । तुम्ही िाांत ऐका वृतान्त पुढे घडलेला । 

 
(चाल बदलूि) 

 
डोंगरात डरकाळी शदली । आरोळी झाली । उमाजी आला 
जळी, स्थळी, स्वप्नामाजी । शदसे उमाजी । आांग्ल सते्तला ॥ 
तोडण्या बेड्या दास्याच्या । परक्या सते्तच्या । प्रशतकाराला 

 
(चाल बदलूि) 

 
उमाजी नाईक आला । झाला गलबला । धडकी कैकाला । 



भरली, ित्रूला कां प सुटला । उमाजीराव आला बाभळुसरला । 
जाहीरनामा जाहीर केला । आवातनां शदले त्याने सकला । 
उठशवले माांग रामोिाला । इांग्रजाशवरुद्ध लढण्याला । गोरा सैशनक 
पहारेवाला । भयभयीत झाला बघुन त्याला । बांदूक टाकून पळत 
सुटला । शवजारसुद्धा जड झाली त्याला । मलॅकटॉि साहेब 
घाबरला । गशनमी काव्यानां उमाजी आला । साहेबाचां भसु्काट 
पाडायला हो माळानां दादा ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
शवश्वासघात जाहला । नाईक पकडला गेला ॥ 
इांग्रजाांनी िासावर त्याला । देवोनी दम घेतला ॥ 
गाजवनू महाराष्ट्राला । रामोिी धन्य तो झाला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
वासुदेवराव बळवांत िडके िडकला ॥ 
उलथाया परकी सते्तला । 
सिस्त्र बांडाचा कयास त्याांनी केला ॥ 
महात्मा िुले लाभले महाराष्ट्राला ॥ 
अन्याय शनवारुशन न्याय द्याया दशलताला ॥ 
शटळकाांनी घालुनी साद लसह उठशवला ॥ 
उन्मत्त गोऱ्या गजाला । शनभवय इिारा शदला ॥ 
‘पळ काळे कर लवलाही केसरी आला’ ॥ 
थाांबवनू मुळिी, शबळािीच्या सत्याग्रहाला ॥ 
त्या बेचाळीसच्या साताऱ्याकडे चला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
बांदूक ठासून उठे ितेकरी । तेली, ताांबोळी । 
गुलामशगरीची होळी पेटवनू मग मारी गोळी ॥ 
नाांगर सोडून कुळव सोडून मोहशह सवांचा । 
मालक होउशन शमरवु लागला तो महाराष्ट्राचा । 
त्याांनी ग्रामराज्ये स्थाशपली । नाकी बसशवली । साताऱ्यात पशहली । 
अिक्य आज असलेले । ते ितेकऱ्याांना शदसले । त्याांनी िक्य करून दाशवले । 
ितेकऱ्याांचा सहाय्यक वाली सह्ाद्री झाला । महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती 
नेण्याला ॥ िचेाशळसचे पवव क्राांशतचे हलवी शवश्वाला । 
ते पहाण्याला मुांबापुरीला सारे चला चला ॥ 

 



चौक पाचवा 
 

एकोशणसि ेिचेाशळसाला । िेबु्रआरीला । मुांबई बांदराला । 
बांडाचा खलािाांनी केला । गुलामी िृांखला तोडण्याला । 
त्यागाचे पेटशवले कुां ड धरून धीराला । धड धड धडा धावुशन त्यासांगां । 
कामगार चांग । बाांधुनी, दांग रणावर झाला ॥ जी ॥ 
महायुद्ध गेले सांपून । रक्तमांथन । त्यात न्हाऊन । 
भारतीय खलािी आला भारतात । सुखाचे शदवस बघत स्वप्नात । 
घेऊन कैक आिा हृदयात ॥ जी ॥ 
त्या वळेी इांग्रज होते । जेते रणकते । मग कोण पुसते । 
लहदी खलािाांचा काय बशडवार । ‘सुवर’ म्हणूशनया होत सत्कार । 
आशण कमरेत लाथेचा मार ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
कहर झाला खलािाांना जीवनाचा कां टाळा आला ॥ 
स्वाशभमान चेतला त्याांचा मग धीर जरा वाढला ॥ 
खशलता पाठवनू शदला शनवाणीचा त्याांनी साहेबाला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
द्यावी वागणूक मानाची योग्य आम्हाला 
वतेन पुरे, कसदार अन्न खायाला ॥ 
आशण बांद करा त्या तुमच्या जुन्या खोडीला ॥ 
वाचून अिा खशलत्याला । ॲडशमरल गॉडफे्र शबथरला । 
रागाने लाल जाहला । डोईवर भवुया गेल्या दात आवळला । 
िें दारून नाक बटबटा पाहू लागला । 
उांदराने धमकी माांजराला । द्यावी तसे वाटले त्याला ॥ 
गालाच्या आत ‘बास्टर’ बोलू लागला । 
मांजूर मागणी नाही नकार धाडीला । 
खलािाांना चेव मग आला । एकवटून सवव िक्तीला ॥ 
सांपाचा सोटा घेतला । जुमानून वर पेशलला । 
साहेबाच्या डोक्यावर जोराने हाणीला ॥ 
तलवार कँपवर त्याांनी सांप सुरू केला । 
कॅसल बराकीमध्ये स्वस्थ बैसला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
पाहून असा प्रकार । इांग्रजी नूर । पालटला पार । 



टाशकले त्याांनी जुन्या डावास । ठकशवले जसे उमीचांदास । 
तसे उखडून द्याया खलािास ॥ जी ॥ 
म्हणती आम्ही सत्य साांगतो । तुमचे ऐकतो । मागण्या देतो । 
सांप पशर तुम्ही मागे घ्यावा । घोर हा प्रसांग टाळावा । 
जलशदने तुमचे म्हणणे कळवा ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
डावात खलािी आला । मुांबई बांदराला बेसावध झाला ॥ 
इतक्यात गोऱ्या साहेबानां । जाळां  टाकून । वढेा घातला ॥ 
सैशनक ठेशवला खडा । घेउशन रणगाडा । मिीनगनवाला ॥ 
िस्त्राचा शचमटा लावनू । दावा साधून । मग गुरगुरला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
वढेा केला आम्ही पुरा लढण्याची भोळी आिा तुम्ही नका धरू । 
सागर लढवनू नौका बुडवनू आरमाराचा नाि करू ॥ जी ॥ 
साववभौम सम्राट आम्ही नच समराांगशण कशध मागे शिरू । 
हट्टा सोडुन आम्हा हात जोडून िरण याव ेतुम्ही नका मरू ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
खलािाांनी मग िवेटची । शवनवणी केली देिाची ॥ 
काँगे्रस आशण लीगची । अन् लहदी क्राांशतकारकाांची ॥ 
कम्युशनस्ट, कामगाराांची । परांपरा थोर की ज्याांची ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
घनगजवना गगनी घुमली स्स्थरला सागर । 
खलािाांशन मग कां बर कसली करण्या सांगर ॥ 
मारा कराया मागे मुरडले शनभवय मदैानी । 
नाांगर टाकुनी नौका नाांगरल्या नौकानयनाांनी ॥ 
चमक, अमला, इांद्रधनुष्ट्य, आली आवांती । 
नटशल नमवदा, पांजाबासह सजली कलावती ॥ 
नाांगरून नौका आडल्या । तोिा चढल्या । नीट बैसल्या । 
गोळयाांनी लावाया धार । पोलादी करून शनधार । मग त्याांनी केला पुकार । 
ताजमहालावर तोिा रोखून मग बोले बोला । 
उठवा वढेा नातशर हा घ्या हा आला गोळा ॥ 
अथाांग अरबी सागर ऐकुन आनांद भरला । 



लाट आवरून, मान उांचावुन हळू हळू हसला ॥ 
खलािाांची ती हाक चहुकडे हवते दुमदुमली । 
मुांबापुरीच्या कामकऱ्याांच्या हृदयाला शभडली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
ती हाक ऐकता कामगार मग उठला ॥ 
खलािाांना सहाय्य करण्याला । 
सांपाचा घण मग त्याने हाती घेतला ॥ 
हादरले वायुमांडळ असा गजवला ॥ 
कारखाने आशण शगरण्याला । थाांबवनू पार यांत्राला । 
कारभार ओस पाशडला । सामसूम केले नगराला । 
इांग्रजाांनी लष्ट्करी कुमक आणली िहराला ॥ 
रणगाडा धाव ूलागला । 
आशण शवमान तळपू लागले कराया हल्ला ॥ 
कामगार आला रस्त्याला । उभारून भईुकोटाला । 
दमगीर केला शहसडून मिीनगनवाला ॥ 
तो शिवाजी पाकव ला हातघाईवर आला ॥ 
परळात प्रलय माांशडला । शवसरून देहभानाला । 
त्याांनी लालबागला लाल रांग आणीला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
त्याचे नयनी रस अग्नीचा लागे उसळाया । 
पूर होऊनी पुढे पातला वैरी शवतळाया ॥ 
भयाण झाली मुांबानगरी शवमाने वर उडती । 
शचरडाया जनतेला पोलादी गाडे धडधडती ॥ 
कामगार कोटावर चढे । होउनी पुढे । ठाकले खडे । 
धावते दुगव अडशवले । िोडाया लढू लागले । 
दाशरद्र्य लढू लागले । त्वषेाने शभडू लागले । 
रणाांगणी ते तुच्छ मानी डमडम गोळीला ॥ 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
राजरस्त्यावर शनज रक्ताचा सडा साांशडयेला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला । 

 
चौक सिावा 

 
महाराष्ट्र हा नव्या युगाचा बजावनू जगता 
समाजसत्ता आता मागतो स्वायत्त स्वाशधनता ॥ 



तो पाचाशर बुशद्धवाद्याांना । आशण जहालाांना । ितेकरी याांना । 
उभवु या ऐक्याची लभत । महाराष्ट्र करुशन सांयुक्त । 
दुःख दैन्य शदसेना जेथ । 
लोकिाशहचे नांदनवनशच करण्या या भलूा l 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
शजथे ना उरे कोशट जनाला जगण्याची भ्राांता । 
शजथे न थारा शनरकुां िा आशण त्याांची अहांता ॥ 
परक्याांनी पाशडले खांड । असुनी अखांड । केले शत्रखांड । 
तो शनझाम मराठवाड्याला । सालाझार िोषी गोव्याला । 
महाशवदभव वगेळा झाला । 
या िकलाांना या साांधू या, या, या, पुढे चला । 
महाराष्ट्राची परांपरा ती पुढती नेण्याला ॥ 
साद घाला वारल्याला, हेटकरी, कोळी, शभल्ला । 
अठरा पगड जाशतला बोलवा सांयुक्त करण्याला ॥ 
सालाझारासह नांगी शनझामी करोशनया नष्ट । 
एकभाशषक तीन कोलटचा शनमा महाराष्ट्र ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
साांधुनी मुांबई शविाल महाराष्ट्राला ॥ 
सांयुक्त होऊनी साथ देण्या दुसऱ्याला ॥ 
िजेारी महागुजरात शनमायाला ॥ 
आसाम, आांध्र, ओशरसा, शबहार, ताशमला ॥ 
त्या सांयुक्त कनाटका आशण केरळा ॥ 
स्वायत्ता देऊनी या साऱ्या घटकाला ॥ 
जमवुनी सारे हे तारे गुांिुनी माला ॥ 
या लहद देिाच्या गळयात घालायाला ॥ 
शवराट भारतीय सांघराज्य करण्याला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
बा महाराष्ट्रा हो जागा झुगारून शनद्रा । 
महाशवदभव गोवा, मराठवाडा सारा । साांधुनी देि हा । 
तीन कोलटचा प्यारा । ने पुढे थोर परांपरा । 
म्हणे अण्णा साठे घे मुजरा । धीराच्या धीरा । 
मराठी िाहीराांच्या िाहीरा ॥ जी ॥ 
 

 



  



स्तालिनग्राडचा पोवाडा 
 

चौक पलििा 
 
दशलताांचा आिाशकरण । रशियाचा प्राण । जनजांगी ज्यानां लढशवले रोस्तोव 
आशण खाकोव । रशक्षले लेशननग्राद मॉस्को नाझींचा काळ शतमोिेंको ॥ जी जी ॥ 
शितुरीची उठली डाकीण । बर्षलनहून । गेली चालून फ्रान्साचे पेताँ आशण डाला । 
धरून नॉवेवर पाय रोवला । शिस्स्लां ग वांदन करी शतजला ॥ जी ॥ 
भाांडवलदाराांना भीशत । क्राांशतची होती । म्हणून या मूर्षत । िरण गेल्या नाझी शितुरीला । 
देिद्रोहाचा कळस केला । स्वातांत्रय शवकून नाझीला ॥ जी ॥ 
फ्रान्सचे नीच पुढारी । कशरती शितुरी । चरचरा शचरी । मान फ्रान्सची, झाले बेइमान । 
कम्युशनस्टाांची मुरगळशल मान । म्हणुशन नालझचा झाला थैमान ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
अलजक्य प्रचांड पलटण असून फ्रान्सला ॥ देिद्रोही नेत्याांनी शतचा घात हो केला ॥ 
सामील झाले नाझीला ॥ पॉप्युलर फ्रां टचा धुव्वा आधी उडशवला ॥ मोठमोठे देि अशभमानी 
शदले िासाला ॥ कम्युशनस्ट पक्षावर वरवांटा शिरशवला ॥ शितुरीनां फ्रान्सचा खाांब 
पोखशरला ॥ शहटलरी हस्तकाांनी नांगा नाच माांशडला ॥ म्हणुन नाझी फ्रान्सवर आला । 
फ्रान्सचा वीर आडवाया पुढां धावला । नाही लाज राष्ट्रवाद्याांला । त्याांनी हुकूम मागाहून 
शदला । सारां सैन्य मागां घेण्याला । अन् येताना पाडू नका सोमवरीला पुलाला ॥ 
असल्या ह्ा काळया कृत्यानां नाझी सर झाला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
िस्त्रासे्त्र दारूगोळा भरून । बर्षलन हुकुमावरून । पॅशरस सर करून । शिरले युरोपात 
नाझी भडकून । कैक देि पायाांखाली तुडवनू । सांशगनी रक्तामधी बुडवनू ॥ 
रुमाशनया, फ्रान्स, बल्गेशरया । घेऊन सर्षवया । झेक, नॉर्षवया । लजकूनी गेले डेन्माकात । 
सवव देिात झाला आकाांत । सडुशन शकडे पडले कैक पे्रतात ॥ 
मग खूष झाला शहटलर । पाहून हे सारां । करी शवचार । म्हणे हे लष्ट्कर आमचे जोरदार । 
याने युरोपाला केले बेजार । आता मी साववभौम होणार ॥ जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
शहटलरी हुकूम मग सुटला हेस साहेबाला ॥ तुम्ही जाव ेगे्रट शब्रटनला । अन् साांगा 
सूत्रधाराला । बांद करतो आता लढाईला । पशर मान्यता द्यावी आजला । लजकलेल्या 
आमच्या युरोपाला । अन् गप् बसा एका बाजूला । आम्ही कशरतो रशियावर हल्ला । 
दडपून देतो कम्युशनस्ट भतू या वळेा ॥ हेर हेस डुलवी मानेला । ‘फ्युरऽऽर कबूल आहे 
मजला ।’ शहटलरी आज्ञा घेउशन हेस चालला ॥ जी जी ॥ 



 
(चाल पनहली) 

 
सोशवएटशवरोधी कट । उभाराया तट । उडाला िॅशसस्ट । स्कॉटलां डमध्ये पडला जाऊन । 
इांग्रजाांचा युद्धकैदी होऊन । कु्रद्ध झाले जन त्याला पाहून ॥ 
जनतेने केली पुकार । ऐका सरकार । हेस हा चोर । सांयुक्त कोटात त्याला खेचून । 
लोकिाहीचा ित्र ूसमजून । नाझी हा खास काढा ठेचनू ॥ जी जी ॥ 
 

चौक दजसरा 
 

(चाल पनहली) 
 
नाझीनी बेत मग केला । हेस पशर गेला । करू या म्हणे हल्ला । रशियाचा लाल कोट 
पाडून । सोशवएट लोकिाही मोडून । आशिया सारा घेऊ लजकून ॥ 
सन एकोशणसि ेएकेचाळ । मोठे जांजाळ । युद्धाचा काळ । जून बावीस तारखेला । 
नाझी सैन्याने हल्ला केला । मध्यरात्रीच्या सुमाराला ॥ 
अनाक्रमणाचा करार, मोडून पार । दरोडेखोर । अचानक शिरले युके्रन प्राांतात । 
कीव राजधानी घेऊन कबजात । कैक रणवीर पडले समरात ॥ 
दोन हजार मलै आघाडीला । नाझी उभा झाला सांशगनीवाला । एक कोट लुटारू हो तय्यार । 
घेऊन रणगाडे तोिा अपार । झाकला सूयव पडला अांधार ॥ 
रशियाचा प्राण स्ताशलन । बोले गजूवन । हात त्याचे दोन वोरोशिलोव शतमोिेंको उठले । 
लाल िौजेला हुकूम सुटले जण ूसागरी तुिान उठले ॥ जी ॥ 
दुांदुशभ झडे मॉस्कोत । नाद गगनात । गेला दुमदुमत रूस खडबडून जागा झाला । 
हात आपोआप बांदुकीला गेला, तय्यार वीर झाला ॥ जी ॥ 
सोशवएत छायेखाली रूस होता बसलेला ॥ शितुरीचे नाव नाही ठाव ेज्याच्या जन्माला ॥ 
लागला होता त्याचा डोळा नाझी वाटेला ॥ एवढ्यात आवाज त्याच्या कानावर आला । 
आशण वीर शसद्ध हो झाला । बाांधून िसे्त्र कमरेला । सोिाशलस्ट कोंदणी जन्म जयाचा 
झाला ॥ तो कसा स्वस्थ बसणार अिा वळेेला ॥ वगेाने पढेु तो आला । रोखूशन सांशगनी 
आडवा झाला नाझीला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल : नदल्लीच्या दरवाजाला) 
 
धावनू जाई नाझीवर । रशियाचा लाल झुांजार ॥ प्रशतक्राांशतचा भस्मासुर । गारद कराया 
पार ॥ चढशवत हल्ला अशनवार । शकती नाझी झाले थांडगार ॥ ित्र ूहोता सांख्येने िार । 
धुमाळीने धाव ेरणावर ॥ लाल िौज मारूनी मार ॥ लुटारूां चा घेई समाचार ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल : दागंटाची) 
 
जमवनाांनी मोठा जोर केला । शकत्येक गावात नाझी शिरला । रोस्तो अन् खाको सांग्रामाला । 



शकत्यके लाख नाझी ठार झाला । भाडोत्री शिपायाांिी मुकला । मग सेबास्तोपोल शकल्ला । 
घेण्याचा बेत त्याने केला । वेढा देण्याला शतकडे गेला । आठ मशहने हा शकल्ला लढला । 
अवसर शमळाला रशियाला । कडेकोट बांदोबस्त केला । मॉस्को िहराच्या आघाडीला । 
शतमोिेंकोने कोट रचला । सांघशटत करून िौजेला । सेबास्तोपोलचा शकल्ला । नाझीला 
खाली करून शदला । झाला तैयार झुांजण्याला । लेशननग्राड लढशवण्याला । ऐका म्हणे 
भाई ॥ जी जी ॥ 
 

चौक लतसरा 
 

(चाल पनहली) 
 
लजशकत िहराांपाठी िहर । नाझी शनिाचर । करीत अत्याचार । आले लेशननग्राद िहर 
भमूीत । अगशणत गोळया घेऊन पाठीत । पळती माघारी धूम ठोकीत ॥ 
परतला पुन्हा जमवन । आला धावनू । कोट पाडून । उपनगरात हल्ला केला । लाल सैशनक 
पुढे शभडला । पुन्हा लढाईला रांग चढला ॥ 
विेीत तोि धडधडे । पडशत लभताडे । अस्ग्न भडभडे । नाझीकडे यिकाटा झुकला । 
लाल सैशनक शखन्न झाला । शनरािा झडपी हृदयाला ॥ ३ ॥ 
 

(चाल : तव सर्ाि...) 
 
स्तालीन बोलला बोला । रणावरील लाल िौजेला । लेशननग्राद िहराला । लेशनन या 
पूज्य नावाला ॥ जशर नाझी पाय लागला । हे लाांच्छन आम्हा नव मनूला । हे वैभव 
कामकऱ्याांचे । सोशवएत श्रशमक जनतेचे ॥ आले लुटाया गुांड नाझींचे । कापाया काळीज 
आमुचे ॥ म्हणून आण घे समराांगणात । जोवरी ित्र ूरशियात । तोवरी िस्त्र हातात । 
घेऊन लढू अशवश्राांत ॥ गशनमाांचा करू शनःपात ॥ रक्ताचा थेंब िवेटला । अखेरीची 
गोळी कमरेला । तोववील मारा गशनमाला । वाचवा मायदेिाला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
हा बोल लाल वीराच्या हृदयी शभडला । सांतप्त जाहला त्वषे तयाला चढला । कडकडुशन 
मेघासम नाझीवर तो पडला । शनकराचा हल्ला चढशवला । बेशहम्मत केला । पुन्हा 
लढण्याला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
मग नाझी मॉस्कोला गेला । घनघोर सांग्राम झाला । शदली धडक लाल िौजेनां मागां 
हटशवला ॥ विेीपासूशन दोनि ेमेल उडवुशन शदला ॥ अगशणत बळी देऊशन घेतले 
खाकोला ॥ सहा लाख नाझींचा मुडदा पडला रोस्तोवला ॥ पे्रताांचा ढीग साचला । गोबले्स 
उभा वर झाला ॥ आशण साांगे सवव जगताला । आम्ही सर केले रोस्तोवला । सोशवएत 



राज्य आता बुडव ूवळे नाही त्याला ॥ घेऊन रोस्तोव खाकोला । नाझींच्या सैन्याने मोठा 
कहर हो केला ॥ जो जो गाव त्यानां सर केला । लाशवली आग मग त्याला । लोकाांच्या 
लुटशत धान्याला । जशर कोणी शवरोध हो केला । काशपती त्याच्या मानेला । लझगती शपऊन 
दारूला । अबलाांच्या लुटती िीलाला । कम्युशनस्ट म्हणून युवकाांच्या तोशडती हाताला । 
बलात्कार आशण खुनाला । नाही दाद अत्याचाराला । पराशजत रशिया जुलुमाने गशनम 
हो झाला ॥ जी जी ॥ 
सूड सूड िब्द देिात बुलां द केला ॥ शजथां शतथां गशनम नाझीला । जांगलात शदसू लागला । 
शबचकवी झुडुप मग त्याला । बांदुकीचा नेम झाडाने नाझीवर धरला ॥ मातीचा ढीग 
गशनमाांचा रांग रांगला ॥ दारूची शनिा गाडीला । सोडूशन रूळ लोळे एका बाजूला ॥ 
बुरुजावरचा पूल स्वचे्छेने गगनी तो गेला ॥ आपोआप साांधा बदलला । खाकोवची गाडी 
भेटली लाल िौजेला ॥ पाहून या उलथापालथीला । शवसरला नाझी भानाला । वशरष्ठाचे 
पत्र उिराटे वाचू लागला ॥ शपछाडीच्या नाझीची आिा नाही आघाडीला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
ओढे, खोडे आशण नशदनाले । झाडे जांगले । झुडूपशह बसले । गशनम होऊन शपछाडीला । 
नाझी शपछाडीवर करून हल्ला । कापी नाझींच्या िपेटाला ॥ जी जी ॥ 
पुढे शतमोिेंकोची िौज । उभारूशन ध्वज । उधशळत तेज । शपछाडीला गशनम सैन्य मारी 
लाथ । नाझीला धरून लाल शचमट्यात भलुशवला अरी त्याांनी रशियात ॥ जी जी ॥ 
 

चौक चौथा 
 

(चाल पनहली) 
 
रशियाची पोकळ लभत । नाझी िोधीत । शिरकावया हात । नाही पर कोठे वाव शमळाला । 
लाल िौजेचा जोर कळला । त्याांनी मग आपलुा मोहरा वळला ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
शजला वळसा घालून नदी वोल्गा आहे गेली । ती स्ताशलनग्राड नगरी शतच्या शतरी वसली । 
वर िडकत झेंडा लाल वैभविाली । ही झाशरस्स्तन होती पशहली । सतरा साली । 
बोल्िशेवकाांची मुकुटमशण झाली ॥ 
तो मणी घ्यावया शहरावनू िॉन हॉथ आला । दहा लक्ष नाझी िलटण त्याच्या मदतीला । 
त्यानां शतन्ही बाजूनां वढेा िहराला शदला । पुढे जो जो प्रकार झाला । साांगतो तुम्हाला 
या समयाला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
याांशत्रक सैन्य प्रबळ । मोठे पायदळ । शनिाण काळ । रणगाड्याांचा ढीग रचला । 



शवमान दाटले शवमानाला । आणीबाणीचा काळ आला ॥ 
स्ताशलनग्राडवर हल्ला । करण्याला आला । जमवनीवाला । बांदूक बायोनेट सैन्य अशनवार । 
रोखल्या तोिा अशडच हजार । आता स्ताशलनग्राड लढणार ॥ 
स्ताशलनचे सुटले िमान । उठा सारे जन । करा रक्षण । मायदेिाचे, रक्त साांडून । 
तसू अन् तसू जमीन लढवनू । असांख्य नाझी काढा कापून ॥ 
िहराचा रांग बदलला । पुन्हा रांग आला । शनराळाच झाला । झाले आशियाचे रणमदैान । 
नाझी िौजेचे घ्यावया प्राण । गाडाया बनले कब्रस्तान ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल : नदल्लीच्या दरवाजाला) 
 
िहराचे कराया रक्षण । बाांशधले कोट जनतेनां ॥ खांदकाशचया लभतीनां । 
नटशवले शतन्ही बाजूनां ॥ लेशननची ध्वजा उभारून । करावया देह कुबान । 
धावली अबला तरुण ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
लाल िौज होती तय्यार त्या वळेेला ॥ घेऊन स्तालीन नगराला । बाकूला जाण्याचा 
बेत नाझीला कळला ॥ मािवल शतमोिेंकोनां युद्धव्यूह रचला ॥ कारखाने नेले शपछाडीला । 
शपछाडीच्या बांदोबस्ताला । दहा लाख लाल सैशनक त्याने उभा केला ॥ तोिेची लावली 
राांग दरवाजाला ॥ चहूकडे शिपाई उभा केला । बांदुकी त्याांच्या खाांद्याला । शचलखत 
छातीला भाळी तारा िोभला ॥ रोशदमस्तेव्ह मध्य िहरात झुांज देण्याला ॥ शतमोिेंको 
होता उत्तरेला । िॅशसस्ट बगलेवर रोखून तलवारीला ॥ ऑगस्ट तेवीस तारखेला । दोन 
हजार नाझी शवमानाांनी हल्ला चढशवला ॥ पाखडली आग िहरावर पशहल्या हल्ल्याला ॥ 
पाऊण भाग िहराचा नाि जाहला ॥ सोशवएट िूर कामकरी नाही डगमगला ॥ पेटवनू 
घरादाराला । ज्यानां दग्ध भमूीचा टोला नाझीला शदला ॥ त्यानां पडक्या घरावर तोिखाना 
जाशगला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
िहराचा भाग भांगला । पाहून त्याला । शतमोिेंकोला । त्वषे आला, लालीलाल झाला । 
ित्रूवर प्रशतहल्ला केला । स्िूतीचा जाळ पेटवीला ॥ 
जमवन उठले जोरानां । तुिानी सैन्य । िस्त्रासे्त्र घेऊन । िहरावर नाझी तुटून पडला । 
पर कोटावर मारा केला । लभत पाडून आत शिरला ॥ 
मुसांडीनां घुसती जमवन । शतन्ही बाजूनां वाऱ्याप्रमाणां । लाल सैशनक आडवी त्याला । 
मारून आधी सांशगनीला । मुडद्याांचा मोठा ढीग रचला ॥ 
तोिेचा झाला भडीमार । पसरला धूर । आवाज रणावर चोशहकडे एक आरोळी आली । 
शकत्येकाांच्या गोळी उरी शिरली । पे्रते बहु शछन्नशभन्न झाली ॥ 
एकवटून सवव िक्तीला । जमवन आला । जुटीने केला हल्ला । 
वोल्गाचा पूल ओलाांडीला । आपल्याच मृत शिपायाला । 



तुडशवत िहरामध्ये शिरला ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
िॅशसस्ट िौजेचा लोंढा िहरामध्ये आला ॥ तो शवदु्यतगतीनां चहूकडे पसरला ॥ जेव्हा 
नाझी िहरामध्ये आला । सरास जनतेवर मारा सुरू त्यानां केला ॥ पशर प्रशतकार पुढे 
िारच वाढत गेला ॥ घनघोर युद्ध रस्त्याला । घरोघर बोळाबोळाला । मजला मजला 
नाझींच्या शवरुद्ध झुांजू लागला ॥ तोिेचा थर नाक्यावर गजूव लागला । लाल शिपाई 
शभडला मग त्याला । िस्त्राचा प्रहार िस्त्राने रोखू लागला ॥ शकती मुडदा पडला धरणीला । 
रक्ताचा सडा साांडला । त्यावरून नाझीवर मारा होऊ लागला ॥ जशर वीर आला भशूमला । 
जोम, शधमेपणा आशण शिस्त नाही शवसरला ॥ शजन्याखाली रक्तावर रडून मारी गोळीला ॥ 
आडवनू नाझी सैन्याला । वाचवाया लाल िहराला । शिकस्तीचा यत्न त्यानां केला । 
अपूवन पांचप्राणाला । शदपशवले साऱ्या जगताला । पशर जोर नाझींचा झाला । आिचेा शकरण 
भांगला । शनरािचेा अांधार आला । स्ताशलनग्राड पडले मृत्युिय्येला ॥ जग म्हणे धरले 
सूत त्याच्या नाकाला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
चमकली वीज उत्तरेला अन् प्रकाि पडला । जनसेनापशत शतमािेंको वीर गजवला । 
घेऊन िौजेला वोल्गा ओलाांडून आला । देऊन िहराला धीर । मग तो नाझीवर । 
कोसळून पडला ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
स्िूतीचा जाळ पेटला । स्ताशलन नगराला । पुन्हा जीव आला । 
िहरामध्ये झाला िौयव सांचार । नाझीचा कराया पूणव सांहार । 
चढशवला हल्ला त्याने जोमदार ॥ रणवीर रांगले रणी । 
भान नच मनी । नाझी तडिडूशन । धरणीला पडती शकशतक घायाळ । 
दाणादाण झाली ित्रूची िार । वाहू लागली रक्ताची धार ॥ 
जगी िूर शस्त्रया िार झाल्या । शकशतक होतील । शकतीक असतील । 
पशर शबनजोड रूसी ललना । उचलूनी कशठण बांदुकीला । गोळीपढेु 
मान करी अबला ॥ लावनू िसे्त्र कमरेला । शनघाली समराला । नाझी शचरण्याला । 
चमकली ललना लोकयुद्धात । घेऊशन तीव्र िस्त्र हातात । 
लाल रशियाच्या लाल राज्यात ॥ जी जी ॥ 
जी शदसली कामकरी तीच ितेावर ॥ ती शवमान चालवी उत्तम घोडेस्वार ॥ बांदूक 
मारी ती उभी आरमारावर ॥ धडधडा धाव ेती रेड आमीबरोबर ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 



लाल िौज दशलत जनतेची । जगत्क्राांतीची । शदव्य ज्योशत साची । जनतेची लभत उभी 
करणार । लोकिाहीचे युद्ध लढणार । िाहीर अण्णा भाऊ गाणार ॥ जी जी ॥ 
 

चौक पाचवा 
 

(चाल पनहली) 
 
पराशजत गुलाम िौजेला । आणी आघाडीला । युद्ध करण्याला । घ्यावया स्ताशलनग्राड 
िहर । जावया इराक इराणवर । पुन्हा मग लहद पेिावर ॥ जो जो हल्ला ित्रूनां केला । 
तो तो परतशवला । नाझी सांतापला । कराया ठार रशियाला । कपटयुद्धाचा कट रचला । 
तोंड नाही इशतहासी ज्याला ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
नाझीनी कपटनीतीचा खेळ सुरू केला । लाल वषे शदला नाझींनी आपल्या िौजेला । 
लाशवली सोशवएत शचन्हे रणगाड्याला । लाल रूप शदले शवमानाला हल्ला करण्याला ॥ 
दीपकाचा मोह पतांगाला । तसा मोह स्ताशलन नगराचा नाझीला झाला ॥ पुढे झेप घालू 
लागला । स्ताशलनग्राड घेण्याला । पशर गोळी लागनू कैक पडला धरणीला ॥ 
रणगाड्याखाली जमवन कैक रगडला । जनतेच्या अभेद्य िळीचा भेद नाही झाला ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
हजारो सोडी रणगाडे । यावया पुढे । तोि कडकडे । स्ताशलनग्राडमधून उडती । 
रणगाड्याांच्या लभती िुटती । जमवन त्याांच्या आत दडती ॥ 
असे रण झाले दारुण । रात्र अन् शदन । मशहने गेले तीन । युद्धाला खांड नाही पडला । 
िहराने मोठा शटकाव धरला । शहवाळा पार शनकट आला ॥ 
शतमोिेंको िॅशसस्टाांचा काळ । पेटवनू जाळ । युद्धाचा खेळ । पशवत्रा बदलून खेळे 
समरात । बुडवी नाझीला नाझी रक्तात । स्ताशलन नगराच्या अमर युद्धात ॥ जी जी ॥ 
 

चौक सिावा 
 

(चाल पनहली) 
 
पसरला बिव  चोशहकडे गाशरगार । त्याने अच्छाशदले सांगर झाले िुभ्र । आकािी रक्तरांगी 
शनिाण लहरे । त्याखाली जमले धुरांधर । रशियाचे प्यार । कराया शवचार ॥ 
खवळावा लसधू लकवा उठाव ेतुिान । उपटाव ेवृक्ष अजस्त्र त्यानां मुळातून । तसा प्रचांड 
हल्ला चढवनू । रशियाच्या भशूमवरून । द्याया हाकलून । नाझी सैतान ॥ 
देई वीर तोिेला बत्ती । गोळे कडकडती । जाउनी पडती । िोडुनी नाझींचा रणगाडा । 
गजवती दुसरी आघाडी उघडा । जगातील नाझी नाव काढा ॥ जी जी ॥ 



 
(चाल बदलूि) 

 
वोल्गाचे पाणी गोठले । बिव मय झाले । लिग वाजले । लाल सेनेला इिारा झाला । 
तारीख २० नोव्हेंबरला । नाझीवर चढाई करण्याला ॥ 
धावले सेनानी झुकोव । मेजर रोशदमस्तेव । मािवल वोरोशिलोव । स्ताशलन शतमोिेंको 
रशियाचे । मानव जातीच्या रक्षणाचे लढाया जांग लोकयुद्धाचे ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
बासष्टावी िौज रशियाची शनघाली चालून ॥ माऱ्याच्या जागा ित्रूच्या घेत शहरावनू ॥ 
शवध्वांस करी नाझीचा हल्ला चढवनू । सैरावैरा उधळी जमवना िस्त्र सोडून ॥ तोिेला 
शभडवले तोिखाने नेऊन ॥ जसा धुरळा उडवी पवन । ढग मोठमोठे लहरीनां । लकवा 
पाऊां स वळवाचा यावा चारी बाजूनां ॥ तसा धाव ेनाझीवर लाल पांचानन ॥ पकडाया 
चोर जमवन । टाशकला पाि पोलादी शतमोिेंकोनां ॥ दोन भाग लाल िौजेचे बनशवले त्यानां ॥ 
पाठशवले दोन्ही बाजूनां । एक वोल्गा नदी ओलाांडून । सुरोस्व्हकीनोला घेऊन । आला 
खाली अशत जलदीनां । तर उजवा भाग धावला चपल शवजेहून ॥ शनकाशनया व्हर्षचशनयातून । 
शचरस्काया घेऊन पुढां आला झपाट्यानां ॥ ते दोन्ही शमळाले परस्परा येऊन ॥ लाल 
अडशकवयात तीन लक्ष धरून जमवन ॥ ित्रूला मागे रेटून । शरचकोशवस्क मागे टाकून । 
सर केले मकॅ्झीमोस्स्क रेल्व ेस्टेिन । रेशदनोव बोल्सीयातून । जमवना शदले हाकलून । 
डाशगली तोि दार्षसका गावावरून ॥ पसरले चारी बाजूनां । जमवन रणगाड्याांची िौज 
वढूेन । पोबारा केला नाझीनां । तेलाचा साठा टाकून । रणगाडे तेल घेऊन । चालले 
पुढे रशियन । नाझी रणगाडा लाशवला नाझीमागनू ॥ अगशणत युद्ध-साशहत्य घेऊन 
रशियन । ित्रूला देत शपटाळून । नाल शचकच्या आग्नेय बाजूनां । जमवनी हल्ल ेउधळून । 
नाझीच्या तटबांदीत खीळ मारून । 
 

(चाल पनहली) 
 
स्ताशलनग्रादच्या पुढां । सैन्याचां कडां । नाझींची हाडां । मोडण्यास झाली होती सुरवात । 
पुढां काय घडला शतथां वृत्ताांत । साांगतो आता या चौकात ॥ 
चौिेर लाल तोिखाना । गजे दणादणा । रेटी जमवना ॥ आवळू लागला वगेे लाल पाि । 
उतरती कळा लागली त्यास । नाझींचा अांत आणी आसपास ॥ 
रशियाचे सेनासारांग । रणावर दांग । बाांधुनी चांग । कशरती तेजोभांग जमवनाांचा । रोखुनी 
मागव मदतीचा । चढवीती हल्ला शनवाणीचा ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
ज्याने ताांडवनृत्य करीत युरोप लजशकला ॥ व्हसायचा तह मोशडला । अशबशसशनया गुलाम 
बनशवला । स्पेनमध्ये फँ्रको स्थाशपला । सतरा शदवसा आांत फ्रान्सला पराभतू केला । 



चेंबलेन साहेबाला कडक ज्यानां दम शदला ॥ त्याच्या भोवती लाल िौजेचा कोट उभा 
झाला । बांदुकीच्या तुांब्यानां नाझी जजवर केला ॥ जी जी ॥ 
कुमकेचा मागव बांद झाला । अन्न पाणी शमळेना त्याला । बर्षलनचा आयव भकेुला । मेलेल्या 
घोड्याांची मढी खाऊ लागला ॥ धाव म्हणे माय बर्षलनी अिा समयाला ॥ एवढ्यात 
स्वार एक आला । देऊशन खशलता नाझीला वगेानां गेला ॥ सेनापती पॉलेस सायबानां 
खशलता वाचला ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल नदल्लीच्या दरबारात) 
 
या लाल सेनेला िरण । िस्त्र सोडून । ठेवा समरात । आम्ही वढेा शदला चौिेर । तुम्हा 
अहा आत ॥ औषध वस्त्र आशण अन्न । तुम्हा देऊन । वाचव ूप्राण । इतबारे तुम्हा वागव ू
राखू मान ॥ हा शनणवय शनवाणीचा । रेड आमीच्या युद्धनीतीचा । हा वाचा खशलता अन् 
साांगा शवचार तुमचा ॥ उत्तराची तारीख नऊ । नका जाऊ देऊ । कळवा जलदीनां । 
नच जाब द्याल तरी शनःपात करू सांपूणव ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
असा खशलता पाशहला वाचून । पॉलेस साहेबानां । ऊर दडपून । शतरशमरी आली खाली 
बसला । कां बर बसली धीर खचला । शवनािकाळ डोळयापढुां शदसला ॥ 
एवढ्यात रेशडयोवर । बोले शहटलर । िूर तुम्ही सारां । िरण नका जाऊ बोल्िशेवकाला । 
पाठव ूतुमच्या मदतीला । करा जांग लढा समराांगणाला ॥ 
तीन लक्ष तेहतीस हजार । नाझी लष्ट्कर । त्यात शिरजोर । शहटलरी भर शमळाली बघा 
त्यास । उत्तर त्याने शदले नाही रशियास । कारण झाले ते त्याांच्या नािास ॥ जी ॥ 
 

चौक सातवा 
 

(चाल पनहली) 
 
उत्तराची वळे सांपली नौबत झडली । नाझींच्या अांताांची घांटा वाजू लागली । रशियाची 
सांगीन सारी वर उचलली । नाझींचा कराया अांत । शनघाली जोरात । ित्र-ूहृदयात धडकी 
ती भरली ॥ 
उतरावया नक्िा नाझींचा । शनघाला रशियाचा । वीर वृत्तीचा । लाल सैशनक वीर वगेवान । 
भासला धनुष्ट्यावशरचा जण ूबाण । शनघाला नाझींचा घ्यावया प्राण ॥ 
ज्वालामुखी स्िोट जहाला । कडा कोसळला । लसह चवताळला । तुटून तो पडला नाझी 
सैन्यात । रणावर झाला मोठा आकाांत । मुडदा शकती पडला खाली रक्तात ॥ जी जी ॥ 
नाझीशह होता लढणार । सावरून िस्त्र । आला तो समोर । िस्त्राांचा खणखणाट उठला । 
कैद्याांचा हात पाय तुटला । शकत्येकाांच्या वमी घाव बसला ॥ 
घनघोर युद्ध समराला । झाला मोड झाला । नाझी मागे शिरला । पराभव ेआिाभांग झाला । 
प्रशतकार त्याचा थांड पडला । लाल िौजेचा हल्ला चढला ॥ जी जी ॥ 



 
(चाल दुसरी) 

 
चहुकडून लाल घणाांचा घाव सुरू झाला ॥ बिाचा थर रणावर । पे्रते त्यावर खच 
लागला ॥ पॉलेसने युद्ध करण्याचा शहय्या सोशडला ॥ िॅशसस्ट सैशनक समर सोडू 
लागला ॥ रुमाशनयन भाडोत्री िौजेला । अखेशरचा टोला बैसला । तवा िरण आले 
रशियाला । जो तो लाल िौजेचा बांदी होऊ लागला । कैद्याांची लागली माळ स्ताशलन 
नगराला ॥ जानेवारी वीस तारखेला । पॉलेस साहेबानां िस्त्र ठेशवले भमूीला ॥ सोळा 
सेनापतीसह िरण गेला रशियाला ॥ शनःपात नाझींचा झाला । िॅशसस्ट ढग शवतळला । 
स्टॅशलनग्राड तो चांद्र मोकळा झाला ॥ शगळलेल्या स्ताशलन नगराला । नाझीला मारून 
मार पुन्हा ओकशवला । शनकराचा चढवनू हल्ला । सोस्व्हएट िौजेने नाझी गारद केला । 
तीन लक्ष नाझींचा पर िडिा उडशवला ॥ जी जी ॥ 
रशियाचा लढनेवाला । धडधडा धाव ूलागला ॥ जजवर करून नाझीला । दौडीनां पुढे 
चालला ॥ घेऊन परत गावाला । आधार देई जनतेला ॥ लाल िकट त्यानां शभडशवला । 
रेझेवच्या तटबांदीला ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
िॅशसस्ट लभत पाडून लखडारा केला । रशियन सांशगनींचा पूर आत लोटला । तुडवीत 
शहटलरी वळेापत्रकाला । चढवनू रेझेवर हल्ला । त्याने बर्षलनला हादरा बसशवला ॥ 
सहा आठवड्यात सर करू रशिया हे स्वप्न । आशण नाझी िौज अलजक्य ही उपमा 
महान । ही दोन्ही िोल केली लाल सेनेनां । हासत वदने मृत्यु कवटाळून । स्वातांत्रय 
केले रक्षण । धन्य ते जन िूर रशियन ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
स्वातांत्रय ज्योशत राखाया । ती अखांड तेववाया ॥ कम्युशनस्ट चौकटीतून जनजांगी 
झुांज झुांजून ॥ मृत्युवर मात करून । तू कशरसी देिरक्षण ॥ पाहून तुझा हा त्याग । 
जग झालां  सारां जागां । यावया तुझ्या मागोमाग ॥ जी जी ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
दशलताांचा आिाशकरण । रशियाचा प्राण जनजांगी ज्यानां । लढशवले रास्तो आशण खाको । 
रशक्षले लेशननग्राद मॉस्को । नाझींचा काळ शतमोिेंको ॥ जी जी ॥ 
 

 
  



अमळनेरचे अमर िजतात्मे 
 

चौक पलििा 
 

ज्याने लोकिाशहचा हक्कच स्थापायाला । 
मरणावर केली चाल, नाशह डगमगला । 
शदले मोल शजवाचे ठाकुन मैदानाला । 
तो िूर श्रीपती पाशटल लहमतवाला । 

झेलूनी कशठण वाराला । रक्ताने उभा नाहला । 
तो मोहरा पडला समराला । 

लाल ध्वजेला शदमाखाने उांच ठेवुनी गगनाला ॥ जी ॥ 
 
मी त्याचा गातो पोवाडा । शजवाचा धडा । करुशन शदला लढा । महाराष्ट्रामध्ये खानदेिात । 
अमळनेरच्या भरल्या चौकात । गुांड कायद्याच्या नव्या राज्यात ॥ जी ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
शनवडून शदले जनतेने राष्ट्रवाद्याला ॥ मांत्री गेले शवसरून पार जनता आईला ॥ तेव्हा जोर 
आला अमळनेरच्या शगरणी मालकाला ॥ कौस्न्सलात त्याांचे कैवारी त्याच्या बाजूला ॥ 
घेऊशन त्याांच्या मदतीला । दडपून कामगाराला । आणून पार जेशरला । कायमचा काटा 
काढावा शवचार त्यानां केला ॥ जी ॥ 
युशनयनच्या कायवकत्याला । वचेून शगरणीच्या बाहेर िेकायला ॥ िखे नथुलाल या लढाऊ 
कामगाराला ॥ कामावरून जेव्हा दूर केला । युशनयनने त्याच वळेेला । एक खशलता 
पाठवनू शदला । मालकाला जाब शवचारला । चौकिीची मागणी केली वाद लाशवला । 
नाही काळा कायदा मोशडला । रीतसर अजव पाठशवला । काँगे्रसचे मजूर मांत्री नांदासाहेबाला ॥ 
गृहमांत्री मुरारजीभाई देसाईला ॥ अन्याय शनवारून न्याय द्यावा आम्हाला ॥ जी ॥ 
 

(चाल डोंगरात नडरकी नदली) 
 
मांत्रयाांची घेतली भेट । पाशहली वाट । िाांत राहून ॥ गेला काळ सहा मशहन्याांचा । 
डोळा मांत्रयाांचा । होता झाकून ॥ कोपला सारा कामगार । झाला तयार । 
धीर धरून ॥ घेई मग शनवाणीचा । कौल सांपाचा । एक होऊन ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
िूर अमळनेरचा कामगार खवळला ॥ ऑगस्ट सात तारखेला शनभवय पार जाहला । घनघोर 
सांपाचा डांका वाजू लागला ॥ कडेकोट करून तयारीला । एकवटून सवव िक्तीला । 
उमवट शगरणी मालकाला । शिरवनू घण सांपाचा माशरला टोला ॥ पशर मोठा घोटाळा झाला । 
नोकरिाहीला धक्का बैसला । उांदराला मारले कळ आली गणोबाला ॥ 



जो सहा मशहने शनजलेला । मजूर खात्याच्या कुां भकणाला । एकदम लवच ूचावला । 
मुांबईमधी वतेाळ नाच ूलागला ॥ 
 

(चाल र्ोड) 
 
ितेकरी आशण मजुरानां । मते देऊन । मोठ्या आिनेां । मांशत्रपदी पाठशवले ज्याांना । 
जनतेची कदर नुरली त्याांना । पुरे िावले नोकरिहाांना ॥ 
खानदेिचे शजल्हा अशधकारी । ििेारले भारी । कामगाराांवरी । जुलूम सुरू केला त्याांनी 
अशनवार । डेव्हीज डायरचा नवा अवतार । सांप शचरडाया झाला तयार ॥ 
१४४ कलमाचा अम्मल बसशवला । सांपूणव शदले अशधकार पोशलसाला । करा बांदी 
शमरवणूक आशण सभा घेण्याला । जर कोणी यत्न तसा केला । तर मुळीच कचरू नका । 
दडपून टाका । तुम्ही दाव ूनका दया कोणाला ॥ 
 

चौक दजसरा 
 

(चाल : हेच नशकनवले काय िारता) 
 

लोकिाहीस्तव लोकमताने मांशत्रपदी गेले । 
शवसरूनी लोका गेले पार सते्तने धुांद बनले ॥ 
नाही वाळली िाई शदलेली वचने शलहून । 
नाही लोटले वषवही त्याांना मांत्री होऊन ॥ 
त्याांच्या हुकुमाांची जालीम िल्ये बोचनू हृदयात । 
अमळनेरचा कामगार मग झाला सांतप्त ॥ 

 
(चाल र्ोड) 

 
श्रीपती पाटील शदलदार । पुढारी खांबीर । केला शनधार । घेऊन शवचार सवांचा । बेत 
त्याने केला शनकराचा । पोवाडा ऐका म्होरां त्याचा ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
िहरात सभा घेऊन । जबरीने तोंड उघडून ॥ लोकिाही हक्क बजावनू । हा जुलमी 
कायदा मोडून ॥ घ्यावा न्याय शतथे मागून । नाही मागव याच्यावाचून ॥ 
 

(चाल र्ोड) 
 
ऑगस्ट सत्तावीसला । शसद्ध जाहला । रस्त्यावर आला । िूर कामगार अमळनेरचा । 
बांदोबस्त करून शमरवणुकीचा । झुगाराया कायदा पोशलसाांचा ॥ 
कामगार क्राांतीचा जयघोषच जाहला । दाही शदिा दणाणनू गेल्या हादरा बैसला । वर लाल 



ध्वज आघाडीला िटकू लागला । त्याखाली श्रीपतीनां पशहला पाय उचलला । आशण पुढे 
चालू लागला । तो कामगार वगाचा । कम्युशनस्टाांचा । स्वाशभमान साचा । िूर साजला ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 
सहा हजार लोक घेऊशन िहरामध्ये आला ॥ शमरवीत रस्त्यारस्त्याला । अमळनेरच्या 
मध्य चौकाला । येऊशन मोचा थाांबला । तेथे सभा घेण्याचा बेत त्याांनी मग केला ॥ 
 

(चाल र्ोड) 
 
घेऊशन सांगां सैशनक । अगदी शनवडक । आला बघा तडक । डेस्व्हड गोरा साहेब धावनू । 
जळिळत मनी दात खाऊन । कामगाराांचा शहय्या पाहून ॥ 
डेस्व्हडने केली मग घाई । तेव्हा लवलाही । शिपाई ठाईठाई । बसशवले गोशळबार भरून । 
आधीच अस्तन्या वर सारून । नोकरिाहीच्या हुकुमावरून ॥ 
अमळनेरच्या मुख्य चौकाच्या । वाटा लोकाांच्या । येण्या-जाण्याच्या । पेठेचे अवघे मागव 
दोन । अडशवले तेच पोशलसानां । दोन्ही बाजूनां बांदुकीनां ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
अमळनेरच्या कामगाराला । वक्त हा आला । मोठा दारुण ॥ शिपायाांनी चार बाजूनां । 
धशरले आडवनू । वढेा पसरून ॥ आश्रय कामगाराांना । शमळू नये कोणा । 
शवचार करून ॥ पेठेच्या व्यापाऱ्याांनी आपली । दुकाने बांद केली । टाळे मारून ॥ 
पशर कामगार नाही भ्याला । अचल राशहला । मेरूप्रमाणां ॥ 
 

(चाल पनहली) 
 
दमगीर केला ज्याांनी लढून मशिनगनवाला । शवराट रूप घेउशन ताांडव माांशडला । आशण 
आांग्ल अत्याचाराचा दया हटशवला । बाशवस िेबु्रवारीला । भइुकोट करून मुांबईला । 
त्याांचे ते वारस थोर । होते तय्यार । बुजवाया मालकाच्या वगळाला ॥ 
 

चौक लतसरा 
 

(चाल र्ोड) 
 
नरवणे बोलायला उठले । कैद त्याांना केले । िरपटत नेले । डेस्व्हड गोरा साहेब उन्मत । 
असुन काँगे्रसी राज्य मुलखात । कचरला नाही त्याचा मुळी हात ॥ 
नरवण्याांचा केला अपमान । गोऱ्या साहेबानां । उठले सभाजन डेस्व्हडची गुमी शजरशवण्याला । 
साहेब होता पूणव शतथां िसला । प्रसांग पाटलाांना शनराळा शदसला ॥ 
 



(चाल दुसरी) 
 
श्रीपशत शबजली वगेानां पुढे तेव्हा गेला ॥ लोकाांना िाांत राहण्याला साांग ूलागला ॥ साहेबानां 
समोर पाटलाला । बोलताना जेव्हा पाशहला । मुरारजीच्या हुकुमाची सई झाली बघा 
त्याला ॥ पोशलसाांना इिारा केला । त्यानां पाटील धरून ठेशवला । शपस्तूल बाहेर काशढला । 
मनमुराद झाडल्या गोळया त्याने त्या वळेा ॥ पाटलाांचा बळी घेतला । सैरावैरा 
कामगाराला । उधळून पार देण्याला । ‘िायर िायर’ जोराने ओरडू लागला ॥ 
धडाधडा आवाज तेव्हा झाला । पटपटा कामगार खाली पडू लागला ॥ 
अांधार चोशहकडां झाला । शदसेनाही कोण कोणाला । डेस्व्हड त्यात सैतान नाच ूलागला । 
हेरून पुढारी शटपून मारी गोळीला ॥ 
पाहून शवजयाबाईला । त्याने नीट नेम घेतला । रागाने चाप दाबला । इतक्यात रतन पाटील 
पुढे धावला ॥ आशण आडवा झाला गोळीला । पाठीिी शवजयाबाईला । 
घालून छातीवर घाव त्यानां घेतला ॥ आशण वगवयुद्धाच्या रणी पतन पावला ॥ 
गांगाधर शभला पाटील ठार जाहला ॥ मोकल झुमकीराम गेला । िांकर मोतीराम पडला 
त्याच्या बाजूला ॥ ठार झाला श्रीपती शभला । िांकर धोंडू रक्तात गार झोपला ॥ 
गोळीनां सोनू रांगाचा ऊर भेदीला । पाणी पाणी करीत बन्सीने प्राण सोशडला ॥ 
अमळनेरच्या राजरस्त्याला । रक्ताचा सडा साांडला । मुडद्याांचा खच लागला । 
झाले जखमी कैक शतथां मुकले हातापायाला ॥ नऊ नेते क्राांतीचे त्यात आले कामाला ॥ 
मग गोळीबार बांद केला । डेस्व्हड डायर िाांत मागां परतला ॥ 
 

चौक चौथा 
 

(चाल-योद्धा िगतससग) 
 
कामगार नेत्याांची उगवती एक शपढी पशहली । साम्राज्याच्या पोशलसाांनी कू्ररपणे वशधली ॥ 
पे्रताांच्या रािीत श्रीपती होता हो स्तब्ध । नव्या शपढीला साांगायला िवेटचे िब्द ॥ 
 

(चाल-र्ोड) 
 

ही खबर अिी ऐकुनी । चरकली मनी । ती वीरजननी । 
पाववतीबाईला धक्का बसला । थरारले ओठ कां ठ सुकला । 
डोळयाांतून अश्रु शतच्या गळला ॥ 
माता, पस्त्न, शजवलग दोस्त सहकारी । पाहण्या आले धावोशन सारे सत्वरी । 
लागली रीघ शतथां जनता जमली सारी । श्रीपतीरावाला पाहून मरणाद्वारी । 
सारा गाव तेव्हा हळहळला । लहान थोराला । दुःख झाले भारी ॥ 

 
(चाल दुसरी) 

 
जमलेल्या आप्ताांना डोळेभर पाहून ॥ पाटील जरासे िुद्धीवर येऊन ॥ रक्ताची गुळणी 



शगळून । त्वषेाने मूठ वळून । बोलले बोल मरणाला मागे सारून ॥ 
 

(चाल-हेच नशकवले काय िारता) 
 

‘क्राांशतकायव हे इथे राशहले अपूणवशच आमुचे । 
पुढे नेऊनी पूणव करा ते कतवव्य तुमचे ॥ 
जीस्तव आम्ही प्राण वशेचले झेलुशनया घावा । 
मम शमत्राांनो ध्वजा लाल ही तुम्ही उांच ठेवा ॥’ 
असे बोलले बोल, खोल मग िब्द जाई त्याांचा । 
नेत्र झाकले, दीप शनमाला तोशह कायमचा ॥ 
अमळनेरचे अमर हुतात्मे लाल नऊ तारे । 
रक्तामाजी शवझले शनखारे ते धगधगणारे ॥ 

 
(चाल दुसरी) 

 
सारी पे्रते जनतेने तळहाती घेतली । शमरवीत त्याांना मग 
दहनभमूीवर नेली ॥ ती शचतेवरती ठेशवली । अन् पुनः पुनः 
पाशहली । िवेटचे केले वांदन शिरे नमशवली ॥ भडकल्या शचता 
भेसूरता शतथे पसरली । मुठी वळुन कामगाराांनी िपथ वाशहली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
या हुतात्म्याांना स्मरून । आज आम्ही घेतली आण ॥ अशवश्राांत 
झुांज झुांजून । सवव िक्ती पणा लावनू ॥ देिात चारी बाजूनां । 
न्यायासाठी पेटव ूरान ॥ स्वातांत्रययुद्ध लजकून । 
मग न्याय शमळव ूसांपूणव ॥ 

 
(चाल र्ोड) 

 
धन्य श्रीपतीचे अमळनेर । नऊ कामगार । ते हुतात्मे वीर । 
स्िूती देतील दशलतवगास । लढाया लढा क्राांतीचा खास । 
अण्णा साठेला पुरा शवश्वास ॥ 
 

 
  



मजांबईचा लगरणीकामगार 
 

चौक पलििा 
 
सन एकोणीसि ेआठ साली । इांग्रजानी भली । अटक बघा केली । शटळकाांना कारागृही 
नेले । मुांबईचा कामगार खवळे । शनषेध-सांपाचे वादळ उठले । ‘लहदच्या मुक्तीचे भले । 
लिग वाजले ।’ रशियामध्ये लेशनन वदले ॥ जी ॥ 
त्यागाचे शदव्य मांशदर । उभे खांबीर । शिखरावर । तळपते ध्वजा लाल त्याांची । हक्कास्तव 
सदा लढणाऱ्याांची । मरूनही अमर होणाऱ्याांची ॥ जी ॥ 
शगरणी मालक भाांडवलदार । तसेच सरकार । बेदरकार । कदर मजुराांची मुळी न करता । 
शपळून िोशषत होते रक्ता । गाजवीत वरती आपली सत्ता ॥ जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 
बेबांद शपळवणूक ती गेली कळसाला ॥ चौदा चौदा तास शदवसाला । राबत होता मजूर 
शगरणीला । आटवीत होता रक्ताला । सूयाचे तोंडही शदसत नव्हते त्याला ॥ नव्हता मुळी 
न्याय, कायदा त्याच्या बाजूला ॥ मग रजा, भत्ता, बोनस यावा कोठला? ॥ नव्हती 
पवा त्याची मालकाला । उन्मत आांग्ल सते्तला । सावरून एकमेकाला । रगडीत होते 
शदनरात कामागाराला॥ पर कामगार नव्हता चेपला । शनष्ट्प्राण नव्हता जाहला । अन्यायािी 
तोंड देण्याला । त्याने वळेोवळेी कैक सामना शदला ॥ मुांबईच्या शगरणी मालकाला । 
आडदाांड दाडा काकूर आणाया वठणीला ॥ एकोणीसि ेअठ्ठावीसाला । रोखाया 
कामवाढीला । कामगार मदैानी आला । शगरण्याांची तोंडे दाबूनी साचा बांद केला ॥ त्रासनात 
आऱ्या जाहला । थैली िेकून बाजूवाला झाला बाजूला ॥ कपड्याचा हात मोडला । 
शतरशमरी आली धोट्याला । रोव्हीण, कँट, भलेुराांत गोंधळ माजला ॥ मढ्यासमान पडल्या 
शगरण्या प्राणची गेला ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

मुांबईत सांप जाहला । आशण वणव्यासम पसरला ॥ 
तो चौऱ्याांिी शगरणीला । ग्रासून मोकळा झाला ॥ 
कामगार एक जाहला । सहा मशहने सांप लढवीला ॥ 
चेव आला सरकाराला । दडपण्या कामगाराला ॥ 
िस्त्राांचा खच लागला । ठायी ठायी राजरस्त्याला ॥ 

 
(चाल दागंटाची) 

 
शिरू लागले चक्र सते्तचे । दडपिाहीचे । धरपकडीचे लाठीमाराला ऊत आला । ठायी 
ठायी गोळीबार झाला । कामगार खवळुशनया उठला । ऐक्याचा डांका वाजवीला । 
बोलशवला तरुण मदैानाला । परिुराम जाधव पुढां झाला । सोशजरािी झुांज खेळायाला । 



मदानां मोठा शहय्या केला । शिवडीच्या डोंगरात शिरला । रक्षण्या आपुल्या बावट्याला । 
चीड त्याची आली इांग्रजाला । अशधकारी धावनू पुढां गेला । बांदूक रोखून छातीला । 
बजावलां  त्यानां जाधवाला । ‘गुमान ये िरण आज मजला । ना तरी झाडीन गोळीला ।’ 
जाधवानां जबाब उलट केला । ‘मरणाची भीशत नको मजला । मरून मी जागेन ब्रीदाला । 
घाल तुझ्या येऊ दे गोळीला ।’ जाधवानां कडक दम भरला गा, साहेबाला दादा ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

कडाडाडा गोळी गजवली । भेदून ऊर पुढां गेली ॥ 
सावरोनी ध्वजा आपली । शमत्राच्या केली हवाली ॥ 
जाधव बैसले खाली । मृत्यूने झेप घेतली ॥ 
जीवनज्योत शनमाली । त्या लाल ध्वजेच्या खाली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
घेवोनी जाधवाचे नाव । माशरले घाव । कामगाराांनी ॥ 
नमशवले धनवांताांना । उन्मत्ताांना । त्याांनी मदैानी ॥ 
युशनयन त्याांनी बाांधली । अलजक्य आपुली । एक होऊनी ॥ 
आशियाची थोर युशनयन । लढाऊ बाण्यानां । राहे गाजोनी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
त्या युशनयनची ध्वजा घेऊनी मारी थोर मजला । 
अन्यायाचे घाव झेली तो कधी नाही नमला ॥ 
शकती घेतल्या झुांजा समरी त्याांची नच गणती । 
शकती पावले मरण लढाईत लढत रणावती ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
डाांगे, शमरजकर आशण ब्रडॅले । नेते लाभले । लहमतवाले । 
उठशवला ज्याांनी सारा कामगार । वगवयुद्धाचा करूनी शनधार । 
भाांडवलदारी केली बेजार ॥ 

 
चौक दजसरा 

 
इशतहास कामगाराांचा । वळून जरा वाचा । नसे तो कच्चा । अन्यायाची चीड ज्याला 
भारी । सदा जो देऊनी ललकारी उठवी देिात जनता सारी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 



 
अन्याय कधी ना त्याला सहन जाहला ॥ एकोणीसि ेचौतीस साला । रोखाया 
कामवाढीला । शनभवय त्याने देहाचा बाांध घातला ॥ िुटपाडे-काांदळकर, आळव ेलावले 
वाटेला ॥ महायुद्ध पेटले एकोणचाळीसाल ॥ ऑक्टोबरच्या दोन तारखेला । 
शधक्काराया महायुद्धाला । मुांबईचा िूर कामगार रस्त्यावर आला ॥ राखाया आपल्या 
हक्काला । आडवाया काळया कायद्याला । मुांबईत सांप पुकाशरला । भागोजी बशहजीनां 
प्राण रणी वचेला । महागाई-बोनसचा लढा पुढे पेटला ॥ चाळीस साली लढून धैयानां 
शवजय शमळशवला ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

बावीस िेबु्रवारीला । खलािाांना सहाय्य करण्याला ॥ 
शनभवय होउनी रस्त्याला । भइुकोट त्याने बाांधीला ॥ 
जरी तीनि ेपडले धरणीला । नऊिवेर जखमी झाला ॥ 
तरी डमडमच्या गोळीला । त्याने शभडून सामना शदला । 
लां डनमध्ये ॲटलीला । येथून घाम िोडीला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
पन्नास साली ऑगस्ट चौदा तारखेला । बोनसासाठी खवळला । आशण त्याने सांप 
पुकाशरला । उन्मत्त शगरणी मालकाला कडक दम शदला ॥ शचमट्यात धरुशन ित्रूला । 
सांघाच्या िपेटावरी पाय ठेवीला ॥ शचरचीर चालली तेव्हा चारी बाजूला ॥ काँगे्रसच्या 
सरकाराला । भलताच राग मग आला । खादीचा डगला िेकला । रामराज्य जबडा 
उघडला । त्याांतूनी रावणी दात बाहेर काढीला । लाठीमार गोळीबाराला । सुरवात झाली 
चहूकडे अत्याचाराला ॥ आशण धूर शवषारी स्वैर धाव ूलागला ॥ देिभक्त होमगाडांनी 
कहरच केला ॥ पाहुन कामगार माशरले शटपून गोळीला ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

गणपत पानसरे मेला । महादेव कुां भारही गेला ॥ 
अन् शवठू कृष्ट्णा कदमाला । गोळीने दगा जाहला ॥ 
शिवचरण सुशचत ठार झाला । तुकाराम पडला रस्त्याला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
लागली गोळी बाब ूरघुनाथरावाला ॥ 
िांकर दाब,े दामाजी केिवही गेला । 
अिा बारा वीराांनी रणी देह ठेवीला ॥ 

 



(चाल बदलूि) 
 
आठवण ठेवनूी त्याांची । वीर हुतात्म्याांची । त्याांच्या लहमतीची । ज्याांच्या िौयाचा जाळ 
झाला । वगास्तव ज्याांनी प्राण शदधला । मागव आक्रमा तुम्ही आपलुा ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

हुतात्म्याांच्या आत्मत्यागाच्या उांच स्तांभावरती । 
मुांबापुरीच्या कामकऱ्या तव ध्वजा पहा उडती ॥ 
हसत, हसत मदांनी आपलुी शिरे अर्षपयेली । 
पुढच्या शपढीचे तुम्ही लढाव ेत्याच ध्वजेखाली ॥ 
त्या योद्धध्याांची आठवण ठेवनू जागनू रक्ताला । 
गड युशनयनचा पुन्हा सावरून लढण्या पुढे चला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
त्याांनी रणी एक होऊनी । झुांज देऊनी । 
रक्त लसचुनी । बाांशधयली थोर युशनयन । 
बेलाग दुगाप्रमाणां । आशण केले शतचे रक्षण । 
तडा िुटीचा पडला बा रे तव तटबांदीला । 
गांज लागला आज दुहीचा त्या तव खड्गाला ॥ 
लिग िुां कोनी एकजुटीचे हाक देई सकला । 
गड युशनयनचा पुन्हा सावरून लढण्या पुढे चला ॥ 
बालिग सांघ बाांधून । घाली थैमान । मोठ्या ऐटीनां । 
राखण्या भाडांवलदारी । पेरीत िूट जहरी । तो मान आमुची शचरी । 
सांघाच्या त्या बालिगाचे गोंडे तोडाया । 
कामगाराांनो, उठा सांघाचे भतूच गाडाया ॥ 
कामवाढीचे, बडतिीचे करार जो करतो । 
मारेकरी हा तुमचा, तुमच्या नावावर जगतो ॥ 
एकजुटीचा कर पोलादी पुढे करूनी आपलुा । 
गड युशनयनचा पुन्हा सावरून लढण्या पुढे चला ॥ 
येत हल्ला तुम्हाांवर पुन्हा । पशहलाच जुना । शचराया माना ॥ 
बेकार होत सव्वा लक्ष । म्हणुशनया राही बा दक्ष । 
वैऱ्यावर ठेवुनी लक्ष्य । 
कां बर बाांधुनी लाव । परतुनी हा येतो घाला । 
उठा सत्वरी सावध होउनी सारे पुढे चला ॥ 
बोलवा आता सकलाांना । 
साऱ्या जहालाांना । सोिाशलस्टाांना । 
द्या हाक ि.े का. पक्षाला । दशलताांच्या िेडरेिनला । 



साऱ्या लोकिाहीवाद्याांला । 
साांगा बजावनू त्या सवांना आता या समया । 
ऐक्यावाचनू शवजय शमळेना लढणे ते वाया ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
बा कामगारा तुजठायी अपार िक्ती । ही नाांदे मुांबई तव तळहातावरती । ते हात पोलादी 
सवव सुखे शनर्षमती । पशर तुला जगण्याची भ्राांती । बेकारी येत तुजवरती । 
म्हणे अण्णा साठे िाहीर । उठुनी सत्वर । उज्ज्वल राख आपलुी कीती ॥ 
 

 
  



पांर्ाब-लदल्लीचा दांगा 
 

चौक पलििा 
 

शदल्लीच्या शवरुद्ध कट झाला । शदल्लीवर घाला । येऊ घातला । आणीबाणीच्या वख्त 
अशनवार । शितुराांनी पाजळली तलवार । ढासळून द्याया नेहरू सरकार ॥ जी ॥ 
शकती वीर मेले भारती । नाही त्याांची गणती । अजरामर कीती । हुतात्मे शकती धन्य झाले । 
स्वराज्यापायी िास वशरले । शदल्ली लजकाया तख्त आपलेु ॥ जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

शदल्लीसाठी झुांज सुरू झाली सत्तावन साली ॥ 
भारताच्या मुक्तीची नौबत झडली पशहली ॥ 
साऱ्या लहदी जनाांनी िळी उभारुशन आपली ॥ 
जोरदार लढाई शदली । माघार नाही घेतली । 
स्वातांत्रय-सांग्रामी शिरकमळे अर्षपली ॥ 
रष्ट्रसभा रणी उतरली । त्यागाची सीमा ओलाांडली । 
पशर क्राांशत-ध्वजाला नाही पडू शदला खाली ॥ 
बेचाशळस साली जोराची धडक घेतली ॥ 
बावीस िेबु्रवाशरला सेहेचाळीस साली ॥ 
सत्तावनची तोि पुन्हा दयावर गजवली ॥ 
माशरला वार बलिाली । ित्रुला शतरीशमरी आली ॥ 
इांग्रजाांच्या पायाखाली जशमन सरकू लागली ॥ 
गोऱ्याांनी वळे ओळखली । जाण्याची तयारी झाली । 
कारवाई कुटील पर केली । 
देिाची केली िाळणी डागणी शदली ॥ 
यादवीचा सुरुां ग लाशवला देिाच्याखाली ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
लहदु आशण मुसलमान । या दोन जमाती वगळून ॥ 
देिाची छकले पाडून । दोघाांना शदली वाटून ॥ 
सांस्थानी शबळे पोखरून । स्वतःसाठी ठेवली राखून ॥ 

 
(चाल पनहली) 

 
तारीख पांधरा ऑगस्ट उगवली । वैभविाली । जनता आनांदली । 
दोन्ही राज्याांत हषव भरला । बघवलां  नाही इांग्रजाला । शनखारा अस्तनीत िुलला ॥ जी ॥ 
इांग्रजानी सूते्र हालशवली । शठणगी टाकली । िुां क माशरली । 



लाशवली आग पांजाबाला । दांग्याचा डोंब पेटवीला । दोन्हीही राज्ये जाळण्याला ॥ जी ॥ 
 

चौक दजसरा 
 

पांजाबात गोरे अशधकारी । पाच शजल्ह्ावरी । सत्ता होशत करी । 
िसे्त्र वाटली गुप्त गुांडाांस । शचथावणी शदली त्याांना बांडास । अल्प जातीचा कराया 
नाि ॥ जी ॥ जातीय शवष ओतून । शदले भडकून । पोशलस आशण सैन्य । गुांडाांना शितुर 
कैक झाले । कारस्थानाला बळी पडले । रक्षकच आज खुनी बनले ॥ जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

पांजाब दारू-कोठार । ठासून बार । भरला भरपूर । 
इांग्रजानी पशलता लावला त्याला । भयानक मोठा स्िोट केला । 
रावळलपडी मुलतानाला । लाहोर आशण अमृतसर शजल्हा । 
जालां दर लालेलाल झाला । पशिमेचा सूड उगवतीला । 
पूवेचा सूड पशिमेला । चोशहकडां हाहाःकार झाला । 
सतलज, राशव शचनाबाला । रक्तानां लाल रांग आला । 
लाखो लोकाांचा मुडदा पडला । पांजाबात दाद ॥ जी ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
खून, लुटालूट, जाळपोळ । भडकला जाळ । रक्तबांबाळ । धावती लोक सैरावैरा । 
गोरगशरबाांचा उडाला थारा । वरुशन गोळयाांचा होत मारा ॥ जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

पांजाब झाला बेभान । मृत्यूचे चाले थैमान ॥ 
शिख, लहदु, मुसलमान । सूडानां धुांद होऊन ॥ 
वैऱ्याला पार शवसरून । आपसात पाशडती खून ॥ 
इांग्रज आग लावनू । पाहती मजा लाांबून ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
शिसारी घारी शगधाडाांना । आली कावळयाांना । मढी चघळून ॥ 
माणुसकी पळाली पार । होऊशन बेजार । पांजाबाांतून ॥ 
सूडाची शनिा चढून । लोक पिुहून । बनले हैवान ॥ 
रक्ताचा लावुनी शटळा । मुांडक्याांची माळा । गळा घालून । 
मातेच्या पदराखालून । बाळ शहरावनू । मारती जबरीनां ॥ 

 



(चाल बदलूि) 
 

ज्याने झेशलला घाव साशहला जाशलयनवाला । 
योद्धा भगतलसग शदला आम्हाांला ज्याने मतवाला ॥ 
वीर हजारो समरी पडले स्वातांत्रयासाठी । 
क्राांशतभशूम पांजाब गाजला दुशनयेच्या पाठी ॥ 
त्या हुतात्म्याांच्या भमूीत । झाला आकाांत । ऐका हो िाांत । 

दया धमव नष्ट जाहला । अबलाांच्या िीलावर घाला । अघोरी होऊ लागला । 
ओढुशन नारी रस्त्यावरती करती बलात्कार । 
देऊशन कां ठी नख िवेटी मारीत त्या ठार ॥ 
हेच शिकशवले काय भारता तू पांजाबाला । 
योद्धा भगतलसग शदला आम्हाांला ज्याने मतवाला । 

सहस्त्र नारी जमवनू । वस्त्र शहरावनू । करोशन नग्न । त्यावरी िस्त्र रोखून । 
राक्षसी करी थैमान । 

नग्न नारींना शमरवी आज तो चौकाचौकाला । 
चेंडुिळीचा खेळ खेळतो उडवनू शिरकमळाां ॥ 
हे शिकशवले काय भारता तू पांजाबाला । 
योद्धा भगतलसग शदला आम्हाला ज्याने मतवाला ॥ 

 
चौक लतसरा 

 
बेशचराख गाव ेजाहली । घरे बैसली । उरला नाही वाली अल्पजमातीची उडाली दैना । 
रोशखना शतथां कोण कोणा । पांजाबाचा झाला कत्तलखाना ॥ जी ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

पांजाबातून जेव्हा लोक पळू लागला ॥ 
सारे ित्र ूलोकिाहीचे उठले समयाला ॥ 
इांग्रजाांचा डाव साधला । जातीयवादी त्याांच्या साथीला । 
देव, धमव, सांस्कृतीचा खोटा बुरखा घेतला ॥ 
आडवनू पळत्या लोकाला । ते पुसती “कुठां चालला । 
सामील नेहरू ित्रूला, घोटाळा झाला ॥ 
वाचवाया लहदु धमाला । स्थापाया लहदु राष्ट्राला । 
उलथून पाडा नेहरूला ।” 
असे म्हणून लोकाांचा रोख त्याांनी शिरशवला ॥ 
पेटवाया लहदी राज्याच्या राजधानीला ॥ 
दोन लाख शनवाशसताला । शचथावनू शदले दांग्याला 
वैऱ्याांनी वणवा शदल्लीला आणनू शभडशवला ॥ 
काट्याने काटा काढायाचा कट जाहला ॥ 



 
(चाल बदलूि) 

 
हातबाँब घेऊशन शपस्तुले । शदल्लीत शिरले बांडवाले ॥ 
स्टेनगन घेऊशन आले । त्याांनी मशिनगन गाशडले ॥ 
शदल्लीला पाडू लागले । उध्वस्त कराया सजले ॥ 
दहा हजार लोक काशपले । रक्तानां रस्ते सारशवले ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
शदल्लीच्या दरवाजाला । मृत्यनूां नाच माांशडला ॥ 
िाांतवाया राजधानीला । जवाहर आले रस्त्याला ॥ 
गाांधीजी धावले मदतीला । शिकस्तीचा यत्न करण्याला ॥ 
सावरण्या सांघराज्याला । जेव्हा त्याांचा हात गुांतला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
सांस्थानी राजाांना हाच समय लाभला ॥ 
जो तो शदल्लीकडे टकमका पाहू लागला ॥ 
भरमला भरतपूरवाला । आशण नाभा नाच ूलगला ॥ 
जयपूर पार लझगलेला । शबकानेर अलवाराला । 
लझदला पुन्हा जीव आला । पशतयाळा गुडघ्यावर 
हात ठेवनू खडा झाला ॥ आजवर शपळून जनतेला । 
इांग्रजाांचा बूट चाटला । मडमाांची थुांकी झेलण्याला । 
ज्याांनी सदा पदर पसरला । त्याांचा धमव जागा जाहला । 
जनतेिी झुांज देण्याला । कोण जाणे कोठून दम आला । 
सासरी नसे माहेरी अिा जातीला ॥ 
बगलबचे्च साहेबाचे लजकू म्हणती शदल्लीला ॥ 
जेथे दुयोधन, महारथी कणव छेशदला ॥ 
आशण चक्रव्यूह भेशदला । जेथे पाशनपत जाहला । 
यादवीची चटक ज्या असे भारी धरणीला ॥ 
आजही त्याच जागेला । घेऊशन जाशतवाद्याला । 
सांस्थाशनक आशण इांग्रज एका बाजूला ॥ 
समरात दुसऱ्या बाजूला । दारूण रण करण्याला । 
वाचवा लोकिाहीला । भारत उभा ठाकला । 
कामगार-ितेकरी सज्ज झाला समराला ॥ 

 
चौक चौथा 

 



लहदी क्राांतीचा बाळरशव तो जेव्हा ये उदया । 
राहू केतू जाशतवाद उलटे ग्रासाया ॥ 
एक जाहले देिघातकी घरभेदे समया । 
लहदी जनाच्या मानेवरती सुरीच शिरवाया ॥ 
म्हणुशनया उठा लवलाही । वेळ आता नाही । नको शदरांगाई । 
द्या िेकुनी जाशतयतेला । करा बांद रक्तपाताला । 
आवरोशन हात आपुला । 
भारशतयाांनो इभ्रत तुमची ईषलेा पडली । 
काढा बाहेर नौका देिाची वादळात शिरली ॥ 
धरा सावरून एकजुटीने दुभांगली शदल्ली । 
काढा बाहेर राष्ट्रनौका ही वादळात गेली ॥ 
युवकाांनो येऊ द्या स्िूर्षत । तुम्हा आवडे ती । 
ध्वजा िडकती । ओढून पाडाया खाली । चोराांनी तयारी केली । 
शतला सावरा तुम्ही आजवर जिी ती सावरली । 
काढा बाहेर नौका देिाची वादळात शिरली । 
सैशनकाांनो तुमच्या हाती इज्जत जनतेची । 
िस्त्र धरोशन नीट वाचवा अब्र ूस्वदेिाची ॥ 
तू कोट हाताच्या वीरा । देि आधार । 
उठ कामगारा । जाशतयता शवष पचवनू । 
देिाचे करी रक्षण । दे तुिान हे परतवनू । 
एकजुटीच्या राजा उांच धर ध्वजा लाल आपली । 
काढी बाहेर नौका देिाची वादळात शिरली । 

 
(चाल बदलूि) 

 
तू कू्रर कृताांतापरी वज्रदेहाचा । 
शवश्वाचा शनर्षमता महाकाळ काळाचा । 
तू हात उचलुशन आपलुा पोलादाचा । 
थैमान थाांबवनू चोर दांगेखोराांचा । 
नायनाट केला गुांडाांचा कलकत्ता तूच िमशवला । 
जगा दाशवला । कामकरी नेता एकजुटीचा ॥ 
तू मुांबापुरीचा रणपांशडत झुांजार । 
ज्या अन्त नसे तो िाांत करूशन सागर । 
तीन रांगी, शहरवा आशण लाल उडशवला वर । 
लोहदुगव चुरशडले नाशवकाांच्या खातर । 
तू उठ आता सत्वर । हे तुडवनू दांगेखोर । 
म्हणे अण्णा साठे िाहीर । सावरून धर । 
तुझी तू िाांशतध्वजा सत्वर ॥ 
 



 
  



बांगािची िाक 
 

चौक पलििा 
 
बांगाल माशरतो हाका । भारतीय युवका । उठा आता ऐका । वाचवा त्याला, 
धरा सावरून । सवव जनतेत ऐक्य उभारून । शनरािा दुबवलता झुगारून ॥ 
परतांत्र देि भारत । मतभेद त्यात । शितुरीचा हात । त्याने दुःखाचा बाांध िुटला । 
बांगालवरशत कडा तुटला । भकेुचा महादैत्य उठला ॥ 
ती वांगभमी सुांदर । परांपरा थोर । क्राांशतआगर । स्वाशभमानाचा बालेशकल्ला । 
शजथे टागोराांचा जन्म झाला । शतथे भकेुने कहर केला ॥ 
निेबाज भाांडवलदार । नफ्यावर नजर । कशरशत गुरगूर । युद्धाचे नाव पुढे केले । 
झोळी भरण्यात गुांग झाले । जनतेच्या मानेवर बसले ॥ 
 

(चाल बदलूि) 
 

चांगळ झाली बघा त्याची नाच ूलागला ॥ 
भराभरा वस्तूांच्या लकमती चढव ूलागला ॥ 
टाकून मागे जनतेला । जण ूघोडा दौडू लागला । 
लोकाांच्या िक्तीचा ठाव त्यानां घेतला ॥ 
घालाया खीळ हो त्याला । नोकरिाहीने बेत उशिरा केला ॥ 
ती होती लां गडी नादान झाला घोटाळा ॥ 
तुरुां गात गाांधी जवाशहर आहेत यावळेा ॥ 
मतभेद आहे इतरात िार पसरला ॥ 
म्हणून निेबाजाांना पूणव वाव शमळाला ॥ 
वरपाांगी कां रोल-कायदा लुळा तो ठरला ॥ 

 
(चाल पनहली) 

 
भाव शनयांत्रणाचा कायदा । झाली म्हणे बैदा । जाईल आता मदैा । शपसाळला निेबाज 
बगळा । साठा दडशवला त्याने सगळा । गहू, बाजरी, ताांदूळ, जोंधळा ॥ 
भावशनयांत्रण ऐकून । गेला भडकून । शचडला सडकून । धान्याचे साठे ठेवले दडवनू । 
अघशटत घटना आणली घडवनू । काढाया लहदी जनता बडवनू ॥ 
देिद्रोही बेइमान । दडशवले अन्न । जण ूघोळून । दाांडा लहदी जपानी कुऱ्हाडीला । 
बांगालावर ठोकून बसला । काळ जाहला लहदभलूा ॥ 
 

चौक दजसरा 
 

भकेुची झाली सुरवात । खेड्यापाड्यात । वांग प्राांतात । छोटी मोठी गाांवां आली 
आशध त्यात । भकू पसरली सवव प्राांतात । उद्योगधांद्याच्या सवव िहरात ॥ 



वरद्वान आशण गांगापूर । भकेुचा कहर । सारे जन चूर । हावरा बरसाल बहरमपुरात । 
भकेुने केला मोठा आकाांत । ऐका बांगालचा पुढे वृत्ताांत ॥ 
घरदार शदले सोडून । ितेमजुरानां । शबऱ्हाड बाांधून । अन्निोधाथव बाहेर पडले । 
कलकत्ता िहर जवळ केले । मृत्यूच्या पार समीप गेले ॥ 
 

(चाल दुसरी) 
 

कलकत्ता िहरामध्ये लोक सारा जमा झाला ॥ 
अन्न अन्न करीत गल्लोगल्ली लहडू लागला ॥ 
परी अन्न होते भयुारात ठाव काय त्याला ॥ 

कोण अन्न िोधाया गेला लहडून िार थकला । नाही अन्न शमळालां  त्याला । 
शनराि िार जाहला । 

झाडाखाली प्राण सोडून मोकळा झाला ॥ 
शपळुके देत देहाला । तडिडे कोण वाटेला । 
उचकीचा कोणाला आधी वधे लागला ॥ 
कोणाचा मेला बाप भाऊ चालला ॥ 
घेऊन मृत बाळाला । हांबरते कोण चौकाला । 
लककाळी िोडी ती बाळ म्हणे मम गेला ॥ 
मुडद्याची लागली राांग कलकवयाला ॥ 
कैकाांची शनमाली ज्योत खीळ दाराला ॥ 

 
(चाल बदलूि) 

 
भारताचे िूर सांतान । अन्नाशवण सोडी ते प्राण ॥ 
ितकानुितके ज्यानां । गाजशवले िौयव दारुण ॥ 
त्याचा तो देह कोल्ह्ानां । शनभवय केला भक्षण ॥ 
त्या वांग वीरमातेनां । भकेुच्या आहारी जाऊन । 
िील, कूल, मूल, शवकून । िमशवली पोटाची अग्न ॥ 

 
(चाल दुसरी) 

 
बांगाल बुरूज भारताच्या आघाडीवरला ॥ रोखून परचक्राला अवसर देई आम्हाला । 
राष्ट्रीय ऐक्य करण्याला । म्हणून करा मदत हो त्याला । सावरून धरा बांगालला । 
दैवाचा कोप या सोडा कल्पनेला ॥ शिव्या देत नोकरिाहीला । नका बसू व्यथव या 
वळेा । नादान नोकरिाही सारा बाजूला ॥ 
अन् चला लागा कामाला । पाठवा मदत बांगालाला । अन् वाचवा त्याच्या प्राणाला । 
जर त्याचा प्राण वाचला । तर आडवा होईल जपान्याला । छातीच्या करूनी ढाला । 
रोखील वीर, जपानी रणगाड्याला ॥ 
 



(चाल पनहली) 
 
जपान्याचे प्रविेद्वार । शजथे होणार । पशहला गोळीबार । झडत तलवार झुांज पशहली । 
जनता ती िूर बांगाली । वाचवा तटबांदी अपुली ॥ 
गोळयाच्या वषावात । करीत स्वागत । वैऱ्याचे खचीत । असा तो वांग प्राांत आपला । 
दुगव बेलाग सीमेवरला । वाजवील रणडांका पशहला ॥ 
बांगाल माशरतो हाका । भारतीय युवका । उठा आता ऐका । वाचवा त्याला, धरा सावरून । 
अण्णा भाऊ म्हणे, ऐक्य उभारून । शनरािा, दुबवलता झुगारून ॥ जी ॥ 
 

 
  



एकर्जटीचा नेता 
 

एकजुटीचा नेता । झाला कामगार तैय्यार 
बदलाया रे दुशनया सारी दुमदुमली ललकार ॥ 
सदा लढे मरणािी ज्याला नच ठाव ेिाांती 
रक्त आटवनू जगास नटवनू जगण्याची भ्राांती 
उठला खवळून झुांज झुांजण्याला 
वादळ उठवनू बाांध िोडण्याला 
शनिय झाला पाय उचलला चालू लागला करण्या नवा प्रहार ॥ 
मध्ययुगाची जीणव हाडे ही शनरांकुि राजे 
देिी धनवांताांचे साथी परकी साम्राज्ये 
िाडुशनया बुरखा उघड जगा दाव ू
जागवनू रांका समराांगशण जाऊ 
आता अपुला, हा िवेटचा उगारलेला वार नाही चुकणार ॥ 
ितेकरी अन् दशलत जनाला घेऊशनया पाठी 
लोकिाही क्राांतीच्या अपुल्या एक ब्रीदासाठी 
कोटी करी ज्याने ध्वजा लाल धशरली 
मेघासम आता िळी धरून आपलुी 
पुढे चालला, रणी गजवला, करुनी आपलुा पोलादी शनधार 
एकजूट जनतेची साधुनी, जनराज्याची करून बाांधणी, 
पूणव लोकिाहीला आणशुन, गाऊ मग यिगान 
शननादून अस्मान, अांती वगवशवहीन-लहद करू शनमाण 
बांध तोडले, पाऊल पशहले, पुढे टाकले, मागे नच घेणार ॥ 
 

  



मिाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया 
 

कां बर बाांधून ऊठ घाव झेलाया 
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया । 

महाराष्ट्र मांशदरापढुती । पाजळे यािीची ज्योती । 
सुवणव धरा खालती । शनल अांबर भरले वरती 
गड पुढे पोवाडे गाती । भषूवी शतला महारथी 

तो अरबी सागर लागे जयाचे पाया 
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ॥ 

ही मायभमूी धीराांची । िासनकत्या वीराांची 
घामाची आशण श्रमाची । खुरप्याची आशण दोरीची 
सांताांची, िाहीराांची । त्यागाच्या तलवारीची 

स्मरून धुरांधर आता त्या शिवराया 
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ॥ 

पहा पवव पातले आजचे । सांयुक्त महाराष्ट्राचे 
साकार स्वप्न करण्याचे । करी कां कण बाांधून साचे 
पववत उलथून यत्नाचे । साांधू या खांड की त्याचे 

या सत्यास्तव मदैाशन लिग िुां काया 
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ॥ 

धर ध्वजा करी ऐक्याची । मनीषा जी महाराष्ट्राची 
पाऊले टाक लहमतीची । कणखर जण ुपोलादाची 
घे आण स्वातांत्रयाची । महाराष्ट्रास्तव लढण्याची 

उपकार िेडुनी जन्मभमूीचे जाया 
महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया ॥ 
 

 
  



रलव आिा िावजनी तजरा 
 

रशव आला लावुनी तुरा । शनघाली लजदगी भरभरा ॥ 
दीप गगनाच्या डोईवर लागला । ढग शतशमराचा त्यानां शनवाशरला । 
झाले आकाि लाल । बघ उधळी गुलाल 
रानारानात हषव पसरला । आला बहर गुलमोहरा । 
शनघाली लजदगी भरभरा ॥ 
रस रुपेरी वष ेहा खालती । कृष्ट्ण सोनेरी रांगात डोलती । 
बघ जागी झाली । धरा भाग्यिाली 
नाचे देवाच्या दारी जण ुमालती । 
उडे हरण जण ूचौखुरा । 
शनघाली लजदगी भरभरा ॥ 
पानापानाांत नाचे हा वारा । 
भपू रागाच्या छेडीत तारा । 
हासे कोशकळ मनी । मोर नाचे वनी । 
सप्तरांगाचा िुलवनू शपसारा । 
जाहला हषव रानपाखरा । 
शनघाली लजदगी भरभरा ॥ 
 

 
  



लशवारी चिा 
 

दौलतीच्या राजा उठून सजा 
हाक दे िजेाऱ्याला रे शिवारी चला ॥ 
सांदी लई नामी आलीया अवांदा 
सावकारिाहीचा शवखारी कुां दा 
आरपार खुरपून पाडायचा रेंदा 
दाखवाया बळा-उचल घे इळा 
पोलादी पाजळून आपला रे शिवारी चला ॥ 
भाांडवलिाहीचा शचवट केणा 
वरवर छाटलाय तरी जाईना 
अन् जरािीबी ितेी शपकू देईना 
उपटून मुळी घाल पायदळी 
तुडवनू आला गेला रे शिवारी चला ॥ 
साम्राज्यिाहीची माकडां काळी 
हातातला घास शनत खाऊ न देती 
ध्या शदसा लुटत्यात रां आांबराई 
एकजूट करून नीट नेम धरून 
आखरीचा माराया टोला रे शिवारी चला ॥ 
रातदीस राबून सालां ना साल 
शकती शपढ्या आम्ही काढायचां हाल 
रोव ूआता बाांधावर बावटा लाल 
काळावर चाल कर - हत्यार नीट धर 
एकीचा बाांधुनी शकल्ला रे शिवारी चला ॥ 
 

 
  



दजलनयेची दौित सारी 
 

दुशनयेची दौलत सारी, गड्या दुशनयेची दौलत सारी 
बघ शपकलीय माझ्या शिवारी ॥ 
 
रातशदवस राबून कसली 
आली भरात अन् मुसमुसली 
आज आनांदानां बघ हसली 
वर आकाि उधळीत लाली 
खाली-सोनेरी ही ितेसरी ॥ 
 
कणसां मक्याची हुरड्याला आली 
बसली हळद लाजून खाली 
तूर िेंगानां आपुल्या न्हाली 
गहू खपलीचा लहरा मारी 
भईुमूग रोवनू बसला आरी ॥ 
 
आला रांगात राळा माझा 
िुलां  उधशळतो कारळा तुझा 
साऱ्या धान्याचा िाळू राजा 
ऊस वाऱ्यावर डोलतोय भारी 
सजा-दख्खनला दे ललकारी ॥ 
 
यारे हातात गोिण घेऊ 
रान राखाया एकीनां जाऊ 
ऐतखाऊां ना हाकलून देऊ 
शजवापरीस आमुची प्यारी 
धरणी-कसेल त्याची सारी 
 

 
  



माझी मैना गावावर रालििी! 
 

माझी मनैा गावावर राशहली । 
माझ्या शजवाची होतीया काशहली ॥ 

ओतीव बाांधा । रांग गव्हाळा । कोर चांद्राची । उदात्त गुणाांची । 
मोठ्या मनाची । सीता ती माझी रामाची । 

हसून बोलायची । मांद चालायची । सुगांध केतकी । सतेज काांती । 
घडीव पुतळी सोन्याची । नव्या नवतीची । काडी दवण्याची । 
रेखीव भवुया । कमान जणू इांद्रधनूची । शहरकणी शहऱ्याची । 

काठी आांधळयाची । तिी ती माझी गशरबाची । 
मनैा रत्नाची खाण । माझा जीव की प्राण । 

नसे सुखाला वाण । शतच्या गुणाांची छक्कड मी गाशयली । 
माझ्या शजवाची होतीया काशहली ॥ 

 
गशरबीनां ताटातूट केली आम्हा दोघाांची । झाली तयारी माझी मुांबईला जाण्याची । 
वळे होती ती भल्या पहाटेची । बाांधाबाांध झाली भाकरतुकड्याची । घालशवत शनघाली 
मला माझी मनैा चाांदणी िुक्राची । गावदरीला येताच कळी कोमेजली शतच्या मनाची । 
शिकस्त केली मी शतला हसवण्याची । खैरात केली पत्राांची । वचनाांची । दाशगन्यानां 
मढवनू काढायची । बोली केली लिदेिाही तोड्याची । साज कोल्हापुरी । वज्रटीक । 
गळयात माळ पुतळयाांची कानात गोखरां । पायात मासोळया । दांडात इळा आशण नाकात 
नथ सजाची । परी उमलली नाही कळी शतच्या अांतरीची । आशण छातीवर दगड ठेवनू 
पाठ धरली मी मुांबईची । 
मनैा खचली मनात । ती हो रुसली डोळयात । 
नाही हसली गालात । हात उांचावुनी उभी राशहली ॥ 
या मुांबईत गदी बेकाराांची । त्यात भरती झाली माझी एकाची । मढ्यावर पडावी मूठभर 
माती । तिी गत झाली आमची । ही मुांबई यांत्राची, तांत्राची, जगणाराांची, मरणाराांची, 
िेंडीची, दाढीची हडसनच्या गाडीची, नायलॉनच्या आशण जॉजेटच्या तलम साडीची । 
बुटाांच्या जोडीची । पुस्तकाांच्या थडीची । माडीवर माडी । शहरव्या माडीची । पैदास इथां 
भलतीच चोराांची । ऐतखाऊां ची । शिरजोराांची । हरामखोराांची । भाांडवलदाराांची । 
पोटासाठी पाठ धरली होती मी कामाची । पवा केली नाही उन्हाची, थांडीची, पावसाची । 
पाण्यानां भरलां  शखसां माझां । वाण मल एका छत्रीची । त्याच दरम्यान उठली चळवळ 
सांयुक्त महाराष्ट्राची । बेळगाव, कारवार, शनपाणी, गोव्यासह एकभाशषक राज्याची । 
चकाकली सांगीन अन्यायाची । िौज उठली शबनीवरची । कामगाराांची । ितेकऱ्याांची । 
मध्यमवगीयाांची । 

उठला मराठी देि । आला मदैानी त्वषे । वैरी करण्या नामिषे । 
गोळी डमडमची छातीवर साशहली । 

म्हणे अण्णा भाऊ साठे । घरां बुडाली गवाची । मी-तूपणाची । जुलमाची । 
जबरीची । तस्कराची । शनकुां बळीला कत्तल झाली इांद्रशजताची । 
चौदा चौकड्याचां राज्य रावणाचां । लां का जळाली त्याची । तीच गत झाली कशलयुगामाजी 



मोरारजी देसायाची आशण स. का. पाटलाची । अखेर झाली ही मुांबई महाराष्ट्राची । 
परळच्या प्रळयाची । लालबागच्या लढाईची । िाऊन्टनच्या चढाईची । 

झालां  िाऊन्टनला जांग । शतथां बाांधुनी चांग । 
आला मदानी रांग । धार रक्ताची मदानी वाशहली ॥ 

महाराष्ट्रानां गुढी उभारली शवजयाची । दाखशवली रीत पाठ लभतीला लावनू लढायची । 
परी तगमग थाांबली नाही माझ्या अांतरीची । गाांवाकडां मनैा माझी । भेट नाही शतची । 
तीच गत झाली आहे या खांशडत महाराष्ट्राची । बेळगाव, कारवार, डाांग, उांबरगावावर 
मालकी दुजाांची । धोंड खांडणीची । कमाल दांडेलीची । चीड बेकीची । गरज एकीची । 
म्हणून शवनवणी आहे या शिविक्तीला िाहीराची । 

आता वळू नका । रशण पळू नका । कुणी चळू नका । 
शबनी मारायची अजून राशहली । माझ्या शजवाची ॥ 
 

 
  



र्ग बदि घािजनी घाव! 
 

जग बदल घालुनी घाव । साांगून गेले मला भीमराव । 
गुलामशगरीच्या या शचखलात । रुतून बसला का ऐरावत । 
अांग झाडुनी शनघ बाहेरी । घे शबनीवरती धाव ॥ 
 
धनवांताांनी अखांड शपळले । धमांधाांनी तसेच छळले । 
मगराने जणु माशणक शगशळले । चोर जाहले साव ॥ 
 
ठरवुन आम्हा हीन कलां शकत । जन्मोजन्मी करुनी अांशकत । 
शजणे लादुनी वर अवमाशनत । शनमूवन हा भेदभाव ॥ 
 
एकजुटीच्या या रथावरती । आरूढ होऊनी चल बा पुढती । 
नव महाराष्ट्रा शनमूवन जगती । करी प्रकट शनज गाव ॥ 
 

 
  



मजांबईची िावणी 
 

मुांबईत उांचावरी । मलबार शहल इांद्रपुरी । 
कुबेराांची वस्ती शतथां सुख भोगती ॥ 
परळात राहणारे । रातशदवस राबणारे 
शमळेल ते खाऊनी घाम गाळती ॥ १ ॥ 

 
गँ्रट रोड, गोखले रोड । सांडास रोड, शवन्सेंट रोड । 
असे शकती रोड इथां नाही गणती ॥ 
गल्ली-बोळ शकती आत । नाक्याांचा नाही अांत । 
अरबी सागराचा वढेा शहच्या भोवती ॥ २ ॥ 

 
आगीनगाडी मोटारगाडी । शवमान घेतां उांच उडी । 
टाांग्याांची घोडी मरती रस्त्यावरती ॥ 
हातगाडी हमालाांची । भारी गडबड खटाऱ्याांची । 
धडपड इथां वाहतुकीची रीघ लागती ॥ ३ ॥ 

 
मसणवटी महिूर । चांदनवाडी सोनापूर । 
त्याांची गाजे ख्याती इथां आहे शकती ॥ 
टाचा घासून मरणाऱ्याांची । शबनवारिी सडणाराांची । 
सागराच्या काठी बघा सोय लागती ॥ ४ ॥ 

 
सेंट जॉजव, बाटलीवाला । के.ई.एम., वाशडयाला । 
रोग्याांची रोज तोबा गदी झडती ॥ 
टी.बी., गरमी, पटकी, परमा । खरूज, ताप खोकला दमा । 
असे नाना रोग होऊन कैक मरती ॥ ५ ॥ 

 
माणसाला माणूस खातां । लुटतां आशण लुटलां  जातां 
तीस लाख लोक एका जागी राहती ॥ 
भडकून उठती आधीमधी । दांगेखोर होऊन कधी । 
आपसामधे करून गदी मुडदे पाडती ॥ ६ ॥ 

 
लोअर परळ, लचचपोकळी । वरळीच्या त्या जुन्या चाळी । 
नाही नवा रांग त्याांच्या लभतीवरती ॥ 
नायगाव, धारावीला । माटुांग्याच्या िजेाराला । 
बेकाराांची पोरां घाणीमध्ये लोळती ॥ ७ ॥ 

 
मोतीबाजार, िअेरबाजार । शतथे चाले मोठा व्यापार । 
सारे सटे्टवाले शतथां सट्टा खेळती ॥ 



िोरास रोड, तीन बत्ती । गोलशपठा नाक्यावरती । 
िरीर शवकून शकतीएक पोट भरती ॥ ८ ॥ 

 
लाल झेंडा घेऊन हाती । करायाला इथे क्राांती । 
मजुराांची शपढी नवी पाऊल टाकती ॥ 
अण्णा भाऊ साठे म्हणे । बदलुनी हे दुबळे शजणे । 
होणार जे शवजयी ते रण करती ॥ ९ ॥ 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाटक 
  



इनामदार 
 

अांक पलििा 
 

(येळापूरकर गोपाळराव देशरु्ख (इिार्दार) याचंा जुन्द्या पद्धतीचा नदवाणखािा, 
नदवाणखान्द्याला र्धोर्ध येण्याजाण्याचा दरवाजा असूि डाव्या बाजूला र्ाडीवर जाण्याचा नजिा आहे, 
नजन्द्याला लागिूच गोपाळरावाचंी बसण्याची बैठक असूि बैठकीवर लोड, तक्क्या, पािाचे तबक व शजेारी 
नतजोरी आहे. बैठकीलगतच स्वयंपाकघर असूि, स्वयंपाकघराच्या सर्ोर (दुसऱ्या बाजूच्या सवगर्ध्ये) 
र्ाजघर आहे. र्ाजघराला लागूि रु्िीर्जींची बैठक असूि, बैठकीवर नहशबेाच्या वह्या रचूि ठेवल्या 
आहेत. जवळ दौत, लेखणी आहे. सर्ोरच्या सितीवर निरनिराळ्या देवाचं्या तसनबरी असूि एका खंुटीला 
बंदूक लटकत आहे. 
 

पे्रक्षकासंर्ोरील रंगिरू्ीचा पडदा वर जाताच, नदवाणखान्द्याचे दालि धुरािे िरूि गेलेले नदसते. 
रु्िीर्जी धुपारतीत धूप घालूि तो धूर आणखीि वाढवीत आहेत. यावळेी रु्िीर्जी फक्त पंचा िेसले असूि 
त्याचें सवांग उघडेबोडके आहे. त्याचं्या डोकीचे करडे केस ताठ उिे आहेत. तोंडािे रं्त्रोच्चार करीत ते 
देवािंा धुपाचा धूर दाखनवण्यात र्ग्ि होऊि गेले आहेत. वळे नतन्द्हीसाजेंची. 
 

इतक्यात करीर् प्रवशे करतो. तो नदसण्यात उंचापुरा असूि, साधी पैरण, साधे पंजी व वर जाकीट 
त्यािे घातले आहे. डोकीचे रंु्डासे काढूि ते डाव्या काखेत धरूि आनण उजव्या हातात काठी व डाव्या 
हातात पायताण घेऊि तो नबचकत नबचकतच आत येतो. त्याच्या नर्श्या नपळदार आहेत. रु्िीर्जी त्याला 
र्ंत्रोच्चार करीत असतािाच िीट न्द्याहाळतात आनण त्याच्या हातात पायताण पाहूि – 
 
मजनीमर्ी : (पायताणाकडे बोट दाखवनू) करीमबुवा, हे ...हे काय? ती पायीची पायी बरी. ती डोकीवर 
घ्यायची नसते. 
 
करीम : (अडखळत) खरां हाय, खरां!.... पण – 
 
मजनीमर्ी : पण मग ती बाहेर ठेवायची टाकून शदवाणखान्यात का आणलीस? आधी जाऊन त्या पादुका 
बाहेर ठेव! पाशहजे तर तू मेल्यानांतर त्या एखाद्या देवळात ठेव.ू आता तूतव बाहेर!... 
 
करीम : ते खरां हाय, खरां! मी मेल्यावर देवळात शठवाल, पण शजतांपनी त्या आपल्या कुत्रयाच्या पोटात 
जातील्या शन मला अनवानी शिरावां लागेल! कालच त्येनां माझां नवां पायतान िाडलां ! काय करायचां! दात 
आपलां  शन ओठ आपलां ! मालकाचां कुत्रां म्हणून गप्प बसलो, न्हायतर पेकाटच मोडलां  असतां! 
 
मजनीमर्ी : मग असां कर. ते देवळीत ठेव. जा, पळ!.... 
 
(करीम पायताण घेऊन बाहेर जातो. मुनीमजी माजघरात जातो. तोच बाहेर कुते्र भुांकते. करीम पळत 
येऊन घोंगडे टाकून बसतो. मुनीमजी अांगात बांडी घालून घाईने येतो, आपल्या जागेवर येऊन बसतो, 
चोपड्याांच्या पाया पडतो व लेखणी कानावर ठेवनू –) 



 
मजनीमर्ी : हां, शकती गावचा वसूल आणलास? 
 
करीम : (शखिातून पैसे काढीत) आनला की तीन गावाांचा! 
 
मजनीमर्ी : शकती? 
 
करीम : आपलां  तीस रुपये! हो! 
 
मजनीमर्ी : असां का? छान! खरां आहे. कारण तीन आणे रोज तर तीन गावचाच वसूल, शन तोही तीन 
शदवसात शन तीसच रुपयां! जाऊ दे, पुढां बोलत नाही! 
 
करीम : का? बोला की! बोलण्याला पैसां पडत न्हायती! 
 
मजनीमर्ी : म्हणजे िुकटची जीभ लावली टाळयाला असांच तुला म्हणायचां आहे ना? 
 
करीम : तसां किाला मी म्हनू? पण कुळाला तगादा करताना काय व्हतां त्ये आम्हास्नीच ठावां! आनी खरां 
साांगायचां म्हांजी पैसा शमळवाय जेवढां कष्ट पडत न्हायती तेवढां वसूल कराय कष्ट लागल्यात! - 
 
मजनीमर्ी : (झटक्यात) म्हणजे?... म्हणजे तुला म्हणायचां आहे तरी काय? 
 
करीम : म्हांजी येकतर आमी शिपाय दोन, बहात्तर गावास तगादा करायचा! कुळाांच्या दारात बसायचां, 
कुळानां रडगाणां गायचां! मग आम्ही दरवािाच्या आस्वलावानी दुसऱ्या दारी जायचां! ह्ात दीस जायचा शन 
इथां यावां तर तुमी तांबी शदयाची!- 
 
मजनीमर्ी : ए आता सरकार येतील. तुझां हे रडगाणां पुरे की!- 
 
करीम : खरां हाय! तुम्हाला काय म्हना; तुमी आपलां  हुटावर बसून िळेया वळायच्या! 
 
मजनीमर्ी : (आवाज चढवनू) करीम! काढ ते पैसे शन साांग नावां कुळाांची! (बाहेरून कोणी आल्याचा भास 
होतो. पावलां  वाजतात. त्याचा कानोसा घेऊन) सरळ बैस. सरकार आले वाटतां! 
 
करीम : (बावरून) सरकार कुठां गेल्याती? 
 
(दौलती हा इनामदाराांचा बशहरा चाकर हातात पानाचे ताट घेऊन मांद गतीनां येतो. त्याने अांगात दांडकां  
घालून डोकीला पटका बाांधला आहे. त्याचे धोतर गुडघ्यापयंत आखडले असून तो वृद्ध आहे. त्याच्या 
शमश्या करड्या पण पल्लेदार आहेत. तो करीम व मुनीमजी ह्ाांच्याकडे न पाहता ताट ठेवतो. मुनीमजी 
त्याला पाहून एक वही उचलून आदळतो.) 
 



मजनीमर्ी : हां बोल! - कुळाांची नावां! 
 
करीम : हां. घ्या हे पैसे. (शखिातून पैसे काढून पुढे ठेवनू) आनी शलवा नावां : पाांडू पाटील, परुां बडां, दहा 
रुपये, (मुनीमजी शलहू लागतो) बनाबाई मुळशकन, टाळगाव, दहा रुपयां. मुखल लपजारी, घामवाड, दहा 
रुपयां. बास! मोजा त्ये पैसे. 
 

(मुनीम पैसे मोजून वही बाजूला ठेवतो. थोडा शवचार करतो.) 
 
मजनीमर्ी : अरे हो! त्या लटक्याच्या वाडीच्या लखू लटक्याला तगादा करायला तुला साांशगतलां  होतां ना? 
(एकदम दौलतीकडे पाहत) – ए दौलतराव, सरकार कधी येणार? 
 
दौिती : (कान पुढे करून) आ!ँ काय? 
 
करीम : (लकशचत मोठ्यानां) सरकार कवा येनार? 
 
दौिती : (गांभीरपणे) राम जाणां! (पुन्हा तो मांदगतीने शनघून जातो.) 
 
करीम : देवानां नाक न्हाय शदलां  तरी चालांल. पण कान देण्यात त्येनां हायगय करू नये. कान हाय तर मानूस 
हाय. कान जरूर द्यावां! 
 
मजनीमर्ी : परांतु ते कान लाांब नसावते - तुझ्या कानासारखे! 
 
करीम : (स्वतःचे कान चाचपून) म्हांजी गाढवावानी! 
 
मजनीमर्ी : लखू लटक्याला तगादा केलास का? ते बोल! कान पाशहजे. 
 
करीम : हो, केला की तगादा! 
 
मजनीमर्ी : मग काय म्हणाला तो? 
 
करीम : त्यो म्हनालाय बैल इकल्यावर समदीच बाकी भागवनू टाकतो; वाईच कड काडा! 
 
मजनीमर्ी : अरे, परांतु त्याचा बैल केव्हा शवकायचा? 
 
करीम : (शचलमीत तांबाकू भरीत) बैल बाजारात नेल्यावर! 
 
मजनीमर्ी : (आियानां) आशण बैल बाजाराला कधी न्यायचा? 
 
करीम : (शचलमीचा झुरका मारून धूर सोडीत) त्यो बैल चालाया लागल्यावर! 



 
मजनीमर्ी : (शबथरून रोखून पाहत) बैल चालाया लागल्यावर? अरे, परांतु तो बैल चालायचा कधी? 
 
करीम : (धूर शगळून) आवां त्येला वैरन शमळाल्यावर! 
 
मजनीमर्ी : (भडकून) करीम, काय हे? वैरण शमळाल्यानांतर बैल चालणार? म्हणजे पाऊस पडणार, मग 
चारा उगवणार, मग तो बैल खाऊन तयार होणार शन मग तो बाजाराला जाणार! अरे करीम, काहीतरी खरां 
बोल, आशण... 
 
करीम : (िाांतपणे) खरांच, देवाच्यान! 
 
मजनीमर्ी : (शचडून) बोडकां  तुझां! मला आधी हे साांग की तू ही तांबाखू ओढीत आहेस की गाांज्या? 
 
करीम : आता कसां साांग?ू 
 
मजनीमर्ी : आशण हेही साांग की मी माणूस आहे का लोणाऱ्याचां गाढव? बोल– 
 
करीम : छेः छेः, तुमाला गाढव कसां बरां म्हनू? 
 
मजनीमर्ी : (वडेावीत) हो, कसा म्हणू? मला िपेटी नाही, लाांब कानही नाहीत. होय ना? मूखव! (डोळे 
वटारून जोरात) हे पाहा, उद्याच्या उद्या तो लकू लटक्या इथां आला पाशहजे! काय हे लोक! जर याांना 
लोकाांचां कजव परत करता येत नाही, तर याांनी कजव काढावांच का? आशण काढावां तर ते िेडावां! 
 
करीम : मी एक गोष्ट इचारू का? मी म्हनतो, अिा मानसाला तुमी कजव देताच का? 
 
मजनीमर्ी : का म्हणजे? हा काय प्रश्न आहे? अरे, त्या कुळाांना गरज असते म्हणून! - नाहीतर काय आमचे 
पैसे ठेवायला जागा नाही म्हणून देतो? 
 
करीम : (खवचटपणे) कुळाांना गरज असते वो! पन तुमी का देता? 
 
मजनीमर्ी : अरे का काय? कूळ कजव घेते का? साांग, तू! 
 
करीम : (सुपारी चघळीत) का? तुमी कजव देताच का? – 
 
(पुन्हा बाहेर पावलाांचा आवाज येतो. दोघेही दचकतात व दाराकडे पाहत उठून उभे राहतात. पुन्हा दौलती 
हळूहळू येऊन बांदूक पुसू लागतो. 
मुनीमजी व करीम वैतागून पुन्हा आपापल्या जागेवर बसतात.) 
 
करीम : काय दौलूनाना, तेरा बोकड्या सुरीमे शिऱ्या! 



 
दौिती : (लकशचत मान वळवनू) कुणाच्या? 
 
करीम : पाांडू न्हावीकी, त्यो न्हावी मायांदाळा तनतन गया देख– 
 
मजनीमर्ी : ए िहाण्या, तु इधर देख आधी. मग कजव देणारा हाही कजव घेणाराबरोबर गरजू असतो असां 
तुला म्हणायचां आहे का? 
 
करीम : हो. खरचां की; देवाच्यान! 
 
मजनीमर्ी : खरांच की! - काय खरांच? - ऐक; अरे ज्याच्याजवळ पैसा असतो, तो ज्याच्याजवळ नाही त्याला 
देतो! म्हणजे देणारा हा ज्याला गरज आहे त्याला देतो! म्हणजे घेणारा हाच गरजू असतो! लक्षात आलां  का 
आता? 
 
करीम : न्हाय! मग कजव देनारा देतोच का? 
 
मजनीमर्ी : मग तूच साांग - काां? 
 
करीम : अवां, दोगांबी गरजू! - येक, कजाचा धनी, येक येजाचा! 
 
मजनीमर्ी : करीम, तू वडेा आहेस! अरे व्याजाचा शन कजाचा सांबांध काय हे साांगिील का? 
 
करीम : साांग ूका? ऐका. आपून म्हिीला भरडा का घालतो? 
 
मजनीमर्ी : दूध अशधक शमळावां म्हणून! 
 
करीम : मग बगा, तसांच हाय ह् ेयेजाचां बी! 
 
मजनीमर्ी : कसां काय? 
 
करीम : आदी कुळाला कजाचा कडबा चारायचा आनी बारा मशहने येजाचां दूध काडीत बसायचां! न्हाय 
दीना, तर मग तगाद्याचा तडाका देऊन कोटात मुडदा पाडायचा. हे बगा म्हिीवानीच हाय! 
 
मजनीमर्ी : खरां आहे. पण तुझां हे बोलणां भाकड म्हिीप्रमाणे आहे, तेव्हा कृपा करून आता ही भाकडकथा 
पुरे! धनी येतील! आलेच! (उठून उभे राहातात) 
 
(गोपाळराव देिमुख प्रविे करतात. त्याांच्या अांगात मलमलचा सदरा असून खाली धोतर, डोकीला मांदील 
व हातात काठी आहे. त्याांच्या भवुया दाट असून, शमश्या भरदार आहेत. मुनीमजीकडे क्षणभर पाहत-) 
 



गोपाळराव : काय मुनीमजी, सवव काही ठीक? 
 
मजनीमर्ी : (नम्रपणे) जी, सवव काही ठीक आहे! 
 
गोपाळराव : ठीक! आशण करीम, वसूल? 
 
करीम : (नम्रपणे) जी, गुदरला! (दौलती बाहेर जातो.) 
 
मजनीमर्ी : मी तो जमा केला! आशण धनी, कािीहून माईसाहेबाांचां पत्र आलां  आहे! 
 
गोपाळराव : (आनांदाने) असां? मग वाचा ना! काय म्हणतात त्या? (मुनीमजी धावत जाऊन दप्तरातून पत्र 
घेऊन पुन्हा पशहल्या जागेवर उभां राहून वाच ूलागतो) 
 
मजनीमर्ी : (पत्र वाचतो) ‘श्रीमांत राजे, याांच्या चरणी शिरसाष्टाांग नमस्कार. पत्रास कारण मी इकडे 
आनांदात असून, माझी मुळीच लचता नसावी. कालच मी शभडे कुटुांबाबरोबर मथुरेहून कािीस आले. मला 
इकडे सवव काही आवडते. पण करमत नाही. आपली एकसारखी आठवण होत असते. (गोपाळराव मान 
डोलावतात) दुसरी गोष्ट, मला इकडे आता पैिाची गरज आहे. पैसे पाठशवण्याची सोय करावी. आशण 
येळापुरात जपून वागाव.ेरात्री कुठेच शिरू नये. आपले वैरी जागोजाग टपलेले आहेत. त्याांची आठवण 
होताच मन भाांबावनू जाते. तरी आपण माझ्यासाठी तरी स्वतःची काळजी घ्यावी. उत्तर लवकर याव.े मी 
वाट पाहत आहे. आपली तारा – 
 
गोपाळराव : (दीघव शनःश्वास टाकून) मग मुनीमजी, उद्याच पैसे रवाना करा! इथे पडून ते काही दूध देणार 
नाहीत. जाऊ देत आशण लाग ूद्यात सत्कायाला! त्याांना शलहा, म्हणावां कािीत एखादां भरीव कायव करा! 
एखादा घाट लकवा एखादे देऊळ असां काही तरी मोठां कायव करून ठेवा म्हणावां! आशण मीही शलशहतोच. 
 
मजनीमर्ी : पण धनी, त्याांनी कािीत शकती शदवस राहायचां म्हणता? बोलवा ना! 
 
गोपाळराव : कसा बोलव?ू मुनीमजी, शस्त्रयाांना मुलां  आवडतात! आज या वयात, या एवढ्या दौलतीला धनी 
नाही! या दोन वाड्यात शदवा लावणारा अजून नाही! म्हणून त्याांना वाटतां कािीशवश्वेश्वर प्रसन्न होऊन 
एखादां पुत्ररत्न लाभेल. या दौलतीला धनी होईल! लोक त्याला सरकार म्हणून बोलवतील! तो पुढे मोठा 
होऊन माझी गोपाळरावाची-माझ्या थोर घराण्याची, पशवत्र परांपरा पुढे नेईल! म्हणून त्या या वयात, अवघ्या 
शवसाव्या वषी वणवण भटकत आहेत. माणसाला गरजेनां सोडलेलां  नाही हेच खरां! 
 
मजनीमर्ी : ठीक, मग मी उद्याच रक्कम रवाना कशरतो! 
 
गोपाळराव : हो करा! आशण ए करीम, तू त्या गोलवदराव शभड्याांना घेऊन ये! (करीम मुजरा करून शनघनू 
जातो.) मुनीमजी, करीमने वसूल शकती आणला? 
 
मजनीमर्ी : धनी, त्याने अवघा तीस रुपये वसूल आणला, तो मी जमा केला! 



 
गोपाळराव : का? अवघा तीस रुपये? 
 
मजनीमर्ी : जी, अवघा तीस! कारण शकत्येक कुळाांनी काखा वर केल्या आहेत. ते बाकी भागवण्याची 
टाळाटाळच करीत आहेत! जवळजवळ सत्तर कुळानी तर बांडावाच केला आहे. तगादा करण्याची सोय 
उरली नाही! काही कुळां  तर कानात वारां शिरल्यासारखीच करीत आहेत! 
 
गोपाळराव : (त्वषेाने उठून) मग त्याांचे कान पकडून, त्याांना कोटाच्या कोंडवाड्यात कोंडून, त्याांची रग 
शजरशवलीच पाशहजे! हे नाकापेक्षा मोती जड होता कामा नयेत! ठेचा एका एकाला! 
 
मजनीमर्ी : जी सरकार! 
 
गोपाळराव : या हरामखोर कुळाांची यादी करा शन त्याांच्यावर खटले भरण्याची तरतूद करा! मला माहीत 
आहे. या सवव कुळाांना त्या मुलकदाने-मशहपतीने, राणूजीने या माझ्या वैऱ्याांनी भडकवले आहे! म्हणून ही मढी 
जीव आल्याप्रमाणे करीत आहेत. परांतु याांचे बापजादे आमच्या वडलाांच्यापढेु नाांगी टाकून वागत होते, इथां 
या जागेवर- (समोर बोट दाखवनू) या जागेवर उन्हात पावसात उभे राहत होते! नाक घासत होते! तेच 
आज नाकापेक्षा जड होत आहेत. नव्हे झाले आहेत! याांचे पूववज स्वगववासी गणपतरावापढेु डोके टेकीत 
होते, तेच आज आमच्या डोकीवर शमरी वाटू पाहत आहेत! परांतु त्याांना कळू द्या की गोपाळराव हा सुद्धा 
नानासाहेबाांचा नातू आहे!...तो गणपतरावाांचा पुत्र-वाघाचा बच्चा आहे! द्या बार उडवून! पैसा कुरीनां पेरा. 
 
मजनीमर्ी : मग काय करावां म्हणता? 
 
गोपाळराव : मुजोर कुळाांची जीण गतप्राण झाली पाशहजे! त्याांना जन्माचा धडा शमळाला पाशहजे! त्याांच्या 
घरादारावरून गाढवाांचा नाांगर शिरवा, नाहीतर आम्हाला या येळापुरात नाांदणे अिक्य होईल! 
 
मजनीमर्ी : (नम्रपणे) सरकार, मी उद्याच तयारी करतो! 
 
गोपाळराव : कराच! त्याशिवाय आता काम भागत नाही. हे कुणबट आम्हाला नेभळट समजून आमच्या 
छातीवर नाच ूपाहत आहेत! आता माझ्यािी उघड सामना करायची लहमत नसल्यामुळे माझे वैरी माझ्या 
कुळाांना शचथावणी देत आहेत! पण... पण मीच िवेट त्याांना गारद करीन! कारण... 
 

(गोलवदराव शभडे प्रविे करतो.) 
 
गोववदराव : कारण जग हे रणभमूी आहे आशण त्या रणभमूीवर गारद करणारे व गारद होणारे लढत आहेत! 
नमस्ते सरकार! 
 
(गोलवदराव अांगाने सडपातळ, उांचीने ठेंग,ू पण बुद्धीने हुिार माणूस आहे. डोक्याला जरीचा मांदील, अांगात 
पैरण, वर सैल असा कोट, मलमलची पांजी नेसलेला असा मोठ्या रुबाबाने प्रविे करतो. त्याचे वय अांदाजे 
३५ असाव.े) 



 
गोपाळराव : (आदराने) या, या शभडे; मी आपली वाटच पाहत आहे! याव.े 
 
गोववदराव : (ऐटीत मांदगतीने येऊन उभा राहतो.) बोला! 
 
गोपाळराव : बसा ना! बसा, मग बोलतो! 
 
गोववदराव : नाही, आधी कामशगरी साांगावी, हा सेवक हजर आहे! 
 
गोपाळराव : साांगतो बसा! मुनीमजी, चहा आणा. करीम, (हाकेनांतर करीम प्रविे करतो.)पान आण! 
(करीम व मुनीमजी अनुक्रमे बाहेरदारी व स्वयांपाकघरात शनघून जातात.) अरे बसा ना! 
 
गोववदराव : नाही धनी, आधी कामशगरी साांगा! 
 
गोपाळराव : (त्याांना हाताला धरून खाली बसवनू घेत) बसा, साांगतो! मी या येळापुरात आपल्या 
काळजातील कळ िक्त तुम्हालाच साांग ूिकतो! (गांभीर होऊन) गोलवदराव, तुम्ही सवव काही जाणता! त्या 
मुलकदाचां शन आमचां आज तीन शपढ्याांचां वैर धुमसत आहे हेही तुम्ही जाणता! परांतु मी अलीकडे अलीकडे 
घाबरलो आहे. मला स्वतःचां दुबळेपण जाणवत आहे! मला वाटतां, आपलां  काहीतरी चुकत असावां! पण 
काय चुकत आहे, याची जाणीव होत नाही! कधीकधी मला वाटतां, आपण मोळापोटी केरसुणी जन्मलो 
आहोत. तर कधीकधी वाटतां, नाही - आपण व्याघ्रापोटी व्याघ्र जन्मलो आहोत; आपला ित्र ू- तो मुलकदा 
आपली कधीच बरोबरी करू िकत नाही! परांतु मला आियव वाटतां ते याचां की, ज्याांच्या बापजाद्याांनी 
आमच्या पूववजाांपढेु मान वर केली नाही त्याांची ही अवलाद इतकी कडवी किी? 
 
गोववदराव : आपण इथां चूक करीत आहात! कारण कूप म्हणू नये मोडका आशण कुणबी म्हणू नये रोडका 
अिी म्हण आहे! शिवाय घोरपडीपोटी नाग जन्मतो! 
 
गोपाळराव : परांतु आपण त्याचां डोकां  ठेच ूिकतो की नाही? 
 
गोववदराव : अवश्य! का नाही? आपल्या शपत्याला दांि करणाऱ्या तक्षक नागाांचा शनःपात करण्यासाठी, 
जनमेजय राजानां नागवांिच नष्ट करण्याचा यज्ञ आरांभला आशण आकािपाताळ दणाणनू सोडलां !- आशण 
तुमच्या आजोबाांना व वशडलाांना दांि करणारे नाग आज येळपुरात शजवांत असता, तुम्ही बेलहमत होऊन 
बसता हे बरां नाही. 
 
गोपाळराव : नाही शभडे, मी बेलहमत होत नाही! पण हेच पाहा ना. रात्रीच मला एक स्वप्न पडलां ! – भयांकर 
स्वप्न! मी गाांगरलो आहे त्यानां! 
 
गोववदराव : भयांकर स्वप्न?- 
 
गोपाळराव : हो - तेव्हापासून मी घाबरलो आहे! 



 
गोववदराव : असां असां! म्हणजे पांचाांग पाहाण्यासाठी आपण माझी आठवण केलीत! 
 
गोपाळराव : (शखन्न होऊन) हो, अगदी शवशचत्र स्वप्न पडलां  आहे तेव्हा... 
 
गोववदराव : हो हो, साांगा ना! माझ्याकडे आता या क्षणी पांचाांग आहे! (शखिात हात घालून पांचाांगाची 
वळकटी बाहेर काढतो आशण पांचाांग पसरून) हां, - बोला स्वप्न!.... 
 
गोपाळराव : (दीघव शनःश्वास टाकून) शभडे, माझ्या स्वप्नात एक भयांकर उग्र असा शधप्पाड माणूस आला! 
(मुनीमजी चहा आणनू ठेवतात व आपल्या जागेवर जाऊन बसतात) आधी चहा घेऊन मोकळे व्हा! 
 
गोववदराव : तुम्ही सुरू करा, माझे कान मोकळे आहेत! (चहाचा एक घोट घेतो) हां, त्या माणसानां काय 
काय केलां? 
 
गोपाळराव : त्यानां?... त्यानां मला एकदम गोळीच घातली! 
 
गोववदराव : (आियाने कप खाली ठेवनू) काय गोळी घातली? बरां, बरां, पुढां... 
 
गोपाळराव : माझां ऊर िुटून लचधड्या झाल्या! (उराला हात लावनू चोळतो तोच करीम पान घेऊन येतो!) 
 
करीम : (पान पुढे ठेवीत) धनी, भाईर सरजेराव रामोिी आनी पाांडू न्हावी आल्याती! 
 
गोपाळराव : पाठवनू दे त्याांना आत. 
 
(करीम बाहेरून त्याांना आत घेऊन येतो. पाांडू न्हावी हा शतिीच्या उमरीचा असून, त्याने अांगात एक साधी 
पैरण, वर जाकीट, डोकीला भलां  मोठां पागोटां घातलेलां  आहे, काखेत धोकटी आहे. सजेराव रामोिी हा 
शदसण्यात शधप्पाड माणूस आहे. त्याचे वय पन्नािीच्या दरम्यान असून यावळेी त्याने साधी पैरण, धोतर, 
खाांद्यावर घोंगडे, हातात भाला व डोकीला जुन्या पद्धतीने पागोटे बाांधलां  आहे. दोघेही पुढां होऊन मुजरा 
करतात. गोपाळराव मानेनेच त्याचा स्वीकार करतो.) बसा नाईक! पाांडू बस ना! शभडे, नाईकाांचां काय काम 
आहे ते सांपवतो. मग साांगतो पुढचां! हां नाईक, बोला-काय? आशण पाांडू, आज माझ्या शजवाला बरां नव्हतां! 
आज मी पडून होतो! तेव्हा तू जा, सकाळी ये. (दाढी चोळून) उद्याच करू! (पाांडू मुजरा करून जातो) हां, 
नाईक, बोला! 
 
सरे्राव : धनी, काल माज्या पोराला मशहपतीनां मारलां , तवा आपल्या कानावर घालावां म्हणून आलो व्हतो! 
आमचां धनी कोन ह्ा पाांढरीत? 
 
गोपाळराव : काां - काां मारलां? 
 
सरे्राव : माज्या मल्लूनां म्हनां मुलकदाच्या माणसाांची कळ काढली! 



 
गोपाळराव : म्हणजे काय केलां? कोणा बाईचा पदर धरला का डोळा मारला? काय केलां  तरी काय? कळ 
काढली म्हणजे काय? 
 
सरे्राव : त्ये मी कसां साांग ूधनी? – 
 
गोपाळराव : मग असां करा, उद्या जा आशण त्या मुलकदाला शवचारा! - म्हणावां हे चालणार नाही. कोणीही 
कोणाला शवनाकारण मारू िकत नाही! ही मोंगलाई नव्हे! आशण मी खरां साांग,ू तुमचा मल्ल ूमाझ्या बैठकीला 
बसतो, रामोिी आमच्यािी इमानदारीने वागतात म्हणून ही मुद्दाम कुरापत काढण्यात आली आहे. 
 
सरे्राव : मग मी काय करू म्हणता?- 
 
गोपाळराव : स्वतः तुम्ही जाऊन या दांडेलीचां कारण त्याांना शवचारा; मग पाहू पुढे! होऊ दे झांगाझांगी! 
 
सरे्राव : बरां, इचारतो! मग जाऊ? 
 
गोपाळराव : हो! हो! - दाबात शवचार! आमच्या हयातीत असे अन्याय आम्ही सहन करणार नाही! जा. 
 
सरे्राव : हो, म्हनूनच आलो व्हतो. 
 
गोपाळराव : आशण हे पाहा, मल्लूला पाठवा, जा! काम आहे जरा. (सजेराव मुजरा करतो) पाशहलां त शभडे, 
किी पुांडाई चालू आहे येळापरुात! 
 
गोववदराव : (नम्रपणे) धनी, मी सवव काही जाणतो! पण मी म्हणतो, ह्ा रामोिाांनी तरी असां दुबळां  का 
व्हावां? अरे रामोिी म्हटलां  की त्या उमाजी रामोिाची आठवण होते. त्यानां इांग्रजासारख्या बलाढ्य सते्तिी 
सरळ युद्धच पुकारलां  होतां. आशण त्यात जेजुरीच्या माळावर इांग्रजाांना उमािी तह करावा लागला. तो 
रामोिी - त्यानां पन्हाळयापासून ते पुणे प्राांतापयंत मागां रामोिी एकत्र करून एक िौज उभारली आशण - हे 
रामोिी. 
 
गोपाळराव : खरां आहे. शभडे, रामोिाांचां बळ त्याांनाच कळत नाही. म्हणून हे ितेकरी त्याांच्या नाकात काड्या 
घालीत आहेत. सजेराव, जा शन मल्लूच्यावर जो अन्याय झाला आहे त्याचा सूड घ्या. आम्ही आहोत... 
 
सरे्राव : ठीक! धनी, मग मी जातोच. (जातो) 
 
गोववदराव : आता रामोिी पेटवनू शदला. जाळ नक्की होणार! आपण आपले स्वप्न साांगाव!े 
 
गोपाळराव : हो, मग त्याने मला गोळी घातली आशण मी एकदम खाली पडलो! (दौलती येतो. एकाएकी 
त्याच्या हातातील ताट पडून मोठा आवाज होतो. इनामदार व गोलवदराव भयभीत होऊन पाहतात. नांतर 



इनामदार दौलतीकडे रागाने पाहत एक एक पाऊल पुढे जातो. दौलती मान खाली घालून उभा आहे. 
इनामदार जवळ जाऊन एकदम परत शिरतो) 
 
इनामदार : दौलती, बाहेर जा - नव्हे, घरी जा! (दौलती शनघून जातो) 
 
गोववदराव : म्हणजे आपण ठार झालात! 
 
गोपाळराव : अगदी! आशण मग पोलीस आले! त्याांनी माझे पे्रत गाडीत घातले! (मध्येच आठवण होऊन) 
नाही... नाही, आधी माझ्या मरणाची वाता तुम्हाला समजली आशण तुम्ही धावतच आला. 
 
गोववदराव : कोण? मी धावत आलो? आशण... 
 
गोपाळराव : आशण काय? ते माझे पे्रत पाहून तुमची एकदम वाचाच बसली! 
 
गोववदराव : (चमकून) काय? माझी वाचा बसली? मग खरांच भयांकर स्वप्न आहे! 
 
गोपाळराव : हो. वाचा बसून, तुम्ही रडतरडत त्या गाडीमागून चालत होता! 
 
गोववदराव : मग अशतभयांकर! (घाबरून पांचाांगाची पाने उलट चाळू लागतो. उलट सुलट पाने शिरवीत, 
काही तरी पुटपटुत, बोटावर बोटे मोजतो. घाम पुसून टाकतो. गांभीर चेहरा करून पांचाांग पाहातो, पण 
मुळीच बोलत नाही. गोपाळराव त्याच्या तोंडाकडे आतुरतेने पाहत आहेत)... पण मी म्हणतो... 
 
गोपाळराव : काय म्हणता? 
 
गोववदराव : की माझी वाचा का बसावी? (पुनः स्वतःला सावरून) म्हणजे माझी... माझी वाचा.. आधी 
माझी वाचा का बसली ते पाहतो, मग तुम्ही का मेला ते पाहता येईल! 
 
गोपाळराव : छेः छे! असां कसां? अहो, आधी मी मेलो का याचां कारण समजल्यानांतर मग तुमच्या वाचेचा 
प्रश्न येतो! - म्हणजे माझे मरण, नांतर तुमची वाचा! - तेव्हा आधी माझां मरण पाहा. 
 
गोववदराव : (गांभीर होऊन) बरां, तसां करतो! - (पुनः पाने चाळून, कुां डली माांडून) हां, सापडलां ! 
 
गोपाळराव : सापडलां ? ठीक, कोण तो? 
 
गोववदराव : तो ना? तो तुमचे कुलदैवत काळभरैव! - त्याचा कोप झाला आहे तुम्हावर! 
 
गोपाळराव : कोण? काळभरैव – आमचे कुलदैवत? मग तो कोपण्याचे कारण? 
 



गोववदराव : देवाांना कोपण्यासाठी मोठी कारणां लागत नाहीत सरकार? आशण येथे स्पष्ट म्हटले आहे की, 
पूजा नीट होत नाही! सववत्र दुलवक्ष होत आहे 
 
गोपाळराव : पूजा होत नाही? छेः छेः असां कसां! अहो, इथां मुनीमजी शदवसातून तीन वळेा पूजा करतात! - 
जुन्या वाड्यात ताई पूजा करते! मग हा कोप का? 
 
गोववदराव : हे पहा, कोपाला एकच कारण नाही! आता हेच पाहा; आपण पुत्रप्राप्तीसाठी कुलदैवताची 
आराधना करायची सोडून, माईांना कािीला पाठशवलां त, हा काय लहान गुन्हा आहे? 
 
गोपाळराव : असां? मग काय करू म्हणता? 
 
गोववदराव : आता प्रथम स्वप्निाांतीचां एक जेवण घाला; िक्त ब्राह्मणाांना! दुसरी गोष्ट,माईसाहेबाांना परत 
बोलावनू घ्या! 
 
गोपाळराव : खरां आहे. अगदी खरां आहे! ज्यानां मला गोळी घातली ना, तो अगदी भरैोबासारखाच होता! 
लाांब शमश्या-दाट भवुया, शधप्पाड देह... 
 
गोववदराव : अहो भरैोबाच तो! मी खोटां किाला बोलू? आशण मी खरां साांग?ू एका पांचाांगाच्या सामथ्यावर मी 
सवव दैवतां इथां आणनू ओळीनां उभी करू िकतो! 
 
गोपाळराव : खरां आहे, खरां आहे! परांतु तुमची वाचा... 
 
गोववदराव : (घाबरून) अरे हो, मी ते आता घरीच जाऊन पाहीन! जातो मी, रात्र होत आली; जाऊ मी? 
(गडबडीत उठून पुनः बसतो.) 
 
गोपाळराव : हो, या! मुनीमजी, शदवा लावा ना. आशण करीम कुठां गेला? ए करीम! (करीम लगबगीनां येतो) 
तू जाऊ नकोस! 
 
गोववदराव : बरां, नमस्ते! (परत आठवल्यासारखे करून बसत) पण हो! धनी, घाबरू नये! स्वप्नात 
घडणाऱ्या घटना सत्यसृष्टीत घडत नाहीत असां काही लोक म्हणतात. 
 
गोपाळराव : खरां आहे! परांतु पोळून शनघालेलां  मन नेहमी शबचकतां! म्हणजे त्याला... 
 
गोववदराव : म्हणजे बकऱ्याप्रमाणे पाण्यात सुरी... 
 

(गोलवदराव उठून उभा राहतो) 
 



गोपाळराव : खरांच, पाण्यात सुरी...! (उठतो) आता माझ्यापुढां दोनच मागव आहेत! सुरी चालशवणे लकवा 
चालवनू घेणे! माझी महववाकाांक्षा िार मोठी आहे! मला वाटतां, माझ्या डोळयापढेु माझ्या वैऱ्यानां डोळे 
झाकाव;े मग मी आपली नेत्रां झाकावी! 
 
गोववदराव : अगदी तसे घडेल - शनधास्त असा! 
 
गोपाळराव : मी तुमच्या बळावर शनधास्तच आहे! तुम्ही मला शवसरू नका! तुम्हासारखी - ज्योतीबा 
पवाराांसारखी - त्या मल्ल ूनाईकाांसारखी लहमतवान माणसे जर माझ्या पाठीिी असतील, तर (छातीला हात 
लावनू) हा बहाद्दर वाघाला दावां लावील! 
 
गोववदराव : असां का म्हणता सरकार? आम्ही का कोणी परके आहोत? अहो, तुमच्या वशडलाांपासून आमचे 
वडील शन आमच्या वशडलाांपासून तुमचे वडील - 
 
गोपाळराव : एका शजवाने नाांदले आशण त्या खोऱ्यावर दरारा गाजवनू, लौशकक शमळवनू शनघून गेले; तसेच 
आपण नाांदू या शन जाऊ या! मला उद्याच भेटा! 
 
गोववदराव : अवश्य! नमस्ते! 
 
(जातो-त्याला दरवाजापयंत गोपाळराव पोचशवण्यास बाहेर जातात. मुनीमजी शदवा लावतो व नमस्कार 
करतो.) 
 
करीम : (डोकां  खाजवीत खवचटपणे) मुनीमजी, ह्ेंच्या वशडलाांपासनां त्येंचां वडील शन त्येंच्यापासून ह्ेंचां 
वडील; ही भानगड काय? 
 
मजनीमर्ी : तू गप्प बैस - बोलू नकोस! ते बाहेर आहेत! 
 
गोपाळराव : (आत येत) मुनीमजी, बहकलेल्या कुळाांची यादी तयार झाली का? 
 
मजनीमर्ी : जी, झाली! 
 
गोपाळराव : शकती आहेत? 
 
मजनीमर्ी : पासष्ट जवळ जवळ! 
 
गोपाळराव : (सांतापून) काय करायचां? कायद्याने आमचे हात बाांधले आहेत! नाहीतर एक एकाला इथां 
आणनू, त्याची मान पकडून डोकीवर दगड देऊन सहा सहा मशहने उभां केलां  असतां! परांतु आता त्याच 
कायद्याची कुऱ्हाड चालवनू एकेकाचा मुडदा पाडा! द्या बार उडवनू! 
 
मजनीमर्ी : उद्याच करतो सारां! 



 
गोपाळराव : हो, करा! पण तो राम ूकुठां आहे? 
 
मजनीमर्ी : करीम, अरे रामूचा पत्ता? कुठां आहे तो? 
 
करीम : मला त्येची बातमी न्हाय! 
 
गोपाळराव : अरे एका घरचे तुम्ही दोन नोकर; आशण कुणाचा कुणाला पत्ता नाही? 
 
मजनीमर्ी : धनी, आज तीन शदवस झाले; त्याचा पत्ताच नाही! 
 
गोपाळराव : अरे-अरे हे काय? तुम्ही चौकिी तरी केली का? करीम, तू त्याच्या घरी जाऊन पाहा; का 
खाल्ला वाघाने? 
 
करीम : मला वाटतां आपून काळजी करू नये! रामूला वाघानां जरी शगळला तरी त्यो त्येच्या पोटाांतबी 
मरणार न्हाय! 
 
(इतक्यात राम ूप्रविे करतो. तो सडपातळ असून त्याने साधी पैरण, धोतर व पटका बाांधला आहे. त्याच्या 
हातात काठी आहे. त्याचे वय पांचवीस आहे. तो पाय ताटून, मांदगतीने कण्हत हळूहळू पुढे येतो. त्याला 
भयांकर वदेना होत असल्याचे त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट शदसत आहे. गोपाळराव, मुनीमजी, करीम सारेच 
जण त्याच्याकडे आियाने पाहतात. राम ूहळूच येऊन खाली बसतो.) 
 
गोपाळराव : (गांभीर होऊन) काय राम,ू कुठां होतास तीन शदवस! बोल! खरां खरां बोल! 
 
मजनीमर्ी : हां साांग, सोंग नको करू! 
 
करीम : हो. शिमग्याचा मशहना अजून लाांब हाय! 
 
गोपाळराव : अरे बोल ना रामज्या! 
 
रामू : सरकार, मी घरातच व्हतो! 
 
गोपाळराव : काय घरात? मग इकडां का नाही आलास? वसूल कुठां आहे? 
 
रामू : धनी, वसूल झालाच नव्हता. आनी मला चालाय येत नव्हतां! पार ताटून गेलोय मी सिावानी! 
 
गोपाळराव : किानां ताटलास? काय झालां? 
 
रामू : काय साांग.ू.. 



 
गोपाळराव : साांग नीट - खरां खरां साांग! 
 
मजनीमर्ी : ए साांग की; बाळिात शिरू नको! 
 
रामू : परवा मी वसुलीचा तगादा करून परत येत व्हतो! (कण्हत पाय पसरतो) त्या सती टेकापािी आलो 
आनी त्यो नरिा बांडकरी म्होरनां आला, झालां ! 
 
गोपाळराव : (चमकून) कोण नरिा? (करीम व मुनीमजी नरमून ऐकतात) 
 
रामू : हो नरिा! त्येनां मला इचारलां , कोन रां तू? तवा म्या आपलां  सरळ साांशगतलां  की मी शिपाई हाय! 
 
गोपाळराव : मग तो नरिा काय म्हणाला? 
 
रामू : त्येनां मला अटक केली, तवा मी म्हटलां , मी सरकारी शिपाय नव्हां - देिमुखाचा शिपाय हाय. 
 
गोपाळराव : मग त्यानां काय केलां? 
 
रामू : त्येनां मागां म्होरां सरून माज्या कमरेत लातच घातली! 
 
गोपाळराव : आशण रे? 
 
रामू : लगेच दुसरी! 
 
मजनीमर्ी : दुसरी? 
 
रामू : की शतसरी! 
 
करीम : काय शतसरी! 
 
रामू : लगीच चौथी! 
 
गोपाळराव : अरे... अरे... 
 
रामू : पाचवी! 
 
मजनीमर्ी : अरे मग? 
 
रामू : सहावी! - 



 
करीम : या खुदा! 
 
रामू : सातवी, आठवी, कमाकम लाता घालून पाडलां च मला खाली! 
 
गोपाळराव : (घाबरून) आशण मग रे? 
 
रामू : मग त्येनां मला शिक्षा केली! 
 
मजनीमर्ी-करीम : (घाबरून) शिक्षा? 
 
रामू : हो. हो. शिक्षा. आरां, माझा खटला उभा ऱ्हायला आदी शन मग शिक्षा झाली. 
 
गोपाळराव : कसली शिक्षा शदली तुला त्यानां? 
 
रामू : एक हजार बैठका आशण पाचसे दांड! 
 
गोपाळराव : मग तू काय केलां स? 
 
रामू : दुसरां कराया जागाच नव्हती! मी आपला उठ-बस कराय लागलो! 
 
गोपाळराव : मग काय झालां? 
 
रामू : मग उठबस करून ताटून खोकडावानी पडलो खाली आनी मेल्याचां सोंग घेतलां ! 
 
गोपाळराव : मग सोडलां  तुला त्यानां? 
 
रामू : हाां सोडलां ! मरून पडल्यावर काय करणार? 
 
मजनीमर्ी : तू एक हजार बैठका काढल्यास? 
 
करीम : आनी पाचसे दांड? 
 
गोपाळराव : मग आलास तू? एक हजार बैठका? 
 
रामू : हो, त्येची शचठ्ठी शदयाची व्हती म्हनून त्येनां सोडलां  मला! न्हाय तर... 
 
गोपाळराव : कोणाला - कसली शचठ्ठी? 
 



रामू : तुमास्नीच शचठ्ठी शदलीया त्येनां! 
 
(पटक्याच्या िवेटातनां शचठ्ठी काढून देतो. गोपाळराव गभवगशळत होऊन ती शचठ्ठी घेतात. मुशनमजी घाबरून 
इकडे शतकडे पाहतात) 
 
गोपाळराव : मुनीमजी, वाचा पाहू ही! 
 
मजनीमर्ी : (शदव्याजवळ जाऊन घाबरत शचठ्ठी वाचतो) देिमुख गोपाळराव, आजपासून तीन शदवसात एक 
हजार रुपये पोचव, नाहीतर घरात येऊन गोळी घालीन! 
 
गोपाळराव : (घाबरून ओरडतो) मला गोळी घालणार? मुनीमजी, करीम - रामज्या आता काय करायचां! 
मला नरश्या दरोडेखोर गोळी घालणार! (आवाज खाली घेऊन हळूच) करीम, जा, जा, गोलवदराव शभडेना 
घेऊन ये! (करीम शबचकत कां शदलाकडे पाहतो.) 
 
करीम : कां दील नेतो! – 
 
गोपाळराव : (थरथर कापत) मुनीमजी, साांगा ना! आता काय होणार? तीन शदवसाांच्या आत... शचठ्ठी 
देऊन शकती शदवस झाले? मोजा-मोजा.. करीम, थाांब... 
 
मजनीमर्ी : (थरथरत्या हातानां बोटां मोजीत) आज-आज तीन शदवस झाले, मग तो... (घाबरून 
आजूबाजूला पाहतात) 
 
गोपाळराव : तो आजच येणार शन मला गोळी घालणार! लेका राम्या, िुक्रवारी शचठ्ठी शमळाली होती ती 
िशनवारी तरी द्यायची होतीस! आता काय करणार आम्ही? 
 
रामू : आता मी तरी काय करू? मला चालायाच येत नव्हतां! 
 
मजनीमर्ी : बरां बोला, आता पुढां काय? नरिा आजच येणार-कदाशचत नाहीही येणार. पण आपण सावध 
असलांच पाशहजे! 
 
रामू : छेः छेः तो नक्कीच येनार! शन आताच येनार! 
 
करीम : येनार नक्की? या खुदा! 
 
गोपाळराव : (हळू आवाजात) करीम, तू बाहेर थाांब. (करीम भीत भीत बाहेर जातो) मुनीमजी, शतजोरीत 
रक्कम शकती आहे? 
 
मजनीमर्ी : एक हजार नऊि ेपन्नास! 
 



गोपाळराव : (खुांटीची बांदूक घेऊन) मुनीमजी, मी परसदाराने शनघनू जातो. नांतर तुम्ही रक्कम घेऊन या! 
(कानोसा घेत शबचकत शबचकत आतल्या खोलीत जातो. करीम आत येतो. मुनीमजी हळू स्वरात) 
 
मजनीमर्ी : रामज्या, नरश्यानां माझां नाव काढलां  होतां का रे? िपथ आहे तुला - खरां साांग! 
 
रामू : तर तर, तुम्हास्नी कसा इसरांल बरां? आवां, तुमापािी तर चावीच असते ह् ेत्येला ठावां हाय! मुनीमजी 
म्हांजी शतजोरीची शकल्ली. 
 
मजनीमर्ी : मग काय बोलला तो? माझ्याशवषयी? 
 
रामू : त्यो म्हनला, एक हजार बैठका आनी दोन हजार दांड काढाया लावल्याशिवाय मुनीम शकल्लीच देनार 
न्हाय! 
 
मजनीमर्ी : म्हणजे मला दोन हजार दांड - एक हजार बैठका? देवा रे देवा, आता माझां कसां होणार? 
 
रामू : आत्ता? बैठका काढायच्या आदी सोंग काढू नगा! म्याां सोंग काढलां  न्हाय का? 
 
करीम : रामज्या, चल लेका घराला! 
 
रामू : जा. आता नरिा येणार हाय! आनी ये करम्या, लेका, शिमगा लाांब हाय न्हवां? थाांब, आता येतोच बग 
शिमगा! 
 
(गोपाळराव इतक्यात पळत येतात. त्याांना पाहून करीम आशण मुनीमजी अशधकच शभतात.) 
 
गोपाळराव : (हळू आवाजात) मुनीमजी, मला कोण तरी शदसलां . 
 
(मुनीमजी, राम,ू करीम, गोपाळराव भयचशकत होऊन दरवाज्याकडे रोखून पाहतात. वातावरण अशधकच 
गांभीर होते. देिमुख हळूहळू मागे सरकतात व आपली बांदूक खुांटीला लावतात. इतक्यात करीम आशण 
मुनीमजी एकदम मागे सरतात. नरश्या आपल्या दोन साथीदाराांसह आतमध्ये घुसतो. त्याचा चेहरा उग्र 
आहे. त्याला पल्लेदार शमश्या आशण राठ भवुया आहेत. तो उांच-शधप्पाड व िरीरानां तगडा आहे. त्याच्या 
खाांद्यावर बांदूक व गळयात काडतुसाांची माळ आहे. हातात परिु आहे. त्याचे साथीदारही उग्र चेहऱ्याचे व 
खुनिी शदसतात. त्याांच्या हातात कुऱ्हाडी आहेत. गोपाळराव नरश्याला समोर पाहून शचत्रासारखे उभे 
राहून शखन्न होऊन पाहत आहेत. मुनीमजी व करीम चुळबूळ करत जागच्या जागीच उभे आहेत.) 
 
नरशा : (मागेपुढे पाय देऊन गांभीर आवाजात) देिमुखा, मी नरिा आलो! 
 
गोपाळराव : (िुद्धीवर येऊन) न... न... र... िा 
 

(मुशनमजी एका बाजूने आत पळू पाहतात.) 



 
नरशा : (दरडावनू) हो, नरिा बांडकरी! (मुनीमजी पळताना पाहून) ये मुशनमजी, नीट उभा ऱ्हा, न्हायतर 
शटपीऱ्यात पाडीन, पळू नगां! कुनीही पळायचां न्हाय, न्हायतर मागां गोळी लावीन! 
 
मजनीमर्ी : (पाशहल्यानां उभ्या राशहलेल्या जागेवर सरकत) नको-नको! मला गोळीपेक्षा बैठका काढून 
आलेले मरण आवडते! छान आहे ते. 
 
नरशा : मग आत कुटां शनगाला व्हतास? 
 
मजनीमर्ी : आत? आत आपल्या बैठकाच काढायला! आपला मी आत बैठका काढतो! 
 

(बैठका काढू लागतो.) 
 
नरशा : नगां. उभा ऱ्हा शततां! (मुशनमजी बसतो. गोपाळरावाांस) ये देिमुखा....! 
 
गोपाळराव : (गोंधळून) मुशनमजी! (मुशनमजी उठून उभा राहतो.) 
 
नरशा : गोपाळराव! 
 

(मुशनमजी पुन्हा बसतो) 
 
गोपाळराव : (स्वतःला सावरून) हो, हो नरसू, ये! 
 
नरशा : (डोळे वटारून) माजी शचठ्ठी! 
 
गोपाळराव : हो हो, शमळाली - शचठ्ठी शमळाली! 
 
नरशा : मग नीट उभा ऱ्हा! 
 
गोपाळराव : नाही-नाही नरसू. मला शचठ्ठी उशिरा शमळाली! मला मारू नकोस, मी मुद्दाम टाळलां  नाही! 
तुला शकती रुपये पाशहजेत साांग! पैिापेक्षा माणूस मोठा आहे! 
 
नरशा : खोटां! पैिापरीस मानसाची इब्रत मोटी हाय! त्वाां माजी इब्रत जानली न्हाय, कारण तुला तुजी इब्रत 
दाांडगी वाटली! पन आता मला माज्या इब्रतीसाठी तुला ठार मारावां लागनार हाय! चल आटप! 
 
गोपाळराव : छेः छेः नाही! माझी इभ्रत जगण्यात आहे! जगण्यात पैसा आहे, सवव काही आहे! 
 
नरशा : मग काडा पैसा! येक हजार रुपयां; सुरती. 
 



गोपाळराव : हो, हो, आनांदाने. मला जीवदान दे! एक हजार काय, पण.. मुनीमजी, नरसूला दोन हजार 
द्या! 
 
नरशा : (मोठ्यानां) नकां -मला येक हजार पायजे! 
 
मजनीमर्ी : दोन हजार? (आत जाऊ लागतो) 
 
नरशा : (ओरडून) ये थाांब! कुटां? 
 
मजनीमर्ी : (घाबरून) शक-शक-शक...ल्ली! 
 
गोपाळराव : नरसू, िाांत हो! पैसे घेऊन जा! बैस! 
 
नरशा : काय म्हननां हाय? गोपाळराव, जसा तू मला शभतो तसा मी बी तुला शभतोय! लाांबनू बोल! तू शन मी 
सारखांच हाय! 
 
गोपाळराव : नाही. मला माि कर! तुला येथपयंत यावां लागलां  याची मला मािी कर आशण ही सारी दौलत 
घेऊन जा! आज मला आनांद झाला आहे! तुझ्यासारख्या व्याघ्राने माझे घरी याव,े हे माझे भाग्य आहे! मी 
बेईमान नाही! आशण पैिासाठी माणसानां माणसाला मारू नये! 
 
नरशा : मलाबी तसांच वाटतां! तुमी तगादां लावनू मानसां मारता, मी उटबस कराया लावनू मानसां मारतो. 
मला मानसां मारायचा कां टाळा आलाय! 
 
मजनीमर्ी : मला वाटतां, तुझचां खरां आहे! म्हणजे त्या गोळीपेक्षा बैठका बऱ्या! 
 
नरशा : हो, येक तर गोळी शमळत न्हाय शन गुळानां मरनाराला ईख किाला? 
 
गोपाळ : खरां आहे! नरसू, बसै. िाांत हो! तू हव ेतेवढे पैसे घेऊन चल! ही सारी दौलत तू आपली समज! 
परांतु माझी एक शवनांती आहे.(हात जोडतो) 
 
नरशा : काय? बोल! 
 
गोपाळराव : तू मला आपला समज! मी महादेवाची आण घेऊन - बेलभांडार उचलून तुला साांगतो, मी तुला 
दगा देणार नाही! - पण... 
 
नरशा : (कोचावर बसत, िाांत होऊन) पन काय? 
 
गोपाळराव : मला तुझ्या सारखा बहादू्दर दोस्त हवा आहे! तू पैसे घेऊन जा! मुनीमजी, तुम्ही नरसूला हव े
तेवढे पैसे द्या! हो, परांतु नरसू, तू मला शवसरू नये एवढीच माझी शवनांती आहे! कबलू? (हात पुढे करतो). 



 
नरशा : (िाांत होऊन) हो, कबूल! 
 
गोपाळराव : (आनांदाने) मग बैस! मुनीमजी, नरसूला जे हव ेअसेल ते जेवण करून घाला! हे जे देिमुखाचे 
आहे ते आता या नरसूचे आहे! - राम,ू तू जा आता! करीम-मुनीमजी, तुम्ही जेवणाची तयारी करा. जा! 
(सववजण जातात) हां नरसू, (मध्येच स्तब्ध होतो व इकडे शतकडे पाहून नरसूच्या समोर गुडघे टेकतो) 
नरसू, मीही िार लहमतवान आहे. पण मी एकटा आहे. आशण मला वैरी िार आहेत! ते माझे वैरी मला 
पाण्यात पाहत आहेत! माझी ही दौलत लुटू पाहत आहेत! जर तू दोन शदवस इथां राशहलास आशण तू माझा 
शमत्र आहेस ही गोष्ट त्याांना नुसती समजली, तरी ते माझां नाव काढणार नाहीत! म्हणजे माझी दौलत आशण 
तुझा दरारा, या दोहोंच्यापुढां त्याांची दाणादाण उडेल! मी मी म्हणणाराांची गदवन झुकेल आशण माझी मान 
ताठ राहील! िक्त दोनच शदवसात! 
 
नरशा : ठीक! मी दोन शदवस ऱ्हातो! 
 
गोपाळराव : बस् बस्, एवढेच कर! तुझ्या या उपकाराचे ओझे, नव्हे डोंगरच माझ्या शिरावर राहील! मी 
कधीच शवसरणार नाही! - परांतु एक गोष्ट... 
 
नरशा : कसली गोष्ट? 
 
गोपाळराव : जरा जपून वागायचां! इथां काही लोक तडिदार आहेत! शिवाय त्याांच्याकडे काही हत्यारेही 
आहेत! 
 
नरशा : (गांभीर होऊन) मग काय म्हणता? 
 
गोपाळराव : (गांभीर होऊन) जर तुला येळापुरात दोन शदवस राहावयाचे तर तुला शनभवयता ही असलीच 
पाशहजे! आशण जोपयंत त्याांच्यापािी हत्यारे आहेत, तोपयंत ती शनभवयता तुला लाभणार नाही. 
 
नरशा : मग काय करायचां? 
 
गोपाळराव : साधा शनयम आहे त्याला! - ज्याप्रमाणे दुसऱ्याकडे अपार जमीन असल्याने माझी जमीनदारी 
चालू िकत नाही, त्याप्रमाणेच दुसऱ्याकडे हत्यारे असल्याने तुझी बांडखोरीही चालणे िक्य नाही! म्हणून 
मी म्हणतो, जसे दुसऱ्याांच्या दाशरद्र्यात माझे ऐश्वयव उठून शदसू िकते, तद्वत दुसऱ्याच्या दुबवलतेत तुझी 
प्रबलता उठून शदसू िकते! 
 
नरशा : मग कुनापािी हत्यारां हायती त्येंची नावां साांगा! मला बी हत्याराांची गरज हाय! 
 
गोपाळराव : साांगतो! - तू माडीवर चल - जरा आराम कर. जेवण वगैरे झाल्यानांतर बसू! मग साांगतो सवव 
काही! - जा! मीही तुझ्या जेवणाची तजवीज करतो! 
 



(नरिा व त्याचे साथीदार वर माडीवर जातात. नरिा गोपाळरावाांची बांदूक घेतो. गोपाळराव शवचार करीत 
येरझाऱ्या घालतात. त्याांना अत्यानांद झाल्याचे त्याांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट शदसत आहे. थोडा वळे असाच 
गेल्यानांतर गोलवदराव शभडे येतो. तो अशतिय घाबरून गेलेला शदसत आहे. लगबगीनां पुढां येऊन) 
 
गोववदराव : धनी, घात झाला! नरिा बांडकरी येळापरुात आल्याची बातमी उठली आहे! आता काय 
करायचां? 
 
गोपाळराव : (मुद्दाम घाबरल्यासारखे करीत) अरे देवा, मग हो काय होणार? 
 
गोववदराव : (गांभीर होत) धनी, लचता करू नये! आता या क्षणी मी पाहतो! 
 
(शखिातून पांचाांग काढून समोर पसरतो व पाने चाळू लागतो) अरे वाहावा रे नरिा बटे्या! 
 
गोपाळराव : (माडीकडे घाबरून पाहत) अहो गोलवदराव, गप्प ना! मला त्याची भीती वाटते! 
 
गोववदराव : भीती? भीतीचे कारण नाही! तो नरिा इथां गावातच आहे! येळापुरात आहे! 
 
गोपाळराव : (दबलेल्या आवाजात) आहे, पण हळू बोला ना! 
 
गोववदराव : का हो? हे पांचाांग जवळ असल्यावर मी त्याच्या बापाला शभणार नाही! 
 
गोपाळराव : (त्याच्या तोंडावर हात ठेवीत) अहो, हळू बोला! तो इथां येईल ना! 
 
गोववदराव : नाही! या वाड्यात तो कधीच येणार नाही. (नरिा धीमेपणाने माडीवरून खाली पायऱ्या 
उतरतो. गोलवदराव त्याला न पाहूनच बोलत आहेत.) आशण आला तर हा शभडे त्याला या पांचाांगाच्या 
सामथ्याने जाळून भस्म करील. (नरिा गोलवदरावाच्या बाजूला येऊन उभा राहातो) नरिा गेला... 
 
नरशा : (ओरडतो) कोण तू? 
 
गोववदराव : (नरिाला पाहून हुडहुडी भरल्याप्रमाणे चाचरत) मी... मी... मी... 
 
(गोलवदराव कुत्रयासारखा जशमनीवर लोळू लागतो. त्याला गोपाळराव उभे करण्याचा प्रयत्न करीत 
असतानाच पडदा पडतो.) 
  



अांक दजसरा 
 

(रु्सकदाच्या घराचा सर्ोरचा सोपा नदसत आहे - र्ध्ये चौकट आहे. आत िाडंी वाजल्याचा आवाज 
होत आहे, त्यारु्ळे पे्रक्षकािंा घरात कुणीतरी असल्याची जाणीव येते. दुरूि जात्याचा आवाज येतो. 
सोप्यात खंुटाला सापत्या, कासरा वगैरे शतेीचे सानहत्य व अवजारे आनण एक घोंगडे नदसत आहे. 
चौकटीजवळच खंुटीला कुऱ्हाड आहे. 
 

थोड्या वळेािे रु्सकदाची सूि गुणाबाई ही कसलंतरी गीत गुणगुणत कंदील लाविू बाहेर आणते व 
तो सोप्यात ठेविू आत परत निघूि जाते. पुन्द्हा ती बाहेर येऊि अंगणात तुळशीजवळ निराजंि लावते. ती 
नदसण्यात सुंदर, िाकीडोळी िीटस असूि राहणी साधीच आहे. नतचे वय वीस वर्षांचे असाव.े ती आत 
जाताच पुन्द्हा गंिीरता निर्ाण होते. 
 

काही वळेािे रार् ूप्रवशे करतो. तो इकडे नतकडे निरखूि पाहतो व कािोसा घेतो. त्याला सगळे 
शातं व घरात कोणी ि नदसल्यारु्ळे तो हाका र्ारतो –) 
 
रामू : आबा! आबा! वयनी! 
 
गजणा : (आतून) कोन हाय त्ये? 
 
रामू : मी रामज्या हाय! गुणावयनी. 
 
गजणा : (बाहेर येऊन आियव प्रकट करीत) आ?ँ भावोजी? आवां हुांबराच्या िुलावाणी चाांगलां  बारा वरसानां 
की उगवताय! कुटां गेला व्हता? 
 
रामू : किाचां काय वयनी! मी बघा पार मेलो व्हतो! पन आपलां  बायकूचां कुां कू बळकट म्हन वाचलो झालां ! 
 
गजणा : म्हांजी वां काय? 
 
रामू : म्हांजी मी पार सरगाच्या वाटांला लागलो व्हतो! पन मधनांच मागां आलो! 
 
गजणा : मला न्हाय कळलां , वाईच नीट साांगा की! 
 
रामू : आवां म्हांजी असां, परवा मी वसुलीचा तगादा करून येत व्हतो! शदस बुडायाच्या बेतात व्हता शन त्या 
सतीटेकापासी... आशण मला... 
 
गजणा : आनी तुमाला वाघानां शगळलां  का काय? 
 
रामू : आवां वाघानां नव्हां, त्या नरिानां गाठलां ! 
 



गजणा : आनी? (घाबरून) आनी वां? 
 
रामू : आनी काय, तुडवनू श्यान केलां  माजां! 
 
गजणा : आत्ता ग बया! मुडदा गेला त्या नरिाचा! त्येच्या बाचां काय खाल्लां व्हतां तुम्ही? 
 
रामू : आवां त्येच्या बाचां खाल्लां नव्हतां म्हणून तर सुटलो! न्हाईतर यदुळा सरगात मी जुनापुराना झालो 
असतो! वाईच इस्तू द्या! 
 
गजणा : त्यो नरिा कसला हाय? 
 

(उठून आत जाऊन शनखारा घेऊन येते. राम ूशवडी पेटशवतो.) 
 
रामू : काय म्हनाला? नरिा? हाय की रानमानसावानी, बांब्याच्या बांब्या! पन वयनी, सारी मानसां कुटां 
गेली? घरात कुनी न्हाय? 
 
गजणा : सारी म्हांजी? 
 
रामू : सारी म्हांजी शदनकर, मशहपती नाना, त्यो रानुदाजी! आनी आबा! 
 
गजणा : हाय, का बरां? राजाला शदवाळी ठावां न्हाय! आवां, आज टाळगावची जत्रा नव्हां का? आनी तुमी वां का 
गेला न्हाय? 
 
रामू : न्हाय गेलो! कसा जानार - ह् ेकाम हाय न्हवां? आनी मला चालाया कवा येतयां? ‘जते्रला गेलां  कुत्रां, 
त्येच्या जीवाचां झालां  मात्रां’ तसां व्हायचां म्हनून न्हाय गेलो! पन आबा कुठां हाय? 
 
गजणा : त्ये गेल्याती म्हारवाड्यात! त्यो नारूबाबा आजारी हाय, त्येला बघाय! 
 
रामू : मग येईल तर आता? 
 
गजणा : हो, आता येतील; बसा वाईच. (आत जाते व साांडपाणी घेऊन बाहेर येते व सरळ पुढे जाऊन िेकून 
देते. परत माघारी आत जाताना मध्येच कसला तरी शवचार येऊन) नव्हां, मी म्हनत्ये, ह्ो नरिा अिी मानसां 
मारीत शिरतोय त्यो का? 
 
रामू : त्येला का कारण लागतां? कुत्रां का शपसाळतां ह् ेइचारल्यावानीच इचारताय! - येक शपसाळलेलां  कुत्रां 
दुसऱ्याला चावतां; मग दुसरां शपसाळतां! तसांच हाय त्ये! (गुणा आत जाते) 
 
गजणा : (पदराला हात पुिीत रामूपढे येऊन उभी राहत) आनी परवा म्हनां, लटक्याच्या वाडीत त्येनां येका 
बाईला धरली! 



 
रामू : खरां हाय! लोक म्हनत्यात. पर नरिाच्या नावावर भमुका लई शपकत्यात! 
 
गजणा : त्या बाईला कुनी व्हतां का नव्हतां? 
 
रामू : वयनी, जीवावर उदार झालेल्या मानसाांचा सामना कराय जीवावर उदार झालेलीच मानसां 
लागत्यात! परवा मल्यानां तुझी चेष्टा केली. आनी शदनकराच्या आदी मशहपती नानानांच भरपेठांत त्येला 
पाडला! तू नशसबवान हायस वयनी, तुजी पाटबळ दाांडगी हाय! 
 
गजणा : (अशभमानाने) खरांच मी नशसबवान हाय! जीवावर उदार असनाराांनी येळापुरात येऊन बगावां; त्येला 
जीव घेऊन पळावां लागांल. (जाऊ लागते). 
 
रामू : वयनी, नरिा... (राम ूअडखळतो. गुणा थाांबते. स्वतःला सावरून) नव्हां, नरिा येळापुरात येनार 
न्हाय! 
 
गजणा :हो, न्हायच येनार! 
 

(इतक्यात ‘कोण हाय का’ अिी बाहेरून हाक येते. राम ूव गुणा कानोसा घेतात. पुन्हा ‘कोन हाय 
का घऱ्हात’ अिी हाक ऐकू येते. राम ूपुढे होतो.) 
 
रामू : (कानोसा घेत आतूनच) कोन हाय त्ये? 
 
सरे्राव : (बाहेरूनच) मी सज्या रामोिी हाय! 
 
गजणा : उघडा आनी (खुांटीवरील काांबळयाकडे बोट दाखवीत) ह् ेबसाय टाका! हां उघडा! 
 

(पदर सावरून आत जाऊन थाांबते, रामू दार उघडतो. सज्या व दुसरे दोन रामोिी आत येतात. 
राम ूनांतर घोंगडे अांथरतो.) 
 
सरे्राव : (उभ्यानेच चौकस दृष्टीने इकडे शतकडे पाहात) आबा कुटां गेलती? 
 
रामू : म्हारवाड्यात! येतील आता. बसा! 
 
सरे्राव :कवासां येतील? 
 

(खाली काांबळयावर बसतो. त्याच्या बाजूला दुसराही रामोिी बसतो. पण शतसरा तरुण रामोिी 
तसाच खाांद्यावर काठी घेऊन उभा राहतो.) 
 
रामू : ये म्हादू, बस की! 



 
म्िादू : (गुमीत) का? का गा? 
 
रामू : का नव्हां, घोंगडां अांथरलां य म्हनून! असा का उभा ऱ्हायलास? 
 
म्िादू : कसा - पायावर उभा हाय का डोक्यावर? कसा शदसतोय तुला? 
 
रामू : पायावरच खरां! पर असा का हुांटावानी ताटलायस? माणसावानी बस की! 
 
म्िादू : तू असा शतपड्यात का बोलतुयास? 
 
रामू : येवढ्यासाठीच की, मानसानां मानानां पान खावां. वनव्यानां उकाळ चाटू नये! 
 
म्िादू : म्हांजी? तुला म्हणायचांय काय? 
 
रामू : म्हांजी देिमुकाच्या वाड्यात पायरीवर बसून पाय धरता, शन हातां तुला घोंगड्यावर बसवांना! 
 
म्िादू : ये - तू असा िाजील बोलू नकां ! 
 
सरे्राव : म्हादबा, बसा की! उगीच का तांडताय? बसा! 
 
म्िादू : न्हाय मी त्या घोंगड्यावर बसणार! 
 

(इतक्यात मुलकदा बाहेरून प्रविे करतो. त्याचे वय पन्नास पांचावनच्या दरम्यान असून त्याची 
िरीरयष्टी शधप्पाड व मजबूत आहे. शमश्या भरदार आहेत. त्याच्या हालचालीवरून तो शवचाराने पोक्त, 
िहाणा, शदलदार आशण त्यागी शदसतो. त्याच्या अांगात जुन्या चालीची पैरण, साधे धोतर, डोकीला पागोटे 
व खाांद्यावर घोंगडां आहे. त्याच्या हातात काठी आहे. त्याला पाहून सजेराव ‘राम राम’ करतो. त्याला ‘राम 
राम’ असे उत्तर देऊन मुलकदा तसाच पुढे होतो व घोंगडे काठी खुांटीला लावीत –) 
 
मजवकदा : काय नाईक, कवासां आला हुता? 
 
सरे्राव : आत्ताच आलो! 
 
मजवकदा : बरां झालां ! - बसा हां. (इतक्यात रामूकडे पाहून) आनी रामज्या, तू? 
 
रामू : मी उगाच आलोय! - (गुणा पाण्याचा ताांब्या आणून बाहेर ठेवते. तो ताांब्या उचलून मुलकदा बाहेर 
जाऊ लागतो. इतक्यात त्याची नजर उभ्या असलेल्या महादूवर जाते.) 
 
मजवकदा : म्हादबा, बसा की! 



 
म्िादू : बसतो! (खाली बसतो. मुलकदा बाहेर जातो.) 
 
रामू : (म्हादूला) ये, आरां माझां ऐकलां  असतांस तर तुझ्या झोळीत का दगूड पडला असता? 
 
म्िादू : ये, तू गुमान बस बरां! (मुलकदा हातपाय धुऊन परत आत येतो व दरवाज्याजवळ ताांब्या ठेवतो. गुणा 
तो ताांब्या घेऊन आत जाऊ लागते. शतला उदे्दिून–) 
 
मजवकदा : बाळ, नारूचा आजार कमी व्हायचां शचन्हां शदसत न्हाय! येळापूरचा चाांगला माणूस जायाच्या बेतात 
हाय! (गुणा आत जाते. सजेरावाकडे वळून) हां, नाईक, बोला! - का आला व्हता? 
 
सरे्राव : मी एवढ्यासाठी आलो व्हतो, की मशहपतीनां माझ्या मल्याला भर पेठांत मारलां  ह्चेां कारण काय? 
 
मजवकदा : आता ह्चेां कारण तुमीच वळखा! म्हांजी माझां म्हननां असां, मशहपतीवानी कत्या माणसानां मल्यावर 
हात का टाकला? कारण रामोिाचां शन आमचां मुळातच वाकडां न्हाय; मग ह् ेअसां का झालां? 
 
सरे्राव : आबा, असां उडवाउडवीचां उत्तर नका देऊ! आनी आम्हालाच इचार कराया साांगता? मी म्हनतो, 
त्यात इचार किाचा करायचा? रामूिी म्हांजी आल्लाच्या गायी, कुनीबी सुरी शिरवावी...! 
 
म्िादू : (मध्येच) पन आमची अवलाद रामोिाांची हाय. 
 
मजवकदा : म्हादू, अवलादीची भाषा बोलू नकां ! 
 
म्िादू : का, का बोलू नकां ? 
 
मजवकदा : नकां , कारण रामोिाांची अवलाद पाच हत्यारी असती, आनी दुसऱ्याांच्या अवलादीनां काकणां 
भरल्याती असां समजू नकां ! ह्ा येळापुरात देिमुखाचां आनी गावाचां तीन शपढ्याांचां वैर हाय! सारखी लढत 
चालू हाय! त्या लढतीत म्या; म्या या हातानां इस वरसां हत्यार पेललां या! जेच्या हातात बळ त्ये हत्यार 
पेलतां! हातां बळाचा आनी हत्यार धरणाऱ्या अवलादीचा सवाल न्हाय! हातां नेक अवलादीचा सवाल हाय! 
 
सरे्राव : मग रामोिाांनी नेकी सोडली ह् ेतरी पटवनू द्या! बोला... 
 
मजवकदा : ह् ेबघा, हातच्या काांकनाला आरसा लागत न्हाय! खेडेगावात जाती लई असल्या तरी नातीबी 
लई हायती! - लाांब किाला, मी तुज्या आईला काकू म्हनत व्हतो; शदनूच्या आईला तू वयनी म्हनीतास; 
म्हांजी तुजांमाजां नातां भावाभावाचां! - मग माजी सून ती तुजीबी सून, ह्लेा म्हनायचां नातां; आनी ही नाती 
डोळयातल्या बुबुळात नाांदत्याती! पन रामोिाांच्या डोळयात वळख उरली न्हाय; त्येनी देिमुखाच्या 
साांगन्यावरून वळख सोडली! - डोळयात पाणी ऱ्हायलां  न्हाय! 
 
सरे्राव : (मध्येच) आबा, उघड बोला! 



 
मजवकदा : उघड ऐका! तुझा मल्या गोपाळरावाचा कलीजा बनून, आमच्या काळजाचा घड - आमच्या 
लेकीबाळींची इज्जत घेऊन कापाय बगतोय! - म्हणूनच मशहपतीनां त्या देिमुखाच्या काळजालाच हात 
घातलाय! - साांग, माझ्या गुनाची थट्टा ही नेकीच का? – 
 
म्िादू : पन ह् ेआम्हास्नी कळलां च न्हाय! 
 
सरे्राव : (शखन्न होऊन) खरांच, ही भानगड मला आदी कळती तर हतां आलोच नसतो! 
 
मजवकदा : बरां झालां  आलास - गोष्टीचा उलगडा झाला; आमालाबी वैरी नकां  कोन! वैराचां पीक नसावां. 
 
सरे्राव : (आपल्याजवळील तांबाकू काढून शचलमीत भरीत) आबा, मल्याची आगळीक झाली, पन आता 
रामोिी नेकीनां वागांल! झाल्या गेल्या गोष्टीसाठी मला मािी करावी! इस्तू वाईच पायजे! 
 
मजवकदा : (आत पाहत) गुणा, बाळ इस्तू आन! (गुणा शनखारा घेऊन सज्यापढेु ठेवते व माघारी शिरते. 
इतक्यात–) 
 
सरे्राव : सूनबाई, थाांबा. (गुणा थाांबते) ऐका - एवढा एकच गुन्हा, आमच्या अवलादीला डाग लावनारा 
गुन्हा रामोिाांकडून घडलाय. तवा ह्ा माज्या पागोट्याला शन ह्ा शमिीला बघून मला माि करा; 
रामोिास्नी वाईट म्हनू नका. (बोलता बोलता खाांद्यावरील घोंगड्याचा पदर पसरून, त्यावर डोके टेकतो. 
गुणा जाऊ लागते.) 
 
मजवकदा : (गशहवरून) न्हाय-न्हाय! बाळ थाांब! नाईक, हे काय? न्हाय बरां, असां वळचनीचां पानी आड्याला 
का घालवता? (गुणाला) बाळ, सासऱ्यानां सुनांच्या पाया पडायचां नसतां. ज्येचा मान त्येला परत करा! 
 
(गुणा इकडे शतकडे पाहते आशण सजेरावाला पदर धरून नमस्कार करते. सजेरावाला समाधान होऊन तो 
शमश्या सावरतो) 
 
सरे्राव : येळापूरचा रामोिी तुमच्या आबरूवरून मुांडकां च ओवाळून िेकून देईल! आबा, आमी जातो 
आता! 
 

(असे म्हणत म्हणतच उठतात. गुणा आत जाते आशण गोलवदराव शभडे आत येतो). 
 
मजवकदा : काय गोईांदराव, इकडां कुटां? 
 
गोववदराव : इकडेच आलो! - देिमुख साहेबाांना आता रामोिाची गरज लागली म्हणून मी रामोिवाड्यात 
गेलो, तर शतथां कळलां  की रामोिी मुलकदाकडे गेले आहेत! मग आलो आपल्या इकडे! 
 
मजवकदा : म्हांजी शजकडां आग शतकडां वारा! बरां, बसा! 



 
गोववदराव : हो, बसतो! पण ए सजेराव, काय भानगड आहे? 
 
सरे्राव : कसली भानगड? मल्याबद्दल आलो व्हतो! – 
 
गोववदराव : असां असां; आलां  लक्षात! - पण मी म्हणतो, तुझ्या मल्याला त्या मशहपतीनां मारलां  आशण तू 
त्याला शवचारायचां टाकून इकडे का आलास? दुख असेल त्याच शठकाणी डाग द्यावा! 
 
मजवकदा : खरां हाय! पन खाजवनू आनल्याल्या आवदानावर डाग देऊन जमत न्हाय; त्येला दुखच लागतां! 
न्हायतर दुसरां दुख पैदा व्हतां. आनी त्ये ह्ा रामोिास्नी पटलां ! 
 
गोववदराव : ते खरां आहे! परांतु माझां म्हणणां असां की, मशहपती म्हणजे मुलकदा नव्हे! मशहपतीचा अपराध... 
 
मजवकदा : अपराध? मशहपतीनां अपराध केला न्हाय! 
 
गोववदराव : तसां नाही! परांतु मशहपतीसारख्या मोठ्या माणसानां गशरबाला असा त्रास द्यायचा हे काही बरां 
नाही! 
 
मजवकदा : नका-त्ये मला साांग ूनका! गोरगरीबाांच्या सुखाची भाषा तुमी नका बोलू! बाकी तोंडानां गरीबाचां 
शहत साांगायचां, आनी हातानां गशरबाची मुांडी मोडायची; ह् ेतुमालाच साधलयां! 
 
गोववदराव : (त्याला अडवनू) मुलकदराव, भलतां सलतां बोलू नका. 
 
मजवकदा : का? आता का नाकाला घान आली? गणपतराव देिमुखाच्या खुनात त्वाां खोटी साक्ष देऊन, 
राणूजीच्या बापाला िासी शदलास; ह् ेखोटां हाय? तुमी दोघाांनी, गाव धारेवर धरून मशहपतीवर चापटर 
काडला, ह् ेयेळापूर इसरलां  न्हाय! ह् ेरामोिी इसरतील, पन या गावची माती त्ये इसरनार न्हाय! तुमी त्वाां 
शन देिमुखानां गावचा गांजीखाना जाळून मला तुरुां गात घातलां ! गरीब ितेकरी तुमी साांगाल तसां वागला, पन 
आता काळ बदललाय! 
 
गोववदराव : काळ बदलला म्हणजे काय झालां? 
 
मजवकदा : म्हांजी ितेकरी बोलतोय. सरळ सरळ बोलतोय. आनी तुमी हातानी होत न्हाय म्हनून रामोिाांस्नी 
पुढां करून आमच्या लेकीबाळीची आब्र ू शछनाया बगता! - पन याद राखा; त्ये आता जमायचां न्हाय! आब्र ू
लुटनाराचा पाय पायाला ऱ्हानार न्हाय! त्येचां डोकां  धडावर ऱ्हायाचां न्हाय! त्यात आमचां डोस्कां  गेलां  तरीबी 
त्येची आमाला पवा न्हाय! 
 
सरे्राव : शभडेसाहेब, आमचां आनी मुलकदाआबाचां जे व्हायचां त्ये झालां . आता वाढवता का तुम्ही? 
 
गोववदराव : (माघार घेत) मी किाला वाढव?ू पण माझां म्हणणां एवढांच की हा गाव आहे. थट्टा नाही. 



 
मजवकदा : (िाांतपणे) तुमीच गावाला थट्टा समजताय! म्हणून आज तीन शपढ्या तुमी वैराची आग पुरून 
ठेवलीया! - वरचेवर िुां क मारून गाव जाळाय बगताय, आनी वर म्हनताय थट्टा नव्हां! - पन मी म्हनतोय, 
येळापूर म्हांजी थट्टा नव्हां; आग हाय आग! – 
 
गोववदराव : आम्ही-आम्ही वैराची आग पुरली? असां बोलू नका! 
 
मजवकदा : हो तुम्ही; आनी मी बोलनार! तुमच्या आनी गोपाळरावाच्या आज्यानां गावात नाचरी बाई आनून 
जुन्या वाड्यात गाव जमवला! - लोकाांस्नी कजव देऊन, त्या बाईला दौलतजादा सोडाय इरेला घातलां ! 
तमािाच्या िडात कोऱ्या कागदावर आांगुठां घेऊन शनम्म्या गावाच्या हाताला कडन्या लावल्या! - नाचणाऱ्या 
बाईच्या त्या शमळकतीच्या तीन वाटण्या करून वाटून घेतल्या शन शनम्म्या गावावर तगादा-तसदी खटला-
जप्ती-हानमार याचा पाऊस पाडला! आनी त्या पावसानांच आपल्या वैराचां पीक उगवनू आलां ! - त्ये पीक 
जतन करू नका! त्येला अन्यायाचां पानी आनी कुरापतीचां खत घालू नका! - बर व्हायचां न्हाय! 
 
गोववदराव : काय होणार? जे व्हायचां ते होऊ दे! आम्ही आता कायद्यानांच सवव काही करू! त्यासाठी पैसा 
पेरू! - 
 
मजवकदा : पेरा पैसा... पैरा! लुबाडलेला पैसा पेरून परत वैराचां पीक काडा! आम्ही मानसां पेरून मानसां 
उगव ू(उपहासाने) पैसा! तुमाला वाटतां, पैिानां कायदा खरीदी करता येतो. खून गारद करता येत्यात; पन 
त्ये शदवस आता ऱ्हायल न्हायती! जग, कायदे, मानसां, सारांच बदलून गेलयां! पन तुमी... 
 
गोववदराव : आम्ही? बोला ना... बोला! 
 
मजवकदा : तुम्ही शचखलात रेडा रुतावा तसां रुतलाय! बदलच होत न्हाय तुमच्यात! सारकां  आगीत त्याल 
ओतताय. पन याद असू द्या, त्याच आगीत जळून मराल तुम्ही! 
 
गोववदराव : बरां-बरां. बघ ूकोण मरतो ते! चला, ए रामोश्याांनो, चला! 
 

(झटक्यात बाहेर जातो. रामोिी शतथेच थाांबतात) 
 
सरे्राव : (थोड्या वळेानां) आबा, आमी जातो! 
 
मजवकदा : (शखन्न होऊन) हां जावा, तुमी जावा! (रामोिी सवव जातात. मुलकदा शखन्नपणे शवचार करतो. नांतर) 
गुना, शदनू कवा येनार? 
 
गजणा : (दरवाजात येऊन) जेवनू घ्यायला साांशगतलां य, उिीर लागनार हाय! 
 
मजवकदा : असां? (रामूकडे नजर जाऊन) आनी राम,ू तू का गप्प? 
 



रामू : मी काय बोलू? मी ऐकत व्हतो! 
 
मजवकदा : ऐकलां स नव्हां? बाकी राम ूआज नवल घडलां ! ह्ो शभडे माझ्यापुढां उभा ऱ्हात नव्हता! आज धा 
वरसात आजच त्यो माज्या घऱ्हात येऊन बोलला! त्येची ही लहमत किानां वाडली कायबी कळत न्हाय! 
आज येकादां मढां उठून बोलू लागावां, तसांच झालां  बग! 
 
रामू : आबा, एक भानगड हाय! 
 
मजवकदा : भानगड? कसली? 
 
रामू : (बदललेल्या आवाजानां) आबा, गावात नरिा बांडकरी आलाय! 
 
मजवकदा : (डोळे शवस्िारून) काय नरिा? त्यो दरोडेखोर - आनी गावात? कुठां हाय त्यो? 
 
रामू : त्यो त्योच नरिा! गावात देिमुखाच्या वाड्यात राती व्हता! 
 
मजवकदा : मग त्वा सकाळच्यानां का साांशगतलां  न्हाईस? 
 
रामू : मला वाटलां , त्यो पैसां घेऊन गेला असांल, पन दोपारी बगतोय तर माडीवर खुिाल कोंबड्या खात 
बसलाय! 
 
मजवकदा : राम,ू चूक केलीस! बरां, आताच्या आता जा तू जा शन त्येच्यावर नजर ठेव; जा! (गुणा घरातून 
पाण्याचा ताांब्या आणून बाहेर ठेवते ते पाहून) बाळ, आमी आता जेवनार न्हाय! (ती कारण न कळून थाांबते 
व काहीतरी शवचारणार हे पाहून) मला भकू न्हाय! तुमी घऱ्हात जा! 
 

(गुणा गोंधळून घरात शनघनू जाते) 
 
रामू : बरां आबा, मी जातो! 
 
मजवकदा : हो, हो, जा नीट! 
 

(एवढ्यात पाांडू न्हावी आशण त्याची बायको कािी याांच्या भाांडणाचा गोंगाट घराबाहेर ऐकू येतो. तो 
शतला ‘आगां, धोकटी सोड माजी’ असे म्हणत असून, ‘न्हाय, न्हाय सोडनार’ अिी ती ओरडत आहे. दोघेही 
ते ऐकून आपआपल्या जागी थाांबतात. ती दोघेही सोप्यात येतात.) 
 
पाांडू : आगां - आगां माजी धोकटी सोड! बायकू हाईस का खवीस? 
 
काशी : न्हाय - न्हाय सोडणार! – 
 



मजवकदा : थाांबा - थाांबा; काय झालां? 
 

(कािी मुलकदाला पाहून धोकटी सोडते व पदर सावरून बाजूला सरते. गुणा बाहेर येऊन बाजूस 
उभी राहते. राम ूपुढे होऊन) 
 
रामू : काय वयनी, तुला ग किाला ही धोकटी? का भाकरी भाजायचां सोडून डोस्की भादरायची हौस आली 
तुला? 
 
काशी : (रागाने) हो, हो, आलीया! 
 
रामू : नकां -नकां ; रोज पाच खून करिील तू! आनी पाच मईन्यात एक मानूस उरनार न्हाय या गावात! 
 
काशी : दाजीबा, तुमी मुकाट्यानां गप्प बसा. थट्टा करू नका; हो! 
 
मजवकदा : पर काय झालां  कासूबाई? ये पाांडू, काय रे, काय कलागत हाय ही? बोला, का भाांडता? 
 
गजणा : हां, कासू - साांग! 
 
रामू : पाांडू, बोल! 
 
काशी-पाांडू : साांग ूका आबा? 
 
मजवकदा : एक जन साांगा; दोगाांचां कसां ऐकू? 
 
काशी : (पुढां सरसावनू) मी म्हणते, ह्नेी रोज उठून त्या इनामदाराचां थोबाड गोंजारायचां शन घरात पोटाला 
न्हाय म्हणून म्या उपािी बसायचां ह्चेां नाव काय? 
 
रामू : मला वाटतां, पाांडू, उद्यापासून थोबाडां गोंजारायची सोडून म्हिी भादर; म्हणजे प्वाट भरांल. 
 
काशी : ह् ेबगा, लागला का तुमी शबबा घालाय? मी म्हनत्ये, ह्नेी म्हिी भादरू नये; पन त्या देिमुखाचांच 
एकट्याचां थोबाड रोजरोज घोटीत बसायचां, आशण गावच्या कुळाांनी आपली वाडलेली थोबाडां घेऊन दारात 
येयाचां आशण ह्नेी आपलां  थोबाड दडवनू पळायचां, ह् ेबरां हाय का? 
 
मजवकदा : काय पाांडू, रोज येकाचीच हजामत करून कसां चालां ल? गावकी हाय ही! 
 
पाांडू : आबा, कवा गा मी येकाची... 
 
काशी : आता खोटां बोलू नका! काल त्या देिमुकाला बरां वाटत नव्हतां म्हणून त्यो जुन्या वाड्यात शनजला, 
आनी ह् ेनव्या वाड्यात त्येची वाट बगीत थोबाड घेऊन बसले! आनी कडूसां पडतापडता हळूच आल्याती! 



 
मजवकदा : खरां का पाांडू? (पाांडू िरमतो) चुकतांय ह्!े आरे, जसा धरनीवर डोंगर तरलाय तसांच हतां गावात 
दरेक मानूस येकमेकाांच्या आदारावर तरतोय! तू पांढरीचा बैता हायस! तू समद्यास्नी सारका असला 
पाशहजेस! रोज देिमुखाच्या वाड्यात बसून गावकी बुडविील! नीट गावकी कर! कािी, तू बी अिी करू 
नकां . नवऱ्याला बायकाांनी नीट वागवावां! 
 
रामू : असां अस्वलावानी नाचव ूनये! 
 
मजवकदा : बसा! कािी, जा घऱ्हात! पाांडू, काय तांबाकू लबबाकू ओडणार? 
 
पाांडू : हो. ओडतो की! (खाली बसतो) 
 
मजवकदा : मग काय तांबाकू देऊ तुला! रामज्या, तू जा! 
 

(राम ूजाऊ लागतो तोच दूर आरडाओरड ऐकू येते. सववच जण त्या शदिनेे ऐकू लागतात. दांगल 
झाल्याप्रमाणे गलका होतो. बायकाांचा रडण्याचा आवाज येतो. ‘धावा धावा’ अिा आरोळया ऐकू येतात. 
मुलकदा गांभीर होऊन मान ताठ करून त्या शदिनेे पाहतो व अांदाज घेतो.) राम,ू जा बग; ज्या शदविी 
शभड्यानां गांजीखाना जाळला त्या शदविी अिीच बोंब झाली व्हती! 
 

(इतक्यात घाबऱ्या घाबऱ्या करीम प्रविेतो.) 
 
करीम : आबा, आबा... 
 
मजवकदा : करीम, काय झालां  साांग! 
 
करीम : नरिानां दारू शपऊन, येळापूर जाळाया सुरवात केली! शदसांल त्येला मारीत... 
 
गजणा : शदसांल त्येला मारीत? पन गावात कुनी हाय का न्हाय त्येला अडवाय? 
 
मजवकदा : बाळ, कोन असनार? असनारानी ह्ो भस्मासूर उटवला - आडवनारे हतां न्हायती. घात! 
 
गजणा : मग घात झाला! आता काय व्हनार? 
 
रामू : आता काय करूया? 
 
करीम : मशहपती, शदनकर, राणूजी कुटां हायती? 
 
मजवकदा : त्ये आज हतां न्हायती; म्हनूनच तर ही दांगल सुरू झाली. (शतकडे दांगलीचा आवाज चालू आहे) 
येळापूरच्या वैऱ्याांनी सांदी सादून ह्ो घात केलाय! 



 
(ज्या शदिलेा दांगल होत आहे त्या शदिनेे सवांचे डोळे आशण कान लागले आहेत.) 
(दांगल वाढत आहे. आशण ती जवळ आल्यासारखी आवाजावरून समजते.) 

 
गजणा : आता काय व्हनार? 
 
मजवकदा : पुढां काय व्हनार ह् ेआता कसां कळनार? - बाकी, चाांगलां  व्हनार! 
 
पाांडू : मग आबा आता... 
 
मजवकदा : हो, आता-आता आपून काय तरी केलांच पाइजे. आदी तू शन करीम दोगां टाळगावच्या रोखानां 
शनगा! आनी काि,े तू-गुणा-राम ूतुम्ही कािीच्या घऱ्हाकडां जायचां; चला बगू! 
 
करीम : मग आमी शनघतो! 
 
मजवकदा : हो शनघा! मशहपती-शदनू-राणू ह्से्नी म्हनावां लवकर या! तुमच्या ह्ा येळापूरला आग लागलीया! 
या म्हनावां - जा, जा, पळा! (करीम-पाांडू घाईघाईने शनघून जातात. नांतर कािी, गुणा, राम ू याांच्याकडे 
वळून) तुमी बी शनगा. उिीर करू नका! ती आग मुलकदाच्या घऱ्हाकडां यायचा रांग शदसतोय! (दांगल वाढत 
आहे) आनी बाळ, (गुणास) बांदूक कुटाय? 
 
गजणा : (दुःशखत अांतःकरणाने) ती टाळगावला नेली! 
 
मजवकदा : ठीक, बरां झालां ! तू कािीबरोबर जा! 
 
गजणा : (गोंधळून) पन ... (झटकन घरात शनघून जाते) 
 
मजवकदा : (आवाज उांचावनू) बाळ, सांकटाला मानसानां बगल शदल्यानां कमीपणा येत न्हाय! - पान्याआदी 
वळन बाांदावां! तू जा; राजारामानां रायगड सोडला व्हता! राणीला मागां टाकून! 
 
गजणा : (दरवाज्यात येऊन) मग तुमी का न्हाय चलत? बगल देयाची न्हवां? देऊ या. 
 
मजवकदा : मी न्हाय - म्या कवाच बगल शदली न्हाय. आशण समद्यानीच गड सोडून कसां चालांल? कुनीतरी 
लडलांच पायजे. जा कािी, राम ूजावा! (सववजण दुःखी अांतःकरणाने जाऊ लागतात) थाांबा! - कािी, मी 
आपली इब्रत - नव्हां, माजी मुलकदाची दौलत मी तुज्या वट्यात घालतोय! ती नीट जप! 
 
काशी : ही दौलत मी उरासांग लावनू जपीन शन सकाळ जिीच्या तिीच आनून शदईन! 
 
मजवकदा : िाब्बास! जावा! (मुलकदाखेरीज सवव जातात. मुलकदा गुणाने आणून ठेवलेला ताांब्या बाजूला ठेवनू 
शनधास्तपणे शनःश्वास सोडतो. दांगल, ओरड चालूच आहे. ती जवळ ऐकू येते. त्यामुळे वातावरण 



अशधकाशधक गांभीर होत आहे मुलकदा डोकीचे पागोटे काढून खुांटीला ठेवतो. थोडा वळे शवचार करून 
कां शदलाची वात कमी करतो. लकशचत अांधार होतो. थोड्या वळेानां दारावर थाप बसल्याचा आवाज ऐकू येतो. 
मुलकदा दरडावनू शवचारतो) कोन हाय त्ये? 
 
नरशा : (बाहेरून) आदी दार उगड आनी बघ कोन हाय! 
 
मजवकदा : (आवाज चढवनू) कोन हाय? 
 
नरशा : (बाहेरून आवाज चढवीत) मी हाय नरिा! 
 

(मुलकदा पुढां होऊन दार उघडतो व चपळाईने मागे सरकतो आशण स्टेजच्या मध्यापयंत येऊन उभा 
राहातो. दारू शपऊन लझगलेला नरिा व त्याचे दोन साथीदार मांदगतीने आत येतात. नरिाचा तोल जात 
असतो. शतरपडून स्वतःला सावरून तो बांदूक नीट धरतो) 
 
नरशा : मी... मी... नर... िा... बांड... क... री! 
 
मजवकदा : (कुस्त्सतपणे) आलास! 
 
नरशा : (रोखून पाहत) हो-आलो मी! 
 
मजवकदा : लवकर आलास! जरा थाांबून आला असतात तर... 
 
नरशा : (गुमीत) तर... काय झालां  असतां ऽ ऽ! त...र... 
 
मजवकदा : तर आतापतूर तुजां मुांडकां  धडावर राह्लां  नसतां! 
 
नरशा : मग आता आपलां  मुांडकां  सांभाळ शन तुजी बांदूक मला दे! – बांदूक कुटाय? – 
 
मजवकदा : माजी बांदूक इचारनार तू कोन? – 
 
नरशा : मी? - मी नरिा... 
 
मजवकदा : खोटां हाय ह्!े - तुज्या पोटात देिमुकाची दारू भरलीय ती मला बांदूक इचारतीया! - आनी तू 
निीबवान हाईस! - तुज्या नशसबानां आज येळापुरात कोन न्हाय! न्हायतर मारेकऱ्या, तुला बांदुकीऐवजी 
बांदुकीची गोळीच शमळाली असती! – 
 
नरशा : (दोन पावले पुढे होत) खरां हाय! - मग आता आपली बांदूक काड, न्हायतर माज्या बांदुकीची घे! 
... (ओरडून) चल आटप! – 
 



मजवकदा : (ओरडून) पुढां येऊ नकां , शतथांच थाांब! - (नरिा गोंधळून थाांबतो - पण पुन्हा हळूहळू पाऊल पुढे 
टाकीत) 
 
नरशा : न्हाय मी थाांबनार! – 
 
मजवकदा : थाांब न्हायतर...! – 
 
नरशा : (शतरपडून) न्हायतर काय? (मुलकदा झटकून खुांटीची कुऱ्हाड काढून पशवत्रयात उभा राहतो. 
त्याचा तो उग्र चेहरा पाहून नरिा चपापून मागां सरतो.) 
 
मजवकदा : मी थाांबवीन तुला! (म्हणून कुऱ्हाड उगारून उभा राहतो. नरिा शवचशलत होऊन इकडेशतकडे 
पाहतो) 
 
नरशा : (भेदरून) ये - तू थाांब न्हायतर... 
 
मजवकदा : न्हायतर काय? 
 
नरशा : मी तुला गोळी घालीन! 
 
मजवकदा : (िाांतपणे) तू घाल गोळी! तू माज्या घऱ्हात आलास त्ये गोळी घातल्यासारकां च हाय! पन तू 
वाघाच्या घळीत आलास! (आवाज चढवनू) घाल गोळी आनी जाऊन साांग त्या गोपाळयाला, - म्हणावां 
गोळीची िेड कराय शदनू, रानू, मशहपती आता येतील! त्ये तुला जल्मात नीज लाग ूदेनार न्हायती. आनी 
तू... तू(जोराने कुऱ्हाड वर उगारतो तोच नरिा मागे सरून गोळी झाडतो. कुऱ्हाड वरच राहते. मुलकदा 
छाती एका हाताने गच्च धरतो. त्याचा तोल जातो. पण स्वतःला कुऱ्हाडीवर सावरून ताठ उभाच राहतो.) 
जा आता! जा... शन मरायची तयारी कर. 
 

(नरिा कावराबावरा होऊन पाहतो.) 
 
१ िा साथीदार : (भेदरून) ये नरसू, आरां खून... 
 
२ रा साथीदार : (भीतीने) पळूया आता. 
 
मजवकदा : कुठां पळणार? आता तुम्ही पळून आपला जीव कसा वाचवनार? न्हाय... न्हाय... तुमा 
मारेकऱ्याांस्नी दडाय जागा शमळणार न्हाय! पन आता तुमी पळा... पळा... (शखन्न होऊन) पळा जा! 
(त्याच्याकडे पाहत मोठ्यानां) जा... पळा...! 
 

(नरिा व त्याचे साथीदार लगबगीने पळून जातात. मुलकदा हळूहळू कां शदलाकडे जातो. कां शदलाची 
वात वर करतो ताांब्यातील पाणी घटाघटा शपतो व घोंगड्याकडे जाऊ लागतो. पण त्याला चालवत नाही. 



तो अडखळतो. आधाराची कुऱ्हाड गळून पडते. नांतर तो हळूच खाली कोसळतो. मग पाणी शपण्यासाठी 
सरपटत ताांब्याकडे जातो. ताांब्या हातातून पडतो शन तो मरतो. पडदा पडतो.) 
  



अांक लतसरा 
 
(पनहल्या अंकातील देशरु्खाचंा नदवाणखािा. सवम काही पनहल्याप्रर्ाणेच र्ाडंलेले आहे. यावळेी रु्िीर्जी 
आपल्या जागेवर बसूि गंिीरपणे आपल्या कार्ात गढूि गेले आहेत. थोड्या वळेािे करीर् प्रवशेतो व 
नचलीर् काढूि तंबाकू िरतो.) 
 
करीम : मुनीमजी, माजां काम झालां ! जुन्या वाड्यात झाडू मारून घोड्याला खरारा करून आलो! 
 
मजनीमर्ी : वा छान! पण रामभाऊ कुठां आहेत? 
 
करीम : (शचलमीला काडी लावीत) त्यो व्हय? 
 
मजनीमर्ी : (िुां कर घालून काडी शवझवनू) नको, आधी उत्तर दे आशण मग ओढ! तांबाकूचां नाव साांगनू गाांजा 
ओढतोस आशण म्हिीला लिगरू झालां  म्हणून खुिाल साांगतोस! राम्या कुठां आहे? 
 
करीम : राम्या गेलाय म्हिी चाराय! बाकी मुनीमजी, कोंबड्या धरण्यापरास म्हिी चारनां बरां! - हो, पण 
आमच्या नशसबानां िौजदार सायेब हातां आलां त म्हनून त्यो नरिा आमच्या मानांवरनां गेला, आनी त्या गरीब 
कोंबड्याची मान मोकळी झाली. आनी मी खरां साांग?ू 
 
मजनीमर्ी : म्हणजे आतापयंत जे बोललास ते म्हिीला लिगरूच ना? 
 
करीम : छेः छेः वां! माजां म्हननां असां की त्यो नरिा लवकर गेला म्हनून बरां झालां ! न्हायतर येळापुरात 
कोंबडां शबयाला उरलां  नसतां! त्येनां मायांदळ कोंबडां खाल्लां! 
 
मजनीमर्ी : अरे पण आता सवव अांडीशपल्ली बाहेर पडण्याची वळे आली आहे ना? (देिमुख दारात येऊन शखन्न 
होऊन दातानां नखां कुरतडीत ऐकत उभा राहतो. दोघाांचेही शतकडे लक्ष नाही.) त्याने गावात कोंबडी 
खाऊन मुलकदाचा खून केला! आशण म्हणतात देिमुखाांनी मारेकरी घालून खून करवला! – 
 
गोपाळराव : (पुढां होऊन ओरडून) खोटां आहे! मुलकदा आपल्या मरणाने मेला; कोण म्हणतो मी मारेकरी 
घातले? मारेकरी घालायला मी काय दुबळा आहे? 
 
मजनीमर्ी : धनी, (घाबरून) गाव म्हणतो; मी... नाही! 
 
गोपाळराव : गाव म्हणतो? आग लावा या गावाला! लबाड आहे हा गाव! नरिानां केलेल्या खुनाचा सांबांध 
माझ्या अांगािी लाव ूपाहणारे लोक माझे वैरी आहेत! ते माझ्यावर तोहमत घेत आहेत! माझ्यावर सूड घेऊ 
पाहत आहेत. 
 
मजनीमर्ी : (त्याांच्या चेहऱ्याकडे पाहून अडखळतो) ते... ते खरां आहे! 
 



गोपाळराव : खोटां आहे! जगात काहीच खरां नाही. िक्त मी साांगतो ते खरां आहे! मुलकदा आपल्या मरणाने 
मेला हे खरां आहे! 
 
मजनीमर्ी : (सावरून) खरां आहे ते! 
 
गोपाळराव : नाही - माझांच खरां आहे! आशण हे पाहा, जर कोणी म्हणेल की मीच त्या मुलकदाचा खून केला 
तर त्याचाही खून होईल! 
 
मजनीमर्ी : (गांभीर आहे) ख... रां... आ... हे... 
 
गोपाळराव : (कशरमला) तो राम्या कुठां आहे? 
 
करीम : म्हसरां पाण्यावर घेऊन... 
 
गोपाळराव : अरे, शदवस पार मावळून गेला आशण आता गुराांना पाणी? नाही. असां हे चालणार नाही! 
वळेच्या वळेी सवव कामे झाली पाशहजेत! आलां  लक्षात? 
 
करीम : हो, हो! 
 
गोपाळराव : काय मुनीमजी, गावानां मला वाळीत टाकलां  आहे? 
 
मजनीमर्ी : हो, हो! 
 
रामू : (गडबडीने येतो) मुनीमजी... 
 
गोपाळराव : (मध्येच) ए, म्हिी पाणी प्याल्या? 
 
रामू : हो, हो, हो! 
 
गोपाळराव : आशण जुन्या वाड्यातल्या तुळिीला पाणी कोण घालणार? 
 
रामू : माझी पाळी कालची व्हती! आज करीमची पाळी हाय हो! 
 
गोपाळराव : करीम तुळिीला पाणी घातलां? (इतक्यात िौजदारसाहेब प्रविेतात. त्याांच्या अांगावर 
सरकारी पोषाख असून ते वयाने चाळीस वषांचे असावते. त्याांचे िरीर शधप्पाड असून कमरेला शरव्हॉल्व्हर 
लटकत आहे. गोपाळरावाांचा प्रश्न त्याांनी ऐकलेला असतो.) 
 
फौर्दार: (करीमकडे पाहत) ए, तू करीम म्हणजे मुसलमान ना? 
 



करीम : हो, हो! मी खाटीक - आपला खाटीक! 
 
फौर्दार : आलां  लक्षात; म्हणजे बकऱ्याची मुांडकी छाटणारा! पण कायरे, तू तुळिीला पाणी घालणार 
म्हणजे काय? 
 
करीम : (गोंधळून) हो, हो. इचारा मुनीमजीला. हो! हो. 
 
मजनीमर्ी : खरचां... हो, हो! 
 
गोपाळराव : त्याचां असां आहे... हो, हो– 
 
रामू : म्हांजी, हो, हो! 
 
फौर्दार : आरे हे काय... काय आ.ँ.. हो, हो, हो? 
 
सवुर्ण : हो, हो - हो! 
 
फौर्दार : आहो हो हो! नीट बोला ना! 
 
गोपाळराव : (सारवासारव करीत) हो, म्हणजे असां की आमची एक लां गडी म्हैस आहे, शतला करीम पाणी 
घालतो!... म्हणजे बसल्या जागेवर आणून घालतो! आलां  लक्षात? 
 
फौर्दार : हो, हो! 
 
मजनीमर्ी : हो, हो! 
 
रामू : हो, हो! 
 
करीम : हो, हो! 
 
गोपाळराव : उभे का? बसा ना! पाशहलात आमचा हा गाव! कसा काय आहे? बाकी हे पाहा िौजदारसाहेब, 
आपण आलात म्हणून जीशवत आशण शवत्त याांचां रक्षण झालां ! 
 
फौर्दार : (बसतो) खरां आहे! गाव तसा बरा आहे! पण इथला हा ितेकरी शबलां दर शदसतो! आता 
शभड्याांच्या वाड्याकडून येत असता काही लोक मी पाशहले. रगदार लोक आहेत इथां! 
 
गोपाळराव : लोक? रावसाहेब हे लोक नाहीत; हे सैतान आहेत! त्याांनी तीन शपढ्या माझ्या घराण्यािी वैर 
बाांधून ठेवलां  आहे! हे सवव मला पाण्यात पाहत आहेत! बरां, पण तुमच्या जेवणाचां काय? 
 



फौर्दार : जेवलो मी. परांतु आता शभडे मला सोडत नव्हते! ते म्हणतात, की मी स्वतः त्याांच्या वाड्यात 
राहावां! 
 
गोपाळराव : छेः छेः नाही-नाही. तुम्ही इथां - इथां माझ्या वाड्यात राहायचां; कारण माझ्या जीशवतालाच 
मोठा धोका आहे - म्हणून तुम्ही आला आहात. मुशनमजी, चहा करा ना! आशण करीम-राम ूजेवण करून या! 
जा, लवकर या!-(दोघेही जातात. मुनीमजी आत जातो) रावसाहेब, या गावचे लोक अडाणी आहेत! त्याांना 
काहीच कळत नाही! समजावनू साांशगतलांत तर ते केव्हाही ऐकणार नाहीत! लकडीवाचून मकडी वळणार 
नाही पाहा! 
 
फौर्दार : परांतु देिमुख, असां पाहा, या गावाचां आशण तुमचां वैर शनमाण व्हायचां कारण तरी काय? माझ्या 
काही लक्षातच येत नाही! 
 
गोपाळराव : रावसाहेब, कारण काय असणार? अहो, हे मूखव लोक! आशण आपण जाणताच की िहाण्याचा 
चाकर व्हावां, परांतु मूखाचा धनी होऊ नये! आम्ही त्याांचे धनी झालो आशण मूखवपणा केला त्यात! या मूखांचा 
गैरसमज झाल की, ही आमची सरदेिमुखी आम्ही या गावच्या लोकाांना लुटूनच वाढवली! परांतु साहेब, 
तसां मुळीच नाही हो! ही आमची देिमुखी आम्ही जबरीनां शमळशवलीच नाही! मी खरां खरां सागांतो! तुम्ही 
ऐकाच! साांग?ू 
 
फौर्दार : (ऐसपैस बसत) हो. साांगा ना! 
 
गोपाळराव : (पुढां सरसावनू) रावसाहेब, िार पूवी - म्हणजे तीनि ेवषांपूवी आमच्या वांिातील प्रथमपुरुष 
हा एक सांन्यािी होता! तो जन्माला कां टाळून या समोरच्या डोंगरात बसला होता! म्हणजे तप करून 
देवप्राप्तीसाठीच तो बसला होता! आशण त्याचवळेी मोंगलाांचा सेनापती तो झुल्िीकारखान राजाराम 
महाराजाांचा शपच्छा करीत धावत होता! त्याने या सांन्यािाला पाशहले व ठार मारण्याची धमकी देऊन 
राजाराम महाराजाांचा पत्ता शवचारला! मग काय करणार? त्या साधूने राजारामाची छावणीच मोंगलाांना 
दाखशवली! आशण ह्ा कामशगरीबद्दल खूष होऊन, त्या मोंगलानां त्या सांन्यािास बहात्तर खेड्याांची जहाशगरी 
बहाल केली! हा आमच्या या वैभवाचा इशतहास! मग तुम्हीच साांगा, आम्ही या मूखांना लुटलां  ते कसां? 
 
फौर्दार : पण मी म्हणतो, हे ितेकरी असे शिरजोर झाले कसे? 
 
गोपाळराव : तोच तर प्रश्न आहे! अहो साहेब, हे लोक कालपरवापयंत िार गरीब होते. हूां की चूां करीत 
नसत! अगदी या शठकाणी (समोर बोट रोखून) इथां हे आमच्या वशडलाांपुढां एका एका पायावर, शदवस 
शदवसभर, भर उन्हात पावसात उभे राहात! वर मान करीत नसत! अगदी खुिाल डोकीवर दगडसुद्धा 
घेऊन हो! पण आता हेच लोक, माझ्या डोकीत दगड घालू पाहात आहेत. मलाही मोठां आियव वाटतां की, 
या मढ्याांना प्राण कसा आला? 
 
फौर्दार : काळच उलटा आला आहे! जाऊ द्या. आता घाबरू नका! 
 



गोपाळराव : (आनांदून) आता मुळीच डगमगणार नाही मी! कारण आता आपण प्रत्यक्ष इथे आहात! पण 
रावसाहेब, मुलकदाच्या खुनाचा काही धागादोरा? 
 
फौर्दार : धागा नाही आशण दोरा नाही! जोपयंत तो नरिा हाती लागत नाही, तोपयंत काही नाही. पाहू या 
पुढां! 
 
गोपाळराव : पण रावसाहेब, अिा शढलाईनां या खुनाचा धागा शन दोरा आपण कसे काढू िकणार? 
 
फौर्दार : (रोखून पाहात) देिमुख, आपण शनधास्त असा. मी आज वीस वष े हे िौजदारीचां खोगीर 
वागवीत आहे. मी कैक खुनी खटल्याांची उलटापालट केलेली आहे. आशण खुनाला वाचा िुटते, हा माझा 
अनुभव आहे... 
 
गोपाळराव : (घाबरून) म्हणजे - मुलकदाच्या खुनाला वाचा िुटणार? 
 
फौर्दार : अगदी िांभर टके्क. पाहा तर खरां माझी करामत. मी इथां बसून या तुमच्या वाड्यात त्या खुनाचा 
खुनी पकडून दाखवतो. सवव धागेदोरे काढतो बाहेर. 
 
गोपाळराव : म्हणजे, म्हणजे, या आमच्या वाड्यात? 
 
फौर्दार : हो हो - या वाड्यात - इथां. 
 
गोपाळराव : (उगीचच शचडून) म्हणजे रावसाहेब, तो खून आम्ही केला आहे असां आपलां  म्हणणां आहे की 
काय? मग स्पष्ट बोला ना. 
 
फौर्दार : हे काय देिमुख? मी तसां कसां बरां म्हणेन? माझां म्हणणां एवढांच की मी इथां राहूनच त्या खुनाचे 
सवव धागेदोरे जुळवणार आहे आशण खरां साांग,ू तो नरिा हाती लागला की काम सांपलां . 
 
गोपाळराव : हो, हो खरांच, तो नरिा महापुांड झाला आहे! अरे पण चहाचां काय? (स्वयांपाकघरात पाहत) 
मुनीमजी, अहो चहाचां काय? 
 
मजनीमर्ी : (डोळे चोळत िुां कणी घेऊन बाहेर येतो.) धनी, (िुां कणी दाखवीत) चूल िुां कीत आहे, पाणी 
कढत आहे - भकुी घातली आहे - आता चहा तयार व्हायची वळे आली आहे! 
 
फौर्दार : (आियाने) म्हणजे चाकर-नोकर कोणीही नाही? हे काय? 
 
गोपाळराव : (शखन्न होऊन शनःश्वास टाकीत) रावसाहेब, सवव हरामखोर नोकर मला सोडून गेले आहेत! 
त्या स्वयांपाक करणाऱ्या बाईला अवदसा आठवली आशण ती एकदम पांढरीला गेली! मळेकऱ्याांनी मळे 
सोडले, गुराख्याांनी गुरे टाकली, परीट इकडे शदसत नाही! न्हावी आज पांधरा शदवस झाले - थोबाड 



दाखवीना! त्यामुळे आमचे हे थोबाड केसाांच्या कुरणात गडप व्हायची वळे आली आहे! परांतु आता आपण 
आला आहात, तेव्हा... 
 
फौर्दार : (गांभीरपणे) म्हणजे मी तुमची दाढी करावी म्हणता की काय? 
 
गोपाळराव : (दाढी चोळीत) छेः छेः तसां कसां बरां मी म्हणेन? (मुनीमजी चहा घेऊन येतो. चहा घेऊन 
िौजदार शवचार करू लागतात.) साहेब, कसला शवचार करता? 
 
फौर्दार : काही नाही! तुमच्या दाढीचा! 
 
गोपाळराव : म्हणजे करता वाटतां प्रयत्न? 
 
फौर्दार : (भडकून) हे पाहा, मी नाव्ही नाही - िौजदार आहे हे शवसरू नका! 
 
गोपाळराव : (घाबरून) नाही नाही; मी कसा शवसरू? पण– 
 
फौर्दार : गप्प बसा! - मी शवचार करत होतो तो तुमची दाढी किी खरडावी याचा नव्हे, तर किी खरडली 
जाईल याचा! 
 
गोपाळराव : हो, हो तेच! साांगा, किी बरां खरडली जाईल? 
 
फौर्दार : मग ऐका; गावच्या न्हाव्याला चार आणे जादा द्या आशण टाका भादरून ती! मी आता शभड्याांच्या 
वाड्याकडे जाऊन येतो! 
 
गोपाळराव : ठीक-ठीक, लवकर या! मी पाहतो न्हावी काय म्हणतो! (दाढी चोळीत) िार त्रास होत आहे! 
(िौजदार जातात. करीम व राम ू येतात.) रामू-करीम-मुनीमजी इकडे या! - (शतघेही जवळ येतात) हे 
पाहा, ही-ही माझी दाढी आताच्या आत साि झालीच पाशहजे! (सवव घाबरतात) हो, झालीच पाशहजे! 
 
मजनीमर्ी : धनी, परवा शभडे म्हणत होते की तुझ्या हातून एका मोठ्या माणसाचा खून होणार! 
 
करीम : आनी सरकार, मी तर खाटीक हाय! माज्या या हाताना बकरी कापायची सवय हाय; तवा – 
 
रामू : माजां तर वस्तरा बगताना डोळां  झाकत्यात! 
 
गोपाळराव : (ओरडून) ऐका! मूखव! अरे तुम्हीच माझी दाढी करावी असां मी म्हणत नाही! - माझां म्हणणां 
असां की, त्या पाांड्या न्हाव्याला चुचकारून आणा! एका दाढीचे हव ेतर दहा रुपये घे म्हणावां! आशण तेही 
आता; कारण तो शदवसाचा येणार नाही! 
 
मजनीमर्ी : हो, ही युस्क्त बरी आहे! 



 
करीम : हो, रामज्या जा; पाांड्याला गाठ! – 
 
गोपाळराव : हो, जा राम,ू पाांड्याला आण! - आशण करीम, तूही जा त्याच्याबरोबर! पैिापढुां दगड बोलतो. 
जा! (दोघेही जातात) मुनीमजी, हे पाहा - मघा तो नरिाचा माणसू आला होता! त्याला मी साांशगतलां  आहे 
की, मुनीमजी गेला आहे कऱ्हाडला पैसे आणालया, येताच पाठवतो. अहो, त्या नरिानां एक हजाराचा 
तगादा लावला आहे. तेव्हा तुम्ही आतच थाांबा - जा! 
 

(मुनीमजी आत जातो. गोपाळराव शवचारमग्न आहेत. नरिाचा साथीदार आत येतो. त्याला पाहून 
गोपाळराव चरकतो.) 
 
साथीदार : मला नरसूनां पाटवलां य! 
 
गोपाळराव : हो, काय म्हणतोय नरसू? 
 
साथीदार : पैिाचां काय झालां? आनी भाकरी न्हाय? 
 
गोपाळराव : तू जा! आता मी करतो व्यवस्था! आशण हे पाहा, इथां तो िौजदार आहे! तेव्हा कोणी वरचेवर 
येण्याचां टाळा! पैसे येताच रवाना करतो! भाकरीचां मात्र जमणार नाही! जा-जा आता िौजदार येतील! 
 

(साथीदार जलदीने शनघनू जातो. मुनीमजी हळूच बाहेर येतात. गोपाळराव शनःश्वास सोडतो.) 
 
मजनीमर्ी : गेली वाटतां पीडा? 
 
गोपाळराव : हो गेली! पण पीडाांनी पाठच घेतली आहे! आता माझां काय होणार कोण जाणे! 
 

(इतक्यात हातात कां दील घेऊन गोलवदराव प्रविेतो) 
 
गोववदराव : काहीही होणार नाही! तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही! 
 
गोपाळ : या, या! पण म्हणजे माझी ही दाढी कैक मलै वाढणार म्हणता की काय? 
 
गोववदराव : (बसत) माझां म्हणणां आता कसलीही पीडा येणार नाही, असां माझां हे पांचागां बोलत आहे! 
(शखिातून पांचाांग काढतो) हे पांचाांग म्हणतां की, तुमचा िनी आशण मांगळ याांचे युद्ध आता सांपणार आहे! 
िक्त आजची रात्र... 
 
गोपाळराव : (आनांदून) म्हणजे उद्यापासून सवव काही सुरळीत होणार? 
 
गोववदराव : अगदी िांभर टके्क! अहो सरकार, जर हे पांचाांग खोटां ठरलां  तर मी हे इथांच असां जाळीन! 



 
गोपाळराव : मग आनांद आहे! गोलवदराव, तुम्ही देव बोलत आहात! छान! (आठवण करून) पण तुमची ती 
वाचा बसली होती ती - म्हणजे माझ्या स्वप्नात! त्याचा काही उलगडा झाला का? 
 
गोववदराव : (घाबरून) हो, हो, झाला ना! हो, पण धनी, आता सवव काही ठीकच व्हायचां आहे! (इतक्यात 
करीम-राम-ूपाांडू न्हावी येतात. त्याांस पाहून गोपाळराव हषवभशरत होऊन) 
 
गोपाळराव : (चेकाळून) गोलवदराव, गोलवदराव, खरां; अगदी खरां! हा पाहा पाांडू न्हावी आला. पांधरा शदवस 
याचा पत्ताच नव्हता! आशण हा नसल्यामुळे माझा अवतार बदलला होता! माणसातून पार उठलो होतो! 
राम,ू पाणी आण! गोलवदराव, बसा; मी दाढी करून घेतो! 
 

(पाांडू धोकटीतील सामान काढतो व वस्तरा लावतो. राम ूपाणी घेऊन येतो. गोपाळराव पाांडूपढेु 
बसून दाढी खाजवतो. पाांडू दाढीला साबण लावतो. सववत्र गांभीरता शनमाण होते. सववजण पाहात उभे 
राहातात. पाांडू वस्तरा चालवनू एका बाजूची दाढी करतो, तोच शिट्या वाजू लागतात. शवशचत्र आवाज 
शनघतात. पाांडू घाबरतो!) 
 
गोपाळराव : (घाई करत) हां. नको ऐकू! आता थोडां आहे! 
 
पाांडू : (कानोसा घेत - काम करीत) ह् ेकाय हाय? 
 
गोपाळराव : ती भतुावळ उठली आहे देिमुखाला शगळायला! तू आपलां  काम कर! (पुन्हा जोराने ओरड 
होते. पाांडू घाबरून एकाएकी उठून उभा राहतो. त्याला देिमुख पुन्हा खाली बसशवतात) ए, अधी राशहली 
दाढी! चल आटप लवकर! 
 
मजनीमर्ी : (घाबरून) कोण लोक आहेत? पाहा ना गोलवदराव! 
 
गोपाळराव : (गांभीरपणे) खरोखरच ही भतुां आहेत! 
 
पाांडू : (एकदम उठून धोकटीत सामान भरीत) नकां , मी जातो! मला भीती वाटती! खरांच रां बाबा! 
 
गोपाळराव : (गयावया करीत) नको, नको, असा केसानां गळा कापू नकोस! आता थोडी राशहली आहे, 
एवढी कर; बैस! - बैस! 
 
पाांडू : न्हाय बाबा, ह् ेलोग कोन हायती? मला भ्या वाटतांय? 
 
गोपाळराव : नको रे नको! आरे कर! अधी... 
 
गोववदराव : अरे ए, अधी सोडू नये दाढी! 
 



मजनीमर्ी : हो! कर, कर, ते पाप आहे! 
 

(शवशचत्र आवाज वाढतात. पाांडू धोकटी घेऊन पळून जातो. गोपाळराव त्याच्या पाठी धावतात. 
राम,ू करीमही त्याला अडशवण्यास पाठोपाठ शनघून जातात. गोपाळराव शखन्न होऊन परततात.) 
 
गोपाळराव : (स्वतःिीच) अरे, अरे शकती वाईट हे! माझे -या येळापूरच्या इनामदाराचे पाट शनघाले! 
गोलवदराव, गोलवदराव, ही शवटांबना पाहा ना गोपाळरावाची! नानासाहेबाांच्या नातवाचे पाट शनघाले! हायरे 
दुदैवा! 
 
गोववदराव : धनी, धनी, एवढीच रात्र िाांत राहा! 
 
गोपाळराव : एवढीच रात्र? ते िौजदार साहेब का नाही आले? केव्हा येणार ते? 
 
गोववदराव : आता येतील, मी जाऊन त्याांना पाठवतो! जाऊ मी? जातो आता, रात्र िार झाली! 
 
गोपाळराव: जा, पण रावसाहेबाांना म्हणावां लवकर या! पाहा म्हणावां हा देिमुख! (गोलवदराव जातात.) 
नाही - आता मी या येळापरुात राहाणार नाही! मी इथां तोंड दाखवणार नाही! मला हे गावच नको! मी 
कऱ्हाडला राहीन! 
 
मजनीमर्ी : सरकार, असा धीर सोडून कसां चालेल? हेही शदवस जातील! 
 
गोपाळराव : धीर? आता धीर मी कसा धरू? काय आहे माझ्यापािी धीर धरण्यासाठी? 
 
मजनीमर्ी : सवव काही आहे! - आपण देिमुख आहात! 
 
गोपाळराव : देिमुख? कसला देिमुख? माझ्या त्या देिमुखीचे कोळसे झाले! 
 
मजनीमर्ी : खरां आहे! - पण कोळसेच िुलून त्याांचे शनखारे होतात! 
 
गोपाळराव : कोळिाचे शनखारे होतात; परांतु राखेचे शनखारे कधीच होत नाहीत! राख कधीच पेटत नाही! 
(िौजदार प्रविेतात. त्याांच्यासमोर जात) रावसाहेब पाहा, हे काय झालां  पाहा! 
 
फौर्दार : िार िार वाईट झालां  - जण ू या जगानां बऱ्याचां वाईट आशण वाईटाचां बरां करण्याचा शवडाच 
उचलला आहे! असां होईल याची मला कल्पनाच नव्हती! 
 
गोपाळराव : परांतु कल्पनेच्या पलीकडे असलेल्या घटना घडतात. साहेब, माझी या देिमुखाची-
गणपतरावाांच्या अवलादीची अिी ही शवटांबना झाली! 
 



फौर्दार : हो, पण आता वाईट वाटून काहीही उपयोग नाही! आजची रात्र स्वस्थ बसा, पाहू या काय आहे 
ते! 
 
गोपाळराव : उद्या? नाही! ते आता िक्य नाही! आता मला स्वस्थ बसताच येणार नाही! मला आता या 
गावातच राहायचां नाही. मला घेऊन लवकर, लवकर कऱ्हाडला चला! 
 
फौर्दार : िाांत व्हा! आतािी मध्यान्ह रात्र झाली आहे! उजाडू द्या, मग पाहू पुढां! 
 
गोपाळराव : नाही, नाही, मी सूयोदयाची वाट पाहत बसणार नाही! मला घेऊन लवकर चला! 
 
फौर्दार : (िाांतपणे) देिमुख, मला हे गाव आताच सोडता येत नाही! मला त्या नरिाचा-मुलकदाच्या 
खुन्याचा तपास करायचा आहे! 
 
गोपाळराव : मग तुम्ही राहा! िक्त काही शिपाई माझ्याबरोबर द्या! हो, करा एवढां! 
 
फौर्दार : नाही, तेही मला करता येत नाही! अिा अपरात्री मी आपली माणसे कुठेही पाठवणार नाही! 
नरिानां वाटा रोखल्या आहेत! तुम्ही सकाळपयंत गप्प बसा! माझां ऐका! 
 
गोपाळराव : कसा बसू गप्प? मला गप्प बसवत नाही हो! (करीम येतो) काय करीम, काय खबर? 
 
करीम : सरकार, पाांड्या सापडला न्हाय! 
 
गोपाळराव : बरां, राम्या कुठां आहे? 
 
करीम : अांदारात त्येची माजी चुकामूक झाली! 
 
गोपाळराव : ठीक! तू आशण मुनीमजी, तुम्ही दोघे आत्ताच्या आत्ता जुन्या वाड्यात जाऊन माझां सवव सामान 
बाांधा. महववाचां सवव काही घ्या! सकाळी लवकर दोन गाड्या पाहा! - उद्याच आम्ही हे येळापूर सोडणार; 
जा पळा! - काय रावसाहेब, खरां ना?- 
 
फौर्दार : हो, खरां आहे! करा सवव तयारी; जा! (मुनीमजी व करीम जातात) देिमुख, माणसानां सांकटाला 
बगल द्यावी हेच िाहणपणाचां ठरतां! 
 
गोपाळराव : (शखन्न होऊन) नाही साहेब, आम्ही कधीच असा पळ काढला नाही! (मांदगतीने जाऊन 
आपल्या जाग्यावर बसत) आम्ही नेहमी सांकटावर चढाईच केली! पण आता... 
 
फौर्दार : हो, तोच प्रश्न आहे! तुम्ही एवढे मोठे इनामदार असून, आता तुम्हाांला हा गाव सोडून पळ 
काढायचा प्रश्नच का शनमाण झाला? 
 



गोपाळराव : हा प्रश्न शनमाण होण्याचां कारण आमचा जुना दरारा मागे गेला! – आम्हाला इथां अशधक ित्र ू
शनमाण झाले; म्हणून तर हा प्रश्न शनमाण झाला! – 
 

(िौजदार कमरेचा पट्टा काढून गळयात अडकशवतो व कोचावर ऐसपघळ बसून शसगरेट व 
काड्याची पेटी काढतो. शसगारेट तोंडात धरून काडी ओढून शिलगावतो व त्या जळत्या काडीकडे पहात 
–) 
 
फौर्दार : इनामदार, तुम्ही म्हणता ित्र ूशनमाण झाले! 
 
गोपाळराव : मग त्यात काहीच खोटां नाही! 
 
फौर्दार : (काडी िुां क घालून शवझवीत –) हे पाहा, मी काडी ओढली तेव्हाच जाळ झाला! म्हणून 
म्हणतो, तुम्ही ित्र ूशनमाण केले की आपोआप झाले? 
 
गोपाळराव : ते मी कसां साांग?ू बाकी एक गोष्ट खरी की, जे आमची थुांकी झेलत होते तेच आमच्या तोंडावर 
थुांकू लागले! म्हणजे जे कमजोर होते ते शिरजोर झाले... 
 
फौर्दार : आता आलां  लक्षात! म्हणजे जे शिरजोर झाले त्याांना शचरडण्यासाठी तुम्ही अशत शिरजोर झाला 
आशण त्यातून हा जाळ झाला? होय ना? 
 
गोपाळराव : त्याला आपण काहीही म्हणा! आमचां जहाज दयात िुटलां  एवढां मात्र खरां! रावसाहेब, आपण 
केव्हा शनघणार या गावातून? 
 
फौर्दार : मी? त्या नरिाचा बांदोबस्त करून! 
 
गोपाळराव : होय, तो नरिा एक आहे. (उठून) रावसाहेब, तोही माझा ित्रू आहे! 
 
फौर्दार : (हाताने खाली बसण्यास साांगून) असू द्या! 
 

(रामू धावत येतो) 
 
रामू : धनी, गावच्या लोकाांनी नरिाला येडा शदला! 
 
गोपाळराव : (आियानां) नरिाला वढेला? कोण कोण आहेत त्यात? 
 
रामू : मशहपती, राणजूी, शदनकर ह्ेंनी त्याला येडला! 
 
फौर्दार : म्हणजे नरिा सापडणार? 
 



गोपाळराव : आशण आता काय होणार? (इतक्यात दुरून गोळीबार ऐकू येतो. सवव दचकतात. दुसरा बार 
होतो. सववजण आवाजाच्या शदिनेां भेदरून पाहातात. िौजदार सावध होऊन कमरेला पट्टा नीट 
बसशवतात.) राम,ू आता तूही जा आशण त्या जुन्या वाड्यातील सामानाची आवराआवर कर! पळ, आता 
काहीतरी भयांकर होणार! 
 

(राम ूशनघनू जातो. गोळीबार चालू असतो. िौजदार सावकाि इकडे शतकडे िेऱ्या मारीत आहेत. 
गोपाळराव कोचावर बसून सलचत होऊन िून्यपणे पाहात आहेत. इतक्यात एक मोठा बार होतो.) 
 
फौर्दार : (चमकून) देिमुख, ऐकलांत? हा जो आता बार झाला ही रायिल थ्री नॉट थ्रीची असली 
पाशहजे! पाहा, रात्र किी थरारली! 
 
गोपाळराव : (उठून शखन्नपणे) रावसाहेब, खरांच भयांकर प्रकार आहे! ही असली रात्रही थरारली! परांतु 
मला वाटतां ही आजची रात्रही भयांकर आहे! साहेब, या येळापुरावर कैक रात्री येऊन गेल्या! पण 
अलीकडच्या ह्ा तीन रात्री, अगदीच भयांकर ठरल्या आहेत! – 
 
फौर्दार : (कोचावर बसत) कोणत्या त्या? 
 
गोपाळराव : (पुढां जाऊन) एक रात्र - ज्या शदविी तो नरिा येळापुरात आला ती! दुसरी, मुलकदाचा खून 
झाला ती आशण शतसरी ही आजची! मला वाटतां, आज प्रलयच होणार! 
 

(लागोपाठ काही बार होतात. गोपाळराव घाबरतो. पुन्हा स्वतःस सावरून िेऱ्या घालू लागतो.) 
 
फौर्दार : खरांच, प्रलय व्हायची वळे आल्याचा भास होत आहे! 
 

(पुन्हा गोळीबार होतो) 
 
गोपाळराव : (थाांबनू) मला वाटतां, ही रात्र अिीच राहाणार. अगदी युगानुयुगां राहाणार आशण ही चाललेली 
कत्तलही चालूच राहाणार! सूयोदय हा होणारच नाही! 
 
फौर्दार : देिमुख, सूयोदय हा होणारच! पण एकदा वणवा पेटला की पालापाचोळा जाळून मग िाांत 
होतो; तसा हा अांधारही िाांत होणार! 
 
गोपाळराव : पण केव्हा? मला लवकर हवा आहे तो सूयोदय! 
 
फौर्दार : िक्य नाही! आपण देिमुख असलात म्हणून सूयव काही तुमचां कूळ नाही! तो त्याच्या शनयमाला 
सोडून कधीच लवकर येणार नाही! आता तुम्ही शनजा. मी उठवीन तुम्हाला! मग... (गोळीबार चालूच 
असतो) 
 



गोपाळराव : (शनराि होऊन) नाही, आता मला नीज येणचां िक्य नाही! या पशरस्स्थतीत तर मुळीच िक्य 
नाही! हा गाव आशण तो नरिा हे दोन्हीही माझे ित्र ूआहेत! ते आता लढत आहेत! या पशरस्स्थतीत मी कसा 
झोपू? आशण साहेब, जेव्हा पशरस्स्थती आटोक्याबाहेर जाते तेव्हा ती ज्वालामुखीप्रमाणे जाणवते! नीजच येत 
नाही मग. 
 
फौर्दार : खरां आहे! पण पशरस्स्थतीवर मात ही माणसानां केलीच पाशहजे! 
 
गोपाळराव : नाही, त्यासाठी अमाप माणसाांचां पाठबळ लागतां! एकट्याचां ते काम नाही! मी आता एकटा 
आहे! मी पशरस्स्थतीपढेु पळच काढला पाशहजे! आता मात करायची बात िोल आहे! 
 
फौर्दार : मी म्हणतो, तुम्ही एवढां शभण्याचां कारणच काय? तुम्ही देिमुख आहात! तुम्ही कुठांही आनांदात 
राहू िकता! (कानोसा घेऊन) पाहा, गोळीबारही बांद झाला! 
 
गोपाळराव : हो, बांद झाला खरा! लागला असेल शनकाल एकाद्याचा! पण कोण मेला असेल बरां? 
 
फौर्दार : कोणी का मरेना, आता तुम्ही मात्र शनधास्त असा! शभऊ नका! 
 
गोपाळराव : नाही. मला नाही वाटतां तसां! मला वाटतां, माझे पायच जगापासून उखडले गेले आहेत! 
 

(इतक्यात नरिा येऊन दारात उभा राहतो. िौजदार झटकन मुनीमजीच्या बैठकीचा आडोसा 
घेतात. नरिाचे सवांग रक्ताने माखले आहे. त्याच्या डोकीचे पागोटे शवस्कटलेले आहे. त्याचा एक पाय 
गुडघ्यामध्ये मोडला आहे. त्यामुळे त्याला नीट उभेही राहता येत नाही, म्हणून त्याने बांदुकीचा आधार 
घेतला आहे. त्याला पाहून गोपाळराव गोंधळून इकडे शतकडे पाहतात. पण त्याांना पळताही येत नाही. 
एकाद्या कोंडलेल्या श्वापदासारखी त्याांची स्स्थती होते.) 
 
नरशा : (कठोरपणे पहात) देिमुख! 
 
गोपाळराव : (गरवकन शिरून) कोण नरसू - ये! आशण इकडे कुठां तू? अिा स्स्थतीत? 
 
नरशा : हाकडां खाटकाच्या दारात! 
 
गोपाळराव : पण हे काय? तुझ्या पायाला काय झालां ? 
 
नरशा : (ओरडून) तुजां पाप ह् ेमला नडलां ! 
 
गोपाळराव : म्हणजे? (घाबरून मागे सरतो) मला समजलां  नाही! नाही - खरांच नाही. 
 



नरशा : (खेकसून) मग ऐक तर - तू मला दोन हजार रुपयां कबूल करून मुलकदाचा खून कराया 
लावलास! म्या तुजां ऐकून त्येचा खून केला म्हणून माजी ही दिा झाली! माझा पाय मोडला - मला 
(ओरडून) गोळी लागली! 
 
गोपाळराव : (थरथर कापत) अरेरे, वाईट... वाईट... पण तू... तू इकडे का? 
 
नरशा : (लां गडत पुढे येऊन) तुला साांगाय! माझ्या डोक्यात आकािाची कुऱ्हाड पडली, माज्यावर 
गोळयाांचा पाऊस पडला, माजी माणसां जायबांदी झाली, ह् ेसारां साांगाया आलोय मी. (स्वतःचा पाय धरून) 
माजा पाय मोडला... 
 
गोपाळराव : पाय मोडला? मग इकडे काां आलास? 
 
नरशा : (डोळे शवस्िारून) तुजा-तुजा आता जीव घ्यायला, मी आलो हाय! उभा ऱ्हा. 
 
गोववदराव : नाही-नाही! नको, नरसू नको रे, मला मारू नको! 
 
नरशा : नकां ? का नकां ? त्वाां मला िसवनू या येळापुराचां काळीज कापाय लावलांस! त्ये म्या या हातानां 
कापलां , म्हणून माजा पाय मोडला! (पाय वर करून दाखवीत) मी जल्मातून उठलो (ओरडून) आता तू 
तयार हो! (असे म्हणून नरिा मागे सरून बांदूक नीट रोखतो. मोठा बार होतो. गोपाळराव जोराची ओरड 
करून खाली कोसळतात. िौजदार बैठकीआडून नरिावर दोनतीन गोळया झाडतात. त्याच्या हातातील 
बांदूक गळून पडते. दोनतीन पावलां  पुढां येऊन हळूच तो गोपाळरावाांच्या बाजूस येऊन कोसळतो. िौजदार 
सावकाि उठून पुढे होतात व शखिातील शिटी काढून वाजशवतात. चार शिपाई धावत येतात! गोलवदराव 
शभडे धावत प्रविे करतो. तो गोपाळरावाांचे पे्रत पाहून दचकतो –) 
 
गोववदराव : धनी! धनी - हे काय झालां? 
(तो ‘आ’ वासतो; त्याबरोबर त्याची कवळी वरच्यावर राहून वाचा बसते. गावकरी नरिाचा शपच्छा करीत 
येतात. िौजदार त्याांना रोखून टोपी काढून –) 
 
फौर्दार : सांपलां  आता! 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िोकनाट्य 
  



अकिेची गोष्ट 
 

दृश्य पशहले 
 

(िावणी) 
 

खानदेिामधी गाव राजुरी खेडे एक लहान । 
त्या गावाची गोष्ट साांगतो घ्यावी ऐकून ॥ १ ॥ 
 
एक सावकार, दुसरा गवळी असे दोघेजण । 
शमत्र शजवाभावाचे नाांदत होते आनांदानां ॥ २ ॥ 
 
करती काळाबाजार दोघाांचे नफ्यावर ध्यान । 
स्वाथासाठी ितेकऱ्याची मुरगळती मान ॥ ३ ॥ 

 
(राजुरी गावात जानबा ितेकऱ्याच्या घरी) 

 
र्ानबा : कारभारनी, शभव्या साांगत हुता ते काय खोटां नाही बरां का! अग, समदा गाव पालथा घातला पर 
कापाड काय शमळालां  नाही! 
 
पजतळा : आख्ख्या पेठांत, कापाड नाही काय? 
 
र्ानबा : असां नव्हां ग, कापाड मॉप गुडघाभर हाई! पन लकमत साांगत्यात आमच्या नरड्याच्यावर! 
 
पजतळा : म्हांजी मला नाही समजत. 
 
र्ानबा : अग, सहा आन्याच्या पांज्याला बारा रुपय साांगतुया येपारी. नाइतर शबनवांगनाची गाडी हान 
म्हनतुया! मग बोल, काय करावां गरीबानां? 
 
पजतळा : हे समदां सरकारनांच केलां या! 
 
र्ानबा : अग, सरकार म्हनतांया १५ आने पायली इका जुांधळां, पर हे येपारी तीन रुपये पायली इकत्यातच 
का नाही! तसांच कापडाचां. 
 
पजतळा : मग सरकार काय करतया? 
 
र्ानबा : सरकार माश्या मारतांया! या राज्यात आांदळां  दळतां शन कुत्रां पीठ खातां तसां झालांया बघ! समदा 
ऐतखाऊां चा शन लाचखाऊां चा बाजार भरलाय! 
 



पजतळा : पर गुांडाकाक काय म्हनाला? 
 
र्ानबा : अग, किाचा गुांडा शन किाचा धोंडा! समदां एका माळांचां मनी – एक रामटोला! त्यो तुझा काका 
एक पैबी कमी करीना, शचखलात रेडा रुतून बसल्यागत बसला! 
 
पजतळा : पर म्हनाला तरी काय त्यो? 
 
र्ानबा : ‘परवाडलां  तर घे; नाही तर हान गाडी मलकापूरच्या बाजाराला’, म्हनाला! 
 
पजतळा : अगबाई, तुमचा मतैर नव्हां त्यो! 
 
र्ानबा : अग, किाचा मतैर शन किाचा काय. िपूेट तुटलां  म्हणून काय साप चावायचां सोडतोया व्हय! मी 
शकसानसभेचां काम करतुया शन त्यो शकसानसभेच्या नावानां खडां िोडतुया - आता मतैराला कसा वळखल? 
 
पजतळा : मग आता कसां करायचां? तुमचां धोतर िाटलया, मलाबी एक लुगडां पाशहजे! 
 
र्ानबा : मलकापूरच्या बाजाराला तरी जाऊन बगतो शमळतांय का! भाकरी शन वाइच काांदा दे बाांदून, 
एवड्यात जाऊन मागां येतो. (जातो.) 
 

दृश्य दुसरे 
 
(गुांडूकाका - कापडाचा व्यापारी व बांडू गवळी मलकापूरच्या बाजाराहून परत येत आहेत.) 
 
गजांडू : बांडबा, हा जान्या हल्ली िार ििेारलाय बरां का! सकाळी धोतर खरेदायला आला दुकानात आशण मी 
लकमत साांशगतली तर एकदम अांगावर िेकून शदलां  धोतर माझ्या! आशण ठसक्यानां शनघून गेला. अलीकडां 
जरा गुमी आलीय त्याला. 
 
बांडू : व्हय हो िटेजी. अलीकडां वाईच शतरलिगराव झालाय आशण मोठ्या राजा इांद्राच्या गोष्टी साांगतुया! 
 
गजांडू : त्याचां असां झालां य बांडबा, त्या शकसानसभेच्या लोकाांनी त्याचां डोकां  शबघडवलां  आहे. 
 
बांडू : अक्सी बराबर! कुटांबी सबा घेत्यात शन काळा बाजार काय, पाांढरा बाजार काय, ितेकरी राज्य शन 
कामकरी राज्य काय! काय वाटांल ते बडबडत्यात. 
 
गजांडू : आशण ते ऐकून जान्यासारखे शबनअकली लोक ििेारतात अन् आम्हाला अक्कल शिकवायला 
लागतात! - ते काही असो बांडबा, ह्ा जान्याचा काटा एकदा काढलाच पाशहजे. तुझां काय म्हणणां आहे? 
 
बांडू : हाां हाां! काटा काडायलाच पाशहजे तेचा. 
 



गजांडू : मग बोला, काय युक्ती करू या? 
 
बांडू : हे बघा काका, इगतीचां काय बोलू नका. झालां  तरी दोन रट्टां  द्याला साांगा, तयारी हाई? 
 
गजांडू : छे छे, रटे्टशबटे्ट देऊन जमायचां नाही! (शवचार करून) हां, असां करू या! आता जान्या बाजाराहून परत 
येईल. त्याला गाठायचां आशण मी म्हणेन त्याला हो म्हणायचां, मी बोलेन तसां बोलायचां! मी बरोबर इांगा 
दाखवतो त्याला. (जानबा येतो.) कसां काय जानू, झाला बाजार? 
 
र्ानबा : झाला की, तुमीबी बाजारलाच गेलां ता वाटतां? 
 
गजांडू : होय, पण का रे जानू, आमच्यापेक्षा शकती सवांग झाला बाजार? 
 
र्ानबा : हे बगा िटेजी, तुमच्या गावठी भावात शन सरकारच्या कां रोलच्या भावात लई िरक! 
 
गजांडू : लई िरक! अरे, पण शकती िरक ते तरी साांगिील की नाही? 
 
र्ानबा : लाांब, घोड्याची शन गाढवाची तिावत! तुमचा भाव म्हांजी मुडदाच पाडतोय गरीबाचा. 
 
बांडू : आता हो काका! ह्ो लईच िाना झालाय, कसां टोचनू बोलतुया की! 
 
गजांडू : त्याांच असां आहे बांडबा, त्या शकसान सभेच्या लोकाांनी याच्या डोक्यात राख भरली आहे. 
 
बांडू : काय रां जान्या, उठला सुटला त्या शकसान सभांच्या नावानां कोकाटतुयास, पर ितेकरी राजा 
झाल्यावर नाांगर कुनी हानायचा? आ,ँ तुझ्या काकानां का शकसान सभांच्या नावानां! 
 
र्ानबा : बांड्या, थोबाड आवर न्हाईतर दाताड पाडीन बघ! तुला रां काय कळतांय आडग्या! 
 
गजांडू : बांडबा, उगाच भाांडण किाला? ितेकरी लोकाांना अक्कल नसते म्हणतात ते काही खोटां नाही! ही 
काय अक्कल झाली? 
 
र्ानबा : पर ितेकऱ्याला अक्कल नाही म्हणतात ते कसां काय हो काका? 
 
गजांडू : आता आजच बघ ना, आपल्या गावातला पैसा परक्या गावाला घेऊन शदलाच की नाही! शिकवनू 
सवरून परक्याांची धन करतात. 
 
र्ानबा : हे बगा काका, असां वड्याचां त्याल वाांग्यावर काढू नका. ितेकऱ्याला अक्कल किी नाही ते पटवनू 
द्या! म्हटलां , आता जुना ितेकरी राह्ला नाही, नवा हाय नवा! 
 
गजांडू : ह्ा नव्या ितेकऱ्याला अक्कल आहे म्हणतोस, आशण तूही नवा ितेकरी आहेस? 



 
र्ानबा : हाां, हाां हाईच! 
 
गजांडू : बरां तर, आपण या गोष्टीचा पडताळा पाहू या. प्रत्येकानां एक एक अकलेची गोष्ट साांगायची. गोष्ट नाही 
साांगता आली तर अक्कल नाही म्हणून दांड द्यायचा! 
 
बांडू : पर गोष्ट कसली साांगायची? 
 
गजांडू : कसलीही. पण अकलेची गोष्ट पाशहजे. 
 
र्ानबा : तुम्ही दोघां कसलीबी साांगाल खोटीनाटी. 
 
गजांडू : ती किी का असेना, पण अकलेची गोष्ट पाशहजे. आशण ऐकणाराांनी ती खोटी आहे असां म्हणायचां 
नाही. जो कोण गोष्ट खोटी म्हणेल त्यानांही दांड शदला पाशहजे! 
 
बांडू : पर दांड काय द्याचा ते तरी ठरवा. 
 
गजांडू : जो हरेल त्यानां आपली सवव इस्टेट - स्थावर, जांगम, जी काय असेल ती शवकून जो पैसा येईल तो 
लजकणाराच्या स्वाधीन करावा. 
 
बांडू : (गुांडूला एका बाजूला घेऊन) पन मला किी येनार गोष्ट साांगाय काका? आमच्या सात शपड्याांत कधी 
अकलेची गोष्ट कुनी साांशगतली न्हाई. 
 
गजांडू : अरे, काहीही साांग. ज्याला जान्या खोटां म्हणेल असां काही तरी साांग म्हणजे झालां ! 
 
र्ानबा : पर ह्ो दांड वसूल कसा करायचा? एकाद्यानां नाही शदला तर तेचां काय करनार? 
 
गजांडू : आपण असां करू, पांच बोलावनू त्याांच्यादेखत करार करू म्हणजे झालां ! आहे कबूल? 
 
र्ानबा : कबूल, कबूल, बोलवा पांच. 
 
(पांच येतात. पांचाांना करार समजावनू देण्यात येतो व पांच गोष्ट ऐकायला बसतात.) 
 

पाच पांच साक्षी ठेवनू । करार शतघानां ॥ 
पांचाांपढेु केला । गोष्ट साांगायला ॥ १ ॥ 
 
गोष्ट खोटी म्हणेल जर कोण । दांड द्यावा त्यानां ॥ 
गुन्हा समजून । शवकावी जमीन ॥ २ ॥ 

 



पांच : हां बोला, कोण पशहली साांगणार? 
 
बांडू : जान्या, साांग रां शकसान सभेचां ग्यान! 
 
र्ानबा : तुमीच साांगा आदुगर. 
 
गजांडू : बरां बांडवा, तूच साांग प्रथम. 
 
बांडू : काय हरकत नाई, साांगतो, ऐका. आमच्या घरान्याचीच गोष्ट साांगतो तुम्हाला! आमचां घराणां पशहलां  
िार मोटां! धांदा दुधाचा. आसपासच्या बहात्तर खेड्याला आमीच दूध पुरवायचां! घरात गायी शन म्हिींची तर 
गनतीच नव्हती. शजकडां शतकडां म्हिीच म्हिी शन गायीच गायी! 
 
र्ानबा : असां! पर शकती तेचा शहिबे साांग की. 
 
बांडू : साांगतो, ऐकून घे – 
 

(िावणी) 
 

माझ्या घरात अगशणत गायी म्हिींची शखल्लारां । 
रानात चरती चौिेर । कैक हजार । तान्ही वासरां ॥ १ ॥ 
 
पाच हजार गाडी कडब्याची । वैरण रोजची खचव आम्हाला ॥ 
तीन हजार कुणबी एकजात । आमच्या घरात । गडी कामाला ॥ २ ॥ 

 
र्ानबा : पर एवढ्या शजनावराांचां दूध काडायचां कसां शन साठवायचां किात रां? 
 
बांडू : : ऐक साांगतो- 

(िावणी) 
 

दुधाचा करायाला साठा माझ्या बापानां । पाच मलै 
चौरस रूां दी । तळे शचरेबांदी । बाांधले होते छानां ॥ ३ ॥ 

 
गजांडू : अरे पण बांडू, दूध काढायचां कसां, तापवायचां कसां, ते नाही साांशगतलां स? 
 
बांडू : : साांगतो की. 
 

आपोआप लागती दूधधारा । वहात झरझरा । 
तळयाकडे जात ॥ तळयामध्ये जमत जाऊन । 
सूयवतेजानां खूप तापत ॥ ४ ॥ 



 
र्ानबा : शन दही कुठां करायचां? 
 
बांडू : : तळयातच! 
 
र्ानबा : शन ताक? 
 
बांडू : तळयातच! शदवसा दूध तापायचां, रात्री दही व्हयाचां शन भल्या िाटांला समदी म्हसरां शन गायरां, शन रेडां 
शन बैल आत सोडायचां. मग समदां तळां रौंदाळायचां म्हांजे आपल्या मनानां ताक तयार! (जानू हसतो.) का, 
तुला खोटां वाटतांय? 
 
र्ानबा : छे, छे, समदां खरांच हाइ! म्होरां साांग तू! 
 
बांडू : समद्या खेड्यास्नी दूध, दही, तूप, लोणी आम्ही पुरवीत व्हतो. पर आता धरम बडुाला, लोक लई िानां 
झालां , म्हनून आमचा धांदा बसला! जरा कुटां महाग इकलां , जरा कुटां पानी घातलां  की बोंबाबोंब आमच्या 
नावानां! बघ,ू आमचांबी शदस येतील! झाली माझी गोष्ट. किी काय आहे काका? 
 
गजांडू : अगदी सोळा आणे! 
 
र्ानबा : सोळा आने नव्हां सतरा! 
 
बांडू : (गुांडूला) आता हो िटेजी, ह्ो खोटां म्हनीत न्हाई की! 
 
गजांडू : (एकीकडां बांडूला) जरा धीर धर बांडबा. (उघड) बरां, आता मी साांगतो बरां का गोष्ट. आम्ही मूळचे 
शपढ्यान शपढ्याचे व्यापारी. व्यापार करणां निा घेणां हा आमचा देवानां शदलेला जन्मशसद्ध हक्क! साऱ्या 
जगावर आमचा व्यापार चालत असे. लोकाांना नाना तऱ्हेचा माल पुरवणां हे आमचां कतवव्य बरां का! आमच्या 
पदरी अिाट सांपत्ती. आम्ही सांपत्तीचे मालक असल्यामुळे सवांचे पालक! काय समजलां? 
 
बांडू : आक्सी बराबर! मालक म्हांजी पालक! 
 
र्ानबा : तू ऐक आडग्या! तुला काय कळतांय? 
 
बांडू : मग, तुला खोटां म्हनायचां हाय काय! 
 
र्ानबा : नाही गड्या, म्होरां ऐकू या! 
 
गजांडू : मग ऐक तर - 
 

(िावणी) 



 
श्रीमांत आमुचां घर । पैसा अपार । 
कुबेराहून िार । दरारा गाजे जगभर ॥ १ ॥ 
 
सात समुद्राांच्या पार । आमचा व्यापार । 
चालत होता शनत । नफ्यानां पेवां भरली सात ॥ २ ॥ 

 
र्ानबा : रशियात बी यापार चालायचा का तुमचा? 
 
गजांडू : अरे सगळया देिाांत, रशियात सुद्धा! 
 
र्ानबा : शतथां शकसान राज्याचा रट्टा हाय म्हनत्यात तेचां काय? 
 
गजांडू : मग तुला काय खोटां म्हणायचां आहे? 
 
र्ानबा : नाही! बरां, ह्ो यापार कसकसा चालांता? 
 
गजांडू : साांगतो, ऐक. 
 

दारात झाड वडाचां । िाांद्या त्याच्या पाच । 
गेल्या होत्या दूर । पार पाचही खांडाांवर ॥ ३ ॥ 
त्या िाांद्याांवरून सारा माल । करून पासवल । 
आम्ही धाडीत । अजब व्यापार असा होत ॥ ४ ॥ 

 
बांडू : वा, वा, िटेजी, मोटां िानपन! खरांच आकलां वाचून काय चालत न्हाई. हेचां नाव टकू्करां! 
 
गजांडू : पण आता लोक धमवभ्रष्ट झाले. आम्ही पालक असून आम्हाला कोणी शवचारेना. लोकाांना हे सुद्धा 
कळत नाही की आम्ही नसलो तर हे जगणार कसे? आशण आता मोठेमोठे पुढारीही साांगायला लागलेयत 
की आम्हाला िासावर द्या म्हणून! का? तर म्हणे आम्ही काळया बाजारात निा घेतला! पण हे शवसरून 
चालायचां नाही की निा घेणे हा आमचा धमव आहे. आम्ही आमच्या धमानां वागत आहोत!! झाली माझी गोष्ट 
किी काय आहे जानबा गोष्ट? 
 
र्ानबा : लई बेस! अकलेची हाई खरी! 
 
बांडू : बघ ूरां जान्या आता तुझां ग्यान. 
 
र्ानबा : तुम्ही दोघाांनी आपल्या आपल्या घरान्याांची गोष्ट साांशगतली तवा मीबी माझ्या घरन्याची गोष्ट 
साांगतो. 
 



गजांडू : कसलीही साांग; पण अकलेची गोष्ट पाशहजे! 
 
र्ानबा : पांच मांडळी, नीट ध्यान द्या बरां का. आम्ही पशहल्यापासन ितेकरी. सगळयाांनी ितेात राबून पीक 
शपकवायचां शन साऱ्याांनी धान्य सारखां वाटून घ्यायचां. सगळा ितेकरी अगदी आनांदानां राह्ाचा! त्या 
वक्ताला कुनाला कोन िसवीत नवतां. लुबाडीत नवतां. सावकार, निेबाज यापारी, ह्ाांचां नावबी ठावां 
नव्हतां. आपलां  साऱ्याांनी ितेावर खपावां शन साऱ्याांनी सुखानां राहावां! 
 
गजांडू : अरे, जरा खरां बोल! 
 
पांच : मग तुम्हाला गोष्ट खोटी म्हणायची आहे का? 
 
गजांडू : तसां नव्हे-! 
 
पांच : मग कसां? साांगा जानबा तुम्ही पुढां. 
 
र्ानबा : साांगतो- 
 
अांत ना पार जमीन आम्हाला । ितेकरी सारा सुखी त्या वळेा । 
नव्हता आळस ठावां कोणाला । राबती आनांदानां ितेाला । 
पावसाची लचता नव्हती आम्हाला । जर पावसानां घोटाळा केला । 
आव्हान देऊन त्या वरुणाला । दांड ठोकून उभे ितेाला । 
एकवटून साऱ्या िक्तीला । एका शदवसात खणनू शवशहरीला । 
पाशजती पाणी साऱ्या शिवाराला । चढे मग जोर शजत्रापाला । शहरवां गार ॥ 
धान्याच्या नाना जाती । साांग ूमी शकती । झळके शिवार ॥ १ ॥ 
 
साांगतो ऐका जात धान्याची । तऱ्हा लई न्यारी हरभऱ्याची । 
जोंधळा, िाळू अन डुकरीची । सववाला जात मोठी गव्हाची । 
ऊस आशण मका, काळया उडदाची । पाांढऱ्या तुरी, मूग, मटकीची । 
चाखावी बहार िेंगदाण्याची । सुबता सारी भाजीपाल्याची । 
साऱ्या मुलखाला । नाही दुकाळ ठावां कधी । आनांदामधी देि खुलल्याला ॥ २ ॥ 
 
अिी सगळी माणसां आनांदात व्हती. पर धान्यात जसां कुां जीर शनपजत्यात, कधी शिजायचांबी नाहीत शन 
शभजायचांबी नाहीत - तसां दोघां ऐतखाऊ जन्माला आलां ! त्यास्नी ऐतां खायाची सवय लागली. खऱ्याचां खोटां 
करायचां, देवाच्या नावावर ितेकऱ्याला िसवायचां, याजानां पैसे द्याचां शन खोटांनाटां कागद करून 
ितेकऱ्याला बुडवायचां. 
 
गजांडू : कोण रे दोघां ते? 
 
र्ानबा : एक तुमचा वडील शन दुसरा बांड्याचा वडील! 



 
गजांडू : आम्हाला शिव्या द्यायला लागला की! वा! ही काय गोष्ट झाली? 
 
पांच : तुम्हाला गोष्ट खोटी म्हणायची आहे का? 
 
गजांडू : तसां नव्हे, पण – 
 
पांच : पुढे ऐका तर! 
 
र्ानबा : त्याांनी असा अन्यायानां पैसा साठवला शन लोकाला शपळायला सुरुवात केली. गुांडाच्या बापानां 
यापार सुरू केला. शन बांडाच्या बापानां दुधाचा धांदा सुरू केला. म्होरां ऐतखाऊां ची सद्दी सुरू झाली. 
 
गजांडू : अरे गोष्ट साांगतोय का शकसानसभेचां व्याख्यान देतोयस? 
 
र्ानबा : गोष्ट साांगतोया! एके शदविी तुमच्या त्या वडाच्या झाडाची िाांदी मोडली शन सारा गहू सलमदरात 
पडला. हेच्या बापाच्या गांजा व्हत्या कडब्याच्या त्या किानां तरी पेटल्या. 
 

वोळख तुमच्या माझ्या बापाची । 
तुमच्या बापाला गरज धान्याची । 
लागली नऊ लाख खांडीची । 
शवनवणी करून माझ्या बापाची । 
घेऊन गेला पोती गव्हाची । 
याच्या बापाला गरज कडब्याची । 
टांचाई झाली वैरणीची । 
उपािी गुरां मरत होती त्याची । 
पाच हजार गाडी कडब्याची । 
घेऊन गेला दाद नाही त्याची । 
दोघाांनी बोली केली उधारीची । 
याद बघा तुम्ही शवसरला त्याची । 

 
गजांडू : अरे, अरे, असली कसली गोष्ट ही? 
 
पांच : खोटी आहे का? पुढां ऐका तर! 
 
बांडू : आता हो काका! माझी दोनच म्हसरां हाइती! 
 
र्ानबा : लाज धरून पूववजाांची । भागवनू टाका रक्कम आमची । 
 

शियाद करीन वचनभांगाची । काढीन साक्ष पाच पांचाांची । 



धडगत नाही आता तुमची । शवचार करा मनी । 
आपसात भाांडण शमटवा । बाकी चुकवा । हात धुवोनी ॥ ३ ॥ 

 
ज्या देवानां तुमाला निा खायचा हक्क शदलाता त्या देवाला स्मरून बाकी चुकती करा बरां! 
 
गजांडू : अरे जानबा, आम्ही उगाच करमणूक म्हणून गोष्ट साांगायची ठरवलां , तर तू भलतांच काय करतोयस? 
 
र्ानबा : काका, ते आता पांचास्नी साांगा! 
 
बांडू : काय हो केलां सा हे काका, अवां माझी दोनच म्हसरां हायती की हो. जानबा, तुझ्या पाया पडतो. मला 
सोडीव ह्ातनां! 
 
पांच : मग काय काका, बांडबा, गोष्ट खोटी आहे का? 
 
बांडू : (एकदम) खोटी! साि खोटी! 
 
पांच : काका, तुमचां काय म्हननां? 
 
गजांडू : गोष्ट चाांगली आहे हो – 
 
पांच : मग तुमच्याकडां नऊ लाख खांडी धान्याची बाकी आहे. आशण गुांड्या, तू गोष्ट खरी म्हटली आहेस. 
दोघाांच्याही इस्टेटी शललाव करायला पाशहजेत. आशण जानूला-ितेकऱ्याला-भरपाई करून शदली पाशहजे. 
 
गजांडू : जान्या, हे तू आमच्या घरादाराचां वाटोळां माांडलां  आहेस! 
 
र्ानबा : जाऊ द्या हो काका, ितेकऱ्याला अक्कल नाही नव्हां! 
 
गजांडू : तुझां शन तुझ्या शकसान सभेचां वाटोळां होईल! 
 
र्ानबा : अरां जा रां, तुझ्यासारखी कुत्री लई भुांकून गेल्याती, शहटलरसारख्याांची पायली भरून पालथी 
झाली, मग तुझ्यासारख्याचां मापटां कोलमडायला शकतीसा वळे लागणार! खुिाल ठोक मापटां शकसान 
सभेच्या नावानां! 
 
(पांच बांडूच्या दोन म्हसराांचा व काकाच्या इस्टेटीचा शललाव पुकारतात. शललाव सांपतो व जानबा शवजयी 
होऊन घरी परततो.) 
 

दृश्य शतसरे 
 
र्ानबा : कारभारनी, ए ऽ कारभारनी, अग बशघतलां स का काय आनलां य बाजारातनां? 



 
पजतळा : अग बया! ह्ो कागोद किाला? 
 
र्ानबा : अग शकसानसभेचा इजय झाला! ऐतखाऊ लोकाांनी लुबाडल्याल्या ितेकऱ्याांच्या जशमनी 
कसणाऱ्या ितेकऱ्यास्नी परत शमळाल्या! दे हाक गावातल्या समद्या ितेकऱ्याांस्नी! 
 

(सवव ितेकरी जमतात व शकसानगीत म्हणतात) 
(शकसान-गीत : कवी गव्हाणकर) 

 
धरतीची आम्ही लेकरां । भाग्यवान । 
धरतीची आम्ही लेकरां ॥ धृ. ॥ 
 
ितेावर जाऊ या । साांगाती गाऊ या । 
रानीवनी गाती जिी रानपाखरां ॥ १ ॥ 
 
मेहनत शजमनीवरी । केली वरीसभरी । 
आज आलां  िळ त्याचां डुले शिवार ॥ २ ॥ 
 
िाळू, जुांधळा मोती । चमचम चकाकत्याती । 
मोत्याांची भाकर ही सालभरी खाऊ ॥ ३ ॥ 
 
सावकार, पुांजीवादी । जुलमी शचरडू गादी । 
या रे सारे अन्यायाला देऊ ठोकर ॥ ४ ॥ 
 
स्थापू समानता । पोलादी ऐक्यता । 
नाही धनी येथ कुणी नाही चाकर ॥ ५ ॥ 
 
धरतीची आम्ही लेकरां । भाग्यवान । 
धरतीची आम्ही लेकरां ॥ 
 

 
  



शेटर्ीचे इिेक्शन 
 

िावणी 
 

नामी एक गाव रशहमतपूर । राहात होता तेथे एक सावकार । 
नाव त्याचे मगरचांद गुजर । श्रीमांत थोर । 
अिाट जमीन त्याच्या घरी । होता मानकरी । करी व्यापार ॥ १ ॥ 
 
लढाईचा पुरा िायदा घेऊन । नफ्याने हात घेतले धुऊन । 
चौिेर काळा बाजार करून । नाडले जन । 
जवळचा पैसा खचूवन । शमळवावा मान । शवचार केला त्यानां ॥ २ ॥ 

 
दृश्य पशहले 

 
(जागा : इलेक्िन बोडाचे ऑिीस. बोडाचे सभासद गांभीरपणे शवचार करीत 

बसले आहेत. एकाच्या हातात उमेदवाराांच्या अजांचे पुडके आहे.) 
 
सभासद : काय सखारामबापू, आज कुणाकुणाचे अजव आले आहेत? 
 
सखारामबापू : (पुडके दाखवीत) हे पाहा भाराभर आले आहेत! कुणी शलशहतो आहे, ‘मी १९२० पासून 
काँगे्रसचे काम करतो आहे,’ - कुणी म्हणतो आहे, ‘मी काँगे्रसकरता वशकली सोडून एकां दर सात वष े
तुरुां गात काढली,’ - तर शिष्ट साांगताहेत, ‘मी शदवसातून िक्त सहा तास झोपतो आशण १८ तास चरख्यावर 
सूत कातीत असतो!’ (गांभीर होऊन) या मूखांना हे समजत नाही की, काँगे्रसमध्ये काम करणे आशण 
काँगे्रसच्या शतशकटावर कायदेमांडळ काबीज करणे याचा अथाअथी काही सांबांध नाही! 
 
सभासद : ते जाऊ द्या हो, पण आज शवचारात घेण्याजोगा एक तरी अजव आहे की नाही? 
 
सखारामबापू : तसा एक आहे अजव - 
 
सभासद : कुणाचा बुवा? 
 
सखारामबापू : ओळखा पाहू. कमीत कमी पन्नास हजार रुपये शनवडणूक िां डाला शमळतील! बोला, कोण 
असेल? 
 
सभासद : पन्नास हजार? कोण बुवा हे ऽ? काही मती नाही चालत. 
 
सखारामबापू : (पुडक्यातून एक अजव काढून तो सभासदाच्या हाती देत) हा पाहा. शििारस करणे आपल्या 
हातात आहे. वरच्या बोडानां पास केला तर ऽ - पास होईलच म्हणा! 
 



सभासद : (अजव वाचून आियाने) काय म्हणता? मगरचांद गुजराची तुम्ही शििारस करणार? 
 
सखारामबापू : हो, मग त्यात काय झालां? 
 
सभासद : वा! १९४२च्या लढ्यात हा मगरचांद कुठां होता माहीत आहे ना? गावात सरकारी नोकराांनी याच्या 
हस्ते गव्हनवरला मानपत्र शदलां . वॉरिां डाच्या कशमटीचा चेअरमन हा. काळया बाजारात तर याचा हात 
धरणारा साऱ्या शजल्ह्ात कोणी नाही! आशण याची शििारस म्हणजे ऽ 
 
सखारामबापू : अहो, त्याचां असां आहे, स्वातांत्रयाचा लढा करायचा म्हणजे सवव तऱ्हेची माणसां पाशहजेत! 
तारा तोडणारे, गाड्या पाडणारे, लढाऊ वीरही पाशहजेत, शन कायदेमांडळात जाऊन डावपेच खेळणारेही 
पाशहजेत! कायदेमांडळाचां राजकारण म्हणजे शनराळी चीज आहे! 
 
सभासद : राजकारण, राजकारण म्हणजे काय? आपल्याला काही पसांत नाही तुमचां हे करणां! 
 
सखारामबापू : (शखिातून एक कागद काढून) शिवाय ह्ा सूचना आलेल्या आहेत वरच्या पालवमेंटरी 
बोडाकडून : (वाचतो) ‘जरा घरदार असलेली अिीच माणसां शनवडावीत म्हणजे इलेक्िन िां डावर शविषे 
ताण पडणार नाही!’ 
 
सभासद : अहो पण ऽ 
 
सखारामबापू : (हुकमी आवाजात) पण नाही शन शबण नाही! आम्हाला सवव प्रकारची माणसां पाशहजेत. हे 
राजकारण आहे! माझा शनधार एकदा झाला तो झाला. 
 
(मगरचांद गुजर येतो. डोकीला ताांबडी पगडी असून अांगात पाांढरा कोट आहे.) 
 
सखारामबापू : (उठून त्याचे स्वागत करीत) या, या, मगरचांद िठे. अगदी िांभर वष ेआयुष्ट्य आहे तुम्हाला! 
अहो, तुमचेच बोलणे चालले होते आता! 
 
मगरचांद : नमस्ते! नमस्ते! आमचा अजव शमळाला असेलच? 
 
सखारामबापू : (बाकीच्या सभासदाांना डोळा घालून) वा, वा! शमळाला म्हणजे काय! अहो, शनणवयसुद्धा 
घेतला आम्ही! अहो, तुम्हाला नाही कायदेमांडळात पाठवायचां, तर कुणाला, (पुडक्यातला एक अजव काढून 
वर धरीत) या नाांगरगट्टट्या सवयाला? म्हणे ‘आम्ही ४२ ला तारा तोडल्या, तुरुां गात गेलो, िटके खाल्ल,े 
आमच्या जशमनी सरकारने जप्त केल्या!’ ठीक आहें. आम्ही म्हणतो तुम्हाला खरे दे. भ. म्हणून! पण 
कायदेमांडळाचा शन या गोष्टींचा सांबांध काय? 
 
मगरचांद : चालायचेच! शनवडणुकीचे वारे आहे हे! - मग, तयारीला लाग ू म्हणता? हो, आपलां  ‘िुभस्य 
िीघ्रम्!’ 
 



सभासद : अहो, तयारी कसली? आज आमचे शतकीट म्हणजे हुकुमी एक्का! शिवाय आम्ही आहोच! - पण ऽ 
(रुपया आांगठ्यावर वाजवल्याची खूण करीत) शनवडणकू िां ड ऽ 
 
मगरचांद : वा, वा ऽ म्हणजे, आम्हाला काय काळजी नाही म्हणता? (शखिातून नोटाांचे पुडके काढीत) तूतव 
ठेवा हे. अहो, हा िां ड म्हणजे साऱ्याांचा िां ड हे काय साांगायला हवां आम्हाला? बरां तर, येऊ आता? 
 
सखारामबापू : (मगरचांदच्या पगडीकडे बोट दाखवीत) पण िटेजी, हे जरा ऽ 
 
मगरचांद : हँ, हँ! म्हटलां  तुमच्याकडून नकार शमळालाच तर महासभेकडे जायला लागणार तेव्हा ऽ - 
(पगडी काढतो. आत गाांधी टोपी असते.) बरां, नमस्ते. आमच्याकडे लक्ष असू द्या. आशण िां डालबडाची काही 
शिकीर करू नका! 
 

(जाता जाता गाणे म्हणतो). 
 

मला शतकीट शमळालां  मी असेंब्ली-मेंबर होणार ॥ 
आजवर होतो कावळा । केला बाजार काळा । 
ढवळा बगळाच आता मी िोभणार ॥ १ ॥ 
 
िांभ-ूउमावरा । िुभ्र-गांगाधरा 
नमुन जयकार क्राांतीचा करणार ॥ २ ॥ 
 
पववणी ही भली । सिेत गांगा आली । 
न्हाऊन पावन शतच्यामध्ये होणार ॥ ३ ॥ 
 
आला क्राांतीचा पूर । राजे शकसान मजदूर । 
क्राांशतवादी खरा मीच ठरणार ॥ ४ ॥ 

 
सभासद : (मगरचांदाची पाठ शिरताच) हा नांदी आता कायदेमांडळात जाऊन काय करणार? 
 
सखारामबापू : अहो, असे नांदीच पाशहजेत शतथां. सारेच उमावल्लभ होऊन कसां भागेल? 
 
सभासद : (सत्त ूयेत असलेला पाहून) हा आणखी कोण? बैल गेला शन बैलहाक्या आला! 
 
सखारामबापू : अहो, तोच तो सवया! जरा साांभाळा बोलताना. 
 
सत्त ू: (येऊन) राम राम सखारामबापू, काय वशळखलां  काय? 
 
सखारामबापू : (न ओळखलां  असे दाखवनू) अ ऽ हां ऽ! पाशहल्यासारखां वाटतांय कुठां तरी! हो, हो सत्त ूना? 
 



सत्त ू : पायल्यासारखां? अवो, येरवड्याला ४२ साली नव्हतो का तुमच्यासांगां? तुमी बायको आजारी म्हणून 
पॅरोलवर सुटून आला शन मी परवापतर शतथांच व्हतो. बाकी तुमी ‘अ’ वगात व्हता शन मी ‘क’ वगात! नाही 
वळख पटायची! ते जाऊ द्या, पर माज्या अजाचां काय केलां सा? 
 
सखारामबापू : अरे सत्त,ू त्याचां असां आहे, ‘जेनू काम तेनू थाय, शबजा करे सो गोता खाय!’ कायदेमांडळात 
जाऊन तू ितेकरीगडी काय करणार? 
 
सत्त ू: म्हांजी, आमा ितेकऱ्याांची दुःखां शन अडचणी तुमा पाांढरपेिा लोकाांस्नी जास्त कळत्यात म्हनता? 
 
सभासद : तसां नव्हे रे. हा श्रमशवभाग आहे! ितेकऱ्याांनी ितेी करावी – 
 
सत्त ू : चळवळ करावी, तारा तोडाव्या, िटके खाव,े तुरुां गात जावां शन तुमी कायदेमांडळात जाऊन बसावां! 
असांच नव्हां? 
 
सखारामबापू : अरे, तुम्ही चळवळ केली, तारा तोडल्या - ठीक आहे, पण असेंब्लीत काय तारे तोडणार 
तुम्ही? अरे बाबा, हे राजकारण म्हणजे काय हलकी गोष्ट आहे? शिवाय आता क्राांती करायची आहे! मजूर-
ितेकरी राज्य करायचां आहे!! 
 
सत्त ू: चाांगलां  हाय, चाांगलां  हाय! ितेकऱ्याला बाजूला ठेवनू तुमी ितेकऱ्याांचां राज्य करनार! 
 
सखारामबापू : शिवाय तू तुरुां गातून सुटल्यापासून शकसानसभेत काम करतोस असा शरपोटव आहे. म्हणजे तू 
त्या लाल बावटेवाल्याांच्या कम्युशनस्टाांच्या नादी लागलायस. 
 
सत्त ू : खरां हाय. तुमच्यावाणी ‘खोबरां शतकडां चाांगभलां ’ करायचां कळत न्हाई आमाला! शजथां ितेकऱ्याांच्या 
शहताचां काम व्हतांय शतथां आम्ही काम करतो. आमी आपलां  बारकां  ितेकरी. तुमी हत्तीवानी मोठां पुढारी! 
‘दावायचां दात येगळां  नी चावायचां येगळां.’ म्हनां ‘ितेकऱ्याांचां राज करायचां हाय.’ 
 
सखारामबापू : कुणापढुां बोलतो आहेस? ध्यानात ठेव, सखारामबापूिी गाठ आहे! नायनाट करीन तुझा - 
काय समजतोस तू? 
 
सत्त ू : ते तर कवाच वशळखलां य आमी. एका अांगानां सरकार शन दुसऱ्या अांगानां तुमी! करा ितेकऱ्याांचा 
नायनाट! पर असां उघड उघड साांगा की! ‘ितेकरी-कामगार राज्याचा’ बुरखा किाला घेता? 
 
सखारामबापू : (रागानां) चल, चालता हो इथून! (त्याला धके्क मारून घालवतो.) 
 

दृश्य दुसरे 
 

(सत्तचेू घर, सत्तचूी बायको तारा घरात सत्तचूी वाट पाहत उभी आहे. सत्त ूयेतो.) 
 



सत्त ू: सगळे चोर! म्हनां क्राांती करणार! ितेकऱ्याांचां राज करणार! 
 
तारा : अवो, पर तुमी व्हता कुटां कालच्यानां? शकसानसभांचां पुढारी आलां  व्हतां शजल्ह्ातनां. शकती वाट 
बशघतली तुमची! तुमाला म्हनां कायदेमांडळात पाठवाय पायनां शकसानसभांतिे उभां करनार शनवडणुकीला!! 
 
सत्त ू: खरां म्हनशतयास? 
 
तारा : तर काय खोटां साांगशतया? तुमाला शबगीद्यान बशलवलांया. शकसान सभांच्या हाशपसात वाट बगीत 
बसल्यात तुमची. भाकरी खा शन जाऊन या शतकडनां. 
 
सत्त ू: भाकरी आता येऊनच खाईन! (घाईने शनघून जातो) 
 
(धोंडीबा - मगरचांदचा नोकर येतो. त्याच्या डोकीला गाांधी टोपी आहे.) 
 
धोंडीबा : ए ऽ ताराक्का... ताराबाई ऽ अवो ऽऽ 
 
तारा : का रां धोंड्या? उगीच का टकु्करां उठवलां यास? तुला वळे वकुत काय कळतोया का न्हाई? (त्याच्या 
डोकीवरची गाांधी टोपी पाहून) आँऽ आन् हे रां कवाच्यान? तू तर मोठा पुढारीच झालायस! 
 
धोंडीबा : अवो, समद्या घराचाच रांग बदलला, मग गड्याचाच कसा बदलायचा ऱ्हाईल? आताच साांशगतलां  
मालकानां घाल खादीची टोपी, म्हून घातली, त्यात काय झालां? 
 
तारा : झालां  शबलां  काय न्हाई खरां; पर ही टोपी खऱ्या देिभक्तानांच घालावी, तू आशन तुजा मालक 
याांच्यावानी चोराांनी न्हवां. 
 
धोंडीबा : हाां हा ऽ, ताराबाई, तसां म्हनू नगा हाां! आमचा मालक म्हांजी काय समजला? आता त्यो 
असींब्लीत जानार हाय! 
 
तारा : तुज्या मालकाचां पुरां बाबा. काय वाटांल ते करील! न्हाय न्हाय तसलां  रांग पालटील सरड्यावानी! 
अन् तूबी तसलाच - ढवळयापािी पवळा – 
 
धोंडीबा : बैल! - म्हना की. काय वाटांल ते आडवां शतडवां बोला! पर ताराबाई, मी तुमचां बोलन ऐकून 
शघयापायी न्हाई आलो! पाांडरी टोपी घातली त्यात तुमचां काय शबघाडलां ? लागल्या सरूड शन शबरूड 
म्हनायला! सत्त ूकुठां गेलाय ते साांगा अगुदर! 
 
तारा : का रां? गेल्यात शकसानसभांच्या हाशपसात. 
 
धोंडीबा : शकसान शन शिसान करीत शिरतुया शन आमची बाकी भागशवना. 
 



तारा : बाकी? कसली रां? कुनाची? 
 
धोंडीबा : कुनाची म्हांजी! आमच्या मालकाची. ती भागवायची सोडली शन लाल बावटा घेऊनिान सभा घीत 
शिरतुया-कोकटत! 
 
तारा : ए ऽ मुडद्या, परत बोल बघ!ू थोबाडच िोडते. 
 
धोंडीबा : आ ऽ, आता कसा राग आला? आमच्या मालकाला वाटांल तसां बोलताना? लाल बावट्याचां नाव 
काढलां  की इांगळीवानी चावाय येताय! 
 
तारा : लाल बावट्यानां तुज रां काय शबघडलांय? घासभर अन्नासाठी गोताला काळ झालायस! मानूस 
हाईस, का हाईस तरी कोन? 
 
धोंडीबा : मी मानूस नव्हां म्हनता! 
 
तारा : तुझी जात कुनाची रां? तुला ितेकरी म्हनावां तर सावकाराची कड घेतुयास, शन सावकार म्हनावां तर 
सावकाराच्या वाड्यात झाडू मारतुयास! अरां, प्वाट भरत नसलां  तर काटां भरावां पोटात! 
 
धोंडीबा : हाां, हाां ऽ, ताराक्का, असां बोलू नका बरां का मला! आता एक माजी शजमीन गेली म्हणून काय 
झालां? मी काय तसा आगदीच हे हाय का-? 
 
तारा : अरां तेच म्हनते मी. ज्यानां तुजी शजमीन लुबाडली तेच्याच दारातला इमानी कुत्रा बनून ितेकऱ्याांवर 
भुांकतोयास! 
 
धोंडीबा : म्हांजी? जेचां खातो तेची इमानानां चाकरी कराय नगां? 
 
तारा : अरां कुनाचां खातुयास? त्या मगरचांदाचां? तेच्या बानां तरी कदी नाांगोर बशगतलाता काय रां? तुझ्या 
त्या मालकाला बैलाला कासरा कसा लावत्यात ते तरी ठावां हाय का? (धोंडीबा काही न बोलता शवचार 
करीत उभा राहतो.) का रां, आता का वाचा बसली? साांग की, कोन राबतांय ितेात? तू का तुजा मालक? 
 
धोंडीबा : ताराक्का, मला तरी कळांच ना बगा काय! 
 
तारा : लाल बावट्याला शिव्या द्याचां कळतांय? शकसानसभेला शिव्या द्याचां कळतयां? 
 
(धोंडीबा काही तरी शनिय करून तडक शनघून जातो. तारा - आपली गोळी बरोबर बसलेली पाहून, 
आनांदानां घरात शनघनू जाते.) 
 

कटाव 
 



धोंडीबाच्या धक्का बसला हृदयाला । त्याचा स्वाशभमान जागा झाला । ताराचा बोल 
मनी बोचला । मनामध्ये शवचार त्यानां केला । ‘शवसरलो मी माझ्या वगाला । कुऱ्हाशडचा 
दाांडा काळ गोताला । साशमल झालो आहे चोराला । भाऊबांदाांना नाडतो, त्याला । 
सावकाराला । हक्काची असून भाकरी । करतो चाकरी । मुकलो मानाला’ ॥ १ ॥ 
 
लुबाडलां  ज्यानां माझ्या जशमनीला । केलां  पार कां गाल मला । आपुला बांदा गुलाम 
बनशवला । लावुनी हलक्यासलक्या कामाला । करतो अपमान वळेोवळेा । लाचार 
बनलो, महाग अन्नाला । परी तारानां मागव दावला । ितेकरी तारील ितेकऱ्याला । 
वठणीवर आणावा सावकाराला । बेत त्यानां केला । तुम्ही शचत्त ठेवुनी स्स्थर । 
ऐका प्रकार । पुढे घडलेला ॥ २ ॥ 
 

दृश्य शतसरे 
 

(मगरचांदाचे घर. मगरचांद खादीचा नवा कोट अांगात चढवीत आहे.) 
 
मगरचांद : धोंडीबा ऽ, ए ऽ धोंडी! गद्धा लेकाचा! कुठां जाऊन बसलाय कोण जाणे! शनवडणुकीच्या 
धामधुमीचा काळ तर जवळ येत चाललाय शन हा लेकाचा अांगचुकारपणा करतोय! (ओरडून) धोंडी ऽ ए ऽ 
धोंड्या - 
 
धोंडीबा : जी भाऊसाहेब, आलो! 
 
मगरचांद : बेअकली! कुठां गेला होतास गद्धध्या? तू काय मानूस आहेस? 
 
धोंडीबा : आ?ँ म्हांजी? मी मानूस नव्हां म्हनता? 
 
मगरचांद : गाढव! 
 
धोंडीबा : आ ँऽ गाडाव! मी काय लाथा झाडतोया? 
 
मगरचांद : उलट बोलतोस आशण गद्धध्या? 
 
धोंडीबा : गद्धा! - मालक, माजां नाव धोंडीबा हाय! गावातबी लोक मला काय वाटांल ते म्हनत्यात. शन 
तुमीबी – 
 
मगरचांद : काय म्हणतात गावात लोक? 
 
धोंडीबा : कोन म्हनतांय गुजराचा कुतरा, तर कोण म्हनतांय कुराडीचा दाांडा! धड मी आभाळातबी न्हाई 
आशन शजशमनीवरबी न्हाई! दोडका! 
 



मगरचांद : मूखव लेकाचे! अकला आहेत काय त्याांना? 
 
धोंडीबा : तुमीबी तेंच्यावानीच! – 
 
मगरचांद : काय म्हटलां स? 
 
धोंडीबा : अवां कायबी बोलताय. गाडाव काय, गद्धा काय, अस्वाल काय, काय वाटांल ते म्हनत्यात मला! 
 
मगरचांद : मग? तू आमचा नोकर आहेस! 
 
धोंडीबा : नोकर असलो म्हनून, मी काय मानूस नव्हां? 
 
मगरचांद : (जरा नरमून) तसां नव्हे रे! या शनवडणुकी आल्या आहेत जवळ शन तू अांगचुकारपणा करतोयस! 
 
धोंडीबा : खरां साांग ूभाऊसाब आपल्याच्यानां न्हाई व्हनार ही चाकरी! 
 
मगरचांद : म्हणजे, तू नोकरी सोडणार म्हणतोस? 
 
धोंडीबा : तर काय मुडदा पाडून घेऊन म्हनता या शनवडणुकीत? 
 
मगरचांद : असां भलतांच काय बोलतोस धोंडीबा? अरे, तू आमचा जुना नोकर आशण तू आम्हाला या 
शनवडणुकीच्या धाांदलीत सोडून जाणार? अरे, तू आमच्या सगळया कुळाांना ओळखतोस. होय की नाही? 
 
धोंडीबा : व्हय तर! माझ्यावानी, ज्या ज्या ितेकऱ्याांच्या शजमनी तुमच्या कबजात आल्या शन जे आता तुमची 
कुळां  बनल्यात त्या भाऊबांदास्नी मी न्हाई तर कोन ओळखनार? मग, त्या समद्या कुळाांस्नी साांग ू म्हनता 
सावकाराला मतां द्या म्हनून? 
 
मगरचांद : आज काय तुझ्या मानेवर कोण बसलां य काय रे? 
 
धोंडीबा : साांशगतलां  नव्हां, तुमची ती शनवडणूकबी नगां शन चाकरीबी नगां! कुनी शिव्या खाव्या तुमच्या? 
 
मगरचांद : (गोडीगुलाबीनां) अरे असां काय करतोस धोंडीबा? आम्ही येथून पुढां नाही रागावणार तुझ्यावर, 
नाही शिवी देणार तुला! मग तर झालां? पण एवढी शनवडणूक होईपयंत नको सोडू नोकरी! 
 
धोंडीबा : तुमी आता कबलू करिीला शन उद्या माझ्या ४२ कुळीचा उद्धार करिीला राग आला म्हांजी. येपारी 
गडी तुमी, कुनी इस्वास धरावा? 
 
मगरचांद : मी साांशगतलां  ना नाही रागावणार म्हणून? पण तू नोकरी सोडून मध्येच पळणार नाहीस 
किावरून? 



 
धोंडीबा : मी शनवडणकू सांपायच्या आता चाकरी सोडली तर माझा कान कापा! मग तर झालां? पर तुमी 
रागावला तर तुमचाबी कान – 
 
मगरचांद : (सहन न होऊन) गाढवा! माझा कान – 
 
धोंडीबा : बगा, रागावला! मी जातोच कसा! 
 
मगरचांद : (बराच नरमून, लाडानां) बरां, बरां; माझा कान काप! झालां? कबूल! चल बरां आता, कामाला 
लाग ूया. 
 

(िावणी) 
 

एक धनी दुसरा चाकर । केला करार । शमळून दोघानां ॥ 
भरू नये रागां एकानां । जावां ना दुसऱ्यानां काम सोडून ॥ 
हा करार मोडील कोण । घ्यावा कापून । तयाचा कान ॥ 

 
मगरचांद : बरां धोंडीबा, आता असां करायचां, गावोगाव जायचां, आमच्या सगळया कुळाांच्या शन इतर 
ितेकऱ्याांच्या गाठी घ्यायच्या. कुळाांना बाकीशबकीबद्दल काही बोलायचां नाही बरां का या वळेी! 
 
धोंडीबा : म्हांजी! समदां कराज माि म्हनता? 
 
मगरचांद : अरे तसां नव्हे. आपल्याला मतां शमळाली पाशहजेत ना? म्हणून जरा धीरे, धीरे! ितेकऱ्याांना 
साांगायचां, ‘आम्हाला शनवडून शदलां  तर आम्ही तुमच्या शहताचे - कजव शनवारण्याचे वगैरे कायदे करू! 
 
धोंडीबा : मग मालक, तुमच्या कजाचां कसां? बुडलां  की हो समदां!! 
 
मगरचांद : ते पाहू रे नांतर! अगोदर शनवडून तर आलां  पाशहजे आपण? 
 
धोंडीबा : मग बोला, पशहल्यानां कुटां जाऊ या? 
 
मगरचांद : असां करू, आपली कुळां  आहेत ना? त्याांना प्रथम भेटू. म्हणजे मग त्याांचे पाहुणे, त्या पाहुण्याांचे 
पाहुणे – 
 
धोंडीबा : त्या पावन्याांच्या पावन्याांच्या पावन्याांचां पावनां! असां कराय गेलो तर समदा लहदुस्थान पालथा 
घालाय लागांल की वो! भाऊसाब, असां करू या, ह्ा आसपासच्या भागातल्या समद्या ितेकऱ्याांचा गड्डा मला 
ठावां हाय. लई वजन हाय तेचां ितेकऱ्याांवर शन तुमचां कुळांबी हाय तो. त्येच्याकडां गेलां  तर गाडीभर मतां 
शमळतील! 
 



मगरचांद : कोण रे हा? 
 
धोंडीबा : अवो त्यो वाडीवरला सत्त!ू मागां नाही का चळवळीत गेला म्हनून सरकारनां शजशमन शललावात 
काडली शन तुमी घेतली ती... दोन-तीन वरसाांमागां? 
 
मगरचांद : हाां हाां, तो चळवळया सत्त ूहोय? - ४२ ला तारा तोडल्या तो? बरां, चल तर जाऊ या. कूळ आहे 
ना आमचां? (जातात) 
 

दृश्य चौथे 
 

(सत्तचेू घर, धोंडीबा व मगरचांद येतात.) 
 
धोंडीबा : अवो ताराक्का, वाइच भाइर या की! 
 
तारा : (बाहेर येत) का रां धोंड्या, का आलायास परत? शन सावकारबी हाय बरोबर व्हय? का आलायस? 
 
धोंडीबा : का म्हांजी? मत दे! 
 
तारा : आ?ँ मत! मतबीत काय शमळनार न्हाई, पन झाडू बसांल पेकाटात! 
 
धोंडीबा : मत पाशहजे मालकाला, तवा त्यो झाडूबी शतकडांच! 
 
मगरचांद : (डोळे वटारून) धोंडीबा! 
 
धोंडीबा : काय, राग आला व्हय मालक? 
 
मगरचांद : तसां काही नाही खरां, पण ऽ 
 

(सत्त ूयेतो.) 
 
सत्त ू: आ!ँ भाऊसाहेब, तुमी इकडां कुटां गरीबाकडां? 
 
मगरचांद : म्हटलां , यावां चौकिी करून! तुझां कसां काय चाललांय? बरेच शदवसात गाठ नव्हती – 
 
धोंडीबा : व्हय, आपलां  एका दगडात दोन पाखरां! बाकीची वसूल व्हती काय बगायचां शन मताचांबी काय 
जमलां  तर – 
 
सत्त ू: मतां रे कसली? कुणाला? 
 



धोंडीबा : म्हांजी? मालक उभां राशहल्यात नव्हां का शनवडणकुीला! टोपीवरनां तरी वळखावां तुमी! 
 
मगरचांद : (राग आवरून, सत्तलूा) त्याचां असां आहे सत्तबूा, आम्ही यांदा कायदेमांडळाच्या शनवडणकुीला 
उभे राशहलो आहोत - म्हणजे आम्हाला उभां केलां य म्हणेनास! म्हटलां , तुझ्याकडां आलां  म्हणजे ितेकऱ्याांच्या 
मताांची काळजी नाही! 
 
सत्त ू: असां व्हय? बरां, तुमाला शनवडून शदलां  तर तुमी ितेकऱ्याांसाठी काय करनार? 
 
मगरचांद : वा, वा! काय करणार नाही ितेकऱ्याांसाठी! ितेकरी म्हणजे आमचा जीव की प्राण! िार 
किाला साांग?ू आम्ही कायदेमांडळात जाऊन स्वराज्य शमळवणार आशण राज्यच ितेकऱ्याांचां करून 
टाकणार! 
 
धोंडीबा : म्हांजी ितेकरी राबाय राजा शन सावकार बसून खायला परजा! असांच नव्हां मालक? 
 
मगरचांद : धोंडीबा! 
 
धोंडीबा : (शखिातला चाकू काढून हातात घेतो.) राग आला मालक? 
 
मगरचांद : (नरमून) तसां नव्हे रे! हां, तर काय साांगत होतो! हो, सगळां काही करणार ितेकऱ्याांसाठी. 
आमचा १२ कलमी शनवडणकू जाहीरनामा वाचला असिीलच? 
 
तारा : पुराणातल्या वाांग्याची भाजी कुनी बशगतलीया? खरां, तुमी आमच्या गावासाठी काय करनार ते तरी 
साांगा. 
 
मगरचांद : अहो ताराबाई, हे राजकारण आहे. बायकाांनी असां मधे बोलू नये! 
 
तारा : ते का? ितेकऱ्याांची काय काय दुःखां हाइत, गावात काय अडचनी हाइत, ते आमा बायकास्नी कळत 
न्हाई व्हय? 
 
धोंडीबा : ते कसां कळावां? मालकीनबाई तर माडीवरनां ४-४ मशहनां खाली येत न्हाई! दाशगन्याचा शन 
पैठणींचा ढीग भोत्यानां! सेवलेा चार दासी, पाच गडी, एक डायवर, दोन कुत्री - अवो, बायका शततनां 
समद्या सारख्या! त्यास्नी राजकारण काय कळनार? 
 
मगरचांद : (सांतापून) धोंड्या, तू मधे बोलू नको म्हटलां  ना? किाला वटवट लावली आहेस? (धोंडीबा 
चाकू चाचपतो. मगरचांद राग शगळून िाांत होतो) तर ताराबाई, आम्ही जातीनां गावासाठी काही गोष्टी 
करायच्या ठरवल्या आहेत – 
 
सत्त ू: काय काय ठशरवलांय? 
 



मगरचांद : 
 

(िावणी) 
 

सडका नीट करीन गावाच्या । पायऱ्या घाटाच्या । 
पूल एक दगडी बाांधीन । रस्त्याला रस्ता साांधीन ॥ 
देवळावर कळस चढवीन । आड काढीन । 
िाळा एक मोठी उघडीन । पोराांबाळाांना देऊ ज्ञान ॥ 
धमविाळा वाटसरूां साठी । करू खटपटी । 
दवाखाना आण ूएक गावाला । रोग नाही येणार नावाला ॥ 

 
धोंडीबा : बाकीच्या रोगाचां झालां , पर सावकारीच्या, जमीनदारीच्या रोगाांची काय वाट? (मगरचांद न 
ऐकल्यासारखे करतो.) 
 
मगरचांद : आशण काय करायला पाशहजे? रस्ते, िाळा, शवहीर, दवाखाना, देऊळ, धमविाळा – 
 
धोंडीबा : कोंडवाडा, तरुां ग, पोलीसचौकी! – 
 
मगरचांद : तू गप बैस म्हणतो ना? 
 
सत्त ू: हां, हां ऽ! राजा उदार झाला शन भोपळा हाती शदला! 
 
मगरचांद : शिवाय स्वराज्य शमळशवणे; ितेकरी-मजूर राज्य करणे – 
 
सत्त ू: ते समदां ऐकलां ! पर, काळाबाजारवाल्याांच्या इस्टेटी जप्त करणार का? 
 
धोंडीबा : म्हांजी, आमच्या मालकाला शभकां ला लावता व्हय? 
 
सत्त ू: सगळया मोठमोठ्या जमीनदाराांचे शन सावकाराांचे दस्तऐवज जाळून टाकणार? 
 
धोंडीबा : शन माझी शजशमन परत देनार? 
 
मगरचांद : (रागाने) काय म्हणालास? 
 
धोंडीबा : (चाकू चाचपीत) मालक, राग न्हाई नव्हां आला? 
 
मगरचांद : रागावलो नाही रे, प ऽ ण - बरां सत्त,ू तुमचां म्हणणां तरी काय नीट कळू द्या! 
 
सत्त ू: साांग?ू तुमी शनवडून गेल्यावर – 



 
धोंडीबा : म्हांजी ितेकऱ्याांनी तुमाला शनवडून शदल्यावर – 
 

िावणी-झगडा 
 
सत्त ू: नोकरिाशहला । हाकलायाला । एकी देिामध्ये कराल का? 
 
मगरचांद : मुसलमानाचा । स्वशनणवयाचा । वडेा हट्ट कोण पुरवील का?॥ १ ॥ 
 
सत्त ू: सोडून घरदार । करोशन शनधार । रणाांगणामशध उतराल का?॥ 
 
मगरचांद : स्वराज्यापायी । झाली लढाई । आम्ही मागां कधी राशहलोय का ॥ २ ॥ 
 
अरे, असां का शवचारतोस? स्वातांत्रयाचा लढा आम्हीच केला आजवर, शन ही शनवडणूक म्हणजे अखेरच्या 
लढ्याची नुसती तयारी आहे! पहा तर खरां. ४२ ला नुसता बचावाचाच लढा होता, शनवडून आल्यानांतर 
अखेरचां चढाईचां बांड करणार आहोत! हाां ऽ, आहेस कुठां? 
 
सत्त ू : मी हाय शजमनीवरच, खरां पर तुमी ह्ो लढा कुठां शसमल्याला व्हाइसरॉयच्या बांगल्यावर करनार का 
दुसरी एकाांदी जागा हुडकनार? लढा तुमी जमीनदार भाांडवलदार करनार का भकुां नां मरनारा ितेकरी-
कामगार करनार? तोंडां बगा लढेवाल्याांची! एका जागेपायी शसमल्यावर, ‘ना मला, ना तुला, घाल गोऱ्या 
चोराला’ म्हनून समदा इचका केला - तुमी बांड करनार, का तडजोडीचा दोरखांड लावनार देिाच्या 
गळयाला? 
 
मगरचांद : अरे, हे राजकारण आहे. तुम्हा ितेकऱ्याांना नाही उमगायचां. 
 
सत्त ू : खरां हाय. असलां  बडबडीचां राजकारण भाांडवलदारी खुचीवर बसलां  तरच कळतां! बरां, 
ितेकऱ्याांच्यासाठी – 
 
ितेकऱ्याांचा । न्याय्य हक्काचा । कायदा कसाला लावाल का? ॥ 
 
मगरचांद : पचेल ते खावां । िोभेल ते ल्यावां । भलतां सलतां काय माग ूनका ॥ ३ ॥ 
 
सत्त ू: पोटाला पोटभर । शमळाया भाकर । जमीन घरोघर वाटाल का? ॥ 
 
मगरचांद : तुझां हे बोलणां । शतरकस चालणां । साांग कोणाला पटांल का? ॥ 
 
सत्त ू: कजवमािीचा । (सावकाराांच्या) जमीन जस्प्तचा । कायदा सस्क्तचा आणाल का? ॥ 
 
मगरचांद : असां कुठां झालां  । कुणी पाशहलां  । याला पुरावा देिील का? ॥ ५ ॥ 



अरे असां कुठां झालयां का? काहीतरीच मागायचां म्हणजे काय? जशमनी कुणाला कुणी वाटून शदल्यात? 
 
सत्त ू: हो, शदल्यात की! 
 
मगरचांद : कुठां? 
 
सत्त ू: रशियात, बल्गेशरयात, पोलां ड देिात - वाईच बगा की जगाकडां! 
 
मगरचांद : अरे, ते शतकडां झालां ! इथां कसां कोण करणार? 
 
तारा : शकसानसभांचा लाल बावटा! 
 
मगरचांद : लाल बावटा काय रशियातून जशमनी आणणार शन वाटणार? 
 
तारा : ते किापायनां? मॉप तुमच्यावानी एक एकाच्या घरात हजार हजार, दोन दोन हजार एकर शजशमन 
पडलीया! 
 
धोंडीबा : मग मालक, असां करू या, - आपली हजार एकर शजमीन टाकू या वाटून शन घेऊ या मतां! 
 
मगरचांद : गद्धध्या, माझी घरची जमीन वाटू? 
 
धोंडीबा : मग काय आभाळातनां पडणार? अवो, जाऊ द्या की वो, नाइतरी ितेकऱ्याांचां राज करनारच हाय 
तुम्ही! 
 
मगरचांद : गाढवा, तुला मध्ये बोलू नको म्हटलां  ना? सत्त,ू हे पाहा, आम्ही ितेकऱ्याांचां भलां  करणार यात 
काही िांका नको – 
 
सत्त ू: ितेकऱ्याांचां भलां  जर सावकारानां केलां  असतां तर ितेकरी का भीक मागता? 
 
धोंडीबा : शन गाढवाांच्या शलदी जर गुळाच्या असत्या तर कुां भार का शचखोल मळता? 
 
मगरचांद : (सांतापून) लेकाच्या, गाढवा, मध्ये बोलू नको म्हटलां  तर माझी, तुझ्या मालकाची अब्र ूघेतोस? 
 
धोंडीबा : राग आला व्हय धनी? 
 
मगरचांद : राग नाही येणार तर काय – 
 
धोंडीबा : (चाकू काढून) बग,ू शहकडां करा तुमचा कान! 
 



मगरचांद : (हातानां कान झाकून) अरे सत्त,ू मला वाचव! मला ती शनवडणूक नको, मतां नकोत शन हा 
नोकरही नको!! (पळून जातो. ितेकरी जमून गाणां म्हणतात.) 
 

(गीत) (कवी अमर िखे) 
ितेकरी आशम झालो समदां लाल बावटेवालां  । 
देऊ एकीचा गुद्दा ठेवनू आडवाया कुनी आलां  ॥ 

 

 
  



बेकायदेशीर 
 

मगरचांद गुजर नामे एक मोठा श्रीमांत । 
होता नाांदत अशत डौलानां रशहमतपुरात ॥ १ ॥ 
 
मोठ्या मोठ्या वचनाची लोकाला करून खैरात । 
मते घेऊनी शनवडुन गेला होता कौस्न्सलात ॥ २ ॥ 
 
शदलेली वचने पार शवसरला थोड्या शदवसात । 
पशर लोकाांनी त्याला ठेशवला होता लक्षात ॥ ३ ॥ 

 
दृश्य पशहले 

 
रघजनाथमि (शगरणीमालक) : धोंडी ऽ, ए ऽ धोंडीबा! कुठां गेला हा? धोंड्या ऽ 
 
धोंडीबा : (रघुनाथमलचा नोकर) : जी ऽ, आलो मालक! 
 
रघजनाथमि : कुठां आहेस? आ!ँ 
 
धोंडीबा : हातांच नव्हां का काम करतुया! 
 
रघजनाथमि : बरां, सब ठीक आहे ना? 
 
धोंडीबा : अक्षी बराबर. 
 
रघजनाथमि : कोणाचां पत्र वगैरे? 
 
धोंडीबा : अवां मालक, याक का दोन, चाांगली एका गाढवाचां वजांभर आल्याती! 
 
रघजनाथमि : आण पाहू ती इकडे. (धोंडी पते्र आणतो. ती चाळीत) कोणाचा िोन वगैरे? 
 
धोंडीबा : तेनां तर सकाळच्यानां टकु्करां उठवलांया! याकसारखां शकणशबण करतांय शन ऐकायला जावां तर काय 
मानसावानी बोलां ना बगा! 
 
रघजनाथमि : मग, कुणासारखां बोलतांय? 
 
धोंडीबा : सायबावानी, लवग्लीि वो! 
 
रघजनाथमि : (एक पत्र वाचता वाचता) अरे बाप रे! 



 
धोंडीबा : आ,ँ काय झालां  मालक? 
 
रघजनाथमि : सांप -!! 
 
धोंडीबा : हाते्तच्या! मी घाबरलो नव्हां का. मला वाटलां , बाँबगोळाच शनघाला त्या पाशकटातनां! 
 
रघजनाथमि : मूखव, बेअकली, पाजी लेकाचे! उठल्या सुटल्या मागण्या! धोंड्या, आपल्या शमलमध्ये कोणी 
लाल बावटेवाले आहेत का रे? 
 
धोंडीबा : कोण बरां? काय दखल न्हाई मालक. 
 
रघजनाथमि : त्या सद्याला जरा बोलाव पाहू. 
 

(धोंडी जातो. रघुनाथमल बाकीची पत्रां चाळतो 
सदू व धोंडी येतात. सदू रामराम करतो.) 

 
काय रे सदू, आपल्या शमलमध्ये कोणी लाल बावटेवाले आहेत का? 
 
सदू : हाय मालक, हाय! 
 
रघजनाथमि : कोण रे? 
 
सदू : सत्त!ू 
 
रघजनाथमि : काय रे धोंडी, हा सत्त ूकोण? ओळखतो का याला? 
 
धोंडीबा : तर! आता आलां  माझ्या डोक्िात. पशहला ह्ो काांगे्रसवाला ितेकरी हुता. आता शगरणीत काम 
करतोय. 
 
रघजनाथमि : काँगे्रसवाला होता? म्हणजे काय केलां  काँगे्रसकरता यानां? 
 
धोंडीबा : मागां ती चळवळ झाली न्हाई का? १९४२ ची. त्या वक्ताला त्येला तुरुां गात घातला हुता सरकारनां. 
दोन वसं सजा झाशलती. 
 
रघजनाथमि : म्हणजे बेचाळीसमध्ये हा काँगे्रससाठी जेलमधे गेला? केवढा देिभक्त! आशण आज काय ही 
अधोगती! 
 
धोंडीबा : का हो, काय झालां? 



 
रघजनाथमि : अरे, आता हा कामगाराांना आमच्याशवरुद्ध शचथावणी देतो आहे. हे काय काँगे्रसवाल्याचां काम 
झालां? 
 
धोंडीबा : तर काय कराय पाशहजे बरां? 
 
रघजनाथमि : अरे, काँगे्रसवाल्यानां खादी पशरधान करावी, सूत कातावां, अलहसा तवव आचरावां. 
 
धोंडीबा : कामगाराांत िूट पाडावी, त्यासाठी नव्या नव्या भाराभर युशनयनी काढाव्या, हतां याक शन तथां याक 
बोलावां – 
 
रघजनाथमि : खामोि! ते काही असो, मी त्याांना एकही मागणी देणार नाही. करा म्हणावां सांप. पाहातो मी. 
शचरडून टाकीन सवांना, खुिाल शगरणीला टाळां  लावीन! 
 
धोंडीबा : तेबी आजकाल िायद्यावरच हाय! 
 
रघजनाथमि : म्हणे तुम्हाला एवढा िायदा झाला आहे शन तमकां  झालांय! मग झाला म्हणून काय झालां? 
पैसा काय झाडाला लागतो? 
 
धोंडीबा : ते कुठला, तेला घाम गाळावा लागतो! 
 
रघजनाथमि : (एक पत्र शलहून धोंडीच्या हाती देत) हे पत्र नामदार मगरचांद याांना दे ताबडतोब. पाहतो 
याांच्या सांपाच्या धमक्या शकतपत चालतात! (आत जातो.) 
 
धोंडीबा : (स्वतःिी) मालकाला वाटतांय, मला ह्ातलां  काय कळतच न्हाई, पर मी मगरचांद िटेजीकडां 
चाांगली धा वसं नोकरी केलीया. हेंच्या राजकारणातल्या समद्या खाचाखोचा ठावां हाइती मला – 
 

मजुराांची कदर नाही मालकाला । पैिाची धुांदी याांच्या डोळयाला । 
कौस्न्सलात याचा मोठा वशिला । मगरचांद िठे काँगे्रसवाला । 
शमत्र शजवलग याच्या बाजूला । लोकाांनी मत देऊन ज्याला । शनवडून 
कौस्न्सलात धाडला । आज तो शमशनस्टर आहे झाला । मारून 
त्याला आपल्या बगलेला । दडपून द्याव ेकामगाराला । बेत यानां 
केला ॥ लष्ट्करी पहारा कडक । बेधडक । गोळीबाराला ॥ 

 
रघजनाथमि : (येतो) धोंडी, तू इथांच अजून? 
 
धोंडीबा : चाललो नव्हां का. पर आशन काय शनरोपशबरोप िटेना? 
 



रघजनाथमि : म्हणावां पत्राचां उत्तर ताबडतोब द्या आशण सवड झाल्यास एकदोन शदवसात भेटून जा मला. 
जा आता. वळे काढू नको मधे. 
 
धोंडीबा : छे, छे, थेट जातो घाण्याच्या बैलावाणी! 
 

दृश्य दुसरे 
 

(मगरचांद िठेचा बांगला.नामदार बाहेर जाण्याच्या तयारीत आहेत. 
कपडे करता करता गात आहेत.) 

 
मगरचांद : झालो पावन आम्ही । झाले स्थापन आमचे सरकार ॥ धृ ॥ 
 

पुण्याई गाठी । अलहसेची मोठी । 
देिभस्क्तची अपरांपार ॥ झालो ... ॥ १ ॥ 
 
िुभ्र टोपी शिरी । जादुगारीण खरी । 
नजरबांदीची जादू करणार ॥ झालो ...॥ २ ॥ 
 
काळया बाजाराला । करून नाडला ज्याला । 
खुष तोशह आम्हावर कामगार ॥ झालो ...॥ ३ ॥ 
 
ज्याांची जमीन सारी । आज आमच्या घरी । 
त्याांनी मताांची लाशवली धार ॥ झालो ...॥ ४ ॥ 

 
(धोंडीबा पत्र घेऊन प्रविे करतो.) 

 
धोंडीबा : राम राम िटेजी - नाही नामदारसाहेब! 
 
मगरचांद : कोण तुम्ही? काय काम आहे? 
 
धोंडीबा : माझां नाव धोंडी – 
 
मगरचांद : काय धोंड्या ऽ? 
 
धोंडीबा : डला या नव्हां. डी ऽ, धोंडी! तुमचा जुना नोकर! 
 
मगरचांद : हो हो. तोच का? कुठां आहेस सध्या? का आलास? 
 
धोंडीबा : पत्र शदलां या मालकाांनी. (पत्र देतो) रघुनाथमल िटेनी. 



 
मगरचांद : (पत्र िोडून वाचतो) अरे बाप रे! बेकायदेिीर!! काय हे लोक आहेत का सैतान? कायदा, 
सुव्यवस्था, िाांतता काहीच कळत नाही याांना! उठल्या सुटल्या सांप? 
 
धोंडीबा : पर, कामगाराांच्या मागण्या शमळांनात तर काय करावां त्याांनी? 
 
मगरचांद : म्हणजे काय झालां , त्याला सांप किाला करायला हवा? आता आपलां  सरकार आलांय हेही 
कळत नाही याांना! 
 
धोंडीबा : तेंच्या अडचनी – 
 
मगरचांद : मग काय झालां  त्याला? बेकायदेिीर सांप! ठोकून काढू! मूखव लेकाचे! आपल्या राज्यात सांप 
करणां, िाांतताभांग करणां म्हणजे काय? 
 
धोंडीबा : अवो, लोकाांनी काय तरी चाांगलां  शदस शदसतील म्हणून मतां शदली तुम्हाला शन शनवडून शदलां . 
लोकाांचां जरा भलां  झालां  पाशहजे आता! 
 
मगरचांद : भलां  म्हणजे? काय केलां  पाशहजे? धीरे, धीरे आम्ही सवव काही करतो आहोत. 
 
धोंडीबा : पर आपलां  ते कामकरी-ितेकरी प्रजाराज्य – 
 
मगरचांद : म्हणजे माझ्या नाही लक्षात आलां? 
 
धोंडीबा : हाां. मतां शमळवायसाठी पाठ केल्याला मांतर त्यो! इसरायचाच आता! 
 
मगरचांद : (रागाने) कसला मांत्र? 
 
धोंडीबा : त्यो, इांग्रजाइरुध चढाईचां बांड, पूणव सोराज शन ितेकरी-कामकरी राज्य - म्हनून लोकाांनी 
तुमच्यावानी मानसाला मतां शदली – 
 
मगरचांद : आम्हाला मतां शदली म्हणजे काय उपकार केले आमच्यावर? आम्ही मत घेतली ती काय सांपाच्या 
बोलीनां? हे पाहा, आम्ही सारां जाणतो. हे सांप म्हणजे आमची शमशनस्री - आमचां सरकार उलथून 
पाडण्यासाठी कम्युशनस्टाांनी रचलेलां  कारस्थान आहे! 
 
धोंडीबा : पोटासाठी मागून दाद लागांना म्हणून कामगारानां सांप केला तर तेला तुम्ही कारस्थान म्हणाता? 
 
मगरचांद : पोट पोट! आहे तरी केवढां पोट तुमचां? पोटाला काय सांपच खाता? 
 



धोंडीबा : अक्षी बराबर! कामगार सांपावरच जगतोय मानुसकीनां. सांप हाय म्हनूनच कामगार मानूस हाय. 
न्हाइतर या मालकाांनी कवाच पि ूबनशवला असता कामगाराला! 
 
मगरचांद : ‘पोटासाठी सांप’ म्हणतोस, मग हे काय? (वतवमानपत्र दाखवीत) ‘कम्युशनस्टाांचे कुशटल 
कारस्थान,’ - खोटां आहे का हे? 
 
धोंडीबा : तेबी तुमचांच, भाांडवलदाराांचां! तुमी खून करायचा शन या वतवमानपत्रवाल्याांनी शलवायचां, अिू 
खाऊन मेला म्हनून! मला तर वाटतां, असां पोट मारायचां सोडून ह्ा वतवमानपत्रवाल्याांनी पोटात कवळां 
कवळां  दगड भरावां! आता कामगार नाही िसायचा ह्ा पत्राांच्या भलुावणीला. त्यो बराबर सांपाचां हत्यार 
चाशलवनार! 
 
मगरचांद : (शचडून) शन गोळी खाणार! 
 
धोंडीबा : ती तर आमच्या पाचवीलाच पुजलीया! नामदारसाब, सांपाचां नाव ऐकून जर एवढां डोक्सां शिरतांय 
तुमचां, तर सांप झाल्यावर हाय त्या जाग्यावर ऱ्हानार का पळून जानार? 
 
मगरचांद : हे पाहा, तू सांपाचां नावसुद्धा काढू नको! बेकायदेिीर! 
 
धोंडीबा : राग मानू नका, पर तुमचां हे राजकारण मला कोल्हुबाचां राजकारण शदसतांया! 
 
मगरचांद : म्हणजे कसां काय? 
 
धोंडीबा : माझी आजी मला याक गोष्ट साांगायची. ती साांग ूका तुमाला? 
 
मगरचांद : कसली गोष्ट? 
 
धोंडीबा : तहान लागली एका कोल्ह्ाला । पाणी शपया गेला । 

नदीच्या मोठ्या डोहात । भर दोपारच्या अांमलात ॥ १ ॥ 
 
कोल्ह्ाचा तोल तवा गेला । पाय शनसटला । 
खाली तो पडला पाण्यात आला मग मरायच्या बेतात ॥ २ ॥ 
 
कोण नव्हतां आजूबाजूला । वाचवाया त्याला । 
ऐन त्या उनाच्या रखात । लकचाळाया केली सुरवात ॥ ३ ॥ 
 
दया आली एका सुसरीला । गेली मदतीला । 
घेऊन पाठीवरी िाांत । कडेला नेला शनधास्त ॥ ४ ॥ 

 



त्या सुसरीची पाठ लागली रुताय! पर करनार काय? रुततांय म्हनावां तर सुसर अांग काढून घेनार शन आपन 
मरनार. मग त्या कोल्ह्ानां केली सुरवात म्हनाय, ‘सुसरीबाई तुजी पाठ मऊ’, ‘सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ.’ 
जवा कडांला आला, चटकन उडी मारली शन शबथरला शतच्यावर! 
 
मगरचांद : मग काय म्हणाला? 
 
धोंडीबा : दुसरां काय म्हननार? तुमच्यावानीच की, ‘किाला मला पाठीवर घेतलां , रुतलां  नव्हां का!’ तुमी 
कसां म्हनता, ‘मतां शदली म्हांजे काय उपकार केला आम्हावर?’ 
 
मगरचांद : (रागाने) अरे गाढवा, मला कोल्हा म्हणतोस? 
 

(धोंडी पळून जातो.) 
 

दृश्य शतसरे 
 

(कामगार भागातील धोंडी, कािीनाथ वगैरे कामगाराांची चाळ. 
कािीनाथ शवडी पीत बसला आहे. धोंडी येतो.) 

 
काशीनाथ : आमी मागण्या लवकर शमळाव्या म्हनतू, पर या मालकाला घाम ईल असां वाटांना. काय करावां 
बरां? 
 
धोंडीबा : साांग ू का? त्या सातारच्या लोकाांनी काळयाबाजारवाल्याला शन सावकाराला वठणीवर आणाय 
काय केलां? हाय काय ठावां? 
 
काशीनाथ : पायात पत्रया मारल्या म्हनत्यात! 
 
धोंडीबा : मग या मालकास्नी वठणीवर आनाय काय कराय हवां? बोल, तुझां काय म्हननां हाय? 
 
काशीनाथ : गड्या, पत्रयाशबत्रयाचां मला न्हाय पटत. पर आशन एक इचारू का? 
 
धोंडीबा : इचार की. असा बाळुत्यात शिरू नकां ! 
 
काशीनाथ : आपण मालकाच्या दारात उपास केला तर कसां होईल? 
 
धोंडीबा : (चेष्टेने) हो ऽऽ हो ऽ ... उपास नाही तर रोजा करूया! 
 
काशीनाथ : बग, तू लागलाच चेष्टा करायला. 
 



धोंडीबा : अरां, तू मानूस हाईस का कोन? उपास केलास शन मेलास म्हनून काय सुतक येनार व्हय 
मालकाला? अरां, ही मालकाांची जात लई शचकाट-भोकरावानी! कामगारानां सांपाचा नालपीर अांगात आनून 
हैदोस घातल्याबगार तेंच्या अांगातलां  भतू जानार न्हाई! 
 
काशीनाथ : सांप? पर हे आपलां  सरकार काय करील? (सत्त ूयेतो.) 
 
धोंडीबा : ऐकलांस का सत्त?ू ह्ो कािीनाथ म्हनतुया सांप केला तर आपलां  सरकार काय म्हनांल! 
 
सत्त ू : तुझां सरकार! हेलाच म्हनत्यात ‘पाटलाचां घोडां शन म्हाराला भषूण.’ ते आशन काय करणार? काळा 
कायदा हाईच. िार तर लवाद नेमील - न्हाईतर हाईच ... गोळीबार! 
 
धोंडीबा : ह्ो आशन म्हनतुया की ‘मालकाच्या दारात उपास करू या!’ 
 
सत्त ू : हे बग कािीनाथ, तू नव्हां नांदा जरी उपास करून मालकाच्या दारात म्येला तरी मालक न्हाइ 
वळणार! 
 
काशीनाथ : पर सत्तदूा, हे लवाद, लवाद कसलां  असतां हे? 
 
सत्त ू: साांगतो ऐक – 
 

उदार होऊन नेमी सरकार । लवादाचा ऐका परकार ॥ धृ ॥ 
 
मालकाच्या मतानां आशण सरकारच्या सुतानां शनवड होते लवादाची । 
लवाद म्हणजे माणूस पर जात शनराळी असते त्याची । 
मोठा पगार, मोठा दजा, मोठ्या इभ्रशतची । 
सात शपढीला त्याच्या, ओळख नसते शगरणीच्या कामाची । 
बापजाद्याला माशहती नसते बाशबन, रोशहनीची 
किी लागते तार, कसा शिरतो रोळ, किी झडप मारायची । 
त्रासनाचा त्रास, बाजू डबल चाशवची । 
लवादाला दखल नसती ती किी चालवायची । 
कळली म्हणून ऐट आणून दुःखां कामगाराांची । 
बेिरम शनवड होते न्याय द्याया त्याची । 
आणनू नव्या पुराव्याला । साथ देतो धशनकाला ॥ 
पकडीत धराया कामगार । उदार ॥ १ ॥ 
 
लवाद म्हणजे उांट, शदसण्यात उांच शदसायचा । 
वषाला एक पाऊल या शहिोबानां चालायचा । 
तोलून बोल मालकाच्या बाजूनां बोलायचा । 
पोट मोठां, मान लाांब, पाला िेंड्याचा खायाचा । 



हाकलून मालक नेईल शतकडां तडक जायाचा । 
कोटाच्या आवारात खेळ होतो सकव िीचा । 
न्याय म्हणजे ओठ त्याचा लोंबत ऱ्हायाचा । 
त्यात पराजय हुकमी कामगारवगाचा । 
हा न्याय नव्हे अन्याय, अपमान कामगारवगाचा । 
म्हणून त्याला एकच जबाब साववशत्रक सांपाचा । 
आता माघार नाही । चला करून चढाई ॥ 
चोशहकडून करा भशडमार । लवादाचा ऐका परकार ॥ २ ॥ 

 
धोंडीबा : ऐकलांस कािीनाथ? ह्ो असा असतो बग लवाद! 
 
काशीनाथ : मग आमी आता करावां तरी काय? 
 
धोंडीबा : मालक आता काय असा तसा वठणीवर ईत न्हाई एवढां मला ठावां हाय बग! 
 
सत्त ू: म्हणजे काय रां धोंडी? 
 
धोंडीबा : म्हांजी, मालक जरा इचार करतुया. 
 
सत्त ू: कसला रां? 
 
धोंडीबा : तुमच्या मागण्याचा कागोद आल्याबरोबर वाचला. पर सांपाचां नाव वाचून िटेजी माकडावानी 
लकचाळला शन दोन हजार शिवी घातली तुला पुढारी म्हनून. 
 
काशीनाथ : काय म्हनला मागण्याबद्दल? 
 
धोंडीबा : लगीच हातभर कागोद खराडला शन धाडलां  मला मगरचांद गुजराकडां. 
 
सत्त ू: बरां, मग शततां काय झालां? 
 
धोंडीबा : सांपाचां नाव वाचून नामदारसाब ‘बेकायदेिीर’ म्हनून परसभर वर उडून खाली पडला शन लागला 
बडबड कराय ‘शचरडून टाकीन’, यांव करीन त्यांव करीन! 
 
सत्त ू: मग बोला आता कािीनाथ, काय कराय पाशहजे मागण्या शमळवायसाठी? 
 
काशीनाथ : सांप! 
 
धोंडीबा : काय उपास? अरे, 
 



मकडीला लाकडी शन रेड्याला वसेण । 
सांपाशवण मालक वठेल का? ॥ 

 
सत्त ू: धोंडी, कािीनाथ, लागा तयारीला सांपाच्या. बगूच या कसा शचरडत्यात सांप ते! 
 

(सवव जातात. पडद्यामागून कामगाराांच्या घोषणा.) 
मग शसद्ध झाला कामगार । सांप चौिेर केला जाहीर ॥ 
दणाणनु सोडले सारे िहर । सवव बाजार बांद कारभार ॥ 
खवळून उठले मग सरकार । शपसाळला मगरचांद गुजर । 
काढला हुकूम त्यानां सत्वर । बोलावले गावामध्ये लष्ट्कर । 
खडा केला शिपाई नाक्यावर । बांदूक हाती भरोनी बार । 
मगरचांदाची आज्ञा पाळणार ॥ रोशखला मोचा कामगाराांचा । 
हल्ला शनकराचा । केला लाशठमार ॥ 

 
दृश्य चौथे 

 
(रघुनाथमल िटेचा बांगला. धोंडी डोक्याला पट्टी बाांधून येतो. 

िटे जरा घुश्श्यात असतो.) 
 
धोंडीबा : बशघतलां  मालक, नाही ऐकलां  तेनी. घातलाच गोंधळ आशखरीला. शजकडां शतकडां समदी बोंबाबोंब! 
 
रघजनाथमि : पण तुला यायला एवढा उिीर का? शन हे डोक्याला का बाांधलांयस? 
 
धोंडीबा : तसां काय न्हाई, लागलांय जरा. 
 
रघजनाथमि : अरे, पण काय लागलां? 
 
धोंडीबा : कुत्रां चावलां ! 
 
रघजनाथमि : आ,ँ काय म्हणतो? डोक्याला कुत्रां चावलां? 
 
धोंडीबा : हाां, हाां, डोक्याला चावनारीबी कुत्री लई हाइती. 
 
रघजनाथमि : अिी कुत्री कुठां असतात का जगात? 
 
धोंडीबा : काल कौस्न्सल हॉलाम्होरां हुती! आज कुठां हाइती ठावां न्हाई. 
 
रघजनाथमि : (लक्षात येऊन) बरां, बरां, तुला उिीर का झाला गद्धध्या? 
 



धोंडीबा : गाडी न्हाई शमळाली मालक. 
 
रघजनाथमि : गाडी नाही शमळाली? ते का? 
 
धोंडीबा : अवां मालक, सांप झालाय! 
 
रघजनाथमि : अरे बाप रे, काय म्हणतोस? गाडीचाही सांप? बरां, पत्रां-शबत्रां काय असतील ती आण पाहू 
इकडां. 
 
धोंडीबा : (आत जाऊन येतो) आज शपत्रां शब न्हाइ शन शबत्रां बी न्हाई! 
 
रघजनाथमि : काहीच नाही! म्हणजे? 
 
धोंडीबा : सांप! 
 
रघजनाथमि : पोस्टाचाही सांप! 
 
धोंडीबा : त्यो पोस्टमन झाला तरी कामगारच हाय की! 
 
रघजनाथमि : बरां असू दे. ती गांगा आली का बघ, आशण त्या सद्याला शवचार िोनबीन कुणाचा आला होता 
का? 
 
धोंडीबा : (जाऊन योतो) सकाळच्यान वाचा बसल्यावानी थांडगार बसलाय त्यो िोन. हूां का चूां करीत 
न्हाई! 
 
रघजनाथमि : मग कुठां शबघडलाय का चौकिी कर बघ.ू 
 
धोंडीबा : इकडां न्हाई शबघडला. 
 
रघजनाथमि : मग कुठां कां पनीत शबघडला? 
 
धोंडीबा : कां पनीतला कामगार शबघडला असेल! सांप! 
 
रघजनाथमि : अरे; बाप रे! शजकडां शतकडां सांप! म्हणजे काय हे! बरां, त्या गांगाला म्हणावां चहा आण जरा 
गरम गरम. 
 
धोंडीबा : गांगाबी सांपावर! पाशहजे तर मी करतो च्या, पर शबनदुधाचा बरां का! 
 
रघजनाथमि : शबनदुधाचा! का? 



 
धोंडीबा : सांप! - भय्याला याला गाडी नकां  का? 
 
रघजनाथमि : बरां, मी हॉटेलात घेतो चहा. मोटार तयार आहे का पाहा. मला जरा नामदार मगरचांदाकडां 
जायचां आहे. 
 
धोंडीबा : (जाऊन येतो) मालक, मोटार तयार हाय, पर डायवर न्हाई आला! त्योबी सांपावर गेला वाटतां. 
 
रघजनाथमि : हरे राम, हे जय गोपाल, आज काय झालां  हे? धोंडी, मी आपला शवचारतो आहे आशण तू सांप, 
सांप म्हणून उत्तरां देतो आहेस! काय आहे काय हे? 
 
धोंडीबा : मग मी तरी काय करनार? झालां या ते साांगतो! काय खोटां हाय? 
 
रघजनाथमि : मला गेलां च पाशहजे मगरचांदला भेटायला! सांप, सांप, सांप! आमच्या शमलमध्ये सांप आशण 
घरात पण सांप - काय भतू आहे का सैतान आहे! 
 
धोंडीबा : कुणाला ठावां, सांप म्हनत्यात खरां! शहतांच हाय शन शदसत तर कुठांच न्हाय! 
 
रघजनाथमि : मग आम्ही काय करावां? आमची काय अक्कल चालत नाही. 
 
धोंडीबा : आता काय करायचां, काम बांद तर चूल बांद शन चूल बांद तर अक्कल बांद! आता असां करा मालक, 
आना आपलां  लस्कर शन लावा कामाला. झाडून काढील, कपडां धुईल, चहात मीठ शन साांबाऱ्यात साखर 
घालील! 
 
रघजनाथमि : (रागानां) बरां, बरां, तू नको जास्त बोलू. मी पायानांच जातो मगरचांदकडे, आमचे पाय तर नाही 
ना कुठां गेले? 
 
धोंडीबा : बेतानां जावा, न्हाइतर पायबी सांप करतील! 
 
रघजनाथमि : गद्धध्या, मला शचडवतो? हां, तू सांभाळ जरा इकडां. मी जाऊन येतो. 
 
धोंडीबा : अन् मीबी शतकडांच येनार हाय! 
 
रघजनाथमि : कुठां येणार? काय म्हणतोस? 
 
धोंडीबा : आता हात सांप करनार शन मोचा येनार कौस्न्सल हॉलवर तुमच्या मागोमाग! नामदारसायबाला 
भेटाय! बरां रामराम. (जातात.) 
 

दृश्य पाचव े



 
(कौस्न्सल हॉलमधील नामदार मगरचांद गुजर याांची खोली. 

रघुनाथमल घाईने येतो.) 
 
रघजनाथमि : मगरचांदजी, मी शचत मेलो. माझी शमल बांद, माझी चूल बांद, माझां घर बांद, मोटार बांद! सांप, 
सांप, सांप! 
 
मगरचांद : रघुनाथमल, िाांत व्हा, िाांत व्हा! अहो, तुम्ही तसे आम्ही आशण भट तसे स्वामी! 
 
रघजनाथमि : पण हे काय? सांपाशिवाय बात नाही! माझ्या रामानां देखील सांप करावा म्हणजे काय? 
 
मगरचांद : हे पाहा, सांप करून ओरडू नका. बेकायदेिीर! ... मी तरी काय करणार? 
 
रघजनाथमि : मग तुमचां लष्ट्कर काय करतां आहे? 
 
मगरचांद : (रागाने) माश्या मारतां आहे! तुमचां म्हणणां काय? आणून लाव ूतुमच्या घरी कामाला? 
 
रघजनाथमि : अहो, तसां नव्हे – 
 
मगरचांद : रघुनाथमल, जरा धीरानां घ्या. मी सांपाच्या पुढाऱ्याांना आताच भेटीला बोलावलां य. पाहू काय मागव 
शनघतो तो. 
 
रघजनाथमि : ही पीडाच झाली आहे. सांप म्हणजे एखादा रोग असता तर औषध शदलां  असतां, भतूबाधा 
असती तर मांत्रतांत्र केला असता, पण या सांपावर काही इलाजच सुचेना! 
 
सत्त ू: (आत येऊन) हेच्यावर एकच इलाज. कामगाराांच्या मागण्या देऊन टाकणां! अगदी रामबाण! रामराम 
नामदारसाब. 
 
मगरचांद : नमस्ते. कसां काय सत्त,ू बरां आहे ना? 
 
रघजनाथमि : अरे, हा तर भला माणूस शदसतो! मग सांप काां करतो? 
 
मगरचांद : बेकायदेिीर बोलू नका. 
 
सत्त ू: (धोंडी व इतर कामगाराांना आत बोलावतो. ते येतात.) धोंडी, हे बशघतलांस का कायदेमांडळ? 
 
धोंडीबा : समदी मेंबरां शहतांच असत्यात का? 
 
सत्त ू: हाां शहतच. आशण टकुरी िोडायचां कायदांबी शहतनांच शनघत्यात बरां का! 



 
धोंडीबा : हे कायदां करताना लई धुडगूस होत असांल शहतां? 
 
मगरचांद : अरे, बारा बैलाांचां औत चालावायचां म्हणजे बैलाांना हाकावां लागतांच. तसांच हे आहे! 
 
धोंडीबा : म्हांजी ह्ो बैलहाक्याांचा अड्डा हाय म्हशननासा! 
 
मगरचांद : तुमचे भाई डाांगे पण इथांच असतात. 
 
सत्त ू: अवो, डाांगे हतां पाशहजेतच! 
 
रघजनाथमि : किाला बाबा, सांप करायला? 
 
धोंडीबा : तसां न्हवां. शहतां मेंबरां बैलास्नी हाकत्यात का बैल मेंबराांस्नी हाकत्यात ते बगायला! 
 
मगरचांद : (राग शगळून) बरां बोला, तुमचां म्हणणां काय आहे? 
 
सत्त ू : तुमी काँगे्रसच्या नावावर मतां घेऊन शनवडून आला, आशण आता कामगाराांवर दडपिाही सुरू 
केलीसा. हेचां नाव काय? काल माधवजीच्या कामगाराांवर पोशलसाांनी तुमच्या डोळयादेखत लाठी 
चाशलवली, ह्ाला जबाबदार कोन? 
 
मगरचांद : हे पाहा, आम्हाला िाांतता आशण सुव्यवस्था राखलीच पाशहजे. ते राज्ययांत्राचे प्राण आहेत! 
 
सत्त ू : म्हणजे िाांतता, िाांतता म्हणीत इांग्रज सरकारनां जे केलां  तेच तुमीबी करताय. मग तेंच्यात शन 
तुमच्यात िरक काय? आशण लोकाांनी तुम्हाला शनवडून शदलां  तेचा िायदा काय? 
 
मगरचांद : मग तुम्ही साांगा पाहू गेल्या सहा मशहन्यात शकती भानगडी केल्यात? उठल्या सुटल्या मागण्या – 
 
रघजनाथमि : नाहीतर सांप करणार शन आमचां शदवाळां  काढणार! 
 
मगरचांद : तुम्ही बेकायदेिीर शकती सांप केलेत बोला? 
 
रघजनाथमि : या मशहन्यात कमीतकमी साठ सांप केले या लोकाांनी! म्हणजे सारा जर शहिबे केला तर तीन 
लाख, पांचावन्न हजार चारि ेशदवसाांच्या कामाची नुकसानी करून – 
 
मगरचांद : गोंधळ घातलात अां, काय हे? 
 
धोंडीबा : आता रां सत्त,ू हेनी नफ्याचा शहसाब केल्यावानी शहसाब केलाय सांपाचा! 
 



मगरचांद : एवढा अनथव करून आम्हालाच वाईट म्हणता? आमची शमशनस्री येण्यापूवी तुमच्या मागण्या 
नव्हत्या? का नाही झाले सांप? 
 
सत्त ू: अवो, चाांगलां  सा-सा मशहने सांप लशढवलां  की आम्ही! आम्ही सांप केला तवाबी तुमीच व्हता का? 
 
मगरचांद : बेचाळीसला का नाही हो केला सांप? अां? 
 
सत्त ू: म्हांजे बेचाळीसचां बांड म्हणता ते कुनी केलां ? 
 
मगरचांद : आम्ही केलां ! 
 
धोंडीबा : तवा तुम्ही कुठां हुता? 
 
मगरचांद : तुरुां गात! 
 
धोंडीबा : तुरुां गात! ही काय भानगड? तुरुां गात बी तुमी शन बांड बी तुमीच केलां ? 
 
मगरचांद : अरे तो लढा जनतेचा होता. बरां, ते राहू दे. तुमचां म्हणणां काय आहे ते तरी ऐकू द्या. 
 
सत्त ू: आमचां म्हननां साांग?ू 
 

मतां घेताना । शदलेल्या वचना । जागाल का तुम्ही साांगा आता? । 
 
मगरचांद : आमचां ऐकावां । दमानां घ्यावां । उगीच गडबड का करता? ॥ १  
 

वचनां शदली म्हणून काय झालां? थोडा धीर आहे की नाही? 
 
सत्त ू : तुमी तर म्हणत होता शनवडून आल्याबरोबर चढाईचां बांड करणार शन सोराज शमळवनू कामगार 
ितेकऱ्याला सुखी करणार. 
 

बांडाची बोली । आता कुठां गेली । धीराची भाषा का करता? ॥ 
 
मगरचांद : इांग्रज सरकार । गुळानां मरणार । शवष घालावां का म्हणता? ॥ २ 
आता इांग्रज सरकार सत्तात्याग करून शवलायतेला चाललांय. आता त्याांच्याशवरुद्ध बांड करायचां म्हणजे 
शवलायतेलाच जाऊन करावां लागेल! 
 
सत्त ू: देिातनां गोरां लस्कर कवा जानार ते साांशगतलां  नाही, खलािाांच्या बांडाच्या वळेी िकेडो लोकाांचां मुडदां 
पाडलां , देिभर उठल्याली सांपाची लाट लस्कराच्या जोरावर शचरडायची चाललीया, पोशलसाला नव्या 
बांदुका वाटायच्या चालल्यात - कसा काय सत्तात्याग म्हनायचा ह्ो? 



 
मगरचांद : काही असलां  तरी आता काळ बदलला आहे. इांग्रजाांचा हृदयपालट झालाय! जरा धीरानां घ्या! 
 
धोंडीबा : तुमी शनवडून गेल्याबरोबर इांग्रजाांचा शरदयपालट झाला तसा ह्ा मालकाांचा का व्हत न्हाई शन 
आमच्या मागण्या का शमळत न्हाईत? 
 
मगरचांद : मालकाांचा हृदयपालट होत नाही त्याला आम्ही काय करणार? 
 
सत्त ू: तुमी एवढांच करा, तुमचां १४४ कलम शन पोलीस काढून घ्या; म्हांजी आमी मालकाच्या घरादाराचा रांग 
पालटतो. मागां ज्ञानदेवानां रेड्याला येद म्हनाय लावलां  म्हनन्यात. तसां आमी शगरनीच्या भोंग्याला येद 
म्हनाय लावतो बगा! 
 
मगरचांद : म्हणजे? पोलीस शन १४४ कलम काढून घेऊन तुम्हाला लधगाणा घालायला रान मोकळां करावां 
काय? बेकायदेिीर! 
 
धोंडीबा : तुमाला कायद्याचा एवढा पुळका हाय तर मग तुमचां १४४ कलम मालकाला लावा की! रोखा 
पोशलसाांची बांदूक त्येंच्यावर शन साांगा मागण्या द्याला आमच्या! 
 
मगरचांद : बेकायदेिीर! तू मध्ये बोलू नको. तर काय साांगत होतो सत्त?ू हो, जरा धीरानां घ्या. सवव काही 
सुरळीत होईल! 
 
सत्त ू: ही असली पळवाट साांग ूनका आता । लढ्याला का शभता? 
शन धीराची भाषा का करता? ॥ 
 
धोंडीबा : मी साांग?ू 
 

जनतेला झुलवाय । आशण मतां शमळवाय । 
ताकापुरती ती होती कथा ॥ ३ 

 
सत्त ू: तुमी सडकून बोलला । लढाईला शनघाला । 

आता तडजोडीमध्ये का शिरता? ॥ 
 
मगरचांद : अरे व्याव्हल भ्याले । त्याांनी सववच शदले । 

घटनासशमती आली हाता ॥ ४ 
 
या घटना सशमतीतूनच स्वराज्याचा – 
 
सत्त ू: भोपळा शदला नव्हां का? 
 



धोंडीबा : त्यात शबयाबी हाइती का मोकळाच कुनाला ठावां! 
 
मगरचांद : त्यात स्वराज्य आहे, पण साधारण लोकाांना ते शदसणार नाही! 
 
रघजनाथमि : हो, हो. मगरचांदजी कधीच खोटां बोलत नाहीत. 
 
धोंडीबा : हा, रेवडीवाल्याला गांडेरीवाला साक्षीदार! 
 
रघजनाथमि : हे काय बोलतोस धोंडी? आ!ँ 
 
धोंडीबा : खरां हाय तेच बोलतोया मी! 
 
मगरचांद : सत्त,ू अहो हे राजकारण तुमाला कळण्याजोगां नाही! 
 
सत्त ू: बरां, आमचांच इचारतो. सातारच्या ितेकऱ्याांचा ‘ऑगस्ट क्राांशतवीर’ म्हणून तुमी उदोउदो केला. मतां 
शमशळवली तेंच्या नावावर शन आता काय केलां सा! 
 

ितेकऱ्याांची । हत्यारां त्याांची । जप्त केली हा न्याय कोणता? ॥ 
 
मगरचांद : झालां  ते झालां  । होऊन गेलां  । 

काळा कोळसा का उगाळता?॥ ५ 
 
रघजनाथमि : धोंडी, कोण रे हे ितेकरी सातारचे? 
 
धोंडीबा : ‘पत्री सरकार’ म्हणत्यात त्यास्नी. सावकार शन काळाबाजारवालां  भाांडवलदार यास्नी पत्रया 
मारल्या त्याांनी! 
 
रघजनाथमि : अरे बाप रे! काय म्हणतोस? 
 
धोंडीबा : खरां आहे तेच सागांतोय मी! 
 
सत्त ू: चलो शदल्लीला । घोष केलेला । आता कसा तो शवसरता? । 
 
मगरचांद : ताब्यात शदल्ली । आमुच्याच आली । शतकडे जाण्याची नको लचता ॥ ६ आता घटना सशमतीमधून 
स्वराज्य शमळणार, तेव्हा शदल्लीला जायचां काम काय? 
 
सत्त ू: कोण, कोण असणार या घटनासभेत? कसां कसां सोराज्य शमळनार? 
 



मगरचांद : सवव पक्षाांचे लोक - लहदू, मुसलमान, राजेरजवाडे - साऱ्याांचे प्रशतशनधी जमून स्वातांत्रयाची घटना 
बनशवणार! 
 
सत्त ू: त्यात राजेबी असणार? शन ते तुमचां ‘ितेकरी-कामकरी-प्रजाराज्य’ आननार म्हशननासा? 
 

वैऱ्याांचे इमानी । महाराजे सांस्थानी । याांना हातािी का धरता? ॥ 
 
मगरचांद : ते वांि पूर्षवचे । वैभव देिाचे । त्याशवण िोभा नाही भारता ॥ ७ 
 
सत्त ू: आशण आमचां कामगार-ितेकऱ्याांचां कोण असणार या घटनासभेत? 
 
मगरचांद : आम्हीच! दुसरां कोण? 
 
सत्त ू: तुमीच! 

तुम्ही ितेकरी-कामकरी । जनतेचे कैवारी । 
सांपाला शवरोध का करता? । 

मगरचांद : पाण्यात राहुनी । मािािी दुष्ट्मनी । 
 पदरी बाांधुनी का घेता? ॥ ८ 
 
अरे, तुम्ही सांप करून तुमच्या पालकाचे; म्हणजे पयायाने स्वतःचेच नुकसान करता. शिवाय सवांनाच न्याय 
शमळावा अिी आम्हाला तळमळ आहे! 
 
धोंडीबा : मागण्याांसाठी कामगाराांनी सांप केला म्हांजी मळमळ का लागली? 
 
मगरचांद : तुम्ही सांप करून गोंधळ घालता - लहसा करता! 
 
सत्त ू: तुम्ही अलहसावादी । सत्याचे ददी । 
 लोकाांची टाळकी का िोडता? ॥ 
 
मगरचांद : स्वराज्य राखाय । जबरीनां जोपाय । 
 लोकिाही आशण िाांतता ॥ ९ 
 
आम्हाला सुव्यवस्था आशण कायदा पाशहजे! 
 
सत्त ू: न्याय सगळयालाच पाशहजे पर – 
 

मालकाला वाचवाय । नफ्याला पचवाय । 
काळ कायदा का पुढां करता? ॥ 

 



धोंडीबा : मी साांग?ू 
 

धन्याला कण्या । चोराला मशलदा । चोरून चारायाकरता ॥ १० 
 
मगरचांद : (रागाने) खोटां आहे हे. आम्ही भाांडवलिाहीचे कटे्ट दुष्ट्मन आहोत! 
 
रघजनाथमि : हेऽहे काय मगरचांदजी! आपला केव्हा तरी झगडा झाला आहे का? 
 
मगरचांद : बेकायदेिीर! तुम्ही बोलू नका मधे. हे पाहा सत्त,ू आम्ही लवाद नेमला आहे. याचा शनकाल 
लागेल तेव्हा पाहू तुमच्या मागण्याांबाबत. तुम्ही जा आता. 
 
धोंडीबा : आमच्या मागण्या आताच शमळाय पाशहजेत. 
 
मगरचांद : ते काही नाही. एकही मागणी शमळणार नाही! 
 
रघजनाथमि : हो, हो. नाहीच शमळणार! 
 

(बाहेर कामगाराांच्या घोषणा ऐकू येतात.) 
 
मगरचांद : हे काय, कोण लोक आहेत हे? 
 
सत्त ू : कामगाराांचा मोचा आलाय. आज १० हजाराच हाइत. उद्या एक लाख. परवा समदां पाच लाख 
येतील! बोला, काय करता मागण्याांचां? 
 
रघजनाथमि : (घाबरून) नामदारसाहेब, कबूल करा, कबूल करा! 
 

(इतर काही कामगार आत येतात.) 
 
मगरचांद : जरा िाांत रहा. साऱ्या मागण्या मान्य आहेत आम्हाला. 
 

(रघुनाथमल व मगरचांद जातात.) 
 
सवु कामगार: कामगाराांच्या एकजुटीचा शवजय असो! 
 

 
  



माझी मजांबई अथात मजांबई कोणाची? 
 

महाराष्ट्राच्या शिरी मुकुट जो मानाचा चढला । 
मानवतेने मुांबापुरी एक शहरा त्यात जडला ॥ 
अमोल मशण हा कोण धन्याचा द्यावा कोणाला । 
मुांबापुरी कोणाची चहुकडे वाद सुरू झाला ॥ 
महाराष्ट्रामध्ये वारस सारे सभेमाशज बसला । 
‘माझी मुांबई’ िाांत ऐकावी शवनांशत सकलाला ॥ 

 
दृश्य पशहले 

 
(मुांबईतील एक कामगार वस्ती. बाळकू आशण गण ूचाळीच्या अांगणात 

पान खात गप्पा मारत आहेत. अांतू प्रविे करतो.) 
 
बाळकू : या अांतोजीराव! आम्ही तुमचीच वाट बघतोय. 
 
अांतू : का? का रां? काय काम लागलां य माझां? 
 
गणू : अरां बाबा, कामबीम काही न्हाई. एक लावणी म्हन मांजी झालां ! 
 
अांतू : ए, लावणी शबवणी मला येत न्हाई बरां का! 
 
बाळकू : बरां, मग पवाडा म्हण. 
 
अांतू : हां. चाांगलां  हाय! काय तरी पन म्हन! कोंबडी न्हाई तरी अांडां तरी पर देच! मी शहतां पवाडा म्हणाया 
आलो न्हाई. ताबडतोब शिवाजी पाकाला जायचां हाय सभेला! इष्ट्ण ूकुठां गेलाय? 
 
बाळकू : त्या इष्ट्णूचां वाईच शनराळांच झालां या! 
 
अांतू : शनराळां? त्ये रां काय? 
 
बाळकू : अरां बाबा - बेकारी! इष्ट्णूच्या म्होरां काम पळतांय सिावानी अन् त्येच्या मागां इष्ट्णू पळतोय शिकारी 
कुत्रयावानी! 
 
अांतू : ए, तुझां लेक्चार वाईच नीट साांग की म्हराटीत! 
 
बाळकू : अरे, म्हांजी त्याला एक तर काम शमळांना - आशण शमळालांच तर आठ शदसाांच्या आत िाटकाच्या 
भाईर! गेला असांल त्या पाांडूकडां कामाचां इचाराया! 
 



गणू : हो. एवढ्यातच येईल, ‘ह्ाांव ह्ाांव लचध्या नेल्या गोंद्या धाव’ करीत! तो येईपत्तर तू म्हन पवाडा, कर 
सुरू. 
 
बाळकू : हां. घे ह्ो डि, शन कर सुरू तू - अरां, शनत्य मरां त्याला कोन रडां! ऱ्हाऊ दे इष्ट्णूचां. तू म्हण पवाडा. 
 
अांतू : ह् ेबरां हाय गड्या, बळांच बोहल्यावर बसवायचां! अरां मदा, माझा गळा चालत न्हाय रां. 
 
बाळकू : म्हन की! पाशहजे तर जाता जाता चाय शपऊन जा. 
 
अांतू : ह् ेआशन वर! आँ! माझ्या नावावर जगा अन् बारा गाव भीक मागा - मीच पदरचा चाय शपऊन जाय 
व्हय? 
 

पोवाडा 
 

काळया बाजाराचा रोग आला । मागां लागला । गोरगशरबाला । 
सुखाचा घास शमळांना झाला । काळ हा अशत शबकट आला । 

करावां काय आता बोला ॥ धृ. ॥ 
साऱ्याच वस्तू महागल्या । भयुारात गेल्या । शमळांनािा झाल्या । 
वरती बैसले चोर निेबाज । कशरती ते आज आपुले काज । 

म्हणती देिात आपलेु राज ॥ 
सारा माल ठेवती दडवनू । शवकती चोरून । दामदुपटीनां । 
शनयांत्रण कायदा शदला उडवनू । काशढती लोकाांनाच बडवनू । 

गशरबाला वख्त हा आशणबाशणचा आला ॥ 
कपडा गेला सासुरवाडीला । तेलानां पळ काशढला । 

कुठां बसल्या साखऱ्या ठावां नाही मला ॥ 
पळापळी चारी बाजुला । सरकारी शनयांत्रण कायदा आला टेकीला ॥ 

कुठां दडले साठेबाज काही कळेना त्याला ॥ 
त्यो थापा देऊ लागला । त्यानां थांड हवा खाण्याचा बेत मग केला ॥ 

आशण तडक सुटला त्यो चौपाटीला गेला ॥ 
बोलवनू भेळवाल्याला । तुांबलेला राग त्या भेळीवर काशढला ॥ 

नाही वाली राशहला आम्हा गोरगशरबाला ॥ 
नाही सीमा राशहली आज आमच्या दुःखाला ॥ 
काम करून रात्रांशदन । जबरीनां कां शठता शजणां ॥ 
का बसला पाय गाळून । मुडद्याची कळा घेऊन ॥ 
या उांदराांना खेचून । काढू या शबळकातून ॥ 
आम्ही महाराष्ट्राचे धनी नाव मऱ्हाटा । 
आम्ही दरीकपारीत चालशवलाया पट्टा । 
हातावरला अजोनी नाही शजरला घट्टा । 

पशर समय आला हा खोटा । डोकीला नाही पागोटा । 



जोंधळा नाही गहु, खातो रबरी आटा ॥ 
शगरणीत लाशवतो तार चालशवतो धोटा । 
बांदरात हमाली करतो लावुनी काटा । 
रस्त्याला झोपतो कुठां टाकाव्या खाटा । 

निेबाज करशत बघा थट्टा । शनट चल म्हणती ए बेटा । 
घडी घडी नडवुनी पुरा पाशडती शपट्टा ॥ 

प्याला दुध शजत्या आईचां । काळया खडकाचां । पाणी हाय तुमचां । 
निेबाजाांना दावा समयास । काळा बाजार न्यावा शवलयास । 

वाटेगावकर शवनवी सकलास ॥ 
 
बाळकू : बाकी ह्ा म्हमईत म्हराठ्याचां असां झालां य खरां गड्या! या महागाईनां अन् काळया बाजारानां तर 
शपडलांय. 
 
गणू : अरां, समद्याच कामगाराांचां तसां झालां य. (शवष्ट्णू प्रविे करतो.) 
 
लवष्ट्णू : ये म्हराठा, म्हराठा, म्हराठा! किाचा रां म्हराठा? अन्न खाया न्हाई त्येची काय वाट? 
 
गणू : काय अांतू - साांशगतलां  न्हाय का तुला? ‘ह्ाँव ह्ाँव लचद्या नेल्या गोंद्या धाव.’ 
 
अांतू : काय इष्ट्ण,ू कसां काय चाललांय? अरां, आम्ही तुझीच वाट बघतोय मघापासनां. 
 
लवष्ट्णू : माझी वाट बघताय की मी मरायची? मी खरां साांग ूका? मला काम तरी लावा, न्हाईतर एखाद्या 
तुरुां गात तरी घाला. 
 
अांतू : हाँ! हाँ! ते काय जमायचां न्हाई गड्या! जरा कळ काढ. तुरुां गात तरी जागा कुठाय? ‘पस्ब्लक सेफ्टी’ 
कायदा हाय न्हवां का? जी तुरुां गात गेल्यात त्यास्नीच येऊद्यात, मांग तू जा. 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी तुरुां गात जा, पर काम न्हाई, असांच नव्हां काय? 
 
अांतू : तसां नव्हां रां – 
 
लवष्ट्णू : मग कसां रां? मी आता शपसाळन् – 
 
बाळकू : अरां पर का? 
 
लवष्ट्णू : का? अरां, ह्ो रोज उठायचां शन दरवाश्याच्या अस्वलावानी दारोदार लहडायचां - माझ्यानां झेपांना! 
काम काम करतोय, पर काम लागेना! अरां, कुठवर बेकार शिरू? 
 



बाळकू : अरां, मग नगां शिरू. तुला कोन शिर म्हनत्योय? घरात बस आशन शमळांल तसां खा. लागांल तवा 
लागांल काम! 
 
लवष्ट्णू : खाण्याशपण्याचां न्हाई गा! पर असां ह् ेनाळगुांद झाल्यावानी बसू तरी शकती? 
 
बाळकू : बघ बरां अांतू! शिरायचां बी न्हाई शन बसायचां बी न्हाई ह्चेां नाव काय? 
 
लवष्ट्णू : ह्चेां नाव ‘लवकर काम लावा.’ 
 
अांतू : बरां, पन पाांडू काय म्हनला? 
 
लवष्ट्णू : त्यो तुझा गडी न्हाई िुद्धीत, तराकलाय पार । 
 
गणू : का रां? काय झालां ? 
 
लवष्ट्णू : अरां, कामाचां काय तरी साांगील म्हनून मी आपला हरकून गेलो. आशन जाऊन बघतोय तर त्यो 
खाांटला काटा अडकवनू बसलाय कळवांड करीत! 
 
अांतू : कळवांड! अरां पन कुनाबरोबर? 
 
लवष्ट्णू : घुिीबरोबर! 
 
अांतू : आ!ँ घुिीबरोबर? म्हांजी रां? 
 
लवष्ट्णू : सकाळी पाांडू बसला व्हता च्या पीत. इतक्यात एक घूस जी आली ती िुड्यातलां  बटर शबस्कीट 
घेऊन पळाली शन बसली शबळात जाऊन! 
 
गणू : बरां मग? 
 
लवष्ट्णू : मग काय! पाांडूनां घेतली काठी - अन् घातली शबळात अन् लागला ढोसाय. मी दारात हुभा राहुन 
बघतोय आपला! 
 
बाळकू : बरां, म्होरां काय झालां? 
 
लवष्ट्णू : पाांडू जोरजोरानां ढोसतोय शन म्हनतोय - नीघ भाईर! नीघ भाईर! तुला दावतो! शन घूस आतनां घुरव 
घुरव करशतया! 
 
अांतू : अरां, ती घुरघुरत व्हती की पाांडूला आत बोलवीत व्हती? 
 



लवष्ट्णू : तवर माांजरानां च्याचा कप लवांडलाय - अन् पाांडूचा झालाय शिमगा सुरू! 
 
बाळकू : म्हांजी या शिमग्यात तुझ्या कामाचां ऱ्हाऊनच गेलां  म्हनीनास? 
 
लवष्ट्णू : मग म्याां शदव्याचां तेल ओतून जाळ करून च्या केला, - पदरचा एक रुपाया हुता त्यो खचूवन शबस्स्कटां 
आणली आशण शदली. तवा कुठां जरा आराम पडला पाांडूला! 
 
अांतू : मग तुझ्या कामाबद्दल काय म्हनाला? 
 
लवष्ट्णू : त्याच्या मालकानां म्हनां साांशगतलां य ‘जरूर लागल्यावर कळवीन’. ते ऐकलां  अन् कान कापल्यावानी 
आलो परत! 
 
अांतू : मग आता काय करू या तुझां बा? 
 
लवष्ट्णू : काय बी करा, पन काम लावा! 
 
बाळकू : अरां हो, पन एक काम हाय गड्या! पर तुझ्याच्यानां व्हनार का त्ये? 
 
लवष्ट्णू : का व्हनार न्हाई? का बैलगाडी वडायची हाय का? 
 
बाळकू : अरां, तसां न्हवां रां! आमच्या कां पनीच्या म्यॅनेजरच्या हशपसात हाये. तसां काय जड न्हाई! 
 
लवष्ट्णू : बशघतलांस का अांतू? जड बी न्हाई-चाांगलां  बी हाई, पर पर माझ्याच्यानां व्हनारां न्हाई! 
 
बाळकू : अरां, पन आमचा म्यॅनेजर लई खट्याळ हाई. 
 
लवष्ट्णू : त्यो कसा काय? त्याला काय लिगां हाईत? 
 
बाळकू : तसां न्हवां! अरां न्हाई त्या भानगडी काढतो त्यो! सारखां आपलां  बारा घांटे ‘इशतहास’ करीत असतो. 
लइ शकरकीर! 
 
लवष्ट्णू : तू मला काम लावनू बाजूला हो. मी त्येची शकरकीर बांद करून त्येला शचरशचर कराया लावीन तर 
नावाचा पाटील! 
 
अांतू : म्हांजी रां काय करणार तू? 
 
लवष्ट्णू : आठ शदसाला माझां काम सुटतांय. त्यातलांच ह् ेयाक! लावा तर खरां! होईल त्ये होईल. िेंडी तुटो 
न्हाईतर पारांबी! 
 



बाळकू : बरां तर ठरलां ! उद्या सकाळी देवाचां नाव घेऊन तयार हो. 
 
लवष्ट्णू : त्ये रां आशन कसां? 
 
अांतू : मरीआईच्या म्होरां बोकड तयार व्हतां तसां! बरां, चला आता. जमली का समदी? 
 
गणू : त्यो सोमा, भय्या, त्ये कुठां आलेत? ह्ा आपल्या सभेला त्येस्नाांबी न्येलां  पाशहजे! 
 
लवष्ट्णू : अरां कसली सभा? आपली म्हराटी मुलूख येक करन्याची व्हय? 
 
अांतू : हो! काही काही लोकाांनी लावलांय ममई येगळी कराया पाशहजे म्हनून! आपन समद्या कामगाराांनी 
बराबर आवाज उठशवला पाशहजे. ममई म्हांजी आपल्या म्हराटी मुलखाचां काळीज हाय! 
 
गणू : अरां म्हांजी कसां? 
 
अांतू : अरां म्हांजी, काळीज हाय म्हनून समद्या देहाला रगात शमळतांय! अन् देहात रगात हाय म्हनून काळीज 
चालू राहतां! तसां म्हराटी मुलखातलां  अन्न, पानी, कापूस, आशन आमी कामगार हाय म्हनून म्हमई 
चालशतया! आशन ही ममई – 
 
लवष्ट्णू : बराबर हाई! म्हमईला, आमच्या म्हराटी मुलखातनां येगळी काढताच येनार न्हाई. (भय्या व सोमा 
येतात.) आता ह्ो भय्याच साांगेल. काय भय्या? 
 
भय्या : अरे भाई, लेशकन सवाल क्या है ये तो कहो! शिर बतायेंगा! 
 
अांतू : म्हांजी आज आमी तुमाला सभेला नेणार हाय - शिवाजी पाकावर 
 

(सवव जातात.) 
 

दृश्य दुसरे 
 

(जय बालाजी केशमकल कां पनीच्या मनेॅजरचे ऑिीस. 
मुनीमजी गाणे म्हणत आहेत.) 

 
मजनीमर्ी : इशतहास हाच जगी थोर मानवा मागव दावणार ॥ धृ. ॥ 
 

शविाल जग हे शदसते सगळे । इशतहासाशवण सारेच दुबळे । 
छेदुनी अांधकार घोर । मानवा मागव दावणार ॥ १ ॥ 
 
गतकाळाला आशण परतुनी । नव्या मनुला स्िूती देऊनी । 



घडोनी जगा घडशवणार ॥ मानवा मागव दावणार ॥ २ ॥ 
 

(गाणे सांपते. इतक्यात लाडोबा शमसाळ - एक बडे व्यापारी - येतात.) 
 
िाडोबा : नमस्ते, मुनीमजी. 
 
मजनीमर्ी : नमस्ते, नमस्ते, लाडोबा महाराज! यावां. 
 
िाडोबा : आपल्याला गाण्याचीही कला अवगत शदसते. िारच सुांदर! पण मुनीमजी, एक ओळ मी बाहेरून 
ऐकली. पण शतचा काही अथव समजला नाही बुवा! 
 
मजनीमर्ी : अथव न कळण्याचां कारण तुमचां इशतहासाचां ज्ञान कच्चां आहे. 
 
िाडोबा : म्हणजे कसां काय? जरा नीट समजावनू साांगा! 
 
मजनीमर्ी : हे पाहा शमस्टर शमसाळ, जगात शनरशनराळे वाद आहेत आशण वादीही आहेत! म्हणजे, 
लहसावादी, अलहसावादी, बांडवादी, क्राांशतवादी, चरखावादी, खादीवादी आशण सवांमध्ये मीही एक आहे. 
आशण तो म्हणजे इशतहासवादी. 
 
िाडोबा : कसां पटणार? कारण मी व्यापारवादाखेरीज इतर कोठल्याच वादाचा अभ्यास केला नाही. 
 
मजनीमर्ी : अहो लाडोबा, परांतु आपल्या व्यापारवादाला देखील इशतहास आहे. 
 
िाडोबा : म्हणजे कसे? 
 
मजनीमर्ी : अहो, आपल्या व्यापारवादाचाच इशतहास घ्या ना. इांग्रज लहदुस्थानात आले, ते कसे आले? 
 
िाडोबा : कसे? तुम्हीच साांगा? 
 
मजनीमर्ी : अहो महाराज! एका हाती तराजू शन एका हाती तलवार घेऊन आले. िार दूर किाला? आमचा 
इशतहास पाहा ना! ज्या जशमनीवर आमचा पाय पडला, शतथां तो पाताळात गेला. पटलां? 
 
िाडोबा : नाही बरां! 
 
मजनीमर्ी : नाहीच पटणार! कारण तुम्हाला इशतहास कळत नाही. 
 
िाडोबा : अहो, पण पाय पाताळात गेला म्हणजे काय? 
 



मजनीमर्ी : ह्ा मुांबईत आम्ही िांभर वषांपूवी आलो. मूळ भाांडवल दोरी लोटा. मग पुढां व्याज बट्टा, आशण 
आज ह्ा कां पनीचा मोठा भागीदार! तेव्हा ऐशतहाशसक काळात इथां रुतलेला आमचा पाय केव्हाच शनघणां 
िक्य नाही. आशण म्हणूनच मी म्हणतो की कोणत्याही वादापेक्षा इशतहासवाद हाच श्रेष्ठ! पटलां  का! 
 
िाडोबा : नाही बरां! उगाच खोटां किाला साांग?ू 
 
मजनीमर्ी : बरां, आता आपल्या घटना सशमतीचांच घ्या. आपल्या घटना सशमतीनां भारताचा ध्वज 
अिोककालीन नीलचक्राांशकत असावा हे किावरून साांशगतलां? 
 
िाडोबा : किावरून? 
 
मजनीमर्ी : अहो, इशतहासावरून! नाही तर काय आपल्या घटनासभेचे मेंबर अिोककालीन आहेत? 
म्हणूनच मी म्हणतो, साऱ्या वादात इशतहास हाच श्रेष्ठ आहे. पटलां? 
 
बाळकू : (प्रविे करून) रामराम साहेब! 
 
मजनीमर्ी : कोण बाळू का? काय पाशहजे? 
 
बाळकू : आपल्या हशपसात एक मानूस कमी हाय. तवा मी एक आनला हाय! 
 
मजनीमर्ी : अच्छा! घेऊन ये पाहू. (बाळकू शवष्ट्णूला हाक मारतो.) 
 
लवष्ट्णू : रामराम िटेजी! 
 
मजनीमर्ी : रामराम! काय तुझां नाव? 
 
लवष्ट्णू : माझां नाव शवष्ट्णू. 
 
मजनीमर्ी : शलशहता वाचता येतां का तुला? 
 
लवष्ट्णू : हो, येतां आपलां  पोटापुरतां! 
 
मजनीमर्ी : पोटापुरतां म्हणजे! 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी वाचायपुरतां हो! मऱ्हाटी! 
 
मजनीमर्ी : असां असां! पण शिकलास शकती तू? 
 
लवष्ट्णू : मराठी पाचवी पास! 



 
मजनीमर्ी : बरां, एखाद्या शवषयात प्रावीण्य वगैरे? 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी? 
 
मजनीमर्ी : कोणत्या शवषयात चाांगले माकव  शमळाले तुला? भगूोल, गशणत, इशतहास? 
 
लवष्ट्णू : अँ... इशतहास! 
 
मजनीमर्ी : असां का? छान! बरां, मग तू आजपासून कामावर रुजू झालास! कारण इशतहासाचा अभ्यास 
केलेला माणूस मला िार जवळचा वाटतो. माणसानां इशतहासाला धरून स्पष्ट बोलावां. पटलां? 
 
लवष्ट्णू : हो, पटलां ! 
 
मजनीमर्ी : पटणारच! कारण इशतहासाचा अभ्यास! बरां, बाळकू, शवष्ट्णूला कां पनीच्या कामाची माशहती दे. 
दामल्याांना साांगनू आजची हजेरी माांड. जा. 
 

(दोघेही रामराम करून जातात.) 
 
िाडोबा : हा आपला नवीन नोकर वाटतां? 
 
मजनीमर्ी : हो. आहे की नाही चुणचुणीत? हां! बरां, बोला तुमचां काम. 
 
िाडोबा : असां साांगा, तुमच्या कां पनीत एखादां नवीन औषध तयार आहे का? 
 
मजनीमर्ी : अहो लाडोबा, बाहेर नवीन रोग आल्याशिवाय नवीन औषध कसां तयार होणार? रोग तयार की 
औषध तयार! पटलां? 
 
िाडोबा : अहो, मग मी काय करू? 
 
मजनीमर्ी : तुम्हीही एखादा रोगाांचा कारखाना खोला! 
 
िाडोबा : तसां नाही हो! माझे सवव स्टोअसव हल्ली नीट चालत नाहीत, मग मांदीनां म्हणा लकवा... 
 
मजनीमर्ी : अिक्तपणामुळे म्हणा! असांच ना? खरां साांग?ू तुमच्या त्या सवव स्टोअसवना रोग झालाय. आशण 
त्यावर आमच्याकडे औषधही तयार आहे. 
 
िाडोबा : औषध तयार आहे? मग साांगा पाहू? 
 



मजनीमर्ी : अहो, त्या स्टोअसवना एक ‘बी. एम्.’चां, ‘मेड एन वॉर टाइम इांशडया’चां एक इांजेक्िन देऊन 
टाका. म्हणजे तुमचे स्टोअसव चालतील, एवढांच नाही तर ते घोड्यासारखे पळत सुटतील. 
 
िाडोबा : अहो, पण ते ‘बी. एम्.’चां इांजेक्िन काय आशण ते स्टोअसवना द्यायचां कसां? 
 
मजनीमर्ी : तुमचा इशतहास कच्चा आहे म्हणतो ते एवढ्याचकरता. गेल्या पाच-सहा वषांचा इशतहास 
शवसरला वाटतां? 
 
िाडोबा : माझ्या नाही ध्यानात आलां? 
 
मजनीमर्ी : अहो, गेल्या पाच-सहा वषांच्या काळात अशखल व्यापाऱ्याांनी हे ‘बी. एम्.’ इांजेक्िन जसां शदलां  
तसां. 
 
िाडोबा : अहो, पण हे ‘बी. एम्.’ आहे तरी काय? 
 
मजनीमर्ी : अहो, ‘बी’ म्हणजे ‘ब्लॅक’ आशण ‘एम्’ म्हणजे ‘माकेट’, पटलां? द्या तुमची ऑडवर! 
 
िाडोबा : (एक कागद देत) ही आमची ऑडवर. माल उद्याच पाठवा आशण ‘बी. एम्.’ करता केव्हा येऊ? 
 
मजनीमर्ी : परवा या! बरां, नमस्ते. या. 
 
िाडोबा : नमस्ते. (जातो.) 
 
मजनीमर्ी : शवष्ट्ण!ू ए शवष्ट्ण!ू (शवष्ट्ण ूयेतो.) हे पहा, आम्ही आता जरा बाहेर जात आहोत. तू इथांच थाांब आशण 
पाच वाजता घरी जा. (मुनीमजी जातो.) 
 

(कटाव) 
 

शवष्ट्ण ूकामावर रुजू जाहला । मुनीमजीकडे राब ूलागला । 
पशर एक समय अचानक आला । जोडून मुांबई महाराष्ट्राला । 
सांयुक्त महाराष्ट्र करण्याला । महाराष्ट्रीय तरुण जागला । 
धशनक उभे झाले शवरोधी बाजूला । मुांबईसाठी वाद माजला । 
तुम्ही शचत्त ठेवनू स्स्थर । ऐका प्रकार । पुढे घडलेला ॥ 

 
दृश्य शतसरे 

 
मजनीमर्ी : (हातात वृत्तपत्राांचे भेंडोळे आहे. हातवारे करीत रागाने पाय आपटीत प्रविे करतो.) म्हणे मुांबई 
महाराष्ट्राची! याांच्या बापानां ठेवलीय!! शवष्ट्ण!ू कुठां गेला हा? 
 



लवष्ट्णू : जी ऽ आलो न्हवां का िटेजी! 
 
मजनीमर्ी : पांखा सुरू कर अगोदर. 
 
लवष्ट्णू : पांखा कालच बांगल्यावर नेला न्हवां! 
 
मजनीमर्ी : ठीक. तू हातानांच घाल वारां! जरा जोरानां! 
 
लवष्ट्णू : काय झालां  िटे आज? वाईच गरम पडलयां? 
 
मजनीमर्ी : हो. जरा पाय चेप! 
 
लवष्ट्णू : (एका हातानां पाय चेपीत दुसऱ्या हातानां वारां घालतो.)पर एकाएकी आज असां कसां बरां झालां ? 
 
मजनीमर्ी : जरा डोकां  बी दाब. काय हे? म्हणे मुांबई...! 
 
लवष्ट्णू : आ?ँ एकदम मुांबई? 
 
मजनीमर्ी : हो, तू पाय चेप! म्हणे मुांबई महाराष्ट्राची! 
 
लवष्ट्णू : अरां देवा रां! मुांबई महाराष्ट्राची! 
 
मजनीमर्ी : मुळीच नाही. मुांबई आझाद! तू डोकां  दाब! 
 
लवष्ट्णू : आशण पाय? 
 
मजनीमर्ी : पायही चेप आशण थोडा चहा आण! 
 
लवष्ट्णू : आशण वारां? 
 
मजनीमर्ी : वारांही घाल! आम्ही शवरोध करणार!! 
 
लवष्ट्णू : (थोडे पाय, थोडे डोके चेपतो, जरा वारा घालतो.) िटेजी, मला जर देवानां दहा तोंडाांचा, वीस 
हाताांचा शन चाळीस पायाांचा रावण केला असता तर बरां झालां  असतां! 
 
मजनीमर्ी : रावण? ते का? थोडी तपकीर काढ! 
 
लवष्ट्णू : (तपकीर काढीत) म्हांजी इस हातानां वारां घातलां  असतां, डोकां -पाय चेपलां  असतां शन चाळीस पायानां 
चा, कािी, सोडा, बरि आणलां  असतां! 



 
मजनीमर्ी : आशण दहा तोंडाांनी आम्हाला शगळून टाकलां  असतां! घाल ती तपकीर माझ्या नाकात! 
 
लवष्ट्णू : (मुनीमजीच्या नाकात तपकीर घालतो.) आज असां का बरां झालां  तुम्हाला? 
 
मजनीमर्ी : काय रे झालांय मला? 
 
लवष्ट्णू : न्हवां, भतू लागल्यावानी हो! 
 
मजनीमर्ी : तू डोकां  दाब गद्धध्या! आमचां म्हणणां आहे मुांबई आझाद, आझाद आहे! 
 
लवष्ट्णू : जय बजरांग बली! आता मातर खरांच भतू! 
 
मजनीमर्ी : तुझ्या बोडक्याचां भतू गाढवा! मला जे काही झालां  आहे ते बरोबर आहे! 
 
लवष्ट्णू : अगदी इशतहासाला धरून झालां य म्हणा ना! 
 
िाडोबा : (प्रविेून) नमस्ते िटेजी! का हो? डोकां शबकां  दुखतांय की काय? 
 
मजनीमर्ी : अहो, माझां डोकां  दुखत नाही, ते भडकलां  आहे! 
 
िाडोबा : का हो, असां काय झालां  एकाएकी? 
 
मजनीमर्ी : अहो, महाराज, तात लागली आहे गळयाला! तुम्ही आजची वतवमानपत्रां वाचलेली शदसत 
नाहीत? 
 
िाडोबा : म्हणजे? काही महववाची - औषधावर कां रोल बसल्याची - बातमी आहे की काय? 
 
मजनीमर्ी : मेंदूवर कां रोल ठेवनू नीट ऐका. सांयुक्त महाराष्ट्र पशरषदेनां आमचा शनषेध केला! मुांबई 
महाराष्ट्रातच राशहली पाशहजे अिी जोरदार मागणी केली आहे - आशण म्हणे, या मागणीला आम जनतेचा 
जोरदार पालठबा आहे! 
 
िाडोबा : मग मात्र कठीण प्रसांग आहे! अहो, सकाळी माझ्या ध्यानातच आलां  नाही हे, कारण... 
 
मजनीमर्ी : कारण हा तुमचा इशतहासशवषयीचा... 
 
िाडोबा : मूखवपणा! असांच ना? 
 
मजनीमर्ी : तसां कसां मी म्हणू? 



 
िाडोबा : मग आता आपण अशखल व्यापारी जन-आपला सांघ-काय करणार? 
 
मजनीमर्ी : आपण आपली सवव बुद्धी, सवव सांपत्ती, सवव िक्ती पणाला लावनू मुांबईचा बचाव करणार! 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी मुांबईला कोन शगळून टाकनार हाय म्हणता? 
 
मजनीमर्ी : काय रे शवष्ट्णू? तुला तरी पटतां का हे? 
 
लवष्ट्णू : काय म्हनला? 
 
मजनीमर्ी : हे सांयुक्त महाराष्ट्र पशरषदवाले म्हणतात, की ‘मुांबई महाराष्ट्रात असावी’ आशण म्हणे ‘या 
मागणीला सवव कामगाराांचाही पालठबा आहे.’ साांग पाहू, मुांबई कोणाची? 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी मला नीट साांगा बघ.ू 
 
मजनीमर्ी : अरे, म्हणजे मुांबई मराठी मुलखात असावी की वगेळी स्वतांत्र असावी? 
 
लवष्ट्णू : अहो, हे काय शवचाराय पाशहजे? मुांबई मराठी मुलखाचीच! आमचीच! पटलां  का तुम्हाला? 
 
मजनीमर्ी : नाही पटलां ! 
 
लवष्ट्णू : कारण - तुमचा इशतहास कच्चा! 
 
मजनीमर्ी : गाढवा! माझा इशतहास कच्चा? तोंड साांभाळून बोल! 
 
लवष्ट्णू : बरां, तुम्ही नीट साांगा, मुांबई शनराळी, आझाद, का मागता ते? 
 
मजनीमर्ी : त्याला हजारो कारणां देता येतील. मी जे म्हणतो की मुांबई स्वतांत्र राशहली पाशहजे, ते िांभर टके्क 
सत्य आहे. मी वाटेल ती पैज लावायला तयार आहे. 
 

(शखिातले नोटाांचे पुडके काढून टेबलावर आपटतो.) 
 
लवष्ट्णू : पैज लावा खरां! पन स्वतांत्र किी आशन का हे पटवनू द्याया हवां! 
 
मजनीमर्ी : हो! हो! तू जर नीट बोलणार असिील तर अगदी इशतहासाला धरून पटवनू देतो तुला! 
 
लवष्ट्णू : पर जी गोष्ट खरी हाय त्या बाबतीत मला वाकडां बोलायचां कारन काय? 
 



मजनीमर्ी : काय रे? खरां आहे, सत्य आहे, ह्ा कुणाला गप्पा मारतोस? म्हणजे तू एवढा खरा आशण आम्ही 
खोटां बोलतो? 
 
िाडोबा : पण िटेजी, दोघेही शचडू नका. एकमेकाांना पटवनू द्या. 
 
मजनीमर्ी : हो. हो. कबूल, पण इशतहासाला धरून बोललां  पाशहजे, इशतहासाला धरून प्रश्न शवचारला 
पाशहजे... पटलां? 
 
लवष्ट्णू : हाां! पर कुनी कुनावर शचडायचां न्हाई! 
 
मजनीमर्ी : ठीक आहे. मी म्हणतो, मुांबई ही महाराष्ट्राची नाही. ती मुळातच वगेळी आहे ह्ाला भरभक्कम 
पुरावा आहे. 
 
लवष्ट्णू : कसला पुरवा म्हनता? 
 
मजनीमर्ी : इांग्रजाांनी ह्ा मुांबईला बेट म्हटलां  आहे बरां... द्वीपकल्प म्हटलेलां  नाही. 
 
लवष्ट्णू : इांग्रजाांचां असां हाय. 
 

(िावणी) 
 

तहान लागली एका कोल्ह्ाला । पाणी शपयाला गेला । 
नदीच्या मोठ्या डोहात । भर दोपारच्या अमलात ॥ १ ॥ 
 
(गाणे चालू असता सोमा, भय्या, दामले वगैरे लोक येतात.) 
कोल्ह्ाचा तोल तवा गेला । पाय शनसटला । 
खाशल तो पडला त्या पाण्यात । आला मग मरायच्या बेतात ॥ २ ॥ 

 
िाडोबा : बरां, त्याचां काय इथां? 
 
लवष्ट्णू : कोल्हा जवा पाण्यात बुडाया लागला तवा त्यानां केली वरडाया सुरवात ‘मला काडा न्हायतर जग 
बुडांल!’ हे ऐकून एका ितेकऱ्यानां त्याला भाईर काढला आशण इचारलां , ‘कसां जग बुडनार?’ म्हणून कोल्हा 
म्हनाला, ‘अवो, मी मेलो असतो तर मला जग बुडलां च असतां!’ 
 
िाडोबा : अरे, पण तू साांगतोस त्याचा आशण मुांबई बेटाचा सांबांध काय? 
 
लवष्ट्णू : अवो, इांग्रजाांनी त्या कोल्ह्ावानी मुांबईला बेट म्हटलां ! पर इांग्रज यायच्या आधी ही मुांबई 
महाराष्ट्रातच व्हती! 
 



मजनीमर्ी : म्हणजे मुांबई बेट असां इांग्रजाांनी आपल्या िायद्यासाठी म्हटलां  म्हणतोस, ते का? 
 
लवष्ट्णू : अवो, इांग्रज चोर होते! 
 
मजनीमर्ी : मग या चोराांना तुम्ही इकडां येऊच का शदलां? आशण चोराांनी दोनि ेवष े तुमच्यावर राज्य कसां 
केलां? 
 
लवष्ट्णू : आमी न्हाई येऊ शदलां  बरां का! इांग्रज पशहलां  सुरतेला आलां ! आशन दोनि ेवषात आम्ही दोनि ेबांडां 
केली. 
 
मजनीमर्ी : अरे काय बाता ठोकतो आहेस? जरा इशतहासाला धरून बोल. 
 
लवष्ट्णू : अवो बाता न्हवां! अठराि ेसव्वीसपासनां ते एकोणीसि ेिचेाळीसच्या खलािाांच्या बांडापत्तर वषाला 
एक बांड! वाचा जरा इशतहास! 
 
िाडोबा : अहो िटेजी! हा तुमचा नोकर तुमचा अपमान करतोय! 
 
मजनीमर्ी : (जळिळत) मग काय करूया! तो इशतहासाला धरून बोलतोय. बरां, शवष्ट्ण,ू 
 

आता कायद्यानां बोला । साांगा आम्हाला । 
धनी कोण या मुांबईला? ॥ 

 
लवष्ट्णू : आमची मुांबई । कुणाची नाही । सवाल उलटा किाला ॥ १ ॥ 
 
मजनीमर्ी : अरे पण... 
 

नाना भाषेची । अनांत जातीची । 
तूच मागिी किी शहला? ॥ 

लवष्ट्णू : जिी गरुडाला पांखां । आशण वाघाला नखां। 
 तिी ही मराठी मुलखाला ॥ २ ॥ 
 
मजनीमर्ी : पण इथां अनेक प्राांतातले लोक शपढ्यान शपढ्या येऊन राशहले ते का? 
 
लवष्ट्णू : का कुणाला ठावां? आमी कवा पत्र धाडलां  हुतां कसांबी करून याच म्हनून? 
 
मजनीमर्ी : इशतहासाला धरून बोल! आमच्या शपढ्यान शपढ्या इांथ खपल्या ते िुकटच वाटतां? 
 
लवष्ट्णू : मग तुम्ही साांगा, दोनि ेवषं इांग्रज हतां राशहले ते िुकटच का? जसां ते, तसां तुमी! 
 



मजनीमर्ी : अरे पण... 
 

आम्ही येऊन मुांबईला । व्यापार वाढवला । 
पैसा पेशरला का बोला? ॥ 

लवष्ट्णू : नदीला बगळा । जमून सगळा । 
 टपून बसतो किाला? ॥ ३ ॥ 
 
िाडोबा : अहो, हा तुम्हाला बगळा म्हणतोय! 
 
मजनीमर्ी : शवष्ट्ण्या! आम्ही बगळे? 
 
लवष्ट्णू : शचडायचां नाही असां ठरलां य! आशन इशतहासाला धरून काय त्ये इचारा! 
 
िाडोबा : अरे, पण िटेजींना वाटेल ते बोलतोस म्हणजे काय? 
 
मजनीमर्ी : शिवाय आम्ही इथां येऊन... 
 

तोंड पैिाचां सोडलां  । कारखानां काढलां  । 
वैभविाली केली शहला ॥ 

लवष्ट्णू : आकाि माझां । धरणी माझी । 
 किी द्यावी ही उपऱ्याला? ॥ ४ ॥ 
 
मजनीमर्ी : काय आम्ही उपरे? आम्ही येऊन मोठमोठ्या इमारती बाांधल्या, रस्ते केले, शगरण्या सुरू केल्या, 
बाजारपेठ उघडली, आशण तुम्ही मराठी लोक शहच्यावर आपला हक्क साांगता तो का? मग आम्ही का साांग ू
नये? इशतहासाला धरून बोल! 
 
लवष्ट्णू : मग आता तुमीच साांगा, इांग्रजाांनी बी हतां आगीनगाडी आनली, कारखानां काढलां , बाजारपेठ 
उघडली, तारखातां सुरू केलां , आशण दोनि ेवषं राज्य केलां . मग त्याांनी लहदुस्थानावर आपला हक्क का साांग ू
नये? 
 
िाडोबा : वा, वा, वा! तसां कसां साांगता येईल? ते परक्या देिाचे होते. 
 
मजनीमर्ी : आशण आम्ही आमचां घरदार सोडून, आमचां सगळां  घेऊन इकडां आलो ते का? 
 
लवष्ट्णू : तुमीच साांगा का ते! 
 
मजनीमर्ी : साांग की आता तूच! 
 
लवष्ट्णू : शचडायचां न्हाई बरां का, आमाला लुटायला! 



 
िाडोबा : अरे, तुझ्या शजभेला हाड आहे की नाही? िटेजीला लुटारू म्हणतोस? 
 
मजनीमर्ी : शवष्ट्ण!ू आम्ही लुटारू? तू इशतहासाला धरून बोलतोस? काय रे, तुम्हाला आम्ही कसे लुटतो? 
 
लवष्ट्णू : मराठ्याांनी सुरत लुटली तसांच! थोडा िरक हाय! मराठ्याांनी सुरत लुटली हत्यार घेऊन. तुमी 
आमाला लुटलां  भाांडवल घेऊन! पटलां? 
 
मजनीमर्ी : काय पटलां  काय? काय वाटेल ते बोलतोस तू! 
 
लवष्ट्णू : पर मी इशतहास सोडलाय का? 
 
मजनीमर्ी : ते पूवीचां काही असलां  तरी आम्ही आहोत म्हणून मुांबई, मुांबई आहे; नाही तर सातारा झाला 
असता सातारा! सगळी घाण! – 
 

आम्ही हौिी रांशगले । उद्योगवाले । 
आम्हावीण िोभा नाही शहला ॥ 

लवष्ट्णू : जसा लपगळयाला लपजरा । गाढवाला अांबारी । 
 बालिग िोभतां घुबडाला ॥ ५ ॥ 
 
िाडोबा : आता मात्र कहर झाला. अहो, हा तुम्हाला लपगळा, गाढव, घुबड, काय वाटेल ते म्हणतोय! 
 
लवष्ट्णू : मुनीमजी, इशतहासाला धरून शवचारा! 
 
मजनीमर्ी : चुलीत गेला तुझा इशतहास! तू इशतहासाला धरून बोलतोस? 
 
लवष्ट्णू : आशण परत शचडायचां नाही म्हनून तुमी कबूल केलेलां  हाय! 
 
मजनीमर्ी : (जळिळत) अरे, पण जरा जपून बोल! 
 
िाडोबा : अहो, तो तुम्हाला काय वाटेल ते बोलतो, आशण तुम्ही ते ऐकून घेता. चाांगलां  कान धरून शवचारा. 
 
मजनीमर्ी : (लाडोबाला एकीकडां) कसा शवचारू? मी घुबड कसा हा ऐशतहाशसक प्रश्न आहे का? तुम्हीच 
शवचारा पाहू. 
 
िाडोबा : मी काय शवचारू? मला नाही शवचारता येणार. 
 
मजनीमर्ी : हां! तर शवष्ट्ण,ू ही मुांबई अगोदर वगेळी होती, पण... 
 



आम्ही पववत िोडून । बोगदे पाडून । 
जोडली मुांबई देिाला ॥ 

लवष्ट्णू : चाकावर मािी । बसून खािी । 
 रथ चालवील का बोला? ॥ ६ ॥ 
 
मजनीमर्ी : म्हणजे? बोगदे कुणी काढले? 
 
लवष्ट्णू : तुमी? अवो तुमचा जीव तुम्हाला जड होतोय. पोटचां पोर कडेवर घेता येत न्हाई. मग दगडाची पाटी 
किी घेनार? 
 
मजनीमर्ी : (शचडून) म्हणजे राबला तुम्ही. पण पैसा कुणाचा? 
 
लवष्ट्णू : अवो, आमीच सुरुां ग ठासला, पेशटवला, खडक िोडला... 
 
मजनीमर्ी : हो, हो. म्हणजे काम केलां ., पण पैसा आमचा होता हे शवसरून चालणार नाही. 
 
लवष्ट्णू : पैसा?... 
 

अहो दोरी लोटा । सोटा लां गोटा । 
भाांडवल घेऊन इकडां आला ॥ 

मजनीमर्ी : ऋषीचां कूळ । आशण नदीचां मूळां  । 
 िुकट पाहसी किाला? ॥ ७ ॥ 
 
बरां ते जाऊ दे. ही वीज आम्ही बनवनू इथपयंत आणली, शतला खेळशवली आशण म्हणून ह्ा मुांबईचां वैभव 
वाढलां . 
 
लवष्ट्णू : तुमी? वीज बशनवली? किी, शन कुठां? 
 
मजनीमर्ी : अरे, मुळिीला एक धरण बाांधलां ! 
 
लवष्ट्णू : किाचां? 
 
मजनीमर्ी : किाचां म्हणजे? पाण्याचां! 
 
लवष्ट्णू : पाण्याचां न्हव! रक्ताचां! 
 
िाडोबा : काय माणूस आहे हा! 
 
मजनीमर्ी : ए शवष्ट्णू! रक्ताचां धरण कसां रे? 



 
लवष्ट्णू : मुळिीचां धरण बाांधताना म्हाराष्ट्राची हजारो एकर शपकाऊ जमीन गेली. ऐांिी गावाांचा उठावा झाला. 
हजारो कुटुांबाांच्या प्रपांचाांचां वाटोळां झालां ! म्हांजी महाराष्ट्राच्या रक्ताची वीज तयार होऊन मुांबईला आली. 
शगरण्या, कारखानां, आगीनगाडी चालव ू लागली. आशन शिवाय समदा मराठी कामगार हतां आपलां  
उरल्यालां  रक्त आशटवतोय. पटलां? 
 
मजनीमर्ी : तू काय वाटेल ते साांगतोस! मला लेक्चर नाही पटत तुझां. तू त्या शिवाजी पाकव च्या 
कॉन्िरन्सला गेला होतास वाटतां? 
 
लवष्ट्णू : बरां असां साांगा... 
 

इांदूर बडोदा । माळवा समदा । 
मागावा का आम्ही साांगा मला? ॥ 

मजनीमर्ी : तसां कसां होईल? ते कोण देईल? 
 पचेल ते खावां पोटाला ॥ ८ ॥ 
 
मग साांगा, आम्ही आमच्या प्राांतात आलेल्या त्या महाराष्ट्रीय राजाांना काय करावां? त्याांना काय हकलून 
द्यावां? 
 
लवष्ट्णू : हाकलू शबकलू नका. हळू पकडून म्हिीच्या डब्यात घालून पासवल करा. 
 
मजनीमर्ी : म्हणजे काय करणार रे? 
 
लवष्ट्णू : असां करणार, की शतकडच्या शतकडां त्यास्नी राणीच्या बागेत नेऊन ठेवनार! पटलां? (जमलेले 
दामले, बाळकू, सोमा, भय्या वगैरे ‘पटलां , पटलां , हे मात्र सवांना पटलां ,’ असे म्हणतात.) हां! त्या 
ऐतखाऊस्नी शहकडां आनायचां पटलां ! मग इथल्या चोरास्नी शतकडां पाठवायचां पटलां  का? 
 
मजनीमर्ी : पण मला नाही पटलां ! 
 
लवष्ट्णू : कसां पटणार? चोराला चाांदण्याची हुरहूर! 
 
सोमा : पर शवष्ट्णू! मुांबई मराठी मुलुखाला जोडली तर मी म्हणतो, भय्यासारख्या बाहेरच्या लोकाांस्नी तुमी 
हाकलून लावणार की काय? 
 
भय्या : हाां भाई! सवाल तो ठीक है! 
 
मजनीमर्ी : मग दे उत्तर! या सवव परप्राांतीयाांना तुम्ही बेकार करणार? 
 



लवष्ट्णू : तसां न्हाई मुनीमजी. शहकडां काम करून पोट भरायसाठी जे आल्यात, त्यास्नी इथनां जायचां कारण 
न्हाई. एवढांच न्हवां तर तुम्ही त्येंची आशन आमची जी दिा केलीया, ते समदां बदलून इथां समद्या लोकाांस्नी 
सुख शमळायपाईच आमी मुांबई मराठी मुलुखात जोडाया मागतो! जसा तुमचा महागुजरात झाला तरी 
अहमदाबादाचा मराठी कामगार शतथांच राहील, तसांच इथां समदां राहू िकत्यात. 
 
मजनीमर्ी : पण आमचां म्हणणां आहे की आम्ही या मुांबईत बहुसांख्याक आहोत म्हणून– 

पुढची यादवी । आता टळावी । 
वगेळी करावी मुांबईला ॥ 

लवष्ट्णू : उवासाठी डोकां  । जाळावां पाक । 
 हे कसां पटणार कुणाला? ॥ ९ ॥ 
 
मजनीमर्ी : काय म्हणालात? 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी एखाद्या माणसाच्या डोक्यात उवा झाल्या म्हांजी काय त्यानां डोकां  जाळावर होरपळावां काय? 
 
िाडोबा : अहो, हा गाढव तुम्हाला उवा, शलखा, काय वाटेल ते बोलतोय! 
 
लवष्ट्णू : िटेजी, मला इशतहासाला धरून काय बी इचारा! 
 
मजनीमर्ी : मग तुला काय म्हणायचां आहे? यादवी होऊ नये, प्राांताप्राांतात भाांडण लाव ूनये म्हणून आम्ही 
मुांबई वगेळी मागतो हे काय खोटां आहे? ... 
 

आम्ही ठोकून आरोळी । मागतो वगेळी । 
आझाद मुांबई किाला? 

लवष्ट्णू : शचडवनू कोंबडां । लावनू झोंबडां । 
 दुरून गमजा बघायला ॥ १० ॥ 
 
िाडोबा : कहर झाला आता. अहो, हा तुम्हाला धडधडीत दांगेखोर म्हणतोय! 
 
लवष्ट्णू : मी इशतहासाला धरून बोलतोय! 
 
मजनीमर्ी : कसला तुझा बोडक्याचा इशतहास? इशतहासात काय आम्ही दांगे लावलेले आहेत? 
 
लवष्ट्णू : मग साांगा! मागां झालेला दांगा त्या इांग्रजाांनी शन भाांडवलदाराांनी लावला. त्यात हजारो कामगाराांचा 
शन गरीबाांचा सत्यानाि झाला. आता परत आझाद मुांबई मागून तुमी मलबार शहलवर बसणार आशण आमचा 
मुडदा पाडणार? 
 
मजनीमर्ी : म्हणजे आम्ही आझाद मुांबई माशगतल्यानां दांगे होणार? आशण आम्ही गांमत पहाणार? 
 



लवष्ट्णू : मग असां साांगा, मागां झालेल्या दांग्यात एखादा शगरणीमालक, एखादा कारखानदार, तुमचा मोठा 
मशॅनजर, मेलाय का? 
 
िाडोबा : तू जरा जपून बोल! तू िटेजीला दांगेखोर, लुटारू, काय वाटेल ते बोलायला लागलास? 
 
मजनीमर्ी : हे पाहा, तुम्ही जर भलताच हट्ट धरून बसला तर आम्ही आमच्या शगरण्या, कारखाने, आमचां 
सवव भाांडवल... 
 

आम्ही सारांच घेऊ । शनघून जाऊ । 
कसां जगाल तुम्ही साांगा मला ॥ 

 
लवष्ट्णू : ते तुमचां सारां – 

आम्ही ताब्यात घेऊ । परत चालव ू। 
खुिाल जावां पांढरीला ॥ ११ ॥ 

 
िाडोबा : हा माणसू काय बोलतोय तरी काय? किाची पांढरी? 
 
लवष्ट्णू : हो! म्हांजी िवेटचां इठ्ठलाचां दिवन बी होईल शन इमान बी शमळांल. 
 
िाडोबा : पांढरीला कसलां  शवमान? 
 
लवष्ट्णू : अवो, टाटाचां न्हवां! तुकाराम महाराजास्नी शमळालां  ते. अड्डाच हाय शतथां. 
 
मजनीमर्ी : हा माणूस अगदीच हे आहे. शबलकूल काही पटवनू घेत नाही. तुम्ही साांगा पाहू मांडळी! सोमा, 
तुझां काय म्हणणां आहे? आमचां म्हणणां तुम्हाला पटतां का? 
 
सोमा : शवष्ट्णूचां म्हणणां बराबर हाय! जसा बडोदा गुजराथमधनां वगेळा करता येणार नाही, तसांच मुांबई 
आझाद होऊ िकणार नाही. 
 
भय्या : ठीक बात! जैसा कानपूर नहीं आझाद हो सकता, वैसी बांबई! और हम मजदूरों को डरने की क्या 
बात है? शवष्ट्णू तो शबलकूल सच कहता है। 
 
मजनीमर्ी : अरे, तू तर घाटीच. 
 
दामिे : पण िटेजी! माझां देखील असां म्हणणां आहे की मुांबई आझाद केली तर यादवी माजण्याचा सांभव 
आहे. ती महाराष्ट्राला जोडणां हे इशतहास, भगूोल, सांस्कृती, आर्षथक व्यवस्था या सवाला धरून आहे आशण 
शवष्ट्णूनां ते आपल्या भाषेत पटवनू शदलांय बुवा आपल्याला! 
 
मजनीमर्ी : लाडोबा! पाशहलेत सगळे? तुम्ही साांगा पाहू त्याांना! 



 
िाडोबा : मी खरा महाराष्ट्रीय आहे. माझ्या अांगात महाराष्ट्राचे रक्त खेळत आहे. मी महाराष्ट्राच्या 
अांगाखाांद्यावर खेळलो आहे, वाढलो आहे. परांतु शमत्र हो! आज आपला लहद देि भयाण अिा अडचणीच्या 
दयामधून मागव काढीत आहे. आज देिापुढे काश्मीर, हैद्राबाद, महागाई, चलनवाढ, सांप वगैरेसारखे प्रश्न 
वा वासून उभे आहेत. अिा वळेी आपण सांयुक्त महाराष्ट्रासह मुांबईचा प्रश्न या वळेी उपस्स्थत करून 
राष्ट्राच्या अडचणीत भर घालू नये. शनदान आणखी दहा वषं तरी या बाबतीत काही बोलू नये असां आमचां 
प्रामाशणक मत आहे. 
 
मजनीमर्ी : िाबास लाडोबा! बघ शवष्ट्णू! लाडोबा एक महाराष्ट्रीय असून कसा शनणवय शदला? 
 
लवष्ट्णू : अवो शनणवय कसला? ही महाराष्ट्रािी बेइमानी हाय! 
 
मजनीमर्ी : शवष्ट्ण!ू तू लाडोबाांना बेइमान म्हणून त्याांचा अपमान करीत आहेस. तू इशतहासाला धरून बोल! 
ही बेइमानी किी? 
 
लवष्ट्णू : अवो, सूयाजी शपसाळानां केली तिी! 
 
िाडोबा : हा माझा अपमान आहे. मला सूयाजी शपसाळ म्हणतो म्हणजे काय? 
 
लवष्ट्णू : शचडायचां नाही साहेब. 
 
िाडोबा : पण तुला शदसत नाही काय? देिाची शकती भयांकर पशरस्स्थती आहे आज! 
 
लवष्ट्णू : ते मला कळतां! लोकाांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आला, लोकाांच्या कोणत्याबी मागणीचा प्रश्न आला, 
की भाांडवलदाराांच्या तोट्याचा प्रश्न येतो. आशण ह्ो तोट्याचा प्रश्न आला की झाली पशरस्स्थती भयांकर, 
‘जय अलख शनरांजन’ म्हणून उभी! 
 
िाडोबा : अरे, पण आज अगोदर देिाचे दोन तुकडे झालेत, त्यात तुम्ही महाराष्ट्र, कनाटक, आांध्र, केरळ, 
गुजराथ असे तुकडे पाडून देिात अनथव शनमाण करणार आहात! 
 
लवष्ट्णू : मुनीमजी म्हणत्यात मुांबईचा तुकडा वगेळा करा तसां आमी कुठां म्हनतुया? आम्ही म्हनतुया हे असां 
नवां प्राांत बनवनू समद्या लोकाांची एकी करा! 
 
मजनीमर्ी : (शचडून) बरां, बरां िार झालां  आता. माझ डोकां  दुखायला लागलां य! तू जा आता कामाला. 
चालता हो. 
 
लवष्ट्णू : (नोटाांचे पुडके उचलतो.) आशण पैसे बी घेऊन जातो. चला हो. िराळ करूया. 
 

(मुनीमजी व लाडोबाखेरीज बाकीचे आनांदाने जातात.) 



 
मजनीमर्ी : अरे, पण हे लाडोबा काय म्हणतात? जरा थाांब. 
 
लवष्ट्णू : (लाांबून) आमी िराळ करून येतो. 
 
िाडोबा : काय हा माणसू मोठा शवशचत्र आहे बुवा! अहो, तुमचा नोकर असून काय वाटेल ते बोलला. 
 
मजनीमर्ी : तो नाही बोलला. आमचा इशतहास बोलला. आता काढून टाकतो गाढवाला कामावरून. 
 
िाडोबा : हां! जरूर काढा. पण तसा सरळ सोडू नका. 
 
मजनीमर्ी : मग काय करू म्हणता? 
 
िाडोबा : आज सांध्याकाळी साडेसहा वाजता माझा माल घेऊन त्याला पाठवा. आशण कां पनी बांद करून 
घरी चला. मीही माझां दुकान बांद करून जातो. त्याला कां पनीत परत येऊ देऊ नका. 
 
मजनीमर्ी : अहो, पण पुढां काय? माझ्या नाही ध्यानात आलां . 
 
िाडोबा : कसां येणार? तुमचां राजकारण कच्चां आहे! पुढां काय ते नांतर कळेल तुम्हाला. माझा सूयाजी 
शपसाळाचा इांगा दाखशवतो त्याला. (जातो.) 
 
मजनीमर्ी : शवष्ट्ण!ू ए शवष्ट्ण!ू इकडे ये. 
 
लवष्ट्णू : हां, बोला. काय बाकी हाय? 
 
मजनीमर्ी : आता काही नाही. ही यादी बाळकूला दे. म्हणावां, आताच्या आता माल भर. (शवष्ट्णू जाऊन 
येतो.) 
 
लवष्ट्णू : हां शदली. पुढां काय करायचां? 
 
मजनीमर्ी : हे पाहा, तो माल घेऊन तूच जा! 
 
लवष्ट्णू : अवो, पर कुठां? 
 
मजनीमर्ी : मी हा पत्ता देतो, त्याप्रमाणां जा. हा पत्ता (वाचतो) श्री. एल. के. शमसाळ, वल्लभदास माकेट, 
सरदार पटेल रोड, मुांबई. कळलां ? लौकर परत ये. 
 
लवष्ट्णू : बरां िटेजी. (मुनीमजी जातो.) 
 



(कटाव) 
 

शवष्ट्ण ूमग माल घेऊशन गेला । दुकान परी बांद शदसलां  समयाला । 
म्हणून तो तातडीनां परतला । कां पनीच्या दरवाज्याला आला । 
शतथांही टाळा त्यानां पाशहला । त्याचा मग कोंडमारा जाहला । 
त्यानां मग बसून शवचार केला । रात्रभर माल घेऊन उिाला । 
तो कां पनीच्या िजेारी । रस्त्यावरी । बसून राशहला ॥ १ ॥ 
 
सकाळी मुनीमजीनां त्याला । कां पनीमध्ये नाही येऊ शदला । 
खबर ही देऊन लाडोबाला । वैऱ्याांनी दावा साधला । 
शवष्ट्णूला पुरता अडकायला । वदी त्याांनी शदली मग पोशलसाला । 
पकशडले मग शवष्ट्णलूा । वैरी बनशवला । नेले कचेरीला ॥ २ ॥ 

 
दृश्य चौथे 

 
(हातकड्या घातलेल्या शवष्ट्णसूह पोलीस अशधकारी) 

 
पोिीस अलधकारी : बोल, तुझां नाव काय? 
 
लवष्ट्णू : शवष्ट्ण ूसावळा पाटील. 
 
पोिीस अलधकारी : राहणार? 
 
लवष्ट्णू : गाव शिरसी, तालुका वाळव,े शजल्हा सातारा. 
 
पोिीस अलधकारी : हे पहा, जय बालाजी केशमकल कां पनीचे मनेॅजर आशण शम. लाडोबा शमसाळ, याांनी 
तुमच्यावर चोरीची शियाद शदलेली आहे. 
 
लवष्ट्णू : अवो पण सायेब, मी माल घेऊन गेलो तवा दुकान बांद! मागां आलो तर कां पनी बांद! मी माल घेऊन 
रस्त्यात शनजलो ती चोरी किी? 
 
पोिीस अलधकारी : ती चोरी किी ती कोटाला शवचार, जाशमनावर सुटू िकतोस. पण पाचि ेरुपये रोख 
भरायला लागतील. 
 

(लाडोबा, मुनीमजी, बाळकू, दामले वगैरे येतात.) 
 
िाडोबा : अहो मुनीमजी! त्याला शवचारा आता! इशतहासाला धरून बोल म्हणावां, मुांबई कुणाची? 
 
मजनीमर्ी : अहो शवष्ट्णुपांत पाटील! म्हटलां , आता साांगा, मुांबई कुणाची? 



 
लवष्ट्णू :मुांबई माझीच! पशहली व्हती, आता हाय, पुढां असणार. पटलां? 
 
मजनीमर्ी : नाही बरां! पटलां  नाही! 
 
लवष्ट्णू : नाहीच पटणार! कारण तुमचा इशतहास कच्चा आहे! 
 
मजनीमर्ी : पण तू आता सरकारी पाहुणा आहेस हे शवसरू नकोस. जेलमध्ये बस ओरडत ‘माझी मुांबई, माझी 
मुांबई’ म्हणून! 
 
दामिे : अहो, ते का? मी आहे की मागां! 
 
भय्या : मैं भी हँू! 
 
बाळकू : शवष्ट्ण!ू घाबरायचां कारण न्हाई, तुझ्या मागां आम्ही समदां आहोत! 
 
िाडोबा : पण शवष्ट्ण!ू इशतहासाला धरून साांग! आता मुांबई कुणाची? 
 
लवष्ट्णू : अवो, स्वराज्याची चळवळ करताना भगतलसग िासावर गेला म्हणून चळवळ मेली का? तसांच मी 
तुरुां गात गेलो - तरीही सांयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ मरणार नाही! तुमी शकती बी भानगडी केल्या, तरी 
लोकाांची चळवळ मरत नसते. मुांबई आमचीच. 
 

(मुनीमजी तपकीर ओढतो) 
 
मजनीमर्ी : काय? कुणाची? 
 
लवष्ट्णू : आमची! 
 
मजनीमर्ी : इतर लोक कुठां जाणार मग? 
 
लवष्ट्णू : इथांच राहाणार, पण एक जात राहणार नाही. 
 
मजनीमर्ी : कुणाची जात? 
 
लवष्ट्णू : तुमची अन् लाडोबाांची. पटलां? 
 
(मुनीमजी जोराने तपकीर ओढतो. शवष्ट्णूला पोलीस अशधकारी घेऊन जातात.) 
 



 
  



मूक लमरवणूक 
 

दृश्य पशहले 
 
(कार्गारवस्तीतील एका चाळीतील खोली. नवष्ट्णू, वय सुर्ारे तीस, कापडाच्या नगरणीत कार्ाला असावा. 
जेवायला बसला आहे. पुतळा, नवष्ट्णूची बायको, वय सुर्ारे तेवीस, त्याला वाढीत आहे.) 
 
पजतळा : बोलत का नाही? आज पुन्हा त्या जाबराबरोबर भाांडला वाटतां? 
 
लवष्ट्णू : पुतळा, तुला एक हुखाणा घालू का? 
 
पजतळा : हुखाणा? हो, घाला की! 
 
लवष्ट्णू : दोन मालकाांची एक वस्तू; शतचां नाव काय? 
 
पजतळा : एक वस्तू शन दोन मालक! काय बरां? मला नाही पटत. दोन मालकाांची एक वस्तू असणां िक्यच 
नाही. काहीतरीच साांगा... थापा...! 
 
लवष्ट्णू : थापा? 
 
पजतळा : हो, हो, थापा. 
 
लवष्ट्णू : आशण साांशगतल्यावर? 
 
पजतळा : मी म्हणत्ये, एका वस्तूचे दोन मालक हेच खोटां. असां असणारच नाही. 
 
लवष्ट्णू : आशण पटवनू शदल्यावर काय हरणार? 
 
पजतळा : बरां, ती वस्तू कुठां आहे? 
 
लवष्ट्णू : ती सवव शठकाणी आहे. 
 
पजतळा : आपल्या चाळीत आहे का? 
 
लवष्ट्णू : हो, आहे. 
 
पजतळा : बरां, आपल्या घरात आहे का? 
 
लवष्ट्णू : हो, आहे. 



 
पजतळा : आपल्या इथां? काय बरां? दोन मालकाांची एक वस्तू आशण तीही आपल्या घरात? (शवचार करते.) 
 
लवष्ट्णू : हरलीस? 
 
पजतळा : साांगा की! 
 
लवष्ट्णू : साांग?ू 
 
पजतळा : हां, साांगा. 
 
लवष्ट्णू : खोली! पटलां? 
 
पजतळा : (िरमून) खोली! ते कसां? 
 
लवष्ट्णू : अग, ज्यानां चाळ बाांधली तो एक, आशण ज्याच्या नावावर आहे तो दुसरा. (हसतो.) 
 
पजतळा : मी साांग ूका, आपल्याला खोली लवकरच िोधली पाशहजे. दत्तचूी बायकोमुलां  कधी येतील त्याचा 
नेम नाही, आशण असां लोकाांच्या घरात राहणां मला पसांत नाही. घर असावां पण सते्तचां. 
 
लवष्ट्णू : सते्तचां! हे पाहा, सते्तशबते्तचां नाव काढू नको इथां तरी. आपल्याला घर शमळालां च तर ते भाड्यानां 
शमळणार. तेही पागडी देऊन. आशण तीही एवढी की जन्मात आम्ही देऊ िकणार नाही, आशण जन्मात 
खोली घेऊ िकणार नाही. 
 
पजतळा : मग हो काय करायचां दत्तचूी माणसां आल्यावर? 
 
लवष्ट्णू : ते आता ठरवनू काय िायदा? 
 
पजतळा: तुम्ही रोज अिी उडवाउडवीची भाषा बोलता, आशण मला वडेी समजता, याचां नाव काय? आत्ता 
ठरवायचां नाही तर कधी आशण कोण ठरशवणार? 
 
लवष्ट्णू : ते सरकार ठरशवणार! 
 
पजतळा : सरकार? केव्हा ठरशवणार? 
 
लवष्ट्णू : योजनेवर शवचार झाल्यावर. 
 
पजतळा : योजनेवर शवचार कधी होणार? 
 



लवष्ट्णू : ते तुला मलाच काय, पण त्या मुांबादेवीलासुद्धा कळणार नाही. 
 
पजतळा : मग आम्ही काय करायचां! 
 
लवष्ट्णू : आम्ही झोपडां घालायचां! 
 
पजतळा : आम्ही झोपडां घालायचां? मग हे सरकार काय करणार? 
 
लवष्ट्णू : सरकार ते पेटवनू देणार! 
 
पजतळा : म्हणजे? 
 
लवष्ट्णू : म्हणजे काय, वरळीला िकेडो झोपड्या सरकारनां पेटवनू शदल्या. चेंबरूच्या पाचि े झोपड्या 
मोडल्या. 
 
पजतळा : मोडल्या? का? 
 
लवष्ट्णू : लोकाांना घरां नाहीत म्हणून! 
 
पजतळा : तुम्ही काय साांगता ते कळतांच नाही मला. 
 
लवष्ट्णू : अग, आपल्यासारख्या लोकाांनी घरां नाहीत म्हणून वरळीच्या आशण चेंबूरच्या शरकाम्या जागेत 
बाांधलेल्या िकेडो झोपड्या सरकारी हुकूमानां पेटल्या आशण मोडल्या, हे कळायला काय दोन डोक्याांची 
गरज आहे? एकावर कळतां, पण तुला म्हणे कळत नाही. 
 
(शवष्ट्णूचे जेवण आटोपते. पुतळा ताट काढते. तो पान काढून सुपारी कातरीत खाटेवर बसतो. ती सुपात 
ताांदूळ घेऊन ते शनवडायला बसते.) 
 
पजतळा : मी एक शवचारू का? 
 
लवष्ट्णू : हो, शवचार की! 
 
पजतळा : मी म्हणत्ये, घर नाही म्हणून लोकाांनी घर बाांधायचां आशण ते सरकारनां मोडायचां, याचां कारण 
काय? (पाखडते) 
 
लवष्ट्णू : हे पाहा, ते सूप न वाजशवता ऐकिील तरच मी तुला साांगेन आशण तुला ते कळेल. आहे कबूल? 
 
पजतळा : (पाखडणे बांद करते) हां, साांगा. 
 



लवष्ट्णू : हां, ऐक तर. माणूस पशहलां  डोंगरात भयुार करून राहत होता. तो पुढां मदैानात आला. तेव्हा प्रथम 
त्यानां झोपडां बाांधलां . मग मातीची आशण कवलाची घरां केली. पुढां आली भाांडवलिाही आशण शतच्याबरोबर 
कामगार. तुला कळतांय का, की आपली हां हां करून मला बडबड करायला लावणार? 
 
पजतळा : तसां मला कळतांय बरां! हां, साांगा. 
 
लवष्ट्णू : मग भाांडवलदाराांनी भाांडवलाच्या जोरावर कामगाराला राबवनू शसमेंट, पोलाद तयार केलां  आशण 
नवी नवी घरां बाांधायला सुरवात केली. 
 
पजतळा : ती कसली? 
 
लवष्ट्णू : ती म्हणजे घरावर घर, मजल्यावर मजले, ते इतके की िांभर िांभर! 
 
पजतळा : बरां, मग पुढां? 
 
लवष्ट्णू : पण त्याांनी बाांधलेली ही घरां लोकाांनी राहावां म्हणून बाांधली नव्हती, तर आपल्या िायद्यासाठी. ते 
मागतील तेवढां भाडां देईल त्यालाच ती भाड्यानां द्यायची. लोकाांजवळ पैसा झाला कमी आशण घराचां भाडां 
झालां  जास्त. त्यात त्या मालकाांना लागला एक नवा रोग! 
 
पजतळा : रोग? तो कसला? 
 
लवष्ट्णू : तो म्हणजे पगडीचा. मग तर माणसाला घर भाड्यानां घेणां जास्तच कठीण झालां . 
 
पजतळा : आशण मग? 
 
लवष्ट्णू : मग माणसानां केला शवचार, आशण शनघालां  मागां परत! 
 
पजतळा : मागां कुठां? 
 
लवष्ट्णू : आपल्या पशहल्या शठकाणी. भयुारातून शनघून मदैानात बाांधलेल्या झोपड्यात. 
 
पजतळा : आशण ... 
 
लवष्ट्णू : आशण त्यानां माडीिजेारी आपली झोपडी उभी केली. माडीिजेारी झोपडी बघून भाांडवलिाहीची 
खोपडी गरम झाली. 
 
पजतळा : पण का? 
 



लवष्ट्णू : का म्हणजे? माणूस पुढां जायचां सोडून मागां शनघाला म्हणून! त्या झोपड्यामुळां  भाांडवलिाहीच्या 
अब्रलूा आशण नफ्याला भोक पडू लागलां . म्हणून शतनां केली सुरवात झोपड्या जाळायला! कळलां ? 
 
पजतळा : अग बाई! एवढ्यािा गोष्टीला तुम्ही केवढी लाांबड लावली हो ही! 
 
लवष्ट्णू : पण पटलां  का? की आशण... 
 
पजतळा : पटलां ! पण दत्तचूी माणसां आल्यावर आपण कुठां जायचां ते ठरवा अगोदर! 
 

(राम,ू शवष्ट्णूचा धाकटा भाऊ, हातात चार-पाच धान्याच्या शपिव्या घेऊन प्रविे करतो.) 
 
लवष्ट्णू : काय राम,ू आणलां स रािन? 
 
रामू : (रागाने) काय रासन? हाां, आणलां  की! पाच थैल्या घेऊन पन्नास धक्कां  खात दुकानावर गेलो आशण 
दोन तास राांगेत उभां राहून मूठभर दाणां शन बचकभर पीठ घेऊन आलो! 
 
लवष्ट्णू : अरे, पण माझ्यावर का कावतोयस? 
 
रामू : तुझ्यावर किाला काव?ू पण काय मुांबई आहे! मुांगीच्या शरवणावाणी माणूस आशण धके्क देत खुिाल 
चालतां - बेभान! 
 
लवष्ट्णू : अरे बाबा, थोडी गदी झाली आहे, लागतो धक्का, मग काय करणार? 
 
रामू : थोडी गदी आशण लागतो धक्का! तुम्हा मुांबईत राहणाऱ्या लोकाांना धक्कां  खायची सवयच झालीया! 
शजकडां बघावां शतकडां राांग. नळावर, सांडासावर, ठेसनावर, हॉटेलात, न्हाव्याच्या दुकानात - राांग आशण 
धक्कां . मला तर सोसांना हे! 
 
लवष्ट्णू : बरां, बरां, होईल तुलाही सवय बेताबतेानां. िजेारच्या दुकानात जाऊन जरा चहाची भकुी आण बघ.ू 
 
(राम ूजातो. पुतळा एका शपिवीत धान्य भरते व ती घेऊन दाराकडे जाते. बाहेरून आवाज येतो. ‘शवष्ट्णू ए 

शवष्ट्ण!ू’) 
 
पजतळा : उपासेसाहेब आले वाटतां! बरां, मी दळण घेऊन जाते चक्कीवर. (जाते.) 
 
उपासे : (शवष्ट्णूच्याच वयाचा. त्याच चाळीत राहाणारा, शगरणीत कारकून असतो. खादीचा लें गा, लाांब िटव 
व टोपी या पेहरावावरून त्या चाळीचा पुढारी असावा असे वाटते. जरा रागातच प्रविे करतो.) शवष्ट्णू, मला 
साांगा हा तुमचा भाऊ आहे. की भतू, का सैतान? त्याला कुणाला बोलावां, काय बोलावां, शकती बोलावां, कसां 
बोलावां, काहीच कळत नाही. वाटेल त्या माणसाला वाटेल ते बोलतो म्हणजे काय? आ?ँ थोडां तरी 
सौजन्य! 



 
लवष्ट्णू : अहो पण साहेब, झालां  काय ते तरी साांगा! 
 
उपासे : काय साांगणार? तो तुमचा भाऊ कुणालाही काही बोलतो. दम देतो, शिव्याही देतो, म्हणजे काय 
हे? 
 
लवष्ट्णू : अहो, तेच मला जरा नीट साांगा! तो कुणाला काय बोलला, मला जरा नीट कळू द्या ना! 
 
उपासे : कुणाला किाला? स्वतः मला बोलला आशण काय वाटेल ते बोलला. 
 
लवष्ट्णू : अहो, पण म्हणाला तरी काय तो? 
 
उपासे : स्वतः दोन दोन तास नळाखाली बसतोय तो, आशण मला म्हणतो, ‘नळ काय तुझ्या बापाचा आहे 
का?’ 
 
लवष्ट्णू : बरां, आशण काय म्हणाला? 
 
उपासे : आशण काय साांग?ू मला म्हणतो, ‘नळाच्या तोटीत जा.’ 
 
लवष्ट्णू : असां! आशण? 
 
उपासे : आशण म्हणतो, ‘तुला अक्कल नाही. तेव्हा नळबाजारातून जुनीपुराणी शवकत आण.’ काय हे? 
 
लवष्ट्णू : पण हे तुमचां भाांडण का झालां? 
 
उपासे : आता मी काय साांगणार? तुमच्या त्या भावाला काय कारण लागतां? थोडांही सौजन्य नाही 
त्याच्यात! माझ्यासारख्या माणसाचा अपमान म्हणजे काय! मी आज बेचाळीसपासून समाजकायव करीत 
आहे, पण असा अपमान कोणीही केला नाही माझा! 
 

(राम ूचहाची पुडी घेऊन येतो.) 
 
रामू : कसां काय पुढारीसाहेब, रामराम! बरां हाय का? 
 
लवष्ट्णू : (रागात) राम,ू तू ह्ाांना काय काय बोललास सकाळी? 
 
रामू : कोण मी? यास्नी? काय नाही! का हो साहेब, काय भानगड आहे ही? मी बोललो तुम्हाला? 
 
उपासे : हो, हो, हो, तू! 
 



रामू : काय बोललो, साांगा पाहू? 
 
उपासे : तूच साांग. 
 
रामू : मी साांग,ू आशण ते का? 
 
उपासे : तूच साांग, आशण नीट, खरां खरां साांग. 
 
रामू : खरां साांगायचां म्हणजे मी कायच बोललो नाही. 
 
उपासे : काय हा माणूस आहे बुवा! सकाळी एवढी माझी िशजती करून, आता म्हणतो, ‘बकऱ्याला 
काळीजच नाही!’ 
 
लवष्ट्णू : राम,ू तू सकाळी याांना म्हणालास की नाही, ‘नळ तुझ्या बापाचा आहे का?’ 
 
रामू : हो, म्हणालो! 
 
लवष्ट्णू : तसां काां म्हणालास? 
 
रामू : हे साहेब म्हणाले, ‘बापाचा नळ असल्यासारखां नळाखाली बसतोयास बेटा’ मग मी म्हणालो, ‘तुमच्या 
बापाचा नळ आहे का?’ 
 
लवष्ट्णू : तू दोनदोन तास नळाखाली काां बसतोस? 
 
रामू : नळाला पाणी येत नाही! माझां डोकां  शभजाया दोन तास लागत्यात. मग मी काय करणार? हे 
म्हणत्यात, कोरडीच आांघोळ कर! 
 
लवष्ट्णू : तू ह्ाांना नळाच्या तोटीत िीर म्हणालास? 
 
रामू : हे म्हणाले, ‘लवकर आटप’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘नळाला पाणीच येत नाही, मग कसां आटपू?’ हे 
म्हणाले, ‘का पाणी येत नाही?’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘आत जाऊन बघा!’ 
 
लवष्ट्णू : तू याांना जुनी अक्कल शवकत आणा म्हणालास? 
 
रामू : हे म्हणाले, ‘तुम्हा लोकाांना कधीच अक्कल येणार नाही हे मला कळतां.’ मी म्हणालो, ‘तुम्हाला ते 
कधीच कळणार नाही. आम्हाला अक्कल आहे की नाही कळायला अक्कल लागते.’ हे साहेब बोलले, ‘काय? 
म्हणजे मला अक्कल नाही म्हणतोस मूखा!’ मी म्हणालो, ‘हो, नाही. पाशहजे तर जुनी आणा. नळबाजारात 
शमळेल तुम्हाला!’ एवढांच. का हो साहेब खरां का नाही? 
 



लवष्ट्णू : काय साहेब, हे सगळां  खरां का? 
 
उपासे : हो, हे खरां आहे! परांतु खरां साांग ूका? सकाळी माझा टेंपर जरा लूज झाला होता. ते जाऊ द्या. माझां 
म्हणणां एवढांच की, जरा सौजन्य. 
 
लवष्ट्णू : अहो, ‘तुम्ही सौजन्य दाखशवल्याशिवाय दुसऱ्याकडून त्याची अपेक्षा करू नका’ असां तुमच्या 
सरकारचां पोस्टर साांगतां ते तरी वाचा! 
 
उपासे : आमचां सरकार! काय बोलता हे! 
 
लवष्ट्णू : का हो? तुमचां नाही? 
 
उपासे : अहो, आमचां आहे. पण त्याचां धोरण भाांडवलिाहीला पोषक आहे ते आम्ही चुकीचां समजतो, आशण 
त्याच्याशवरूद्ध सतत जोरदार लढा करतो. 
 

(रशहमू, एक शवष्ट्णूच्या वयाचा मुसलमान कामगार. हातात वतवमानपत्र आहे. उपासेला चाांगला ओळखत 
असावा. प्रविे करतो.) 

 
रलिमू : रामराम पुढारीसाहेब, काय शवष्ट्णू, काय चाललां य? 
 
लवष्ट्णू : साहेब म्हणताहेत की सरकारिी ते सतत, जोरदार लढा करतात! 
 
रलिमू : एवढा मोठा प्रचांड, भयाण लढा, की त्याला उपमा िक्त आगगाडीच्या इांशजनाचीच! 
 
रामू : त्याच्यातून धूर शनघतो का? 
 
रलिमू : हो, धूर शनघतो, शिटी वाजते, पण याांच्या लढ्याचां इांशजन मागांच सरतां, पुढां जातांच नाही. 
 
रामू : का पुढां जात नाही? 
 
रलिमू : त्याला शसग्नल शदलेला नसतो, आशण लाईन स्क्लअर नसते. 
 
रामू : आशण मग त्याांच्या लढ्याची मालगाडी उभीच राहते का? 
 
रलिमू : याांच्या लढ्याच्या इांशजनाला डबेच पुढे ढकलू लागतात. मग याांचां इांशजन साांगतां, ‘अरे थाांबा, अजून 
शसग्नल पडला नाही!’ 
 
लवष्ट्णू : म्हणजे रे काय रशहमू? 
 



रलिमू : लढ्याचां शसग्नल म्हणजे देिातील पशरस्स्थती! ती कधीच सुधारत नाही, आशण हे लढा कधीच 
करीत नाहीत! 
 
रामू : हे तर आता म्हणाले, ‘जोरदार लढा करतो!’ 
 
रलिमू : लढा करतात, पण मदैानात नाही, घरात! 
 
रामू : आशण नळावर! 
 
उपासे : (शचडून) साले काय लोक आहेत हे? बरां, शवष्ट्ण,ू मी जातो. एका सभेला जायचां आहे. 
 
लवष्ट्णू : जाल, थाांबा हो, कसली सभा आहे? 
 
उपासे : एका सांपाबद्दलची आहे, तो सांप आज आम्ही मागे घेणार आहोत, म्हणजे ... 
 
रलिमू : म्हणजे इांशजन मागे सरणार, शसग्नल नसणार, डबे पुढे रेटणार, मोठाच लढा होणार! काय 
मास्तर? 
 
उपासे : ए रशहमू, तेरा डोका शिर गया है! मोठां तववज्ञान साांगतो. अरे, पशरस्स्थतीप्रमाणे केव्हा केव्हा मागां 
सरावां लागतां... कुणालाही! 
 
रामू : कुणाला सरावां लागतां? अहो, नाांगराचा बैलसुद्धा मागां सरत नाही - कसलीबी पशरस्स्थती असू द्या! 
 
उपासे : पाशहलां स शवष्ट्ण!ू असा हा काही तरी बेिाम, अचाट बोलतो. 
 
रलिमू : पर तो कायद्यानां बोलतो. 
 
उपासे : वा रे कायदेवाला! 
 

(ज्याच्या नावावर शवष्ट्णू राहत असलेली खोली असते तो कामगार दत्त ूप्रविे करतो.) 
 
दत्त ू: शवष्ट्ण,ू माझी माणसां आज ना उद्या येणार, तुम्ही आपली सोय बघा दुसरीकडां. 
 

(दळणाची शपिवी घेऊन पुतळा घाबऱ्या घाबऱ्या प्रविे करते.) 
 
पजतळा : ऐकलां  का, भय्या म्हणतो, सारी चाळ दोन शदवसात खाली करायचा हुकूम झालाय! 
 
उपासे : म्हणजे? मालकानां लावलेली नोटीस इांशजशनअरनी चाळदुरुस्तीची गरज नाही असां साांगून परत 
घ्यायला साांशगतलां  होतां ना? 



 
लवष्ट्णू : हो. आशण ती नोटीस मागां पण घेतली होती.. 
 
पजतळा : पण तो शनकाल मालकानां सरकारातनां बदलून घेतला म्हणे, आशण भय्या म्हणतो, ‘चाळ नाही 
खाली केली तर पोलीस येऊन खाली करणार!’ 
 
दत्त ू: आता हो उपासेसाहेब? आता काय? 
 
उपासे : हा अन्याय आहे. आता लढा करायचा! 
 
रलिमू : पण पुढां जायचा की मागां? 
 
उपासे : ते त्या वळेच्या पशरस्स्थतीवर अवलां बनू राहील. शवष्ट्णू, आता आपण सवव भाडेकरूां नी एकी करून या 
अन्यायाचा जाब शवचारला पाशहजे. त्यासाठी वाटेल ते शदव्य कराव े लागले तरी ते केलां  पाशहजे. उद्या 
आपण सवव भाडेकरूां ची सभा घेऊ. लोकाांना साांगा. मी जरा जाऊन येतो. 
 

(पडदा) 
 

दृश्य दुसरे 
 

(रात्रीची वळे. िुटपाथवर रशहमू, धोंडी वगैरे कामगार आपापल्या पथाऱ्या पसरून गप्पा मारीत बसले 
आहेत. रशहमूच्या हातात वतवमानपत्र आहे.) 

 
रलिमू : ह्ा पेपरमध्ये मला सववत्र तांटा शदसतोय. 
 
धोंडी : म्हांजी ते कसां का? 
 
रलिमू : हे बघ की, लग्नात मारामारी - एक इसम ठार - तांटा. नवऱ्याने बायकोला ठार मारली - तांटा. एक 
बातमी - रेल्व ेकामगार सांप करणार; दुसरी - रेल्व ेकामगाराांनी सांपावर जाऊ नये - तांटा. नेहरू म्हणतात, 
‘लहदी कम्युशनस्टाांचा कट’ तांटा. शजकडां बघावां शतकडां तांटाच तांटा. जो तो आजकाल तांटा करतो आहे. तू 
करतो आहेस, मी करतो आहे, शवष्ट्ण ूराम ूकरताहेत. हे सारे तांटे आहेत आशण या साऱ्या तांट्याांचा एक मोठा 
तांटा होणार केव्हा तरी, असा रांग शदसतो या पेपरवरून! 
 
धोंडी : बरां, आपली चाळ खाली करायची म्हनत्यात खरां का? 
 
रलिमू : हो. उद्या ह्ा चाळीच्या भाडेकरूां चा मालकािी आशण सरकारिी एक लढा सुरू होणार - तो एक 
तांटा. 
 
धोंडी : बरां, पण हे तांटे का होतात? ह्ाचां मूळ काय? 



 
रलिमू : याचां मूळ तू! 
 
धोंडी : मी? 
 
रलिमू : तुझां पोट! 
 
धोंडी : माझां पोट? 
 
रलिमू : तुझां म्हणजे, म्हणजे तुझ्यासारख्या लोकाांचां पोट! 
 
रामू : (राम ूपथारी घेऊन येतो) आलेकुम सलाम, रशहमू. 
 
रलिमू : सलाम वालेकुम, काय तांटेखोर, आज शकती तांटे केलेस? 
 
रामू : तांटे? दोन! एक उपासे सायबासांगां व दुसरा गाडीत. 
 
रलिमू : गाडीत? का? 
 
रामू : गाडीत होती गदी - आशण एक माणूस आपला पाय समजून माझा पाय खाजव ूलागला, मग शदली 
थोबाडीत! झाला तांटा सुरू. 
 
रलिमू : चूक केलीस. उपासेसाहेबाबरोबर ठीक होतां, पण गाडीत चूक केलीस. 
 
रामू : ती किी काय? 
 
रलिमू : गाडीत गदी होते हा काय गाडीत बसणाऱ्याचा गुन्हा आहे? समज, दहा कोंबड्याांच्या खुराड्यात 
िांभर कोंबडी भरली तर काय होईल? 
 
रामू : त्या कोंबड्याांच्या अांगावर एकबी पांख राहाणार नाही! 
 
रलिमू : बरोबर - आशण िांभर लोकाांच्या डब्यात पाचि ेलोक भरले तर काय होईल? 
 
रामू : याचा पाय त्याच्या इजारीत शन त्याचा हात याच्या पैरणीत – 
 
रलिमू : ठीक, आशण? 
 
रामू : याचां डोकां  त्याच्या बगलेत आशण त्याचां डोकां  चाकाच्या बगलेत! 
 



रलिमू : म्हणजे शनकाल! म्हणून म्हणतो थोबाडीत मारलीस ती चूक केलीस. बरां, धोंडी, आज तू शकती तांटे 
केलेस? 
 
धोंडी : मी? एकचां. 
 
रामू : अरे, पण का ते साांग – 
 
धोंडी : मला आज याकच काम शमळालां  ते म्हणजे एका िटेचां गाडीभर सामान दुसऱ्या माळयावर चढवायचां 
होतां. एक रुपया ठरवनू त्यानां सारां सामान माझ्या डोईवर शदलां . शतच्यावर दोन बेलडग ठेवली. एका काखेत 
एक बेलडग शदलां . दुसऱ्या काखेत एक बोजा. एका हातात एक िगेडी शन दुसऱ्या हातात जेवणाचा डबा... 
 
रामू : अरां, अरां, इतकां  सामान 
 
धोंडी : मग काय, माझा पाय रुतून बसल्यागत झाला, शन पायच उचलेना आशण ढासळलां  सामान खाली. 
सामान पडलां  म्हणून त्यानां मला शिवी शदली. मी त्याला एक ठोसा शदला! 
 
रलिमू : बरोबर मारलास. जो माणूस टाांगाभर सामान एका माणसावर लादतो त्याला गाडीभर मार शदला 
पाशहजे! 
 
रामू : ए धोंडी, तू हमालीचां काम का रे करतोस? सोडून दे की! 
 
रलिमू : हो. सोडून दुसरां बघ एखादां. 
 
धोंडी : काय करनार? आपलां  निीबच खोटां आहे. 
 
रामू : रशहमू, या धोंडीचां निीब असलां  असतां तर ते कुठां असतां बरां? 
 
रलिमू : याचां नशिब? ते घोड्याएवढां असून घोडनदीच्या पुलावर असतां. 
 
रामू : आशण त्यात काय आहे? 
 
रलिमू : त्यात हेलपाटी ठेवली आहे! 
 
धोंडी : आशण तुमच्या नशिबात? 
 
रलिमू : माझ्या िूटपाथ! रामूच्या नशिबात मार खाणां आशण मार देणां! 
 

(एक इसम आपली पथारी घेऊन येतो.) 
 



इसम : ए, माझी जागा कुठां आहे? 
 
रलिमू : अरे बाबा, तुझी कुठली जागा? कुठां तरी टाक पथारी शन पसर हातपाय! 
 
इसम : (रामूच्या पथारीकडे बोट करून) ही माझी रोजची जागा आहे. मी शतथांच झोपणार! 
 
रामू : ए ऽ, तुझी जागा मसणात आहे. जा. 
 
इसम : तू जा मसणात, माझी जागा सोड! उठ. 
 
रामू : मी उठू? मी उठलो की दात पाडीन. 
 
(राम ूव तो इसम याांची जुांपते, रशहमू त्याांना आवरतो व दोघाांना दोन हाताांनी धरतो. 
 
रलिमू : हां, बोला आता, कुणाची जागा आहे ही! 
 
रामू : } माझी! 
इसम : 
 
रलिमू : अरे शबनडोक लोकाांनो, ही मुनिीपालटीची जागा आहे! आशण काय रे, तू आता येऊन रामूिी 
मारामारी करतोय काय? जा. शतकडां पड त्या कोपऱ्यात गुमान, नही तो काट डालेगा! राम,ू तूही गप पड 
आता, नही तो जबान खेचूांगा! साला िुटपायरीवरच्या जागेसाठी भाांडण करता आपसात? उद्या चाळ 
खाली करायला मालक येईल त्याच्याबरोबर करा काय करायचा तो तांटा! शनजा आता. 
 
धोंडी : (लाांब पाहत) अरे बाप रे, पोलीस आला. 
 

(सववजण झोपेचे सोंग घेऊन पडतात. पोलीस येतो.) 
 
पोिीस : ए झोपणार, उठा! (कोणी उठत नाही असे पाहून लाठीने ढोसतो, एक एक उठतात -) काय रे 
काय दांगल आहे? 
 
रलिमू : दांगल नाही हवालदार. आम्ही खेळत होतो. 
 
पोिीस : काय खेळता रे? एक तर बेकायदेिीर रस्त्यावर शनजता, आशण गडबड करता? साला उद्यापासून 
कोण शदसलां  इथां तर याद राखा! एकेकाला चौकावर नेऊन चाजव करीन. 
 
रामू : म्हांजी उद्यापासनां आम्ही इथां शनजायचांच नाही म्हणता? 
 
पोिीस : हो! 



 
धोंडी : मग कुठां शनजायचां? 
 
पोिीस : मसणात! 
 
रामू : उद्या चाळ खाली होऊन समदीच िूटपाथवर येणार हाइती. एवढ्याला जागा होईल का मसणात? 
 
रलिमू : हवालदार, तुमच्या तरी चाळी बऱ्या आहेत का? तुम्ही कुठां शनजता? 
 
पोिीस : मसणात! 
 
रामू : आम्ही इथां शनजू नये असा कायदा... 
 
पोिीस : मसणात! (जाऊ लागतो) 
 
रलिमू : अहो, शबडी तरी वढा की, एवढ्या घाईनां कुठां चालला? 
 
पोिीस : मसणात! (जातो) 
 
रामू : सवव काही मसणात! शनजा रे आता. 
 

(सवव झोपतात. पडदा पडतो.) 
 

दृश्य शतसरे 
 

(त्याच चाळीतील लोक. काही भाडेकरू बसले आहेत. त्यात पुतळा, शवष्ट्णू, राम,ू धोंडी, रशहमू वगैरे 
आहेत. काही अजून येत आहेत. उपासे येतात.) 

 
उपासे : आले का सवव लोक? ए राम,ू खाली बस. 
 
रलिमू : लोक आता कुठां येताहेत हळूहळू! 
 
उपासे : काय हळूहळू? उद्या पोलीस येऊन धके्क देऊ लागले म्हणजे मग? हे मजूर लोक शढले कसे कोण 
जाणे! आशण हे म्हणे क्राांती करणार! अजून याांना वळेेचां महवव कळेना. घराचा प्रश्न शकती शजव्हाळयाचा 
प्रश्न! आशण हे म्हणे येताहेत हळूहळू... जसे काय लग्नाला! 
 
रामू : हां, उपासेसाहेब, करा सुरू. 
 



उपासे : ए, तू मला उपासे म्हणू नको. माझां नाव शगशरजािांकर आहे. मी कामगाराांच्या मागण्या शमळाव्या 
म्हणून एकदा उपोषण केलां  आशण या लोकाांनी माझां नावच बदलून टाकलां . काय हे लोक! 
 
रामू : अहो साहेब, मोटार चालशवतो तो मोटारवाला, टाांगा हाकणारा तो टाांगेवाला – 
 
उपासे : आशण झाडू मारतो तो झाडूवाला! आ?ँ तू पुन्हा बोलू नको. काय शवष्ट्णू, सुरू करूया का? 
 
लवष्ट्णू : हो, करा जमलेच म्हणायचे सारे. 
 
उपासे : अच्छा. आता आपल्यापढेु जो प्रश्न आहे तो शकती गांभीर स्वरूपाचा आहे, हे मी साांगण्याची काही 
जरुरी नाही. ही चाळ खाली करावी अिी मालकाने पूवी एक नोटीस आम्हाला शदली होती. परांतु आम्ही 
चळवळ केली. सरकारला चौकिी कशमटी नेमावी लागली. या कशमटीने चौकिीअांती शनणवय शदला की, ही 
चाळ अद्याप चाांगली आहे; तेव्हा मोडण्याची भीती नाही. सरकारनां मालकाला नोटीस परत घेण्याचा हुकूम 
शदला. मालक पराभतू झाला. आमचा शवजय झाला, पण आज सरकारने आपला शनणवय बदलला आहे. तो 
मालकाच्या बाजूचा आहे. आम्हाला सवव चाळ खाली करा, नाहीतर पोशलसामािव त चाळ खाली करू, असा 
हुकूम काढला आहे, तेव्हा हा आमच्यावर अन्याय आहे. आपण याच्याशवरुद्ध लढा केलाच पाशहजे आशण 
न्याय शमळशवला पाशहजे. एवढे साांगनू मी माझां भाषण सांपशवतो. (टाळया) 
 
लवष्ट्णू : मग आपण लढा म्हणजे काय केले पाशहजे ते साांगा. 
 
उपासे : आपण एकजूट केली पाशहजे. सवव मताांचे, सवव पक्षाांचे, म्हणजे काँगे्रसवादी, समाजवादी, 
लहदुमहासभावादी, लीगवादी-कम्युशनस्ट खेरीज करून - सवव भाडेकरूां ची आम्ही एकी करायला तयार 
आहोत. 
 
रलिमू : परांतु आमी कसले भाडेकरू ते साांगाल का आम्हाला? 
 
उपासे : आम्ही म्हणजे? 
 
रलिमू : आम्ही म्हणजे, मी, राम,ू धोंडी... आम्ही कसले भाडेकरू? 
 
उपासे : तुम्ही कसले ते तुम्हाला जन्म देणारा तो देवसुद्धा साांग ूिकणार नाही, मग मी कसा साांग ूबरां? 
 
रामू : अहो साहेब, रशहमू म्हणतो की आमच्या नावावर खोली नाही आशण िुटपाथ पण नाही, तेव्हा आम्ही 
कसले भाडेकरू? 
 
उपासे : आमच्या दृशष्टकोनात तुम्ही बसत नाही. परांतु माक्सवच्या िब्दात तुम्ही लुां पन म्हणजे नादार - सववस्व 
हरलेले - आहात. 
 
रलिमू : अहो, पण आम्ही सववस्व हरवलेले कसे? मी रेल्वते काम करतो, रामू ितेकरी आहे, आशण... 



 
रामू : धोंडी तर इकडची दुशनया शतकडां ठेवतो – डोक्यावरनां! 
 
उपासे : बरां, बरां. भलता वाद करू नका. आपल्यापढुां जो चाळीचा प्रश्न आहे त्याला धरून बोला. 
 
लवष्ट्णू : मग आता आपल्या प्रश्नाबद्दल काय करूया, ते तुम्हीच साांगा. तुम्हीच पुढारी आहात. 
 
उपासे : हो, ते खरां आहे. परांतु इतराांचां मत काय आहे हे पाशहलां  पाशहजे. हा सवांवरच अन्याय आहे. 
सरकारला आपण जाब शवचारणार आहोत. तेव्हा सववच साांगा, काय करूया ते. 
 
लवष्ट्णू : मग माझां असां मत आहे की तुम्ही आमचे पुढारी म्हणून मालकाच्या दारात दोन मशहन्याांचा उपास 
करावा. 
 
उपासे : छे, छे! भलतांच काहीतरी! दोन मशहने उपवास म्हणजे काय? हे पाहा मांडळी, मी जनसेवसेाठी, 
मजुराांच्या राज्यासाठी, काय वाटेल ते करायला तयार आहे, पण उपवास नाही. कारण तो आमच्या 
कायवक्रमातच नाही. 
 
रामू : मग मागां एकदा कसा केला हो? 
 
उपासे : अरे बाबा, आम्ही लढाही मानतो आशण अलहसाही मानतो! इतकेच काय, आम्ही िांभर टके्क 
गाांधीवादी आहोत. मी जो पूवी उपवास केला होता ती पशरस्स्थती शनराळी होती. तो प्रश्नही मोठा होता. हा 
घराचा प्रश्न शततकासा मोठा नाही. सरकारिी व मालकािी वाटाघाटी केल्यास हा प्रश्न सुटेल. उपवास 
नको! 
 
रलिमू : मग आम्ही मोचा काढून सरकारला जाब शवचारूया. 
 
रामू : हो, हो, मोचा! 
 
सवु : मोचा! मोचा! 
 
उपासे : परांतु आज पशरस्स्थती वाईट आहे. मोचा काढणां बरां नाही. आपल्या स्वराज्यात िाांतता राखली 
पाशहजे! 
 
रामू : मग लढा कसा करायचा तुम्हीच साांगा? 
 
उपासे : सवव काही करता येतां. मी म्हणतो, आपण सवव लोकाांच्या सह्ाांचा अजव सरकारला पाठवनू देऊ. 
याचां उत्तर काय येतां ते पाहून लढ्याच्या बाबतीत ठरव.ू आता अजव आशण त्याचां उत्तर! 
 



लवष्ट्णू : परांतु त्या अजाचां उत्तर कुठां येणार? कारण उद्या चाळ खाली होणार आशण आम्ही एखाद्या 
गटाराकडेला असणार - शतथां चाळ नांबर, खोली नांबर, काय द्यावा? 
 
रलिमू : अजाचे उत्तर गटाराकडेला देणे असां त्यात शलहावां आशण सरकारला साांगावां, उत्तर गटारातच 
टाका म्हणजे आम्हाला शमळेल. 
 
रामू : आपण गटाराकडे बसून त्याची वाट बघूया, म्हणजे ते येईल पोहत, पोहत. 
 
उपासे : (शचडून) अरे, तुम्ही माझी काय थट्टा करता? 
 
लवष्ट्णू : थट्टा नाही, पण अजावर पत्ता काय द्यावा? 
 
उपासे : बरे, तुमचे काय म्हणणे आहे? 
 
सवु : मोचा! मोचा! 
 
उपासे : अच्छा, सवांचे जर म्हणणे असेल तर मला कबूल आहे. परांतु एक अट आहे. ती म्हणजे आपला 
मोचा हा सांपूणव िाांततामय असला पाशहजे. 
 
लवष्ट्णू : म्हणजे कसा काय? 
 
उपासे : म्हणजे त्या वळेी त्या मोचात कुणीही बोलायचे नाही. गडबड नाही आशण बडबड नाही. 
 
रामू : तुमचा जयजयकार नाही? 
 
उपासे : काही नाही. घोषणा नाही, जयजयकार नाही. सायलेंट डेमॉन्स्रेिन! म्हणजे मूक मोचा! 
 
रिीमू : आशण असां ठरवयूा, कुणीही बोलायचां नाही, हालायचां नाही, आशण बघायचां नाही. 
 
रामू : िक्त ‘आांधळयाला पैसा दे भगवान!’ 
 
उपासे : काय हे लोक आहेत! कोण आहेत? आम्हीही िार जहाल आहोत, आमच्यापेक्षा कोणीही जहाल 
नाहीत. परांतु पशरस्स्थती... 
 
रामू : अहो, एखादां मढां नेतानासुद्धा लोक बेंबीच्या देठापासनां रडतात, नाही तर... 
 
धोंडी : नाही तर बेंबीच्या देठापासनां भजन म्हणत्यात. आशण तुम्ही म्हणता बोलायचां नाही. 
 



उपासे : हो, मी तुमचा पुढारी आहे. मला जास्त कळतां म्हणून मी म्हणतो तसांच झालां  पाशहजे. सायलें ट 
प्रोसेिन! मूक शमरवणूक! आहे कबूल? 
 
लवष्ट्णू : बरां बाबा, कबलू! 
 
उपासे : ऐका तर. आत्ता ताबडतोब आपण शनघायचां. सवांनी दोन-दोनच्या राांगेत शिस्तीने चालायचां! 
कोणीही कसल्याही पशरस्स्थतीत बोलायचां नाही, जय म्हणायचा नाही, िाांत चालायचां! 
 
रामू : रशहमू, नीट ऐकून घे, नाही तर ग्यानबा तुकाराम करून नाचायला लागिील. (उपासे सवांना राांगेत 
उभे करतो. मोचा चालू लागतो. सवांपुढे उपासे, त्याच्यामागे पुतळा वगैरे शस्त्रया, मागे शवष्ट्ण,ू राम ूइत्यादी 
आहेत. मधून मधून एकमेकाला खुणा करून आपापसात काहीतरी साांगतात. मधला पडदा पडतो. दुसऱ्या 
बाजूने शमरवणूक पुन्हा स्टेजवर येते. त्याांच्या समोरून एक पोलीस इन्स्पेक्टर व ४-५ पोलीस येऊन त्याांना 
अडवतात.) 
 
उपासे : (लोकाांना खुणेने) आता काय करूया? 
 
रामू, रलिमू : (खुणेने) बोलू नका. 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : ए, कोण तुम्ही? ही शमरवणूक कसली? 
 
उपासे : (लोकाांना खुणेने) काय करू? 
 
रामू : (खुणेने) बोंब मार. 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : तुम्ही सरळ बोलणार, का मीच बोलव ूतुम्हाला? 
 
(उपासे खुणा करून त्याला काही साांगतो. पोलीस इन्स्पेक्टरला काहीच कळत नाही. दोघेही गोंधळून 
जातात. इन्स्पेक्टर शचडतो.) 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : बारा चाळीस, काय आहे हे लिडां? 
 
एक पोिीस : मला वाटतां हे सवव ४२० वाले असावते. 
 
उपासे : (खुणेने) तसां काही नाही हो. (लोकाांना) साांग ूका? 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : (मागून त्याला लाथ मारतो) काय आहे? 
 
उपासे : सायलें ट प्रोसेिन. मारता का? 
 



रामू : (उपासेला धक्का मारून) बोलला का? 
 
उपासे : (त्याच्याकडे वळून) मूक शमरवणूक का? मला बोलणां भाग पडलां . पशरस्स्थती बदलली म्हणून 
बोलणां भाग पडलां . 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : (त्याला आपल्याकडे शिरवनू) आता माझ्यािी बोला. 
 
उपासे : इन्स्पेक्टरसाहेब, आमच्यावर, म्हणजे या भाडेकरूां वर, मजूर लोकाांवर अन्याय झाला आहे. म्हणून 
आम्ही िाांततेने शमरवणूक घेऊन सरकारला शवनांती करायला जात आहोत. 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : शमरवणकुीवर बांदी आहे. 
 
उपासे : (रुबाबात) तुम्हाकडे तसा लेखी हुकूम आहे का? 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : तुम्ही शमरवणुकीची परवानगी काढली आहे का? 
 
उपासे : तुम्ही आम्हाला बांदी करता ती कुठल्या कायद्यान्वये? 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : सवव कायद्याांच्या बापान्वये! जनता सांरक्षण कायद्यान्वये, पस्ब्लक शसक्युशरटी 
ॲक्टअन्वये. 
 
उपासे : यस् बरां, सकाळीच आमची चाळ खाली करण्याचा हुकूम झाला, त्याला आम्ही काय करावां? 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : शमस्टर, ते आम्हाला शवचारू नका. तुम्ही दहा शमशनटात शमरवणकू मोडून जा. नाहीतर 
ती आम्हाला मोडावी लागेल. आय् शगव्ह य ूटेन शमशनट्टस. 
 
उपासे : तुमचां म्हणणां मला मान्य आहे. परांतु या दहा शमशनटात मी लोकाांना कसां समजावनू साांग?ू 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : सॉरी, नो मोर दॅन दॅट. 
 
उपासे : मग असां तरी करा की मांत्रयाांच्यापयंत मला तरी एकट्याला जाऊ द्या, म्हणजे वाटाघाटी करता 
येतील. 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : तुम्ही एकटे जाऊ िकता. पण ही शमरवणूक ताबडतोब मोडली पाशहजे. 
 
उपासे : ओ. के. (लोकाांना उदे्दिून) कामगारबांधूांनो, आपण इथपयंत आलो. सरकारच्या कानावर आपले 
गाऱ्हाणे घालण्याचे काम पुरे झालेले आहे. आता अिी पशरस्स्थती आहे की आम्हाला पुढे जाता येत नाही व 
जाण्याचां कारण नाही. 
 



लवष्ट्णू : पुढे का जाता येत नाही? 
 
उपासे : कारण पशरस्स्थती गांभीर आहे! शिवाय तुमचा पुढारी नात्याने मी लोकमांत्रयाांना भेटू िकतो. 
इन्स्पेक्टरसाहेबाांनी तिी परवानगीही शदली आहे. वाटाघाटीने प्रश्न सोडशवणे हेच योग्य आहे. शवचार 
करायला िक्त दहाच शमशनटां. 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : शमस्टर, आता आठच. 
 
उपासे : हो, आता तर आठच. आता शवचार करण्यात अथव नाही. तुम्ही माझ्यावर सवव सोपवनू पुढचा घोर 
प्रसांग टाळण्याकशरता मागां शिरलां  पाशहजे. 
 
पजतळा : (पदर खोवनू पुढे सरसावत) मागां शिरलां  पाशहजे? म्हणजे काय केलां  पाशहजे? 
 
उपासे : िाांततेचां रक्षण केलां  पाशहजे. आता लढायचां कारण नाही. मागां शिरा. 
 
पजतळा : आता मागां कुठां जाणार? 
 
लवष्ट्णू : उद्या हेच पोलीस येऊन आमचां सामान बाहेर काढणार आहेत. तुम्ही आत्तापयंत लढा, लढा म्हणून 
ओरडलात. आता पळा, पळा म्हणून ओरडत आहात. 
 
पजतळा : मी म्हणते आम्ही मागां जाणार नाही. 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : आता िक्त पाचच शमशनटे आहेत. 
 
पजतळा : असू दे, आम्ही पुढेच जाणार. 
 
लवष्ट्णू : 

} आम्ही पुढेच जाणार. रामू : 
रलिमू : 
 
उपासे : लोकहो, जे तुम्हाला पुढे जाण्याची शचथावणी देताहेत ते देिद्रोही आहेत. त्याांना तुमचां कल्याण 
साधायचां नसून आपला राजकीय डाव साधायचा आहे. मी तुमचा पुढारी आहे. माझ्यावर शवश्वास ठेवा आशण 
मागां शिरा. 
 
सवु : आम्ही पुढेच जाणार! 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : आता िक्त दोनच शमशनटां आहेत. शिपायाांनो, तयार रहा. 
 
लवष्ट्णू : कामगाराांनो, तयार राहा! 



 
पजतळा : (उपासेला) आशण पळणाऱ्याांनो, पळून जा. 
 

(उपासे पोलीस इन्स्पेक्टरच्या कानी लागतो. 
पोलीस इन्स्पेक्टर शवष्ट्णूला पकडण्यासाठी पुढे होतो.) 

 
उपासे : आता अवघां एक शमनीट आहे. शवचार करा शन मागां शिरा! 
 
सवु : (घोषणा) मालकाचे डाव हाणून पाडा! सरकारचे मालकधार्षजणे धोरण हाणनू पाडा! परेल चाळीच्या 
भाडेकरूां चा शवजय असो! 
 
पोिीस इन्सस्पेक्टर : लाठीचाजव. 
 
(लोक पुढेच जाऊ लागतात. उपासे त्याांना अडव ू लागतो. पुतळा त्याला ढकलून बाजूला सारते. 
लाठीहल्ला सुरू होतो. लोक घोषणा देत पुढे जातात.) 
 

 
  



िोकमांत्रयाांचा दौरा 
 

दृश्य पशहले 
 
(सेके्रटरीएटर्धील एक खोली. गृहर्ंत्रयाचें सेके्रटरी श्री. घोटाळे कागदपत्र चाळण्यात दंग आहेत. नशपाई 
नचठ्ठी घेऊि येतो. घोटाळे ती वाचतात.) 
 
घोटाळे : कोण? शगरणी मालकसांघाचे शम. खटाशरया? पाठव त्याांना आत. (शिपाई जातो. शम. खटाशरया - 
िुद्ध खादीधारी - प्रविे करतात.) या, या शमस्टर खटाशरया, गुड मॉशनंग! 
 
खटालरया : जय लहद, घोटाळेसाहेब. 
 
घोटाळे : जय लहद, जय लहद! 
 
घोटळे : गुड मॉशनंग! 
 
खटालरया : अहो सेके्रटरीसाहेब, हा काय घोटाळा आहे! कोणतां तरी एक नक्की करा! 
 
घोटाळे : घोटाळा? कसला घोटाळा? 
 
खटालरया : हाच हो, मी जय लहद म्हटलां  तर तुम्ही म्हणता गुड मॉशनंग! आमची दोघाांची गाठच पडत नाही. 
म्हणून म्हणतो, एक काय ते नक्की करा! 
 
घोटाळे : अहो, हा घोटाळा जुनाच आहे! आशण शम. खटाशरया, आपली गाडी िवेटी कुठां रुळावर आली 
बरां? 
 
खटालरया : िवेटी आली की गुड मॉशनंगवर! 
 
घोटाळे : तेच नक्की झालां  आहे असां खुिाल समजा, आशण तसां वागा! 
 
खटालरया : म्हणजे हो काय? आशण जय लहद? 
 
घोटाळे : स्वराज्य शमळेपयंत ‘जय लहद’ ठीक होतां! आता स्वराज्य शटकशवण्यासाठी ‘गुड मॉशनंग!’ लक्षात 
आलां  का? 
 
खटालरया : नाही बुवा लक्षात आलां ! 
 
घोटाळे : आता तुमचां तुम्हाला कळत नाही म्हणजे कमाल झाली! अहो, सुखासाठी, िाांततेसाठी, बलवान 
होण्यासाठी लहदुस्थान कॉमनवले्थमध्ये राहणार! 



 
खटालरया : हो राहणार, बरां मग? 
 
घोटाळे : मग काय? शतथां राणीपासून ते कुमारी पामेला माउांटबटॅनपयंत आशण राजापासून ते बेस्व्हनपयंत 
कुणालाच ‘जय लहद’ म्हणता येत नाही. 
 
खटालरया : काय म्हणता शम. घोटाळे? 
 
घोटाळे : अहो, खरां आहे ते! जय लहदच्याऐवजी त्याांना ‘जॉय इांड’ म्हणावां लागतां आशण त्याांची तोंड किी 
मुटक्यासारखी होतात! 
 
खटालरया : खरांच शम. घोटाळे, तुमचां डोकां  पण डोकां  आहे! अच्छा, जाऊ दे ते! 
 
घोटाळे : हो, हो, बोला. तुम्ही का आला होता? 
 
खटालरया : मला मांत्रयाांची भेट हवी आहे. 
 
घोटाळे : मांत्रयाांची भेट? का हो, काय झालां? 
 
खटालरया : अहो, बऱ्याचिा शगरण्याांमध्ये वातावरण तांग झालां  आहे! 
 
घोटाळे : किामुळे बुवा? 
 
खटालरया : हा रोख बोनसचा झगडा शनमाण झाला आहे ना! 
 
घोटाळे : एवढांच ना? त्यात कसला झगडा आला आहे? 
 
घोटाळे : अहो, साहेब, आपली वतवमानपत्रां खोट्या कां ड्या ठोकून देताहेत हे खरां! पण वस्तुस्स्थती शनराळी 
आहे. सांप होण्याचा रांग आहे! 
 
घोटाळे : आ,ँ सांप! कोण करणार? कम्युशनस्ट? 
 
खटालरया : अहो, ते तर जन्माला आले तेव्हा सांप बरोबर घेऊनच आले आहेत. पण हे आपले साथीसुद्धा 
सांप करणार म्हणताहेत की! 
 
घोटाळे : साथी? मग सांप होत नाही! मी पैज लावतो. 
 
खटालरया : आता कसां साांग ूतुम्हाला? तारीख पण जाहीर झाली, १६ ऑगस्ट. 
 



घोटाळे : हो. पण मी साांगतो, त्या १६ ऑगस्टची २ माचव झाल्याशिवाय राहत नाही. ये रे माझ्या मागल्या 
आशण ताक कण्या चाांगल्या! मग हरभरे कोण िोडणार? 
 
खटालरया : पण हे कम्युशनस्ट आहेत ना लोखांडाचे हरभरे िोडणारे! सांपाची घोषणा देणारे देतील आशण ती 
घेऊन हे कम्युशनस्ट पुढां जातीलां ; मग? 
 
घोटाळे : पण ही घोषणा देणारे गरीब गाय आहेत! 
 
खटालरया : तेच म्हणतो ना मी! सांप झाल्यावर ही गाय बसेल रवांथ करीत आशण सांपाचा वाघ बसेल आमच्या 
मानेवर! 
 
घोटाळे : पण साांशगतलां  ना सांप होत नाही म्हणून? 
 
खटालरया : हो, पण मला हे सवव मांत्रयाांच्या कानावर घालायचां आहे. 
 
घोटाळे : पण मांत्री आज भेटणार नाहीत तुम्हाला. 
 
खटालरया : का हो? कारण काय? 
 
घोटाळे : कारण ते हल्ली दौऱ्यावर आहेत. 
 
खटालरया : अहो, पण मी सकाळी वाचलां , की दुपारी येणार म्हणून! 
 
घोटाळे : आशण त्याच्याच खाली का नाही वाचलां त की ते शतसऱ्या प्रहरी परत दौऱ्यावर जाणार म्हणून? 
 
खटालरया : मग हो, मी आता काय करू? 
 
घोटाळे : काही करू नका. मी कळवतो तुम्ही आला होता म्हणून. नांतर हवां तर िोनवर बोला. झालां ? जा 
आता. 
 
खटालरया : बरां, पण त्याांना या सांपाबद्दलही साांगनू ठेवा. 
 
घोटाळे : हो, ते साांगतो. पण तुम्ही उगीच घाबरू नका! सांप होत नाही. 
 
खटालरया : अहो पण, जर कामगाराांनीच ठरवलां  सांप करायचां तर? 
 
घोटाळे : मग नक्कीच होणार! पण घाबरून जाऊ नका. अच्छा, नमस्ते. 
 

(श्री. खटाशरया जातात. शिपाई पुन्हा शचठ्ठी आणतो.) 



 
हे कोण आशण? शगरणी कामगाराांचे प्रशतशनधी-मांडळ! (शिपायास) त्याांना म्हणावां सवव मांडळ आत नको, 
िक्त एक माणूस पाठवा. हो. 
 

(शवष्ट्णू, एक शगरणी कामगार, प्रविे करतो.) 
 
लवष्ट्णू : रामराम साहेब! 
 
घोटाळे : जय लहद, कोण रे बाबा तू? 
 
लवष्ट्णू : मी? शवष्ट्णू अप्पा धुमाळ. 
 
घोटाळे : तू धुमाळ असां नाहीतर धुमधडाके अस. तू आलाहेस का? 
 
लवष्ट्णू : मी? मांत्रयाांना भेटाय आलोय. 
 
घोटाळे : मांत्रयाांना भेटायला? काय रे, जो तो उठल्यासुटल्या मांत्रयाांना भेटायला येतो याचां नाव काय? तू का 
भेटणार त्याांना? 
 
लवष्ट्णू : सहज, थोडां काम आहे. 
 
घोटाळे : सहज म्हणजे? हे सेके्रटरीएट आहे की चौपाटी? काय, समजता काय तुम्ही? भेळवाला आशण 
मांत्री काय एक आहेत? आ,ँ जरा काही झालां  की शनघाले! 
 
लवष्ट्णू : साहेब, उगीच भडकून जाऊ नका. मांत्री भेटणार का नाही ते साांगा. 
 
घोटाळे : िक्य नाही. भेटणार नाहीत. 
 
लवष्ट्णू : का हो, का भेटणार नाहीत? मी युशनयनचा माणूस आहे. माझ्यासांगां नीट बोला. 
 
घोटाळे : असिील, माझां काय करणार तू? काय इथां सांप करणार आहेस? 
 
लवष्ट्णू : हे बघा, युशनयनचां हापीस सोडून सगळया शठकाणी सांप करता येतो. सांप काय नवीन न्हाई. ज्या 
शदिी भाांडवलिाही जन्माला आली त्याच शदिी सांप जन्माला आला. आशण त्याच शदवसापासनां भाांडवलदार 
शन त्याांची शपल्लां यान्सी त्याची भीती पडलीया! 
 
घोटाळे : काय बोलतोस हे? मी काय भाांडवलिाहीचां शपल्ल ूआहे? 
 
लवष्ट्णू : तुम्हाला किाला म्हणू? जे कोण सांपाला शभत्यात त्यास्नी म्हटलां  हो. 



 
घोटाळे : बरां, तुझां तववज्ञान राहू दे. मांत्रयाांची भेट होणार नाही. तू जा. 
 
लवष्ट्णू : अहो, पण भेट का होणार नाही? 
 
घोटाळे : ते दौऱ्यावर आहेत! 
 
लवष्ट्णू : पर, आज येणार म्हणतात – 
 
घोटाळे : हो, येणार आशण परत जाणार. 
 
लवष्ट्णू : मग, गेल्यावर परत येणार का-? 
 
घोटाळे : येणार. पण पुन्हा जाणार! 
 
लवष्ट्णू : म्हणजे सारखां दौऱ्यावरच? 
 
घोटाळे : अरे बाबा, अलीकडां काम िारच वाढलां  आहे ना? 
 
लवष्ट्णू : काम? कसलां  हो? 
 
घोटाळे : दौऱ्याचां! आशण कसलां? 
 
लवष्ट्णू : मग मी काय करू? 
 
घोटाळे : तूही दौरा काढ - मांत्रयाांच्या भेटीचा! 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी, पोलीसमांत्री, मजूरमांत्री, उद्योगमांत्री, मस्च्छमारमांत्री, दारूमांत्री सारेच दौऱ्यावर गेल्यात 
म्हणता? 
 
घोटाळे : अरे बाबा, सगळे आपापल्या दौऱ्यावर आहेत. का उगाच डोकेिोड करतो आहेस? बाकीच्याांिी 
तुला काय करायचां आहे रे? मी मगरचांदजींचा सेके्रटरी आहे शन ते तुला भेटणार नाहीत. जा आता. 
(दोघेही जातात.) 
 

दृश्य दुसरे 
 

(र्ंत्री र्गरचंदजी याचंी सेके्रटरीएटर्धील खोली. र्गरचंदजी प्रवशे करतो.) 
 
मगरचांद : आम्ही अलहसावादी, सत्याचे पालन करणार ॥ धृ. ॥ 



 
राज्यधुरा भारी । घेऊन मानेवरी । आम्ही अखांड ओढीत नेणार ॥ १ ॥ 
 
नव्या भारताला चढव ूवैभवाला । झाडे लावायचा करूनी शनधार ॥ २ ॥ 

शनरम ूनवा मनू । इथां गोकुळ आण ू। 
 
साऱ्या लोकाांना शनरा ही पाजणार ॥ ३ ॥ 
सत्यमेव जयती । या ध्येयावरती । 
 
श्रद्धा ठेवनू हळू, हळू चालणार ॥ ४ ॥ 

 
घोटाळे : (बऱ्याचिा िायली काखेत घेऊन घाइघाईने प्रविेतो) जय लहद, सर. 
 
मगरचांद : जय लहद! काय शम. घोटाळे, कसां काय चाललां  आहे मुांबापुरीत? काय बातमी? 
 
घोटाळे : आज सर, सवव गटारां तुांबून सारी घाण उिाळून वर येत आहे! 
 
मगरचांद : आ!ँ घाण? म्हणजे काय? 
 
घोटाळे : म्हणजे सर, गटारां तुांबली! झाडू कामगार काही नमतां घेत नाहीत आशण ही घाण काही कमी होत 
नाही! 
 
मगरचांद : ते समजलां  हो, पण हे म्युशनशसपल कशमिनर काय करतात हल्ली? 
 
घोटाळे : ते रोज पत्रकां  काढतात! 
 
मगरचांद : कसली? 
 
घोटाळे : हीच, ‘सांप पशरस्स्थती कायम, घाण पूवववत!’ पण आजच्या पत्रकात मात्र ते म्हणताहेत की, ‘आम्ही 
काही झालां  तरी मलबार शहलकडां घाण होऊ देणार नाही. वाटेल ते करून सवव गटारां साि करू!’ 
 
मगरचांद : मग लचता नाही. पण काय हो, म्युशनशसपल कशमिनर ह्ा सांपवाल्याांचा बांदोबस्त करताहेत की 
नाही? शकती शदवस घाण पडून राहणार ही? 
 
घोटाळे : सर, इथां आपली घाण आहे तोपयंत! 
 
मगरचांद : घोटाळे, माझी घाण म्हणता? 
 
घोटाळे : सॉरी सर, तसां नव्हे, ‘लोक घाण करतात तोपयंत’ असां मला म्हणायचां होतां! 



 
मगरचांद : जरा नीट बोलता चला. मी म्हणतो, या सांपवाल्याांचा शवरुद्ध हे म्युशनशसपल कशमिनर काही 
जालीम उपाय करणार आहेत, की साऱ्या िहरात घाण साच ूदेणार आहेत? 
 
घोटाळे : त्याांनी हजारो पत्रकां  काढून सांपवाल्याांना बजावलां  की, ‘कामावर या, मग मागण्याांचा शवचार करू;’ 
‘सांप केला ही चूक झाली असां शलहून द्या;’ ‘कामावर या; नाही तर राहत्या चाळीतून बाहेर काढू.’ पण 
काहीच आराम नाही 
 
मगरचांद : काहीच उपयोग झाला नाही म्हणता? 
 
घोटाळे : शिवाय आतापयंत आपल्या खात्यानां साति ेसांपवाले पकडून तुरुां गात टाकले आहेत. शकत्येकाांना 
जबर शिक्षाही ठोठावल्या आहेत, पण कोणीच भीत नाही. सांप पूवववत! 
 
मगरचांद : बस्! आता हस्तके्षप केलाच पाशहजे! असल्या हेकेखोराांची गय करता कामा नये. सवांनाच 
पकडून तुरुां गात टाकलां  पाशहजे! 
 
घोटाळे : म्हणजे, सवव आठ हजार कामगाराांना? पण मग जास्तच घाण होण्याची िक्यता आहे सर! 
 
मगरचांद : नाही तरी आता कुठां ते काम करताहेत? आम्ही अिा लोकाांची पवा करीत नाही. होऊ दे शकती 
घाण होते ती. आम्हीही काही कमी नाही! वळेीप्रसांगी आम्ही स्वतः झाडू घेऊन रस्त्यात येऊ! 
 
घोटाळे : आम्ही म्हणजे कोण? मला समजलां  नाही सर. 
 
मगरचांद : आम्ही सवव अशधकारी, सवव आमदार, सवव मांत्री आशण तुम्हीसुद्धा! 
 
घोटाळे : मी! छे, छे, सर! खरां साांगतो, मी जन्मात कधीच लां गोटी लावनू गटारात उतरलो नाही! 
 
मगरचांद : म्हणजे, आम्ही उतरलो होतो असां तुम्हाला म्हणायचां आहे काय? 
 
घोटाळे : तसां नाही सर - पण - 
 
मगरचांद : ते काही नाही. तुम्हालाही झाडू मारावा लागेल! मारणार की नाही? 
 
घोटाळे : ओ. के. सर! 
 
मगरचांद : ठीक. आणखी काय शविषे? 
 
घोटाळे : परवा आपल्या गैरहजेरीत लोकाांनी राजबांद्याांना पालठबा देण्याकरता एक शमरवणूक काढली होती. 
शतच्यावर गोळीबार झाला. 



 
मगरचांद : शकती मेले? 
 
घोटाळे : एकच, शभकू कुवकेर नावाचा. 
 
मगरचांद : िक्त एकच? ठीक झालां ! हे लोक पोशलसाांवर हल्ला करतात, बांदूक शहसकावनू घेतात, म्हणजे 
काय? 
 
घोटाळे : पण सर, एका सांपादकानां गोळीबाराच्या चौकिीची मागणी करताना शलशहलां  आहे की, ‘मृत 
इसमाच्या पाठीत गोळी लागली आहे त्या अथी त्यानां पोशलसाांवर हल्ला केलाच नाही.’ 
 
मगरचांद : पाठीत गोळी लागली म्हणून काय झालां ? त्यानां पोशलसाांवर हल्ला केला नाही असां कसां म्हणता 
येईल? तो कम्युशनस्ट होता! 
 
घोटाळे : बरोबर सर, कम्युशनस्ट कसा वाटेल तसा हल्ला करू िकतात. कोणी साांगावां? कदाशचत पाठीनां 
हल्ला करायची नवी पद्धत त्याांनी सुरू केली असेल! 
 
मगरचांद : घोटाळे, मला ह्ा कम्युशनस्टाांची भीतीच वाटते. आमचां पोलीस खातांही शढलां  आहे! 
 
घोटाळे : सवांनाच पकडून घालावां तुरुां गात! 
 
मगरचांद : घोटाळे, काय म्हणता? पोशलसाांना – 
 
घोटाळे : सॉरी सर, मला वाटलां  तुम्हाला तसां वाटतां! 
 
मगरचांद : तुम्हाला तसां कसां वाटलां? उद्या मलाही तुरुां गात घालावांसां वाटेल! 
 
घोटाळे : छे, छे सर, तसां कसां वाटेल! 
 
मगरचांद : तुम्हाला पुढां पुढां बोलायची िार सवय लागली आहे त्याचा हा पशरणाम. अच्छा, उद्याचा आमचा 
कायवक्रम बोला. 
 
घोटाळे : (डायरी चाळीत) उद्या वृक्षारोपण शदनाशनशमत्त आपला दौरा. 
 
मगरचांद : कोणत्या गावी? 
 
घोटाळे : इथांच, मुांबईत. कामगार वस्तीत तीन व्याख्याने. 
 
मगरचांद : आलां  लक्षात. पण व्याख्यानाचा शवषय कोणता? 



 
घोटाळे : शवषय आपला नेहमीचाच - ‘राम व्हा!’ 
 
मगरचांद : हो, हो खरां आहे. प्रत्येक लहदी माणसानां राम झालां  पाशहजे. प्रत्येक स्त्रीनां सीता झालां  पाशहजे. 
तरच देिात खरी िाांतता नाांदेल, रामराज्य शनमाण होईल! बरां आहे घोटाळे, सगळा कायवक्रम नक्की करून 
मला िोनवर कळवा. जय लहद! (जातात.) 
 
घोटाळे : राम व्हा! राम व्हा! 

राम व्हा लहदवासी सारे । बोल मांत्रयाांचे ऐका रे ॥ धृ. ॥ 
 
भरतासम बसा ठाण माांडुनी । लकवा भटका वल्कले नेसुनी । 
लक्ष्मणाचा आदिव ठेवुनी । उपवासी राहा कां बर बाांधुनी । 
वनामध्ये वणवण शिरणारे! बोल मांत्रयाांचे ऐका रे ॥ १ ॥ 
 
लां कापशतसम रावण व्हा कुणी । शबशभषणासम घरभेदे कुणी । 
कुां भकणापरी स्वस्थ झोपनुी । सारे सोडूनी लोळत राहा कुणी । 
सहा, सहा मशहने झोपणारे । बोल मांत्रयाांचे ऐका रे ॥ २ ॥ 
 
अठरा पद्धमे वानर होऊनी । कां दमुळे खा बाशरक चावनूी । 
रामभक्तीचे सुव्रत घेऊनी । हळू, हळू या कुणी मारुती होऊनी । 
पुच्छाने लां का जाळणारे । बोल मांत्रयाांचे ऐका रे ॥ ३ ॥ 
 
ना तरी कफ्युव ऑडवर येईल । इकडून गोळी शतकडे जाईल । 
गुांडा कायदा शपच्छा पुरवील । येरवड्याला घेऊनी जाईल । 
दळाया लावील हरबरे । बोल मांत्रयाांचे ऐका रे ॥ ४ ॥ 

 
दृश्य शतसरे 

 
(कार्गारवस्तीतील नवष्ट्णूची खोली. नवष्ट्ण ूएकटाच बसलेला आहे. 

त्याचा िाऊ हणरू् खेड्याहूि येतो.) 
 
लवष्ट्णू : आ ँऽ ऽ, कोण हणमू! अरां कवा आलास? 
 
िणमू : हा आत्ताच येतोय न्हवां का! 
 
लवष्ट्णू : अरां मदा, म्होरां पत्रशबत्र घालायचां नाही व्हय? 
 
िणमू : न्हाई घातलां , आलो तसाच. बरां, कसां काय, बरा हाईस न्हवां? 
 



लवष्ट्णू : हाां, मी बरा हाय शहकडां, पर गावाकडची मानसां किी काय? 
 
िणमू : अक्षी खुिाल समदी. मजेत हायती! 
 
लवष्ट्णू : बरां, पाऊसपाणी कसां काय? शन तू असा एकाएकी उठून काां आलास? 
 
िणमू : का म्हांजी? अरां शतकडां ना काम, ना अन्न. होती सोबत, आलो झालां . रोज उठून त्या सावकाराला 
तरी काय साांग?ू तू मार साांगून आला हुतास बुनुवसाच्या पगाराला पैसां धाडतो म्हणून! पर बुनुवस राह्ला 
तुझ्यापािी शन सावकारानां शतकडां हुांबऱ्याची सालां  काढली. बाकी तुमाला काय काळजी म्हना आमची! ह्ा 
म्हमईच्या वाकड्या नळाचां पानी शपऊन तुमची अक्कल बी वाकडीच चालती! 
 
लवष्ट्णू : अरां पर मी तरी काय करू, माझा बोनस झालाच न्हाई तर? 
(समोर हॉटेलवाल्याला टाळी वाजवनू खुणेने दोन लसगल चहा पाठवायला साांगतो.) 
 
िणमू : झालाच न्हाय म्हांजी, उगवनूच आला न्हाई का काय? चाांगली तारीख पन साांगनू आला होतास! 
 
लवष्ट्णू : हो, पण आता तारीख पुढां गेली. 
 
िणमू : पुढां? शकती शदवस? 
 
लवष्ट्णू : आजपासनां धा वसं! 
 
िणमू : अरां, अरां! काय म्हनतोस? धा वसं? का रे? 
 
लवष्ट्णू : सरकार म्हनतां, आता शतकटी घ्या. आशण धा वसांनां पैसां! 
 
िणमू : आशन त्या शतकटी घेऊन चाटायच्या का पेटवायच्या? आमी सावकाराला काय साांगावां शन खावां 
काय? 
 
लवष्ट्णू : सावकाराला साांगायचां जप्ती आण म्हणून, शन खायाची भाकरी! 
 
िणमू : आशन भाकरीला दानां? 
 
लवष्ट्णू : दान नसलां  तर िेंगदाणां! 
 
िणमू : ते रां कुटनां आणावां? 
 
लवष्ट्णू : ते नसलां  तर कां दमुळां! 
 



िणमू : ए ऽ िाण्या, रानात कां द असतां तर समदी वाांडरां गावात का शिरली असती घरावरली कौलां  
िोडाय? 
 
लवष्ट्णू : कां दमुळां  नसली तर पेंड खावावी! 
 
िणमू : अरां, काय तुझां डोस्कां  शबस्कां  शिरलांय काय? तरी बरां, पेंडीवरच थाांबलास! कडबा, गवात खायाला 
साांशगतलां  न्हाईस? 
 
लवष्ट्णू : अरां, पर हे समदां खाया मी कुठां साांगतोय? सरकार साांगतांय ते म्हणालो मी! 
 
िणमू : काय, खरां म्हनतोस काय? सरकार मानसाला पेंड खाया साांगतांय? 
 
लवष्ट्णू : अरां, आईच्या रक्तािपत. समदां खरां साांगतोय मी. 
 
िणमू : मग मातर हाद झाली गड्या! हे सरकार पार तराकलां य वाटतां. मला वाटत हुतां खेड्यावर आमचांच 
हाल व्हत्यात शन तुमी शहकडां चैनीत हाइसा. पर मदा, तुमचां बी आमच्यावानीच हाय की! 
 
लवष्ट्णू : अरां बाबा तुमचां बरां, तुमच्या मागां एकच पीडा हाय. पर हतां आमच्या मागां कैक पीडा हात धुऊन 
लागल्यात! 
 
(चहावाला पोऱ्या चहा आणतो. दोघं चहा नपतात. इतक्यात शजेारच्या चाळीत राहाणारे त्याचं्याच गावाचे 

रार् ूव सदू हे कार्गार येतात.) 
 
रामू, सदू : आ,ँ कोण हणमूदादा? कवा आलास गा! रामराम. 
 
िणमू : झालां  घटकाभर. काय रामभाऊ, सदबा, कसां काय? बरां हाइसा न्हवां? 
 
रामू : आमी बरां हाय गा. पर गावाकडां आमची मानसां किी काय? 
 
सदू : आशन आमची मानसां गा? सवया भेटलाता येताना? 
 
रामू : आमची म्हातारी आजारी व्हती म्हनां. किी काय आता? 
 
िणमू : हे बगा, समदा गाव खुिाल हाय. शबनघोरी असा, काळजी करू नका. 
 
रामू : बरां साांगावा, लबगावा काय? 
 
िणमू : म्हातारीनां काय साांगावा शदलाय काय गा? 
 



िणमू : साांगावा समद्याांचा एकच. शजवाला जपून ऱ्हावा शन ताबडतोब पैसां पाठवा! शतकडां अन्न न्हाई 
मानसास्नी. लेकानु पैसां पाठवा की! पैसां धाडायचां न्हाईत शन शबघाभर त्वाांड पसरून इचारायचां, ‘मानसां 
किी ऽ हाई ऽ त?’ 
 
रामू : अगा, पर आमी तरी काय करणार, बोनसच शमळांना तर? 
 
िणमू : शमळांना म्हणून काय साांगता? घ्या की शहसकून. 
 
रामू : पर सरकार म्हनतांय शतशकटां घ्या. पैसां धा वसांनां! 
 
िणमू : अरां धा वसांनां किाला? का मेल्यावर शदसाचां जेवाण घालाय? अरां, भाांडाण करा की 
सरकारबरुबर. काय धमाला देतांय? 
 
लवष्ट्णू : भाांडाण कसां करावां? सरकार आपलां  हाय म्हनत्यात! 
 
िणमू : आपलां  कसां? आमचां पैसां आमाला देईनात; ते सरकार आमचां कसां? 
 
लवष्ट्णू : आपलां  न्हाई म्हणिील तर गोळी! 
 
िणमू : आशन आपलां  म्हनावां तर होळी! 
 
लवष्ट्णू : होळी, शिमगा काय म्हणू नकां स? आता स्वराज्य आलांय, पेंड खाऊन शदवाळी साजरी करायची! 
 
िणमू : ए ऽ सवराज! आरां, तुमच्या तोंडाचां वाळून लचचकुां  झालां , तुमच्या अांगावर मीठ बाांधाय लचधी न्हाई. 
मग हे सवराज हाय कुटां? 
 
लवष्ट्णू : ते मलबार शहलवर येऊन बसलां य! 
 
सदू : खरांच गड्या! 
 
िणमू : अरां पर शहकडां, तुमाकडां कवा येणार? आशन ते जर अजून तुमाकडां ईना तर आमाकडां, खेड्याांवर 
कवासां येणार? का तेला गदीत गाडीच शमळांना? 
 
लवष्ट्णू : अरां, ईल की बेताबेतानां, अजून तेला खरांच गाडी शमळांना! 
 
िणमू : काय, गाडी शमळांना? अरां, दोन वसात छकडा की आला असता म्हमइस्नां खेड्यापतर! 
 
लवष्ट्णू : साांग ूका? खरां हे सवराज छकड्यात बसलांय. आशण त्यो छकडा बी भलतीकडांच शनघालाय बघां! 
 



रामू : अरां कुणीकडां? 
 
लवष्ट्णू : ह्ो छकडा हळू, हळू शनघालाय! 
 
िणमू : अरां पर कुणीकडां शनघालाय? 
 
लवष्ट्णू : ऐक. 

दमानां हळू हळू शनघाला छकडा । 
नागमोडीनां रखडत वाकडा ॥ धृ. ॥ 

 
हा छकडा पशहलाच जुना । ॲटलीने रांगवनू पुन्हा । 

आांदण शदला नेहरूां ना । बजाशवले, ‘साांगा लोकाांना, । 
हेशच स्वराज्य,’ सवाल रोकडा ॥ दमानां... ॥ १ ॥ 

 
बसले काँगे्रसचे मांत्री आत । घालुन राजाच्या हातात हात । 

हुकूमिाही चाबुक शिरवीत । लोकशहताचे गाणे गात । 
लोकिाहीचा चढवनू मुखडा ॥ दमानां... ॥ २ ॥ 

 
बैल टाटा शन शबला दोन । मानेवरती शिवाळ घेऊन । 
छकडा ओशढती जीव लावनू । लां डनच्या थेट मागानां । 

खाया ट्रूमनची वैरण पाखडा ॥ दमानां... ॥ ३ ॥ 
 

देि लोकिाहीसाठी लढतो । ितेकरी जमीन मागतो । 
ठायी ठायी चढाई करतो । पुढे कामगार गजवतो । 
कान पकडून द्यावया हासडा ॥ दमानां...॥ ४ ॥ 

 
(गाणे सांपते न सांपते तोच शम. घोटाळे ऐटीत प्रविे करतात.) 

 
घोटाळे : जय लहद मांडळी, काय अगदी थवा करून बसला आहात! काय शवचार चालला आहे? (कोणीही 
बोलत नाही. त्याच्याकडे पाहत राहतात.) अरे, बोलत का नाही तुम्ही? आशण तसे पाहता काय 
माझ्याकडां? मी काय सोंग आणलां  आहे? 
 
िणमू : (शवष्ट्णूला खोचरून) कोण रां हे? 
 
लवष्ट्णू : तुला साांशगतलां  न्हवां आमच्या मागां लई पीडा हाइती म्हणून? त्यातली ही एक. 
 
घोटाळे : काय रे, इकडे मांत्रीलबत्री आले होते का? 
 
िणमू : कसल्या वानाचां हायती ते? 



 
घोटाळे : तुला वाण साांग?ू आशण काय? लिग, िपेटी! तुला काय वाटलां  माझा बैल चुकला आहे? 
नाांगरगट्टट्याच शदसतो आहेस! 
 
लवष्ट्णू : अहो, तुमीच तसां शवचारलां  तर तेनां तरी काय करावां? 
 
घोटाळे : मी काय शवचारलां  रे? मी काय बैल शवचारला, तेव्हा हा वाण शवचारतो? 
 
रामू : अहो साहेब, ह्ो ितेकरी हाय. आशण खेड्यावर अिीच रीत हाय बोलायची. 
 
घोटाळे : अरे वा रे रीतवाला! म्हणजे माणसाला काय वाटेल ते म्हणता येतां का खेड्यावर? 
 
सदू : ते जाऊ द्या साहेब, पण आपण कोण? 
 
घोटाळे : म्हणजे? मला तुम्ही ओळखत नाही? सगळा गाव मला ओळखतो! 
 
रामू : पर आमी वळखीत नाही. साांगनू टाका कोण ते. 
 
घोटाळे : अरे, मी सरकारचा सेके्रटरी आहे ए. के. घोटाळे. समजलां? 
 
लवष्ट्णू : आता आलां  ध्यानात. महादेवाच्या नांदीवानी, मांत्रयाांना भेटायच्या आदी तुमाला भेटावां लागतां न्हाई 
का? 
 
घोटाळे : (आठवण होऊन) अरे हो, तुम्ही ते सांपवाले शमस्टर- शमस्टर धुमधडाके नाही का? बरी गाठ 
पडली. हे पाहा, आज वृक्षारोपण शदनाशनशमत्त नामदार मगरचांदजी इकडे येणार आहेत. आज 
राष्ट्रोन्नतीसाठी काय केले पाशहजे, तुम्ही कामगाराांची कतवव्ये कोणती वगैरे गोष्टी ते समजावनू साांगणार 
आहेत. त्याांचे भाषण नीट ऐकून घ्या. आशण शमस्टर, तुम्ही सांपाबद्दल वगैरे इथां काही बोलू नका बरां का! 
 
िणमू : ए शवष्ट्णू, हे मांत्री म्हणजे कोण रे? 
 
लवष्ट्णू : अरे, ती एक शतसरी पीडा! ऐक उगांच. 
 
सदू : अरां, आलां  वाटतां मांत्री. 

 
(ना. मगरचांद येतात. त्याांच्याबरोबर आणखी काही कामगार, 

काही खादीधारी दे. भ. व काही पोलीस येतात.) 
 
मगरचांद : जय लहद कामगार मांडळी. 
 



सवु कामगार : रामराम! 
 
घोटाळे : मांडळी, हे आपले लोकमांत्री नामदार मगरचांदजी. आशण हे – 
 
लवष्ट्णू : मी, शवष्ट्ण ूअप्पा धुमाळ. ह्ो माझा भाऊ हणमू, ह्ो राम ूवाघमारे, ह्ो सदू चव्हाण – 
 
मगरचांद : मांडळी, आज आम्ही वळेात वळे काढून मुद्दाम तुमच्या चाळींना भेट द्यायला आलो. कारण 
आजचा हा वृक्षारोपण शदन अत्यांत महववाचा आहे. आता स्वराज्य आलेलां  आहे - तुम्ही लोकमांत्रयावर 
म्हणजे तुमच्या मांत्रयावर शवश्वास ठेवनू वागलां  पाशहजे. आजचे हे सांप - हरताळ बांद केले पाशहजेत. कमी 
खाऊन जास्त काम केलां  पाशहजे. तुम्ही शिस्त, िाांतता, कायदा याांचां पालन केलां  पाशहजे. सत्य-अलहसेचां 
पालन करून देिातल्या प्रत्येक माणसानां राम बनलां  पाशहजे. आशण ह्ा रामराज्याचां रक्षण केलां  पाशहजे. 
 
लवष्ट्णू : ते आलां  लक्षात, पण आम्ही काय करावां ते जरा नीट साांगा. 
 
मगरचांद : वा, वा, छान प्रश्न शवचारलात. आजच्या पशरस्स्थतीत कामगाराांची - साऱ्या जनतेची कतवव्ये 
साांगतो. ती िाांतपणे ऐकून घ्या – 
 

बोल आमुचे लक्षात ठेवा । तुम्ही झाडे लावा । 
बाग िुलवाया राष्ट्राची । सुखी होईल शपढी पुढची ॥ १ ॥ 

 
घोटाळे : तुमची पोरबाळां  सुखी व्हायला पाशहजेत ना? मग झाडे लावा! 
 
मगरचांद : शमळेल लाकूड घर बाांधाया । सपवण जाळाया । 

िळे येतील मधुर खावया । शवसाव्यासाठी थांड छाया । 
 
घोटाळे : झाडाांच्या सावलीत झोपायला सुद्धा हरकत नाही. घरटांचाईचाही प्रश्न सुटेल! 
 
लवष्ट्णू : म्हणजे झाडांच लावायची म्हनता? 
 
घोटाळे : हो, हो. खुिाल! जेवढी जास्त झाडां लावली जातील तेवढा आपला देि वैभविाली होणार आहे! 
 
िणमू : अवां पर कुटां लावायची झाडां? 
 
घोटाळे : कुठां म्हणजे? जागा शदसेल शतथां! 
 
लवष्ट्णू : असां का? हां, चल हणमू, राम,ू घ्या ते शटकावां शहकडां! (राम ूआतून शटकावां आणतो.) हां, पाडा शहतां 
डबरा! 
 
घोटाळे : अरे, अरे थाांबा, ऐका- 



 
रामू : आता का थाांबा? झाडांच लावायची तर होऊन जाऊ द्या की! 

 
(शटकाव उचलतो.) 

 
घोटाळे : अरे, पण ती म्युशनशसपालटीची जागा आहे. म्युशनशसपालटी काय म्हणेल? 
 
लवष्ट्णू : ती काय म्हणांना, आम्ही तुमचां नाव साांगणार! हां, व्हली राम!ू 
 
घोटाळे : अरे, पण मी कुठां साांशगतलां  तुम्हाला असां करा म्हणून? 
 
िणमू : (मांत्रयाकडे बोट करून) मग ह्ा साहेबाचां नाव साांग.ू उकर तू राम.ू 
 
मांत्री : हे पाहा झाडां लावायची, पण इथां नव्हे. रानात, ितेात. 
 
लवष्ट्णू : मग शहतां आमाला का साांगता? 
 
घोटाळे : अरे, प्रचार करायचा आहे म्हणून. आज वृक्षारोपण शदन आहे! 
 
मगरचांद : आमच्या घोषणाांची अिी लटगल करू नका. शवचार करा – 
 

नका जाऊ उगाच भडकून । िाांत राहून । 
स्वराज्याचे कराव ेरक्षण । वक्त आला आहे दारुण ॥ ३ ॥ 

 
घोटाळे : हो, देिात आणीबाणीची पशरस्स्थती शनमाण झाली आहे तेव्हा लोकाांनी िाांत राहून सवव काही केलां  
पाशहजे! 
 
लवष्ट्णू : म्हणजे काय केलां  पाशहजे? 
 
मगरचांद : तुम्ही अशधक धान्य शपकवा । िाांतता शटकवा । 

आम्हाला देऊनी आधार । समजुनी आपले सरकार ॥ ४ ॥ 
 
आज उत्पादन वाढवण्यावर सवव राष्ट्राचे जगणे, मरणे अवलां बून आहे. प्रत्येकाने अशधक धान्य शपकवले 
पाशहजे! प्रत्येकाने अशधक काम केले पाशहजे, तरच आपण आपले स्वराज्य शटकव ू िकतो. नाही तर 
सववनाि! 
 
िणमू : पण साहेब, मला रानात िते न्हाई आशण गावात घर न्हाई. मग मी अशधक धान्य कुठां शपकवायचां ते 
साांगा! 
 



घोटाळे : आजपयंत कुठां काम करीत होतास? 
 
िणमू : लोकाांच्या जमनीवर, म्हांजी जमीनदार, सावकाराांच्या ितेावर. 
 
घोटाळे : मग शतथांच, - पण अशधक! 
 
िणमू : हे बघा, पटत न्हाई मला. ितेावर मजुरी देत्यात सहा आणे, लईतर आठ आणे. तवा आम्हाला 
जमीन शमळाल्याशिवाय आमचां पोट काय भरणार न्हाई आशन पोटभर अन्न शमळाल्याशिवाय अशधक धान्य 
काय शपकणार न्हाई! 
 
मगरचांद : तुम्हाला जमीन आम्ही एकाएकी कुठली देणार? 
 
घोटाळे : काय जमीन आम्ही शखिात घेऊन शिरतो आहो? 
 
िणमू : अहो, जेंच्या घरात पाचि,े हजार-हजार एकर हाय ती घेऊन आमाला जर शदली – 
 
मगरचांद : म्हणजे जमीनदारिाही नाहीिी करायची. तोही शवचार आहे आमचा, पण त्याांना कोट्यवधी रुपये 
नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आशण सरकारजवळ तेवढा पैसा नाही. तेव्हा ते हळू हळू होईल. परांतु 
आज... 
 
घोटाळे : अशधक धान्य शपकवलां  पाशहजे! 
 
लवष्ट्णू : अहो, पर ते कुठां शपकवायचां? 
 
घोटाळे : कुठां म्हणून काय शवचारता? ितेात, बागेत, परसात, अांगणात, इतकां च नव्हे व्हराांड्यात, गलॅरीत, 
गच्चीवर कुठांही शपकवा! 
 
िणमू : आ!ँ व्हराांड्यात, गलॅरीत? 
 
घोटाळे : तुम्हाला माहीत नाही? अहो, स्वतः मगरचांदजीनी आपल्या बांगल्यावर व्हराांड्यात, मोठमोठ्या 
पेटाऱ्यात-खोक्यात, -गहू पेरला आहे, गलॅरीत कुां ड्याांमध्ये भात पेरलां  आहे! 
 
लवष्ट्णू : खरां म्हणता? 
 
मगरचांद : खरां आहे. मीच काय? आपले पांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू याांनी सुद्धा आपल्या बागेत गहू 
पेरला आहे. सवव कुां ड्याांमधील िुलझाडां काढून टाकून त्यात रताळी, काांदे आशण बटाटे लावले आहेत. हे 
सवव स्वतः आपल्या हातानां केलां  त्याांनी. 
 
घोटाळे : इतकां च काय, बांगल्याच्या गच्चीवर भईुमूग करणार आहेत ते. 



 
मगरचांद : घोटाळे- 
 
घोटाळे : सॉरी सर! 
 
रामू : अहो, आम्हाला झोपायला जागा नाही, िुटपायरीला पडावां लागतां आशन हे खोकां , कुां ड्या कुठां 
ठेवायच्या? 
 
घोटाळे : आड्याला टाांगा! 
 
मगरचांद : ऐका नेहमीचे बोल । सत्य शबनमोल । 

कसे राष्ट्राला ताराव े। सवांनी अन्न कमी खाव े॥ ५ ॥ 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी, - झाडे लावा, अशधक धान्य शपकवा- 
 
घोटाळे : आशण शतसरी घोषणा, ‘कमी खा’! आजच्या पशरस्स्थतीत ‘कमी खा’ ही आमची घोषणा अगदी 
रामबाण आहे! 
 
िणमू : आँऽऽ कमी खाऊन जास्ती काम कसां करायचां? अहो, पोटभर वैरण नसली तर बैलसुद्धा गाडी 
वडीत न्हाई. आमी तर माणसां! 
 
मगरचांद : ते खरां आहे, पण बचत केली पाशहजे, देिाला आज अशधक धान्य पाशहजे! 
 
घोटाळे : माणसां नसली तरी चालेल! 
 
मगरचांद : घोटाळे, घोटाळा करू नका! 
 
लवष्ट्णू : पर आज जे शमळतांय तेनांच पोट भरांना. आशण कमी कसां खावां आशण बचत तरी किी करावी? 
 
सदू : काय आपलां  खाऊच नये! ते तरी साांगा. 
 
मगरचांद : वा, तसां कोण म्हणेल? खाल्लांच पाशहजे. पण – 
 

खा अळू, कां दमुळे, रताळी । िेंगदाणे, केळी । 
वाचवा ताांदूळ या समया । कचरू नका खूप पेंड खाया ॥ ६ ॥ 

 
घोटाळे : हो, हो. अळवाची भाजी आरोग्याला िारच चाांगली. ती रोज खा. शिवाय रताळी, केळी खा - पेंड 
खा! 
 



िणमू : आशण बैल व्हा! 
 
मगरचांद : हे पाहा, आमच्या घोषणाांना असां शवकृत स्वरूप देऊ नका. 
 
लवष्ट्णू : पण साहेब, हे सगळां खायचां कसां? आम्ही कां दमुळां  कधी जन्मात खाल्ली नाहीत. केळी बारा आणे 
डझन, िेंगदाणां बचकाभर खाल्लां तर पोट िुगतांय. 
 
िणमू : आशण पेंड किी खायची? 
 
मगरचांद : शम. घोटाळे, साांगा याांना. 
 
घोटाळे : पेंड ना? चावनू, बारीक करून शगळायची हो! लकवा पूड करून भाकरीच्या शपठात शमसळायची. 
भाकरी िार खमांग लागते! 
 
िणमू : अवो, पण आमी कधीच खाल्ली नाही. 
 
घोटाळे : (हातातला ‘लोकमान्य’ दाखवीत) वा, वा, असां का बरां. हे लोकमान्याचे सांपादक म्हणतात की 
तुम्ही - म्हणजे ितेकरी - हौसेनां पेंड खाता म्हणून. 
 
िणमू : तेच्या बानां खाल्ली असांल! आपण न्हाई खात. 
 
मगरचांद : अरे, असे भडकून काय जाता? घोटाळे, याांना पेंडीचां िास्त्रीय महवव साांगा. 
 
घोटाळे : हे पाहा, एक टन पेंडीत पन्नास बकऱ्याांच्या माांसाइतकां  लकवा तीस हजार कोंबडीच्या अांड्याांतल्या 
इतकां , म्हणजे साडेतीन हजार गलॅन दुधातल्या इतकां  प्रोटीन असतां! समजलां ? 
 
मगरचांद : पाहा बरां. शकती प्रोटीन हे! आशण हे प्रोटीन माणसाला िार आवश्यक असतां. काय घोटाळे? 
 
घोटाळे : हो, आशण सुदैवानां आपल्या देिात पांधरा लक्ष टन भईुमूग तयार होतो. त्याची साडेसात लक्ष टन 
पेंड तयार करता येईल. आशण त्या पेंडीत जे प्रोटीन असेल ते बावीस अब्ज पन्नास कोटी अांड्यातील लकवा 
सुमारे दोनि ेबासष्ट कोटी गलॅन दुधातल्या प्रोटीनची बरोबरी करू िकेल. 
मगरचांद : समजलां  शकती महवव आहे पेंडीचां? 
 
िणमू : काय कळलां  न्हाई. 
 
मगरचांद : तुम्हाला नाहीच कळायचां. चला हो घोटाळे! या लोकाांच्या नादी लागण्यात अथव नाही (जातात.) 
 

दृश्य चौथे 
 



(कामगारवस्तीत लोकमांत्रयाांची सभा. स्टेजवर मांत्री, श्री. घोटाळे आशण अध्यक्ष श्री. खटाशरया बसले 
आहेत.) 

 
खटालरया : बरां मांडळी, आता आपण सभा सुरू करूया. शमत्र हो! आपली ही सभा नामदार मांत्रयाांच्या 
दौऱ्यातील म्हणजे वृक्षारोपण सप्ताहातील िवेटची सभा आहे. शिवाय या सभेत नामदार मांत्री भाषण 
करतीलच. पण ज्यादा नाही. जर कुणाला वृक्षारोपणाशवषयी िांका असतील तर त्या िांकाचे ते शनरसन 
करतील. तेव्हा आता नामदाराांनी सभा सुरू करावी, म्हणजे भाषण सुरू कराव,े अिी मी त्याांना शवनांती 
करतो. 
 

(टाळया, मांत्री उभे राहतात) 
 
मांत्री : नागशरक बांधूांनो! मी इथां आज मांत्री या नात्यानां बोलत नसून तुमचा सेवक या नात्यानां बोलत आहे. 
आज आपला देि मुक्त, आझाद, असून आम्ही मांत्री होऊन थोडेच शदवस झाले आहेत. आम्ही मांत्री झालो 
त्या शदवसापासून, नव्हे त्या क्षणापासून, आमची भयाण सांकटाांनी पाठच घेतली. आम्ही पुष्ट्कळ शवचार 
करून पाशहला, पण काही सुचेना. िवेटी आम्हाला कळून चुकले की, देिात जर जगायचां असेल तर 
आपण एकच कायव केलां  पाशहजे, आशण ते म्हणजे झाडां लावण्याचां. बस्स! वृक्षारोपणाशवना दुसरे काहीच 
आम्ही करू िकत नाही. कारण सवव सांकटाांवर एकच उपाय - वृक्षारोपण. दुसरा मुद्दा : आपण कमी खाऊन 
जास्त काम करून सांपत्ती उत्पादन केली पाशहजे. देिात अन्न कमी आहे, म्हणून पूरक अन्न खाल्लां पाशहजे. 
केळी, रताळी, चवळी, राजशगरा, घेवडा, पापडी, भोपळी, दोडका, पडवळ आशण सववश्रेष्ठ पेंड हे सवव जर 
आपण मनापासून खाल्लां, तर आपला देि नक्कीच वैभविाली होणार. तेव्हा एक, झाडां लावा; दोन, कमी 
खावा; तीन, जादा काम करा. हे तीन मांत्र पाळा. एवढांच मला साांगायचां आहे. आशण कोणाला प्रश्न वगैरे 
शवचारायचे असतील तर त्याांनी शवचारावते. 
 

(स्टेजवर शवष्ट्ण ूआशण हणमू येतात.) 
 
घोटाळे : कोण, शवष्ट्णू का? 
 
लवष्ट्णू : हां, बोला. पेंड किी खायाची? 
 
मांत्री : घोटाळे, पेंड किी खायची ते साांगा. 
 
घोटाळे : बरां तर, हे पाहा शवष्ट्णू, पेंड किीही खाता येते. म्हणजे तिीच चावनू शगळता येते. लकवा भाकरीत 
घालून चालते. लकवा... 
 
िणमू : लकवा आपलां  बैलावानी वो. 
 
घोटाळे : िाबास! हो. 
 
मांत्री : हो काय? ए बैल! 



 
घोटाळे : कोण, मी बैल सर? 
 
मांत्री : घोटाळे, गप्प बसा. हां, काय प्रश्न आहे तुमचा? 
 
लवष्ट्णू : तुम्ही मांत्री झाल्यापासनां शकती गोळीबार केले? 
 
मांत्री : आम्ही अलहसावादी आहोत. आमची अलहसा ही लहसेशवरुद्ध आहे, शन राज्य अलहसावाद्याांचां राज्य आहे. 
 
लवष्ट्णू : ते आता समद्याांस्नी कळाय लागलां य. ते नका साांग.ू म्हणां अलहसा! 
 
मांत्री : काय रे! काय कळाय लागलां  तुला? 
 
लवष्ट्णू : वाघावानी अलहसा. 
 
घोटाळे : म्हणजे रे काय? 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी एक वाघ जमीन िुां कून पावलां  टाकीत आळांदीला देवाला शनघाला व्हता. 
 
मांत्री : म्हणजे कसा? 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी वाकत, लपत छपत. 
 
घोटाळे : अरे, तो शिकारीला शनघाला असेल. 
 
लवष्ट्णू : छे, न्हाय वो. येवढ्यात म्होरनां एक कोल्हा आला. आन् वाघानां त्या कोल्ह्ाला नमस्कार केला. तवा 
कोल्हा म्हनला, दादा, असां गा काय? 
 
मांत्री : मग वाघ काय म्हणाला? 
 
लवष्ट्णू : 
 

(चाल : र्ाझ्या घरात) 
 

वाघानां नमस्कार केला । लपून कोल्ह्ाला । उभा राशहला। 
उचलोनी उजवा कर । करोनी वर । आिीवाद शदला ॥ १ ॥ 

 
घोटाळे : म्हणजे वाघानां नमस्कार केला! छान! 
 



लवष्ट्णू : पन कोल्हा जास्तीच घोटाळयात पडला. 
 
मांत्री : मग वाघ काय म्हणाला? 
 
लवष्ट्णू : वाघ म्हनला, 
 

मी सोडला धांदा शिकारीचा । जीव घेण्याचा । कां टाळा आला । 
घेऊनी अलहसा व्रत । आता मी जात । आहे आळांदीला ॥ २ ॥ 

 
घोटाळे : काय म्हणतोस? वाघ शन आळांदीला? काही तरी घोटाळा आहे. 
 
लवष्ट्णू : पण कोल्ह्ानां इचारलां , वाघोबा दादा, असां एकाएकी कसां गा झालां ? 
 
मांत्री : मग वाघ काय म्हणाला? 
 
लवष्ट्णू : वाघ म्हनला, 
 

माझा झाला हृदयपालट । सकाळी झटपट । साांगतो तुला । 
वाट िुां कून टाकतो पाऊल । लहसा होईल भीती ही मला ॥ ३ ॥ 

 
मांत्री : म्हणजे तो अलहसावादी? 
 
घोटाळे : होतां सर असां केव्हा केव्हा. 
 
लवष्ट्णू : तर हो. पायाखाली मुांगी मरांल म्हनून त्यो तसां करीत व्हता. 
 
घोटाळे : म्हणजे झटपट अलहसा. मग त्या कोल्ह्ानां काय केलां? 
 
लवष्ट्णू : मग– 

मग कर जोडूनी कोल्हा । चरणी लागला । लीन जाहला । 
म्हणे दया माझ्यावर करा । दयासागरा तारा गशरबाला ॥ ४ ॥ 

 
घोटाळे : म्हणजे कोल्ह्ानां पाय धरले का? 
 
लवष्ट्णू : मग काय करनार? सांत वो! 
 
मांत्री : परांतु मग वाघानां काय केलां? 
 
लवष्ट्णू : दुसरां काय करनार? आयती पुढ्यात आलेली मान दातात गपकन धरली... 



 
घोटाळे : (उडी मारून) अरे, अरे! आशण त्याची ती अलहसा? 
 
लवष्ट्णू : जिी आली तिी गेली. 
 
घोटाळे : मग मात्र शचरचीर करीत बसला असेल तो कोल्हा, नाही का? 
 
लवष्ट्णू : न्हाय बरां! त्यो मोठ्यानां हासायला लागला. 
 
मांत्री : मग वाघानां काय केलां? 
 
लवष्ट्णू : त्येनां इचारलां , का रां हासतो? आशन कोल्हा म्हनला : खरांच गड्या, तू आळांदीला शनघालास, पन 
देवाच्या न्हवां, तर चोराच्या. हे ऐकून वाघबी हासाय लागला. 
 
घोटाळे : आशण मग? 
 
लवष्ट्णू : आशन काय? आपली मान मोकळी होताच कोल्हा शनसटला त्यो परत वाघाच्या जवळ आला न्हाय. 
त्येची अलहसा त्येला कळली, तिी तुमची अलहसा आता आमास्नी कळून चुकलीया. 
 
मांत्री : हे पाहा, असां भलतां भलतां बोलू नको, शन शवचारू नको. हा वृक्षारोपण सप्ताह आहे. तेव्हा दुसरां 
शवचार. नीट बोल. आमचां तर असां म्हणणां आहे की- 
 
लवष्ट्णू : काय? 
 

मांत्री आम्ही पुढारी तुमचे । लहदी जनाांचे । 
आम्ही पाठीिी आज नसता । 

लवष्ट्णू : धीराच्या बाता । सोडून आता । 
 जाब गोळीनां का देता ॥ १ ॥ 
 
मांत्री : कारण तुम्ही मागण्या मागत नाही, तर सांप करता, दांगल करता. म्हणून िाांततेसाठी आम्हाला तसां 
करावां लागतां. कारण आम्ही सवव केलां  आहे. 
 
लवष्ट्णू : काय केलां? 
 
मांत्री : घोटाळे, दाखवा योजना. 
 
घोटाळे : ऐका! ह्ा पांधरा वष े मुदतीच्या योजना मांत्रयाांनी हाती घेतल्या असून याांच्यासाठी प्रत्येक आठ 
कोटी रुपये खचव होणार. म्हणजे एकिवेीस कोटी रुपये खचूवन या महाराष्ट्राचां स्वरूपच बदलून देणार. 
दहा वषात सोळा योजना पूणव होणार. पाट-बांधारे, वीज, वगैरे वगैरे. आशण त्या पूणव होताच १५ लक्ष एकर 



जमीन पाणी शपणार व ४ लक्ष १२ हजार टन धान्य अशधक उत्पन्न होईल असा अांदाज आहे. पुढां १६ योजना 
हाती घेणार. त्या १९६० मध्ये पूणव होतील. त्यासाठी ३६ कोटी ७६ हजार रुपये ९ आणे ४ पै खचव होणार 
आहे- 
 
िणमू : अहो, पन हेच आमास्नी समजांना. 
 
घोटाळे : अहो, हेच तर नडतां आहे. इथां समजण्याचा प्रश्न नाही. िक्त ऐकून घ्या. समजून घेऊन काही 
पोट भरणार नाही. नुसतां ऐकून घ्या! 
 
मांत्री: आमचा धीरच मोठा । मुळा शन मुठा 
 शगरणा योजना आम्ही आखली ॥ 
लवष्ट्णू: आज मरा । आशण उद्या पाय धरा । 
 थाप खुिाल तुम्ही द्या आपली ॥ २ ॥ 
 
मांत्री : नाही, नाही. ही थाप नाही. घोटाळे, साांगा आपण काय करणार पुढां ते. 
 
घोटाळे : अडीच कोटींची शनरा धरण योजना, सोलापूर योजना, कोयना, तापी, काळी धरणे, नगर-
खामगाव योजना, भाांबुडी तलाव, भांगी तलाव, सपनन तलाव, डॉन तलाव, धमा तलाव, भीमा तलाव व हे 
सवव तलाव तयार करून देण्यासाठी एक योजना तयार करण्यासाठी आज एक योजना आखली जात आहे. 
आणखी काय पाशहजे? 
 
मांत्री : ह्ा सवव योजना जर... 
 
लवष्ट्णू : आमच्या डोक्यावर शदल्या, तर... 
 
िणमू : आम्ही पाताळात जाऊन पोटभर पाणी शपऊन िुगून वर येऊ. 
 
मांत्री : नाही. या योजनाांमुळे देिाचा िायदा होणार आहे. 
 
िणमू : अहो, पर ह्ा योजना अांमलात येईपातुर समदे तलाव बुजून जातील. 
 
लवष्ट्णू : आशण कऱ्हाडची कृष्ट्णा नदी वऱ्हाडात जाईल. 
 
िणमू : आशन शतला कऱ्हाडला आणायला परत योजना करीत बसावां लागेल. 
 
मांत्री : हे पाहा, असां भलतां-सलतां बोलू नका. 

आम्ही मांत्री लहदचे । मेरू धीराचे । राखु जनाांच्या सौख्याला॥ 
 
लवष्ट्णू : देऊन धशनकाला आसरा । नफ्याचा कासरा । 



 लावनू गरीबाच्या मानेला ॥ ३ ॥ 
 
मांत्री : नाही, नाही. आशण हो, आम्हाला गरीब-श्रीमांत सारखेच आहेत. दोघाांनी सरळ व्यवहार करावा अिी 
आमची इच्छा आहे. परांतु सांप नाही. कारण आम्हाला देिात िाांतता शटकवायची आहे. 
 
लवष्ट्णू : देिात म्हांजी काय? शन तुमचा देि म्हांजी? 
 
मांत्री : घोटाळे, याांना देि साांगा. 
 
घोटाळे : म्हणजे भगूोल वाचनू पहा. 
 
मांत्री : घोटाळे, घोटाळा करू नका. तर हो. आशण आता तू मला या वृक्षारोपणाबद्दल शवचार. इतर प्रश्नाांची 
उत्तरां नांतर आमच्या ऑिीसवर शमळतील. 
 
लवष्ट्णू : अहो, मी रोज येतो. पन तुमची गाठच पडत न्हाइ न्हवां. 
 
घोटाळे : किी पडणार रे? रोज येतो म्हणजे काय? ते मांत्रयाचां ऑिीस आहे की राणीचा बाग? काय? 
 
िणमू : आम्ही पांधरा वरसां खायाचां काय ते साांगा. 
 
मांत्री : हे पाहा, त्यासाठी अशधक धान्य शपकवनू, अन्नाची तूट भरून शनघेपयंत इतर वस्तू खाऊन राहणां. 
 
घोटाळे : इतर वस्तू म्हणजे लक्षात आलां  का? नाही तर भलतांच समजाल. 
 
लवष्ट्णू : नाही. साांगा की काय खावां? 
 
मांत्री : खा चावनू केळी । शगळा रताळी । पेंड वाढवील िक्तीला ॥ 
 
घोटाळे : शनरा प्रािन । वृक्षारोपण । बोल मांत्रयाचा बहू भला ॥ ३ ॥ 
म्हणजे पेंड, शनरा, केळी, रताळी, िेंगदाणे, जे शदसेल ते खावा, असां मांत्रयाांचां मत आहे. 
 
मांत्री : कारण जगात आपला लहद देिच असा आहे की इथां मुबलक पेंड पैदा होते, अगदी भरपूर. 
 
घोटाळे : आशण हाच एवढा असा देि आहे की इथां पेंड खाणारे लोक असू िकतात. 
 
मांत्री : शिवाय आपण अन्नाची बचत केली पाशहजे. अन्नाचां महवव कमी लेखू नये.कारण – 
 
लवष्ट्णू : अन्न न पशरचशक्षत तद् व्रतम् । 
 सत्य माना या वचनाला ॥ 



 अगडबांब हा गडबडगुांडा । 
 सरळ मराठीत साांगा मला ॥ ४ ॥ 
 
मांत्री : म्हणजे? हे तुला समजलां  नाही? घोटाळे, साांगा त्याला. 
 
घोटाळे : ओ के सर. शिपाई, ती शडक्िनरी इकडे आण पाहू. 
 
मांत्री : घोटाळे, घोटाळे! हा काय घोटाळा आहे? शडक्िनरी किाला? 
 
घोटाळे : सर, ती अमेशरकन आहे. त्यात नक्कीच सापडेल. 
 
मांत्री : (भडकून) काय सापडेल, बोडकां ! अहो, मी मघा बोललो ते इांग्रजी नाही. सांस्कृत बोललो होतो. 
 
घोटाळे : मग सॉरी सर. मला वाटलां  ते इांग्रजी होतां. आशण मला सांस्कृत येत नाही. 
 
मांत्री : मग तुम्ही िाहाणे आहात. हो, तर शवष्ट्णू, ते असां आहे. अन्न म्हणजे ब्रह्म आहे. आशण आपण त्याला 
जपलां  पाशहजे, एवढाच याचा अथव तूतव मी साांगतो. तेव्हा जनतेनां अन्नाची शनर्षमती करावी. 
 
िणमू : पन किी करावी? गावात घर न्हाय, शिवारात िते न्हाय, त्येन काय बोंबलावां? 
 
मांत्री : घोटाळे, ज्याांना जमीन नाही त्याांनी ितेी किी करावी हे सुद्धा याांना कळेना. 
 
घोटाळे : अरे बाबा, साधा उपाय आहे. त्याला जशमनीची जरुरीच नाही. 
 
मांत्री : कारण मी साांगतो. ऐका – 
 

पेटीत माती । त्याच्यात ितेी । करून उद्धाराव ेदेिाला ॥ 
लवष्ट्णू : नळात मळे । शखिात खळे । शपिवीत घालून बैलाला ॥ ५ ॥ 
 
मांत्री : नाही, नाही, तसा शवपयास करू नका. जर तीस कोटी माणसाांनी पेटीत माती भरून ितेी केली तर 
नक्कीच देिाचा उद्धार होईल. 
 
लवष्ट्णू : याांनी झाडां कुठां लावावी? 
 
िणमू : चुलीजवळ. ... 
 
लवष्ट्णू : का आगगाडीच्या इांजनात? 
 



मांत्री : नाही. चेष्टा करू नका. शिवाय आपल्या पूवीचे देव, ऋषी, मुनी याांनी पालेभाजीचां महवव साांशगतलां  
आहे की – 

ऐका पुरावा आता । पाला खाता । लाभे सुांदरता सवाला । 
लवष्ट्णू : िळेीनां पाला । खाऊन शतजला । काय िायदा साांगा मला ॥ ६ ॥ 
 
िणमू : काय िायदा साांगा? 
 
मांत्री : हे पाहा, आपली पुराणां साांगतात की सवव सुखाचां एकमेव साधन म्हणजे वृक्षारोपण होय. जर तीस 
झाडां लावली तर एक पुत्रलाभ होतो. 
 
घोटाळे : आशण नामदाराांनी आतापयंत तीन हजार झाडां स्वतः लावली. 
 
िणमू : मग ह्ास्नी शकती प्वारां व्हनार? 
 
घोटाळे : त्याचा शहिोबच नाही. 
 
मांत्री : घोटाळे, काय?... 
 
घोटाळे : सॉरी! 
 
लवष्ट्णू : म्हांजी भाजी खाऊन काम व्हतां म्हनता? 
 
मांत्री : हो. म्हणजे सौंदयवहीन बायाांनी रोज भाजी खाल्ली तर त्याांना अप्सराांचां स्वरूप लाभतां. 
 
घोटाळे : मग नाक नसलां  तरी ते नोकदार उगवनू येतां, कारण भाजीत एक द्रव्य असतां. 
 
मांत्री : आशण सुांदर स्त्रीनां अिोक वृक्षावर दारूची चूळ टाकली की शतला पुत्र होतो. 
 
घोटाळे : बाकी दारूबांदी लक्षात घ्यावी, लकवा परशमट काढावां त्याांनी. 
 
मांत्री : काय बडबडता? हो. आशण त्याांनी त्या वृक्षावर लाथ जरी मारली तरी मूल होतां. त्याांना हे सवव देवाांनी 
साांशगतलां  आहे. 
 

आम्ही देिात झाडां । लाव ूचहुकडां । सुखी कराया जनतेला॥ 
लवष्ट्णू : तुम्ही होऊन भामटे । घेता शचमटे । पुरां समजलां  लोकाला ॥ ७ ॥ 
 
मांत्री : काय समजलां  रे? मूखव? (पोलीस येतात.) 
 
घोटाळे : अरे, तुम्ही इकडे कुठे? 



 
पोलिस : या दोघाांना पकडण्यासाठी. 
 
घोटाळे : आम्हा दोघाांना नाही ना? 
 

(शवष्ट्णू व हणमू याांना पोलीस पकडतात.) 
 
मांत्री : असां का! जन हो! याांच्यावर वॉरांटे होती म्हणून याांना पोशलसाांनी अटक केली. तुम्ही िाांत बसा. सभा 
सांपली नाही. 
 
लवष्ट्णू : साांगा हेच का स्वराज्य? 
 
िणमू : आता झाडां किी लावायची? आता आम्ही जातो तुरुां गात. तुम्ही आता टोपीत ितेी करा शन शखिात 
झाडां लावा. 
 

(पोलीस त्याांना घेऊन जातात.) 
 
मांत्री : हे दोन लोक पोशलसाांना हव ेहोते; तेव्हा त्याांना जनता सांरक्षण कायद्यान्वये अटक झाली. आशण – 
 
घोटाळे : आपली ही सभा आशण हा वृक्षारोपण सभा सांपली. 
 

 
  



पेंग्याचे िग्न 
 

(गण) 
 

प्रथम मायभचू्या चरणा 
छत्रपती शिवबा चरणा 

स्मरोशन गातो । कवना ॥ धृ. ॥ 
 

स्वराज्य माझा जन्मशसद्ध हक्क करुशनया गजवना 
लोक उठशवला जागा केला त्या लोकमान्याांना 

कशठण कालळ राष्ट्रनौंकाांना । 
मागव दाखवीला तयाांना । 

देिा शदली ज्याांनी पे्ररणा ॥ १ ॥ 
 

क्राांशतकारी वीराांना आशण त्यागी हुतात्म्याांना 
देिासाठी देह शझजशवला त्या नररत्नाांना 

महाराष्ट्र भचू्या भषूणा । 
पणा लावुनीया प्राणा । 

अर्षपयले ज्याांनी जीवना ॥ २ ॥ 
 

आठवनू मनी ही िुभनामे करुशनया स्तवना 
आिीवाद मागतो आम्ही गावया कवना 

सभापती आशण सुजना 
कलावांत आशण रशसकाांना 
स्िूर्षत द्यावी हीच प्राथवना 

 
(िावणी) 

 
रत्नाशगरी शजल्ह्ात राजुरी नामे गावात । 
प्रकार घडला मोठा मजेिीर तो ऐका िाांत ॥ 
गावकरानां लहमत केली येऊन जोरात । 
पैज माशरली लगीन पेंग्याचां करतो दारात । 
नवरी पाशहली शतथही धरली तयारी झाली । 
परी पेंग्याच्या त्या लग्नाला नाना शवघ्नां आली ॥ 

  



प्रविे पशहला 
 
(िारूबाबाच ंघर. दगडूजी गावकर प्रवशे करतो. त्यािं पंजी अखडलं हातात काठी घेतली आहे. डोकीच ं
रंु्डास ंकाखेत र्ारूि तो र्ारार्ारीला तयार झाला आहे. तो रागािं थरथरत िारूला हाका र्ारतो. आतूि 
कोणी बाहेर येत िाही.) 
 
गावकर : ए नारू! आरे ए, नारू! आरे कोण आहे का घरात? ए नाऱ्या! नाऱ्या!! 
 
नारू : (प्रविे करतो. एक शनम्म्या वयाचा, ितेकरी पोषाखात) - आ!ँ कोन गावकर? या. या. रामराम. या. 
 
गावकर : (शबथरून) नाही येत. प्रथम हे साांग की तुला आमच्यािी तांटा करायचा आहे? 
 
नारू : (लाचारपणे) छे! छे! हे काय गावकर? तुमच्यािी तांटा करून आम्ही ऱ्हायचां कुठां? 
 
गावकर : मग काय आमचा खून करायचा का? 
 
नारू : तोबा! तोबा! असां म्हणू नका. तुम्ही गावाचां धनी हायसा. आम्ही गरीब... 
 
गावकर : (खेकसून) खोटां. मला माहीत आहे. या गावात सारे गरीब आमचे वैरी बनले आहेत. आम्ही 
गावकर त्याांना कस्पटासारखे शदसू लागलो आहोत. म्हणून जो तो तांटा करू पाहत आहे. आम्हाला दाब ू
पाहत आहे. त्यात तूही आहेस. 
 
नारू : (घाबरून) कोण मी? छा! छा! तसां म्हणू नगा. 
 
गावकर : म्हणू नका? का? मग हा काय प्रकार आहे? मग तू आम्हावर असा अन्याय का करतोस? बोल! 
बोल! 
 
नारू : पर कसला अन्याय झाला माझ्याकडून? 
 
गावकर : कसला? लाज वाटत नाही शवचारायला? अरे, रोज तुझी म्हसरां माझ्या ितेात शिरतात. िते 
उलगलां  त्याांनी, शन तुझा तो द्वाड पेंग्या खुिाल जनावरां माझ्या ितेात घालून बसतो. 
 
नारू : माझी ढोरां तुमच्या ितेात? 
 
गावकर : हो, हो, तुझी ढोरां. शन तो तुझा लाडका पेंग्या खुिाल बघत बसतो. 
 
नारू : (गयावया करीत) न्हाय! तसां न्हाय गावकर. माझ्या पेंग्याला काय बी कळत न्हाय. चूक झाली. 
 
गावकर : (ओरडतो) खोटां. तो त्या सांघाच्या नादाला लागून मुद्दाम कळ काढत आहे. 



 
नारू : न्हाय वां धनी. माझा पेंग्या गरीब हाय. आम्ही तुमच्यािी वैर करनार न्हाय. तुम्ही हाय तर ह्ो गाव 
हाय शन गाव हाय तर आम्ही हाय. 
 
गावकर : खोटां बोलू नको. अरे, तो कुणबी सेवा सांघ शनघाला आहे ना? त्याचां पुढारी जे साांगतील ते तुम्ही 
ऐकता आशण तसे नाचता. तुम्हाला गावकराची गरज उरली नाही. 
 
नारू : नका, नका असां म्हणू. आम्ही गरीब हाय. आता त्या पेंग्याला धोपटून काढतो. (एवढ्यात पेंग्या प्रविे 
करतो. त्यानां िक्त पांजी लावली आहे. अांगावर घोंगडे आहे आशण डोकीवर लाकडाची मोळी घेतली आहे. 
तो झोपेत चालत येतो. त्याला नारू आशण गावकर पाहू लागतात. पेंग्या पेंगत उभा राहतो.) - पेंग्या? ए 
पेंग्या! 
 
पेंग्या : (एकदम जागा होऊन) ओऽऽ अरे, मी कुठां आलो? 
 
नारू : (रागानां) अरे, पेंग्या तुझी झोप गेली का? आशण जनावरां कुठां हायती? म्हसरां रे? 
 
पेंग्या : म्हिी रानात. 
 
नारू : आनी तू? 
 
पेंग्या : मी घरात. मला लागली झोप शन मी आलो इकडां. म्हसरां कुठां गेली मला काय ठावां! 
 
गावकर : (भडकून) पाशहलास हा पेंग्या! आरां ती म्हसरां आता माझ्या ितेात असणार, असांच हा रोज करीत 
असतो. 
 
नारू : (रागाने) पेंग्या! नीट बोल, म्हसरां कुठां हायती? लेका, गावकराच्या ितेात म्हसरां सोडून तू हा असा 
झोपतोस काय? थाांब, तुला झोडपतोच. 
 
पेंग्या : गावकराच्या ितेात मी न्हाय वां म्हसरां सोडीत, पण म्हसरांच शतकडां जात्यात. शन तो गावकर उगीच 
शचरकटतोय. मी काय करणार! 
 
गावकर : पाशहलास? कसा बोलतो आहे? 
 
पेंग्या : मी काय करनार! मला म्हसरां ऐकत न्हायती. शन तो गावकर उगाच बोम्बटतोय. 
 
नारू : पेंग्या – 
 
गावकर : (शचडून) नाऱ्या, ऐक! ऐक! 
 



नारू : (घाबरून) पेंग्या ऽ आरे जागा हो. (मोठ्याने) ए पेंग्या ऽ ऽ 
 
पेंग्या : (एकदम जागा होऊन) ओ ऽ ऽ . 
 
नारू : आरां नीट बोल. ह् ेगावकर आल्याती. 
 
पेंग्या : (भानावर येऊन) हो, हो, मी शनजलो व्हतो. (घाबरतो आशण पळून जाण्यासाठी मागे सरकू 
लागतो.) 
 
गावकर : पेंग्या, थाांब, पळू नको लेका. 
 
पेंग्या : मग काय करनार! मघािी तीन म्हिी, दोन रेडकां  शन तीन गाया तुमच्या ितेात शिरल्या. पण तुम्ही 
तीनि ेशिव्या शदल्या. 
 
नारू : तुला तीनि ेजोडे माराय पायजे. 
 
पेंग्या : (मनगटाने नाक पुिीत) हो, मारा. मी आता म्हसरांच राखणार न्हाय. हो ऽऽ 
 
नारू : (घाबरून) मग रे काय करनार? 
 
पेंग्या : मी, मी, मी की न्हाय, म्हमईला जानार. नगां आमाला ती म्हसरां. हो ऽ ऽ 
 
नारू : (आियानां) काय? म्हमईला जानार? 
 
गावकर : आरां, पर झालां  तरी काय? 
 
पेंग्या : (रडकुां डीला येऊन) काय व्हनार? गावकर, आता माझां शनम्मां वय झालां , माझी दाढी शपकली, अजून 
माझां लगीन न्हाय. बाबानां दोन लगनां केली. आनी मी – 
 

(मनगटाने नाक पुिीत गाणे गातो) 
 

नाही लगीन अजून मी असाच कुठवर मरणार? ॥ 
म्हिी राखून राखून । मी गेलो थकून ॥ 
कधी बापाचां डोळां उघडणार? ॥ नाही... 
माझी शपकली दाढी । मी राखतो रेडी ॥ 
पुढच्या सालीच दात माझां पडणार ॥ नाही... 
आता सारां सोडून । मी जातो पळून ॥ 
नाही गावाला तोंड पुन्हा दावणार ॥ नाही... 

 



नारू : (घाबरून) पेंग्या, आरे लेका, तसां करू नको. 
 
पेंग्या : मग कसां करू? म्हसरां राखू? 
 
गावकर : पेंग्याचां खरां आहे. आरे नाऱ्या, पोर मोठा झाला. आता त्याला चार पोरां झाली असती – 
 
पेंग्या : चारच? आवां माझ्या बराबरच्या एका म्हिीला आठ रेडकां  झाली. 
 
गावकर : नाही म्हणजे नाऱ्या, तू वडेा आहेस. अरे, टाक ना करून लग्न पोराचां, नाहीतर जाईल कुठां तरी 
झोपत पेंगत. 
 
नारू : मग मी कधी नाही म्हटलां? पर जर तुम्हीच कृपा केली तरच माझ्या पोराचां लगीन व्हयील. न्हाय तर 
माझां पोर... 
 
गावकर : आरे, मी कधी नाही म्हटलां  आहे? मी तुला दोन नवऱ्या करून शदल्या की नाही? 
 
पेंग्या : पर मला एकबी न्हाय शदली? 
 
नारू : तुमचां उपकार मी शवसरनार न्हाय. आता एवढां पेंग्याचां बी करा. घ्या पदरात. 
 
गावकर : खरां आहे रे. परांतु पेंग्याचा प्रश्न जरा अवघड आहे. हा पेंग्या असा भतुासारखा. डोकीवर अांथरूण 
घेऊन झोपेत चालतो. याला नवरी शमळणां कठीण आहे. 
 
नारू : नका, नका असां करू. (पाया पडतो.) 
 
पेंग्या : मग मी जातो. 
 
गावकर : थाांब रे. करतो खटपट. परांतु... 
 
नारू : (हरकून) पेंग्या, आरे गावकर देव हायती. ते एकच काय, दहाां नवऱ्या बघून देतील. 
 
पेंग्या : (चेकाळून) काय? दहा? पाच न् पाच दहा. आरे बापरे, मग पोरां शकती व्हनार? 
 
गावकर : पाशहलांस? हा कसा वडे्यासारखा करतो? कोण याला नवरी देणार? 
 
नारू : (ओरडतो) पेंग्या ऽ ऽ 
 

पेंग्या : (मोठ्याने) ओ ऽ, बरां, बरां, आता न्हाय. मी काय येडा हाय? 
 



(मनगटाने नाक पुसतो) 
 
गावकर : हाां, असां सरळ बोल. मी पाहतो नवरी. परांतु, परांतु... 
 
नारू : हो, हो आलां  डोक्यात. खचाला पायजे. देतो. (पाच नोटा काढून देतो.) हे पन्नास ठेवा खचासाठी, 
आनी करा कृपा. 
 
गावकर : वा छान! आता पेंग्याचां लग्न झालां च म्हणून समज! 
 
पेंग्या : हो. खरांच, दोन नवऱ्या बघा. 
 
गावकर : (शचडून) नाऱ्या ऽ 
 
नारू : (शचडून) पेंग्या ऽ 
 
पेंग्या : आता न्हाय. मी काय येडा हाय? (मनगटाने नाक पुिीत) मी, मी येडा न्हाय. हाां. 
 
नारू : तू बोलूच नको. 
 
पेंग्या : बरां, बरां, आता न्हाय बोलत. आता लौकर करा तेवढां लगीन. 
 
गावकर : म्हणजे नवरी काय माझ्या शखिात आहे काय रे? 
 
पेंग्या : नवरी न्हाय. पर नोटा हायती. 
 
नारू : (मोठ्याने) पेंग्या ऽ 
 
पेंग्या : (मटकन खाली बसतो.) ओ ऽ ऽ 
 
नारू : (गावकर हात जोडतो.) कृपा करा. 
 
गावकर : करतो. पण ऐक. त्या सांघाचां ऐकायचां नाही. 
 
नारू : न्हाय, न्हाय ऐकत. (पेंग्या कानात बोटे घालून उभा राहतो.) 
 
गावकर : सांघ साांगतो, खचव करू नका. आरे, परांतु खचाशिवाय लग्नां किी होणार? 
 
पेंग्या : म्हांजी माझां लगीन व्होनार न्हाय म्हनता? 
 



गावकर : ऐक रे. हो. अडीच मण करड नको, पाच िरे घ्या. पस्तीस नारळऐवजी नऊ नारळाचा थाळा 
भरा. देज अठरा रुपये घ्या असां सांघ म्हणतो. 
 
नारू : बाकी गावकर, सांघाचां हे म्हननां मला पटलां य. 
 
गावकर : (भडकून) काय? सांघाचां पटतयां? तर मग जा. त्या सांघाकडां शन साांग त्याांना. म्हणावां या भतुाचां 
लग्न. जा, जा. मी शनघालो. 
 
नारू : (घाबरून) आरे हो, माझां चुकलां . माि करा. गावकर, मी पाया पडतो. 
 
पेंग्या : (भोंगा पसरून) माझां लगीन न्हाय होनार? हो ऽ ऽ 
 
गावकर : नाही होणार. जा त्या सांघाला साांगा. 
 
नारू : नका. नका. पाया पडतो. मला दोन जोडां मारा. 
 
पेंग्या : (पुढे होऊन) थाांब, मीच मारतो- 
 
नारू : (मोठ्याने) पेंग्या ऽ ऽ 
 
पेंग्या : मग तू चुकलास का? 
 
गावकर : आरे, हा पेंग्या तुझ्यापेक्षा िहाणा आहे. 
 
नारू : आता मी सांघाचां नाव काढणार नाही. 
 
गावकर : (िाांत होऊन) ठीक! आता चूक करू नको. आरे, सांघ हा काल आला. आम्ही शपढ्यानशपढ्याांचां 
गावकर आहोत. सांघ शन ढांग आम्ही चालू देणार नाही. हे मूखव सांघवाले म्हणतात, पायसर नेसा. परांतु 
पायसराला मोठी लुगडी कोण देणार? आशण माांडकास हा आपला जुना शरवाज आहे. 
 
नारू : हो, हो. खरां हाय. 
 
गावकर : करड शकती देणार? 
 
नारू : अडीच मण. 
 
गावकर : देज शकती देणार? 
 
नारू : साांगाल तेवढां! 



 
गावकर : थाळा शकती नारळाचा? 
 
नारू : पस्तीस. 
 
गावकर : आशण सांघाला काय साांगणार? 
 
नारू : तुम्ही साांगाल ते. 
 
पेंग्या : तुम्ही मागाल ते. शन आम्ही बोलू ते. 
 
गावकर : पेंग्या, तू काय साांगणार? 
 
पेंग्या : अडीच मण - 
 
गावकर : (भडकून) काय अडीच मण? मग जा मरा. लग्न होत नाही. नाही होत. 
 
पेंग्या : (रडू लागतो) हो हो ऽ ऽ 
 
नारू : पेंग्या ऽ 
 
पेंग्या : ओ ऽ ऽ 
 
नारू : पाच िरे बोल! 
 
पेंग्या : पाच िरे. पाच िरे. 
 
गावकर : (िाांत होऊन) बरां हो. नीट लक्षात घ्या. ए नारू! जर नेटा लावायची वळे आली तर तयार अस. 
मी जातो. त्या आपल्या पाडीची एक पोरगी आहे. पाहतो. म्हणजे मी नक्कीच करतो. पेंग्या - 
 
पेंग्या : ओ ऽ 
 
गावकर : लेका तुला पाखरासारखी नवरी बघतो. 
 
पेंग्या : काय म्हसरासारखी? 
 
गावकर : देखणी, झकास पोरगी आहे माझ्या लक्षात. जातो मी. नारू, तयारी कर. 
 

(गावकर ऐटीत जातो.) 



 
नारू : (चेकाळून) लेका, आता तुझां लगीन व्हनार! तुला बायको. मला सून. 
 
पेंग्या : मग मला पोरां व्हनार. तुला नातू - मग मी रागावणार. मग ती माझ्या पाया पडणार. मी असा शतला 
मारणार. (नारूच्या पाठीत बकु्की मारतो.) 
 
नारू : लेका, मला मारतोस? (पेंग्या पळून जातो.) 
 

माझ्या पेंग्याच्या लगनाला या॥ 
नाही म्हणू नका । कुठां जाऊ नका । 

येऊन मानाचां पान तुम्ही घ्या ॥ माझ्या......॥ 
पेंग्या भोळा माझा । जसा िांभ ूराजा । 

सारे लगनाला या । आिीवाद त्याला द्या । 
नका दौडू ही सांधी वाया ॥ माझ्या...॥ 

 
प्रविे दुसरा 

 
(गणूच ंघर. गावकर शातंपणे प्रवशे करतो.) 

 
गावकर : अहो गणूबाबा, जरा बाहेर या. 
 
गणू : (एक जख्ख म्हातारा ितेकरी काठी टेकीत प्रविे करतो.) कोन गावकर? रामराम. या. या. 
 
गावकर : रामराम. कसां काय गणूबाबा? बरां आहे ना? 
 
गणू : बेस हाय गावकर. 
 
गावकर : आशण राणूचां काही कागदपत्र येतां का मुांबईचां? 
 
गणू : हो, हो, येतां की. 
 
गावकर : आशण ती... पोरगी कुठां शदसत नाही? 
 
गणू : हाय की, ती भाकरी करतीय. 
 
गावकर : असां, असां. आता ती मोठी झाली असेल. 
 
गणू : हो. पर तसां काय न्हाय. बाकी... 
 



गावकर : असां, असां. समजलां . बाकी गणूबाबा, पोरां मुांबईला जाऊन शबघडू लागली आहेत, असां माझां मत 
आहे. 
 
गणू : खरां हाय. पर माझा राणू देवमानूस हाय. तो कधीच शबघडणार न्हाय. 
 
गावकर : खोटा आहे हा समज. मी म्हणतो, तो तुझा पोर - राणूसुद्धा शबघडलाच आहे. 
 
गणू : माझ्या डोक्यात येत न्हाय. कसा शबघडला म्हनता? 
 
गावकर : साांग?ू आरे हेच पाहा ना. तो तुझा राणू शवजार घालतो. मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलतो. मी म्हणतो, 
आरे आपण कुणबी, गरीब. परांतु तुम्ही मुांबईच्या पैिानां राजे झालात शन आपल्या पोरीला - त्या पुतळाला 
पायसर नेसाय शिकवलां त. ही काय रीत झाली? आरे, कुणशबणीनी माांडकास घालायची सोडून हे थेर का 
कराव?े याला कारण तो गण.ू 
 
गणू : तरण्या पोरीनां माांडकास घालनां आम्हाला बरां शदसत न्हाय. पायसर नेसनां वाईट न्हाय गावकर. 
 
गावकर : मला शिकव ूनको. तुझ्या पोरीचां पायसर बघून साऱ्याच पोरी पायसर नेसू पहात आहेत. जुनी 
रूढी आहे लक्षात घ्या. 
 
गणू : पर आता मानूस नवा हाय. सुधारना होती ती का वाईट हाय? 
 
गावकर : वाईट नसणारच. आरे, परांतु हजारो वष ेमाांडकास घातली तेव्हा अब्र ूगेली नाही! आशण आताच 
हा पायसर किाला हवा? 
 
गणू : पर गावकर! िणेातला शकडा िणेात ऱ्हात न्हाय. आनी आम्ही मानसां हावां. जरा सुधारलां  पाजये. 
 
गावकर : असां का? म्हणून हे सांघ काढता आशण आम्हा गाकराांना कस्पटासारखां मानता. 
 
गणू : तसां न्हाय. आम्ही दोघालाबी मानतो. सांघ आनी गावकर. आमचा कोनच वैरी न्हाय. 
 
गावकर : मग आमचां का ऐकत नाही तुम्ही? मग देज कमी. थाळयाचे नारळ कमी. करड कमी. हे काय 
चाललां  आहे? आशण आमचे गावकराचे हक्क बुडवनू ते त्या सांघाला देता. हे काय आहे? आरे, आम्ही 
गावकर शन गावकी शजवांत आहोत म्हणून गाव शजवांत आहे. पटलां? 
 
गणू : न्हाय, पटत न्हाय – 
 
गावकर : नाही पटू दे. ऐक. मी का आलोय माहीत आहे? 
 
गणू : न्हाय. साांगा. 



 
गावकर : ऐक - मी तुझ्या पोरीचां लग्न ठरवलां  आहे. कळलां  का? 
 
गणू : माझ्या पोरीचां, पुतळाचां आनी लगीन – 
 
गावकर : हो. हो. तयारी कर. तुझ्या राणलूा पत्र टाक. परवा गावकी बसणार आहे. 
 
गणू : पर माझ्या पोरीचां लगीन मला करायचां न्हाय. माझी ताकद न्हाय. 
 
गावकर : ते मला शवचारू नको. ताकद नसेल तर तुला नेटा लावाय साांगेन मी. 
 
गणू : पर पोरीचां लगीन झाल्यावर मी जगणार कसा? गावकर, काय हे? 
 
गावकर : लग्न झालां  की तूही जा मुांबईला. जळू दे ती तुमची थेरां. या गावात राहाण्यालायक तुम्ही माणसां 
नाहीत. तुझ्या पोरीचां ते पायसर बघून भवतालच्या बारा वाड्यात सवव पोरी पायसर नेसू लागल्या आहेत. 
म्हणून मी शतचां लग्न करणार शन परत माांडकासच नेसाय लावणार. समजलां ? परवा गावकी बसणार तुझ्या 
दारात. तयार अस. (गावकर जातो.) 
 
गणू : पुतळा, बाहेर ये. 
 
पजतळा : (बाहेर येऊन) काय झालां  बाबा? काय म्हणत होते गावकर? 
 
गणू : घात झाला. त्याांनी तुझां लगीन ठरवलां .. 
 
पजतळा : मी कधीच लग्न करणार नाही. 
 
गणू : तो गावकर हाय. तो कायबी करील. 
 
पजतळा : मी काही गाय नव्हे, कुणाच्याही दावणीतील गवत खायाला. मी माणूस आहे. माझां लग्न दादा 
करणार; गावकर नाही. 
 
गणू : त्याचां न्हाय ऐकलां  तर तो गावकर भतुां घालील. वाळीत टाकील. 
 
पजतळा : काहीही करू दे. जीव तर घेणार नाही? 
 
गणू : तो जीवसुद्धा घेईल. 
 
पजतळा : मग त्याच्या आधी मीच आपला जीव घेईन. मग तो काय घेणार? तुम्ही जा शन दादाला तार करा. 
 



गणू : पण गावकर ऐकणार न्हाय. 
 
पजतळा : मी गावकराचां ऐकणार नाही. जा. तुम्ही तार करा. (गण ूजातो आशण पेंग्या हळूच प्रविे करतो) ए 
पेंग्या, इकडां कुठां? काां आलास रे? 
 
पेंग्या : (लाजत) एक गांमत साांगायला. 
 
पजतळा : गांमत? कसली गांमत? 
 
पेंग्या : (मनगटाने नाक पुिीत) माझां... माझां की न्हाय, माझां, माझां... 
 
पजतळा : काय तुझां मढां जानार मसनात? 
 
पेंग्या : नव्हां. माझां, माझां, माझां वाजनार. 
 
पजतळा : नीट बोल. काय वाजनार रां? 
 
पेंग्या : (नाक पुिीत) माझां माझां वळख तू... 
 
पजतळा : ए गुमान साांग. न्हायतर नीघ बाशहर. 
 
पेंग्या : साांग?ू साांग?ू (तोंडाने सनईसारखा आवाज काढतो.) समजलां? 
 
पजतळा : मुळीच नाही. सरळ साांग. 
 
पेंग्या : 

गुशपत हे माझ्या मनातले । साांगतो लगीन माझे ठरले ॥ 
गावकराांनी उपकार केले । नवरी बघाया शनघून गेले ॥ 
बाबा गेला कजव काढाया । बैल मोडूनी पैसा जोडाया ॥ 
कारण शदवस जवळ आले । साांगतो लगीन माझे ठरले ॥ 
बेंड लावनूी भों भों पुढती । बसून राशहन बहुल्यावरती ॥ 
आरवीण शमरवीण नवरा होऊन । चला तुम्हाला मुबलक पाजीन ॥ 
घर तुम्ही समजा माझे आपले । साांगतो लगीन माझे ठरले ॥ 
शनम्म्या वयात या बायको येणार । मग पोराचा बाप मी होणार ॥ 
बायको माझी भोळी शबचारी । मारीन मी शतला मग हळसारी ॥ 
वरातीला घोडे मोठे आणले । साांगतो लगीन माझे ठरले ॥ 
 

पजतळा : अस्सां, तर तुझां लग्न ठरलां? 
 



पेंग्या : (लाजून नाक पुिीत) हो, हो, लगीन ठरलां . 
 
पजतळा : आरे, पण नवरी रे कसली करणार? 
 
पेंग्या : (मनगटाने नाक पुिीत) साांग?ू साांग?ू चाांगली करणार. गोरी. पायसर नेसणारी. आशन साांग ू
कसली? 
 
पजतळा : हो, हो, साांग ना – 
 
पेंग्या : साांग?ू मग साांगतोच. पण लाज वाटती. 
 
पजतळा : ए पेंगाजी, नखरा करू नको. साांग. 
 
पेंग्या : नवरी? साांगतोच, साांग?ू अिी नवरी करणार, अगदी तुझ्यासारखी - 
 
पजतळा : (शचडून) काय माझ्यासारखी? (हातात केरसुणी घेऊन) काय कुणासारखी? 
 
पेंग्या : (हरकून) हो, हो तुझ्यासारखी. 
 
पजतळा : (केरसुणीचा िटका मारून) बोल, कुणासारखी? माझ्यासारखी? (दुसरा लगावते.) 
 
पेंग्या : (खाली पडून) नको, नको, मारू नको. 
 
पजतळा : मग बोल, कुणासारखी? (पुनः मारते.) 
 
पेंग्या : तुझ्यासारखी नको. म्हिीसारखी. 
 
पजतळा : मग उठ! आशण पळ - 
 
पेंग्या : हो हो पळतो. (नाक पुिीत) मला नको तुझ्यासारखी मारकी नवरी. (पळून जातो.) 
 

(कटाव) 
 

गावकर पडला मोठ्या ईषलेा । 
आडवनू कुणबी सेवा सांघाला ॥ 
तोंड देण्याला सज्ज जहाला । 
कुजक्या जुन्या रूढी-शरवाजाला ॥ 
लोकाांमध्ये अखांड शटकवायाला । 
सांकटात ठेवनू कुणबी समाजाला ॥ 



मानाचां शजणां स्वतः जगण्याला । 
गणूजीवर पूणव सूड घेण्याचा बेत त्यानां केला ॥ 
पेंग्याच्या लग्नासाठी करून खटपटी । गाव जमवीला ॥ 

 
दृश्य शतसरे 

 
(गणूच ंघर, गावकर गाव जर्विू प्रवशे करतो.) 

 
गावकर : हां, या मांडळी. बोलवा गणूला. 
 
मांडळी : गणूबाबा, या. तुमच्या सोप्यात गावकी बसणार. 
 
गणू : (प्रविे करून) पण माझा मुलगा आला न्हाय; शन तुम्ही माझ्या पोरीचां लगीन काढलां य. मी काय 
करनार आता? 
 
गावकर : काय करायचा तुझा मुलगा? आम्ही गाव आहे ना. या मांडळी – 
 

(एवढ्यात राणूजी मुांबईहून येतो.) 
 
गणू : आला, आला, राण-ूमाझा. 
 
गावकर : (चमकून) काय आला? बरां झालां . 
 
राणू : रामराम मांडळी. 
 
गावकर : रामराम. 
 
गावकर : लौकर आलास? आम्ही वाट पाहत होतो. 
 
राणू : तार शमळताच शनघालो. 
 
गावकर : काय तार? काय शलशहलां  होतां तारेत? 
 
राणू : घरात उांदीर शिरला; लवकर ये. 
 
गावकर : उांदीर? बरां, बरां! हां, असू दे. आता तुझ्यासाठी ही गावकी बसणार आहे. 
 
राणू : माझ्यासाठी? माझी तिी काय तक्रार नाही. 
 



गावकर : आरे, तुझ्यासाठी म्हणजे तुझ्या बशहणीसाठी. शतचां आम्ही लग्न ठरवलां  आहे. 
 
राणू : माझ्या बशहणीचां लग्नां? कुणािी? 
 
गावकर : ते शवचारण्याचा तुला अशधकार नाही. 
 
राणू : मला अशधकार नाही? मग शतचा जन्म कुठां झाला शन ती वाढली कुठां? 
 
गावकर : तुझ्या घरी, खरां आहे. 
 
राणू : आजपयंत अन्नपाणी, धडुतां-कपडा शतला कुणी घेतला? 
 
गावकर : तुम्ही घेतला हेही कबूल! 
 
राणू : ती लेक कुणाची? 
 
गावकर : गणूबाबाची. 
 
राणू : मग शतच्या नशिबाचां बरांवाईट करण्याचा अशधकार कोणाचा? 
 
गावकर : तो अशधकार आमचा. गावकराांचा आहे. 
 
राणू : मी तो मानत नाही. माझा कुणबी सेवा सांघ मानत नाही. बोला. 
 
गावकर : का मानत नाही? मानावाच लागेल! 
 
राणू : नाही मानणार! बहीण माझी, तुमची नाही. 
 
गावकर : मग आज शपढ्यानशपढ्या कसां ऐकलां? पूवी आम्ही सवांची लग्नां लावली होती की नाही? 
 
राणू : लावली; तेव्हा आम्हाला कळत नव्हतां. 
 
गावकर : आशण आता कळतां, नाही का? काय कळतां? अडीच मणाची करड नको, पायसर नेसा म्हणता. 
पस्तीस नारळ नको. गावकर नको. ही काय तुमची अक्कल झाली? आरे, वाटोळां  आहे हे समाजाचां. 
 
राणू : सांघानां वाटोळां केलां  म्हणता? आमच्या आई-बशहणींनी पायसर नेसावां. अडीच मण करड घेऊ नये, 
पाच िरे घ्यावी. देज अठरा रुपये घ्यावां. समाजसुधारणा व्हावी अिी आमच्या सांघाची मागणी आहे, त्याला 
तुम्ही वाटोळां म्हणता? 
 



गावकर : मग तुम्ही शन तो सांघ आमचा हक्क का मानत नाही, बोल? 
 
राणू : तुम्ही सांघाचा हक्क माना. सांघ तुमचा मानील. 
 
गावकर : मग सांघ अडीच मण करड नको काां म्हणतो? 
 
राणू : गरीबाचां वाटोळां  होतां म्हणून आशण तुम्ही अडीच मण करड घेऊन लोकाांचां वाटोळां  करता. 
 
गावकर : (भडकून) आम्ही वाटोळां  करतो. ऐक - आम्ही आहोत म्हणून हा कुणबी समाज शजवांत आहे. 
 

आम्ही गावकरी । मानकरी । गावाचां शहतकरी । 
आम्हाशवना तुमचां चालां ल का?। 

राणू : म्हातारीनां आपलां  । कोंबडां झाकलां  । 
 सूयोदय कधी थाांबल का? 
 
गावकर : म्हणजे आम्ही नसलो तर सवव काही चालेल असां तुला वाटतां? 
 
राणू : अहो, म्हातारीनां कोंबडां झाकलां  म्हणून सूयव का थाांबतो? तसांच आहे हे. 
 
गावकर : मग असां साांग - 
 

आम्ही गावात राहतो । कारभार करतो ॥ 
लोकाांची लग्नां का लावतो? ॥ 

राणू : झाकून डोळा । नदीला बगळा । 
 टपून साांगा का बसतो? ॥ 
 
गावकर : (भडकून) मांडळी, हा आम्हाला बगळा म्हणतोय. आम्ही काय मासे मारतो? 
 
राणू : मासे नाही; माणसां मारता. तुम्ही रेड्यावर गाडा लादून वर भाव खाता. तुम्ही कुणाच्या मुलीचां 
कुणािीही लग्न लावता. त्याच्या वयाच्या, रांगाचा, रूपाचा कधी शवचार करता का? 
 
गावकर : खोटां आहे हे. आम्ही सवव शवचार करतो. आशण लग्नां लावणां हा आमचा हक्क आहे. 
 
राणू : कुणी शदला तुम्हाला हा हक्क? 
 
गावकर : आरे, पूवीपासून तो हक्क चालत आला आहे. 
 

आम्ही गावकऱ्याांसाठी । करतो खटपटी ॥ 
आम्ही काढतो शनत खस्ता ॥ 



राणू : पायकाच्या पािात । गशरबाला गुांतवनू । 
 नामाशनराळे का असता? ॥ 
 
लग्नासाठी गशरबाला कजव काढाय लावता आशण तो नवरा पायकी करून मरतो. तुम्ही मजा करून मोकळे 
होता. याचा शवचार कधी करता का? स्वाथव पाहता. 
 
गावकर : (शचडून) खोटां आहे. कुणाची आम्ही प ै खात नाही. (पेंग्या हळून प्रवेि करतो) शवचार या 
नारूमामाला. काय शदलां  त्यानां आम्हाला? 
 
पेंग्या : (मनगटाने नाक पुिीत) न्हाय बरां काय बी शदलां ; मातर पाच नोटा शदल्या दहादहाच्या – 
 
गावकर : (मोठ्याने) पेंग्या ऽ 
 
नारू : (मोठ्याने) पेंग्या ऽ 
 
पेंग्या : (मटकन खाली बसत) ओ ऽ आता न्हाय. 
 
नारू : गाढवा, मधी बोलू नको. 
 
गावकर : हा मूखव आहे. याला काडीची अक्कल नाही. 
 
पेंग्या : हो. गावकराचां खरां. 
 
राणू : मग याचां लग्न तुम्ही का करता? बोला? 
 
गावकर : तसा हा िहाणा आहे. परांतु... 
 
पेंग्या : हो. मी का येडा हाय? (मनगटाने नाक पुसतो.) 
 
गावकर : आशण अिा गशरबाचां लग्न होऊ नये का? 
 
राणू : करा की! परांतु त्याच्यासारखीच नवरी पाहा. मेंढराच्या गळयात माशणक बाांधू नका आशण एखाद्या 
गरीब बाईचा गळा कापू नका! 
 
गावकर : मांडळी! हा आम्हाला कसाब म्हणतो आहे. याचा अथव काय? याला शवचारा. 
 
राणू : याचा अथव जो आमच्या कुणबी सेवा सांघाला मानीत नाही तो कसाब आहे. 
 



गावकर : आरे, आम्हीही मानतो सांघ. काय नारू, खरां आहे की नाही? सांघाच्या अटी आम्हालाही मान्य 
आहेत. शवचार या नारूला. 
 
पेंग्या : हो, आमाला गावकरानां सारां शिकवलांय. अडीच मणाचां पाच िरे साांगायचां. नऊ नारळ बोलायचां. 
तीनि ेरुपयां देऊन आठरा बोलायचां... 
 
गावकर : (शचडून) पेंग्या! मेलास तू! 
 
नारू : आग लागी तुझ्या तोंडाला! 
 
पेंग्या : (तोंड दाबून) चुकलां . आता न्हाय बोलनार. 
 
राणू : तुम्ही सांघाचां मानता. मग हा काळाबाजार का करता? पेंग्या, बोल खरां खरां. 
 
पेंग्या : मी न्हाय बोलनार. 
 
गावकर : का बोलणार नाही? 
 
पेंग्या : गावकर मला मारतील. 
 
गावकर : तो पेंग्या मूखव आहे लेकाचा! 
 
नारू : हो, खरांच येडा हाय! 
 
गावकर : गरीब आहे. आशण अिा गरीबाचां लग्न आम्ही करतो म्हणून लोक आम्हाला मान देतात आशण 
आम्ही आहोत म्हणून हा गावगाडा चालतो. आम्ही आहोत म्हणून या गावाला िोभा असते. 
 

आम्ही गावात राहातो । गावकी करतो । 
आम्हाशवणा िोभा ना गावाला । 

राणू : जिी गाढवाला अांबारी । लपगळयाला लपजरा । 
 बालिग िोभतां घुबडाला ॥ 
 
गावकर : (भडकून) मला घुबड, लपगळा म्हणतो. 
 
पेंग्या : नको नको, माझां लगीन करू दे. मग काय बी बोला! 
 
नारू : पेंग्या, बोलू नको रे. 
 
गावकर : (शचडून) आरे, आमची लनदा करिील तर शकडे पडतील. आम्हीच खरी लोकसेवा करतो. 



 
राणू : (आत जाऊन पुतळाला घेऊन बाहेर येतो.) हां बोला. या माझ्या बशहणीचां लग्न तुम्ही या पेंग्यािी 
लावनू लोकसेवा करता? कसली ही लोकसेवा? जाब द्या. 
 
पेंग्या : (उडी मारून) आरे देवा, ही नवरी... 
 
नारू : पेंग्या ऽ बोलू नको. 
 
गावकर : पेंग्या ऽ बोलू नको. 
 
पेंग्या : मला ही नवरी नको. ही मला मारती. ही माझी आई हाय. (कान धरून बसतो.) 
 
गावकर : आरे मुडद्या, मग कसली नवरी करणार? 
 
पेंग्या : मी, मी, मी म्हिीसारखी. 
 
नारू : पेंग्या ऽ 
 
पेंग्या : चुकलां . आता न्हाय. 
 
सवु गावकरी मांडळी : अहो गावकर, राणूचां म्हननां बरोबर हाय. तुम्ही आता सांघाचां ऐकलां  पायजी. 
 
गावकर : (नरमून) खरां आहे, खरां आहे. अहो, आम्ही कधी सांघाला शवरोध करतोय? परांतु ह्ा नारूसारखी 
शन पेंग्यासारखी भतुां आमच्या मागां लागतात. राणूचां पटतां मला. 
 
राणू : पटतां नव्हां? तर चला, आपण आपल्या कुणबी समाजाला जागतृ करू. चला. 
 

(सवव जमून गाणे गातात) 
 

(कवी : िाहीर गव्हाणकर) 
 

सोन्याचा शदवस हा भला लाभला । 
सोन्याचा शदवस हा भला ॥ धृ ॥ 
 
रूढीच्या अांधारी । खाल्ल्या ठेचा भारी । 
कजाच्या बोजानां । दबली आजवरी ॥ 
ज्ञानाचा दीप नवा आज तेवला ॥ १ ॥ 
 
कुणब्यानां शपकवावां । सावकारानां खावां । 



िते आम्ही राखावां । चोराांनी ते न्यावां ॥ 
उलटा सारा न्याय पशर आता सांपला ॥ २ ॥ 
 
सांघानां हाक शदली । कुणब्याला जाग आली । 
ितेकरी ऐक्यानां । वैऱ्यावर मात केली । 
कुणबी सेवा सांघ दावी मागव आम्हाला ॥ ३ ॥ 
 

 
  



दजकाळात तेरावा 
 

प्रविे पशहला 
 

ऊन पडले ियना 
बाांगडी मनैा । ग बाई मी बाांगडी मनैा ॥ 
 
तू िुक्राची चाांदणी । 
कोंदणातील तू शहरकणी 
िुलातील तू रातराणी । 
नार न्यारी मृगनयना ॥ ग बाई मी ॥ १ ॥ 
 
तू चांद्रकोर चवथीची । 
मी काडी जिी दवण्याची 
तू एक शकमया शनयतीची । 
तुलना नसे तुझ्या सुलक्षणा ॥ ग बाई मी ॥ २ ॥ 
 
मी कलावांत अग्रणी 
सप्तसुरात तू राशगणी । 
नूपुरात तुझ्या मोशहनी । 
दृष्ट न लागो तुझ्या पैंजणा ॥ ग बाई मी ॥ ३ ॥ 

 
(लावणी सांपते. जयप्पा तुणतुण्याची खुांटी उलट शिरवनू तुणतुणे खाली उतरतो. िडाचा मालक झेंडबा 
भडकतो.) 
 
झेंडबा : आरां ए ऽ भतुाच्या बच्च्या ऽ ऽ 
 
र्यप्पा : (मख्ख चेहरा करून) काय, बुटाचा बच्चा? 
 
झेंडबा : (वैतागून) आरां ऽ भतुाचा बच्चा! 
 
र्यप्पा : बेस्ट! आता समजलां . उांटाचा बच्चा! 
 
झेंडबा : आरां ऽ उांटाचा बच्चा नव्हे, भतुाचा, भतुाचा! 
 
र्यप्पा : मग काय, बेस्ट आयशडया! 
 
झेंडबा : आरां मी तुला म्हणतोय, भतुाचा बच्चा! 
 



र्यप्पा : असां असां, मला वाटलां , तुम्ही मलाच म्हणताय भतुाचा बच्चा! 
 
झेंडबा : आरां तुला-तुला-तुला. 
 
र्यप्पा : मला? मग काय बेस्टच! 
 
झेंडबा : वामनराव, पुढां या आशण ही बेस्टची पीडा आपल्या िडातून शडस्शमस् करा. 
 
र्यप्पा : (हरकून) शगरशमट बेस्ट आयशडया! 
 
वामनराव : ए आयशडया, आतापासून तुला मालकाांनी िडातून काढून टाकलां  आहे. 
 
गजिाबराव : जयप्पा, जानेका सस्व्हवस कर ऽ ऽ. 
 
र्यप्पा : (चेकाळून) बेस्ट! (आशण पुन्हा चेहरा रडवा करून) काय म्हणता? मला िडातून काढणार? 
नका नका. तसां करू नका. 
 
झेंडबा : ते तुणतुणां खाली ठेवनू चालाय लाग. 
 
र्यप्पा : (हात जोडून) आवां, पण माझा गुन्हा तरी काय? मी गरीब हाय. 
 
झेंडबा : मला आधी हे साांग की ते तुणतुणां तू खाली का उतरलां स? 
 
र्यप्पा : उतरलांय? मग चढवतो की. (तो करवकन खुांटी शपरगळून तुणतुणे एकदम वर चढवतो. पुन्हा 
अपसूर शनमाण होतो.) 
 
झेंडबा : (ओरडून) आरां, सूर कुठां हाय? 
 
र्यप्पा : आता डोस्क्यात आलां ; सूर गेला व्हता. 
 

(जयप्पा सूर नीट करतो. इतक्यात एक गावकरी प्रविे करतो.) 
 
गावकरी : रामराम, तमासगीर मांडळी! 
 
सवु तमासगीर : रामराम! 
 
गावकरी : काय तालीम चालू हाय वाटतां? 
 



झेंडबा : व्हय. ही भतुावाणी माणसां सुतावाणी सरळ करायचां काम चालू हाय. कारण गणपती जवळ आलांत. 
का आला व्हता? 
 
गावकरी : दुसरां काम काय असणार? तुमचा तमािा आमच्या गावाला आला पायजी. बोला, सुपारी शकती 
घेणार? झट्कन बोला. 
 
र्यप्पा : बेस्ट – 
 
झेंडबा : रुपयां तीनि ेबसतील. 
 
गावकरी : तीनि?े आमचां साडेतीनि ेघ्या. पर तमािा नवा पायजी. आम्हाला जुनां गाणां नकां . 
 
झेंडबा : आवां, नवा करकरीत वग करतो की - मग तर झालां? 
 
गावकरी : (पैस काढून) हां, हे घ्या बयाना िांभर; शन कार्षतक पुनवलेा खुजगावात दाखल व्हा. वाट बघाय 
लाव ूनका. 
 
झेंडबा : तेची काळजी करू नका. सकाळीच तुमच्या पाांढरीत हजर व्हतो. 
 
गावकरी : बस् बस्! पर आता नवी लावणी कसली बसवायची? वाईच मासला दाखवा की! 
 
झेंडबा : ऐका. जयप्पा, सूर दे. 
 
मजिगी : कलेत मी अग्रणी । 
झेंडबा : सप्तसुरात तू राशगणी । 
 नूपुरात तुझ्या मोशहनी । 
 दृष्ट न लागो तुझ्या पैंजणा ॥ ग बाई मी ॥ 
 
गावकरी : िाबास बहाद्दरा! मग आमच्या गावची जत्रा नक्कीच गाजणार. रामराम. चलतो. (गावकरी 
जातात.) 
 

(सवव तमासगीर झेंडबाला शवचारतात -) 
 
वामनराव : अहो मालक, तुमचा तो नवा करकरीत वग कुठां आहे? 
 
सवु र्ण : खरांच-खरांच. 
 
र्यप्पा : बेस्ट आयशडया. कुठांय नवा तमािा? 
 



झेंडबा : टाळक्यात. कळलां ? 
 
वामनराव : टाळक्यात? परांतु कुणाच्या? 
 
झेंडबा : आपल्या समद्याांच्या टकुरीत एक नवा तमािा हाय आशण तोच मी भाईर काढणार हाय. 
 
सवु तमासगीर : (डोकां  खाजवीत कुरकुरतात.) आमच्या समद्याांच्या टाळक्यात, शन नवा तमािा हाय? 
 
झेंडबा : हो-हो. तुमच्या साऱ्याांच्या टाळक्यात माझा नवा तमािा हाय शन तो चटकन भाईर काढा. न्हायतर 
सारांच शडस्शमस्! 
 
र्यप्पा : बेस्ट. करा साऱ्यास्नी शडस्शमस्! 
 
वामनराव : मालक, सरळ साांगा, हा काय प्रकार आहे? काहो, नवा तमािा आमच्या सवांच्या डोक्यात आहे 
याचा अथव काय? 
 
झेंडबा : त्येचा अथव त्योच, की तुमच्या साऱ्याांच्या टाळक्यात माझा तमािा हाय, त्यो गुमान मला द्या. 
न्हायतर मला तुमची टाळकी िोडावी लागतील. 
 
सवु तमासगीर : (डोकी वर करून) काय म्हणता, आमची डोकी िोडणार? 
 
र्यप्पा : मालक, हात जोडतो. एवढां काम कराच. ही आमची टकुरी बेकार झाल्याती; म्हांजी आम्ही ही 
कारणाशिवाय वागवतोय. 
 
वामनराव : मालक, या तमािाचां नाव काय? 
 
मािक : दुकाळात तेरावा! आशण त्यो तमािा आपुन साऱ्याांनी एकदा केला व्हता तसाच त्यो परत करू या. 
चला, कामाला लागा. 
 

प्रविे दुसरा 
 

गण (िावणी) 
 

खानदेिामध्ये दुष्ट्काळामधील मशहना तेरावा पायी चालत आला । 
ऐकून घ्या तुम्ही, त्यानां मुलखामधी कसा गोंधळ केला ॥ 
दुष्ट्काळातला मशहना तेरावा शखिात घेऊन । 
िडाचा मालक बाहेर पडला मोठ्या शदमाखानां ॥ 
अन्नटांचाई अन् महागाई दोन सांकटानां । 
शपडली होती जनता याचां त्याला नव्हतां भान । 



 
(लावणी सांपते. स्टेजवर हळूहळू अांधार होतो.) 

 
र्यप्पा : (अांधारात) ए ऽ बायकू! तू कुठां हायस? आरां, ही गेली तरी कुठां? 
(झेंडबा प्रविे करतो. त्याने ऐटबाज पटका बाांधला असून अांगात शिकारी चालीचा कोट घातला आहे. 
त्याच्या खाांद्याला लष्ट्करी बगॅ (थैली) आहे. तो अांधारात जयप्पाच्या खाांद्यावर हात टाकतो. तसा जयप्पा 
‘भतू-भतू!’ करीत लकचाळतो.) 
 
झेंडबा : आरां मी भतू नाही! मी झेंडबा हाय. थाांब हां. ब्याटरी लावतो. 
 

(झेंडबा बॅटरी लावतो. स्टेजवर प्रकाि पडतो.) 
 
र्यप्पा : (धापा टाकीत) कोण-मालक? भले, मला वाटलां  कुणीतरी भतू का बच्चाच आलाय. 
 
झेंडबा : आरां, मीच आलोय. पण तू असा भतुासारखा अांधारात का बसलायस? 
 
र्यप्पा : मग काय करणार? आज आमच्या तेलात शदवाच न्हाय. म्हांजी शदव्यात तेलच न्हाई. शन बायको 
गेलीया गावात रॉकेल आणाय. आशण मी शतच्या नावानां हाका मारीत बसलोय. 
 
झेंडबा : असां असां आशण काय, सवव ठीक हाय ना? 
 
र्यप्पा : बाकी तसा मी ठीक हाय. पर मालक, तुमी वाकडी वाट किी केली? म्हांजी इकडां कुणीकडां? 
 
झेंडबा : आरां वा! हे काय बोलणां झालां? आवां, तुम्ही आपल्या िडातली एक नांबरची इरसाल म्हणजे गुणी 
माणसां. तुमची शवचारपूस मी करायची नाही तर कुणी करायची? तुला आनांदात पाहून मला आनांद झाला 
आहे. 
 
र्यप्पा : होणारच! आशण खरां साांग?ू माझा त्यो बेस्टपकैी अांधारातला आनांद तुमास्नी चटकन 
शदसल्याबद्दल मलाबी आनांद झालाय. 
 

(िावणी) 
 

(चाल : खंडबा िीट करीत गावाच्या) 
 

तेलाशिवाय जळतो शदवा । ध्यानामधी ठेवा । 
वक्त हा मोठा कशठण आला । दडला गहू हुलगा । महाग झाला । 
गोड्या तेलाचा भाव चढला । गशरबाचा पडला । 
िोडणी आम्ही मनामधीच देतो । 
झोपेमधी तुपाचां नाव घेतो । 



पुढाऱ्याांच्या मोटारी उडल्या । आशण सभा झडल्या । 
‘िुल्या करा,’ टाहो त्याांनी िोडला । 
िुल्या घेऊन पुढारी दडला ॥ 

 
झेंडबा : असां काय! आशण आपली सवव तमासगीर मांडळी खुिाल आहेत ना? 
 
र्यप्पा : एकदम बेस्ट! आता बघालच की! (पुतळा प्रविे करते. शतच्या काखेत गाठलां  असून एका हातात 
शदवा (शचमणी) आहे. शतला पाहताच जयप्पाचा पारा चढतो शन तो आवाज चढवनू बोलतो -) 
ए ऽ, तू बायकू हायस का भतू? 
 
पजतळा : आवां, पन असां भतुावाणी लकचाळाय झालां  तरी काय? 
 
र्यप्पा : लकचाळू नको तर काय करू? मी आपला अांधारात भतुावाणी बसलोय आशण तू आपली गावात 
जाऊन खुिाल बसलीयास – 
 
पजतळा : (शबथरून) काय? खुिाल बसले व्हते? आवां म्या दुपारपास्नां कां टुरापुडां राांग लावली व्हती. उभां 
ऱ्हाऊन पायाच्या खुांट्या झाल्या शन तुम्ही ऐतां घरात बसून म्हणता खुिाल बसले व्हते! 
 
र्यप्पा : (नरमून) अग तसां नव्हां. वाईच लवकर यायचां, आशण कां टुरात काय शमळालां? 
 
पजतळा : काही न्हाय. िवेटी त्या कां टुरवाल्यानां साांशगतलां  की दुकानात माल सांपला. 
 
र्यप्पा : (शतला बाजूला घेऊन) अरेच्या! मग आता ग कसां व्हणार! कारण आपल्या घरी एक मोठा पाव्हणा 
आलाय की ग! 
 
पजतळा : (हळू आवाजात) मोठा पाव्हणा? त्यो आशण किाला आला दुकाळात तेरावा– 
 
र्यप्पा : (हळू आवाजात) अग, तसां म्हणू नकां . त्यो आमच्या तमािाचा मालक हाय नव्हां का! 
 
पजतळा : आवां पर तुमचा त्यो मालक खाणार काय? शन शनजणार कुठां? 
 
र्यप्पा : आता कुरकुरू नकां . आपणाला कायतरी केलां च पायजी. जा घरात. (मोठ्याने) अग, हे मालक 
म्हांजी आम्हा दुबळया घरी गांगाच आलीय. 
 
पजतळा : (हळू आवाजात) असां का? पर ही तुमची गांगा आमास्नी बुडवील त्येचां काय? 
 
र्यप्पा : (दबक्या आवाजात) आगां ऽ तसां बोलू नकां  ऽ जा, जा तू घरात शन शदवा लाव. 
 

(पुतळा आत जाते.) 



 
झेंडबा : (शखिातून शसगारेटचे पाकीट काढून त्यातील िवेटची शसगारेट पेटवनू शरकामे पाकीट िेकून) 
कायहो जयलसगराव, तुमच्या गावात शसगरेट शमळांल ना? 
 
र्यप्पा : लढगानां. लागलां  शततकी शसगरीट शमळांल. 
 
झेंडबा : मग िक्त दहाबारा पाशकटां मागवा. 
 
र्यप्पा : (दचकून) म्हांजी मी शसगरेटीचां दुकान सुरू करू म्हणता का काय? 
 
झेंडबा : (ऐटीत) अलीकडे मला शसगारेट िार लागते. 
 
र्यप्पा : असां का ऽ? 
 
झेंडबा : होय आशण आता प्रथम चहा येऊ द्या. 
 
र्यप्पा : नांतर काय येऊ द्या? 
 
झेंडबा : नांतर सुांदरपैकी जेवण. थकून आलो आहे; त्यामुळां  सपाटून भकू लागली आहे प ऽ र ऽ 
 
र्यप्पा : खरांच-थकून आला असाल प ऽ र ऽ 
 
झेंडबा : बोल-बोल! थाांबलास का? 
 
र्यप्पा : (गोंधळून) म्हांजी-म्हांजी - 
 
झेंडबा : ऐक, तुला काय म्हणायचां आहे ते मीच साांगतो. तुला असां म्हणायचां आहे की तुम्ही थकून आला 
असाल - पण मी कधी तुम्हाला पत्र पाठवलां  होतां की कसांही करून याच; असांच ना? 
 
र्यप्पा : छाः छाः तसां कसां म्हणू? मला म्हणायचां व्हतां की उद्यासाठी काय करू? 
 
झेंडबा : (आनांशदत होऊन) वा-वा! छान. मग ऐकून घे. तुझ्या या गावात कोंबडे नावाचे प्राणी असतीलच, 
शन तेही भरपूर असणार, नाही का? 
 
र्यप्पा : (नकाराथी मान हालवीत) मालक, खोटां साांगत न्हाय. मागच्या मशहन्यात कोंबड्याांचा रोग आला 
शन एकूण एक कोंबडां मरून गेलां . 
 

(एवढ्यात आतून कोंबड्याचा आवाज येतो.) 
 



झेंडबा : ते पहा; स्वतः कोंबडां साांगत आहे की मी मेलो नसून उद्या मरणार आहे. 
 
र्यप्पा : तसां एकदोन कोंबडां हाय म्हणा! 
 
झेंडबा : मग सकाळी एक कोंबडां मरू द्या. तो मरणार का? 
 
र्यप्पा : (कान धरून) कोंबडा काय, त्येचा बाप बी मरांल. आवां, गावात कोंबड्याांचा रोगच आल्यावर 
कोंबडां काय करणार? ते मरनारच की! 
 
झेंडबा : (गांभीर होऊन) जयप्पा, म्हणजे याचा अथव असा, की मी या गावात कोंबड्याांचा रोग होऊन आलो 
आहे, असांच ना? 
 
र्यप्पा : (हात जोडून) तसां कसां म्हण ूमी? बाकी सकाळी कोंबडा नक्कीच मरणार. 
 
झेंडबा : (खुिीत येऊन) िाब्बास! परांतु आपल्या िडातली इतर मांडळी कुठां आहेत? मी इथां आलो आहे हे 
सवांना समजलां  आहे का नाही? ते येत का नाहीत? 
 
र्यप्पा : मालक, आता ते सारां येणार. अगदी कावळां  जमावां तसां जमतील, आशण तुमच्यावर तुटून 
पडतील. 
 
झेंडबा : (शबथरून) जयप्पा, ते सवव कावळे जमून माझ्यावर तुटून पडणार याचा अथव मी म्हणजे मेलेलां  
गाढव आहे, असांच ना? 
 
र्यप्पा : छाः छाः तसां नव्हां मालक. तुटून पडणार म्हांजी तुमची बडदास्त करणार. म्हांजी शकत्येक 
कोंबड्याांचा मुडदा पाडणार. 
 
झेंडबा : (िाांत होत) असां असां. आलां  लक्षात. 
 

(इतक्यात इतर सवव तमासगीर येतात. सववजण झेंडबाला रामराम करतात.) 
 
वामनराव : कसां काय मालक, आमच्या गावाला येऊन पायधूळ झाडली? 
 
र्यप्पा : ते साऱ्यास्नी नांतर कळून यील बरां का! 
 
झेंडबा : हां, काय वामनराव, तुम्ही सवव माझी माणसां. म्हणजे माझ्या िडातलां  तमासगीर. तेव्हा म्हटलां , 
जाऊन त्या सवांची शवचारपूस करावी. पुढील कायवक्रम साांगावा. म्हणून आलो आहे. शिवाय आपण कुणी 
परके नाही. शन आपली एकमेकाांची घरां एकमेकाला परकी नाहीत. 
 
तायाप्पा : आनांद झाला मालक, आता आल्यासारखां दाबनू ऱ्हावा आठ-पांधरा शदवस. 



 
र्यप्पा : बेस्ट, मालक, ऱ्हावाच! (सवांकडे हात करून) म्हांजी त्याशिवाय कोंबड्याचा बीमोड होनार न्हाय. 
 
झेंडबा : (खुिीत येऊन) राहातो, राहातो. अगदी आनांदानां राहातो. कसां काय तायाप्पा, शजजाबा, बरां 
चाललां  आहे ना? 
 
तायाप्पा : } अक्िी झ्याक हाय! 
लर्र्ाबा : 
 

(पुतळा चहाचा कप घेऊन येत. झेंडबा कपाळाला आठ्या घालतो.) 
 
झेंडबा : अरे, हा किाचा चहा आहे? 
 
र्यप्पा : साखरेच्या बापाचा, म्हांजी गुळाचा. 
 
झेंडबा : गुळाचा? ठीक आहे, चालेल. आलीया भोगासी असाव ेसादर. 
 
वामनराव : बरां मालक, आतापयंत शकती गावच्या सुपाऱ्या आहेत? 
 
झेंडबा : शचक्कार! या वषी आपण भरपूर पैसा शमळवणार. कारण आज एकही िड आपल्या िडाच्या 
पासांगालासुद्धा बसत नाही. 
 
सवुर्ण : ते खरां हाय-खरां हाय. 
 
वामनराव : बरां मालक, आमच्या घरी चहाला कधी येणार? 
 
लर्र्ाबा : आशण माझ्या घरी तुम्ही आलांच पायजी. 
 
गणू : आशण माझ्याबी. 
 
सदू : आशण माझ्या घराला बी पाय लाग ूद्या. 
 
र्यप्पा : तू तर कसलीच काळजी करू नकां . तुझ्या घरालाच काय, पण तुझ्या घरावर देखील मालक पाय 
देनार हायती. 
 
तायप्पा : आशण मालक, माझां घर इसरू नका. 
 
र्याप्पा : बेस्ट, या तायाप्पाच्या घरात चाांगला पांधरा शदवस तळ ठोकून बसा. त्याशिवाय त्याला शदवसाची 
चाांदणी शदसनार न्हाय. 



 
झेंडबा : हे पाहा मांडळी, मी नुसता चहा घ्यायला येणार नाही. कारण तुमचा िार आग्रह आहे. म्हणून मी 
प्रत्येकाच्या घरी चारपाच शदवस मुक्काम करणार आहे. शनधास्त असा. 
 

(सववजण दचकतात शन डोकी खाजवतात.) 
 
तायाप्पा : (कण्हत) ते खरां हाय, पर मालक, माजी बायकू आजच बाळाांतीण झालीया. तवा वाईच अडचण 
हाय. 
 
लर्र्ाबा : माझी बी तीच अडचण हाय. 
 
गणू : आशण मालक, कालच माझी कारभारीन माहेरी गेलीया. 
 
सदू : खरांच खरांच, हेची बायकू माहेरी गेलीय. आशण माझी आत्ताच कुठांतरी पळून गेलीया. 
 
र्यप्पा : (रागानां) कारां? पळून गेली का मसणात गेली? आशण ही बाळांतपणां शन पळापळ एकाएकी का 
म्हणून झाली बोला. आशण हे बी साांगा, की माझी बायकू घरात हाय, शतला बी पळून जाऊ दे का? मग 
तुमचा आत्मा थांड पडेल का? 
 
वामनराव : मालक, माझ्या घरी कसलीच अडचण नाही. आपण माझ्या घरी खुिाल चार शदवस येऊन 
मुक्काम करू िकता. पऽण! 
 
झेंडबा : म्हणजे तुमच्याही घरी अडचण आहे, असांच ना! 
 
वामनराव : अडचण तिी नाही, परांतु मी आहे ब्राह्मण. तेव्हा माझ्या घरी कोंबडालबबडा शमळणार नाही. 
 
झेंडबा : (आियाने) काय म्हणता? कोंबडा शमळणार नाही? 
 
र्यप्पा : आवां मालक, कोंबडाच काय, पर कोंबडीच्या अांड्याचां शरकामां कवचबी शदसणार न्हाय. मातर 
वराण भारत भरपूर वरपावा लागांल. आशण मालक, हे समदां लोक बेस्टपैकी खोटां बोलत्यात. 
 
झेंडबा : मला समजलां  नाही. सरळ साांग. 
 
र्यप्पा : मालक, या तायाप्पाची बायकू बाळांत झाली हे खरां, पर त्येला वरसां सात झाल्याती. आता हे पोरगां 
साळांत जातांय. 
 
झेंडबा : आशण शजजाबाची बायको कधी बाळांत झाली? 
 
र्यप्पा : शतला तर कधीच मूल होत न्हाय. आशण या गण्याची बायकू आताच मला शदसली. 



 
गणू : (कण्हत) मग ती परत आली असांल! 
 
झेंडबा : (रागाने) जयप्पा, तू बोल. हे सवव तमासगीर आहेत याची मला कल्पना आहे. बोल तू पुढां. 
 
र्यप्पा : आशण या सदूची बायको पळून गेली न्हाय. ती आत्ताच आमच्या जात्यावर दाणां दळून घरी गेली. 
आता ती पीठ मळून भाकरी करीत असांल. 
 
झेंडबा : (आवाज चढवनू) असां का? मग ऐका तर. आता मी प्रत्येकाकडां पाच पाच शदवस राहाणार आहे. 
बोला, कुणाची काही हरकत, अडचण आहे का स्पष्ट साांगा, अडचण साांगा. 
 
सवुर्ण : का ऽ य पण न्हाय! 
 
र्यप्पा : मालक, आता ह्ाांची कसलीच अडचण न्हाय. पर चार शदवसात ह्से्नी दुकाळात तेरावा मशहना 
कसा असतो ते कळून येणार हाय. चला, भाकरी तयार झाली, जेव ूया. 
 

प्रविे शतसरा 
 

(तायाप्पाचे घर. तायाप्पा झेंडबाला घेऊि प्रवशे करतो.) 
 
तायाप्पा : या या मालक. हे बघा माझां घर. 
 
झेंडबा : (सववत्र नजर शिरवीत) छान आहे! ही बॅग कोपऱ्यात जपून ठेव. 
 
तायाप्पा : (बॅग घेऊन) अरेच्या! बारदान बरांच मोठां शदसतांय. 
 
झेंडबा : होय. त्यात सवव काही आहे. म्हणजे त्या बॅगेत पोथी आहे, गीता आहे. भतूबाधेवरलां  मांत्रतांत्र आहे 
आशण रोगराईवरली औषधां आहेत, म्हणजे दवाखाना आहे. 
 
तायाप्पा : मग बरां हाय. बोला, हुकूम साांगा. 
 
झेंडबा : आता प्रथम चहा घेऊ द्या. नांतर अांड्याचा झक्पैकी रस्सा करा. कारण आत्ताच जयाप्पाकडां 
कोंबड्याचां जेवण झालां  आहे. परांतु उद्या सकाळी चहा झाली की कोंबडी, भात, चपाती, ललब,ू काांदा असा 
स्वयांपाक होऊ द्या. आशण उद्या सांध्याकाळी मटणाची तयारी करा. 
 
तायाप्पा : (भेदरून) बरां बरां, करतो. 
 
झेंडबा : मग चहाची ऑडवर करा. 
 



तायाप्पा : आरेच्या! शवसरलोच की (आत डोकावनू) अग ए ऽ बायको. हायीस का घरात? चल भाईर ये. 
(सरूबाई प्रविे करते.) ए ऽ तू बायकू हायीस का तुणतुण्याची खुांटी? बायला ऽ शपळावां तवाच सूर 
कळायचा. 
 
सरू : अवां मग वैतागताय किासाठी? 
 
तायाप्पा : (सरूला बाजूला घेऊन दबक्या आवाजात) अग, वैताग ूनको तर काय करू? गळयाला िास 
लागलाय माझ्या. 
 
सरू : तेच साांगा की. ह्ो वां कोण? 
 
तायाप्पा : (दबक्या आवाजात) त्योच, त्योच िास. पर हळू बोल. 
 
सरू : पर ह्ो कोण? 
 
तायाप्पा : ह्ो आमच्या िडाचा मालक हाय. 
 
सरू : मग ह्ो शहकडां किाला आलाय? दुकाळात तेरावा मशहना! 
 
तायाप्पा : (घाबरून) अग, हळू बोल. न्हाई तर ह्ो ऐकां ल. 
 
सरू : शन काय शगळून टाकील? आशण ह्ो शहकडां किाला आलाय? 
 
तायाप्पा : अग ऽ गावमटकेशगरी करायची त्येला खोडांच हाय आशण ह्ो हतां पाच शदवस ऱ्हानार हाय. 
 
सरू : आवां पर घरात शिपीभर दाणां न्हायती शन ह्ो तुमचा मालक खानार काय? शन ऱ्हानार कुठां? मेली 
पीडाच हाय ही. 
 
तायाप्पा : (रडवा चेहरा करून) पीडा म्हांजी दाांडगी पीडा हाय, पण आता काय बी करून उसनांपासनां 
काढून हे भतू घालवलां  पायजी. माझ्यासाठी काहीच बोलू नकां . 
 

(सरू आत जाते शन जयप्पा हळून प्रविे करतो.) 
 
झेंडबा : काय तायाप्पा, नवराबायकोची कसली कुजबजू चालली होती? 
 
तायाप्पा : (गोंधळून) दुसरी कसली चालणार? ह्चे की आपलां  तुमच्याबद्दल - म्हांजी तुमची उठबस किी 
करायची ह्चेा आम्ही इचार केला. अांडां, मटन, कोंबडां, चपाती, भात, ललब,ू काांदा- 
 
झेंडबा : (खुिीत येऊन) िाब्बास! शन शसगरेट पाच पाशकटां िक्त आजच्यासाठी. 



 
तायाप्पा : (आवांढा शगळून) ब ऽ रां ऽ. सारां करतो (पुन्हा सरूला हाक मारतो.) सरू, वाईच इकडां ये. 
 
सरू : (बाहेर येऊन) काय हुकूम हाय साांगा. हजर हाय मी. 
 
तायाप्पा : आधी िस्टव क्लास चहा कर. सांध्याकाली अांड्याचा रस्सा; उद्या सकाळी कोंबडी. सांध्याकाळी 
मटन-भात, चपाती, ललब,ू काांदा हे सारां इसरू नकां . 
 
सरू : असां का? बरां. न्हाय इसरत. पण मी अांडी कुठां बघ?ू आमची कोंबडी तर खुडूक झालीया. ती अांडी 
घालीत न्हाय. 
 
र्यप्पा : ते काय चालणार न्हाय. ती अांडी घालीत नसांल तर म्हणावां गुमान घाल. न्हायतर म्हणावां चुलीवर 
शपल्ली काढावी लागतील. 
 
सरू : (झटक्यात) बरां ऽ साांगते हाां. (आत जाते) 
 
झेंडबा : (रुबाबात) बरां मांडळी. मी चूळ भरतो. (लवगकडे जाऊन मोठ्याने) बाकी जयप्पा, आज तुझ्या 
कोंबड्यानां कमाल केली ऽ 
 
र्यप्पा : (झेंडबा बाहेर गेल्यानांतर कपाळावर हात मारून) खरां बाबा-कोंबड्यानां कमाल केली, पर माझी 
सालां  गेली की! (तायाप्पाकडे वळून) काय तायाप्पा, आताच काळीज गळयात आलां  वाटतां? 
 
तायाप्पा : व्हय रां बाबा, खरां साांग ूका, आज माझ्या घरात राकीसच शिरलाय. 
 
र्यप्पा : आता ह्ो राकीस पाच शदवस घराभाईर पडनार न्हाय शन त्यो रोज कुटांबी लां गी काढदाणा 
करणार. नुसता दुकाळात तेरावा हाय. 
 
तायाप्पा : आरां, त्यो माप बलगी कुटून दाणां काढील. पर माझ्याकडां बलगी तरी हाय का? 
 
र्यप्पा : आरां ऽ म्या सावकाराचां कजव काढून ह्ो डबरा भरला. 
 
तायाप्पा : आरां, पर मी काय करू? हात धरावा तर रोडका शन िेंडी धरावी तर बोडका. मी गरीब; हे पाच 
शदवस कसां ओढू? 
 
र्यप्पा : ओढ तसांच डोळां  झाकून - घाण्याच्या बैलावाणी. न्हायतर बेस्टपैकी वडाराचां दोन रेडांच जुांप; 
म्हांजी बरां पडांल. 
 

ऊन पडले ियना । ग बाई मी बाांगडी मनैा । 
न्हवां बाई मी राांगडी मनैा । 



 
सरू : (बाहेर येऊन) आवां ह्ो तुमचा मालक साांजांला अांड्याचा रस्सा खाणार. पर ह्ो झोपनार कुठां? 
 
र्यप्पा : कुठां म्हांजी? बेस्टपकैी घरात. 
 
सरू : आशण आम्ही? 
 
र्यप्पा : तुम्ही दारात. पाच शदवस वनवास. 
 
सरू : ठीक हाय. बघते मी बी - (आत जाते) 
 

(एक गावकरी प्रविे करतो) 
 
गावकरी : आरां तायाप्पा, तुझ्या घरी म्हनां दाांडगा तमासगीर आलाय, खरां का? 
 
तायाप्पा : (कण्हत) खरां ऽ हाय. दाांडगा तमासगीर आलाय आशण त्येच्या सांग दाांडगा रानबोका बी 
आलाया. 
 
गावकरी : ह्ो दाांडगा तमासगीर नावाचा माणसू जवळनां बघावा म्हणून आलोय मी. 
 
र्याप्पा : नका, नका, जवळनां नका. लाांबनांच बघा. 
 
तायाप्पा : कारण तुमास्नी त्यो ताव सोसायचा न्हाय, 
 

कलेत मी अग्रणी । सप्तसुरात सू राशगणी । 
नूपुरात तुझ्या मोशहनी । दृष्ट ना लागो तुझ्या पैंजणाां 

ग बाई मी बाांगडी मनैा ॥ 
(या ओळी गात झेंडबा प्रविे करतो.) 

 
गावकरी : (पुढां जाऊन) रामराम िाहीर. 
 
झेंडबा : रामराम. आपण कोण? 
 
गावकरी : मी एक गावकरी हाय. कसां काय, बरां हाय नव्हां? 
 
झेंडबा : आमचां सदासववदा बरांच असतां. कारण – 
 
(त्यावळेी सवव लोक प्रविे करतात. सवव सनगां सुरात लावतात. कारण -) 
 



(िावणी : चाल : अंत िा पार जर्ीि) 
 

आमच्या घरात गाण्याची ितेी । गाण्याची ितेी । 
ितेी ती सदा बहराला येती । 
आशण ती चौअांगी डोलती । 
िळां  शन िुलां  आम्हाला देती । 
कलेची कणसां डुलू लागती । राजे आम्ही भले... 
डि तुणतुण्याचे आम्ही धनी । सदा मदैानी । 
डि घेऊनी उभे शबनीवाले ॥ 
गाण्यानां पेवां आमची भरती! पेवां भरती 
सनगां आमची अखांड गरजती । 
जनता प्रीत आम्हावर करती । 
िजामधी कलगी आमची तळपती 
हलगी बोलती थोर नशिबाचे । नशिबाचे थोर... 
राखतो इमान िाशहरीचे! एक ब्रीदाचे । 
लोकनाट्याचे । लोकपे्रमाचे ॥ 

 
झेंडबा : आणखी शिवाय आम्ही भतूशपिाच्च्यावर हुकमत करतो. रोगराई शनवारतो आशण लोकाांना दुःख 
देईल त्याच्यावर तोिा डागतो. 
 
गावकरी : मग िाहीर, तुमचां सारांच वगेळां  शन आगळां हाय. तुम्ही रोग बी शनवारता का? 
 
झेंडबा : वाटेल तसला! शन जुन्यातला जुना! 
 
गावकरी : आवां मग देव पावला. िाहीर, माझा भाऊ पोटदुखीनां आजारी हाय. लई खटपट केली. 
डाक्टरास्नी दाखवलां  पर गुण आला न्हाय. कारण पैसा न्हाय म्हणून डाक्टरानां नीट औषधच शदलां  न्हाय. 
आशण त्यो दोन्ही डोळयाांनी आांधळा हाय. 
 
झेंडबा : आता कुठां आहे तो? 
 
गावकरी : हे काय िजेारचांच आपलां ; आण ूका? 
 
झेंडबा : घेऊन या त्याचां स्रचेर. जयप्पा कां पाउांडर तयार? 
 
र्यप्पा : (ओरडून) हजर डॉक्टर – 
 
झेंडबा : टेबल तयार कर. 
 
र्यप्पा : (तीन माणसे वाकून त्याच्या पाठीचे टेबल करून त्यावर िडके मारीत) डॉक्टर, टेबर तयार. 



 
झेंडबा : (डॉक्टरच्या ऐटीत) पेिांटला घेऊन या. 
 
(चार माणसां पेिन्टला आणतात शन टेबलावर उताणे झोपवतात, त्याच्या अांगात लष्ट्करी कोट शन पायात 
बूट आहेत.) 
 
झेंडबा : (पेिांटला) नाव काय? 
 
पेशांट : कोलडबा मारके. 
 
झेंडबा : डोळे कसे गेले? 
 
कोंलडबा : ते लढाईत गेले, बॉम्बगोळयानां. 
 
झेंडबा : मग तुम्हाला काय शमळालां? 
 
कोंलडबा : का ऽ य बी न्हाय. एक एवढा कोट शन बूट. 
 
झेंडबा : (कोंलडबाला तपासू लागतो. नांतर त्याच्या पोटाला हात लावतो.) मांडळी, रोगाचां मूळ सापडलां . 
बोला, या गावात डॉक्टर आहे का? 
 
सवु : हाय, हाय. 
 
झेंडबा : त्यानां या रोग्याची तपासणी केली होती का? 
 
सवु : केली - केली. 
 
झेंडबा : मग काय केलां  त्या डॉक्टरनां? 
 
गावकरी : आवां, त्यानां तर या गशरबाची पोटदुखी वाढवली. 
 
र्यप्पा : आता तुम्ही वाढव ूनका. 
 
झेंडबा : हा रोगी जेवत नाही - म्हणजे भाकरी खात नाही. खरां आहे का हे? 
 
सवुर्ण : अक्षी खरां हाय. 
 
झेंडबा : (ओरडून) मग हा भाकरी का खात नाही? 
 



वामनराव : किी खाणार? त्याला भाकरीच शमळत नाही! 
 
र्यप्पा : मग का त्यानां वाटांची माती खावी? 
 
झेंडबा : (गांभीरपणे) मांडळी, भाकरी न शमळाल्यामुळे याचां एक आतडां शनकामी झालां  आहे. 
 
वामनराव : मग त्यावर उपाय काय? 
 
झेंडबा : (ओरडून) एकच उपाय शन तो म्हणजे ऑपरेिन! म्हणजे िस्त्रशक्रया! 
 
र्यप्पा : म्हणजे पोटाची शचरिाड. 
 
झेंडबा : कां पाउांडर, िस्त्रशक्रयाचां सामान काढा. 
 
र्यप्पा : (थैलीतून एक सुरा काढून) डॉक्टर सरकार, ही घ्या आपली तरवार शन करा कोंशडबाची कत्तल. 
आता थाांबू नका. 
 
झेंडबा : (सुरा घेऊन शन त्याची धार पाहत) कां पाउांडर, पुढां ये. या हत्याराला दगडावर धार लावनू जलदी 
आणा. 
 
र्यप्पा : (पळत जाऊन सुऱ्याला धार लावनू परत येतो.) डॉक्टर, घ्या तरवार शन चालू करा. बेस्टपकैी 
िाडा पोट कोंशडबाचां. 
 
झेंडबा : मांडळी, ही पाहा िस्त्रशक्रया - आशण टरवकन् कोंशडबाचे पोट िाडून एक आतडे बाहेर काढून 
जयप्पाकडे देऊन) कां पाउांडर हे आतडां त्या डॉक्टरला बहाल करा आशण सुईदोरा घेऊन रोग्याचां पोट 
शिवनू टाका. 
 
र्यप्पा : (गडबडीने आपली कामे करतो). डॉक्टर, माझां काम बेस्टपैकी झालां . 
 
झेंडबा : मग रोग्याला उठवनू बसवा आशण त्याला साांगा, खा-पी बोल! 
 
कोंलडबा : (चटकन उठून बसतो) आज मला आराम पडला. (हात जोडतो) तुम्ही देव हायसा. 
 

(िावणी) 
 

िाहीर आपला दौरा सांपवनू मागां परतला । 
टोप्या घालून आपल्या िडातील सवव लोकाला ॥ 

 
प्रवेश चवथा 



 
(सवम तर्ासगीर नवचार करीत आहेत.) 

 
र्यप्पा : मांडळी, मालक येऊन गेला, पण मला त्या सावकारी भतुाच्या गळयात बाांधून गेला. माझां बेस्टपैकी 
भसु्काटच पाडलां  त्यानां. 
 
तायाप्पा : आशण माझां रां काय? आरां, त्येनां माझी एक मशहन्याची चांदी पाचच शदवसात गडप केली शन मी 
असा खांक झालोय. 
 
गणू : मी तर ठारच झालो! 
 
सदू : आरां बाबा, मला तर अांडां, कोंबडी आशण मटन हुडकून मरायची पाळी आली व्हती. 
 
वामनराव : माझ्या घरचा िोडणीचा भात त्याांना िार आवडत होता. 
 
र्यप्पा : मग आता साांगा. यावर उपाय काय? कारण त्यो दुकाळात तेरावा परत येणार. 
 
तायाप्पा : मग काय मी जगणारच न्हाय. 
 
वामनराव : मांडळी, माझां ऐका. याला एकच उपाय आहे शन तो म्हणजे असा की, हा मालक दुकाळातील 
बारा मशहन्यात एक तेरावा होऊन आला होता. आता आपण सवांनी दुकाळातील एका मशहन्यात तेरा मशहनां 
होऊन जायचां. 
 
र्यप्पा : बेस्ट आयशडया! जायचां आशण घरात जेवढां असेल तेवढां खायचां. बकऱ्याांचा शनकाल लावायचा, 
कोंबड्याांचा शनःपात करायचा, काय? माझी आयशडला कबूल? 
 
गणू : कबूल कबूल. तरच मालकाला दुकाळातल्या तेराव्याचा इांगा कळांल. 
 
सदू : कळांल म्हांजी काय? कळणारच! 
 
वामनराव : आशण मगच हा तेरावा आपल्या गावाकडां कधीच वळनार नाही. तयारी करा शन उद्याच शनघ ूया. 
 
र्यप्पा : बेस्ट आयशडया - आत्ताच शनघ ूया. 
 
तायाप्पा : नको-उद्याच जाऊ. 
 
सवुर्ण : ठरलां-उद्याच शनघायचां. 
 



वामनराव : मग सकाळी लौकर उठा. कारण आम्हाला इस्लामपूरच्या बाजार वक्ताला शतथां पोचलां  पाशहजे. 
पोहचायचां ते लगेच तमािा सुरू करायचा. 
 
र्यप्पा : ऊन पडलां  ियना । ग बाई मी राांगडी मनैा – 
 

प्रविे पाचवा 
 

(बाजार िरला आहे. बाजारात झकपैकी पोर्षाख करूि झेंडबा नफरत आहे.) 
 
झेंडबा : (स्वतःिी) दोन माणसाांचां मटण आलां . लझगां घेतलां . बाांगडां शवसरलो नाही. शवडीपान, शसगरेट 
घेतली. आता एक चहा ठोकून घर गाठावां झालां  – 
 

(एवढ्यात जयप्पा शन दुसरे दोन तमासगीर प्रविे करतात) 
 
र्यप्पा : रामराम मालक! कसां काय, खुिाल हायसा न्हवां? 
 
झेंडबा : (चमकून) कोण जयप्पा? रामराम. आरां तू इकडां कुठां शन कसा? 
 
र्यप्पा : (मख्ख चेहरा करून) आपला असाच - तुमच्या भेटीला. 
 
झेंडबा : ठीक आहे. ठीक आहे. चला, एक एक चहा घेऊन घरी जाऊ. 
 

(इतक्यात तायाप्पा शन दुसरे दोघे रामराम करतात.) 
 
तायाप्पा : रामराम मालक. आनांदी आनांद हाय न्हवां? 
 
झेंडबा : (बळेच हसत) रामराम तायाप्पा, आनांद आहे. तू पण इकडां कुठां? 
 
तायाप्पा : तुम्हाकडांच म्हटलां  जावां शन भेटावां. 
 
झेंडबा : एवढांच ना, मग चला, सववजण चहा घेऊ. 
 

(इतक्यात वामनराव, गण,ू सदू, शजजाबा आशण कोंशडबा प्रविे करतात. 
सवव रामराम करतात.) 

 
वामनराव : कसां काय मालक? सवव काही कुिल आहे ना? 
 
झेंडबा : अगदी आनांदी आनांद, परांतु तुमची ही लदडी इकडां कुणीकडां? शन कोंशडबाही? 
 



वामनराव : तुमच्याकडां. म्हटलां , मालकाांची शवचारपूस करावी. एवढांच! 
 
झेंडबा : काही हरकत नाही. आता आपण सवव प्रथम चहा घेऊन मग घरी जाऊया. चला. 
 

(थोड्या वळेात पुतळा शन सरू येऊन बेरीज पूणव होते.) 
 

प्रविे सहावा 
 

(झेंडबाच ंघर. झेंडबा तर्ासगीराच ंलटाबंर घेऊि प्रवशे करतो.) 
 
झेंडबा : (बायकोला) अग ऽ ए ऽ आहेस का घरात? चल, बाहेर ये. बघ कोण आलां  आहे? 
 
िक्ष्मी : (प्रविे करून शन दचकून) अग बाई ऽ ही सवव मांडळी इकडां हो किी? आशण अिी अचानक? 
 
झेंडबा : अग, इकडां किी म्हणजे काय? ही आपली माणसां आपल्याकडां आली आहेत. 
 
िक्ष्मी : (झेंडबाला बाजूला घेऊन) अहो, दुकाळात म्हणे एकच तेरावा असतो. पण हे तर दुकाळात तेराच्या 
तेरा आले आहेत की. आता हो काय होणार? 
 
झेंडबा : (हळूच) हे ते आमचे तीन तेरा करणार आहेत. कारण परवाच मी त्याांचे बारा वाजवनू आलो आहे. 
जा, कामाला लाग. 
 

(बायको आत जाते. झेंडबा वळून-) 
 
झेंडबा : हां, मांडळी बोला, काय सेवा करू? अगदी आपलांच घर आहे समजा- 
 
र्यप्पा : आधी बेस्टपकैी चहा येऊ द्या. आशण मग झणझणीत जेवण. 
 
झेंडबा : शनधास्त राहा. चहा आता येईल. नांतर उत्तमपैकी मटणाचां जेवण होईल. 
 
सदू : पानसुपारी बी येऊ द्या. 
 
तायाप्पा : मला शसगरेटी पायजीत. 
 
र्यप्पा : मलाबी दहा पाशकटां. 
 
लर्र्ाबा : मला शबडी चालेल. 
 
कोंलडबा : मला आपली िक्त भाकरी शमळावी. 



 
वामनराव : मला आपला िोडणीचा भात! वरण, पोळया, लोणचां शन वरण असेल तर िारच उत्तम. मला 
मटण मुळीच चालत नाही. कारण – 
 
र्यप्पा : (मधेच) कारण बोकडाची हाडां त्येच्या घिात अडकत्याती. 
 
झेंडबा : वामनराव, सवव काही होईल. पण काय हो कोंशडबा मारके, तुम्ही किी दौड मारली? का काही 
खास काम होतां? 
 
र्यप्पा : मी साांगतो. त्येचां कापलेलां  आतडां त्येस्नी आता परत पायजी. भलतीच गरज हाय त्येची. 
 
तायाप्पा : आशण लगीच दुसरां आतडां कापायचां हाय. आणू का तुमची तरवार? 
 
कोंडीबा : तरवार नकां  आण;ू भाकरी आण. 
 

(सवव मांडळी डोळे शमचकावीत चहा शपतात.) 
 
र्यप्पा : ए, काय बेस्ट चाय हाय ह्ो? मला वाटतां, इकडां गुळवणी बुवाांचां राजच नसावां. 
 
तायाप्पा : आरां, नसावां कसलां , न्हायच! इकडां साखरूबाईची जत्रा हाय. 
 
वामनराव : म्हणून पोटभर चहा घ्या. कारण साखरेचा चहा तुम्हाला परत शमळणार नाही. 
 
कोंडीबा : खरांच मांडळी, मग हाणा बरां! दोनदोन चारचार कप! 
 
(मग ‘पानसुपारी, शसगरेट, कुठां?’ असा एकच गलका सववच करतात. झेंडबा सवव काही हजर करतो. दोन 
मुली आत जातात. आशण थोड्याच वळेाने सववच तमासगीर मांडळी आळीपाळीने जाांभया देऊ लागतात. 
सवांच्या िवेटी कोंशडबा मारके वाघासारखा आवाज काढून जाांभया देतो. एकदा जयप्पाचा जाांभईसाठी 
पसरलेला जबडा पुनः शमटतच नाही. त्यामुळे तो तोंड पसरून स्टेजवर नाच ू लागतो. नांतर उशिराने 
तायाप्पा, वामनराव व इतर मोठा प्रयत्न करून जयप्पाचा जबडा शमटवतात. झेंडबा तो सवव प्रकार पाहत 
असतो.) 
 
झेंडबा : मांडळी, जबडे िाटतील याची काळजी घ्या. आशण उठून पांगतीला बसा. जेवण तयार आहे. चला. 
 
(पुनः गोंधळ उठतो. जो तो धावत सुटतो. कोण एका जागी बसलेला उठून दुसरीकडे पळतो. नांतर झेंडबा 
स्वतः वाढू लागतो. झेंडबा आत जातो.) 
 
र्यप्पा : (हळू आवाजात) मांडळी, आता हयगय करू नका. गळयाल येईपतूर ठासा. 
 



(सवव जेव ूलागतात शन एकाएकी पुन्हा गलका करतात - 
 

‘इकडां भात येऊ द्या मालक-’ 
‘मला चपाती वाढा मालक-’ 
‘मला वाईच मटण पायजी मालक-’ 
‘कढाण आणा मालक.’ 

झेंडबाची भलतीच धाांदल उडते. तो धापा टाकतो.) 
 

वामनराव : (उठून मोठ्याने) मालक, मला खीर – खीर शन वरण – 
 

(सवव जेवनू उठतात शन पुन्हा ओरडतात -) 
 

‘पान’ 
‘सुपारी!’ 
‘शबडी-शबडी!’ 

एक : बरां मालक, आम्ही झोपतो. 
 
दजसरा : कुठां पथारी पसरावी? 
 
लतसरा : अांगावर काय घ्यायचां? 
 
चौथा : मला घोंगडां द्या! 
 
(तोही गोंधळ िाांत होतो. सववजण झोपतात. आशण स्टेजवर हळूच अांधार होतो.) 
 
झेंडबा : (बाहेरून येतो) ए ऽ आहेस का घरात? जरा बाहेर ये पाहू. 
 
िक्ष्मी : (प्रविे करून) हे हो काय आणलां त? 
 
झेंडबा : हा तेरा भतुाांचा खानादाना, पण ही भतुावळ गेली कुठां; शन ती दुपारी जेवली का? 
 
िक्ष्मी : कुठां जाणार? जेवनू भटकायला गेली. 
 
झेंडबा : आशण त्या दोन मुली? 
 
िक्ष्मी : इथांच कुठां मामाच्या घरी. पण काय हो? हा तमािा सांपणार कधी? शन केव्हा? अहो, या लोकाांनी 
पाच शदवसात घर धुतल्या ताांदळासारखां केलां . शन आज तरी का ऽ ही नाही. 
 



झेंडबा : (गांभीरपणे) मला कल्पना आहे. आता हा तेराचा तमािा सांपवण्यासाठी मला स्वतःला एक भयांकर 
तमािा करावा लागणार आहे. आशण आजच तो मी करणार, पण तुला एक काम करावां लागेल. 
 
िक्ष्मी : (पुढां जाऊन) हां, साांगा, काय करावां लागांल? 
 
(झेंडबा गांभीर चेहरा करून शतच्या कानात काहीतरी साांगतो. ते ऐकून तीही गांभीर होते.) 
 
झेंडबा : मात्र घाबरू नको. जा घरात! 
 
(ती जाते आशण लगेच एकएक जण प्रविे करतो शन पुनः ‘पानसुपारी, शबडी, शसगरेट’ असा गलका होतो शन 
त्यातूनच पुनः प्रत्येक आळीपाळीने जाांभया देऊ लागतो.) 
 

(जयप्पा मिलरने आपले तोंड बाांधतो.) 
 
झेंडबा : काय मांडळी, आज लौकर भकू लागली वाटतां? हरकत नाही. चला, बसा पांगतीला. 
 

(सववजण पुन्हा पांक्तीत जागा शमळशवण्यासाठी दांगल करतात. 
नांतर ती दांगल िाांत होते.) 

 
झेंडबा : (लकशचत तीक्ष्ण सुरात आत पहात) हां! लोक पांगतीला बसले. ताट वाढ. काय हे? शबचाऱ्याांच्या 
बचाळया िाटायची वळे आली आहे. 
 
िक्ष्मी : (पे्रवि करून िणकाऱ्याने) त्याांचे जबडे िाटू द्या नाहीतर आणखी काही होऊ द्या. मी त्याांना काय 
वाढू, साांगा ना? 
 
झेंडबा : (ओरडून) मुजोरी करू नको. जेवण वाढ.. 
 
िक्ष्मी : (शचडून) अहो पण कुठून वाढू? आग किी लागत नाही त्याांच्या तोंडाांना? (ती आत जाते.) 
 
झेंडबा : (एकाएकी खवळतो, ओरडतो) काय म्हणालीस? माझ्यासमोर माझ्या माणसाांचा हा अपमान! 
आता मी ही असली बायको शजवांतच ठेवीत नाही. मी शहचा आता खूनच करणार शन िासावर जाणार? 
 
(तो धावतच घरात जातो. तमासगीर घाबरून पहातात. आशण आत धडाधड आवाज होऊ लागतात.) 
माझ्या माणसाांचा अपमान? (मारल्याचा आवाज) 
 
िक्ष्मी : (मोठ्याने) मेले! ग मेले! 
 
झेंडबा : (ओरडून) मर. िांभर वळेा मर (पुनः मारल्याचा आवाज आशण बायकोच्या लककाळया. नांतर 
मारण्याचा आवाज, ती रडणे याांचा वगे वाढतो. बाईवर भयांकर मार पडत असावा असा भास होतो. बाहेर 



तमासगीर भेदरले आहेत. घरातील तो मार आपल्यावरच पडत आहे असे त्याांना वाटते. घरात धाड् असा 
आवाज येताच जयप्पा आपले डोके वाचव ूपाहतो. तायाप्पा एकाच पायावर नाचतो. गण ूकोंशडबाच्या मागे 
दडतो. सदूला शतरशमरी येते. वामनराव पळायचा शवचार करतो.) 
 
एकर्ण : आरां िाहीर शपसाळलाय! त्यो नक्कीच बायकोचा खून करणार! 
 
दजसरा : आरां, घरात जाऊन बाईला वाचवा की! (सवव तमासगीर हळूहळू आत जाऊ लागतात. तोच झेंडबा 
दारात येऊन जशमनीवर काठीचा जोरदार तडाखा देतो. तसे सवव तमासगीर मागे पळतात. जयप्पा, 
तायाप्पा लोळू लागतात. कोंशडबा सववत्र चाचपू लागतो. गण,ू सदूला हुडहुडी भरते. घरात माराचा आवाज 
शन रडे यात खांड नसतो. पण बाईचा आवाज मांद जाणव ूलागतो.) 
 
वामनराव : (मोठ्याने ओरडतो) आरां मूखांनो, मालकानां बायकोचा खून केला. आता पळू या ऽ 
 

(नांतर सवव पळून जातात शन हातात काठी घेऊन झेंडबा बाहेर येतो.) 
 
झेंडबा : (सांतापून) कुठां गेली ही माझी माणसां? अखेर मी बायकोचा खून केला. चला, आशण या पाहा. मला 
अटक करा. अरे, हे सवव तेराव े गेले कुठां? गेले. त्याांनी पळ काढला? (आत जाऊन) ऐकलांस का? तेरा 
गेले- 
 
िक्ष्मी : (सूप शन भोपळा घेऊन हसत प्रविे करते.) काय हो, तुम्ही सवव गाडगी िोडली शन हे सूप बघा कसां 
झालां  ते – 
 
झेंडबा : हाट्! काऽ ही कामाची नाहीस. अग, तुला साधां रडताही येत नाही. 
 
िक्ष्मी : अय्या! उगीच किी हो रडणार मी? उलट, मला हसूच येत होतां. शन मारल्याशिवाय का कुणाला 
रडू येतां? 
 
झेंडबा : भ ऽ लां ! मग मी तुला खरोखर मारलां  असतां तर ते तेरा तुझां तेरावां करून गेले असते. चला रां ए ऽ 
पळपुटे तमासगीर - पुढां या. (सवव स्टेजवर येतात.) बोला, कसा झाला नवा तमािा? 
 
वामनराव : सुांदर-सुांदर! 
 
र्यप्पा : बेस्ट! मातर माझां टाळकां  थोडक्यात वाचलां . 
 
तायाप्पा : माझां तांगडांच मोडत व्हतां. 
 
कोंलडबा : (चाचपीत) बरां डाक्टर महाराज, तेवढां माझां आतडां परत करा बरां. 
 



झेंडबा : आता ते शमळणार नाही. सवव सामानाची आवराआवर करून खुजगावच्या जते्रला चला. 
(पे्रक्षकाांकडे बघून) बरां मांडळी, आता आम्ही खुजगावला शनघालो! 
रामराम. 
 

 
  



पजढारी लमळािा! 
 

(िावणी) 
 

दशक्षण साताऱ्यात वाघेरी खेडां एक लहान । 
कृष्ट्णा काठावर नाांदत होतां मोठ्या आनांदानां ॥ 
पाटील त्या गावचा हैबती मोठा त्याचा मान । 
त्याच्या िब्दावाचून गावामध्ये हलत नव्हतां पान ॥ 
आले पुढारी, झाली त्याची भारी ओढाताण । 
कोसळले सांकट तयावरी घ्याव ेऐकून ॥ 

 
दृश्य पशहले 

 
(वाघेरीचा हैबती पाटील व िकड्या सभेची तयारी करीत आहेत. 

टेबल-खुची ठेवलेली आहे.) 
 
पाटीि : िकड्या, आज सभेला येनारां डोईिोडेसाहेब कसलां  असतील रां? बाकी त्याांचां नाव ऐकूनच माजां 
डोस्कां  गरगरू लागलांया. त्येस्नी बशघतलां यस का तू? 
 
फकड्या : छ्या-छ्या! अवो, तुम्ही गावचां पाटील असूनबी डोईिोड्यास्नी बशगतलां  न्हाई; मग मी कसा 
बगणार? 
 
पाटीि : खरां हाय तुजां. बाकी िकड्या, आपल्या गावाला आता दाांडगा पुढारी शमळणार. बरां, तू असां कर, 
तू त्या गोपाळचांद मारवाड्याच्या वाड्यात थाांब. साहेब शतथांच येणार हायती. त्ये आल्याबरोबर इकडां घेऊन 
ये त्यास्नी. जा-पळ. 
 
(िकड्या जातो.) 
 
(लोकाांकडे वळून) - मांडळी, खाली बसा. आता येत्याल साहेब. गडबड करू नका. 
 
एक इसम : (प्रविे करून) पाटील, पुढारी आल्याती. 
 
पाटीि : मांडळी बसा, बसा. पुढारी आलां . (इतक्यात एक लुां गी नेसलेला, दाढी असलेला, एक इसम 
हातात काठी घेऊन गांभीर मुदे्रने प्रविे करतो. आल्याबरोबर तो क्षणभर पे्रक्षकाांकडे तोंड करून साष्टाांग 
नमस्कार घालतो. त्याच्या मागोमाग पाटीलही तसेच करतो. नांतर तो इसम खुचीवर पे्रक्षकाांकडे पाठ करून 
बसतो. 
 
पाटीि : (भीतभीत) आँ? असां काय मानसाांकडां पाठ करून बसलाय? मानसां इकडां हायती. 
 



इसम : आम्ही असांच बसणार! (पाटील घाबरतो व खुची शिरवनू त्याचे तोंड पे्रक्षकाांकडे करतो.) 
 
पाटीि : मांडळी, आपल्या गावाला पुढारी शमळाला. आता त्येचां भाषण सुरू व्हनार हाय. (त्या इसमाकड 
वळून) बरां साहेब, सुरू करा सभा. 
 
इसम : (पाटलाांकडे पाहून खाकरतो.) अां ऽ ऽ हां! 
 
पाटीि : अहो, सुरू करा की. 
 
इसम : (ओरडून) नाही करणार. तू हरबरे खा. 
 
पाटीि : आ?ँ काय झालां  हे? 
 
इसम : (मोठ्याने खाकरतो.) 
 
पाटीि : अवो, सुरू करा. 
 
इसम : (दोन्ही पाय खुचीवर घेऊन) बोला, ‘काळभरैव की जय!’, ‘लहानथोर की जय!’, ‘तुमची जय । 
आमची जय!’ (पाटील त्याला साथ देतो.) मांडळी, आम्हाला मत द्या. पाटलाला मत द्या. आशण तुम्ही 
हरभरे खा. (नांतर तो खुचीवर उभा राहातो व ‘झाला महार पांढरीनाथ’ हे गाणे सुरू करतो.) 
 
पाटीि : (घाबरून) आ?ँ अहो साहेब, तुमी तर सभांचां कीतवन सुरू केलां या. िकड्या ऽ ए ऽ िकड्या ऽ 
 
फकड्या : (धावत येऊन) पाटील, तार आलीया तुमच्या नावाची. 
 
पाटीि : लेका, साहेब इकडां येऊन त्येनां कीतवन सुरू केलां य शन तू शतकडां कुठां मेला व्हतास? 
 
फकड्या : (तार देत) अवो, ही तार तरी वाचा. डोईिोडे साहेबाांची हाय म्हनां. 
 
पाटीि : (तार वाचीत) “आजची सभा उद्यावर ढकला. आम्ही आज येऊ िकत नाही- डोईिोडे.” आ?ँ 
अरां मग, ह्ो रां कोन? 
 
फकड्या : (पुढे होऊन, त्या इसमाकडे पाहून) अवो पाटील, ह्ो तर जाांबुळवाडीचा येडा नारायण मास्तर! 
 
पाटीि : आ?ँ अरां मग, घालीव त्याला भाईर. 
 
फकड्या : (इसमास) ए बाबा, उतर खाली. 
 
इसम : नाही-नाही. मी अध्यक्ष आहे. मी नाही उतरणार. 



 
पाटीि : न्हाई उतरणार? िकड्या, दे गचाांडी. (िकड्या पुढे होतो.) 
 
इसम : अरे हट्ट! हरबरे खा! 
 
फकड्या : ए, उतर खाली. 
 
इसम : अरे हट्ट! (खाली उतरून) बरां मांडळी, जातो आम्ही. पण परत येणार आहे. जेव्हा सभा असांल तेव्हा 
मी नक्कीच येणार. (गाणे म्हणत शनघून जातो.) ‘कधी कशरिी लग्न माझे तुज ठाव ेईश्वरा...’ 
 
पाटीि : िकड्या, कोन रां ह्ो? 
 
फकड्या : त्यो जाांभळुवाडीचा नारायण मास्तर हाय. त्येला शवलेक्िनचां वडे लागलां य. ‘मला शनवडून द्या’ 
असां म्हणून तो येड्यावाणी शिरतोय. 
 
पाटीि : अरां लेका. आता येडाच येऊन पुढाऱ्याच्या खुचीवर बसाय लागला तर व्हनार कसां? माजां तर 
डोस्कां च शिरायची वळे आलीय. 
 
फकड्या : मग काय करू या? 
 
पाटीि : ह्ा भानगडीतून मोकळां व्हायचां तर गावच्या पुढाऱ्याांस्नी इचारावां. आता असां करू - पशहलां  त्या 
सत्तकूडां जाऊ. मग त्या पडवळाकडां जाऊ. चल - (दोघे जातात.) 
 

दृश्य दुसरे 
 

(सत्तचू्या घरासमोर) 
 
पाटीि : (िकड्यास) तू सत्त ूपाटलाला बाहेर बोलव. 
 
फकड्या : सत्त ूपाटील - वाईच भाईर या. (सत्तचूी बायको पुतळा बाहेर येते.) 
 
पजतळा : कोण-पाटील? सकाळीच इकडां कुठां आला व्हता? 
 
पाटीि : कुठां म्हांजी? ही पाटीलकी हाय न्हवां? सत्तकूडां आलो व्हतो. वाईच काम व्हतां. 
 
पजतळा : त्ये भाईर गेल्याती. येतील आता, पन पाटील, कसलां  काम शनघालां य, साांगा तरी. 
 
पाटीि : काय साांग ू पुतळा? िुकाट आमचां शजणां कुत्रयावानी. नाव सोनुबाई शन हाती कथलाचा वाळा. 
कुनीबी उठायचां शन आमास्नी तांबी शदयाची. का, तर आम्ही गावचां पाटील. 



 
पजतळा : म्हांजी? वाईच नीच साांगा की. 
 
पाटीि : काय साांग?ू काल म्हमईच्या पुढाऱ्याची तार आली की, सभांची तयारी करून शठवा. म्या समदी 
तयारी केली तर लगीच दुसरी तार आली की, आम्ही आज येत न्हाय. आजची सभा उद्या घ्या. 
 
पजतळा : आवां त्या पुढाऱ्याची मोटार कुठां वाटांत पांक्चारली असांल. 
 
पाटीि : पर माझां डोस्कां  पांक्चारलां  न्हवां हतां? एक तर पढुारी म्हटलां  की माणूस इांच ूचावल्यावानी करतांय. 
गैरइश्वास दाखवतांय. आनी हे पुढारी कानात वारां शिरल्याल्या कोकरावानी उड्या मारत्यात. 
 
पजतळा : पर कोन वां ह्ो पुढारी यनार हाय? 
 
पाटीि : कोन डोईिोड्या हाय म्हनां? 
 
पजतळा : कसा काय, बरा हाय का मानूस? 
 
पाटीि : मानूस? पुतळा त्यो मानूस लई हुबलाक हाय म्हनत्यात. आनी त्या कायदी मांडळाचा मेंबर बी हाय 
म्हनां. 
 
पजतळा : मग, त्या मेंबराच्या सभांला मेंढरां जमवायची आनी त्या मेंबराला साांगायचां, ‘साांग सभा.’ 
 
पाटीि : छ्या-छ्या, त्यो डोईिोड्या शबबा हाय नुसता, त्येचां मला भ्याच वाटतांय, आनी त्यो डोईिोड्या 
म्हणतोय, ‘तुमचा गाव आमच्या मतानां चालला पाजये. न्हायतर पाटीलकीचा मुडदा पडांल.’ 
 
पजतळा : मग तुमी तरी का शभता? काय करतोय त्यो? 
 
पाटीि : छे-छे. त्येचां मला भ्याच वाटतांय. आशण ही पाटीलकी हाय न्हवां? ती गेल्यावर? 
 
सत्त ू: (प्रविे करून) काय पाटील? काय चाललांय? का आला व्हता सकाळीच? 
 
पाटीि : बरां झालां  आलास. 
 
सत्त ू: का वां? डोस्कां  दुखतांय? 
 
पाटीि : न्हाय बाबा. पोटात दुखतांय. अरां, त्यो डोईिोड्या पुढारी येनार हाय. त्येची तार आलीया, ‘मानसां 
जमवनू सभांची तयारी करून शठवा.’ म्या काल समदी तयारी केली पर एक येडाच येऊन बसला खुचीवर शन 
धमाल केली त्या येड्यानां. 
 



सत्त ू: आनी त्यो पुढारी? 
 
पाटीि : त्येची मोटार म्हनां कुटां रांजाकली. पर त्यो आज येनार हाय. 
 
सत्त ू: मग घ्या सभा. माज्याकडां का आलात? 
 
पाटीि : असां कसां? माजी कुत्तरिाड चाललीया, त्यो डोईिोड्या म्हणतोय सभांला मानसां जमवा. शन 
सभांला कुत्रां बी यीना. तवा काय करू? 
 
सत्त ू: हे बघा पाटील - गावात जावा आनी साांगा लोकाांस्नी. म्हनावां चला सभांला. कारण त्या डोईिोड्याांनी 
देिात डाळ वासली. मागां लोकाांस्नी गोळया घातल्या. आता सभांला या म्हांजी परत त्यो तुमास्नी गोळया 
घालील. 
 
पाटीि : म्हांजी मानसां मला डबऱ्यात घालतील. असां कसां साांग?ू आनी त्यो म्हनतोय आता येनाऱ्या 
शनवडणुकीत तुमच्या गावची मतां आम्हालाच शमळाली पाशहजेत. 
 
सत्त ू: ते बी साांगा. म्हनावां, द्या परत मतां; म्हांजी त्यो तुमास्नी लाथा दील. 
 
पाटीि : तसां कसां साांग?ू 
 
सत्त ू : कसां म्हांजी? मागां मतां शदली आनी त्यो शनवडून आला. त्येनां आपल्या वाटा सोडून ितेकऱ्याांचां बारा 
वाजवलां . आता पुन्हा शनवडून द्या; म्हांजी राशहलेल्या सगळया लोकाांची वाट लावील. 
 
पाटीि : छे-छे - माझ्यानां हे झेपांना. मी अस्वलावानी नाचतोय आनी त्यो मला दरविेावानी नाचवतोय. 
 
पजतळा : मग नका नाच.ू कोण म्हणतांय नाचा म्हणून? 
 
पाटीि : अवां ऽ आता कसां साांग?ू ही पाटीलकी हाय न्हवां – 
 
सत्त ू: मग नाचा - जावा. 
 
पाटीि : छे छे!! गावात मानसात मानूस ऱ्हायलां  न्हाय. त्यो पडवळ तर मला बघून गुरगुरतोय नुसता. तुमी 
हाकडां मला वरबाडताय - शन त्यो डोईिोड्या शतकडून लचका तोडतोय. तवा म्या काय करावां? 
 
सत्त ू: हे बघा पाटील, तुमी खरां हाय ते बोला. उगाच खोटां बोलू नका. पाटीलकीच्या भ्यानां गावाचां नुकसान 
करू नका. जावा - सभा घ्या. येऊ दे त्या डोईिोडेला. आमी हाय तुमच्या मागां. 
 
पाटीि : मग काय, सोन्याहून शपवळां झालां . म्या पाटीलकीच्या भयानां हादरलो व्हतो. 
 



सत्त ू: अवां कुठां जातीय पाटीलकी? सारा गाव हाय तुमच्या मागां. 
 
पाटीि : मग जातो. आता वाईच काळीज छाताडात परत आलां . आता जातो - पडवळाची गाठ घेतो. 
 

(पाटील, िकड्या जातात. सत्त,ू पुतळा घरात जातात.) 
 

दृश्य शतसरे 
 

(साथी पडवळ गाणे म्हणत प्रविे करतो. इतक्यात पाटील व िकड्या येतात.) 
 
पाटीि : कोण पडवळ महाराज? बरां झालां  गाठ पडली. अगदी देवानां धाडल्यावानी आलासा. 
 
पडवळ : हे पाहा - नीट बोला. मी महाराज नाही. आशण मी काय मरण पावलो होतो? मला देवानां धाडलां  
म्हणजे काय? मी याच गावचा पडवळ आहे. 
 
पाटीि : हे बघा - तुमी पडवळ असा न्हाय तर दोडकां  असा. म्या आपलां  सरळ बोलतो. हो ऽ आनी मी ह्ा 
गावचा पाटील हाय. तुमाला गाठावां म्हणून आलो. नीट बोला मानसावानी. 
 
पडवळ : म्हणजे? तुम्हाला म्हणायचांय काय? 
 
पाटीि : आसां - आता कसां दाव्याला आलासा? 
 
पडवळ : म्हणजे? मी काय जनावर आहे शन चरून दाव्याला आलोय? 
 
पाटीि : तसां न्हवां हो. म्हांजी मागावर आलासा. 
 
पडवळ : म्हणजे आतापयंत मी आडमागावर होतो? 
 
पाटीि : तसां न्हवां हो. म्हांजी सरळ बोललासा. 
 
पडवळ : हां. असां नीट बोला. काय म्हणता? 
 
पाटीि : तुमी आमच्या गावचां पुढारी. तुमी सभांला का येत न्हाईसा? 
 
पडवळ : (भडकून) कोणाच्या सभेला? कसल्या सभेला? त्या डोईिोड्याच्या सभेला मी कधीच येणार 
नाही. त्यापेक्षा - त्यापेक्षा मी... 
 
पाटीि : (मधेच) सरगाला जाईन. 
 



पडवळ : मुळीच नाही. त्यापेक्षा मी माझी वगेळी सभा घेईन. परांतु त्येच्या सभेला नाही येणार. 
 
पाटीि : (िकड्याला बाजूला घेऊन) लेका िकड्या, त्यो पडवळ हाय का त्यो जाांबळुवाडीकर रां? 
 
फकड्या : छा! छा! पडवळच हायती. पन जाांबुळवाडीकरासारखांच करत्यात. 
 
पडवळ : पाटील, आमचां आशण त्या डोईिोड्याचां आशण त्याच्या पक्षाचां कधीच जमणार नाही. त्याांना आम्ही 
हाणून पाडणार. समजलां ? 
 
पाटीि : न्हाय बरां-िकड्या तुला? 
 
फकड्या : (मान डोलवीत) न्हाय ऽ बरां. 
 
पडवळ : नाहीच कळणार तुम्हाला. कारण तुम्ही त्या डोईिोड्याचे लमधे आहात. परांतु आम्ही त्याला 
उखडून काढणार आहोत. समजलां? 
 
पाटीि : न्हाय ऽ बरां. िकड्या तुला? 
 
फकड्या : (मान हलवीत)न्हाय ऽ बरां. 
 
पडवळ : अरे, मुांडकी काय डोलावता? 
 
पाटीि : पन मागां, तुम्ही शन त्यो डोईिोडे एक व्हता. 
 
पडवळ : होतो. एका पक्षात होतो. परांतु त्याचां शन माझां काही लग्न झालां  नव्हतां, समजलां? 
 
पाटीि : न्हाय ऽ बरां. िकड्या तुला? 
 
फकड्या : (मुांडी डोलवीत) न्हाय ऽ बरां. 
 
पडवळ : अरे न्हाई बरां काय? त्याला श्रीमांताांची सेवा हवी होती आशण मला गरीबाांची. म्हणून मी खेड्यात 
राहून ती करीत आहे. 
 
पाटीि : पण आमच्या सभेचां काय? येणार ना? 
 
पडवळ : (भडकून) नाही. येणार नाही, येणार नाही, नाही. तुम्ही त्या डोईिोड्याचां दोस्त आहात. आता 
तुमची आमची भेट स्वगावर... 
 
पाटीि : आवां ऽ पर ऐकून तरी घ्या. 



 
पडवळ : काय ऐका? तुम्ही त्या डोईिोड्यासारखी भतुां आणून गावात सोडता आशण वर म्हणता त्याांचा 
बांदोबस्त करा. समजलां ? 
 
पाटीि : न्हाय ऽ बरां िकड्या तुला? 
 
फकड्या : (मुांडी हालवीत) न्हाय ऽ बरां. 
 
पाटीि : आवां पन त्यो डोईिोड्या सरकारी माणसू हाय. आनी मी पोलीस पाटील हाय. म्या काय करावां? 
 
पडवळ : काय करावां? अहो, त्याला तुम्ही गावची सवव मतां शदली आशण सरकारी केला. आता येऊन बसू दे 
तुमच्या उरावर. समजलां ? 
 
पाटीि : न्हाय ऽ बरां िकड्या तुला? 
 
फकड्या : (मुांडी हालवीत) न्हाय ऽ बरां. 
 
पडवळ : शबनडोक लेकाचे. जा-जा तुम्ही. चले जाव! 
 

(पडवळ शनघनू जातो. पाटील व िकड्या जातात.) 
 

दृश्य चौथे 
 

(िावणी) 
 

पाटलानां लहमत केली । कां बर कसली । 
झाला तय्यार । करोनी शनधार । 
पुढाऱ्याांची परीक्षा घ्याया । एकी उभाराया । 
उभ्या गावाची । लहान थोराांची । 
आता प्रकार पुढां घडलेला । साांगतो तुम्हाला । 
घ्यावा ऐकून । िाांत शचत्तानां । 

 
(पाटील सभेची तयारी करीत आहे.) 

 
पाटीि : िकड्या ऽ ए िकड्या ऽ कुठां गेला ह्ो? 
 
फकड्या : जी ऽ आलो न्हवां का. 
 



पाटीि : (त्याच्या डोक्याकडे पहात) आ?ँ हे रे काय? तू सभांला आलास की कुनाच्या मढ्याला? आरां, 
बोडका का? 
 
फकड्या : (डोकां  चोळीत) पागुटां इसारलां . 
 
पाटीि : डोस्कां  न्हाय ना शवसरलां? 
 
फकड्या : मग पागुटां बाांधून येतो तर. 
 
पाटीि : आ?ँ म्हांजी परत जाणार? नगां नगां. तू इथांच थाांब. त्यो जाांबुळवाडकर यायचा परत. शन तू इथां 
नसल्यावर मी त्येला काय करू? आनी त्या येड्याला खुचीवर बघून त्यो डोईिोडे माजां डोस्कां  िोडील. तू 
सभांचां सामान आण. 
 
फकड्या : म्हांजी काय आनू? 
 
पाटीि : म्हांजी खुची-टेबल-बत्ती, बावटा लाल, दवांडी दे. आनी येताना हात हालवीत येऊ नगांस. मानसां 
सांगांच घेऊन ये. आधी मानसां येऊ दे. मग तू ये; हो. जा. 
 
फकड्या : बरां ऽ जातु तर. 
 
पाटीि : मानसां आनायला शवसरू नगांस. जा. 
 
फकड्या : बरां ऽ जातु तर. 
 
पाटीि : जा - पळ. 
 
फकड्या : हो. पळतो. 
 
पाटीि : हो हो. पळच. 
 
फकड्या : हो हो - पळतोच की. 
 
पाटीि : अरीच्या? मग पळ की. का भटाच्या पोथीत बघून मग पळणार? 
 

(एक इसम धावत येतो.) 
 
इसम : पाटील ऽ डोईिोडे सायब आल्याती. 
 



पाटीि : आलांत? िकड्या, आता पळू नगांस. थाांब. ह्ो कोन आलाय बघ. त्यो डोईिोड्या हाय की त्यो 
जाांबुळवाडकर हाय त्ये बग. 
 
फकड्या : खरां हाय तुमचां. 
 
पाटीि : हां; तेवढा बावटा नीट लाव. ती खुची पुढां कर. बत्ती नीट कर. हार आनी माणसां ही आलीच 
पायजीत. आधी मानसां आण आनी मग खुची येऊ दे. (िकड्या गडबडीने बावटा लावतो. खुची पुढे करतो. 
डोईिोडे गांभीर मुद्रा करून प्रविे करतो. त्यावळेी पाटील िकड्याला खुणा करतो. नांतर शतघेही झेंड्याला 
नमस्कार करतात.) 
 
डोईफोडे : पाटील? 
 
पाटीि : हरभरे खा. 
 
डोईफोडे : अहो, हरभरे कसले? सभेला माणसां कुठां आहेत? 
 
पाटीि : (िकड्याच्या कानात) ह्ो डोईिोड्याच हाय बरां. (डोईिोडेकडे वळून) सायब, काल का आला 
न्हाई? 
 
डोईफोडे : काल आमची मोटार शबघडली. 
 
पाटीि : काय सायब? काल लई मानसां आली व्हती. मुांगी शिरायला जागा नव्हती. पर आज मानसाांची 
खोपडीच शबघडली. 
 
डोईफोडे : तुमची खोपडी ताब्यात आहे ना? माणसां कुठां आहेत? 
 
पाटीि : मानसां? मानसां घरात. 
 
डोईफोडे : आशण तुम्ही कुठां? 
 
पाटीि : आम्ही? आम्ही दारात. 
 
डोईफोडे : आशण आम्ही? 
 
पाटीि : तुम्ही? तुम्ही मोटारीत. 
 
डोईफोडे : काय आहे हे पाटील? तुम्ही कुणािी बोलत आहात? तुमच्या मानेवर भतू बसलां  आहे? मी 
डोईिोडे आहे. 
 



पाटीि : म्हटलां , मी बी या गावचा पाटील हाय. 
 
डोईफोडे : (शचडून) अरे वा! ही गुमी? पण मी ही पाटीलकी उडवनू लावीन तुमची. 
 
पाटीि : (भडकून) असां! मग लावाच उडवनू. नगां मला ही पाटीलकी. घ्या आपली शन बसा चगळत. 
सपिले राजीनामा घ्या. चल रां िकड्या चावडीत. 
 
डोईफोडे : (नरमून) असां काय हे पाटील, रागाव ूनका. 
 
पाटीि : (रागावनू) रागाव ूनका? तुमी आमचा अपमान करता. काळजाला हात घालता! आमी नाकावर 
मािी बसून घेनार न्हाय; शन तुमी नाक कापायची बात बोलता. 
 
डोईफोडे : पाटील, िाांत व्हा. 
 
फकड्या : आनी हरबरे खा. 
 
पाटीि : िाांत काय व्हा? तुमच्यावानी पुढाऱ्याांस्नी काखोटीला मारणाराची अवलाद हाय आमची. 
 
डोईफोडे : खरां आहे ते! 
 
पाटीि : काय खरां हाय? नगां आमाला ही पाटीलकी. 
 
डोईफोडे : छे-छे असां करू नका पाटील. अहो, आमची सारी शभस्त तुमच्यावर आशण त्या पडवळावर. 
 
पाटीि : ते खरां, पन पडवळसाहेब गेले- 
 
डोईफोडे : गेले? एकाएकी? 
 
पाटीि : हां. एकाएकीच! 
 
डोईफोडे : अरे अरे ऽ िार वाईट झालां . (हात जोडून) परमात्मा मृताच्या... 
 
पाटीि : अवो ऽ मेले न्हायती त्ये. तुमची पाटी सोडून दुसऱ्याच पाटीत शिरलेत. 
 
डोईफोडे : असां का? मग दोन्ही सारखांच आहे. आम्हाला ते मेल्यातच जमा आहेत. परांतु पाटील, तुम्ही 
मात्र आम्हाला सोडून जाऊ नका. 
 
पाटीि : बरां-बरां. करा सुरू सभा. मानसां येतीली हळूहळू. 
 



डोईफोडे : मग असां करू या - तुम्हीच व्हा अध्यक्ष आशण करा सुरू मी मागाहून बोलीन. 
 
पाटीि : पर मी काय बोलू? 
 
डोईफोडे : तुम्ही ना? तुम्ही बोला. आम्ही पूवी काय केलां  ते साांगा. आशण आम्ही पुढां काय करणार आहोत ते 
मी साांगतो. दाबात बोला. 
 
पाटीि : िकड्या, मी सुरू करतो सभा. तू नजर ठेव. त्यो जाांबुळवाडकर येनार हाय. मांडळी, आपलां  
पुढारी आल्याती. हे पुढारी कालच्या पुढाऱ्यावानी न्हाईत, न्हाईतर तुमी आपला गैरसमज करून घ्याल. 
म्हांजी मला असां म्हनायचांय की आपल्या गावाला िवेटी पुढारी शमळाला. हे डोईिोडेसायब म्हनत्यात की 
दाबात बोला, तवा मी आता दाबातच बोलतो. ह्ेंचां सरकार आलां  शन देिाचां वाटूळां झालां . कुनाचा पायपोस 
कुनाच्या पायात ऱ्हायला न्हाय. धोरणां सारखी उठतीया शन बसतीया. आमी ितेकरी मातर हाय त्याच 
जाग्यावर हाय. पर ह्ेंची मोटार सारखी पळतीय. 
 
डोईफोडे : (चुळबुळत) पाटील, पाटील, काय बोलता? 
 
पाटीि : मी अध्यक्ष हाय. जर कड काढा. हो - तर म्होरां काय? हे पुढारी येऊन साांगायला लागलां , ‘आम्ही 
गशरबी हटवणार’. याांची गशरबी हटली खरी, पर आमची वाडलीय. हे म्हनत्यात, ‘कमी खावा, आनी अशधक 
धान्य शपकवा. जमीन माग ूनका!’ म्हांजी आमी राबायचां शन दाणां सावकारानां स्न्हयाचां. ह्ेंच्या राज्यात आांधळां 
दळतां शन कुत्रां पीठ खातां बगा. 
 
डोईफोडे : पाटील! 
 
पाटीि : बरां त्ये जाऊ द्या. म्होरां एक अकलेचा काांदा पुढारी आला शन म्हणाला, ‘झाडे लावा.’ दुसरा 
म्हणाला, ‘पोरां कमी करा.’ एकूण काय, तर गाढवाांचा गोंधळ शन लाथाांचा सुकाळ झाला. 
 
डोईफोडे : (भडकून) पाटील, काय बोलताय? हा िुद्ध गाढवपणा आहे! 
 
पाटीि : हो. आता हे डोईिोडेसायब म्हनत्यात त्यो गाढवपनाच हुता. खरां हाय. अवां एक पुढारी येऊनिान 
खुिाल म्हनतो - ‘राम व्हा शन रामराज्य आना.’ आता वां? रामाच्या राज्यात शगरण नव्हती. आता पायलीच्या 
पांधरा शगरणी झाल्यात. आता जर आमी राम झालो, तर शगरनीचां काय करायचां? पर या पुढाऱ्याचां मत असां 
की आमी राम व्हायचां शन लांगोटी लावनू शगरन चालवायची. कापड मातर त्या रावणानी वापरायचां. तुमास्नी 
हे पटतांय का? तवा कालचा हरबारां खा म्हनणारा पुढारी शन हे पुढारी - याांच्यात काय िरक हाय का? 
 
डोईफोडे : (शचडून) पुरे करा हा गाढवपणा आता! 
 
पाटीि : िाबास. सायब म्हनत्यात, आता ह्ो गाढवपणा पुरां करा. खरांच ह्ो पुढाऱ्याांचा गाडाभर गाढवपणा 
आता पुरां, असां आपनु साांग ूया. 
 



डोईफोडे : बोडकां  तुमचां! बेअकली! 
 
पाटीि : हो. बोडकां  तुमचां बअेकली. बराबर हाय. तुमास्नी अक्कल असांल तर ह्ा पुढाऱ्याांचां ऐका. नसांल तर 
ऐकू नका. 
 
डोईफोडे : िाबास पाटील. 
 
पाटीि : हो. कारन ह्ेंच्या राज्यात सारांच उलटां असतां. ज्येला अक्कल असती त्येला येडां म्हनत्यात, शन जो 
येडा असतो त्येला िाणा म्हनत्यात. आनी हे पुढारी लई िाणां हायती. त्येंचां भाषण डोळां  झाकून ऐका. 
 
डोईफोडे : म्हणजे मी मूखव आहे - असांच ना? पाटील, शकती दुगाण्या झाडायच्या? 
 
पाटीि : आता; तुमी लाथा झाडू नगा. मी अध्यक्ष हाय. हां, करा सुरू. न्हायतर मानसां जातील जत्रांला. 
 
डोईफोडे : (नरमून) बरां बाबा. शमत्रहो, आताच तुम्ही हैबतराव पाटलाांचां शवद्वत्ताप्रचरु आशण शवनोदी भाषण 
ऐकलां त. आता मी आमचां धोरण स्पष्ट करून साांगणार आहे. या देिातल्या चाळीस कोटी मानवाांचां 
पालनपोषण करण्याचां महान कायव आमच्यावर - म्हणजे आमच्या पक्षाच्या शिरावर येऊन पडलां  आहे. पण 
मानव हा सत्यव्रत असला पाशहजे. त्याचां हृदय मोठां असलां  पाह्जे. पूज्य महात्माजी, पांशडत नेहरू हेच 
साांगत आले. मीही तेच साांगतो. हृदयपशरवतवन हा माणसाला सुधारण्याचा अमोघ मागव होय. 
 
पाटीि : म्हांजी घाण काम करण्याची शवद्या आपण सोडायची शन दुसऱ्याला द्यायची. 
 
डोईफोडे : पाटील, मधे बोलू नका. तर काय साांगत होतो. हृदय मोठां असलां  पाशहजे. म्हणजे मानव 
कोणत्याही सांकटसमयी शवचशलत होत नाही. म्हणजे घर असो, वा नसो, अन्न शमळो वा न शमळो, हृदय मोठां 
असलां  की माणसाला त्याची खांत वाटत नाही. त्याला कसलीही गरज भासत नाही. 
 
पाटीि : हृदय मोठां असलां  की तो उपािी राहून औत वढतो. 
 
डोईफोडे : (पाटलाकडे वळून) म्हणजे काय? 
 
पाटीि : म्हांजी बैल वो. 
 
डोईफोडे : गप्प बसा हो. तर आम्ही इतकी वषं राज्य केलां  ते याच तववावर. त्याचप्रमाणां ितेकरी सुखी 
व्हावा, जमीनदारी नष्ट व्हावी, बेकारी नाहीिी व्हावी याचा शवचार करण्याचा आम्ही शिकस्तीचा प्रयत्न 
केला आहे. आम्ही लोकाांच्या उपयोगाचे कैक कायदेही केले आहेत. परांतु सुख हे मानवाला एकाएकी कसां 
शमळणार? शवकास हा बेताबेतानां व हळूहळू साधायचा असतो, म्हणून आम्ही जपून चालतो, तोलून 
बोलतो– 
 

आम्ही अलहसावादी सत्याचे पालन करणार ॥ 



राज्यधुरा भारी । घेऊन मानेवरी । 
आम्ही अखांड ओढीत नेणार ॥ 
नव्या भारताला । नेऊ वैभवाला । 
झाडां लावायचा करून शनधार ॥ 
शनमूव नवा मनू । इथां गोकुळ आण ू। 
सत्यमेव जयते । या ध्येयावरती । 
श्रद्धा ठेवनू हळूहळू चालणार । 

 
लक्षात आलां  तुमच्या? पण आमचे ित्र ूहे इतर पक्षाचे लोक - आमच्या शवरुद्ध आग ओकीत आहेत. त्याांच्या 
डोकीत सगळा गोंधळ भरला आहे. आमचे ित्र ूआमच्या नावानां जळतात. आम्ही दारू खुली केली, म्हणून 
आम्हाला नावां ठेवतात. पण लक्षात ठेवा, त्याांचां राज्य येताच ते तुम्हाला दारूच्या लपपात बुडवनू काढतील 
अन् मग तुम्ही दारू शपऊन तरवऽ व्हाल. 
 
पाटीि : िकड्या, लेका चढली वाटतां? काांदा आण. 
 
डोईफोडे : पाटील, मी भाषण करीत आहे. 
 
पाटीि : मला वाटतां चढली तुमास्नी. 
 
डोईफोडे : गप्प बसा हो. तर काय म्हणत होतो, आम्हीच तुमचां कल्याण करू. आम्ही पुष्ट्कळ योजना 
तुमच्यासाठी आखल्या आहेत... त्या सवव... 
 
पाटीि : त्या एका जागी जमवल्या तर त्येंचा डोंगर व्हयील. 
 
डोईफोडे : मधे बोलू नका. आम्ही काही धरणां बाांधणार आहोत. काही तळी बुजवणार आहोत. आम्हाला हसू 
नका. कोणी साांगतील त्याला िसू नका. येत्या शनवडणुकीत आम्हालाच मते द्या. जयलहद! 
 
पाटीि : मांडळी, सभा सरली. आता घराकडां जा; शन हरबरां खा. जा. 
 
डोईफोडे : पाटील, अहो, सभेला माणसां नव्हती वाटतां? 
 
पाटीि : हो - नव्हती. 
 
डोईफोडे : म्हणजे आमचां भाषण झालां  ते... 
 
पाटीि : त्ये एरांडाचां गुराळ झालां  सायब... 
 
डोईफोडे : (भडकून) पाटील, माणसां का आली नाहीत? 
 



पाटीि : आवां, काल थोडी आली व्हती. पर एक येडाच येऊन बसला तुमच्या जागी. आनी त्यो म्हनला 
हरबरां खा. तवा लोकाला वाटलां  आज दुसरा येडा येईल शन साांगांल - िुटाणां खा, असां समजून कोन आलां  
नसांल सभेला. 
 
डोईफोडे : मग हो काय करायचां? 
 
पाटीि : आता तुमीच साांगा. 
 
डोईफोडे : हे पाहा, या गावात आमचां पुढारीपण प्रस्थाशपत झालां  पाह्जे शन ते शटकलां ही पाह्जे. कारण 
लौकरच शनवडणकुा येत आहेत. आशण लोक आमच्यापासून दुरावले तर आमचां साववजशनक जीवन सांपुष्टात 
येईल. 
 
पाटीि : मग काय करू या? 
 
डोईफोडे : असां करू या. तुम्ही तर आमचेच आहात. तेव्हा तुमचे पाव्हणे, मग त्या पाव्हण्याचे पाव्हणे... मग 
त्याांचे पाव्हणे... 
 
पाटीि : आवो - आवो, हे पाव्हण्याांचां शन त्या पाव्हण्याांचां पाव्हणां हे जर बघीत शिराय लागलो तर याड 
लागांल, शन येडां हुन दगड मारीत शिरावां लागांल. तवा मी साांगतो तसां करू या. 
 
डोईफोडे : मग साांगा. काय करू या? 
 
पाटीि : मी गावचा पाटील हाय. माजां लयी पाव्हणां हायती. शिवाय गावात माझा दरारा बी हाय. ह्ो गाव 
माजा िब्द मोडणार न्हाय. आता आपनु परत सभा घेऊ या. मी समद्यास्नी साांगतो की ‘बाबाांनो, आता 
कोनी येडाशबडा येनार न्हाय. तवा तुमी सभांला याच. गावाला पुढारी शमळाला.’ 
 
डोईफोडे : मग येतील लोक? 
 
पाटीि : येतील म्हांजी? येतीलच. चालत न्हवां-नुसतां पळत येतील. एक मानूस पायात पायतानां घालनार 
न्हाई. 
 
डोईफोडे : (घाबरून) आ?ँ म्हणजे हो? 
 
पाटीि : म्हांजी त्येस्नी पायतानाची आठवणच व्हनार नाय. तुमाला काय वाटलां? हातात पायताणां घेऊन 
पळत येतील? 
 
डोईफोडे : असां असां. मग छान आहे. बोलवा उद्या लोकाांना. 
 
पाटीि : बोलावतो खरां. पण... 



 
डोईफोडे : पण काय? 
 
पाटीि : तुमी लोकाांसमोर आमचा अपमान करता. काय बी रागात बोलता. तवा तसां चालायचां न्हाय. तुमी 
आमचा अपमान केला की आमी सभा मोडणार. हो ऽ ऽ शन मग काय साांगनार?... 
 
डोईफोडे : हो-हो कबलू, कबूल. 
 
पाटीि : मग करतो तर सभांची तयारी. 
 
डोईफोडे : ठीक आहे. मी आज वस्तीला गोपालचांद महाभजुमल याांच्या वाड्यात राहतो. तुम्ही सगळी 
तयारी करा. (जातो.) 
 
पाटीि : िकड्या, डोईिोड्याांचां डोस्कां  ताळयावर आलां . आता तू त्या सत्तलूा साांग, की आज तुजी सभा 
हाय. भाषण कराय ये. शन त्या पडवळाची गाठ घेऊन त्येला म्हनावां तुजी सभा हाय. तू ये. पन ए लेका 
िकड्या, हे कुनाचां कुनाला कळू शदयाचां न्हाय. येऊ दे या साऱ्या पुढाऱ्याांस्नी मदैानात. आनी दे दवांडी 
गावात येऊ देत मानसां ही रेडांझुांज बघाय. जा पळ. ह्ातनांच गावाला खरा पुढारी शमळणार हाय. लाग 
कामाला जा. 
 
फकड्या : जातुच तर... 
 

(िावणी) 
 

बार भरला पाटीलबानां करून शवचार । 
दवांडी शदली गावभर ॥ 
उभ्या गावाला जबाब द्याया बाांधुन कां बर । 
डोईिोडे झाला तयार ॥ 
कतृवत्वाचा लौशकक माांडून लोकाांसमोर । 
लहमतीनां करण्या प्रचार ॥ 
गाव जमला, िाांत बसला होऊनीया स्स्थर । 
ऐका पुढचा प्रकार ॥ 

 
दृश्ये पाचव े

 
(सभेची तयारी झाली आहे. पाटील, िकड्या व डोईिोडे हे व्यासपीठावर शदसत आहेत.) 

 
पाटीि : िकड्या, लेका, ह्ा मानसाांच्या गदीत त्यो जाांबुळवाडकर शिरांल शन दील धमाल उडवनू. नीट 
नजर ठेव. हो ऽ मांडळी. ऐका - हे आपलां  पुढारी शहतां आल्याती. हे म्हनत्यात आमचां ऐका. कारण आमच्या 
गावाला पुढारी नव्हता. त्यो आता शमळाला. खरां, पर त्यो तुम्ही नीट पारखून शघया पाशहजे. न्हाय तर 



घोटाळा व्हायचा. बैल चाांगला शदसतो पर एखादा बिाबी शनघतो. हो - तवा ह्ो बैल नीट बघूनिान घ्या. 
न्हाय तर मानांवर शिवळ शघऊन मारील. मरगळ; म्हांजी पाच वषं उठनेकी बात न्हाय. मग बोंबलत बसावां 
लागतां िपूेट धरून. 
 
डोईफोडे : पाटील, काय हे? 
 
पाटीि : साहेब, आपलां  काय ठरलां य काल? मोडू सभा? 
 
डोईफोडे : छे - छे पण जरा जपून बोला. 
 
पाटीि : मग म्या काय गाांजा वडलीया? आवां ऽ आमची बोलीच तिी हो. तुम्ही मातर आमचा अपमान 
करायचा न्हाय. हो ऽ न्हाय तर हुई ऽ ऽ ऽ 
 
डोईफोडे : नका नका - आम्ही तुमचा अपमान करणार नाही. 
 
पाटीि : मग करा सुरू लौकर. न्हायतर त्यो जाांबुळवाडकर यील शन घालील गोंधळ. 
 
डोईफोडे : (चमकून) बरां, बरां, सुरू करतो. गावकरी मांडळी, आम्ही गेली शकत्येक वषव तुमच्यावर राज्य 
करत आहोत. आम्ही आजपयंत काय काय केलां  ते तुम्हाला माहीत आहे. आशण पुढां आम्ही काय करणार... 
 
पाटीि : त्ये बी आमान्सी ठावां हाय. 
 
डोईफोडे : तसां नव्हे. भावी कायाची रूपरेषा आमच्याकडां तयार आहे. जर तुम्ही आम्हाला आपलां  नेतृत्व 
शदलां  तर आम्ही या देिाचां नांदनवन करू. राव आशण रांक सुखी करू. मजूर आशण मालक याांचां ऐक्य करू. 
सवोदय साधून िाांतता स्थापू. 
 
पाटीि : त्यासाठी हजार दोन हजार मानसां ठार मारू - चार-आठ हजार मानसां तुरुां गात घालू... 
 
डोईफोडे : पाटील, पाटील काय हे? 
 
पाटीि : करू का हुई ऽ ऽ ऽ? 
 
डोईफोडे : नका नका. पण मधे बोलू नका. 
 
पडवळ : (प्रविे करून) पाटील? माझ्या सभेत हा काय बकवास सुरू केला आहे? बांद करायला साांगा. 
 
डोईफोडे : काय तुमची सभा? अहो, तुम्ही वाट चुकलात. जा त्या झाडाखाली तुमची सभा असेल. 
 
पडवळ : पाटील, काय हे? माझ्या सभेत माझा अपमान? सभा माझी आहे. 



 
डोईफोडे : अरे जा- सभा माझी असून ती तू मोडू पहात आहेस. गुमान जा. 
 
पडवळ : नाही जाणार. ही सभा माझी आहे. तुमचां शबऱ्हाड घेऊन तुम्ही त्या वावरात जा - चरायला. 
 
पाटीि : हो ऽ ऽ थाांबा. मी अध्यक्ष हाय. असां एकमेकाांचां बोचकारां काढू नका. गुमान आपापलां  शबऱ्हाड घेऊन 
हातांच बसा बरां. 
 
पडवळ : नाही - नाही. मुळीच नाही. या डोईिोडेला ठोकरच मारली पाह्जे. 
 
डोईफोडे : ए, ठोकरीची भाषा बोलू नको. आम्हालाही पाय आहेत. आम्ही दोन मारू. 
 
पाटीि : आरां - आरां, एकमेकाला मारू नका. 
 
पडवळ : पाटील, तुम्हीच साांग, या डोईिोड्याच्या पक्षानां गेल्या तीस वषात देिाचां वाटोळां केलां  काां नाही? 
यानी पुन्हा लोकाांसमोर का यावां? 
 
डोईफोडे : आम्ही वाटोळां  केलां  आशण तुम्ही गुांडगोळे करणार आहात ना? आम्ही काहीच केलां  नाही? १५० 
वषात इांग्रजाांनी जे केलां  नाही ते आम्ही गेल्या पाचच वषात करून दाखशवलां  आहे. 
 
पाटीि : आवो, इांग्रजाांनी १५० वषात जेवढ्या गोळया झाडल्या नव्हता तेवढ्या ह्नेी पाच वषात झाडल्या. 
 
डोईफोडे : पाटील, गप्प बसा. 
 
पाटीि : साहेब, करू का हुई ऽ ऽ ऽ 
 
डोईफोडे : नको नको... पण जरा जपून बोला. 
 
पाटीि : पडवळ महाराज, तुमी जरा दमानां घ्या. बसा. 
 

(पडवळ बसतो. एवढ्यात पुतळा प्रविे करते.) 
 
पजतळा : हे हो काय? 
 
पाटीि : हे ऽ ऽ डोईिोडेसाहेब आपलां  मत मागाय आल्यात आमच्या गावाला. 
 
पजतळा : अहो साहेब, तुम्ही आपलां  कुरणात वळू शिरल्यावानी एकाद्या गावात शिरताय शन म्हणताय आमचां 
ऐका. 
 



डोईफोडे : अहो बाई, असां काय बोलता? 
 
पजतळा : मग तुमीच साांगा - तुमच्या राज्यात आमास्नी काय शमळालां? शकती लोकाांची तुम्ही डोस्की 
िोडली? 
 
पाटीि : खरांच डोईिोडे, तुमी मायांदाळ डोस्की िोडली. 
 
डोईफोडे : (शचडून) काय बोलता? 
 
पाटीि : करू हुई ऽ ऽ ऽ? 
 
डोईफोडे : नको - नको. पण जरा जपून बोला. हां, तर बाई, आम्ही जर या गावचे पुढारी झालो तर... 
 

(िावणी) 
 

करा मांत्री आम्हाला पुन्हा । पाहून योजना 
खरोखर जाग ूशदल्या वचना । 
सुखव ूसाऱ्या गशरबाांना ॥ 

 
पजतळा : म्हांजी तुमी परत मतां मागणार? वचनां मोडणार न्हाय? 
 
डोईफोडे : खरांच बाई, आम्ही वचनां मोडणार नाही. 
 

तळी शवशहरी, कालव ेखोदू । 
धरणां आम्ही बाांधू । 
अडवुनी नद्या उलट वळव ू॥ 
शिवारात पाणी साऱ्या खेळव ू॥ 

 
पाटीि : म्हांजी पुतळाबाई, इतकां  पानी येणार की सारा ितेकरी त्यात बुडून मरणार शन सारा जमीनदार 
माडीवर बसून गांमत बघणार, 
 
डोईफोडे : पाटील, काय हे? 
 
पाटीि : करू हुई ऽ ऽ ऽ? 
 
डोईफोडे : तसां नाही हो, जरा जपून बोला. हो ऽ तर बाई, नांतर मोठाच चमत्कार होणार. 
 

लागतील अन्नाच्या रािी । दरवाज्यापािी । 
गुराांनी गोठे भरतील । दहीदूध पोरां खातील ॥ 



 
पडवळ : अहे - अहो, काय थापा मारता? तुम्हाला ठोकरच मारली पाशहजे. 
 
डोईफोडे : अहो, गप्प बसता का... (ठोकर मारण्याचा पशवत्रा घेतो.) 
 
पाटीि : आरां ऽ आरां ऽ केली का जुपी? 
 
डोईफोडे : काय नाव तुमचां? पुतळाबाई - नाही का? आम्ही प्रत्येक खेड्यात वीज पोहोचव.ू 
 
पाटीि : म्हांजी हे शदवां लावणार! 
 
डोईफोडे : पाटील ऽ ऽ (ओरडतो.) 
 
पाटीि : करू का हुई ऽ ऽ? 
 
डोईफोडे : अहो, पण मधे बोलू नका. हां तर – 
 

घराघरावर चढव ूपोल । ऐका मग बोल । 
रेशडयोची शिरवा तुम्ही चावी । 
त्यासाठी साथ आम्हा द्यावी ॥ 

 
पजतळा : खोटां, खोटां. आठ हात वाळूक शन नऊ हात सालपाट. तुम्ही शनसत्याच थापा मारता. 
 
पडवळ : बरोबर आहे. याांना ठोकरच पाशहजे. 
 
सत्त ू: (सत्त ूप्रविे करून) का हो पाटील, माझी सभा म्हणून साांशगतलांसा आनी ह्ो काय तमािा? 
 
पडवळ : आ,ँ तुझी? आशण मला साांशगतलां  - माझी, इथां येऊन पहातो तो हे डोईिोडे गुरुजी. 
 
डोईफोडे : (शवचारमग्न होऊन) हां, खरांच. काय हो पाटील, ही शवळयाभोपळयाची मोट का बाांधली? 
 
पाटीि : हे बघा. एक ितेकरी पांढरीला जात हुता, गाडी जुपून. त्या गाडीच्या चाकावर बसली एक मािी. 
त्या मािीला वाटलां , ही गाडी आपल्याच बळानां चाललीया. 
 
डोईफोडे : अहो, पण याचा अथव काय? 
 
पाटीि : म्हांजी असां, की त्या मािीवानी तुमचां झालां या. तुमा पुढाऱ्याांस्नी वाटतांय, हे सारां जग आपल्या 
बळानां चाललांया. पन मािीच्या बळानां जिी गाडी चालत नाय तसां तुमच्या बळानां जग चालत न्हाय हे 



तुमच्या डोस्क्यात शिरांच ना. म्हनून तुमास्नी आज एका िडात आणलां य. पण तुमी बैल बुजल्यावानी 
एकमेकाला बुजताय. 
 
पडवळ : अहो पण इथां आमचां एकमत नाही. हे डोईिोडे एका मताचे, तर हा सत्त ू दुसऱ्या मताचा शन मी 
शतसऱ्या मताचा... 
 
पाटीि : तवा तुमास्नीच तेवढी मतां हायती आनी आमी काय झाडाला शपकलोय? कवाबी यायचां शन 
आमास्नी तोडून शखिात कोंबायचां! 
 
पडवळ : ही आमची नीती नाही. ती या डोईिोड्याांची आहे. हे शवश्वासघातकी आहेत. याांनी देिाचां वाटोळां 
केलां य. याांना ठोकरच मारली पाह्जे. 
 
सत्त ू: मग हेस्नी ठोकर माराया तुम्ही-आम्ही एक. 
 
पडवळ : तुमच्यािी एकी नाही रे बाबा. तू तर देिघातकी. 
 
डोईफोडे : बरोबर. चाला. तुम्ही-आम्ही एक. 
 
पडवळ : तुम्ही शवश्वासघातकी. 
 
पाटीि : आरां, मग चाांगला साळसूद कोण? 
 
डोईफोडे : आम्ही! आम्ही शवश्वासघात केला नाही. आम्ही स्वराज्य शमळशवलां  शन ते शटकवलां . आता याची 
भरभराट करण्यासाठी आम्हाला पालठबा द्या, शन पाहा... 
 
पडवळ : पालठबा? नाही. तुम्हाला ठोकर... 
 
डोईफोडे : ए ठोकर! आम्ही दोन मारू. आम्ही त्या इांग्रजाांना ठोकर मारली आहे. 
 

(सवाि - र्बाब) 
 

आम्ही बहाद्दर ददी । करून गदी । 
आम्हीच परका पळवला । तरुण रणावर खेळवला । 
सदा अग्रणी । लढा देऊनी । स्वतांत्र भारत शमळशवला ॥ 

 
सत्त ू: तुम्ही बहाद्दर! मग ऐका! 
 

तुम्ही धीरानां ऐका । भडकू नका । 
लसह वनामध्ये शपसाळला त्याने गजाला लोळवला । 



बहाद्दर कोल्हा । होता ओढ्याला । 
ताव माराया । चेकाळला ॥ 

 
पडवळ : अगदी बरोबर. लढा आम्ही केला; तेव्हा हे कोल्हे ओढ्याला होते. 
 
पाटीि : अरां वा! परकी ह्नेी पळवला. आनी आमी लोकाांनी काय गाांज्या ओढली व्हती? याांच्या परमानां 
तुमीबी खरांच कोल्होबा हायसा. 
 
डोईफोडे : पाटील, काय बोलता? 
 
पाटीि : करू का हुई ऽ ऽ ऽ? 
 
डोईफोडे : अहो तसां नाही - पण कोल्हा म्हणता. 
 
पडवळ : अगदी बरोबर - कोल्हा. लढा सुरू झाला तेव्हा हे कोल्हे ओढ्याला होते. 
 
डोईफोडे : कोल्हा? कोण कोल्हा? कसा कोल्हा? 
 
सत्त ू: अहो, कोल्हा हो. लसह शिकार करीत असतो तवा त्यो ओढ्याला खेकडां मारीत असतो. शिकार मारून 
लसह गेला की कोल्हा त्या ऐत्या शिकारीवर ताव मारतो. अहो, साऱ्या जनतेनां लढा केला. 
 
पजतळा : तुमी मातर ऐत्या शबळात नागोबा झाला, त्या कोल्ह्ावानी. आशण तुमी आजवर जे केलां  तेच पुढां 
करणार का? 
 
डोईफोडे : नाही बाई. आमच्या हातून काही चुका झाल्यात म्हणून लोक आमच्यावर जरा रागावलेत. झालां  
गेलां  शवसरून जा. पण आम्ही आता पुन्हा त्या चुका करणार नाही. आता तुम्ही पाहाच – 
 

झरझर झरझर । पांपानां दूरवर । 
पाणी पुरवू साऱ्या ितेाांना । 
पूणव करू शदल्या वचनाांना । 
आम्ही धुरांधर । भरभर भरभर 
खरांच सुखव ूलहदीजना ॥ 

 
सत्त ू: थापा! 
 

तुम्ही भाराभर बोलता । पाझर िोडता । 
साऱ्या लोकाांना भलुवता । 
गोड बोलुनी झुलवता । 
मांत्री होताच िटिट िटिट । 



गोळया चहूकडां चालवता ॥ 
 
पजतळा : आनी अलहसेच्या गप्पा मारता! 
 
पडवळ : खरोखर, याांना ठोकरच हवी. 
 
सत्त ू: बस! समद्या पुढाऱ्याांची एकी झाली पायजे. 
 
पडवळ : छट्! तुझ्यािी आमची या जन्मात एकी होणार नाही. 
 
पाटीि : मग एकीला हरकत घेनाऱ्या पुढाऱ्याांची जनतेनां िेंडी पकडली पाह्जे. 
 
पजतळा : पन पुढाऱ्याांची िेंडी लोकाांनी पकडायची हे याांच्या लोकिाहीत बसतांय का? 
 
पाटीि : ते कसां बसणार? लोकाांची िेंडी पुढाऱ्याांनी पकडायची हेच बसणार! 
 
डोईफोडे : पाटील, बांद करा बकवास! 
 
पाटीि : करू का हुई ऽ ऽ ऽ? 
 
डोईफोडे : तसां नाही हो! हो, तर सत्त,ू आम्ही केवळ गोळयाच झाडल्या नाहीत तर- 
 

करून लहमत मोठी । ितेकऱ्याांसाठी । 
योजनाांचा आम्ही ढीग लावला । 
भ्रमाचा भोपळा । सव्वा हात मोकळा । 
कधी कुणाच्या कामी आला ॥ 

डोईफोडे : तुम्ही िाांत बसावां । दमानां घ्यावां । 
 झटपट स्वगव मागू नका ॥ 
सत्त ू: आज मरा । आशण उद्या पाय धरा । 
 उगाच थापा मारू नका ॥ 
 
डोईफोडे : नाही. या थापा नाहीत. आमची ितेी योजना पुरी होताच अन्नधान्याचां उत्पादन दसपटीनां वाढेल 
आशण... 
 
पाटीि : म्हांजी त्यावळेी ितेकरी शतरडीवर असणार. 
 
डोईफोडे : (शचडून) पाटील! 
 
पाटीि : करू का...? 



 
डोईफोडे : नका - नका. पण काय रे सत्त,ू तू माझ्या सवव म्हणण्याला शवरोध करतोस; पण मी म्हणतो, 
शवरोधी पक्षाचां सरकार जर आलां  तर ते तुमचां भलां  करील याला गरॅांटी काय? 
 
पडवळ : तुमचा पाडाव करून आता आम्ही राज्यावर आलोत! आता बघालच तुम्ही- 
 
पजतळा : होय. बघतोच आहो की कालचा दीस बरा. 
 
डोईफोडे : खोटां. आम्ही बेईमान नाही. िवेटी आम्हीच देिाचां भलां  करणार आहोत. 
 
पजतळा : खोटां. तुमी सोंगाडां हायसा. 
 
पाटीि : ए, वरडू नका. हो तर मांडळी, ही पुढाऱ्याांची कुस्ती तुमी बशघतलीत. आता आमच्या या गावाला 
पुढारी कसा असावा ते माझ्या डोस्क्यात आलां . जो आमची बोली बोलतो, जो आमच्या मनातलां  बोलतो, 
आनी बोलल्याप्रमानां वागतो तो आमचा पुढारी. हे डोईिोडांसायब कुणाचां कुनासाठी काय बोललां  त्ये मला 
कळलां च न्हाई. ह् ेदुसरां पडवळसाहेब - बोलतात दाबात पर ह्ेंची िेंडी कुनाच्या हातात हाय ते तुमास्नी 
ठावां हाय. सत्त ू आपला हाय. त्येची एका हातात ताांगूर शन दुसऱ्या हातानां कायदा करायची लहमत मला 
पटली. त्योच आमचा पुढारी. पडवळसारखा आपसात भाांडणारा पुढारी आम्हास्नी नगां. 
 
डोईफोडे : पाटील, पाटील, माझां नाव डोईिोडे आहे हे शवसरू नका. वाट लावीन मी तुमची. 
 
पाटीि : िकड्या, लेका जाांबुळवाडकर कीतान कराय लागला. घालीव त्येला भाईर 

 
(डोईिोडे रागात शनघनू जातो. त्याच्या मागोमाग पडवळ गुपचूप सटकतो.) 

 
पाटीि : मांडळी, आपल्या गावाला पुढारी शमळाला. ह्ो सत्तचू आपला पुढारी... 
 

 
  



लबिांदर बजडवे! 
 

दृश्य पशहले 
 

एका गावामध्ये रहात होता बडुव ेशबलां दर 
बुडवी लोकाांची कजे, दरारा त्याचा चौिेर ॥ 
आवळा देऊन कोहळा घेणारा चाणाक्ष चतुर । 
नव्हता त्याला भेटला जगामध्ये असा आजवर 
योग घडला, जुळून आला, ऐका प्रकार । 
त्याला भेटला एक ितेकरी एका ओढ्यावर ॥ 
 

(बाबुराव िरिी घेऊन प्रविे करतो व ओढ्याकाठी असलेल्या झाडाखाली बसून शवडी ओढू लागतो. 
इतक्यात राणू येतो.) 

 
बाबू : रामराम मांडळी, कोण आपण? 
 
राणू : रामराम. आम्ही ितेकरी, तुम्ही कां च्या गावचां? 
 
बाबू : मला चोरवाडीचा बाबरुाव बाजी बुडव ेम्हणतात. तुमचां गाव कां चां? 
 
राणू : म्या चोरमाऱ्याांच्या मलकापूरचा पाटील हाय. माझां नाव राणोजी. राणोजी पाटील. 
 
बाबू : आलां  लक्षात! चोरमाऱ्याांच्या मलकापूरचा पाटील हाय. आशण ह्ा कोण आपल्या? 
 
राणू : ही माझी कारभारीण हाय. माहेरी गेली व्हती. आता आपल्या गावाला घेऊन शनघालो मी. 
 
बाबू : आलां  लक्षात, आलां  लक्षात. 
 
राणू : हौसा, सोड भाकरी, खाऊ या हतां. म्होरां पाणी शमळणार न्हाय. 
 
िौसा : आवां, पर ह्ो कोण हाय? 
 
राणू : आसांना कुनीबी? 
 
िौसा : लई खोदून खोदून इच्यारतोय, बारीक बैलावानी. 
 
राणू : इच्यारू दे. आपनु खाऊ या भाकरी. 
 
िौसा : सरळ बघा, न्हाईतर चोरवाडीचा चोर आसांल. 



 
राणू : आसां ना! आपनुबी चोरमाऱ्याांच्या मलकापूरचे हाव. (भाकरी खाऊ लागतात.) 
 
बाबू : पाटील, लगीन कधी झालां? 
 
राणू : दोन वसव झालां  असतील. 
 
बाबू : आलां  लक्षात, छान आहे. 
 
राणू : तुमास्नी शकती पोरांबाळां  हायती? 
 
बाबू : आमचां लगीन अजून झालां  नाही पाटील. 
 
राणू : लगीन झालां  नाही? मांग कवा करायचां? का दात पडून दातऱ्या उगवल्यावर? हे काय बरां न्हाय! 
 
बाबू : (पुन्हा शवडी पेटवनू) त्याचां असां हाय पाटील, आम्हा श्रीमांताांना लग्नाला भारी खचव पडतो. आशण 
आज एका लग्नाचा खचव करण्याची आमची ऐपत उरली न्हाय. आलां  लक्षात पाटील? 
 
राणू : नाय बा. मांजी असां, ज्याला एका लगनाचा खचव करता येत नाय तो श्रीमांत कसला? 
 
बाबू : कसला मांजी? आम्ही पूवी श्रीमांत होतो. आता नाय. 
 
राणू : मांजी श्रीमांती खालसात शनघाली? 
 
बाबू : शनघाली म्हांजी? आमच्या वाडवशडलाांनी खालसात काढली. आता नुसतां नावच उरलां  आमचां. 
 
राणू : नाव सोनूबाई, हाती कथलाचा वाळा! पर ह् ेझालां  कसां पाटील, वाईचां साांगता का? 
 
िौसा : तुम्हास्नी भारी भाकडकथा आयकाची खोड बघा. 
 
राणू : अग ऐकू या की. अां? बाबुराव, साांगा तुमची कथा. 
 
बाबू : अहो, आता काय साांग ूतुम्हाला? िार िार श्रीमांत होतो आम्ही. 
 

(िावणी) 
 

थोर होती आमची श्रीमांती । 
धना नव्हती गणती । 
िाांतता होती आमच्या सदनी । 



लक्ष्मी भरीत होती पाणी । 
लोकाांच्या ध्यानीमनी एवढी । 
होती आमची करणी । 
करणापरी घर आमचे दानी । 
आम्हाला वैरी नव्हते कुणी । 

 
राणू : मग दाांडगा कारभार होता की! 
 
िौसा : आवां, आता चला की, ऊन उतारलां . काय ऐकता गुराळ. 
 
राणू : ऐकू या ग. हां, पुढां साांगा काय ते. 
 

सौदागर असे जहाजे भरुनी । 
न्यायचे दयावरुनी । 
घेत होतो निा व्यापार करुनी । 
आमुची ही होती अवघी करणी । 

 
राणू : समदी करणी तुमची? 
 
बाबू : हो तर, मोठी श्रीमांती आशण... 
 

घरी होत्या घोड्याांच्या पागा । 
हविेीर बागा, शकल्ल ेभईुकोट, 
तटावरुनी, माशरले वैरी मदैानी । 

आलां  लक्षात पाटील? 
 
राणू : आलां  बरां. आवो, ही िार मोठी श्रीमांती. 
 
बाबू : परांतु आता काय बी उरलां  नाय! 
 
राणू : आता बीनलगनाचां! काय पाळी आली तुमच्यावर. वांगाळ झालां  बघा हे. 
 
बाबू : म्हांजी शदस वाईट आलां . आवो सारांच बदललां  ह्.े म्हांजी आमचां मूळचां बवे नाव सुद्धा बदलून आता 
लोक आम्हाला बुडव ेम्हणतात. 
 
िौसा : आवां, ह्ो कुणी तरी थापाड्या शदसतोय. 
 
राणू : (हळू) अग शदसतो काय? हायच! (उघड) बरां श्रीमांत, पण बुडव ेम्हांजी काय भानगड हाय? 
 



बाबू : म्हांजी आमच्या पूववजाांनी लोकाांची कजे काढली; आशण ती बुडवली. तेव्हापासून लोक आम्हाला बुडव े
म्हणू लागले. 
 
राणू : आता तुम्ही धांदा तरी कोनता करता म्हणावां? 
 
बाबू : तोच! कजव काढायचा व बुडवायचा!! वडलाांचा... 
 
राणू : होय, पर त्यो धांदा तरी चालतोय काय? 
 
बाबू : होय, अगदी सुतासारखा सरळ चालू हाय. 
 
राणू : मला हे खरांच वाटांना. 
 
बाबू : खरां का वाटत नाय? हा बाबुराव बाजी बडव े ह्ा भागात िार प्रशसद्ध व्यक्ती समजली जाते. 
समजलात पाटील? 
 
राणू : हो, ते खरां हाय. पर एकादा कजव वसूल करणारा खमक्या भेटला तर मग? 
 
बाबू : ते िक्यच न्हाय पाटील. आजपयंत मला शदलेलां  कजव कुणीही वसूल केलेलां  नाय. 
 
राणू : हेच मला पटांना बघा. 
 
बाबू : खात्री करून घ्यायची हाय का त्याची? 
 
राणू : नव्हां, म्हटलां  काळ बदललाय; शिवाय माणूस हुिार झालां य, नवां कायदां आल्यात. 
 
बाबू : मग ठीक हाय, दूर किाला? तूच दे मला कजव आशण कर वसूल पाहू. 
 
राणू : कबूल हाय मला! मी देतो कजव. 
 
िौसा : आवां, न्हाय ते काय करीत बसताय? ही खाजून खरूज नगां आमास्नी. चला बघ.ू 
 
राणू : तू गप ग. मला बघायचां हाय, कसां कजव बुडतां ते. हां, शकती कजव घेणार? 
 
बाबू : तू देिील तेवढां. आशण साांगिील त्या अटीवर आशण ते तू कसांही वसूल कर. 
 
राणू : मी नुसतां इस रुपये देणार, आशण एक हजाराचा कागद करून घेणार. आशण एक साक्षीदाराची सही. 
 
बाबू : कबूल, कबूल! पण कागूद कुठां करायचा? 



 
राणू : हातांच करायचा. कबूल? 
 
िौसा : आवां, तुम्हाला याडबीड लागलां य की काय? 
 
राणू : तू ऐक ग, करा कागूद. 
 
(बाबुराव कागद शलहून देतो. राणुजी त्याला रुपये देतो. दुसरा एक वाटसरू येतो व तो साक्षीदार म्हणून 
सही करतो.) 
 
बाबू : बरां पाटील रामराम, मी आता जातो. 
 
राणू : जावा खरां, पर कजववसुलीसाठी कवा येऊ? 
 
बाबू : कधीही या, कसांही या; आशण कजव वसूल करा. माझां नाव लक्षात ठेवा, बाबुराव बाजी बुडव!े (जातो.) 
 
िौसा : अग बाई बाई! काय म्हणावां तुमास्नी? वाटांच्या चोराला पैसां देऊन बसलाया. 
 
राणू : तू चल आता गुमान. त्याच्या बापापािी वसूल करतो कजव! 
 
िौसा : म्हांजे काय खटला खेळत बसणार? (दोघेही जातात.) 
 

दृश्य दुसरे 
 

(िावणी) 
 

घेतलां  कजव बुडव्यानां, गेलां  होऊन एक वषव त्याला । 
एकदा राणुजी आला । दारी उभा झाला । कजव वसुलीला । 
(बुडव्याचे घर. बुडव ेव त्याचा बाप बोलत आहेत.) 

 
म्िातारा : तू बवे कुळाला बुडव ेकरून कुळाला डाग लावला हायीस. 
 
बाबू : आशण कुळातील सवव पूववजाांनी सारी दौलत गमावली, शदवाळां काढून घेतलां , हा डाग नव्हां? 
 
म्िातारा : अरे, त्याांनी कमावलां  आशण त्याांनी गमावलां ; पण तू त्याांच्या नावावर आसरा! हे काय बरां हाय? 
याचा अथव काय? 
 
बाबू : याचा अथव कुळाला डाग लाग ूनये म्हणून प्रयत्न करीत आहे. 
 



म्िातारा : म्हणजे लोकाांना लुटतोस. हा प्रयत्न? 
 
बाबू : म्हांजे एकेकाळी श्रीमांत असलेल्यानां आज दुसऱ्याची मजुरी करून जगणां... 
 
म्िातारा : पण एकादां शदविी एकादा येऊन मारील तुला कुत्रयासारखा तव्हा? 
 
बाबू : ते िक्यच नाही. मला कुणीही मारणार नाही. कारण मला मारून कुणीही िासावर जाण्याइतका मूखव 
नाही. साधा खटला न भरणारे, मारणार कुठां? 
 

(राणूजी प्रविे करतो.) 
 
राणू : रामराम बुडव ेमहाराज. 
 
बाबू : रामराम. कोण तुम्ही? हाां, राणूजी पाटील, छान! आलां  लक्षात. 
 
राणू : अजून नाही आलां  लक्षात. पण आता येईल लक्षात. 
 
बाबू : (चाचरत) म्हणजे काय? 
 
राणू : अहो बुडव ेमहाराज, आमचे एक हजार रुपये काढा. 
 
बाबू : अरे सद्गृहस्था, एक िुटकी कवडी नाही माझ्यापािी. 
 
राणू : आवां, ती तुमची जहाजां, त्या तुमच्या घोड्याांच्या पागा आशण बागा कुठां हाय सारां? 
 
बाबू : गेलां  ते सारां! आता मी आशण माझां वडील दोघांच आहो या जगात! शिवाय आमची श्रीमांती बुडून िार 
शदवस झाल्याती. 
 
राणू : आशण त्या श्रीमांतीची ऐट मारत लोकाांस्नी बुडवत शिरता नव्हां का? 
 
बाबू : अगदी ठीक बोललास? 
 
राणू : म्हांजे सोडाला मारला होडा, तर त्यो म्हणतोय माझाच पीळ गोंडा! 
 
बाबू : म्हांजे? मला नाही कळलां  तुमचां बोलणां! 
 
राणू : आता गुमान कजाची रक्कम काढा, न्हाय तर – 
 
बाबू : म्हांजे तू काय करणार? (घाबरतो.) 



 
राणू : मी काय करणार ते करून दाखवतो आता. 
 
बाबू : काही कर पर कायद्यानां कर हो. 
 
राणू : कायदा गेला चरायला कुरणात. आधी पैसां काढा. आशण तुमच्या मालकीचां काय हाय ते साांगा; त्येच 
घेऊन जाणार हाय. 
 
बाबू : माझ्या मालकीचां काहीच नाही. िक्त हा बाप हाय. अन् त्योच माझी सवव इस्टेट हाय. 
 

(लोक जमतात.) 
 
राणू : बैलां , गुरढोरां काहीच नाही? 
 
बाबू : काही नाही. जे काय आहे ते माझा म्हातारा. पाशहजे असला तर घेऊन जा. नेतोस हा म्हातारा? 
 
राणू : हो, काय हरकत हाय? नेतो म्हातारा. चला म्हातारेबाबा, उठा. 
 
बाबू : (घाबरून) म्हणजे माझ्या म्हाताऱ्याला तू घेऊन जाणार की काय? 
 
राणू : हो हो घेऊन जाणार. 
 
बाबू : अरे, हा म्हातारा मरेल. याला नेऊन तू काय करणार? 
 
राणू : मी काय बी करीन! 
 
एक इसम : अरे, परांतु हा म्हातारा आहे. 
 
राणू : बघ, एक हजार रुपये काढतो का तू? 
 
इसम : तुला पाशहजे तर जा घेऊन म्हातारा. 
 
बाबू : घेऊन जा, घेऊन जा. परांतु लक्षात ठेव म्हातारा मेला तर – 
 
राणू : तू काय करणार माजां? 
 
बाबू : काय करणार? भरून घेईन म्हातारा. न्हायतर मरिील िुकट व्यथव! 
 
राणू : अरे, एकाच्या बदली दोन देऊन टाकीन. ये िक्त पैसे घेऊन माझां. चलावां म्हतारबाबा. 



 
(राणूजी म्हाताऱ्याला घेऊन जातो.) 

 
बाबू : आता यानां बरा म्हातारा नेला की! 
 
इसम : आवां, सावकार हे काय चाांगलां  झालां  नाय. 
 
बाबू : आशण काय बी वाईट झालां  नाय. कारण तो काय माझ्या म्हाताऱ्याला मरू द्यायचा नाय. कारण जर 
का म्हातारा मेला तर त्याला भरून द्यावा लागेल. म्हणून तो त्याला चाांगला जपणार. 
 
इसम : परांतु बुडव ेिटेजी, तुम्हाला दनगट असा माणसू भेटला बरां. 
 
बाबू : आहो, थोडां शदस थाांबा. तसां काय माझा म्हातारा जास्त शदस जगणार नाय. आशण जर का म्हातारा 
मेला तर त्याच्या घरादाराचां वाटोळां  करतो बघा. 
 
इसम : म्हांजे वो िटेजी, काय करणार तुम्ही? 
 
बाबू : जर का म्हातारा मेला तर एक लाख रुपयाचा नुकसानभरपाईचा दावा करणार आशण तो त्या 
राणूकडून वसूल बी करणार. 
 
इसम : पण िटेजी, म्हातारा शबचारा जाणार की! 
 
बाबू : जाऊ द्या हो. शपकलां  पान केव्हातरी गळणारच. तेव्हा ते जर अिा वळेी गळालां  तर मला िायदाच 
नाही का होणार? अहो, तरुणपणी त्यानां एक िुटकी कवडीही माझ्यासाठी गाठीला ठेवली नाही. 
 
इसम : मग ठीक आहे. पण तुम्ही आता असां करा; एक माणूस त्याच्या पातळीवर ठेवा. म्हांजे त्याची बातमी 
तुम्हाला वरचेवर कळत ऱ्हाईल. 
 
बाबू : ते करतो मी सगळां, पण पुढांमागां म्हातारा मेलाच तर एक हजार रुपये माझ्याजवळ हवते. त्याची 
तुमच्यासारख्या लोकाांनी सोय केली पाशहजेल. 
 
इसम : (शबचकून) अन् ते किाला? 
 
बाबू : आवां, त्याचां एक हजार रुपये द्यायचां अन् आपलां  म्हातारां दे म्हणून साांगायचां. तो काही म्हातारा देल 
नाय म्हणजेच नेमका तो आपल्या तावडीत सापडणार आशण आपल्या पेचात सापडला की मग पहा पुढां काय 
होणार ते. 
 
इसम : परांतु आमच्या रकमेची काय वाट? 
 



बाबू : अहो, एक लाख रुपये शतथांच वसूल करून घेतो. आशण शतथांच तुमची रक्कम व्याजासशहत काढून 
देतो. 
 
इसम : ठीक हाय, तुम्ही काळजी करू नका. आम्ही करू सारी व्यवस्था. 
 
बाबू : हो हो, आलां  लक्षात. 
 
इसम : पर म्हातारा मेल्यानांतर हो. 
 
बाबू : हो, आलां  लक्षात माझ्या. 

 
(सगळे जातात.) 

 
दृश्य शतसरे 

 
(िावणी) 

 
राणूजीनां मोठा शहय्या बाांशधला । 
बुडव्याला पेचात पकडीला 
कजात म्हातारा घेतला । 
आणनु घरामध्ये ठेशवला 
मनामध्ये शवचार त्यानां केला । 
मरू नाही द्यायचा म्हाताऱ्याला 
िरेाला सव्वािरे भेटला । 
राण ूपडला ईषलेा 
नाही रक्कम बुडू द्यायची । 
रग शजरवायची धरून बुडव्याला 
बुडव्या होता पक्क्या गुरूचा चेला । 
राणुजीच्या मागावर राशहला 
दुरून कानोसा घेऊ लागला । 
म्हातारा कधी जातो स्वगाला 
त्याची तो वाट बघ ूलागला । 
राग बुडव्याचा राणोजीला 
शसद्ध जाहला तुम्ही प्रकार पहाता कुठला 
अचानक नडला पडला 

 
राणू : अग ये, वाईचां भाईर ये. 
 
िौसा : (बाहेर येऊन आियाने) अन् हे वां काय? 



 
राणू : आ ँऽ, कुठां काय? 
 
िौसा : आवां कजव वसूल करायला गेला अन् हे काय आणलां? 
 
राणू : तुला काय शदसतांय? (म्हाताऱ्याला एका कोपऱ्यात बसवतो.) 
 
िौसा : आवां, मला शदसतांया माणूस, पर कजव कुठांया? 
 
राणू : हेचां नाव कजव! 
 
िौसा : म्हांजे कजात म्हातारा आणला की काय? 
 
राणू : हो, आणला म्हांजी, आणला. 
 
िौसा : (कपाळावर हात मारून घेते.) आता रां देवा! 
 
राणू : आशन देवाला का हाका मारतीस? 
 
िौसा : आवां हे मरांल की. 
 
राणू : म्हणून म्हणतो याला चाांगला जप, मरू देऊ नगां. चल बघ,ू आता वाढ जेवायला. 
 

(िावणी) 
 

कजात आणला म्हातारा, जपी या जरा, मरू नको देऊ, 
कर शिकस्त या जगावया, घालीया जेव ू
एकटा टाकुनी दारी, कधी क्षणभर दूर नको जाऊ 
जर मेला म्हातारा, बुडव ेघेईल माझा जीऊ 

 
दृश्य चौथे 

 
(बाबुराव बुडव्याचे दार. शमत्राांिी तो शवचार करीत बसला आहे.) 

 
बाबू : शमत्राांनो, माझा म्हातारा सकाळी स्वगववासी झाला आहे. िवेटची भेट झाली नाही हो! 
 
इसम : हे मात्र वाईट झालां . िवेटी कजात कुजून मेला शबचारा. 
 
बाबू : म्हातारा मेला नाही. त्या दुष्टानां त्याला मारला. 



 
इसम : पण म्हातारा मेला कसा? 
 
बाबू : दोन शदवस त्याला ताप येत होता. त्याची मला खबर होती. पण सकाळी एकाएकी मेल्याची खबर 
आली. धावत गेलो, पण भेट झाली नाही. िक्त नदीला जळणाऱ्या त्याच्या पे्रताला नमस्कार केला. जरा 
रडलो आशण आलो. 
 
इसम : (गशहवरून) मग आता काय करायचां बोला? 
 
बाबू : म्हातारा भरून देऊ असां त्यानां कबूल केलां  हाय. 
 
इसम : अहो, मी एक लाखाचा दावा करणार आशण वसूलही करणार आहे. 
 
इसम : खरांच तसां केलां च पाशहजे. 
 
बाबू : परांतु मला या क्षणाला एक हजार रुपये पाशहजेत. तेव्हा आता तुम्ही श्रीमांत मांडळी मला एक हजार 
रुपये द्या. आशण चला नदीला. पे्रत जळत आहे. त्या राण्याच्या घराचा शललाव करू. 
 
इसम : पण आमच्या पैिाचां हो काय? खरांच, तो एक प्रश्न आहे. शिवाय तुमचां रेकॉडव बरां नाही म्हणून 
म्हणतो - 
 
बाबू : अहो, स्वतःच्या हातानां एक लाख रुपयां वसूल करा आशण तुमचां एक हजार रुपये व्याजासह काढून 
घ्या. मग तर झालां? 
 
इसम : हे आम्हाला मान्य आहे. मग चला बरां, मढां जळत आहे तोपयंत मारा दौड. 
 
बाबू : हो, चला लौकर, माझा म्हातारा... 

 
(सववजण जातात.) 

 
दृश्य पाचव े

 
(राणूजीचे घर. राणूजी एकटाच आहे. थोड्या वळेात हौसा प्रविे करते.) 

 
राणू : काय, झाला का बाजार? 
 
िौसा : बाजार झाला खरा; पण म्हातारा कुठां हाय? 
 
राणू : त्याचा बी बाजार झाला. 



 
िौसा : (घाबरून) म्हांजी वां? 
 
राणू : तू बाजाराला गेलीस अन् घडीभरात त्यानां डोळां झाकलां . 
 
िौसा : आता रां देवा! तो बुडव्या येऊन म्हातारा दे म्हणाला तर काय कराल? 
 
राणू : (रागावनू) म्या तरी काय करू? म्या तयाला मर म्हणलां  हुतां? 
 
िौसा : म्या रातीच साांशगतलां  व्हतां, त्याला ताप येतो. आपल्या घराला पोचवा, पण माझां मेलीचां कोण 
आयकतांया? 
 
राणू : हे बघ, आता वाांय वाांय करून काय िायदा नाय. डाव माझ्या अांगावरच आलाय. आता काय 
करायचां? 
 
िौसा : आता काय करायचां? 
 

(इतक्यात बुडव,े इसम येतात.) 
 
बाबू : तू-तू माझा म्हातारा मारलास, ठार मारलास! 
 
राणू : हो, हो, मारला! 
 
इसम : म्हांजी खून केलास! 
 
िौसा : न्हाय वो! िार शदस ताप येत व्हता आशण आजारी व्हता तो. 
 
इसम : न्हाय न्हाय, सारां खोटां हाय. 
 
बाबू : अजून िांभर वषं जगणारा माझा वडील! ठार मारलांस तू त्याला. 
 
िौसा : न्हाय वो, खरांच थकला होता. 
 
इसम : अगदी खोटां, म्हातारा थकला नव्हता. 
 
बाबू : अहो, घोड्यासारखा धडधाकट होता माझा म्हातारा. 
 
इसम : खून केला यानां त्याचा. बोलवा िौजदाराला. 
 



बाबू : आण माझा म्हातारा. हो ऽ ऽ 
 
इसम : आण म्हातारा. खून केला त्याचा तुम्ही. 
 
राणू : नाय हो, खरांच थकला होता त्यो. 
 
बाबू : ते मला नगां साांग,ू आताच्या आता माझा म्हातारा आण. आशण घे तुझे एक हजार रुपये. 
 

(िावणी) 
 
बाबू : आता िवेट ऐका, घेऊनी पैका माझा मला द्या म्हातारा, 
 
राणू : घात झाला, मरून गेला, आसांल पोहचला देवाघरा. 
 
बाबू : खटला कोटात नेईन, वकील देऊन, शपळून काढीन तुला पुरा. 
 
राणू : पान शपकलेलां  गळून गेलां . आता इथां ते तुम्ही करा. 
 
बाबू : काय उलट्या काळजाचा माणूस हाय? 

 
नको भाांडण पेटव,ू गाांजणी उठव ूिुक्कट होईल तुझा चुरा! 

 
राणू : दहा मशहन्याांचा खचव बापाचा, आणून आधी इथां भरा! 
 
इसम : हो हो, घे ते आपलेु कजव आशण आण म्हातारा. नाहीतर मरिील िुकट! िासावर जािील. 
 
बाबू : नाहीतर लाख रुपये भरून दे. 
 
राणू : अां...... बाबा, एक लाख रुपये? 
 
िौसा : न्हाई ओ दोनि ेघेऊन जा की. 
 
बाबू : न्हाय, ते िक्य न्हाय. कारण मला त्याचां शदस घालायचां हाय, त्याचां थडगां बाांधायचां हाय. 
 
राणू : आवां पर, एवढां पैसे कुठून आण?ू 
 
बाबू : न्हाय तर म्हातारा दे! 
 
इसम : हे आपलां  पैसां गे अन् म्हातारा दे. 



 
राणू : (नोटा घेऊन) आवां, पर मेलेला म्हातारा कसा आण?ू 
 
इसम : आवां िटेजी, बोलवाच िौजदाराला. 
 
िौसा : नगा नगा, त्यो आपल्या मरणानां मेला. 
 
बाबू : ये राण,ू ते पैसां खाली ठेव. आधी तो माझा म्हातारा आण अन् मग पैिाला हात लाव हो. 
 
राणू : (नोटा हौसाच्या हाती देत) बुडव ेमहाराज, ओरडू नगा (हौसाला बाजूला ओढून) आशण हे पैसां देऊ 
नगासा. (आत जातो. सवव िाांतपणे पाहतात. राणूजी म्हाताऱ्याला घेऊन येतो) हां, घ्या बघून घ्या. 
म्हाताराच हाय बरां, त्याचां भतू नव्हां हे! 
 
इसम : अरेरे, मेलेला म्हातारा कसा आणलास? 
 
राणू : तुमास्नी काय करायचां? आणला सरणातनां! 
 
बाबू : (िाांत होऊन) म्हांजी माझा म्हातारा मेला नव्हता का? 
 
राणू : ते इच्यार म्हाताऱ्याला. 
 
बाबू : मांग सकाळी नदीला जाळलां स ते काय? 
 
िौसा : ते बी आपल्या बाला इच्यारा. 
 
इसम : िटेजी, माझां एक हजार रुपये? 
 
राणू : ते बी म्हाताऱ्यापािी – 
 
बाबू : अरे ते पैसे – 
 
राणू : ते पैसे माझां कजव! आशण ह्ो तुमचा म्हातारा! 
 
बाबू : अरे, पण मी त्याचे पैसे... काय देऊ परत त्याला? 
 
राणू : काय बी कर, न्हाय तर नगां करू, न्हाय तर म्हातारा दे. 
 
िौसा : आता जावा लवकर डोळयाच्या उजेडात चोरवाडीला. या बया, आता तुम्ही काय करताव इथां? 
जावा की तुमीबी आपापल्या घराला! 



 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रवासवणुन 
  



माझा रलशयाचा प्रवास 
 

१. मजांबई ते मॉस्को 
 
आपण वाटेल ते करून एकवळे सोशवएत सांघराज्य पाहाव,े असां मला िार िार वाटत होतां. ती आिा 
माझ्या मनात शदवसेंशदवस सारखी प्रबल होत होती. रशियातील ते कामगार-राज्य कसे असेल, शतथां कॉ. 
लेशनननां केलेली क्राांती, माक्सवचे महान तववज्ञान कसे साकार झाले असेल, ती नवी दुशनया, नवी सांस्कृती, 
नवी सभ्यता किी िुलत असेल, या शवचारानां माझां मन भारावलां  होतां. मी वडेाच झालो होतो. 
 

मी सन १९३४च्या दरम्यान अनेक जप्त पुस्तके वाचली होती. ‘रशियन क्राांतीचा इशतहास’, ‘कॉ. 
लेशननचे चशरत्र’ या पुस्तकाांनी माझ्या मनावर खूप पशरणाम केला होता. आशण म्हणूनच मी रशिया 
पाहण्यासाठी उत्सुक झालो होतो. कसांही करून एकदा रशियाकडे सरकावां असा माझा शवचार झाला 
होता. मी खटपट करीत होतो. मी दोन वळेा पासपोटव शमळावा म्हणून अजव करून पाशहला. पण त्यावळेचे 
मुांबई राज्याचे मुख्यमांत्री भलतेच कडक होते! त्याांनी मला शवश्वासात घेऊन सुनावले की, बाबा, तू आमचा 
वैरी आहेस. खरोखरी साांगतो की, आम्ही चाांगली माणसां म्हणून तू बाहेर आहेस. नाही तर यावळेी तुझी 
जागा तुरुां गात ...... तो काळ १९४८चा होता. त्या वळेी माझे शमत्र शसनेनट श्री. बलराज सहानी याांनी माझी 
पॅशरसपयंतची शतशकटेही काढली होती. कारण पॅशरस येथे भरणाऱ्या जागशतक िाांतता पशरषदेचे मला 
शनमांत्रण आले होते; पण जमले नाही. 
 

पुढे १९६१ साली माझ्या ‘िशकरा’ या कादांबरीला राज्य सरकारचे पशहले पाशरतोशषक शमळाले 
आशण याच वळेी इण्डो सोशवएत कल्चरल सोसायटीनां मी रशियास जाव,े असां ठरवलां . त्या सांस्थेचे मला 
पत्र शमळताच मी पुन्हा प्रयत्न करू लागलो; पण जवळ एक पैसाही नव्हता. 
 

परांतु जेव्हा मी रशियाला जात आहे, ही गोष्ट महाराष्ट्राला समजली तेव्हा एक चमत्कार घडला. 
माझ्यावर पैिाांचा पाऊस पडला. एकाच दमात माझा अधा खचव शनवारला! त्यामुळे पुढे अनेक भानगडीतून 
जाऊन मला रशियाला जाण्याचा पासपोटव शमळाला. माझी तयारी झाली. मला गगन ठेंगणां वाटू लागलां . न 
पाशहलेला रशिया माझ्या डोळयापुढां तरळू लागला. 
 

िाहीर द. ना. गव्हाणकर याांनी मला शकत्येक तास बसून रशियात कुठां काय आहे, कसां बघायचां, 
कसां बोलायचां, याचे धडे शदले. कारण मुांबई ते सातारा हा प्रवासही मी कधी एकटा करीत नाही, तो मी 
मॉस्कोला जाणार! हा प्रश्न माझ्या दृष्टीनां मोठा कठीण होता. देि, आप्त, घर सोडून मी एकट्यानां इतकां  
दूर जायचां म्हणजे माझ्या बाबतीत िारच अवघड होतां. 
 

दुसऱ्या महायुद्धात सोशवएत जनतेने पराक्रमाची िथव केली होती. त्यामुळे मी उत्स्िूतव होऊन 
स्टाशलनग्राडच्या लढाईवर एक पोवाडा शलशहला होता. माझी प्रशतभा लाल सैन्याबरोबर बर्षलनपयंत गेली 
होती आशण आता मी स्वतः मॉस्कोपयंत जाणार होतो. इण्डो सोशवएत कल्चरल सोसायटीच्या शिष्टमांडळात 
माझा समाविे झाला होता, पण मुांबईहून शदल्लीपयंत एकटा जाऊन मग मला इतर सभासद भेटणार होते. 
त्यापैकी एकालाही मी ओळखत नव्हतो. 
 



घरापासून शवमानतळापयंत माझ्या अनेक शमत्राांनी-आप्ताांनी मला िुलात बुजवलां . आिीवाद शदले. 
शवमानतळावर अनेक दोस्त आले होते. त्याांना आनांद झाला होता. मी मात्र मनात खचलो होतो. मॉस्कोचा 
प्रवास शन तोही शवमानानां या कल्पनेनां मला धडकी भरली होती. माझे शमत्र मला एक एक सूचना करीत 
होते. एक म्हणाला, “तुम्ही रशियात झोपड्या शकती आहेत, तेवढ्या पाहून या बरां का!” 
 

एकानां साांशगतलां , “पुलाखाली शकती लोक राहतात, याची काळजीपूववक तपासणी करा.” 
 

एकजण गांभीर चेहरा करून म्हणाला, “पोलादी पडद्याची जाडी शकती आहे, याची नोंद करून 
लवकर या!” 
 

एकानां देव शनवाशसत झाले आहेत, ते कुठां राहतात, त्याांची पशरस्स्थती काय आहे, हे न चुकता 
पाहून या - अिी सूचना केली. 
 

आणखीही शकत्येक सूचना आल्या. वणवभेद... व्यस्क्तस्वातांत्रय.... बेकारी...., म्हणजे सवव रशियाचे 
सांिोधन करून मी याव,े असेच त्याांचे मत होते आशण मी हूां म्हणून ऐकत होतो. माझ्यापढुां ते शवमान िाांत उभां 
होतां. पण माझा आत्मा उडाला होता. काळीज धडधडत होतां. त्यामुळे मी बोलत नव्हतो. िक्त हूां म्हणून 
मुांडी डोलवनू वळे काढीत होतो. 
 

सूचना, उपदेि, िुले, हार, आिीवाद हे सवव घेऊन मी ता. १२ रोजी रात्री अकरा वाजता 
शदल्लीकडे शवमानाने भरारी मारली. त्यावळेी महाराष्ट्राची भमूी अांधारात गडप झाली होती. ती शदसावी 
म्हणून मी धडपडत होतो. मी शवमानाकडे जाते वळेी हात उांचावनू उभी असलेली माझी आप्तमांडळी, 
िांकरभाऊ, िाांता, िकू, िाहीर द. ना. गव्हाणकर, गणपत सातपतेु, श्री. वैराळे, श्रीमती जयवांताबाई या 
सवांच्या मूती माझ्या डोळयाांपुढून हालता हालत नव्हत्या. गणगोत, देि, घर सोडून दूरदेिी जाताना शकती 
दुःख होतां, याचा मला त्यावळेी अनुभव आला. 
 

सकाळी पाच वाजता पालम शवमानतळावर माझ्या शवमानानां पाय टेकले शन माझा जीव भाांड्यात 
पडला. 
 

अगदी सूयोदयापासूनच मी खासदार एस. ए. डाांगे याांच्या बांगल्यावर दाखल झालो. तेव्हा ‘डी’ 
झोपले होते. सौ. उषाताई डाांगे याांना मी आल्याचां समजताच त्या हसत पुढां आल्या. आमचा अण्णा 
मॉस्कोला शनघाला, असां म्हणून त्याांनी माझ्या पाठीवरून हात शिरवला. तेव्हा मला माझ्या आईची आठवण 
झाली. 
 

उषाताईनां घाई केली. पैसे घेऊन त्या माझी तयारी करायला तयार झाल्या, पण मी मुांबईहून 
शनघताना सवव तयारी केली होती. 
 

ताईनां शवचारलां  –“अण्णा, कपडे?” 
 

“घेतले आहेत –” मी उत्तरलो. 



 
“बूट–?” ताईनां दुसरा प्रश्न केला. 

 
“आहेत.” मी उत्तर शदले. हे ऐकून ताई शनधास्त होऊन हसल्या आशण माझ्यासाठी काय काय 

खरेदी कराव,े याचा शवचार करू लागल्या. दुपारीच ताश्कां दपयंतचां जाण्यायेण्याचां शतकीट आशण स्व्हसा 
माझ्या हाती पडल्यानां मी शववांचनामुक्त झालो. 
 

दुसऱ्याच शदविी पुढां जायची तयारी करू लागलो. कपडे करून आवराआवर केली. तोच डाांगे 
िाांतपणे माझ्याकडे आले. माझा तो साहेबी पोिाष पाहून गालात हसले. मग त्याांनी माझा टाय सरळ 
बाांधला. अांगातील कोटावरून स्वतः ब्रि शिरशवला आशण पाठीवर थाप मारली! ज्या हाताांनी कामगाराांच्या 
अनेक शपढ्या घडवल्या शन लढवल्या ते हात माझ्या पाठीवरून शिरताच माझां काळीज डोंगराएवढां झालां ! 
मुांबईत आचायव अते्र आशण शदल्लीत कॉ. डाांगे याांचे आिीवाद घेऊन ‘शचतोड की रानी’ या भारतीय शवमानातून 
मी आकािात झेप घेतली. त्यावळेी मातृभमूी सोडण्याचे दुःख आशण सोशवएत देि पाहण्याचे सुख याांचा 
शवलक्षण सांगम माझ्या अांतःकरणात शनमाण झाला होता. मी पुन्हा पुन्हा आपली धरती पाहत होतो आशण 
शतचे दिवन घेत होतो. मी लवकरच परत येणार आहे, हे मी शवसरलो होतो..... 
 

शवमान सारखां उांच चढत होतां. ‘शचतोड की रानी’ हे अत्यांत सुांदर शन सुसज्ज शवमान पाहून मी चशकत 
झालो होतो. ते शवमान शहमालयाला बगल देऊन भरारी मारीत होते. खाली डोंगर टेकडीसारखे शदसत 
होते. नद्याांना ओघळाचां स्वरूप आलां  होतां. एखाद्या िहरातील इमारती काड्याच्या पेट्याांएवढ्या शदसत 
होत्या. 
 

शदल्लीच्या पालम शवमानतळावर िवेटचा प्रवासी म्हणून मी ‘शचतोड की रानी’ या शवमानात चढलो, 
तेव्हा माझे सहप्रवासी मला पाहून गालात हसले. ‘हा एक महामखूव आहे बरां का’, असा त्याांचा चेहरा 
बोलला. मी आपला गुमान शवमानात बसलो. कुणी माझी दाद घेतली नाही. रांग काळा, पोिाख साधा, 
गळयात टाय नीट नाही. मग मला िहाणा कोण म्हणणार? 
 

परांतु त्याच शवमानात शसलोनचे युवक प्रशतशनधी होते. त्यात एक शसलोनी कम्युशनस्ट पाटीच्या 
मुखपत्राचे सांपादक आशण शसलोनी लोकसभेचे सभासद होते. त्याांना माझा पत्ता लागला. त्याच मशहन्यात 
‘मनोहर’मध्ये माझा पशरचय आला होता, तो सौ. मीनाक्षीबाईांनी शलशहला होता आशण ‘खापऱ्या चोर’ या 
माझ्या तमािातील माझे शचत्र छापले होते. शवमानात तो अांक कोणी तरी दाखवला आशण हा ‘खापऱ्या चोर’ 
या शवमानात आहे, ओळखा अिी चचा सुरू झाली. िवेटी काहींनी मला हेरलां  शन मग मी आपल्या शसलोनी 
शमत्राांत दांग झालो. ताश्कां दपयंत आमच्या शिष्टमांडळानां माझी दाद घेतली नाही. 
 

परांतु ताश्कां दला पोहोचताच त्याांचे डोळे उघडले आशण मीही एक चाांगला माणूस आहे, अिी त्याांची 
खात्री झाली. 
 

मद्रासचे जॉन माझ्या गळयात पडले. म्हणाले, “साठेजी, आमचे सारेच चुकले, माि करा. आम्ही 
तुम्हाला वगेळे ठरवले होते. परांतु आता आमची खात्री झाली की तुम्ही िार चाांगले आहात!” 
 



बरोबरच पाच वाजता ‘शचतोड की रानी’ हे शवमान उझ्बेशकस्तानची राजधानी ताश्कां द येथे उतरले. 
तेव्हा अनेक उझ्बेकी शमत्राांनी िुले देऊन आमचे स्वागत केले. एक उझ्बेकी शमत्र पुढां येऊन म्हणाला, 
“आता तुम्ही थोडा आराम करा. न्याहारी करा. कारण तुमच्यासाठी सोशवएतचे जेट शवमान तयार आहे.” 
 

“परांतु शचतोड की रानी’मध्ये असलेल्या आमच्या सामानाचां काय?” मी शवचारलां . तो सद्गृहस्थ 
हसून म्हणाला, “ते सवव ठीक होईल. तुम्ही काही काळजी करू नका!” 
 

ताश्कां द येथे आम्ही प्रथम आपली घड्याळां  अडीच तास मागां घेतली आशण बरोबर सात वाजता 
सोशवएत शवमानात चढलो. ‘ए’ क्लासमध्ये आमची सोय केली होती. 
 

माझे शवमान चाळीस िूट उांचीवरून तािी आठि े पन्नास शकलोमीटर वगेाने धावत होते. त्या 
शवमानातील आतील व्यवस्था साधीच वाटत होती. प्रत्येक शठकाणी वले्वटेचे लाल शन जाांभळे पडदे लटकत 
होते. त्या पडद्याांमुळे आमची मोठी पांचाइत झाली होती. प्रत्येक पडद्यामागे काही तरी असे. शनरशनराळया 
जागी शनरशनराळे पडदे लोंबत होते. कुठां िौचकूप होते, तर कुठां स्वयांपाकगृह होते. कुठां नोकराांचे 
शवश्राांशतस्थान होते शन त्या प्रत्येकाच्या दारापुढे ते पडदे लटकत होते. प्रत्येक दारापढेु रशियन भाषेत त्या 
स्थानाचे नाव शलशहले होते आशण ते आम्हाला समजत नव्हते. त्यामुळे आमची पशरस्स्थती कठीण झाली 
होती. 
 

आमच्या शिष्टमांडळात बांगालचे चतजी नावाचे एक वृद्ध वकील होते. ते शवमानात चढले की झोपत 
आशण जागे झाले की प्रथम िौचकूपाची चौकिी करत. एक तास शवमानाचे भ्रमण झाले आशण श्री. चतजी 
एकाएकी जागे झाले. त्याांनी प्रथम सववत्र नजर टाकली. शनरशनराळया पाट्या वाचनू पाहण्याची खटपट 
करून पाशहली, पण िौचकूप कुठे आहे, याचा पत्ता लागेना. मग त्याांनी अनेक पडदे वर करून पाहणी 
केली, पण काहीच पत्ता लागला नाही. अखेर त्याांना हवाईसुांदरीची मदत घेणे भाग पडले. 
 

शवमानाची ती भयांकर दौड पाहून माझा मीच स्तांशभत झालो होतो. अनेक शवचाराांनी माझां डोकां  सुन्न 
झालां  होतां. 
 

अांतराळातून माझे शवमान उडत होते. ते ढगाांच्या रािीतून मागव काढीत होते. खाली शनरशनराळी 
िहरे शदसत होती. म्हणजे अनांत शदव्याांच्या पुांजक्याांवर खाली एखादे िहर असाव,े असां मी समजत होतो. 
माझां मन स्वदेिात घुटमळत होतां. शवमानाने मुांबई ते मॉस्को या दरम्यान मी भरारी मारीत होतो. माझ्या 
चक्षूांपुढां मुांबई शदसत होती. माझ्या आईच्या प्रशतमेपुढां िाांता शन िांकुतला याांनी एक शनराांजन लावले होते. ते 
मी परत येईपयंत जळणार होते. त्याचा मी शवचार करीत होतो. ते शनराांजन जळत असेल, तेवत असेल.... 
 

‘आला आला’ म्हणत मॉस्को शवमानतळ आला. आम्हाला शसगारेट ओढू नका, कमरेला पटे्ट लावा, 
मॉस्को आले अिी सूचना शमळाली. मी शखडकीतून खाली पाशहले. ते मॉस्कोचां पशहलां  दिवन घडताच मन 
शवचारमुक्त झाले. ती मॉस्कोनगरी मी प्रथम आकािातून पाशहली आशण शतची कीती आठवली. 
 



शवमानानां एक जांगी झेप घेऊन धरणीवर पाय टेकले. मी सावध झालो. शनःश्वास टाकून ऊर शरकामां 
केलां . शवमानाच्या दारात तिा रात्री अनेक शमत्र िुले घेऊन आले होते. बाहेर थांडी मी म्हणत होती. थांड 
वारे सववत्र धावत होते. अांगाला चावत होते. माणसाच्या नाकातोंडातून वािेचे लोट शनघत होते. 
 

मी पार गाांगरलो होतो. मला भानच उरले नव्हते. माझा चेहरा पडला होता. मी कुठांतरीच पाहत 
होतो. त्या गडबडीत आपला ओव्हरकोट अांगात घालायचा मला शवसर पडला होता. सवांच्या िवेटी मी 
पाय ओढीत चालत होतो. मी आपला ओव्हरकोट काखेत दाबून धरला होता आशण चोरासारखा सववत्र 
पाहत होतो. समाजसत्तावादी माणसां न्याहाळत होतो. भयांकर थांडी वाजत होती. त्याची मला जाणीव 
नव्हती. थोडक्यात मी भाांबावनूच गेलो होतो. 
 

“तुम्हाला थांडी वाजत नाही?” कझकीना नावाची एक मशहला जवळ येऊन म्हणाली. त्यामुळे मी 
अशधकच गोंधळून गेलो शन उत्तरलो, “छे, कुठां आहे थांडी!” पण त्यावळेी माझ्या नाकातोंडातून वािेचे लोट 
बाहेर पडत होते. ते पाहून मी स्वतःच पुन्हा घोटाळयात पडलो शन कझकीना मोठ्यानां हसल्या. ओव्हरकोट 
अांगात घालायचां शवसरून हा माणूस थांडीनां कुडकुडत आहे, हे लक्षात येऊन त्या हसत होत्या. त्याांनी मला 
थाांबवलां . उभां करून मग माझा कोट घेऊन त्याांनीच तो माझ्या अांगात घातला आशण मग मला बरां वाटलां . 
मी भानावर येऊन चालू लागलो. कझकीनाबाई अगदी नम्रतेने म्हणाल्या, “ही आमची मॉस्कोनगरी. ती 
तुम्ही उद्या पाहालच!” 
 

‘हां.’ करून मी चौिेर नजर टाकली आशण पुन्हा कझकीना म्हणाल्या, “हे मॉस्को आमचां हृदय 
आहे!” हे उद्गार ऐकून मी आियानां चमकलो. 
 

“खरां आहे तुमचां म्हणणां.” असां म्हणून मी ढेंगा टाकू लागलो. कझकीना म्हणाल्या, “हे वातावरण 
तुम्हाला कसां वाटतां?” 
 

“अगदी आमच्या शदल्लीसारखां–” मी उत्तर शदले. आता माझा पडलेला चेहरा बराच उठला होता. 
 

शवमानतळाहून आम्ही मोटारीनां िहराकडे जात होतो. आमच्या मोटारी वगेानां दौड मारीत होत्या. 
आमचे शिष्टमांडळाचे सभासद दबक्या आवाजात आपसात बोलत होते. त्या चार मोटारी वळणां घेत होत्या. 
माझ्याबरोबर मद्रासचे श्री. जॉन बसले होते. हे जॉन शपयानोचे ददी म्हणून त्याांची या शिष्टमांडळात शनवड 
झाली होती. ते िारच िाांत स्वभावाचे शन पे्रमळ होते. मी मोटारीच्या शखडकीच्या काचा खाली करून 
बाहेरची शदव्याांची झुांबरां पाहत होतो. थांड वारा मोटारीत जाऊन अांगाला चावत होता. त्या चावऱ्या वाऱ्यानां 
जॉनच्या डोळयाांतून पाण्याच्या धारा वाहत होत्या. त्या पाहून मी शवचारले, 
 

“काय शमत्रा, रडू काय येतांय?” 
 

“मुळीच नाही!” जॉन शचडक्या सुरात म्हणाला, “मी कधीच रडत नाही, पण एक शवचारू?” 
 

“अरेच्या, त्याला परवानगीची काय गरज आहे?” मी म्हणालो, “शवचारा ना!” 
 



“एवढ्या कडाक्याच्या थांडीत तुम्ही शखडकीची काच खाली केली आहे, याचां कारण काय साांगाल 
का?” 
 

“त्याचां असां आहे,” मी म्हणालो, “आपण इकडे आलो आहोत ते सवव काही पाहण्यासाठी. तेव्हा 
माझां मत आहे की, आपण जे काही पाहायचां ते कसलीही काच न लावता पाहू या. आता रडता का?” 
 

“शमस्टर साठेजी,” जॉन म्हणाला, “तुमचां अधं म्हणणां मला मान्य आहे. आपण सवव काही सरळ 
पाहावां, पण या थांडीत माझ्या डोळयाांना त्रास होतोय. मी रडतोय हा तुमचा समज चुकीचा आहे!” 
 

मी त्या राजरस्त्यानां मॉस्कोकडे जात होतो. आनांद झाला होता, पण आता भाषेची अडचण पडून 
आपला हा रशियाचा प्रवास व्यथव होणार, याची मला बोचणी लागली होती. आमच्या या शिष्टमांडळात 
बांगाल, मध्यप्रदेि, गुजरात, मद्रास अिा शनरशनराळया प्राांताांतील लोक होते. सववजण वगेवगेळया 
व्यवसायातील होते. सवांना इांग्रजी येत होते; परांतु मी एकटाच असा होतो की मला कोणतीही परकी भाषा 
येत नव्हती. थोडीिी लहदी आडवीशतडवी बोलता येत होती एवढांच. 
 

मी ‘सोशवएत स्काय’ या आशलिान हॉटेलात पोहोचलो. तेव्हा शतथां मला कॉ. बारशनकोव भेटले. 
त्याांनी एकदम पुढां येऊन माझा हात धरला शन िुद्ध लहदी भाषेत बोलायला आरांभ केला. 
 

“मी बारशनकोव. मी लेशनग्राडचा आहे. तुम्ही येणार म्हणून मला मुद्दाम तुमच्यासाठी बोलावलां  आहे. 
आता एक मशहना मी आपल्याबरोबर असणार म्हणजे आपल्या दुभाष्ट्याचे काम करणार!” कॉ. बारशनकोवचे 
ते िुद्ध लहदी, मोकळा शन गोड स्वभाव पाहून मला आनांद झाला. नांतर मी आपल्या खोलीत गेलो आशण 
पुन्हा कॉ. बारशनकोव याांनी येऊन शवचारले, “उद्या काय काय पाहणार आहात?” 
 

“प्रथम रशियातली माणसां!” मी उत्तर शदले आशण कॉ. बारशनकोव गालात हसले. 
 
 

२. रलशयातीि भ्रमांती 
 
मी रशियात जाण्यापूवी माझी ‘शचत्रा’ ही कादांबरी रशियन भाषेत प्रकाशित झाली होती. काही कथाांचा 
अनुवादही झाला होता. माझी ‘सुलतान’ ही कथा रशियन लोकाांना िारच आवडली होती. हा ‘सुलतान’ 
मला अमरावतीच्या मध्यवती तुरुां गात भेटला होता. तो माझ्या आधी कथारूपाने रशियात पोहोचला होता. 
त्यामुळे ‘सुलतान’िेम अण्णा भाऊ साठे असां माझ्याबद्दलचा मजकूर छापताना शलशहलां  जात होतां. 
 

माझा ‘स्टाशलनग्राड’चा पोवाडा तर रशियात िारच लोकशप्रय झाला होता. आशण हे सवव पुण्य 
पदरी घेऊन मी रशियात भ्रमण करीत होतो. 
 

पशहल्या दोनच शदवसाांत ओहक = पाणी, शपचस्की = आगपेटी, खराि = खरे आहे, हे िब्द मी 
शिकलो. 
 



आम्ही मॉस्कोत पोहोचलो आशण आमच्यापुढां एक नवीन पेच पडला. दोन डॉक्टर, एक आमदार, 
एक सॉशलशसटर, एक शपयानोवादक शन एक लेखक म्हणजे मी, अिा सहा लोकाांत पाच आवडी उभ्या 
राशहल्या आशण आम्ही त्याांचा शवचार करू लागलो. जो तो आपलां  मत पुढां रेटू लागला. 
 

दोन डॉक्टर काखा वर करून सरळ म्हणाले, “रशियात जेवढी म्हणून िस्त्रशक्रया होणार आहे, ती 
आम्हाला पाशहलीच पाशहजे, नाही तर रशियात येऊन आमचा काय िायदा?” या दोन डॉक्टराांपैकी एक 
हैदराबादचे िहा हे स्वतःच आजारी होते आशण स्वतः वर एक िस्त्रशक्रया करून घेण्याच्या उदे्दिाने ते आले 
होते. 
 

दुसरे डॉक्टर दयालू, हे म्हैसुरी गृहस्थ होते. त्याांना लहदी भाषा तर मुळीच येत नव्हती. 
 

लखनौचे आमदार पुष्ट्कराज हे नाकीडोळी तरतरीत होते. तिात त्याांचा पोिाखही नीटनेटका 
म्हणजे नेहरू टाईप होता. ते म्हणाले, “मला रशियात लोकिाही आहे का, याची चौकिी करायची आहे. 
आपण कायदे मांडळाचे कामकाज पाहणार. कुत्रयाची शचरिाड पाहून आमच्या पोटात काय पडणार?” 
एवढां बोलून ते थाांबले. परांतु आपण खाटीक नाही, असा त्याांनी चेहरा केला. 
 

नांतर कलकवयाचे सॉशलशसटर श्री. चतजी पुढे झाले. कलकवयाचा उच्चार करताना ते ‘क’चा 
उच्चार ‘कु’ करीत. म्हणजे ते सरळ ‘कलकुत्ता’ म्हणत. ते म्हणाले, “मला कुत्रयाचे ऑपरेिन नको शन 
काथ्याकूटही नको! माझा जो पेिा आहे, तो मला हवा. मी या रशियातील न्यायदानपद्धती पाहणार आहे. 
रशियात अन्यायाचे राज्य आहे, असां मी िार ऐकलां  आहे. तेव्हा मला कोटात घेऊन चला –” 
 

यानांतर मद्रासचे जॉन उठले. या जॉनच्या डोळयाांच्या पापण्या मांद गतीनां उघडझाप करीत. ते हसू 
लागले की त्याांच्या डोळयातून पाणी येई. ते म्हणाले, “मी एक कलावांत आहे. मी शपयानोवादक आहे. मला 
कुत्रयाचे ऑपरेिन पाहायची इच्छा नाही; कारण माझी पत्नी डॉक्टर आहे. आमच्या या शिष्टमांडळाची 
रचनाच मुळी स्क्लष्ट झाली आहे. मी आपला शपयानो ऐकणार, तुम्ही काहीही करा–” 
 

िवेटी माझी पाळी आली. मी म्हणालो, “मला िक्त या देिात िुटपाथनां भटकायचां आहे!” हे 
ऐकून त्या सवांनी एकमेकाांच्या तोंडाकडे पाशहलां . 
 

अखेर असां ठरलां  की ज्याला जे आवडेल ते त्यानां पाहावां. 
 

दुसऱ्या शदविी भारतीय दूत शनवासाचे शनमांत्रण आले. शतकडे आम्ही वळेेवर पोहोचलो. परांतु युवक 
प्रशतशनधी अजून येणार होते. मी दारातच िुटपाथवर थाांबलो. माझ्यापुढां रस्तादुरुस्तीचां काम चाललां  होतां. 
अवघी पाच माणसां ते काम करीत होती. पाच माणसां शन एक मोटार एवढांच. दुसरां काहीच नव्हतां. 
उकरण्याचां, माती भरण्याचां शन पूवीच डाांबर शवतळवनू काढण्याचां काम ती मोटार करीत होती. बाकीचे 
कामगार सूटबटू घालून देखरेख करीत होते. आमच्याकडील बड्या ऑिीसरासारखा त्याांचा थाट होता. 
शतथां सक्ती नव्हती. गुलाम नव्हते. मात्र ते यांत्रच त्या माणसाांचा गुलाम होऊन गुमान काम करीत होतां. 
 



भारतीय दूत शनवासात जाताच मन भारतीय जीवनाकडां धावलां . भारतीय सांस्कृतीनां बहरलां . घरची 
आठवण झाली. शजना चढून जाताच महात्मा गाांधी आशण पांतप्रधान नेहरू याांच्या प्रशतमाांचां दिवन झालां  आशण 
मुख्य दालनात जाताच आपण मॉस्कोत नसून शदल्लीत, मुांबईत कुठां तरी आपल्या देिात आहोत, असां 
वाटलां . तिी त्या दालनाची रचनाच केली होती. कोणत्याही देिाच्या व्यक्तीला शतथां जाताच आपण 
भारतीय दूत शनवासात आहोत याची चटकन जाणीव होईल असाच शतथला साज-सरांजाम होता. 
 

थोड्या वळेानां एक चमत्कार झाला. शनरशनराळया दारूचे प्याले भरलेले पात्र पाहुण्याांच्या 
घोळक्यातून शिरू लागले. त्या पाठोपाठ भारतीय कबाब आला आशण थोड्याच वळेात डोकी धडावगेळी 
झाली! म्हणजे कामातून गेली! माझां तर नक्कीच बेकार झालां ! 
 

त्या समारांभाला आम्ही, युवक प्रशतशनधी, मॉस्कोतील अव्वल दजाचे शवद्वान शन मॉस्को ॲकॅडमीचे 
काही शवद्वान सभासद हजर होते. तो शदवस माझा आनांदात गेला. अनेक भारतीय शमत्र मला त्या भारतीय 
दूत शनवासात भेटले. ज्याांच्याबरोबर मी अनेक सांकटातून गेलो, एका बांद खोलीत शदवस काढले, पुरीभाजी 
खाल्ली, ते मला मॉस्कोत भेटले. म्हणजे गळयात पडून हृदयात आनांदाचा सागर घेऊन भेटले. 
 

आशण तो अपार आनांद उरात घेऊनच मी रात्री लेशननग्राडकडे रवाना झालो. 
 

रशियामध्ये माझा प्रवास शवमानानांच िार झाला. रेल्वनेां िक्त एकदा लेशननग्राडला गेलो आशण पुढां 
अझरबैझानची राजधानी बाकूहून ब्लीसीपयंतचा मी रेल्वपे्रवास केला. नाही तर एरवी उठसूट पांख 
िुटल्याप्रमाणां मार भरारी, असा माझा क्रम झाला होता. 
 

लेशननग्राडला जातेवळेी आमची व्यवस्था उत्तम केली होती. एका कां पाटवमेंटमध्ये दोन पलां ग, स्वच्छ 
गाद्या, तिाच उश्या, चादरी, नळ, कां गवा, साबण, पावडर, रेशडओ, म्हणजे सारांच! शिवाय प्रवािाांची 
देखभाल करायला एक बाई होती. ती पे्रमळ बाई आपली मुलां  झोपली का याची आईनां चौकिी करावी तिी 
खपत होती. 
 

मला तो रेल्वपे्रवास कसासाच वाटला. मला पटकन बोरीबांदर स्टेिनची आठवण झाली. ती गदी, 
तो कोलाहल, ती धावपळ, त्या मारामाऱ्या, डब्यात ठासून भरलेली माणसां, त्याांचा गलका, शबथराशबथरी शन 
‘बोल, बांबादेवी जय’ हा सवव प्रकार माझ्या हाडीमासी शभनलेला! मी त्याला कसा शवसरू? तिापकैी त्या 
स्टेिनात काहीच नव्हतां. सवव काही िाांत िाांत वाटत होतां. िलाटावर जळकी काडी नव्हती. पेटती 
शसगारेट नव्हती. मग शबचारी शवडी कोठून येणार! त्या स्टेिनमध्ये एक तर पोस्टराांची जत्रा भरली नव्हती 
आशण जी होती ती स्वच्छ होती. त्यावरून मी कल्पना केली की, येथे थुांकू नये, असां पोस्टर लावताच त्यावर 
पान खाऊन थुांकणारा प्राणी या रशियातच नसावा. नाही तर हे इतकां  सुांदर पोस्टर घाटकोपरला एवढ्या 
आरामात काय राहातां! कधीच याच्या बत्तर बाळया झाल्या असत्या. पोस्टरवर मीनाकुमारीला शमश्या 
लावणाऱ्या आशण पृथ्वीराजच्या शमश्या भादरवणाऱ्या कलावांताांनी कधीच आपली कला दाखवली असती! 
 

गाडी सुरू झाली होती. लेशननग्राडकडे धावत होती. बाहेर अांधार होता. मी बाहेर पाहण्याचा प्रयत्न 
करून काहीच उपयोग झाला नाही. बाहेरचां काहीच शदसत नव्हतां. मला झोप लागत नव्हती. मी जॉनला 
बरोबर घेऊन बाहेर पडलो. गाडीत चालू लागलो. आपल्याकडच्या टी.सी.च्या ऐटीत शनघालो. परांतु सारी 



गाडी िाांत होती. काही लोक शनवाांत झोपले होते काही वाचीत बसले होते. कुठां पवयाचा खेळ चालला 
होता. मध्येच काहीतरी शवनोद होऊन हास्याचा स्िोट होत होता. परांतु उठबसणीचा खेळ कुठां शदसला 
नाही. बाकाखाली आराम नाही की सांडासात दडी मारलेला महाभाग नाही! सारांच शनराळां! जर या गाडीत 
गदीच नाही तर इथां शखिाला कात्री लावणारा कारागीर कसा असणार! याचा शवचार करीत मी एका 
डब्यात शिरलो. शतथांही सारां िाांत. मला टी.सी. हा प्राणीच शदसला नाही. ‘जय सौजन्य सप्ताह’ म्हणून 
प्रवािाांच्या टाळक्यात जोडा मारणारा सज्जन टी.सी. मला कुठांच भेटला नाही! 
 

मात्र एका प्रसांगानां मला स्तांशभत केलां . एका शखडकीजवळ एक सुांदर तरुणी बसली होती. शतची 
मान कलती होऊन ती काचेवर टेकली होती. शतने डोळे झाकले होते. ते डोळे न उमललेल्या कळीप्रमाणे 
बांद होते. शतच्यापढेु एक लहानसा पाळणा लोंबत होता शन त्या िुभ्र पाळण्यात एक लहानसा रशियाचा 
नागशरक शवसावा घेत होता. आईच्या कुिीत मनसोक्त शनद्रा घ्यावी तसा तो शनद्राधीन झाला होता. त्याला 
त्याच्या लेशननने सवव काही शदले होते. तो एक मशहन्याचा असावा. परांतु आतापासूनच रशियन सांघराज्य 
त्याची काळजी घेत होतां. त्याला प्रवासात एक सुांदर पाळणा शदला होता. कारण हाच बालनागशरक 
मोठेपणी आपल्या मातृभमूीसाठी िांभरदा मरणार याबद्दल सोशवएत सांघराज्याला खात्री होती. 
 

मी शिरून परत येऊन दार बांद करून पलां गावर पडलो. आशण लेशननग्राडचा शवचार करू लागलो. 
सकाळीच मी तेथे पोहोचणार होतो. तेथे जाताच मला प्रा. तलतयाना कातेलनना या बाई भेटणार होत्या शन 
त्याांच्यािी मी मराठी बोलणार होतो. कारण महाराष्ट्रापासून अक्षरिः हजारो मलैाांवर मराठी भाषेच्या 
शवकासासाठी, शतच्या वाढीसाठी मराठी भाषा रशियन मुलामुलींना शिकवण्यासाठी धडपडणारी ती बाई 
उद्याच आपणाला भेटणार याचा मला आनांद झाला होता. 
 

थोड्या वळेात कां पाटवमेंटच्या दारावर शटक् शटक् असा आवाज झाला. मी गडबडीनां दार उघडलां . 
एक माणसू दारात नम्रपणे उभा होता. त्यानां मला पाहताच अशभवादन केलां . त्यानां दारात एक मोठी पाटी 
ठेवली होती आशण त्या पाटीत अनेक प्रकारच्या दारूच्या बाटल्या भरल्या होत्या. त्यानां रशियन भाषेत दारू 
हवी का म्हणून शवचारले. नांतर आपल्याकडे कोणत्या प्रकारची शकती दारू आहे, याची यादी साांशगतली. मी 
मनात नमस्कार करून त्याला वाटेला लावला. शन मनात म्हटलां , जर का तू ही टोकरीभर दारू घेऊन 
मुांबईत शदसला असतास तर एकाच क्षणात तुझी वाट लागली असती! प्रथम तुझी कणीक लतबली गेली 
असती. मग तुझ्या मानेवरची ती कोटाची कॉलर पकडून आजपयंत जे पाच लाख तुरुां गात गेले आहेत, 
त्यात तुझी भरती झाली असती. जा! तू रशियात आहेस – 
 

मी डोळे शमटले. झोपण्याचा बेत केला. तोच रेशडओ कडकडला आशण भारताचे पांतप्रधान पां. 
जवाहरलाल नेहरूां चा आवाज कानी आला. ते राष्ट्रसांघाच्या सभेत भाषण करीत होते. त्याांचां ते भाषण 
कोणत्या रेशडओनां प्रके्षशपत केलां , ते मात्र समजलां  नाही. परांतु तो पशरशचत आवाज ऐकताच मन भरवकन 
शदल्लीत पोहोचलां  आशण मनाच्या वगेापुढां जगातील सवव वगे शनकामी आहेत, याचा त्यावळेी मला प्रत्यय 
आला. 
 
 

३. मॉस्को ते िेलननग्राड 
 



सकाळी लेशननग्राड येथे अनेक मांडळी आमच्या स्वागताथव हजर होती. िुले, कॅमेरा, टेशलस्व्हजन, 
वतवमानपत्र याांचे प्रशतशनधी याांनी गदी केली होती. त्यात आियाची गोष्ट म्हणजे, प्रोिेसर तशतयानाबाई 
आपल्या सवव मराठी शवद्याथ्यांसह खास मला घ्यायला आल्या होत्या. त्यापूवी ओळख असावी तद्वत सरळ 
माझ्यापढेु येऊन िुद्ध मराठीत शवचारपूस करू लागल्या. तेव्हा आपण लेशननग्राडमध्ये नसून मुांबईत 
असल्याचा मला भास झाला आशण एकापरी ते खरेही होते. कारण माझी ‘शचत्रा’ कादांबरी त्याांच्याच 
देखरेखीखाली रशियन भाषेत भाषाांतशरत झाली होती. त्या माझ्यािी मराठीत बोलत होत्या. आशण त्याांच्या 
शवद्यार्षथनी शनना शन िश्या ह्ा मराठी जपून बोलत होत्या. मी भोवती जमलेली सवव मांडळी शवसरून गुळाला 
मुांगळा डसावा तद्वत मराठी बोलणाऱ्या रशियन शमत्राांत गुांग झालो होतो. 
 

या तशतयानाबाई मराठी िुद्ध बोलतात, आशण मराठी बोलताना एखादा िब्द अडला तर – ‘त्याला 
काय म्हणतात’ म्हणून गांभीर होतात. या वळेी लकशचत त्या शखन्न होतात. परांतु इांग्रजी वा लहदीची मदत न 
घेता मराठीचाच आधार घेऊन त्या िब्दाची अडवणूक दूर करून मग हषवभशरत होऊन हसतात. तेव्हा 
त्याांचा चेहरा आनांदानां िुलतो. 
 

मी भारत सोडण्यापूवी आचायव अते्र याांनी त्याांना एक पत्र शदले होते, मी ते त्याांना शदले. तेव्हा तर 
त्याांचा आनांद शद्वगुशणत झाला. त्याांनी आचायांचां पत्रां वाचलां  आशण त्यात िवेटी प्रशणपात ही अक्षरे मला 
दाखवनू त्याांनी आचायांना सादर प्रणाम केला शन म्हणाल्या “तुमचे आचायव माझे गुरू आहेत!” या बाईांनी 
मराठी – रशियन िब्दकोि तयार केला असून, लौकरच रशियात अनेक लोक मराठी बोलताना शदसणार 
आहेत. 
 

त्या शदविी मी लेशननग्राड शवश्वशवद्यालयात गेलो आशण मराठीचा अभ्यास करणाऱ्या सवव 
शवद्याथ्यांिी चचा केली. तेव्हा मला आचायव अते्र याांची ‘चाांगुणा’ आशण ना. सी. िडके याांची ‘उद्याची बात’ 
या दोन कादांबऱ्या एका टेबलावर शदसल्या. आशण मला हसू आले. मराठीतील ही दोन टोकां  लेशननग्राड 
नगरात एकत्र आली होती. मी काां हसलो याचा गर्षभत अथव कुणालाच समजला नाही. मीही झाकली मूठ 
तिीच ठेवली. 
 

लेशननग्राड िहर मला िाांत शन आनांदी वाटले. मॉस्कोची पळापळा शतथे शदसली नाही. परांतु 
नगराची रचना भव्य शन सुांदर होती. िुलाांच्या ताटव्यापासून िूटपाथवरून पुस्तक वाचीत जाणारे तरुण-
तरुणी पाहून थोडा हेवा वाटला. लेशननग्राड िहरामधून वाहणाऱ्या नेव्हा नदीच्या काठानां अनेक चकरा 
मारून ज्या जहाजावर ऑक्टोबर क्राांतीचा प्रथम ध्वज उभारला ते जहाज पाहून आत्मा िाांत झाला. 
 

नांतर आम्ही त्या ऐशतहाशसक लवडसर पॅलेसमध्ये मुरकां ड शदली. तशतयाना कातेशनना ह्ा मजबरोबर 
होत्या. त्या मला प्रत्येक वस्तूचा अथव मराठीत समजावनू साांगत होत्या. त्याांचे मराठी शवद्याथी मजबरोबर 
लहडत होते. त्यामुळे माझा मराठीचा गोतावळा वाढला होता. 
 

केरेन्स्की सरकारला अटक झालेली खोली आशण प्रथम सोशवएत स्थापन झालेले स्थळ पाहून 
आम्ही कॉ. लेशनन याांच्या खोलीत प्रविे केला. तेव्हा मन शखन्न झाले. कारण इतकां  दूर येऊन तो ऑक्टोबर 
क्राांतीचा शपता तेथे नव्हता. परांतु त्याांची ती खोली तिीच सजीव होती. ती खोली, खुची, टेबल, टाक, दौत 
शन त्याांचा िोन ह्ा सवव वस्तू पाशहल्या, की कॉ. लेशनन आपल्या खोलीत शवश्राांती घेत असल्याच भास होतो 



आशण मन धावतच आतल्या खोलीत शिरते. परांतु शतथां कॉ. लेशनन शदसत नाहीत. त्याांचा तो पलां ग एकटाच 
त्याांची वाट पाहत असल्याचे पाहून मन काळवांडते. डोळे भरून येतात शन कॉ. लेशननची खोली पाशहली 
यातच समाधान मानाव ेलागते. 
 

खरे म्हणजे, रशियन माणूस हा इशतहासशप्रय आहे. जुना इशतहास तो जतन करतो. नवा शनमाण 
करतो आशण नवा इशतहास डोळयात तेल घालून जपतो, याची मला तेथे प्रचीती आली. 
 

लेशननग्राड िहरापासून काही अांतरावर एक उद्यान आहे. त्याचे रशियन नाव मला आठवत नाही. 
मी त्याला ‘िाांशतउद्यान’ म्हणत होतो. एकोणीसि ेबेचाळीस साली नाझी आक्रमकाांनी लेशननग्राडला वढेा 
शदला, तेव्हा उपासमारीने आशण लढाईत जे हजारो नव्हे लाखो लोक मरण पावले त्याांचे ते एक महान 
स्मारक आहे. कडेवर मूल घेऊन एक स्त्री असून, समोर कॉ. लेशनन उभे आहेत. मागे दगडावर 
लेशननग्राडसाठी मरणाऱ्या वीराांची नाव े कोरली आहेत. िुलझाडाच्या ताटव्यात चार िूट उांचीचे चबुतरे 
उभे असून, त्यावर िक्त ‘एकोणीसि ेबेचाळीस’ अिी अक्षरे शदसत आहेत आशण पशहल्याच प्रविेद्वाराजवळ 
एक अस्ग्नकुां ड धगधगत आहे. ती आग आज शकत्येक शदवस जळत असून, जगाच्या अांतापयंत जळणार 
आहे. ती आग म्हणजे महान लेशननग्राडसाठी, रशियन भशूमसाठी, समाजवादासाठी ज्याांनी प्राण अपवण केले 
त्याांची स्मृती आहे. 
 

त्या उद्यानात हजारो लोक िुले घेऊन येतात आशण त्या अस्ग्नकुां डापुढे उभे राहून ‘तुम्ही 
ज्याकशरता मेला, त्यासाठी आम्ही जगत आहोत,’ असेच जण ूम्हणत असल्याचा भास होतो. 
 

शकत्येक म्हातारी माणसां त्या अस्ग्नकुां डासमोर उभी राहून छातीवर कु्रसाची खूण करताना मला 
शदसली. शतथे गेले की माणसाला थट्टामस्करी आठवत नाही. युद्धाची चीड, युद्धाचा दे्वष यात माणसू 
गुरिटून जातो. कारण लेशननचे नाव धारण करणाऱ्या त्या नगराला नाझीचे पाय लाग ूनयेत म्हणून ज्या 
लाखोंनी प्राण अपवण केले, त्याांचे ते महान स्मारक आहे, म्हणूनच ते उद्यान, ती आग डोळयापढूुन हलत 
नाही. जी युद्धशवरोधी आग आज रशियन मानवाांच्या हृदयात अखांड जळत आहे, त्याचे ते उद्यान म्हणजे 
एक प्रतीकच आहे. 
 

नांतर आम्ही लेशननग्राडचे म्युशझयम पाशहले. शतथां हजारो वषांच्या वस्तू सलामत आहेत. श्रीमती 
तशतयाना कातेशनना या मला प्रत्येक वस्तूशवषयी मराठीत समजावनू साांगत होत्या. सम्राट चांद्रगुप्तापासून 
आजपयंतची सवव भारतीय नाणी मला तेथे शदसली. खास मराठी तलवार शन पट्टा ही हत्यारां त्या शठकाणी 
पाहून आियव वाटले. याच शठकाणी शटपू सुलतान याांची एक तलवारही आहे. 
 

याच नगरात मला कॉ. पी. ए. बारशनकोव भेटले. माझे दुभाषी म्हणून त्याांची योजना झाली होती. 
याांनी तुलिीरामायणाचा गद्यात रशियन अनुवाद केला असून, तो आता छापत आहे. ते लहदीचे पांशडतच 
आहे. ते माझे दुभाषे म्हणून जेव्हा माझ्याबरोबर शनघाले, तेव्हा मला आनांद झाला. हे बारशनकोव 
सावलीसारखे माझ्या मागे असत. मी लहदीत िब्द उच्चारताच त्याचा रशियन अनुवाद होई आशण आपण 
रशियन बोलत असल्याचा मला भास होई. 
 



तारीख एकवीस रोजी स्टाशलनग्राडला जाण्यासाठी तारीख वीस रोजी आम्ही मॉस्कोत दाखल 
झालो. तेव्हा कॉ. बारशनकोव हे माझ्या मागेच होते. 
 

मॉस्कोत ‘सोशवएत स्काय’ हॉटेलात शिरताना मला एक ओळखीचा गृहस्थ भेटला. त्याने मला 
अडवनू शवचारले : 
 

“तुम्हाांला रशियन येतां?” 
 

“नाही.” मी उत्तर शदले. 
 

“मग भाषेची मोठी अडचण आहे,” असे म्हणून त्याने माझी कीव केली आशण मी म्हणालो– 
 

“मला भाषेची मुळीच अडचण नाही–” 
 

माझ्या या बोलण्याने तो इसम चमकला. म्हणाला, 
 

“तुम्हाांला रशियन कळत नाही आशण भाषेची अडचणही नाही, याचा अथव–?” 
 

तेव्हा मी म्हणालो, 
 

“माझ्याकडे दोन शजभा असून, त्याांपैकी एक लहदी आहे शन दुसरी रशियन आहे. जी लहदी जीभ 
आहे, ती माझ्याजवळ असून, रशियन जीभ मी कॉ. बारशनकोव याांच्याकडे शदली आहे-” हा माझा भयांकर 
खुलासा ऐकून तो इसम कावराबावरा झाला शन हसू लागला. रशियन माणूस शवनोदशप्रय असल्याचे मला 
त्यावळेी कळून आले. 
 

तारीख वीस रोजी मॉस्को पाहणे, लेखक सांघाला भेट देणे शन रात्री एका जाहीर सभेला हजर 
राहणे एवढीच कामे होती. आम्ही मॉस्को पाहत पाहत िवेटी काही वस्तू खरेदी केल्या. मी काही खेळणी 
घेतली आशण एक कॅमेरा घेतला. टॅक्सी केली आशण बारशनकोवला घेऊन लेखक सांघाकडे गेलो. दारात 
टॅक्सी सोडली. आशण त्या टॅक्सीतून माझा कॅमेरा पळाला हे मला कळले नाही. अध्या तासानांतर मला 
उमजले की कॅमेरा शन खेळणी गेली. मग धावपळ झाली. परांतु सोशवएत देिात टॅक्सीचे खास रेशडओ स्टेिन 
असून, बहुतेक टॅक्सीत रेशडओ, िोन असतो. आम्ही लगेच टॅक्सी रेशडओला िोन केला. तेव्हा उत्तर आले 
की, रात्री नऊ वाजता तो कॅमेरा ‘सोशवएत स्काय’ हॉटेलवर येईल. आशण याच वळेी टॅक्सी ड्रायव्हर तो 
कॅमेरा घेऊन माझ्याकडे धावत आला. त्याला अजून रेशडयोने कळवले नव्हते. तो कॅमेरा घेऊन मी सुटकेचा 
शनःश्वास टाकला. माझ्या दृष्टीनां तो प्रकार मोठा नाट्यमय असाच होता. तो माझ्या मनावर कोरला गेला. 
रशियन माणूस यांत्राचा गुलाम नसून यांत्रच त्याच्या अधीन आहे. 
 

आशण जेव्हा मी दुसऱ्या टॅक्सीतून मतै्रीभवनाकडे शनघालो, तेव्हा टॅक्सी रेशडओ साांगत होता : 
“तवारीि – ८०८३ भारतीय पाहुण्याचा कॅमेरा ‘सोशवएत स्काय’ हॉटेलात पोचवा.” त्या वळेी तो कॅमेरा 
माझ्या गळयात होता. आशण याच वळेी कॉ. बारशनकोव याांनी अनुवाशदत केलेले रामायण िरारी झाले होते. 



त्यामुळे बारशनकोव बैचैन होऊन टॅक्सीतून उडी मारण्याचा शवचार करीत होते आशण भारतीय 
तुलसीरामायण मॉस्कोत बेपत्ता झालेले पाहून मी पोट धरून हसत होतो. 
 
 

४. िाि ताऱ्याखािी 
 
चौदा सप्टेंबर एकोणीसि े साठच्या सकाळपासूनच मॉस्को िहरात माझा िेरिटका सुरू झाला होता. 
आपला तो साहेबी पोषाख मी दुमडून कपाटात कोंबला होता. आशण शसल्कचा सदरा, पायजमा, कोल्हापुरी 
जरीच्या वहाणा, अिा देिी थाटात गॉकी रोड या शविाल राजपथानां चालत होतो. समाजवादाचे यि शन 
मॉस्कोची माणसां किी आहेत? या दोन प्रश्नाांची उत्तरां मी िोधीत होतो. भव्य राजमागव, रेखीव इमारती, 
माळेत मोती ओवल्याप्रमाणे रस्त्याच्या दुतिा उभी असलेली झाडां आशण तीही एका जातीची, एका वयाची 
आशण समान उांचीची. मध्ये िूटपाथ. त्याांच्या आत िुलझाडाांचा सुांदर ताटवा. तोही मलैच्या मलै लाांबीचा. 
हे सारे पाहून शन पल्लेदार, स्वच्छ, आरिासारखे रस्ते पाहून मॉस्कोचे वैभव त्या रस्त्यावर नम्र उभे 
असल्याचा भास झाला शन डोळे िुलपाखराने एखाद्या बागेत शभरशभराव ेतसे नाच ूलागले. 
 

तेथे ठायी ठायी शसगारेटची राख टाकण्याची सोय आहे. पाहाव ेशतथे सुांदर कुां डी उभी असते शन ती 
कुां डीही मॉस्कोची िोभा वाढवते. आजूबाजूला शसगारेटचे थोटूक, जळकी काडी, याांपकैी काहीच शदसत 
नव्हते लकवा कागदाचा कपटा लकवा शचमूटभर धूळ शतथां शमळणे मुष्ट्कील आहे. मी त्या वस्तू पाहण्याची 
खटपट करीत होतो शन त्याच मला सापडत नव्हत्या. कारण जळकी काडी त्या रस्त्यावर टाकायची नाही, 
असा मॉस्कोच्या माणसाांनी पणच केला आहे. जी माणसां आपल्या राजमागावर इतकां  पे्रम करतात ती 
आपल्या देिावर शकती पे्रम करीत असतील, याची कल्पनाच करवत नाही! 
 

ज्यानां दशलताांचे साशहत्य शन साशहस्त्यक शनमाण केले आशण जो सोशवएत साशहत्याचा शपतामह 
मानला गेला त्या महान गॉकीचां नाव धारण करणारा तो गॉकी पथ गॉकीइतकाच भव्य आशण शनमवळ शदसत 
आहे. आजही तो आपल्या मॉस्को नगरीची िोभा शद्वगुशणत करीत आहे. 
 

रशियात कलावांताला शकती मान आहे, याची तर शतथां पदोपदी प्रचीती येते. रशियन महान 
साशहस्त्यकाांना रशियन लोकाांनी अजरामर करून ठेवले आहे. शकत्येक मागांना, चौकाांना, कलावांताांची नावां 
शदली आहेत शन त्याांचे भव्य पुतळे उभे केले आहेत. त्याांचां साशहत्य आशण इशतहास या दोन गोष्टी अगदी 
हातात हात घालून जागोजाग उभ्या आहेत. टॉलस्टॉय, पुष्ट्कीन, गॉकी, मायाकोवस्की, ही नावां सजीव 
झाली आहेत. 
 

मॉस्को िहरात मला एक मोठा पेच पडला. आशण तो म्हणजे त्या माणसाांची धावपळ. ही माणसां 
अिी पळतात का? ती सुांदर, नम्र आशण िहाणी माणसां सारखी पळत होती! धाव धावनू रस्ते ओलाांडीत 
होती. त्या पळण्यात कष्ट नव्हते. जबरी नव्हती. तर उत्साह ओसांडत होता. पण त्या पळण्याचां मला कारण 
कळत नव्हतां. म्हातारे, तरुण, मुलगे, मुली सारेच पळताना शदसत होते. आशण त्याचां कारण हुडकीत मी 
शिरत होतो. 
 



मॉस्कोचे रस्ते ओलाांडताना मीही मॉस्को नागशरकाांच्याप्रमाणे धाव ूलागलो. आशण ते पाहून चाणाक्ष 
मांडळी गालात हसू लागली. परांतु पळताना माझी पशरस्स्थती नाजूक होत असे. कारण मॉस्कोत सवव वाहने 
उजवीकडून चालतात. मला डावीकडून चालणे ठाऊक! त्यामुळे घोटाळा होत होता. परांतु गॉकी मागावरच 
वाहतूक शनयांत्रण करणारे पोलीस दोन्हीकडची वाहतूक बांद करून मला मागव देत. कारण मॉस्कोच्या 
राजपथावर मी स्वगववासी होण्याचा सांभव अशधक होता. शिवाय मी त्याांचा पाहुणा होतो. 
 

काही खवचट मॉस्कोकराांनी “तुम्ही का पळता?” असा प्रश्न शवचारला आशण मी खवचट उत्तर 
शदले, “तुमची एखादी मोटार मोडेल म्हणून मी पळतोय!” 
 

सतरा सप्टेंबरला आम्हाांला भारतीय वशकलातीने पाटी शदली. त्याच वळेी जागशतक युवक 
सांघटनेची मॉस्कोत सभा होती. त्यामुळे अनेक देिाांचे युवक त्या पाटीला हजर होते. भारतीय वशकलातीने 
दखल घेतली आशण श्री. थान याांनी आमची शवचारपूस केली तेव्हा बरे वाटले. 
 

पशहल्याच शदविी मॉस्कोत मला एक शमत्रलाभ झाला. त्याचां नाव शलओशनद. हा उत्तम िोटोग्रािर 
आहे. सहा िूट उांची, गोरा रांग, सुदृढ देह, तरतरीत चेहरा, पाणीदार शनळे डोळे. अांगात सुांदर कपडे, वर 
करड्या रांगाचा ओव्हरकोट, खाांद्याला बॅटरी, गळयात कॅमेरा अिा घाटात शलओशनद मला भेटला शन त्याच 
क्षणी माझा शमत्र झाला. आम्हा दोघाांनाही पोटापुरतां इांग्रजी येत होतां. आशण इांग्रजीची वाट अडली की आम्ही 
कथकली पद्धतीच्या खुणा करून मागव काढीत होतो. जेव्हा आम्हाांवर खुणा करायची पाळी येई, तेव्हा आम्ही 
मुक्याप्रमाणे खुणा करून स्वतःच हसत होतो. 
 

मॉस्कोत मला जे शमत्र शमळाले, त्यात िोटोग्रािर, मोटार ड्रायव्हर, बागेत काम करणारे, 
हॉटेलमधील मुली, शलफ्ट चालवणाऱ्या वृद्ध बाया आशण अिा या शमत्राांकडूनच मला रशियन माणसाांचा 
आत्मा समजला. 
 

प्रथम मॉस्कोची माणसां पळतात का, या प्रश्नाचा शनकाल लागला. त्यासाठी मी अनेक पळणाराांच्या 
पाठी पळून, त्याांना अडवनू, त्या पळण्याचे कारण शवचारले. शकत्येकाांना समोर पाहून अडवले. अगदी सवव 
वयाच्या व्यक्तींना रोखून आपला प्रश्न शवचारला, “तुम्ही पळता का? 
 

आशण त्या चाणाक्ष माणसाांनी हसत उत्तर शदले. त्या उत्तरामधून एक अथव शनष्ट्पन्न झाला की – 
 

“आम्हाांला आमची सप्तवार्षषक योजना लवकर पूणव करायची आहे.” 
 

हे कारण ऐकून मी चशकतच झालो. ती सुांदर, नम्र, सभ्य माणसां शवचारीही आहेत, हे मला कळून 
चुकलां . समाजवादाचे यि त्या जनतेच्या शवचारात अगदी खोल आहे. शतथां प्रत्येक मानव आपलां  पाऊल 
देिशहताथव टाकीत आहे. त्याला भशवष्ट्याची आस लागली आहे. तो सुखासाठी, िाांततेसाठी, एकही क्षण 
वाया दवडीत नाही. म्हणून नम्रता, सभ्यता, शतथे िुलाप्रमाणां िुलत आहे. सुखाचा सुगांध सववत्र दरवळत 
आहे. 
 



या जनतेनां गेल्या चाळीस वषांत अपार त्याग केला आहे. रक्त, अश्र ूशन घाम गाळून समाजवादाची 
प्रशतष्ठा वाढवली आहे शन ती राखली आहे ती जनता रणात रणपांशडत आहे. आक्रमकाच्या गुहेत शिरून 
त्याचा शतने चुराडा केला आहे. पण तो रणात. एरव्ही ती जनता िाांततापे्रमी आहे. 
 

शलओशनदच्या खाांद्यावर हात टाकून मी लाल चौकातून के्रमशलनकडे जात होतो. मी तोंडात 
शसगारेट धरली होती, पण शखिात काडी नव्हती. म्हणून तिीच शसगारेट ओठात दाबनू ढेंगा टाकीत होतो. 
पुढून एक गृहस्थ आला. त्यानां जवळ येताच िरवकन काडी ओढून माझ्या शसगारेटला लावली. असां होईल, 
याची मला मुळीच कल्पना नव्हती. 
 

“तुम्ही भारतीय?” त्या गृहस्थानां शवचारले. आशण त्याचे आभार मानून मी हो म्हणताच तो गळयात 
पडला, म्हणाला– 
 

“तुमचे नेहरू कसे आहेत?” 
 

“अगदी ठणठणीत.” मी उत्तर शदलां , “ते आज यूनोत बोलत आहेत–” 
 

हे ऐकून तो हषवभशरत झाला. तो नेहरूां ना धन्यवाद देत शनघून गेला. सोशवएत देि म्हणजे नेहरूां वर 
पे्रम करणाराांचा देि आहे. शतथे नेहरूां शवषयी शनताांत आदर आहे. 
 

लाल चौकाच्या वरच्या बाजूस एक जुने चचव आहे. त्याची स्स्थती खांबीर असून, ते लाल चौक आशण 
के्रमशलन याांची िोभा वाढवीत आहे. शकत्येक भाशवक त्यात जातात. काही मांडळी त्या चचवकडे पाहून 
आपल्या छातीवर कु्रसाच्या खुणा करताना मी पाशहली. यावरून शतथां भाशवकाांच्या भावना मुक्त आहेत. 
 
मी चालत चालत शलओशनदला प्रश्न केला, 
 

“तुमचां वय शकती?” 
 

“एकवीस-” त्याांनी उत्तर शदलां . 
 

“काम काय करता?” 
 

“िोटो–” असां म्हणून त्यानां कॅमेरा पुढे केला. 
 

“वडील काय काम करतात?” या माझ्या प्रश्नानां तो गांभीर झाला. हृदयात कळ उठावी तसा तो 
शदसू लागला. त्याच्या हसऱ्या शनळया डोळयात शवलक्षण गांभीर भाव तरळला. तो मोजक्या िब्दाांत म्हणाला, 
 

“सातेजी, माझे वडील सोशवएत देिाचां रक्षण करता करता आघाडीवर मारले गेले–” 
 



“गेल्या महायुद्धात?” मी शवचारले आशण त्यानां मानेनां होकार शदला. त्यावळेचा त्याचा तो चेहरा शन 
त्यावरचा तो भाव पाहून माझां अांतःकरण भरून आलां . 
 

“तर मग तुम्ही वीरपुत्र आहात–” मी उद्गारलो आशण शलओशनद हसला. वडील मारले गेले, 
तेव्हा माझा शमत्र तीन वषांचा होता. आपला जन्मदाता कसा होता, हे त्याला ठाऊक नव्हते. आता 
वशडलाांचा िोटो पाहून त्याला शपतृदिवन घडते. 
 

“लग्न झालांय का?” मी त्याांची गांभीरता एकदम उडवनू शदली आशण माझा हेतू सिल झाला. 
स्वारी खुदकन हसून उत्तरली, 
 

“लग्न झालां  नाही, पण लौकरच होणार आहे–” 
 

“म्हणजे शनशित झालां  आहे?” 
 

“नक्की झालां  आहे–” तो म्हणाला, “थोड्याच शदवसात मी चतुभुवज होणार–” 
 

“तुझी भावी पत्नी किी आहे?” मी मुद्दाम शवचारले आशण तो आनांदानां मोहरला. बोलू लागला, – 
“सातेजी, माझी पत्नी िार िार सुांदर आहे, तिीच ती गुणी आहे. माझां भाग्य थोर म्हणूनच ती मला 
शमळाली आहे...” 
 

त्याच्या िब्दाांतून शनमवल गांगा वाहत होती. कृशत्रमपणाचा लवलेि नव्हता. तो अांतःकरणापासून 
आपल्या भावी पत्नीचां वणवन करीत होता. त्यावरून त्याच्या मनाची मला कल्पना आली आशण तो बोलतच 
होता- 
 

“शतच्याशवषयी मी िब्दानां साांग ूिकत नाही–” 
 

“पुरे, पुष्ट्कळ साांगनू टाकलेस–” मी त्याची थट्टा केली. रशियन तरुणाांत वैिल्य आलां  असून, 
त्याांच्यात लैं शगक शवकृती बोकाळली आहे, असा काही महाभाग आरोप करतात. त्याला शलओशनद लाल 
चौकात जण ूउत्तरच देत होता. 
 

“खरांच, तुझ्या भावी पत्नीवर तुझां पे्रम आहे?” हा माझा प्रश्न ऐकून पुन्हा तो गांभीर झाला आशण 
गप्पकन आपल्या हृदयावर हात ठेवनू “होय” म्हणाला. 
 

रशियन तरुण पे्रमाला िारच पशवत्र मानतो. मांगल मानतो. त्याची साक्ष तो हृदयावर हात ठेवनू 
देतो आशण दुसरी कसली िपथ हवी आहे? हृदय तेच सवात पशवत्र असतां. हृदय हाच देव आहे रशियात. 
 

“िोटोग्रािी करून तुमचा सांसार चालणार का?” हा प्रश्न ऐकून तो हसत सुटला. माझी कीव 
करीत म्हणाला, 
 



“इथां समाजसत्तावाद आहे शन त्यानां आम्हाांला जगण्याची िाश्वती शदलेली आहे, हे तुम्ही शवसरता 
सातेजी –” 
 

िवेटी घात झालाच! आपलां  अज्ञान उघड होऊ नये म्हणून मी िार काळजी घेत असता वरील 
प्रश्न शवचारून चूक केली. पुनः तिी चूक करायची नाही, असा मी त्याच जागी शनिय केला. 
 

मॉस्कोत मी आपलां  पशहलां  भाषण मराठीत केलां . तेव्हा दोन दुभाषे माझ्या मागे उभे होते. मराठीचां 
इांग्रजी शन इांग्रजीचां रशियन होऊनच ते श्रोत्याांच्या कानात शिरणार होतां. शिवाय पुढां बसलेले श्रोतेही बडी 
मांडळी होती. मी मराठीत बोलणार हे ऐकून त्याांनाही आनांद झाला शन मी आरांभ केला. 
 

“कदाशचत मराठीत होणारे हे भाषण ऐकण्याची तुम्हाांवर ही पशहलीच वळे आली असावी. परांतु 
भारतात महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. त्या राज्यात साडेतीन कोटी लोक मराठी बोलतात शन ती माणसां 
तुमच्यासारखीच नेक, झुांजार आहेत. तुमचा अिानासी भारतात गेला होता, पण त्याचां पशहलां  पाऊल 
माझ्या मराठी धरणीवर, महाराष्ट्र राज्यात, शिवाजी राजाच्या मातृभमूीत पडलां  होतां – त्या राज्याच्या 
मराठीत मी बोलतोय....” 
 

भाषण सांपताच माझ्यावर कॅमेऱ्याांची मुरकां ड पडली. याच गदीत मला एक प्रोिेसर एव्गेनी चेशलिवे 
भेटले. ते आता शिवाजीमहाराजाांचां चशरत्र रशियन भाषेत शलहीत आहेत. त्यासाठी त्याांनी महाराष्ट्राची एक 
सिर केली आहे. ते उत्तम लहदी बोलतात. पुणे िहराच्या बऱ्याच गल्ल्या त्याांच्या ओळखीच्या आहेत. 
सदाशिव, िशनवार, शिवाजीनगर ही पुण्यातील नावां ते उच्चारू लागले, तेव्हा माझी पाचावर धारण बसली. 
जर या प्रोिेसर महाियाांनी मला शजलब्या मारुतीची खुिाली शवचारली तर मी काय साांग?ू या शवचारानां 
माझा चेहरा एकदम पडला आशण मी शवषयाला कलाटणी शदली. जेव्हा त्याांनी मला शिवाजी 
महाराजाांशवषयी काही प्रश्न शवचारले, तेव्हा मी म. म. पोतदार, प्रा. न. र. िाटक, आचायव अते्र ही नावां पुढां 
करून स्वतःचा बचाव करून घेतला आशण त्याच वळेी मला कळून चुकले की हे मॉस्कोचे नागशरक शवचारानां 
मुांबई, पुणे, शदल्ली या आपल्या िहरातच वावरत आहेत. त्याांनी लो. शटळक, पां. नेहरू याांची चशरत्रां प्रकाशित 
केली असून, लौकरच शिवाजी महाराजाांचां चशरत्रही ते प्रकाशित करणार आहेत. टागोरसाशहत्य तर सववत्र 
वाचलां  जातां. रामायण, महाभारत या ग्रांथाांचा पूवीच अनुवाद झाला आहे. 
 

अिा मानवाांत लहडताना, त्याांच्यािी बोलताना, जो आनांद प्राप्त होतो, जो शवनोद अवतरतो, तो 
अनुभवण्यासाठी मॉस्कोतच जाव े आशण त्या लाल ताऱ्याखाली उभां राहून तो आनांद लुटावा. तसां भाग्य 
मला लाभलां . म्हणूनच मी त्या लाल ताऱ्याखाली उभा राहून तो आनांद अनुभवला. 
 
 

५. बाकूकडे 
 
स्टाशलनग्राडकडे पाहून आम्ही अझरबैझानची राजधानी बाकू या िहराकडे शनघालो होतो. सकाळी सात 
वाजता शवमान उडालां  होतां शन तब्बल शदवसभर ते आकािातून भ्रमण करणार होते. मी शखडकीजवळ बसून 
धरणी पाहत होतो. परांतु ढगाच्या पडद्यातून शतचां दिवन होत नव्हतां. 
 



शिष्टमांडळाचे एक सभासद चतजी झोप काढीत होते. दुसरे पुष्ट्कराज भट प्रभावीत होऊन सोशवएत 
देिावर चचा करीत होते. डॉ. दयालू आराम करीत होते. कॉ. बारशनकोव काहीतरी वाचत होते. मद्रासचे 
जेकब जीम उठून माझ्यािजेारी येऊन बसत म्हणाले, 
 

“साठेजी, पालम शवमानतळावर तुम्ही शदसला तेव्हा, हा माणूस मूखव असावा असा आमचा अांदाज 
होता. पण ती चूक होती, असां आता शसद्ध झालां  आहे. कारण या देिात तुमचा गोतावळा मोठा असून, खरांच 
तुम्ही लेखक आहात यात िांका नाही. शिवाय तुमची भाषणांही अगदी िायरब्रडँ होतात, त्यानां मला िार 
िार आनांद होतोय. परांतु माझां शगटार बेपत्ता होणार हे तुमच भाकीत बरोबर नाही–” 
 

मी म्हणालो, “हा सोशवएत देि आहे. इथां अिक्य असां काहीच नाही. शिवाय हा माणसाांचा देि 
आहे. शजथां रामायण िरारी होतां, शतथां शगटार काय करणार–” 
 

हे ऐकून जेकबचा चेहरा पनुः उतरला. तो म्हणाला, “ठीक आहे. पण शगटार गेल्याचा आनांद 
तुम्हाांला शमळणार नाही–” असां म्हणून त्याांनी आपल्या शगटारावर नजर टाकून नांतर डोळे झाकले. 
 

आशण माझ्या डोळयाांपुढां प्रसांग तरळू लागले. आपण रशियात काय काय पाशहलां , याची एक 
माशलकाच डोळयाांपुढून सरकू लागली. 
 

रशियात मी नवी सृष्टी पाशहली. एक नवा समाज पाशहला. समाजवादाच्या सावलीत वाढलेली मुलां  
शन िुलां  पाशहली. जर मी सोशवएत देि पाशहला नसता तर माझ्या जीवनात एक िार मोठी पोकळी राहून 
गेली असती. 
 

मी अनेक िाळा-कॉलेजां शन शवश्वशवद्यालयां पाशहली. अनेक शवद्याथ्यांिी बोललो. मला अनेक 
मास्तर भेटले. मी दवाखाने पाशहले आशण सामुदाशयक ितेीही पाशहली. या दरम्यान मला अनेक अनुभव 
आले. एका िाळेत मला एक शिक्षक भेटला. तो शदसण्यात भोळा शदसला. त्याला मी सहज प्रश्न केला, 
“तुमच्या देिात शनरक्षरतेचे प्रमाण शकती आहे?” 
 

तेव्हा तो भोळा शदसणारा शिक्षक गांभीर मुद्रा करून म्हणाला, “असेल की सात टके्क–” 
 

“हे सात टके्क अडाणी का राहून गेले?” मी दुसरा सवाल टाकला आशण ते महािय आपली 
गांभीरता वाढवनू म्हणाले, “हे सात टके्क लोक अडाणी आहेत त्याचां कारण त्याांना चालता येत नाही. काही 
लोक पाळण्यात आराम करीत आहेत; तर काही आईच्या पोटात आहेत–” 
 

हा जबर खुलासा ऐकून मी चाट पडलो शन एकदम हसत सुटलो, पण खरां म्हणजे माझी चूक झाली 
होती. याची जाणीव होताच माझा नूर पालटला. मी म्हणालो, “अहो, मी थट्टा केली–” 
 

ते गृहस्थ नम्रपणे म्हणाले, “मग मी काय म्हणतोय, मीही थट्टा केली.” मग आम्ही दोघेही खूप 
हसलो. अगदी मनमुराद हसलो. 
 



रशियात शिक्षणाची नदीच वाहत आहे. आशण माणसाांना शवदे्यचां वडे लागलां  आहे. म्हणूनच प्रगतीनां 
त्याांचा पदर धरला आहे. िुलां , मुलां , िळां  शन माणूस समान पातळीवर असून शतथां जीवनात मुळीच शवसांगती 
उरलेली नाही. 
 

मुक्त माणसां, स्वायत्त माणसां आशण कष्टाळू माणसां याांचा तो देि आहे. शतथां दाशरद्र्य नावाला 
उरलेलां  नाही. चाळीस वषांत समाजवादानां त्या देिात अमरापुरी शनमाण केली आहे. ती नवी दुशनया 
सारखी िुलत आहे. रोज शतला नवा बहर येत आहे. 
 

घरातील घाण ऐन रस्त्यावर आणनू ओतणारा त्या देिात एकही नाही. एवढेच नव्हे तर रस्ते 
म्हणजे आपले वैभव समजून त्यावर जळकी काडी देखील ते लोक टाकीत नाहीत. देिातील प्रत्येक वस्तू 
त्याांच्या मालकीची आहे. म्हणूनच ते शतची काळजी घेत असतात. मॉस्कोतील गॉकी मागावर घाण करणे 
म्हणजे देिाची अप्रशतष्ठा करण्याचे पाप समजले जाते. स्टाशलनग्राड येथील स्मारकाशवषयी अपउच्चार 
काढणे त्याांना रुचत नाही. कॉ. लेशनन आशण स्टाशलन ही नावां त्याांना िार िार शप्रय आहेत. ते त्याांचे 
वीरपुरुष आहेत. लेशनन हे नाव ते िार जपून उच्चारतात. 
 

मी जर रशियन प्रगतीचे आकडे जमवले असते तर मला वाटते, एक डोंगरच उभा झाला असता. 
म्हणून आकड्याांची वाट धरली नाही. िक्त पाहत होतो. जपून बोलत होतो. मी समाजवादाचां यि पाहत 
होतो शन अपयिही हुडकीत होतो. ऐश्वयाबरोबर दाशरद्र्यही मी िोधीत होतो. परांतु मला ते दाशरद्र्य शदसत 
नव्हते. दाशरद्र्य हे दडत नसतां. 
 

एखादी लबाड सत्ता डोंगराएवढे सत्य दडव ूिकेल, परांतु शतला दाशरद्र्य हे मुळीच दडवता येणार 
नाही, असां माझां मत आहे शन ते खरे आहे; असा माझा दावा आहे. 
 

कारण दाशरद्र्य हे िार कू्रर असते शन ते नग्न असते. त्याच्या खुणा माणसाच्या मनावर, हृदयावर 
शन चेहऱ्यावर िुद्ध उमटलेल्या शदसतात. त्या दडणे िक्यच नाही. शिवाय दाशरद्र्याच्या त्या खुणा 
माणसाच्या वस्त्रावर उमटलेल्या असतात. त्या म्हणजे कपड्यावरची जुनी शठगळां शन िाटक्या कापडाांना 
घातलेले टाके ह्ा होत. मला वाटते, या खुणा कुणीच दडव ूिकणार नाही. 
 

मी रशियात या खुणा पाहाण्याची पराकाष्ठा करीत होतो. परांतु अखेरपयंत मला शठगळां  लवलेले 
कापड कुणाच्या अांगात शदसले नाही. म्हणूनच मी शनभवयपणे साांग ू िकतो की, सोशवएत सांघराज्यात 
दाशरद्र्याचे नावही उरलेले नाही. महान ऑक्टोबर क्राांतीनां तो कू्रर िब्दच शतथां जाळून टाकला आहे. 
म्हणूनच त्याांच्या प्रगतीची भरारी गगनाला शभडत आहे. 
 

मी पुतळे, िाळा व अनेक बागा पाशहल्या. मला सववत्र शिक्षण शदसले. जागोजाग जे पुतळे उभे 
आहेत, ते सुद्धा एक प्रकारे शिक्षणच देत आहेत. शनकामी वस्तूांचे शतथे शवनाकारण प्रदिवन केलां  जात नाही, 
असांच माझां मत झाले. त्या देिात प्रत्येक वस्तू म्हणजे जीवनाचा अलां कार असते. 
 
 



बाकूकडे शनघालेले आमचे शवमान जेव्हा कास्पीयन समुद्रावर आलां , तेव्हा मी खाली पाशहलां . सारी 
धरणी शहरवी असावी तसां दृश्य शदसलां . आम्ही कास्पीयन समुद्र ओलाांडला आशण बाकू आल्याची वदी 
शमळाली. पट्टा लावा, अिी लाल पाटी शदसू लागली. तो सांपूणव शदवस आम्ही शवमानात म्हणजे आकािात 
काढला होता. अांतराळातील अखांड दाबानां डोकी सुन्न झाली होती आशण भलताच थकवा आला होता. 
केव्हा एकदा या शवमानातून बाहेर पडतो, असां सवांनाच झाले होते. अगदी कां टाळा आला होता. 
 

शवमान उतरताच आम्ही मुरकां ड देऊन बाहेर पडलो. त्यावळेी आझरबैझानी शमत्र िुलां  घेऊन 
स्वागतासाठी आले होते. त्याांत बडी मांडळी, वतवमानपत्र प्रशतशनधी, रेशडओ, टेशलस्व्हजन आशण िोटोग्रािर 
याांनी नुसती एकच गदी केली होती. सववत्र एकच गडबड उठली आशण या गडबडीत मद्रासचे जेकब आपलां  
शगटार शवसरून मोटारीत बसले. बाकू िहरापयंत शगटार गेल्याचे कुणाच्याच लक्षात आले नाही. 
 

आशण जेव्हा शगटार गेले ही गोष्ट जेकबला समजली, तेव्हा तो भलताच दुःखी झाला. परांतु त्याला 
जे दुःख झाले ते शगटार गेले म्हणून नव्हे, तर माझां भाकीत खरे ठरले म्हणून. तो झाकली मूठ झाकून गप्प 
बसला. त्यानां शगटारचां नावच काढलां  नाही शन काढले तेव्हा मला कळू नये, याची खबरदारी घेऊनच 
हालचाल केली. 
 

मग शगटारची िोधािोध सुरू झाली. शवमानतळाकडे मोटारी पळाल्या. िोन केले. तेव्हा ते शगटार 
घेऊन ते शवमान मॉस्कोकडे दूर गेले होते. 
 

दोन शदवसाांत शगटार परत बाकूला आलां  तेव्हा जेकबला आनांद झाला आशण सोशवएत 
सांघराज्याच्या योजनाबद्ध व्यवहाराचे मला आियव वाटले. या दरम्यान कॅमेरा, पेन, रामायण शन शगटार या 
वस्तू हरवल्या आशण परत सापडल्या. यावरून सोशवएत देिातील माणसां शकती व्यवहारदक्ष आहेत, याची 
कल्पना आली. 
 

आझरबझैानचे वातावरण, रीतीशरवाज लकशचत जवळजवळचे भासले. काही िब्द पूवी 
ऐकल्यासारखे वाटले. आशण आपण आपल्या भारताच्या समीप आहोत असा भास झाला. हे आझरबैझान 
सोशवएत सांघराज्यातील पांधरा घटक राष्ट्राांपकैी एक असून ते आशिया खांडातील एक मुस्स्लम राष्ट्र आहे. 
परांतु समाजवादानां, ऑक्टोबर क्राांतीनां त्याचे जीवनच बदलून टाकले आहे. म्हणजे आझरबैझान आज 
ऐश्वयाच्या कळसावर आहे. इथां लेशननला तर आपल्या सोशवएत सांघराज्याचा शन ऑक्टोबर क्राांतीचा 
शपतामह मानतात आशण कॉ. शकरोव याांचेवर हे लोक िार िार पे्रम करतात. कारण त्याांच्याच खटपटीनां 
पशहला रॅक्टर आझरबझैानमध्ये आला आशण या राष्ट्राच्या प्रगतीला आरांभ झाला. कॉ. शकरोवबद्दल या 
लोकाांत िार िार आदर आहे. 
 

आज शतथां प्रत्येक माणसू मुक्त शन स्वतांत्र आहे. तो ‘हम आझाद है’ असां गवानां साांगतो आशण त्याचा 
तो गवव रास्त आहे. 
 

बाकू शवमानतळावर पाय ठेवताच मला हमीदसाहेब भेटले शन लगेच माझे शमत्र झाले. अठरा 
वषांपूवी मी स्टाशलनग्राडच्या सांग्रामावर पोवाडा शलशहला असून, मी कामगार आहे या दोन गोष्टींमुळे त्याांचा 



माझ्यावर जीव जडला आशण ते मला ‘िाहीरे अशझज’ अिी हाक मारू लागले. ही त्याांची हाक मी जन्मात 
कधीही शवसरू िकत नाही. कारण त्याांच्या हाकेत जगातील सववश्रेष्ठ शन मांगल भावना सामावली होती. 
 
 

६. सांपन्न बाकू 
 
सोशवएत सांघराज्यात बाकू िहराचा चौथा क्रमाांक आहे. पशहले मॉस्को, दुसरे लेशननग्राड, शतसरे खाकोव 
शन चौथे बाकू असा तो क्रमाांक लागतो. आम्ही पोहोचलो त्याच रात्री नऊ वाजता हमीदसाहेब (माझे 
अशझझ) येऊन म्हणाले, “चला थोडां बाकू पाहून येऊ–” 
 

बाकूतील आल्हाददायी वातावरणात आमचा थकवा केव्हाच दूर झाला होता. आम्ही लगेच 
शनघालो. बाकू िहराच्या पढेु कास्स्पयन समुद्र शन मागे एक उांच टेकडी आहे आशण त्या टेकडीवर कॉ. 
शकरोव याांचा भव्य पुतळा समुद्राकडे हात रोखून उभा आहे. जण ू ते भाषण करीत आहेत की, – 
आझरबझैान, ह्ा कास्स्पयन समुद्रात तेलरूपी अपार सांपत्ती दडली ती बाहेर काढा– 
 

त्या पुतळयाच्या पायाजवळून सांपूणव बाकू नगरी शदसते. ते पाहून असां वाटते की, आकािातील 
इांद्रधनुष्ट्य मानवानां वाकवनू जशमनीवर अांथरले असून, त्याचांच नाव बाकू ठेवले आहे. इतकां  ते िहर 
अप्रशतम, सुांदर शदसते शन मन थक्क होऊन जाते. 
 

परत शिरताना हमीदसाहेबाांनी मला शवचारले, “िाहीरे अशझझ, कसां शदसतांय बाकू–?” 
 

“तुम्ही श्रीमांत आहात!” मी उत्तर शदले, पण ते त्याांना रुचलां  नाही. ते नाराज होऊन म्हणाले, 
 

“तुम्ही आम्हाांला श्रीमांत म्हणू नका. तुम्ही आम्हाला आझाद म्हणा!” 
 

“तुम्ही आझाद आहात म्हणजेच तुम्ही वैभविाली आहात शन म्हणूनच श्रीमांत आहात.” या माझ्या 
खुलािानां ते हसले आशण ऐकू लागले. मी म्हणालो, “मॉस्को पाहावां सांध्याकाळी, लेशननग्राड पाहावां 
शदवसा, स्टाशलनग्राडचा मदवपणा युद्धात आशण बाकूचे सौंदयव रात्री इथां उभां राहून पाहावां, असां माझां मत 
झालां–” 
 

या माझ्या मतावर हमीदसाहेब िार िार खूष झाले. आझरबैझान हा कवीचा देि असल्यामुळे माझे 
वरील शवधान त्याांना इतकां  आवडलां  की, हमीदसाहेबाांनी तर ते लगेच पाठ केले. 
 

आशण ते शवधान दुसऱ्या शदविी रेशडओवर माझां मलाच ऐकू आलां . 
 

बाकू या िब्दाचा अथव अग्नी असा होतो, असां मला साांगण्यात आले. तेव्हा ही आग इतकी सुांदर 
किी याचां मला आियव वाटलां . बाकू िहराच्या आसपास हजारो तेलाच्या शवशहरी आहेत. तेल म्हणजे आग, 
यावरून कदाशचत त्या िहराल आग (बाकू) असां नाव शदलां  असावां. बाकूच्या पशरसरात अनेक, नव्हे हजारो 



तेल शवशहरी आहेत, त्यापकैी काहींचां वय िांभर वषांचां, तर काहींचां दहा वषांचां आहे. त्यापैकी काही अडीच 
मलै खोल आहेत. 
 

जशमनीच्या पोटातून अपरांपार तेल काढून हा देि सांपन्न होत आहे. जशमनीतून तेल काढण्यात या 
देिाची माणसां कुिल आहेत. 
 

आता तर त्याांनी सागरावर चढाई आरांभली आहे. शनसगािी दारुण सांघषव सुरू केला आहे. 
कास्स्पयन सागरावर शकत्येक मलै आत जाऊन त्याांनी सागरावर एक लहानसां िहरच वसवलां  आहे. त्या 
िहरापयंत सागरावरून मागव काढला आहे शन त्या मागानां त्या नगराचे जगािी सांबांध जोडून एक नव ेआियव 
प्रस्थाशपत केले आहे. 
 

त्या कास्स्पयन सागरावरील िहरात राहणारे लोक पाण्याचा अांत घेऊन मग त्या सागराखाली 
बेरांगी मारून सागरतळाखालचे तेल काढीत आहेत. आशण ते तेल सागरातून शनघून सरळ एका नळानां 
योग्य स्थळी पोहोचत असते. परांतु या कायात या लोकाांना शनसगािी भयांकर असा सांघषव करावा लागत 
असून, शकत्येक वळेी प्राणही द्याव ेलागतात आशण ती माणसां कसलीच कुचराई करीत नाहीत. खवळलेल्या 
कास्स्पयन समुद्राचा सवव साधनाशनिी प्रशतकार करून शनसगावरचे आपले प्रभतु्व कायम राखतात. म्हणूनच 
या आझरबैझान लोकाांचे जीवन सुखी शन समृद्ध झाले आहे. शिक्षण तर त्याांचा स्थायीभाव झाला. 
 

बाकूत आम्ही एका मशिदीत शिरलो. तेव्हा काझीसाहेबाांनी आमचां स्वागत केलां . सोशवएत देिात 
धार्षमक शवधीला बांदी असते, असा जो खोटा प्रचार रूढ आहे, त्याला बाकूत उत्तर शमळते. त्या शठकाणी 
शकत्येक आझरबझैानी येऊन नमाज पढून जातात. शनघते वळेी काझीसाहेबाांनी भारतीय मुसलमानाांना 
अशभवादन साांगा, अिी शवनांती केली. शतचा सादर स्वीकार करून आम्ही शनरोप घेतला. 
 

त्याच शदविी आम्ही आझरबैझान सुप्रीम सोशवएतच्या अध्यक्षाांची भेट घेतली. त्या आशलिान 
इमारतीत प्रविे करताच एका रेड आमीनां खाडकन सलॅ्यूट ठोकला तसा मी हसलो. कारण माझां मला 
नवल वाटलां . कुठां मी आशण कुठां आझरबैझान. 
 

हे सुप्रीम सोशवएतचे अध्यक्ष अत्यांत पे्रमळ, नम्र शन शवद्वान आहेत. त्याांनी अगदी हृदयापासून आमचां 
स्वागत केलां . मग बोलणां सुरू झाले. 
 

माझ्या सोशवएत दौऱ्यात मी कुणाला कसलाच प्रश्न शवचारीत नसे. मात्र रशियन माणसाचा प्रत्येक 
िब्द मी शटपून घेत होतो. आमच्या लखनौच्या पुष्ट्कराजने त्याांना एक प्रश्न शवचारला की, ‘तुम्ही 
आझरबझैानचे अध्यक्ष, तुम्ही सोशवएत सांघराज्याच्या अध्यक्षाांना कोणत्या भाषेत पत्र शलशहता?’ हा प्रश्न 
ऐकून हसून ते म्हणाले, 
 

“मला रशियन आशण आझरबैझान या दोन्हीही भाषा येतात शन आमच्या अध्यक्षाांना आझरबैझान 
भाषा येत नसेल, तर मग मी त्याांना आझरबझैान भाषेत पत्र शलहून त्याांचां काम सोपां होईल का अवघड 
होईल–? रशियन माणूस आपलां  काम आपण होऊन अवघड करीत नाही.” 
 



दुसऱ्या शदविी बाकूपासून एकि े ऐांिी शकलोमीटरवर असलेले एक सामुदाशयक िते पाहायला 
शनघालो. मागात आम्ही अनेक खेडी पाशहली. आता सोशवएत सांघराज्यात अघशटत चमत्कार झाला असून, 
खेडे शन िहर याांत कसलेच अांतर उरलेले नाही. खेडी आता िहराचा दजा घेऊन बसली आहेत. ती लहान 
असतात शन तेथील लोक ितेावर काम करतात. म्हणूनच त्याांना खेडां म्हणावां लागत आहे एवढांच. आमची 
मोटर एका नदीच्या पात्रात उतरली होती. ती नदी घनदाट झाडीतून गेली होती आशण पाणी वाळूबरोबर 
वाहत होतां. मध्ये वाळूचा एक ढीग होता शन एक माणूस त्या शढगावर उताणा पडला होता. त्याचा पोषाख 
अगदीच मळकट शदसत होता. त्याला पाहताच माझी खात्री झाली की, हा एक दशरद्री शन दुदैवी असून, 
मरून पडला आहे. 
 

मी लगेच मोटर थाांबवनू बाहेर पडलो. समाजवादी देिात तो मला पशहला दशरद्री शन बेवारसी 
शदसला. मी हमीदसाहेबाांना त्याचां कारण शवचारताच सववच मोटारीबाहेर पडून त्या इसमाला हाका मारू 
लागले, पण तो हूां की चूां करीत नव्हता. त्याच्या सभोवती पाण्याची धार वाहत असल्यानां त्याच्यापयंत जाता 
येत नव्हतां आशण मी तेथून हलत नव्हतो. मग मोठी आरडाओरड केली, पण यि आलां  नाही. हा नक्कीच 
मेला असावा, अिी माझी खात्री झाली. 
 

मग िवेटचा उपाय सुरू झाला. आमच्या बरोबरीचे सवव पाहुणे त्या उताण्याला वाळूचे खडे मारू 
लागले. म्हणजे एक प्रकारे त्याच्यावर दगडिेकीला आरांभ झाला. परांतु कुणाचाच दगड त्याला लागत 
नव्हता शन तो गप्प पडला होता. 
 

अखेर कुवाच्या मेयरना यि आलां . शन त्याांचा दगड जाऊन नेमका त्याच्या पोटावर बसला. तसा तो 
चटकन उठला आशण आपण बेवारिी मेलो नाही, याची त्यानां ग्वाही शदली आशण माझा एक भ्रम दूर झाला. 
 

‘तू का पडला आहेस–?” मेयरनी शवचारले, तेव्हा उजव्या हाताचा अांगठा तोंडाला लावनू तो 
म्हणाला, “सकाळीच थोडी घेतली आहे शन ऊन पडलां  आहे म्हणून शनवाांत पडून आराम करतोय –” 
 

हे ऐकून तो भयांकर आराम पाहून मी भानावर आलो. त्या आराम करणाराच्या अांगावरची मळकी 
कापडां भलतीच महागडी आहेत, हे मला नांतर कळून आले. 
 

तो सामुदाशयक मळा पाहून झाल्यानांतर मी एका दुमजली घरात शिरलो. माझ्या मागून सववच 
मांडळी आली. ते एका ितेकऱ्याचे घर होते. शतथां दहा माणसां राहत होती. त्याांपकैी पाच ितेावर काम 
करीत होती शन पाच मुलां  िाळा शिकत होती. या घरात मला दोन रेशडओ, एक टेशलस्व्हजन शन एक 
टेशलिोन शदसला. प्रत्येकाची शनराळी खोली, पलां ग, गाद्या, आरसे वगैरे पाहून मला आमच्या इकडच्या 
जुन्या सरदाराच्या ऐश्वयाची आठवण झाली. 
 

रशियात मला सववत्र असाच अनुभव आला. कुठांही जीवनात शवसांगती शदसली नाही. सववत्र जीवन 
एका पातळीवर उभां आहे आशण सारखां िुलत आहे. या दौऱ्यात मी शवमान, रेल्वे, मोटार आशण पाय या सवव 
साधनाांचा वापर केला आशण तो महान देि पाशहला. मला आनांदी, स्वच्छांदी, नम्र शन िहाणी माणसां भेटली. 
ताश्कां द ते बाकू हे अांतर िार मोठे आहे शन ते अांतर कापीत मी जात होतो. परांतु मला एकही दुबवल, 
शनकामी, शभकारी, उपािी, आळिी असा माणूस शदसला नाही. याचां कारण समाजवाद. 



 
कॉ. लेशनननां शतथां समाजवादी दुशनया शनमाण केली आहे. ती मला स्वप्नसृष्टीसारखी भासत होती 

शन स्वप्नसृष्टीत माझे भ्रमण सुरू होते. 
 

रशियन माणसू भरपूर खातो आशण िार चवीनां उिीर खातो. भरपूर शपतो. शतथां पाणी पीत नाहीत. 
तो भरपूर आराम करतो. कारण तो भरपूर काम करतो. काम करणे हे त्याचे आद्य कतवव्य असतां. श्रम हाच 
शतथां धमव आहे शन रशियन मानव तो धमव काटेकोर पाळतो आशण त्यातच त्याच्या प्रगतीचे गमक आहे. 
 

तो शजतकां  पे्रम कारखान्यावर करतो अगदी शततकां च पे्रम तो आपल्या कलेवर करतो. रशियन 
माणूस भलताच कलाशप्रय आहे, याची प्रचीती मला मॉस्कोतील प्रख्यात बोल्िीव्ही शथएटरात आली. शतथां 
मी ‘दगडाचे िूल’ हा ऑपेरा पाशहला. त्यावळेी शथएटरात एकही जागा शरकामी नव्हती. पे्रक्षकाांनी ते 
नाट्यगृह भरलां  होतां. शन त्याांच्यासमोर दोनि ेकलावांत एकाचवळेी रांगमांचावर सूत्रबद्ध काम करीत होते. 
दोनि े वादकाांचा तािा सांगीताचे स्वर शनमाण करून वातावरण भारून काढीत होते. सांगीतानां शतथां 
इांद्रधनुष्ट्य शनमाण केले होते. प्रत्येक अांकाला सांगीत शदग्दिवकाचे प्रदीघव टाळयानां स्वागत होत होतां. रशियन 
माणूस नुसतेच कष्ट करीत नसून कलेची कदरही करतो. याचाच अथव त्याचे जीवन सवव दृष्टीनां सिल शन 
समृद्ध झाले आहे. 
 

मॉस्को, लेशननग्राड, स्टाशलनग्राड व बाकू या िहरात मला मुळीच शवसांगती शदसली नाही. मात्र 
वैशिष्ट्ट्यपूणव रचना, शनराळी शन आगळी वाटली. 
 

तीन शदवस बाकू पाहून नांतर त्या महान बाकूचा, आझरबैझान राजधानीचा शनरोप घेतला. तेव्हा 
पाव्हणे (अशझझ) हमीदसाहेब मला सोडत नव्हते. ते गांभीर शन दुःखी शदसत होते शन मी मनात दग्ध झालो 
होतो. 
 
 

७. किेचे मािेर 
 
बरोबर सात वाजता आमचे शवमान ताश्कां द शवमानतळावर उतरले, तेव्हा सूयव मावळत होता शन 
ताश्कां दवासी शमत्राांनी शवमानतळावर गदी केली होती. अनेक तरुण-तरुणी िुलाांचे कवळे घेऊन आमच्या 
स्वागतासाठी हजर होते. 
 

त्या गदीत कॉ. नबी मोहमद हे पुढां होते. ते शदसण्यात एखाद्या शसनेनटासारखे शदसत होते, पण ते 
शसनेनट नव्हते. एक िार मोठे साशहस्त्यक आहेत. त्याांना लहदी, उदूव, अरबी, फ्रें च, जमवन, रशियन अिा 
अनेक भाषा येतात. नुकताच त्याांनी सरदार जािरी या भारतीय उदूव कवीच्या काव्याचा उझ्बेकी भाषेत 
अनुवाद केला असून, भारत-रशिया मतै्रीसांघाचे ते सरशचटणीस आहेत. त्याांनी आमचे स्वागत केले शन त्याच 
वळेी त्याांची व माझी दोस्ती झाली. 
 

हे उझ्बेकीस्थान पूवी रखरखीत वाळवांट म्हणून प्रशसद्ध होते. रशियात महान समाजसत्तावादी 
क्राांती झाल्यानांतर तब्बल सात वषांनी ते सोशवएत सांघराज्यात सामील झाले आशण मगच त्याच्या प्रगतीचे 



िकट भरधाव शनघाले. मग त्याच्या गतीला सीमाच उरली नाही. वैराण वाळवांटावर नांदनवन बहरू लागले 
आशण श्रमजीवी मानवाच्या श्रमानां वाळूवर सोनां शपकू लागलां . 
 

आज उझ्बेकीस्थानची उन्नती पाहून माणूस तोंडात बोटां घालतो. पूवी इथां बुरखा पद्धती भयांकर 
होती. शस्त्रयाांना बुरखा घ्यावा लागत होता. पण आज शतथां एकही बुरखा शदसत नाही. उलट सवव महववाच्या 
जागी शस्त्रयाच असल्याचे शदसून येते. याचे एकच उदाहरण म्हणजे उझ्बेकीस्थान या घटक राष्ट्राच्या 
अध्यक्षपदावर एक स्त्री आज शवराजमान आहे आशण एकूण एक माणूस तेथे साक्षर आहे. शजथां शजथां मी गेलो, 
शतथां शतथां मला सोशवएत देिाच्या प्रगतीबरोबर सोशवएत कलेचांही दिवन झालां . त्या जनतेला कलेचे तर वडे 
आहे! 
 

आपल्याकडे काही जागी वजनाची यांत्रां शदसतात तिी यांत्रां मी मॉस्कोत पाशहली. परांतु ती 
वजनाऐवजी दोन रुबल तोंडात टाकताच प्यालाभर थांड सरबत देतात. हे साांगण्याचे कारण एवढेच की, 
रशियात यांत्रां माणसाची अगदी पाहुण्याप्रमाणे सेवा करतात. सरबत देणाऱ्या यांत्रापासून शदगांतराचा भेद 
करणाऱ्या रॉकेटपयंत त्याांनी मारलेली दौड सववश्रुत आहे. मी त्याांचे वर गेलेले रॉकेट पाशहले नाही. मात्र जे 
वर जाऊन परत आले आहे, ते मला शदसले. पण तेही लगेच मी शवसरून गेलो. आशण सोशवएत कला, 
जीवन पाहण्यात दांग झालो. मॉस्कोत मी बोलिॉय शथएटरात ‘दगडाचे िूल’ हे नृत्यनाट्य पाशहले. पशहल्या 
झपाट्यात मी ते नाट्यगृह पाहून मांत्रमुग्ध झालो. त्याची ती भव्य रचना, त्या शपतळी रांगाच्या गलॅऱ्या शन 
समोरचे प्रचांड स्टेज, लाल मखमली खुच्या हे सवव काही अप्रशतम आहे. तिीच त्या रांगभमूीची म्हणजे त्या 
नाट्यगृहाची प्रशतष्ठाही थोर आहे. 
 

िकेडो वादक सांगीताचे इांद्रधनुष्ट्य शनमाण करीत होते. आशण त्या नादावर िकेडो कलावांत 
आपल्या कलेचा सुांदर आशवष्ट्कार करीत होते. एकही कलावांत इकडे का शतकडे होत नव्हता की त्याांचे 
पाऊल चुकत नव्हते. एक तरुण मुलगी तर पायाच्या अांगठ्यावर भोवऱ्याप्रमाणे गरगर शिरत होती. रशियन 
जनता आपल्या कलावांताांचे शकती कौतुक करते हेही मला शदसले. अांक सांपताच दीघव टाळयाांचा गजर होई. 
मग सवव कलावांताांना पे्रक्षकाांसमोर याव ेलागे आशण ते आले की पुनः टाळयाांचा वगे वाढे. याला म्हणतात 
सहषव कौतुक. 
 

मॉस्कोत मी दुसरां एक नाटक पाशहलां . ते नाटक सवव लहान मुलाांनी लहान मुलाांसाठी केलां  होतां. ते 
शथएटरच लहान मुलाांचां असून, शतथां शनयमानां लहान मुलाांसाठी नाटकां  खेळली जातात. आशण नवल असां 
की, शतथां छोट्या पे्रक्षकाांची तोबा गदी असते. शतशकटासाठी त्याांना राांग लावावी लागते. त्या सवांचे 
शनरशनराळे आकार, रांगीबेरांगी पोिाख शन सवांची ती धावपळ पाहून मी तर थक्कच झालो! 
 

रशियात सववत्र शसनेमा-नाटक याांच्या प्रयोगापूवी ककव ि घांटा वाजत नाही. प्रयोगाची वळे झाली 
की, सवव शदव ेपुनः पुनः शवझनू पेटतात आशण मग बाहेर गेलेले पे्रक्षक येऊन आपापल्या जागेवर बसतात. 
 

लेशननग्राड येथे मी एक शसनेमा पशहला. उशिरा आल्यामुळे मला अगदी पुढील राांगेत जागा 
शमळाली होती. शचत्रपट सुरू होताच सारां शथएटर मोटारीवर बसून चालू लागल्याचा आभास शनमाण झाला. 
सवांच्या पुढां मी असल्यानां आपण सवांपुढे कुठे तरी जात आहोत, असां मला वाटू लागलां . मी हळूच 
आजूबाजूला पाहू लागलो. आलां  आलां  म्हणता एक मोठां कारांजां जवळ आलां . त्याच्या पाण्याचे मोठे िवारे 



उडत होते. त्या िवाऱ्याांजवळ जाताच मी पाणी अांगावर येईल म्हणून अांग चोरून खाली वाकलो व 
आजूबाजूचे सवव पे्रक्षक हसले. मी शवरमून इकडे शतकडे पाशहले शन पुढे कॉ. लेशननचा एक भव्य पुतळा 
आमच्याकडे आला आशण लगेच कॉ. लेशनन भाषण करू लागले. त्याांनी तो आपला ऐशतहाशसक उांचावलेला 
हात अशधकच उांचावला शन महान ऑक्टोबर क्राांतीला प्रारांभ झाला. क्राांशतकारकाांनी पशहला दरवाजा पाडून 
आत प्रविे केला. या शचत्रपटाचां तांत्रच मोठां शवलक्षण होतां. ते पे्रक्षकाांना सववत्र लहडवत होते. कधी रेल्वनेां तर 
कधी शवमानानां असां आम्ही रशियाभर लहडत आहोत, असां वाटत होतां. 
 

ताश्कां द येथे उतरलो त्याच शदविी मला ‘शदलाराम’ हे सुांदर नाटक पाहायला शमळाले. याही वळेी 
आम्ही उशिरा शथएटरवर पोहोचलो. तेव्हा नाटक सुरू झालां  होतां. आशण एकही शतकीट शिल्लक नव्हतां. 
आम्ही शहरमुसून उगीचच इकडे शतकडे पाहू लागलो. आशण याच वळेी भारतीय पाहुणे बाहेर आले असून, 
त्याांना शतकीट नाही, अिी बातमी आतील पे्रक्षकाांना समजली. तसे आठ पे्रक्षक बसलेले उठून बाहेर आले. 
व त्याांनी आपली शतशकटे आम्हाांला देऊन ते शनघून गेले. मग आम्ही त्याांच्या जागेवर जाऊन बसलो. 
पाहुण्याांचा मान राखण्याची उदात्त भावना मला नवीन वाटली. केवढां हे मोठेपण शन केवढी ही थोर समज! 
आम्ही आपल्या पाहुण्याांच्या जागेवर बसून ते नाटक पाहत होतो. ते ‘शदलाराम’ नाटक रांगभमूीवर 
आणण्यासाठी सरकारने लाखो रुबल खचव केले होते, असां मला कॉ. नबींनी साांशगतलां . एका नाटकासाठी 
सरकार लाखो रूबल खचव करते, हे मी नवीनच ऐकले आशण लाखो रुबल खचूवन शनमाण केलेले नाटक 
कसे असेल म्हणून अगदी बारीक नजरेनां मी त्याचां शनरीक्षण करू लागलो. पशहल्याच प्रविेात मला कळून 
आले की, या समाजवादी देिात रांगभमूी वैभवाच्या शिखरावर उभी आहे. त्या रांगभमूीवर एकाच वळेी अनेक 
माणसे शदसत होती. कधी जुन्या काळातील मोठा बाजार भरत होता, तर कधी िुलझाडाांचे ताटवचे्या 
ताटव ेआम्ही पाहत होतो. भव्य राजवाडे, उांच गोपुरां, भयाण तुरुां ग, मोठमोठे साखळदांड व शधप्पाड सैशनक 
हे सारां पाहून मी तर स्वतःलाच शवसरलो. 
 

त्या नाटकाची कथा अगदी साधी होती. एका गरीब मुलीचां एका शचत्रकारावर पे्रम असतां. एकदा 
बेहराम त्या मुलीला पाहतो आशण जबरदस्तीनां नेऊन शतला राणी करतो. मग तो शचत्रकार वडे्यासारखा 
आपल्या पे्रयसीला िोधीत राजधानीत येतो. एके शठकाणी बाजारात ती राणी पालखीत बसून येते शन त्या 
दोघाांची भेट होते. पुनः त्याांची दग्ध मनां हषवभशरत होतात. परांतु लौकरच ती गोष्ट राजाला समजते आशण 
राजा त्या शचत्रकाराला तुरुां गात टाकतो. पुढे ती मुलगी आपल्या शप्रयकराला घेऊन पळून जाते. परांतु 
वाळूच्या भयांकर वादळात सापडून ती दोघेही मरतात. 
 

अिी ही साधी कथा त्या नाटकात इतक्या भव्य स्वरूपात दाखशवली आहे की, पाहणाऱ्याची मतीच 
गुांग होते. कला, तांत्र याचा या नाटकात सुांदर सांगमच झाला आहे. वाळवांटातील ते वादळ शवजेच्या 
साहाय्यानां शनमाण केले होते, पण ते पाहताना भीती वाटत होती. मी तन्मय होऊन नाटक पाहत होतो. 
काही वळेा मोठ्यानां हसत होतो. तेव्हा माझ्या राांगेतील एका पे्रक्षकानां मला शवचारलां , “तुम्हाांला रशियन 
कळतां?” 
 

“मग हसलात कसे?” त्याांनी पुनः शवचारलां  आशण मी उत्तर शदलां , “खरी कला ही सदैव काळजािी 
शभडून बोलत असते. शतला कानाांची गरज भासत नाही.” 
 



हे नाटक म्हणजे एका गुलाम मुलीनां एका जुलमी राजावर मात करून खऱ्या पे्रमासाठी केलेल्या 
आत्मबशलदानाची कहाणी आहे. ही कहाणी सवव दृष्टीनां जीवनशनष्ठ अिीच आहे. ती पाहत असताना प्राचीन 
राजेिाही शकती कू्रर शन बेबांद होती, याचां दिवन घडतां. जुनी करवसुली, कैद्याांचे जीवन आशण 
राजदरबारातील एकमेकाशवरुद्धचे हेवदेाव े या सवव गोष्टी त्या पे्रमकथेबरोबर बेमालूम साांगण्यात आल्या 
होत्या आशण प्रत्येक कलावांत आपल्या कलेत अगदी प्राण ओतून आपली भशूमका पार पाडीत होता. 
शदलारामाचां काम करणारी बाई तर मूर्षतमांत कलेचा अवतारच वाटत होती. शचत्रकाराला हृदय अपवण करते 
वळेीचा शतचा अशभनय पाहून भावना उचांबळून येत होत्या. तर जबरीनां राणी झाल्यानांतरचा शतचा अशभनय 
काळजाला पीळ पाडीत होता. त्यावळेी ती पे्रम हे जबरीनां शदलां  जात नाही हे प्रत्येक हालचालीनां साांगत 
होती आशण खरां पे्रम कधीच मरत नाही, याची ती न बोलता ग्वाही देत होती. 
 

हे नाटक पाहून बाहेर येताच कॉ. नबींनी शवचारलां , “कसां काय वाटलां  हे नाटक?” 
 

तेव्हा मी उत्तर शदलां , “हे नाटक म्हणजे खऱ्या पे्रमाचे एक भव्य स्मारक आहे आशण हे भव्य स्मारक 
सोशवएत सरकारने लाखो रुबल खचूवन उभारले आहे. हा देि म्हणजे कलेचे माहेरघर आहे!” 
 
 

८. ताश्कां द ते लदल्ली 
 
सोशवएत रशियात मी त्या रशियन जनतेच्या जीवनाचे अनेक पदर पाशहले. शतचा अपार उद्योग, शतची 
शवद्वत्ता आशण कला, साशहत्य आशण उदात्त सांस्कृती हे सवव पाहून मन थक्क झालां . जेव्हा आम्ही शदल्ली 
सोडली तेव्हा आमच्या या शिष्टमांडळातील काही प्रवासी उदासीन होते. सोशवएतशवरोधी भाांडवलदारी 
प्रचाराची छाया आमच्या मनावर कायम होती. समाजवाद करून शकती प्रगती करू िकेल? एकूण एक 
मानव सुखी करणे कुणालाच या जगात िक्य नाही. कुठां तरी पोकळी असणारच असांच काहीसां आमचां मत 
होतां. लखनौचे श्री. पुष्ट्कराज भट हे एक शवचारवांत असून, ते आमदार आहेत. शिवाय ते काँगे्रस पक्षाच्या 
मताचे आहेत. कम्युशनस्टाांबद्दल त्याांचां मत अनुकूल नाही, पण मनानां ते िारच शदलदार आहेत. ते रशियात 
प्रत्येक गोष्ट अगदी शचशकत्सक दृष्टीनां पाहत होते. मॉस्कोपयंत पुष्ट्कराज माझे शमत्र झाले होते. आमचां 
दोघाांचां मत होतां की, शकतीही शबलां दर सत्ता असली तरी ती दाशरद्र्य दडवू िकणार नाही. ते नग्न असतां. 
आशण सववत्र शदसतां. म्हणून आम्ही ते पाहण्याची खटपट करीत होतो. आमच्या पुढे कसलाच पोलादी पडदा 
नव्हता. पण जेव्हा आम्ही प्रवास करत ताश्कां द िहरात दाखल झालो, तेव्हा पुष्ट्कराज सांपूणव बदलले होते. 
रशियन जनतेची ती प्रगती पाहून आम्ही सववच प्रभावीत झालो होतो. मात्र लहडण्याचा कायवक्रम आमचा 
कायम होता. मला रशियन मुळीच येत नव्हतां; तर श्री. पुष्ट्कराज याांना थोडां थोडां कळत होतां. कसलीही 
पाटी शदसली की, ते उभे राहून एक एक रशियन अक्षर वाचत. मी नुसताच आ करून पाहत असे. रशियन 
येत नाही म्हणून मला िार वाईट वाटे. 
 

एकदा दुपारचां जेवण उरकून पुष्ट्कराज आशण मी, आम्ही दोघां लहडत लहडत एका बागेत शिरलो. 
त्या बागेत पांधरा वीस इसम शहरवळीवर लोळत होते. काही वृत्तपत्रां वाचीत होते. काही पत्रां शलशहण्यात 
शनमग्न झाले होते. आम्हाांला वाटले, ही बेकाराांची झुांड असून, ही कामां िोधून वैतागली असावी आशण आता 
या बागेत येऊन पडली असावी. मी एका गृहस्थाजवळ बठैक मारली. मी माझ्या तीक्ष्ण नजरेनां त्या इसमाला 



न्याहाळून घेतला. त्यानां आपल्या करड्या पल्लेदार शमश्या शपळून त्याचे आकडे केले होते. त्याचा पोिाख 
नीटनेटका होता. त्यानां एक मोठां पुस्तक घेतलां  होतां. मी शवचारलां , “तुम्ही असां का बसला आहात?” 
 

“मग कसां बसू?” त्यानां शवचारलां . तसा मी पेचात पडलो. म्हणालो, “नव्हे, तुम्ही यावळेी बागेत 
कसे?” 
 

“तुम्ही तसेच आम्ही,” त्यानां उत्तर शदलां . मग मी खुलासा केला की, आम्ही भारतीय असून, इांडो-
सोशवएत साांस्कृशतक सांस्थेचे प्रशतशनधी आहोत. मला असां साांगा की, तुम्ही नोकरी कोठे करता, का बेकार 
आहात? 
 

तो गृहस्थ पोटभर हसून म्हणाला, “आम्ही िार िार नोकरी केली आहे आशण आता सेवाशनवृत्त 
होऊन आराम करीत आहोत. आता पत्र वाचणे, नातलगाांना पत्र शलशहणे एवढांच काम करीत असतो. 
आमच्या देिात तुम्हाांला औषधालाही बेकार शमळणार नाही. इथां समाजवाद आहे.” 
 

पुढां मी काहीच शवचारलां  नाही. आम्ही लगेच ती बाग सोडली आशण परत शनघालो. 
 

चालता चालता पुष्ट्कराज शदसतील त्या रशियन पाट्या उभां राहून वाचीत होते. एका सुांदर 
इमारतीपुढां एक लाल रांगाचा मोठा बोडव शदसला आशण पुष्ट्कराज थाांबनू तो वाच ूलागले. मी नेहमीप्रमाणे 
त्याांचेकडे पाहू लागलो. आशण आम्हाांला पाहून येणारे जाणारे ताश्कां दचे नागशरक थाांबून आम्हाांला पाहू 
लागले. पुष्ट्कराजनी ती पाटी वाचून होताच मी लहदीत शवचारले, “कसली पाटी आहे ती?” 
 

“ही बँक आहे.” पुष्ट्कराजनी मला लहदीतून उत्तर शदले आशण बाजूला उभी असलेली एक तरुणी 
चटकन पुढे येऊन लहदीत म्हणाली, “ही बँक नसून आमची कायम स्वरूपाची शनवडणूक कचेरी आहे.” हा 
खुलासा ऐकून आमचे चेहरे धडाधड पडले आशण आम्ही लगेच काढता पाय घेतला. 
 

दुसऱ्या शदविी ताश्कां दजवळ असलेले ‘स्ताशलन सामुदाशयक िते’ पाशहलां . तो सामुदाशयक मळा 
म्हणजे एक वगेळे राज्यच आहे आशण ते एक प्रकारचे आियवही आहे. कारण या मळयाची स्थापना १९२९ 
साली झाली, त्यावळेी िक्त तीनि े तीस एकर जमीन या मळयाच्या मालकीची होती. १९३४ साली या 
मळयात िक्त दोन रॅक्टर काम करीत होते. परांतु आज एक हजार पाचि े हेक्टर जमीन या मळयाच्या 
मालकीची असून, आता चौतीस रॅक्टर तेथे काम करीत आहेत. तेथे सध्या ११०४ ितेकरी काम करीत 
असून, त्याांपैकी ४७५ शस्त्रया आहेत. या मळयात चार िाळा आहेत. दोन हजार पाचि ेकोंबड्या रोज मळयात 
अांड्याांचा ढीग लावीत आहेत. अकराि े पाळीव गायींचे दूध काढण्यासाठी तेथे शनराळे दूधकें द्र शनमाण 
करण्यात आले असून, एकाच वळेी १६ गायी स्वखुिीने येऊन दूध देत असतात. त्या मळयात १३ दूध 
काढणारी यांते्र बसशवली असून, गायी राांग लावनू दूध देत असतात. या मळयाच्या मालकीची सात हजार 
पाचि े मेंढरे असून, त्या भागात तीनि े पांचाहत्तर घरे आहेत आशण मालाची ने-आण करण्यासाठी वीस 
मोटार रक्स रोज पळापळा करत आहेत. शिवाय हायस्कूल, दवाखाना, जनावराांचा दवाखाना, प्रसूशतगहृ, 
वगैरे सवव पाशहलां  की, माणसाची मती गुांग होऊन जाते. 
 



आम्ही गेलो तेव्हा द्राक्षाला नुकताच बहर आला होता, म्हणजे ती शपकली होती. काळी जाांभळी, 
गुलाबी, वाटोळी, लाांबकुळी असे पांधरा प्रकार आशण आकार पाशहले की, सोशवएत ितेी सुधारणेचे कौतुक 
नव्हे तर आियव वाटू लागते. आम्ही ती सुांदर द्राके्ष शगळतच त्याांचे कौतुक करीत होतो. तो सुांदर मळा, ती 
सांपन्न ितेी, ती सुांदर िळां, िुलां  शन सुखी माणसां पाहत आम्ही एका भव्य मांडपाखाली आलो. तो माांडव 
द्राक्षाांच्या वलेींनी आच्छादला होता. सववत्र शपकलेल्या द्राक्षाांचे घोस लोंबत होते. शन त्या मांडपाखाली 
आमच्या भोजनाची तयारी करण्यात आली होती एका सुांदर टेबलावर अनेक प्रकारचे जेवण माांडले होते. 
त्यात खास भारतीय पद्धतीचा मसाला दरवळत होता. आशण त्या सुगांधात आम्हाांला आपल्या घरची आठवण 
होत होती. या भोजनप्रसांगी मळयाच्या अध्यक्षाांनी एक भावपूणव असे भाषण केले. ते आमचां स्वागत करून 
म्हणाले, “तुम्ही आमचे िजेारी आहात आशण िाांततेचे पाईक आहात. तुमचे पांतप्रधान पां. नेहरू आज 
िाांतता नाांदावी म्हणून अलोट यत्न करीत आहेत. याचा अथव तुमचे आशण आमचे उशद्दष्ट एक आहे. जर 
तुमची मतै्री शचरकाल राहील तर जगात कधीच युद्ध होणार नाही, अिी आमची श्रद्धा आहे. म्हणून भारत-
रशिया हे दोन शचराय ूहोवोत.” 
 

रशियात मी शजथां गेलो, शतथां मला िाांततेचा जयघोष ऐकू आला. शतथां प्रत्येक माणसाला िाांततेचे 
वडेच जण ूलागले आहे. याचा अथव ती जनता दुबळी आहे, असा कोणी घेऊ नये. ती जनता महान आहे 
आशण प्रबळही आहे. भारत आशण रशिया या दोन देिाांच्या हाती जागशतक िाांतता सुरशक्षत आहे, अिी शतथां 
सवांची श्रद्धा आहे. शतथां वृद्ध माता आपल्या मुलाांनी व्यथव रणात मरू नये शन कुणाला मारू नये, या एकाच 
शवचारात आहे. त्याांनी जगावां आशण या देिाला सांपन्न करावां, आम्हाांला िाांतता हवी. कारण िाांततेच्याच 
काळात जीवनाला बहर येतो. कला प्रगत होते. िुलां  िुलतात, असा आमचा अनुभव आहे. युद्धाने काय 
होतां हे आम्ही प्रत्यक्ष पाशहलां  आहे म्हणून आम्हाांला युद्ध नको. थोडक्यात साांगावयाचे म्हणजे िाांततेसाठी 
झटणाऱ्या आमच्या पांतप्रधानाांना समग्र रशियन जनता लाख लाख दुवा देत आहे. रक्तपात नसावा हा सववत्र 
मांगल असाच हेतू आहे. या हेतूांत अहांकार नाही. िाजील दुरशभमान नाही. मी तर असां म्हणेन की यात 
पशवत्र हेतू आहे. आशण यात साऱ्या जगाचे कल्याण सामावले आहे. रशियन लोक भारताला आपला खरा 
शमत्र मानतात. म्हणूनच ते भारतीय सांस्कृतीचा कसून अभ्यास करीत आहेत. 
 

ताश्कां द येथे आम्ही एक िाळा पाशहली. शतथां एकूण एक मुलां  लहदी भाषा शिकत होती. आम्ही 
िाळेत प्रविे करताच आम्हाांला भारतीय वातावरण जाणवलां . प्रत्येक मूल प्रत्येक िब्द लहदीत उच्चारीत 
होतां. त्यामुळे माझी पाचावर धारण बसत होती. कारण माझी लहदी मुांबईची लहदी! एखादा उच्चार चुकला की 
ही बेरकी पोरां अबु्र घेणार अिी मला भीती वाटत होती. म्हणून मी िार कमी बोलत होतो. त्याच शदविी 
आम्ही ताश्कां द शवद्यालयाला भेट शदली. त्यावळेी त्या शविाल सभागृहात अिाट गदी झाली होती. आम्ही 
जरा उशिराच पोहोचलो. पण ते गुणी शवद्याथी आम्हाांवर रागावले नव्हते. आम्ही सभागृहात प्रविे करताच 
सवव मुलां -मुली उठून त्याांनी टाळया वाजवनू आमचे स्वागत केले. एका सुांदर मुलीनां लाल गुलाबाची िुलां  
माझ्या हाती देऊन साांशगतले, “ही आमच्या देिातील िुले तुम्ही भारतापयंत घेऊन जा आशण भारतीय 
स्वातांत्रयासाठी ज्या वीराांनी आत्मबशलदान केले, त्याांच्या समाधीवर ती अपवण करा....” हा त्या मुलीचा 
सांदेि शन ती िुलां  पाहून काळजात एक कळ उठली आशण भारतानां स्वातांत्रय शमळवनू आपली मुक्ती करून 
घेतली याला जगात आशण रशियात शकती महवव आहे, याची मला महती पटली. 
 

रशियन माणसाांना स्वातांत्रय हा िब्द अशतिय शप्रय आहे. स्वतांत्र मानवाबद्दल त्याांना िार पे्रम वाटते, 
शन जे परदास्यात शखतपत आहेत, त्याांच्याशवषयी अत्यांत आदर आशण शततकीच आस्था त्याांना वाटते. 



 
आला आला म्हणता तो शदवस आला! आपल्या मायदेिाकडे शनघण्याची आमची तयारी झाली. 

सोशवएत जेट शवमान सज्ज झाले आशण माझ्या हृदयाने ठाव सोडला. कॉ. बाशन्नकोव, श्रीमती ईराना, 
मॉक्सीवोव, कॉ. नबी महमद ही मांडळी शवमानाच्या थेट शिडीपयंत येऊन उभी राशहली. सवांच्याच हृदयात 
कालवाकालव सुरू होती. डोळे भरत होते. मी अश्र ूदडवीत होतो. आम्ही कडकडून भेटलो. ती अांशतम भेट 
होती. त्या महान देिाचां ते अांशतम दिवन होतां. मी अांतरीची कळ दाबण्याचा बहाणा केला. उगीचच शखसे 
चाचपले. म्हणालो, “अरे! शसगरेट सांपली की! िक्त वीसच आहेत” तेव्हा मला शमठी मारून कॉ. 
मॉक्सीवोव म्हणाले, “हे रशियन जेट शवमान आहे. तुम्ही दोन शसगारेट सांपशवण्यापूवीच तुम्हाांला ते तुमच्या 
राजधानाती पोहोचवील.” मी आियानां पाशहलां  शन ते पुन्हा म्हणाले, “हे सरळ तुम्हाांला शहमालयावरून 
घेऊन जाईल.” आशण आता आपण आपल्या शहमालयावरून आपल्या मातृभमूीत जाणार या कल्पनेनां मी 
भारावनू गेलो. कॉ. बाशन्नकोव याांनी मला आपलां  सुांदर पेन शदलां  आशण तो पेन, ती गोड आठवण, आशण त्या 
महान देिाचां अांशतम दिवन घेऊन शवमान उडाले आशण त्याची ती जबर भरारी सुरू झाली. 
 

यावळेी मनात शनराळयाच भावना उचांबळून उठल्या होत्या. मी वयाच्या अकराव्या वषी मुांबईला 
आलो. त्यावळेी आमचां सारां कुटुांब दरमजल दर कोस करीत मुांबई जवळ करीत होतां. गाडीखचव नव्हता 
म्हणून आम्ही मुांबईला पायी चालत शनघालो होतो. चालून माझे पाय सुजले होते. दोनि ेसत्तावीस मलैाांचे 
अांतर कापायला आम्हाांला दोन मशहने लागले होते. आशण आता तो मी शमशनटाला दहा मलै भरारी मारीत 
होतो. तीस हजाराांपेक्षाही जास्त उांचीवरून आमचे शवमान उडत होते. मी खाली पाहत होतो. तेव्हा 
शहमालयाच्या मस्तकावर शनसगव नुकताच शहमाचा वषाव करत होता आशण तो महान शगशरराज आमच्या 
सरहद्दीवर आपले अनांत बाहू पसरून ताठ उभा होता. त्याचां ते दिवन आशण सोशवएत रशियाची स्मृती मी 
कधीच शवसरणार नाही. नव्हे, ती शवसरणांच िक्य नाही. रशियातील माझां भ्रमण म्हणजे माझ्या जीवनाचे 
एक सािल्य मी मानतो. 
 

नकळत मायदेिाची ओढ वाढू लागली. त्या नादात मी एक शसगरेट ओढून टाकली आशण दुसरी 
पेटशवली, तोच पुढे लाल पाटी लागली आशण शदल्ली शदसू लागली. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ीवनयात्री कथाकार 
अण्णा भाऊ साठे 

  



र्ीवनयात्री कथाकार अण्णा भाऊ साठे – नीिा उपाध्ये 
 
 
अण्णा भाऊ साठे याांची कथा साकल्याने वाचल्यावर मनावर एक अशमट ठसा उमटतो तो एका जीवनयात्री 
कथाकाराचा! जगण्यावर, माणसाांच्या गुणदोषाांवर मनापासून पे्रम करणाऱ्या या कथाकाराच्या कथाांवर 
कुठेही शवदेिी कथाशवश्वातील वैिल्यवादाचे सावट नाही. उलट शवष्ट्णुपांत कुलकण्यांच्या मुखातून ‘जा, 
तुम्ही कुत्रयासारखां मरू नका, उशकरड्याचा पाांग शिटतो, तुम्ही तर माणसां आहात’ असा जगण्याच्या ईषचेा 
तेजस्वी सांदेि या कथा देतात. उगाच नाही अण्णा भाऊां च्या ‘खुळांवाडी’ या १९५७ साली अशभनव 
प्रकािनाचे वा. शव. भट याांनी प्रशसद्ध केलेल्या पशहल्याच कथासांग्रहाला शलशहलेल्या प्रस्तावनेचा प्रारांभ थोर 
साशहत्यकार प्र. के. अते्र याांनी असा केला होता – ‘अण्णा भाऊ साठे याांच्या कथेचे एका वाक्यात वणवन 
करावयाचे झाल्यास असे साांगता येईल की, ही जगण्यासाठी लढणाऱ्या माणसाची कथा आहे. ही कच 
खाणारी, हार मानणारी माणसां नाहीत. या सवांना मानाने जगायचे आहे आशण आक्रमक वृत्तींिी शनकराने 
लढून त्या सामन्यात त्याांना लजकायचेही आहे.’ आचायव अत्रयाांच्या या पशरच्छेदात अण्णा भाऊां च्या कथेचे ममव 
नेमकेपणी व्यक्त झाले आहे. 
 

अण्णा भाऊां चा ‘खुळांवाडी’ हा पशहला कथासांग्रह १९५७ साली प्रकाशित झाला असला तरी, 
त्यापूवी आठ-दहा वषे आधीच त्याांनी कथालेखनाला प्रारांभ केला होता. ‘मिाल’ साप्ताशहकात १९४९ साली 
प्रशसद्ध झालेली ‘माझी शदवाळी’ ही अण्णा भाऊां ची पशहली कथा. िाशहरीचा धांदा करीत करीत अण्णा 
भाऊां नी शलशहलेल्या या कथाांनी सांग्रहबद्ध व्हायच्या आधीच लहदी, लसधी, बांगाली, मल्याळम या देिी तसेच 
जमवन, झेक, इांस्ग्लि, पोशलि, रशियन आशद परदेिी भाषाांत प्रविे केला होता. ‘खुळांवाडी’ नांतर ‘बरबाद्या 
कां जारी’, ‘भानामती’, ‘िरारी’, ‘लाडी’, ‘गजाआड’, ‘आबी’, ‘कृष्ट्णाकाठच्या कथा’, ‘शचरागनगरची भतुां’, 
‘शनखारा’, ‘नवती’, ‘शपसाळलेला माणूस’, ‘गुऱ्हाळ’ असे त्याांचे एकामागून एक तेरा कथासांग्रह १८ जुलै 
१९६९ रोजी अण्णा भाऊां चे शनधन होण्यापूवी प्रकाशित झाले. 
 

अण्णा भाऊां चां हे सारां कथालेखन ‘माझे स्वतःचे अनुभव साांगण्याजोगे आहेत’ या ऊमीतून झालेले 
आहे. ‘खुळांवाडी’ नांतर अशभनव प्रकािनानेच १९६० साली त्याांचा ‘बरबाद्या कां जारी’ हा कथासांग्रह प्रकाशित 
केला तेव्हा त्याच्या प्रस्तावनेत अण्णा भाऊां नी म्हटले होते, “मी जे जीवन जगतो, पाहतो, अनुभवतो, तेच 
मी शलशहतो मला कल्पनेची पांखां लावनू भरारी मारता येत नाही. त्याबाबतीत मी स्वतःला बेडूक समजतो! 
या कथासांग्रहातील सारी पात्रां या ना त्या नात्यानां माझ्या आयुष्ट्यात येऊन गेली आहेत. जातपांचाांनी 
बरबाद्याचा कान जेव्हा कापला तेव्हा मी अांधारात बसून पाहत होतो. सुलतान शन भोमक्या हे दोघे अमरावती 
मध्यवती तुरुां गात माझ्या बराकीत कैदी होते. आम्हा शतघाांच्याही काडावर ‘खून करणे, दरोडा घालणे’ असे 
भयानक आरोप होते. मकुल मुलाणी तर मला मामा म्हणत होता. इरेनां गाढव खाणारा तुका अजून शजवांत 
आहे; िक्त त्याला ते गाढव पचलां  नाही एवढांच! एकां दरीत माझी माणसां ही वास्तव आहेत शन शजवांत 
आहेत!” 
 

अण्णा भाऊां ची ही माणसां – तो बरबाद्या, भोमक्या, शवष्ट्णुपांत कुलकणी, शनळू माांग आशण शकतीतरी 
अशवस्मरणीय व्यस्क्तरेखा केवळ अण्णा भाऊां चीच न राहता, समस्त वाचकाांची होतात. कारण, मूलभतू 
मानवी प्रवृत्तींना साद घालण्याचां शवलक्षण सामथ्यव अण्णा भाऊां च्या जोरकस, शचत्रदिी भाषािलैीमुळे 
त्याांच्यात उतरलेलां  आहे. 



 
कुसुमावती देिपाांडे याांच्यासारख्या पाांढरपेिा मराठी समीक्षकाांनी अण्णा भाऊां च्या राांगड्या 

िलैीतील रासवट कथाांना मराठीतील नवकथाकाराांच्या राांगेतील मानाचां पान शदलां  नाही. परांतु अन्य 
मराठी कथालेखकाांपेक्षा अण्णा भाऊां च्या कथाांतून नैशतक मूल्यशवचार अशधक ढळढळीतपणे व्यक्त झाल्याचे 
आढळते. आपल्या पात्राांच्या सुखदुःखाांिी सहानुभतूीपूववक समरस होऊन अण्णा भाऊां नी िब्दबद्ध केलेली 
ही पात्रां नैशतकतेचा सखोल सांस्कार वाचकाच्या मनावर करतात, त्याांच्या ‘प्रायशित्त’ या कथेतील 
दगडखाणीवर राबणारे एकाच झोपडीत मध्ये पडदा घालून राहणारे बळी शन उमा हे मेहुणे-साडू एके रात्रीत 
दारूच्या निते चुकून आपापल्या बायकाांऐवजी स्वतःच्या सख्ख्या बशहणींिी रत होतात. धमाने जी पशवत्र 
नाती शनमाण केली त्याांचा भांग आपल्याकडून नकळत झाला, त्याचा घोर लागलेली ती दोन पूवीची 
हसतीखेळती आनांदी जोडपी पिात्तापाच्या भावनेनां मरण जवळ करतात! भारतीय सांस्कृतीच्या रक्षणाथव 
स्वतःच्या प्राणाांचां बशलदान देऊन अत्यांत घोर असां ‘प्रायशित्त’ ते कोवळे जीव घेतात, हे त्या शनताांतकरुण 
कथेत वाचताना मन सुन्न होऊन जातां. 
 

नैशतकतेचा मक्ता हा काही सुखासीन, सुखवस्तू उच्चवणीयाांनाच शमळालेला नसतो, 
गावगाड्यातील गरीब, उपेशक्षत पददशलतही आपापल्या परीने नैशतक मूल्याांची जाणीव आपल्या जीवनात 
किी जोपासतात याची आणखी शकतीतरी उदाहरणां अण्णा भाऊां च्या कथाांतून शदसतात. त्याांच्या ‘शहरा’ या 
कथेचा सैशनक नायक शवश्वास लक्ष्मण लिदे लढाईवर गेला असताना, त्याची पत्नी शहरा शहची अब्र ूत्याचा 
शमत्र शवनू पवार लुटतो व वर पुन्हा ते शवश्वासला कळवतो. शवश्वासची घरची माणसां शनरपराध शहराला भ्रष्ट 
ठरवनू हाकलून लावतात. पण उदारमनस्क शवश्वास लढाईवरून परतल्यावर आपल्या पत्नीचा शतच्या 
मुलासह स्वीकार करतो आशण लष्ट्करातली नोकरी सोडून मुांबईत स्थाशयक होऊन सुखाने सांसार 
करतो.... त्याांच्या ‘शबलवरी’ कथेतील इनामदाराचा स्वाशमशनष्ठ सेवक अमीन आपला धनी नतवकी 
शबलवरीची अब्र ूलुटू पाहतो तेव्हा त्याच्याशवरुद्ध बांड करतो.... 
 

स्त्रीचां िील ही अण्णा भाऊां च्या पात्राांची ममवबांधातील ठेव असल्याचां त्याांच्या ‘डोळे’ या कथेतूनही 
जाणवतां. या कथेची देखणी नाशयका गीता आपल्या रूपावर पती जळतो शन आपला सांिय घेतो, शदराचीही 
वाईट नजर आपल्यावर आहे, या जाणीवनेे व्यशथत होऊन िेंडाचा चीक घालून आपले सुांदर डोळेच िोडून 
घेते! 
 

नीशतधैयवच माणसाला प्रसांगी कसे शवलक्षण बळ देते, याचां उत्तम उदाहरण म्हणजे अण्णा भाऊां चे 
‘शवष्ट्णुपांत कुलकणी’ हे पात्रां. हा खरा तर सरकारी ताबेदार. पण दुष्ट्काळात शब्रशटि सरकार महारमाांगाांना 
खुिाल उपािी मरू देत आहे, हे लक्षात येताच सांतापलेले शवष्ट्णुपांत धीरोदात्तपणे महारमाांगाांना मठातील 
धान्य लुटून पोट जगवण्याचा मागव सुचवतात आशण लुटालुटीच्या आरोपावरून महारमाांगाांना अटक 
करायला आलेल्या प्राांतसाहेबाला परखडपणे सुनावतात! 
 

‘अण्णा भाऊ साठे याांचे कथाशवश्व’ या छोट्या पुस्स्तकेत अण्णा भाऊां प्रमाणेच पुरोगामी माक्सववादी 
शवचारधारेची कास धरलेले समीक्षक डॉ. सदा कऱ्हाडे याांनी म्हटले आहे, त्याप्रमाणे ‘अण्णा भाऊां च्या 
कथाांतील अिा अनेक व्यक्तींना असे नैशतक मूल्याांचे पाठबळ आहे. याचाच अथव असा की, या कलावांताने 
प्रथम स्वतः नैशतक मूल्याांचे सामथ्यव जाणले होते. सुखसमृद्धी, सभ्यता याांची मांगलस्वप्ने साकार व्हायची 
असतील तर, नैशतक मूल्याांची जोपासना व्हायला हवी, अिी त्याांची श्रद्धा होती. त्या श्रदे्धचे अशधष्ठान 



त्याांच्या वाङ्मयाला आहे. त्यामुळे त्याांच्या कथाांतील अनेक घटना, व्यक्ती या सगळयाांची वाटचाल 
जीवनातील सत्-शवकासाकडे आहे, हे लक्षात घेतले पाशहजे.’ 
 

आसाराम गायकवाड सांपाशदत ‘अण्णा भाऊ साठे सांदभव ग्रांथा’त ‘अण्णा भाऊां च्या कथाांतून 
अशभव्यक्त झालेला गावगाडा’ हा लेख शलशहणारे डॉ. प्रकाि कुां भार याांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, 
‘बहुताांिी दशलताांनी स्वीकारलेल्या बौद्ध धम्मात नैशतक मूल्याांना स्थान आहे. हा शवचार आांबेडकरी 
चळवळीत अशधक प्रभावीपणे रुजावा, या हेतूनेच नैशतक मूल्याांची जाणीव दशलताांच्या वस्त्याांतून किी 
जगते, जागवली जाते आशण प्रत्यक्ष आचरणात आणली जाते, हे अण्णा भाऊां नी आपल्या काही प्रमुख 
कथाांमधून दाखवनू शदले आहे.’ मला स्वतःला व्यस्क्तिः हे मत पटत नाही. कम्युशनस्ट पक्षाचे कायवकते 
असलेल्या, आांबेडकरी चळवळीने प्रभाशवत झालेल्या अण्णा भाऊां नी त्या शवचारसरणीचा प्रचार त्याांच्या 
लोकनाट्यातून जरूर केला; पण त्याांच्या सुरुवातीच्या खूपिा कसदार कथा असा काही सांदेि देण्यासाठी 
शलशहल्या गेल्या आहेत, अिा प्रचारकी थाटाच्या शबलकूल वाटत नाहीत; आपल्या आजूबाजूच्या 
पददशलताांच्या जीवन-शनरीक्षणातून, मानव्याच्या शविाल जाणीवतूेन साकारलेला तो प्रशतभाशवष्ट्कार आहे, 
असे जाणवत राहते. 
 

नैशतकतेची चाड असल्यामुळेच अण्णा भाऊां च्या कथाांतील ही माणसां जीवनासाठी टोकाचा सांघषव 
करायला डगमगत नाहीत. त्याांच्या खूपिा कथाांतील माणसां पोटाच्या भकेुनां व्याकुळ झालेली असतात 
आशण तो भकेुचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रसांगी बांडखोर बनायला वा पिुपातळीवर जायलाही ती तयार 
असतात! त्या दृष्टीने अण्णा भाऊां ची ‘स्मिानातलां  सोनां’ ही सवोत्तम कथा तपासून बघण्याजोगी आहे. 
वारणेकाठच्या गावातील भीमा ज्या खाणीत राबून आपलां  शन आपल्या कुटुांशबयाांचां पोट जाळायचा, ती खाण 
बांद पडते आशण पोटाची भकू त्याला मसणवटी धुांडाळायला प्रवृत्त करते, कारण मढ्याच्या राखेत सोनां 
असतां, त्याचा त्याला एक शदवस िोध लागलेला असतो! पण एके रात्री मढ्यावर आलेल्या कोल्ह्ाांिी 
झुांजताना त्या मढ्याच्या तोंडात त्याची बोटां अडकतात. गावकऱ्याांच्या भीतीनां ती बोटां त्याला गमवावी 
लागतात शन दुसऱ्या शदवसापासून बांद खाण पुन्हा सुरू होते. पण बोटां गमावल्यामुळे औजार हाती पकडू न 
िकणारा भीमा आता खाणीत पुन्हा कामाला जाऊ िकणार नसतो! शनयतीची ती शवपरीत लीला वाचकाला 
सुन्न करून जाते. 
 

‘बरबाद्या कां जारी’ कथासांग्रहातील अण्णा भाऊां चा ‘सुलताना’ नेमस्तपणे जगून पोट भरता येत 
नाही, तेव्हा बांडखोरी करतो... पोटासाठी शभकारी बनलेल्या ‘भोमक्या’ला तुरुां गात डाांबलां  जातां शन अपुरां 
अन्न शदलां  जातां, तर तो जेलरबरोबर सांघषव करायला कमी करीत नाही... 
 

स्त्रीच्या योशनिुशचतेचा बशडवार माजव ूनये, असे स्त्रीमुक्तीवाल्या कायवकत्या बलात्काशरत शस्त्रयाांच्या 
सांदभात आता अलीकडे साांग ूलागल्या आहेत. पण हा पुरोगामी शवचार अण्णा भाऊां नी त्याांच्या ‘शहरा’ तसेच 
‘िरारी’ या कथाांतून िीलभ्रष्ट पत्नीचा स्वीकार करणारे उदारमनस्क नवरे शचतारून ३०-३५ वषांपूवीच 
माांडला आहे. एक स्त्री म्हणून मला स्वतःला अण्णा भाऊां च्या कथाांतील एकच बाब खटकते – या कथाांतील 
एकजात सवव नाशयका देखण्या असतात! या साऱ्याजणी गोऱ्यापान, बाांधेसूद, हरणासारख्या टपोऱ्या 
डोळयाांच्या असतात! त्या आपल्या मोत्याांसारखे िुभ्र दात दाखवत हसू लागल्या की, जण ू काकणां 
शकणशकणतात, खडकावर रुप्याची नाणी खळखळतात! अण्णा भाऊां च्या वास्तवदिी कथाांतील ही 



स्त्रीसौंदयाची मुक्त उधळण अवास्तव वाटते! आपल्या सववच शस्त्रयाांना सद्वतवनी रांगवण्याचा त्याांचा 
अट्टाहासही असाच अवास्तव वाटतो! त्याांची करारी ‘आबी’ म्हणूनच अशधक पटते! 
 

अण्णा भाऊां च्या काही कथाांतील सूक्ष्म शवनोद शवलोभनीय वाटतो! त्याांच्या ‘काडीमोड’ मधली 
औताड्याची सखुबाई आपल्या लेकाचां हरणाबरोबर लग्न लावनू देते; पण अांध¿श्रदे्धतून त्या नवपशरणीत 
दाांपत्याला सांग करू देत नाही आशण काडीमोडापयंत पाळी जाते. तेव्हा हसता हसता वाचक शवचारमग्नही 
होतात. ‘उपकाराची िेड’ मध्ये मळू महार मेलां  ढोर उचलायचां नाकारून िांकऱ्या चाांभाराला जिास तसा 
धडा शिकवतो, तेव्हाही हसता हसता वाचक शवचारात बुडतोच! त्याांचा ‘कोंबडीचोर’ ही पोटाच्या भकेुचां 
तववज्ञान ऐकवतो! 
 

अण्णा भाऊां नी आपल्या माणसाचां दुःख जगापुढे माांडण्यासाठी कथालेखन करून माणसुकीचा 
महामांत्र शदला; वाङ्मयाचे सामथ्यव वाढवले. शतसरी-चौथीपयंत देखील शिक्षण न झालेल्या अण्णा भाऊां नी 
कसदार लेखन करून मराठी सारस्वताच्या दरबारात आपलां  स्थान राखीव केलां . ‘नवकथाकार’, 
‘प्रादेशिक कथाकार’, ‘ग्रामीण कथाकार’ अिी कुठलीही शबरुदां स्वतःच्या नावामागे लावनू न घेता आपल्या 
पृथगात्म कथेने अण्णा भाऊां नी १९६० नांतर प्रकषाने पुढे आलेल्या दशलत कथेसाठी पायवाट घालून शदली, 
हे कुणीही नाकारू िकणार नाही. जीवनावर मनापासून पे्रम करणाऱ्या, जीवनाचा नवा अथव साांगणाऱ्या या 
जीवनयात्री कथाकाराला मानाचा मुजरा. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कथा 
  



बरबाद्या कां र्ारी 
 
“चला जा! कापा माझा कान! मी डरत न्हाय!” बरबाद्या गजवला. त्याने एक बैठक मारली; दांड थोपटून 
शगकी घेतली. सवव मोठमोठे पांच-सरपांच चशकत झाले. 
 

स्वतः बरबाद्याने ‘कान कापण्याची मला भीती नाही,’ असे िवेटी सवांना साांगून टाकले. पांचाांनी 
शनकाल शदला. बरबाद्याचा कान कापण्याची तयारी झाली. 
 

एका बाजूने बी. बी. सी. आय. रेल्व ेचचवगेटकडे धावत होती आशण दुसऱ्या बाजूने जी. आय. पी. 
कल्याणकडे पळत होती. त्या दोन्ही लोहमागांना जोडणारा एक िाटा अगदी जवळून जात होता. 
अधूनमधून शवजेवर चालणारी गाडी धावत येत होती. 
 

शतन्ही बाजूांनी रेल्वे असलेल्या त्या टापून हजारो लहान लहान झोपडी एकमेकाांना खेटून बसली 
होती. त्याांच्या डोकीवरून टाटा पॉवर स्टेिनचे राक्षसी टॉवर डोकीवर शवजेच्या ताराांचे भारे घेऊन जवळची 
खाडी ओलाांडून समोरच्या सह्ाद्रीत शिरले होते. त्या टॉवराांची िौज त्या झोपड्याांच्या जवळून उठली 
होती. िजेारील ती टाटा पॉवर कां पनी गुरगुरत होती. त्या टॉवराांच्या िौजेचे कूच पाहून सहज वाटत होते 
– केवढे हे महान कायव! देिाला वीज पुरशवण्याची केवढी ही धडपड!! केवढा त्याग!! 
 

आशण डाव्या बाजूने तुळसी तलावाचे िीतल पाणी सवव उपनगरे मागे टाकून िहरात शिरले होते. 
तर दुसऱ्या बाजूने तानसा अन् कानसा तलावाांपासून येऊन प्रचांड नळ आपली धुडे ओढीत गेले होते. 
 

तीन बाजूांनी रेल्व,े दोन बाजूांनी पाण्याचे नळ, डोकीवरून टाटाची वीज आशण शतथेच खाली ती 
हजारो माणसाांची घरटी ते सवव पाहत बसली होती. सभोवती आधुशनक जगाची धावपळ चालू होती आशण 
ती धावपळ पाहत ती झोपडी भेदरली होती. 
 

शजथे जागा शमळेल शतथे आशण जमेल तसे झोपडे बाांधले गेले होते. अगदी पेकाटाला पेकाट लावनू 
झोपड्याांची पलटण उभी होती. 
 

शतथेच बरबाद्या कां जारी आपले झोपडे बाांधून नाांदत होता. त्याची जमातही शतथे रहात होती. शतथे 
नुसती कां जारी लोकाांची वस्ती नव्हती तर िासेपारधी, डवरी, शभकारी, डोंबारी, वडारी, बेलदार, शघसाडी, 
गारुडी, अिा अनेक जमाती राहत होत्या. डाांबरी कागद, जुने पते्र, कुजक्या िळया, सडकी बारदाने 
याांचीच ती पाले उभारली होती. 
 

जे काही शनकामी झाले होते, ज्याची मुळीच गरज उरली नव्हती, अिा सवव वस्तू आणनू त्या कामी 
लावल्या गेल्या होत्या. 
 

आशण त्या शठकाणी िकेडो नव्हे, तर हजारो माणसे राहत होती. जण ूकाय त्या शनकामी वस्तूांच्या 
पालात राहाणारे ते लोक आशण त्याांनी पैदा केलेल्या त्या सवव वस्तू एकच असून त्याांचीही जण ू आता 
कुणाला गरज उरली नव्हती. 



 
शतथे पाण्याचे नळ नव्हते. सांडास नव्हते. शतथे होते ते िक्त दाशरद्र्य, अांधार, कू्ररता, भेसूर अज्ञान 

आशण दुष्ट दुगंधी. 
 

सुसांस्कृत जग अधा मलै अांतरावर दचकून उभे होते. ते पुढे जात नव्हते. त्याची कोणीतरी वाट 
रोखली होती. 
 

शतथे राहणाऱ्या कोणाही माणसाला या जगात कामगार म्हणून जगण्याचा मान शमळाला नव्हता. 
कोणीही आपल्या मनगटाच्या जोरावर जगत नव्हता. मात्र तसे जगण्याची शिकस्त करीत होता. जो मागव 
शदसेल त्या मागाने आपल्या जीवनाची गाडी हाकणे त्याांना भाग होते. खून, दरोडे, चोऱ्या, लुटालूट हे मागव 
त्याांना सहज िक्य होते, परांतु त्याांनी त्याचा अवलां ब मात्र केला नव्हता. त्याांनी आपल्या जगण्याची 
जबाबदारी प्रचशलत राज्यकत्यांवर मुळीच टाकली नव्हती. 
 

त्या लोकाांपैकी कैकाांना पोसण्याची जबाबदारी माकडावर येऊन पडली होती. जणू तोच तेवढा 
इमानी प्राणी होता. म्हणून तो त्याांच्यात राहात होता. त्याांच्यासाठी उड्या मारीत होता. आपले नकटे नाक 
उडवनू भीक मागत होता. तो रामकालीन लां केवर चढाई करणारा जीव दारोदार शिरून आपल्या धन्याला 
जगवत होता. 
 

काहींनी आपले पोट गाढवावर लादले होते. तो सवांच्या दृष्टीने बेअकली गाढव धन्यासाठी पडेल 
ते ओझे नेत होता राबत होता आशण आपल्या मालकाचे पोट भरीत होता. त्या एका गाढवाला राखण्यासाठी 
त्या बेलदाराची तीन पोरे जीव टाकत होती. 
 

कोणी लिदीची पाने आणनू, त्याचे झाडू करून मुांबापुरीची घाण काढीत होते. कोणी जुन्या काथ्या 
आणनू त्याला लपजून चऱ्हाटे वळून शवकत होते. कोणी लाकडे आणनू त्याच्या खाटा तयार करीत होते. 
 

परांतु एवढे करूनही त्याांची पोटे भरत नव्हती. सागरात शचमूटभर साखर टाकण्यासारखे होत होते. 
त्या वस्तीत राहणारी लहान मुले रोज सकाळी-सांध्याकाळी टोपल्या, डबडी घेऊन िहरात “बाय, भात 
वाडा! बाय, भात वाडा!” असे ओरडत आशण िवेटी गल्लीत शिरून पडलेला भात घेऊन परत शिरत. त्या 
गल्लीत राज्य करणारी माांजरे त्या पोराांना काहीच बोलत नसत. जण ूकाय त्याांनाही माहीत होते की, ‘मुले 
म्हणजे िुले!’ 
 

काही लोक शदवसभर या शविाल मुांबईत शिरून सापडेल ते आणून आपल्या पोटात ठािीत. कोणी 
सडकी भाजी, पडका भात, मेलेली बदके, कोंबडी, टाकून शदलेली अांडी आणत होती. जण ूकाय त्याांना 
सजीव असे काहीच नको होते. सवव शनजीव त्याांना आवडत होते, लकवा ते लोक स्वतः शनजीव होते. 
 

परांतु ते गात होते, बोलत होते, चालत होते, जगण्याची धडपड करीत होते. प्रामाशणकपणे जगत 
होते. 
 



बरबाद्याही त्याांच्यात राहत होता. तो पोटासाठी कानमळ काढण्याचे काम करीत होता. 
येणाऱ्याजाणाऱ्याचा कान मटकन पकडून, दोन पैिाांसाठी त्याच्या कानात काटूक घालून उगाच टोकरत 
बसत होता. परांतु इमानाने, बेइमानीने नव्हे. 
 

बरबाद्याची उांची सहा िूट होती. शधप्पाड देह, काळासावळा रांग, रुां द गदवन, लाांब पण िवेटी 
पसरट झालेले नाक, गुबगुबीत गाल, मोठे डोळे, दाट भवुया आशण वळवणीप्रमाणे लोंबणाऱ्या शमश्या याही 
त्याच्या देहाला साजेिाच होत्या. गालिडात धरलेले कालाकाांडी पान, त्यामुळे त्या शमश्याांचे िेंडे लाल 
झाले होते. लकजाळात पवीड अडकल्याप्रमाणे त्याच्या शमश्याांत पानाचा चोथा अडकलेला असे. 
 

शिवाय मोठेच्या मोठे पागोटे, गुडघ्यापयंत लाांब पैरण, खाली दोनपदरी धोतराची लुां गी, पायात 
रबरी बूट, असा बरबाद्याचा थाट असे. त्याला सारे लोक शबचकून वागत. तो सदा बाह्ा वर करूनच शिरत 
असे.त्याच्या मनगटाचे केस दुरून शदसत असत. कानात शहना या अत्तराचा िाया खोवनू शदलेला दुरूनही 
शदसे. एखाद्या मास्तराने आपला टाक कानावर ठेवावा अिी लोखांडी सळी त्याच्या कानावर ठेवनू शदलेली 
असे. त्या सळीने तो शगऱ्हाइकाांचे कान टोकरी. गळयात एक लहानिी चामड्याची पेटी. शतलाही लरगेलभगे 
जडलेली. त्या पेटीत एक शचमटा. थोडासा कापूस, लहानिी तेलाची बाटली. 
 

असा तो बरबाद्या लोकाांचे कान टोकरून आपले, आपल्या दोन मुली शनल्ली अन् दुल्ली याांचे व 
बायकोचे, अिी चार पोटे भरत होता. त्याची बायको व दोन पोरी ह्ाही काही बसून नसत. त्या जुना काथ्या 
आणनू त्याचा वाक करून चऱ्हाटे वळून शवकत असत. त्यामुळे बरबाद्या पोटाला पोटभर खाऊन रुबाबात 
राहत होता. िरीराने शधप्पाड, डोकेशिरू, शिवराळ म्हणून लोक त्याला भीत होते. गडीमाणसे हटकून 
रामराम करीत. 
 

बरबाद्या कोणाचेही ऐकत नसे. जर त्याचे डोके शिरले आशण त्याने आपली काठी काढली तर सारी 
वस्ती गभवगशळत होत असे. त्याच्या एकाच दणक्यात जुन्या कागदाची पाले क्षणात साष्टाांग नमस्कार 
करायची आशण पालाचा मालक हात जोडून िरण यायचा. 
 

बरबाद्याची शनल्ली नुकतीच वयात आली होती. ती तोंडात पानाचा शवडा घेऊन मान खाली घालून 
इकडून शतकडे जायची. अगदी बेपवा चालायची. ती कोणाकडेही ढुांकून पाहत नसे. शदव्याला काजळी 
आल्याप्रमाणे शनल्लीच्या ओठावर पानाची काजळी जमत होती. तेव्हा तर शनल्ली भलतीच देखणी शदसायची. 
 

बेकार पोरे शनल्लीसाठी मरत होती, झुरत होती. कल्याणच्या हाजी मल्लांगला नवस करीत होती. 
त्याांची मागणी होती, ‘एवढी बरबाद्याची शनल्ली शमळू दे!’ परांतु कोणताही देव त्याांना पावत नव्हता. शनल्ली 
डोळेभर शदसतसुद्धा नव्हती. पोरे गोंडा घोळत होती, पण शनल्ली पान खाऊन िक्त थुांकत होती. आशण जर 
एखाद्या उमवट पोराने शनल्लीची छेड काढली, तर मग बरबाद्याची काठी बाहेर शनघत होती आशण ती काठी 
त्या पोराच्या घरादाराचा बुकणा करायची. 
 

एकदा दुपार झाली होती. सवव लोक आपल्या पोटाच्या पाठी शनघनू गेले होते. कोणी येत होते. ऊन 
धगधगत होते. बायका चऱ्हाटे वळीत होत्या. म्हातारी माणसे खोपटाची राखण करीत होती. लहान पोरे 
आईवडील येण्यापूवी शवडीची तलि भागवनू घेत होती. कोणी छापकाटा खेळत होती. कोणी शिव्या 



देण्याचा सपाटा चालवत होती. सारी वस्ती भकास शदसत होती. शतच्यावर उन्हाच्या झळा घोटाळत होत्या. 
जण ूती वस्ती गरम शनःश्वासच टाकीत होती. 
 

मेलेल्या कोंबड्याांच्या, बदकाांच्या पांखाांचे ढीग वारा शवस्कटत होता. पालाांची पाखी लटलटत 
होती. लहानिी वाऱ्याची झुळूक त्याांना कापरे भरवत होती. दारातले डबे उन्हाने तापले होते. जागोजाग 
असलेले राखेचे ढीग उठून उभे राहत होते. 
 

एखाद्या घळीत वाघ पडावा तसा बरबाद्या पालात पडला होता. त्याची बायको चहा करीत होती. 
शनल्ली आशण दुल्ली शतच्या बाजूला बसल्या होत्या. 
 

‘काय बरबाद्या! काय करतो?’ बरबाद्याचा िजेारी दल्लाराम उघडा बोडकाच दारात आला होता. 
त्याने वाकून शवचारताच बरबाद्या गुरकला, 
 

‘काय रां! काय म्हणतोस?’ 
 

बरबाद्याची सवव दृष्टींनी एकटा दल्लारामच बरोबरी करीत होता. पण बरबाद्या त्याला भीत नव्हता. 
 

‘बरबाद्या, एक गोष्ट बोलू?’ 
 

‘अरे काय? बोल ना. आन् असा बाहेर काय खडा? आत ये ना.’ बरबाद्या पडूनच म्हणाला. 
 

दल्लाराम आत आला. जवळ बसत गांभीर चेहरा करून म्हणाला, ‘तुझी शनल्ली माझ्या सैद्याला 
देतो?’ 
 

‘काय देणार?’ 
 

‘तूच बोल, काय घेणार?’ दल्लाराम म्हणाला. 
 

‘हे पाहा. पाच िांभर आनी...’ 
 

‘बस बस!’ दल्लारामने बरबाद्याला मध्येच अडवनू म्हटले, ‘आरे, पाच िांभर? पुढां बोलूच नको.’ 
 

बरबाद्या उठून बसला आशण म्हणाला, ‘आरे का साला बोलू नको?’ त्याने शनल्लीचे 
 

तोंड वर करून दाखवत म्हटले, ‘ही शनल्ली आहे का आरसी?’ 
 

‘मग साल्या, माझा सैद्या काय कमी हाय?’ दल्लारामने नाक िें दारून प्रश्न केला. 
 



‘आरे जा! मोठा आला सैद्याचा बाप! आरे त्यो सैद्या माणूस हाय का माकड?’ बरबाद्याने आपल्या 
भावी जावयाबद्दल प्रश्न केला. 
 

आशण दल्लाराम म्हणाला, ‘हे पाहा, दोन िांभर घेतो का?’ 
 

‘काय? दोन िांभर? कबूल!’ बरबाद्या दल्लारामाच्या हातात हात शदला. 
 

लगेच दल्लाराम बाहेर पडला. ‘ओरे! इधर आव! ओरे! इधर आव!’ असे ओरडून त्याने लोकाांना 
जमवले आशण साांशगतले, ‘बरबाद्याने आपली शनल्ली माझ्या सैद्याला शदली.’ 
 

सवांना पानपट्टी शमळाली. 
 

दुसऱ्या शदविी जमात जमली. मोठे पुढारी आले. बरबाद्याला दोनि े रुपये शमळाले आशण 
दल्लारामाचा हळकुडा, जळक्या तोंडाचा, बगळयासारख्या मानेचा, भला उांचच्या उांच सैद्या नवरदेव झाला. 
 

हळदी झाल्या, लग्न झाले. 
 

तारुण्याने बहरलेली, मोराप्रमाणे नाचरी, आपल्या सुांदरतेचा बेहद्द गवव करणारी ती शनल्ली, 
दल्लारामाची सून व सैद्याची पत्नी झाली, आशण सासरी गेली. 
 

मुलीने शदल्या घरी लकवा व्याल्या घरी मराव े हा शनयम त्या जमातीला लाग ू नव्हता, तर मुलीने 
शदल्या घरीच जन्मभर राहाव ेअसा दांडक होता. शतथेच शतने मरायचे होते आशण तिी मरायला शनल्ली गेली 
म्हणजेच िजेारच्या पालात गेली. बरबाद्याची सत्ता मात्र शतच्यावर मुळीच उरली नाही. 
 

शनल्ली नाांदत होती. मशहने येऊन जात होते. सैद्याला ताप येत होता. त्याचे िरीर खचत होते. तो 
खोकत होता. त्याला झोप येत नव्हती. दल्लारामाने त्याला दवाखान्यात नेले. डॉक्टरने तपासून साांशगतले, 
‘याला क्षय झाला आहे. याला कोरडी हवा शमळावी म्हणून बाहेरगावी पाठवा.’ 
 

परांतु दल्लारामला गाव नव्हते आशण त्याच्याजवळ पैसा नव्हता. मग सैद्या कुठे जाणार? तो झुरू 
लागला. मनािी म्हणू लागला, ‘आपणाला क्षय झाला आहे. आपण जगणार नाही.’ बरोबर सहावा मशहना 
उगवला आशण सैद्याने डोळे झाकले. 
 

शनल्ली रांडकी झाली. शतचे तारुण्य रांडके झाले. शतची िसवणूक झाली. परांतु जरी नवरा मेला, 
जरी शनल्ली शवधवा झाली तरी शतला सासऱ्यापािीच जन्म काढावयाचा होता. जन्मभर शतला त्याच घरी 
राहणे भाग होते. वाटेल ते करून शदल्याघरी मरणे अवश्य होते. मग ती काय करणार? जमातीचा शनयमच 
तसा होता. 
 

शनल्ली शवधवा झाल्याने बरबाद्याला वाईट वाटले, पण तो काय करणार? दोनि े रुपये घेऊन तो 
मोकळा झाला होता. त्याची शनल्लीवर सत्ताच नव्हती. ती िक्त दल्लारामची होती. 



 
शनल्लीही शदल्या घरी नाांदू लागली, परांतु शतचे तारुण्य शतला हैराण करू लागले. शतच्या कोमल 

भावना शतला शनजू देईनात. ती मनात झुरू लागली. ती शखन्न झाली होती. कसल्या तरी झळा शतला लागत 
होत्या. चटके बसत होते. 
 

अजून शकती वषे आपण या घरात अिीच काढणार? हा जन्म कसा जाणार? या लचतेने ती होरपळून 
शनघत होती. जण ूशतच्या नुकत्याच िुलणाऱ्या कळीवर शनखारा ठेवला गेला होता. 
 

समोरच्या पालातला हैदऱ्या शनल्लीकडे सारखा पाहत होता. रोज तासन तास टक लावनू पाहत 
होता. शनल्ली जेव्हा जेव्हा त्याच्याकडे पाही तेव्हा तेव्हा त्याचे डोळे शतच्यावर रोखलेले असत. त्याच्या 
नजरेला नजर शभडताच शनल्लीला कसनुसेच वाटे. शतच्या हृदयात शवलक्षण लहर तरांगत राही. 
 

पुढे पुढे हैदऱ्याच्या नेत्राला नेत्र शभडताच शनल्लीच्या अांगात शवदु्यतसांचार होऊ लागला आशण ती मग 
हैदऱ्याचाच शवचार करू लागली. 
 

एका अांधाऱ्या रात्री गडद काळोखात शनल्ली गडप झाली आशण सकाळी त्या वस्तीत हाहाकार 
उडाला. 
 

अज्ञान, दाशरद्र्य, लाचारी आशण तारुण्य याांचे भयांकर शमश्रण होऊन त्याांचे हालाहल शनमाण झाले 
आशण त्याने शनल्लीला त्या वस्तीतून नाहीिी केली. 
 

सकाळीच बरबाद्या उठून जवळच्या सांडासमध्ये कपडे धुऊन स्वच्छ करीत होता. त्याने पैरण वाळत 
लावली होती आशण पागोटे धुवायला घेतले होते. त्याला दोन आडवशेतडव ेसुपके देऊन नांतर तो लुां गीवर 
वळणार होता. 
 

इतक्यात पालात बोंबाबोंब उठली, ‘ओ – दय्या मऱ्या रे! जी दय्या मऱ्या रे!’ अिी ओरड सुरू 
झाली आशण दुल्ली धावत आली. ‘आरे बा! दुल्ल्याने घर मोड्या!’ दुल्ली म्हणाली. 
 

आशण बरबाद्या उठून उभा राशहला. त्याने लुां गी वर धरून धूम ठोकली. अगदी वाऱ्यासारखा तो 
पालात आला. त्याने पालात शिरून आधी आपली काठी काढली. त्याचे पाल खरेच पेचकटून पडले होते. 
बरबाद्याने दल्लारामकडे डोळे िाडून पाशहले. काही शवचारले नाही. सरळ काठी शिरवली आशण 
हाणामारीला सुरुवात केली. दुसऱ्या झपाट्यात दल्लारामचा देह धरणीला पडला. सववत्र बोंब उसळली. 
दल्लाचे भाऊबांद उठले. त्याांनीही काठ्या काढल्या आशण ते बरबाद्यावर तुटून पडले. 
 

वीस-पांचवीस लोकाांत एकटा बरबाद्या घुसला आशण एकेका दणक्यात एकेक गडी खाली पडू 
लागला. एक कडाका पालावर मारून त्याचे कां बरडे मोडू लागला. तुडव ू लागला. ओरडू लागला. 
त्याच्यावर चारी बाजूांनी मारा होत होता. दुल्ली रडत होती. शतची आई बोंबलत होती. बरबाद्या ज्याला 
खाली पाडेल त्याची माणसे बोंबलत होती. बोंबेत सारखी भर पडत होती. 
 



िवेटी चहूबाजूांनी मारा होऊन, बरबाद्या दमून रक्तबांबाळ होऊन खाली पडला. मारामारी बांद 
झाली. पण रडारडी चालू होती. बरबाद्याची बायको ‘मऱ्या रे दय्या!’ अिी ओरडत होती. 
 

सांध्याकाळ झाली. त्या वस्तीवरचा प्रकाि नाहीसा झाला आशण भेसूर अांधाराने झडप घेतली. सववत्र 
काळोख दाटला. हजारो जीव त्यात गडप झाले. पार एकमेकाांना शदसेनासे झाले. िक्त माणुसकीला साथ 
देणारे आशण त्या हजारो शजवाांप्रमाणे शकणशमणत जळणारे शदव ेपेटले. 
 

बरबाद्याची पांचायत बसली. मोठमोठे पांच जमले होते. शनरशनराळया झोपड्याांतून ते आले होते. 
पांच, सरपांच, िडे बोलणारे, जन्मभर जमातीचा न्याय शनवडणारे, सवव जमले. 
 

दुसरे कोणीही नव्हते. भारतीय सांस्कृतीचे शमरासदार, तरिदार, वारसदार याांपकैी कोणीही 
नव्हते. ते जगच शनराळे होते. ते सांस्कृतीला माहीत नव्हते. परांतु आशियाच्या एका मोठ्या देिाच्या – 
भारताच्या राजधानीच्या – मुांबापुरीच्या अगदी जवळ ते जग होते. 
 

जगप्रशसद्ध लेबर कँपजवळ, त्या ओसाड जागेत बरबाद्याचा खटला उभा राशहला होता. डोकीला 
पट्टी बाांधलेला दल्लाराम, सारे पांच, त्याची बायको एका बाजूला बसली होती. रक्ताने न्हालेला बरबाद्या 
हातात ठोमका घेऊन एका बाजूला उभा होता. त्याची गुमी शतळभरही ढळली नव्हती. सववत्र शनःिब्दता 
पसरली होती. 
 

‘हां, बरबाद्या बोल! तुझी शनल्ली हैदऱ्याला घेऊन गेली हे खरां हाय का?’ एका पांचाने सवाल केला. 
 

‘अरे साल्या, मी काय शतला जायला साांशगतलां  काय?’ बरबाद्याने एक शिवी हासडून पांचाला उत्तर 
शदले. 
 

पांचाला धक्का बसला. तो भडकून गेला. शनल्लीने केवढा अन्याय केला होता! मनुष्ट्यप्राण्याच्या 
उत्पत्तीपासून चालत आलेला शनयम शतने मोडला होता. नवरा मेला तरी सासऱ्याजवळ नाांदण्याचा कायदा 
शतने मोडला होता. असे असून हा सैतान बरबाद्या उलट बोलत होता. पांचाांना ‘साल्या’ म्हणत होता. हे 
सववच त्याांना नव े वाटत होते. सववच लोक बरबाद्यावर खवळून उठले. बरबाद्याने काठी सरळ केली. 
दगडावर आपटून आवाज काढला. पुन्हा सवव िाांत झाले. पुन्हा पांच म्हणाला, 
 

‘ए भडव्या! शनल्ली गेली की नाही?’ 
 

‘तुझा बाप भडवा! डुकराची अवलाद बेट्या! आरे साल्या, तो हरामजादा सैद्या मेला, नरकात 
गेला, म्हणून माझी शनल्ली गेली!’ बरबाद्याने कच्चा जवाब शदला आशण लगेच दुसरा पांच पुढे उडी मारून 
म्हणाला, 
 

‘शनल्ली गेली हे तुला कबूल हाय का?’ 
 

‘सैद्या मेला हे तुला कबूल हाय का?’ 



 
‘कबूल!’ पांच उत्तरला. 

 
‘मग माझी शनल्ली गेली, मला कबूल!’ 

 
‘कबूल? मग काढ दोन िेंबर दांड,’ मध्येच एक पांच म्हणाला. 

 
‘सैद्या का मेला ते आधी साांग!’ बरबाद्या ओरडला. 

 
उिीर गप्प बसलेला एक पांच येऊन म्हणाला, ‘दल्लाराम, साांग, सैद्या कसा मेला?’ 

 
आशण मग दल्लाराम उठून हात जोडून म्हणाला, ‘मी आपलां  लेकूर हाय बापाांनो!’ 

 
सवांनी माना डोलावल्या. 

 
दल्लाराम पुढे म्हणाला, ‘पोराला वाईट शबमारी झाली. डॉक्टरानां जागा बदल म्हणून साांशगतलां . पन 

आपुन कां जारी लोकां  कुटां जानार? गाव नाही िीव नाही, शजथां ऱ्हातो तेच गाव. िवेटी पोरगा मरून गेला. 
म्हणून काय याच्या शनल्लीनां पळून जावां का?’ 
 

दल्लाराम खाली बसला आशण बरबाद्या उठला. तो मोठ्याने म्हणाला, 
 

‘मग तुझा पोरगा मेला नसता तर माझी शनल्ली गेली असती का? बोल!’ 
 

‘मग काय शतची लहमत होती जायची?’ दल्ला उत्तरला. 
 

‘मग टाक दोन िांभर तूच दांड.’ बरबाद्या ओरडला. 
 

‘वा रे वा! मोठा बारीस्टरचा बेटा आलास दोन िांभरा दांड मागणारा!’ एक पांच म्हणाला आशण 
बरबाद्यानां पुढे होऊन त्या पांचाच्या शमिीचा झुबका मटकन धरला शन हलवीत तो म्हणाला, ‘आन तू मोठा 
मशॅजस्टरचा बेटा आलास मला दोन िांभरा दांड मागणारा!’ 
 

तेव्हा एक पांच काखेत कुबडी घेऊन उड्या मारीत पुढे आला. त्याचा एक पाय आशण एक हात त्याने 
पशहल्या महायुद्धात जमवनीच्या कैसरला अपवण केला होता. तो िाांतपणे म्हणाला, 
 

‘बरबाद्या, ही पांचकी आहे. सरळ साांग, तुला म्हणायचां तरी काय?’ कुबड्याने प्रश्न करून 
बरबाद्यावर नजर रोखून ठेवली तेव्हा बरबाद्या म्हणाला, 
 

‘मी दांड देणार न्हाय...’ 
 



तेव्हा तो लां गडा पांच भडकून दल्ल्याकडे शिरून शचरकला, ‘दल्ल्या, बरबाद्या साला डुकराची 
आवलाद आहे. या भडव्याचा कानच कापला पाशहजे...’ 
 

‘तू कुत्रयाचां मूत आहेस!’ बरबाद्या डोळे शिरवत म्हणाला, ‘सरळ बोल नाही तर तुझी दुसरी तांगडी 
गमावनू बसिील!’ 
 

बरबाद्याची ती धमकी ऐकून तो लां गडा पांच नरमला. तो आवाज खाली घेऊन म्हणाला, ‘ही जमात 
आहे शन हे पांच आहेत, तेव्हा तू जरा तोंड आवरून बोल.’ 
 

‘मग कसा बोलतोय मी?’ बरबाद्याने पुन्हा आवाज चढवला. तो सवव पांचाांना उदे्दिून म्हणाला, ‘हे 
पहा पांचलोक, तुमच्या पोरींचे नवरे मेले असते आशण मग त्या पोरी पळून गेल्या असत्या तर तुम्ही काय केले 
असते? याचा आधी जबाब द्या.’ 
 

‘आम्ही काय करणार? आम्ही गप्प बसलो असतो.’ सवांनी एकच जबाब शदला. तेव्हा बरबाद्या एका 
पांचासमोर उभा राहून त्याला म्हणाला, ‘तुझे पाच जावई मरून तुझ्या पोरी पळून गेल्या असत्या तर तू एक 
हजार दांड शदला असतास का?’ 
 

‘इतके पैसे कसां? ते कठीण होतां.’ तो पांच खजील होऊन म्हणाला. 
 

‘मग चोरा, मला पैसे दे म्हणून कसां रे साांगतोस?’ बरबाद्या भडकून म्हणाला, ‘जा, मी शदडकी 
देणार नाही. हा साला दल्ल्या. याला कुठां घर असतां तर आपल्या पोराला हवा बदलाय हा घेऊन गेला 
असता. मग तो सैद्या मेला नसता आशण माझी शनल्ली पळून गेली नसती.’ असां म्हणून तो दांड ठोकून 
शमश्याांना पीळ भरू लागला. 
 

‘मग आम्ही आता तुझा कान कापणार. हुक्कापाणी बांद करणार शन तुला पांचकीला घेणार नाही!’ 
 

‘कापा साल्याचा कान...’ सवव पांचाांनी ओरडून शनणवय शदला, तेव्हा बरबाद्या त्याांच्यापेक्षा चढ आवाज 
काढून गरजला, 
 

‘नरकात जावा साल्ल्याांनो! कापा माझा कान, मी तुम्हाला डरत नाही. म्हणे कान कापणार!’ 
 

मग एका पांचाने वस्तरा घेतला. त्याने तो तळहातावर पाजळला. नांतर वस्तऱ्याची धार आांगठा 
शिरवनू पाहात तो म्हणाला, 
 

‘हे बघ बरबाद्या, आम्ही तुला खतम करू. अजून पांचाांना िरण येऊन दांड भर आशण मोकळा हो. 
नाही तर मरिील.’ 
 

‘माझी खोपडी शिरव ूनका.’ बरबाद्या शचडक्या आवाजात म्हणाला, ‘मला धमक्या देऊ नका. मी 
हॉटेलात चाय पीन, मी सांडासातल्या नळावर पाणी भरीन. तुमच्या पांगतीला येणारच नाही.’ 



 
‘बरां मग ठीक. कापा त्याचा कान शन शिरू द्या साल्याला मुांडा होऊन.’ एका पांचाने घाई करीत 

म्हटले. तोच दुसऱ्याने एक कुते्र धरून पुढे आणले. सवांनी त्या कुत्रयावर अबीर-गुलाल उधळला. तेव्हा 
जमलेले सवव लोक भीशतयुक्त सुरात बोलू लागले, ‘आता बरबाद्या मुांडा होणार.’ 
 

‘त्या कुत्रयाचा कान कापा!’ मुख्य पांचाने हुकूम सोडला. 
 

‘ठीक, कापा-’ बरबाद्या काळोखात गुरकला, ‘कापा डुकराांनो, माझा कान कापा-’ 
 

तसा एका पांचाने शदवा पुढे आणला, दुसऱ्याने कुते्र पुढे ओढले शन शतसऱ्याने त्याचा कान शचमटीत 
धरला आशण वस्तऱ्याने तो खसकन कापला. त्याबरोबर ते कुते्र मोठ्याने केकटू लागले. त्याच्या कानातून 
रक्ताची धार गळू लागली शन ते भीतीने वडेेशपसे होऊन कान झाडीत पळत सुटले. सववत्र दुःखाची छाया 
पसरली शन सवव लोक गांभीर झाले. 
 

उशिराने एक पांच म्हणाला, ‘आजपासून बरबाद्या वाळीत पडला. त्याचे हुक्कापाणी बांद. यापढेु 
त्याचा रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार बांद!’ 
 

मग सवव लोक घरोघर गेले. बरबाद्याही घरी परतला. तो स्वतःिीच बोलत होता, ‘या चोराांना माझा 
कान कापून शन मला वाळीत टाकून आनांद झाला असेल! मोठां भषूण वाटलां  असेल! पण त्याांना त्यात काय 
शमळणार आहे? त्या साऱ्याांना शपलेग होत नाही! याांच्या राांडा रांडक्या का होत नाहीत? ठीक. मी बरबाद्या 
आहे. मीही त्या साल्याांचे कान नाही कापले तर नावाचा बरबाद्या नव्हे!’ 
 

सवव लोक झोपले होते. पण बरबाद्या कां जारी जागा होता. तो बडबडत होता. काल त्याने पांचाांचा 
शनणवय झुगारला होता. असे पूवी कधीच झाले नव्हते. जमातीच्या पांचाांशवरुद्ध बांड करणे सोपे नव्हते शन 
बरबाद्याने तेच केले होते. तो स्वतःचा शवजय समजून बडबडत होता. मध्यानरात्र उलटून गेली. मग त्याला 
झोप लागली. रातशकड्याांच्या शकरशकरीने वातावरण भरून गेले. त्या वस्तीतील सवव लोक झोपले होते. 
तरी त्याांची मने मात्र बोलत होती, लढत होती, कढत होती शन उसासे टाकीत होती. 

 

 
  



  



  



  



  



  



 
  



  



  



  





  



  



 
सापळा 

 
‘लेका म्हाराांनी पायरी सोडली, त्येस्नी आता गावाचा इांगा दाखव ू या. न्हाय तर म्हार जात डोक्यावर 
बसांल.’ असां साांगत दादा देिमुख आळीपाळीने शिरला. 
 

त्यानां महाराांशवरुद्ध आग पेटवली आशण एकदम भडका उडाला. उभा गाव शपसाळला. महाराांवर 
इांगा शिरवण्याची भाषा जो तो बोलू लागला. ‘महारवाड्यावरून गाढवाचा नाांगर शिरवीन, तरच नावाचा 
दादा देिमुख!’ अिी दादानां शडरकी ठोकली. एकूण एक लहानथोर चावडीवर जमले. महाराांना घेऊन 
येण्यासाठी बज्या रामोिी दाांडलला गेला आशण चावडीवर महार आले की त्याांना झोडपून काढण्याचा 
शवचार करीत गाव बसला. 
 

कारण दादा देिमुखाच्या वाड्यात मरणकळाच पसरली होती. आज दोन शदवस देिमुखाचा एक 
प्रचांड बैल मरून दावणीत पडला होता. तो लोखांडाप्रमाणे ताठला होता आशण भोपळयाप्रमाणे िुगून डोळे 
वटारून पडला होता. भुांग्यासारख्या मोठाल्या माश्याांनी त्या बैलावर झाकळण घातलां  होतां. तो मेलेला बैल 
पाहून देिमुखाची बायको-पोरां हवालशदल झाली होती, भयभीत झाली होती. दादा रडकुां डीला आला 
होता. आपला बैल मेला याचां दुःख होण्याऐवजी त्याचा तो मृतदेह आज दोन शदवस वाड्यातून हालत 
नव्हता याचांच त्याला भयांकर दुःख झालां  होतां, आशण त्याच्या दुःखाला गरीब महार आशण त्याची भावकीच 
जबाबदार होती म्हणून तो शचडला होता. 
 

कारण महाराांनी मेलेली ढोरां ओढण्याचां एकाएकी बांद केलां  होतां. म्हणून देिमुख महाराांच्या नावानां 
खडे िोडीत होता. त्यानां िवेटी दत्ता पाटलाला भडकावनू शदला होता. महाराांिी सामोपचारानां बोलून 
भागणार नाही, एकदम जोडाच काढला पाशहजे, असां तो सवांना साांगत होता. दत्ता पाटील हा पोलीस 
पाटील न्यायशनवाडा करून महाराांना िासन करण्यासाठी टपला होता. तो डोळे झाकून बसला होता. 
आता महार लोक आले की आपण कसां बोलावां याचा तो शवचार करीत होता. िब्द जुळवत होता. गुणपाल 
िटेे्य गाल िुगवनू महाराांची वाट पाहत होता. तो जमलेल्या सवव बड्या धेंडाांना महाराांच्या अन्यायाची कथा 
आशण शतचे भावी पशरणाम साांगत होता. महार जर नमले नाहीत तर उभ्या गावाचा महारवाडा होईल असां तो 
सवांना पुनःपनु्हा साांगत होता. 
 

आशण सवांच्या डोळयाांपढेु देिमुखाचा तो मेलेला बैल तरळत होता. त्यामुळे सारा गाव दबकला 
होता. या बैलानां सवांची मती गुांग करून सोडली होती; आशण खरांच शतथां जमलेला प्रत्येक माणूस मनात 
म्हणत होता, जर आपली ढोरां दावणीत मरून पडली तर काय होणार? नुकसान होईल ही गोष्ट ते 
आपोआप शवसरूनच जात. ती जर महाराांनी ओढली नाहीत तर स्वतःलाच ती ओढावी लागतील याचीच 
भीती त्याांना पडली होती. आशण म्हणूनच सारी डोकी गरम झाली होती. एकेरीवर आली होती. जनावर 
मरून पडलां , परांतु त्याच्या मृत देहािजेारी बसून अन्न कसां खावां याच एका शवचारानां सवांचे चेहरे 
काळवांडले होते आशण रागावले होते. 
 

गुांडा चाळका मध्येच उठून म्हणाला, 
 



‘मांडळी, म्हातारी मेल्याचां दुख न्हाय. पण काळ सोकावतोय ह्चेा आज इचार झाला पायजी. 
म्हाराांस्नी ठोकून...’ 
 

इतक्यात पाटील डोळे उघडून म्हणाला, ‘म्हांजी असां, ढोरां मरू द्या, पर म्हारां डोस्क्यावर बसू देऊ 
नका. असांच न्हवां?’ 
 

‘हो, हो, असांच.’ चाळका मोकाट मान डोलवीत म्हणाला, ‘ह्ा उभ्या गावात दत्ता पाटलावानी 
िनेा मानूस कवा झाला नव्हता. माझां बोलनां त्येनी चटकन हेरलां . आता तेवढा महाराांस्नी इांगा दाखव ूया 
म्हांजी झालां .’ ‘इांगा’ या िब्दावर त्यानां जोर शदला. 
 

‘दाखवलाच पायजी.’ देिमुख नाक िुगवनू आशण आवाज उांचावनू म्हणाला, ‘जातीनां पायरी 
सोडली. कुत्रां, माांजरां, जनावरां नव्हां शन माांग, म्हार मानूस नव्हां ही वशडलाांची म्हन हाय. पर ह्ा भडशवच्याांनी 
माझ्या दावनीत बैल कुजाया लावलाय. पोरांबाळां  नुसती हांबकुटी आल्याती, िांदडावानी बैल िुटण्याची वळे 
आलीया. शन म्हाताराचा डोळाच उघडांना...’ 
 

‘वाईच कड काडा’, दत्ता पाटील म्हणाला, ‘म्या सारी म्हारां गोळया घालून हुांबरावानी पाडली 
असती. पर काय करू. माझा बैल मरांना गा.’ 
 

एवढ्यात महाराांना बोलावण्यासाठी गेलेला वज्या रामोिी एकटाच आला. तो शरकामाच आलेला 
पाहून देिमुखाचे शपत्त खवळले. तो रामोिावर शबथरून म्हणाला, 
 

‘ए बेरडा, काय रां म्हनती म्हारां?’ 
 

‘येत्याती न्हवां का?’ रामोिी उत्तरला आशण सुतारानां पडल्या आवाजात शवचारलां , 
 

‘ए नाईक! ती म्हारां भेदरली असतील न्हाय काय?’ 
 

‘ती का भेदरत्याती?’ रामोिी म्हणाला, ‘त्येनी का दरुडा घातलाय! का कुनाचां घर िोडलां य?” 
 

‘ते बी खरां हाय!’ िांकऱ्या सुतार पुटपटुला. त्याचा कण्हत शनघालेला सूर ऐकून िजेारचा पाांडू 
न्हावी तरकटला, 
 

‘काय खरां हाय रां िांकऱ्या! मग ही मेलेली ढोरां का आपल्या बानां वोढायची?’ 
 

न्हाव्याच्या चढत्या आवाजाने पाटलाची मान वर झाली. तो सवांना धीर देत म्हणाला, 
 

‘मांडळी, गप्प बसा. बाच ूनका.’ 
 



एवढ्यात सारी महारां जमून आली. त्याांना पाहून गावकरी आपसात कुजबुजले. खाकरून सरळ 
झाले. कुणी मारामारीची तयारी केली. सवांचे डोळे महाराांवर शिरले. त्याांनी हरीबा महाराला पाशहला 
आशण सवांनी पापण्या पाडल्या. सवव महार समोरच बसले, आशण गावकरी एकमेकाांच्या तोंडाकडे पाहू 
लागले. पाटील, िटेे, चाळका, देिमुख ह्ाांनी माना ताठ केल्या. आजूबाजूला कुजबूज वाढली. ती हातानां 
िाांत करीत पाटील म्हाराांना म्हणाला, 
 

‘हां, बोला गा म्हाराांनो, हे्म भतू का बरां उठवलां य? आता आम्ही गावानां ढोरांगुरां पाळावी का नगां 
बोला?’ 
 

हे ऐकून हरीबा महार िाांतपणे म्हणाला, 
 

‘पाळावी की. ज्येच्यात गुरां पाळाय बळ असांल तेनां खांडीनां पाळावी. आम्ही का नगां म्हनतुया?’ 
 

‘तू नगां म्हनीत न्हाईस’, पाटील म्हणाला, ‘आता रीतीनां बोला. ढोरां पाळावी म्हून साांगतूस शन 
मेल्याली ढोरां वढीनास, ह्चेां नाव काय?’ 
 

‘ह्चेां नाव साांग?ू’ हरीबा म्हणाला, ‘ढोरां तुमची, दूध तुमी खायचां. बैल तुमचां, शजतांपणी तुम्ही 
वैरणकाडी घालायची. त्या ढोरानां तुमची औतकाटी वढायची; आशन शजती ढोरां मेली की आम्हास्नी िुकट 
रोजगार?’ 
 

‘म्हांजी तुमची ढोरां आम्ही वढावी–’ बाळू महार मध्येच म्हणाला, आशण पाटील बोलणार तोच 
देिमुख ताडकन उठून म्हणाला, 
 

‘आरां ए िने्याच्या काांद्या, आज पातुर त्वा मेल्याली ढोरां का वढलीस, बोल?’ 
 

‘वढली की. आम्ही न्हाय कवा म्हनतुया?’ हरीबा म्हणाला, ‘पर तवा आस्मानी कळत नव्हतां. आता 
कळतांया, हो–’ 
 

‘काय कळतांया रां िने्या?’ िटेा मान वाकडी करून गुरकला, ‘आरां, देवानांच तुला मेल्याली ढोरां 
वढायपाई म्हार केलाय.’ 
 

‘असां का?’ हरीबा पागुटां मागां सारून िटे्यावर शबथरला-‘कां च्या देवानां आमास्नी म्हार केलां  व? 
मग जावा शन त्या देवालाच म्हनावां, चल वढ ती ढोरां. जा.’ 
 

‘आता वां? ऐका रां गावकऱ्यानुां-’ देिमुख लकचाळत म्हणाला, ‘ऐका, ह्ो महार कसा आडवा तांडाय 
लागलाय बघा. हऱ्या, आडवा बोलू नगां.’ 
 

‘मी सरळच बोलतुय–’ हरीबा म्हणाला आशण पाटील गुरकला, 
 



‘मग देिमुखानां काय करावां बोल!’ 
 

‘मी काय साांग?ू’ हरीबा महार म्हणाला, ‘देिमुखानां पायजी तर त्येचां–’ 
 

‘अरां काय करावां–’ पाटील मध्येच खेकसला. ‘काय करावां, काय लोंचां घालावां? साांग की.’ 
 

‘पायजी तर दावनीत पुरावा.’ हरीबा म्हणाला, ‘शजता व्हता तवा वैरण घातली, िान काढलां , शन 
आता पुरायला भ्या वाटतांय? पुरा की म्हनावां.’ 
 

सवव मांडळी एकदम बोलू लागली. सववत्र कालवा सुरू झाला. हाणामारीला तयार झालेली माणसां 
ऐकत बसली. कुणाचाच धीर झाला नाही. आशण आता िवेटी आपापली जनावरां गोठ्यात पुरावी ही 
हरीबाची सूचना ऐकून सारेच गोंधळात पडले. परांतु हरीबाचां बोलणां देिमुखाच्या काळजालाच शभडलां . तो 
उठून एक हात कमरेवर ठेवनू वाकला, शन एका हाताची मूठ उलटी तोंडापुढां धरून रडक्या सुरात 
म्हणाला, 
 

‘ए हऱ्या म्हार! आता तुझ्या म्होरां बोंबलू का?’ 
 

‘बोंबला, पर एका बाजूनां बोंबला.’ हरीबा म्हणाला. 
 

‘म्हांजी मी दोन्ही बाजूनां बोंबलतोय? त्ये कसां, साांग बरां?’ देिमुख म्हणाला, आशण साऱ्या गावानां 
शवचारलां , 
 

‘ए हरीबा, नीट बोल. दोन्ही बाजूनां बोंबलू नगा म्हांजी काय रां?’ 
 

‘म्हांजी असां,’ हरीबा चढत्या सुरानां म्हणाला, ‘आम्ही ढोरां वढली म्हांजी बी बोंबलताय शन वढीना 
म्हनलां  म्हांजी बी बोंबलताय–’ 
 

आरां पर कसां त्ये साांग?’ चावडी ओरडली शन हरीबा म्हणाला, 
 

‘तुम्ही आमास्नी शिवनू का घेत न्हाय?’ 
 

‘तुम्ही घान काम करता रां,’ पाटील हुांकारला. 
 

‘म्हणून आम्ही ते सोडलां  आता–’ हरीबा उत्तरला. 
 

‘तुमच्या वशडलाांनी ढोरां वढली व्हती, त्येचां काय?’ 
 

‘आशन तुमच्या वशडलानां पाडळीचा दरुडा केला व्हता, त्याचां काय?’ हरीबानां शवचारलां  शन पाटील 
चाचरत म्हणाला, 



 
‘सरळ बोल.’ 

 
‘न्हाय बोलत.... आपापली ढोरां वढा, आमास्नी साांग ू नका’, असां म्हणून हरीबा उठून वाटेला 

लागला. सारी महारां त्याच्या पाठीमागनू चालू लागली. गाव एकदम गप्प झाला. पाहात राशहला. 
 

आता महाराांच्या अांगातील पीळ असातसा शनघणार नाही, काहीतरी जालीम उपाय करूनच 
महाराांना नमवलां  पाशहजे, त्याांचा दारकोंड झाला पाशहजे, नाकेबांदी झाली पाशहजे. महाराचां माणूस रानात 
लहडू देऊ नका, जनावर शिरकू देऊ नका. भडाडा जनावरां कोंडात घाला. कुणाला गावात दुकानावर उभां 
करू नका; याचाच शवचार झाला आशण असांच करायचां असा शनधार करून महाराांभोवती सापळा लावण्याचा 
शवचार करीत बैठक मोडली. 
 

ती सारी माणसां तिीच दादा देिमुखाच्या वाड्याकडे गेली. दोन शदवसाांचा ताठून पडलेला बैल 
त्याांनी पाशहला आशण मग पुन्हा सवांनी शवचार केला. मग वीस गड्याांनी तो बैल वाड्याबाहेर काढला. आशण 
शरकाम्या बैलगाडीत ते धूड कसां तरी चढवलां  आशण बैल जपून ती गाडी रानात नेली. पुढां दहा गड्याांनी 
मोठा डबरा काढला होता. त्यात िवेटी तो बैल त्याांनी लोटून शदला. सवांनी घाम गळेपयंत माती ओढून तो 
खड्डा बुजवला शन सुटकेचा शनःश्वास टाकला. चार महाराांचां काम त्याला उभा गाव लागला शन दमला, तेव्हा 
कुठे तो बैल मातीआड झाला. 
 

गावातील ती सभा सोडून हरी महार महारवाड्यात आला आशण गांभीर आवाजात म्हणाला, 
 

‘केश्या, बाळया, ती कावडनी आना.’ त्याबरोबर ती मेलेली ढोरां ओढण्याची कावडनी आशण आरुसां 
घेऊन केसू महार आला, आशण पुन्हा हरीबा म्हणाला, 
 

‘लाकडां िोडायची कुऱ्हाड घ्या.’ 
 

बाळूनां कुऱ्हाड आणली आशण शवचारलां , ‘आनली कुऱ्हाड, काय करू म्हणता?’ 
 

‘िोडा की कावडनी. बारीक करा.’ हरीबानां हुकमी स्वरात साांगताच बाळयानां कावडणीचा बुकणा 
केला आशण त्याचा ढीग करून हरीबाने त्याला आग लावनू शदली. त्या जळत्या आगीत ते आरुसां टाकून 
हरीबा म्हणाला, ‘ही कावडनी घेऊन आपल्या वाडवशडलाांनी जन्मभर मेल्याली ढोरां वढली. आज आपून ती 
कावडनीच जाळून टाकली. आता परत मेल्याल्या ढोराला हात लावायचा न्हाय. टाचा घासून मरू या. पर 
मानानां मरू या. ढोरां वढतो म्हून आम्ही कुत्रयावानी ठरलोय.’ 
 

साऱ्या गावानां जमून देिमुखाचा बैल गाडला आशण ढोरां ओढण्याची, वाहून नेण्याची कावडणी 
महाराांनी जाळून टाकली. 
 

त्या शदवसापासून गावाचां रूपच बदललां . गावची ती बडी माणसां जागोजाग महाराांवर टपून बसली. 
महार कधी पेचात सापडतो याची वाट पाहू लागली. उभ्या महारवाड्यावरच त्याांनी करडी नजर ठेवली. 



महाराांनी ती पशरस्स्थती जाणली होती. तेही प्रत्येक पाऊल जपून टाकीत होते. कुणाला कसलाही वाव देत 
नव्हते. दुसऱ्या वावरात पाय देत नव्हते. सवव काही सावधशगरीनां करीत होते. 
 

परांतु त्याांच्या सभोवती गावाचा सापळाच लागला होता. एखादा लाांडगा झुडपात दबा धरून बसावा 
आशण खाांडावगेळां  होताच त्याांनी मेंढरू पळवावां तिी स्स्थती झाली होती. बाांधाच्या आत महारानां पाऊल 
टाकताच दाांडगीसराची काठी शिरू लागली. िळेया, मेंढरां, गुरां-ढोरां जे जे त्याांच्या हद्दीत शिरलां  त्याला 
कोंडवाडा दाखवला जाऊ लागला. कोंड भरून महार ऐरमेठी झाले. गावाची आशण महाराांची तेढ 
शवकोपाला गेली. 
 

घरापासून ितेापयंत महार सरकारी सडकेवरच वावरताना शदसू लागला. त्याांची गुरां उपािी मरू 
लागली. तेव्हा सवव महाराांनी तक्क्यात बैठक घेतली. हरबाला बोलावलां . दारकोंड कसा उठवावा याचा ते 
शवचार करू लागले. सवव महार दुःखी होऊन हरीबा काय साांगतो ते ऐकू लागले. केसू महारानां प्रथम 
सुरुवात केली, 
 

‘हरीआबा, आता जगायचां कसां? गावानां भलतीच करडी कमान धरली. आता जगनां कठीन झालां .’ 
 

त्यावर हरीबा िाांतपणे म्हणाला, ‘जर आपून उद्या कावडनी घेऊन गावची मेल्याली ढोरां वढू 
लागलो तर उद्याच आपला दारकोंड उठांल. तवा तुमचां काय मत हाय ते साांगा.’ 
 

‘छा, छा, तसां कसां?’ बाळू म्हणाला, ‘तुमचां मत तेच आमचां मत. तुम्हीच साांगा!’ 
 

‘मग ऐका तर’, हरीबा म्हणाला, ‘एक मोठां वडाचां झाड व्हतां. त्या झाडाला मुळासकट उपटून 
टाकायचा ब्येत वाऱ्यानां केला आशण मोठां कावदूर घेऊन वारा आला. तवा झाडानां हेरलां , आता आपून जगत 
न्हाय. आशन चटकन त्या झाडानां आपल्या साऱ्या िाांद्या िेकून शदल्या आशन नुसता खुांटच उभा राह्ला. 
वारा जोरात आला. पर त्यो खुांट काई हलला न्हाय, तसां त्या झाडावानी आपून बी करू या. खुांटावानी उभां 
ऱ्हाव ूया.’ 
 

‘काय करू या बोला?’ सवांनी शवचारलां . आशण हरीबा म्हणाला, 
 

‘आठ शदवसाांत समदी िरेडां, मेंढरां, ढोरां इकून शरकामां व्हा बरां त्या झाडावानी, झडझडीत खुांट.’ 
 

‘ठरलां . बुधवारी बाजारात इकतो आम्ही.’ सवांनी कबूल केलां  आशण हरीबा पुन्हा म्हणाला, 
 

‘मी उद्या तालुक्याला जाऊन सरकारात दाद मागतो.’ 
 

पहाटेला हरीबा तालुक्याला शनघाला होता. तो घराबाहेर पडला तेव्हा अांधारच होता. अजून 
तोंडओळख झाली नव्हती. नुकताच पूवेला उजाळा येत होता. सृष्टी आशण आकाि याांच्यामध्ये प्रकािमय 
पट्टा शनमाण झाला होता. ढगाांच्या प्रचांड आकृत्या भयाण शदसत होत्या. त्या एकमेकाांवर हळूच जाऊन 
आदळत होत्या. सडकेकडच्या झाडाांवर पाखरां शकलशबलाट करीत होती. हरीबा मनात चरकला होता. 



आपण एवढ्या अांधारात घर सोडलां  हे बरां झालां  नाही असां त्याला वाटू लागलां . तो मागां-पुढां पाहत पाय 
उचलून माळावर आला. दुतिा पळसाच्या झुडपातून चालू लागला. 
 

पळसाच्या झाडाांनी त्या माळावर गदी केली होती. जागोजाग पळसाची झाडां उभी होती. पारगावचा 
तो माळ पळसानां प्रशसद्ध होता. तो सरकारी माळ होता. पत्रावळया–द्रोण यासाठी गुरव त्या माळाचा 
शललाव घेत होते. कैक गुरव त्या माळावर सावकार झाले होते. त्या माळावर कैक खून होत असत. शकत्येक 
चोर दबा धरून बसत शन वाटसरूां ना लुटत. कोणीही त्याांची दाद घेत नसे. 
 

दर पाच वषांनी त्या माळाचा शललाव होत होता. 
 

‘खुनी माळ’, ‘पळसाचा माळ’ म्हणून त्याला लोक ओळखत होते. गावची गुरां शतथांच चरत असत. 
 

हरीबा त्या माळाला आला आशण एकदम भ्याला. जवळच दोन गडी शदसले. ते काही तरी बोलत 
हरीबाच्या पुढां शनघाले होते. त्याांना पाहून हरीबानां पाय गाळले आशण त्याच वळेी त्या दोघाांनी हरीबाला 
पाशहलां  आशण हाक मारली, 
 

‘कोन येतां त्ये?’ 
 

‘मी हाय हरी – कोन हाय त्ये?’ 
 

‘आमी हाय. ये की. नारू गुरव हाय मी-’ नारू गुरवाचा आवाज ऐकून हरीबाला धीर आला. तो 
भरवकन जाऊन त्याांच्यात शमसळून चालू लागला. नारू आशण िांकर हे दोघे तालुक्याला शनघाले होते. 
आजच तालुक्याला पारगावच्या पळसाच्या माळाचा सरकारी शललाव होणार होता. त्यासाठी ते दोन गुरव 
रकमा घेऊन शनघाले होते. दोघाांचे शतघे होताच त्याांनाही बरां वाटलां . दुसऱ्याच्या भीतीमुळां  गावाचां शन 
महाराांचां भाांडण शवसरून ते वाट चालू लागले. परांतु एवढ्या सकाळी हरीबा शनघालेला पाहून त्याांना लकशचत 
िांका आली, आशण जेव्हा तो तालुक्याला शनघाल्याचे त्याांना समजले तेव्हा तर ते अशधकच शवचारात पडले. 
 

तालुक्याला पोचल्यानांतर गुरव शललावाकडे गेला आशण पारगावावर खटला करण्यासाठी हरीबा 
चाांगला वकील िोधत शिरू लागला. आपली बाजू नीट माांडणारा, आपल्या पोराबाळाांचा दारकोंड 
उठवणारा, असा िहाणा वकील त्याला हवा होता. तो जागोजाग चौकिी करीत मामलेदार कचेरीपुढां 
येऊन दाखल झाला. 
 

त्या वळेी पारगावच्या त्या पळसाच्या माळाचा शललाव नुकताच उभा राशहला होता. गावोगावचे 
िक्त गुरव आले होते. कमरेच्या रकमा सैल करून सवाल चढवण्याची ते तयारी करीत होते. कोण शकती 
चढणार याचा अांदाज घेत होते. आशण सरकारी कारकून जाहीर झालेला आकडा पुनःपनु्हा घोकत होता. 
एकि ेपाच रुपयाांपयंत एक गुरव चढला होता. बाकीचे एकमेकाांकडे शतरप्या नजरेनां पाहत धीर करीत होते. 
 

हरीबा गदीत येऊन ऐकत होता. आपणच जर माळाचा शललाव घेतला तर काय होईल असा 
शवचार त्याच्या डोकीत आला आशण सरकारी कारकून दमून म्हणाला, ‘एकि ेपाच रुपये एक वार–’ 



 
‘दोनि ेदहा रुपये!’ एकदम आवाज आला. 

 
सवव गुरव गरवकन शिरले. शकत्येक डोळे हरीबावर शभरशभरले. हरीबानां दुप्पट आकडा चढवल्यानां 

सवांना आियव वाटलां . पारगावचे गुरव त्याच्याकडे पाहतच राशहले. िजेारच्या गावचा एक श्रीमांत गुरव पुढां 
आला. त्यानां टवकारून आवाज काढला. ‘तीनि ेरुपये.’ 
 

आशण हरीबा ओरडला- ‘पाचि ेरुपये!’ हरीबाच्या त्या आवाजानां सवांची ईषा आशण धूम एकदम 
गारठली. 
 

हरीबाच्या नावाचा शललाव जाहीर झाला आशण लगेच हरी महारानां कमरेचे पाचि ेरुपये भरले. 
 

तो शदवस महाराांना भाग्याचा ठरला. त्याांनी आपली गुरां-ढोरां शवकण्याचा बेत रद्द केला. सारी 
पोरांबाळां, आपली िरेडां, मेंढरां पळसाच्या माळाला चारू लागली. महाराांना पाय ठेवाय जागा शमळाली. 
पळसाला पानां तीन असां उपहासानां म्हटलां  जातां, परांतु त्याच पळसानां महाराांचां जीवन सुखी शन शनभवय केलां ; 
एवढांच नव्हे तर पशरस्स्थतीची चक्रां  महाराांच्या शदिनेां अती वगेात शिरली, महाराांची चढाई सुरू झाली. 
 

पळसाचा माळ म्हणजे पारगावच्या पायाखालची भक्कम जमीन होती. आजपयंत गावची गुरां-ढोरां 
त्या माळावर जात होती. शललाव घेणारे गुरव िक्त पळसाच्या पानाांपुरते पाहत. जशमनीवरचे करड गवत 
त्याांना नको होते. ते गावच्या गुराांना आडकाठी करीत नसत, खुिाल चरू देत. गावची गुरां जोगवत. 
 

परांतु हरीबानां शललाव घेऊन डाव उलटवला. माळावर चरायची सवय झालेली गावाची जनावरां 
कुठांच ठरत नव्हती. दाव्याचां पेंड पडलां  की ती त्या माळाला चरू लागत आशण हरीबा एकूण एक जनावरां 
हाकून कोंडात घालू लागला. महाराांचा कोंड वसूल करणारा दत्ता पाटील गावाचा कोंड वसूल करू 
लागला. दोन वषात गाव काजबारला, जेरीला आला. 
 

एकदा शदवस वर आला होता. पळसाच्या माळाला महाराांची गुरां चरत होती. हरी महार हातात 
काठी घेऊन एका पळसाच्या झुडपात बसला होता. एवढ्यात दत्ता पाटलाची बारा जनावरां मुरकुां डीनां आली 
आशण पळसाच्या माळावर चरू लागली. पाटलाचा गडी गुराांपासून बराच दूर राशहला होता. ती गुरां पाहून 
हरीबाला आनांद झाला. 
 

त्या गुराांची आशण त्या शदवसाची तो आज कैक शदवस वाट पाहत होता. ती गुरां हाकत हरीबा 
चावडीवर गेला आशण पाटलाला म्हणाला, 
 

“पाटील, कोंडाची शकल्ली द्या.’ 
 

‘का, किाला पाशहजे?’ पाटील बावरून म्हणाला. 
 



‘तुमची गुरां कोंडात घालाय...’ हरीबा म्हणाला आशण पाटील चमकला. त्यानां जोत्यावर येऊन गुरां 
मोजली आशण त्याचा चेहरा खरवकन उतरला. पेठेतील लोक जमले. कोंड भरून जमलेले गावकरी आले. 
गोरगशरबाांनी चावडीपुढां गदी केली. त्या गदीत हरी महार एकटाच उभा होता. 
 

तोच पाटील म्हणाला, ‘काय करतूस ह् ेहरीबा?’ 
 

‘तुम्ही केलां  त्येच करतुय मी –’ हरीबा म्हणाला. 
 

‘गाव धून शनघाला. ह्ा वादात सरकारी खशजना िुगला हे तुला पटतांय का?’ पाटलानां िाांतपणे 
शवचारलां ; आशण हरीबा म्हणाला, 
 

‘भाांडी इकून महाराांनी कोंड भरलाय, पाटील–’ 
 

‘हो हो. खरां हाय त्ये-’ पाटील म्हणाला, ‘पर गावाशिवाय महारवाड्याला िोभा न्हाय शन 
म्हारवाड्याशिवाय गावाला कळा न्हाय. ही पाांढर साऱ्याांचीच हाय – साऱ्याांनी एका आईच्या लेकरावानी 
ऱ्हावां.’ 
 

‘तसां कसां–’ हरीबा दुःखी आवाजात म्हणाला, ‘जर तसां असतां तर गावानां आमच्या भवती ह्ो 
सापळा लावलाच नसता.’ 
 

‘आता त्यो सापळा आम्ही काढून टाकतो.’ पाटील म्हणाला, ‘हातनां म्होरां आपण सरळ वाग ूया–’ 
 

‘सरळ कसां?’ मध्येच हरीबानां शवचारलां  आशण पाटील म्हणाला, 
 

‘आरां बाबा, मानसावानी!’ हे ऐकून हरीबानां शनःश्वास टाकला. तो शनःश्वास हरीबानां शकती तरी 
शदवस दाबून धरला होता. 

 

 
  



लनळू माांग 
 
तोि तयार झाली. गोळा भरला होता. बत्तीवाला बत्ती घेऊन पुढां आला आशण तो साजूरचा शनळू माांग 
हातात काळी टोपी घेऊन तोिेकडां चालू लागला. त्याचां प्रत्येक पाऊल मजबूत पडत होतां. तो शनभवय 
होता. आता आपण मरणार आहोत हे त्याच्या गावीच नव्हतां. त्याला कसलीच भीती नव्हती. तो वर सरळ 
तोिेपुढां जाऊन उभा राशहला. 
 

सवव साहेब दुशचत झाले. त्याांनी एकमेकाांकडे नजर टाकली. गांभीर चेहरे केले. काहीतरी बोलावां 
असां त्याांना वाटू लागलां . हा शनळू माांग आता तोिेच्या तोंडी जाणार याची काळजी वाटू लागली. अखेर एक 
वशरष्ठ अशधकारी दुःखी स्वरात म्हणाला, ‘प्रभ ूतुझ्या आत्म्याला िाांती देवो. तुला क्षमा करो. आता तू प्रभकूडां 
जाणार. जर तुला काय बोलायचां असेल तर बोलून घे. आता तू मरणार. जगातून जाणार. तुझा िब्द 
उमटणार नाही. बोल, काही इच्छा असेल तर साांग.’ 
 

हे ऐकून शनळूला नवल वाटलां . मनािी तो पुटपटुला, मला तोिेच्या तोंडी देऊन मोकळी होणारी 
ही माणसां आता या िवेटच्या घडीला माझां इतकां  कौतुक का करीत आहेत? मी याांचा इतका लाडका कधी 
होतो? आशण उघडपणे म्हणाला, ‘म्हांजी साहेब, मी आता मरणार आशण मी मरता मरता बोलावां असां तुमचां 
मत हाय; पर कुणासांग बोलू? माझी घोडी शतकडां उभी हाय. माझी माणसां शतकडां उभी हायती शन मी 
बोलायचां म्हांजी वाईच जडच हाय. मला वाईच इचार करू द्या.’ 
 

आशण शनळू शवचार करू लागला. 
 

आपण खुरप्याच्या अणीपासून थेट तोिेच्या तोंडापयंत कसां आलो याचाच तो शवचार करू लागला. 
मला कुणी शन का आणलां ? या प्रश्नाचां शनळू उत्तर िोधू लागला. 
 

साजूर गावात शनळू माांग एक सज्जन, गरीब माणूस म्हणून ओळखला जात होता. प्रत्येक माणूस 
शनळूला मान देत होता. शनळू कोणाची थुांकी ओलाांडत नव्हता, कुणाच्या पाचोळयावर पाय देत नव्हता. 
भरपूर उांची, अांगात भरपूर बळ, रांगानां सावळा शन चेहऱ्यानां गावात तो उजवा होता. त्याांच्या वयाला नुकतांच 
बाशवसावां वषव लागलां  होतां. पण तो िाांत होता. आई, काकू, नानी, वशहनी, अक्का असां म्हणून तो गावचा 
लाडका झाला होता. त्याला िक्त आई होती. आईनांच त्याला जगवनू वाढवला होता. लहानपासून 
वृद्धापयंत सववच लोक शनळूला चाांगला माणूस म्हणत होते. अब्रदूार म्हणून त्याची गावात ख्याती होती. 
 

साजूर गाव कोयनेच्या काठावर वसला होता. नदीकाठी मका, ऊस ही शपकां  मी म्हणत होती. कष्ट 
करून माणसां – गरीब माणसां पण श्रीमांत होती. 
 

साजुरात शचमाजी शन शभमाजी हे दोन भाऊ पाटील घराण्यात जन्माला येऊन आपापसात भाांडत 
होते. िवेटी त्याांनी गावचे पांच जमवनू आपल्या जशमनीची वाटणी करून घेतली होती, पण त्याांचां वैर कायम 
होतां. धाकटा शभमा भ्याला होता. जरी आपण आपला शहस्सा वाटून घेतला तरी हा थोरला शचमाजी आपल्या 
हाती काहीही पडू देणार नाही असां त्याला वाटत होतां. म्हणून तो एक चाांगला राखण्या हुडकत होता. 
 



शभमाचां उभां पीक नाहीसां होत होतां. उभा मका लुटला जात होता. हळद चोरीला जात होती शन 
त्याचां कुणीच मनावर घेत नव्हतां. तो शभमा हैराण झाला होता. तो लुटला जात होता. त्याला कुणीतरी एक 
खांबीर राखणदार हवा होता. 
 

सकाळ झाली होती. साजूर गाव जागा होऊन आपल्या रोजच्या उद्योगाला लागला होता. नदीकडां 
माणसां घागरी घेऊन पळत होती. पाणवठ्याची पाांद माणसाांनी भरली होती. कावडी करकरत होत्या. शनळू 
घागर भरून घराकडां शनघाला होता. वाटेत शभमा भेटला. शनळूचा तो प्रचांड देह पाहून थाांबला आशण शवचार 
करून म्हणाला, 
 

‘शनळू, माझा मका राखणीला घेतोस का?’ 
 

‘काय देणार?’ शनळू खाांद्यावर घागर घेऊन म्हणाला, ‘मला काय, कुणाचां बी कामच करायचां 
हाय.’ 
 

‘मी तुला मणभर मकां  शन मणभर भात घालीन. बोल, कबूल हाय का?’ 
 

‘कबूल!’ शनळूला आनांद झाला. उगीच उांडगां शिरण्यापरीस काहीतरी काम करावां म्हणून त्यानां 
शभमा पाटलाचा मका राखणीला घेतला. बोलणां-सवव काही ठरलां . मणभर मकां  शन मणभर भात शमळणार 
याचा शनळूला आनांद झाला. 
 

शनळूला नुकतीच गुन्हेगार म्हणून नव्या कायद्यानुसार तीन वळेची हजेरी लागली होती; पण 
‘चाांगला माणूस’ म्हणून गावानां शििारस केल्यानां त्याला एक वळेची हजेरी द्यावी लागत होती. 
 

शनळू गरीब होता. रात झाली की घराबाहेर पडतच नव्हता शन पडलाच तर िजेारी असलेल्या 
महारवाड्यात जाऊन बाबा महाराला भेटत होता. त्याच्या घरी बसत होता. बाबाचा शनळूला मोठा आधार 
होता. तो बाबाचा िब्द मोडत नव्हता. उभ्या गावात सवव जण बाबाला िहाणा समजत होते. 
 

शिवारात मका ताल मारीत होता. आता हुरडा झाला होता. गावात मक्याचे शबरांब े शदसत होते. 
पोरांबाळां कणसां खात होती. पावसाळा सांपताच लोकाांपढुां नवां अन्न आलां  होते. माणसां मक्याच्या भाकरी 
कपाळाला लावनू खात होती. 
 

शनळूनां नदीकाठी शभमा पाटलाच्या मक्यात खोप घातली होती. खोपीपढुां जाळ केला होता शन 
राखणदार म्हणून मक्याची राखण करीत होता. 
 

शनळूनां शभमा पाटलाचा मका राखणीला घेतल्यामुळां गावात लोक म्हणत होते की, ‘शनळूनां हे बरां 
केलां  नाही. दोन हत्तींच्या लढतीत गरीब उगांच पडला. याचा पशरणाम वाईट होणार.’ 
 

शनळू एक वळे हजेरी देऊन मक्याची राखण करीत होता. हातात कुऱ्हाड घेऊन रात्रभर त्या 
मक्याच्या ितेाभोवती पहारा करीत होता. त्यानां त्या ितेात खोपीपढुां आगटी काढली होती. एखादां कणीस 



भाजून ते खात खात तो राखण करीत होता. त्याच्या खोपीपासून थोड्या अांतरावर शचमा पाटलाची वस्ती 
होती. तो आशण त्याचा दोस्त राम ू सुतार हे दोघां रात्रभर बसून शचमाच्या मक्याची राखण करीत होते. 
शभमाचा मका शनळू माांगानां राखणीला घेतल्यामुळां  शचमाजीला राग आला होता. तो शभमावर सूड घ्यायची 
वाट पाहत होता आशण राम ूसुताराला ‘काय करावां?’ याचा सल्ला शवचारत होता. 
 

आशण शनळू शभमा पाटलाच्या ितेात तयार होता. सावध होता. शनळूवर चालून जाणां कुणालाच 
िक्य नव्हतां. त्याची कुऱ्हाड काय करील याचा नेम नव्हता. शनळूचा तो देह पाहून शचमाजी टरकत होता, 
पण शनळूवर कसा तरी सूड घ्यावा असां त्याला वाटत होतां. 
 

शदवस मावळत होता. शनळूला हजेरी देण्यासाठी जाणां भाग होतां. तो गावाकडां शनघाला होता. शनळू 
गावाकडां चाललेला पाहताच शचमानां हाक मारली. तो म्हणाला, 
 

‘ए शनळू माांग, ये की लेका. अगदी ितेाचा मालक असल्यावाणी राखण करीत बसलायास. कुठां 
शनघालास? ये, पान खाऊन जा.’ 
 

‘नको. हजेरी देऊन येतो.’ शनळू काकुळतीला येऊन म्हणाला, ‘वाईच मक्याकडां नजर असू द्या. 
आता हजेरी देऊन येतो.’ 
 

‘जा, पण लवकर ये,’ शचमा म्हणाला आशण शनळू गावाकडां गेला. 
 

शनळू दूर जाताच राम ू सुतार हसला. शचमा पाटलाला आनांद झाला. राम ू म्हणाला, ‘पाटील, 
शनळयाची राखण करू का?’ 
 

आशण शचमानां त्याला होकार देताच त्यानां पोतांभर कणसां मोडली. काही भाजून खाल्ली शन बाकीची 
घरी घेऊन गेला. 
 

सकाळी मक्याची कणसां चोरीला गेलेली पाहून शनळूला वाईट वाटलां , तो शभमाकडां जाऊन 
म्हणाला, ‘रात्री हजेरीला गेलो शन चोराांनी मला दगा शदला. पोतांभर मका गेला.’ 
 

‘ठीक झालां , पण आता सावध ऱ्हा.’ शभमानां शनळूला सूचना केली. 
 

मग शनळू बाबा महाराकडां गेला. सवव हकीकत साांगून म्हणाला, ‘मी हा मका राखणीला घेऊन चूक 
केली. आता काय करू? मी रोज हजेरी देण्यासाठी जाणार शन घरचां चोर मका िस्त करणार.’ 
 

बाबा महारानां शनळूला धीर शदला. तो म्हणाला, ‘आजपासून मी येतो मळीला. तू हजेरी देऊन 
येईपातूर मी पहारा करीन. मग रातभर तू पहारा कर.’ 
 

हे ऐकून शनळूला आनांद झाला. 
 



दुसऱ्या शदविी जेव्हा शनळू हजेरी देण्यासाठी गावात शनघाला तेव्हा पुन्हा शचमाजी पाटलानां त्याला 
हाक मारली शन शनळू जवळ येताच रामा सुतार म्हणाला, 
 

‘काय शनळू माांग, राती नाांगीसरावर मकीसरानां तप केलां  तवा कुठां होतास?’ 
 

शनळू हसला शन गावात गेला. त्याच्या खोपीपुढां बाबा महार पहारा करीत बसला होता. त्याला 
पाहून सुतार चरिडून गप्प बसला. 
 

शनळूनां हजेरी शदली. येता येता त्यानां शचमा पाटलाचा धडकाच मेंढा घेतला. सुताराची नवी 
जडणीची गाडी घेतली शन महारवाडा गाठला. मेंढा शन गाडी बाबाच्या दारात ठेवनू तो मळीला आला शन 
म्हणाला, 
 

‘बाबा, तुझ्या दारात सुताराची नवी गाडी शन पाटलाचा मेंढा उभा हाय. तू लवकर जा. मेंढा मारून 
ती गाडी चुलीला लाव. मेंढा शिजव शन मला घेऊन ये. पळ जा.’ 
 

बाबा गेला. त्यानां मेंढा मारला. गाडी शनखळून जाळली. मेंढा राांधला आशण त्यातलां  मास घेऊन तो 
रात्री मळीला आला. मग शनळूनां पोटभर माांस खाल्लां. ढेकर शदला शन बाबा पुन्हा घरी गेला. 
 

सकाळ झाली. राम ूसुतार बोंबलत आला आशण तो शचमाजी पाटलाला म्हणाला, 
 

‘पाटील, मी रात्री खालसात शनघालो. लोकाांची तीनिाची गाडी गेली आशण तुमचा मेंढाबी गेला.’ 
 

हे ऐकून शचमाजीची पाचावर धारण बसली. त्याला शनळूचा सांिय आला. 
 

दोन शदवस गेले. 
 

रात झाली होती. गावात प्रत्येक वस्तीवर जाळ धुमसत होता. शनळूनां आपल्या वस्तीवर बाबा 
महाराला बसवला होता शन आपण गावात गेला होता. आता शनळया हजेरीला धावत गेला असांल, आपण 
जाऊन माांगाचा काटा काढावा या शवचारानां रामू सुतार शनळूच्या वस्तीकडां गेला, पण बाबा अांगावर घोंगडां 
घेऊन पाठमोरा बसला होता. हा शनळयाच आहे असां समजून सुतारानां पळ काढला. हजेरी देऊन शनळू 
येताच बाबा आपल्या घरी गेला. चार शदवस तसेच गेले. 
 

एका सकाळीच राम ूसुतार शनळूकडां आला. त्याच्या आगटीजवळ बसला शन म्हणाला, 
 

‘काय शनळू, कडक राखण करतोस?’ 
 

‘लोकाांची नोकरी हाय ही.’ शनळू म्हणाला, ‘पण ए सुतार, परवा गाडीसरावर मेंढीसरानां तप केलां  
तवा तू कुठां रां व्हतास?’ 
 



हे ऐकून सुतार चरकला. आपली नवी गाडी शन पाटलाचा मेंढा माांगानांच गारद केला अिी त्याची 
खात्री झाली. तो काहीच बोलला नाही. गुमान उठून शचमा पाटलाकडां गेला. शनळूचा बोल त्यानां पाटलाला 
साांशगतला. 
 

माांगानां दगा शदला. आपला मेंढा मारला. सुताराची गाडी जाळली. आता शनळूचा बांदोबस्त केलाच 
पाशहजे, असा शवचार करून त्यानां शनळूच्या नावाची शियाद नोंदवली. गावातील पाच साक्षीदार उभे केले. 
शनळूला अटक झाली. खटला उभा राशहला. पाटलानां वशकलाांची िौज उभी केली. कायद्याची 
उलथापालथ होऊन िवेटी शनळूला तीन मशहन्याांची सजा लागली. तीन मशहने खडी िोडायला शनळू 
तुरुां गात गेला. शवनाकारण गेला. 
 

शनळूनां तीन मशहने तुरुां गात काढले आशण तो घरी आला. तेव्हा तो जळत-कढत आला. ज्याांनी 
ज्याांनी त्याच्याशवरुद्ध साक्षी शदल्या होत्या, त्याांचा तो कदवनकाळ होऊन आला. शनळूत झालेला तो भयांकर 
बदल पाहून गावकरी टरकले. साक्षीदार भयभीत झाले. पोटात सुई जावी तसे ते चमकू लागले. 
 

शनळू काहीच बोलला नाही. तो खात होता. गावातील लोकाांनी, ‘कसां काय शनळू’ म्हणून त्याची 
शवचारपूस केली, पण शनळू कोणािीच बोलला नाही. 
 

आठ शदवस गेले शन एका रात्री एकाच वळेी पाच साक्षीदाराांची घरां एका ओळीनां पेटली. अगदी 
ढणढणत राशहली शन त्याांनी दुसरी पांधरा पोटात घेतली. एका रात्रीत वीस घराांची राख झाली. 
 

पुन्हा चार शदवस गेले शन पनु्हा चार घराांनी पेट घेतला. त्याच्या जाळानां आजूबाजूची दहा घरां 
जाळून टाकली. गाव भयभीत झाला. सववत्र राख शदसू लागली. 
 

ही शनळू माांगाची करणी म्हणून गाव बोलू लागला. शचमा पाटलाची पाचावर धारण बसली. त्याच्या 
तोंडचां पाणी पळालां . आशण एके शदविी त्याच्याही घराला आग लागली. गावात हाहाकार उडाला. ‘आता 
गावात घरच शिल्लक राहत नाही’ असां माणसां बोलू लागली. सुताराचां घर तर पशहल्याच दमात जळालां  
होतां. त्याला शनळूनां साांगावा शदला होता की, ‘दुसरां घरां बाांधू नको, तू जेवढी घरां बाांधिील ती सारी अिीच 
जळणार आहेत.’ शन तो साांगावा ऐकून सुतार एक खोप घालून बसला होता. 
 

शनळू माांग अधा गाव जाळून िरारी झाला होता. रानात शिरत होता. त्यानां कुऱ्हाड घेऊन डोंगर 
धरला होता. त्या भागातील सवव िरारी त्याला शमळाले होते. ते सवव एक शजवानां डोंगरात राहत होते. 
प्रत्येक चोर चोऱ्या करून घर भरत होते शन नाव शनळूचां होत होतां. त्या भागात जेवढा गुन्हा होत होता तो 
शनळूच करीत आहे अिी सरकारात नोंद होत होती. सरकार शनळूवर दात खात होतां. धरणां सुटलां  होतां. 
बांदुका त्याचा िोध घेत होत्या. 
 

आशण शनळू मृत्य ूचुकवीत होता. शजवावर उदार होऊन पळत होता. कधी उभा राहून लढत होता. 
त्याच्या दराऱ्यानां साजूर गाव भयभीत झाला होता. शनळूचा आगाजा वाढला होता. त्याचां नाव ऐकताच मी 
मी म्हणणाऱ्याांना कापरां भरत होतां. कुणीही सरकारात तक्रार करीत नव्हतां. जो सरकारात कळवील त्याचा 
सत्यानाि होईल ही सवांनाच भीती होती. 



 
दूरदूरचे गुन्हेगार शनळूला मोठा माणूस मानीत होते. त्याची मदत घेत होते. स्वतः चोरी करून 

शनळूला ऐती वाटणी आणनू देत होते. शनळूच्या पाठबळानां त्याांना गगन ठेंगणां वाटत होतां. 
 

शनळू शनभवय झाला होता. तो वाटेल ते करायला सज्ज होता. तो कुणालाच भीत नव्हता. आता त्यानां 
जगावरच चढाई आरांभली होती. 
 

सकाळ झाली होती. कृष्ट्णाकाठ िाांत भासत होता. एका डोंगरात शनळू बसला होता. तोच एक 
माणूस आला. तो म्हणाला, ‘मी वारणाकाठचा हाय. वारणाकाठी भेडस गावात सरकारी खशजना हाय. 
तेवढा िोडून जन्माचां साथवक करू या.’ 
 

शनळू तयार झाला. आपली माणसां घेऊन तो भेडसगावाला शनघाला. तो खशजना वाटेगावचा 
िशकरा माांग िोडणार हे ऐकून त्याला आनांद झाला. त्यानां घाई केली शन िशकराची भेट घेतली. 
 

शन एका रात्री सरकारी खशजना लुटला गेला. एक लाख रुपये गेले शन मग सरकार खवळले. 
अनेक िौजदार धाव ूलागले. माग काढण्यात आला एका माांगाने सवांची नावां साांशगतली. त्यात शनळूचांही 
नाव शनघालां . शनळूनां सरकारी खशजना िोडला म्हणून धरणां सुटलां . 
 

रामा सुतारानां अांथरूण धरलां  होतां. तो रोज सकाळी आपणच वाईट वागलो म्हणून कोपऱ्यात बसून 
तोंडात मारून घेत होता. 
 

शकत्येक गावकरी आपलां  घर कधी पेटणार याची वाट पाहत होते. शकत्येकाांना आपलां  घर पेटलां  
आहे अिी स्वप्नां पडत होती. ते सवव रामा सुतार शन शचमा पाटील याांना शिव्या देत होते. 
 

शनळू शनभवय होता. भेडसगावचा खशजना लुटून आल्यापासून तर तो शजवावर उदार झाला होता. तो 
दररोज मिाल घेऊन गावात शिरत होता. भयाण रात्री मिालीच्या प्रकािात तो भयांकर उग्र चेहरा पाहून 
लोक गाांगरत होते. दाराच्या िटीतून शनळूला पाहत होते आशण ‘देवा ही पीडा पुढां घेऊन जा!’ म्हणून 
देवावर भार घालीत होते. शनळूनां गावावर जबर दहित बसवली होती. तो मनात म्हणत होता, ‘मी गरीब 
म्हणून शदवस काढले. रामराम केला. दूर बसून तांबाखू मागून घेतली. दूर बसून ती खाल्ली. पण गावानां 
त्याचा गैर अथव लावला. मला दुबळा समजून तुरुां ग दाखवला. आता मी त्याांना मसणवटा दाखवणार.’ 
 

शदवस उगवत होते शन मावळत होते. शनळू डोंगरात शिरत होता. त्याचा दरारा वाढत होता. 
सरकारही स्वस्थ नव्हते. मोठमोठे अशधकारी शनळूला कैद करायला धावपळ करीत होते. प्रत्येक पोलीस 
जीव राखून चढाई करीत होता. त्याला शनळूचा मारा कळत होता. शपसाळलेला माणूस – शनळू – जीव 
घेईल अिी त्या हरेकाला भीती वाटत होती. 
 

सरकार इरेला पडलां . आपलां  सारां बळ मदैानात आणलां  आशण शनळूचा पाठलाग आरांभला. डोंगर 
वढेला. रानात प्रत्येक बाांधावर पोलीस उभा केला. प्रत्येक जाळी वढेली. प्रत्येक झाडाखाली शिपाई शदसू 
लागला. शनळू कोंडला गेला. त्याचां बळ कोतां पडलां . त्यानां हत्यार टाकलां  शन तो सरकारच्या हवाली झाला. 



 
मग साजूर गावच्या शकत्येक लोकाांनी सुटकेचा शनःश्वास टाकला. त्याांच्या डोक्यावरची लटकती 

तलवार दूर झाली शन ते ऐकून शनळूची म्हातारी आई रडू लगली. आपला शनळू िुकट िासावर जाणार याचां 
शतला दुःख झालां . 
 

पुन्हा शनळूचा खटला उभा राशहला. सरकारनां कायदा शन त्याचे शकडे वकील याांचा कोटात खच 
घातला. त्या सवांपुांढां एकटा शनळू उभा राशहला. त्याला वकील नव्हता. त्याच्या वतीने उभां राहणां म्हणजे 
एक गुन्हाच आहे असां वशकलाांना वाटत होतां. शनळूच्या वतीनां साक्षीदार नव्हता. हा माणूस चाांगला आहे, 
असां म्हणायचां कुणात सामथ्यव नव्हतां. तो एकटा होता, पण शनभवय होता. ‘आपण गुन्हा केला नाही. पण 
इमानदार आहोत, पण राम्या सुतार शन शचम्या पाटील याांनीच आपणाला शचडवनू या भयांकर मागाला 
लावलां . तेच खरे गुन्हेगार आहेत,’ असां त्याचां मत होतां. 
 

सरकारी खशजना लुटून राजद्रोह करणारा शनळू माांग हा भयांकर गुन्हेगार मानला जात होता. 
त्याला क्षमा नव्हती. न्यायाधीि त्याला कोणती कडक शिक्षा करावी याचा शवचार करीत होते. काळया 
पाण्यापासून िािीपयंतच्या सवव शिक्षा त्याांना सौम्य वाटत होत्या. कडक शिक्षा साांगण्यात आली. तो ऐकून 
शनळू हसत म्हणाला, 
 

‘सरकार, मायबाप, मी शनळया माांग. मी साजुरात तांबाखू मागून खाणारा. तुम्ही माझी लकमत 
तोिेच्या गोळयाच्या लकमतीची ठरवल्याबद्दल मी तुमच्या पायाांवर डोकां  ठेवतो.’ असां म्हणून शनळू मटकन 
खाली बसला. त्यानां आपलां  मस्तक जशमनीवर टेकून न्यायमतूीला नमस्कार केला आशण तसाच उठून 
बेगुमान चालू लागला. मृत्यकूडे शनघाला. चालता चालता तो बरोबर असणाऱ्या शिपायाला म्हणाला, 
 

‘ए, नोकरी करून िुकट पोटावारी मरू नगां, मरताना तोिेच्या एका गोळयाची लकमत घेऊन मर. 
आरां, तोिेच्या तोंडी म्हांजी मामुली काम नव्हां!’ 
 

तोिेपुढां उभां राहून काय बोलावां याचा शनळू शवचार करीत होता. आपल्या गतायुष्ट्यातील अनेक 
प्रसांगी आठवनू तो एकाएकी भानावर आला, हसला शन म्हणाला, 
 

‘सायब, मी काय बोलू? आता मी मरणार. बोलण्यासारखां माझ्याकडां काईच न्हाय. तुमी मला 
लवकर वाटेला लावा. सांपू द्या एकदाची ही कटकट.’ 
 

‘तुला काही साांगावांसां वाटतांय का?’ एका साहेबानां गांभीर होऊन शवचारलां . 
 

शनळू िाांतपणे म्हणाला, ‘सरकारी खशजना लुटला लुटणाऱ्यानां आशण तोिेच्या तोंडी जाणां बेगुन्हा 
शनळयानां. चला द्या बत्ती!’ 
 

साहेब चशकत झाला. त्याचा धीर त्याची ती धीरवृत्ती शन मृत्यलूा कवटाळण्याची लहमत हे सवव पाहून 
साहेबाांना नवल वाटलां . त्याांनी आपसात पुन्हा शवचार केला. ‘शनळूला तोिेच्या तोंडी देऊन आपण िार मोठां 
काहीच साध्य करू िकत नाही. उलट, शनळयाला सोडला तर लोक चशकत होतील’, असा शवचार करून 



वशरष्ठ अशधकाऱ्यानां ‘शनळूला सोडा’ असा हुकूम केला. शनळू सुटला, अगदी आनांदानां नाचत हषवभशरत 
होऊन आपल्या आईला भेटण्यास साजूरकडां धाव ूलागला आशण तोिेच्या तोंडी गेलेला शनळू परत आलेला 
पाहून गावकरी दुमचटले. 
 

साजुरात येताच शनळूनां प्रथम कोयना नदीत उडी घेतली, भरपूर पोहला शन म्हणाला, ‘आई, ह्ो 
शनळया जगला. मेला असता तर हे तुझां पाणी मला अांतरलां  असतां. आता मी सरळ माणसासारखा वागांन, 
माणसासारखा जगांन!’ 

 

 
  



 
मरीआईचा गाडा 

 
पाऊस पडून खडवां पडलां  होतां. आकाि अगदी चाांदीच्या भाांड्यासारखां लखलखीत शदसत होतां. ढगाचा 
एकही डाग त्याच्या पाठीवर नव्हता. गावात उदास वाटत होतां. गल्ल्या उगीचच लोळत होत्या. सवव घरां 
भकास होऊन बसली होती. गावाच्या मध्यभागी असलेला पार शखन्नपणे उभा होता. 
 

गावकरी गांभीर मुद्रा करून आजूबाजूला बसले होते. शस्त्रया, मुलां  हवालशदल होऊन आपल्या 
भशवष्ट्याचा शवचार करीत होती. त्याांचां भशवष्ट्य तराजूत हेलकाव ेखात होतां. 
 

गावात मरीआई शिरली होती. त्याचा शवचार करण्यासाठी गाव जमला होता. हागओकीनां दहा 
माणसां पडली होती. त्याांचां काय होणार? आणखी कोणावर ती भयांकर पाळी येणार? याचा ते शवचार करीत 
होते. गावचे चार िहाणे म्हातारे पारावर शवचारमग्न बसले होते. शनर्षवकार चेहरा करून ते आपसात 
कुजबजूत होते. परांतु ते गावात शिरलेल्या मरीआईचा शवचार करीत नव्हते. त्याांच्या डोळयाांपुढां वरच्या 
आळीचा नाना उभा होता. त्या चौघा म्हाताऱ्याांना नाना मरीआईपेक्षाही भयांकर वाटत होता. 
 

वरच्या आळीचा नाना तरुण होता. शवचाराांचा पाठपुरावा करीत होता. तो करील तिी गावची पोरां 
करीत होती. गावच्या मुलाांनी शिकावां, िहाणां व्हावां, जुन्यानां जाऊन नवां यावां म्हणनू तो धडपडे. परांतु ते 
चार म्हातारे त्याच्या नावानां कुढत होते, चरिडत होते. ‘कालचां प्वार - त्येला काय कळतांय?’ असा त्याांचा 
दावा होता. 
 

त्या चार म्हाताऱ्याांत सटवाजी हा देहानां आशण उत्पन्नानां जाड होता. त्याच्या वयानां साठी मागां 
टाकली होती. त्याच्या वयाचा आशण श्रीमांतीचा दुहेरी दरारा गावात होता. तो उघडाबोडका, अांगावर 
घोंगडीची खोळ घेऊन बसला होता. शनम्मां घोंगडां ढुांगणाखाली घेऊन आपल्या गुडघ्यावर दाढी टेकून पुढां 
बसलेल्या केरूच्या तोंडाकडां टक लावनू तो पाहत होता. 
 

केरू नलावडा आपल्या थोटक्या शमश्या चाचपीत सटवाजीच्या थोटक्या नावाची पाहणी करीत 
होता. केरू अांगानां शकडशकडीत होता. तो जीव घोटाळेपयंत बोले. त्यामुळां  लोक त्याला बडबड्या केरू 
म्हणत. आपण कधीच मरणार नाही. आपल्या आयुष्ट्याची कागदपत्रां देवाघरी वाळवीनां खाल्ली आहेत, असां 
तो लोकाांना साांगे. केरू नांबर दोनचा िहाणा समजला जात असे. 
 

शतसरा भाऊ बाबाजी. यानां सत्तरीची सीमा केव्हाच ओलाांडली होती. त्याच्या पाठीला पोक येऊन 
तो डुकराप्रमाणे खाली पाहत चाले. आशण खाली मुांडी घालूनच जोरानां बोले. भाऊ कपाळाला हात लावनू 
बसला होता. 
 

चौथा म्हातारा शदसायला पेहेलवानाप्रमाणे शदसे. त्याचां वय पस्तीस वषांचां होतां. पण दुदैवानां त्याचे 
सवव केस शपकून त्याला जबरीनां म्हाताऱ्याच्या पांक्तीला बसवलां  होतां. गावची पोरां त्याला ‘म्हातारबा’ या 
नावानां हाका मारीत आशण म्हाताराबा रोज औषध लावनू पुन्हा पाांढऱ्याचां काळां  करण्याची शिकस्त करी. 
 



असे हे चार म्हातारे एकत्र बसत आशण त्या तीनि ेघराांच्या गावात बसून शत्रखांडाची चेष्टा करीत. 
कधी ते स्वराज्य मागणाराांना म्हणत, ‘िुकाट मराल, इांग्रजाांच्या राज्यात शदवस मावळायचा न्हाय.’ 
शिवारातून गेलेल्या आगगाडीची िीळ ऐकून ते म्हणत, ‘भतूशहच्या भना, हेला सोबा हाय का? बैलाशिवाय 
गाडी नव्हां!’ 
 

आशण नाना तर त्याांना सैतानच भासत असे. 
 

एकाएकी केरू म्हणाला, ‘सटव ूनाना, ऐकता का?’ 
 

त्याबरोबर सवव म्हातारे सावध झाले. त्याांनी केरूकडे पाशहलां . सटवाजी दाढी तिीच गुडघ्यावर 
ठेवनू म्हणाला, ‘हां बोला - काय?’ 
 

केरू म्हणाला, ‘माझ्या डोळयाांची पापणी लवतीया, कोन तरी मरनार.’ त्यानां मरण आशण पापणी 
याांची साांगड घातली आशण दीघव शनःश्वास टाकला. 
 

‘कुणी तरी का? सांकऱ्या जांगमच पुचकनार. लई ज्यार हाय!’ सटवाजीनां िांकर जांगमचां भशवष्ट्य 
वतववलां . 
 

‘पण मला वाटतां, तो पाटलाचा नान्या आधी मरावा.’ केरूनां आपली इच्छा व्यक्त केली. 
 

‘व्हय, व्हय. खरांच त्यो वगेळा हाय. आवां, तो नान्या आमास्नी गाढव समजतोय!’ भाऊ बाबाजीनां 
आपलां  मत जाहीर केलां . 
 

ते चौघे हळूहळू कुजबजू करीत होते. माांग, महार, चाांभार, कुां भार, न्हावी सवव गाव जमला होता. 
पण त्याची त्या चार म्हाताऱ्याांना जाणीव नव्हती. ते आपल्याच शवचारात दांग होते. आपला वैरी नानाही 
येऊन बसला आहे हे त्याांच्या लक्षात आलां  नव्हतां. 
 

िवेटी नाना उठून उभा झाला. त्यानां आपले दोन्ही हात जुळवनू कपाळाला लावले आशण सवांना 
ऐकू जाईल अिा आवाजात तो म्हणाला, 
 

‘सटव ूनाना, गाव जमला – सभा सुरू करा.’ 
 

नानाचा खणखणीत आवाज ऐकून ते म्हातारे एकदम भानावर आले. त्याांनी चौिेर शनरखून पाशहलां  
आशण भवुया चढवीत सटवाजी म्हणाला, ‘मग कर की सुरू.’ 
 

‘तसां कसां? तुम्ही वडील हायसा.’ नाना हसत म्हणाला. 
 

आशण केरू शचडून ओरडला, ‘आरां, तूच सुरू कर. िणेा हायस तू’! त्याचे डोळे गरगर शिरले. 
 



‘असां एकमेकाांवर येऊ नगा.’ गुरवानां सूचना केली. 
 

‘गावात मरीआई शिरलीया, त्येचा आगुदर इच्यार करा.’ तराळानां हात जोडून शवनांती केली. 
 

सटवाजीनां खाकरून घसा साि केला आशण तो मोजक्या िब्दात म्हणाला, ‘गावकरी मांडळी, 
गावात मरीआई शिरलीया. ती लई वांगाळ हाय.’ 
 

त्याला मध्येच थाांबवनू केरू पुढां बोलू लागला, ‘मरीआईचा गाडा या गावात शिरलाय. सांकऱ्या 
जांगम उिाला पांचाांग घेऊन सारखा हागतोय आशण ओकतोय - जर त्यो जांगम मेला तर पांचाांग बघनार 
कोन?’ 
 

मध्येच नाना उठला आशण ओरडला, ‘हो, हो – म्हणूनच आम्ही काय करावां ते साांगा.’ 
 

नानाच्या ओरडण्यानां केरूची जीभ लुळी पडली आशण सटवाजीनां शडरकी िोडली, ‘नान्या ऐक - 
आमचां असां मत हाय की आजपासनां गावात तीन िुशकरवार पाळावां, तरच मरीआई आपला हात आवरील. 
न्हाय तर....’ 
 

आशण केरू बोलू लागला, ‘न्हाय तर गावचा कुलकणी मरांल. मानूस ब्याला उरनार न्हाय.’ 
 

केरूचां पुढचां बोलणां ऐकून नानानां सवाल केला, ‘हो, हो – पन तीन िुशकरवार पाळायचां म्हांजी 
काय करायचां?’ 
 

‘म्हांजी तीन वार पाळायचां रां-’ म्हादबानां दाढेखाली तांबाखू धरून साांशगतलां . 
 

‘पर करायचां काय?’ नानानां त्याला दरडावनू शवचारलां . 
 

‘ऐक-’ सटवाजी मोठ्यानां म्हणाला, ‘आजपासनां तीन आठवडे गावात व शिवारातून चाक बांद.’ 
 

‘हो, हो. चाक बांद!’ भाऊनां ‘चाक’ िब्दावर जोर शदला. 
 

‘ही चाकां  बांद झाली की मरीआईच्या गाड्याची चाकां  बांद व्हनार.’ म्हादबा ऊिव  म्हातारबानां उठून 
खुलासा केला. 
 

‘म्हांजी गाडीचां आशण मोटचां चाक बांद. आशण ती चाकां  बांद झाली की मरीआईच्या गाड्याचां चाक बांद 
व्हतां.’ सटवाजीनां नानाला उत्तर शदलां . 
 

‘हे मला पटत न्हाय.’ नाना म्हणाला. 
 

‘न्हाय पटू दे. तुला काय कळतांय?’ म्हादबा उद्गारला. 



 
‘आज्याला नातू शिकवतोय!’ भाऊ ओरडला. 

 
‘मायांदळ िणेा झालाय!’ केरूनां िरेा मारला. 

 
गोंगाट वाढला. चार म्हातारे आळीपाळीनां बोलू लागले. सभेला बाजाराचां स्वरूप आलां . ‘हो-हो’, 

‘न्हाय’, ‘आरां गपा’ – जो तो ओरडत होता. कोणी कुणाचे ऐकत नव्हतां. 
 

मग नानानां सवांपेक्षा मोठा आवाज काढला. ‘आरां, मग जात्यीबी बांद करा.’ 
 

थोडा वळे सवव िाांत झालां . 
 

त्यावर केरूही ओरडला, ‘आरां जात्याची तळी असती. चाकां  नसत्यात.’ 
 

‘न्हाय, न्हाय पटत मला.’ नानानां डाव्या हाताचे कुडबुडे वाजवीत साांशगतलां . 
 

पुन्हा सवव िाांत होऊन ऐकू लागले. 
 

‘तुला न्हाय पटणार. तू उरिाट्या डोस्क्याचा हाईस.’ भाऊनां आपलां  डोकां  खाली घालून टोमणा 
मारला. 
 

आशण नानाही शचडून म्हणाला, ‘तुझां डोस्कां  ठावां हाय मला.’ 
 

पुन्हा दांगल माजली. चारही म्हातारे कोणाचांही ऐकून घेण्याऐवजी स्वतःच बोलू लागले. 
 

तेव्हा शबऱ्या धनगर वैतागून म्हणाला, ‘मांडळी, तुमी मरीआईच्या इच्चार करता का डोस्क्याचा?’ 
 

या धनगरी सवालानां सवांची डोकी ताळयावर आली. पनु्हा सवव िाांत झालां . सटवाजीनां नानाला 
शवचारलां , ‘गावात शिरल्याल्या मरीआईला काय करावां? साांग तूच.’ 
 

मग नाना िाांतपणे म्हणाला, ‘चाकां शबकां  बांद करून भागनार न्हाय. आपून गाव झाडून काढावा, 
तालुक्यास्नां औषध आणावां, डाक्तर आणनू मानसास्नी टोचावां.’ 
 

हे ऐकून म्हातारे भडकले. केरू नानाकडे हात करून शचरक्या आवाजात म्हणाला, ‘आत्ता रां देवा! 
आवां ह्चे्या म्होरां बोंबलावां काय काय?’ 
 

लगेच भाऊ भडकून म्हणाला, ‘मांडळी, ह्ो टोचूनिान मानसां मरनार बघा.’ त्यानां शतरप्या नजरेनां 
नानाकडे रोखून पाशहलां . 
 



आशण सटवाजीनां धमकी शदली, ‘नान्या, मरीआई तुज्या डाक्तराच्या उरावर बसाया डरनार न्हाय.’ 
 

पुन्हा गोंधळ वाढला. पटकून झटकून जो तो बोलू लागला आशण पुन्हा गुरव ओरडला, ‘ऐका 
मांडळी –’ सवव िाांत झालां  आशण गुरवां पुढां बोलू लागला. ‘आपुन नानाचां बी ऐकू या आशण सटवाजीचां बी ऐकू 
या.’ 
 

‘म्हांजी काय करू या?’ 
 

शबऱ्या धनगरानां खुलािाची मागणी केली आशण गुरव म्हणाला, ‘तीन िुशकरवार पाळू या. औषध बी 
आनू या – कबूल?’ 
 

‘कबूल, कबूल.’ लोक ओरडले. 
 

‘आमास्नी बी कबूल’ सटवाजी म्हणाला, ‘पण शतसऱ्या िुशकरवारी मरीआईचा गाडा गावाभाईर 
घालवायचा, हे कबूल हाय काय?’ 
 

हा सटबाजीचा सवाल ऐकून सवांनी माना डोलावल्या. ‘हे बी कबूल.’ लोकाांनी ओरडून सांमती 
शदली. 
 

सभा सांपली. लोक उठले. 
 

नाना पाचपन्नास गडी घेऊन कामाला लागला. त्यानां गाव झाडून स्वच्छ केला. सवव गोठे झाडले. 
गल्ल्या, बोळ अगदी झकपक केलां . आशण तो पुन्हा सटवाजीकडां गेला. 
 

नाना परत आलेला पाहून सटवाजी लचतातुर झाला. हा कसली तरी कुरापत काढणार म्हणून तो 
चरकला. तोच नाना म्हणाला, ‘सटवनूाना, मी तालुक्याला जातो.’ 
 

‘मग जा की –’ सटवाजीला हायसां वाटलां . 
 

‘पर मी गाडी घेऊन जानार हाय.’ 
 

गाडीचां नाव ऐकून म्हातारा शचडला. परांतु राग शगळून तो म्हणाला, ‘गाडी घेऊन जानार म्हांजी 
डोक्यावर घेऊन जानार?’ 
 

‘छे, छे, गाडी जुांपून अन् बसून जानार!’ नाना म्हणाला. 
 

सटबाजी खेकसला, ‘गाडी रां किाला? का तालुक्यास्नां लग्नाचां वऱ्हाड आनायचां हाय?’ 
 

‘अगा, वऱ्हाड नव्हां, औषध शन डाक्तर आनायचा हाय!’ नाना हसत उद्गारला. 



 
‘डाक्तर आन न्हायतर त्येचा बा आन, पन गाडी जुांपू देनार न्हाय.’ सटवाजीनां दम भरला. 

 
‘मग डाक्तर का पायानां आनू?’ नाना गांभीर होऊन म्हणाला. 

 
‘कसा बी आन. पायानां आन न्हाय तर गाढवावर आन. पर गाडी जुांपू देनार न्हाय.’ सटबाजी 

शबथरून म्हणाला. 
 

दोघाांचां बोलणां वाढलां . हाां हाां म्हणता गदी जमली. त्याांचे आवाजही चढले. एकमेकाांवर ते खेकसू 
लागले. जमलेले लोक त्याांना िाांत करू लागले. केरू नलवडा येऊन दाखल झाला आशण बाचाबाचीत भर 
पडली. 
 

‘माझां वाईचां ऐका.’ नाना म्हणाला. 
 

‘न्हाय ऐकत. चाक बांद.’ सटवाजी म्हणाला. 
 

‘बरां, चाक बांद–’ नाना नमतां घेऊन म्हणाला आशण म्हातारे िाांत झाले. 
 

मग नाना बोलू लागला, ‘आपल्या शिवारातनां आशगनगाडी रोज जातीया. एका मालगाडीला साठ 
डबा असतो आशन एका डब्याला चार चाकां  असतात. म्हांजी समदी शमळूनां दोनि ेचाळीस चाकां  असत्यात. ती 
आधी गुमान बांद करा.’ नानानां ‘बांद करा’ या िब्दावर जोर शदला. 
 

हा आगागाडीच्या चाकाांचा भयांकर शहिबे ऐकून त्या म्हाताऱ्याांची डोकी गरगर शिरू लागली. ते 
एकमेकाांकडे पाहू लागले. आपण काय उत्तर द्यावां हे त्याांना सुचेना. 
 

एवढ्यात नानानां िेरहल्ला चढशवला. ‘आगा बघताय काय? उठा की.’ 
 

‘आरां, आमी काय करावां?’ केरू पुटपुटला. 
 

‘ती गाडी आडवा.’ नाना हुकमी आवाजात म्हणाला. 
 

‘आरां, पर आशगनगाडी आमी किी आडवावी?’ सटवाजी वैतागल्या सुरात म्हणाला. 
 

‘किी बी आडवा, न्हाय तर आडवां पडा.’ नाना त्याांना पेचात पकडून म्हणाला. 
 

‘आमी आडवां पडून मरावां म्हणतोस?’ सटवाजीनां शवचारलां . 
 

‘आशन म्या डाक्तर गाढवावर लादावा?’ 
 



प्राणावर बेतलां  तेव्हा त्या म्हाताऱ्याांनी माघार घेतली. नाना गाडी घेऊन तालुक्याला गेला. डाक्तर, 
औषध आलां  शन गावातला रोग हटला. 
 

परांतु सवव तीन िुक्रवार पाळल्यामुळांच झालां  असा त्या चार म्हाताऱ्याांनी हट्ट घेतला व मरीआईचा 
गाडा वाजतगाजत काढून शिवबेाहेर गेलाच पाशहजे ही मागणी केली. नानाचा नाइलाज झाला आशण 
मरीआई शिवबेाहेर घालशवण्याची तयारी झाली. 
 

सरता िुक्रवार होता. लोकाांनी गावात आरास केली. घरोघर आांबील घुगऱ्याांचा नैवदे्य केला होता. 
लहानथोराांचे चेहरे आनांशदत झाले. त्याांनी मरीआईच्या देवळापुढां गदी केली. 
 

सुतारानां लहानसा गाडा तयार करून शदला होता. तो देवळापुढां ठेवला होता. त्यात लहानिी 
मरीआई बसवली होती. आयाबाया येऊन शतला नैवदे्य दाखवीत होत्या. खणनारळ येऊन त्याांचा त्या 
गाड्यापुढां ढीग लागला होता. 
 

पोरां शखदळत होती. चार म्हातारे गांभीर मुद्रा करून गाडा काढण्याची घाई करीत होते. 
 

गाड्याचे पुढारी अशभमानाने सवांकडे पाहत होते. त्या गदीत नाम्या महार उघडाबोडका उभा 
होता. त्यानां भांडाऱ्यानां मळवट भरून ललबाचा डहाळा घेतला होता. त्याच्या पाठीमागां परटाची म्हातारी केस 
सोडून मळवट भरून खडी होती. त्या दोघाांच्या अांगात मरीआई येणार होती. 
 

नानानां कसलां ही शवघ्न आण ूनये याबद्दल सटवाजी, महादबा, केरू भाऊ हे काळजी घेत होते आशण 
शवजयी दृष्टीने देखरेख करीत होते. 
 

सूयव वरती शिरला. नाम्यानां मागांपुढां पाय ठेवनू मोठी लककाळी िोडली. क्षणात त्याचां सवांग 
थरथरू लागलां  आशण तो कडुललबाचा पाला चापलू लागला. त्याचा तो भयांकर अवतार पाहून पोरां भयभीत 
झाली. ‘आलां , अांगात आलां !’ केरूनां गजवना केली. तोच नाम्याच्या अांगात मरीआई घुम ू लागली, कण्हू 
लागली आशण परटाची म्हातारी नाम्यापेक्षाही शवशचत्र आवाज काढून खेकळू लागली. दोन्ही हाताांनी 
खोबरशमठी आपल्या डोकीवर धरून ती अांगाला आळोखेशपळोखे देऊ लागली. नाम्या आशण म्हातारी घुबड 
घुमल्याप्रमाणे घुमत नाच ूलागली. 
 

‘अांगात आलां , मागां सरा.’ सटवाजी ओरडला आशण लोक मागां सरले. मरीआईनां लरगण धरून नाच 
सुरू केला. 
 

वाद्यां वाजू लागली. माांगाची हालगी कडकडली. कैकाड्यानां आपली सनई ढगावर रोखून 
िुां कण्यास सुरुवात केली आशण उस्मान्या आताराचा तािा पारव्यासारखा बोलू लागला. त्याच्या तालावर 
त्याची मुांडीही गडबडू लागली. ‘लडगाांग लडक्च्याांग’ – शबऱ्या धनगराचा ढोलाचा दणका थेट मेंदूला शभडू 
लागला. 
 



‘मरीआईच्या नावां चाांग भलां !’ केरू, सटबाजी, भाऊ व महादबा याांनी आरोळी ठोकली. त्याांना 
लोकाांनी साथ शदली. त्याांचा आवाज गगनाला पोचला. गाडा शनघाला. 
 

गाडा शनघाला होता. नाम्या नाचत होता. दुडक्या चालीवर वाकड्या-शतकड्या उड्या मारत होता 
आशण परटाची म्हातारी डोकीवरच्या खोबरशमठीसह मान ओवाळीत, मध्येच उडी मारीत काहीतरी बोलत 
वाट चालत होती. 
 

नाना एका पडक्या लभतीवर उभा राहून पाहत होता. तो चटकन पुढां होऊन म्हणाला, ‘होऽ वाईच 
थाांबा.’ 
 

वाद्यां थाांबली. देवीची वाट मांदावली. लोक िाांत झाले आशण सटवाजी भडकून पढेु आला शन 
म्हणाला, ‘ए दीडिणे्या, गाडा का थाांबवलास?’ 
 

‘नव्हां, देवी कां च्या बाजूला जानार?’ नानानां हळूच शवचारलां . 
 

सटवाजीनां देवीकडे वळून हात जोडले आशण शवचारलां , ‘आई कां च्या बाजूला जानार तू?’ 
 

‘मीऽ शिरट्याकडां ऽऽ जानारऽऽ’ नाम्याच्या अांगातील देवी म्हणाली. आशण लगेच परटाच्या 
म्हातारीनां तेच पालुपद आळवलां  – होऽ शिरट्याला जानारऽऽ’ 
 

‘चल, बाजूला हो.’ सटवाजी नानाला म्हणाला. 
 

पण नाना अशधकच पुढां जाऊन िाांतपणे म्हणाला, ‘न्हवां, आम्ही ही मरीआई त्या शिरट्याच्या 
शिवांला सोडनार शन मग मरीआई शिरट्यात शिरून हागओक सुरू व्हनार.’ 
 

‘मग त्येला आम्ही काय करायचां?’ केरूनां नाक उडवीत शवचारलां . 
 

मग नाना मोठ्यानां बोलला, ‘आगा, त्या शिरट्यात आमच्या गावच्या आठ पोरी शदल्यात. त्येंचां काय 
व्हनार?’ 
 

ज्याांच्या मुली शिरट्यात शदल्या होत्या ते सवव पुढां होऊन ओरडले, ‘न्हाय, न्हाय – मरीआईचा 
गाडा शिरट्याकडां जाऊ देनार न्हाय.’ 
 

हा भयांकर कोलदाांडा बघून नाम्याच्या अांगातील देवी म्हणाली, ‘अरांऽ बाबानू, मी पाडळीला 
जानारऽऽ’ 
 

‘पर आई, पाडळीत बी आमचां पाव्हणां हायती, त्येंचां काय व्हनार?’ नाना हात जोडून म्हणाला 
आशण पाडळीत ज्याांचे पाहुणे होते ते सवव पुढां झाले. त्याांनी दांगल केली, ‘गाडा पाडळीत जाऊ देनार न्हाय.’ 
 



दशक्षण – उत्तर या दोन्ही शदिा बांद होऊन मरीआई आशण शतचे सटवाजी, केरू, भाऊ हे पुढारी 
पेचात पडले. आपल्या पाव्हण्याांच्या शजवासाठी शनम्मा गाव नानाच्या पाठीिी उभा होऊन ‘पाडळीचां नाव 
काढू नका’ असां ओरडू लागला. त्याच्या ओरडण्यानां गाव हादरू लागला. 
 

नाम्याच्या अांगातील मरीआई कान पाडून ऐकू लागली. चार म्हातारे शवचाराांच्या शचखलात रुतून 
बसले. 
 

मग मरीआई आपला शवचार बदलू लागली, ‘ऐका रांऽऽ’ 
 

सवव लोक िाांत होऊन ऐकू लागले. म्हाताऱ्याांना आनांद झाला. 
 

देवी पुढां म्हणाली, ‘मला मावळत्या बाजूला जायचां हाय.’ 
 

हे ऐकून केरू एकदम पुढां येऊन म्हणाला, ‘हो हो – जाऊ या.’ 
 

सटवाजीनां उडी मारली, ‘खरांच जाऊ या.’ 
 

आशण नाना बोलला, ‘पण देवा, मावळतीला खुबी हाय, शन खुबीत आमच्या गावच्या अकरा पोरी 
नाांदत्यात!’ नानानां नाम्यापढुां हात जोडले आशण खुबीकराांचे पाव्हणे पुढां येऊन ओरडले, ‘खुबीला 
मरीआईचा गाडा जाऊ देनार न्हाय.’ 
 

नाम्याची देवी मागां सरली. भयांकर बोंबाबोंब सुरू झाली. सवव गाव ओरडू लागला. कोणी म्हण ू
लागले, ‘खुबीकडे जायचां न्हाय –’ कोणी म्हणत, ‘पाडळीचां नाव काढू नका,’ तर कोणी ओरडत होते, 
‘शिरट्याला जायचां न्हाय.’ 
 

मग नाम्यानां आपला म्होरा उगवतीकडां वळवला. परटाची म्हातारी त्याच्या मागून पाय ओढीत 
शनघाली. सटवाजी, केरू, भाऊ ओरडले, ‘बरां, देवीला उगवतीला जाऊ द्या.’ 
 

आशण नानाही शचडून म्हणाला, ‘न्हाय जाऊ देणार.’ 
 

‘आरां का जाऊ न्हाय देनार?’ भाऊ रडकुां डीला येऊन म्हणाला. 
 

‘नान्या, नान्या, तुजां बरां व्हनार नाय. मरिील त्वाांड इचकून.’ केरूनां िाप शदला. 
 

नाना म्हणाला, ‘मरू दे मी, पन गाडा न्हाय जाऊ देनार. उगवतीला शबचुत हाय शन शबचुतात 
आठरा घरां पाव्हण्याांची हायती.’ नानानां गजवना केली. 
 

शबचतुकराांचे पाव्हणे पुढां आले. पुन्हा गोंधळ उडाला. 
 



मरीआईच्या चारी वाटा बांद झाल्या आशण हमरीतुमरीवर येऊन सवव लोक ओरडू लागले. नाम्याच्या 
अांगातील देवी कावरीबावरी होऊन शकलशकल्या डोळयाांनी आजूबाजूला पाहू लागली. परटाची म्हातारी तर 
पळून जाण्याच्या बेतात आली. 
 

वाद्य केव्हाच बांद झालां  होतां. उस्मान्या आता तािा पाठीवर टाकून गदीत शिरला आशण गळयात 
प्रचांड ढोल घेऊन शबऱ्या धनगर पुढां गेला. कैकाडी आपली सनई काखेत मारून त्या भयांकर गदीकडे पाहू 
लागला. 
 

शबऱ्या ओरडून म्हणाला, ‘पाडळीत माझी पोरगी हाय. गाडा बांद!’ त्यानां शटपरी कमरेत खोचनू 
शगरकी मारली. 
 

गावाचे पुढारी म्हातारेही शचडून ओरडत होते. भाऊ ओरडून म्हणाला, ‘कोण आडवा येतोय, 
बघतोच मी.’ 
 

आशण एक ितेकरी हातात सोटकां  घेऊन ओरडला, ‘येऊन दे पाडळीकडे गाडा. ह्ा नाम्याचां 
डोस्कां च िोडतो एका दणक्यात.’ 
 

नाम्यानां दोन्ही हात डोक्यावर धरून बैठक मारली. तोच दुसरा म्हणाला, ‘आरां हाण त्येला.’ 
 

तोच नाम्या उठून ओरडला, ‘आगा, मला का?’ 
 

‘देव गेला, देव गेला!’ सववत्र आवाज उठला. दांगल िाांत झाली. मग त्या गाड्याचां काय करायचां 
याचा शवचार झाला आशण मरीआईचा गाडा पुन्हा शनखळून देवळात ठेवण्यात आला. 
 

जुन्याचा पराभव आशण नव्याचा शवजय झाला. त्या चार म्हाताऱ्याांनी नानाचा शवजय कबूल केला 
आशण त्या शदवसापासून ‘नान्या’ ऐवजी ‘नाना पाटील’ अिा नावानां ते त्याला बोलाव ूलागले. त्याांनी त्याचां 
पुढारीपण मान्य केलां . 

 

 
  



रक्ताचा लटळा 
 
चौदा वषांचे काळांपाणी ही भयांकर शिक्षा नागूनां बारा वष े भोगून सांपवली. दोन वष े मािी शमळाल्यामुळे 
त्याच्या सुटकेचा हुकूम झाला. पायातील दांडाबेडी शनखळली. दरवाजे खडाखड उघडले गेले शन 
चुलवणाबाहेर पडावां तसा नाम ू तुरुां गाबाहेर पडला. त्यानां मोकळया हवते शनःश्वास टाकला. बारा वष े
कोंडलेली त्याची नजर सववत्र तरारली. आशण एकाएकी तो भयभीत झाला. 
 

तुरुां गासमोर एका झाडाखाली एक उग्र चेहऱ्याचा शधप्पाड माणूस बसला होता. तो नागलूा पाहताच 
वाघासारखा उठला. त्याचा तो रुां द चेहरा भयाण शदसत होता. त्याने भरपूर दाढी वाढवली होता. त्याच्या 
दाट भवुयाखालील त्याचे डोळे शनखाऱ्यासारखे शदसत होते. त्यानां अांगात पैरण घालून खाली िक्त लुां गी 
लावली होती. त्याच्या हालचालीत कोप होता. पण तो स्वताःला सावरीत होता. तसाच तो शनभवयही शदसत 
होता. त्याच्या डाव्या काखेत एक लहानसां गाठुडां होतां आशण उजव्या हातात त्यानां कुऱ्हाडीचा पल्लेदार दाांडा 
घेतला होता. नागलूा पाहून तो कावराबावरा झाला. त्यानां एक पाऊल उचललां . 
 

तसा नाग ू घाबरा झाला. त्याचा तो भयांकर चेहरा ओळखीचा वाटला. पण नाव आठवनेा. तो 
गपकन थाांबला. त्याचां नाव आठवावां म्हणून त्यानां आठवणीची कवाडां उघडण्याचा प्रयत्न करून पाशहला. 
पण ती गांजलेली कवाडां उघडली नाहीत. त्याची शनरािा झाली. मग तो बावचळून पढुां जाण्याऐवजी परत 
पळाला. तुरुां गाचां दार लोटू लागला. पहारेकऱ्याचां डोकां  शिरलां . त्यानां नागूची मान धरून शहसडा शदला. 
बारा वष ेनागूला तुरुां गात कोंडून ठेवणारा तो पहारेकरी, आज परत आत जाण्यासाठी नागनूां नुसता दाराला 
हात लावताच शपसाळला शन म्हणाला, 
 

‘डोकां  शिरलां  काय तुझां?’ 
 

‘न्हाय हवालदार’, नाग ूलाचारपणां म्हणाला, ‘ह्ो माणूस कोण?’ 
 

‘तो शभकारी आहे, राक्षस नाही. पळ-’ असां म्हणून पहारेकऱ्यानां बांदुकीचा खाांदा बदलून गरवकन 
शगरकी मारली. नागूचा नाइलाज झाला. त्यानां चोरट्या नजरेनां पाहत जवळजवळ पळच काढला. मग दूर 
जाऊन पाशहलां  तेव्हा तो दाढीवाला हातात काठी घेऊन ढेंगा टाकीत वाघाप्रमाणे दबा धरून येताना 
शदसला. आशण नाग ू गभवगशळत झाला. त्यानां धूम ठोकली. आशण ‘पुणे-कोल्हापूर’ या मोटारीत मुरकां ड 
देऊन, अगदी ड्रायव्हरच्या मागच्या सीटवर बसून सुटकेचा शनःश्वास टाकला. 
 

पुणे-कोल्हापूर या पोलादी मागावरून ती मोटार भरधाव वगेाने धावत होती. बाजूची झाडां शगरक्या 
घेत मोटारीकडे येऊन भराभर मागां जात होती. 
 

सूयव माळतीकडां शनघाला होता. शहरवीगार झाडां डुलत होती. नुकताच पावसानां आपला तळ 
उठवला होता. त्यामुळे झाडाझुडपाांना शबल्वरी बहर आला होता. प्रवासी बाहेरची ती सुांदर िोभा पाहत 
होते. 
 



ती मोटार तेव्हा महाराष्ट्राच्या काळजावरून - सातारच्या धरणीवरून - झेप घेत पळत होती. शतचा 
वगे वाढत होता, पण उांच सह्ाद्रीच्या पायाजवळ जाताच िार तर मुांगळयाएवढी भासत होती. 
 

नाग ूआपलां  मन शनभवय करीत होता. आपण उगीच भ्यालो. पण तो माणूस कोण? तसा का उठला? 
तो पूवी कुठां शदसला होता? असे अनेक प्रश्न तो स्वतःला शवचारीत होता. नकळत त्याची मान वळली. 
डोळयाांनी दगा शदला. त्याने सववत्र पाशहलां  शन नाग ूदचकून उद्गारला, ‘धनाजी!’ गांजलेलां  आठवणीचां दार 
उघडताच ते नाव बाहेर पडलां  शन तो पुन्हा भयभीत झाला. त्याला धडकी भरली. आपला कू्रर मृत्यू आपल्या 
मोटारीतून बसून आपल्याबरोबर प्रवास करीत आहे हे पाहून तो अस्वस्थ झाला. 
 

तो माणूस दाराजवळच्या सीटवर शनवाांत बसला होता. त्याच्या हातातील कुऱ्हाडीचा दाांडा उभा 
होता. शन त्याची नजर नागूच्या डोकीवर कायमची बसली होती. 
 

नाग ू पुन्हा बावचळला. त्याचां मन पुन्हा शवचारचक्रात गुरिटलां . हा आपला वैरी. हा धनाजी 
रामोिी. हा आता माणसातून उठला असावा. याला आपलां  रक्त हवां असावां म्हणून हा बारा वष ेआपली वाट 
पाहत असावा. 
 

ही बेरडाांची अवलाद काय करील कोण जाणे. याला कसा टाळावा, कसा चुकवावा, या शवचारात 
नागूचा जीव गुदमरला. त्याची नजर घडोघडी वळून पाहत होती शन त्याची भीती वाढत होती. तो स्वतःवर 
शचडला शन त्यानां शखडकीतून बाहेर पाशहलां . 
 

मोटारीनां कऱ्हाड मागां टाकलां  होतां शन ती त्याच वगेानां इस्लामपूर जवळ करीत होती. बाहेर अांधार 
मी म्हणत होता. तो जण ू मोटारीच्या चाकाखाली चरचरत होता. नाग ू मनात म्हणाला, ‘आपण उगीच 
तुरुां गातून सुटलो, तुरुां गात असतो तर बरां झालां  असतां. ही पीडा लागली नसती.’ माणसािी बोलावां तसा 
तो अांधारािी बोलत होता. 
 

गप्पकन मोटार कासेगाव स्टँडवर थाांबली. चार उतारू उतरले. ‘वाटेगाव दोन मलै’ ही पाटी 
नागलूा शदसली आशण आपणही इथांच उतरावां असां त्याला वाटलां , पण त्याच वळेी मोटार पुढां शनघाली शन 
नाग ूशनराि झाला. त्यानां िाांत बसण्याची खटपट आरांभली. परांतु भीती त्याला िाांत बसूच देत नव्हती. ती 
शवचाराांची भतुां उठवनू त्याचां काळीज िोडीत होती. एका शवचारातून मुक्त होताच तो दुसऱ्यात अडकत 
होता. आता इस्लामपूर येऊन जाईल; मग ही मोटार त्या वैराण माळावर एका वटवृक्षाखाली थाांबेल. शतथां 
मला उतरावांच लागेल. त्या शठकाणी हा धनाजी नक्कीच उतरणार. मग आपणाला दोन मलै ढालवाडीला हा 
जाऊन देणार नाही. आई, बाप, बशहणी, गावकरी कुणाचीच भेट होणार नाही. इथपयंत येऊन काहीच 
िायदा नाही... 
 

हे सवव त्या पापाचे िळ आहे. तेच महापाप मला गारद करीत आहे. ते मला जाळीत आहे. होरपळून 
मारीत आहे. 
 

खरांच, ते महापाप होतां. आवडी माझी सख्खी बहीण. सख्ख्या बशहणीचां नातां रेिमासारखां मऊ शन 
कापरासारखां नाजूक असतां. पण मी त्याची पवा केली नाही. ती देखणी आवडी. तरुण आवडी. केळीच्या 



कोंबासारखी आवडी. त्या भयाण रात्री ‘नको नको’ म्हणून हात जोडत होती. पाय धरीत होती. ‘मला सोड’ 
म्हणून आजववीत होती, पण... पण मी ऐकलां  नाही. महापाप करून मोकळा झालो. त्याचेच हे आता 
प्रायशित्त आहे! 
 

आपल्या देखण्या बशहणीची - आवडीची - आशण त्या कुकमाची आठवण होऊन त्याचे डोळे भरून 
आले. त्यानां पुन्हा सहज वळून पाशहलां . शन त्याच वळेी त्याचां मन त्या जबर दहितीच्या वरवांट्याखाली 
रगडांल गेलां . क्षणात त्याचा खरडाच झाला... 
 

परांतु लगेच त्याला इस्लामपूरच्या पाांडू पशहलवानाची आठवण झाली. जुना दोस्त वस्ताद या वळेी 
नक्की मदत करील. एक रात जागा देईल. पाांडू दुजवन होणार नाही, असां वाटून त्याला धीर आला. आशण 
इस्लामपूर येऊन आदळलां . उतारूां नी कालवा केला. चढणाऱ्याांनी दारात लझबड केली. ती सांधी साधून नाग ू
बाहेर पडला. शन पळाला. शन पाांडू वस्तादाचां घर आठवीत त्यानां धूमच ठोकली. 
 

वाटेकडेलाच पाांडूचां घर होतां. बरेच अांतर राखून नगरपाशलकेचे दुबळे शदव ेजळत होते. सवव कवाडां 
बांद होती. सववत्र सामसूम झाली होती. नागूनां पाांडूचां दार ठोकलां . तसा पाांडू वस्ताद नावाचा एक हाडाचा 
सापळा बाहेर आला. तो उघडा बांब होता. िक्त लां गोटा घालून तो जाांभया देत अांग खाजवीत होता. 
 

‘कसां काय पैलवान, बरां हाय का?’ नागनूां सुरुवात केली. 
 

आशण पाांडू टीर खाजवीत म्हणाला, ‘म्या पशहलवानकी सोडून लई शदवस झालां . तुम्ही कोण माझ्या 
डोक्यात न्हाय आलां-’ 
 

हे ऐकून नाग ूअवमाशनत झाला. काहीच बोलला नाही. काय बोलावां याचा शवचार करू लागला. 
आशण पाांडूनां पुन्हा साांशगतलां , ‘खरां, माझ्या डोक्यातच यीना-’ 
 

‘आ!ँ आवां, मी त्यो ढालवाडीचा नाग ू चौघुला.’ नाग ू चरिडून म्हणाला, ‘मी तुमच्याच तालमीत 
तयार झालूया की. तुमचा माझ्यावर िार जीव व्हता.’ 
 

‘असां असां. आलां  डोक्यात.’ पाांडू डोकां  खाजवीत म्हणाला, ‘म्हांजी ती सख्ख्या भनीची भानगड 
करून तुरुां गात गेल्याला-?’ 
 

नागूचा आत्मा पुन्हा पोळला. त्यानां िक्त मान होकाराथी हलवली आशण पाांडू म्हणाला, ‘बरां, पर 
अिा अपराती येणां का केलां य?’ 

 
या बोलानां तर नागूच्या काळजावर डागणीच बसली. तो म्हणाला, ‘आजच तुरुां गातनां सुटलोय. 

रातभर मला वसतीला जागा द्या.’ 
 

‘छाः छाः! तेवढां बोलू नका!’ पाांडू लटकां  हसत म्हणाला, ‘अजून रात तिी झालेली न्हाय. गौरीच्या 
सणासाठी चार पोरी आल्यात्या. तुमी भनीची भानगड केली हे, शन तुमान्सी म्या जागा शदली हे कळलां  तर 



त्या जोड्यानांच माझी हजामत करतील. देवाच्यान्-’ असां म्हणून त्यानां काखा वर करून बगला खाजवल्या, 
आशण नाग ूरडकुां डीला आला. 
 

‘माझ्या मागां त्यो धनाजी लागलाय’, असां म्हणून त्यानां समोर लभतीकडां पाशहलां . दुरून येऊन एक 
प्रचांड सावली त्या लभतीवर स्स्थर उभी होती. आता त्या सावलीच्या हातात कुऱ्हाड शदसत होती, ती पाहून 
नागूचां काळीज िाटलां . तो चाचरत म्हणाला, ‘प...ई...ल...वा....न....ब...घा....’ 
 

आशण ती भयाण सावली बघनू पाांडू टरकला. तो म्हणाला, ‘घरात शिरून परसदारानां पळा.’ 
 

तेवढाच उपकार समजून नाग ू पाांडूच्या घरात शिरला शन मागच्या दारानां बाहेर पडून अांधारात 
पळाला. घडीभर त्यानां मृत्यलूा गुांगारा शदला. 
 

ढालवाडी िाांत झाली होती. शदवसभर कष्ट करून दमलेली माणसां घोरत होती. रात चढत होती. 
वातावरण गुदमल्यासारखां वाटत होतां. 
 

रघू चौघुल्याच्या घरात तेवढा शदवा जळत होता. घरची माणसां दुचमटून बसली होती. सोप्यात 
नाग ूगांभीर होऊन शवचार करीत होता. रघू लभतीला पाठ लावनू बसला होता. त्यानां अांगावर घोंगडां घेतलां . 
नाग ूसुटून आल्यानां आनांद होण्याऐवजी सवांना दुःखच झालां  होतां. पोरी दचकल्या होत्या. आशण सवांच्या 
डोळयापढुां आवडी उभी राशहली होती. आवडीची आठवण होऊन म्हातारा रडत होती. तो मुकी आसवां 
ढाळीत जुने शदवस आठवत होता - आशण आवडीला पाहत होता. 
 

बारा वषांपूवी... 
 

रघू चौघुल्याचां घर आनांदानां भरलां  होतां. थोरली सारजा नाांदगावात नाांदत होती. मधला नाग ू
कुस्ती करत होता, आशण धाकटी आवडी वयात आली होती. आवडीच्या रूपाला, गुणाला गावात जोड 
नव्हती. साऱ्या घरची आवडी म्हणून चौघुल्यानां शतचां नाव आवडी ठेवलां  होतां. नाकीडोळी खुडून घ्यावी अिी 
ती आवडी चालू लागली की शतच्या टाचेखाली खडा करकरत होता. शतच्या गालावरचां हसू कधीच मावळत 
नव्हतां शन रघूला शतच्यावाचनू करमत नव्हतां. 
 

पुढां बोरगावचा पोलीस पाटील भगवानराव हा रघूकडां पाव्हणा होऊन आला. त्यानां आवडीचां रूप 
पाशहलां  शन आपल्या मुलासाठी शतला मागणी घातली. ‘सून करीन तर हीच करीन’ असा पाटलानां हेका 
धरला. 
 

ठरावअराव झाला. शतथी शनशित होऊन आवडीवर ताांदूळ पडलां  शन ती लगेच सासरी गेली. तेव्हा 
ढालवाडी सुनी सुनी भासली. चौघुला उदास झाला. 
 

परांतु आवडी मात्र आनांदानां मोहरली होती. ती स्वतःच्या रूपानां, तारुण्यानां आशण सासरच्या 
वैभवानां भारावली होती. आपल्याइतकां  सुख कुणाच्याच वाट्याला नसेल असां शतला वाटत होतां. 
 



परांतु चौथ्याच शदविी शतचा भ्रमशनरास झाला. सकाळीच आवडीचा नवरा एकाएकी उलथून 
पडला. गुरगुरत त्यानां पाय वर केले. आशण मग उपडा पडून तोंड मातीत खुपसू लागला. एका हातानां त्यानां 
गाडीची साठी धरून आवळून मोडली. मग त्याचे दोन भाऊ धावले. त्याांनी खेटरे घेऊन त्याच्या तोंडावर 
धरली. तेव्हा तो उशिरा िुद्धीवर आला. 
 

तो प्रकार पाहून आवडी स्तांशभत झाली. मग कोमेजली; शन त्याच वळेी शतची सासू म्हणाली, 
‘सूनबाई, तुझ्या मालकाला हे असां िेिरां येतां, तरी जपून अस बरां.’ 
 

हे ऐकून आवडीचा आत्मा पेटला. शतला त्या वैभवाची, पाटीलकीच्या शदमाखाची शकळस आली. ती 
मनात म्हण ूलागली. ‘हे माझ्या घरी आले. त्याांनी मला पसांत केली. कसोटीवर सोनां घासावां तिी मला 
पारखून घेतली. पण त्याांनी माझ्या पदरात हे शपतळ बाांधलां . आपला हीण याांनी दडवून माझा घात केला. 
आता मी याच्या िजेारी जन्म गुदरायचा, कधी िेिरां येईल याचा म्हणे नेम नाही.’ 
 

आवडी मनात झुरत होती, आपलां  वाईट झालां  या भयानां नवऱ्याजवळ नाांदायचां कसां याचा ती 
शवचार करू लागली. ती माहेरी गेली. शतनां थोरला भाऊ म्हणून नागलूा तो प्रकार साांगनू पाशहला. त्यानां 
नुसतां ऐकून घेतलां . शवशचत्र नजरेनां पाशहलां . त्याचां आवडीला नवल वाटलां . शतच्या मनाचा भडका झाला. 
 

मग आवडीनां ती गोष्ट आईबापाांच्या कानावर घातली. तेव्हा तर बापानां कानावर हात ठेवला. तो 
म्हणाला, ‘मुलीचा जन्मच असा असतो. शतनां शदल्याघरी नाहीतर व्याल्याघरीच मेलां  पाशहजे. शतला 
मरणाला शतसरी जागा नाही.’ 
 

या उपदेिानां आवडी भडकली. ‘माझां निीब िुटलां . माझी िसवणकू झाली,’ असां म्हणून खूप खूप 
रडली. शतची दारुण शनरािा झाली. आशण सरणावर चढावां तद्वत ती पुन्हा सासरी गेली; शन जळत, पेटत, 
कुढत नाांदू लागली. 
 

त्या वळेी बोरगावच्या धनाजी रामोश्याचां नाव गाजत होतां. गावात त्याचा बोलबाला वाढला होता. 
मातब्बर माणसां धनाजीला मान देत होती. तरुण, देखण्या, बलवान धनाजीला त्याची कीती िोभत होती. 
 

रोज काही ना काही सांदभात पाटलाच्या वाड्यात धनाजीचां नाव शनघत होतां. आवडी ते ऐकत होती 
- आशण धनाजी कसला असेल, त्याला एकदा पाहावा असां शतला सारखां वाटत होतां. 
 

एकदा बोरगावची जत्रा भरली होती. आवडी काकणां भरून शिरत शिरत परत शनघाली होती. ती 
पाराखालीच येताच चशकत झाली. पाराखाली धनाजी उभा होता. भरपूर उांची, रसरिीत चेहरा, पीळदार 
देह, अांगावरची स्वच्छ कापडां, हातात लखलखीत कुऱ्हाड. हे सवव पाहून आवडी शवस्मयानां पाहतच 
राशहली. शतची तरल नजर त्याच्यावर स्स्थरावली. आशण त्याच वळेी धनाजीनां शतच्याकडां पाशहलां . दोन 
नजरा टक्करल्या. तिी आवडी बावरली शन गालात खुदकन् हासली. मान खाली घालून शनघनू गेली. त्या 
शदवसापासून आवडीला वडे लागलां  होतां. धनाजीही काही ना काही शनशमत्त काढून येत होता; शन तो आला 
की आवडीचा जीव वाराहुरा होत होता. त्याचा िब्द कानी पडावा, तो शदसावा म्हणून ती खुळी होत होती. 



चौकटीत येऊन चोरून पाहत होती, आशण तो गेला की ती शखन्न होत होती. त्याला पाहण्यासाठी शतचे डोळे 
चरिडत होते. मनाची ओढ वाढत होती. एक हुरहूर शिगेला पोचनू शतच्या मनाचां स्वरूप बदलत होती. 
 

आशण एके शदविी आवडीनां गावाला जबरदस्त धक्का शदला. प्रत्येक माणसाला शतरशमरीच आली. 
जो तो म्हणू लागला, ‘आता इच्चाइला, ही आवडी रामुिाचां घरात की शिरली.’ 
 

पाटलाची आळी तर वडेीशपिी झाली. तरणी पोरां टापरी बाांधून कुऱ्हाडी नाचव ूलागली, शन ‘खून-
िािी’ एवढांच बोलू लागली. ती खबर ढालवाडीला जाताच आवडीचे आईबाप डोके आपटून घेऊन 
लागले. आवडीनां सासर शन माहेर या दोन्ही आघाड्याांवर एकाच वळेी लढाई पुकारली होती. त्या दोन्ही 
गावात शतनां वणवाच पेटवला होता. 
 

बोरगाव तर सारखां ‘आवडीऽ आवडीऽ’ करीत होतां. पाटलीण रामोिाचां घरात शिरली याचां त्या 
गावाला दुःख झालां  होतां. त्यानां आवडीचा नष्टावा करण्याचा शवचार केला होता. परांतु रामोिािी झुांजणां 
कठीण होतां. धनाजीची कुऱ्हाड शन भावकी यापुढे गावाचां काहीच चालणार नाही हे सवव लोक जाणून होते 
शन आवडीनां धनाजीजवळ राहणां त्याांना पसांत नव्हतां. धरलां  तर चावतां शन सोडलां  तर पळतां अिी या गावाची 
अवस्था झाली. 
 

मग गावानां शतसरा मागव काढला. सवव िहाणी माणसां, बोलकी शन कती माणसां जमली आशण 
पांचायत पाडली. पाराखाली गाव जमला, शन वातावरण पाहून लोकाांनी हत्यारां साांभाळावी असां ठरवनू सवव 
रामोिी एका शजवानां आले होते. शनरशनराळी टोळकी जागोजाग बसली होती, बोलणारे पुढे सरकले होते. 
आण पदरी दमडी नसताना बाजाराला जाऊ नये असा दूरचा पोच करून न बोलणारे दूर बसले होते. 
 

अखेर भगवान पाटलानां आरांभ केला. तो म्हणाला, ‘ऐका मांडळी, आमचां म्हणणां एवढांच की 
रामुिाांनी या भानगडीत पडू नये. त्येनी जळात ऱ्हाऊन मािािी वैर करू नये.’ 
 

‘मग काय करावां?’ धनाजीनां जागीच बसून सवाल केला. 
 

पाटील म्हणाला, ‘तुम्ही आवडीला घरात ठेव ूनगा. ते ईख हाय. आवडी म्हांजी आमचां नाक हाय. 
अब्र ूहाय. गावची इज्जत हाय आशण ते रामुिाांचां मराणबी हाय. आम्ही िेंबडासाठी नाक कापून टाकू.’ 
 

हे ऐकून धनाजी उठला शन म्हणाला, ‘पाटलाचां खरां हाय. मी आवडीला हाकून देतो, पर तुम्ही 
शतला घरात घेणार का?’ 
 

‘तसां कसां व्हयील? न्हाय बरां.’ सारी पाटील आळी ओरडली. आशण भगवान पाटील गरजला, 
‘आवडीचां आम्ही कायबी करू. शतच्यावर आमची मालकी हाय.’ 
 

‘खरां हाय’, आवडीचा दीर ओरडला, ‘ते बाटलेलां  भाांडां हाय. तू शतला हाकून दे, मग आम्ही शतचां 
कायबी करू. जाळू, पुरू, मारू-’ 
 



‘खबरदार-’ धनाजी सांतापून म्हणाला - ‘जाळायची, मारायची भाषा करू नगां. जर तुम्ही शतला 
घरात घेणार न्हायसा तर शतला माझ्या घरात ऱ्हाऊ द्या-’ 
 

‘भऽऽलां-’ बजाजी देिमुख उठला. मग लकशचत वाकून एक हात कमरेवर ठेवनू म्हणाला, ‘आज 
आवडी तुझां घर शिरली, उद्या गावातल्या साऱ्या बायका तुझ्याकडे येतील, मग आम्ही काय बोंबलावां? काय 
करावां रां िणे्या?’ त्यानां उजव्या हाताची मूठ उलटी करून हळूहळू बोंबलून दाखवनू मटकन बैठक मारली 
आशण त्या वळेी सवव गाव गांभीर झाला. 
 

‘आवडी ईख हाय–’ 
 

‘घरात ठेव ूनगां–’ 
 

‘हाकून दे–’ 
 

‘न्हाय तर मरिील–’ 
 

सारा गाव ओरडू लागला. त्या दांगलीनां धनाजी सांतापला. तो गोंगाटावर मात करील असा आवाज 
चढवनू म्हणाला, 
 

‘मी तयार हाय. माझी कत्तल होउ दे. जी आवडी पाटीलकीवर ठोकर मारून माझ्या गरीबाच्या 
झोपडीत आली, ती माझा देव हाय. शतला तडकी आड करणार न्हाय. म्या शतला हाकून शदली की तुम्ही 
शतला कुत्रयाच्या मौतीनां मारणार हायसा. आता ती आवडी मरूनच माझ्या घराभाईर पडल. तुम्ही कवाबी 
या. मला गोळी घाला. न्हाय तर माझ्या कुऱ्हाडीखाली कडक व्हा. मी आवडीला दुजवन व्हणार न्हाय. 
शतच्या मानेवर मान तोडून मरांन.’ 
 

धनाजीच्या िब्दाांनी गावावर जण ू तोिखानाच पेटवला. बोलक्याांची दाणादाण उडाली. सवांनी 
घोंगडी झटकून बैठक मोडली. ‘रामुिी ऐकणार न्हाय.’ असां म्हणत त्याांनी घरां गाठली. 
 

आवडी सुखात बुडाली होती. नाशगणीप्रमाणां गावापढुां डुलत होती. धनाजी शतला तळहाताच्या 
िोडाप्रमाणां जपत होता. शतच्या पायात सोळाभार वजनाची जोडवी छनछनत होती. लिदेिाही तोड्यानां 
शतच्या गोऱ्या पोटऱ्याांना भलतीच िोभा आणली होती. गळाभर दाशगनां, उांची शकमतीचां लुगडां, शहरवीगार 
काकणां. धनाजी शतला घडीभरही शवसरत नव्हता. 
 

परांतु आवडीला माहेरची आठवण होत होती. ती उणीव शतला डाचत होती. ते एक सुख शतला 
हवांहवांसां वाटत होतां. त्या सुखासाठी ती मनात झुरत होती. ‘धनाजीजवळच मरायचां; पण माहेर कसां 
जोडावां?’ याची शतला बोचणी लागली होती. आई, बाप, भाऊ, बहीण याांची आठवण होताच ती 
िुलासारखी कोमेजून जात होती, ह्रदयात आग पेटत होती. माहेरी जावां, आईच्या गळयात पडून खूप 
रडावां, बापाला पाहावां, बशहणींना भेटावां, असां शतला एकसारखां वाटत होतां. ती माहेरची खुडलेली वाट 
पाहून रडत होती. 



 
पुढे गौरीचा सण आला. सासरी गेलेल्या मुली माहेरी आल्या. पोरी थव्याथव्यानां गौरीची गीतां गाऊ 

लागल्या शन आवडी बेचैन होऊ लागली. आपणही माहेरी जावां असां शतला वाटू लागलां . ती त्याचा शवचार 
करू लागली. 
 

कडूसां पडलां  होतां. गावात पोरी जमून गौरीची गीतां गात होत्या. ‘राजस पाखरा, जा माझ्या माहेरा-
’ आशण ते ऐकून आवडी रडत होती. ती अांधारात उभी राहून डोळे शटपीत होती. तोच एक चमत्कार झाला. 
 

नाांदगावची सारजा आली. आशण शतला पाहून आवडीनां हांबरडा िोडला. ती बशहणीच्या गळयात 
पडली शन लहान मुलीसारखी रडू लागली. सारजाही रडली. धनाजीला बरां वाटलां . बशहणीबशहणी खूप 
बोलल्या. मग सारजा धनाजीला म्हणाली, 
 

‘मी आवडीला नाांदगावला न्हेते. गौरीचा सण झाला की येऊन परत आणा-’ 
 

हे ऐकून धनाजीला आनांद झाला. तो म्हणाला, ‘ह्ो कृष्ट्णा-कोयनेचा सांगम कोण मोडील? आवडे, 
जा तू नाांदगावला. गौरीचा सण झाला की सकाळीच मी येतो.’ 
 

आवडी सारजाबरोबर नाांदगावला गेली. हळूहळू माहेरची वाट मोकळी होईल असां शतला वाटलां  शन 
ती आनांदली. 
 

तो गौरीचा सण होता. आज सकाळपासून आवडी हासत खेळत बशहणीच्या घरी वावरत होती. 
बोलत होती. पोळया करीत होती. उद्या सकाळी धनाजी येणार होता, म्हणून नजर झुगारून त्याची वाटत 
पाहत होती. वडेी आवडी उद्या येणाऱ्या सकाळची आजची कडूसां पडताना वाट पाहत होती. 
 

कडूसां पडलां . सारजानां एका ताटात शनवद भरला. ‘माझ्या सासऱ्याला शनवद दाखवनू येऊ दे’ असां 
म्हणून सारजा आवडीला घेऊन रानात शनघाली तेव्हा गाव सणामुळे आपल्या नादात दांग झाला होता. लोक 
पोळया खाऊन ढेकर देत होते. 
 

सारजाच्या मागून आवडी चालत होती. त्या दोघींनी बराच पल्ला मारला होता. गाव पुष्ट्कळ दूर 
राशहला होता. शिवार शनजवन शन भकास भासत होता. अांधार चराचराला शगळीत होता. आवडी दचकून 
चालत होती. ती मनात भ्याली. 
 

एका बाांधावर एक मोठां आांब्याचां झाड उभां होतां. त्याच्या बुडख्याला गडद काळोख दाटला होता. 
शतथां सारजा थाांबली. आशण गप्पकन नाग ू पुढां आला. त्याच्या हातात कुऱ्हाड लखाखली. ती पाहून 
आवडीला हुडहुडी भरली. ती ‘अक्काऽ’ म्हणून सारजाच्या मागां दडली. मग शतनां सारजाला शमठी मारली. 
शतला कापरां भरलां . 
 

सारजा क्षणात शनदवय झाली. शतनां आवडीला धरून नागपूुढे लोटली. शन ती म्हणाली, ‘माहेरच्या 
तोंडाला डाांबर िासणाऱ्या दुष्ट,े भोग आता पापाची िळां!’ 



 
आवडीनां टाहो िोडला. पण शतचा आवाज गोठला होता. ती भीतीनां शथजली होती. आशण शतच्या 

डोकीवर नागूची कुऱ्हाड तळपत होती. ‘नको नको, मी पाया पडते. मी परत तुम्हाला तोंड दाखवणार 
न्हाय. मला मारू नका. मी आत्ताच जाते-’ असां म्हणून आवडी लोटाांगण घालत होती. शतनां नागूपुढां डोकां  
टेकलां . वडे्यासारखी ती माती चाचपली. पुन्हा उठली आशण बशहणीच्या मागां दडली. परांतु पुन्हा सारजानां 
शतला दूर लोटली. मग ती खाली कोसळली. आशण त्याच वळेी नागनूां घाव घातला. 
 

‘धऽनाऽजीऽऽ’ - अिी लककाळी िोडून आवडी िाांत झाली. ती देखणी बांडखोर आवडी पुन्हा 
बोलली नाही; आशण... 
 

आशण भल्या पहाटे धनाजी नाांदगावात आला. त्यानां सारजाच्या दारात येऊन आवडीला हाक 
मारली. 
 

तिी सारजा धडपडत बाहेर येऊन शनर्षवकार चेहरा करून म्हणाली, ‘आवडी रातीच गेली 
बोरगावला.’ 
 

त्या िब्दाांनी धनाजीवर वीज पडली. त्याला तो भयांकर दगा कळून आला. त्याचे काळीज िाटले. 
शन तो रडू लागला. त्यानां नवां इरकली लुगडां आशण नवी चोळी दुहेरी शिवनू तयार आणली होती, पण शतथां 
आवडी नाही हे कळताच त्याचा आत्मा खचला आशण तो सरळ िौजदाराकडां गेला. सरकारी यांते्र लगेच 
शिरू लागली. नाांदगाव पोशलसाांनी वढेला. पशहल्या झपाट्यात सारजा गाांगरली आशण कबूल झाली. 
‘आवडीचा खून’. 
 

मग लगेच नागूला अटक झाली. 
 

आशण त्याच शदविी धनाजीला वडे लागलां . ‘आवडी-आवडीऽ’ करीत तो आक्रोि करू लागला. ती 
नवी चोळी, ते नवां लुगडां काखेत घेऊन तो सूडानां वडेावला... 
 

शदवा िाांत जळत होता... रघू चौघुला डोळे पुसून म्हणाला, ‘काय शमळवलांस? जन्मली कन्या 
कुळाबाहेर हे तुला समजलां  कसां न्हाय? सख्खी भन ठार मारणारा तू जगावास किाला? तुला बघून घरात 
पोरांबाळां अन्न खाईनाती... तुला सैतान समजत्याती...’ 
 

इतक्यात पोरां लकचाळली. एकच दांगल झाली. पोरी पळत सुटल्या. थरथर कापू लागल्या. रघूनां 
ओरडूनां शवचारलां , 
 

‘काय झालां?’ 
 

‘आरस्पानी पाण्यात भतू शदसलां-’ पोरी म्हणाल्या. आशण रघू म्हणाला, ‘भतू नव्हां. त्यो धनाजी 
हाय.’ 
 



तसां नाग ूउठून पळू लागला. शदवस पळत होता. रात्र पळत होती. नाग ूपळत होता आशण त्याच्या 
मागां धनाजी पळत होता... 
 

आला आला म्हणत गौरीचा सण आला. नागलूा आवडीची आठवण झाली. तो पळत पळत 
नाांदगावच्या शिवारात शिरला. शजथां ती आवडी नागूच्या पाया पडत होती, चरिडत होती, ‘मला मारू 
नको’ म्हणून आजववीत होती, शतथां तो गेला. आांब्याच्या झाडाकडां पाहत त्यानां ती माती चाचपली. शजथां 
आवडीनां डोकां  टेकलां , शतथां टेकून तो म्हणाला, ‘आवडे, मला माि कर, माझां चुकलां ...’ आशण - 
 

आशण धनाजीची प्रचांड कुऱ्हाड त्याच्या मानेवर कोसळली. अांधाराच्या शठणग्या उसळल्या. काळी 
जमीन अशधक काळी झाली. शन पुन्हा ती कुऱ्हाड खाली आदळली! ‘आवडाऽ-’ अिी दीघव आरोळी 
तलवारीप्रमाणे रात्रीची शचरिाड करीत गेली शन नाग ूिाांत झाला! 
 

मग धनाजीनां ते इरकली लुगडां, ती चोळी बाांधावर ठेवली. आकािात पाशहलां . आशण ‘आवडाऽ’ 
अिी आरोळी ठोकली. ती आरोळी त्या शिवारात.... सह्ाद्रीच्या कपारीत शचरांजीव होऊन घुमत राशहली. 

 

 
  



भोमक्या 
 
‘भोमक्या, तुझां नाव भोमक्याच ना?’ 

‘हारी हारी! ते माले काय ठाऊक?’ 
‘तुला मुलां  शकती आहेत?’ 
‘दोन, हारी हारी!’ 
‘तुझी बायको कुठां आहे?’ 
‘हारी हारी! माले माहीत नाय.’ 
‘तुझां लग्न कधी झालां?’ 
‘हारी हारी! माले माहीत न्हाय.’ 

 
आम्ही सवव कैद भोमक्याला प्रश्न शवचारीत त्याच्याभोवती गदी करून बसत असू आशण भोमक्या 

भेकड हास्य करीत उत्तर देत असे. तोही आम्हाबरोबर अमरावती तुरुां गात कैदी होता. 
 

अगदी घरबश्यासारखा रांग. ठेंग ू पण थोडे लठ्ठ िरीर. आखूड मान, शकडशकडीत पाय. मोठे 
नगाऱ्यासारखे पोट, तेही बेडकीच्या पोटासारखे शढळशढळीत. तो उभा राशहला म्हणजे भोपळयात काटक्या 
रोवल्याप्रमाणे त्याचे पाय शदसत. डोकीला जटा. उांचच्या उांच हातभर लाांब टोपी. आशण तेवढीच लाांब 
दाढी. नेसायला िक्त एक लां गोटी. चेहऱ्यावर सववत्र केसच केस. िक्त डोळे तेवढे शदसत. तो तालबद्ध 
चाले आशण चालताना त्याचे सवांग थरथरत असे. जेलचे जेवण येईपयंत तो शखन्न होऊन बसत असे. 
तोपयंत तो कोणािीच बोलत नसे. आशण एकदा का जेवण आले की, उठून गप्प जेवण करी. मग मात्र 
त्याची वाचा उघडल्यासारखी होई. मग तो चेकाळून गप्पा ठोकी, अथवा आपल्या भसाड्या आवाजात 
नामस्मरण करू लागे. त्याचा आवाज म्हणजे शपसाळलेल्या वाघाचे गुरगुरणेच वाटे. 
 

त्याच्या बोलण्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत बसत असू. तो िशचतच बोले. त्यामुळे आम्हाला 
िार वाईट वाटे. जरा एखादे वळेी तो बोलला की सारा तुरुां ग खदखदा हसायचा; पण स्वारी बोलत नसे. 
आशण त्याला लहर आली की त्याचा अभांग सुरू होई. 
 

‘ठायीच बसूनी करा शचत्त, दुमदुमली पांढरी ॥ 
नामा म्हणे तुकाराम तुकाराम, जनाबाई, मुक्ताबाई, भागूबाई, राधाबाई ॥ 
तुका म्हणे इथां असावा जातीचा, येरा गबाळाचां काम नाही ॥’ 

 
मग सवव हासत बोलत असायचे. त्यामुळे भोमक्या साऱ्याांना िार आवडे. 

 
सवव कैदी दोन राांगाांनी उभे राहत. आशण मग तुरुां गाशधकारी शम. घोटाळे आमची पाहणी करीत. 

तेव्हा कैदी आपल्या तक्रारी साांगत. 
 

एकदा आमची राांग उभी होती. भोमक्या माझ्या िजेारी उभा होता. घोटाळे ऐटीत इकडे शतकडे 
पाहत शनघाला. 
 



‘साहेब!’ भोमक्या खाकरून घसा साि करीत म्हणाला. 
 

‘का? काय रे?’ घोटाळेने उभे राहून पृच्छा केली. 
 

‘मी असा भोपळयासारखा, शकती शदवस उघडा राहू?’ भोमक्याने तक्रार गुदरली. सवव कैदी हसू 
लागले. 
 

‘म्हणजे काय रे?’ घोटाळेने शवचारले.’ 
 

नव्हां, मी घरावर भोपळा शपकल्यासारखा शपकू लागलो. माझा रांग काळा होता तो शपवळा होतोय, 
साहेब.’ भोमक्या म्हणाला. 
 

मला हसे आवरेना. सववत्र हास्यकल्लोळ उठला. जो तो आपले हसणे दाबनू धरण्याचा प्रयत्न करीत 
होता, परांतु जमत नव्हते. भोमक्या मात्र शनर्षवकार चेहरा करून स्स्थतप्रज्ञासारखा उभा होता. आशण घोटाळे 
कावराबावरा होऊन माकडाप्रमाणे पाहत होता. त्याला काहीच कळत नव्हते. काही कैदी आपल्या 
गुडघ्याला हात देऊन हासत होते. घोटाळे गोंधळून गेला. त्याला कैद्याांची चीड आली. तो सांतापला. 
 

‘खामोि!’ घोटाळे मोठ्याने ओरडला आशण लष्ट्करी ऐटीत मागे हटला; पण त्याचा पाय घसरून तो 
आदळला. 
 

आशण भोमक्याही हसू लागला. त्याने माांजरासारखा जबडा पसरला आशण जाांभया शदल्याप्रमाणे तो 
करू लागला. 
 

त्याच्या त्या हसत्या अवताराकडे पाहून पुन्हा हास्यकल्लोळ उठला. घोटाळे शबथरला. 
 

‘मी म्हणतो, खामोि!’ घोटाळे ओरडला. सववत्र िाांतता प्रस्थाशपत झाली. 
 

‘हां, काय रे?’ घोटाळेने भोमक्याला सवाल केला. 
 

‘माले अांगात घालाय काय द्या की.’ 
 

‘ऑिीसमध्ये काय जप्त केलेलां  आहे का?’ 
 

‘माझा एकताऱ्या ठेवनू घेतलाय. बाकी कपडे न्हवते. मग काय घेणार? ही लां गोटी काय त्याांनी 
घेतली नाय! अनी घेऊन तरी काय करणार ते?’ भोमक्याने आपल्या लां गोटीकडे बोट करून म्हटले. पुन्हा 
सववत्र हासे उिाळले आशण घोटाळे रागारागानेच चालता झाला. 
 

थोड्याच वळेात एक वॉडवर आला आशण त्याने एक चड्डी व बांडी आणून शदली. भोमक्याला आनांद 
झाला. जन्मात कधी त्याला नवी करकरीत चड्डी-बांडी शमळालीच नव्हती. 



 
‘मायले, ही लां गोटी आता िेकतो,’ तो पुटपटुला. 

 
सहाची घांटा झाली. आम्ही बराकीत बांद होण्याची वाट पाहत होतो. बांद होणे आम्हा सवांना मुळीच 

आवडत नसे; पण त्याशिवाय गत्यांतर नसे. 
 

आम्ही बांद झालो. भोमक्या काखेत चड्डी-बांडी घेऊन आत आला. त्याला ती अांगात घालण्याची 
घाईच झाली होती. आज तो खूष शदसत होता. त्याने आपला पोषाख बदलण्याचे काम सुरू केले. माझे 
लकवा कोणाचे लक्ष शतकडे नव्हते. 
 

‘पाटील, हे माले कसां शदसतां?’ भोमक्यानां मला शवचारलां . आशण पुन्हा हास्याचे िवारे उडाले. 
कैदी लोळू लागले. भोमक्याची बांडी त्याच्या छातीत तांग बसली होती. लहान मुलीची चोळी एखाद्या मोठ्या 
बाईने घातल्यासारखी ती शदसत होती. त्यामुळे त्याला खोडा घातल्यासारखे होऊन तो आपले हात वर 
करून उभा होता. खाली चड्डीनेही तोच प्रकार केला होता. शतनेही त्याच्या माांड्याांना घट्ट शमठी मारली 
होती. भोमक्याला कोलदाांडा बसल्यासारखे झाले होते. वागरीत ससा अडकावा तसा तो अडकला होता. 
त्याला श्वास घेणे जड झाले आशण तो शगरक्या घेऊ लागला. सभोवती कैदी हसत लोळत होते. 
 

एखाद्या माांजराने दुधाच्या आिनेे गाडग्यात डोके घालाव ेआशण िवेटी त्याचे मुांडके अडकून बसाव े
तसा भोमक्या अडकला होता. थोड्या वळेाने तो खाली कोसळून पडला आशण धडपडू लागला. दम तोडून 
तो कण्हू लागला. 
 

पशरस्स्थती खरोखरच शबघडली असून भोमक्या धोक्यात आहे हे जेव्हा सवांच्या लक्षात आले तेव्हा 
दोन पठाण कैदी उठले. खाशटकाने बकऱ्याची सागळ उपसल्याप्रमाणे भोमक्याच्या अांगातील बांडी त्याांनी 
उपसून काढली. दुसऱ्या दोघाांनी त्याचप्रमाणे त्याची चड्डी उपसली. भोमक्याची मुक्तता झाली. त्याने 
सुटकेचा शनःश्वास टाकला. तो दीघव धापा टाकीत पडून राशहला. त्याचे ते प्रचांड पोट मांद गतीने एखाद्या 
भात्यासारखे उठबस करू लागले. त्याच्या डोळयात शनरािा भरली. आम्हा कैद्याांचे हसे पळून गेले. ज्या 
खोलीत भारताचे माजी गव्हनवर जनरल चक्रवती राजगोपालचारी हे एके काळी िाांत शचत्ताने भारतीय 
उन्नतीचे व पुरातन सांस्कृतीचे ग्रांथ वाचीत होते, त्या खोलीत भारतीय सांस्कृतीचा वारसदार भोमक्या 
शनपशचत पडला होता. चड्डी-बांडीने त्याची खोड मोडली होती. 
 

बाहेर अांधार नाचत होता. भकास तुरुां गाच्या लभती पहारा देत उभ्या होत्या. सवव काही बांद झाले 
होते. जण ूशनसगाची सवव हालचालसुद्धा तेथे बांद पडली होती. तेथे बोलणे बांद होते, चालणे बांद होते. गाणे 
बांद होते. तेथे नजरेने धावणेही बांद होते. सवव स्स्थरचर बांद होते. िक्त कठोरता, दहित, भेसूरता, कू्ररता 
याांचे साम्राज्य नाांदत होते. भयाण लभतीच्या कबज्यात हजारो जीव शनबवल पडले होते. तेथे बालकाांचे कोमल 
रडे, शस्त्रयाांचे मधुर बोलणे, पाखराांचे शकलशबलणे अथवा कोंबड्याांचे आरवणे ऐकू येणे िक्य नव्हते. 
तासातासाला ‘साठ कैदी ऑलबेल!’ अिी ककव ि आरोळी ऐकू यायची. जेलच्या मध्यभागी असलेल्या 
मनोऱ्यावर प्रचांड घांटा दणाणत होती. शतचा आवाज दूरपयंत जात होता. बराकीच्या बाहेर व्हराांड्यात 
पहारेकरी आपले पाय आपटीत पहारा करीत होता. सवव कैदी शनधास्त शनजले होते. काही जण तालबद्ध 
घोरत होते. 



 
‘पाटील, तुमाले नीज का येत नाय?’ भोमक्याने प्रचांड जाांभई देऊन प्रश्न केला. 

 
‘नाही. मी शवचारात पडलो आहे’. मी उत्तरलो. 

 
‘मायले, माले पण नीज येत नाय.’ त्याने तक्रार केली. 

 
‘भोमक्या, तू जेलात कसा आलास?’ मी शवचारले. 

 
त्याने एक दीघव शनःश्वास सोडला. 

 
‘तुम्ही कसे आले?’ त्याने मला उलट सवाल केला. 

 
‘मला पोशलसानां आणलां  म्हणून मी आलो.’ मी म्हणालो. 

 
‘तुमाले जसां आणलां  तसांच माले पण आणले त्येनी.’ 

 
नांतर त्याने आपला सांपूणव इशतहास साांशगतला. परांतु आपली जात कोणती, आपले गाव कोणते, 

आपल्या बापाचे नाव काय, यापैकी काहीच त्याला साांगता येत नव्हते. 
 

भोमक्या माणसू होता आशण त्याच्या िरीराची ओबडधोबड, बेढब रचना हीच मुळी प्रशतष्ठचे्या 
बुरख्याखाली वावरणाऱ्या समाजाचे अांतरांग टाहो िोडून जाहीर करीत होती. त्याने कामगार होण्यासाठी 
नागपुरापासून मुांबईपयंत दौड मारून प्रत्येक शठकाणी कामाचा िोध केला. जेथे जेथे त्याला जाता आले तेथे 
तेथे त्याला काम शमळाले नाही. त्याची दशरद्री आकृती पाहूनच त्याला उपेके्षने हाकून लावण्यात आले. 
 

मग तो भीक मागू लागला. दारोदार जाऊन भाकरी मागू लागला. भाकरी मागून जग ू लागला. 
काही शठकाणी तो कपडेही मागून घेऊ लागला. काही काळ त्याचे ठीक चालले, पण पुन्हा कठीण वळे 
आली. त्याच्या लक्षात आले की आपण कपडे मागून चूक करीत आहोत. कारण जेव्हापासून मागून 
शमळवलेले कपडे तो आपल्या अांगावर घालू लागला तेव्हापासून ते कपडे िाटून जाईपयंत त्याच्यावर 
कठीण प्रसांग येऊ लागला. ज्या त्या दारात लोक त्याला खालवर पाहू लागले. 
 

‘चाांगला कापला तर तुझे दोन होतील. काम कर.’ 
 

‘ए, तुला हातपाय नाही? झोकात कपडे करून भीक मागतोस? जा पुढे.’ 
 

असे नाना तऱ्हेचे प्रश्न लोक करू लागले आशण त्यामुळे त्याच्या पोटावर कठीण प्रसांग येऊन ती 
उपािी मरू लागला. 
 



आपण शजतके दळभद्री राहू शततके आपण जास्त शदवस जगू, नाहीतर मरून जाऊ; आपल्याला 
कोणीही रोटी देणार नाही; मग हे कपडे किाला घाला? आशण जर हे पोट भरायचे आहे तर अांगभर कापड 
नसले म्हणून काय झाले? कापड मागून अांगावर घालाव े तर भाकरी शमळणार नाही; आशण भाकरी 
शमळवायची तर कपडे चालणार नाही. आपण दोहोंतून एक पसांत केले पाशहजे. दोन्हीही आपण उपभोग ू
िकत नाही. कारण आपण शभकारी आहोत. जर आपण माणसाांप्रमाणे माणसू असतो, तर नक्कीच 
आपल्याला काम शमळाले असते. पण आपण माणूसच नाही, म्हणून तर आपल्याला काम नाही, आशण काम 
नाही म्हणून अन्न नाही. आशण अन्न नाही म्हणून आपण भीक मागतो. आशण भीक मागायची, तर कपडे 
किाला? शभकारी का कपडे वापरतो? मग त्याला भीक कोण घालील? त्याने नागडेउघडेच राशहले 
पाशहजे. 
 

भोमक्या शवचार करीत शिरत होता. त्याने एक जरमली पातेले शमळशवले. त्याला भोक पाडून त्यात 
दाांडी घातली आशण त्याला एक तार लावनू त्याचा ताऱ्या केला. मनात येईल व जे कुठे ऐकले असेल ते तो 
येईल तसे गाऊ लागला. शदवसभर भीक मागून सांध्याकाळी एका धमविाळेत राहू लागला. 
 

एका लग्नाच्या जेवणात भोमक्याला एके शदविी पुष्ट्कळच जेवण शमळाले. ते घेऊन तो त्या 
धमविाळेत येऊन बसला होता. 
 

अांधार गडद पडला होता. डोळयात बोट घातले तरी शदसत नव्हते. तो अधािाप्रमाणे चाचपडून ते 
अन्न पोटात भरीत होता. शतथे शदवा नव्हता. पाणी नव्हते. कोणीही नव्हते. िक्त त्याच्या तोंडाची मचमच 
होत होती. तो रांगात येऊन खात होता. 
 

‘मला थोडी भाकरी देता का?’ एका स्त्रीचा आवाज आला. 
 

‘ए, कोण तू?’ भोमक्याने अांधारात डोळे िाडून पाहत शवचारले. 
 

‘मी शभकारी आहे.’ अांधारातून आवाज. 
 

‘हो, पण गडीमाणूस का बायको?’ त्याने आपल्या जबड्याची धावपळ थाांबवनू प्रश्न केला आशण 
तसा तो स्तब्धपणे उत्तराची वाट पाहत राशहला. 
 

‘बायकोमाणूस?’ भोमक्या पुटपुटला. त्याच्याने पुढे बोलवनेा, कारण ‘ए जा, काम कर!’ असे तो 
म्हणू िकत नव्हता. त्याने शवचार केला आशण भाताची एक बचक भरली. 
 

‘ए, कुठां आहेस तू?’ तो गुरगुरला. 
 

‘मी इथां आहे. वाढा.’ 
 

त्याने भात शदला. त्याांची जेवणे झाली. 
 



‘ए, तुझां नाव काय?’ भोमक्यानां शवचारलां . 
 

‘सुांद्री.’ 
 

‘तुला आज काहीच शमळालां  नाही?’ 
 

‘नाही.’ सुांद्री म्हणाली. 
 

‘बरां, उद्यापासून माझ्याबरोबर ये. येिील?’ 
 

‘हो हो! पण तुमचां नाव?’ 
 

माझां नाव भोमक्या. नीज आता.’ 
 

त्या शदवसापासून भोमक्या आशण सुांद्री भीक मागू लागली. 
 

भीक मागत मागत त्याांना दोन मुले झाली. 
 

एकदा भोमक्या एका धमविाळेत उतरला. शदवस थांडीचे होते. सुांद्रीला व मुलाांना धमविाळेत ठेवनू 
तो एकटाच बाहेर पडला. त्याने ताऱ्याची तार चढवनू शदली. थांडीने कुडकुडत तो भीक मागू लागला. 
त्याचा अभांग सुरू झाला. थांडीचे त्याला चटके बसत होते. पातेल्याचा तारा बरळत होता. आशण तोंडात 
येईल त्या देवाांची तो नाव ेघेत होता. एका घरातून एक श्रीमांत माणूस बाहेर आला. त्याने भोमक्याचा तो 
भयांकर अवतार शनरखून पाशहला. आशण कनवटीचे दोन पैसे काढून भोमक्याला शदले. भोमक्याला आनांद 
झाला. त्याने त्या धशनकाला धन्यवाद शदले. 
 

पुढे भोमक्या रोज आपल्या शभके्षची सुरुवात या दयाळू गृहस्थाच्या दारातून करू लागला. एक, 
दोन आशण तीन शदवस गेले. चवथ्या शदविी तो दयाळू माणूस एकदम शनदवय बनला. त्याने शचडून 
भोमक्याला लाथ मारली आशण ‘जर पुन्हा इथां पाय ठेविील तर ठार मारीन!’ अिी धमकी शदली. 
भोमक्याला त्या माणसाबद्दल आियव वाटले. त्याने त्या दारात पुढे कधीच जायचे नाही असे ठरशवले. 
 

आशण त्या शदवसाच्या प्रकारानांतर दुसऱ्या शदविी भोमक्यावर भयांकर प्रसांग आला. 
 

भोमक्या भीक मागून आला होता. सुांद्री आशण त्याची दोन मुले बसली होती. त्याांना आनांद झाला 
होता. रोज जेव्हा भोमक्या शभके्षहून येई तेव्हा त्याांना आनांद होई. कारण तो बारा घरचे बारा प्रकार आणी 
आशण ते आपल्या कच्च्याबच्च्याांना देई. आजही त्याने पुष्ट्कळ काही आणले होते. तो झोळीत हात घालून 
एक एक वस्तू काढून देत होता. पोरे शमटक्या मारीत खात होती. 
 

अांधार पडत होता. रात्र जण ूडोळे झाकीत होती. सवव काही अांधाराच्या उदरात शवलीन होत होते. 
लाांबवर सववत्र शदव ेलुकलुकत होते. मधून मधून माणसाांचे आवाज ऐकू येत होते. पण धमविाळेत कोणीही 



मोठ्याने बोलत नव्हते. कोपऱ्या कोपऱ्यात शभकारी बसून कुजबुजत होते. त्याांच्या सभोवती अांधार पसरला 
होता. त्याांच्या डोळयाांत, त्याांच्या पुढ्यात, सववत्र अांधःकारच होता. अांधाराशिवाय तेथे दुसरे काहीच शदसत 
नव्हते. जण ूहे जग अांधारात गटाांगळया खात आहे असा भास होत होता. अांधारातच वारे सळसळत होते. 
अांधारातच थांडी दात खात होती. अांधारात शचलटे गुणगुणत होती. आशण अांधारातच भोमक्याची मुले जेवत 
होती. एकदम त्या अांधारात बॅटऱ्या लखलखल्या, शिट्या वाजल्या आशण बुटाांचा खडखडाट झाला. क्षणभर 
ती धमविाळा थरारली. सवव शभकारी गभवगशळत झाले. भोमक्याची पोरे भेदरून आपल्या आईच्या पदराआड 
दडली. धमविाळेत भेसूरता शिरली. 
 

‘हाच तो.’ एक जण ओरडला. सवव बॅटऱ्याांचा चकचकाट भोमक्यावर स्स्थर झाला. भोमक्या उठून 
उभा राशहला. त्याच्या खाांद्याला त्याचा ताऱ्या लोंबत होता. त्याच्यावर दहाबारा शधप्पाड माणसाांनी झडप 
घातली आशण क्षणात त्याला ओढीत बाहेर काढले. दुसऱ्या क्षणी सववत्र िाांतता पसरली. भोमक्याला मेलेले 
कुते्र ओढल्याप्रमाणे त्याांनी ओढीत चालवले. त्याची धडपड बारीक आवाजात ऐकू येत होती. तीही क्षणात 
बांद झाली. त्याची पोरे रडू लागली. सुांद्री रडू लागली. आशण सवव कोपऱ्यात दडलेले ते जीव बोलू लागले. 
त्याच वळेी भोमक्या प्रकािात उभा होता. सववत्र शवजेचे शदव ेजळत होते. मोठमोठे पोलीस अशधकारी बसले 
होते आशण भोमक्या पोलादी बेड्याांनी जखडला गेला होता. पशहले दोन शदवस रोज दोन शदडक्या दान 
देणारा दयाळू महात्मा एका खुचीवर बसला होता. भोमक्या शखन्न झाला. तो मनात म्हणू लागला : ‘हाच तो 
दयाळू माणसू. यानांच मला दोन शदवस दोन दोन पैसे शदले आशण शतसऱ्याच शदविी लाथ देण्याची धमकी 
शदली. आता हा काय करणार आहे आपलां?’ त्याला काही कळत नव्हते. 
 

‘सकव लसाहेब, हाच तो माणसू! हा त्या शदविी सकाळी आला आशण सांध्याकाळी दरोडा.’ तो श्रीमांत 
गरजला. 
 

‘ठीक. मग हा शभकाऱ्याच्या वषेातील दरोडेखोर आहे तर! अटक करा याला.’ सकव लसाहेबाने 
हुकूम केला. भोमक्या कैदी झाला. 
 

आशण आता तो माझ्या िजेारी पडला होता. तो बोलत बोलत शनजला. मी मात्र शवचार करीत 
पडलो होतो. मी या भाांडवली जगाकडून न्यायाची अपेक्षा मुळीच करीत नव्हतो. मला त्याचा अनुभव आला 
होता. मीही भयांकर आरोपाखाली कैदी झालो होतो. 
 

मी शवचार करीत होतो तो भोमक्याचा आशण त्याच्या नावाचा. 
 

भोमक्या माणसू आहे. 
 

पण समाजात त्याचे स्थान काय? 
 

आशण मराठी भाषेत त्याच्या नावाचा अथव काय? हे कुठच्या भाषेतील नाव आहे? हे किापासून 
उत्पन्न झालां? 
 

मला काहीच उलगडा होत नव्हता. 



 
बाहेर प्रचांड घांटा घणघणत होती. ‘ऑलबले’ची आरोळी शदली जात होती. जण ूकाय तासातासाला 

त्या कू्रर दहितीची ती जाणीवच करून शदली जात होती. मला झोप येत नव्हती. 
 

मला त्या नावाचा अथव लागेना. मी शचडलो. स्वतःचीच मला चीड आली. मी पुष्ट्कळ मराठी पुस्तके 
वाचली होती. बरेच िब्दकोि पाशहले होते. पण त्याच्या त्या नावाचा अथव का लागत नव्हता? 
 

‘काही नाही. भारतीय सांस्कृतीचा टेंभा शमरवणाऱ्याांच्या डोकीत भारतीय गुलामशगरीने आशण 
दाशरद्रयाने घातलेला धोंडा म्हणजे हा भोमक्या!’ मी सांतापून पुटपटुलो आशण घोंगडीत डोके खुपसून 
मेल्यासारखा पडलो. 

 

 
  



रेडां झजांर् 
 

एक मोठा ओढा जवळच्या डोंगरातून खाली येऊन त्यानां त्या मुांबईच्या उपनगरात मुरकां ड शदली 
होती. त्यामुळे त्या उपनगराचा छेद झाला होता. प्रख्यात आग्रा रोड त्या उपनगराच्या पोटात, पुढे मुांबईस 
गेला होता आशण त्याच्या बाजूने सुांदर इमारती ऐटीत बसल्या होत्या. ओढ्याच्या पलीकडे हजारो 
झोपड्याांचा तळ पडला होता. सन अठराि ेनव्वदात इांग्रजाांनी त्या ओढ्यावर एक पूल बाांधून ती िाळणी 
साांधली होती. तो पूल लाकडी होता. आशण आता त्याची वयोमयादा सांपली होती. 
 

ओढ्याच्या अलीकडे ऐन काठावर, त्या पुलाच्या तोंडािजेारी सुकणव भय्याचा तबेला होता. तो 
तबेला जांगली लाकडे आशण झावळयाांनी उभा केला होता आशण तो दोनि े म्हिी पोटात घेऊन िणेाच्या 
शढगात बसला होता. 
 

पलीकडच्या काठावर पुलाच्या ऐन तोंडावर बाबालालचा तसलाच तबलेा गुडघेभेटी आला होता. 
बाबालालच्या दोनि ेम्हिी त्या तबेल्यात आपला सांसार करीत होत्या आशण मुांबईला दूध पुरवनू आपल्या 
मालकाचा सांसार सोन्याचा करीत होत्या. आशण त्या दोन तबेल्याांच्या मुतरघाणीने त्या उपनगराचे डोके 
बशधर करून टाकले होते. 
 

त्या दोन्ही तबेल्याांत पन्नास भय्ये रात्रांशदवस खपत होते. ते भय्ये एखाद्या राणीची सेवा करावी तिी 
त्या म्हिींची बडदास्त ठेवीत होते. त्याांना स्नान घालणे, त्याांची घाण काढणे, त्याांना चारा घालणे, दूध 
काढणे ही सारी कामे यांत्राप्रमाणे ती िांभर माणसां अहोरात्र करीत होती. सुकणव व बाबालाल या दोघाांत 
धांद्यावरून एक शवशचत्र स्पधा शनमाण झाली होती. ते दोघे एकमेकाला पाण्यात पाहत होते. दोघेही िणे 
भरल्याप्रमाणे दौलत गोळा करीत होते आशण दोघेही एखाद्या राजासारखे ऐटीत शमरवत होते. त्या दोघाांची 
धांद्यातील ती स्पधा त्याांच्या रक्तात शभनली होती. रक्तात शवष शभनाव े तिी त्याांची ती स्पधा त्याांच्या 
जीवनातच शमसळली होती. 
 

दोघाांनी एकमेकाांवर मात करण्याचा चांगच बाांधला होता. बाबालालने गुलढब ू शमश्या वाढवल्या 
म्हणून सुकणानेही वाढवल्या होत्या. दोघाांचीही िरीरां शधप्पाड या िब्दाला काखेत घेऊन बसली होती. रुां द 
गदवन, प्रचांड उराडे, मोठमोठी पोटां, यात ते दोघे सारखेच होते. दोघाांनीही टाळूचे झेले राखले होते. 
बाबालालने कातीव पलां ग आणला की सुकणानेही आणला. सुकणाने माांडीसारखी काठी आणली व शतला 
शपतळी नागाच्या वटेोळयाांनी मढवली तर दुसऱ्याच शदविी बाबालालनेही तसलीच शन तेवढीच काठी आणून 
ती चाांदीच्या नागाच्या वटेोळयानेही मढवनू काढली. ते दोघे त्या दोन तबेल्याांत हत्ती झुलल्याप्रमाणे झुलत 
होते. 
 

पुढे सुकणाने एक रेडा पाळून त्याला दोन म्हिींचा रतीब सुरू केला, ही कुणकूण लागताच 
बाबालालनेही एक तेवढाच रेडा आण ूत्याला दारात साखळदांडानां जखडून टाकला. ते दोन प्रचांड रेडे त्या 
दोन तबेल्याांत उभे राहून आपल्या प्रचांड मालकाची िोभा वाढवत होते आशण स्वतः वाढत होते. 
मालकाइतकाच त्या रेड्याांचा मानमरातबही वाढला होता. सुकणाचे चाकर त्याच्या रेड्याला ‘हनुमानजी’ 
म्हणत; तर बाबालालचे चाकर त्याच्या रेड्याला ‘भीमलसग’ म्हणून महाभारतकालीन पांडुपुत्र भीमाचाच हा 
अवतार असां खुिाल समजत होते. 



 
कुरबूर, धुसिूस, उचापत हे सवव प्रकार जुने झाले होते आशण आता त्याांनी आक्रमक धोरणाचा 

स्वीकार केला होता. आपल्या तबेल्यात सुकणव आपल्या म्हिीला शिवी देताच इकडां बाबालालही आपल्या 
म्हिीचा उद्धार करीत होता. शतकडे तो खाकरला की इकडे हा खाकरत होता. बारीक बारीक प्रसांगाांनी त्या 
दोघाांची झुांज जवळ येत होती. 
 
 

एका सकाळी सूयव वर आला होता. बाबालाल उन्हाला पाट लावनू बसला होता. त्याच्या अांगाला 
तेल लावनू चार नोकर अांग रगडीत होते. त्या चाकराांना घाम सुटला होता. ते धापा टाकीत मालकाला 
रगडीत होते. मध्येच झाकलेले पेकाट सरळ करीत एक चाकर बाबालालला म्हणाला, 
 

‘ठाकुरजी! सुकणाची एक म्हैस उठत नव्हती.’ 
 

‘मग काय झालां ?’ बाबा गुरकला. 
 

‘मग सुकणानां एकाच काठीत त्या म्हिीला उठवली.’ चाकरानां साांशगतलां . आशण बाबालाल 
भडकला. सवांगाला तणावा देऊन तो ओरडला – 
 

‘मग आणा माझी काठी. एका दणक्यात उभी म्हैस खाली बसवनू दाखवतो.’ 
 

आपल्या नोकराांनी आपल्या वैऱ्याचे गोडव ेगाव ेही गोष्ट सहन न होऊन बाबालाल शपसाळला. धूळ 
झटकल्याप्रमाणे ते चार चाकर झटकून टाकीत त्याने त्या नोकराांना सक्त ताकीद शदली – 
 

‘खबरदार! त्यो दांड्या माझा दुस्मान आहे. त्याचां नाव काढू नका. आशण ती काठी.’ 
 

आता एका गरीब म्हिीचा जीव शवनाकारण जाणार या कल्पनेने ते नोकर भयभीत झाले. 
 

इतक्यात त्या पुलावरून सुकणाचा तो रेडा साांड सुटल्याप्रमाणे धडधडत अलीकडे येऊन 
बाबालालच्या तबेल्यात शिरला. क्षणात सववत्र हाहाकार उसळला. तो रेडा म्हिींच्या दावणीत शिरून त्याने 
भलतीच दांगल उडवनू शदली. त्याने कैक म्हिी हुांदडून पाडल्या. सववत्र धावपळ, ओरड सुरू झाली. मग 
हातात ती आपली काठी घेऊन बाबालाल पुढां धावला. त्याच्या पाठी त्याचे नोकर आशण सुकणाची सारी 
माणसां याांनी तो रेडा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्या दांग्यात बाबालालच्या चार म्हिी मोडल्या. 
काही दावी तोडून भन्नाट पळत सुटल्या. शकती तरी वळेानां त्या िांभर माणसाांना यि आले आशण सुकणाचा 
तो रेडा एकदाचा परत गेला. 
 

परांतु त्या प्रसांगानां बाबालाचां डोकां च शिरलां . ते वडे्यासारखा बडबडू लागला. 
 

‘हा, हा माझा अपमान आहे. त्या माझ्या वैऱ्यानां मुद्दाम आपला रेडा माझ्या तबेल्यात घातला. माझ्या 
चार म्हिी मोडल्या. मी सूड घेणार.’ 



 
आशण शतकडे आपल्या रेड्याच्या पाठीवर दमदार थाप मारीत गालात हासत सुकणव शमश्याांना पीळ 

भरीत होता. मनातल्या मनात म्हणत होता, ‘ठीक केलांस बेटा, तू खरा हनुमान आहे, अगदी 
त्याच्यासारखाच स्वाशमभक्त आहेस. तू आज लां का जाळून आलास.’ 
 
 

सुयव मावळला होता. चोहीकडे अांधार दाटला होता. त्या ओढ्याच्या काठावर दोन्हीकडच्या 
नोकराांनी िणेी पेटवनू धगट्या केल्या होत्या आशण त्याांच्याभोवती बसून रात्रीचे जेवण ते तयार करीत होते. 
सववत्र धूरच धूर रेंगाळत होता. मस्त शचलटां भुांग्यासारखी गुणगुणत माणसाांना िोधीत होती. मुताच्या उग्र 
वासाने वातावरण कुां थत होते. कोळोखाने नगरपाशलकेचे शदव े शगळून टाकले होते. अांधारात कुत्रयाांची 
टोळकी उगीच भुांकत होती. 
 

आशण अांधारात बाबालानां आपला रेडा हळूच पुलापािी आणनू सुकणाच्या तबेल्याकडे सोडून 
शदला. एकाएकी मेघ गडगडावा तसा तो रेडा डुक्करमुसांडीने पुढे धावला आशण सुकणाच्या तबेल्यात घुसला. 
दोनि ेम्हिी एकदम धडपडत उठल्या. क्षणात हाहाकार झाला. धडाधड म्हिी जमीनदोस्त होऊ लागल्या. 
मेंढरात लाांडगा शिरावा तसा प्रकार झाला. पन्नास नोकराांनी एकच आरोळी ठोकली. 
 

पन्नास भय्ये काठ्या घेऊन धावत होते. काळोखात तो रेडा ओळखत नव्हता. काहीच शदसत नव्हते. 
म्हिी कोलमडत होत्या, भय्ये ओरडत होते. सुकणव आपली प्रचांड काठी घेऊन नाचत होता. शिव्या देत 
होता. नोकराांना ढुश्या देत होता. त्याच्या तोंडाला ओरडून िेस आला होता. 
 

आशण तो रेडा म्हिींना उलथ्यापालथ्या करीत तबेलाभर दौडत होता. सुकणाच्या डोकीवर आकाि 
कोसळले होते. तो कण्हत होता. 
 

‘आरे, धरा रे त्याला!’ आक्रोि सुरू होता. 
 

पुन्हा बाबालालची माणसे धावली आशण सवांनी शमळून कसा तरी तो रेडा पकडला व सवव काही 
िाांत झाले. परांतु जाळात शपठाचे गोळे जळून गडप झाले. कुणाचा भात करपला, तर कुणाची डाळ जळून 
गेली. सुकणव ऊर बडवीत ओरडत होता. 
 

‘बाबालालनां माझा खाना खराब केला. माझ्या पाच म्हिी ओढ्यात पडून ठार झाल्या.’ 
 

इकडे बाबालाल हातात काठी घेऊन भतुासारखा उभा होता. तो म्हणत होता, ‘मी काय करणार? 
म्या काय करावां?’ 
 

‘मी सूड घेणार बेटा!’ सुकणव पुलाच्या तोंडािी येऊन माांडी थोपटीत गरजला. 
 

‘आरां जा! दे माझ्या रेड्याला िािी.’ बाबालाल गुरकत होता. 
 



आशण अांधारात आपली काठी शिरवीत सुकणव म्हणत होता, ‘अरे बेटा, आता रडायला तयार राहा.’ 
 

त्या शदवसापासून ते दोघे एकेरीवर आले आशण उघड उघड यादवीची भाषा बोलू लागले. दोघेही 
एकमेकाला गारद करण्याचा शवचार करू लागले. एकमेकाांवर हल्ला करण्यासाठी टपून बसले. 
 

दुसऱ्या मशहन्यात ती वळे आली. सववत्र सामसूम होते. अांधार मी म्हणत होता. मध्यरात्र झाली 
होती. माणसां आशण म्हिी याांच्या घोरण्याचा दीघव स्वर घुमत होता. सवव काही िाांत होते. ओढ्याकाठच्या 
उशकरड्याला आग लागली होती. मध्यरात्रीचा वारा ती आग िुलवीत होता. सुकणाला झोप येत नव्हती. 
तो त्या रात्री आपला रेडा घेऊन, धोतर आखडून, एका हातात काठी घेऊन त्या पुलाच्या तोंडािी येऊन 
कानोसा घेत होता. 
 

आशण त्याच वळेी बाबालालही आपला रेडा धरून पुलाच्या अलीकडे दबा धरून बसला होता. ते 
दोघेही शदसत नव्हते, परांतु एकाच हेतूनां पुढां सरकत होते. हत्तीसारखे ते वडेे एक एक पाऊल पुढे टाकीत 
यादवीची वाट चालत होते. 
 

बाबालाल आशण सुकणव हे दोघे पुलाच्या दोन टोकाांिी आले. आशण त्या रेड्याांनी एकमेकाांना 
पाशहले. त्याबरोबर त्याांच्या देहात दे्वषाची मोठी लाट उसळली. त्याांनी आपआपल्या मालकाांना जोराचा 
शहसडा देऊन एकमेकाांवर झेप घेतली. पुलाच्या ऐन मध्यावर त्या दोन रेड्याांची पशहली टक्कर झाली. दोन 
प्रचांड मस्तके एकमेकाांवर आदळून मोठा आवाज झाला. ते दोन देह एकमेकाला नष्ट करण्याच्या ईषनेां 
एकमेकाांवर कोसळले. त्या धडकेच्या धमक्याने सारी झोपडपट्टी जागी झाली. िांभर भय्ये आपापल्या 
काठ्या घेऊन खडबडून धडपडत धावत सुटले. 
 

पुलाच्या ऐन मध्यभागी जगप्रशसद्ध रेडां झुांज सुरू झाली होती. दोन शवजा एकमेकींवर आदळाव्या 
तसे ते रेडे एकमेकावर आदळत होते. त्याांच्या लिगाांचा खडखडाट होत होता. सवव िक्ती एकवटून ते 
परस्पराला रेटत होते. त्यामुळां  पुलाच्या पायात कापरां भरलां  होते. परांतु रेडे बेभान होऊन, नख्या रोवनू, 
डोक्याला डोके लावनू उभे होते. सांधी साधून ताडपत्री िाडावी तिी एकमेकाांची कातडी िाडून ते 
रक्तबांबाळ होत होते. 
 

आशण आपली ती काठी डोकीवर सरळ धरून बाबालाल आपल्या रेड्याच्या पाठीमागे पशवत्रयात 
उभा होता. त्याच्या मागे त्याचे पन्नास नोकर आपापली दाांडकी सरसावनू उभे होते. अगदी तसाच सुकणवही 
उभा होता. त्यानांही आपली काठी हवते धरली होती. त्याचीही पन्नास माणसां हमरीतुमरीवर येऊन उभी 
होती. 
 

ते दोघां शपसाट झाले होते. ते वाघासारखे उग्र भासत होते. त्याांना चेव आला होता. ती रेड्याांची 
झुांज नसून आपणच लढत आहोत, आपणच लिगाला लिग लावनू एकमेकाला रेटत आहोत असां त्याांना 
वाटत होतां. त्याांची इभ्रत पणाला लागली होती. 
 



सकाळी सूयवप्रकािात उपनगर उजाळले. सवव लोक जागे झाले. हाां हाां म्हणता त्या झुांजेची बातमी 
गावात शिरली. हजारो लोक त्या पुलािी जमून ती लढत पाहत उभे राशहले. रेडां झुांज सुरूच होती. 
आपल्या रेड्याच्या मागां काठी नाचवीत एका पायावर टुणक् टुणक् उड्या मारीत सुकणव म्हणत होता, 
 

‘दोस्ताांनो, उभे राहा. जर आपला रेडा परत शिरला तर तुम्ही त्याला इथांच ठार करा.’ 
 

आशण बाबालालही शगरकी मारीत ओरडत होता, 
 

‘दोस्ताांनो! तय्यार असा. आपला रेडा परत शिरला तर तुम्ही त्याला इथांच मारून टाका.’ 
 

आक्रमक वृत्ती ही सवव प्राण्याांत असते. पण त्याचबरोबर पराजय पदरी घेण्याचाच, कबूल 
करण्याचा लकवा माघार घेण्याचा प्रामाशणकपणाही त्याांच्यात असतो. परांतु दोनच जाती अिा आहेत की त्या 
पराजय कबूल करीत नाहीत की माघारही घेत नाहीत. त्या म्हणजे माणसात स्पधेनां शपसाट झालेले 
भाांडवलदार आशण पिूांत उन्मत्त झालेले रेडे. त्याांना पराजय शन माघार कबूल नसते. शनःपातच मान्य 
असतो. 
 

रेडे तर आठ शदवस लढतात. मरेपयंत माघार घेत नाहीत. ते झुांजतच प्राण सोडतात. स्वतःच्याच 
रक्तात ते नाचतात. 
 

अिा त्या उन्मत रेड्याांची ती प्रख्यात झुांज त्या पुलावर जुांपली होती. त्याांच्या रेटारेटीनां तो जुनाट 
पूल डगमगत होता. रेडे एकमेकाांना मारून रक्तानां न्हाऊन शनघाले होते. त्याांची दमछाक होऊन नरडी 
बेसूर घरघरत होती. 
 

आशण त्याांच्या मागे त्याांचे स्पधेनां वडेावलेले मालक काठ्या घेऊन उभे होते. 
 

रेडे पुढे सटकत होते, मागे सरत होते, ठसकत होते आशण एकमेकाांना ठार करण्याची शिकस्त 
करीत होते. त्याांचे डोळे लाल झाले होते. जण ूरक्तच उसळत होते. त्यात सुकणाच्या रेड्याच्या गळयातील 
साखळीत बाबालालच्या रेड्याचे लिग अडकून त्याांची झुांज कायमची पक्की होऊन बसली होती. 
 

आपला रेडा मागे सरताच बाबालाल ओरडला होता, ‘मारा साल्याला.’ 
 

आशण सुकणव बसक्या आवाजात म्हणत होता, ‘भडव्या, मागां सरू नको.’ रेड्याांनी शदिाच बदलली. 
बाबालालचा रेडा सुकणाच्या शदिलेा जाऊन सुकणाचा रेडा बाबालालच्या पुढ्यात आला. त्याबरोबर त्या 
दोघाांनाही आनांद झाला. त्याांनी कडाडून दात खाल्ल े आशण आपल्या काठ्या सरळ धरल्या. पशरस्स्थती 
अशधकच नाजूक झाली. काठ्या शजभल्या चाटू लागल्या. वैऱ्याचा रेडा पुढ्यात आलेला पाहून सुकणव 
शचडला, त्याचे भान हरपले. त्याने मागेपुढे पाय देऊन बाबालालच्या रेड्याच्या पाठीत पशहला दणका 
शदला. त्यावर स्वतःच्या प्रहार झाल्यासारखा वाटून बाबालाल मोठ्यानां ओरडला आशण चपळाईनां आपली 
काठी शिरवनू, सवव िक्ती एकवटून त्याने सुकणाच्या रेड्याच्या ढुांगणावर दणका शदला. आशण मग दोन्ही 



रेड्याांवर सारख्या काठ्या पडू लागल्या. थोड्याच वळेात ते दोन्ही रेडे रक्तबांबाळ झाले. त्याांच्या पाठीची 
कातडी लोंब ूलागली. 
 

आशण पोलीस आले. त्याांनी प्रथम लाठीमार करून मग बाबालाल, सुकणव याांना अटक केली. 
 

परांतु रेड्याांच्या युद्धात आपण ढवळाढवळ किी करावी हा पेच पोशलसाांना पडला. ते उपाय िोधीत 
बसले. अधा तास झाला. काहीच सुचेना. 
 

शकती तरी वळे केवळ डोक्याला डोके लावनू उभे राशहलेल्या रेड्याांना उत्साह आला. त्याांनी पुन्हा 
जोराची रेटारेटी सुरू केली आशण एकमेकाांवर शनवाणीचा हल्ला चढवला. सारे बळ एकत्र करून ते हुांदळू 
लागले. त्या रेडां झुांजेनां शवक्राळ रूप धारण केलां . पोलीस व बघे भयभीत होऊन पाहू लागले. 
 

तोच मोठा आवाज झाला. दोन शदवस बेजार झालेल्या त्या पुलानां ती दांगल असह् होऊन आांग 
टाकलां . ती दोन धुडां घेऊन तो खाली कोसळून पडला. रेड्याांसह पूल कोसळताच लोक पुढे धावले. 
 

एका खडकावर ते दोन देह शनपशचत होऊन पडले होते. त्याांचा चुरा झाला होता. 
 

परांतु त्या मृत स्स्थतीतही त्याांनी लिगाला लिग लावलेलां  होतां. जण ूत्याही स्स्थतीत त्याांनी लढाव े
अिीच त्याांच्या मालकाांची ती कू्रर ईषा साांगत होती. 

 

 
  



लबिवरी 
 
सह्ाद्रीच्या वढे्यात एक तळवट अांथरलां  होतां. त्यावर येळापूर गाव ऐटीत बसला होता. 
 

गावदरीपासून शनघालेलां  शिवार डोंगराला शभडलां  होतां. त्यात भाताची शपकां  शपवळी पडली होती. 
भातानां भरलेली तवरी सुगीची वाट पाहत होती. सववत्र कष्टाची िुलां  डोलत होती. 
 

आशश्वन मशहना होता. थांडीनां वाऱ्याचा पदर धरला होता, शन ती दोघां रानात थैमान घालीत होती. 
 

िजेारचा शहरवा डोंगर अशधकच शहरवा शदसत होता. पण रानपाखराांचां मन शतथां लागत नव्हतां. 
त्याांनी येळापूरच्या शिवारात तळ शदला होता. ती सवव शकलशबलाट करीत होती. 
 

सुगी जवळ आली म्हणून दूरदूरचे शभकारी त्या खोऱ्यात येत होते. डबरी-डोंबारी, शघसाडी, 
दरविेी, माकडवाले याांची रीघ लागली होती. आपापले पेटारे घेऊन सापवाले, तुरेवाले वावरत होते. 
 

दुपार टळून गेली होती. इनामदाराांचा चाकर अमीन मळयात राखण करीत होता. त्याला आळस 
आला होता. तो समोरच्या डोंगराकडे एकटक पाहत होता. त्या डोंगरानां आपलां  डोकां  ढगात खुपसलां  होतां. 
अमीनची नजर डोंगरावरनां उतरत नव्हती. भव्यता त्याला भरुळ घालीत होती. 
 

इतक्यात इनामदाराांच्या माळावर डोंबाऱ्याांचा एक मोठा ताांडा आला. माणसां, गाढवां, डुकरां, कुत्री, 
कोंबडी याांनी कालवा केला. गाढवावरची ओझी उतरली शन पालां  उभी राशहली. त्या ओसाड माळावर एक 
नवी दुशनया उतरली. 
 

अमीन एकदम भानावर आशण आशण ढेंगा टाकीत माळावर गेला. त्याला पाहून डोंबारी दचकले. 
कुत्री भडकून भुांकू लागली. त्यामुळे अमीनही भडकला. ‘ही इनामदाराांची जागा आपल्या बापाची समजून 
तुम्ही छावणी ठोकली, याचां नाव काय?’ अमीननां सवांना उदे्दिून सवाल केला. 
 

एका पालाकडे बोट दाखवीत सवव डोंबारी एकाच सुरात म्हणाले, ‘ते शबलवरीला इचारा.’ 
 

अमीन दारात येताच शबलवरी हसत बाहेर आली. पान खाऊन शतच्या रेखीव ओठाांना काजळी 
चढली होती. डोळे सुांदर होते, शन नजरेत तरलता होती. शतच्या नाकात चमकणारी िुली शतच्या नजरेिी 
स्पधा करीत होती. शतचा रांग गव्हासारखा होता. छाती रुां द होती आशण शतचे उरोज पदराआड दडत नव्हते. 
पाठीवर रुळणारे केस खाली पोटऱ्या कुरवाळीत होते. त्यामुळे शतच्यावर नजरच ठरत नव्हती. शतने 
अमीनकडां पाशहलां . 
 

अमीनचे भान हरपले. काय बोलाव े याची त्याला भ्राांत पडली. तो कावराबावरा झाला आशण 
शबलवरी खुदकन हसली. शतच्याभोवती डोंबाऱ्याांनी गदी केली होती. त्यात िेंडीवाले, दाढीवाले, शमश्या 
शपळून आकडे केलेले, तुळतुळीत डोकीचे, भरुभरुीत शझपरे, शन लां गोटी लावलेले, जख्ख म्हातारे, अिी 
शकत्येक माणसे होती. त्याांच्या घोळक्यात शबलवरी अप्रशतम शदसत होती. 



 
अमीनच्या पराधीन आत्म्याला ती देवासारखी वाटली. त्याच्या अतृप्त काळजात एक कळ शजवांत 

झाली. 
 

‘माझां नाव शबलवरी. मी आपली जमात घेऊन सुगी कराय आले आहे. मी परवानगी काढली नाही, 
परांतु या ओसाड माळाचां निीब उघडलां  आहे –’ असां म्हणून ती मोहक हसली. शतच्या हसण्याचा आवाज 
अलगुजासारखा शनघाला शन अमीन भारला गेला. तो शवचार करून म्हणाला, 
 

‘पण सरकार –’ 
 

‘मी स्वतः त्याांची भेट घेईन, तुम्ही काळजी करू नका –’ ती पाठीवरचा पदर पुढे ओढीत म्हणाली. 
 

अमीन काहीच न बोलता परतला. 
 

शबलवरी वीस वषांची होती. शतच्या तारुण्याची कमान चढत होती. त्याला रूपाची जोड शमळाली 
होती. शतच्या कां ठात मधुरता शन पायात जादू होती. शकत्येकाांना शतने वडे लावले होते. शतचा तमािा म्हटलां  
की लोक चेकाळत. शकत्येक शतच्यासाठी झुरणी लागले होते. 
 

परांतु ती अचल होती. दोनि ेमाणसाांची कती होती. शतच्या छायेत ती गरीब जमात जगत होती. 
काही मातबर शतला वाडे बाांधून द्यायला तयार होते. काहींनी इनामी जशमनीची बशक्षसपत्रां तयार ठेवली 
होती. पण शबलवरी त्या मोहाला बळी पडत नव्हती. ती वाऱ्याप्रमाणे त्याांच्याजवळ येऊन दूर जात होती. 
 

शतला पाहून दगडासारखा अमीन शवतळला होता. त्याच्या डोळयाांपुढे शबलवरी शगरक्या घेत होती. 
शबलवरी भाग्यवान, गुणवान आहे शन आपण लाचार आहोत, याची त्याला खांत वाटत होती. 
 

अमीन गरीब होता. लहानपणीच त्याचे आई-बाप मेले होते. तो अांगालपडानां घनगांभीर होता. 
नाकीडोळी तरतरीत होता. तो पांचवीस वष े इनामदाराांचां अन्न खात होता. अांगात रेड्याचां बळ शन उरात 
वाघाची लहमत घेऊन धन्याची सेवा करीत होता. त्याला आप्ताचा एकही तांतू नव्हता. इनामदार हाच आपलां  
सववस्व समजून तो त्याच्याबरोबर सावलीसारखा लहडत होता. धनी हसला की तोही हसत असे. धनी 
शचडला की तोही शचडत असे. आपल्या मातबर मालकासाठी त्यानां शकत्येक कलागती काढल्या होत्या. 
पाचपन्नासाांिी झुांज शदली होती. त्यामुळे इनामदाराांऐवजी अमीनचाच गावावर दरारा बसला होता. 
 

तो िार कमी बोले. िारसा हसतही नसे. तो अबोल बसून िक्त ऐकून घेई शन गाठीला बाांधून ठेवी. 
मालक नसला की मग बोले. बोलताना दूरवर पाहून हळूच बोले. पण हसत बोले. अमीन एखाद्या 
माणसाळलेल्या वाघासारखा त्या वाड्यात वावरत असे. 
 

त्याचा मालक त्या खोऱ्यात भयांकर माणूस म्हणून ओळखला जात होता. त्याच्यापुढे ताठ मान 
करून चालणे गुन्हा होता. मुजरा न करणाराला क्षमा केली जात नसे. त्याच्या दोन बायका दोन वाड्यात 
नाांदत होत्या. त्याचा शतसरा वाडा म्हणजे एक गुहाच होती. शतथां सुांदर चेहरे, तरुण देह यात तो जगत 



होता. बेबांद होऊन वयाची चाशळिी दारूत बुडवीत होती. शन त्या शचरेबांदी वाड्यात वाघासारखा गजवत 
होता. 
 

सूयव मावळतीची वाट चालत होता. वाऱ्यानां शदिा बदलली होती. झाडाांच्या सावल्याांनी अांग टाकलां  
होतां. अमीन शबलवरीचा शवचार करीत होता. 
 

इनामदार मळयात आला. त्याला पाहताच अमीन उठला. माळावरची पालां  पाहताच इनामदाराला 
राग आला. तो समोर पाहत म्हणाला, 
 

‘अमीन ही पालां  कुणाची?’ 
 

‘डोंबाऱ्याांची, सरकार –’ अमीन उत्तरला. 
 

‘कुणाला शवचारलां  त्याांनी?’ इनामदार म्हणाला. ‘जाऊन त्याांच्या पुढाऱ्याला घेऊन ये.’ 
 

अमीन गेला. शबलवरी व शतचा बाप याांना घेऊन आला. शबलवरी हसतच आली. शतला पाहून 
इनामदार चशकत झाला. थोड्या वळेापूवी आलेली चीड शवरघळून तो िाांत झाला. 
 

‘परवानगी न घेता मी माळावर उतरले. क्षमा करा. मी सुगी कराय आले आहे. सुगी सांपली की 
आम्ही जाऊ–’ अगदी नम्रपणे शबलवरी म्हणाली. पदरात आपला देह लपेटून घेत ती पुन्हा हसली. शतची 
ती मोहक हालचाल इनामदाराच्या वमी बोचली. शतनां त्या उग्र माणसाचां अस्स्तत्व भईुसपाट केलां . तो उदार 
होऊन म्हणाला, 
 

‘काही हरकत नाही. खुिाल राहा. नाव काय तुझां?’ 
 

‘माझां नाव शबलवरी. माझा तमािाही आहे.’ ती अदबीनां म्हणाली. 
 

‘अरे वा! छान. मग तमािा कधी दाखवणार?’ हषवभशरत होऊन इनामदारानां शवचारलां  आशण 
शबलवरी आपली चपळ नजर भरकन त्याच्याकडे वळवीत म्हणाली, 
 

‘साांगाल तेव्हा, शन साांगाल त्या शठकाणी!’ 
 

‘मग आजच, आमच्या वाड्यात.’ असां म्हणून स्वारी उठली. आशण गावाकडे गेली. 
 

शबलवरीनां अमीनला शवचारले, 
 

‘तुमचां नाव काय!’ 
 

‘माझां नाव अमीन –’ 



 
‘अमीन?’ आियानां चशकत झाल्यासारखां करीत ती म्हणाली. ‘मी तमािाला येण्यापूवी तुम्ही 

माझ्याकडे या. तुम्ही येईपयंत थाांबेन.’ शतच्या त्या सुांदर डोळयाांत आपलुकीचा भाव भरला आशण अमीनचां 
मन त्यात बुडून गडप झालां . 
 

शनम्मी रात्र झाली होती. शवलासराव इनामदाराांचा शचरेबांदी वाडा शबलवरीच्या पायातील नूपुराांनी 
शननादत होता. पल्लेदार आवाज वातावरणाची कत्तल करीत होता. शबलवरी तलवारीप्रमाणे तळपत होती. 
 

इनामदाराांची शमत्रमांडळी भान हरपली होती. वाड्याचा दरवाजा बांद होता. नाशदष्ट गावकरी बांद 
दारापुढे बसून ऐकत होते. बारकी पोरां दाराच्या िटीतून आत पहात होती, शन इनामदाराला इरसाल शिव्या 
देत होती. 
 

तमािा रांगात आला होता. शबलवरीनां वरच्या सप्तकात एक लावणी सुरू केली होती. 
 

‘मी नार असे लाजरी । माझ्या वणेीचा गोंडा बाई कोल्हापुरी –’ 
 

कडवां तुटताच ती झेप घेत होती. शनळा रेिमी पदर िराऱ्याप्रमाणे डोकीवर धरून धनुष्ट्याच्या 
कमानीप्रमाणे लवत होती. त्या वळेी िीड उभारलेले तारू सागरावर आरूढ व्हाव ेतिी ती शदसत होती. 
दौलतमांद पे्रक्षकाांच्या भावनाांचा कडेलोट होत होता. ते रुपयाांच्या मुठी उधळून आपला हषव व्यक्त करीत 
होते. 
 

अमीन काळवांडला होता. तो कोपऱ्यात बसून बावरला होता. त्याला त्याच्या लाचारीची जाणीव 
झाली होती. हे सवव लोक थोर आहेत. आपण मात्र गरीब आहोत. आपण शबलवरीला काहीच देऊ िकत 
नाही. नव्हे, आपण आनांदही व्यक्त करू िकत नाही. आपण याांचे गुलाम आहोत असे वाटून तो भईू टोकरत 
होता. 
 

तमािा सांपला. शबलवरीनां पदरानां घाम पुसला. साजाची आवराआवर केली. तेव्हा इनामदार 
म्हणाला, 
 

‘आमचां समाधान झालां  नाही. परत उद्या –’ 
 

‘येईन की!’ असां म्हणून शबलवरी अमीनकडे वळून म्हणाली, ‘चला, मला घरी पोहोचवा.’ 
 

दुबळेपणाच्या जाणीवनेां खचलेला अमीन एकदम उठला. शडवचताच पेटाऱ्यातून नाग उठावा तसा 
तो उभा राशहला. अांगावरून गाडी गेलेल्या सपाप्रमाणे इनामदाराचां मन चरिडलां . शबलवरीची अमीनिी 
सलगी त्याला आवडली नाही. तो कडवट सुरात म्हणाला, 
 

‘शबलवरी, अमीन आमचा चाकर आहे.’ 
 



इनामदाराांच्या त्या िब्दाांनी अमीनवर शनखाऱ्याांचा वषाव केला. त्याचां ह्रदय शवदीणव झालां . 
शबलवरीपुढां मालकानां आपला मुद्दाम अपमान केला असां वाटून त्याचां मेलेलां  मन एकदम उठून बसलां . 
‘चाकर’ या िब्दानां घातलेला घाव पेलून ते सरळ झालां . एखाद्या वाघाच्या वमी बाण बसावा, शन तो तसाच 
घेऊन त्या वाघानां शगशरकां दरात शिरावां, तद्वत इनामदाराचा बोल उरात घेऊन अमीन अांधारात शिरला. 
 

गावदरीपािी येताच शबलवरी अमीनला म्हणाली, 
 

‘सरकाराांनी तुमचा अपमान केला. एवढ्या मोठ्या माणसानां असां बोलणां बरां नाही.’ 
 

‘तेही एक बरांच झालां .’ अमीन दग्ध सुरात म्हणाला, ‘मी गरीब आहे. मला कुणी नाही. जन्मभर मी 
त्या वाड्यात आहे. पण आज वाईट घडलां . माणसू धनानां मोठा असून चालत नाही; तो मनानांही मोठा 
असावा –’ 
 

‘छान!’ ती चटकन म्हणाली, ‘तुम्ही िारच िहाणे आहात. गरीबालाही मन असतां हे कुणीच शवसरू 
नये.’ 
 

बोलत बोलत ती दोघां पाराजवळ आली. शबलवरी म्हणाली, 
 

‘मी उद्याही वाड्यात जाणार आहे. मला न्यायला तुम्हीच आलां  पाशहजे. मी वाट पाहीन.’ 
 

शिवारात सुगीची हातघाई सुरू होती. अमीन रोज शबलवरीकडे जाऊन बसत होता. त्याांचा पशरचय 
वाढत होता. एखादे शदविी अमीनला उिीर झाला की शबलवरी बावरत होती. आपण त्याची वाट का पाहतो 
याचां नवल वाटून मनातच हसत होती. अमीननां यावां, बोलावां, हसावां, असां शतला वाटत होतां आशण अमीन 
न चुकता येत होता. 
 

एके शदविी चावडीपुढां शबलवरीनां तमािा केला. तेव्हा गावाला बरां वाटलां . पण इनामदाराला राग 
आला. शबलवरी शकत्येक वेळा वाड्यात येऊन गेली होती. परांतु त्याचा आत्मा सांतुष्ट झाला नव्हता. अमीन 
रोज शतच्याकडे जाऊन बसतो असां सुभानाकडून त्याला समजलां  होतां. त्यामुळे मत्सर वाढला होता. 
अमीनवर त्यानां करडी कमान धरली होती. तो बेचैन होऊन शबलवरीचा शवचार करीत होता. शतची कला, 
रूप, जवानी, सारां एकाच दमात शगळून टाकावां असां त्याला वाटत होतां. 
 

शबलवरीच्या गोड वतवनानां शन मालकाच्या कटू बोलानां अमीनच्या मनाला पीळ पडत होता. 
अपमानाच्या कानिीत त्याच्या मनावरचा दुबळा गांज घासून शनघत होता. तो अशधकच अबोल होऊन शवचार 
करीत होता. शबलवरीच्या मनाचा त्याला अांत लागत नव्हता. तो एका घोर सांघषात सापडला होता. शन 
कात टाकून नाग मोकळा व्हावा तसा शरकामा होत होता. 
 

एका सकाळीच इनामदारानां सुभानाला पाठवनू शबलवरीला बोलावनू घेतली. ती आली तेव्हा दग्ध 
स्वरात तो म्हणाला, 
 



‘शबलवरी, तुझ्या तमािावर मी शिदा आहे. तू या वाड्यात शकत्येकदा येऊन जातेस–’ 
 

‘मग त्यात नवल काय सरकार?’ शबलवरी मध्येच म्हणाली. 
 

‘नवल आहे तर’, इनामदार िाांतपणे म्हणाला. ‘या वाड्यात शकत्येक दगड शवरघळले आहेत. परांतु 
हे तूप शवतळत नाही. असा चमत्कार पूवी कधीच घडला नव्हता. मी खरां साांग?ू तू म्हणजे एक धुांदी आहेस 
–’ 
 

‘मला बाई समजलां  नाही हां.’ डोळयाांची उघडझाप जलद करीत ती म्हणाली, आशण शतच्या 
डोळयाांत रोखून पाहत इनामदार बोलू लागला, 
 

‘तसां कसां होईल? आम्ही दुधाची तहान ताकावर भागवत आहोत. हे डोळे, हे हसरे ओठ, शन हा 
देह –’ 
 

‘आलां  लक्षात–’ ती चटकन म्हणाली, ‘मला भलतीच गळ घालू नका. मुळासकट ऊस खाऊ नये.’ 
 

‘त्या मुळातच उसाचा आत्मा असतो.’ तो शतच्या चेहऱ्यावरचा भाव शटपून घेत म्हणाला, ‘तो 
आत्माच आम्हाला हवा आहे. त्यासाठी जी लकमत पडेल ती आम्ही आनांदाने देऊ.’ 
 

त्याच्या त्या काव्यानां शबलवरी गांभीर झाली. शतच्या स्वराला लकशचत धार चढली. कपाळावर आठी 
चमकून शवरली. पण क्षणात चेहऱ्यावर हसू िुलवीत ती म्हणाली, 
 

‘माझी कला मागा, शतचा आत्मा माग ूनका. त्याची लकमत करता येणार नाही. लकमतीने शवकला 
जाणारा आत्मा हा आत्माच नसतो.’ 
 

‘असां म्हणू नको.’ आपल्या स्वरातील प्रखरता सौम्य करीत इनामदार म्हणाला, ‘तुझा देहच 
कलामय आहे. त्यानांच मला या थराला आणून ठेवलां  आहे. तुझ्या कलेचा ज्यात उगम आहे तेच आम्ही 
मागतो आहो, त्यात गैर काय?’ 
 

‘गैर नाही कसां?’ ती खणखणीत िब्दाांत म्हणाली, ‘पाणपोईवर पाणी शमळतां म्हणून का माणसानां 
मेघाची लकमत करावी –’ 
 

या बोलानां इनामदाराचा सारा अहांकार ढासळून गेला. ही अिी हाती येणार नाही, याबद्दल त्याची 
खात्री झाली. ही तूप नसून पोलाद आहे. ह्ा पोलादाला शनखाऱ्याच्या रािीतच लोटलां  पाशहजे असा शवचार 
करून तो एकदम हसला शन म्हणाला, 
 

‘तू िहाणी आहेस. मी तुझी परीक्षा घेतली. आज रात्री तमािा करायचा आहे. माझी काही 
शमत्रमांडळी येणार आहेत. तेव्हा घडीभर ये –’ 
 



तमािाला यायचां कबूल करून शबलवरी पालात आली. अमीन आला होता. त्याला पाहताच शतला 
धीर आला. काही वळे ती बोलली नाही. नांतर हळूच म्हणाली, 
 

‘तुमच्या मालकाची शनयत ढळली आहे. मी त्याची िजे सजवावी अिी त्याची इच्छा आहे. आज तो 
तसा बोलला.’ 
 

‘तो वाडा म्हणजे वाघाची घळ आहे.’ अमीन म्हणाला, ‘त्या घळीत नाचनू अजून तू सलामत 
आहेस. निीबवान आहेस –’ 
 

‘परांतु आता तो वाघ मला एखादे शदविी शगळून टाकील!’ ती वैतागून दबक्या सुरात म्हणाली, 
‘आशण आजच मला पुन्हा त्या वाड्यात तमािाला जावां लागणार आहे.’ 
 

त्यावर अमीन हसला व म्हणाला, ‘तू एकटी त्या वाड्यात जाऊ नको.’ 
 

‘मला वाटतां, आजची रात वैऱ्याची ठरणार!’ ती शखन्न होऊन म्हणाली. 
 

‘उगीच घाबरू नको. मी आहे शतथां-’ अमीन म्हणाला. तेव्हा शबलवरीचा आत्मा शनभवय झाला. ती 
रात्रीच्या तमािाच्या तयारीला लागली. परांतु येळापुरातून शतचां मन उठलां  होतां. 
 

रात्री वाड्यात तमािा सुरू होता. मधल्या चौकात पन्नाससाठ माणसां बसली होती. ती सारी दारू 
शपऊन लझगली होती. इनामदार कावराबावरा शदसत होता. त्यामुळे शबलवरीचां काळीज थरारलां  होतां. ती 
अमीनकडां पहात होती. अमीन एका खाांबाला टेकून सावध बसला होता. 
 

– शबलवरी बेचैन होती. शतच्या मनाची अस्वस्थता सारखी वाढत होती. अखेर शतने तमािा 
सांपवला शन घुांगरां सोडण्यासाठी ती बसली, तिी पुढची माणसां एकदम उठली. रेटारेटी वाढली आशण बाहेर 
जाणाऱ्याांनी शबलवरीची माणसां रेटीत बाहेर काढली. इनामदारानां शबलवरीला साांशगतलां , ‘हे लोक दारूनां 
पागल झाले आहेत. तू थाांब.’ पण ती अमीनच्या पाठीमागे गेली. अमीन उठला तसा इनामदार ओरडला, 
 

‘सुभान्या! अमीनला बाहेर काढून दरवाजा बांद कर.’ 
 

तसा सुभान्या पुढे धावला. अमीननां एकाच दणक्यात त्याला खाली पाडला, तो लगेच शबलवरीला 
घेऊन दाराकडे शनघाला. परांतु बाहेर गेलेले लोक परतले. अमीननां कुऱ्हाड ठोकली. झपाट्यानां आपली 
वाट करून तो एका गल्लील शिरला. 
 

‘अमीनला ठार मारा –’ इनामदार ओरडला आशण सवव लोक अमीनवर तुटून पडले. अांगावर 
येणारी माणसां मारीत मारीत अमीन मागां सरकत होता. त्याच्या आडून शबलवरी मागां सरकत होती. अरुां द 
गल्लीतून अमीन पाठ न शिरवता लढत होता. त्याची कुऱ्हाड अांगावर येणाऱ्याच्या हाडावर टक्कर घेऊनच 
परत हवते उडत होती. लागोपाठ माणसां पडत होती. अमीनच्या दणक्यानां त्याांची दारू उतरून त्याांना 



देवाची आठवण होत होती. गावदरीपयंत अमीननां सवांचा दम उखडून टाकला आशण शबलवरीला घेऊन 
जवळच्या डोंगरात शिरून बेपत्ता झाला. 
 

अमीन मारला गेला नाही, तो शबलवरीला घेऊन गेला हे ऐकून इनामदार शपसाट झाला. त्यानां 
बांदुकीत काडतुसां टाकली. शदवट्या पेटवल्या. अशधक माणसां बरोबर घेतली आशण डोंबाऱ्याची पालां  वढेली. 
सववत्र झडती घेतली. मग शबलवरीच्या बापाला अटक केली. सवव डोंबाऱ्याांना तो म्हणाला, 
 

‘शबलवरी शन अमीन याांना हजर करा. तोपयंत हा म्हातारा वाड्यात कैद राहील!’ हे साांगून तो 
गावात आला. 
 

इनामदार गावाकडे गेल्यानांतर माळ िाांत झाला. कुत्रयाची दांगल हळूहळू मुकी झाली. चांद्र उगवनू 
वर आला. सारा प्रदेि उजाळला. दुधासारखां चाांदणां वषूव लागलां . सृष्टीला रुपेरी रांगाचा मुलामा चढला. शन 
सववत्र शनःिब्दता पसरली. 
 

अमीन आशण शबलवरी डोंगरावर एक उांच जागी बसली होती. शबलवरीनां हळूच बाजूला पाशहलां . 
जवळच अमीन बसला होता. लगेच शतच्या डोळयाांपुढे गल्लीतील अमीन उभा राशहला. त्याची कुऱ्हाड, 
चपळता, लहमत, बळ, हे सारां आठवनू ती भारावली.. शन त्याच्याकडे सरकली शन भावनावि झाली. महापूर 
येताच नदी मयादा सोडते तिी शतची अवस्था झाली. भावनाांचा महापूर येऊन शतने मयादा सोडली, शन 
अमीनला ह्रदयािी कवटाळून धरले. त्याचे हात आपल्या हातात घेऊन ती म्हणाली, ‘माझ्या पायात वीज 
आहे तर या हातात वीज आहे. या हाताांवरून जगातील सारी श्रीमांती ओवाळून टाकावी.’ त्या वळेी शतच्या 
चेहऱ्यावर चाांदण्या लुकलुकत होत्या. 
 

त्या शदवसापासून ती दोघां त्या डोंगरात राहत होती. रात्री पालात जाऊन शमळेल ते खाऊन परत 
येत होती 
 

या दरम्यान अमीनचा कायापालट झाला होता. त्याच्या वठलेल्या मनाला नात्याची िाांदी िुटली 
होती. त्याला मायेचा मुगार आला होता. सुांदर शबलवरी त्याच्यावर मायेचा वषाव करीत होती. शतनां त्याची 
आप्ताची उणीव भरून काढली होती. 
 

रात्रीचा भर ओसरत होता. अमीन जागाच होता. तो गांभीर होऊन येळापूरकडे पाहत होता. 
शबलवरीही जागी होती. 
 

‘कसला शवचार करता?’ शतने शवचारले. 
 

‘उद्याचा –’ अमीन म्हणाला, ‘तू देवासारखी आलीस. मला पदरात घेतलां स. आता तू गेलीस 
म्हणजे मी एकटाच. शिवाय आता येळापूरही मला अांतरलां .’ 
 



‘येळापूर अांतरलां  तरी मी अांतर देणार नाही.’ शबलवरी गांभीर होऊन म्हणाली, ‘मी देवासारखी 
आले. पण आता जाताना हा देव गाढवावर लादून घेऊन जाणार आहे –’ असां म्हणून ती एकाएकी हसली. 
शतच्या िब्दाांनी त्याला स्वगात नेले शन ती पुढे म्हणाली, 
 

‘बाप वाड्यात डाांबला आहे; तो सुटला की आपण जाऊ.’ 
 

तसा अमीन उठला. शबलवरीला घेऊन तळवटाला आला. पालाजवळ येताच म्हणाला, 
 

‘तू पालां  मोडून गाढवां लादून तयार असां. मी बाबाला घेऊन येतो.’ असां म्हणून तो गावाकडे चालू 
लागला. तेव्हा शबलवरी घाबरली. 
 

‘जरा जपून. बांदूक आहे त्याच्याकडे.’ ती ओरडली, तसा अमीन थाांबला. तोच पुन्हा शतचे िब्द 
चडिडत त्याच्याकडे आले – 
 

‘तुम्ही येईपयंत मी जाणार नाही.’ आशण हे िब्द ह्रदयात घेऊनच अमीन वाड्यापढुां येऊन दाखल 
झाला. त्यानां हाक शदली. 
 

‘सुभान्या! दार उघड.’ अमीनच्या हाकेनां वाडा दणाणला. 
 

‘अखेर आला िरण’, असां म्हणत सुभानानां दार उघडलां . 
 

‘ए हुबाला, सकाळी येऊन पाय धर, पळ –’ 
 

‘अमीन, थाांब!’ अमीनच्या हाकेनां जागा झालेला इनामदार चौकटीत येऊन गुरकला. तो चेव येऊन 
पुन्हा ओरडला, ‘शबलवरी कुठां आहे.’ 
 

‘आपल्या घरात –’ अमीन शबथरून उत्तरला, शन इनामदार धावला. त्यानां गपकन अमीनला शमठी 
मारली. लगेचच अमीननां आपली िक्ती एकवटली. अांगाला शबलगलेला इनामदार भरवकन उचलून 
डोकीवर घेतला आशण तसाच एका खोपावर िेकला. खाांबावर आदळून पडलेल्या इनामदारानां कसलीच 
हालचाल केली नाही. अमीन परत शिरला आशण त्यानां सुभानाला एकाच लाथेनां खाली पाडला. तेव्हा 
सुभानानां प्रसांग हेरला. तो खाली पडूनच म्हणाला, 
 

‘ए गाड्या, शजवां मारायची भानगड करू नग, काम साांग बरां.’ 
 

‘शबलवरीचा म्हातारा पाठकुळी घेऊन चल.’ अमीननां त्याला काम साांशगतलां  आशण सुभान्या तयार 
झाला. तोच इनामदार शवव्हळला – ‘सुभान्या, लेका, मला मारलां  की.’ 
 

‘आता मला काही साांग ू नका.’ सुभाना म्हणाला, ‘आदी शबलवरीचां शबऱ्हाड पोचवनू येतो.’ असां 
म्हणून त्यानां तो म्हातारा पाठीवर घेऊन माळ जवळ केला. 



 
बापाला पाहून शबलवरीला आनांद झाला. तो सुभानाच्या पाठीवरून आलेला पाहून ती हसली. शतनां 

पालां  मोडून गाढवां लादली होती. लगेच शतने शनघण्याची सूचना केली. 
 

शबलवरीचा ताांडा पूवेकडे तोंड करून शनघाला होता. माणसां, गाढवां, डुकरां, याांनी मागव भरला 
होता. त्याांचां अस्स्थर जीवन गशतमान झालां  होतां. 
 

अमीन एका गाढवावर बसला होता. आपलां  पागोटां कपाळावर ठेवनू तो ऐटीत शनघाला होता. 
शबलवरी बसलेलां  गाढव त्याचा बाजूनां चालत होतां. ती अमीनकडां पाहून गालात हसत होती. पूवेला प्रकाि 
जागा झाला होता. तो ढगाांचे कोट पाडून शबलवरीकडां येत होता. पहाटेचा शदव्य लाशलमा शबलवरीच्या 
डोळयात एकरूप होत होता. 
 

आशण एका गाढवावर लादलेल्या खुराड्यात कोंबडा बाांग देत होता. 
 

 
  



उपकाराची फेड 
 
शिवारावर सकाळची कोवळी शकरणां तळपत होती. वातावरणात आल्हाद भरला होता. उभ्या शपकाांनी 
गजबजलेला शिवार धुांद झाला होता. कणसातील चीक शपऊन उांडारलेली रानपाखरां स्वच्छ आकािात 
शगरक्या घेत होती. जागोजाग शहरव्यागार झाडाांवर बसून ती शकलशबलत होती. नाचत होती. गात होती. 
 

आशण गावाच्या मध्यभागी असलेला कळस ताल देत होता. माणसाच्या देहात एक आगळी गती 
भरली होती. त्याचां तन, मन शन धन रानात होतां. एकूण एक कष्टाळू माणूस रानात धावत होता शन गाव 
शनजवन होत होता. सवव काही िाांत भासत होतां. 
 

महारवाड्यािजेारच्या चाांभारवाड्यात सामसूम झाली होती. िांकऱ्या चाांभाराच्या दारापुढच्या 
ललबावर एक बगळा आपली मुांडी आपल्या बगलेत मारून एका पायावर उभा राहून पेंगत होता. आशण 
खाली सोप्यात िांकर हातघाईवर आला होता. त्यानां एक पाय सरळ पुढे पसरून आशण एक दुमडून पाठ 
लभतीला लावली होती आशण तो मन्या परटाचां खेटर सरळ करीत होता. आरी, रापी, अस्ती, इांगा ही त्याची 
हत्यारां त्याच्या आजूबाजूला पडली होती. एका परळात सळाचां भेंडोळां  मुरत होतां. नुकतीच आणलेली 
कातड्याची घडी सोप्यात दरवळत होती. घरात चहा कढत होता. त्यामुळे त्याच्या अांगात भलतीच चपळाई 
शिरली होती. तो परटाच्या खेटराला उलटांपालटां करीत होता. 
 

आशण लकशचत अांतरावर उपलाणी बसलेला मन्या परीट िांकऱ्याच्या हातातील आपल्या खेटराकडां 
टक लावनू पाहत होता. त्या खेटराबरोबर त्याची नजरही उलटीपालटी होत होती. मन्या परटाचा उभ्या 
गावावर दरारा होता शन त्याच्या बोलाला मोलही होतां. बेचाळीसपासून तो पुढारी म्हणूनच त्या गावात 
शमरवत होता. आशण असला पुढारी आपला मतैर म्हणून िांकऱ्या चाांभार भलताच चढला होता. 
 

बाजूला एका लाकडाच्या ओांडक्यावर बसून लखू माांग चाांभाराकडे पाहत होता. त्याच्या 
पायताणाचा पणा उपसून शनघाल्यामुळां  त्याचा खोळांबा झाला होता. आशण िांकऱ्याचां काम सांपत नव्हतां. 
 

िांकर चाांभार हातानां खेटर नीट करीत तोंडानां बोलत होता. बोलण्यात याची बरोबरी करणारा 
माणूस त्या गावात नव्हता. वषात चारसहा मशहने मुांबईत राहून हा चाांभार भलताच ‘िाणा’ म्हणून या गावात 
ख्याती पावला होता. तो शदल्लीपासून तो चामड्याच्या बाजारापयंत सवव शवषयाांवर बोलत होता. शवनोद 
करीत होता. हासत होता शन परीट व माांग याांना हसवीत होता. 
 

इतक्यात मळू महार पायाच्या अांगठ्यात पायताण धरून ओढीत आला. त्याला पाहून िांकऱ्या 
म्हणाला, 
 

‘का? घोडां मरगळीला आलां?’ 
 

‘हो, आांगठा तुटला गा’ असां म्हणून मळूनां बैठक मारली. मग िांकऱ्यानां परटाचां खेटर परटाकडां 
सरकवनू सळ ओढला, एक आरी घेतली आशण तो सळ व ती आरी मळूकडां िेकीत तो म्हणाला, 
 



‘हां, घ्या ह् े सामान शन करा नीट पायतान.’ सळ आशण आरी घेऊन मळू आपलां  पायतान साांधू 
लागला. तसा लखू माांग पुढां सरकत म्हणाला, ‘मला बी देगा, पणा उपसलाय –’ 
 

‘वाईच कड काढ.’ िांकऱ्या आांग मोडीत म्हणाला, ‘माझ्यापािी आरी हाय एक शन मागता दोघां. 
किी बरां देऊ? पाळीपाळीनां घ्या; न्हाय तर म्हमईच्या भाांडणावानी हातांच भाांडण लागांल हो –’ असां म्हणून 
तो मोठ्यानां हसला. माांगा–महाराच्या खेटराला हात लाव ू नये हा शरवाज िांकऱ्याही काटेकोर पाळीत 
होता. मग तो कुठां आरी टोचावी, कसा सळ ओढावा हे मळूला दुरूनच साांग ूलागला. 
 

मळू पुढां पाहत आपलां  काम करीत होता. तो कोणािीच बोलत नव्हता. परांतु िांकऱ्याला गप्प 
बसवलां  नाही. त्यानां खाजवनू खरूज काढली. तो परटाला वळून म्हणाला, 
 

‘म्हाराचां बी घसारलां  बरां –’ 
 

‘त्ये रां कसां?’ मळूनां सळ ओढीत शवचारलां . आशण िांकऱ्या म्हणाला, 
 

‘त्येनी सशमतीला मतां देऊनिान काांग्रीसाला पाडलां .’ 
 

‘एक गोष्ट बोलू?’ मळूनां आरी टोचीत शवचारलां . 
 

‘हो हो, बोल की –’ िांकऱ्यानां टकुरां खाजवलां . 
 

‘चाांभाराला टाक्यागशणक बुद असती अिी एक म्हण हाय –’ मळू शचडक्या सुरात म्हणाला, ‘पण 
तुला चाांभार असून एक बी न्हाय –’ 
 

‘माझ्या टकुऱ्यात न्हाय आलां !’ िांकऱ्यानां नकाराथी मान हलवली. आशण मळू म्हणाला, ‘अरां 
काांग्रीस पडली ह्ात तुझ्या बाचां काय गेलां?’ 
 

‘तसां नव्हां,’ िांकऱ्या चाचरत म्हणाला, ‘आपून गरीब शचलटानां हत्तीवर गाड्या खेळणां बरां न्हाय-’ 
 

‘आरां मग ते हत्ती पडला रां कसा? बोल?’ मळूला चीड आली. त्यानां बोल या िब्दावर जोर शदला. 
त्याबरोबर िांकऱ्या पेकाट खाजव ू लागला. त्याचा चेहरा खरवकन उतरला. बोलण्यात ख्याती पावलेला 
िांकर भईुसपाट झाला. परीट शन लखू माांग गांभीर होऊन िांकऱ्याकडां पाहू लागले. 
 

एवढ्यात चहा तयार झाला. िांकर घरात गेला आशण चहा शपऊन पुन्हा बाहेर आला. त्याला हुिारी 
आली. त्यानां देवळीत ठेवलेल्या खास कपात लखूला चहा शदला आशण तो मळूला म्हणाला, 
 

‘वाईच चहा घेनार का?’ 
 



‘मी चाांभाराचा च्या पीत न्हाय.’ हातातली आरी परत िेकत मळू म्हणाला आशण िांकर शचडला. तो 
आपल्या शमश्या सािसूि करीत म्हणाला, 
 

‘मानानां पान खावां असा वडलाांचा बोल हाय.’ 
 

‘पण िरेडावाणी पाला खाऊ नये असा माझा बोल हाय.’ मळूची नाकपुडी थरारली. ती पहाताच 
िांकर गुरकला, 
 

‘म्हांजी काय?’ 
 

‘म्हांजी वासरात लां गडी गाय–’ 
 

िांकऱ्याला मळूचा राग आला. परांतु मळूची वयोमयादा आडवी आली म्हणून तो गप्प बसला आशण 
तोंड आवरून िाांतपणे म्हणाला, 
 

‘असा शतड्यात का बोलतोस?’ 
 

‘माझां बोलणां सरळ हाय.’ मळू म्हणाला, ‘तू माझा चहा शपनार का?’ 
 

‘त्ये कसां बरां जमांना? तू म्हार शन मी चाांभार –’ 
 

‘मग आम्हीच तुझा चहा का प्याचा?’ 
 

‘साऱ्याांनी आपापल्या पायरीनां वागावां.’ िांकर म्हणाला आशण मळू थोडां पुढां सरकून बोलला, 
 

‘तुझी कां ची पायरी? चल नाव घे.’ 
 

‘तू आमची बरोबरी करू नगां.’ िांकऱ्या म्हणाला, ‘तुमी ढोरां ओढता, कातडी काढता....’ 
 

‘आनी ती कातडी शचलशबलून तू सांसार करतोस शन वर बेंबीला थुांका लावनू बामन....’ 
 

‘अरां मग आम्ही म्हाराचां खावां का काय?’ 
 

िांकऱ्या रडकुां डीला आल्यासारखा मध्येच ओरडला, ‘अठरा पगड जात देवानां केलीया, आशण 
आमी तुमास्नी सळ शन आरी देतो त्योच उपकार माना, इसरू नगा....’ 
 

‘न्हाय इसरत.’ मळू चटकन उठला शन म्हणाला, ‘तुझा सळ शन आरीचा उपकार िेडूनच मी मरांन’ 
असां म्हणून तो वाटेला लागला. िांकऱ्या चाांभार त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडां टक लावनू पाहत राशहला. 



परीट शन लखू माांग याांनी चाांभाराकडां पाशहलां  आशण चाांभार लाजला. दुःखी झाला. तो परटाकडां वळून 
हळूच म्हणाला, ‘म्हारानां माझा अपमान केला.’ 
 

मळू महार आशण िांकर चाांभार या दोघाांच्या आयुष्ट्यात तो शदवस मोठा आणीबाणीचा ठरला. त्या 
शदवसापासून ते एकमेकाांिी बोलत नव्हते. समोरासमोर कधी येत नव्हते शन आले तरी शदिा बदलून चालत 
होते. त्याांच्या मनात िब्दाांच्या जखमा शचघळत होत्या. काट्यानां कुरूप व्हावां तसां दोघाांच्या काळजातच 
कुरूप केलां . 
 

‘सळ शन आरी देतो ह् ेउपकार मान.’ हा िांकऱ्याचा बोल मळूच्या काळजात रुतून बसला होता 
आशण ‘कातडी शचलशबलून सांसार करतोस शन वर बेंबीला थुांका लावनू बामन...’ ही मळू महाराची शडरकी 
िांकऱ्याच्या वमी लागली होती. 
 
 

ते सुगीचे शदवस गेले. पुन्हा साऱ्या जशमनी उघड्या होऊन उन्हां खात पडल्या. पुन्हा पावसाळा 
तोंडावर आला. नगारे वाजवनू वदी शदली शन मेघराजाांची स्वारी भतूलाकडां शनघाली. मृग नक्षत्र शनघालां . 
काळया धरणीनां सुांदर शहरवी िाल पाांघरली. शतच्या मस्तकी अनांत जातींची शन रांगाची रानिुलां  डोलू 
लागली. एखाद्या लाजऱ्या बाईप्रमाणां ती भानावर आली. डोंगराचां वैभव वाढलां . माळावर रेिमासारखे 
करड झळझळू लागले. भसु्कटाप्रमाणे शचलटां शभरशभरू लागली. सववत्र सुरवांट वळवळू लागले. आशण मग 
हळूहळू त्या सुरवांटाांची िुलपाखरां होऊन माळानां उडू लागली. सववत्र आनांद भरला. 
 

पण त्याच दरम्यान गावची गुरां शचपळू लागली आशण एकाएकी िरां सुजून ती बसू लागली. त्या 
गावात जनावराांचा रोग शिरला शन हाहाकार उडला. पशहल्या दणक्यात िांकऱ्याची म्हैस आजुरली, 
दुसऱ्याच शदविी शतनां डोळे वटारून जीव सोडला आशण एकदम िांकऱ्याच्या डोळयापुढां मळू महार उभा 
राशहला. तो तसाच लगबगीनां महारवाड्यात गेला. 
 

मळू उन्हाला पाठ लावनू बसला होता. त्याला िांकऱ्या म्हणाला, 
 

‘मळू नाना, माझी म्हैस मेली, चल.’ 
 

‘चल कुठां?’ मळू िाांतपणे म्हणाला, ‘मी येऊन काय तुझ्या म्हिीला शजती करणार हाय?’ 
 

‘तसां नव्हां – आता बघ, चल की –’ चाांभार चाचरला. 
 

‘त्या मेल्या म्हिीला बघून मल काय शमळणार?’ 
 

मळू महाराच्या बोलण्याचा रोख कळताच िांकऱ्यानां परटाचां घर गाठलां  आशण मग दोघाांनी गाव 
उठवलां . 
 



‘म्हारां चढली लेका-चला’, ‘म्हारास्नी आता गाव शदसांना –’ ‘आरां चला की म्हारुडा द्या िुां कून’ 
असे कैक दगड मारून मन्या परटानां आग्या मोहोळ उठवलां . परटाच्या पुठ्ठ्ठ्यातील पोरां शदसेल ते घेऊन 
महारवाड्याकडे धावत शनघाली. 
 

गण्या गुरवानां ते पाशहलां  आशण त्याला चेव आला. त्यानां काखेतील लिग तोंडाला लावनू िुां कलां . 
 

त्याबरोबर एकूण एक माणसू बाहेर पडला आशण त्या लोंढ्यात शमसळून महारवाड्याकडां शनघाला. 
सवांच्या िवेटी चावडीत खबर गेली आशण रांगू पाटील उपरणां झटकत धावत शनघाला. दांगल पार 
महारवाड्याजवळ आली ती आरडाओरड ऐकून मळू थळात आला. 
 

तेव्हा हातात काठी घेऊन पांजी आखडून परीट कोकरासारखा उड्या घेत येताना शदसला. त्याच्या 
मागां ि-ेदोनि ेपोरां पळत होती. त्याांना पाहून मळू आडवा उभा झाला शन मोठ्यानां ओरडला, ‘शतथांच थाांबा. 
म्होरां येऊ नगा.’ 
 

त्याबरोबर सववच अचाकले. परीट गपकन थाांबून म्हणाला, 
 

‘जीव पायजे असांल तर मागां सर....’ 
 

‘मला नगां जीव. कां टाळा आला त्येचा.’ मळू नाक िें दारून म्हणाला, ‘काय भानगड हाय?’ 
 

‘मी म्हारुडा पेटवनार हाय.’ परीट गुरकला. 
 

‘तू नगां पेटव.ू मीच पेटवतो.’ मळू ओरडला, ‘पर काय झालां  त्ये आदी साांग.’ 
 

मळूच्या बोलण्यानां परीट पेचात आला. तो शवचार करीपयंत सारा गाव थळीत येऊन दाखल 
झाला. काय प्रकार आहे तो समजून घेऊ लागला. ‘आरां काय झालां?’ असां जो तो खेकसू लागला. 
एवढ्यात परटाला मागां सारून रांग ूपाटील पुढां आला शन म्हणाला, ‘मळू, काय भानगड हाय कळू दे की –’ 
 

‘भानगड काय न्हाय.’ मळू म्हणाला. ‘परीट म्हारुडा जाळाय आलाय.’ 
 

‘काय रां मन्या, काय झालां?’ पाटलानां रोखून पाहत शवचारलां . आशण नाक िुगवनू परीट म्हणाला, 
 

‘िांकऱ्याची म्हस मेलीया शन म्हारां ती ओढीत न्हायती. असली म्हारांच नगां आमास्नी....’ 
 

‘आरां कुनाची बी घरां कुनी जाळाय हातां काय मोगलाई हाय व्हय?’ पाटील शबथरून म्हणाला आशण 
भरवकन गावात दोन तट पडले. परटाशवरुद्ध गावाचा कल शिरला. त्यामुळे परीटही पेटला शन ओरडला, 
 

‘मला िासावर चढवा. मी मागां हटनार नाय हो ऽऽ’ 
 



‘आरां तू सतरा वकत िासावर जा. पण त्या िांकऱ्या चाांभाराच्या मेलेल्या म्हिीपािी गाव ढाणकाला 
देऊ नग.’ पाटील परटापेक्षा दुप्पट आवाज चढवनू ओरडला आशण एकदम सारा गाव परटावरच उलटला. 
त्याबरोबर परटाची माणसां एक एक नाहीिी झाली. गदीतून ती डोळा चुकवनू सरकली शन मन्या एकटाच 
त्या गावाबरोबर तांडू लागला. तो म्हणाला, 
 

‘मग गावची मेल्याली ढोरां कोन वढणार गा?’ 
 

‘त्येची तुला का पांचात?’ पाटील म्हणाला, ‘तुझ्या गोठ्यात िपूेट न्हाय शन का वळवळ करतोस?’ 
 

इतक्यात िांकऱ्या गदीतून पुढां आला. त्यानां हात जोडून शवचारलां , 
 

‘माझी म्हस म्हारां वढीत का न्हायती? इचारा. पायतानाचा आांगठा तुटला की त्येस्नी चाांभार 
शदसतो. येरवी शदसत न्हाय.’ 
 

‘का शदसां न्हाय? शदसतो की!’ मळू म्हणाला, ‘आांगठा तुटला की तू सळ शन आरी देतोस.’ 
 

‘हो होऽऽ’ चाांभार मध्येच ओरडला, ‘देतोच की –’ 
 

‘मग थाांब तर –’ असां म्हणून मळू घरात गेला आशण आरुसां आशण कावडनी घेऊन आला. ती ढोरां 
ओढण्याची अवजारां चाांभारापुढां ठेवनू पुन्हा म्हणाला, ‘एकदा सळ आशण आरीं देऊन त्वा माझ्यावर उपकार 
केलास, आता ह् ेआरुसां शन कावडणी देऊन मी त्या उपकाराची िेड करतो. ह् ेघेऊन जा शन वढ आपली 
म्हस.’ 
 

चाांभार कावडण्याकडे डोळे िाडून पाहत म्हणाला, ‘कावडणां शन आरुसां नेऊन मी काय करू 
याचां?’ 
 

त्यावर मळू म्हणाला, ‘सळ शन आरी घेऊन म्या जसां केलां , तसां तू बी कर. जमांल. जा.’ 
 

मळूचे ते बोलणां ऐकून सारा गाव हासला. मळूच्या मनातलां  दुःख सवांना उमजलां  आशण आपल्या 
काळजातील ती जखम भरून आल्यासारखां मळूला वाटलां . मन्या परीट खजील झाला. 

 

 
  



इरेनां गाढव खाल्लां 
 
‘माणसानां इरेनां जगावां. एवढांच नव्हां तर माणसानां इरेनां गाढव बी खावावां.’ तुकाचे हे ब्रीदवाक्यच असे. 
आशण एकदा त्यानां ते गाढव खाल्लां. 
 

हा तुकाराम कोणी पुरातन सांत तुकाराम नव्हे. हा तुका एक ितेकरी तुका आहे. घरात बारा एकर 
जमीन. म्हणजे सवव आळीतील लोकाांपेक्षा जास्त. त्यात तुकाची उठबस गावातील बड्या लोकाांत असायची. 
म्हणजे ज्याांच्या घरात िकेडो एकर जमीन असून ते स्वतः जमीनदार आहेत, जे राजेिाही थाटात राहतात, 
आयते बसून खातात; ज्याांच्या घरी टोळकीच्या टोळकी बसून चकाट्या शपटतात, जे लोक दारू, गाांज्या ही 
व्यसने म्हणजे एक भषूण मानतात, आशण सहज जरी बोलायचे झाले तरी ‘ए, तुझ्या पायाचां कां डकां च 
पाडीन!’, ‘तुझ्या बरगड्या उपसून काढीन!’ असे गुमीत बोलतात, अिा लोकाांत तुका रोज बसत होता. 
शिवाय, तो स्वतः मूळ दशक्षण सातारचा. मग काय कमी? जे असायचे ते भरपूर होते. शमश्याांचे तराटच्या 
तराट, िुभ्र पटका, दोन टाांगी पांजी, नेहरू सदरा, हातात िरिी कुऱ्हाड. तो चालताना एखाद्या 
राजासारखा चालायचा. 
 

घरात तो आशण त्याची म्हातारी आई. त्यामुळे तो बेपवा असे. 
 

आळीतील सवव लोक त्याला जमीनदार म्हणत, त्यामुळे त्याला अशभमान वाटे. अांगावर मूठभर माांस 
चढल्यासारखे वाटे. तो आपली जमीन दुसऱ्याला खांडाने वाट्याने देत होता. त्यामुळे त्याला सवव काही 
आयते शमळत होते. त्याच्या अांगाला माती लागत नव्हती. 
 

आशण त्याचे शमत्रसुद्धा मोठी औषधी माणसां होती. त्यापकैी एक आबाजी. तो िरीराने शकडशकडीत 
होता. त्याची मान बगळयासारखी होती. तो सदा झोके घेत असे. तो जनावराांच्या दलालीवर आपले सवव 
चालवत असे. खोटे बोलण्यात तो साऱ्या गावात चढ होता. त्याला गाांजा ओढल्याशिवाय बोलताच येत 
नसे. 
 

दुसरा बांडू हा गाांज्याने खांगनू गेला होता. तो नेहमी म्हणे, ‘गाांजा व माांस या दोन वस्तूांवरच हे जग 
चालतां. ह्ा वस्तू जर नसतील तर जगाचे पाय लुळे पडून ते पाण्यात म्हैस बसल्यासारखे बसेल. ‘आशण तो 
पटाईत चोरही असे. पण गाांज्या ओढल्याशिवाय त्याला काहीच करता येत नसे. ‘गाांजा ओढून आपण 
एखाद्याच्या डोळयातलां  काजळ देखील काढू’ असा त्याचा दावा होता. 
 

शतसरा बाळू महार. हा क्षयाने जजवर झाला. त्याच्या तोंडावर सदा मढ्याची अवकळा आलेली 
होती. तो जातीने महार गडी. परांतु काम गवांड्याचे करीत होता. त्याला दोन मुले होती. पण तो आपली सवव 
कमाई गाांज्यात घाली. त्यामुळे त्याची बायको रोज त्याच्या मरणाचीच वाट पाहत असे. 
 

आशण ही सवव इरसाल माणसां तुकाच्या गळयातील ताईत होती. तो रोज त्याांना जमवनू बसे. तो 
त्याांना चहा, गाांजा, शबड्या परुवी. ते सवव इतकी गाांजा ओढीत की सारां घर धुराने भरे. चुलीपुढां म्हातारीला 
गुांगी येई आशण पाखडीतील उांदीरसुद्धा बेिुद्ध होऊन त्याचा कडेलोट होई. 
 



एकदा या शबलां दर लोकाांची बैठक बसली होती. चहाचे पाणी सळसळत होते. म्हातारी चूल िुां कीत 
बसली होती. 
 

आबाजीने डाव्या तळहातावर उजवा तळहात ठेवनू मध्ये गाांज्याची कळी शपळली, क्षणभर त्याचे 
अांग थरारले. त्याने एक दीघव धाप टाकली. शचलीम भरली, आशण ती त्या चौघात शिरू लागली. 
 

‘खरां साांग ूका तुकाराम, तुम्ही-तुम्ही आता लगीन करा.’ आबाजीनां सुरुवात केली. 
 

‘हो, हो खरांच करा - झकासपैकी.’ बांडूनेही टेकू शदला. 
 

म्हातारीने कान टवकारले, ती मागां शिरली. ‘खरांच आबाजी, टाका एवढां करून. घ्या पदरात 
आता. कुठवर दळून - मळून भाकरी करून घालू मी? बघा एखादी कसलीबसली पोरगी आशण टाका 
करून. घ्या एवढां पुन्य बाांधून.’ म्हातारी वैतागून म्हणाली. 
 

‘कसलीबसली का? तुम्हा आणाल एखादां भतू - पण ते मला परवडणार न्हाय हो, साांगून ठेवतो. 
बायको करीन तर शिकलेली.’ तुका शबथरून म्हणाला. 
 

‘मग तुमचां म्हणणां काय?’ बाळूने धुराचा लोट सोडीत शवचारले. 
 

‘माझां म्हणणां साांग?ू बायकू पाईजी शिकल्याली. माझ्या घराण्याला िोभली पाइजी. मला हुांडा बी 
शमळाला पाइजी. आशण ती बायकू नाांदली पाइजी. हो, न्हाय तर हळकुां डाच्या गळयात िळेकुां ड बाांधाल शन 
मला मापटां ठोकावां लागांल.’ तुका म्हणाला. 
 

‘म्हणजी आम्ही करू ते वाईट करू असां तुम्हाला वाटतां?’ आबाजीने आपली शगधाडासारखी मान 
पुढे करून शवचारलां .’ 
 

‘अवां, आम्ही गाांज्या ओढतो आशण बरळत बसतो असां समजू नका. काय हो बाळूबा?’ बांडूने शडवचून 
म्हटले. 
 

‘हो हो. आम्हाला जर लढाईत भती केलां  तरी बी आम्ही तोिखाना चालव.ू बांदुकीचा नेम करू. 
लढू. एखादा गड सर करू!’ बाळू ठसका देत म्हणाला. 
 

‘आशण तुमचां लगीन आम्हाला करता येणार न्हाय म्हणता?’ आबाजीने धूर सोडून प्रश्न केला. 
 

‘का गाांज्या ओढल्यावर माणसू शपसाळल्या कुत्रयावाणी भुांकतां असां तुम्हाला वाटतां?’ बाळूने शचडून 
शवचारले. 
 



‘तसां न्हवां – मी यांदा घर बाांधणार हाय. भवतांनां कुसब बाांधणार हाय. आड काढणार हाय. म्हणजे 
देिमुखाच्या वाड्यावानी समदां करणार हाय. तवा चाांगली पोरगी बघा म्हांजी झालां .’ हषवभशरत होऊन तुका 
म्हणाला. 
 

म्हातारी ऐकत बसली होती. 
 

बाहेर सवव काही अांधारात गडप होत होते. सवव घरात शदव ेशमणशमणत होते. मधून मधून कुत्री भुांकत 
होती. तुकाच्या घरी लग्नाचा बेत चालला होता. 
 

‘मग आबाजी, कवा जाता नवरी बघाया?’ म्हातारी म्हणाली. शतला लग्नाची घाई झाली होती. 
 

‘आमचां काय? आम्ही सकाळ शनघतो. पण तुमचा बेत साांगा. पैसापाण्याचा बांदोबस्त हाय न्हवां?’ 
बाळूने धूर शगळत शवचारले. 
 

‘पैिाची काळजी करू नका. तुम्ही नवरी बघा. मी पैसा कुरीनां पेरीन.’ तुकाने गुमीत साांशगतले. 
 

‘मग काय, आम्ही उद्याच शनघतो!’ आबाजी म्हणाला. 
 

‘बायकू झ्याक बघा. शिकल्याली; शन जाताना भाड्यानां गाडी घेऊन ऐटीत जा.’ तुका म्हणाला. 
 

रात्र बरीच झाली होती. उद्याच नवरी िोधायला जायचे नक्की करून बैठक बरखास्त झाली. 
 
 

तो कार्षतकाचा मशहना होता. थांडी मी म्हणत होती. तुकाच्या घरात लग्नाची घाई सुरू झाली होती. 
सकाळी भल्या पहाटे तुकाच्या दारात बैलगाडी जुांपून उभी होती. घरात गाांजाची शचलीम शिरत होती. 
 

गाांज्या ओढून आबाजी, बाळू, बांडू धुांद झाले. त्याांचे डोळे तारवटले. ते सवव जण गाडीत बसले. पण 
आबाजीला गाडीत चढताच येईना. तुकाने त्याला वर चढवले. 
 

‘आबाजी, तुझ्या काखेत हे काय?’ तुकाने शवचारले. 
 

‘हा मास्तरशगरीची दाखला. नवरीला दाखवाय.’ आबाजी म्हणाला. 
 

‘नवरीला दाखवाय का?’ तुकाने प्रश्न केला. 
 

‘असां केल्याशिवाय शिकल्याली नवरी किी शमळणार?’ आबाजीने खुलासा केला. 
 

गाडी चालू लागली. सववत्र सामसूम होती. गाडी गावपाांदीनां गावदरीला आली. पाांदीच्या वरल्या 
बाजूला येताळाचां देवस्थान आशण स्मिान होतां, शतथां गाडी थाांबली. अांगावर घेतलेल्या घोंगड्यानां आबानां 



हात जोडून देवावर भार घातला. तो म्हणाला, ‘येत्ताळबा राजा, काम िते्त होऊ दे. तुला तोळाभर गाांज्या 
जाळीन.’ आबानां नवस केला शन गाडी पुढां शनघाली. 
 

त्याांनी सवव कऱ्हाड तालुका पालथा घातला आशण िवेटी कृष्ट्णा नदीच्या काठी एका गावात नवरी 
ठरवनू मांडळी परतली. 
 

तुका दारातच उभा होता. ‘काय? काम िते्त?’ तुकानां घाईघाईने शवचारले. 
 

‘ईच्याभना, आम्ही जाऊन काम िते्त होणार न्हाय? मग आम्ही माणसां हाय का मुांगूस?’ आबाजीने 
शमिीवर ताव देत उत्तर शदले. ते शतघेही मोठ्या शदमाखात घरात शिरले. 
 

‘काम िते्त झालां  न्हवां? मग देव पावला!’ तुका उद्गारला. 
 

‘अन् तुकाराम, मी आज बारा वरसां ढोराांचा बेपार करतोय. म्याां आजपावतर हजारो रेडकां  
वाांद्र्याला इकल्यात आशण एक नवरी पटवता येणार न्हाय व्हय?’ आबाजी जोरात गुरकला. म्हातारीला 
आनांद झाला. घरात एकच धाांदल झाली. चहाला पाणी चढले, गाांज्याची शचलीम भरली गेली. 
 

‘हे – शकती शिकलीया नवरी? आनी शतचां वय काय? हुांडा शकती, आनी शदसायला चाांगली हाय 
का?’ तुकाने प्रश्नाांची सरबत्ती सुरू केली. 
 

‘हुांडा िांभर रुपये. पोरगी मराठी सा यत्ता झालीया. नाकाडोळयानां रसरसीत हाय. वय सोळा-
सतरा असांल. आक्िी खुडून घ्यावी अिी िैनाबाज हाय.’ आबाजीने ठसकत ठसकत साांगून टाकले. 
 

‘पोरीचां काय इचारताय? नुसती हरणावाणी हाय. शतचां डोळां  नुसतां टपटपत्याती.’ बांडूनां आपलेच 
डोळे वटारून दाखवत म्हटले. 
 

तुका शमटक्या मारीत ऐकत होता. आता आपण शिकलेली बायको करणार, मग सवव काही 
इनामदारी थाटाने होणार, लोक आपली तारीि करणार! त्याला आनांद झाला. 
 

‘पण ती नाांदणार का?’ तुकाने मध्येच िांका व्यक्त केली. 
 

‘शतचा देव नाांदल. तुम्ही आपली तयारी करा.’ आबाजीने साांशगतले. 
 
 

तुकाने दोन तुकडी गहाण टाकली आशण लग्नाची तयारी केली. शतथी ठरल्या. दारात माांडव 
घातला. तुकाचे लग्न झाले. नवरी नाांदाय आली. म्हातारीला भारी आनांद झाला. 
 

तुकाने ईषनेे शिकलेली बायको केली. परांतु त्याचे मन त्याला खाऊ लागले. बायको शिकलेली, 
आपण अडाणी. जर हे शतला समजले तर वाईट होईल. ती आपल्याला हसेल. आपण नुसता नाांगरगट्या 



असून आबाजीने तर शतला आपण शिकलो आहे असा दाखला दाखवला आहे. जर शतला समजले तर मग 
काय होईल? आपला मोठा अपमान होईल. ती आपणाला कस्पटाप्रमाणे समजेल. 
 

तुका शवचार करीत होता. तो पाखरासारखा झुरत होता. तो िार कमी बोलत होता. आपली भाषा, 
आपले अडाणीपण शतला कळू नये म्हणून सदा स्तब्ध राहत होता. 
 

एकदा त्याच्या बायकोने त्याला एक काडव शदले. ते शतच्या माहेरचे होते. तो गडबडला. त्याला 
चरका बसला. आपण अडाणी आहोत हे शहला नक्कीच समजले असून मुद्दाम शहने आपणाला हे काडव शदले 
आहे, असा त्याचा समज झाला. तो मनात चरिडला आशण बाळूची गाठ घेऊन त्याने त्याला सवव साांशगतले. 
 

‘बाळू, गड्या बरां झालां  न्हाय.’ तुका म्हणाला. 
 

‘का? काय झालां ?’ बाळूने शवचारले. 
 

‘ईच्याभनां घसारवाल्यानी वाटतांय.’ तुका म्हणाला. 
 

‘आरां, पर झालां  तरी काय?’ 
 

‘भानगड वाढत चाललीया.’ तुकाने तक्रार केली. 
 

‘कसली रे भानगड? साांग की.’ 
 

‘काल माझ्या सासऱ्याचां कारीट आलां , आनी बायकूनां त्ये मला शदलां  शन म्हनली वाचा.’ 
 

‘मग रां काय केलांस?’ 
 

‘मग काय करणार? रडायच्या बेतात आलो आशण थोबाडीत मारल्यावानी गप्प बसलो, झालां .’ 
तुका दुःखी होऊन म्हणाला. 
 

‘मग म्होरां काय?’ बाळूने शवचारलां . 
 

‘आता म्होरां काय? माझा अपमान झाला. माझ्या हुद्यात बाण लागला. शिकल्याली बायकू करून 
कोलदाांड्यात अडकलो मी.’ तुकाने मनातील िल्य साांशगतले. 
 

‘हे बघ, तू शतचा नवरा हायस.’ बाळू म्हणाला. 
 

‘मग काय करू?’ तुकाने शवचारले. 
 



‘माझ्या बापानां टोपलां भर गाांज्या ओढली आशण माझ्या आईला मुसळानां बडवली. तवा बायकोचां 
लई लाड करू नये. आनी तुकारामाने अभांगात साांशगतलांय. ‘पायाची वहान पायी बरी!’ बाळूनां तुकाराम पुढे 
करून उपदेि केला. तुका उठून घरी आला. 
 

जेवणवळे झाली होती. आळीतील लोक जेवणाच्या तयारीत होते. तुकाच्या बायकोने जेवण वाढले. 
पाण्याचा ताांब्या भरून आणून ठेवला. आशण तो ठेवताना साांडले. तुकाला राग आला. तो एकदम भडकला. 
 

‘ए, असली हुबलाक वागणकू माझ्या घरात खपणार न्हाय.’ तुका डोळे वटारून गुरगुरला. घरात 
वातावरण तांग झाले. 
 

‘साांडलां  असांल पाणी. साांडू दे.’ म्हातारी म्हणाली. 
 

तुकाची बायको भेदरून कोपऱ्यात उभी राशहली. हे असे काय झाले आहे हे शतला मुळीच कळत 
नव्हते. 
 

‘साांडलां  असांल पाणी? पण का साांडलां?’ तुका शचडक्या आवाजात ओरडला. घर गजवले. म्हातारी 
नरमली. शतलाही आियव वाटले. 
 

‘जाऊ दे. साांडू दे – मग का जीव घ्यायचा हाय शतचा?’ म्हातारी समजावणीच्या स्वरात म्हणाली. 
 

‘हो, हो, मी नवरा हाय. मी जीव बी घेईन. तुला ठावां न्हाय का, मी इरेनां वागणार माणूस हाय त्यो? 
गावातल्या मोठ्या लोकाांच्या बायका किा गोगलगाईवानी वागत्यात, आनी ही आपली नाकापरीस मोती 
जड होतीया!’ तुकाने म्हातारीवर डोळे वटारून साांशगतले. बायको सिाप्रमाणे भेदरून थरथर कापत होती. 
 

‘होईल बेताबेतानां, अजून नवां हाय!’ म्हातारी म्हणाली. 
 

‘काय बेतानां होईल? तू आमच्यामधी पडू नकां !’ 
 

‘मग काय मी जाऊ इथून? घेतोस शतचा जीव?’ म्हातारी शचडली. 
 

‘हो हो, घेतोच बघ!’ 
 

‘घे बघ ूकसा घेतोस ते!’ म्हातारी गुरकली. 
 

तुकाने दाांडके काढले आशण बायकोला बडवायला सुरवात केली. घरात बोंबाबोंब सुरू झाली. 
म्हातारी ओरडू लागली. 
 

त्या शदवसापासून रडारडी त्याच्या घरात मेढच मारून बसली. आळीतील िजेारीपाजारी तुकाच्या 
भाांडणारा कां टाळून गेले. 



 
ही बातमी तुकाच्या सासऱ्याला समजली आशण तोही एके शदविी आला आशण ‘चार रोज माहेरी 

नेतो’, असे म्हणू लागला. 
 

तुकापढेु दुसरा पेच शनमाण झाला. जर बायको माहेरी गेली तर शतकडे सवव लोकाांना साांगेल की, 
आपला नवरा अडाणी असून आपल्याला रोज मारतो. मग शतकडेही आपली अब्र ू जाणार. आता काय 
कराव?े 
 

िवेटी सासऱ्याला साांशगतले, ‘तुमची मुलगी येत असेल तर घेऊन जा.’ परांतु ती तयार झाली आशण 
तुकाचे डोके शिरले. पुन्हा घरात बोंबाबोंब सुरू झाली. दारात लोकाांनी गदी केली. 
 

‘मी इनामदाराचा बच्चा हाय - आनी मला शबन इचारता जातीस?’ तुका रागाने लाल होऊन 
ओरडत होता. 
 

‘अरां तुका, का माांजराच्या शपल्लावाणी कळवांड करीत बसलायास?’ एका िजेाऱ्याने शवचारले. 
 

‘इच्याभना, उगाच धूमिान घातील बसला झालां .’ शतसरा म्हणाला. 
 

‘ए, का मारामारी करीत बसलायस?’ 
 

‘का म्हांजी? जवा तवा कुदराांडपणा करतीया!’ तुका धापा टाकीत म्हणाला. 
 

‘अरां पर अवलगामी लागलां  शतला तर मरांल.’ 
 

‘मरू द्या. म्हैस घेतली शन रोगानां मेली म्हणीन.’ तुका गुरगुरला. 
 

‘अरां, पर िािी जािील की!’ 
 

‘सतरा वकत िासावर जाईन. तुम्ही नका मला साांग.ू जावा बरां आपल्या घरला!’ तुका शबथरून 
म्हणाला. 
 

‘अरां बघताय काय? तकडां आबाजीच्या दारात पावन्यानां िास घेतला! पळा.’ एका पोऱ्याने वदी 
शदली. 
 

लोक शतकडे धावले. शजकडे शतकडे मुांगीच्या शरवणासारखे माणूस शदसू लागले. लोक आबाजीच्या 
दारात जाऊन पाहातात तो तुकाच्या सासऱ्याने दारातील ललबाला दोर लावनू त्यात मान अडकावनू शदली 
असून आबाजी घामाघनू होऊन त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
 



कोणीतरी झाडावर चढून िास कापून पाहुण्याचा जीव वाचवला. त्याची मान मोकळी केली. 
त्याला पाणी पाजून िुद्धीवर आणले. 
 

‘मला मरू द्या. मी शजवांत म्हणून परत जाणार न्हाय. ह्ा आबाजीनां माझ्या पोरीचां वाटुळां  केलां . मी 
इथांच मरणार.’ तुकाचा सासरा ओरडून साांगत होता. 
 

‘अरां पण तुमचां म्हणणां तर काय ते कळू द्या!’ एकाने शवचारले. 
 

‘माझी पोरगी माझ्या मागनां पाठवा.’ 
 

पुनः लोक परत धावले आशण त्याांनी तुकाला शवचारले, ‘तुका तू पोरीला माहेरी पाठवणार का 
न्हाय?’ 
 

‘न्हाय पाठवणार!’ तुका शचडून म्हणाला. 
 

‘आम्ही पाठवणार.’ 
 

‘कसां पाठवणार?’ 
 

‘सरळ पाठवलीस तर बरां. न्हाय तर तुला कोलदाांडा घालू.’ 
 

‘बरां तर, या बघ–ू’ तुका शचडून उठला आशण आपली कुऱ्हाड िोधू लागला. लोकाांनी तुकावर 
मुरकां ड शदली. त्याला जखडून बाांधले. सववत्र िाांतता झाली. 
 

‘चांद्रभागा, ये बाहीर,’ शतच्या वशडलाांनी शतला हाक मारली आशण हासत नाांदाय आलेली चांद्रभागा 
रडत एका लुगड्याचा शपळा काखेत घेऊन लां गडत बाहेर आली शन आपल्या वशडलाांपाठी चालू लागली. 
लोक उभे राहून पाहत होते. ती दूर गेली, पण शतने एकदाही परतून पाशहले नाही. 
 

तुकाची बायको गेली आशण थोड्याच शदवसाांत म्हातारीने राम म्हटला. तुकाने पुन्हा दोन तुकडी 
गहाण टाकली आशण म्हातारीचां शदवस घातले. 
 

आशण तो बायकोची वाट पाहत बसला. त्याने शदवस मोजले, मशहने मोजले, वष ेमोजली. शतला 
जाऊन आठ वषे पूणव झाली. तोपयंत तुकाने सवव जमीन गहाण टाकली. घरातील सवव शकडूकशमडूक 
शवकले. बायको गेली, म्हातारी गेली. त्याचे सववस्व सांपले. तो रोटी, िटापासून चटणीपयंत सवव वस्तू 
मागून आण ूलागला. स्वतः दळू लागला. स्वतः भाकरी करू लागला. त्याला कोणीतरी साांशगतले की, तुझी 
बायको आता मास्तरीण झाली असून मुलाांना शिकवण्याचे काम करीत आहे. 
 

ऐ ऐकून त्याची गुमी लुळी पडली. त्याची ईषा नष्ट झाली होती. त्याची जमीनदारी निा उतरली 
होती. तो दारोदार शिरत होता. 



 
मी त्याला नेहमी टाळीत होतो. त्याच्यािी बोलण्याची मला भीती वाटत होती. कारण त्याच्यािी 

बोलणे म्हणजे इरेने गाढव खाण्याची तयारी करणे होते आशण ते मला झेपण्यासारखे नव्हते. पण एकदा 
त्याची-माझी अचानक गाठ पडली. 
 

‘काय तुकाराम, कसां काय, बरां आहे?’ मी भीत भीत शवचारले. 
 

‘न्हाय बरां, माझां बरां न्हाय.’ तो शनराि होऊन म्हणाला. 
 

‘का हो, काय झालां?’ मी हळूच शवचारले. 
 

‘म्या इरेनां गाढव खाल्लां, पण मला पचलां  न्हाय!’ असे म्हणून तो मोठ्याने हासू लागला. पोट धरून 
हासला. मी चशकत होऊन पाहू लागलो. 
 

‘बरां, आत्ता कुठां शनघालास?’ 
 

‘ही जुनी खेटरां चाांभाराला देतो.’ त्याने एक शपिवी वर करून दाखशवली आशण तो मांद गतीने पुढे 
शनघाला. 

 

 
  



रानगा 
 
अांधाराच्या जबड्यातून नुकताच यळावी गाव बाहेर पडला होता. श्रावणातला तो पाऊस क्षणभर शवसावा 
घेत होता. घराांच्या कवलाांवरचे पाणी हळूहळू शझरपत वळचणीकडे सरकत होते आशण झाडाांच्या पानाांवर 
बसून झोके घेणारे पाण्याचे थेंब िवेटी धरणीवर आपटत होते. थांडगार वारे शपसाळलेल्या कुत्रयासारखे 
धावत होते आशण रोजच्या कामाला लागलेल्या ितेकऱ्याांच्या काळजाला बोचकारीत होते. सववत्र शचखल 
बरबरत होता. 
 

मारुतीच्या देवळािजेारी असलेल्या तालमीत पशहल्या कोंबड्यापासून मेहनत करून येताळया 
नुकताच बाहेर ओट्यावर येऊन उभा राशहला होता. श्रमदानाने साकार झालेली सडक तालमीपुढून 
पाणवठ्याला गेली होती. त्या सडकेनां पाण्याला जाणाऱ्या शस्त्रयाांना तो न्याहाळत होता. देवळापुढच्या 
अांगणातच पाण्याचा उशकरडा ओकाऱ्या देत होता. त्यात कैकाड्याची दोन डुकरां रोंदळत होती. त्याांना 
पाहून येताळया सांतापला होता. एवढ्यात एक पुष्ट गाढव तालमीपुढां येऊन मांदगतीनां चावडीच्या रोखानां 
शनघालां . त्याला पाहून येताळयानां एक शिवी शदली, ‘च्यायचां भडवां.’ 
 

इतक्या शभवा ठोंबरे येऊन दबक्या स्वरात म्हणाला, ‘येताळया, िळेक्याची माणसां तुला मारणार 
हायती. जरा जपून अस.’ 
 

हे ऐकून येताळया शबथरून म्हणाला, ‘मला मारणाऱ्याच्या पोटात पाच काळजां पायजीत. या म्हणावां 
लेको. एका सवांनां बारा माणसू मारीन तरच नावाचा येताळया.’ 
 

असां म्हणून त्यानां गरवकन गदवन शिरशवली. आशण एखाद्या वळूप्रमाणे िाांतपणे तो घराकडे शनघाला. 
 

येताळयाने ताांबडमातीत मेंचटलेल्या टॉवलेनां आपल्या टाळूची आशण हनुवटीची पेंड बाांधली होती. 
त्या टॉवलेातून त्याची टाळू घोड्याच्या टाळूसारखी कपाळावर आली होती. त्याचां लहानसां कपाळ, िेिटां 
नाक, गुबगुबीत गाल, सवव काही ताांबडमातीनां लडबडलां  होतां. त्याच्या त्या शधप्पाड देहावर त्याचां डोकां  
अगदीच लहान शदसत होतां. त्याचा लपगळयासारखा शदसणारा चेहरा आज लकशचत उग्र भासत होता. त्याचे 
ते वाटोळे बटबटीत डोळे उगीचच शिरत होते. आपले दात नसलेले तोंड घट्ट शमटून, नाक िें दारून तो 
िून्यात पाहत होता. पांजी आखडल्यामुळे त्याच्या भरदार पोटऱ्या बाभळीच्या खोडासारख्या शदसत होत्या. 
त्याच्या काळया रांगावर ताांबड्या मातीचे थर बसशवल्यामुळे तो शचखलातून रेडा उठावा तसा शदसत होता. 
त्यानां अांगात दांडकां  घातलां  होतां. आशण आपली प्रचांड छाती पुढां काढली होती. त्याच्या हातात िुभ्र कुऱ्हाड 
चमकत होती. शतच्याकडे तो समाधानपूववक पाहत होता. िळेके मारामारीला येणार ही बातमी ऐकून तो 
बेचैन होण्याऐवजी बेशिकीर झाला होता. तो मुसमुसत चालला होता. 
 

पुढून येणारी माणसां त्याला पाहून शबचकून उडीच मारीत आशण बगल देत होती. मात्र त्याच्याकडे 
येताळयाचे मुळीच लक्ष नव्हते. 
 

यळावीत येताळयाचा भलताच दरारा होता. लोक त्याला भीत होते. गावात, बाजारात, जत्रात, 
कुस्त्याांच्या िडात, तमािात, सववच शठकाणी येताळयाची ती कुऱ्हाड चमकत असे. गावात जरा जरी गडबड 



झाली तरी येताळया पुढे असायचा. आशण बारा माणसां ठार करण्याचा तो आपला शनधार साांगनू टाकायचा. 
त्याच्या बोलण्याला, बळाला, वतवनाला गावात तुलना नव्हती. 
 

परांतु त्याची घरची स्स्थती तिी नव्हती. दोन बैल, एक म्हैस, चार एकर जमीन, चार अकणी घर, 
एक म्हातारी आई, असा त्याचा प्रपांच बेताचाच होता. 
 

परांतु येताळया बेतात नव्हता. आजूबाजूला बाया शदसल्या की त्याचा पाय जशमनीवर ठरत नसे. 
काहीतरी अचाट कमव करून शस्त्रयाांना शदपवण्यासाठी तो शजवाचे रान करी. शस्त्रयाांनी आपल्याकडे मोशहत 
होऊन जीव टाकावा अिी त्याची िार मोठी इच्छा होती. 
 

एकदा एका लग्नात बऱ्याच देखण्या पोरी आल्या. त्याांना पाहून येताळयाला चेव आला. तो बेभान 
झाला. त्या पोरींना बळ दाखशवण्यासाठी त्याने पाण्याने भरलेली घागर आणनू ती दाताने उचलली. सवव 
वऱ्हाडी मांडळी हैराण झाली. त्या पोरी आियाने थक्क झाल्या. पण येताळयाच्या दैवाने दगा शदला. त्याच्या 
सवव दाताांचा चुराडा उडून ती घागर खाली पडली आशण त्याच्या मूळच्या कुरुपतेत भर पडून तो कायमचा 
बोळका झाला. त्या शदवसापासून तो आपले बेलट्यासारखे तोंड घेऊन शिरू लागला. जरी त्या वळेी त्याची 
बचाळी मोडली होती तरी त्याची खोड मात्र मुळीच मोडली नव्हती. लोक त्याला ‘रानगा’ या टोपणनावाने 
ओळखीत, पण त्याच्या तोंडावर त्याला येताळया म्हणत. 
 

श्रावणी पाऊस लपजलेल्या कापसाप्रमाणे भरुवभरुवत होता. प्रत्येक झुडपाला नवती आली होती. 
शजकडां शतकडां िुलां  हासत होती. कैक घरावर भोपळीच्या वलेाांनी पाय पसरले होते. त्याांनी कौलां  झाकली 
होती. पाळण्यात मूल झोपाव ेतसे शहरव्यागार पानात शपवळे भोपळे लोळत होते. 
 

ितेकरी आपली रोजची कामां आटोपून रानात जात होते. पेठेतले दुकानदार दुकानाच्या िळया 
बाजूला सरकावनू शगऱ्हाइकाची वाट पाहत बसले होते. 
 

येताळया पाराखाली आला तेव्हा दोन कुत्री एकमेकाांना चेलमडण्याचा खेळ खेळत होती. त्याांना 
पाहून त्याने डोळे वटारले. तो उभा राशहला. 
 

पुढून म्हातारा बांडू साळी येत होता. तो आपलां  ढेंगाळलेलां  घोडां ओढीत रानात शनघाला होता. 
आशण आपलां  मुस्काट वर करून पोट ओढीत ते घोडां अचकत शनघालां  होतां. बांडू साळयाला आपल्या 
घोड्यावरच बसायचां होतां. म्हणून तो एक उांचवटा िोधत होता. त्याच्या डोळयाांपुढां चावडीचां जोतां होतां. 
 

परांतु येताळयाला पाहून बांडू साळी थाांबला. आशण येताळया म्हणाला, 
 

‘काय नाना, रानात वाटतां? आशण ह्ो पांचकल्याणी वारू वढत का न्हेता? बसा की वर.’ 
 

येताळयाने सुरू केलेली चेष्टा लक्षात घेऊन साळी शचडला. तो डोळे वटारून भवुया चढवनू 
खालवर पाहत म्हणाला, 
 



‘आशण तुम्ही पशहलवान, कुठां घराकडां वाटतां?’ साळयानां मारक्या म्हिीनां लिग पुढां करावां तिी मान 
वाकडी केली. दात नसलेला जबडा शमटला. 
 

‘हो, आताच तालमीतनां आलो.’ येताळया हासत म्हणाला. आशण साळयाच्या घोड्याच्या पाठीवर 
त्याने जोरात थाप मारली. त्याबरोबर ते घोडां शतरपटलां . 
 

त्याची कळ बांडू साळयाला येऊन तो गुरकला, ‘ए तालमीवाल्या, काहीतरी काम कर. असा 
महारोग्यासारखा ऐतां खाऊ नको.’ 
 

हे साळयाचे बोलणे ऐकून येताळया कावराबावरा झाला. त्याने आजूबाजूला पाशहले. जवळच 
औलाड्याची हौिी शदसत होती. त्यामुळे येताळया शचडला व म्हणाला, 
 

‘माझ्या अांगात लई बळ हाय, दाखव ूका?’ 
 

असां म्हणून साळी दाखीव म्हणायची मुळीच वाट न पाहता येताळयाने बांडू साळयाच्या घोड्याच्या 
पोटाखाली उजवा हात घालून त्याला कवळा घातला आशण कचकन ते घोडां उचलून आपल्या खाांद्यावर 
घेतलां . त्याबरोबर ते घोडां पाय झाडू लागलां . त्याचा जीव गरड्याला आला आशण अगशतक होऊन तो बांडू 
साळी पाय आपटू लागला. केकटू लागला. ‘लेका येताळया, माझां घोडां मेलां . सोड त्येला.’ 
 

मग येताळयान घोडां खाली ठेवलां . बांडू साळयाचा जीव सुळावरून उतरला. पुढां जाऊन त्यानां 
घोड्याची काळजीपूववक पाहणी केली आशण हळूच त्याच्या पाठीवर थाप मारली. त्याबरोबर भेदरलेल्या त्या 
घोड्यानां दुगाण्या झाडल्या. साळयाने डोळे आांकुशचत करून शचडक्या आवाजात म्हटले, 
 

‘लेका येताळया! तू माणसू नसून रानगा हायस! असा वाग ूनगां. मुांगी हो आशण साखर खा. पण 
असा हत्ती होऊन लाकडां िोडू नको. नाहीतर िुकट मरिील!’ 
 

‘िुकट मरिील’ हे िब्द येताळयाच्या वमी लागले. आशण तो एकदम भडकला. तो म्हणाला, 
‘नाना, मी िुकाट मरणार न्हाय. मरांन तर बारा माणूस मारूनच मरांन. असा तसा मरणार न्हाय.’ 
 

असां म्हणून येताळया पुन्हा झटक्यानां शनघाला. बांडू साळी त्याकडे पाहत राशहला. एवढ्यात 
साळयाचे घोडे लखकाळू लागले. ते ऐकून पाराखाली उभे असलेले गाढव एकदम जागे होऊन ओरडू 
लागले. त्या दांग्याने पारावरचे कावळे भेदरून पळाले. 
 

येताळया घरी आला तेव्हा त्याची आई िणिणत बसली होती. त्याला पाहून ती अशधकच शचडली. 
ती म्हिीकडे तोंड करून बडबडू लागली. ‘माणसानां माणसासारखांच वागावां. एवढा उन्माद करू नये. 
देवाघरी झडती द्यावी लागते. पाण्यात ऱ्हायचां शन मािािी वैर का करावां?’ 
 

उिीर ऐकून घेऊन येताळया खेकसला, 
 



‘ए आई, काय झालां  तुला? का भतू लागलां ?’ 
 

‘मला भतू लागलां ?’ म्हातारीनां भवुया चढवनू शवचारलां . 
 

आशण येताळया म्हणाला, 
 

‘हो हो तुला, शन साांग, काय झालां?’ 
 

‘साांग?ू’ म्हातारी एकेरीवर येऊन म्हणाली, ‘त्या िळेक्याच्या पोरीला आडवलीस का?’ 
 

‘म्या कवा आडवली शतला?’ येताळया म्हणाला, ‘शतनांच मला आडवलां .’ असां म्हणून तो बेगुमान 
हसला. त्यानां म्हातारी अशधक शचडली. 
 

‘सारां गाव तुझ्या नावानां बोंब ठोकतांय!’ म्हातारी कपाळावर मारून घेऊन म्हणाली. तसा येताळया 
म्हणाला, 
 

‘बोंबलू दे.’ 
 

खुांटीला लावलेली कुऱ्हाड पुन्हा हातात घेऊन येताळया ओरडला, ‘हो, म्या आडीवली.’ 
 

‘असां?’ म्हातारी ठसकली, ‘मग आत्ता त्ये िळेकां  येऊन तुझा मुडदा पाडतील तवा?’ 
 

‘येऊ दे त्येस्नी’, येताळया पुन्हा ओरडला, ‘एका सवांनां मारतो त्येस्नी. शबयाला िळेका ठेवीत 
न्हाय. बीमोड करतो.’ 
 

‘त्येंचां हात काय बाांधल्याती?’ म्हातारी गुरकली. 
 

‘मोकळां असू देत.’ येताळया एका पायावर उभा राहून बोलू लागला, ‘कचाकच मुांडकी तोडून जातो 
िासावर झुकत. तू बग तरी खरां.’ 
 

हे ऐकून म्हातारीला शतरीशमरी आली. शतच्या डोळयाांपुढां होणारी मारामारी टाळण्याचा म्हातारी 
शवचार करू लागली. शतला रक्तपात नको होता. 
 

येताळयाच्या दगडी मनावर अलीकडे िळेक्याच्या सजीने मोशहने घातली होती. शतच्या चालण्याने, 
बोलण्याने तो घायाळ होई. ती आपल्या शनऱ्या टेपीत शनघाली की त्याच्या काळजाला हबके बसत आशण 
शतच्या बेदरकारपणाचा त्याला राग येई. शतचां रूप, तारुण्य त्याच्या डोळयात सलू लागे. शतनां आपल्याकडां 
पाहावां, असां त्याला वाटे. पण ती त्याच्याकडां मुळीच पाहत नव्हती. एखाद्या लाांडुरीप्रमाणां ती डुलत जाई 
आशण येताळया वैतागे. 
 



पुढे पुढे सजीचा ताठा त्याला असह् झाला. एकदा तरी शतचे नाक खाली करायचे अिा ईषनेे तो 
शतच्या डायी पडला. अगदी सावलीसारखा शतच्या मागावर शिरू लागला. एखाद्या बशहरी ससाण्यासारखा 
सूर मारण्यासाठी तो टपला होता. एकेरीवर आला होता. 
 

परांतु सजीला त्याची कल्पनाच नव्हती. ती अप्रशतम स्वरूप व उन्मादक तारुण्य लाभल्यामुळे शतन्ही 
लोकाांचे स्वाशमत्व प्राप्ती झाल्यासारखी वागत होती. 
 

काल दुपारी सजी एकटीच पाांदीने नदीला शनघाली होती. पाांदीला शचटपाखरू नव्हते. शनऱ्याचा 
घोळ डाव्या हातात आवरून एखाद्या िुलपाखराप्रमाणे ती चालत होती. पाांदीच्या दोन्ही बाजूांच्या 
कुपावरील कुपात भुांगे गुणगुणत होते. एक कावळा शचमणीच्या मागे लागला होता. तो भसाड्या आवाजात 
ओरडला आशण सजी चमकून वर पाहू लागली. 
 

इतक्यात येताळयाने पाांदीत उडी घेतली आशण हातात कुऱ्हाड धरून शतच्या आडवा झाला. त्या 
वळेी तो शपसाट झाला होता. त्याला पाहून रसरिीत सजी क्षणात कोमेजली, शतच्या तोंडचां पाणी पळालां . 
एखादी हरण सापळयात सापडावी तिी बावरली आशण िब्द शतच्या नाजूक ओठावर पाांगुळले. 
 

‘बायकाच्या जातीनां लई ताठा करू नये.’ येताळया भकास चेहरा करून म्हणाला. 
 

‘माझी पाठ सोड!’ सजी स्वतःला सावरून म्हणाली. 
 

‘न्हाय सोडणार!’ येताळया खेकसला. 
 

‘मी ओरडांन!’ शतने धमकी शदली. 
 

‘ओरड!’ त्याने घोगऱ्या आवाजात म्हटले आशण पुढे झेप घेतली. ती अांग आवरून लकशचत मागां 
सरकली आशण- 
 

आशण उस्मान्या आत्तार आपल्या िळेयाांचे खाांड घेऊन पाांदीने वर आला. त्याला पाहताच येताळया 
कुां पणावर उडी घेऊन बाजूच्या ितेात गेला. 
 

सजीच्या कां ठात आडलेला हांबरडा बाहेर पडला. लोक जमले. आरडाओरड िळेक्याांच्या आळीला 
गेली. आशण सवव िळेके शडरक्या ठोकीत उठले. त्याांनी कुऱ्हाडीत दाांडे ठोकले शन तलवारी घासल्या. आता 
येताळयाचा मुडदा नक्की पडणार असां गाव बोलू लागला. 
 

सूयव मावळतीला शिरला आशण येताळया उठून बसला. त्यानां अांगाला आळोखशपळोखे देऊन जाांभई 
शदली. आशण तो टाळू खाजवीत बसला. जवळ बसलेल्या म्हातारीने बोलणे सुरू केले. ती म्हणाली, 
 

‘येताळा, पांचीम जवळ आली. बयाला तरी आण जा की शबडास्न.’ 
 



‘मग एवढी घाई का?’ पुन्हा त्याने जाांभई शदली. 
 

‘पांचीम आठ शदवसावर आलीय आशण तू भनीच्या घरी चार रोज ऱ्हाऊन ये जा!’ म्हातारी म्हणाली. 
 

आशण भवुया चढवनू येताळया शठस्कारला, 
 

‘छे छे, ऱ्हायाचां नाव काढू नगां.’ 
 

‘तसां नव्हे!’ म्हातारी सारवासारव करीत म्हणाली, ‘बया तुझी वाट बघत असांल.’ 
 

मग येताळया म्हणाला, 
 

‘पायजे तर आता जाऊन सकाळी शतला घेऊन येतो. पर ऱ्हानार न्हाय बरां.’ 
 

त्याने चेहरा गांभीर केला. आशण शबडाला जाण्याच्या तयारीला लागला. चूळ भरून नवा सदरा 
घालून कुऱ्हाड घासून येताळया बशहणीच्या गावाला शनघाला. 
 

येताळया लबडाला शनघाला होता. िळेक्याची माणसां वाटांत गाठून मारतील, याची जाणीव असून तो 
हादरला नव्हता. उलट त्या प्रसांगाची तो आतुरतेनां वाट पाहत होता. आपण जगात अलजक्य आहोत, मृत्य ू
आपल्यापढुां उभाच राहू िकत नाही, अिी अहांता छातीत घेऊनच तो चालत होता. त्याचे एकेक पाऊल 
ऐदानाप्रमाणां शचखलात पडत होतां. त्यामुळां  त्याच्या पायाखालून सटकणारी शचखलाची शचपळी कासराभर 
दूर पळत होती. 
 

नदीला जाणारी पाांद शचखलाने भरली होती. वरचेवर पावसाची सर येऊन आशण वाटसरूां ना 
तुडवनू त्या शचखलाची घोटीव आांबील झाली होती. त्यातून दमदार पावलां  टाकीत तो शनघाला होता. 
 

येताळया नदीवर आला, तेव्हा नाव उभी होती. त्या नावते सहा शस्त्रया आशण चार पुरुष अिी दहा 
माणसां नाव सुटण्याची वाट पाहत बसली होती आशण त्या नावचेा भोई नाव खुांट्याला ताांगडून दुरून 
येणाऱ्या वाटसरूां ची वाट पाहत होता. 
 

एवढ्यात येताळया नावजेवळ आला. प्रथम त्याने शस्त्रयाांच्या घोळक्याला पाहून चौकिी केली. त्यात 
शकती तरुण आहेत, शकती म्हाताऱ्या आहेत, याची काळजीपूववक पाहणी करून मग भोयाकडे नजर 
टाकली. त्या सहा शस्त्रयाांपैकी दोन पोरी अगदी तरुण होत्या. त्या प्रथमच नाांदून प्रथमच माहेरी शनघाल्या 
होत्या. त्याांचा हसरा स्वभाव, नटवपेणा वगैरे पाहून तो चेकाळला. त्याने दणकन नावते उडी घेतली. नाव 
डगमगली. आशण आत बसलेली माणसां उलथीपालथी झाली. भोई खाली पडून पुन्हा उठून म्हणाला, ‘ए, 
माणूस हायस काय रानगा?’ 
 

हे ऐकून येताळया खजील झाला. तो काहीही न बोलता एका कोपऱ्यात बसला. कोलमडून 
पडलेली माणसां त्याच्याकडां मारक्या नजरेनां पाहात नीट बसली. तोंडातल्या तोंडात पुटपुटली. 



 
‘नाव कवा सुटणार?’ कुऱ्हाडीच्या दाांड्याने नावचे्या िळीवर ताल धरीत येताळयाने शवचारले. 

 
‘का? लई घाई झालीया वाटतां?’ भोई दरडावणीच्या स्वरात बोलला. 

 
त्यावर येताळया काहीच बोलला नाही. हा हाडकुळा लां गोटी लावलेला म्हातारा आपणाला भीत 

कसा नाही, याचा तो शवचार करू लागला. त्याला त्याचे नवल वाटले. मग त्याने हळूच त्या बायाांच्या 
घोळक्यात पाशहलां . त्या वळेी त्या दोन पोरी त्याच्याकडे पाहत असलेल्या शदसल्या. त्याांच्या चेहऱ्यावर 
आियाचा भाव शदसत होता. येताळयाची नजर त्याांच्याकडे वळताच त्या पोरींनी स्वतःच्या नजरा बेमालूम 
दुसरीकडे वळवल्या. ते पाहून येताळयाला हायसे वाटले. तो त्या पुरुष मांडळींना म्हणाला, 
 

‘या की, तांबाखू खाया.’ 
 

‘दात हायती का?’ भोयाने टोला मारला आशण शस्त्रयाांकडच्या बाजूला हास्याची लाट उसळली. 
 

येताळया शहरमुसला, पण लगेच गांभीर झाला. त्याच्या चेहऱ्यावर रागाची छटा तरळली. त्याबरोबर 
भोयाने आपल्या बोलण्याचे सुकाण ू वळवनू बोलण्याचा रोख बदलला. तो पुन्हा म्हणाला, ‘दात कुस्तीत 
पडलां  वाटतां?’ 
 

मग मात्र येताळया िाांत झाला. त्याचा राग पुन्हा एकदम मावळला. त्याने होकाराथी मान 
डोलावली. परांतु ‘तू माणूस हायस का रानगा?’ हे भोयाचे िब्द त्याच्या डोकीत वळवळत होते. 
 

सूयव मावळतीला पोचला होता. त्याची शकरणां कृष्ट्णा नदीच्या शविाल पाण्यावर सरपटत होती. ती 
िाांत कृष्ट्णा आज भलतीच उग्र झाल्यामुळां हत्तीएवढ्या लाटा उधळीत होती. जण ू ते महाराष्ट्राचे पाणी 
दशक्षण लहदुस्थानात पोचण्यासाठी शवदु्यतगतीने धावत होते. सवव चैतन्य एकत्र येऊन ते नाचत असल्याचा 
भास होत होता. त्या पाण्यावर दृष्टी ठरत नव्हती. चपळता यापढेु लुळी झाली होती. त्या प्रचांड दराऱ्याने 
नाव डगमगत होती. आत बसलेल्या शजवाांची काळजां लुकलुकत होती. ‘कृष्ट्णाबाई, आम्हाला सुखरूप 
पोचव’ असां ती मनात म्हणत होती. आजववीत होती. 
 

भोयाने नाव सोडण्यासाठी नावचेा सौंदर सोडून तो उठला. तोच एक सापवाला आपल्या दहा 
वषांच्या मुलीच्या डोकीवर सापाांचे पेटारे देऊन स्वतः खाांद्यावर कावड घेऊन धावतच आला. भोयाने त्याचे 
सामान व त्याला नावते घेऊन नावचेा समतोल रहाण्यासाठी सवव शस्त्रया एका टोकावर बसवनू आशण सवव 
पुरुष मांडळी दुसऱ्या टोकावर बसवनू समतोलाची तरतूद केली आशण देवाचे नाव घेऊन नाव लोटली. नाव 
झरवझरव तरांगत शनघाली. 
 

भोई नाव हाकू लागला. त्याने पाण्याचा ओढ पाहून आपल्या नावलेा गती शदली. त्या बलिाली 
पाण्याला चकवीत, लाटाांचा छेद करीत तेरा माणसाांचे प्राण स्वतःच्या मुठीत घेऊन तो शनघाला. महापुरािी 
त्याने एक प्रकारचे युद्धच आरांभले होते. तो लढत होता. त्याची नजर पुढे होती. कुठे भोवरा आहे, कुठां 
पाणी आहे, कुठां गाळ आहे याची त्याला माशहती होती. मुख्य धारेचा छेद अजून पुढे होता. तो काटीत 



असता त्याला दोन मलै खाली भटकत जावां लागणार होतां. म्हणून तो शिकस्त करीत होता. त्याचे सवव लक्ष 
धारेकडे होते. 
 

परांतु येताळयाचे लक्ष सापवाल्याच्या त्या पेटाऱ्याांकडे होते. तो त्या पेटाऱ्याांकडे टक लावनू पाहत 
होता. सापवाला शचलीमभर तांबाकू ओढीत होता. बाकी मांडळी गप्पा मारून करमणूक करून घेत होती. त्या 
दोन पोरी कुजबुजून हासत होत्या. 
 

सापाांचे सवव पेटारे येताळयाच्या पुढ्यातच रचले होते. त्याच्या समोर तो सापवाला बसला होता. 
आशण त्याची पोरगी त्याच्या माांडीवर डोके ठेवनू शनजली होती. 
 

सापाांचे पेटारे आशण त्या पोरी याांच्यामध्ये येताळयाची नजर धडपडत होती. पुष्ट्कळ शवचाराांती 
त्याला एक कल्पना सुचली. 
 

‘ह्ात कसला साप हाय गा?’ येताळयाने शवचारले. 
 

आशण तांबाखूचा धूर सोडीत डोळे वटारून भवुया चढवनू सापवाला म्हणाला, ‘अस्सल नाग हाय 
त्यात.’ 
 

नाग म्हणताच त्या दोन पोरींनी माना उांचावल्या व बावरून येताळयाच्या रोखाने त्या पाहू लागल्या. 
त्यामुळे येताळयाला अशधकच चेव आला. तो हुरळून म्हणाला, ‘मग काढ की वाईच!’ 
 

‘छे राव, नवां जनावर हाय त्ये!’ सापवाला पसरट चेहरा करून म्हणाला, ‘सैतान हाय त्यो नाग. 
काल दोनदा मला चावला.’ 
 

‘आरां मग बघ ूवाईच. दाखीव लाांबनां.’ येताळया गळ घालीत म्हणाला. 
 

‘न्हाय रां बाबा, उगीच गप्प बस!’ सापवाल्याने डोळे वटारले आशण दम शदला. 
 

परांतु बायकाांच्या घोळक्यात नागोबा पाहण्याची भलतीच उत्सुकता वाढली. पदराांची चाळवाचाळव 
झाली. बुरख्यातून डोळे शगरक्या घेऊ लागले. त्या दोन पोरींनी येताळयाकडे सारखी नजर लावली. 
त्यामुळे त्याने त्या सापवाल्याकडे भलताच तगादा लावला. पुरुष मांडळींनीही मूक सांमती शदली. सापवाला 
‘नाही’ म्हणत होता, येताळया ‘दाखव’ म्हणत होता. त्या दोघाांची हुज्जत लागली होती. भोई ऐकत होता. 
िवेटी त्याने ‘गप्प बसा’ असा इिारा शदला. 
 

त्या वळेी मुख्य धारेचा छेद सुरू होत होता. भोयाला घाम िुटत होता. कारण शनवाणीचा प्रसांग 
अगदी जवळ येऊन ठेपला होता. नावचेी ससेहोलपट व्हायचा क्षण समीप आला. 
 

परांतु साप पाहण्याची येताळयाची आतुरता वाढली होती. सापवाला आपले ऐकत नाही म्हणून 
त्याला राग आला होता. नाव कुठां आहे याकडे लक्षां नव्हतां. एकाएकी त्याला एक युक्ती सुचली. त्याने 



सापवाल्याची नजर चुकवनू आपल्या कुऱ्हाडीचा दाांडा एका पेटाऱ्याच्या वरच्या ढाकणाला लावला आशण 
एकदम खसकून ते ढाकण उचकटले. त्याबरोबर एक प्रचांड नाग िणिणनू िणा काढून क्षणात िपेटीच्या 
अणीवर उभा राशहला. त्याने पशहला हल्ला त्या सापवाल्यावरच केला. परांतु चपळाईने स्वतःला मागे लोटून 
त्याने तो वार चुकवला. त्या नागाचा शवक्राळ िणा पाहून येताळयाची बोबडीच वळली आशण तो पाठीवर 
कलां डला. लगेच स्वतःला सावरून सापवाल्याने पुन्हा त्या नागावर झडप घातली. परांतु तो चपळ नाग 
शवजेप्रमाणे सळकन शनसटला. एखाद्या तलवारीच्या पात्याप्रमाणे लखलखत तो त्या शस्त्रयाांकडच्या बाजूला 
धावला. 
 

क्षणात नाववेर हाहाकार झाला. बायाांनी एक ओरड आरांभली. नावते गोंधळ सुरू झाला. जो तो 
‘नाग, नाग’ करून ओरडू लागला आशण जीव वाचशवण्यासाठी धडपडू लागला. साप आपल्याकडे येत 
असलेला पाहताच सवव बाया ज्या टोकावर पुरुष मांडळी होती शतकडे धावल्या. 
 

एका क्षणात नावचेा समतोल नष्ट झाला. मृत्यूिी उिीर झुांजणारा तो भोई कस्पटाप्रमाणे दूर 
िेकला गेला आशण नाव कलां डली. गरवकन शिरून उपडी झाली. एखाद्या पाटीखाली कोंबडी डाळावी 
तद्वत ती तेरा माणसां डाळली गेली - क्षणभरच त्याांनी जगण्यासाठी िवेटची धडपड केली. एकच लककाळी 
िोडली आशण मृत्यूनां त्याांना आपल्या पोटात गडप केले! त्याांचा मागमूस नाहीसा केला! येताळयाचा तो 
राक्षसी देह पुन्हा कोणालाच शदसला नाही. 
 

दुसऱ्या शदविी मृताांचे नातलग नदीवर येऊन आक्रोि करू लागले. त्यात येताळयाची आई ऊर 
बडवीत ओरडली, ‘माझा शहरा हरपला.’ 
 

हे ऐकून भोयाला सांताप आला. तो अगशतक होऊन त्या म्हातारीपुढां जाऊन मोठ्यानां ओरडला, 
‘शहरा नव्हता त्यो, रानगा व्हता. त्येनां बारा माणसाांचा जीव घेतला आशण आपला तेरावा शदला.’ 
 

– असां म्हणून तो थुांकला आशण वैतागून चालू लागला. 
 

 
  



राम-रावण यजद्ध 
 
सटवां-मुरारी वाद त्या खोऱ्यात प्रख्यात होता. एखादे शदविी कुां डलवाडी त्या वादात कटून मरणार, असां 
शकत्येकाांनी भाकीत करून ठेवलां  होतां आशण ते खरां ठरायची वळे समीप येत होती. 
 

आडवशेतडव ेबोळ, काही गल्ल्या. एक टीचभर पेठ, एक पडकी चावडी, एक देऊळ, शतथांच िाळा, 
अिा थाटात ती कुां डलवाडी ऐन नदीकाठावर आज वषानुवष ेसांसार करीत होती. परांतु अलीकडे सटवाजी 
शन मुरारी या दोन नावाांत शतची सांपूणव िाळणी झाली होती. परांतु वैरानां त्या दोघाांची नावां एकत्र आली होती. 
सटवां-मुरारी ही दोन नावां सारखी गाजत होती. 
 

दोघेही मातब्बर होते. तसे बशलष्ठही होते. तापट, हेकट म्हणून त्याांची ख्याती. घरी अमाप जमीन, 
बारा बैलाांची दावण, टोलेजांग वाडे आशण तसाच जबरी अहांकार! या सवव दृष्टीनां ते एकमेकाला मुळीच कमी 
नव्हते. अगदी ताजव्यात घालून द्यावते. 
 

कुां डलवाडीचा देव वाकुबा भलता खारीस्त देव म्हणून मानला जात होता. जरी त्याचां नाव वाकुबा 
होतां तरी तो रांगेल होता. त्याची जत्रा रांगाचे गाडे काढून भरवली जात असे. तीही ऐन धुळवडी शदविी. त्या 
शदविी रांगाचे हाांडे, काईली करून शन गाडीत घालून त्या गाड्या देवाला जात. त्या शदविी लहानथोर, 
बायका-मुलां  सारी रांगात बुडून शनघत. इतका रांग िेकला जाई की घर न् गल्ल्या रांगून जात. अिाच एका 
जते्रला बारा वषांपूवी सटवाजी आशण मुरारी याांचां ते भयांकर वैर उद्भवलां  होतां. 
 

तो धुळवडीचा शदवस होता. माणसाांनी गाव गजबजला होता. परगावची माणसां आली होती. रांगाचे 
गाडे गेले की, तमािा उभा राहणार होता. म्हणून सवव माणसां आतुर झाली होती. तमासगीर येऊन दाखल 
झाले. बारा बलुती सारखी धावत होती. 
 

सूयव वरती शिरला आशण देवळात शकिा गुरवानां लिगाची ललकारी ठोकली. 
 

रांगाचे गाडे शनघाले. ज्याांच्याजवळ गाडी नव्हती त्याांनी रांगाच्या घागरी डोकीवर घेऊन देवळाची 
वाट धरली, तर कुणी ताांब्यात रांग घेऊन वाकुबाला वाशहला. 
 

सटवाजी शन मुरारी याांनी माांदणां भरून ती गाडीत ठेवली होती. पुढे बारा बारा बैल जुांपले होते. 
बैलाांना तोडे घालून सजवले होते. झुला घातल्या होत्या आशण सापतीच्या शखळेऐवजी बरचे उभे केले होते. 
कुां डलवाडीची खरी जत्रा त्या दोन मातब्बराांच्या हाती होती. 
 

ते दोघेही धुांद झाले होते. हातात कुऱ्हाडी घेऊन गाड्या हाकीत होते. आशण त्याांच्या आळीची तरुण 
पोरां त्याांची पाठ राखीत होती. बेंबीच्या देठापासून एका सुरात ती ओरडत होती, ‘वाकूबाच्या नावां चाांऽग 
भलाऽऽऽ’ 
 

सववत्र हल्लकल्लोळ उसळला होता. मुरारीचा गाडा शनघाला होता. मोक्या माांग घोटून दाढी करून, 
ऐटबाज पटका बाांधून पुढां हालगी वाजवत होता. उस्मान आत्ताराचा तािा भलताच चढला होता. आत्तार 



शटपऱ्याबरोबर मुांडकां  डोलवत रांगात आला होता - त्याचा मधला मुलगा नरसू कुां थून ढोलकां  बडवत होता. 
पण मोक्या माांगाच्या हालगनूां घात केला! हालगीच्या गोंधळात नरिाचां लक्ष उडून ढोलक्याचा ठयका 
चुकला! तािा न् ढोलकां  दोन वाटानां शनघालां ; तसा आत्तार भडकला! त्यानां िट्कन शटपरू नरिाच्या 
डोक्यात हाणलां  शन नरिानां भोंगा पसरला. त्यात मुरारी ओरडला, ‘वाकुबाच्या नावां चाांगऽभलाऽ...’ 
 

वाकुबाची सेवा मनापासून घडावी म्हणून प्रत्येक माणूस जीव तोडीत होता. कसूर होत नव्हती. 
मुरारीचा गाडा वाकुबापढुां पोहोचला. तेव्हा त्याच्या आधीच सटवाजीचा गाडा देवाला रांग वाहून परतला 
होता. देवळापासून लोक रांग खेळू लागले होते, रांगाचे पाट वहात होते. 
 

तो सारा प्रकार पाहून मुरारीचां डोकां  शिरलां . त्यानां उडी मारून गुरवाला ओढीत बाहेर आणनू 
सवाल केला, 
 

‘माझा पशहला मान असून तो त्या सटव्याला कसा शदलास; बोल?’ त्यानां ‘बोल’ या िब्दावर जोर 
शदला आशण गुरव म्हणाला, ‘ऐका, ज्यो आदी यील त्यो देवाला रांग घालून जातो, ही वशहवाट हाय! तुम्ही 
उिीर केला, त्येला म्या काय करावां? म्होरला गाडा लवकर आणा!’ 
 

गुरवानां वशहवाट साांगताच मुरारी शबथरला. त्यानां गुरवाच्या कानशिलात खाडकन चपराक 
वाजवली आशण अब्रदूार गुरवानां प्रचांड बोंब ठोकली. त्याच्या बोंबेने गाव दणाणला. आनांदानां रांग खेळणारी 
माणसां धावली. म्हणाली, ‘आगा, काय झालां?’ परांतु गुरव बोलला नाही, तो आपला दोन्ही हातानां तालबद्ध 
बोंबलत राशहला. 
 

मग लोकाांना त्या बोंबेचां कारण समजलां . ‘सटवाजीला पशहला मान शदला म्हणून गरीब गुरवाला 
मुसळयानां मारलां . वांगाळ झालां .’ असां म्हणत लोक पाांगले. परांतु ती बातमी ऐकून सटवाजी खवळून उठला. 
आपल्यासाठी गुरवाला मार शमळाला, ही गोष्ट त्याला झोंबली. शन त्यानां कुऱ्हाड घेतली. सारे ठोमरे तयार 
झाले. सटवाजी तर वाघासारखा झेपा घेत देवळाकडां शनघाला. ठोमऱ्याच्या हत्यारी माणसाांनी गल्ली भरली. 
 

ठोमरे कलागतीला येत आहेत ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, तसे मुसळे शबथरले. मुरारी बरचा 
घेऊन सडकेत आला. तो झुांजेच्या बैलाप्रमाणे शडरक्या काढीत होता. आशण त्याची पाठबळ शजवावर उदार 
होऊन मदैानात आली होती. थोड्याच वळेात मुसळे शन ठोमरे यात गावाची शवभागणी झाली आशण दोन 
िळया समोरासमोर उभ्या झाल्या. गोिणी जोडून माणसाांनी दगडाच्या ओट्या बाांधल्या. हत्यारे लखलखू 
लागली. बांदुका लोड झाल्या. 
 

त्या प्रसांगानां कुां डलवाडी थरारली होती. बायकापोरां भेदरली होती. आयाांनी मुलां  घरात कोंडली 
होती आशण म्हातारी माणसां हवालशदल होऊन, ‘आता काय होणार?’ याची वाट पाहत होती. या दोन प्रबळ 
िळया रोखून धरण्याचां सामथ्यव कुणातही नव्हतां. 
 

परांतु बांदोबस्तासाठी िौजदार आला होता. तो पुढां आला. त्यानां शिपाई तयार करून त्या दोन 
तटाांच्यामध्ये आपली िौज उभी केली. बांदुका रोखल्या शन ठोमरे-मुसळे याांनी कत्तल रोखून धरली. 
िौजदार शनभान होऊन ओरडला, ‘पुढां सरकू नका! नाही तर गोळया घालीन!’ 



 
िौजदाराच्या शडरकीनां ठोमरे-मुसळे नरम झाले. 

 
परगावची माणसां घाबरून पळत होती. जो तो शदसेल त्या वाटेनां पळत होता. काखेत पागोटां दाबून 

म्हणत होता, ‘लेका, पळा, न्हायतर गव्हासांग शकडा रगडांल.’ रानोमाळ माणसां सैरावैरा पळत होती. अन् 
कुां डलवाडी ओस पडत होती. 
 

िौजदारानां दरडावणी देताच ठोमरे-मुसळे याांनी माघार घेतली. आपापल्या मनात वैराची गाठ 
बाांधून ते घरोघर गेले. 
 

सूयव मावळला शन कुां डलवाडी रात्रीनां आपल्या पोटात घेतली. परांतु राखेतील शनखाऱ्याप्रमाणे ती 
माणसां धगधगत होती. एकमेकाांवर कढत होती. 
 

आठ शदवस तसेच लोटले आशण नवव्या शदविी ‘जोपयंत सटवां-मुरारी वाद शमटत नाही, तोपयंत 
कुां डलवाडीची जत्रा बांद’ असा हुकूम चावडीच्या खाांबाला शचकटशवण्यात आला. त्या हुकमानां सारी 
कुां डलवाडी हळहळली, ‘गेली, जत्रा गेली, अब्र ू गेली आशण कुां डलवाडीची इभ्रत गेली!’ असां लोक म्हण ू
लागले. ‘ही कुां डलवाडीच हुबलाक हाय. त्येस्नी अक्कलच न्हाय.’ सवव कुां डलवाडीची छीः थूः झाली. अन् 
सवव खोऱ्याची खात्री झाली की, एखादे शदविी कुां डलवाडी पेटणार आशण सारी जणां कटून मरणार. 
 

शदवस जाऊ लागले. मशहने गेले. वष ेलोटली. तब्बल वीस वष ेयेऊन गेली. वीस वळेा शिमग्याचा 
सण आला. वीस धुळवडी झाल्या. परांतु कुां डलवाडीत जत्रा भरली नाही. कुां डलवाडीच्या जीवनातील रांगच 
उडाला. माणसां रांजीस झाली. 
 

परांतु सटवां-मुरारीचा पीळ कायम होता. ते आपापल्या पाांढऱ्या शमश्या शपरगाळीत होते. िुणग्या 
टाकून, िुां क मारून वैराची आग िुलवत होते. ठोमरा खाकरला की मुसळा शबथरत होता. शन मुसळा 
खोकला की ठोमरा पेटत होता. 
 

पण गावची जत्रा मोडली याचां साऱ्याांनाच वैषम्य वाटत होतां. तडजोडीची भाषा उठत होती. परांतु 
मानाचा प्रश्न आड येत होता. प्रथम मान कुणाचा? 
 

काही िहाणी माणसां, परगावचे पाहुणे याांनी तडजोडीचा प्रयत्न सुरू केला. ठोमरे-मुसळे याांनी 
एकाच वळेी गाडे घेऊन देवळात याव ेआशण एकाच वळेी देवाच्या टाळूवर रांग ओतावा तिी तडजोड पुढां 
आली.. आशण ती एकदम सवांनी मान्य केली. सटवां-मुरारी या म्हाताऱ्याांनी सांमती शदली. आशण 
कुां डलवाडीला आनांद झाला. कटुता जाऊन माणसां आनांदीत झाली. वातावरण हषोन्मादानां भारलां  गेलां . 
आनांदी आनांदाच्या ऊमी उसळू लागल्या. 
 

यांदा जत्रा भरवायचां शनशित झालां . तमािाचा शवचार झाला. परांतु तमािाऐवजी गावच्या मांडळींनी 
नाटक बसवावां असां मत पुढां आलां . तेही मान्य झालां . ‘राम-रावण युद्ध’ हे नाटक शनवडलां . परांतु पुन्हा वाद 
पैदा झाला. राम कोणत्या आळीचा? आशण रावण कुणी व्हायचां?’ ‘आपण राम होणार’ असा दोन्ही िळयाांनी 



आग्रह धरला. मुसळयाांनी रावण व्हायला साि नकार शदला. पुन्हा वैमनस्य उत्पन्न झालां . लोक पुन्हा 
शवचारात पडले. 

 
पुन्हा िहाणी माणसां बसली. शवचार केला आशण यांदा ठोमऱ्याांनी रावण शन त्याच्या राक्षसाांची पात्र 

करावीत व पुढच्या वषी मुसळयाांनी तीच कामां करावीत, असां ठरलां . ते ठोमऱ्याांनी मांजूर केलां . एका 
वषासाठी दानव व्हायला ते तयार झाले. 
 

जते्रची तयारी नाटकाच्या तालमी, यात गाव गढून गेला. वैर शवसरलां , वगवणी भरपूर जमली. 
नाटकासाठी भरजरी पोिाख तयार करण्यात आला. दोन्ही िळीची तरणी पोरां नाटकासाठी झटू लागली. 
सांवाद घोकू लागली. 
 

िाल्गुन मशहना आला शन ऊन रखरखू लागलां . कुां डलवाडीच्या लोकाांनी जशमनीची मेहनत करून 
ते मोकळे झाले होते, आपल्या गावची जत्रा भरणार म्हणून ते हरखले होते. आईबापानी नाांदायला गेलेल्या 
आपल्या मुलींना आणण्यासाठी मुराळी पाठवले होते. कुां डलवाडीची जत्रा शदवसाशदवसानां पुढां येत होती. 
आशण माणसां हषवभशरत होऊन जते्रची वाट पाहत होती. 
 

‘वाकुबाच्या जते्रत ‘राम-रावण युद्ध’ होणार, सवांनी कुां डलवाडीला याव’े, अिी जाशहरात शिरली 
होती. गावगन्ना पत्रके पाठवली होती. आशण सारा खोरा त्या जते्रची वाट पाहत होता. तमािाऐवजी नाटक, 
नवा पायांडा पडणार होता. 
 

शिमगा आला. होळीला पोळी बाांधून पाटलानां बोंब ठोकली. मग सववत्र बोंब उठली शन दुसऱ्या 
शदविी कुां डलवाडीची जत्रा भरली. कुां डलवाडीनां आनांदाचा शदवस पाशहला. 
 

वीस वषांच्या दीघव मुदतीनां ती जत्रा भरली होती. गाव आनांदात बुडाला होता. वाकुबाच्या देवळात 
नारळाचा ढीग लागला होता. पोरांबाळां नाचत होती, ‘वाकूबाच्या नावां चाांऽऽग भलाऽऽ’ या आरोळयाांनी गाव 
दणकत होता. नाांदून आलेल्या लेकी दाशगन्यानां नटून सजून देवाला जात होत्या. दूरदूरचे पाहुणे येऊन 
दाखल झाले होते. रांगीबेरांगी पागुटी गल्लीनां शिरत होती. अन् त्या प्रत्येक माणसाच्या शजव्हेवर नाटक 
खेळत होतां 
 

सटवाजी ठोमऱ्याांचा मुलगा राऊबा हा ताकदवान होता. तो रावणाचां काम करणार होता. आशण 
मुरारी मुसळयाचा राम ज्याला रामाचां काम शदलां  होतां. त्या शदविी सटवां-मुरारी याांच्या पायाांना शवसावा 
नव्हता. ते दोघे सारखे चरिडत होते. सटवाजी आपल्या मुलाला दरडावनू म्हणत होता, ‘लेका राव्या, 
साांजला नाटक कसां गाजलां  पायजी! दणकेबाज काम कर! माझां नाव बदू्द करू नगां; साऱ्या ठोमऱ्याांस्नी 
माझी ताकीद हाय, ईषनेां मरा आशण इषनेां जगा!’ 
 

आशण अस्वस्थ झालेला मुरारी मुसळा आपल्या पोराला आपली पल्लेदार शमिी दाखवीत म्हणाला, 
 

‘लेका रामज्या, जाम झालां  पायजी! रात्री नाटकात काम कसां सोळा आणां कर, न्हायतर लाथ 
घालीन!’ 



 
असा रामज्याला दम भरून मुरारी गण ू मुसळयाच्या घरी गेला. गणूचा बाजीराव हा पशहलवान 

होता. म्हणून त्याला मारुतीचां काम शमळालां  होतां. मुरारी बाजीरावापुढां बसून स्वतःची शमिी शपळगटीत 
म्हणाला, 
 

‘बाज्या, लेका साांजांला रावणाची लां का जाळलीच पायजी. न्हाय तर जोड्यानां मारीन!’ 
 

मुरारी शन सटवाजी याांनी आपआपल्या आळीची पोरां चेतवली होती. ती ईषनेां भरली होती. 
 

‘हजारो लोक येणार, त्याांच्यापुढां नाचक्की करून घेऊ नका’, असां सटवां मुरारीनां त्याांना साांशगतलां  
होतां म्हणून दोन्हीकडची पोरां बेभान झाली होती. आम्ही मुसळयावर मात करणार असां ठोमऱ्याांना वाटत 
होतां. तर आम्ही ठोमऱ्याांना गारद करू असां मुसळयाांना वाटत होतां. 
 

सटवां-मुरारीनां शठणग्या टाकून आग धुमसत ठेवली. 
 

रांगाचे गाडे परत शिरले. लोकाांनी पुरणपोळयाांची जेवणां आटोपून नाटकाला, वाकुबाच्या देवळाची 
वाट धरली. 
 

देवळासमोरचा चौक आरास करून सजवला होता. चुरमुरी कागदाांची तोरणां शभरभरत होती. 
केळीचे खुांट उभे करून कमानी केल्या होत्या. देवळाला लागनू एक रांगमांच उभारला होता. पेरोमकॅ्सच्या 
बवयाांचा झगमगाट झाला होता. ऑरगनचे स्वर वातावरणात कां प शनमाण करीत होते. नाटकाची रांगत 
वाढत होती. अन् लोकही तरांगत होते. 
 

गावची व परगावची हजारो माणसां डोळयात प्राण आणनू नाटक पाहत होती. भरजरी पोषाख, 
रांगीत मुखवटे, राम-लक्ष्मण, सीता-रावण याांना पाहून ती शदपली होती. भाशवकाांची मनां उचांबळून त्याांना 
नमस्कार करीत होती. मारुतीला पाहून पशहलवान मांडळी सांतुष्ट झाली होती. त्याची चपळ हालचाल बघून 
ते टाळया शपटत होते. बाया सीतेला डोळे भरून पाहत होत्या. कुां डलवाडीत वाल्मीकी-रामायण साकार 
झालां  होतां. अनांत नेत्र नाटकाचा रस शपऊन धुांद झाले होते. 
 

हूां का चूां आवाज होत नव्हता. सटवाजी आशण मुरारी अगदी पुढां बसले होते. त्या दोघाांची इभ्रत त्या 
रांगमांचावर इरेला पडली होती. ती सलामत किी राहील याचाच ते शवचार करीत होते. ते सुतकी चेहरा 
करून बसले होते. त्याांना त्या नाटकात राम शदसत नव्हता, तर आपली ईषा, आपलां  वैर शदसत होतां. 
 

सवव मुसळे शन ठोमरे भान हरपून नाटक पाहत होते. त्याांनी आपापली हत्यारां उभी धरली होती. 
कुऱ्हाडीवर पेरोमकॅ्सचा प्रकाि टक्करत होता. 
 

कुां डलवाडीत काहीतरी शवपरीत घडणार म्हणून िौजदार मोठी पलटण घेऊन आला होता. 
जागोजाग बांदुका घेऊन पोलीस उभे होते. सववत्र कडेकोट बांदोबस्त होता. 
 



आशण नाटक पुढां सरकत होतां. मुसळयाांची सीता रावणानां पळशवताच ठोमऱ्याांनी आपली पागुटी 
हवते शभरकावनू आरोळी ठोकली, 
 

‘वाकूबाच्या नावां चाांऽऽग भलाऽऽऽ....’ 
 

मग बाजीराव मारुती होऊन लां केत गेला, सीतेचा िोध लावनू लां का जाळून परतला. तेव्हा सवव 
मुसळे ताडकन उठले. त्याांनी ‘वाकुबाच्या नावां चाांऽऽग भलाऽऽऽ’ करून वातावरण दणादणनू टाकलां . 
आकािाला हादरा बसला. 
 

मग राम लां केवर शनघाला. पुढां अांगद पाठवला. रावणापुढां ऐटीत बसून तो कुां डलवाडीचा अांगद 
बोलू लागला, 
 

‘लेका रावणा, आमची सीता गुमान देऊन मोकळा हो, न्हाय तर मरिील. माझां ऐक, ईनाकारण 
मरू नगां! सीता सोड, न्हायतर आमचा रामज्या, न्हवां राम, येऊन तुझा मुडदाच पाडील! मग िुकट 
मरिील’ 
 

हे ऐकून तर मुसळे तरकटले. परांतु भरजरी पोषाख करून रावणाचा मुखवटा घातलेला रावण 
म्हणाला, 
 

‘ए लेका वाांडरा, तुझा बाप कोण? त्यो वाली का त्यो सुग्रीव हे आदी साांग शन मग लढाईची बात 
कर. मी सीता देणार न्हाय. ये म्हणावां त्या रामाला.’ 
 

‘तुझां मरान जवळ येत चाललां य.’ अांगद म्हणाला, ‘अन् माझा बाप कोण हे तुला ठावां न्हाय? माझ्या 
बापानां तुला पकडून माझ्या पाळण्यावर उलटा टाांगला व्हता आशण मुतानां तुझां त्वाांड शभजत व्हतां, ह्चेी 
आठवण कर’ 
 

‘आरां जा, दळभद्र्या!’ रावण म्हणाला, ‘तुझ्या बापाला मारून तुझी आई सुग्रीवाला ज्या रामानां 
शदली, त्येची बाजू घेऊन मला िानपान साांगतोस काय? नालायक?’ 
 

लाह्ा िुटाव्यात तसे िब्द बाहेर पडत होते. आशण तेही अगदी बेंबीच्या देठापासून. प्रत्येक पात्राचे 
पोटातील वैर ओठावर आले होते. रामायणाचा आडोसा घेऊन ते सवव एकमेकाला ओरबाडत होते. सववच 
शबथरले होते. 
 

पुढे बसलेले लोक तल्लीन झाले होते. त्याांना त्या नाटकात कृशत्रमता मुळीच वाटत नव्हती. प्रत्येक 
माणूस उरात अपार ईषा घेऊन आपले काम करीत होता. त्याांनी रामायण शतथे शजवांत केले होते. राम-
रावण शनखाऱ्याप्रमाणे िुलले होते. 
 



िवेटचा अांक सुरू झाला. राम आपली सेना घेऊन लां केवर स्वारी करावयास शनघाला. तेव्हा पुढे 
बसलेल्या मुसळयाांनी आशण ठोमऱ्याांनी शनःश्वास रोखून धरले. स्टेजवर हत्यारे चमकू लागली. तसा 
सटवाजी कावराबावरा झाला. 
 

आशण मुरारी आपली शमिी कुरवाळू लागला. खाकरून म्हणला, ‘भले बहाद्दरानू.’ 
 

रामाची सेना स्टेजवर येऊन जाताच रावणाची सेना आली. तेव्हा ठोमरे हरकले. सटवाजीचा 
चेहरा पसरला. तो गालात हसला. शनभान झालेला राऊजी पाहून त्याचां काळीज डोंगराएवढां झालां . तो 
मनात म्हणाला, ‘राम घमेंडीत असांल, पण माझा रावणही काही कमी नाही.’ 
 

परांतु िौजदार शवचारमग्न झाला होता. काठ्या, कुऱ्हाडी, बरचे घेतलेले हे लोक लढाई किी 
करणार? का लढाईच करणार नाहीत असे मनात म्हणून तो सरळ पाहू लागला. पोलीस बेसावध होऊन 
नाटकात दांगले. 
 

दोन्हीकडची सेना येऊन गेल्यावर राम-रावण याांची प्रचांड सेना सुवळेा चळावर उतरल्या असून, 
त्या समोरासमोर तळ देऊन बसल्या आहेत; असा आभास शनमाण झाला. आता लढाई होणार म्हणून पे्रक्षक 
मुग्धगांभीर झाले. 
 

पडदा वर गेला आशण युद्धकाांडाला प्रारांभ झाला. दोन्हीकडची सेना रणधुमाळीला येऊन लढू 
लागली. अगदी दातओठ चावनू एकमेकाांना दणके देऊ लागली. लढाई सुरू झाली. 
 

त्या वळेी तो प्रदेि िाांत होता. अगदी शनजीव भासत होता. आशण कुां डलवाडीत युद्धकाांडाला प्रारांभ 
झाला होता. पे्रक्षक अवधान रोखून बसले होते. सवव नजरा त्या रांगभमूीवर कें शद्रत झाल्या होत्या. त्या हजारो 
डोळयाांसमोर त्या रांगभमूीला रणभमूीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. दोन्हीकडची पोरां तडिदार खेळत होती. 
लढाई हातघाईवर येत होती. 
 

समोर बसलेले ठोमरे-मुसळे मध्ये ओरडत - ‘हाणा’ आशण पुन्हा सारां िाांत होई. मुसळे ‘हाणा’ असां 
ओरडले की, मग ठोमरे ओरडून म्हणत, ‘मारा.’ त्याांच्यापढेु धुमिक्री चालू झाली होती. कुां डलवाडीची 
माणसां जीवनातील युद्ध त्या रांगभमूीवर खेळत होती. 
 

मारुती नाचत आला. त्यानां खाडकन् िडू्ड मारला. कचकन् बैठक काढली. तोच रावणाकडचा एक 
राक्षस आला. दोघाांची हातशमठी झाली, पण मारुती पटात पडून त्याच्या पाठीवर गेला आशण तो राक्षस 
डोकीवर घेऊन खाली दणकला. तसा टाळयाांचा गजर झाला. मुसळयाांनी पागुटी उडवली शन एकच 
आरोळी ठोकली, ‘भलां  मारुत्या.’ 
 

आशण ठोमरे शचडले. त्याांना नाकां  िें दारली. त्या राक्षसाचा पराभव त्याांना बोचला. 
 

ते मारुतीला दणका बसण्याची वाट पाहू लागले. मारुतीनां आपटलेला तो राक्षस लां गडत लां गडत 
परत गेला आशण दुसरा आला. पण मारुतीनां त्यालाही चेलमडून आपले नाव साथव केले. 



 
मग चार राक्षस जुटीने आले. अगदी मारुतीचेच भसु्कट पाडायच्या इराद्याने आले; परांतु मारुतीनां 

धोका ओळखून माघार घेतली. मारुती पळून गेला आशण ठोमऱ्याांनी टाळयाांचा गजर केला. 
 

तेव्हा मुसळे चरिडले. मारुतीचां पळणां त्याांना पसांत पडलां  नाही. त्याांनी मारुतीला दोष शदला. 
‘हाट् लेका बाज्या–’ कुणीतरी शडरकलां . मदैानात आलेले चार राक्षस रामसेनेची वाट पाहू लागले. 
 

प्रथम राम-रावण याांची डोकी तापली. तसां वातावरण तापत गेलां . मग सटवां-मुरारींची डोकी 
तापली. आशण थोड्याच वळेात साऱ्या कुां डलवाडीचां डोकां  तापून राम-रावण युद्ध वाढीला लागलां . त्याचा 
डोलारा डगमग ूलागला. 
 

शतथां लढाईला तोंड लागलां  होतां. दोन्हीकडचे वीर चेव चढून एकमेकाला मारीत होते. लढत होते. 
कसां मरावां आशण शकती मारावां; याचा कोणी शवचारच करीत नव्हतां. डोळे झाकून झपाटा शदला जात होता. 
तसाच दुसरा दणका देऊन त्याचा सूड घेत होता. आशण त्या दुसऱ्याला शतसरा बडवत होता. सववत्र 
हाहाकार उसळला होता. आदळआपट वाढत होती. 
 

ती घनघोर लढाई पाहून पे्रक्षक खूष झाले होते, अगदी देहभान शवसरून नाटक पाहत होते. टाळया 
शपटत होते. ‘वाकुबाच्या नावां चाांगऽभला’ ही गजवना आकािाला शभडत होती. आशण पुन्हा गपकन सारां िाांत 
होतां. वातावरण लहदकळत होतां. 
 

रांगभमूीवरील राम-रावण याांच्या जयापजयाचां सटवां-मुरारी याांना सारखे धके्क बसत हते. तर 
िौजदार भयांकर शवचारात पडला होता. हे नाटकातील कृशत्रम युद्ध की खरोखरीची हाणामारी याचा 
त्याला उलगडा होत नव्हता. त्याने पुष्ट्कळ नाटके पाशहली होती. पण आजचे हे नाटक तो प्रथमच पाहत 
हता. आशण हे नाटक असून हे लोक खरोखरीचे लढत आहेत असां त्याला वाटत होतां. पण काहीच करता 
येत नव्हतां. 
 

ईषा शिगेला पोचली होती. रामकालीन पोषाख केलेली ती माणसां रामायण मुरगळत होती. 
रामायणबरहुकूम शतथां काहीच घडत नव्हतां आशण जे घडत होतां ते उलट घडत होतां. ठरावीक वळेी मरणारे 
राक्षस मरतच नव्हते, की कुणीही पराभव पत्करीत नव्हता. उलट रामसैन्यात दारुण प्रसांग येत होता. 
रामायणाचां सूत्र सुटून ते शवस्कटलां  गेलां  होतां. परांतु पुढे बसलेल्या पे्रक्षकाांपैकी कुणालाच ते कळत नव्हते. 
रामसेनेची बांभेरी उडत होती. रावण कुऱ्हाडीच्या तुांब्यानां राम सेनेला कुटीत होता; अगदी शपिा बडवाव्या 
तिी माणसां बडवीत होता. 
 

राम, लक्ष्मण, मारुती, अांगद ही मांडळी शचडली होती. ते जसां जमेल तसा दणका देत होते आशण 
सवात महववाचे म्हणजे ती लढाई सांपता सांपत नव्हती. उलट वाढत होती. रामायण धोक्यात आलां  होतां. 
 

बघे एकमेकाांना कोपरखळया देऊन म्हणत होते, ‘बघ लेका, कसां झॅक नाटक चाललांय.’ 
 



मग राम, लक्ष्मण, अांगद, मारुती याांनी एकदम रावणावर हल्ला चढशवला. परांतु रावण हटला नाही. 
तो कुऱ्हाडीच्या तुांब्यानां एकेकाला चोपू लागला. त्यामुळे राम सांतापला! त्यानां रावणाच्या पाठीत धोपाटी 
घालताच रावणाने उलटी कुऱ्हाड त्याच्या डोकीत हाणून त्याला खाली पाडला. लक्ष्मणाला िक्ती 
लागण्याच्या ऐवजी रामच पसरला. आशण रामायण डोकीवर उभां राशहलां . राम पडताच त्याचा भक्त मारुती 
पुढां आला. त्यानां रावणाला उचलून आवळला. इतक्यात कुां भकणव आला. प्रथम येणारा आशण मरणारा 
कुभकणव! तो नांतर आला. त्यानां आपलां  मुदगोळ शिरवनू मारुतीच्या टाळक्यात घातला. त्या रट्टट्यानां 
मारूतीचां डोकां  िुटून तो रक्तबांबाळ झाला. 
 

मुरारी-सटबाजी शबथरून नाटक पाहत होते. हयातभर वैर खेळून वडेावलेले त्याांचे आत्मे ती 
डोळयाांपढुां चाललेली कू्रर यादवी पाहून सांतुष्ट होत होते. रामायणाच्या डोकीवर पेटलेली ती वैराची आग 
पाहून त्याांच्या डोळयाांचां पारणां शिटत होतां. 
 

नांतर राम उठला. मारुतीची झाांज गेली. नळनीळ, अांगद, सुग्रीव सारेच मदैानात आले. रावणाचे 
सवव सैन्य धावले आशण एकच हलकल्लोळ उसळला. सारखी हाणामारी सुरू झाली. रावण शपसाट होऊन 
मारू लागला. दोन्ही सैन्य प्रमत्त होऊन शजद्दीनां झुांजू लागलां . 
 

पुन्हा रावण शन कुां भकणव याांनी जोडीनां चढाई केली. एक झपाटा बसून पुन्हा राम पडला शन रावण-
कुां भकणव याांनी मारुतीला चोप शदला. अगदी भरीव मार शदला. 
 

काठीवर काठी पडू लागली. कुऱ्हाडीवर कुऱ्हाड आदळली, पेरोमकॅ्सवर दणके बसून त्या 
खळखळ शनखळून पडल्या. बत्तीची आग भडकून छतावर चढू लागली. 
 

मग मात्र पे्रक्षक बावरले. तोच मारुतीनां आपलां  िपूेट तट्कन ओढून तोडलां  शन िेकलां . तोंडाचा 
मुखवटा काढून हातात घेतला आशण उलटी मूठ आवळून बोंब ठोकली, ‘मेलोऽऽ मेलोऽऽऽ पळा –’ 
 

मारुतीची प्रचांड बोंब ऐकून लोक घाबरले. काही सैरावैरा पळत सुटले. 
 

आशण िौजदार स्टेजवर चढला. त्याने शपस्तूल रोखून दांगल िाांत केली. आशण रामायणाची कत्तल 
वाचशवली. पे्रक्षकातून पुढे सरकणाऱ्या ठोमरे-मुसळे याांना पोशलसाांनी अडवनू धरले आशण कुां डलवाडीचे 
रामायण समाप्त झाले. 

 

 
  



मकज ि मजिाणी 
 
‘तुझी मुांडी छाटल्याशिवाय माझ्या मनाला िाांतता शमळणार नाही’ हे मकुलचे िब्द हाजराच्या कानात घुमत 
होते. त्याांची प्रखरता शतच्या काळजाला झोंबत होती. शतच्या चक्षूांपढेु भेसूर प्रसांगाांची माशलका शनमाण होत 
होती. मकुलने आपली मान कापली आहे. पोलीस आले. पोलीस येऊन त्याांनी मकुलला अटक केली आहे. 
कोटात खटला सुरू झाला आहे. असे अनेक देखाव ेशतच्या नजरेपुढून जात होते. 
 

ते महामुांबईचे उपनगर एका डोंगराच्या पायावर डोके ठेवनू पडले होते; आशण प्रख्यात आग्रा रोड 
त्याच्या पाठीवर पाय देऊन मुांबईकडे शनघाला होता. त्या उपनगरात पावसात शभजलेल्या कावळयाच्या 
कळपाप्रमाणे घरे थरथरत होती. येऊन गेलेल्या सवव युगाांचे अस्स्तत्व ती पटवत होती. डोंगरातून येणारे 
रानटी वारे त्या घराांना कोपरखळया देत होते, आशण म्हिींच्या तबेल्यातली मुतट घाण आणून घराघरात 
कोंबत होते. अगदी एका टोकाला असलेल्या दोन चाळी पाय शनसटलेल्या माणसाप्रमाणे शतरप्या झाल्या 
होत्या, त्या एकमेकींच्या उरावर कोसळण्याच्या बेतात होत्या आशण प्रत्येक मोडक्या दाराच्या िळीवर 
लावलेला नगरपाशलकेचा हुकूम इांग्रजी भाषेत भाडेकरूां ना धोक्याची सूचना देत होता. ‘या चाळी धोक्याच्या 
आहेत.’ परांतु प्रत्येक खोलीत दोन शबऱ्हाडे खुिाल राहत होती आशण मकुल मुलाणीही शतथे आपले दहा 
माणसाांचे प्रचांड कुटुांब घेऊन नाांदत होता. 
 

मकुल दारात पडून घोरत होता. त्याच्या शधप्पाड देहावर हजारो शचलटाांनी बैठक मारली होती, 
आशण उिाला बसून एक लाडां कुत्र चोरून आणलेलां  जुनां खेटर कुरतडत होतां. चाळीच्या आढ्यावर बसून 
एक माांजर त्या कुत्रयानां काय काय आणलां  आहे याचा िोध करीत होतां. 
 

थोड्याच वळेापूवी मकुल जेवनू दारात पडला होता. त्याच्या मनाला अनांत शवचाराांच्या सुया टोच ू
लागल्या. शनखाऱ्याने शनखारा पेटावा तद्वत शवचारातून शवचार िुलू लागले. मकुल शववांचनेच्या डोहात बुडून 
गेला. 
 

आपल्या महमद आशण अमीर या दोन मुलाांना नोकरी कधी लागणार, आपली वयात आलेली 
मुलगी हुमवत तांबाखू मागत शिरत आहे. शतचे लग्न कसे होणार, तर थोरली सकीना मशहन्यात आठच शदवस 
सासरी नाांदून बाकीचे सवव शदस आपल्या डोकीवर शमरी वाटत आहे, हे शतला काय साांगाव.े आशण 
गाडीबरोबर नळा या न्यायाने जावईही आपल्या घराची साल काढीत आहे त्याचा बांदोबस्त कसा करावा. 
आजवर किी तरी आपण या दहा माणसाांनी पोटां भरली, आत्ता काय कराव,े असे कैक शवचाराांचे धागे धरून 
मकुलचे मन धडपडत होते तोच त्याची बायको हाजरा बाहेर आली होती. शतने हळूच शवचारले होते, 
 

‘ऐकता का?’ 
 

‘हां, बोल, काय?’ मकुल म्हणाला होता. 
 

‘मी म्हणते, सशकनाला इथांच राहू द्यावी.’ हाजराने िाांतपणे सल्लाां शदला, आशण मकुल चमकून 
म्हणाला, ‘आशण नाांदणार कोण?’ 
 



आशण हाजरा िाांतपणे म्हणाली, ‘मग त्यालाही राहू द्यावा इथांच. 
 

‘आशण एवढ्या लष्ट्कराला दाणापाणी मी एकटा कसा पुरव?ू’ 
 

मकुल चटकन उठून बसला. त्याचा आवाज एकदम चढला. त्याने हाजरावर भशडमार केला, 
‘काय करू? शवकून घेऊ? की तुला शवकू? की तुझ्या आईला शवकू? बोल?’ दम घेतला तोच हाजराला 
जोर आला. आईचे नाव घेताच ती भडकली, 
 

‘हाां हाां, माझ्या आईचां नाव काढायचां नाही..... नाही तर....’ 
 

‘काय करणार तू?’ मकुलने चढाई सुरू केली. 
 

‘सरळ बोलायचां.’ बचावाच्या पशवत्रयात हाजरा उत्तरली, आशण मकुल गुरकला, ‘आता सरळ 
बोलणार नाही, समजलीस!’ 
 

‘म्हणजे मला मारणार?’ हाजराने मानेला झोके देत प्रश्न केला आशण मकुलही त्याच ऐटीत 
म्हणाला, ‘हो, आता तुला मारणारच.’ 
 

‘मारणार? पूवी कधी मारलां  होतां का?’ हाजराने आपला हात मकुलच्या नाकाजवळ नेऊन 
शवचारले आशण मूठ वळून मकुल म्हणाला, 
 

‘आजपयंत तुला मारलां  नाही याचा अथव मी कधीच मारणार नाही असा नव्हे; आशण मी तुला न 
मारण्याचां कारण ही भडवी पोरां आहेत. एक पोर झालां , कसां मारावां, दोन झाली, कसां मारावां, तीन झाली, 
कसां मारावां, असां म्हणता म्हणता, तुला नऊ पोरां झाली आशण त्याांनी मार चुकवला; पण....’ 
 

‘पण काय? आता काय करणार?’ हाजरा मध्येच ओरडली आशण मकुलही ओरडून म्हणाला, 
 

‘आता तुझी मुांडी छाटल्याशिवाय माझ्या मनाला िाांतता शमळणार नाही.’ 
 

मकुलच्या डोळयात जाळ झालेला हाजराने पाशहला. त्याचा आवाज शतला शनधारयुक्त वाटला, 
शतच्या मनाला भीती वाटली. ती हळूच मागे सरकली. शतने पीछेहाट घेतली होती आशण आपल्या 
अांथरुणावर पडून ती त्याचाच शवचार करीत होती. थोड्याच वळेापूवीचे भाांडण शतच्या डोकीत नाचत होते. 
ती स्वतःला शवचारीत होती, ‘हा असा शपसाट झाला कसा?’ 
 

काही शदवसाांपूवी मकुलच्या घरात हास्य वावरत होते. दोन मुलगे कामावर होते. एक रेल्वते आशण 
एक गोदीत. काम करून ते पगार आणत होते. छोटा नब ू बकऱ्याांच्या मुांड्या, हाडकां  शवकून स्वतःच्या 
पोटापुरते शमळवत होता. मकुल माकेटात बकऱ्याचे माांस शवकत होता. मशहन्याला दोन पगार उरत होते. 
पगाराच्या शदविी सुना, दोन नातू, बायको, दोन मुली, तीन मुलगे आशण स्वतः मकुल अिी दहा-बारा 



माणसां नटून सजून शसनेमाला जात होती. नमाजाला जात होती. चाांगली माणसां म्हणून िजेारीही त्याांचा 
मान राखत होते. लोक म्हणत, मकुल मुलाणी भला आहे. 
 

पण एक भयांकरी दुष्ट शदवस उगवला. त्या शदविी महांमद आशण अमीर याांच्या नोकऱ्या सुटल्या. 
दोन पगाराांचा झरा ठणठणीत झाला. आज नाही, उद्या लागेल; नोकरीच्या आिवेर काही शदवस गेले. 
घरातील शकडूकशमडूक शनघनू गेले. मकुलच्या सांसाराच्या गाड्याला खीळ लागली. दोन कते तरुण मुलगे 
बेकार होऊन कामासाठी वणवण शिरू लागले. आशण एकटा मकुल सांसाराचे जोखड मानेवर घेऊन ओढू 
लागला. अगदी मेटाकुटीला येऊन ओढू लागला. परांतु सारेच व्यथव होते. प्रपांचाची शवस्कटलेली घडी नीट 
होतच नव्हती. ती घडी नीट व्हावी म्हणून एका भाकरीच्या दोन होऊ लागल्या. भाताने तळ धरला, 
आमटीच्या भाांड्याचे पोट पाण्याने िुग ूलागले आशण अधवपोटी माणसे पोट भरण्यासाठी एकमेकाला चकव ू
लागली. दोन सुना चोरून खाऊ लागल्या. आशण दोघीही एकमेकाांची चहाडी हाजराला साांग ू लागल्या. 
हाजरा त्या दोघींनाही दोन दोन शदवस झोपूच देत नव्हती आशण त्या दोन चाळींची झोप हराम करीत होती. 
दोन मुलाांना काम शमळाले नाही म्हणून मकुल त्याांच्यावर शचडत होता. कधी कधी वैतागून शमळतील त्या 
पैिाचे हॉटेलात जेवनू घरातील सवांना उपास करायला भाग पाडत होता. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी 
झाला होता. त्या घरची दोन माणसे एका जागी येताच एकमेकाांवर गुरगुरत होती. एकमेकाांचा दे्वष करीत 
होती. तरीही ती एका खोलीतच राहत होती. 
 

पहाट झाली होती. 
 

ती मुांबापुरीवरची सुांदर पहाट होती. ती पस्तीस लक्ष मानवाांना जागतृ करण्यासाठी अवतीणव होत 
होती. शतच्या आगमनाने कोट्यवधी हात दौलतीचे डोंगर उभारण्यासाठी सज्ज होत होते. त्या हाताांनी 
राक्षसी यांत्र मानवतेपुढे नमशवण्यासाठी कामगारवगव नव्या उत्साहाने उठत होता. त्याच्या पोलादी पायाांनी 
मुांबईचे सवव राजमागव पुलशकत केले होते. आग्रा रोड जागा होऊन मुांबईकडे धावत होता. ते उपनगर जागे 
झाले. दूधवाले भय्ये धावधावनू दूध घालीत होते. लोक आपल्या कामाच्या रोखाने शनघाले होते. मकुल 
जागा झाला होता. 
 

मकुलने तोंडावरून पाणी शिरशवले. घरात जाऊन चहाचा प्याला घेतला. गांभीर मुद्रा करून 
चहाचा घोट घेऊन त्याने हुकमी आवाजात बजावले, ‘ए ए साल्याांनो, आज तुम्हाला नोकरी लागलीच 
पाशहजे.’ 
 

हे ऐकून महांमद म्हणाला, ‘आशण जर नाही शमळाली तर?’ नोकरी अिी तिी शमळत नाही हे 
महांमदला आता अनुभवाने कळून चुकले होते. 
 

‘नाही शमळाली तर?’ मकुल रोखून पाहत शचरक्या स्वरात म्हणाला, ‘आपली आपली बायकापोरां 
साांभाळा, नाही तर त्याांना शजवांत पुरा.’ 
 

‘मी नोकरीच करणार नाही.’ अमीर वैतागून म्हणाला. 
 

‘मग खाणार काय, कोवळे कोवळे दगड?’ मकुलने डोळे आकुां शचत करीत प्रश्न केला. 



 
‘मी माकेटात दुकान सुरू करणार.’ अमीर उत्तरला. 

 
‘आशण मीही तेच करणार.’ म्हणत महांमदने अमीरची री ओढली. 

 
‘काय वाटेल ते करा.’ मकुल ओरडला. ‘दुकान घालून मटन शवका. नाहीतर दरोडा घालून जगा. 

पण जगा. मी शनघालो.’ 
 

मकुल माकेटाकडे शनघून गेला. 
 

तो रशववारचा शदवस होता. माकेटात पूवीचे चार आशण नव ेदोन असे सहा दुकानदार शगऱ्हाइकाांवर 
नजर रोखून बसले होते. त्याांच्या नाकासमोर लटकणाऱ्या बकऱ्याांच्या तांगड्या मांद शगरक्या घेत होत्या. 
त्याांच्याजवळचे सुरे लखलखत होते. शहरव्या रांगाच्या टपोऱ्या माश्या घुमत होत्या आशण चोरटी माांजरां त्या 
खाटकाांचा डोळा चुकवनू त्याांच्यावर मात करण्याच्या शवचारात होती. बाजूला हावरी कुत्री हाडां चघळून 
स्वतःचे थोबाड रक्तबांबाळ करून घेत होती. 
 

मकुल आपली लुां गी घट्ट आवळून हातात सुरा घेऊन बसला होता. समोर अमीर येणाऱ्या 
शगऱ्हाइकाला हाक मारीत होता. बाजूलाच असलेला महांमद तर बेभान झाला होता. सववच दुकानदार आज 
शपसाट झाले होते. येणाऱ्या माणसाच्या पदरात आपला माल बाांधण्याची पराकाष्ठा करीत होते. शगऱ्हाइकाने 
माकेटात पाय ठेवताच ‘एऽ दाऽदा’ अिी एकच गजवना वरच्या छपराला हादरवीत होती आशण आलेले 
शगऱ्हाइक लाांडग्याला पाहून मेंढरू पळाव ेतस पळ काढीत होते. शगऱ्हाईक पळून जाताच ते सहा खाटीक 
एकमेकाांवर गुरगुरत होते. शिव्या देत होते. 
 

‘ए भोसडीवाले, कायकू शचल्लाते? आरे ओ माम ूतो मेरा था.’ 
 

‘अबे भडव े–’ मकुल त्या सवांना म्हणत होता, ‘ओ तो हमारी चाली में ऱ्हत्या है.’ 
 

त्या माकेटातला व्यवहार शजशकरीने चालला होता. सहा खाटीक हातघाईवर येऊन शवक्री करीत 
होते. मकुल मुलाणी वरच्या वर आपली रक्कम मोजून पाहत होता. त्याच्या पुढ्यात िक्त सव्वा रुपया 
उताणा पडला होता. तो कपाळावर आठ्या आणनू त्या रुपयाकडे पाहत शवचार करीत होता, ‘आज 
शगऱ्हाईक का येत नाही? अमीर आशण महांमद याांची दोन दुकानां झाल्यामुळांच आपला धांदा बसू लागला 
आहे. आता आपलां  कसां होणार? अकरा वाजले. अजून माल उठत नाही.’ असा शवचार करीत मकुल 
बसला होता. 
 

इतक्यात एक हाडकुळी शिस्ताँव म्हातारी माकेटात आली. शतने आत येताच आपला लाांब झगा 
चापून चोपून सरळ केला. हातातली शपिवी झटकून शतरपी मान करून शतने सवव खाशटकाांना शनरखले 
आशण खारुटीप्रमाणे शबचकत शबचकत ती ऐटीत पुढे सरकली. तोच, ‘माझी म्हातारी’ अिी सहाही 
खाटकाांनी एका सुरात हाक ठोकली. त्याबरोबर म्हातारी खटकन थबकली. शतने कासवाप्रमाणे मान आत 
ओढून घेतली. आशण डोळे वटारून ती सवांकडे पाहू लागली. आशण आपण इांग्रजाांचे वारस आहोत आशण हे 



सारे जांगली लोक आहेत, असा चेहऱ्यावर आव आणनू रागाने पाहत पुन्हा ती पुढे शनघाली. तोच एक 
खाटीक ओरडला, 
 

‘खबरदार! येऊ द्या शतला! ती माझी म्हातारी आहे.’ त्याने हातातला सुरा सवांवर रोखला. तोच 
मकुल उठून ओरडला, 
 

‘ए मादरचोद, म्हातारी माझी आहे.’ 
 

मकुलने समोरच्या काट्याला लटकणारे बकऱ्याचे तांगडे काढून हातात घेऊन त्या म्हातारीला 
हाक मारली, ‘आन्टी, मी तुझी वाट बगतोय, ये.’ एवढेच म्हणून म्हातारी पुढे येण्याची वाट न पाहत त्याने 
ताडकन उडी घेतली आशण म्हातारीवर झडपच घातली. एका हातात बकऱ्याचे तांगडे आशण एका हातात 
म्हातारीचा हाडकुळा दांड धरून तो शतला िरािरा ओढू लागला. तोच महांमद धावनू आला. त्याने 
म्हातारीचा दुसरा दांड धरून शहसका शदला. क्षणात सववच खाटीक म्हातारीवर तुटून पडले. आशण त्या 
म्हातारीची कुतरिाड सुरू झाली. 
 

आपली दोन िरकुटी आता उपसली जाणार, आता आपण मरणार, या रानट्याांच्या मगरशमठीतून 
सुटणार नाही, याबद्दल म्हातारीची खात्री झाली. ती डुकराच्या शपल्लाप्रमाणे लकचाळू लागली. 
 

आशण ते सहा खाटीक वाघाप्रमाणे शडरक्या ठोकीत म्हातारीला ओढीत होते. इतक्यात अमीरने 
मकुलच्या गालिडावर जोराने ठोसा हाणला. त्याबरोबर मकुल खाली कोसळून पडला. परांतु तरीही 
चपळाई करून त्याने त्या म्हातारीची एक तांगडी पकडली. आशण त्या म्हातारीबरोबर मकुलही ओढला 
जाऊ लागला. अमीरने मकुलला मारल्याचे लक्षात येताच महांमदला राग आला. त्याने हाडे तोडण्याचा 
ओांडका उचलून अमीरच्या पाठीत घातला. त्याबरोबर अमीर पुढे जाऊन समोरच्या लभतीवर आदळला. 
त्याचे डोके िुटून तो रक्ताने न्हाला. त्याने क्षणभरच कळ मारून चटकन महांमदवर हल्ला केला. आशण 
महांमदचे नाक िोडून टाकले. या रणधुमाळीत म्हातारीने सांधी साधून जीव मुठीत घेऊन पळ काढला. 
 

हाां हाां म्हणता गदी वाढली. लोकाांनी मध्ये पडून ती यादवी थाांबवली. लोक बापाला मारल्याबद्दल 
अमीरला दोष देऊ लागले. 
 

त्या गदीत अमीर आशण महांमद आपल्या जखमा पुिीत होते. मकुल मुलाणी गालिडाला एक हात 
धरून बडबडत रडत होता. ‘मला पोटच्या पोरानां मारलां , माझी अब्र ू गेली, ‘असां म्हणत तो त्या गदीत 
काहीतरी िोधत होता. बघणारे त्यालाही चार शहताच्या गोष्टी साांगत होते. इतक्यात मकुलने खाली 
पडलेली आपली दाढ शचमटीत घेऊन वर धरली आशण मोठ्यानां हांबरडा िोडला, ‘माझ्या पोरानां माझी दाढ 
पाडली होऽ.’ 
 

मकुलने एकदम घराकडे धाव घेतली, त्याच्या पाठोपाठ अमीर आशण महांमद दोघेही पळत सुटले. 
त्या लोकाांना तोंड दाखवण्याची त्याांना लाज वाटली. 
 



माकेटातल्या त्या भयांकर दांगलीने ती सारी वस्ती थरारली होती. बापलेकाांच्या हाणामारीचा सववत्र 
बोलबाला सुरू झाला होता. ते वृत्त हाजराच्याही कानावर येऊन आदळले होते. दोघाांनी शमळून अमीरला 
मारले असे ती ओरडत दारातच उभी होती. शतचा चेहरा शबथरलेल्या माकडाप्रमाणे लालेलाल झाला होता; 
ती मकुल आशण महांमद याांच्यावर दात खात त्याांची वाट पाहत होती. अमीरच्या बायकोने सासूच्या सुरात 
सूर शमळवला होता. वडील मुलीने आईच्या मदतील धावनू जाण्याची तयारी केली होती आशण जावईबुवाांनी 
आपल्या बायकोची शपछाडी सुरशक्षत राहावी म्हणून दाांडके घेतले होते आशण... 
 

आशण दुसऱ्या बाजूला नबूने हातात एक िुटकी वीट घेऊन मेव्हण्याच्या टाळक्याचा नेम धरला 
होता. महांमदच्या बायकोने तोंड द्यायला सुरुवात केली होती. हुमवत कमरेला पदर बाांधून सज्ज होती. चौिेर 
गदी जमली होती. 
 

तोच मकुल आला. त्याला पाहताच हाजरा शपसाळली. ‘मेरे बचे्चकू क्यूां माऱ्या?’ अिी लककाळी 
मारून शतने मकुलवर झेप घेतली. तोच महांमदच्या बायकोनां सवव िक्ती एकवटून शतच्या शझपरीला शहसका 
देऊन कैक शदवसाांचा सूड उगवला आशण क्षणात सकीनाने भावजयीच्या पाठीत दणका शदला. इतक्यात 
जावईबुवाांचे दाांडके मकुलच्या पाठीत आशण नबूची वीट मेव्हण्याच्या मस्तकात बसली. एकच गाठ पडून 
हलकल्लोळ उसळला. महांमद येऊन त्याने बापाची बाजू सावरली. चौिेर हाणामारी सुरू झाली. 
गटारातला गाळ आशण रक्त याांनी ती सवव माणस लडबडली. आक्रोिाने आकाि धुांद झाले. त्वषे आशण व्देष 
याांनी वातावरण तापू लागले. एका रक्ताची ती माणसे एकमेकाांचे रक्त साांडू लागली. िजेारीपाजारी मागे 
सरले. कोणी पुढे होऊन त्याांना िाांत करू िकत नव्हते. 
 

तोच कोणीतरी ओरडले, ‘पोलीस आले.’ दारूभट्टीवर धाड घालायला शनघालेल्या त्या पोशलसाांनी 
त्या दांगलीवर धाड घातली. दांगलखोर मकुल मुलाण्याच्या कुटुांबाच्या माना त्याांनी पकडल्या आशण त्याांना 
मोटारीकडे िरपटवीत दांगल िाांत केली. िाांतता प्रस्थाशपत झाली. सवव लोकाांनी त्या मोटारीभोवती गदी 
केली, तेव्हा मकुल मुलाणी आशण त्याचे कुटुांब त्या मोटारीत बसून रडत होते. एकमेकाांच्या जखमा पाहून 
कपाळाांवर मारून घेत होते. मकुल मुलाणी बाहेरच्या लोकाांना केशवलवाण्या सुरात शवनवीत होता, 
 

‘ए दादाांनो, मी माणसाांतून उठलो, मला तुरुां गात घालू देऊ नका. मी होतो कसा आशण झालो 
काय?’ 
 

एवढ्यात मोटार टरटरली आशण मकुलसह त्याचे शबऱ्हाड घेऊन शनघून गेली. लोक शखन्न होऊन 
परतरले. जो तो मनात म्हणू लागला, ‘खरांच, मकुल मुलाणी माणसाांतून उठला!’ 

 

 
  



दे. भ.चां भूत 
 
आपण मरणानांतर भतू व्हायच्याऐवजी शजतेपणी भतू झालो. पण दुसऱ्या भतुासारखां आपण कुणाच्याही 
उरावर बसत नाही, कुणाचाही मुडदा पाडीत नाही, आशण या गावात आपणाला कुणीही भीत नाही, हे असां 
का? 
 

असला भयांकर शवचार करीत म्हाद्या ओढ्याओढ्यानां ओढ्याच्या उगमाकडां शनघाला होता. 
ओढ्याच्या दुतिा वृक्षाांनी गदी केली होती. आांबा, जाांभळू, करांजी, ऐन ही झाडां हातात हात घालून आशण 
डोकीला डोकां  लावनू उभी होती. उन्हाची प्रखरता कमी होत होती. आशण पांख मोडलेल्या पाखराप्रमाणे 
वारा धडपडत होता. पाखरां सावली सोडून शिरकत नव्हती. समोरचा सह्ाद्री िाांत भासत होता. 
 

म्हाद्याची नजर झाडाांच्या िेंड्यावरून भरारी घेत होती. तो करांजा िोधीत शनघाला होता. त्याच्या 
पायाची बोटां थेट आकािावर रोखली होती. तो िक्त टाचा टेकून एखाद्या जखमी खेकड्याप्रमाणां आचकत 
चालत होता. व्हनात मुसळ पडल्याप्रमाणां त्याच्या टाचा आदळत होत्या. आशण वाळू चरचरत दूर पळत 
होती. 
 

सूयवप्रकािात त्याचां चकचकीत डोकां  उजळलेल्या ताांब्यासारखां चमकत होतां. त्याचां लठ्ठ िरीर 
थलथलत होतां. आशण त्याच्या गुबगुबीत पसरत्या चेहऱ्यावर त्याचां नाक सांपूणव पालथां पडलां  होतां. त्याचे 
िासुळीसारखे दात बाहेर झेपावत होते. त्यानां िक्त एक लां गोटी लावली होती व खाांद्यावर एक पोतां घेतलां  
होतां. त्याच्या हातात एक वळकटीचा छकाटा होता. या भयांकर अवतारामुळे त्याची स्वतःिीच स्वतः भतू 
असल्याबद्दल खात्री झाली होती. आशण गावकरी तर त्याला जन्मापासून भतू म्हणत होते. ‘माणसाच्या पोटी 
आलेलां  भतू’, ‘म्हाद्या भतू’, ‘पाांगळां भतू’ अिी शकतीतरी नावां त्याला लाभली होती. तो ज्या शदविी जन्मला 
त्या शदविीच त्यानां गावात दांगल उडवनू शदली होती. त्या वळेी डोक्यावर टाळूचा गोंडा, जबड्यात बत्तीस 
दात घेऊनच आईच्या पोटातून बाहेर आला. आशण रडण्याऐवजी हासत सुटला. त्याचा रुबाब पाहून 
सुईणीलाही रडू कोसळलां . शतनां लककाळीच िोडली. ‘भतू, भतू!’ म्हणून ती ओरडली. हाां हाां म्हणता लोक 
जमले. आयाबायाांनी दारात गदी केली, दुरून भतू पाशहलां  आशण पळ काढला. त्याच्या बापानां त्याचां नाव 
महादेव असां ठेवलां . पण लोकाांनी ‘म्हाद्या’ करून पुढां ‘भतू’ जोडून त्याचां ‘म्हाद्या भतू’ केलां  आशण तेच पुढां 
रूढ झालां . पुढां म्हाद्याची आई मेली, बाप मेला आशण त्याच्या भतू या नावाला मजबुती शमळाली. 
 

आज त्याला पांचवीस वषं पूणव झाली होती. तो पाय िें गडे असूनही केवळ हातावर जगत होता. तो 
ओढ्याच्या करांज्या पाडून त्या शवकून पोट भरीत होता. तो गावात आला की, पोरां पळून जात. रडती पोरां 
त्याचां नाव ऐकून हसू लागत. आशण तरुण पोरी तर त्याच्या वाऱ्यालाही ठरत नसत. 
 

परांतु म्हाद्याला त्याचां काहीच वाटत नसे. िक्त पोरींची वागणूक त्याला पसांत नव्हती. त्याांचां 
पळणां, बगल देणां त्याला मान्य नव्हतां. त्याांनी आपल्याजवळ बसावां, तासन तास बसावां, लोकाांनी आपणाला 
भ्यावां. आपल्या हुकमात वागावां असां त्याला वाटे. आशण तोच शवचार तो करी. सुांदरता आशण श्रीमांती 
त्याच्यापासून दूर होती. आशण तो त्याांचा हेवा करीत होता, दे्वष करीत होता. 
 



परांतु गावकरी त्याला कधीच पाठमोरे होत नसत. जो तो त्याची शवचारपूस करी. सहज भेटताच 
ितेकरी शवचारी, ‘म्हाद्या! भाकरी खाल्लीस का?’ पण तो सहसा कुणाच्याही घरी जात नसे. गावचा धशनक 
सावकार अण्णा थोरात. त्याांच्या वसरीत बसून जे शमळेल ते खाऊन तो राहत असे. या धशनकाच्या कृपेवरच 
तो जगला होता, जगत होता. 
 

मात्र अलीकडेच त्याची िार ओढाताण व्हायला लागली होती. कारण बेचाळीसची लढाई 
त्याच्याभोवती सुरू झाली होती. आशण थोरात एकाएकी बेपत्ता झाला होता. कुणी म्हणत, ‘तो स्वराज्याची 
लढाई लढायला गेलाय.’ कुणी म्हणत; ‘अरां, कसली स्वराज्याची लढाई अन् कसलां  काय? स्वराज्याच्या 
नावानां झालाय घरच्या म्हातारीचा काळ!........ लढाई खरी लढतोस राम ू म्हारुगडा; नाहीतर ह्ो 
येडा....!’ 
 

आजही तो शवचारमग्नपणानां करांज्या िोधीत शिरत होता. तो एका झाडाखाली थाांबला. या 
झाडावरून शकती करांज्या शनघतील याचा त्यानां अांदाज केला आशण खाांद्यावरचां पोतां दूर शभरकावनू शदलां . 
हातातील छकाट्यानां झाड झोडपून काढलां . पण िेंड्यावर पुष्ट्कळ करांज्या शिल्लक शदसल्या. त्यानां पुन्हा 
शवचार केला, मग लां गोटी नीट केली आशण ‘जय बजरांग’ असां म्हणून झाडाच्या पायावर डोकां  ठेवलां  व 
क्षणात उठून ताडकन उडी मारली. अगदी वानराप्रमाणां तो झाडाच्या िेंड्याला गेला. दोन हातात दोन 
िाांद्या धरून चेकाळलेल्या माकडाप्रमाणां त्यानां झाड हलवायला सुरुवात केली. थोड्याच वळेात एकूण एक 
करांजी वाळूवर पडली. मग त्याला आनांद झाला आशण उांचावर लागणाऱ्या वाऱ्यानां तो हषवभशरत झाला. 
त्याला गाण्याची उकळी आली. मग तो आपल्या भसाड्या आवाजात काही तरी अचकट शवचकट गाऊ 
लागला. 
 

त्याच्या त्या ककव ि आवाजानां त्या खोऱ्यातील िाांतता भयभीत झाली. त्या शनःिब्द रानात त्याच्या 
गाण्यानां दगडिेकच केली. सावलीची पाखरां भेदरून पळायचा शवचार करू लागली. पलीकडच्या 
शवशहरीवर दोन कावळयाांनी त्याला साथ शदली. आशण क्षणात त्याचां गाणां बांद झालां . अगदी नरडां 
दाबल्याप्रमाणां बांद झालां . आशण तो त्या समोरच्या सोंडप्यानां त्याच्याकडां येणाऱ्या दोन इसमाांना शनरखून 
पाहू लागला. 
 

लौकरच ते दोन इसम त्या झाडाखाली येऊन थाांबले. त्या दोघाांकडेही हत्यारां होती. त्याांना पाहून 
म्हाद्या माकडासारखा चुळबूळ करू लागला. खाली पाहू लागला. 
 

‘ए! काय करतोस?’ एकानां वर पाहत शवचारलां  आशण िेंड्यावरून खाली पाहत म्हाद्या म्हणाला, 
 

‘करांज्या पाडतोय.’ 
 

‘मग खाली ये.’ दुसरा इसम गुरगुरला. 
 

म्हाद्या सरपटत खाली येऊन पोट चोळत उभा राशहला. हुकमाची वाट पाहू लागला. 
 

‘चल!’ त्या इसमाांनी हुकूम सोडला. 



 
‘कुठां?’ म्हाद्या भीत भीत म्हणाला. 

 
‘डोंगरात.’ एका इसमानां खुलासा केला. 

 
‘पर माझ्या करांज्या?’ त्यानां पुन्हा शवचारलां . 

 
‘पडू देत तकडां, चल?’ एकजण खेकसला. 

 
‘आगा, पर कुठां? तो रडकुां डीला येऊन म्हणाला. 

 
‘तुला दे. भ.नां बोशलवलांय.’ एकजण म्हणाला. 

 
दे. भ.चां नाव ऐकताच तो चेकाळला. त्यानां आनांदून प्रश्न केला, ‘कां च्या दे. भ. नां?’ 

 
‘दे. भ. थोरवतानां.’ त्या इसमाांनी खुलासा केला. 

 
आशण म्हाद्यानां उडीच मारली. पोतां झटकून खाांद्यावर घेऊन छकाटा उचलून तो चालू लागला. 

एखादी बैलगाडी आडरानात शिरावी तसा तो धडपडत बेभान होऊन तो पळू लागला. 
 

ते शतघे ओढ्यातून शनघून माळाला लागले तेव्हा म्हाद्यानां हळूच शवचारलां . ‘दे. भ. म्हारुगडा कुठां 
हाय?’ 
 

‘लाांब, खुांदलापूरच्या डोंगरात.’ 
 

‘म्हांजी दे. भ. थोरवत आशण दे. भ. म्हारुगडां हे एका जागी न्हायती तर?’ म्हाद्यानां लचता व्यक्त 
करीत प्रश्न केला. पण त्याला उत्तरच शमळालां  नाही. तो त्या दोन इसमाांबरोबर त्या गदव झाडीत गडप 
झाला. 
 

एकाएकी म्हाद्या नाहीसा झाला आशण गावात सवव लोक हळहळले. कोण म्हणाले, ‘तो मेला,’ कोण 
म्हणाले, ‘तो शवशहरीत पडला.’ काहींना वाटलां , ‘कुठां तरी गेला असांल, येईल!’ पण त्याांचे ते सारे कयास 
चुकीच ठरले. म्हाद्या आला नाही. 
 

म्हाद्याला जाऊन नववा मशहना सुरू झाला होता. रानात सुगी लागली होती. काढणी-मोडणीची 
हातघाई उसळली होती. सवव ितेकरी दांग झाले होते. परांतु धरणीकां पाच्या धक्क्याप्रमाणे उभ्या गावाला 
जोराचा धक्का बसला. जो तो म्हणू लागला, ‘म्हाद्या आला.’ 
 

सुयोदयाबरोबरच म्हाद्या गावात शिरला होता. त्याच्यात भलताच बदल झाला होता. त्यानां पैरण 
घातली होती. तो शपवळां  पांजी नेसला होता. त्याच्या डाव्या खाांद्यावर पोत्याऐवजी घोंगड्याची घडी होती 



आशण छकाट्याची जागा डबल बॅरलच्या बांदुकीनां घेतली होती. त्याच्या गुळगुळीत डोकीवर शपवळया 
रांगाचा पटका होता. त्याचा सदा हासरा चेहरा गांभीर झाला होता. त्यामुळे तो भयांकर उग्र शदसत होता. तो 
बेदरकारपणे पेठेने चालत होता. आशण लोक जागोजाग उभ राहून पाहत होते. 
 

तो एखाद्या मस्त हत्तीप्रमाणे सकाळीच आबा म्हारुड्याच्या दारात येऊन दाखल झाला. तेव्हा आबा 
दारात म्हिीची धार काढीत होता आशण त्याच्या बनीने रेडकू धरले होते. म्हाद्याला पाहताच ती घरात 
पळाली. परांतु बनीचे ते पळणे त्याला मुळीच आवडले नाही. तो अशधकच गांभीर झाला. इतक्यात म्हिीच्या 
पोटाखालून आबा म्हणाला, ‘आरां, कसां काय म्हाद्या?’ आबा जवळजवळ आियाने ओरडला. 
 

पण म्हाद्या डोळे शिरवत म्हणाला, ‘मला दे. भ. महादूखान म्हणत्यात.’ 
 

हे ऐकून आबा वरमला. त्याला नवल वाटले. तो पुन्हा म्हणाला, 
 

‘आरां, पर हायस कुटां मदा?’ 
 

‘मी डोंगरात ऱ्हातु.’ म्हाद्या गुरगुरला. 
 

‘आशण करतुस रां काय?’ आबा लटकेच हासत बोलला. 
 

आशण म्हाद्याने उत्तर शदले, 
 

‘मी मानसां मारतो. आशण जो मला भतू म्हणेल त्येच्या उरावर बसतो.’ त्यानां बांदुकीचा खाांदा 
बदलला. 
 

त्याचे हे उत्तर आबाला बांदुकीच्या बारासारखे वाटले. तो मनात भ्याला, आशण त्याला रागही 
आला. त्याच्या िब्दातली प्रखरता, बेडर वृत्ती, घरात डोकावनू पाहण्याची शनभवयता, यामुळे आबा 
चमकला. म्हाद्या जुना नाही याची त्याला खात्री पटली. हा काहीतरी कुरापत काढण्यासाठी आला असावा 
असा अांदाज बाांधून आबा घरात गेला. 
 

तोच म्हाद्याने सोप्यात बैठक मारली. आशण आबाही िरिी कुऱ्हाड घेऊन त्याच्यापढुां जात्याचा 
खुांटा तािीत बसला. 
 

आबाने कुऱ्हाड घेतलेली पाहून म्हाद्याने आपली बांदूक पुढे घेतली. शखिातली शवडी काढून तो 
म्हणाला, ‘काय शिजतांय?’ 
 

‘मानूस शिजतांय.’ आबा त्याच्याकडे जळजळीत नजरेने पाहत उत्तरला. 
 

‘म्हांजी तुम्ही मानसां कवापासनां खाता?’ म्हाद्या चमकून, पण उगीच हसत म्हणाला. 
 



‘तू मानसां माराय लागल्यापासनां!’ आबानां आकुां शचत डोळे करून चटकन उत्तर शदले. 
 

‘बरां, वाईच इस्तु द्या!’ म्हाद्या म्हणाला. 
 

‘इस्तु न्हाय.’ आबा कुऱ्हाडीची धार आांगठ्याने चाचपीत उत्तरला. 
 

‘मग ह्ो धूर कसला?’ म्हाद्यानां प्रश्न केला. 
 

‘राखांचा.’ आबा म्हणाला. 
 

‘असां आडव्यात का शिरता?’ म्हाद्या शचडून म्हणाला. 
 

‘तू आडवा बोलतोस म्हणून!’ आबा उत्तरला. आशण त्याने एकाच दणक्यात हातातला खुांटा तोडून 
टाकला. 
 

‘मग योक साांगावा ऐका.’ म्हाद्या शबथरून बोलू लागला, ‘औांदापास्नां तुम्ही थोरवताची जमीन 
करायची. म्हांजी नाांगरट, कुळवट, पेरणी सारां करायचां, शन सुगीला पीक वाड्यात पोचवायचां. मी शनघालो.’ 
 

तो चटकन आांगणात आला. तोच आबा ओरडला, 
 

‘एऽ दे. भ. त्या थोरवताला साांग, म्हणावां, मी काय मेल्या आईचां दूध प्यालो न्हाय. आपल्या 
जशमनीचा शललाव कर म्हणावां!’ 
 

हे ऐकून म्हाद्या दोन पावले पुढे आला आशण डोळे वटारून म्हणाला, 
 

‘मग आपल्या घरादाराचा शललाव बघाय तयार हो. तुला दावतो मी माझां म्हादूखानाचां मेखसू.’ 
 

असे म्हणत तो गरवकन मागां शिरला आशण रागाने चालू लागला. जवळजवळ धावतच तो आडाला 
झाला. 
 

म्हाद्या गेल्यानांतर बाचाबाच ऐकत उभे असलेले लोक बोलू लागले. त्या सवांना म्हाद्याच्या वतवनाचे 
नवल वाटले. तो इतका शिरजोर झाला कसा याचाच ते सवव लोक शवचार करीत होते. गदीत उभा 
असलेला सांतू चाांभार बोलला. 
 

‘आजपातुर म्हाद्या मानसाच्या पोटायला आल्यालां  भतू व्हता. पन आता त्यो भतुाच्या पोटाला 
गेल्यालां  भतू हाय.’ 
 

‘पर मग या भतुाचा धरबांद कसा करायचा?’ गांगू भोसला एका दगडाच्या शखळयावर चढून मोठ्याने 
म्हणाला. 



 
आशण नायकू नायकवाड्याने शडरकी िोडली, ‘चला, बघ ूमग. गहू तवा पोळया.’ 

 
सवव लोक घरोघर गेले. प्रत्येकाला म्हाद्याच्या त्या बेडरपणाचे कोडे पडले. 

 
आशण दुसऱ्याच शदविी आबा म्हारुगडा एकाएकी बेपत्ता झाला. उभा गाव त्याला िोधण्यासाठी 

रानोमाळ धावत सुटला. त्याांनी सारे शिवार पालथे घातले, पण आबाचा पत्ता लागला नाही. आबाची 
बायको टकरा घेऊ लागली. बनी रडू लागली. पोराबाळाांनी सोप्यात आक्रोि माांडला. सवव लोक जमून 
त्याांना धीर देऊ लागले. आशण म्हाद्यानेच आबाचा खून केल्याबद्दल त्याांची खात्री पटली. 
 

आशण म्हारुडाच्या आबाचे पायताण सोप्यात पडलेले पाहून पुन्हा लोकाांना चमत्कार वाटला. 
त्याांचा कयास बरोबर ठरला. आबा गेला, आता पुढां काय होणार? याचा जो तो शवचार करू लागला. 
गावावर म्हाद्याची भलतीच दहित बसली.. 
 

चौथ्या शदविी शभवा जाधव भाकरी खाऊन रानात जाण्याचा शवचार करीत सोप्यात बसला होता. 
तो डोळे झाकून दात टोकरीत होता. तोच अचानक म्हाद्या आला. त्याला पाहून शभवाच्या काळजाचे पाणीच 
झाले. त्याने घाबरून शवचारले, ‘का येणां केलां  म्हादबा?’ 
 

म्हाद्या सरळ बसत म्हणाला, ‘उगाचच आलो व्हतो.’ 
 

तो घरात चौकस दृष्टीने पाहू लागला आशण शभवाच्या घरात पोराांची एकच गडबड झाली. 
 

शभवाच्या सोप्यात म्हाद्या आल्याची बातमी लागून आळीतल्या लोकाांनी जागोजाग डवांगे केले आशण 
कानात जीव आणून ऐकू लागले. 
 

म्हाद्या पुन्हा म्हणाला, ‘तुमची हाविी कुठां शदसांना?’ 
 

‘गेली नाांदाया,’ दात टोकरायचां काटूक दूर िेकून शभवा उत्तरला. 
 

‘बरां, त्यो आबा म्हणां कुठां गेला. खरां काय?’ म्हाद्या शभवाकडां रोखून पाहत बोलला. 
 

‘खरांच गेला कुठां?’ शभवा पुटपुटला. 
 

‘म्हणां त्येचां पायताण आलां . मग त्यो कुठां जावा?’ म्हाद्याने गांभीर मुद्रा करून प्रश्न केला. 
 

‘देवाला डोळां!’ शभवाने आढ्याकडे दृष्टी िेकून देवावर भार घातला. आशण रानात शनघायची घाई 
सुरू केली. ती पाहून म्हाद्या म्हणाला, 
 

‘कुठां शनघाला?’ 



 
‘रानात.’ शभवा उठून उभा राशहला. 

 
‘योक साांगावा हाय –’ गुरकून पाहत बोलला. 

 
‘कुणाचा?’ शभवा पुन्हा खाली बसला. 

 
‘थोरवताचा.’ म्हाद्या म्हणाला, ‘तुमी थोरवताची जमीन औांदा केली पायजे.’ 

 
‘का म्हनून?’ शभवा भीत भीत उद्गारला. 

 
‘त्याांच्या मागां सरकार लागलांय म्हून.’ म्हाद्याने खुलासा केला. आशण शभवा समोरच्या दोन बैलाांकडे 

पाहत म्हणाला, ‘मी दोन हाताांचा हाय, मला न्हाय झेपणार. पर ह्ो दाांडगावा का?’ शभवा वैतागल्या स्वरात 
म्हणाला. तो कावबाबावरा झाला. 
 

आशण म्हाद्या उठून उभा राहत म्हणाला, ‘उद्यापास्नां काम सुरू करा. जातु मी.’ 
 

‘आवां, माझ्या लां गुटीला शठगळ लावायचां मला जमांना, आशण मी थोरवताच्या आभाळाला दावां कसां 
लाव?ू’ शभवाने प्रश्न केला. 
 
‘त्ये मला ठावां न्हाय.’ असे म्हणून म्हाद्या चालू लागला. 
 

म्हाद्या शनघून गेला आशण शभवाच्या घरात गोंधळ सुरू झाला. पोरांबाळां  घाबरली. तोच दूर उभे 
असलेले लोक सोप्यात आले. त्याांनी सवव काही समजून घेतले, आशण शभवाला धीर शदला. ‘काय करतोय 
बघ ू–’ अिा गुमीत तरणी पोरां तयार झाली. शभवाही इरेला पडला. 
 

‘थोरवत सावकार म्हणजे काय असा लागून गेलाय! त्याच्याजवळ बांदूक आहे. अन् इतराांच्या 
हातात काय बाांगड्या आहेत?’ कुणीसे म्हणाले. 
 

‘आरां, आमच्या राम ूम्हारुगड्याचा कचका अजून पाह्ला नाही म्हणावां!’ दुसरा म्हणाला. 
 

‘राम ू म्हारुगडा – आवां, त्यालाच बोलवा.’ सगळयाांनी एकच गलका केला. पण राम ू येण्यापूवी 
लकवा त्याने काही करण्यापूवीच – एक शदवस बातमी आली की, रानात गेलेला शभवा आलाच नाही. पुन्हा 
लोक दाही शदिा पळत सुटले. त्याांनी सारा शिवार चाळला, पण शभवाचा पत्ताच लागला नाही. साांजांला 
शभवाची बायको शभवाला िोधून आली आशण चावडीवर शतनां मोठी बोंब ठोकली. ती ऐकून सवव लोक 
चावडीवर जमले. एकच गदी झाली. 
 

गांगू भोसला म्हणाला, ‘आता वरडून काय िायदा?’ 
 



हे ऐकून शतने डोळे पुसले, पण मोठ्याने ओरडून ती म्हणाली, ‘पण ह्ा मानसां खाणाऱ्या भतुाचा 
बांदोबस्त तर व्हनार हाय का न्हाय?’ 
 

‘बांदोबस्त तर झालाच पायजे.’ सांतू चाांभार शखन्न होऊन म्हणाला, ‘पर नाईकवडा म्हनीत व्हता, 
गहू तवा पोळया. पर मी म्हनतो, आता पोळयाांची येळ आली का न्हाय? का पार या गावचा शनष्ट्नावा 
झाल्यावर पोळया करणार?’ 
 

‘खरां हाय, खरां हाय.’ वताऱ्याने चाांभाराला साथ शदली. 
 

आशण भोसला म्हणाला, ‘आता येळ गमाव ू नका. रामूला बोलवा - या भतुाला त्योच बाटलीत 
भरील!’ 
 

आता प्रत्येकाच्या डोळयापढेु रामूची मूती शदसू लागली. काळीसावळी, दणकट, करारी. 
थोराताच्या मानाने राम ूम्हणजे पोरसवदाच. पण गावचा तो लाडका होता. थोराताची छप्पन्न कुलां गडी; पण 
राम ू- छेः त्याच्याबद्दल वावगा िब्द काढण्याची कोणाची छाती नव्हती. थोराताला सुद्धा तो त्यामुळे थोडा 
जडच झाला होता. आशण आता तर बेचाळीसचां बांड सुरू झाल्यापासून दोघाांच्या दोन वाटा झाल्या होत्या. 
 

थोराताची देिभक्ती म्हणजे काय ते सवांना माहीत झाले होते अन् रामूचीही! शजल्ह्ातील साऱ्या 
घडामोडी गावच्या तरण्या पोराांना समजत. एकत्र जमून ते मोठमोठे मनसुब ेरचीत. आजही असेच कराव े
असे वाटण्याजोगा प्रसांग होता. साऱ्या गावकऱ्याांनाच वाटायला लागले की, हे काम रामूच करील. 
 

आशण प्रत्येकाच्या डोळयाांपढेु राम ूम्हारुगडा शदसू लागला. आता िक्त तोच काही करू िकतो असे 
सवांना वाटले. वतारी एकदम उठून म्हणाला, ‘हे काम रामूच करील.’ 
 

‘आरां, रामूला गाठायचा कुठां?’ नाईकवडा म्हणाला. 
 

आशण आबाचा पोरगा म्हणाला, ‘राम ूखुांदलापूरच्या डोंगरात हाय.’ 
 

सवांना आनांद झाला. लगेच त्याच शठकाणी चार गडी शनवडून त्याांना खुांदलापूरच्या डोंगराकडे 
पाठशवण्यात आले. आशण वळवाच्या पावसाची वाट पाहावी, तसा गाव राम ू म्हारुगड्याची वाट पाहत 
बसला. आज ना उद्या तो या बगलेवर येऊन म्हाद्याचा बांदोबस्त करणार या आिमुेळे सवांना हायसे वाटले. 
 

रामूच्या कानावर म्हाद्याच्या पुांडाईची तक्रार घालून आठवा शदवस उगवत होता. झुांजरकाचा 
मलमली पडदा अजून गावाच्या अांगावर कायम होता. कोंबड्याांनी सूयोदयाचा जयजयकार आरांभला होता. 
ितेकऱ्याांनी गुरां सोडली होती. शस्त्रया घागरी घेऊन पाणवठ्याकडे शनघाल्या होत्या. 
 

इतक्यात वावटळीप्रमाणे एक बातमी गावात शिरली आशण सारा गाव थरारला. शरकाम्या घागरी 
घेऊन बाया धावतच आल्या आशण त्याांनीच ती बातमी आणली की, म्हाद्या पाणवठ्याला शनजला आहे! मग 



काही ितेकरी जमून शतकडे गेले. त्याांनी चौकिी केली आशण पुन्हा बातमी आली की, म्हाद्या मेला आहे. तो 
उरावर बांदूक घेऊन पडला आहे! 
 

ही बातमी ऐकून उभ्या गावाला आनांद झाला. सवांनी सुटकेचा शनःश्वास टाकला. 
 

पांचनामा झाल्यावर म्हाद्याचे मढे सरकारी पहाऱ्यात तालुक्यात गेले आशण सवव वळणे घेत घेत पुन्हा 
ते मूळ मुद्यावर आले. गावकऱ्याांनी ते शबनवारिी म्हणून दूर लोटले नाही, तर उलट सवांनी त्याला 
मसणवट्यात नेऊन अस्ग्नमुखी शदले. सवव गाव त्या अग्नीभोवती बसून राशहला. कोणीही हूां का चू करीत 
नव्हता. 
 

सवव लचता आगीने वढेली. म्हाद्याचा धूर वाऱ्याबरोबर दूर जाऊ लागला. त्या धुराकडे पाहत गांगू 
भोसला म्हणाला, 
 

‘मांडळी! हाडळ, रानगा, खवीस, झुटींग, ही सारी भतुां गावांढाळ असत्यात, पर हे दे. भ. चां भतू लई 
हुबलाक असतां, हे तुमास्नी पटतांय काय?’ 
 

‘खरांच, ह्नेां दोन गडी मारलां  राव!’ नायकू नाईकवडा त्या मढ्याकडां हात करू म्हणाला. 
 

‘मग चला बरां. जळू द्या त्येला सावकाि.’ भोसला उठून उभा राशहला. 
 

पण वताऱ्यानां त्याचा हात धरून म्हटलां . ‘थाांब नाना, ह्चेा पार जळून बुकणा हुांदे, न्याय तर भडवां 
दावील म्हादूखानाचां मेखसू.’ 

 

 
  



डोळे 
 
मी पन्हाळगड उतरून तळवटाला आलो, तेव्हा सूयव गड चढून बुरुजावर गेला होता. चैतन्यमय झालेलां  
वातावरण कसां बेबांद भासत होतां. 
 

पन्हाळगडापासून शविाळगडापयंत ती सह्ाद्रीची प्रचांड राांग चैत्रपालवीनां गजबहरलेली होती. 
अनांत रानिुलाांनी वारा धुांद झाला होता. शपकली पानां गळून खच लागला होता. त्याांचे जागी नवी पानां 
डोलत होती. रांगीबेरांगी पाखराांच्या भराऱ्या, हांसमोराांगीची प्रखर झडप, बशहरी ससाण्याची जोरदार 
सुळकां डी यामुळां ते गगन नुसतां रणमदैान झालां  होतां. ती घनदाट झाडी, तो शविाल पववत, त्यावरचे ते गड 
शनतेवाडे पाहून छाती धडधडत होती. डोळे शदपत होते. 
 

मी मनात पुटपुटलो, ‘इथांच मराठ्याांनी वाट धरून मराठी अस्स्मता दाखवली.’ 
 

पायथ्याला येऊन मी सागावकडां वळणार, इतक्यात एक मांजुळ आवाज आला. त्या उग्र भयाण 
जांगलात ही बाई कोण, म्हणून मी दचकून पाशहलां  तेव्हा एक सतरा वषांची सुांदर तरुणी माझ्याकडां येताना 
शदसली. शतचा चेहरा तरतरीत शन शवलोभनीय शदसत होता. शतचे डोळे टपोरे शन पाणीदार होते. त्यात 
चपलता होती. रेखीव भवुया, नोकदार नाक यामुळे शतच्यात उणां काहीच भासत नव्हतां. त्याचबरोबर शतचा 
देह शनरोगी आशण रसरिीत होता. आपल्या उभार उरोजावरचा रेिमी पदर शतनां डाव्या हाताच्या दोन 
बोटाांत कायमचा धरून ठेवला होता. मयूरपांखी रेिमी लुगड्यानां शतचां स्वरूप शद्वगुशणत केलां  होतां. ती 
भलतीच बेरकी असावी असा माझा समज झाला. 
 

‘कुठां जायचां तुम्हाला?’ शतनां जवळ येऊन हसतमुखानां प्रश्न केला आशण माझ्यावरून नजर 
शिरशवली. ‘सागावला जाणार.’ मी उत्तर शदलां . तेव्हा शतनां शनःश्वास टाकला, ‘बरां झालां  बाई. मी घाबरले 
होते, सोबत शमळावी म्हणून. पण देवानां माझां गाऱ्हाणां ऐकलां  शन तुम्हाला धाडलां .’ 
 

डोकीच्या केसापासून ते पायाच्या नखापयंत मी शतला न्याहाळून घेतली. ‘तुला कुठां जायचां?’ मी 
शवचारले. तेव्हा पायाचा ठसा िोिाट्यात उठवनू त्याकडे पाहत ती उत्तरली, ‘मला सागावलाच जायचां 
आहे. माझी माविी आहे सागावात. नांतर मी भेडसगावला जाणार.’ 
 

नतांर मी प्रश्न केला नाही. वाट धरली. ती माझ्या मागून चालू लागली. थोडां चालल्यावर ती हळूच 
म्हणाली, 
 

‘तुम्ही भाबडे आहात.’ 
 

‘किावरून?’ 
 

‘मी कुठां जायचां म्हणताच तुम्ही खरां बोलला.’ ती बोलू लागली, ‘म्हणून मी तुमच्यावर शवश्वास 
टाकून शनघाले आहे. जर तोच प्रश्न तुम्ही मला शवचारला असता, तर मी तुम्हाला खोटां साांगनू भलतीकडेच 
नेलां  असतां.’ हे ऐकून मला हसू आलां . कारण, मी मुळीच खरां बोललो नव्हतो. मला सागावला जायचां होतां, 



पण सागाव हे माझां गाव नव्हतां. दुसरी गोष्ट ती खरां बोलली नसावी असा माझा पक्का समज होऊन बसला. 
काहीतरी भानगड आहे असां मला वाटू लागलां . परांतु दोन लबाड सहप्रवासी एकत्र शनघाल्यानतांर हा प्रवास 
एकत्र कसा होणार, याचां मला हसू येत होतां. 
 

‘तू का घाबरली होतीस?’ मी शवचारलां . 
 

‘या भागात काही लोक िार वाईट आहेत. काही िरारी आहेत. बायाांना डोंगरात गाठून अब्र ू
घेतात. एकट्यादुकट्या बाईला असां जाताच येणार नाही.’ ती म्हणाली. 
 

‘मग तू एकटी काां बाहेर पडली आहेस?’ पुन्हा मी प्रश्न केला. तेव्हा ती गांभीर झाली. आपली गती 
वाढवनू माझ्याबरोबर येऊन आपली कथा साांग ूलागली : 
 

माझा नवरा सांियी आहे. मी साधी अिी आहे; पण नवऱ्यापेक्षा मी िांभर पटीनां देखणी आहे; म्हणून 
नवरा मला सारखा छळत असतो. मी हसले की तो शचडतो, नव्हे मनातून रडतो. बरां, हासणां ही मला एक 
खोडच जडली आहे. शन माझे डोळे दुष्ट आहेत. माझी नजर चपळ आहे, पण दाहक आहे. ती मला जाळीत 
असते. मी कसांही पाशहलां  तरी सासरची माणसां एकदम शपसाळतात. मी दुववतवनी आहे, असां नवऱ्याला 
साांगतात. आपल्या तव्यावर भाकरी जळावी तसा नवरा जळतो शन मग मलाही जाळतो.... 
 

खरां साांग?ू मी दुष्ट नाही. मी नवऱ्याला देवाइतकां  मानते. हृदय उघडां करून दाखवते. पण त्याचां 
मन सांियानां आांधळां झालां  आहे. त्याला माझां शनमवळ हृदय गढूळच शदसतां..... 
 

माझा एक चुलत दीर आहे. तो गोरा आहे. देखणा आहे. शदसण्यात भारी उमदा आहे. माझ्या 
नवऱ्यापेक्षा तो िांभरपटीनां सुांदर आहे. माझ्यासारखी बाई त्याला दूर ठेवचू िकत नाही, असा आहे तो, 
पण.... 
 

देव जाणे, काय झाले. त्याला या डोळयाांचां वडेांच लागलां . तो रोज मुद्दाम येऊ लागला. अगदी 
कोणी का घरात असेना, तो काही ना काही सबब साांगनू घरात आतपयंत येऊन माझ्यापढुां असे शन मला 
एकटक पाही. 
 

मलाही त्याचां नवल वाटू लागलां . पुढां पुढां तर मी शजकडां जाई, शतकडां तो येई. मी पाण्याला 
शनघाले की तो शनघे. रानात जावां तर शतकडां तो शदसे. तो वडेाच झाला. 
 

आशण तो सवव प्रकार नवऱ्याला उमगला. तो तर एका मशहन्यात वडेाच झाला शन मलाही वडे लाव ू
लागला. नवरा मत्सरानां जळत होता. दीर मला पाहण्यासाठी चरिडत होता. त्या दोन अग्नीत माझी राख 
होत होती. 
 

एके शदविी मी धीर केला आशण शदराला शवचारलां , ‘तुम्ही हे काय आरांभलां  आहे?’ 
 



तेव्हा तो शन मी – आम्ही दोघेच ितेात होतो. वळे दुपारची होती. आसपास कोणीही नव्हते. तो 
हसून म्हणाला, 
 

‘मला काय झालां य ते मलाच कळत नाही. हाां, एवढां खरां की, तुला पाशहल्यावाचनू मला चैन पडत 
नाही. तुझे हे दोन डोळे शन त्यावरच्या या भवुया, ते पापण्याांचे लाांब केस, हेच रोज स्वप्नात येतां आशण ते 
पाहण्यासाठी माझा जीव वडेाशपसा होत असतो.’ 
 

तेव्हा मी त्याला शवचारले, 
 

‘मी एकाची बायको आहे, हे लक्षात आहे ना?’ तेव्हा तो शखन्न होऊन हसत म्हणाला, 
 

‘मी कधी काय म्हणतोय? मी िक्त तुला पाहत असतो. मला तुझे डोळे पाहावसेे वाटतात एवढांच.’ 
 

मला त्याची दया आली. काळजात कळ उठली. मी म्हणाले, 
 

‘डोळे गोड शदसतात, पण त्याच डोळयात ओळख नाांदत असते. 
 

‘सोन्याची लकमत कसोटी साांगते. तद्वत नात्याची महती नजरेला कळते. जर हे डोळे तुमच्या 
स्वप्नात येत असतील तर..... तर मी ते खुरप्याच्या पातीनां िोडून घेईन, पण हा छळ मला नको.’ 
 

हे ऐकून दीर घाबरला. जण ूमाझे हे रक्तबांबाळ डोळे त्याला कल्पनेनां दाखवले. तो उठला. ‘नको 
नको. तू डोळे िोडून घेऊ नकोस–’ असां म्हणून तो शनघनू गेला. त्याचवळेी माझा नवरा शतथां आला. त्यानां 
शदराची पाठमोरी आकृती पाशहली शन तो वडेावला, ‘गीता, तो कोण गेला?’ 
 

‘भावजी.’ – 
 

‘का आला होता?’ 
 

‘मला काही गोष्टी शवचारायच्या होत्या.’ 
 

‘कसल्या गोष्टी?’ 
 

‘याच की तो माझ्या पाठी का लागला आहे!’ 
 

‘मग शवचारल्या?’ 
 

‘हो शवचारल्या आशण त्यानां चूक कबूल केली.’ 
 

‘खोटां, मी मनात भरत नाही म्हणून तू अिी त्याला एकाांती भेटून पाप करतेस.’ 



 
हे ऐकून मी ओरडले. त्याच्या पाया पडले. नानापरीने मी त्याला शवनवले. पण त्याचा सिांय 

वज्रलेप झाला होता. तो ऐकेना. अखेर एका गोष्टीवर तो तयार झाला. तो म्हणाला, ‘शविाळगडावर 
खऱ्याखोट्याचा शनवाडा करणारा देव आहे शतकडां चल. शतथां तू खरी ठरलीस, तर ठीक. नाही तर तुझी तू 
शन माझा मी.’ 
 

काल आम्ही शविाळगडावर पोहोचलो, तेव्हा एका माणसानां एका पातेल्यात गोडां तेल आणून ते 
चुलीवर कढवलां . त्यात एक पैसा टाकला. तेल जेव्हा कडकडून कढू लागलां  तेव्हा तो देवमाणूस म्हणाला, 
 

‘हां, बाई, तू जर पशवत्र आहेस तर तो तेलातील पैसा काढून दे. जर तुझा हात जळला तर तू पापी 
शन जर तुला काहीच इजा झाली नाही तर तू देव!’ 
 

ते ऐकून मी भ्याले शन म्हणाले, 
 

‘तुम्हीच ते करा. मी पापी आहे असां म्हणून तो पैसा काढा. जर तुमचा हात जळला नाही तर मी 
पापी.’ 
 

.....त्या वळेी तो माणूस एकदम शपसाळला शन काठी घेऊन माझ्या अांगावर आला. त्याने मला 
िांभर टके्क गुन्हेगार म्हणून शनणवय शदला.... मीही आता गुन्हेगार म्हणून माहेरी जात आहे..... 
 

ही सवव कथा ऐकून माझ्या काळजात पाझर िुटला. मी स्तांशभत होऊन शवचार करू लागलो. परांतु 
शतच्या चेहऱ्यावरचा तो लबाड भाव पाहून बावचळून गेलो. तोच ती म्हणाली, 
 

‘एक गोष्ट बोलू?’ 
 

‘हो, बोल ना! पण मला भाबडा म्हण ूनको.’ 
 

‘या भागातून जाणां धोक्याचां आहे.’ ती म्हणाली, ‘मी म्हणजे एक धोका आहे. मी तुमची कोणी नाही 
हे जर एखाद्या गावगुांडाला समजलां  तर तो मला पकडून ठेवील. मी जन्मातून उठेन.’ 
 

‘मग काय करू या?’ मी उलट प्रश्न केला. तेव्हा शतनां काहीच न बोलता माझ्या खाांद्याचां बोचकां  
आपल्या डोकीवर घेतलां . पदर नीटनेटका घेऊन एखाद्या नव्या नवरीसारखी चालू लागली. नांतर हळूच 
म्हणाली, ‘माझां नाव गीता आहे. कुणी शवचारलां  तर बायको म्हणून साांगा.’ 
 

‘म्हणजे?’ 
 

मी दचकताच ती कपाळावर आठी घालीत म्हणाली, 
 

‘दचकाया काय झालां? अिी बायको शदल्याबद्दल देवाचां उपकार माना. चला.’ 



 
मला शतची भीती वाटू लागली. आशण माझा तो पडेल चेहरा पाहून दगडावर रुपये ओताव ेतिी ती 

हसली. 
 

या वळेी मी दुसऱ्या एका शववांचनेत गुतांलो होतो. ती वाट माझ्या पायाखालची नव्हती मी प्रथमच 
त्या वाटेनां जात होतो. त्यामुळे घोटाळा झाला होता. सूयव बराच शिरला होता आशण सागाव पुष्ट्कळ दूर 
होतां, ही गोष्ट मला उमगली होती. तेव्हा आम्ही डोंगर चढत होतो. दीड मलैाची उतरण. नांतर 
पायथ्यापासून दोन मलै सागाव. हा सात मलैाांचा डोंगरी प्रवास थोड्या वळेात िक्य नव्हता. म्हणून मी 
लचतातुर होऊन पाय उचलत होतो. गीता पळत होती. 
 

सूयास्तापयंत आम्ही बरीच मजल मारली. चढण चढून माथाही ओलाांडला शन उतरणीसमीप येऊन 
दाखल झालो. ऐन उतरणीजवळ लखडीत एक लहानसा गाव होता. ती वाट त्या गावातूनच जाऊन पुढे ती 
डोंगरात उतरली होती. वाटेकडेलाच एक देऊळ होतां. शतथां सात-आठ माणसां बोलत बसली होती. त्यात 
एक म्हातारा मोठा चाणाक्ष होता. शपवळा पटका बाांधून तो ऐटीत बसला होता. तो कावळयासारखा 
कावराबावरा शदसत होता. पलीकडे दोन पशहलवान बसले होते. ते ताांबडमातीनां लडबडलेले होते शन 
शधप्पाड होते. आम्ही जवळ येताच ती मांडळी बावरली होती. म्हातारा चेकाळला. पशहलवान मला 
पाहण्याऐवजी गीताकडेच पाहू लागले. एकजण शतच्याकडे एकटक पाहत शमिीचा िेंडा शपळू लागला. 
त्याांची नजर जण ूशतला शपळूनच काढीत होती. इतक्यात तो म्हातारा म्हणाला, 
 

‘कोण गाव पाव्हणां?’ 
 

‘सागाव.’ मी उत्तर देऊन पुढे सटकू लागलो, तेव्हा तो म्हातारा म्हणाला, 
 

‘थाांबा की. रात कोण?... ही बायको वाटतां?’ 
 

‘हो.’ 
 

‘डोंगरातनां जायाचां, वाईच लवकर शनघायचां!’ 
 

‘झाला उिीर,जातो आता.’ मी म्हणालो. म्हातारा मला घोटाळून थाांबव ू लागला. तो काहीतरी 
शवचारीत होता. मी उत्तर देत होतो. तेवढ्यात ते दोन पशहलवान एकमेकाला खुणवनू शनघनू गेले. तेव्हाच 
मला त्याांचा सांिय आला. मी पाय काढला. 
 

डोळयाच्या उजेडानां डोंगर उतरायचा शन मग पायाच्या अदमासानां सागाव गाठायचां असा शवचार 
करून मी शनघालो. गीता घाबरली होती. एकाएकी शतचा चेहरा पडला होता. ती केशवलवाणा स्वर काढून 
म्हणाली, 
 

‘ते दोघां पुढां गेलेले आहेत. नक्कीच काहीतरी होणार.’ 
 



मलाही त्याांचा सांिय आला होता. त्याला पुष्टी शमळताच मीही खचलो. कडुसां पडत होतां. 
तोंडओळख मोडत होती. दीड मलै डोंगर उतरायचा होता. तोही कीरव झाडीतून. बरां, त्या गावात रात्र 
काढावी तर तेही िक्य नव्हतां. ते दोन पशहलवान त्याच गावचे होते.. ऐती वाघाच्या घरी िळेी पाव्हणी. 
आता गेल्यावाचनू गत्यांतरच उरलां  नाही. 
 

‘चल, लहमत सोडू नको.’ मी उद्गारलो. 
 

शजथां उतरण्याची पायवाट होती शतथां दोन्ही बाजूनां सोंडपां पुढां जाऊन त्याांना खेकड्याच्या दोन 
नाांग्याांचा आकार आला होता. आम्ही उतरणीजवळ आलो. शतथां कोणीच नव्हतां. तेव्हा पुनः धीर आला शन 
पायास वगे आला. आम्ही भरभर उतरू लागलो. दोन-तीन वळणां घेऊन मध्यावर पोहोचलो आशण वरून 
िीळ वाजली. ती डोंगरात वळवळत पळाली. आम्ही भयभीत झालो. तेव्हा आमच्या डोकीवरचे आकाि 
लखलखीत होते. बाकीचा डोंगर अांधारात बुडत आला होता आशण झाडाांच्या बुडख्यात, त्या गदव झाडीत 
अांधार मावत नव्हता. िक्त वरच्या उजाळयानां ती मळवाट तेवढीच शदसत होती. 
 

िीळ येऊन आमच्या उरात तलवारीप्रमाणां शिरली. आम्ही वर पाशहलां , तेव्हा एक आकृती खाली 
येताना शदसली. लगेच आम्ही खाली पाशहलां . तेव्हा दुसरीही आकृती वर येत होती. आम्ही मधीच सापडलो 
होतो. मी शवचार केला आशण भरवकन वाट सोडून बाजूला झाडीत शिरलो. ते दोघां एका जागी येईपयंत 
आम्ही दोघाांनी कपारीत बरीच दौड मारली. परांतु गळून पडलेली पानां पायाांखाली चरचरू लागली आशण 
त्याांनीच घात केला. कारण, त्या आवाजाच्या रोखानां ते दोघे आम्हाकडे धावत आले. परांतु त्या पानाांनी पुनः 
आमच्यावर उपकारही केले. कारण त्याांची आम्हाला अचूक चाहूल लागली. लगेच थोडां वर चढून परत 
मुख्य वाटेकडे दौड घेतली. अगदी जीव मुठीत घेऊन. 
 

आशण पुनः घात झाला. आमची चाहूल त्या दोघाांना लागली. तेही परत धावत येताना पुन्हा ती पानां 
चरचरत होती. ते आल्याचां लक्षात येताच आम्ही परत आडवी धूम ठोकली. 
 

मी सवव िक्ती एकवटून त्या दोन शबलां दर डाकूां ना चुकवत होतो. तांग कास घालून गीता माझां ते 
बोचकां  साांभाळून अगदी सावलीसारखी माझ्याबरोबर धावत होती. ते भयांकर सांकट खरां म्हणजे गीतावर 
होतां. हे शतनां जाणलां  होतां. ती पळत होती. 
 

गडद अांधारात, बेलाग कपारीत ती आमची जीवनमरणाची झुांजच सुरू झाली होती. माझी सवव 
कापडां करवांदीच्या जाळीत अडकून िाटली होती. आशण मला दरदरून घाम िुटला होता. 
 

त्या दोघाांना सापडायचां नाही, पुढां येणारां झाड चुकवायचां आशण अांदाजानां बरोबर पळायचां; लकशचत 
तोल गेला की मरण वाढून ठेवलां  होतां. त्यावर पूणव लक्ष ठेवनू स्वतःचा जीव वाचशवण्याची कठीण कामशगरी 
त्या वळेी प्रथमच माझ्यावर पडली होती. आपण त्याांना सापडलो तर आपल्या समोर या पोरीची काय 
अवस्था होईल? त्याांनी आपल्यासमोर शतची अब्र ूघ्यावी, हे मला असह् झालां  होतां... ते मला थोडेच मारून 
सोडणार? ही गोष्ट मी पार शवसरलो होतो... शतची अब्र,ू शतचे हाल, शतचे दुःख म्हणजे आपले, अिी माझी 
भावना होऊन बसली होती. 
 



नतांर एकाएकी एक आवाज घुम ूलागला, 
 

‘ए, गुमान वाटेवर या, आशण ए टग्या, तू ऐक, मरू नगां. आता आम्ही दगडानां तुमास्नी चेपून काढू. 
मग मरा... न्हायतर ती पोरगी देऊन जा बरां.’ त्याांनी मला हुकूम केला. 
 

ही त्याांची घोषणा ऐकून मी गाांगरून गेलो. अांधारात अांदाजच घेऊन जर त्याांनी दगड मारला तर 
काय? याचा मी शवचार करू लागलो, तेव्हा त्या दोघाांपकैी एक म्हणाला, 
 

‘तू हतांच थाांब. मी बॅरी घेऊन येतो. त्याशिवाय ही घावणार न्हायती.’ 
 

‘हाां हाां, जा. आणच बॅरी.’ दुसरा म्हणाला आशण एक जण दूर गेल्याची मला चाहूल लागली. 
त्याांनी दगडानां आम्हाला मारण्याचा बेत रशहत केला. मला बळ आलां . माझ्याकडांही कुऱ्हाड होती. मी शतला 
दाांडा घातला. हळूच ठोकला. तेव्हा तो माणूस घाबरला. पुन्हा त्यानां दगडाचा अवलां ब केला. िरवकन एक 
दगड त्यानां आमच्या रोखानां िेकला. तेव्हा जागा सोडून आम्ही दुसऱ्या शठकाणी बैठक मारली. 
 

तोच दुसरा दगड घुमत आला आशण त्यानांच आम्हाला मुक्त केलां . कारण त्या दगडानां एका 
जाळीत बसलेले दोन मोर उठले आशण ते आमच्या पाठीमागून कपारीत त्या इसमाच्या वरच्या बाजूनां धावनू 
शनघाले. 
 

त्या दोन मोराांच्या पायाखाली चरचरणारा पाचोळा त्या इसमापयंत चरचरत गेला. ते आम्हीच 
पळत आहोत असां समजून तो माणसू त्या मोराांना आडवा पळू लागला. 
 

मोर शन तो इसम याांच्या पावलाांचा कानोसा घेऊन आम्ही तेवढीच सांधी साधली. 
 

भरवकन आम्ही उतरणीवर येऊन वाट धरली आशण खाली धूम ठोकली. 
 

आम्ही तळवटाला आलो तेव्हा एकाएकी माझी िक्ती लोपली. मी गशलतगात्र झालो. मला चालणां 
अिक्य होऊन मी कुऱ्हाड टेकीत शनघालो. तेव्हा गीतानां मला आधार शदला. माझ्या मनावरचा भीतीचा दाब 
दूर होताच माझा दाबून धरलेला दमच उखडला होता. परांत गीता अजून दमली नव्हती. कारण, ती अजून 
शनभवय झाली नव्हती. अजून शतच्या मनावर भीतीचा एक शवलक्षण पगडा कायम होता. आम्ही एका 
झाडाखाली बसलो. इतक्यात वर कपारीत गडगडाट झाला. लगेच ‘मेलोऽऽ’ अिी ओरड झाली, काहीतरी 
पडलां  असां वाटून आम्ही कान टवकारले, तोच तो माणूस ओरडू लागला. ‘सखाराम, मेलो. वाचव मला–‘ 
 

‘वाघानां धरलां  वाटतां?’ भेदरून पाहत गीता म्हणाली. त्याचां शवव्हळणां चालूच होतां. आम्ही ऐकत 
होतो. 
 

‘अजून जाऊ या.’ गीतानां आग्रह केला. 
 



‘नको. बघ ू या त्याचां काय झालां ...’ मी उत्तरलो. त्या वळेी आम्ही त्याच्या शन भीतीच्या िीवपेार 
होऊन बसलो होतो. 
 

थोड्या वळेानां बॅरी आणायला गेलेला पशहलवान पेरोमकॅ्सचा कां दीलच घेऊन आला. त्याच्या 
शनळया प्रकािात तो शहरवा डोंगर शवलक्षण शदसू लागला. 
 

‘नारबा, कुठां हायस रां?’ त्यानां हाक मारली. आशण मग दुसरा आवाज आला, ‘सखाराम, मी हतां 
हाय, मी पडलो. माझा पाय मुळीत अडकून बसलाय. माणसां आण.’ 
 

लगेच कां दील शतथांच ठेवनू सखाराम गावाकडां पळाला. आम्ही सागावकडां पळ काढला शन वारणेत 
येऊनच दम टाकला. तेव्हा वारणा िाांत होती. शकनारा थांड पडला होता. पावसाळयात कस्पटाप्रमाणे 
हत्तीला ओढून नेणारी वारणा नदी आता शनराांजनाच्या मांद ज्योतीप्रमाणे िाांत िाांत वाहत होती. पाय 
ठेवताच वाळू करकरली. तेव्हा माझां काळीज शनभवय झालां . वारणा सागावला घासून गेली होती. नदीतून 
सागावाचे शदव े शदसत होते. जेवण वळे टळत होती; तेव्हा माणसाांचा गलका मांदावला होता. मध्यभागी 
येताच गीता हळूच म्हणाली, 
 

‘एक गोष्ट बोलू?’ 
 

‘बोल, पण मला भाबडा म्हणू नको.’ मी शतची चेष्टा केली. तेव्हा स्वतःच्या गालावर हळुवारपणे 
मारून घेत ती म्हणाली, 
 

‘तोबा, तोबा, जीभ झडांल तसां म्हणणाऱ्याची!’ 
 

‘मग बोल!’ 
 

‘आत्ता मी खरां साांगते —’ गीता गुडघाभर पाण्यातून चालता चालता म्हणाली, ‘माझां माहेर 
भेडसगाव. सागावात माझी माविी नाही. सकाळी मी खोटां साांशगतलां  तुम्हाला.’ 
 

माझा सांिय खरा ठरला. मला हसू आलां . शन मीही खरां बोललो नव्हतो. मी शवचारलां , 
 

‘मग, आता बोलतेस ते तरी खरां का?’ 
 

‘आता खरांच मी खरां साांगते.’ गीता शदलगीर होऊन म्हणाली, ‘माझां माहेर मानवाडा. शिराळच्या 
पुढां.’ 
 

‘मग, ऐक. मीही खरां साांशगतलां  नाही. माझां गाव हे सागाव नव्हां. इथां बहीण आहे. माझां गाव 
पाटेगाव. शिराळच्या पुढां. 
 

‘ए बाई, मग िजेारीच की!’ असां म्हणून ती मोठ्यानां हसली. शन लगेच गांभीर होऊन म्हणाली, 



 
‘आजचा प्रसांग जीवावरचा होता. त्यानां प्रथम माझां डोळां  पाशहलां . उिीर तो माझ्या डोळयात पाहत 

होता. म्हणूनच त्याांनी कपटी डाव टाकला होता. जर आपण सापडलो असतो तर वाईट झालां  असतां. 
माझ्यासाठी तुम्हालाही ताप घडला असता आशण मी तर अब्रलूाच मुकले असते. तुम्ही भारी लहमत केली. 
वाटतां, हे डोळेच िोडून घ्यावते.’ िवेटी ती आवगेानां उद्गारली. 
 

शतच्या उद्गारात शनधार होता शन वैताग होता. वयात आल्यापासून शतला एकही सुखाचा क्षण 
लाभला नव्हता, म्हणून ती शनराि झाली होती, आशण दुःखाचा उगम आपल्या नेत्रात आहे अिी शतची 
समजूत झाली होती. 
 

ती रात्र सागावात काढून पहाटेस आम्ही आपली पुढील वाट धरली, तेव्हा गीता हषानां मोहरली 
होती. शतचे पाय जशमनीला ठरत नव्हते. माहेरची ओढ लागनू ती आई, बाप, भाऊ याांना पाहाण्यासाठी 
आतुर झाली होती. 
 

आशण त्याच वळेी आईबापाला आपलां  दुःख साांगायची शतला घाई झाली होती. हृदयात पेटलेले 
दुःखाचे शनखारे जण ूती आईबापापुढे ओतून िाांत होणार होती. 
 

परांतु दुपारी मानेवाडी जवळ आली, तेव्हा ती रांजीस झाली. मानेवाडीची िुटवाट आली तेव्हा तर 
रडकुां डीला आली. सडकेपासून चार िलांगावर मानेवाडी शदसत होती. तेव्हा ती उभी राशहली. आपल्या 
घराकडां जाताना शतनां सद्गशदत होऊन माझा शनरोप घेतला. चार पावलां  चालून ती पुन्हा थाांबली. हात 
उांचावनू ओरडून म्हणाली, 
 

‘कधी तरी या – माझी आठवण झाली तर!’ असां म्हणून ती मांदगतीनां शनघून गेली. 
 

बदलणां हा जगाचा जणू शनयम आहे. त्याप्रमाणे ते बदलत होतां. शन जुन्या जगातून नवां आगळां 
अनोखां जग उदय पावत होतां. जुनी सुखां लोपून नवी येत होती. जुनी दुःखां दूर होऊन नवी दुःखां माणसाांना 
रगडीत होती, परांतु माणूस दुःखापढुां पाठ शिरवीत नव्हतां. मीही त्यातच होतो. मी कुां डलवाडीहून घरी 
शनघालो होतो. माझी वाट मानेवाडीतून पुढां होती. गावात शिरताच वाऱ्यानां दार उघडावां तद्वत आठवणीचां 
दार खाडकन उघडलां . मला गीताची आठवण झाली, पण शतच्या बापाचां नाव शन घर मला माहीत नव्हतां. 
मी लकशचत थाांबून शवचार केला शन समोरच्या घराकडां वळलो. मला गीताची चौकिी करायची होती. मी 
दारात पोचलो शन चशकत झालो. 
 

सोप्यातच गीता बसली होती. शहरवां लुगडां, खडीची तांग चोळी, स्वच्छ शन टापटीप पोषाख. शतला 
पाहून मला आनांद झाला. परांतु शतच्या चेहऱ्यावर लकशचत रेषा उमटली नाही. ती भईुमुगाच्या िेंगा िोडत 
होती. ती जागची हाललीही नाही. मला चीड आली. मी खणखणीत स्वरात शवचारलां , ‘काय, ओळख 
लागत नाही वाटतां?’ 
 



माझा आवाज ऐकताच ती दचकली. शडवचताच पेटाऱ्यातून नागीण उठावी तिी उठली. ‘तुम्ही 
आला?’ एवढांच म्हणून ती रडू लागली. अगदी सवव िक्ती एकवटून शतनां हांबरडा िोडला. भरवकन पदर 
ओढून त्यात तोंड दडवनू पुन्हा ती मटकन खाली बसली शन मोठ्यानां रडू लागली. 
 

मी घाबरून पळायचा बेत रचला. तो शतची आई आली. शतनां शतला पोटािी धरली. बाप येऊन 
माझ्यापािी बसला शन म्हणाला, ‘पोरीनां वाईट केलां . डोळे िोडून घेतलां .’ 
 

हे ऐकून मला अांगावर कडा कोसळावा तसां वाटलां . शजभेवरचे िब्दच पाांगुळले. मी नुसतां पाहत 
राशहलो. नतांर ती िाांत झाली. दुःखाचा पूर ओसरला. तेव्हा गीताची आई डोळे शटपत म्हणाली, ‘पोरीनां 
िेंडाचा चीक घालून डोळां  िोडून घेतलां .’ 
 

तिी गीता अस्वस्थ झाली. माझ्या रोखानां पाहत ती तीव्र स्वरात म्हणाली, 
 

‘तुम्ही माझ्या शिरावर उपकाराचा डोंगर रचलात. त्या शदविी तुम्ही होता म्हणून माझी अब्र ू
वाचली. एकदा तुम्हाला पाहवांसां वाटत होतां, पण आता नाही पाहू िकणार. परांतु एक लहमतवाला भाऊ 
म्हणून आठवण काळजाच्या गाठीत ठेवीन.’ 
 

‘गीता, तू हे वाईट केलां स –’ मी शचडून उद्गारलो, तेव्हा गीता रडता रडता हसली शन म्हणाली, 
 

‘काही म्हणा. सववच असां म्हणतात. पण माझ्या डोळयाांनी माझां नाांदणां उठवलां . इज्जत गेली. 
बापाच्या नावाला कलां क लावला. म्हणून वैतागून मी तसां केलां ... पण... पण माझे डोळे सुांदर होते...’ 
 

शतचा कां ठ दाटला. सारांगीने करुण स्वर हवते िेकावा तसे ते ‘माझे डोळे सुांदर होते...’ हे िब्द त्या 
सोप्यातच चरिडले. 
 

वातावरण मलूल झालां . ती रडू लागली. 
 

गीता असह् होऊन रडत होती. ‘माझे डोळे सुांदर होते...’ हे िब्द ती थरथरत्या ओठाांनी अस्पष्ट 
उच्चारीत होती. आशण लहान मुलाप्रमाणे रडत होती. छळ झाला, नाांदणां गेलां , बेअब्र ूझाली म्हणून स्वतःचे 
सुांदर डोळे – अगदी जगाच्या मोलाचे डोळे – िेकून देणारी गीता आता डोळयाांसाठी रडत होती. 
दुःखापोटी दुःखच शनपजतां. तद्वत गीताच्या दुःखानां कू्रर दुःखाला जन्म शदला होता. शतचे डोळे गेले होते, 
पण ते शतच्या अांतरात अमर होते. त्याांची महती शतला आता पटली होती – म्हणून ती रडत होती. 

 

 
  



भजताचा मळा 
 
एका डोंगराच्या पायथ्यािी ऐन माळावर वाकडीशतकडी बाभळीची आशण ललबाांची झाडां उभी होती. त्या 
झाडाांच्या गदीत सेवरवाडी एखाद्या वनवािासारखी शदसत होती. 
 

सेवरवाडीपासून दीड मलैाांवर बांडू सेवऱ्याचा मळा होता. अगदी गदव झाडीच्या सावलीत तो मळा 
गजबजला होता. भरपूर पाणी असलेली शवहीर, शतथां नारळीची दोन उांच झाडां अांगात आल्यासारखी 
आभाळात डोलत होती. त्या मळयात शपकाला भलताच जोर होता. माांडीसारखा ऊां स, कां बरभर हळद, 
तिीच शमरची, मका - अगदी माणूस पेरलां  तरी उगवले असा तो मळा होता. 
 

हत्तीसारखे पुष्ट बारा बैल. दुधाळ गायी-म्हिी, िळेया-मेंढ्या, कोंबड्या याांनी शतथलां  वातावरण 
बोलकां  झालां  होतां. 
 

चार मुलां , चार सुना, नातवांडां, चाकरीचे गडी असा प्रचांड कुणबा घेऊन बांडू सेवरा त्या मळयात 
शचरेबांदी वाडा बाांधून सांसार करीत होता. त्याच्या मळयात अमरावती उतरली होती. 
 

बांडू सेवरा जन्मला कधी आशण मरणार कधी याची सेवरवाडीत शकत्येकाांना लचता वाटत होती. 
कारण बांडूच्या बरोबरीचा एकही माणूस नव्हता. उलट त्याच्यानतांर जन्मनूही जख्ख म्हातारपण 
पाशहल्यानतांरच शकत्येकाांनी राम म्हटला होता. त्याांची हाडां मातीला शमळाली होती. कुणाचा धूर कौलािी 
गेला होता. 
 

परांतु बांडू सेवरा दणदणीत होता. त्याचा रुां द चेहरा सुरकुत्याांनी झाकळला होता. पण त्याचे डोळे 
तीक्ष्ण होते. डोकीचे केस, भुांवया शन गुलढब ू शमश्या... सारांच शपकून रेिमासारखां झळझळत होतां. त्याचा 
उांच देह ताठ होता. डोकीला जरीचा मांदील, अांगात पैरण, गुडघ्यापयंत स्वच्छ धोतर असा त्याचा थाट 
होता. तो मुसळाएवढी काठी हातात घेऊन िाांतपणे चालत असे. 
 

बांडूचां आयुष्ट्य आशण मळयातील ते वैभव पाहून लोक म्हणत, ‘बांडू सेवरा माणूस नसून भतू आहे’ 
आशण त्याच्या मळयाला ‘तो भतुाचा मळा आहे’ असे म्हणत. 
 

गावात बांडूशवषयी अनेक कथा-दांतकथा रूढ झाल्या होत्या. त्या तोंडोतोंडी झाल्या होत्या. मळा 
शदसताच लोकाांना भतुाची आठवण होऊन त्याांच्या डोकीत भतू थैमान घालीत असे. 
 

काही बोलकी माणसां दुसऱ्याला बसवनू एक कथा साांगत : 
 

पुष्ट्कळ शदवसाांपूवी बांडू सेवरा गरीब होता. तो आपल्या ितेात खोप करून राहत होता. तो आशण 
त्याची बायको लोकाांचा रोजगार करून पोट भरीत असत. 
 

एके शदविी बांडू लोकाांचां गवत कापीत होता. त्याची बायको खोपीत भाकरी करीत होती. थांडीचे 
शदवस होते. दांवानां गवत शभजलां  होतां. बांडूचा शवळा सारखा चालला होता. त्यानां एक मूठ धरून शवळा 



चालशवला आशण त्या मुठीतून एक अस्सल नाग कापून ओढला गेला. मुठीतील सापानां बांडूला कडाडून 
चावा घेतला. साप चावल्याबरोबर बांडू घाबरला. त्यानां बोंब ठोकली. लोक धावले. त्याची बायकोही ऊर 
बडवीत आली. 
 

चार लोकाांनी धावपळ केली. औषधां आणली. मुळया वाटून चारल्या, पण गुण आला नाही. बांडूने 
डोळे झाकले. 
 

‘मला माझ्या बाांधाला पुरा!’ अिी त्यानां मरणापूवी शवनांती केली. मग लोकाांनी बाांधाला गोर काढून 
बांडूचां मढां गोरीत घातलां . 
 

आशण माती लोटण्यापूवीच बांडूने डोळे उघडले. तसे लोक चशकत झाले. मेलेला बांडू सेवरा उठला. 
सववत्र आरोळी झाली. बांडू गोरीत शजवांत झाला. ते नवल घडलां . आशण काही िहाण्याांनी त्या नवलाला 
पुढील अथव जोडला, ‘बांडू मेला व्हता. पण त्याचवळेी भतू आलां  शन बांडूच्या मढ्यात शिरलां !’ 
 

बांडू सेवरा परत सांसार करू लागला. पण लोकाांनी त्याला भतुाांत जमा केला होता. 
 

पुढे अनेक चमत्कार लोकाांनी पाशहले. बांडूला चार मुलां  झाली. ती कती झाली. त्यानां तो मळाच 
खरेदी केला. शवहीर काढली. शचरेबांदी वाडा उभा केला. आशण तेव्हापासून इतकी वष ेझाली तरी तो मरतच 
नव्हता! 
 

हा सवव भतुाचा चमत्कार असून त्या मळयात भतुाचा गोतावळा सांसार करीत आहे, अिी शकत्येकाांनी 
आपली समजूत करून घेतली होती; आशण तिीच इतराांची समजूत ते आग्रहानां करून देत होते. 
 

त्या मळयात घडणारे चमत्कार पाहण्यासाठी गावचे लोक टपून बसलेले असत. 
 

एका रात्री भर मध्यान्हीला मोटेचे चाक वाजू लागले. सेवरवाडी खडबडून उठली. बांडूच्या मळयात 
अपरात्री मोट जुांपलेली पाहून पुन्हा लोकाांची खात्री झाली की, हे काम िक्त भतूच करू िकते. 
 

एकदा अिीच मध्यरात्र झाली होती. सववत्र अांधार दाटला होता. सेवरवाडी शनपशचत पडली होती. 
घरोघर माणसां घोरत होती. त्याांच्या झोपेचा भार चालला होता. एकाएकी नाना खोताला जाग आली. आशण 
तो दारात आला. तिी त्याची नजर चटकन भतुाच्या मळयाकडे वळली. शतथां त्याच्या दृष्टीला जे शदसलां  ते 
पाहून तो चशकत झाला. 
 

त्या मळयात अनेक मिाली पेटल्या होत्या. उग्र प्रकािाने मळा उजाळला होता. अनेक जाळाांचा 
एकच जाळ होऊन झाडांझुडपां स्पष्ट शदसत होती. शकत्येक माणसां बोलावीत तसा गलबला वाढत होता. 
नाना खोतानां क्षणभर शवचार केला, हा भतुाांचा प्रताप गावाला दाखवावा. म्हणून तो गावाला उठव ूलागला. 
‘आरां ए, उठा, भतुाच्या मळयात जत्रा भरलीया बघा’ असां म्हणत त्यानां गावाला वळसा घालून एकूणएक 
माणूस जागां केलां . सारा गाव अांथरुणावरला दारात आला आशण तो अघशटत असा चमत्कार पाहू लागला. 
एक म्हातारा दबक्या आवाजात बोलला, 



 
‘अरां, चाललां य तरी काय त्या मळयात?’ 

 
‘काय म्हांजी?’ एक गावकरी समोर पहात म्हणाला, ‘मुलखातली भतुां बांडू सेवऱ्याला भेटायला 

आली असतील, दुसरां काय?’ 
 

‘थाांबा गा!’ नाना खोत दोन्ही हातानां लोकाांना गांप्प करीत म्हणाला, ‘मी जाऊन बघून येतो.’ त्यानां 
आजूबाजूला पाशहलां . त्याचा आगाऊ तुक्या त्याला शदसला नाही. 
 

गावची तरणी पोरां म्हणाली, 
 

‘आमी येतो चला...’ 
 

नाना खोत आशण ती पोरां बांडूच्या मळयाकडां अांधारात पळत गेली. परांतु मळयापयंत कुणीच गेलां  
नाही. दुरूनच पाहून परत आले. अगदी धावतच आले. सवव गावानां उत्सुक होऊन एकच प्रश्न केला, 
 

‘अरां, काय करत्यात भतुां?’ 
 

‘काई न्हाय’, नाना धापा टाकीत म्हणाला, ‘सारी भतुां जमून नाांगूर धरलाय. आपापलां  बैल घेऊन 
लई भतु आल्याती!!...’ 
 

ती भयांकर बातमी ऐकून लोक घाबरले शन हळूहळू पाय काढू लागले. थोड्याच वळेात सारा गाव 
अांथरुणावर आडवा झाला. नाना खोत घरात आला, तेव्हा त्याचा दहा वषांचा तुक्या अांथरुणावर नव्हता. 
नाना घाबरून तुक्याला िोधण्यासाठी पळू लागला, तेव्हा तुक्या दारापढुच्या ललबावर चढून भतुाांचा मळा 
पाहत होता. तो बापाला म्हणाला, 
 

‘ए, आबा, मी हाय न्हवां का! मी भतुाांचा नाांगूर बघतुया!!’ 
 

नानाला त्याचा राग आला. पण ते पोर झाडाच्या िेंड्याला होतां म्हणून वाचलां . नानानां शिवी 
हासडली, 
 

‘भडव्या, खाली ये.’ 
 

नाना वयानां तरुण होता. जुना पशहलवान. आता कुस्ती सोडून सांसार करीत होता. ताकदवान, 
धाडसी म्हणून गावात त्याचां नाव होतां. घरात साप शनघाला, कुत्रां शपसाळलां , गाडी रुतली की नाना पैलवान 
न चुकता पुढां असायचा. 
 

तुक्या खाली येताांच त्याच्या डोकीत एक बुक्की बसली आशण त्याच्या आईनां त्याला उचलून घेतला. 
‘अगदी बापावाणीच गऽऽ बाई’ असां म्हणत ती तुक्याला घरात घेऊन गेली. 



 
नानाचा तुक्या अवघ्या दहा वषांचा होता. पण त्याच्या खोडीला गावात जोड नव्हती. उभी िेंडी, 

गोल चेहरा, खोजे डोळे, बसकां  नाक असा त्याचा अवतार असे. बोलण्यात तो भारी हुिार असे आशण 
म्हिीच्या गळयातील लोढण्याप्रमाणे, शजकडे बाप जाईल शतकडे तो जात असे. पण नानाचां काहीच चालत 
नव्हतां. तुक्या अगदी सावलीवाणी बापाच्या मागां शिरत होता. पावलोपावली तो भाांडणां काढीत होता. त्या 
पोराच्या लीलाांना नाना वैतागला होता. 
 

आपापल्या घरात माणसां जागीच होती, भतुाांच्या गोष्टी साांगत होती. नाना दारात बसून शचलीम 
ओढीत होता. इतक्यात भजुा कैकाडी आला. त्यालाही तलि आली होती. त्यानांही आपली शचलीम भरली. 
पौष मशहन्याची थांडी ओरबाडीत होती. अांगावरचां पटकूर सरळ करीत भजुानां झुरका मारला आशण सारा धूर 
शगळून प्रश्न केला – 
 

‘नाना, भतुां नाांगर धरू लागली, आता म्होरां काय व्हनार ह्ा जगाचां?’ 
 

‘आरां बाबा, ह् ेकशलयुग हाय.’ नाना गांभीर आवाजात म्हणाला. ‘आता सारी भतुां गावात शिरून 
ितेांभातां करू लागतील शन आमास्नी भतुां होऊन शिरावां लागांल बोंबलत–’ 
 

‘खरांच बाबा!’ कैकाडी मान डोलवीत म्हणाला, ‘आक्रीत हाय आक्रीत. पर ही बांडू सेवऱ्याची 
भानगड खरी का?’ 
 

‘आगा, ती भानगड खरी हाय.’ नाना म्हणाला, ‘बांडू सेवरा मरून लई शदवस झालां ती - नव्हां वरसां 
झाली. त्यो गोरीत शजवांत झाला. त्येचां कारण त्येच्या मढ्यात भतू शिरलां ! म्हांजी, आता हाय त्यो बांडू सेवरा 
नसून भतू हाय!’ 
 

‘मग एखाद्या शदविी ह् ेभतू सेवरवाडी भरडून टाकील!’ कैकाडी घाबरून म्हणाला. तेव्हा त्याला 
धीर देत नाना म्हणाला, 
 

‘तसां शबसां काई होणार न्हाय! ते भतू आता माणूस झालां य, म्हणून ते गावाला हात लावणार न्हाय.’ 
 

‘म्हांजी तरी बरां —’ भजुानां सुटकेचा शनःश्वास टाकला, आशण अांग टाकायला शनघनू गेला. तुक्या 
जागाच होता. पडून सारां ऐकत होता. कैकाडी जाताच तो म्हणाला, 
 

‘आबा, भतू गरीब असतां न्हाय का?’ 
 

तुक्याच्या िब्दानां नाना दचकला. क्षणात त्याला तुक्याचा राग आला. एक दणका द्यावा असां वाटून 
त्यानां मूठ वळली, पण राग आवरला. मनातल्या मनात चरिडत त्यानां अांग टाकलां . 
 



तो िाल्गुन मशहना होता. शदवस मावळत होता आशण त्याच घडीला चांद्र उगवत होता. पुनवचेी रात 
उमलत होती. रानात गुऱ्हाळां  लागली होती. लाकडी घाणे हुांकारत होते. मळयामळयात उसाांच्या रािीतून 
गुळाच्या भेली उत्पन्न होत होत्या. शिवारात गोड वास रेंगाळत होता. 
 

नाना खोत उसाच्या वाड्याचा भारा डोकीवर घेऊन गावाकडां शनघाला होता. त्याचा तुक्या सलग 
ऊस तोंडाला लावनू चघळीत मागून पळत होता. मध्येच थाांबून लां गोटी सरळ करीत होता. 
 

तेवढ्यात आडव्या वाटेनां भजुा कैकाडी आला शन नानाबरोबर चालू लागला. चालता चालता भजुा 
म्हणाला, 
 

‘तुमचां हे प्वार भारी चावट हाय, त्येला साळांत तरी घाला. नुसतां भतुावाणी लहडतांय.’ 
 

‘नका, तेवढां बोलू नका!’ नाना म्हणाला, ‘हे प्वार मास्तराला मुतवांल शन मुतलास का म्हणून मग 
हागवांल. ह्ो शबब्बा हाय.’ 
 

ते बोलत बोलत गावदरीला आले. त्याच वळेी गावाकडून बांडू सेवरा आला. त्याला पाहून नाना शन 
भजुा दचकले. नानानां थाांबून रामराम केला. बांडू म्हणाला, 
 

‘आज मळयात डावरा हाय. आजपासनां माझां गुऱ्हाळ उभां ऱ्हातांय. पाच बकरी मारल्याती, तवा 
जेवाय ये. गावाला आवातणां देऊन आलोय,’ असां म्हणून सेवरा कैकाड्याकडां शिरून म्हणाला, ‘ए 
कैकाडी, तूबी ये, कडाण खाया.’ 
 

कैकाडी मागां सरला शन नुसतीच मुांडी डोलाव ू लागला. सेवरा मळयाकडां गेला. तेव्हा कैकाडी 
खालच्या आवाजात म्हणाला, 
 

‘खरांच बाबा भतू! तुमी रामराम केला तवा सेवऱ्यानां रामाचां नाव घेतलां  न्हाय.’ 
 

‘अगदी बराबर!’ नाना कैकाड्याची तारीि करीत म्हणाला, ‘भजुा, तुला डोस्कां  हाय बरां! आरां, म्या 
मुद्दाम रामराम ठोकला. पर भतूबी बेरकी हाय. त्येनां रामाचां नाव घेतलां  न्हाय.’ 
 

‘पण बाबा, ह् े भतू गरीब हाय.’ तुक्याला गप्प रहावलां  नाही. नाना शचडला. त्यानां तुक्याच्या 
बोडक्या डोकीत जोरदार ठोसा हाणला, तिी त्याच्या तोंडातली उसाची चुई गळून पडली. 
 

जेवणवळे झाली होती. चांद्रप्रकािात सृष्टी न्हाऊन शनघाली होती, दुधासारखां चाांदणां ओसांडत होतां. 
सेवरवाडीची कौलारू घरां चाांदीच्या घरासारखी शदसत होती. भतुाच्या मळयात कडाण खायला जावां की न 
जावां हा भयांकर पेच सेवरवाडीपढुां पडला होता. साऱ्याांची नानावर शभस्त होती. नाना आला तर आपण 
येणार असे सारेच म्हणत होते. 
 



परांतु नानाचा तुक्या उघडा बोडका दूर उभां राहून ऐकत होता. त्यामुळां  नाना काां कू करीत होता. 
आपण शनघालो की, हा तुक्या येणार याची भीती नानाला वाटत होती. 
 

सवव तरणी माणसां एका ललबाच्या झाडाखाली बसून शवचार करीत होती. नाना म्हणाला, 
 

‘मला काई येता येत न्हाय, तुमी जावा–’ आशण जवळच्या एका गावकऱ्याच्या कानात कुजबुजला, 
‘आरां, आमचा तुक्या अजून शनजला न्हाय. भतुावाणी उभा हाय. तुमी चला म्होरां, तुक्या शनजला की मी 
येतोच.’ 
 

‘चलू या. नाना न्हाय आला तर न्हाय येऊ दे. आपून जायचां. चला.’ 
 

सवव एकमेकाांच्या कानात िुसिुसले आशण बैठक मोडली. एकजण नानाला हळूच म्हणाला, 
 

‘नाना, लवकर ये. कडाण उलगल्यावर येऊ नगां.’ 
 

पुष्ट्कळ माणसां शनघून गेली आशण नाना चरिडत अांथरुणावर पडला तुक्यानां बाप शनजल्याची 
खात्री करून घेऊन मगच अांग टाकलां . नानाला त्या पोराचा राग आला, पण करणार काय? एकुलतां एक 
शन वाकडां! मारावां तर तुक्याची आई मारू देत नव्हती. नानाचा नुसता कोंडमारा होत होता. 
 

बाप जात नाही म्हणून तुक्या शनधास्त झाला. 
 

परांतु पोराचा लोढणा झालाय. आपण कुठां जाऊ िकत नाही. हे पोर नसून भतू आहे. मारावां तर 
मरांल. न मारावां तर मागचां टळत नाही, असा शवचार करीत नाना पडला होता. वरचेवर तुक्या शनजला की 
नाही याचा कानोसा घेत होता. 
 

उशिरानां तुक्या घोरू लागला. नानाला आनांद झाला. तुक्याच्या अांगावर घालून तो उठला. 
बायकोला जागां करून म्हणाला, 
 

‘मी शनघालो – डावरा जेवायला.’ 
 

‘जावा, शनजला तुका.’ बायकोनां नानाला साांशगतलां . 
 

नाना काठी, घोंगडां घेऊन बाहेर पडला. गावची माणसां बरीच पुढां गेली म्हणून त्यानां जवळची वाट 
धरली. तो माळानां जलद शनघाला. तेव्हा आकािात राखी रांगाच्या ढगाांनी गदी केली होती. पूणव चांद्र त्या 
ढगाांच्या घड्या तुडवीत भरधाव पळत होता. तो दडत लपत मागव आक्रमीत होता. चांद्र ढगात दडला की, 
सृष्टीवर अांधार पडत होता. आशण बाहेर आला की, प्रकाि उधळला जात होता. सृष्टीला रुपेरी मुलामा 
चढत होता. नाना पाया गती देत होता. तो माळानां धावत शनघाला होता. क्षणोक्षणी तो आपला वगे वाढवीत 
होता. 
 



चालता चालता त्याच्या डोकीत भतुाचा शवचार जागा झाला, अन् हळूहळू वाढू लागला. थोड्याच 
वळेात त्या शवचारानां अक्राळशवक्राळ स्वरूप धारण केलां . भतू अनांतरूपी असतां! ते वाटेल ते रूप घेऊन 
माणसाला मारतां. कधी साप होतां, कधी कुत्रां, तर कधी बाई होतां. एखादा पशहलवान मरून त्याचां भतू झालां  
तर ते माणसाला अडवनू कुस्ती खेळतां. एखादी बाई असेल, तर ती पुरुषाला अडवून हैराण करते. एकूण 
माणूस हा भतुापुढां असमथव ठरतो शन मरतो... 
 

असा शवचार करीत नाना शनघाला होता. एकाएकी तो थाांबला. त्यानां हळूच वळून पाशहलां . 
पाठीमागच्या लवणाच्या माथ्यावर एक कुत्रां शदसलां . तो कान टवकारून नानाकडां पाहत उभां होतां. ‘ह् ेकुत्रां 
कुणाचां?’ नानानां स्वतःला प्रश्न शवचारून ‘असांल गावातलां !’ असां स्वतःच उत्तर शदलां . मग त्यानां 
आजूबाजूला पाशहलां . सववत्र बाभळीची, बोरीची झाडांझुडपां मुरटा होऊन बसली होती. ती दबा धरून 
बसल्याचा आभास शनमाण झाला. नाना मनात भ्याला. प्रत्येक झुडपाकडे शनरखून पाहू लागला. रोजची 
झुडपां त्याला शवशचत्र शदसत होती. 
 

‘आपून उगांच घाबरलो.’ असां म्हणून तो हसला. इतक्यात त्याच्या पायाखालून काहीतरी सळकन 
झुडपात शिरलां . तसा तो पुनः चमकला. नकळतच भ्याला आशण आपण असे शभतो का म्हणून स्वतःवर 
शचडला. 
 

सृष्टी अांधारातून प्रकािात ये-जा करीत होती. माळावरची वाकडी-शतकडी बाभळीची झाडां 
वातावरण शवदू्रप करीत होती. 
 

नानानां उभां राहून मागां पाशहलां , तेव्हा ती कुत्रयाची आकृती उभी होती. िलांगभर दूर असलेल्या 
कुत्रयाचा चेहरा शनरखण्याचा नाना प्रयत्न करू लागला. उांचच्या उांच कान, तीक्ष्ण डोळे, रुां द जबडा, असां 
भयाण कुत्रां नानाला शदसू लागलां , तसा तो शबचकला. हे कुत्रां गावचां नसून भतूच असावां असां समजून पाय 
काढला. तो झपाट्यानां शनघाला. भतुाच्या शवचारानां त्याला घेरलां . ती भीती झटकून टाकण्याचा तो प्रयत्न 
करू लागला. चांद्र ढगातून बाहेर आला आशण नानानां पुनः वळून पाशहलां , तेव्हा त्याला ते कुत्रां शदसलां  नाही. 
त्या जागी एक मानवाकृती शदसली. तोच चांद्र ढगात शिरून अांधार झाला शन त्या अांधारात ती माणसाची 
लहानिी आकृती नानाला उांच भासू लागली. मग मात्र नानाची पाचावर धारण बसली. आशण त्यानां 
पळायचा शवचार केला. तो गरवकन् शिरून भतुाच्या मळयाकडां पळू लागला. पळत पळत त्यानां मागां पाशहलां . 
तेव्हा पाठीमागचां भतूही पळत असल्याचां त्याच्या लक्षात आलां . आशण त्यानां अशधक धूम ठोकली. 
 

माळ सरला होता. आशण नाना एका पाांदीत शिरून पळत होता. ती पाांद दुतिा असलेल्या झाडाांनी 
झाकली होती. त्यामुळां  अांधार भरला होता. पण शजथां झाडाांची पानां तुरळक होती तेथून तेवढा प्रकाि पाांदीत 
गळत होता. आशण त्या पाांदीत अांधार शन प्रकाि एक जागी अगदी पाठीला पाठ लावनू बसल्याचां दृश्य 
शदसत होतां. 
 

पाांदीत नानाला धीर आला. तो अांधारात दडून बसून पाहू लागला. कुत्रां होतां ते माणूस कसां झालां? 
आपण पळून तरी काय होणार? भतू आपणाला पहाणार! असां म्हणत तो पुन्हा उठला. त्यानां आपल्या 
मागानां परत पाशहलां , झाडाच्या पानाांतून गळणाऱ्या प्रकािात ती आकृती पुढां पुढां येत असल्याचां शदसत होतां. 
ती जलद चालत होती. अांधारातून प्रकािात शन प्रकािातून अांधारात शिरत होती. शतच्या पायाखाली 



पाांदीतील वाळू सळसळ होती. नाना भयभीत होऊन पुढां चालत होता आशण ती आकृतीही त्याच्याच वगेानां 
पळत होती. पाांदीत पळापळ सुरू होती. 
 

नानाला दरदरून घाम िुटला होता. अांगावरची सारी कापडां शभजली होती. डोकीचां पागुटां 
शवस्कटलां  होतां. हातातील काठी आवळून त्याच्या हाताला थेटा आला होता. त्याला धाप लागली होती. 
पाांद सांपत नव्हती अन् तो भतुाचा मळा जवळ येत नव्हता. 
 

भतुाचा मळा जवळ येताच नानाला धीर आला. आशण तो स्वतः सांतापला. दणका देऊन पळायचां, 
असा शवचार करून तो थाांबला. त्यानां चाचपून एक दगड घेतला आशण दबा धरून पाहू लागला. 
 

त्या गडद अांधारातून ती आकृती शदसत नव्हती. परांतु वाळूत खसखसत शतची पावलां  नानाकडां येत 
होती. नाना एका झाडाच्या बुडख्याला दगड घेऊन बसला होता. दणका देऊन पळायचां हा शनिय पक्का 
झाला आशण ती आकृती वैतागून पळत आली. नानानां अांधारात कानोसा घेतला. अांदाज करून जोरानां दगड 
हाणला अन् शततक्यात जोरानां पळ काढला. एक भयांकर लककाळी त्याच्या पाठीवर टक्करली. 
 

नाना भतुाच्या मळयात आला, तेव्हा त्याला आनांद झाला. जण ूकाहीच घडलां  नाही. असा आशवभाव 
करून तो हसला. जेवला आशण सवव मांडळी सेवरवाडीला शनघाली. नानाला दम शनघाला नाही, तो 
म्हणाला, 
 

‘मदा, मला भतुानां गाठलां  व्हतां!’ 
 

‘मग काय केलां स?’ सवांनी एकच प्रश्न केला. 
 

आशण नानानां सवव कथा साांशगतली. बोलत बोलत सववजण सेवरवाडीत आले शन घरोघर गेले. नाना 
आपल्या घरी गेला. त्यानां अांधारात तुक्याला चाचपून पाशहलां . तेव्हा तुक्या अांथरुणावर नव्हता. नानाला 
धक्का बसला. त्यानां बायकोला जागां करून शवचारलां , 
 

‘तुक्या कुठाय?’ 
 

‘असांल की अांथरुणावर!’ बायको उत्तरली. 
 

आशण नाना घाबरला. त्यानां दारात येऊन आरडाओरडा केला. आळीतील सारी माणसां उठली. 
नतांर सव ंसेवरवाडी उठली. नाना रडू लागला. त्याची बायको ऊर बडव ूलागली. एकदम गलका वाढला. 
सारा गाव बोलू लागला, ‘आरां, तुक्या कवासा गेला?’ ‘आरां, कुठां गेला?’ 
 

एक म्हातारा ओरडला, ‘आरां प्वाराला हाक तरी मार!’ 
 



नानानां हाक मारली – ‘तुक्या ऽऽऽऽ–’ त्याचा पल्लेदार आवाज रात्रीची शचरिाड करीत दूर गेला. 
नाना चरिडून बसला. आपल्या मागां कुत्रां शदसलां ! मग माणूस शदसलां !! आपण अांधारात दगडाचा दणका 
शदला!!! ते कोण? नानाच्या डोकीत पुनः शवचार घण घालू लागले. 
 

‘नाना, तुला भतुानां कुठां गाठलां  व्हतां?’ एकानां शवचारलां . 
 

नाना म्हणाला, ‘चावऱ्याच्या पाांदीत.’ 
 

‘मग तू काय केलां स?’ दाम ूमास्तरनां नानाला शवचारलां . 
 

‘म्याां दगड हाणनू पळ काढला.’ नाना म्हणाला. 
 

‘कां दील, मिाली पेटवा.’ मास्तर म्हणाला — ‘चला तुक्याला िोधू या.’ 
 

लोकाांनी पशलते, कां दील पेटवले. आशण ज्या वाटेने नाना भतुाच्या मळयाकडे गेला होता त्या वाटेने 
पळत गेले. 
 

पाांदीत तुक्या पडला होता. त्याचां डोकां  िुटलां  होतां. तो रक्तात पडून कण्हत होता. त्याला पाहून 
नानानां तोंडात मारून घेतलां . शन मास्तर म्हणाला, 
 

‘गावाकडां त्याला पळवा. शजवांत आहे.’ 
 

तुक्या मरता मरता वाचला आशण तुक्याच्या जाचातून नानाची सुटका झाली. आठ शदवसाांनी तुक्या 
लहडू शिरू लागला. पण नानाबरोबर शिरायचां त्यानां बांद केलां . 
 

एकदा नानानां शवचारलां , 
 

‘भतू गरीब असतां न्हाय का?’ 
 

‘छा, गा. भतू वांगाळ असतां!’ तुक्या उत्तरला आशण नाना हसला. 
 

 
  



स्मशानातीि सोनां 
 
िजेारच्या गावात एक बलाढ्य सावकार मरण पावल्याची बातमी ऐकून शभमानां ताडकन उडीच मारली. 
त्याला समाधानाचां भरतां आलां . आनांद त्याच्या हृदयात मावनेासा झाला. त्यानां त्या गावाकडे पाहून भरकव न 
आपली नजर आकािात सूयाकडे झुगारली. 
 

सूयव तेव्हा मावळत होता. आकािात पावसाळी ढगाांनी गदी केली होती. ते नाांगरून पडलेल्या 
जशमनीप्रमाणे ओबडधोबड शदसत होतां. त्या अक्राळशवक्राळ ढगाांतून मावळता प्रकाि मुांबईवर वषवत होता. 
 

वारा मांद वहात होता. त्यामुळे ते घनदाट जांगल करकरत होतां आशण त्या जांगलात वसलेली ती 
पन्नास झोपडी भेदरली होती. जुने पते्र, चटया, िळया, पोती याांनी शतथां घराांचा आकार घेतला होता शन त्या 
घरात माणसां राहत होती. बकेार वस्तूांनी शतथां बेकाराांवर छाया धरली होती. शदवसभर पोटाच्या पाठी धावनू 
दमलेली माणसां आता शतथां स्स्थरावली होती. सवव चुली पेटल्या होत्या. शहरव्या झाडीतून िुभ्र धूर रेंगाळत 
होता. पोरां खेळत होती. एका प्रचांड लचचेखाली शभमा शवचारमग्न बसला होता. त्याच्या हृदयात भयांकर 
हुरहूर उठली होती. त्याला त्या मेलेल्या सावकाराची ओढ लागली होती. त्याचा आत्मा शकत्येक वळेा त्या 
गावच्या स्मिानात जाऊन परत त्या लचचेखाली येत होता. शभमा पुनः पुनः सूयाकडे पाहून त्या गावाकडे 
पाहत होता. त्याला आता अांधाराची गरज होती. म्हणनू तो चुळबुळत होता. त्याची लाडकी लेक नाबवदा 
जवळच खेळत होती आशण बायको घरात भाकरी थापीत होती. हा शभमा अांगालपडानां जबरा होता. लाल 
रांगाचा मोठा पटका, शपवळे धोतर, जाड कापडाची परैण, असा त्याचा सातारी पोषाख होता. तो भर 
पशहलवानासारखा शदसे. त्याचां प्रचांड मस्तक, रुां द गदवन, दाट भवुया, पल्लेदार शमश्या, रुां द पण तापट 
चेहरा पहाताच शकत्येक दादाांना हुडहुडीच भरत असे. 
 

शभमाचां गाव दूर वारणेच्या काठी होतां. पण रेड्याचां बळ असूनही पोट भरत नाही म्हणनू तो मुांबईला 
आला होता. मुांबईत येऊन त्यानां काम शमळावां म्हणून सारी मुांबई पालथी घातली होती. पण त्याला काम 
शमळालां  नव्हतां. आपणाला काम शमळावां, आपण कामगार व्हावां, पगार आणावा, बायकोला पुतळयाांची माळ 
करावी अिी शकत्येक स्वप्नां िाटून शभमा शनराि होऊन त्या उपनगरात, जांगलात आला होता. मुांबईत सवव 
आहे, पण काम आशण शनवारा या दोन गोष्टी नाहीत; त्यामुळां  त्याला मुांबईचा राग आला होता. आशण त्या 
उपनगराजवळ येताच िजेारच्या डोंगरात, एका खाणीत त्याला कामही शमळालां  होतां. 

 
त्या जांगलात काम आशण शनवारा शमळताच शभमाला आनांद झाला होता. तो आपलां  रेड्याचां बळ 

घेऊन त्या डोंगराला जण ूटक्करच देत होता. त्यानां शटकाव घेताच डोंगर मागां सरकत होता. त्यानां सुतकी 
उचलताच काळे पाषाण तोंड पसरत होते. त्यामुळे कां त्राटदार त्याच्यावर खूष होता. आशण शभमाही सांतुष्ट 
होता; कारण त्याला पगार शमळत होता. 
 

परांतु सहाच मशहन्यात ती खाण बांद पडली आशण शभमावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. तो एका 
सकाळीच कामावर रुजू झाला आशण लगेच त्याला समजले की आजपासून ही खाण बांद झाली. आपलां  
काम सुटलां  ही वाता ऐकूनच शभमा भाांबावला.. उपासमार त्याच्यापढेु नाच ूलागली. क्षणात तो शववांचनेच्या 
डोहात बुडाला. आता उद्या काय हा एकच प्रश्न तो स्वतःला शवचारू लागला. 
 



अांगातील कापडां काखेत दाबून शभमा घरी शनघाला होता. तो एका ओढ्यावर थाांबला. त्यानां शतथां 
आांघोळ केली आशण उशद्वग्न मनःस्स्थतीत तो घराकडे शिरला. तोच त्याची नजर एका राखेच्या शढगावर 
स्स्थरावली. ती राख मढ्याांची होती. जळकी हाडां सववत्र पसरली होती. त्या मानवी हाडाांच्या जळक्या 
खुळप्या पाहून शभमा अशधकच गांभीर झाला. एखादां बेकार असेल शबचारां. कां टाळून मेलां  असेल. सुटलां  
असेल एकदाचां – असां मनाला साांग ूलागला. आपणही असेच मरणार! दोनच शदवसाांत उपासमार सुरू; 
मग नाबदा रडत बसेल. बायको मलूल होईल आशण आपण काहीच करू िकणार नाही – 
 

इतक्यात त्या राखेच्या शढगावर काही तरी चमकलां . तसा शभमा पुढे झाला. त्याने वाकून, शनरखून 
पाशहलां . शतथां एक तोळयाची सोन्याची अांगठी होती. ती चटकन उचलून शभमानां करकरून मूठ दाबली. 
त्याला आनांद झाला. एक तोळा सोनां आशण तेही मढ्याच्या राखेत, याचा त्याला हषव झाला. मढ्याच्या 
राखेत सोनां असतां याचा त्याला नवा िोध लागला. जगण्याचा नवा मागव सापडला. 
 

आशण दुसऱ्याच शदवसापासून शभमा या प्रदेिात सववत्र लहडू लागला. नदी नाल्यातले मसणवटे 
तुडव ूलागला. पे्रताची राख जमवनू ती चाळणीनां चाळू लागला. आशण रोज त्या राखेतून सोन्याचे कण काढू 
लागला. बाळी, मुदी, नथ, पुतळी, वाळा असे काही ना काही घेऊन रोज येऊ लागला. 
 

शभमाचा हा नवा उद्योग जोरात सुरू होता. तो शनभवय होऊन राख चाळीत होता. अग्नीच्या दाबानां 
पे्रताच्या अांगावरचां सोनां शवतळून त्याच्या हाडात जातां याचा त्याने ठाव घेतला. जळकी हाडां चेचून तो 
त्यातून सोन्याचे कण काढी. कवट्या िोडी. मनगटां कुटी. पण सोनां शमळवी. 
 

सांध्याकाळी तो कुल्याला जाऊन ते सोनां शवकून रोख रक्कम मोंजून घेई, आशण घरी येते वळेी 
नाबवदासाठी खजूर घेई. त्याचा तो धांदा अखांड चालला होता. 
 

शभमा पे्रताची राख चाळून जगत होता. त्यामुळे जगणे शन मरणे यातील अांतरच त्याला कळेनासे 
झाले होते. ज्या राखेत सोनां असेल ती राख श्रीमांताची आशण सोनां नसेल तरी गरीबाची अिी त्याची ठाम 
समजूत झाली होती. मरावां तर श्रीमांतानां शन जगावां तर श्रीमांतानां. गरीबानां मरूच नये असा त्याचा दावा 
होता. अवमाशनत पामराला जगण्याचा शन मरण्याचा मुळीच अशधकार नाही, असां तो िजेाऱ्याांना दरडावनू 
साांगत होता. जो मरतेसमयी तोळाभर सोनां दाढेत घेऊन मरतो तो भाग्यवान असतो असां त्याचां मत होतां. 
 

बेकारीच्या उग्रतेनां त्याला उग्र केला होता. तो रात्रांशदवस मसणवटी धुांडाळीत होता. मढां हे त्याच्या 
जीवनाचां साधन झालां  होतां. त्याचां जीवन मढ्यािी एकरूप झालां  होतां. 
 

त्याच दरम्यान त्या भागात अनेक चमत्कार घडत होते. पुरलेली मढी बाहेर पडत होती. एका 
सावकाराच्या तरुण सुनेचे पे्रत तर स्मिानातून नदीवर येऊन पडले होते, आशण त्या प्रकारामुळे शकत्येक 
लोक भयभीत झाले होते. अलीकडे मढी नदीपयंत किी जातात याचां त्याांना नवल वाटत होतां. कोणी तरी 
पे्रत उकरून काढीत असावा असा सांिय येऊन पोलीसखातां पाळतीवर होतां. पण मढ्यावर पाळत करणां 
शततकां  सोपां नव्हतां. 
 



सूयव मावळला. सववत्र अांधार पसरला. शभमाच्या बायकोनां शभमाला जेवण वाढलां  तेव्हा तो गांभीर 
होऊन जेव ू लागला. आज हा कुठांतरी जाणार हे लक्षात येऊन ती हळूच म्हणाली, ‘आज कुठां जाणार 
वाटतां? मला वाटतां, हे काम नको आम्हाला. कुठां तरी दुसरां काम करा. मढां, मढ्याची राख, सोनां, सांसार 
हे सारांच शवपरीत आहे. लोक नावां ठेवतात–’ 
 

‘तू बोलू नको!’ शतचां बोलणां ऐकून शभमाचां मन दुखावलां . तो शचडक्या स्वरात म्हणाला, ‘मी काहीही 
करीन. त्यात काय जातां? माझी चूल बांद झाल्यावर कोण पेटवणार आहे का?’ 
 

‘तसां नव्हे —’ नवऱ्याचा तो उग्र चेहरा पाहून ती हळूच म्हणाली, ‘भतुाखेतासारखां हे लहडणां चाांगलां  
नाही. मला भीती वाटते म्हणनू म्हणते.’ 
 

‘मसणवट्यात भतुां असतात असां तुला कोणी साांशगतलां? अग, ही मुांबई एक भतुाांचा बाजार आहे. 
खरी भतुां घरात राहातात आशण मेलेली त्या मसणवट्यात कुजतात. भतुाांची पैदास गावात होते - रानात 
नाही.’ शभमा म्हणाला. 
 

त्याचां हे बोलणां ऐकून ती गप्प झाली आशण शभमानां शनघण्याची तयारी केली. तो गुरकून म्हणाला, 
‘मुांबई चालून मला काम शमळालां  नाही. पण मढ्याची राख चाळून सोनां शमळालां . डोंगर िोडला तेव्हा दोन 
रुपये शदले मला. पण आता सहज ती राख मला दहा रुपयेही देते —’ असां म्हणून तो घराबाहेर पडला, 
तेव्हा बरीच रात्र झाली होती. सववत्र शनःिब्द िाांतता नाांदत होती शन शभमा शनघाला होता. 
 

शभमा अांधारातून शनघाला होता. त्यानां डोकीला टापर बाांधली होती. वर पोत्याची खोळ घातली 
होती आशण कां बर बाांधली होती. काखेत एक आणीदार पहार घेऊन तो ढेंगा टाकीत होता. त्याच्या सभोवती 
घोर अांधार थैमान घालीत होता. त्याला कसलीही भीती वाटत नव्हती. सकाळी एक लुगडां, एक परकर 
पोलका, खजूर, एवढाच तो शवचार करीत होता. आज तो शबथरला होता. 
 

वातावरण घुमत होतां. क्षणोक्षणी गांभीर होत होतां. मध्येच एखादां कोल्ह्ाचां टोळकां  हुकी देऊन पळत 
होतां. एखादा साप सळसळत वाट सोडून जात होता. दूर कुठां तरी घुबड घूत्कार करून भेसूरतेत भर 
घालीत होतां. त्या शनजवन जांगलात सववत्र ओसाड शदसत होतां. 
 

कानोसा घेत शभमा त्या गावाच्या जवळ आला. त्यानां खाली बसून दूर पाशहलां . गावात सामसूम 
झाली होती. अधून मधून कोणी तरी खाकरत होतां. एखादा शदवा डोळे शमचकावीत होता. पशरस्स्थती 
अनुकूल आहे असां पाहून शभमाला आनांद झाला. आशण तो चटकन स्मिानात शिरून त्या आजच्या 
सावकाराची नवी गोर िोधू लागला. िुटकी गाडगी, मोडक्या शकरड्या बाजूला सारीत या गोरीवरून त्या 
गोरीवर उड्या मारीत शनघाला. प्रत्येक ढेपणीपािी जाऊन काडी ओढून पाहू लागला. एका राांगेनां तो शनर 
काढीत शनघाला होता. 
 

आकािात ढगाांनी गदी केली होती. त्यामुळे अांधार अशधकच काळा झाला होता. पण एकाएकी वीज 
उठली होती. ती ढगाांच्या कप्प्यात नाचत होती. पाऊस पडण्याचा सांभव वाढला होता. त्यामुळे शभमा 



घाबरला होता. पाऊस पडला की नवी गोर सापडणार नाही याची त्याला लचता पडली होती, म्हणून तो 
चपळाई करीत होता. त्याला घाम िुटला होता शन तो भान हरपला होता. 
 

मध्यानरात्रीपयंत त्यानां सारां स्मिान चाळलां . या टोकापासून त्या टोकाला तो जाऊन पोहोचला 
आशण भयचशकत होऊन मटकन बसला. वारा भरभरत होता. मोडक्या शकरडीच्या जुन्या झावळया 
िडिडत होत्या. जणू कोणी तरी दातच खात असावां, तसां ऐकू येत होतां आशण त्यातून भयांकर गुरगूर 
उठत होती. कोणी तरी गुरगुरत होतां, मुसमुसत होतां आशण माती उकरीत होतां. त्याला नवल वाटलां . तो 
पुढे सरकला तोच सवव काही िाांत झालां . आवाज येईनासा झाला. परांतु लगेच कोणीतरी हातपाय झाडीत 
असल्याचा भास होऊन तो चमकला, खटकन जागीच थाांबला. शवदु्यत गतीनां भीती त्याच्या देहातून सरकून 
मस्तकाकडे धावली. आयुष्ट्यात आजच तो प्रथम भयभीत झाला. 
 

परांतु दुसऱ्याच क्षणी त्यानां स्वतःला सावरलां . खरा प्रकार त्याच्या लक्षात आला आशण तो स्वतःच 
खजील झाला. कारण जवळच ती नवी गोर होती, आशण दहापांधरा कोल्ही जमून शतला चौिेर उकरीत 
होती. त्याांना मेलेल्या माणसाचा वास लागला होता. गोरीवरचे दगड तसेच ठेवनू दुरूनच त्याांनी घळी 
पाडायला प्रारांभ केला होता. आजूबाजूनां गोर उध्वस्त करायचां काम ती करीत होती. परांतु पुनः त्याांच्यातही 
भयांकर स्पधा शनमाण झाली होती. प्रथम मढ्याजवळ कोण जाणार या ईषनेां ती एकमेकाांवर गुरगुरत होती, 
पुनः नाकानां वास घेत होती आशण पे्रताचा वास येताच ती सवव िक्ती एकवटून माती ओढीत होती. 
 

हा प्रकार लक्षात येताच शभमा शचडला. त्यानां प्रचांड झेप घेतली आशण तो धपकन त्या गोरीवरच 
जाऊन बसला. लगेच गोरीवरचे दगड उचलून त्याने त्या कोल्ह्ाांच्या टोळीवर हल्ला चढवला. 
 

अचानक झालेल्या त्या भशडमारानां कोल्ही चमकली, दचकली शन मुरून बसली. तसा शभमाला चेव 
आला. कोल्ह्ाांआधी आपणच गोर उकरायची असां ठरवनू तो गोरीवरची माती काढू लागला. 
 

आशण याच वळेी कोल्ह्ाांनी शभमाला पाशहला. एक कोल्हा शपसाट होऊन शभमावर धावला. क्षणात 
शभमाचा लचका तोडून तो पढेु पळाला. अांगावरचां पोतां िाटलां  हे पाहून शभमा दुःशखत झाला. त्याचां सवांग 
िहारलां . हातातील पोतां झटकून तो कोल्हा पुनः शभमावर धावला शन शभमा त्याच्यािी झुांज घ्यायला तयार 
झाला. त्यानां हातातील पहार सरळ धरली. कोल्हा पुढे येताच त्यानां दणका शदला. झपाट्यानां कोल्हा गारद 
झाला. बाजूला पडून त्यानां पाय खोडून प्राण सोडला शन रणधुमाळी सुरू झाली. पुनः शभमा गोर उकरू 
लागला आशण मग सवव कोल्ही त्याच्यावर तुटून पडली. भयांकर युद्धाला प्रारांभ झाला. 
 

शभमानां शनम्मी गोर उकरून मढे अधे उघडे केले होते. पण कोल्ह्ाच्या हल्ल्यापुढे तो भाांबावनू गेला 
आशण हातात पहार घेऊन त्यानेही प्रशतकाराला सुरवात केली होती. 
 

चारी बाजूने कोल्ही त्याच्यावर धावत होती आशण शजकडून कोल्हे येईल शतकडे तो दणका मारीत 
होता. कोल्हे शतरपडून पडत होते आशण अचानक त्याचा लचका तोडून पळत होते. 
 



गावाच्या िजेारी ते अभतूपूवव युद्ध पेटलां  होतां. कुां तीपुत्र भीमाचां नाव धारण करणारा तो आधुशनक 
भीम कोल्ह्ाांिी लढत होता. उद्याच्या अन्नासाठी, मढ्यासाठी, आपली सवव िक्ती पणाला लावनू लढत 
होता. पि ूआशण मानव याांचे मृतदेहासाठी दारुण रण पेटलां  होतां. 
 

सृष्टी शनद्रा घेत होती. मुांबई शवश्राांती घेत होती. तो गाव शनपशचत पडला होता. आशण त्या स्मिानात 
सोन्यासाठी शन मढ्यासाठी झटापटीला जोर चढला होता. शभमा प्रहार करून कोल्ह्ाांना पाडीत होता. 
कोल्ही त्याचा मार चुकवनू त्याचा लचका तोडीत होती, लकवा त्याच्या मारानां घायाळ होऊन लकचाळत 
होती. शभमा लचका तुटताच शवव्हळत होता. शिव्या देत होता. शिव्या, मार, गुरगुरणे, लकचाळणे यामुळे ते 
स्मिान थरारले होते. 
 

शकतीतरी उशिराने कोल्ह्ाांचा हल्ला थाांबला. अांधारात दबा धरून ती सवव कोल्ही शवश्राांती घेऊ 
लागली. आशण तो अवसर शमळताच शभमाने त्या गोरीतील ते पे्रत माती काढून मोकळां  केलां . तोंडावरचा घाम 
पुसून टाकला. आशण तो त्या गोरीत उतरला. तोच पुनः कोल्ही तुटून पडली शन पुनः हाणामारीला सुरवात 
झाली. परांतु शभमाच्या प्रचांड िक्तीपुढे अखेर कोल्ही पराभतू झाली. त्याांनी आपला पराजय कबूल केला. 
 

आशण लगेच शभमानां त्या पे्रताच्या काखेत हात घालून जोरानां ते पे्रत उपसून वर काढलां , मग काडी 
ओढून पे्रताची पाहणी केली. दडदडीत ताठलेलां  मढां त्याच्या पुढां त्या गोरीत उभां होतां. त्यानां चपळाई करून 
त्या पे्रताचा हात चाचपून पाशहला. एक अांगठी सापडली. कानात मुदी होती. ती शभमानां ओरबाडून काढली. 
नांतर त्याला आठवण झाली की पे्रताच्या तोंडात नक्की सोनां असणार. त्यानां त्याच्या तोंडात बोटां घातली. 
पण पे्रताची दातशखळी घट्ट बसली होती. क्षणात त्यानां आपली पहार पे्रताच्या जबड्यात घालून त्याची 
बचाळी उचकटली. एका बाजूनां ती पहार जबड्यात घालून दुसऱ्या बाजूनां त्यानां आपली बोटां त्या पे्रताच्या 
तोंडात घातली आशण त्याच वळेी दबा धरून बसलेल्या कोल्ह्ाांनी कोल्हेकुई केली. सवांनी हुकी देऊन पळ 
काढला, पण त्याांच्या ओरडीनां गावातली कुत्री जागी झाली. आशण कुत्रयाांनी गाव जागा केला. ‘आरां 
कोल्ह्ाांनी पे्रत खाल्लां, चला –’ असां कोण तरी ओरडलां  न ते ऐकून शभमा घाबरला. त्यानां पे्रताच्या तोंडातून 
एक अांगठी काढून शखिात टाकली आशण घाईघाईनां पनुः डाव्या हाताची बोट पे्रताच्या दाढेत घालून सवव 
कोपरे चाचपून पाशहले आशण – 
 

आशण बोटां काढून नांतर पहार काढण्याऐवजी प्रथम त्यानां पहारच काढली. खटकन त्याची बोटां 
पे्रताच्या दातात अडकली. अडशकवयात सुपारी सापडावी तिी सापडली. भयांकर कळ त्याच्या अांगात 
कळवळली. 
 

आशण त्याचवळेी गावाकडून कां दील घेऊन माणसे येत असलेली शदसली. तसा शभमा भयभीत 
झाला. त्यानां बोटां काढण्याची शिकस्त केली. त्याला पे्रताचा राग आला. त्याचेकडेच येणारी माणसां पाहून 
तो अशधकच शचडला. त्याने हातातील लोखांड पे्रताच्या टाळूवर जोराने मारले. आशण त्या दणक्यानां त्याची 
बोटां अशधकच अडकली. पे्रताचे दात बोटात रुतले. त्याच्या अांगात मुांग्या उठल्या. हेच खरां भतू, हे आज 
आपल्याला पकडून देणार, लोक येऊन पे्रतासाठी मला ठार करतील. नाही तर मारमारून पोशलसाांच्या 
हवाली करतील असां वाटून शभमा अगशतक झाला. वैतागला, शनभान झाला. सवव िक्ती एकवटून तो पे्रतावर 
प्रहार करू लागला. ‘भडव्या, सोड मला.’ तो जोरानां ओरडला. 
 



गावकरी जवळ येत होते. शभमा अडकला होता. मग त्यानां शवचार केला आशण नांतर पहार पे्रताच्या 
जबड्यात घातली आशण मग हळूच बोटां ओढून काढली. तेव्हा ती कातरली गेली होती, िक्त चामडीला 
शचकटून लोंबत होती. ती तिीच मुठीत घेऊन त्यानां पळ काढला. भयांकर कळ अांगात घेऊन तो पळत 
होता. 
 

तो घरी आला तेव्हा त्याला भयांकर ताप भरला होता. त्याची ती स्स्थती पाहून घरात रडारड सुरू 
झाली. 
 

त्याच शदविी डॉक्टरनां शभमाची ती दोन बोटां कापून काढली. 
 

आशण त्याच शदविी खाणीचां काम पुनः सुरू झाल्याची बातमी आली. ती ऐकून हत्तीसारखा शभमा 
लहान मुलाप्रमाणे रडू लागला. कारण डोंगर िोडणारी ती दोन बोटां तो स्मिानातील सोन्यासाठी गमावनू 
बसला होता. 

 

 
  



प्रायलित्त 
 
सुभद्रा शन लीला काम करीत होत्या. दगड भरणाऱ्या यांत्राच्या जबड्यात त्या दगड लोटीत होत्या. त्या 
दोघी स्वच्छ सारख्या रांगाची लुगडी नेसल्या होत्या. त्याांचा ओतीव बाांधाही सारखाच शदसत होता शन 
त्याांच्या वयात मुळीच अांतर जाणवत नव्हते. पाणीदार टपोरे डोळे, नोकदार नाक, तरतरीत तोंडावरील 
चेहऱ्यावरचा हासरा भाव, यामुळे त्या दोघी उठून शदसत. शिवाय त्या देखण्या म्हणून त्याांची ख्याती होती. 
भर उन्हात त्या दगड वहात होत्या. त्याांची हालचाल मोहक होत होती. दुपारच्या उन्हाने अन् श्रमाने 
त्याांच्या चेहऱ्यावर घामाचे बुांद जमले होते. त्याांच्या भरदार उरोजाला नाजूक हादरे बसत होते शन त्याांच्या 
रसरिीत पोटऱ्या तटतटत होत्या. त्याांच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कुणाला लहमत होत नसे; 
कारण त्याांचे कुां कवाचे धनी उमा आशण बळी हे दोघे जवळच होते. ते दोघे दोनि े िूट उांचिा कड्यावर 
शवदु्यत बळावर चालणारी सुरुां गाची पहार दगडात रेटण्याचे काम करीत होते. तरुण, बशलष्ठ, तापट म्हणून 
त्या दोघाांचा त्या सवव कामगाराांवर भलताच दरारा होता. 
 

शतथे डोंगर िोडण्याचे काम चालू होते. ज्याांना मुांबईत काम शमळत नव्हते अिा माणसाांनी तो 
युगानुयुगे एका जागी बसलेला डोंगर अधा कापला होता. अगदी मुांगीने मेरू ओढून न्यावा तसे आियव 
घडले होते. पार िेंडीपासून पायापयंत तो डोंगर तासून काढल्यामुळे पाचि ेिूट उांचीचा सरळ कडा उभा 
होता. त्याच्या मस्तकावर मेखा मारून तळापयंत प्रचांड दोर सोडले होते आशण त्या दोराांना धरून 
अांतराळात माणसे काम करीत होती. शतथे श्रमिक्तीला महापूर आला होता. शतच्या आघातापढेु काळे 
पाषाण तडकत होते. 
 

दगड भरडणाऱ्याांची धडपड, पहारींचा तो खणखणाट, सुतकीचे घाव याने वातावरण हादरत होते. 
दगड घेऊन मोटारी पळत होत्या. धूळ शन सुरुां गाच्या दारूची उग्र घाण याने वारा पेंगुळला होता, आशण त्या 
दांगलीत माणसाचे िब्द भईुसपाट होऊन बळ गशतमान झाले होते. 
 

बळी आशण उमा ह्ाांच्या हातातील पोलादी पहारी लोण्यात तप्त सळी शिरावी तद्वत शवदु्यत बळाने 
दगडात मुरकां ड देत होत्या आशण ते तरुण अांतराळात त्या पहारी पेलीत होते. ते दोघे सख्खे मेहुणे होते. 
सुभद्रा ही बळीची बहीण होती आशण उमाला शदली होती, तर उमाची बहीण लीला ही बळीला शदली होती. 
त्याांची सोटेलोटे या पद्धतीने लग्ने झाली होती. अगदी एका शतथीला, एका माांडवात, एका बोहल्यावर, 
एकाच भटाने त्या चौघाांवर ताांदूळ टाकले होते आशण लग्न होताच ते दोघे आपल्या बायका घेऊन मुांबईला 
आले होते शन आपल्या त्या कामावर रुजू झाले होते. तेव्हापासून ते अांतराळात त्या दोरावर लटकत 
शदवसभर सुरुां गाचा नेम घेत आशण सांध्याकाळी सुरुां ग पेटवणाऱ्या बत्तीवाल्याचे जादा कामही करीत. त्यामुळे 
त्याांना तीन तीन रुपये जादा शमळत. शिवाय सुभद्रा व लीला याही आता कामाला लागल्या होत्या. त्या 
चौघात रोज अठरा रुपये प्राप्ती होई. 
 

परांतु आपल्या नवऱ्याांचे ते सुरुां ग पेटवण्याचे काम त्या दोघींना मुळीच आवडत नव्हते. ते त्या दोराने 
वर जाताच त्या दोघींचा जीव कासावीस होई. शजवावरचे ते काम करून जेव्हा ते सुखरूप खाली येत तेव्हा 
कुठे त्या दोघींच्या चेहऱ्यावर आनांद तळपे; मग त्या कोंडलेले शनःश्वास सोडीत शन मग ती चौघे हासत घरी 
जात. परांतु ती भीती त्याांच्या मनात कायमचीच घर करून बसली होती. ती रोज त्या दोघींना भेडसावीत 
होती. जर तो सुरुां ग लवकर पेटला तर – 



 
त्या चौघाांचे ठीक चालले होते. बायकोचे तीन शन नवऱ्याचे सहा या शहिोबाने त्याांचे सुरेख बस्तान 

बसले होते. आता त्याांना खेड्यावरचा दुष्ट्काळ जाणवत नव्हता. उलट मशहन्याला चार रुपये ते गावी 
पाठवीत होते व स्वतः खाऊन सुखी होते. कष्ट तर त्याांच्या आांगवळणीच पडले होते. त्यातच खाण-
मालकाने कामगाराांसाठी उभारलेल्या झोपड्यातील एक झोपडी त्या चौघाांना शमळाली होती. त्या एका 
झोपडीत त्याांच्या दोन चुली, शदव,े दोन तव,े कामापुरती भाांडी असा सांसार होता. झोपडीत मधोमध दोन 
लाकडी पेट्या लावनू पलीकडे बळी-लीला ही दोघे राहत आशण अलीकडे उमा शन सुभद्रा याांनी सांसार 
माांडला होता. 
 

परांतु ती चौघे नात्याने एक होती. एकाला काटा टोचताच दुसऱ्याला कळ येत होती. परकेपणाची 
ही भावनाच शतथे उत्पन्न होत नव्हती. पलीकडे माझा भाऊ आहे ह्ाची सुभदे्रला कल्पना होती, तर 
अलीकडे माझा भाऊ आहे असे लीला समजत होती. तीच समजूत बळी शन उमा याांची होती. त्या घरात 
त्याांनी कष्ट करून आनांद, हषव यानें ते झोपडे भरले होते. त्याांचा सांसार सुखी होता. 
 

त्याांचे ते झोपडे त्या िकेडो झोपड्याांच्या मधी होते. अनेक लोकाांनी शतथे गदी केली होती. अनेक 
जातींची शन रांगाांची, गुणाांची अिी माणसे शतथे राहत होती. कोण शदवसभर मुांबईत भीक मागनू येत तर 
काही जुने कागद जमा करीत, तर काही मुांबई पोशलसाांनी हद्दपार केल्यामुळे झोपड्यात येऊन शदवसभर 
काम करीत शन रात्री दारू काढीत. डोंबारी, डवरी, कां जारी, वांजारी, िाांसेपारधी, वडार अिा अठरापगड 
जातींचे शतथे एकत्रीकरण झाले होते. काम करू िकणारी खाणीत काम करीत. पांग,ू म्हातारी, पोरे ही भीक 
मागत शन जगत. 
 

शतथे दारूवाले राजाच्या शदमाखाने वावरत. ते उधार दारू पाजून मशहन्याला िकेडो रुपये वसूल 
करीत शन काम करून थकलेला प्रत्येक माणूस त्याांचे बाांधील शगऱ्हाईक असे. त्या वस्तीत एक आगळी 
दुशनयाच वसली होती. ती सारी माणसे शदवसभर काम करीत शन रात्री कोण गात, कोण देवाची भजने 
करीत, तर कोण दारू शपऊन ती वस्ती थरारून सोडीत. कधी हाणामाऱ्या करीत, तर कधी एकमेकाांवर 
चाकू खोलून तुटून पडत. रडत, कढत, झगडत ती सारी माणसे त्या वस्तीत शदवस काढीत होती. 
 

परांतु उमा व बळी ह्ाांचे नाव कोणीच काढीत नसत. उलट त्या सवव वस्तीवर त्या दोघाांचाच दरारा 
होता. कारण ते तरुण होते. त्याांच्या अांगी बळ होते. ते खूप कष्ट करीत, खूप शमळवीत आशण कोणावर 
कधीच अन्याय करीत नसत. 
 

परांतु अलीकडे ते दारू पीत होते. रजा असेल त्या शदविी घेता घेता आता ते रोजच घेऊ लागले 
होते. त्या वस्तीत सारेच दारू पीत होते. दारू शपणे हे एक मोठेपणाचे लक्षण सारेच मानीत. कैक भट्टीवाले 
बाटल्या घेऊन त्याांच्या मागे लागत. दारूचे उत्पन्न अशधक असल्यामुळे ती चहाप्रमाणे मानली जात असे. 
आशण आपल्या नवऱ्याांचे ते वागणे, ते दारू शपणे त्या दोघींना आवडत नसे. त्याांचा दारूला शवरोध होता, पण 
तो दारू वाईट म्हणून नव्हे; तर दारूपायी पैसे जातात म्हणून! 
 

सूयव मावळतीला गेला. सहा वाजले आशण सुटी झाली. एकाएकी सवव काही िाांत झाले. शवदु्यत 
पहारी स्स्थर झाल्या. दगड भरणारी ती यांते्र गपकन थाांबली. आपापले कपडे काखेत घेऊन माणसे 



झोपडपट्टीकडे धावत शनघाली. मग ती खाण शनजवन झाली शन सुरुां ग पेटताहेत हा इिारा देणारी शिटी 
वाजली आशण गांभीर वातावरण शनमाण झाले. हातात बवया घेऊन बळी आशण उमा त्या दोरावरून 
अांतराळात शनघाले. सुभद्रा शन लीला दूर उभ्या राहून त्या कड्याकडे पाहू लागल्या. 
 

सुभद्रा शन लीला दूर उभ्या होत्या. त्याांच्या नजरा पण त्या कड्यावर स्स्थरावल्या होत्या. त्याांचे जीव 
त्याांच्या डोळयात आले होते. त्याांचे सववस्व त्या दोरावरून धावत होते. त्या शनःश्वास रोखून पाहत होत्या. 
बळी शन उमा याांनी त्या दोरावरून धावत सवव वातींना पेट शदला शन चपळाईने ते दोनि ेिूट कडा चढून 
भरवकन वर शनघून गेले आशण गपकन त्या दोघींनी तो रोखलेला शनःश्वास सोडला आशण पुन्हा शनःश्वास 
कोंडेपयंत देवाची नाव े घेतली, मनातल्या मनात देवाचे आभार मानले आशण ते दोघे जवळ येताच त्या 
लहान मुलाप्रमाणे खुदकन हासल्या आशण नव्या दमाने आपल्या खोपीकडे शनघाल्या. 
 

आशण वातीने आग सुरुां गाांना शभडवली. तो डोंगर धडधडून पेटल्याचा भास झाला. त्याने सारा प्रदेि 
हादरला. प्रचांड दगड गगनात जाऊन जशमनीवर आले. जशमनीवरचे क्षणभर नाचले. धुळीने वाऱ्याचे तोंड 
लाल केले. 
 

ती चौघे बोलत बोलत त्या तळयाजवळ आली. त्या तळयातील शनळी कमळे शन शहरवीगार पाने 
याांनी तळयाचे पाणी झाकून टाकले होते. वाऱ्याच्या नाजूक धक्क्याने ती शनळी कमळे मांदगतीने डोलत 
होती. त्याांच्याकडे सुभदे्रने भकव न नजर िेकली आशण िजेारची म्हातारी शतला शदसली. ती म्हातारी अधे 
लुगडे नेसली होती आशण अधे धुऊन पसरून वाळवीत होती. जीवनातील मोठा पेचप्रसांग शतने सोडवला 
होता. शतला सुभद्रा म्हणाली, 
 

‘आज्ये, शदस बुडाला की!’ 
 

‘बुडू दे’, म्हातारी शवजयी मुद्रा करीत म्हणाली, अधं लुगडां आज धुऊन झालां . आता उद्या अधं 
शपळून काढीन. चल, आले मी –’ 
 

एवढ्यात लझगऱ्या धावत आला. तो एका पायाने लां गडा होता आशण दादाशगरीसाठी त्याने आपले 
सवव दात गमावले होते. तो एका पायाचा माणसू पोशलसाांना डोईजड झाल्यामुळे त्याांनी त्याला त्या खाणीत 
काम करायला भाग पाडले होते. परांतु लझगऱ्या गहूभरही नमला नव्हता. तो शदवसा काम करीत होता शन 
रात्री दारू काढीत होता. त्या खाणीतील ते काम त्याच्या िायद्याचे ठरले होते. कारण त्याला शनवारा, 
शगऱ्हाईक, भाांडवल हे सारे शतथे शमळत होते. म्हणून तो उलट पोशलसाांचे आभारच मानीत होता. 
 

लझगऱ्या धापा टाकीत म्हणाला, 
 

‘उमाजी, कुठां शनघाला?’ 
 

‘कुठां म्हांजी? घराकडां रां!’ उमा उत्तरला शन लझगऱ्या लटकाच राग आणनू म्हणाला, 
 

‘ए काय रां हाय घरात? याड बीड लागांल का तुमास्नी? घर न् काम, काम न् घर.’ 



 
‘ए बाबा, जाऊ दे आमास्नी आपल्या घराला.’ 

 
सुभद्रा िणकारली आशण लझगऱ्या गवाने उसळून म्हणाला, 

 
‘घर! कुणाचां घर? आगां माझे आई, ती शचमनलालिटेची मेहरबानी होय–’ 

 
‘तुला काय आगेशपछे सारखांच.’ लीला भवुया चढवीत म्हणाली, 

 
‘हात धरावा तर रोकडा शन िेंडी धरावी तर–’ 

 
‘बोडका –’ लझगऱ्या मध्येच मोठ्याने ओरडला आशण पोट धरून हसू लागला. 

 
‘ए बोडक्या, म्हननां काय तुझां?’ बळीने शवचारले आशण एकदम गांभीर होऊन लझगऱ्या म्हणाला, 

 
‘माल काढलाय आज एक नांबरचा.’ 

 
‘पेटव तुझा माल.’ सुभद्रा खेकसली, ‘नगां आमास्नी त्यो.’ 

 
‘आरां तुम्हाला कोन घे म्हणतो,’ लझगऱ्या आियव व्यक्त करीत म्हणाला, ‘मी बळी शन उमा ह्ास्नी 

साांगतोय. शन खरां साांग,ू माझा आजचा माल पेटवनूच देणार हाय मी –’ 
 

‘उधार देणार?’ उमा गुरकला. 
 

‘मीच काय, माझा बाप देईल.’ लझगऱ्या उत्तरला. 
 

‘दोन बाटल्या–’ बळीने दोन बोटे पुढे केली आशण लझगऱ्या म्हणाला, 
 

‘एकच बाटलीत तुम्ही दोघे आकािात जाऊन परत याल आन् डोकीवर चालाल डोकीवर. आशन 
दोन घ्याल तर तुम्ही सकव स कराल शन पोलीस लरगमास्तर बनून तुमाला नाचवील आशण माझां शदवाळां 
शनघांल.’ 
 

लझगऱ्याच्या या बोलण्याने ती चौघेही हासत सुटली. मग लझगऱ्या त्या दोघाांना घेऊन शनघाला. 
 

‘तुम्ही चला, आम्ही येतो चक्कर मारून.’ असे म्हणून ते दोघे लझगऱ्याबरोबर चालू लागले आशण त्या 
दोघी वळून घराकडे शनघाल्या. सुभद्रा मध्येच थाांबून म्हणाली, 

 
‘लौकर यायचां – वाट बघाय लाव ूनका.’ 

 



‘नका, नका. जेवनू शनजा.’ बळी म्हणाला आशण पुढे चालू लागला. लझगऱ्याला शिव्या देत त्या 
दोघी घराकडे वळल्या. 
 

सववत्र गडद अांधार भरला होता. त्या अांधारात ती वस्ती मेंढराच्या खाांडासारखी बसली होती. 
एखाद्या वडे्याने लचध्या पाांघराव्यात तद्वत ती घरे कळाहीन शदसत होती. उदास वाटत होती. त्या वस्तीत 
मध्येच एखादी वाऱ्याची झुळूक शिरत होती आशण त्या वाऱ्याच्या धक्क्याने जुने पते्र करकरत होते. त्यामुळे 
कुणीतरी सांतापून दात खात आहे, असा भास होत होता. 
 

अगदी थोड्याच अांतरावर समोरासमोर दोन टेकड्या उभ्या होत्या शन त्या दोन टेकड्याांच्या दोन 
मस्तकाांवर प्रचांड असे दोन लाल रांगाचे शदव े क्षणोक्षणी पेटून शवझत होते. त्या दोन शदव्याांच्या मधून 
शवमानाचा मागव होता. टेकडीवर टक्कर घेऊ नये म्हणून ते शदव े शवमानाांना धोक्याचा इिारा देण्याचे काम 
अखांडपणे करीत होते. मध्येच एखादे शवमान शभरशभरत येऊन त्या लखडीमधून झेप घेऊन उतरत होते. 
 

रोज शकतीतरी शवमाने त्या वस्तीवरून ये-जा करीत होती. त्या शवमानाांतून जगातील कैक श्रेष्ठ 
माणसे मुांबईला जात होती. त्यात शवद्वान, पांशडत, िास्त्रज्ञ असत. भारतीयच नव्हे, तर जगाच्या सांस्कृतीची 
ज्याांना तळमळ लागली आहे असेही थोर आत्मे असत. कैक राजे महाराजे असत. शकत्येक भारतरत्न, 
पद्धमश्री असत. तर कोणी महाकवी, मोठे साशहस्त्यक, कादांबरीकारही असत. पण त्यापैकी एकालाही ती 
वस्ती शदसत नव्हती. शदल्लीच्या आसपास त्या जुन्या थडग्यातच भारतीय सांस्कृती आहे असे समजणाऱ्याांना 
त्या वस्तीत माणूस राहतो एवढेसुद्धा जाणवत नव्हते. आधुशनक जग त्या वस्तीपासून िक्त पांधरा मलैाांवर 
थाांबले होते. कारण त्या वस्तीजवळ एक मलैाचा दगड छाती काढून उभा होता आशण तो इांग्रजी भाषेत 
साांगत होता, मुांबई – पांधरा मलै! 
 

बारा वाजून गेले. सुभद्रा-लीला बसून कां टाळल्या. त्याांची कष्टाने थकलेली िरीरे पेंगळून गेली. 
डोळयात झोपेचा दया जागा झाला. चरिडत त्याांनी शदव ेमालवले, अांथरुणावर अांगे टाकली. शवश्राांतीसाठी 
हपापलेली िरीरे शनजीव होऊन घोरू लागली. 
 

रात्र अशधकच काळी होत होती. त्या सामसूम झालेल्या वस्तीत एकाएकी कोण तरी बरळत होते. 
मध्येच एखादे पोर लकचाळत होते, घुिी दौडत होत्या, माांजरे भेसूर सूर काढून एकमेकाांपुढे बसून ओरडत 
होती. तळयावर पाणी शपण्यासाठी आलेली कोल्ही जाताना हुकी ऽऽ हू अिी हुकी देत पळत होती आशण अिा 
थाटात ती रात्र पुढे सरकत होती. 
 

बळी आशण उमा एकमेकाांचा आधार घेत कसे तरी दारात आले. मग त्याांनी स्वतःला सावरीत, 
राांगत त्या खोलीत मुरकां ड शदली. त्याांचे पाय जशमनीवर ठरत नव्हते. ते गरगर शिरत होते. हळूच अांथरूण 
लागेल शतथे ते आडव े झाले. आपण घरात आहोत एवढीच त्याांना जाणीव होती. आशण आपल्या िजेारी 
कोण केव्हा येऊन शनजले आहे हे सुभद्रा शन लीला या दोघींना मुळीच ठाऊक नव्हते. कारण असेच ते रोज 
येत शन त्याांच्या िजेारी पडत; तेव्हा आजचेही येणे काही नवीन नव्हते! 
 

थोडे क्षण आले शन गेले. झोपेत देहाला स्पिव झाला आशण मग तरुण देहात एक शवशचत्र धग आली. 
भावना गशतमान झाल्या. त्या बेिुद्ध स्स्थतीत बेबांद झाल्या. झोपेने शन श्रमाने भरलेल्या डोळयात धुांदी भरली 



आशण-आशण सवव काही िाांत िाांत झाले. शनदे्रने हळूच त्याांच्यावर पाांघरूण घातले आशण त्याांची हृदये िाांत 
स्पांदन करू लागली. नाकातून ये-जा करणारे शनःश्वास शनभवय ये-जा करू लागले. घोरण्याचा दीघव नाद 
उमटू लागला. परांतु या अांधारात, त्या स्स्थतीत रेिमासारखी नाजूक नाती कापराप्रमाणे भरवकन केव्हा 
पेटली हे कुणालाच उमजले नाही. 
 

ती रात्र सांपत आली होती. सूयोदय समीप येऊन ठेपला होता. सारी वस्ती जागी झाली होती. 
रात्रीची शवश्राांती घेऊन श्रमिक्ती पुन्हा सज्ज झाली होती. खाणकामगार जागे झाले होते. त्याांच्या चुली 
पेटल्या होत्या. 
 

सुभद्रा शन लीला ह्ाांनाही जाग आली. त्याांनी गडबडीने उठून प्रथम शदव ेलावले. दोन चुलींवर शदव े
पेटले. त्याांचा कापरा प्रकाि त्या खोपीत थरथरला आशण त्या दोघींच्या नजरा आपापल्या अांथरुणाकडे 
वळल्या. स्वतःच्या अांथरुणावर स्वतःचे भाऊ पाहताच त्याांच्या दृष्टीत कां प भरला. त्या चरिडल्या आशण 
त्याांच्या दृष्टीपुढे रात्रीचे ते प्रसांग साकार झाले. शवध्वांसक सुरुां गाांना वातीने आग पोचवावी तसे घडले. 
त्याांच्या हृदयाांनी भडभडून पेट घेतला. अग्नीपेक्षाही दाहक अिी पिात्तापाची आग त्याांच्या मस्तकाकडे 
सरकून त्या क्षणात वडेावल्या. शजभा शनष्ट्प्राण झाल्या. िब्द शथजले. आिा, आकाांक्षा, हषव, आनांद हे सवव 
भाव त्याांच्या त्या डोळयाांत जळून भस्म झाले. त्याांना प्रकािाची भीती वाटू लागली शन त्याांनी शदव ेमालवले, 
पुन्हा अांधार झाला. भयांकर अांधारातही ती हृदयाची आग िाांत न होता परत वगेानेच उठली आशण 
पिात्तापाने त्याांना त्या तळयाकडे शभरकावनू शदले. नांतर उमा उठून नाहीसा झाला. मग बळीही घराबाहेर 
पडला. एकमेकाांना क्षणभर न शवसरणारी ती माणसे एकमेकाांना कायमची अांतरली. कुणालाच कुणाचा पत्ता 
नव्हता. 
 

परांतु जगाचे चक्र आपल्या शनयमाच्या चाकोरीतून शिरत होते. सूयव मावळत होता. खाणीतील 
माणसे त्या सूयाकडे पहात काम करीत होती. शतथे बळी, उमा, सुभद्रा, लीला ही चौघे नव्हती. त्याांची कुणी 
चौकिीही केली नाही. सवव काही पूवीप्रमाणे चालू होते. ती म्हातारी त्या तळयावर आली होती. शतने काल 
न धुतलेले आपले अधे लुगडे आज धुऊन वाळत घातले होते शन अधे नेसून ती सुभद्रा, लीला याांची वाट 
पाहत होती. 
 

थोड्याच वळेात खाणीला सुटी झाली. कामगार आपापल्या घराकडे पळत सुटले. खाण शरकामी 
झाली आशण सुरुां ग पेटल्याचा इिारा देणारी शिटी वाजली. हजारो माणसे ती सुरुां गाची मौज पाहण्यासाठी 
तळयाकाठी थाांबली. 
 

आशण हातात बत्ती घेऊन बळी कड्याकडे शनघाला. त्याच्याबरोबर उमा नव्हता. बळी एकटाच 
सुरुां ग लावण्याचे वळेी अचानक आला होता. तोच लझगऱ्या धावत आला शन त्याला थाांबवनू म्हणाला, ‘आरे 
उमा कुटां हाय? आशण आज येणार का? माल नवा काढलाय –’ 
 

बळी काहीच बोलला नाही. त्याने पायािी पडलेला एक नारळाएवढा दगड उचलून एकाच 
दणक्यात लझगऱ्याला आडवा पाडला आशण दुसरा एक मोठा दगड उचलून तो त्याच्या डोकीत घातला. त्या 
दगडाखाली डोके चेचून टाकलेल्या सापाप्रमाणे वळवळत पडलेल्या लझगऱ्याकडे मुळीच न पाहाता बळी 
दोराने वर सरकला. 



 
बळीने लझगऱ्याला ठार मारले हे लोकाांनी पाशहले होते. ते त्याचा शवचार करीत होते, तोच बळीने 

सवव सुरुां गाांना बत्ती शदली आशण मग तो शतथेच िाांत उभा राशहला. पुन्हा लोकाांना धक्का बसला. िकेडो लोक 
एकदम ओरडले ‘बळी, पळ!!!’ 
 

बळी मुळीच हालला नाही. तो जागीच उभा होता. त्या लहानिा वातीचे आगीचे कण दारूला 
शभडवले आशण डोंगराला आग लागली. धडाड् धडाड् असे एकापाठी एक स्िोट होऊ लागले. आशण मग 
बळीच्या पायाखालीच एक धडाका झाला शन तो दगडाप्रमाणे आकािात उडाला आशण पुन्हा दगडाप्रमाणे 
खाली आला. 
 

सुरुां ग पेटून झाले. लोक पुढे धावले तोच ती म्हातारी मोठ्याने ओरडली. त्या दांगलीत शतकडे 
कुणीच लक्ष शदले नाही. बळी शन लझगऱ्या याांच्या पे्रताजवळ लोकाांनी गदी केली. अशधकाऱ्याांनी पोशलसाांना 
िोन करून खबर शदली. 
 

एवढ्यात त्या म्हातारीने बोंब ठोकली. मग मात्र लोक शतकडे धावले आशण तळयाकाठी गेले. तेव्हा 
त्याांना दुसरा प्रचांड धक्का बसला. ते डोळे िाडून तळयात पाहू लागले. सुभद्रा शन लीला ह्ाांची दोन पे्रते 
पाण्यावर तरांगत होती. शनळया कमळाच्या िुलाांनी आशण पानाांनी गदी केली होती. त्या गदीत ते तरुण देह 
िाांत पडले होते, त्याांच्या रसरिीत चेहऱ्यावर त्या िुलाांनी पे्रमळ छाया धरली होती. त्याांनी हासरे डोळे 
शनमवळ आकािाकडे रोखले होते. पूवीइतक्याच शनभवय शदसत होत्या. त्याांना पाहताच िकेडो डोळयाांत 
सागर गदगदला. सारी माणसे शतथे आली. शस्त्रया–मुले रडू लागली! 
 

बळी, सुभद्रा, लीला व लझगऱ्या याांच्या मरणाने त्याां वस्तीवर दारुण दुःखाची छाया पसरली. सवव 
लोक पोशलसाांची वाट पाहू लागले. आशण एका कातोड्याने खबर आणली, की उमाचे मढे एका शबबीच्या 
झाडाला लटकत आहे. मग सववच लोक शतकडे धावत शनघाले आशण पुढून पोशलसाांची जीप धडधडत 
आली. 

पोशलसाांनी तो सवव प्रकार िाांतपणे पाशहला. गांभीर मुद्रा करून पुष्ट्कळ शवचार केला. मग सवांनी 
जाऊन उमाचे पे्रत पाशहले. परांतु खरे काय याचा कोणालाही पत्ता लागला नाही. मानवाने पशवत्र म्हणून जी 
नाती शनमाण केली, जी बांधने घातली, त्याांचा भांग होताच त्या चार शजवाांनी स्वतःच्या जीवनाचा घोर अांत 
करून घेतला होता. भारतीय सांस्कृतीच्या रक्षणाथव ते बशलदान होते. ते घोर, घोर असे प्रायशित्त होते! 
 

परांतु पोलीस मात्र आत्महत्या की खून या शवचारात शगरक्या मारीत होते. िवेटी त्याांनी तीन 
आत्महत्या, एक खून आशण एक अपघात अिी नोंद केली. 
 

त्याच वळेी एक मोठे शवमान त्याांच्या डोकीवरून भरवकन शनघून गेले! 
 

 
  



अमृत 
 
तो माांडीएवढा नाग शजवाला कडकडून चाव ूलागला. एखाद्या शपसाळलेल्या कुत्रयाप्रमाणे त्याचे लचके तोडू 
लागला. शनम्मा साप दोन्ही होताांनी धरून शजवा त्याला हसडू लागला. 
 

माझां काळीज थरारलां . मी हातात िरिी, कुऱ्हाड घेऊन नुसता पाहत राशहलो. माझ्यापुढे अांधार 
दाटला आशण शजवा एकटाच मरणािी लढू लागला. 
 

शिवार धुांद भासत होतां. झाडांझुडपां पानाांनी बहरली होती. पावसानां झोडपलेली धरणी अजून धापा 
टाकीत होती. ओल शझरपत पाताळात शनघालां  होतां. रानात एकूण एक जाांभळां  शपकली होती. ते जाांभळाचे 
शदवस होते. पोराांना जाांभळाची तलिच होत होती. गावची सारी पोरां जाांभळावर तुटून पडत होती. 
साऱ्याांच्या पैरणी डागाळल्या होत्या. कैकाांच्या शजभा जड झाल्या होत्या. कैकाांचे घसे दोरटले होते. 
 

पाटलाच्या रघूला ह्ा जाांभळावाचनू अन्न खाववत नव्हतां. तो ढेकर येईपयंत जाांभळां  खात होता. 
भर उन्हात जाांभळीवर दगड िेकीत होता. दणक्यात जाांभळाची सरकां ड लागत होती. मग दगडिेक बांद 
करून तो जाांभळानां तोबरा भरीत होता. पुनः दगड सुरू. त्या नादात तो भान हरपला होता. जाांभळीवरच्या 
त्या प्रचांड नागाला कधी शटप्पीरा बसला हे त्याला कळलां  नाही. वरची जाांभळां  खाली कधी पडतात एवढांच 
तो पाहत होता आशण बकाणां भरीत होता. 
 

दगडानां खवळलेला नाग शचडला. तो गुमान खाली उतरला, रघूला न शदसता झुडपाांच्या आडून 
तो हळूच त्याच्या मागां आला. अगदी जवळ आला आशण पुढां जाांभळाांच्या नादाला लागलेल्या रघूवर त्यानां 
झेप घेतली, कडाडून चावा घेतला आशण पुनः अडचणीत शिरला. 
 

रघूनां बोंब ठोकली – ‘मला साप चावला!’ 
 

आशण मग सारा पाटीलवाडाच बोंबलू लागला. एकुलता एक रघू शनघाला. धावपळ झाली. माांशत्रक 
आला. रघूला देवळात नेण्यात आले. ललबाचा पाला वाटून रस पाजला. परांतु काहीच गुण आला नाही. 
घटकाभरानां रघूनां डोळे झाकले. उभ्या गावाला हादरा बसला. 
 
 

मला तो हादरा भलताच जाणवला. शनरपराध मुलाचा बळी पडला. सपव म्हणजे मूर्षतमांत मरण, 
असा शवचार करीत मी बसलो होतो, इतक्यात शजवा आला. अांगालपडानां सडपातळ, मानेपयंत लाांब केस, 
वर िुभ्र ऐटबाज पागोटां, सावळा चेहरा, घारीसारखे तीक्ष्ण डोळे, अांगात पैरण, धोतर, खाांद्यावर उपरणां 
आशण सदा हसतमुख आशण अत्यांत नम्र म्हणून शजवाची ख्याती होती. गोड गळयानां भजनां गाणारा, एकदम 
आवाज चढवनू परांतु हसत बोलणारा एक िहाणा माणूस म्हणूनच मी त्याला ओळखत होतो. 
 

शजवाची सासुरवाडी, आजोळ, बशहणीचां सासर एकाच गावी असल्यामुळां  तो आठ शदवसात शनदान 
दोन वळेा तर नक्कीच पाचुांब्रीला जात असे आशण पाचुांब्रीची वाट माझ्या दारावरून गेल्यानां तो आठ शदवसात 
दोन वळेा तरी माझ्याकडे येत असे. शिवाय पाचुांब्रीची रखवालदारी आमच्याकडे असल्यामुळे नातांही 



जवळचां लागत होतां. तो मला ‘हवायी’ म्हणत असे. कारण त्याची मालकीण ही माझ्या गावची लेक. तेव्हा 
ती माझी बहीण आशण शजवा माझा मेव्हणा हे नातां असल्यामुळां  तो मला हवायी म्हणत होता. तो आला की 
मला आनांद होई. चहा, गाांजा, गप्पा झाल्या की शजवा पाचुांब्रीची वाट धरी. कधी मला बरोबर काढी आशण 
मीही जाई..... 
 

आज शजवा आला. परांतु माझा उतरलेला चेहरा पाहून लकशचत नरमला. हसता हसता एकदम 
गांभीर होऊन त्याने शवचाांरले, 
 

‘काय हवायी, काय भानगड?’ 
 

‘काय न्हाय, बरां हाय नव्हां?’ 
 

‘मी बरा हाय खरा. पण ह्ो मुकवटा सुकल्यावानी का शदसतोय? का कुठां झांगाझांगी केली?’ 
 

‘पाटलाचा रघू मेला!’ 
 

‘आ?ँ आवां किानां?’ तो चरकला शन उद्गारला. 
 

‘त्येला साप चावला! –’ 
 

‘साप चावला? आवां कवा?’ 
 

‘मढां वाटां बी लावलां .’ 
 

‘अरारा! वाईच लौकर आलू आसतो तर बरां झालां  असतां. घात झाला!’ शजवा मटकन बसला. 
बराच उिीर बोलला नाही. मग मी शवचारलां , ‘काय झालां  असतां, तुमी असता तर?’ 
 

‘आवां प्वार मेलां  नसतां!’ तो उदास होऊन म्हणाला, ‘आता वाईच माझ्यासांगां चलता?’ 
 

‘कुठां चलता?’ मी शवचारलां . आशण तो घाई करीत म्हणाला, 
 

‘त्या जागी! शजथां त्यो साप चावला शतथां!’ 
 

‘काय करनार तुम्ही?’ मी शवचारलां . 
 

‘मी त्यो साप बघतो, चला.’ असां म्हणत त्यानां मला ओढीतच काढलां . आम्ही दोघां त्या 
जाांभळीखाली गेलो आशण शजवा त्या सापाला िोधू लागला. एकादा दाशगना िोधल्याप्रमाणे िोधून थकला. 
उशिरानां आम्ही परत शिरलो. 
 



घरी येताच त्याने कपडे काढले. पटका खुांटीला लावला. शखिातून एक नवी रेिमी शपिवी काढून 
जोत्यावर ठेवली. हातात पाण्याच्या ताांब्या घेऊन तो पाय धुवायला शनघाला. परांतु पुन्हा उांबरठ्यात एकदम 
थाांबून म्हणाला, 
 

‘ए सोयरां! त्या शपिवीला हात लाव ूनगा!’ 
 

‘का? काय हाय त्ये?’ शपिवीकडे पहात मी शवचारले आशण हसत शजवा म्हणाला, 
 

‘आवां, त्यात मरान हाय – मरान.’ 
 

‘मरान म्हांजी?’ मी शबथरलो. 
 

‘म्हांजी तीच भानगड.’ शजवा म्हणाला, ‘मी शखिात मरान घेऊनिान शिरत असतो.’ 
 

मला त्याचां बोलणां समजलां  नाही. मी पहातच राशहलो. तोच शजवा आला. चुलीवर चढलेला चहा 
पाहून त्यानां समाधान व्यक्त करीत शखिातून गाांजाची कळी काढली शन ती मळीत तो बोलू लागला. 
 

‘सगळया मरनात सापाचां मरान चाांगलां . पटकन जीव जातो. मानसाचां हाल व्हत न्हायती.’ 
 

‘नव्हां, गाांजा ओढायच्या आधीच चढली की काय?’ 
 

मी त्याला मध्ये थाांबवनू शवचारलां  आशण तो मोठ्यानां हसला – 
 

‘आईच्या रक्ताच्यान!’ हसां आवरीत गळयावर हात ठेवीत शजवा म्हणाला, ‘सापाचां मरान सोन्यागत 
असतां.’ 
 

हे ऐकून मी पुनः शचमटा घेतला – ‘मग का दम धरलाय? मरू नव्हतां?’ 
 

तो पुन्हा हसला. त्यानां शचलीम भरली. नारळाच्या कोयराचा शवस्तव वर ठेवनू आढ्याकडे पहात तो 
ओरडला – 
 

‘नाऽथ, चल साथ, मार दुस्म्नकू लाथ. शखलाव दुधभात, काळभरैव ऽऽ’ शजवानां छाती ठोकली शन 
शचलीम तोंडाला लावनू झुरका मारला. शचलमीवर जाळ झाला. मग माझ्या रोखानां धुराचा लोंढा सोडीत तो 
म्हणाला, 
 

‘मारा की एक झुरका, मामाची नजर चुकवनू!’ 
 

माझ्या नाकातोंडात धूर शिरून माझां डोकां  गरगरू लागलां . मी चहाचा कप पुढां करीत म्हणालो, 
‘बरां, त्या बारा भानगडी मला नगा साांग.ू त्या शपिवीत काय तेवढां काढा बरां भाईर.’ 



 
‘आ:ँ खरांच की!’ असां म्हणून त्यानां चहा शन गाांजा सांपवनू मग ती शपिवी घेतली आशण अगदी गांभीर 

मुद्रा करून जपून त्या शपिवीचां तोंड सोडलां . त्याबरोबर एक दाभणासारखा साप बाहेर आला. त्याला 
पटकन पकडून तो म्हणाला, 
 

‘ह्लेा म्हणायचा बच्चा नाग. ह्ो चावला की मानूस पाणी देखीला मागत न्हाय. पटकन मरतां.’ 
 

तो साप पाहून मी जरा मागां सरलो. आईच्या कपाळावर आठी उमटली. मी शबचकून पहात प्रश्न 
केला, 
 

‘ह् ेकिाला पाळलांय?’ 
 

‘किाला म्हांजी? आवां, हावसेनां वां.’ तो गुरकला. 
 

‘ही कसली हावस? मरायची?’ मी उद्गारलो. 
 

‘हावसेला मोल नसतां, पाव्हणां.’ तो मुांडी डोलवीत बोलला आशण मी तरकटलो – 
 

‘ही कसली हावस, शखिात मरान घेऊन शिरायची? एखाद्या शदसी मराल िुकट कुत्रयावानी.’ 
 

शजवा काहीच बोलला नाही. त्यानां तो साप पुनः शपिवीत घातला. मग ती शपिवी उबदार शखिात 
घालून त्यानां पागोटां बाांधलां  आशण तो सासुरवाडीला शनघाला. त्याला वाटां लावनू शिरताना मी हाक मारून 
साांशगतलां , ‘पाव्हणां, ती शपिवी सासऱ्याच्या शखिात हळूच घाला. कटकट जाईल!’ 
 

त्यावर तो मोठ्यानां हसला आशण गेला. मी परत आलो. आई शचडली होती. ती म्हणाली, 
 

‘ह् ेपोरावानी वागणां बरां नव्हां.’ 
 

‘त्ये कसां? पोरां का शखिात साप घेऊन लहडत्यात?’ मी म्हणालो. पुनः िब्द बदलून आई म्हणाली, 
 

‘म्हांजी येड्यावानी रां.’ 
 

‘आता येडां तरी साप घेऊन शिरतां का?’ मी शवचारलां . आई शनरुत्तर झाली. ती म्हणाली– 
 

‘मग ह्ा शजवाला म्हनायचां तरी काय?’ 
 
 

शजवाला काय म्हणायचां हे मलाही कळत नव्हतां. अत्यांत शवषारी, शवदू्रप आशण साक्षात मृत्युसमान 
असलेल्या त्या प्राण्याबद्दल शजवाला भलतांच पे्रम वाटत होतां. कुठांही कधीही साप शनघाला की शजवा धावत 



जात होता. कसलाही साप असो, तो त्याच्यावर डोळे झाकून झडप घेत होता. गरुडाचां शन सपाचां जसां 
पटत नव्हतां तसांच शजवाचां शन सपाचां पटत नव्हतां. त्याला पाहून कसलाही सपव असो, तो जीव घेऊन पळत 
असे आशण शजवा त्याला ताणनू पकडत असे. जसा गावला तसा धरून त्याला शिरवीत असे, शमरवीत असे. 
मग त्याचा चेहरा िुलत असे. तो शवजयी मुद्रा करून त्या मृत्युसमान वाटणाऱ्या प्राण्याला कैद करून त्याची 
लधड काढीत असे. ज्याचां नाव ऐकून लोक भयभीत होतात, जो चावण्यापूवीच माणसाचा जीव जातो, त्या 
सपाला शजवा चऱ्हाटाप्रमाणे शचलशबलत असे. परांतु साप त्याला कधीच चावत नसे. यामुळे लोक म्हणत, 
‘शजवा मागच्या जन्मी मुांगास व्हता.’ कोण म्हणत, ‘शजवापािी औषध हाय.’ कोण साांगत, ‘मुांगास ह् े
सापाला मारतां. त्येचां तुकडां करून एक तुकडा खातां शन परत सारां तुकडां जोडून एक मुळी आणनू त्या 
सापाला परत शजवांत करतां, ती मुळीच शजवाला ठाऊक हाय म्हणून तर त्यो मरत न्हाय. –’ 
 

काहींचा कयास होता की, एकाद्या शदविी हा शजवा साप चावनूच मरणार आहे. 
 

परांतु मला काहीच उमगत नव्हतां. शजवाचां काय होणार? त्याच्याजवळ काय आहे? त्याला साप का 
चावत नाही? आशण शजवाचा िवेट कसा होणार? 
 
 

दुसऱ्या शदविी अांजूला-बशहणीला घेऊन शजवा आला. अगदी हसत आला. जसा गेला होता तसाच 
आला. अांजू पाणी शपऊन पुढां माहेरी शनघाली. शजवानां चहाची टुांग काढली. त्यानां गाांजा भरला आशण धुांद 
होऊन तो शनघाला. बोलत बोलत मीही दारात आलो. मी शवचारलां , 
 

‘पाव्हणां, त्ये कालचां सोनां कुठाय?’ 
 

‘टाकलां  पाचुांब्रीच्या एका वारुळात–’ 
 

‘आवां त्ये वां का?’ मी म्हणालो, ‘त्ये सासऱ्याच्या घरात सोडायचां व्हतां –’ हे ऐकून ती दोघां 
बहीणभावांडां हसली. मी बराच पुढां गेलो शन हळूच पुनः म्हणालो– 
 

‘पाव्हणां, एक गोष्ट इचारू?’ 
 

‘इचारा की. एक का, दोन इचारा.’ 
 

‘नव्हां, तुमास्नी साप चावत न्हाय?’ 
 

‘त्ये का? चावतो की. मी का दगडी हाय?’ 
 

‘मग तुम्ही मरत न्हायसा?’ मी पुनः त्याला शवचारलां . 
 

‘माझ्यापािी औषद हाय,’ शजवा गांभीर होऊन म्हणाला, ‘न्हाय तर मी काय दगड हाय?’ 
 



‘मग त्ये औषद मला साांगा.’ मी म्हणालो, ‘ते औषध मला पायजी. त्येचां नाव साांगा.’ 
 

हे ऐकून त्याचा चेहरा खरवकन उतरला. बराच उिीर तो काहीच बोलला नाही. शवचारमग्न झाला. 
मग पुनः मी शवचारलां , 
 

‘काय इचार करताय?’ 
 

‘सापाच्या औषदाचा.’ तो म्हणाला, ‘ह् ेबघा, त्यो घोटाळा हाय, म्हांजी असां की, त्ये औषद असां 
कवाबी साांगायचां नसतां.’ त्यानां उडवाउडवी सुरू केली. आशण मी आवाज चढवला. 
 

‘त्ये काई लगीन नव्हां’, मी म्हटलां , ‘औषदाचां नाव साांगाय येळ शन वकूत किाला?’ 
 

‘त्येचां असां हाय’, तो मला शवश्वासात घेत हळू म्हणाला, ‘पुनवां शदसीचां त्ये साांगावां अिी माझ्या 
गुरूनां मला ताकीद शदलीया. देवाच्यान!’ 
 

‘म्हांजी पुनवां शदसी साांगाल म्हणता?’ मी म्हटलां . 
 

‘आरीच्या! तुमी का कोन परकां  हायसा?’ असां म्हणून त्यानां पाय उचलला. ती दोघां आपल्या गावी 
गेली शन मी घरी आलो. पूर्षणमा कधी येते याचा शवचार केला. 
 
 

त्या शदवसापासून मला सपवदांिावर चालणारी ती शदव्य औषधी समजून घेण्याचा जण ू ध्यासच 
लागला. ते औषध आपणाला माहीत व्हावां शन आपणही कैक माणसाांचे प्राण वाचवावते, असां मला वाटू 
लागलां . त्याचबरोबर त्या सपवजातीची मला भलतीच दहित बसली. आशण चुकून जरी पाय लागला तरी 
क्षणात माणसाचे प्राण घेणाऱ्या त्या सपांना पकडणारा तो शजवा मला एखाद्या महारथीसारखा वाटू लागला. 
मी मनातल्या मनात शजवाचां कौतुक करू लागलो. धैयव असावां तर असां. माणूस असावा तर असा. 
 

मी शजवाची वाट पहात होतो. पूर्षणमा कधी येते यासाठी शदवस मोजत होतो. परांतु नेमकां  उलटांच 
घडत होतां. पौर्षणमेच्या शदविी मला शजवाची आठवण होत नव्हती. कधी मला नकळत पूर्षणमा येऊन जात 
होती, तर कधी पूर्षणमेच्या शदविी शजवा येतच नव्हता, पूर्षणमा, शजवा आशण मी याची कधीच गाठ पडत 
नव्हती. ज्या शदविी पूर्षणमा असेल त्या शदविी शजवा येत नव्हता. आशण शजवा येत असे त्या शदविी पूर्षणमा 
नसायची. मला ते औषध शमळत नव्हतां शन कळत नव्हतां. माझी आतुरता वाढत होती. 
 

शजवाचा उपद्धव्याप चालूच होता. तो मोठमोठाले सपव धरीत होता. सपवदांिानां मरणाऱ्या माणसाांना 
वाचवीत होता. दूरदूरचे सपवपीशडत लोक शजवाकडे धाव घेत होते. त्याची ख्याती वाढत होती. 
 

परांतु, ‘तुम्ही का कोन परकां  हायसा?’ असां म्हणून गेलेला तो शजवा मला मात्र ते औषध साांगत 
नव्हता. चौवीस पूर्षणमा आल्या शन गेल्या. मला त्यानां बेमालूम चकवलां . माझां मन दुखवलां . मला त्याचा राग 
येऊ लागला. ‘तुमी का कोन परकां  हायसा’, असां म्हणणारा हा माणसू मतलबी आहे, अिी माझी खात्री 



झाली. आशण त्या औषधीचां रहस्य उघड करण्याचा मीही शनिय केला. वाटेल ते करायचां, परांतु शजवाच्या 
पोटातील ते रहस्य बाहेर पाडायचांच असा माझा शनधार झाला. अगदी सपव डोई पडावा तसा मीही शजवाच्या 
डोई पडलो. 
 

एके शदविी मी पूर्षणमेलाच त्याचे गावी गेलो. परांतु त्याच शदविी शजवा पांढरीला गेल्याचे मला 
समजले. आशण मी पुनः शनराि होऊन परतलो. 
 

पुढां पुढां तो मला टाळू लागला, चुकव ूलागला. अस्सल नागावर घालून घेणारा तो मला पाहताच 
शबचकू लागला. वाट वळती करून सटकू लागला. माझ्या घरी येणे त्याने कमी कमी करीत बांद करून 
टाकले. माझी त्याने दहित घेतली आशण मीही कुऱ्हाडीत दाांडा ठोकून तयार जालो. त्याच्या पाळतीवर 
पडलो. पाचुांब्रीच्या वाटा मी रोखल्या. शजवाची नाकेबांदी झाली. 
 
 

पौष मशहन्याचां नरम ऊन पारच नरम आलां  होतां. सूयव पशिमेच्या बाजूवर कलता झाला होता आशण 
पौष मशहन्यातील चावरी थांडी वाऱ्यावर आरूढ झाली होती. थांडीच्या नाजूक स्पिानां शिवार सजला होता. 
एकूण एक वृक्षाला नवा साज चढला होता. अठराभार तरूवर शनःश्वास टाकीत होता. शपकां  येऊन झडझीत 
झालेल्या जशमनी आकािाकडे तोंड करून शनिल पडल्या होत्या. रानिुलाांच्या पशरमळानां वातावरण उजळ 
झालां  होतां. 
 

मी आपलां  घोडां लक्ष्मीच्या पाांदीनां घराकडे काढलां  होतां. घोडां तुकी चालीवर शनघालां  होतां. आशण 
माझ्या घराची वाट वजूवन शजवा त्या पाांदीनां पाचुांब्रीला शनघाला होता. मला पहाताच तो थाांबला शन मी घोडां 
आवरलां , त्याबरोबर चोरासारखा चेहरा करीत तो हासला शन म्हणाला, 
 

‘कसां काय हवाय, वारू कुठां न्हेला व्हता?’ त्याचा तो शनमवळ, हसरा चेहरा पाहून मी सारांच 
शवसरलो. घोड्यावरून उतरून मी शवचारलां , 
 

‘घराकडां न्हाय गेला?’ 
 

‘न्हाय! उिीर व्हयील शन डोळयाच्या उजीडानां जावां म्हून आलू झटकन.’ शजवा म्हणाला. 
 

‘चला घराकडे.’ मी म्हटलां . 
 

‘नका, आता चलतो.’ तो गयावया करीत उद्गारला. 
 

‘चला की, मी येतोय पाचुांब्रीला.’ मी स्वर चढवला आशण शजवा म्हणाला, 
 

‘मग चला की, शिरवा घोडदळ मागां.’ मला हसू आलां . मी म्हटलां , 
 

‘नगा, मी ह् ेघोडां बाांधून चालतो.’ 



 
घोडां बाांधून कुऱ्हाड घेऊन मी शजवाबरोबर पाचुांब्रीला शनघालो. शजवा माझ्या मागां चालत होता. 

माझ्या डोकीत ते औषध नाचत होतां. ते मला कसां कळेल, हा कसां साांगेल, त्यासाठी काय करावां, याचा मी 
शवचार करीत होतो. 
 

‘तुम्ही भलताच नखरा करता!’ शजवानां माझी चेष्टा सुरू केली. तो रांगात आला. 
 

‘नखरा कसला केला म्या?’ मी शवचारलां . 
 

‘ही कुऱ्हाड किाला घेतासा?’ तो म्हणाला. 
 

‘मी सांदी शसपाय हाय. शन सरळ बोटानां तूप शनघत नसतां; वाईच वाकडां करावां लागतां.’ 
 

हे ऐकून तो एकाएकी गप्प झाला शन गुमानच चालू लागला. आम्ही आमची हद्द मागां टाकून 
पाचुांब्रीच्या शिवारातून शनघालो. माळरान मागां गेलां  शन पाचुांब्रीचां कालवट लागलां . मलैभर पुढां पाचुांब्री 
उरली. त्याबरोबर शजवानां पायाांना गती शदली. 
 

‘नव्हां, ते औषद तुम्ही साांगणार का न्हाय?’ मी आपलां  खुरपां पुनः लावलां  आशण तो चमकून 
म्हणाला, 
 

‘हे बघा, आवां कृष्ट्णाबाईच्यान, पुनवी शदसीच त्ये साांगायचां असतां- न्हाय तर मी काय खुळा हाय 
व्हय?’ 
 

‘आवां पर ती पुनवी यीना नव्हां?’ मी एकदम आवाज चढवला आशण तो दबकला. शवचारमग्न झाला. 
पूर्षणमेचा शटप्पीरा बसून मी भडकलो. इतक्यात एकदम शजवा चमकला. ओरडला, 
 

‘आवां हवाय, साप–’ 
 

आम्हाांपासून हात धोंड्याच्या अांतरावर माांडीसारखा प्रचांड नाग मांद गतीनां शनघाला होता. 
पशिमेकडे शनघालेल्या सूयाची शकरणां त्याच्या अांगावर चमकत होती. त्यामुळे तो नाग लखलखीत 
तलवारीसारखा भासत होता. तो िाांत चालत होता. मांद चालीत स्वतःला बाक देऊन, कधी सरळ होऊन, 
कधी एकदम मुरडाण घेऊन तो जात होता. 
 

त्याला पहाताच शजवा हषवभशरत झाला. खाांद्यावरचां धोतर िेकून मला न शवचारताच तो नागाकडे 
धावला आशण अगदी चपळाईनां त्यानां सपाला हात घातला. 
 

शजवाचा हात लागताच वीज उसळावी तद्वत तो नाग उसळला. लखलखला, वळवळला, ताठ 
झाला. तरवारीच्या पात्याप्रमाणां सरळ होऊन क्षणात सटकून तो पुढां शनसटला आशण त्याच्यात शवजेची गती 
सांचारली. 



 
आशण शजवाच्या चेहऱ्यावरचे हास्य शनमाले शन नम्रता ढळली. क्षणात तो उग्र झाला. ती चपल वीज 

शजवा आवरू लागला. गोळा करू लागला. शजकडे शिरेल शतकडे शिरून धरू लागला. नागानां 
शनसटण्याची शिकस्त करून मग गदी करून, वाट करून शनघण्याचा प्रयत्न तो करू लागला. त्याची प्रचांड 
िणा उलटू लागली आशण शजवा वाट चुकवीत त्याला ओढू लागला. नागाचा मधला भाग पुढां मोकळा होता. 
तो क्षणाक्षणाला पुढां उसळून पुनः वळत होता. त्याचा चपळ हल्ला शजवा शितािीनां चुकवीत होता. परांतु 
त्याला सोडीत नव्हता, ओढीत होता. 
 

ती भयाण झुांज सुरू झाली होती. ताकदवान सपव िवेटी उसळून मोकळा झाला, परांतु शजवानां 
त्याची िपेटी धरून त्याला िरवकन ओढलां . त्याबरोबर अशत कोशपत होऊन, अगदी शपसाट होऊन तो नाग 
उलटला. पण पुनः शजवानां त्याला शमठी मारली. पुनः नागाचा शनम्मा भाग पुढां मोकळा राशहला. आशण तो 
शनसटण्याची धडपड न करता शजवावर हल्ला करू लागला. शजवा त्याची मानगुटी धरण्याची शिकस्त करू 
लागला. परांतु मान साांभाळून तो नाग शजवाचा जीव घेण्यासाठी नेटानां मारा करू लागला. 
 

िवेटी शजवाही शपसाट झाला. त्यानां दोन्ही हाताांनी नागाला धरून चाबकाप्रमाणां नम्बरी दगडावर 
िटकारा मारून त्याला कमजोर करण्याचा शवचार केला शन नागानां गरवकन शिरून शजवाच्या दोन्हीही 
हाताांना वटेोळे घालून ते आवळून टाकले आशण उरलेला भाग पुढां नेऊन शजवाचा कडाडून चावा घेतला. 
शजवा हटला, शनराि झाला. त्यानां स्वरक्षणाचे यत्न आरांशभले आशण – 
 

तो माांडीएवढा नाग शजवाला कडाडून चाव ू लागला. एकाद्या शपसाळलेल्या कुत्रयाप्रमाणे त्याचे 
लचके तोडू लागला. शनम्मा साप दोन्ही हाताांनी धरून शजवा त्याला हसडू लागला. माझां काळीज थरारलां . 
मी हातात िरिी कुऱ्हाड घेऊन नुसता पहात राशहलो. माझ्या पुढां अांधार दाटला आशण शजवा एकटाच 
मरणािी लढू लागला. 
 

नागानां चावा घेतला आशण त्याचे दात शजवाच्या मनगटात अडकून पडले, तेवढीच सांधी साधून 
शजवानां त्याची मान मटकन धरली आशण मी पुढां धावलो शन ओरडलो, ‘सोडू नगासा–’ 
 

‘न्हाय सोडीत भडव्याला.’ असां म्हणत दातओठ खात त्यानां दोन्ही हाताांनी त्याची मान घट्ट धरली. 
आशण शजवाच्या लक्षात येण्यापूवीच मी त्या नागाचा कुऱ्हाडीनां कापून करवकन कां डका पाडला. िपेटीकडचां 
धड शनबवल होऊन त्या काळया मातीत वळवळू लागलां  आशण शजवानां बसल्या जागेवरून तो डोकीकडचा 
कडका दूर िेकला. परांतु लगेच त्याही स्स्थतीत तो कां डका शजवाकडे सरपटत येऊ लागला. त्याला पाहून 
शजवा भयभीत होऊन लकचाळला, ‘हवाय, त्यो आला–’ 
 

मी गरवकन शिरलो आशण कुऱ्हाडीनां त्याचे अनेक कां डके पाडले. शजवानां शनःश्वास टाकला. परांतु 
सारांच व्यथव होतां. त्याला उठताच येत नव्हतां. मी त्याला उठवनू वाटेवर आणला आशण तो पुनः मटकन 
बसला. 
 

‘वाईचां तांबाखू भरा.’ मांद स्वरात शजवा म्हणाला. 
 



मी घाईनां शचलीम भरून त्याला शदली. काडी लावली. दोन झुरके मारून शजवा पुनः केशवलवाणा 
चेहरा करून हसला. मला भडभडून आलां . मी शवचारलां , 
 

‘आता काय करायचां?’ 
 

‘आ?ँ मला ऐकू यीना!’ तो शखन्न स्वरात म्हणाला. शवष चढू लागल्याची ती खूण होती. त्याची गात्रां 
बशधर होत होती. त्याला पाठीवर घेऊन पळण्याचा शवचार माझ्या डोकीत आला आशण शजवा म्हणाला, 
 

‘आता वाऱ्यावानी पळा, आनी–’ असां म्हणून तो पुनः थाांबला. मी कां बर बाांधून त्याला पाठीवर 
घेण्यासाठी तयार झालो. मी शवचारलां , 
 

‘बोला की, काय करू?’ 
 

‘आता माझ्या अांगातला जीव गेला. तुम्हीच त्ये औषद आणा. पळा.’ तो म्हणाला. आशण दोन वषं 
जी गोष्ट, जे रहस्य त्यानां दाबून ठेवलां  होतां ते आता जवळ आलां . मी आतुर होऊन शवचारलां , 
 

‘कां चां औषद आण ूम्हणता?’ 
 

मग तो क्षीण स्वरात माझ्याकडे शनरखून पहात म्हणाला – 
 

‘आराटीच्या मुळया. पळा, मला वाचवा–’ 
 

शपवळया िुलाांचां बारीक लचचेच्या पानासारखी पानां असलेलां  ते लहानसां आराटीचां झाड माझ्या 
चक्षूपुढां उभां राशहलां  आशण कुऱ्हाड घेऊन मी धावलो. 
 

आराटीच्या बचकभर मुळया घेऊन जेव्हा मी परत आलो तेव्हा शजवा उिाला पटका घेऊन आडवा 
झाला होता. त्याला दरदरून घाम सुटला होता. मी त्याला उठवनू बसवला, तेव्हा त्याची हालचाल खुांटली 
होती. त्याला शदसत नव्हतां, ऐकू येत नव्हतां. त्याच्या हृदयाचे ठोके जोराने वाजत होते. मी मुळी पुढां केली, 
तेव्हा त्यानां ती चाचपत घेतली आशण आधािाप्रमाणां चाव ू लागला लगेच मी दगडानां मुळया चेचून देऊ 
लागलो. 
 

हळू हळू त्याला शदसू लागलां , ऐकू येऊ लागलां . मग त्यानां ढेकर शदला. त्याची झापड उतरली. 
समोरच्या त्या मुळया बघून तो म्हणाला, 
 

‘एवढ्यानां न्हाय भागायचां.’ 
 

मी पुन्हा जाऊन मुळया आणल्या. पुनः त्यानां त्या शगळून टाकल्या. उशिरानां त्याला एक ढाळ 
झाला. मग तो माझ्याकडे पाहून हसला. पुनः आम्ही तांबाखू ओढली. माझ्या उरावरलां  मोठां ओझां दूर झालां . 
इतक्यात तो घाबरा झाला शन मला म्हणाला, ‘हवाय, परत चढतांय. मुळया आणा.’ पुनः मी त्या मुळया 



आणल्या. पुनः त्या शजवानां चावनू शगळल्या. थोड्या वळेानां तो पूवववत झाला आशण हसला. स्वतःचा पटका 
स्वतःच बाांधून तो उठला शन चालू लागला. ओढ्यात जाऊन त्या जखमा त्यानां धुऊन टाकल्या आशण तो 
शनघाला. अगदी काहीच घडलां  नाही अिा थाटात चालू लागला. 
 

सूयव बुडत होता. त्याची कोवळी शकरणां भमूांडळावर रेंगाळत होती. थांड वारा शभरशभरत होता. 
शजवाला नवा जन्म आला होता. त्याचांच मला समाधान झालां  होतां. त्या शदव्य औषधीची प्राप्ती मी पार 
शवसरलो होतो. शजवा मला म्हणाला, 
 

‘कळाली का औषधी?’ 
 

‘कळाली की. पण पुनीव न्हाय कळाली.’ मी टोमणा मारला. शजवा पुनः हसत म्हणाला, 
 

‘त्या भडव्यानां घात केला वां–’ 
 

‘म्हांजी एका मशहन्यात दोन पुनवा आणल्या?’ मी हसत म्हणालो, ‘हवाई, ह् ेऔषद तुमास्नी कुणी 
साांशगतलां?’ हे ऐकून तो नम्र झाला. तो आकािाकडे नजर झुगारीत म्हणाला, 
 

‘ह् े औषद मला ज्ञानदेवानां साांशगतलां .’ हे ऐकून मला पुनः चीड आली. हा स्पष्ट साांगायची 
टाळाटाळ करीत आहे असां वाटलां . मी गुरमीत म्हणालो, 
 

‘तुमास्नी त्येनी का कारीट धाडलां?’ 
 

‘तसां वाकडां बोलू नका,’ शजरा गुरकला, ‘त्या ज्ञानदेवानां आपल्या ज्ञानेसरीत त्या आराटीचां नाव 
शलहून शठवलांय. पण मी त्या आराटीला अमृत म्हणतो.’ 
 

ज्ञानेश्वराांच्या ज्ञानेश्वरीचां नाव ऐकून मी गप्प झालो शन चालू लागलो. ते औषध समजल्यानां मला 
भलताच आनांद झाला होता आशण आियवही वाटत होतां. एका झुडपाच्या मुळीत साक्षात अमृत असू िकतां, 
यानां मी शदपलो होतो. ज्ञानेश्वरीचे उपकार मानीत आम्ही शदवस घेऊनच सुखरूप पाचुांब्रीत पोहोचलो. 

 

 
  



र्ोगीण 
 
सववत्र भीषण अांधार भरला होता. राणी एकटीच महालात शनजली होती. आशण भर मध्यानरात्रीला ती 
भयांकर आकृती महालात आली शन राणीला उचलून त्या घोर अरण्याकडे शनघाली. 
 

हा मजकूर वाचून नांदाबाई भयभीत झाली. शतने पुस्तक दूर ठेवनू शदले शन ती शवचारमग्न झाली. 
 

तेव्हा दुपार झाली होती. जशखनवाडी गाव शनजवन भासत होता. नांदा एकटीच घरात होती. सासू-
सासरे मळयात गेले होते. एका शमत्राला तार करून येतो, असां साांगून रामराव तालुक्याला गेला होता, 
आशण िक्त अांतूच तेवढा दारात बसून पेंगत होता. 
 

बाबाजी पवाराचा रामराव लष्ट्करात नोकरी करीत होता. तो मोठ्या हुद्यावर होता. चारच 
मशहन्याांपूवी नांदाबरोबर त्याचां लग्न झालां  होतां आशण परवाच तो रजेवर आला होता. तो शदल्लीत असतानाच 
त्याची नांदािी ओळख झाली होती आशण शतकडेच लग्न करून तो शतला जशखनवाडीला घेऊन आला होता. 
 

आशण इथां आल्याबरोबर नांदाचां मन रमलां  होतां. शिकलेली सून म्हणून शतला कोणी काम साांगत 
नव्हतां, शन काम काही म्हणून ती पुस्तक वाचत होती. जशखनवाडीला आल्यापासून आजच ती प्रथम उदास 
झाली शन शतनां अांतूला हाक मारली – 
 

‘अांतूबाबा–’ 
 

‘जी.’दारात पेंगणारा अांतू घरात आला. काळजीच्या स्वरात नांदा म्हणाली, 
 

‘मालकाांना उिीर झाला.’ 
 

‘येतील आता.’ अांतू म्हातारा म्हणाला, ‘आज पुष्ट्कळ शदवसाांनी रामराव गावाला आल्याती. ते 
श्यामराव भोसल्याला तार करून येणार हायती.’ 
 

‘तोपयंत आपण मळयात जाऊ’, असां म्हणून नांदा उठली, ती अांतूबरोबर बोलत गावदरीला आली 
तेव्हा शिरलूप पडलां  होतां. ती चालता चालता थाांबली. गावािजेारी असलेलां  ते घनदाट जांगल पाहून ती 
शवस्मयचशकत झाली. 
 

आठ-दहा मलै चौरस जशमनीवर ते दाट जांगल उभां होतां. घाणेरी, शचल्लारी, करवांदी, बोरी याांनी 
दाटी केली होती शन त्यात बाभळी, ऐन, ललब, जाांभळू, आांबा अिी झाडां उभी होत. तसू न् तसू जागा 
झाडाझुडपाांनी व्यापली होती. गाांजणीच्या गवतानां तर मोठमोठाल्या वृक्षाांिी स्पधाच आरांभली होती. त्या 
जांगलात ऐन मध्यावर एक प्रचांड वटवृक्ष शदसत होता. त्यामुळे प्रचांड डोकीवर िेंडी शदसावी तसा तो महावृक्ष 
त्या अरण्याच्या डोकीवर शदसत होता. 
 

शतथां आत शिरायला जागा नव्हती. 



 
त्या रानात पाखराांनी कोलाहल केला होता. घारी तळपत होत्या. मोठमोठी शगधाडां त्या वटवृक्षावर 

उतरत होती. त्याांचा आकार तर गाढवाएवढा शदसत होता. शचमण्या, शचवळ, राघू, कावळे याांनी एकच दांगा 
केला होता. वटवृक्षावर वटवाघळां  शचरकत होती. 
 

ते जांगल पाहून नांदा स्तांशभत झाली आशण समोर पहात म्हणाली, 
 

‘अांतूबाबा, हे जांगल कसलां?’ 
 

‘हा जोगीणशहरा म्हणायचा.’ अांतू म्हणाला. 
 

हे भयाण जांगल गावािजेारी कसां?’ नांदा पलीकडे शदसणाऱ्या डोंगराकडे पाहत म्हणाली, आशण 
अांतू शवचारात पडला. त्याचा चेहरा गांभीर झाला. त्या जोगीणशहऱ्याचा पूवेशतहास त्याच्या मस्तकात जागा 
होऊन तो नांदाला साांग ूलागला – 
 

‘िार शदवसाांपूवीची गोष्ट. एक जोगीण या खोऱ्यात आली होती. ती वयानां तरुण अन् रूपानां देखणी 
होती. तिीच ती श्रीमांत होती. कारण शतच्याबरोबर हजारो मेंढरे होती, पांचवीस घोडे होते, पांचवीस गडी 
होते शन शकत्येक गायी, म्हिींची शखल्लारां होती. शिवाय शतच्याजवळ एक शहरा आहे अिी बोलवा होती. ती 
आपला तो प्रचांड सांसार घेऊन लहडत होती. शजथां शतचां मन रमेल शतथां ती राहत होती. 
 

परांतु जोशगणीचा तो शहरा हस्तगत करण्यासाठी शबलां दर चोर टपून बसले होते. शकत्येकाांनी तयारी 
करून जोशगणीच्या वस्तीवर हल्लेही चढवले होते; परांतु प्रत्येक वळेी ते चोर पराभतू होऊन गेले. आशण 
त्यामुळेही शतचां माहात्म्य वाढलां  होतां. शतला दैवी िक्ती प्रसन्न आहे म्हणूनच ती लुटली जात नाही अिी 
लोकाांची समजूत झाली होती. 
 

एकदा त्या जोशगणीचा तो ताांडा जशखनवाडीजवळ उतरला होता. तेव्हा जशखनवाडीत गण ूचाळका 
नावाचा एक बशलष्ठ माणसू होता. त्यानां तो शहरा पळवण्याचा बेत केला होता; पण त्याला यि येत नव्हतां. तो 
पुनः पुन्हा प्रयत्न करीत होता. 
 

परांतु एके शदविी भयांकर वादळ शन पाऊस आला. तो पाऊस मुसळधार होता. वीज, वारा याांनी तर 
कहरच केला होता. पाऊस तर तीन शदवस सारखा पडत होता. आशण... 
 

आशण त्या भयांकर प्रलयातच गण ूचाळका त्या तळावर गेला. तेव्हा तीन शदवस पावसात तडिडून 
मेंढरां मरत होती. घोड्याांनी अांगां टाकली होती. वीज पडून चाकर ठार झाले होते. आशण तो सववनाि पाहून 
जोगीण आकान्त करीत होती. 
 

आशण त्याच वळेी गण ू चाळका शतथां गेला. त्यानां त्या जोगीणबाईचा खून करून ती सवव सांपत्ती 
लुटली. 
 



परांतु शजथां जोशगणीचा सांसार बुडाला त्याच जागी मोठां अरण्य उगवलां  शन त्यात बाईचा आत्मा 
शपिाच्च होऊन वस्ती करू लागला असां गावाचां मत होतां. 
 

कारण गावची गुरांढोरां त्या जांगलात गेली की परत येत नसत. वटवृक्षावरची शगधाडां त्याांना िाडून 
िस्त करीत असत. ही शगधाडां म्हणजे जोशगणीच्या मेंढराांचा अवतार आहे असां लोक म्हणत. 
 

दुसरी गोष्ट, त्या जोशगणीच्या भतुानां गावात एकोपा ठेवला नव्हता. दोन िळया पाडल्या होत्या. 
चाळक्याशवरुद्ध गाव असा बेबनाव घडून आला होता. रोज मारामाऱ्या होत होत्या. कुणाचां कोण ऐकत 
नव्हतां. 
 

पुढे पुढे गावाची दुिळी भलतीच वाढली आशण वीस वषांपूवी मळू चाळका नावाच्या एका वीस 
वषांच्या पोरानां भर शदवसा गुरवाचा खून केला. परांतु तो मळू कुणाला सापडला नाही. तो बेपत्ता झाला. पण 
त्याला जोशगणीच्या भतुानां नष्ट केला असावा असां जशखनवाडीच्या लोकाांचां मत होतां. 
 

दुसरां असां की, आजपयंत गावची वीस माणसां एकाएकी नाहीिी झाली होती आशण ती सवव 
जोगीणशहऱ्यात जाऊन मेली होती. त्या शगधाडाांनी त्याांना खाऊन टाकलां  होतां. माणूस जोगीणशहऱ्यात गेला 
की त्याची आिाच नसे. ती शगधाडां तळपत, त्या घारी शगरक्या घेत, कावळे कावकाव करीत शन ते सवव पाहून 
गावकरी रडत, भयभीत होत. 
 

जोगीणशहरा म्हणजे शहऱ्यासाठी जोशगणीचा खून झाला. ती मेली. शतथां जांगल उगवलां  आशण 
लोकाांनी त्या जांगलाला ‘जोगीणशहरा’ असां नाव शदलां . असा तो जोगीणशहरा जशखनवाडीच्या मानेवर 
लटकती तलवार झाला होता. 
 

ही कथा ऐकून नांदाला पुन्हा भीती वाटली. रामराव येईपयंत ती त्याचाच शवचार करीत होती. 
आपण या गावात एक मशहना राहणार आशण याच दरम्यान ते भतू गावात शिरलां  तर? – असां शतला वाटू 
लागलां . ती भतू, जोगीणशहरा याच शवचारात गुरिटून गेली. 
 

शदवस बुडला, जशखनवाडीवर कडुसां पडलां  शन एकाएकी गावात भीतीचां वातावरण पसरलां . 
शिवारातून येणारी माणसां घाबरी शदसत होती. ती दबक्या आवाजात काहीतरी बोलत होती. एकूण एक 
माणसाचा चेहरा पडला होता. 
 

रामराव दुलित झाला होता. त्या बुजऱ्या हालचालीचा त्याचा अथवच लागत नव्हता. नांदाचां तर 
ऊरच धडधडत होतां. सवव काही उदास, भकास शन ओसाड शदसत होतां. 
 

िवेटी बाबाजी पवार मळयातून आला. तो केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाला, ‘आज घात झाला. 
शकिाला दुबुवद्धी सुचली शन त्यानां लखू चाळक्यािी भाांडण केलां . आता तो शवनाकारण मरणार.’ 
 

हे ऐकून रामरावाला आियव वाटलां . तो म्हणाला, ‘शकिा मरणार म्हणजे? त्याला कोण मारणार?’ 
 



‘त्याला जोगीणशहऱ्यातील भतू मारणार!’ बाबाजी दबक्या आवाजात म्हणाला, ‘चाळक्यािी 
कलागत करील त्याला ते भतू ठार करीत असतां. अिी वीस माणसां आतापयंत शजवाला मुकली आहेत. 
आता शकिाची बारी.’ 
 

‘शकिाला कुणी वाचवणार नाही का?’ रामरावानां शवचारलां . 
 

तसा बाबाजी घाबरून म्हणाला, ‘तसां करणां गुन्हा आहे. भतुाची करणी अगाध आहे. आम्ही या 
गावात जीव मुठीत घेऊन शदवस काढीत आहोत. आज ना उद्या ते भतू गावात शिरणार शन शकिाला घेऊन 
जाणार!’ 
 

तो प्रकार ऐकून रामराव शवचारात पडला. परांतु या भतुाची पाठ धरायची शन शकिाला वाचवायचा 
असा रामरावानां मनात शनिय केला. तो जेवण होताच आपलां  अांथरूण अांगणात टाकून पडला. भरलेलां  
शपस्तूल त्यानां तयार ठेवलां . 
 

शकिाचां घर समोरच होतां. त्याला मरणकळा आली होती. पोरांबाळां  दुःखी झाली होती. गावकरी 
येऊन धीराच्या गोष्टी साांगून जात होते. परांतु जो तो मनात भेदरला होता शन हळू बोलत होता. आपण चकू 
केली म्हणून शकिा स्वतःला दोष देत होता. 
 

थोड्या वळेाने चारपाच तरुण रामरावाकडे आले आशण म्हणाले, 
 

‘तुम्ही सावध असा शन शकिाला वाचवा. आम्हीही गल्लीत बसतो.’ असां साांगून ते गेले आशण रामराव 
भतुाची वाट पाहत बसला. त्यानां आपलां  शपस्तूल सरळ धरलां  होतां – परांतु भतू या कल्पनेवर त्याचा शवश्वास 
नव्हता. ते येईल शन शकिाला घेऊन जाईल असां त्याला वाटत नव्हतां. परांतु गावातील ती घबराट पाहूनच 
तो दारात पहारा करीत होता. तो एकटाच जागत होता. तेव्हा मध्यरात्र होती. सववत्र भीषण िाांतता 
प्रस्थाशपत झाली होती. त्याची नजर शकिाच्या कवाडावर स्स्थर होती. 
 

परांतु एकाएकी त्याचे डोळे झाकू लागले, पापण्या जड झाल्या. आली आली म्हणत त्याला झोप 
आली आशण गप्पकन तो एका भयांकर स्वप्नात बुडाला. कोळयाच्या जाळयात मािी अडकावी तसा तो त्या 
स्वप्नात गुरिटून पडला. तो त्या स्वप्नात पाहत होता – एक काळी शधप्पाड आकृती मांदगतीनां गावात 
आली. ती रामरावाच्या पायिाला लकशचत थाांबली. नांतर पुन्हा पुढे शकिाच्या दारात गेली. तेव्हा दार बांद 
होतां म्हणून ती आकृती थाांबली नाही. शतने एकाच धक्क्यात घराची चौकट मोडून आत प्रविे केला आशण 
पुन्हा शकिाला घेऊन बाहेर आली व आल्या मागानां पुन्हा तिीच मांदगतीनां परतली. अगदी रामरावाच्या 
जवळून ती शकिाला घेऊन दूर दूर गेली. 
 

तेव्हा रामराव चडिडत होता. उरावर दगड रचल्याप्रमाणे धडपडत होता. उठून शकिाला मदत 
करावी, हातातील हत्यार चालवनू त्या आकृतीच्या लचध्या कराव्या म्हणून तो कळकळत होता – परांतु तो 
जागचा उठत नव्हता. त्याला हलताच येत नव्हते शन त्याची वाचाही बसली होती. डोळयाांवरची झापड दूर 
होत नव्हती. 
 



आशण तो जेव्हा जागा झाला तेव्हा नांदा त्याला उठवीत होती, ‘अहो. उठा ना! शकिाला भतुानां 
पळवला–’ असां ती म्हणत होती. गावात सववत्र गलका माजला होता. जो तो शकिाला भतुानां नेला म्हणून 
हळहळत होता, आशण शकिाच्या घरात आक्रोि सुरू झाला होता. 
 

रामरावानां उठून काही माणसां बरोबर घेऊन दूरपयंत दौड मारली. सववत्र शकिाचा िोध केला – 
परांतु त्याचा पत्ता लागला नाही. सकाळी जोगीणशहऱ्याजवळ शकिाचां एकच पायताण सापडलां , आशण तो 
त्या जांगलात गेल्याबद्दल सवांची खात्री झाली. 
 

जेव्हा रामराव शनराि होऊन घरी परतला तेव्हा भतुाच्या अस्स्तत्वाखाली तो सांपूणव शचरडला होता. 
जोगीणशहऱ्यात भतेु आहेत शन ती महाभतुां आहेत असां त्याच्या मनानां मान्य केलां  होतां. या गावात राहणां 
अिक्य आहे असां त्याला वाटत होतां. 
 

आशण तो घरी आला तेव्हा सववच लोक रडत होते. रामरावानां भतुाचा पाठलाग का केला म्हणून 
बाबाजी ऊर बडवनू घेत होता. नांदा रडत होती. शकिा गेला, आता रामराव जाणार अिी गावाची खात्री 
झाली होती. आपणाला स्वप्नात गुांतवनू भतुानां शकिाला उचलला यावरून भतुां आता आपलाही काटा 
काढणार म्हणून रामराव मनात खचला, आशण स्वरक्षणाथव काहीतरी करायचे म्हणून शवचार करू लागला. 
परांतु ती भतुाची कल्पना इतकी वाढली की तो सांपूणव गाांगरून गेला. 
 

परांतु त्याच शदविी दुपारीच श्यामराव भोसले हा शिकारीला जायच्या तयारीनां जशखनवाडीत 
आला. त्याला पाहून रामरावाला धीर आला. कारण तो त्याचा शजवाचा शमत्र होता. तसाच तो तरुण शन 
धाडसीही होता. ते दोघे एकाच जागी लष्ट्करात नोकरी करीत होते शन दोघेही एकाच वळेी रजेवर आले 
होते. रामरावानां त्याला भतू, जोगीणशहरा, शकिा, रात्रीचां स्वप्न ही सवव कथा सशवस्तर साांशगतली, शन ती 
ऐकून श्यामराव गांभीर झाला. नांतर त्या दोघाांनी शकिाची चौकट पाशहली. ती धक्क्यानां मोडणारी िक्ती 
मोठी प्रबल असली पाशहजे अिी त्याांची खात्री झाली – आशण त्याांनी रक्षणाची सवव तयारी केली. दोन 
बांदुका सज्ज केल्या. सवव दारां नीट करून घेतली. पँरोमकँ्यच्या बवया लावल्या शन लष्ट्करी पोषाख करून ते 
दोघे गस्तीसाठी तयार झाले. 
 

ती रात्र त्याांनी खडा पहारा करून काढली, पण त्या रात्री भतू आले नाही. शदवस उजाडताच 
श्यामरावाने आपली बांदूक खुांटीला लटकावली आशण नांदा धावत येऊन म्हणाली, ‘आपल्या परसात 
काहीतरी पडलां  आहे.’ 
 

तसे ते दोघे शतकडे धावले. जाऊन पाहतात तो परसात एक गाठोडां पडलां  होतां. त्यात शकिाचा 
पटका, पैरण आशण एक पायताण होतां. ते सवव पाहून ते दोघे स्तांशभत झाले. 
 

रामराव म्हणाला, ‘याचा अथव असा की भतू स्वस्थ नसून त्याची नजर माझ्यावर आहे.’ 
 

‘आशण याचा अथव असा की आम्ही सावध असणां जरूर आहे.’ श्यामराव म्हणाला. 
 



परांतु त्यानांतर काहीच चमत्कार घडला नाही. रोज पहारा शन जाग्रण करून ते दोघे जेरीला आले 
होते. बेसावध राशहल्यास अचानक भतू दगा देईल या दहितीनां त्याांचा जीव गुदमरला होता. नांदाला तर 
त्या गावाची शकळसच आली होती. 
 

बाबाजी, अांतू आशण थोडीिी माणसां भतुाला भीत नव्हती. ती कुऱ्हाडी घेऊन रामरावाला मदत 
करीत होती. बाबाजी तर आज बारा शदवस क्षणभरही शनजला नव्हता. 
 

तेराव्या शदविी शकिाची तेरावी झाली. त्या शदविी नेहमीप्रमाणे रामराव आशण श्यामराव जागत 
होते. ते लष्ट्करी गणवषेात तयार होते. रात्र शझरपत होती. 
 

रामराव माचावर उताणा पडला होता – श्यामराव बांदूक नीट धरून पहारा देत होता. सववत्र 
कां टाळवाणां वातावरण पसरलां  होतां. एक बत्ती उगीचच भपकत होती. त्यामळे एक भयांकर डोळा 
शमचकावल्याचा भास होत होता. अांगणात अांधार शन उजेड याांची लढाईच जण ूसुरू झाली होती. ‘आपण 
थोडां शिरून येऊ या–’ असां म्हणून रामराव उठला, शन दोघे सावधपणे चालू लागले. तो दोघे 
जोगीणशहऱ्याकडे जात होते; त्यामुळे श्यामराव अस्वस्थ झाला. हा रामराव एकाएकी उठून या भयाण 
वनाकडे का शनघाला? का यातही काही भतुाचा चमत्कार आहे? अिी िांका येऊन तो सावध झाला. त्यानां 
आपल्या बांदुकीचा टाळा उघडला तोच रामराव थाांबला. समोर जोगीणशहऱ्याकडे पाहत म्हणाला, 
 

‘श्याम, ती आकृती मोठी बशलष्ट, प्रभावी आहे. बाकी तुझा नेम तसा अचूक आहे म्हणा.’ 
 

‘तुम्ही ती स्वप्नात पाशहली –’ श्यामराव बांदूक उभी करून म्हणाला, ‘पण शतचा चेहरा कसा आहे? 
शन भतुाचां भतूपण म्हणजे तसां काही लक्षण शदसतां का?’ 
 

तो प्रश्न ऐकून रामराव काळजीच्या स्वरात म्हणाला, 
 

‘तसां काहीच साांगता येत नाही.’ असां बोलून तो एकदम थाांबला. इतक्यात मागून कुणीतरी 
आल्याचा भास झाला शन ते दोघेही आपल्या बांदुका शिरवनू गरवकन शिरले. परांतु तो केवळ भासच होता. 
 

‘आपण चलू या परत’, असां म्हणून श्यामराव परत चालू लागला. 
 

ते गोदावरीला आले आशण गावात ओरड झाली. ‘धावा, पळा’ अिा आरोळया उठल्या शन लगेच 
बोंब ठोकली गेली. वातावरण थरथरलां  शन रामरावाचां काळीच िाटलां . कारण ती बोंब बाबाजीची, त्याच्या 
बापाची होती. त्याांनी गाव गाठला. तेव्हा बाबाजी बोंब ठोकीत होता. गावकरी जमले होते. गलका वाढला 
होता. 
 

‘बाबा, काय झालां ?’ रामरावानां शवचारलां . 
 

‘नांदाबाईला भतुानां पळवली.’ बाबाजी म्हणाला – आशण रामरावाच्या तोंडचां पाणी पळालां . ‘परांतु 
किी पळवली?’ पुन्हा त्यानां शवचारलां . आशण बाबाजी म्हणाला, 



 
‘परसदार मोडून भतू आत आलां .’ 

 
भतुानां अखेर दगा शदला होता. रामराव शन श्याम भोसले याांची पाचावर धारण बसली. त्याांनी 

माणसां बरोबर घऊन पळापळ केली – परांतु व्यथव! नांदाचा पत्ता लागला नाही. मग ते सवव 
जोगीणशहऱ्याजवळ आले. रामराव म्हणाला, ‘श्याम, शकती वाजले?’ 
 

‘पाच.’ श्याम म्हणाला, ‘तुम्ही आता माझां ऐका. आपण आत शिरू या.’ 
 

‘हो, आता या जांगलात शिरलां च पाशहजे.’ रामराव घाबरा होऊन म्हणाला, ‘नांदाला वाचवणे 
नाहीतर मरून जाणे हे दोनच मागव माझ्यापुढे आहेत–’ असां म्हणून त्यानां आपलां  घड्याळ बरोबर लावलां . 
आशण पुन्हा म्हणाला, ‘श्याम तू पशिमेकडून आत िीर, मी पूवेकडून शिरतो. आपण दोघाांनी त्या 
वटवृक्षापािी सात वाजेपयंत पोहचायचां. तू पूवीच पोहचलास तर माझी वाट पाहायची आशण जर मध्येच ते 
भतू भेटलां  तर जे सुचेल ते करायचां.’ 
 

‘ठीक आहे.’ श्याम म्हणाला, ‘शजकडे गोळीबार होईल शतकडे तुम्ही या लकवा मी येईल.’ 
 

असां म्हणून तो त्या जांगलात शिरला. नांतर आत गोळीबार सुरू झाला की या जांगलाला आग लावा, 
असां बाबाजीला साांगनू रामरावही त्या जांगलात शिरून शदसेनासा झाला. 
 

ते दोघे त्या भयांकर वनातून मागव काढीत पुढे सरकत होते. दोघाांनी दोन शदिाांनी त्या वटवृक्षाकडे 
आक्रमण आरांभले होते. त्याांच्या मुठीतील बांदुकात भयाण मृत्यू शवश्राांती घेत होता – आशण ते स्वतःचा देह 
मृत्यूकडे लोटीत होते. एक भयांकर क्षण जवळ येत असावा असां त्या दोघाांनाही वाटत होतां. 

 
सकाळचे सात वाजले होते. रामराव त्या वटवृक्षाखाली, एका देवळापुढे दाखल झाला होता. श्याम 

कुठे आहे याचा त्याला मुळीच अांदाज नव्हता. एक पडकी लभत त्याच्यापुढे होती. तो लकशचत पुढे सरकला 
आशण एकदम गाांगरला. 
 

त्या देवळापुढे एक शधप्पाड माणूस बसला होता. त्यानां आपली बांदूक जवळच ठेवली होती आशण 
त्याच्या पुढे नांदा बसली होती. शतची िुद्धी गेली होती. ती पे्रताप्रमाणे बसली होती. तो माणूस शतला हलवनू 
िुद्धीवर आणीत होता. तो हलवील तिी ती हलत होती, कलां डत होती... 
 

आशण तो शतला जागां करीत होता. लगेच रामरावानां आपली बांदूक सरळ केली. पण दुसऱ्याच क्षणी 
त्याच्या लक्षात आलां , नांदा पुढां होती. शतला टाळून त्या माणसाला गोळी घालणे अिक्य होतां. त्याचा 
नाइलाज झाला. तो नांदा बाजूला सरकण्याची वाट पाहत बसला. 
 

तो माणूस कू्रर शदसत होता. त्याचे डोळे शनखाऱ्यासारखे जळत होते. त्याच्या शमश्याांनी तो शपसाट 
वाटत होता. त्याचा रांग काळा होता. नांदाला एका दगडावर बसवनू तो शतला उठवीत होता. 
 



त्या वळेी श्यामराव डाव्या बाजूवर झाला होता. त्यालाही नांदा शदसत होती – परांतु तो माणूस एका 
दीपमाळेच्या आड होता. त्यामुळे त्याचेही काही चालत नव्हते. शिवाय डावीकडून उजवीकडे येणे िक्यच 
नव्हते. तोही आपली बांदूक रोखून बसला. 
 

थोड्याच वळेानां नांदा िुद्धीवर आली आशण गभवगळीत होऊन शचत्रासारखी त्याच्या पुढे बसून 
राशहली . तो माणूस रखरखीत आवाजात म्हणाला, 
 

‘आज वीस वषं मी असा देह पाशहला नाही. तू इथां राहा. मला नकार देऊ नको. नाहीतर मी तुला 
ठार मारीन; परांतु प्रथम तुझी ही काया शचरडून नांतर. चल, उठ.’ 
 

तिी ती उठली आशण तोही जागचा उठला. मग त्यानां शतला हळूच धरली, पुढे ओढली. शतचा देह 
चाचपून पाशहला शन पुन्हा म्हणाला, ‘खाली बस.’ तिी ती मटकन बसली. रामरावानां बांदूक उचलली; पण 
तोही खाली बसला शन पुन्हा नांदा आड आली. चापावरचां बोट तसचां राशहलां . 
 

त्या माणसावर दोन बांदुका रोखल्या होत्या. परांतु त्याला त्याची कल्पना नव्हती. नांदाच्या नादात 
तो भान हरपून बसला होता. त्याच्या अांगात रक्त कढत होत होतां शन डोकां  भणभणत होतां. त्याला िक्त 
नांदा, शतचां तारुण्य एवढचां शदसत होतां. िवेटी तो म्हणाला, ‘चल देवळात.’ तिी नांदा उठली आशण रामराव 
शनभान झाला. त्यानां वर नळी करून एक गोळी झाडली. एक प्रचांड धडाका झाला शन जोगीणशहरा 
दणदणला. एक मोठा शगधाड धाडकन अांगणात पडून धडपडू लागला. पण त्याच वळेी त्या माणसानां 
नांदाला गपकन पुढे केली. शतच्या खाांद्यावर आपली बांदूक ठेवनू त्यानां रामरावावर आपला नेम धरला. 
 

पुन्हा रामराव बेलहमत झाला. पण त्या माणसानां धडाधड चार गोळया झाडून आपणही तयार आहोत 
याची घोषणा केली. 
 

श्याम तसाच बसून होता. त्याला तो अजूनही शदसत नव्हता. मात्र त्यानां आपला मोचा सोडला 
नव्हता. तो सज्ज होता. 
 

आता रामरावाची अवस्था केशवलवाणी झाली होती. वाळूच्या पोत्याप्रमाणे नांदाला पुढे करून तो 
माणूस त्याच्या पुढे बसला होता शन रामराव हताि होऊन जीव वाचवीत होता. त्याला काहीच करता येत 
नव्हते. थोड्या वळेानां तो माणूस गरजला, 
 

‘ए, तू आपली बांदूक माझ्याकडां टाकून चालता हो, नाहीतर मी या पोरीचा जीव घेईन!’ 
 

हे ऐकून रामराव दचकला. काय करावां हेत त्याला सुचेना. तोच तो पुन्हा ओरडला, ‘आटप!’ 
 

आता आपण जीवनाची लढाई शनशित हरलो. हा बांदूक घेऊन आपला प्राणही घेणार.नांतर नांदाही 
त्याचीच होणार, अब्रलूा मुकणार. एवढाच शवचार करून त्यानां हातातील बांदूक अांगणात िेकून शदली. ती 
बांदूक पुढे पडताच त्या माणसानां जागा सोडली. तो आपली बांदूक रोखून पुढे सरकला. रामरावानां सवव 
आिा सोडून अांगच टाकलां . तो माणूस बांदुकीजवळ आला आशण बाजूला श्यामची बांदूक कडाडली. एकाच 



दणक्यात श्यामनां लढाई लजकली, आशण दुसऱ्याच क्षणी तो रामरावाकडे धावला. रामरावानां त्याला शमठीच 
मारली. तेव्हा तो माणूस कड्यावरून पडलेल्या रेड्याप्रमाणे धडपडत होता. 
 

त्या दोघाांना पाहताच नांदानां हांबरडा िोडला. तेव्हा वटवृक्षावरचे शगधाड सैरावैरा पळत होते. 
कावळे भेदरले होते... आशण एका बाजूनां तो जोगणशहरा जळत होता. 
 

त्या दोघाांनी ते पे्रत जेव्हा ओढत बाहेर आणले तेव्हा जांगलाबाहेर जमलेले गावकरी पुढे धावले. 
भतुाचां मढां पाहण्यासाठी सवांनी गदी केली. पण ते पे्रत पाहताच सवव चशकत झाले. 
 

‘आरां, ह्ो तर मळू चाळक्या!’ असा एकच आवाज उठला. गुरवाचा खून करून िरारी झालेला तो 
मळू चाळका वीस वषं त्या जांगलात भतू होऊन वावरत होता. 

 

 
  



िाडी 
 
दुपार टळली होती. सूयव कलता झाला होता. म्हणून सवव सावल्या शतरप्या होत्या. ती मुांबईची झोपडपट्टी 
िाांत भासत होती. जवळच्या डोंगरातून येणारा वारा त्या झोपड्याांच्या गदीत शिरत होता. त्यामुळे जुनी 
बारदाने िाटत होती. कुजके पते्र करकरत होते. शतथे दाशरद्र्याचे भाांडार भरले होते. 
 

उघडी पोरां खेळत होती. हसत होती. त्याांना दुःख म्हणजे काय याचां भान नव्हतां. दुःख शन सुख 
यातील तिावत त्याांना उमजत नव्हती. जगणां एवढांच ती जाणत होती. आशण जगत होती. 
 

कामकती माणसां कामावर गेली होती. बेकार शभकेच्या पाठी पळत होती. त्याांना िक्त आता 
मरणाची गरज होती. 
 

बाया साांजांच्या जेवणाची तयारी करीत होत्या. त्याांचे धनी येणार म्हणून त्याांची आतुरता वाढू 
लागली होती. 
 

घळीच्या तोंडी एखादा वाघ पडावा तसा सांपतराव आपल्या झोपडीच्या दारात पालथा पडला 
होता. त्याने आपले गुडघे पोटािी धरले होते. शन तो सवव वस्तीवरून आपली तीक्ष्ण नजर शिरवीत होता. 
त्याने अांगात एक जुना िाटका कोट घातला होता. त्याच्या डोकीवर प्रचांड टक्कल पडले होते. ते 
उजळलेल्या तव्यासारखे लकाकत होते. त्याचे सवव दात पडले होते. त्याचा चेहरा रुां द शन रागीट होता. 
त्याचे डोळे खोल होते. त्याने आपली दाढी भरपूर वाढशवली होती. ती त्याच्या चेहऱ्याची उग्रता वाढवीत 
होती. 
 

हा सांपतराव पूवी रेल्वते नोकर होता, पण वय झालां  म्हणून त्याला कामावरून दूर केला होता. 
आता तो या वस्तीत भाांडखोर म्हणून प्रख्यात होता. तो दशरद्री होता, म्हणून काही लोक त्याला सावकार 
म्हणून हाक मारीत होते. तो आज भयांकर शबथरला होता. 
 

िजेारीच त्याची बायको–रांगूबाई खुिाल पाय पसरून बसली होती. एका पोराला सवव िक्ती 
एकवटून थोपटीत होती. शतचेही सवव दात पडले होते. म्हणजे ते सांपतरावानां दर भाांडणात एकदोन अिा 
शहिोबानां शनखळून टाकले होते. आता ती दाढाांवरच काम भागवीत होती. 
 

समोरच शकिा आशण अांकुिा ही बेरकी पोरां एकमेकाांच्या पाठीला पाठ लावनू खेळत होती. ती 
वानराप्रमाणां एकमेकाला धरून चेलमाडीत होती. बोचकारीत होती. आशण दोघेही ‘भाँ’ करून रडत होते. 
 

परांतु सांपती शतकडां लक्षच देत नव्हता. त्याची मनःस्स्थती दग्ध झाली होती. त्याची लाडकी लेक 
लाडीबाई त्याच्या नजरेपुढां उभी होती. म्हणून तो तळमळत होता. या सवव लोकाांनी – या रांगीनां आपल्या 
लाडक्या लेकीचा राग राग केला. शतला डोळयात धरली म्हणूनच ती आपल्यापासून दूर गेली, असां तो 
मनात म्हणत होता. 
 



लाडीबाई ही सांपतरावाची लाडकी होती. म्हणूनच त्यानां शतचां नाव लाडीबाई ठेवलां  होतां. शतला 
िाळेत घातलां  होतां. परांतु खट्याळ लाडी िाळा शिकली नाही. वयाच्या अठराव्या वषांपयंत शतच्या 
शिक्षणाची गाडी पाचवीपासून बाहेरच शनघाली नाही. मात्र ती रोज िाळेत जात होती. घरी आली की 
पुस्तकां  िेकून देत होती. शन गोल पातळ, दोन वणे्या, पावडर, काजळ असा थाट करून उगीचच त्या 
वस्तीत लहडत होती. शतच्या पायात भोवरा बाांधला होता. 
 

लाडीच्या त्या नाजूक हालचालीनां शकत्येक मवाली शतच्या नादी लागले होते. त्या सवांना लाडी 
भडकावीत होती. पहाणाऱ्याकडां ती टक लावनू पहात होती. आशण गपकन कुणी डोळा मारला की ती 
तोंडाला पदर लावनू खुदकन हसत होती. शन कासवाप्रमाणां मान आत ओढून भरवकन सटकत होती. 
 

लाडीबाईसाठी शकत्येक मवाली वडेावले होते आशण लाडीवरचा मालकी हक्क प्रस्थाशपत 
करण्यासाठी एकमेकाांचा मुडदा पाडण्याची तयारी करीत होते. रोज रात्री सांपतरावाच्या घराला वढेा पडत 
होता. काही वळेा तर दारातच हाणामारी जुांपत होती. 
 

लाडी शमळावी म्हणून शकत्येकाांनी हाजी मलां गावर भार घातला होता. शकत्येकाांनी तर 
सांपतरावािीच दोस्ती जोडली होती. 

परांतु बेरकी लाडी कुणाला सापडत नव्हती. हातातून मासा सटकावा तिी ती सळकन शनसटत 
होती. आशण त्यामुळेच मवाली अशधक शपसाट झाले होते. 
 

त्याचबरोबर िजेारी हैराण झाले होते. लाडीच्या खोडीनां त्याांची नीज हराम झाली होती. दररोज ते 
सांपतीला म्हणत, ‘सावकार, तुमच्या पोरीचां बरांवाईट करा. ह्ो शकराणा नासका हाय. जाऊ द्या शतकडां.’ 
आशण रांगूबाई तर हातघाईवरच आली होती. लाडी रात्री उशिरा आली की रांगूचां डोकां  भडकत होतां. 
इरसाल शिवीचा पाऊस पाडून शतच्या मनाचां समाधान होत नव्हतां. मग ती लेकीच्या वणेीलाच हात घाली. 
हाहाकार उसळे. मग िजेारी जमत, हसत, चेष्टा करीत. 
 

नांतर सांपतराव येई. आशण लेकीला मारलां  म्हणून बायकोची कणीक लतबी. पुन्हा दांगल उठे. ती 
आरडाओरड ऐकून लोक म्हणत, ‘ह्ा भडव्यानां पोरीचां िाजील लाड करून शतचां वाटुळां केलां . आता 
माणसातनां उठलाय.’ 
 

थोडे शदवस गेले. लाडीनां आईचा मार खाल्ला. आईनां बापाचां दणकां  खाल्लां. आशण बापाची भर 
शमळताच शतनांही आईचा प्रशतकार आरांभला. आईनां शझपरी धरताच तीही आईच्या लझजीला धरू लागली. 
आशण त्या दोघी एकमेकींची कापडां िाडीत चामडी काढू लागल्या. या भयांकर झुांजीनां सांपतराव भानावर 
आला. आशण तो लाडीसाठी नवरा िोधू लागला, परांतु मुांबईच्या सवव झोपड्या पालथ्या घालून लाडीला 
नवरा शमळाला नाही. जे शमळाले ते लाडीचा तो अवतार पाहून पळाले. काहींना मवाल्याांनी परस्पर तांब्या 
देऊन उधळून लावले. मग सांपतराव गावी गेला आशण एक नवरा बरोबरच घेऊन आला. हा परिा सामता 
म्हणून प्रख्यात होता. त्याच्याही खोडीला जोड नव्हती. तो अांगालपडानां भक्कम होता. भरपूर उांच, रुां द छाती, 
बेडर वृत्ती शन तो जबरा बोलका होता. परांतु शदसण्यात मात्र तो दुबळा शदसत होता. शिवाय त्यानां भली 
मोठी िेंडी राखली होती. 
 



परिा सामत्याची ती िेंडी पाहून लाडी चमकली, परांतु सांपतनां घाईत घाई करून एकाच शदवसात 
लग्न उरकून टाकलां . लगेच दुसऱ्या शदविी चुलीचां लाकूड चुलीत जळू दे म्हणून लाडीला परिाबरोबर 
सासरी पाठवनू शदलां . 
 

तेव्हा साऱ्या वस्तीनां सुटकेचा शनःश्वास टाकला. सवात अशधक आनांद रांगूबाईला झाला. परांतु 
लाडी गेल्यापासून आज दोन शदवस सांपतराव बेचैन होता. त्याला अन्न गोड लागत नव्हतां. तो सारखा 
‘लाडी, लाडी’ करीत दारात बसला होता. 
 

रांगूकडां गरवकन वळून सांपती म्हणाला, ‘रांगे, लाडी जाऊन शकती शदस झालां?’ 
 

‘आज चवथा शदवस –’ रांग ूउत्तरली. 
 

‘चौथा कसा?’ सांपत्ती गुरकला. 
 

आशण रांग ूतारीखवार बोलू लागली, ‘आठ तारखीला लगीन, नऊला गेली, दहाला पोचली, काल 
अकरा तारीख व्हती. शन आज बारा हाय. चार शदस झालां  की!’ 
 

एवढ्यात लाडी दारात आली. तसे शकिा, अांकुिा हरकले. सांपतनां उडीच मारली. शन लाडीबाई 
बापाच्या गळयात पडून हांबरू लागली. 
 

‘अग लाडे, काय झालां?’ सांपतनां शवचारलां . 
 

‘लाडे, किी आलीस?’ रांगूनां प्रश्न केला. 
 

‘मी पळून आले.’ लाडी तोंडाचा चांबू करून म्हणाली, ‘मला भयांकर त्रास शदला त्यानां.’ 
 

‘मला वाटलचां.’ सांपतराव डोळे पुिीत म्हणाला, ‘ह्ो िेंडीवाला पोरीला बरां बघणार न्हाय.’ 
 

‘ए खजाळे, नीट बोल.’ रांगूबाई एकदम शबथरून म्हणाली, ‘तू नऊ तारखेला गेलीस, दहाला शतथां 
पोचलीस, अकराला शनघून आज बाराला हातां येऊन पोचलीस, मग तुला तरास कवासा झाला?’ 
 

‘ते तुला नाही कळायचां.’ लाडीबाई रुसका चेहरा करून म्हणाली, ‘तू नाांदाय गेली असतीस 
म्हणजे कळलां  असतां!’ 
 

‘बराबर हाय-’ सांपतरावानां मध्येच तोंड घातलां , ‘पोरीचां खरां हाय. साले रांगे, तू बोलू नको. आशण 
लाडीबाई, आता त्यो नवरा यील त्याचां काय करायचां?’ 
 

‘मले नवरा पुरां.’ लाडी मटकन बैठक मारून म्हणाली, ‘मी नाांदणार नाही. त्यानां मले िार छळलां . 
माझां काहीच तो ऐकत नाही. मी म्हटलां , ती िेंडी काढ. तर म्हणां माझ्या िेंडीचां काय तुला वझां व्हतांय?’ 



 
एकदम वातावरणानां कलाटणी घेतली. सांपतराव आनांदीत झाला. सवव दारातून घरात आले. 

 
आशण अचानक परिा सामता दारात आला. त्यानां ‘रामराम मामा’ म्हणून रामराम ठोकला. आशण 

पुन्हा घरात दहित भरली. रांग ू चमकली. सांपती दचकला. पोरां बावरली. आशण लाडीबाई भेदरलेल्या 
उांदराप्रमाणां पटकन कोपऱ्यात सरकली. परिानां सासऱ्याजवळ बैठक मारली. 
 

लाडीच्या पाठोपाठ शतचा नवराही आला, ही बातमी कळताच आजूबाजूचे िहाणे आले. सांपतच्या 
दारात गदी वाढली. 
 

‘का पाव्हणां, का आला?’ सांपती शनर्षवकार चेहरा करून म्हणाला, ‘असां पळत्यापाठी पळू नये.’ 
 

‘काय करणार – मला बायकू शमळाली भतुाच्या पोटची – म्हणून पळतोय.’ 
 

‘ए सरळ बोल–’ सांपती शचडला, अन् नाक उडवीत म्हणाला, ‘जावया, ऐक. ही रांगी माझी बायकू. 
ती नुसती गोमािीवाणी उडत व्हती. पर म्या गब्रनूां शहचां सारांच दात पाडलां . एका दमात नव्हां – चावटपणा 
केला की दणका! शन दणक्यात दाताांचा शनकाल – असां करून शतची सारी बचाळी म्याां शरकामी केली–’ 
पुढां सांपती बोलला नाही. िक्त त्यानां समोर बसलेल्या रांगूची मोकळी बचाळी पाहून घेतली. तोच परिा 
िाांतपणे व हळूहळू बोलू लागला– 
 

‘मग मामा, एवढ्या पावटी लाडीला पाठवा आशण बघा आठच शदवसात शतचां सारां दात पाडून 
शहसाब चुकता करतो. एक शिल्लक राह्ला तर ही सामत्याची अवलाद नव्हां–’ 
 

हे ऐकून लाडीला शतशरशमरी आली. शतच्या काळजाचां पाणी झालां . परांतु सांपती तरकटला. तो 
आवाज चढवनू म्हणाला, 
 

‘दात पाडणारा असतास तर असा दात उचकीत बसला नसता! म्हणे शहसाब चकुता करतो! ते 
काई न्हाय. माझी ही लाडी आता नाांदणार न्हाय!’ 
 

‘म्हांजी तुम्ही लाडीला पाठवत न्हाय?’ परिानां सवाल केला. आशण नकाराथी मोकाट मान हलवीत 
सांपती म्हणाला, 
 

‘आपल्यावाणी येडी बायकू करून नाांद जा. मी लाडीला पाठवणार न्हाय!’ 
 

‘मग मी दुसरी बायकू किी करू?’ पुन्हा परिानां प्रश्न केला. आशण सांपती भडकला– 
 

‘ते मला इचारू नगां, तुझा मी बाप नव्हां!’ या बोलानां परिा शचडला. तो म्हणाला, 
 



‘तू माझा बाप असतास तर म्या तुझी सालां  काढून वाळत घातली असती. म्या तुझ्या लेकीसांगां 
लगीन लावलयां हेचां काय?’ 
 

‘तेचां काय, आपला खचव घेऊन जा.’ सांपती म्हणाला, ‘कायदेिीर घे खचव.’ 
 

‘मला खचव नगां,’ परिा खाली पहात म्हणाला, ‘त्यो खचव तुलाच असू दे. तूच दुसरी बायकू कर. 
आशण मी मामीला घेऊन जातो.’ 
 

‘मामीला घेऊन जातो.’ म्हणताच रांग ूलककाळली. 
 

सांपत ओरडला, ‘ए ए जावया, लेका, सरळ बोल.’ 
 

‘आता सरळ बोलणार न्हाय.’ परिा ओरडला, ‘मी तुला दारात नेऊन तुडवणार हाय – पालथा 
घालून – कुां भाराच्या शचखलावाणी.’ 
 

क्षणात वातावरण तापलां . उांदरावर माांजरीनां झडप घ्यावी तिी परिानां सांपतवर झडप घेतली. 
तसा ‘आरां आरां, जावया–’ असां सांपती ओरडला. आशण रांगूनां बोंब ठोकली. 
 

लगेच लाडीही बोंबलली. शकिा, अांकुिा रडू लागले. दारातील बघे घरात शिरले. त्याांनी जावई 
सासऱ्याचां युद्ध थाांबशवलां . ‘ऐका’, ‘राहू द्या’, ‘व्हा बाजूला’, आसा सववत्र गलका झाला. आशण परिाच्या 
हातून मुक्तता होताच सांपतरावाला जोर चढला. तो बचावाचा पशवत्रा घेऊन म्हणाला, ‘लेका जावया, मार 
मला, पर याद राख. िासावर चढवीन तरच बापाचां नाव...’ 
 

एक पांजाबी सरदार परिावर शबथरला. तो म्हणाला, 
 

‘तू काहीही कर, परांतु कायद्यानां कर. जा. पोशलसात वदी दे. पळ–’ 
 

‘पोशलसात जा’ म्हणताच परिा नाक्यावर पळत गेला. नाक्यावरचा पोलीस तणकटून उभा होता. 
त्यानां शमश्या शपळून आकडे केले होते आशण हातातील काठी सरळ धरली होती. परिाला पहाताच त्यानां 
अशधकच उग्रता धारण केली. परिा बाण मारून म्हणाला, 
 

‘शिपाईदादा, एक भानगड–’ 
 

‘कसली, बोल?’ पोलीस शठसकला, ‘काय पाशहजे, बोल?’ 
 

‘बायकू...’ परिानां ‘बायकू’ हा िब्द उच्चारला, पण पोशलसानां त्याला पुढां बोलूच शदलां  नाही. हा 
बायको मागतो आहे असा समज होऊन त्याचा सरकारी पारा एकदम चढला, 
 



‘काय रे, बायको पाशहजे? कुठां देऊ? डोकीत का पाठीत?’ पोशलसानां हातची लाठी वर उगारली 
आशण परिा चार पावलां  माघार घेऊन म्हणाला, 
 

‘माझी बायकू नाांदत न्हाय–’ 
 

तेव्हा पोशलसानां नाक उडवीत उलट प्रश्न केला – 
 

‘मग मी काय करावां असां मत आहे तुझां?’ 
 

‘नव्हां, माझी शियाद हाय सरकार.’ परिानां बचावाचा पशवत्रा घेऊन हात जोडले. 
 

पोलीस मान ताठ करून म्हणाला, 
 

‘मी पोलीस आहे. मशॅजस्रटे नव्हे. तू कोटात जा. पळ–’ 
 

तसा परिा पळत सुटला. त्यानां वळूनही पाशहलां  नाही. 
 

रात्रीचे अकरा वाजत होते. सववत्र सामसूम झाली होती. माणसां शनजली होती. शकत्येकाांना उद्याचा 
घोर लागला होता. काही तळमळत होती. शतथां जरी सवव काही िाांत िाांत भासत होतां तरी शतथां भयांकर 
अिाांतताच नाांदत होती. त्या लहानिा झोपड्याांतून भयांकर दावदेारी, नांगी कू्ररता, तिीच ईषा धगधगत 
होती. 
 

‘कसांही, कर पण आपली बायको घेऊन जा.’ असां शकत्येकाांनी परिाला साांशगतलां  होतां आशण 
त्याला धीर आला होता. परांतु त्याचवळेी ‘सावकार, पोरीला पाठव ूनको,’ असा काही मवाल्याांनी सांपतीला 
आधार देऊन ठेवला होता. त्यामुळां  त्याला जोर चढला होता. परांतु जर का जावयािी लढाई करण्याची 
वळे आली तर आपण शटकाव धरू िकणार नाही याची सांपूणव कल्पना असल्यानां तो मनात खचला होता. 
आशण त्याच्या घरात भीतीचां वातावरण भरलां  होतां. तो परिाला कसा मारावा याचा शवचार करीत होता. 
 

रांगूबाई तान्हां बाळ पोटािी धरून शनजली होती. शतच्या पाठीमागे शकिा अांकुिा ही जोडी एका 
सुरात गात होती – ‘रुक जा, ओ जानेवाली–’ लाडीबाई देव्हाऱ्यापुढे आडवी पटली होती. आशण मधल्या 
मेढीला उसां लावनू सांपतराव उताणा पडला होता. त्यानां दाराकडां पाय केलां  होतां, शन मनात भयभीत झाला 
होता. काय करावां, या शवचारानां तो हैराण झाला होता, शन उगीचच आपली प्रचांड दाढी कुरवाळीत होता. 
लाडीचांही काळीज लुकलुकत होतां. 
 

थोड्या वळेानां परिा घरात आला तेव्हा सवव काही थरारलां . लाडी देवाकडे दचकून सरकली. 
रांगूबाई बावरली. गाणारी पोरां गप्पकन मुकी झाली. आशण सांपतनां जावयाकडां शनखाऱ्यासारखी नजर 
िेकली. तो उिाच्या मेढीला पाठ टेकून बसत म्हणाला, 
 

‘हां, का आलाय? काय ईच्चार हाय?’ 



 
‘काई न्हाय.’ परिा म्हणाला, ‘लाडीला पाठवा. उगाच डोस्कां  शिरव ूनगा.’ 

 
‘न्हाय पाठवत. काय करणार तू?’ सांपती एकदम एकेरीवर आला. 

 
परिा िाांतपणे म्हणाला, ‘मामा, मी तुझां पाय धरून तुला कुतऱ्यावाणी दारात न्हेऊन तुडवीन–’ 

 
‘मला तुडवणार?’ सांपतनां पसरलेलां  पाय हळूच आखडून घेत प्रश्न केला. आशण परिा त्याच्या 

दाढीचां केस शनरखीत म्हणाला, ‘आता पोटात पाय घेऊन काय व्हणार न्हाय, शन मी पायावाचून दुसरां काय 
धरणार न्हाय. न्हायतर लाडीला पाठवा.’ 
 

‘न्हाय पाठवणार!’ सांपती गुरकला. 
 

‘मग जाऊ मी?...’ परिानां शवचारलां . 
 

‘हो हो, जा.’ सांपती खेकसून म्हणाला, ‘पर खाली भेटलास तसा वर सरगात भेटू नगां.’ 
 

आता परिा जात आहे, असां वाटून सांपतनां बेगुमान पाय पसरलां , शन मेढीला उसां लावलां . तोच 
परिा उठला. त्यानां चौिेर नजर शिरवली. आशण त्याचवळेी सांपतच्या लक्षात आलां  की, हा आडदाांड 
माणूस कदाशचत आपले पाय धरून ओढील. तो चटकन उठून बसला. परिापेक्षा स्वतःचे पाय त्याला 
अशधक घातक वाटू लागले. आपण कुडाला टेकून बसावां, की मेढीला याची भयांकर शिकीर पडून तो 
भकास झाला. अखेर कुडापेक्षा मेढच त्याला भक्कम आधार वाटून तो मेढीला टेकून बसला. मनात खचला, 
शचडला शन वैतागून म्हणाला, 
 

‘तू घरातून चालता हो. आमची वाट सोड. िुकट मरू नको. शिर सलामत तर पगडी पचास!’ 
 

‘ते मला साांग ूनकां .’ परिा गुरकला. 
 

‘मग काय तू पोरीला ओढून न्हेणार?’ सांपतनां शवचारलां  आशण परिा म्हणाला, 
 

‘न्हेणार, तरच सामत्याची अवलाद.’ 
 

‘कसां न्हेणार? न्हे बघ?ू’ सांपत शचरकला आशण नकळत पाय पसरून सरळ बसला. आशण परिानां 
पटकन त्याचां पाय धरलां  शन लगेच त्याच्या दोन तांगड्या आपल्या काखेत घेऊन शहसका शदला. ‘अिी 
न्हेणार’ असां म्हणून त्यानां दाराकडां तोंड शिरवलां . घोड्यानां टाांगा काढावा तद्वत सांपतला ओढू लागला. 
 

परांतु त्याच वळेी सांपतनां चपळाई करून ती उिाची मधली मेढ मजबूत धरली. परिा त्याच्या 
तांगड्या ओढीत होता. आशण तो मेढीला शमठी मारून पडला होता. मेढ शन जावई यात तो लबराप्रमाणां 



तणकटून लाांबवला जात होता. मेढ सोडली तर हा सैतान जावई आपणाला बाहेर नेऊन खरांच तुडवनू 
मारील, या भीतीनां तो गाांगरला होता. आशण मेढ सोडायची नाही, असां ठरवनू तो लाांबवला जात होता. 
 

परिा क्षणाक्षणाला शहसके देत होता. प्रत्येक शहसका पशहल्यापेक्षा जोरदार ठरत होता. सांपतच्या 
शमठीतील मेढ शहसक्याला झोका घेत होती. त्यामुळां  पाखाड्याांनी धीर सोडला होता. पते्र करकरत होते. 
आशण घराचा अांतकाळ समीप आला होता. 
 

आता घर गारद होणार. सांपती मेढ सोडीत नाही, परिा त्याच्या तांगड्या सोडीत नाही, शन घराचां 
भशवतव्य धोक्यात आहे हे लक्षात येताच रांगूबाईनां बोंब ठोकली, ‘घर मोडलां . पळा...’ 
 

‘धावा, धावा, घर मोडलां .’ लाडीनां पण बोंब ठोकली. परांतु शबचारा सांपतराव शकती सांकटात आहे, 
याची त्या दोघींना कल्पनाच नव्हती. तेव्हा सांपती मोठ्यानां ओरडला, 
 

‘अग, तुटलो न्हवां का!’ 
 

पुन्हा त्या मायलेकी ओरडू लागल्या, ‘सावकाराचा खून, घर मोडलां , पळा पळा.’ 
 

त्या दांगलीनां शनजलेली माणसां उठून आली. दारात गदी वाढली. आशण त्याच वळेी मधल्या मेढीनां 
अांग टाकलां . मेढीसह सांपती ओढला गेला आशण त्याच वळेी घरानां बसकण मारली. कुडाांनी पाय पसरलां  
आशण पडक्या कुडाांतून वारा घरात शिरून शदवा पळाला. सववत्र अांधार झाला. 
 

एकाएकी हल्लकल्लोळ िाांत झाला. लोकाांनी कां दील आणून चौकिी केली, तेव्हा सांपती उरावर मेढ 
धरून पडला होता. शतथां परिा आशण लाडी दोघांही नव्हती. 
 

लाडीला परिानां पळवली हे लक्षात येताच सांपतीनां पुन्हा बोंब ठोकली. 
 

परांतु त्यावळेी परिा लाडीला पाठीवर घेऊन नाक्यावर पोचला होता. त्याच्या पाठीवर लाडी 
लकचाळत होती – ‘मला वाचवा.’ 
 

‘कोण रे तो?’ नाक्यावरचा पोलीस ओरडला. 
 

परिा म्हणाला, ‘मी परिा, बायकू हाय ही माझी.’ 
 

‘मग ओरडतीय का?’ पोशलसानां शवचारलां . 
 

‘डोस्कां  शिरलयां.’ परिा म्हणाला, ‘तवा दवाखान्यात नेतोय.’ 
 



नवऱ्याच्या पाठांगुळी बसलेली लाडी कान िाडून ऐकत होती. ‘डोस्कां  शिरलां य’ हे ऐकून ती पुन्हा 
भडकली. शन ‘नाही, नाही’ म्हणून ओरडली. तोच परिानां शतला जोराचा शचमटा घेतला. तिी ती पुन्हा ‘हो, 
हो’ म्हणून ओरडली. 
 

पोलीस म्हणाला, ‘अरे मग उभा काय? पळव शतला.’ 
 

तसा परिा अांधारात पळाला. 
 

दोन वष ेहोऊन गेली. एके शदविी सांपतीला परिाचां पत्र आलां  की, ‘तुमची लाडकी लेक बरी आहे. 
पशहलां  मूल खुिाल असून दुसरां पोटात आहे. शतच्या दाताांना अजून हात लागलेला नाही. तिी पाळी येणार 
नाही असां वाटतां...’ 
 

हे वाचून सांपतीनां उडी मारली. त्याला आनांद झाला. तो रांगूला म्हणाला, 
 

‘रांगे, लाडीच्या खोडीला औषध शमळालां .’ 
 

 
  



तमासगीर 
 
वमी बाण लागलेल्या पाखराप्रमाणां बकुळा तळमळत होती. बकुळानां आजपयंत कैक तमािाांच्या िडाांत 
आपल्या नेत्राांच्या गोड हालचालीनां हजारो लोकाांवर मोशहनी टाकली होती. पण आज शतच्या नेत्राांपुढून 
उमाची मूती बाजूला होत नव्हती. शतच्या तरुण मनाला कसली तरी ओढ लागली होती. शतनां उमाला तसा 
कधीच पाशहला नव्हता. परांतु त्याची ख्याती शतच्या कानावर होती. तो उमा शतला भेटणार होता. पण 
मदैानावर भेटणार होता. कारण सुपे गावच्या जते्रत ती गांगारामाला घेऊन उमाबरोबर बारी देणार होती. 
आशण तो बारीचा शदवस अगदी परवावर येऊन ठेपला होता. 
 

नदीचा प्रवाह सांथ थाांबावा तिी रात्र शनघनू जात होती. नव े क्षण परवाचा शदवस जवळ आणीत 
होते. गांगारामाच्या घरात शनःिब्दता पसरली होती. खुांटीवरची सनगां आपल्या पोटात सप्त स्वर घेऊन िाांत 
पडली होती. गांगाराम व त्याचे साथीदार, बकुळा आशण सवव मांडळी परवाच्या बारीचा शवचार करीत होती. 
जय का पराजय, हा प्रश्न त्याांच्या डोळयाांपुढां तराजूप्रमाणां हेलकाव ेदेत होता. 
 

सुपे गावच्या सवव लोकाांनी वगवणी जमवनू गांगारामाला तमासगीर केला होता. त्याला किाचांही 
कमी पडू शदलां  नव्हतां. िक्त त्यानां तमािा करीत दूर दूर जावां. सुपे गावचा लौशकक वाढवावा. आशण दर 
वषी सुपे गावच्या जते्रत येऊन गावाची करमणूक करावी. देवापुढां हजेरी लावावी. गांगारामाकडून गावाची 
एवढीच अपेक्षा होती. 
 

आशण गांगाराम हा अशलशखत करार काटेकोरपणे पाळीत होता. बकुळाला घेऊन वषवभर तो तमािा 
करीत दूरवर जात होता. आशण गावच्या जते्रला शनयशमतपणे हजर रहात होता. यांदाही तो आपला सांच 
घेऊन आला होता. 
 

गांगाराम बकुळासह आल्याची बातमी लागताच गाव चावडीवर जमला. सवांना आनांद झाला. 
पाटलानां माणूस पाठवनू गांगारामला चावडीवर बोलावणां केलां . सुपे गावचा चांदू्र पाटील जाजमावर बसला 
होता. आपला पटका कपाळावर आणून, डोळे झाकून तो हत्तीप्रमाणां झुलत होता.त्यानां या वषी जते्रला 
पाचि ेरुपये देऊन गावाच्या िेंडीवरून पाणी घालवलां  होतां. नाम्या तेली आपल्या शमिीबरोबर चाळा करीत 
होता. तर कुलकणी टोपी पाटलापुढां ठेवनू आपली िेंडी गोंजारीत बकुळाचा शवचार करीत होता. सावळा 
धनगरानां आपल्या माांडीवर ढोलक्याचा ठेका धरला होता. गुरव पाटलाच्या समोर बसून त्याच्या िब्दाांची 
वाट पहात होता. तराळ, सनदे वगैरे गावकामगार तयार होते. आशण सववच जण गांगारामची वाट पहात 
होते. तोच गांगाराम आला. 
 

गांगाराम चावडीवर येताच सवव मांडळी एकदम जागी झाली. प्रत्येकानां काहीतरी हालचाल केली 
आशण गांगारामानां सवांना एकदमच रामराम केला. सवांनी छाताडाला हात लावनू त्याचा स्वीकार केला. 
गांगारामला पाहाताच कुलकण्याला बकुळाची आठवण झाली. त्यानां आवाज चढवनू शवचारलां , 
 

‘कसां काय गांगाराम? बकुळाची प्रकृती ठीक आहे ना? दोन शदवस शतच्यावर मोठां ओझां पडणार 
आहे म्हणून म्हणतो.’ 
 



कुलकण्याच्या मनात काहीतरी खोच असावी असा सांिय येऊन गांगारामानां पाटलाकडां पाशहलां . 
पाटलानां पागुटां मागां सारून गुरवाकडां पाशहलां , आशण गुरव बोलता झाला. 
 

‘म्हांजी असां. तुझ्यासांगां झुांजाया आमी दाांडगा बैल आननार हाय!’ त्यानां मध्येच थाांबून पाटलाकडां 
शतरप्या नजरेनां पाशहलां . आशण पुन्हा आपल्या व कुलकण्याच्या बोलण्याचा अथव सरळ केला. 
 

‘म्हांजी तुझ्याबरोबर बारी देण्यासाठी आमी मोठा तमासगीर आननार हाय.’ 
 

‘आननार नव्हां,’ पाटील डोळे उघडून खेकसला, ‘लेका, सारां ठरलां .’ 
 

एवढांच बोलून पाटलानां पुनः डोळे झाकले आशण तांबाकूत चुना कालवीत काळीचा पाटील 
म्हणाला, 
 

‘पाांढरीचां नाव राख! लौशकक वाढला पाशहजे गावाचा!’ 
 

काळीच्या पाटलानां दाढेला तांबाकू धरली आशण कुलकणी चटकन उठून प्रत्येकाला खात्री देत 
बोलू लागला, 
 

‘मांडळी, गावचा लौशकक नक्की वाढेल. कारण गांगारामाच्या पाठीिी बकुळा आहे आशण बकुळाच्या 
शजभेवर सरस्वती, आशण शतच्या तारुण्यात अमृत आहे.’ कुलकणी मध्येच थाांबला. त्याला काही तरी 
आठवलां  आशण पुनः त्यानां सुरवात केली, ‘कनकलताच सौदाशमनी । की चांद्रकळा तनुधाशरणी । सुगांध 
केतकी पात्र वणी । ...’ पुढचे आठवनेा तेव्हा कुलकणी खाली बसला. 
 

बकुळेची ही स्तुती ऐकून सवांच्या डोकीत बकुळा नाच ूलागली. धनगर चेकाळून ओरडला, 
 

‘मग बकुळाला म्हणावां, झालां  पायजे!’ 
 

‘मी आपलां  सारां कसब िडात ओतून गावचां नाव राखीन’, गांगाराम िाांतपणे उद्गारला. सवांनी 
गांभीरपणे त्याच्याकडे पाशहले. ‘पण बारीला कोन येणार?’ गांगारामानां नम्रपणे प्रश्न केला आशण पाटील 
म्हणाला, 
 

‘पळिीचा उमा येनार हाय.’ 
 

‘पर उमा म्हांजी लेचापेचा नव्हां!’ धनगरानां इिारा देण्याचा आशवभाव चेहऱ्यावर आणून साांशगतलां . 
पण एकदम स्वर चढवनू गांगाराम म्हणाला, ‘कोण बी येऊ द्या. माझ्या घरात गाण्यानां पेव भरलेलां  हाय. मी 
कुनाला डरत न्हाय!’ 
 



या वळेी सवांना आनांद झाला. परवा आपल्या गावच्या जते्रत आपल्या गावचा तमासगीर गांगाराम 
उमाबरोबर बारी देणार, मोठा चुरिीचा सामना होणार, भरपूर तमािा पहायला शमळणार, या जाणीवनेां सवव 
लोक आनांशदत झाले. सवांचे लक्ष त्या शदवसाकडे लागले. 
 

आशण ‘परवा सुप्याच्या िडात आपण उमाबरोबर बारी देणार’, असां छातीला हात लावनू बोलून 
गांगाराम घराकडां आला होता. त्यानां परवा आपली उमाबरोबर बारी आहे, अिी खबर आपल्या साथीदाराांना 
शदली होती. आशण तेव्हापासून सववचजण त्या बारीचा आशण उमाचा शवचार करीत बसले होते. 
 

इकडे पळिीतही तीच स्स्थती होती. ‘परवा आपल्या उमाची बारी’, हेच िब्द प्रत्येक माणसाच्या 
ओठाांवर खेळत होते. सवांच्या डोळयाांपढुां सुपां गावचा िड शदसत होता. आपण तमािाला नक्की जाणार, 
असा जो तो स्वतःच्या मनात शनिय करीत होता. 
 

कारण पळिीचे लोक उमाच्या कशवत्वाला आशण कलेला देवाइतकेच पशवत्र मानीत होते. जण ूकाय 
उमाचा तमािा म्हणजे पळिी गावच्या लोकाांची दौलतच होती! 
 

उमाला कळत नव्हतां तेव्हाच तो पोरका झाला होता. त्याला गावानां जतन केला होता. गोरा गोड 
मुलगा म्हणून सवव गाव त्याला जपत होतां. पुढां जेव्हा उमाला कळू लागलां  तेव्हा त्याला गाण्याचा नाद 
लागला. जे ऐकावां ते त्यानां पाठ करावां आशण मोठ्यानां गावां. लोकाांनी त्याचां गाणां ऐकावां. त्याच्या पाठीवरून 
हात शिरवावा. त्याच्या नादी स्वभावाची स्तुती करावी. यामुळां  उमाचा गाण्याचा नाद वाढत गेला. 
 

एकदा पळिीच्या जते्रला एक तमािा आला आशण उमानां त्या तमासगीरािी दोस्ती जोडली. त्याांना 
गाणी म्हणून दाखशवली. तमासगीरही त्याच्यावर खूष झाले आशण जेव्हा हे तमासगीर परत शनघाले तेव्हा 
गावातील काही बड्या मांडळींनी त्या तमासगीराांना आपल्याबरोबर उमालाही घेऊन जाण्याचा सल्ला शदला. 
नादी उमाही त्या तमासगीराांबरोबर आपला गाव सोडून दूर शनघनू गेला. परांतु त्या शदवसापासून गावात 
गाण्याचे सूर नाहीसे होऊन लोकाांना उमाची आठवण होऊ लागली. 
 

दहा वष ेगेली. दहा पावसाळे झाले, त्याांनी उमाचां घर पाडून मातीला शमळवलां . तुळयाांची लाकडां 
शकडीनां खाल्ली. कौलां  िुटून नाहीिी झाली. पण उमाची आठवण लोकाांना होतच होती! 
 

आशण अकराव्या वषी एकाएकी उमाचा तमािा पळिीच्या जते्रत येऊन दाखल झाला. एकाएकी 
उमा परत आल्याची बातमी ऐकून गाव उमाकडे धावला. लोकाांनी त्याला डोळे भरून पाशहला; परांतु 
त्यावळेी उमा पशहला राशहला नव्हता. तो पार बदलला होता. तो त्या तमािात नाच्याचां काम करीत होता. 
एवढांच नव्हे, तर तो हजरजबाबी तमासगीर झाला होता. त्याला सुांदर स्त्रीच्या वेषात पाहून तमािाचे 
िौशकन धुांद होत होते. सुांदर शस्त्रया तर त्याचा हेवा करीत होत्या. मोठमोठे तमासगीर त्याच्या कशवत्वाने पार 
पळून जात होते. कैकाांना त्याचा मत्सर वाटत होता. उमा ज्या तमािात होता तो तमािा केवळ उमाच्या 
कलेवर चालत होता. उमाच्या कीतीची घोडदौड नुकतीच सुरू झाली होती. 
 



जेव्हा पळिीत उमाचा तमािा उभा राशहला तेव्हा सारा पोर न् थोर नागाप्रमाणां डोलू लागला. 
वळेोवळेी त्याच्या गाण्याच्या िवेटी होणारा पळिीचा उल्लेख ऐकून पळिीकराांच्या माना अशभमानानां ताठ 
झाल्या. 
 

तमािा सांपला. तमासगीर शबऱ्हाड बाांधून शनघाले तेव्हा उमाही सवांचा शनरोप घेऊन शनघाला. सवव 
लोक पुन्हा दुःखी झाले. उमा शनघाला यामुळे ते बेचैन झाले. परांतु क्षणात ‘उमा जाणार’ या शवचाराची जागा 
‘त्याला जाऊ द्यायचा नाही’ या शवचारानां घेतली. तमासगीराांचां शबऱ्हाड चावडीपढुां लोकाांनी अडवलां . जो तो 
उमाला साांग ूलागला, 
 

‘उमा, जाऊ नगां.’ 
 

उमाचे तमासगीरही उमावर आपली मालकी साांग ू लागले. बाचाबाची वाढली, बाबा लिदा पुढां 
येऊन म्हणाला, 
 

‘उमा, हातच ऱ्हा. हातांच तमािा कर!’ 
 

पोलीस पाटलानां उमाला उपदेि केला, 
 

‘उमा, हातांच तमािा कर! इनामाचा शललाव करून पैसा पुरवतो.’ 
 

‘असां बोलू नगा.’ तमािाचा पुढारी उठून म्हणाला, ‘आमचा नाच्या घेऊ नगा.’ 
 

‘तू कां च्या रां गावचा?’ रामा म्हारानां त्या तमासगीराला प्रश्न शवचारला, ‘आमचा मानूस तू रां का 
नेनार?’ 
 

‘पर आमच्या पोटावर पाय मारू नगा.’ तमासगीर जरा जोरात बोलला. 
 

महार म्हणाला, 
 

‘आता जास्ती बोलू नगां. न्हायतर पाठीवर पाय बसांल, गुमान जा.’ 
 

तो लहान पोराांचा गराडा, तो आग्रह, ती माया, ते गावचां अलोट पे्रम हे सवव पाहून उमाचां अांतःकरण 
भडभडू लागलां . त्याचा आत्मा गावाबाहेर जाण्याला कचरू लागला. पण, नाच्याला घेऊन जाऊ, या 
तमासगीराांच्या शनधारानां तो भ्रशमष्ट झाला. त्यानां क्षणभर शवचार केला. आशण चटकन उठून तो एका घरात 
गेला आशण सवव तमासगीराांनी चावडीपुढां बैठक मारली. ते म्हणू लागले, ‘नाच्या घेऊनच जानार!’ 
 

थोड्या वळेानां उमा परत आला. लोक त्याच्याकडे पहात होते. तोच त्याने हातातला आपला 
आांबाडा त्या तमासगीराांच्या अांगावर िेकून देत म्हटलां , ‘हा आपल्या नाच्या घ्या आशण जावा बरां! मी माझां 
गाव सोडनार न्हाई!’ 



 
उमाच्या त्या वागण्याने तमासगीर थांडगार पडले. गावाला आियव वाटले. क्षणात सारा गाव उठून 

उभा राशहला. लोकाांनी उमाला खाांद्यावर घेऊन त्याची शमरवणूक काढली. पागुटी, घोंगडी हवते उडवनू 
आनांद व्यक्त केला. त्या दांगलीत ते तमासगीर केव्हा कुठे गेले त्याचा पत्ता लागला नाही. त्या शदविी 
रात्रभर लोक झोपलेच नाहीत. त्याांनी रात्रभर जागून शवचार करून उमाचां घर बाांधायचा शवचार नक्की केला. 
 

आशण दुसऱ्या शदविी माळाला वडारानां सुरूां ग लावनू दगड काढायला सुरवात केली. गाड्या भरून 
ते दगड आण ूलागले. कुणी मोट जुांपून पाणी आणलां . आशण कुणी मातीचा ढीग लावला. गावचे सुतार, 
लोहार, गवांडी कामाला लागले. आपोआप सारी चके्र शिरू लागली. मानवाच्या सामुदाशयक िक्तीनां शवराट 
स्वरूप धारण केलां . उमाचां घर नेस्तनाबूद करायला ज्या काळाला दहा वषं लागली त्या काळावर 
माणसाांच्या श्रमिक्तीनां मात केली. दुसऱ्याच शदविी, एकादा कोंब उगवावा तसां उमाचां घर उगवनू आलां . 
त्या घराकडां पाहून उमाच्या डोळयात आनांदाश्र ू तरळू लागले. आपल्या कल्पनेने वगेळी सृष्टी शनमाण 
करणारा उमा चशकत झाला. त्या सत्यसृष्टी शनमाण करणाऱ्या महािक्तीपुढां त्यानां मान नम्र केली. 
 

शतसऱ्या शदविी आणखी एक चमत्कार घडला. उमाच्या आजोबानां ज्या सावकाराकडां आपली 
जमीन गहाण टाकली होती, त्याच्या नातवाला गावकऱ्याांनी पांचात बोलावनू उमाची जमीन परत करायला 
भाग पाडलां . आशण ज्या शदविी उमा आपल्या घरात गेला त्या शदविी पोलीस पाटलानां तमािाची सवव सनगां 
आणनू त्याच्या पुढां माांडली. ती पाहून उमाला कळून चुकलां  की हे जे सवव काही झालां  ते केवळ तमािामुळांच 
झालां . 
 

लौकरच उमाच्या घरात गाण्याचे सूर उमटू लागले. पुन्हा त्याच्या घरात ढोलकां , तुणतुणां एका 
सुरात शननादू लागले. पुन्हा त्याच्या प्रशतभेला बहर आला. केवड्याच्या कणसाचा सुगांध जसा दूर जावा 
तसा उमाच्या कशवत्वाचा पशरमल दूर पसरू लागला. आजूबाजूच्या गावचे लोक त्या सुगांधानां धुांद होऊ 
लागले. परांतु तो सुगांध िैलावणारा काव्य-वृक्ष पळिीत होता. त्याच्यावर सवव पळिीकराांची मालकी होती. 
म्हणूनच उमा, पळिी आशण तमािा ही तीन नावां एका धाग्यात ओवली जात होती. 
 

अिा ह्ा उमाच्या तमािाची सुपे गावच्या िडावर बारी होती. म्हणूनच सारी पळिी त्या बारीचा 
शवचार करीत होती. जण ूपळिीची सारी इभ्रत सुप्याच्या िडात ईषलेाच पडली होती. 
 

सुप्याची जत्रा भरली होती. सवव गाव माणसाांनी िुलून शनघाला होता. देवाची पालखी शनघाली 
होती. बारा बलुती धावपळ करीत होती. मिालीच्या उग्र प्रकािात कुऱ्हाडी लखलखत होत्या. देवळात देव 
पोचवनू उमाला उभा करायची सवांना घाई झाली होती. उमा पळिीकर येऊन पोचल्याची वांदता सववत्र 
पसरली होती. कोणी बकुळाच्या नावाचा जप आरांभला होता. 
 

िवेटी एकदाची पालखी देवळात गेली. लोक घासभर पोटात रेटून पाराखाली पुन्हा एकत्र झाले. 
तरुणाांनी तोपयंत िड करून ठेवला होता. दोन्ही बाजूांनी तमासगीर आपल्या सवव तयारीशनिी हजर झाले 
होते. 
 

पाटलानां पागुटां मागां सारून सववत्र नजर शिरवली आशण हुकमी आवाज काढला. 



 
‘हां, करा गा सुरू!’ आशण लगेच त्यानां चाांभाराकडां कुऱ्हाड रोखून आज्ञा केली, 

 
‘ए, वाईच उजेड करा की!’ 

 
चाांभाराांनी तेलाच्या बुधल्या मिालीच्या डोकीवर उताण्या करून प्रकाि वाढवला. पाटील पुन्हा 

ओरडला, 
 

‘मांडळी, खाली बसा!’ 
 

‘आरे, हा पोलीस कुठां गेला?’ कुलकण्यानां पोशलसाच्या नावानां हाकाटी शपटली. आशण हाडकुळा 
पोलीस कमरेचा पट्टा वर ओढीत, छडी हालवीत गदीत शिरला. ‘बसून घ्या! बसून घ्या!’ त्यानां लोकाांना 
दाबून बसवायला सुरुवात केली. थोड्याच वळेात गोंगाट िाांत झाला. खाली बसलेले लोक आपापल्या 
माना वर करून तमासगीराांना शनरखू लागले. तोच गांगाराम िडात येऊन नम्रपणे उभा राशहला. बकुळाही 
जवळच उभी होती. शतला पाहून शनःिब्दता शनमाण झाली. 
 

ढोलकां , तुणतुणां, झाांज, हालगी यात प्राण आला. गांगारामानां आपला कां ठ त्याांच्या सुरात शमळवनू 
गणपतीची करुणा भाकली – 
 

‘करी करुणा एकदांता । शगरजेच्या नांदना ।’ हे पालुपद पुन्हा पनु्हा आळवनू गांगारामानां सवव 
वातावरण गांभीर केलां  आशण गण सांपवनू गवळणीला प्रारांभ केला. स्वतः गांगाराम कृष्ट्ण होऊन पुढां आला. 
त्यानां मथुरेची वाट रोखली आशण बकुळा राधा होऊन पुढां आली. शतच्या नाजूक हावभावातली दाहकता 
श्रोत्याांच्या उरी झोंब ूलागली. शतच्या गोड गळयानां सववत्र अस्स्थरता आणली. रसरांगाचा प्याला तोंडातोंड 
भरून गांगारामानां आपली हजेरी सांपवली. पुन्हा क्षणभर लोकाांत चलशबचल सुरू झाली. आशण उमा िडात 
येऊन उभा राशहला. 
 

उमा िडात येताच सवव नजरा त्याच्यावर स्स्थर झाल्या. त्याचा िुभ्र पोिाख, डौलदार उभां रहाणां 
वगैरे पाहून लोक जरा पुढांच सरकून बसले. आशण उमानां आपली सनगां रसभांग होऊ नये म्हणून, गांगारामनां 
ज्या सुरात लावली होती त्याच सुरात लावली होती. तोच ताल ढोलकीत घेऊन गण सुरू केला. रांगाची 
लाट वर उडवनू गण सांपवला आशण गवळण सुरू केली. 
 

‘या मथुरेच्या मागानां ग राधा शनघाली झोकान’ हे गवळणीच धु्रपद धुमाळीनां सुरू झालां . त्यानां त्याचा 
सूर गगनाला शभडवला. उमाची थाप हालगीवर पडू लागली. वातावरण थरथरू लागलां . रांगाची लाट झेप 
घेऊ लागली. थोड्या वळेापूवी लोकाांच्या हृदयावर ठसलेली बकुळा दूर झाली. बाबा लिदा बेभान होऊन 
उठून उभा राशहला. त्यानां समोर असलेल्या कुलकण्यांच्या लभतीकडां बोट करून गजवना केली. 
 

‘हाां उमा, हालगीच्या थापेनां हे लभताड पडलां च पायजे आज.’ 
 



ही भयांकर सूचना ऐकून कुलकणी आ वासून त्या आपल्या लभतीकडे पाहू लागला आशण खरोखरच 
सवव गाव उमाच्या हालगीनां दणाण ूलागला. श्रोते गुांग होऊन उमाचा तमािा पहात होते. बकुळा त्याचां सवव 
कौिल्य पारखून घेत होती. ती वैर शवसरली होती. आज प्रत्यक्ष उमा शतच्यापुढां कलेचां इांद्रधनुष्ट्य शनमाण 
करीत होता. परीके्षच्या वळेी घणाच्या घावाखाली ऐरणीत बुडणाऱ्या शहऱ्यासारखा तो शतला भासत होता. 
गांगारामानां शनर्षवकार मुद्रा केली होती. त्याच्या कपाळावरच्या आठीत हालाहलाची बरोबरी करणारा 
कलावांतातील मत्सर तळपत होता. 
 

उमानां आपली बारी सांपवली. लोक उठले. उद्याच्या झटापटीची नुसती सलामी झाली. या 
शवचाराचा आधार देऊन सुपे गावच्या लोकाांनी स्वतःची समजूत घातली, ‘आशण आपला उमाही काही कमी 
नाही, उद्या खरी लढत होणार,’ असां म्हणून उद्यावर भरांवसा टाकला. इतर गावचे लोक न्यायाधीिाच्या 
भशूमकेत होते. त्याांच्या दृष्टीनां कोणीही कमी नव्हतां. सवव लोक सकाळपयंत शवश्राांती घेण्यासाठी शनघनू गेले. 
 

दुसऱ्या शदविी सूयोदयाला गावािजेारच्या आांबराईत तमािाचा िड पडला. सकाळच्या 
आल्हाददायी वातावरणात हजारो लोक बसले होते. गांगारामची बारी उभी होती. त्यानां हास्यरसाचां वादळ 
उठवलां  होतां. श्रोते हासत होते... 
 

गांगाराम खापऱ्या चोर होऊन चोरीला शनघाला. त्याला त्या शदविी काहीच लाभ झाला नाही. तो 
िवेटी एका श्रीमांताच्या घरी गेला. त्याचवळेी त्या श्रीमांताची पत्नी एका परपुरुषाबरोबर पळून जाणार होती. 
पहाटे पळून जाण्याचा बेत त्याांनी नक्की केला होता. परांतु तो इसम येण्यापूवीच खापऱ्या चोर शतथां आला 
आशण हाच आपला शप्रयकर समजून श्रीमांत पत्नी त्याच्याकडां धावत आली. चोरानांही शप्रयकराचां सोंग करून 
शतला पळशवली. परांतु पुढां त्या स्त्रीला घोर यातना भोगाव्या लागल्या. असा तो खापऱ्या चोराचा िासव करून 
गांगारामानां रांगभरणीची सीमाच ओलाांडली आशण आपली बारी समाप्त केली. ती सीमा ओलाांडणां त्यानां 
उमाला अिक्य करून ठेवलां . तमासगीराांचा कठीण पेच घातला! 
 

उमाची बारी उभी राशहली. परांतु िासेपारध्यानां लावलेल्या सापळयात स्वतःच जाऊन अडकणारा 
उमा नव्हता! पे्रमरसाचा पशरपोष करून श्रोत्याांना पे्रमरसात बुडशवण्याची त्यानां तयारी केली. गांगारामाचा 
मागव सोडून आपला स्वतःचा शनराळा मागव धरला. त्यानां बटावाच्या वगाची सुरुवात केली. तुणतुण्याचे स्वर 
चढवले. दोन तुणतुणी कोयलाचा नाद काढू लागली. उमाच्या मुखातून उांच स्वरात बटावाची कडवी बाहेर 
पडू लागली. क्षणात उमानां श्रोत्यापुढां एक कल्पनारम्य सृष्टी उभी केली. शदल्ली िहर सुपे गावच्या आांबराईत 
अवतरलां ! श्रोते स्वतःला शवसरून त्या नव्या सृष्टीत गेले. त्या सृष्टीत बकुळाही गेली. ती त्या सृष्टीत वावरू 
लागली. ती सृष्टी उमाच्या प्रशतभेनां शनमाण केली होती. त्या दुशनयेत जन शदल्ली िहर होतां. त्या िहरात एक 
बटाव ू नावाचा देखणा, रांगेल, श्रीमांत तरुण राहात होता. त्याचे नोकरचाकर िांभर बैलाांवर माल लादून 
व्यापार करण्यासाठी अहमदनगरला गेले. त्याांनी अहमदनगरात खरेदी शवक्री केली. आशण शनघण्यापूवी ते 
सवव वाणी अांबाबाईच्या दिवनासाठी गेले. शतथां अहमदनगरची मोहना अचानक त्याांच्या दृष्टीस पडली. शतचां 
रूप पाहून वाणी बेभान झाले. त्याांनी मोहनासारखी सुांदर स्त्री कधीही पाशहली नव्हती. मोहनाचा पती 
दूरदेिी स्वारीवर गेला होता. ती एकटीच घरी होती. ती तारुण्यानां रसरसली होती. शतनां त्या वाण्याांना 
वडेच लावलां . 
 



अिा त्या मोहनाची मूती हृदयात घेऊन ते वाणी शदल्लीत परत आले. त्याांनी बटावापढुां मोहनाच्या 
रूपाची तारीि केली. आशण शजची ख्याची शदल्लीपयंत आली ती मोहना किी असांल, असां वाटून 
बटावालाही मोहनाचां वडे लागलां . वाटेल ते झालां  तरी मोहनाला पाहावयाची, या शनधाराने बटावनूां 
शनघण्याची तयारी केली. बटाव ूनगरास शनघाला... 
 

उमानां सत्यसृष्टी अदृश्य केली. बटाव ूवाणी, मोहना, शदल्ली याचांच शतथां अस्स्तत्व प्रस्थाशपत झालां ! 
उमाचे साथीदार वगाची कडवी मोती पेरल्याप्रमाणे पेरू लागले. उमा स्वतः बटावचू्या विेात पुढां आला 
आशण रसरांगाच्या सशरतेला महापूर येऊन बकुळाचां मन त्या महापुरात उडी घेण्यासाठी बावरलां . 
 

उमानां समोरच्या बकुळाकडां एक कटाक्ष िेकून कडवां सुरू केलां , 
 

‘शदल्लीचा बटाव झोरा बावरा । हजारात शहरा, लाखामध्ये मोहरा । चांद्र गगनात माशरतो लहरा । वय 
पांचवीस कोवळा चेहरा । िब्द जण ूत्याचा मांजुळ वारा । मस्तकी िोभे मोत्याांचा तुरा । दांडात दांडपेट्या रेिमी 
दोरा । मुखी पानाच शवडा रांगला । पायामध्ये नामी पठाणी जोडा । गोप करगुटा लिदेिाही तोडा । कडां 
सोन्याचां पशवत्र लेला ॥’ 
 

तमासगीर कलेचां मांशदर उभारू लागले. लोक स्स्थर होऊन बटाव ूपाहू लागले, आशण बकुळाच्या 
कानात शतचां मन बोलू लागलां , ‘जर आपण या बटावाची मोहना झालो असतो तर शकती छान झालां  असतां?’ 
 

परांतु गांगारामाचां मन लटपटलां  होतां. आपला कडेलोटच होत आहे असां त्याला वाटलां . त्यानां चांदू 
पाटलाकडां धाव घेतली. पाटील, कुलकणी, तेली, गुरव वगैरे मांडळी गुांग झाली होती. गांगारामानां 
पाटलाला खूण केली आशण उमाचा घोडा सजू लागला. कडवां सुरू झालां , 
 

‘अबलख घोडा सजवला छान । त्याच्यावर ठेवलां  जीन सामान । कुमाईत काळा त्याचा वान । 
खटापटा गेंद मानेवर दोन । सोनेरी सडका चार बाजूनां । मोत्याांच्या लडी शदल्या सोडून । अांकुिीरूप 
खेळशवलां  जुनां । कोयल्याच्या माळा गळयामध्ये दोन । माथ्यावर कलगी शपवळां  सोनां । चोख चाांदीचे वाळे दोन 
। नाद त्याांचा उठला । त्याच्या गळयात बोरमाळा । पांख चौखाला गोंडा िोभला । त्याने वारूला िृांगार केला 
।’ 
 

बटावाच्या घोड्याच्या पायातील वाळयाांचा नाद श्रोत्याांच्या कानात शननादू लागला. बटाव ू
मोहनाकडे शनघाला. आशण चांदू पाटील नाक िें दारून ओरडला, 
 

‘मांडळी, आता ही बारी मोडू या.’ 
 

‘न्हाय न्हाय! बटाव कडांल गेला पाशहजे!’ लोकाांनी ओरड केली. 
 

‘आता उमाचा तमािा पुरां. आता बकुळाचा सुरू व्हनार.’ आपली कुऱ्हाड वर धरून गदीतून पुढे 
येऊन तेली म्हणाला. 
 



सुपे गावच्या लोकाांनी दांगल सुरू केली. आशण पळिीकराांनी आपल्या कुऱ्हाडींना दाांडे ठोकले. 
हाणामारीला तोंड लागले. सवव लोकाांिी सुपे गाव लढू लागले. 
 

दगडाांचा वषाव होऊ लागला. ती भयांकर दांगल ओटा ओलाांडून गावात शिरली. सुपेकराांनी 
बोळाांतून मारा सुरू केला. इतर गावच्या लोकाांनी दुसरे बोळ दाबून धरले. त्या दोन्ही बोळाांच्या मध्ये 
असलेल्या चौकात भयांकर कत्तल व्हायची वळे जवळ येऊ लागली. चांदू्र पाटील ओरडत होता. 
 

‘आरां, माझी बांदूक आणा!’ 
 

त्या उग्र दांगलीत शिरून तो ज्वालामुखी िाांत करण्याची उमा शिकस्त करीत होता. त्याचे िब्द 
लोकाांच्या कानापयंत जातच नव्हते. तो पुढां पुढां सरकत होता. त्याच्या पाठोपाठ बकुळा धावत होती. ती 
आपोआप धावत होती. 
 

‘पाटील, ही बांदूक घ्या!’ गुरव ओरडला. पाटलानां बांदूक घेऊन समोरच्या लोकाांवर नेम धरला 
आशण उमा मधल्या चौकात येऊन उभा राशहला. क्षणात सवांना आियाचा धक्का बसला. तोच बकुळा 
उमाच्या पाठीिी येऊन थाांबली. उमा मोठ्याने म्हणाला, 
 

‘हा तलवारीचा तमािा थाांबवा आशण माझा तमािा पाहा!’ 
 

सवव हत्यारां खाली आली. कुऱ्हाडी धरणीवर टेकल्या. िब्दाांना वाव शमळाला. चांदू्र पाटील बांदुकीची 
नळी बाजूला करून म्हणाला, 
 

‘आमास्नी बकुळाचा तमािा पायजे.’ 
 

‘न्हाय... आदी बटाव ूपुरता झाला पायजे.’ समोरच्या बोळातून आवाज आला. आशण बकुळा पुढां 
होऊन म्हणाली, 
 

‘उमा आशण बकुळा याांचा एक तमािा होनार, उमा बटाव ूहोनार आनी मी त्याची मोहना होनार. मग 
तर झालां?’ 
 

‘मग काय दुधात साखर! आांधळां डोळांच मागतां!’ चांदू्र पाटील बांदूक खाांद्याला लावीत म्हणाला. 
 

सागराला सशरता शमळाली. दे्वषाची आग िाांत झाली. खड्गावर कलेनां मात केली. लोक िाांत 
होऊन चौकात येऊन बसले. उमाचे साथीदार येऊन पोचले. पुन्हा वातावरण शनमवळ झाले. पुन्हा सवांच्या 
मुखावर हास्य तरळू लागले. बकुळा मोहना होऊन बटावाच्या स्वागताथव सज्ज झाली. आशण उमा बटाव ू
शदल्लीस शनघाला. 
 

पुढचे कडव ेसुरू झाले – 
 



‘िाल्गुन मासी उनाळयात ऊन । घोडा लाशवल त्यानां रस्त्यानां । लागलां  पुढां भयासूर वन । गवत-
काडीची आत अडचण । दौना मारवले डोईच्या वर गेली गाांजीण । कुां दापौन्याची झाली कापण । होता 
हराळीचा चोप बाजूनां । व्याशपलां  रान खारां लिपीनां । बाभळ, बोर, लचच, जाांभळू, आांब्याचां वन । पळस, पाांगीरा 
न्यारा त्याचा वान । करांजी पान घोडा भोकरां छान । हुांबर टेंबर शपकून झाली घाण । झाडावर शपकली कवटां 
गोंदनां । कलाचे बेट भारी िोशभवान । बी त्याला येते िार शदवसानां । आल्यावर बी जातां वाळून । होतां मग 
ज्योशतषाला पावन । मूती बटावनू काठी देवाला । धाविीला वले उनाळी । कावळीची झाडावर जाळी गोड 
शदसण्याला । 
 

अनांत वनराजीनां भरलेल्या अरण्यातून उमाचा बटाव ू मोहनाकडे शनघाला होता. तमािा पुन्हा 
रांगला होता. लोकाांचा रुद्रावतार िाांत होऊन ते तमािा पहात होते. तमासगीराांनी कलेच्या शकमयेनां सवांची 
मनां भारली होती. 

 

 
  



काडीमोड 
 
शदवस उगवनू वर आला. त्याची सोनेरी शकरणां नाांदगावाकडां धावली. गावाच्या मध्यभागी असलेल्या 
देवळावरचा सोनेरी कळस झळाळला. तसा गावचा जुना गावगाडा जुन्या चाकोरीतून धडपडत शनघाला. 
माणसां उठली. त्याांची श्रमिक्ती कायवक्षम झाली. 
 

औताड्याची सखूबाई देवळात जाऊन परत पाराखाली आली तेव्हा िांकर जांगम काखेत पांचाांग 
दाबून शनघाला होता. तो सखूला पाहताच म्हणाला, 
 

‘तुझ्या मुलाची रास चाांगली आहे. या वषी त्याच्यावर ताांदूळ टाकून मोकळी हो. योग बरा आहे.’ 
 

हे ऐकून सखूला आनांद झाला. ‘करावी खटपट’, असां म्हणून ती पुढे शनघाली. तोच कोंशडबा 
डांगारना आडवा आला. त्यानांही तोच प्रश्न काढला. म्हणाला, 
 

‘प्वाराचां लगीन कर, सुनेच्या हातचां चार घास खा शन मग मर खुिाल!’ या िब्दाांनी तर सखूवर 
अमृतवषावच केला. ती हषवभशरत होऊन पुढां सटकली. आपल्या भीमाचां लग्न लवकर व्हावां, त्याची देखणी 
बायको घरी यावी, आपण शतला पहावी, या शवचारानां शतचा जीव वारांवावडी झाला – शन ह्ा वषी भीमाचां 
लग्न करायचांच, असा शतनां शनिय केला. 
 

सखूला भीमाच्या लग्नाचां वडेच लागलां  होतां. माांडव, ती सून, त्या मुांडावळया हेच शतला स्वप्नात 
येत होतां आशण रोज सनईचे गांभीर स्वर शतच्या कानात गुांजत होते. आज वीस वष ेदुःखाच्या डोंगराखाली 
शचरडलेलां  शतचां मन सुखासाठी हपापलां  होतां, चरिडत होतां – शन भीमाचां लग्न म्हणजेच आपल्या 
जीवनाचां सािल्य शन आत्म्याचां मांगल सुख अिी शतची समजूत होऊन बसली होती. 
 

ज्या शदविी सखूचा नवरा एकाएकी मेला तेव्हा शतच्यावर आकाि कोसळले होते. तेव्हा ती अवघी 
वीस वषांची होती, शन शतच्या हृदयािी दोन वषांचा भीमा होता. नखाएवढ्या मुलावर आयुष्ट्यभर वैधव्याच्या 
वणव्यात जळण्याचां खडतर कमव दैवानां शतच्या वाट्याला आणनू शदलां  होतां. या गावात शवधवा म्हणून 
जगायचां कसां शन अब्रदूार म्हणून मरायचां कसां, हा प्रश्न शतला भेडसावीत होता. 
 

आशण त्याच वळेी भाऊबांदाांनी उठावणी केली होती. लझग्याएवढां मूल आज ना उद्या मरांल शन बुडता 
शहस्सा मोकळा होईल असां सवव औताडे म्हणत होते. परांतु त्याच वळेी सखूनां जगण्याचा शनिय केला होता. 
या पोराला मरू द्यायचां नाही. हे मूल आहे तर हे गाव, हे घर, हे िते, हे सारां आहे. हे मूल मेलां  की आपण 
मरू. भीक मागावी लागेल या गावात. या घरात क्षणभरही राहता येणार नाही. या ितेावरचा हक्क क्षणात 
नाहीसा होईल शन हे भाऊबांद आपणाला हाकून देतील अिी भीती वाटून ती जगण्यासाठी धडपडत होती. 
कसांही करून जगायचां, हा एकच शवचार ती करीत होती – आशण त्या शवचारानां शतचां मन बशलष्ठ केलां  होतां. 
शन ती मनात म्हणत होती, मी मुलाला मरू देणार नाही! 
 

थोड्याच शदवसात सखू नवऱ्याचां दुःख शवसरली. भावी सुखासाठी भयांकर दुःख शतनां शगळून घेतलां  
आशण सवव िक्ती एकवटून ती जग ूलागली. 



 
दोन वषांचा भीमा पाठीिी बाांधून ती कष्टाचा डोंगर उलथू लागली, ितेाचां सवव काम करू लागली. 

ते मूल पाठीला बाांधून डोकीवर घागर घेऊन ती पाणी भरीत होती शन पाठीिी मूल बाांधून बाजाराला जात 
होती. शतला त्याचां ओझां होतांच नव्हतां. उलट आपलां  भशवतव्य आपल्या पाठीवर सुरशक्षत आहे असां 
समाधानच शतला वाटत होतां. 
 

पुढे भीमा अकरा वषांचा झाला. तो पोराांत खेळू लागला तेव्हा सखूला धडकीच भरली. कोणीतरी 
पोराला शवष घालील या भीतीनां. ती त्याला डोळयाआड होऊ देत नव्हती. आशण जर का तो नजर चुकवनू 
दूर गेला तर ती त्याला घरात आणनू बडवीत होती शन शवचारीत होती, 
 

‘बोल, जािील का?’ 
 

आशण भीमा तोंड पसरत नकाराथी मानेनां ‘नाही’ म्हणत होता. मग सखू अगशतक होऊन म्हणत 
होती, ‘मेल्या! तू आपल्या मरणानां मरिील – पण मला शकडां पडतील, नरकात जावां लागेल! हे भाऊबांद 
माझी राख करून ती कपाळाला िासून बसतील!’ असां म्हणून पुन्हा त्याला मारीत होती. 
 

नांतर ती िाांत होत होती. अगशतकता शनवळून शतच्या आईच्या हृदयात मायेचे तरांग उठत होते शन 
ती त्याला पोटािी धरून हांबरत होती. 
 

अगदी अिा तऱ्हेनां सखूनां आपल्या भीमाला रडवीत बडवीत वाढवला होता. कुां भार मनासारखी 
माती आणून ती तुडवनू लतबतो, मग त्या शचखलाचां मनाप्रमाणां गाडगां घडवतो. तसाच शतनां भीमाला 
मनासारखा घडवला होता. कडव्या शिस्तीचा रांधा शिरवनू त्याच्या मनाचे सवव खोंबार तासून गुळगुळीत 
केले होते. तो बस म्हटले की बसत होता, उठ म्हटले की उठत होता. 
 

आता भीमा वीस वषांचा तरणाबाांड गडी झाला होता. नाकीतोंडी तरतरीत शदसत होता. परांतु तो 
तासून, घोळून काढलेल्या लाकडाप्रमाणे सलां ग होता. आईच्या कडक शिस्तीत त्याच्या मनावर काळजीची 
पुटां चढली होती. तो हसताना शदसत नसे. तो िार कमी बोले. त्याच्या मनाशवरुद्ध एखादी गोष्ट घडली तर 
तो िक्त ‘भले’ एवढेच म्हणे शन चालू लागे. त्याच्या मनावरचा आईचा दरारा लकशचतही कमी झाला नव्हता. 
तो काम कर म्हणताच कामाला जुांपून घेई शन पुरां कर म्हणाव ेतेव्हाच ते पुरां करी. ‘आता शदवस मावळला. 
पुरां कर की भीमा’, असां सखूबाई म्हणताच तो शतच्याकडे मुळीच न पाहता म्हणे, 
 

‘भले! मग मघािीच न्हाय का साांगायचां?’ भीमा न बोलता, न दमता सवव ितेी करीत होता; परांतु 
तो स्वभावानां मऊ शनपजला होता. रेड्याचां बळ अांगात असून त्याच्या चेहऱ्यावर आनांद नव्हता, म्हणूनच 
सखूचा आत्मा जळत होता. पोराच्या ओसाड जीवनात आनांद िुलवण्यासाठी ती त्याच्या लग्नाच्या मागां 
लागली होती. गावोगाव लहडून नवरी पाहत होती; परांतु मनासारखी नवरी जुळत नव्हती. गोरी, देखणी, 
वयात आलेली नवरी असावी म्हणून सखू जीवाचां रान करीत होती. 
 

अखेर सखू कां टाळून गेली. चैत्र सांपत आला होता. त्याच दरम्यान पाांढरवाडीची भरैूबाची जत्रा 
आली. आशण सखू पाांढरवाडीत जाऊन भरैूबापढेु उभी राशहली. शतनां हात जोडून त्या देवाला नवस केला, 



 
‘देवा, माझ्या मुलाचां लगीन जुळू दे. म्होरच्या वसी मुलगा शन सून ह्ास्नी गाठ मारून त्येंची 

वावरजत्रा तुझ्या दरबारापातुर आणीन.’ 
 

आशण त्याच मशहन्यात भीमाचां लग्न जुळलां , पाडळीची नवरी ठरली. सूनही सखूला मनासारखीच 
शमळाली. ती मनात म्हणाली, भरैूबा खरा हाय. मला पावला. 
 

भीमाचां लग्न झालां  आशण हरणा सासरी आली. तेव्हा भीमा शन सखू याांच्या जीवनात मोठा चमत्कार 
घडला. त्याांच्या रुक्ष जीवनात मुगारा आला. शवटलेलां  भाांडां घासून स्वच्छ करावां तसा त्याांच्या सांसाराला 
उजाळा आला. सखूच्या डोळयाांचां पारणां शिटलां  आशण खडकात पाझर सापडावा तसा भीमाच्या चेहऱ्यावर 
आनांद िुलला. 
 

सखूची सून हरणा िुलानां डवरलेल्या वलेीसारखी शदसत होती. शतचा गोरा रांग, हशरणीसारखे 
डोळे, मोत्याांसारखे स्वच्छ दात, मांजुळ हसणां यानां सारा गाव तारीि करू लागला तेव्हा सखूला अांगावर 
मूठभर माांस चढल्यासारखां वाटलां . 
 

परांतु त्याच वळेी सखूला भरैूबाच्या नवसाची आठवण झाली शन एकदम शतच्यापढुां पेच शनमाण 
झाला. देवापुढे आपण काय बोललो याची ती आठवण करू लागली. जर आपण आपला िब्द पाळला नाही 
तर देव कोपेल शन पोराचा सांसार कडेला जाणार नाही, असा शवचार ती करीत होती. 
 

तेव्हा श्रावण मशहना सांपत होता. वाऱ्यात एकरूप झालेला पाऊस गावावर वषवत होता. जीवनाचां 
रूपच त्यानां बदललां  होतां. धरणी शहरवळीनां नववधूचां रूप धारण करून मुसमुसत होती. शतच्या पाटवाच्या 
पदराप्रमाणे झाडाांची पानां िडिडत होती. दारातील माांडवावर लोंबणारी शपवळी कारली शतच्या कानातील 
झुब्याांची उणीव भरून काढीत होती. त्या श्रावणानां सृष्टीचां सौंदयव शद्वगुशणत केलां  होतां. उत्साह ओसांडत 
होता. ितेकऱ्याांच्या आिा त्याांच्यासमोर िुलत होत्या. ते आता शनवाांत बसून कष्टाला येणाऱ्या िळाची वाट 
पाहत होते. 
 

भीमालाही काम नव्हतां. त्यातच हरणा घरात आली होती. त्याचा आत्मा उगीचच घरात घोटाळत 
होता. चुलीपुढे हरणाच्या हातातील चुडा खणखणताच तो बावरून हळूच आत पाहत होता. त्याच्या 
सांसाराचां सुख त्याच्या हातात वावरत होतां. 
 

परांतु याच वळेी सखूला पेच पडला होता. शतच्यापढेु भरैूबाची उग्र मूती सारखी नाचत होती. 
वावरजत्रा काढायची आहे. उष्टां िळ देवाला चालणार नाही. भीमाला आवरला पाशहजे असां शतनां ठरवलां . 
आशण एकदा भीमाला बाजूला घेऊन ती हळूच म्हणाली, 
 

‘भीमा, म्या भरैूबाला नवस केला म्हणून तुझां लगीन झालां य. तवा देवाच्या पाया पडल्यावाचून तू 
हरणाला शिव ूनगां का बोलू नगां – न्हायतर देव कोपांल.’ 
 



‘मग देवाच्या पाया कवा पडायचां?’ भीमानां शवचारलां . आशण सासूबाई बोटाांवर मशहनां मोजून 
म्हणाली, ‘ह्ो श्रावण. आता काय आठ मशहनां उरांल.’ 
 

ते ऐकून भीमा गांभीर झाला. खरवकन त्याचा चेहरा उतरला. काही बोलावां म्हणून तो चुळबूळ करू 
लागला; पण िब्द घिात येऊन थाांबले. आशण पुढे तो कधीच बोलला नव्हता. तिी त्याची लहमतच कधी 
झाली नाही. परांतु त्याच्या चेहऱ्यावरचा भाव एकदम पालटला. अखेर ‘भले!’ म्हणून तो गप्प बसला. पण 
सखूबाई शचडली. ती डोळे वटारून म्हणाली, 
 

‘शबथरू नगां. तुझ्या बऱ्यासाठीच म्हांत्ये मी. त्यो देव वांगाळ हाय. त्याला वावगां खपत नसतां. वाटुळांच 
करील त्यो.’ 
 

‘मग काय करू?’ भीमानां भीशतयुक्त स्वरात शवचारलां . आशण त्याला शवश्वासात घेत सखू म्हणाली, 
 

‘बायकूच्या अांगाला हात लाव ूनगां का बोलू-चालू नगां. शन ही गोष्ट कुणालाच साांग ूनगां.’ 
 

भीमाच्या जीवनात नुकतीच उमलणारी कळी भरैूबाच्या दराऱ्यानां एकदम करपली. आठ मशहने 
बायकोिी बोलायचां नाही, हसायचां नाही की शतला शिवायची नाही, ही आईमािव त देवाची आज्ञा ऐकून तो 
उदास झाला – शन चटकन उठून देवळात जाऊन बसला, तो रात्रीच परत आला; आशण भाकरी खाऊन 
पुन्हा परत गेला. 
 

त्या शदवसापासून पुन्हा त्या घरात कुां द वातावरण दाटलां . तरांग उठलेल्या पाण्यात रेडा शिरावा 
तसां झालां . 
 

रोज भीमा देवळात जाऊन पडत होत; आशण सकाळी परत आला की सखू त्याच्याकडे सांियानां 
पाहत होती. आई पाहत आहे म्हणून भीमा हरणाकडे पाहण्याचे टाळीत होता, शन हरणानां पाहताच आजारी 
माकडाप्रमाणे पापण्या पाडून भईु टोकरीत होता. आशण त्याचा तो अवतार पाहून हरणा बुचकळयात पडली 
होती. 
 

एकाएकी घरात झालेला हा बदल हरणाच्या लक्षात येत होता.ती मनातल्या मनात त्याचा अथव 
लावीत होती. घरात माणसां अवघी तीन. त्याांपैकी या दोन माणसाांच्या मनात कसला बेत रचला जात आहे, 
ही अिी का आवांदळी आहेत, ही हात राखून बोलतात, एकमेकाांकडे बुजऱ्या दृष्टीनां पाहतात याचा अथव 
काय – याचाच हरणा रोज शवचार करीत होती. त्या शवचारानां ती करपत होती. तीही मनात कुढत होती. 
दोन मशहने शतनां तसेच रेटले. आशण एके शदविी नवऱ्याला एकान्तात गाठून त्या घुम्या वतवनाचां कारण 
शवचारलां . 
 

परांतु त्या वळेीही भीमा काहीच न बोलता गुमान चालता झाला; आशण हरणाला त्याचा सांताप 
आला. त्या शदविी ती खूप रडली. 
 



चार मशहन्यात हरणाला त्या घरातील वातावरणाचा वीट आला. आपली काडीभर चूक नसता ही 
माणसां अिी िटकून का वागतात? याांना आपली गरजच नाही. आता या घरात राहण्यात तरी काय अथव 
आहे, असा शवचार करून ती एके शदविी कुणालाही न साांगता आपल्या माहेरी गेली; आशण भीमाची बायकू 
पळाली, असा गावभर बभ्रा झाला. जो तो सखूबाईला कारण शवचारू लागला तेव्हा मात्र सखू हादरली. ती 
कुणािीच काही बोलली नाही. 
 

हरणा गेली तेव्हा भीमाला वाईट वाटलां . तो मनात चरिडला. त्याला या वळेी लकशचत राग आला; 
पण आई आशण भरैूबा याांच्या दोन उग्र मूती त्याच्यापढेु गप्पकन आल्या शन तो गप्प बसला. दुसऱ्या शदविी 
सखूबाई भीमाला म्हणाली, 
 

‘शभम्या, आता बसू नगां. पाडळीला जाऊन आपल्या बायकूला घेऊन ये. जा बरां.’ 
 

तसा भीमा उठला आशण पाडळीची वाट चालू लागला. त्यानां एका दमात चार मलै वाट तुडवली शन 
भर दुपारी तो सासरवाडीत दाखल झाला. तेव्हा दोनि ेघराांचा तो जमाव भरवकन त्याच्याभोवती जमला शन 
त्याांनी क्षणात बाजार भरवला. गावची इरसाल, बोलकी शन िहाणी माणसां तयारीनां पुढां आली. बायका-
पोराांनी सोपा भरला आशण सवांनी शमळून भीमावर सारखा भशडमार आरांभला. ‘का म्हून पोरीला बोलत 
न्हाय? काय अनेव केला शतनां? शतच्या पाठीवर कुणी न्हाय असां वाटतां काय तुमास्नी?’ शजकडून शतकडून 
अिा ललकाऱ्या उठू लागल्या – आशण पावसात रेडा खुिाल चरतो तसा भीमा खुिाल ऐकू लागला. 
त्याला त्याचां काहीच वाटत नव्हतां. कारण त्यानां जन्मभर तसला भशडमार रात्रांशदवस ऐकला होता. 
 

लोक नाना प्रश्न शवचारीत होते. गलका सारखा वाढत होता. एकूण एक माणूस हरणाची बाजू 
घेऊन भीमाला धमक्या देत होतां. कोणी जाब शवचारीत होतां. भीमा िाांतपणे ऐकत होता. त्यानां आपला 
चेहरा भलताच मख्ख करून ठेवला होता. मूळच्या अबोल भीमाची तर त्या वळेी वाचाच बसली. 
 

परांतु हा मुळीच बोलत नाही हे त्या सवांना कळून आलां , तेव्हा त्याांना भीमाचा राग आला शन ते सवव 
हळूहळू िाांत झाले. डोळे ताांबारून सवांनी त्याांच्याकडे पाशहले तेव्हा भीमाची मुद्रा शनर्षवकार शदसत होती. 
तेव्हा म्हातारा भलताच शचडला आशण ओरडला, 
 

‘ए पाव्हण्या, तू का शकवांडा हायीस?’ 
 

‘भले! मला ऐकू येतांय की.’ भीमा हळूच उत्तरला. त्या वळेी हरणा चौकटीत येऊन ऐकू लागली. 
सवांनी नवऱ्याला वढेलेला पाहून शतला त्याची दया आली होती – पण आता ती बोलू िकत नव्हती. 
 

परांतु तो म्हातारा पुन्हा जोरदार आवाज काढून म्हणाला, ‘आमच्या पोरीचां काय चुकलां  का?’ 
 

‘न्हाय बा!’ भीमा चटकन उत्तरला, तोच दुसरा म्हातारा सरकला, ‘कुणाच्या घरीदारी जाती का?’ 
 

‘न्हाय बा!’ भीमानां तेच िब्द पुन्हा उच्चारले. 
 



‘मग तुम्ही पोरीसांगां बोलत का न्हाय?’ त्या दोन म्हाताऱ्याांनी एका सुरात शन एकदम प्रश्न केला. 
आशण भीमाच्या पुढे बाका प्रसांग येऊन ठेपला. 
 

देवाचा नवस, वावरजत्रा याांची त्याला आठवण झाली. तो चुळबूळ करू लागला. ‘चैत्रापयंत 
बायकोिी बोलू नको,’ ही गोष्ट त्याच्या नरड्यात वळवळू लागली. परांतु लगेच ‘हे कुनाला साांग ूनको’ हा 
आईचा हुकूमही त्याच्या कानात ओरडू लागला शन तो भयभीत झाला. त्यानां डोळे झाकले तोच भरैूबा शन 
आई अिा दोन उग्र मूती त्याच्यापढेु तरळू लागल्या. त्यामुळे तो पुन्हा गप्प झाला शन भईु टोकरू लागला. 
 

‘पोरीसांगां का बोलत नाही ह्चेा आमास्नी जबाब पाशहजे. हां, बोला.’ त्या म्हाताऱ्याांनी भीमाच्या पाठी 
तगादाच लावला, तेव्हा भीमा कण्हत म्हणाला, 
 

‘त्ये आईला ठावां हाय.’ 
 

‘आईला काय ठावां हाय?’ शतसरा िहाणा ओरडला, ‘त्ये आमास्नी ठावां न्हाय. तुमचां म्हणणां काय 
त्ये बोला!’ 
 

त्या शतसऱ्या िहाण्याचा तो भयानक चेहरा शन बोंदकरलेला आवाज ऐकून भीमाची पाचावर धारण 
बसली. तो कावराबावरा होऊन सववत्र पाहू लागला. ते हरणाला वाईट वाटून शतनां आईला शडवचलां , तेव्हा 
हरणाची आई म्हणाली, 
 

‘बरां, त्ये ऱ्हाऊ द्या. आता म्होरां काय करायचां ते इचारा.’ 
 

तेव्हा चौथा आवाज उठला, ‘बरां, म्होरां काय करायचां साांगा.’ 
 

‘त्ये तुम्हीच साांगा.’ भीमा केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाला. 
 

पण त्याच वळेी पशहल्या म्हाताऱ्याला एकदम चेव आला. तो मान शतरपी करून म्हणाला, 
 

‘आम्ही साांग ू– तू बायकू सोड. सोडतोस?’ 
 

‘हो, सोडतो की.’ भीमा हळूच उद्गारला, तसे सवव लोक भडकले. वातावरण तरकटले. हा उमवट, 
आडदाांड आहे असा त्याांचा पक्का समज झाला. आग्यामोहोळाप्रमाणे माणसां चवताळून उठली. ‘ह्ो दाांडगा 
हाय’, ‘द्या दणकां ’, ‘आडवाच बोलतोय’, ‘दे सोडशचठ्ठी’, असा एकच शगल्ला झाला. शकत्येकाांनी तर चढाईच 
आरांभली. शकत्येक एकमेकाांना ओढू लागले. 
 

तो सवव प्रकार पाहून भीमाचे धाब ेदणाणले. तो भयभीत होऊन पळण्याचा शवचार करू लागला. 
भीक नको पण कुत्रा आवर, अिी त्याची अवस्था झाली. 
 



घरात हरणा रडत होती. भीमा भोळा आहे हे शतला ठाऊक होतां. त्याच्यावर आलेला तो घोर प्रसांग 
पाहून शतला कापरां भरलां  होतां. 
 

भीमा ओठाांवरून जीभ शिरवीत सवांच्या तोंडाकडे पाहत होता. इतक्यात एका म्हाताऱ्यानां कुडाची 
काडी ओढून ती भीमापुढां टाकून म्हणाला, 
 

‘घे ती काडी शन दे काडीमोड, आशन जा.’ 
 

त्या दांग्यात भीमा गुदमरला होता. जा म्हणताच त्याला धीर आला. काडी मोडून आपण जाऊ 
िकतो हे लक्षात येताच त्याला आनांद झाला. त्यानां चटकन ती काडी घेऊन मोडली तसा घरात हरणानां 
हांबरडा िोडला. 
 

मग तो म्हातारा म्हणाला, ‘ही अधी काडी घेऊन जा!’ 
 

भीमाला हायसां वाटलां . त्यानां ती काडी घेऊन एकदम घर गाठलां . 
 

शदवस बुडताना तो घरी पोहोचला तेव्हा सखू त्याचीच वाट पाहत होती. पण जेव्हा तो एकटाच 
आलेला शतनां पाशहला तेव्हा ती चरकली शन म्हणाली, 
 

‘भीमा हरणा कुठाय?’ 
 

‘भले!’ भीमा वैतागून म्हणाला, ‘सारा गाव मला मारीत व्हता, मरत व्हतो!’ 
 

‘आशन रां काय?’ सखूबाईनां भयभीत होऊन शवचारलां . आशण हातातील ती काडी शतच्यापुढां टाकून 
भीमा म्हणाला, 
 

‘काडी मोडून शदली तवा सुटलो मी.’ 
 

भीमानां हरणाला काडीमोड शदली हे लक्षात येताच सखूबाई ऊर बडवीत उठली; आशण शतनां 
जोरदार बोंब ठोकली, तसा गाव थरारला आशण सखूबाईच्या घराकडे धावत आला. कोंशडबा डांगारना 
ओरडला, 
 

‘सखूबाई, काय झालां? 
 

तेव्हा हुांदके देत सखू उत्तरली, ‘भीमानां हरणाला काडीमोड शदली’ असां म्हणून ती पुन्हा रडू 
लागली. 
 

तेव्हा जांगम बोलला, ‘अग, पर का?’ 
 



तेव्हा सखूबाई म्हणाली, ‘त्या भरैूबाचां मडां गेलां ! त्येच्या नवसापाई माझी सोन्यावाणी सून गेली!’ 
असां म्हणून वावरजत्रा, नवस, भीमाला शदलेली ताकीद हे सारां शतनां लोकाांना साांशगतलां , तेव्हा लोक 
शवचारमग्न झाले. 
 

इतक्यात हरणा आशण शतचा बाप, दोघां अांगणात आली. हरणाला पाहताच सखूचा जीव भाांड्यात 
पडला. पण हरणाचा बाप कडाडला, 
 

‘माझ्या पोरीला काडीमोड देऊन जावई पळून आला त्येचां नाव काय?’ 
 

तेव्हा कोंशडबा हसला व म्हणाला, 
 

‘आवां, हतां भात कमी शन वराण िाजील हाय! म्हांजी अक्कल कमी शन िहाणपण िाजील!’ 
 

तोच सखू पुढे आली शन शतनां सवव प्रकार पाव्हण्याला साांशगतला. तेव्हा पाव्हणा एकदम हसू 
लागला. हरणा हसत होती, सखू हसत होती... सारा गाव हसत होता. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कादांबरीकार 
अण्णा भाऊ साठे 

  



कादांबरीकार अण्णा भाऊ साठे –डॉ. सजभाष सावरकर 
 
 
अण्णा भाऊ साठे याांचे चशरत्रलेखक, प्रकािक तथा सांिोधक-अभ्यासक याांच्या नोंदींवरून अण्णाांच्या 
कादांबऱ्याांची सांख्या ४० भरते; परांतु उपलब्ध झालेल्या कादांबऱ्या मात्र (पुनरावृत्ती वगळून) ३२ च आहेत. 
[(१) वारणेच्या खोऱ्यात (२) मांगला (३) शचत्रा (४) अस्ग्नशदव्य (५) वैजयन्ता (६) अलगुज (७) रानगांगा (८) चांदन (९) आवडी (१०) माकडीचा 
माळ (११) वैर (१२) गुलाम (१३) कुरूप (१४) मास्तर (१५) तारा (१६) मूती (१७) रूपा (१८) मयूरा (१९) िशकरा (२०) वारणेचा वाघ (२१) 
केवड्याचां कणीस (२२) शचखलातील कमळ (२३) आघात (२४) आग (२५) पाझर (२६) धुांद (२७) अहांकार (२८) रत्ना (२९) िुलपाखरू (३०) 
सांघषव (३१) रानबोका (३२) डोळे मोशडत राधा चाले.] त्याांच्या वैशिष्ट्ट्याांचा धावता आढावा येथे घ्यावयाचा आहे. 
 

अण्णा भाऊां च्या कादांबरीलेखनाला सन १९४८ च्या सुमारास प्रारांभ झाला. त्याकाळी त्याांचे वास्तव्य 
मुांबईत होते. तेथील कामगार चळवळी व कम्युशनस्ट पक्ष याांच्यािी सांबांध आल्याने त्याांच्यातील मूळच्या 
क्राांशतकारी सववाला जसा उजाळा शमळाला तिी त्याांच्या शवचार-लचतनालाही शनशित शदिा शमळाली. 
वाटेगाव पशरसरातल्या शनसगाची रौद्रगांभीरता, त्या पहाडी ग्रामजीवनातल्या बेगुमान अिा बलदांड पुरुषाांचे 
व कमनीय बाांध्याच्या रूपयौवनसांपन्न तरुणींचे जीवनसांघषव - सारेच त्या अशभनव दृष्टीतून सांस्काशरत होऊन 
अण्णा भाऊां च्या कथा-कादांबऱ्याांतून उतरत गेले. साांगली-सातारा-कोल्हापूर सीमाांवरील पशरसराच्या त्या 
शचत्राांतच अण्णा भाऊां मधला बांडखोर, शजद्दी पण नीशतधमी पुरुषही बेमालूमपणे शमसळून गेला आहे. 
 

सन १९४५-५० दरम्यान मराठी साशहत्यात नवकशवता-नवकथायुग अवतरून गाडगीळ, गोखले, 
भाव,े माडगूळकर आदींचे नवकथालेखन भरात येऊ लागले होते. पूववकालीन कथा-कादांबऱ्याांची लटगल 
करीत करीत या ‘नव’ युगातील कथाकादांबरी पुन्हा आपला सांसार वगेळया पद्धतीने (पण त्याच पाांढरपेिी 
दालनात!) माांडू लागली होती. पारांपशरक भारतीय साशहत्यिास्त्र व पािात्त्य साशहत्य याांच्या प्रभावातून 
नव्याने घडत गेलेली उच्चवगीय अशभरुची व मढेकराांनी डोहारून आणलेली साशहत्य-सौंदयवमूल्ये याांच्या 
बऱ्यावाईट सांकरातून साशहत्याचे आस्वादन व आकलन हे पाांढरपेिाांच्या दुशनयेत वशहवाटीनुसार सुरूच 
होते. अिातच अण्णा भाऊां च्या कथा-कादांबऱ्या प्रशसद्ध होऊ लागल्या व त्याांतील नव ेकोरे शवषय, अस्पर्षित 
जीवनस्तर आशण अशभनव जीवनदृष्टी याांनी केवळ प्रस्थाशपत अशभरुचीला लकवा रूढ साशहत्यमूल्याांनाच 
नव्हे, तर ‘नवसाशहत्य’ दृष्टीलाही नव े आव्हान शदले. प्रारांभी हे आव्हान कोणीही िारसे गाांभीयाने घेतले 
नाही. पण जसजसे अण्णा भाऊ सातत्याने शलहीत गेले, प्रकाशित होत गेले, राजमान्यता-लोकमान्यता 
प्राप्त करीत गेले, तसतसे हे आव्हान अशधकाशधक शनणायक होत गेले आशण अण्णा भाऊां च्या मृत्यूनांतर 
(१९६९) तर ते मराठी साशहत्यशवश्वातील असे एक दुदवम्य वादळ ठरले ज्याचा पुढील दोन दिकाांत प्रचांड 
शवस्तार होत जाऊन क्रमाक्रमाने पारांपशरक साशहत्यमूल्ये मोडीत शनघत गेली. 
 

अण्णा भाऊां च्या कथात्म साशहत्यातील पशरसर, त्याांचे घनघोर शनसगवसाशन्नध्य व त्यावरचा ग्रामीण-
पहाडी जीवनस्तर हे अत्यांत वैशिष्ट्ट्यपूणव असून जीवनशचत्रणाचा कालखांड स्वातांत्रयपूवव आहे. 
तमािा/वाघ्यामुरळी याांसारख्या शवपरीत सामाशजक प्रथा, शभकाऱ्याांची भटकी पाले, दऱ्याखोऱ्याांतील 
दरोडेखोर-बांडखोर नायक, गावगाडा, पोलीसचौकी, तुरुां ग याांचे अनुभवपूत अांतरांगदिवन आशण 
महानगरीय झोपडपट्टी पशरसर, गुन्हेगार वस्त्या व त्याांमधील मानवी जीवनाची शवकृत-भयावह दिवने – हे 
सारेच घटक आधुशनक मराठी साशहत्याची कक्षा रुां दावण्यास व साशहत्यदृष्टीची व्यापकता वाढशवण्यास 
कारणीभतू झाले आहेत. ‘स्थायी पाप, स्थायी क्रौयव, स्थायी वासना व शवकृती हीसुद्धा जनजीवनाचीच 
अपशरहायव अांगे आहेत ही जाणीव तुरुां गाांमधील अमानुष व्यस्क्तरेखा, शचरागनगरची भतुावळ व ग्रामीण 



पशरसरातील रानदाांडगी माणसे याांना तटस्थ साक्षीभतू दृष्टीने शचतारत – अण्णा भाऊां नी मराठी साशहत्य 
शचरस्थायी केलेले आहे. 
 

अण्णा भाऊां च्या कथात्म साशहत्यातून उमटून शदसणारी सत्त ूभोसला, िशकरा, शनळू माांग, सावळा, 
नरसू, राम ू म्हारुगडा, लहदुराव आदी पाते्र ‘जननायक’ म्हणून सववत्र मान्य होणारी अिीच असली तरी 
मांजुळा, रांगू, आबी, िुला – अिा जननाशयकाांचे दिवन ही मात्र अण्णा भाऊां ची खास अिी उपलब्धी आहे. 
िीलरक्षणासाठी मराठमोळया स्त्रीने धारण केलेले मशहषासुरमर्षदनीचेच हे वास्तव असे रूप होय. 
 

अण्णा भाऊां नी माक्सववादी पे्ररणेतूनच शलशहण्यास प्रारांभ केला असला तरी एतदे्दिीय साांस्कृशतक 
परांपरा मात्र त्याांनी पूणवतः नाकारली नाही. [“अखेर ज्ञानेिाची, तुकयाची, तीन कोटी मराठी जनतेची जी मराठी भाषा, शतचां भांडार 

लुटून ‘िशकरा’ वर उधळून त्या दोन ओांजळींची िेड करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे...” (कैशियत, ‘िशकरा’)] देव, दैव आशण दैववाद 
तथा धमवपांथाांमधील भाकड कल्पना तेवढ्या नाकारून शवज्ञानदृष्टी अांगीकारलेल्या या साशहत्यकाराने 
अस्सल मराठमोळया सांस्कृतीचे सांशचतच आपल्या कादांबरी-लेखनाद्वारे अशभव्यक्त केल्याचे शदसून येते. 
इतकेच नव्हे तर प्राप्त काळ व पशरसर याांची शवकृत बैठक बदलशवण्याचा प्रयत्न साशहत्याद्वारे करीत 
असताना प्रचारात्मतेप्रमाणेच कलात्मतेचीही बूज राखून जनजीवन समृद्धीची स्तोते्रही त्याांनी गाशयली. अिा 
प्रकारे शवचार व भाषा याांची साांगड घालून वाङ्मयामधून जनजीवनमूल्ये अशभव्यक्त केल्यामुळे ते 
जनसामान्याांचे िाहीर-कलावांत बनले. जनआांदोलन आशण वाङ्मय याांच्यामधील द्वांद्व अनुभवताना अण्णा 
भाऊां ना ऐशतहाशसक द्वांद्वात्मकतेच्या माक्सववादी दिवनाची जिी जोड शमळाली तिीच लोकपरांपराांची सांशचत 
ठेव आशण तमािा के्षत्रातील अनुभवाांची जोडही त्याांना शमळाली व या सवांच्या एकशत्रत प्रभावाखाली अण्णा 
भाऊां ची कादांबरी आकारास आली. 
 

अण्णा भाऊां नी वास्तवानुभतूीला सदैव कल्पनारम्यतेहून वरचे मानले व त्या अनुभतूीस 
सहानुभतूीची जोड देत स्वतःच्या असामान्य प्रशतभाबळाने साशहत्यप्राांती जनजीवनदिवन घडशवण्याचा 
प्रामाशणक प्रयत्न केला. त्यामुळे हशरभाऊ आपटे याांच्यानांतर व्यापक वास्तवाची सातत्याने कलापूणव 
अशभव्यक्ती करणारे लेखक म्हणजे अण्णा भाऊ साठे हेच होत – असे अभ्यासाअन्ती मान्य कराव ेलागते. 
अथात प्रस्थाशपताांचे पूववग्रह व वगीय अशभरुची हे त्या मान्यतेच्या मागातील अडसर आहेत. 
 

अण्णा भाऊ साठे याांच्या कादांबरीलेखनाच्या प्रारांभकाळी मराठी साशहत्यात ग्रामीण, प्रादेशिक, 
माक्सववादी, स्त्रीवादी – अिा समाजाशभमुख पे्ररणा धारण करणाऱ्या तुरळक कादांबऱ्याांची नोंद असली तरी 
प्रमुख प्रवाह हा िडके-खाांडेकर-माडखोलकर-कवठेकर-बेडेकर-मढेकर या मागे शवकशसत होत आलेल्या 
अशभजनवादी कादांबऱ्याांचाच मानला जातो. नाही म्हणायला माडगूळकर-दाण्डेकर याांच्या कादांबऱ्या 
मध्यमवगीय जाणीवाांमधून ग्रामीण वास्तवाचे दिवन घडव ूपाहणाऱ्या होत्या. तसे पाहता भा. शव. वरेरकर, 
श्री. म. माटे, शवभावरी शिरूरकर याांच्या कादांबऱ्याांमधून उपेशक्षताांच्या जीवनाचे स्पष्ट-असपष्ट हुांकारही 
िब्दबद्ध होत आले होतेच; परन्तु अण्णा भाऊ साठे याांनी ज्या सातत्याने, शनकराने व शनणायक रीतीने 
उपेशक्षताांचे जीवनसत्य त्याांच्या कादांबऱ्याांमधून रांगशवले/गौरशवले त्याला तोड नाही. ‘िशकरा’, ‘माकडीचा 
माळ’, ‘शचखलातील कमळ’, ‘वारणेचा वाघ’ – या कादांबऱ्या याची शनशित साक्ष देतील. 
 

जनशनष्ठेच्या सूत्रानुरोधाने िोध घेऊ गेल्यास अण्णा भाऊां च्या कादांबरीशवश्वाची काही ठळक 
वैशिष्टये हाती लागतात – एक म्हणजे, पशरसरशवशिष्ट ग्रामीण वातावरण व दऱ्याखोऱ्या याांच्या पाश्ववभमूीवर 



त्याांच्या बहुसांख्य कादांबऱ्या उभारल्या गेल्या असून उववशरत िहरी वातावरणातील त्याांच्या कादांबऱ्या प्रायः 
झोपडपट्टी वा कामगारवस्त्याांच्या पाश्ववभमूीवर उभ्या आहेत. दुसरे, या कादांबऱ्याांपैकी जनसामान्याांच्या 
स्वातांत्रयलढ्याचा शवषय हा ‘वारणेच्या खोऱ्यात’, ‘मांगला’, ‘मास्तर’, ‘वारणेचा वाघ’ आशण ‘िशकरा’ 
याांमधून माांडण्यात आला असून त्याखालोखाल महववाचे (सामाशजक अशरष्टशनवारणाचे, शस्त्रयाांच्या 
कुचांबणेचे, पे्रमप्रणयाचे) सांघषवप्रसांग हे प्रत्येकी शकमान डझनभर तरी कादांबऱ्याांमध्ये आलेले आहेत. भटक्या 
शवस्थाशपत समाजगटाची दैना दाखशवणारी ‘माकडीचा माळ’, कामगार अबलाांची ससेहोलपट दाखशवणारी 
‘चांदन’, वाघ्यामुरळी प्रथेवर प्रकाि टाकणारी ‘शचखलातील कमळ’, तमािाजीवनावर प्रकाि टाकणारी 
‘वैजयन्ता’ व वशे्याव्यवसायास लागलेल्या अगशतक शस्त्रयाांवर प्रकाि टाकणारी ‘िुलपाखरू’ – या 
कादांबऱ्या समकालीन वाङ्मयप्रवाहाांिी नाते साांगणाऱ्या आहेत. मात्र सांघशटत कामगारलढ्याचा प्रसांग 
‘शचत्रा’ या एकमेव कादांबरीत ठळकपणे आला असून दशलत अस्स्मतेचा सुस्पष्ट व उदात्त असा हुांकारसुद्धा 
‘िशकरा’ या एकमेव कादांबरीत ठळकपणे उमटून आला आहे. 
 

अण्णा भाऊ साठे याांच्या एकां दर ३२ उपलब्ध कादांबऱ्याांपैकी डझनभर तरी कादांबऱ्या अिा आहेत 
ज्याांमध्ये आिय व आकृशतबांध हे एकजीव झाले आहेत. अिा यिस्वी कलाकृतींची प्रतवारी ही त्याांनी 
जनसांस्कृतीला देऊ केलेल्या समृद्धीच्या शनकषावर पुढीलप्रमाणे लावता येईल – १) वारणेच्या खोऱ्यात, 
२) वारणेचा वाघ, ३) िशकरा, ४) अस्ग्नशदव्य, ५) शचत्रा, ६) आघात, ७) आवडी, ८) रत्ना, ९) चांदा, १०) 
रानगांगा, ११) िुलपाखरू व १२) वैजयन्ता. 
 

अण्णा भाऊां चे कादांबरीशवश्व हे जनजीवनशनष्ठ दृष्टीतून सुखदुःख, आिा-आकाांक्षा, ईषा-सांघषव, 
आदिव-अधःपात – या साऱ्याांचे व्यापक दिवन घडशवणारे असे शजवांत, गशतिील शवश्व आहे. या शवश्वामागची 
(मानवी जीवनश्रेयाचा वधे घेणारी) अन्वषेकदृष्टी ही जनशनष्ठ साशहत्यदृष्टी असून शतला समाजपशरवतवनाची 
शवलक्षण आस लागलेली आहे. व्यापक मराठी जनतेच्या ग्रामीण, दशलत, स्त्रीजन, गुन्हेगार – या 
अधःस्तराच्या जीवनदिवनाचे लेणे अण्णा भाऊां नी या कादांबऱ्याांच्या रूपाने मराठीच्या साशहत्यशवश्वाला 
बहाल केले आहे. या अधःस्तरीय जनजीवनाची शचते्र शनष्ठापूववक तन्मयतेने रेखाटताना अण्णा भाऊां नी 
पारांपशरक भारतीय साशहत्यिास्त्र, पािावय साशहत्यिास्त्र लकवा समकालीन रूपशनष्ठ सौंदयविास्त्र याांपैकी 
कोणाचाही बांशदवास न पत्करता मानवशनष्ठेच्या धु्रवताऱ्याला साक्षी ठेवनू या कादांबरीशवश्वाची शनर्षमती 
केलेली आहे. केवळ सखोल व व्यापक जनशनष्ठा उरी बाळगून जनजीवनातील नव ेशजव्हाळयाचे शवषय, नव े
सांघषव व नवी आव्हाने जागरूकपणे रूपबद्ध करीत ‘समाजपशरवतवनाचे अमोघ साधन – म्हणून मोठ्या ईषनेे 
अण्णा भाऊां नी ही साशहत्यरूपे घडशवली आहेत. स्वतःच्या शनष्ठाांचा तडजोडिून्य आग्रह धरून अण्णा 
भाऊां नी स्वतःच्या राजकीय मताांचा शहशररीने प्रचार करण्यासाठी / प्रशतपक्षावर टीका करण्यासाठीही 
साशहत्यकृतींना ‘वापरून घेतले’, त्यामुळे तेवढ्यापुरती तरी त्याांची आवाहकता मयाशदत/िबशलत झाली. 
प्रचांड आवाक्याच्या या साशहस्त्यकाला आयुष्ट्याच्या सांध्याकाळी तवविून्य-रांजनवादी अिा शनकृष्ट 
कादांबऱ्याांवर आपली सारी साशहस्त्यक कौिल्ये पणास लावण्याची नामुष्ट्कीही स्वीकारावी लागली हे शविषे. 
शवशिष्ट शवचारप्रणाली वा पांथपक्ष प्रचारासाठी लेखणीचे सामथ्यव वापरण्याचा अट्टाहास काय लकवा 
जनशनष्ठेिी िारकत घेऊन व्यावसाशयक दृष्टीने कलासामथ्यव वापरणे काय, – दोन्ही सारखेच गहवणीय 
होत. दुदैवाने अण्णा भाऊां च्या वाट्याला दोन्ही अशतरेक आलेले शदसतात. 
 

अण्णा भाऊां ची भाषा प्रसन्न, नेमकी, नेटकी व सांवदेनगभव असून अशभजाततेबरोबरच स्वच्छांदतेच्या 
स्पिाने आशण प्रमाणभाषेबरोबरच लोकभाषेच्या मोडणीने ती लवचीक व समदृ्ध झाली आहे. शनवदेन आशण 



सांभाषण याांमधील सांतुलन साधत ती प्रसांग व व्यस्क्तत्वाांची मनोहारी गुांिण करीत शजवांतपणी गशतमान होत 
जाते. अण्णा भाऊां चा शनवदेक हा वाचकाच्या शजव्हाळयाच्या वाटाड्याची भशूमका शनभवीत शरक्त स्थाांनामध्ये 
लोकलकबींची रांगत भरत जातो. सवांग बोध वा रांजनाच्या पे्ररणेवर बेतलेल्या कादांबऱ्या बाजूला सारल्यास, 
त्याांच्या बहुतेक सववच कादांबऱ्याांचे आकृशतबांध हे आवाहक, सांपे्रषक व पे्ररक म्हणता येतील असे उतरले 
आहेत. जमेस असलेल्या लोककलाांच्या जडणघडणीचा स्पिव देऊन अण्णा भाऊां नी कथात्म साशहत्यात – 
शविषेतः कादांबरीत – शनवदेनाची वैशिष्ट्ट्यपूणव भाषा उपयोशजली; आियसमृद्ध असे रूपबांध घडशवले आशण 
पशरवतवनाच्या ऊमीला शक्षशतज शदले. या सवव आियाकृती जनाांना थेट आवाहन करणाऱ्या ठरल्या असून 
मनामनाांत क्राांशतकारी जाणीवा सांक्रशमत करण्याच्या कायातही त्या सिल ठरल्या आहेत. अण्णा भाऊां च्या 
कादांबरीलेखनातील या यिाचाच पशरणाम म्हणून साठोत्तरी आकार िोधू पाहणारी दशलत साशहत्यपे्ररणा ही 
पुढली दोन दिके आत्मशवश्वासपूववक मराठीच्या साशहत्यप्राांतात घोडदौड करीत आलेली शदसून येत आहे. 
 

अथात ज्वलां त जनशनष्ठा व पशरवतवनाची दुदवम्य आांतशरक तळमळ यातून उपलब्ध साधनसामग्रीच्या 
बळावर अण्णा भाऊां नी मराठी कादांबरी वाङ्मयाची जी शनर्षमती केली, ती परांपराांना (अांितः) 
झुगारूनदेखील अस्सल आवाहक, सांपे्रषक व पे्ररक ठरली हे शविषे. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कादांबरी 
  



लचत्रा 
 
 

१ 
 
सूयव उगवनू कासराभर वर आला होता. वारणा नदीचा खोरा उजाळला होता. सववत्र आल्हाद देणारे वारे 
शभरशभरत होते. सववत्र गार झाडी सुांदर शदसत होती. ती आज सकाळच्या शनमवळ वातावरणात खुलली 
होती. शजकडे शतकडे आनांदीआनांद वाटत होता. पाखरे शचवशचवत उडत होती. कावळे ओरडत होते. 
राघूांचे कळप उडत दूर जात होते. कुपाटीवरच्या शचमण्या आपली शचमुकली डोकी नाचवीत होत्या. समोर 
पन्हाळगड शनिल खडा होता. त्याची भव्य आकृती त्या खोऱ्यात आपले श्रेष्ठत्व गाजवीत होती. गडावरची 
घरे शदसत नव्हती. धुराने झाकली होती. 
 

पन्हाळयावरून गडबडत आलेला ओढा सातव्याला वळसा घालून सातव ेगावापासून दोन मलैाांवर 
जवळच वारणा नदीत लवांडत होता. 
 

सातव े गावापासून जवळच गावपाणवठा होता. त्याच्या दुतिा शहरवळ शन शहरवी झाडी शदसत 
होती. जवळच सातव े गाव गप्पशचप्प खडे होते. आज सकाळी पाणवठ्याला लोकाांची गदी झाली होती. 
पुरुष कावडी घेऊन जात होते. त्याांच्या कावडीचे करकरणे त्याांच्या चालण्याच्या ठेक्यावर तालबद्ध चालू 
होते. शस्त्रया आपल्या घागरी भरून जात होत्या. झऱ्याच्या सभोवती गदी झाली होती. शचत्रा उभी होती. 
शतला घरी जाण्याची घाई झाली होती. 
 

शचत्राचा सासूसासरा वृद्ध अवस्थेत मरायला टेकलेले होते. ते शतची वाट पाहत होते, आशण शतचा 
नवराही आज पांधरा शदवस भयांकर स्स्थतीत पडून होता. त्यामुळे ती शखन्न होऊन उभी होती. शतचा चेहरा 
उदास शदसत होता. जण ूजन्मात शतला कधीच आनांद माहीत नव्हता. 
 

शचत्रा आपल्या आईच्या पोटात होती तेव्हा शतचे वडील मरण पावले. मग शतच्या आईनां–
सखुबाईने–आपली मुलगी सोना शहला कडेवर घेऊन माहेरची वाट धरली. शबन धन्याचे, शबन अन्नाचे, 
दाशरद्र्यात तडिडत राहण्यापेक्षा माहेरी आपल्या भावाकडे जाऊनच राहाव,े शतथेच कोणाकडे तरी 
दळणकाांडण करून जगाव,े छोटी सोना मोठी होईपयंत आशण आपल्या पोटातील बाळ जन्मेपयंत आपण 
माहेरीच राहून शदवस काढाव,े नाही तरी ते आपले जन्मगाव आहे, शतथे आपला भाऊ आहे, तो आपणाला 
दूर लोटणार नाही, असा शवचार करून सखूबाई पारगावला आली. 
 

पारगावकर कृष्ट्णा म्हणजे मोठा असामी होता. त्याच्या दोन बायका. सहा पोरां. ढोरां, गुरां, मोठा 
प्रपांच. त्यातच त्याची बहीण सखुबाई आली. काही शदवस एकत्रच सवव जण राशहले. पण पुढे जमेना. मग 
घरासमोरच एक सपार बाांधून शदले आशण सखुबाई त्या सपरातच राहू लागली. 
 

त्या सपरातच बाळांतीण झाली. शतला मुलगी झाली. लोक शतला शचत्रा म्हणून हाका मारू लागले. 
कारण ती मुलगी एखाद्या सुांदर शचत्रासारखी देखणी शदसे. शतचे नावच शचत्रा पडले. 
 



पुढे सोना आशण शचत्रा एकीपाठी एक अिा वाढू लागल्या. शदवसापाठी शदवस जाऊ लागले. 
सखुबाई दोन मुली घरात ठेवनू लोकाांचा रोजगार करू लागली. कुणाचे दळण, कुणाचे घर सारवाव,े 
कुणाच्या ितेात भाांगलाव,े जे शमळेल ते काम करून ती मुलींना घासभर अन्न देऊ लागली. परांतु एकटीच्या 
मजुरीने तीन पोटे भरणे कठीण होत होते. दोन मुली अन्न अन्न करून सखुबाईला हैराण करू लागल्या. ती 
वैतागून गेली, शतने िवेटी भावाला साांशगतले : “मला ह्ा दोन पोरींना पोसणां कठीण झालांय. मला हात 
लाव.” 
 

काही शदवस कृष्ट्णाने शतला मदत केली. पण तो तरी काय करणार? तो स्वतः कधीच काम करीत 
नसे. त्याच्या दोन बायका राबराबनू त्याला आशण सहा मुलाांना पोसत होत्या. आपला नवरा ऐतोबा बसून 
खातो तो खातो, वर बशहणीलाही देतो, हे जेव्हा त्याांच्या लक्षात आले तेव्हा त्या शपसाळल्या, आशण घरात 
हमरीतुमरी सुरू झाली. 
 

सखुबाई दोन पोरींवर राांडपण घालू लागली. परांतु शतची मेहनत तीन पोटाांना अपुरी पडून त्याांचे 
हाल होऊ लागले. एकटीने शमळवनू शमळवायचे तरी शकती? स्वतःचे धडूत कापड, मुलींना झगा-परकर, 
तेलपाणी, आशण पोटाला अन्न. ती हैराण झाली. घरात नाचारपण नाच ू लागले. कापडाची गाठ पडणे 
कठीण झाले. पोरीनी मातीत धुरळयात लोळत बसण्यापरास त्याांनी िाळेत जाऊन बसाव ेम्हणून सखुबाईने 
सोनाला आशण शचत्राला िाळेच घातले आशण आपण मजुरी करू लागली. 
 

आठ वषांची सोना आशण चार वषांची शचत्रा िाळेच्या येरझारा घालीत होत्या. सखुबाई कष्टाचे 
डोंगर उलथीत होती. आशण शदवस येत होते आशण जात होते. 
 

शदवस जात होते. मशहने जात होते. वषे जात होती. सोना वयात आली. ती केळीच्या कोंबाप्रमाणे 
रसरसली. लोक शतच्याकडे पाहत राहू लागले. आशण शचत्राही तारुण्याच्या चौकटीत उभी होती. सोनाचे 
आशण शचत्राचे तारुण्य त्या दाशरद्र्याच्या खाईतही िुलत होते. 
 

आशण सखुबाई दुःखाच्या वणव्यात सापडली होती. ती शचत्राच्या जन्मापासून आज अठरा वषे कष्ट 
करीत होती. आता शतला कष्ट करणे जड जात होते. ती मधून मधून आजारी होत होती. शतला दमा लागला 
होता. ती िशचत, बरे वाटले तर, रोजगाराला जात होती. वृद्धापकाळामुळे शतच्यावर शनरशनराळे रोग झट्या 
घालीत होते. म्हणून पोटाची सवव जबाबदारी सोनावर आशण शचत्रावर येऊन पडली होती. 
 

आता त्या बशहणी लोकाांचा दळाकाांडा करीत होत्या. त्याांचे तारुण्य, सुांदरता, दाशरद्र्याच्या 
चाकाखाली चेंगरली जात होती. आशण गावगुांड तर त्याांच्या मागे हात धुऊनच लागले होते. बशहरी ससाणा 
शचमणीवर झडप घालण्याची वाट पाहतो तसे ते सोनावर झडप घालण्याची वाट पाहत होते. रोज कुरापती, 
घालून पाडून बोलणे, डोळे शमचकावणे, हे चालू झाले होते. 
 

आशण आळीतील लोक सखुबाईला दोष देत होते. “काय बाई! पोरींची उमर जळू लागली. त्याांच्या 
तोंडाकडां बघवांना. पोरींना तट् करून नजर लागांल. अिा पोरींस्नी शहनां न्हाय का कुठांतरी देऊन टाकावां? 
माणूस खात्या गवाणीला जनावर बाांधतां तसां एकादी चाांगली जागा बघून जर ह्ा सखुबाईनां पोरी शदल्या तर 
काय होईल? जातील एकाद्या शदसी कुनाचा करी हात धरून तवाच डोळां  उघडतील शहचे. तांवर आपलां  



शतला दोन गडी राबायला सापडल्यात झालां !” असे लोक काय वाटेल ते बोलत होते. सखुबाईला हे कळत 
होते. आशण तीही मनात झुरत होती. मुलींची लग्ने व्हावी, त्याांनी सुखात नाांदाव,े त्याांना मुलेबाळे व्हावी, 
असे शतला िार िार वाटत होते. आपल्या तरण्याताठ्या पोरी रातइांदारच्या कामाला जात्यात, कुणी तरी 
हात धरील, आपली अब्र ूजाईल, जन्मभर शमळवलेली अब्र ूमातीत शमसळेल, असे शतला वाटत होते. पण 
वाटून काय करायचे? शतचे कुणीच कते माणूस नव्हते. येऊन जाऊन कृष्ट्णाच कता माणूस. परांतु अलीकडे 
त्याचा मोठेपणा शिगेला पोहोचला होता. त्याची दोन पोरे कती झाली होती. त्याला पैिाअडक्याकडून 
बरीच ऊब आली होती. पानाचे तोबरे चघळत साऱ्या गावाची उचापत करीत बसण्यापलीकडे त्याला काम 
नव्हते. तो आता सखुबाईच्या भानगडीत मुळीच लक्ष घालीत नव्हता. “अरां कृष्ट्णा, ह्ा पोरी वयात आल्या 
आता. कुठां तरी जागा बघून देऊन टाक मदा!” आळीतील िजेारी त्याला म्हणत, तेव्हा तो म्हणे, 
“माणसानां जळांल तसां तापावां. मी काय करू? माझ्याच डोस्क्यावरचां ओझां माझ्या मानांत बसलां य, आनी 
दुसरां कुठां घेऊ?” 
 

कृष्ट्णाने पुष्ट्कळ शदवस अिी उडवाउडवी केली. तो सखुबाईवर शचडला होता. सखूने लोकाांचा 
रोजगार करण्यापेक्षा आपल्या घरात काम कराव,े दोन पोरींनी आपले पाणी भराव,े त्याांनी आपले ऐकाव,े 
आपण साांग ूतसे वागाव,े असे त्याला वाटत होते. लवकरच सखू पार शचखलात रुतेल तेव्हाच ती आपले 
ऐकेल; तेव्हाच त्या दोन पोरी आपले ऐकतील. म्हणून तो सखू सांकटात सापडण्याची वाट पाहात होता. 
 

एकदा त्याची आशण गोंदाची गाठ पडली. “काय शकस्ना! बरां हाय न्हवां?” गोंदाने शवचारले. 
 

“नाना! आता माझां लई चाांगलां  हाय.” कृष्ट्णा उत्तरला. 
 

“अरां पर त्या भनीचां काय? ती आता म्हातारी झालीया. आनी शतच्या पोरी थोरल्या झाल्यात्या. तवाां 
म्हनलां  तू काय तरी करून त्या पोरींचां धडभलां  कर.” गोंदाने सखूच्याबद्दल शवचारले. 
 

“नाना! ती माझी थोरली भन हाय. पन आज शतचां चालत न्हाय हे मला शदसतांय.” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

“हो, हो. म्हनूनच म्हनलां  कुठां तरी बरीवाईट जागा बघून त्या पोरी टाक होगडून. घाल डोकां !” 
 

“मी शदवस उगवल्यापासनां मावळतांपतूर पोरीचां लगीन जमवीन. पन ही भनच माझां ऐकां ना. मग मी 
तरी काय करू?” कृष्ट्णाने सखुबाईच्या शवरोधी तक्रार केली. 
 

“नव्हां, सखूनां काय करावां असां तुला वाटतां?” 
 

“मला वाटतां, शतनां आता माझ्या बायका-पोराांसांगां भाांडू नये. भाईरचां काम करन्यापरास आमचां 
करावां.” त्याने आपल्या पानाच्या थुांकीने ताांबड्या झालेल्या शमश्याांवर ताव देत साांगनू टाकले. 
 

“तसां न्हवां शकस्ना. तुझ्या बायकाबी काय कमी हायत्या! अरां भाांडान व्हनार. चालायचांच. 
म्हसरापसी म्हसरू बाांदलां  तर लिग मारतां. आनी ही तर बायकाांची जात. तू शतकडां बघ ूनगां मदा. कर या 



वरसी पोरींचां चाांगलां . न्हाय तर हे वरीस गेलां  की बरां न्हाय व्हनार.” गोंदा त्याला समजुतीच्या गोष्टी साांगत 
होता. 
 

“बरां तर तुम्हा समद्याांचां असां मत हाय, तर करतु मी समदां.” असे म्हणून कृष्ट्णा घराकडे गेला. 
 

सखुबाई वाकळेच्या आळयाांत खोकत बसली होती. शतचे अांग थरथरत होते. खोकल्याचे हादरे 
शतला सहन होत नव्हते. ती कण्हत होती. शचत्रा चुलीपढेु बसून आपल्या आईसाठी पाणी तापवीत होती. 
बानविीवर शदवा ढणढण होता. लोटक्याांच्या तीन उतरांडी कुडाला टेकून उभ्या होत्या. एक तडा गेलेली 
काटवट पडली होती. आशण बूड नसलेला तवा तोंड पसरून पडला होता. घरात सववत्र िुकिुकाट शदसत 
होता. सोना अजून कामावरून आली नव्हती. आई आजारी म्हणून शचत्राला घरी ठेवनू ती एकटी कामाला 
जात होती. म्हातारीने शतच्या वाटेला डोळे लावले होते. शतला चैन पडत नव्हते. सोनाला उिीर का झाला 
म्हणून ती शचत्राला पुन्हा पुन्हा प्रश्न करीत होती. आशण “येईल की आता” असे शचत्रा उत्तर देत होती. 
अांधार पडत होता. दारात कुणाची तरी पावले वाजली. सखुबाईने कान टवकारले. “कोन हाय?” शतने 
शवचारले. 
 

“मी हाय शकस्ना.” 
 

“शकस्ना, ये. अजून सोना आली न्हाय.” 
 

“एकादा गडी कामाला धाडल्यागत पोरीला रातची धाडतीयास! यील की आता.” कृष्ट्णाने 
डािरून म्हटले. 
 

“मग काय करू? माझां चालांना आता. माझां हातपाय बसलां . मग पोट कसां भरू? कुणाच्या जीवावर 
जग?ू” सखुबाईला रडू आले. 
 

“ते तुझां रडनां ऱ्हाऊ दे. मी अिापाई आलोय की आता तुझां शन तुझ्या पोरीचां करायचां काय? पोरी 
काय हेंगडमुस्क्या न्हवत्या. त्या टग्याांच्या डोळयात मुसळावानी सलू लागल्यात. आशण तू आपलां  डोळां 
झाकूनिान बघीत बसलीयास हेचां नाव काय?” 
 

“मग आता मी काय करू? मला शिरता लहडता येत न्हाय. कुठां जाऊ आशण नवरा बघ?ू तुला 
साांग,ू तर जीव बेजार झाला, तुझा डोळा उघडांना. आता काय करू साांग.” सखुबाई गयावया करीत 
म्हणाली. 
 

“मग आता म्होरां काय करायचां?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“आता काय मी साांग?ू तू माझा पाठचा भाऊ हाइस. तुला बरां शदसांल तसां कर.” सखुबाई म्हणाली. 
 



“गावात मानूस माझ्या तोंडात िणे घालतय म्हनून मी या भानगडीत पडनार हाय. अन् तू शन 
पोरींनी माझां ऐकलां  पाईजी. मी करीन त्ये मानलां  पाइजी. कबलू हाय?” कृष्ट्णानां डोळे वटारून सवाल 
केला. 
 

“शकस्ना, तू कुनी परका हाइस? माझा भाई न्हवां? मला दूर लोटू नकां . मी तुझां म्हननां मोडणार 
न्हाय. माझी दोन लेकरां, माझी अब्र,ू मी तुझ्या पायाांवर घालत्ये. तुझ्या पायाां पडत्ये. माझ्या पोरींचां बरां 
कर.” सखुबाईने पदर पसरला आशण हळूच आपले डोके टेकले. शतच्या डोळयातून अश्रू वाहत होते. शचत्राने 
अांग मुरडून आईकडे पाशहले आशण शतच्याही डोळयातून अश्रुधारा झरझरू लागल्या. 
 

“बरां तर, मग मी बघतो चार गाव आशण शचत्रीचां मी करून टाकतो. काय ग, हाइस का तयार?” 
त्याने शचत्राकडे रोखून पाहत शवचारले. शचत्राने लाजून मान खाली घातली. आशण आपल्या माांडीवर 
िाटलेले लुगडे जुळवनू उघडी माांडी झाकली. 
 

“हो, हो, कर बाबा. हे घे पदरात.” म्हातारी काकुळतीने म्हणाली. 
 

“शहतां घुांगूरबाांशदवड्यात एक नवरा हाय. त्यो बघतो.” 
 

“हो, हो. बघ.” म्हातारी आसू पुसून म्हणाली. 
 

“बरां जातू मी.” असे म्हणून कृष्ट्णा उठून बाहेर पडला. 
 

दारात वैरणीचे ओझे टाकून सोना घरात आली. सखुबाईला आनांद झाला. शचत्रा सोनाच्या जवळ 
येऊन बसली. आईचे रडवे तोंड पाहून सोनाला वाईट वाटले. 
 

“आई, अिी का झालीस?” सोनानां आईला शवचारले. 
 

“न्हाय बाळ! काय न्हाय.” 
 

“न्हाय कसां? मामा काां आला हुता?” 
 

म्हातारीने सवव काही शतला साांशगतले. नांतर त्याांनी घासभर खाऊन अांथरुणे टाकली. सखुबाई 
पडल्या पडल्या शवचार करीत होती. आज शतला बरे वाटत होते. आता सोनाचां लग्न होणार. ती नाांदून 
येणार. आता आपल्या मागची एक लचता दूर होणार. शचत्राचां काय, ती अजून लहान आहे, या वषी नाही तर 
पुढच्या वषी होईल. मग दोघींचीही लग्नां होतील. मग आपण दोघींच्याही घरी जाऊ, चारचार रोज राहू, 
मग आपल्या पाठीिी लोगलेलां  हे दशरद्रीपण नाहीसां होईल. आशण पोरींचांही चाांगलां  होईल. शदव्याच्या 
ज्योतीला देखील लाजवणारी माझ्या मुलींचीं रूपां िाटक्या लचध्याांत कुठवर दडवू? आता तसां नाही करावां 
लागणार. आपापल्या घरी जातील. मग माझ्या मागची काळजी दूर होईल, असा शवचार करीत करीत ती 
शनजली. 
 



कृष्ट्णाने नवरा पाहून सोनाचे लग्न ठरशवले. लग्नाचे शदवस आले. शतथी ठरल्या. आशण वऱ्हाड 
शनघाले. आळींतील काही माणसे, कृष्ट्णा, त्याची बायकापोरे, नवरी, आशण शचत्रा एवढी मांडळी लग्नाला 
गेली. सखूला जाता आले नाही. आपल्या मुलीचे लग्न आपण पाहाव ेअिी शतची िार इच्छा होती. परांतु 
शतच्या आजाराने घात केला. तीन शदवस ती एका जागी पडून होती. 
 

“कसलां  हे माझां निीब! जन्मात एकदा होणारां मुलीचां लग्न आपण पाहू नये! आज माझ्या सोनाला 
हळद लागली असांल. ती नव्या कपड्याांत अशत सुांदर शदसत असेल. शतला दृष्ट लागत असेल. ती लाजेनां 
लाल झाली असेल. आज काय? आज माझ्या सोनाचां लग्न! आज शतच्या कपाळी बालिग झगझगत असेल. 
त्याचे गोंडे वाऱ्यानां हलत असतील. आशण मी मात्र सोनाच्या कपाळीचां बालिग पाहू िकत नाही! आज माझी 
सोना नवरी होऊन परत येईल. आनांदात हसत हसत येईल. कधी बरां ती येईल?” असे नाना शवचार करीत 
सखू पडली होती. 
 

सोना लग्न होऊन परत आली. सखूला आनांद झाला. पांधराच शदवसात शतचा नवरा शतला 
नेण्यासाठी आला. सववत्र लोक म्हण ूलागले : “सोनाचा नवरा आला.” सोनालाही नवरा पाहावा असे वाटू 
लागले. नवरा मामाच्या घरी होता. म्हणजे कृष्ट्णाच्या घरी बैठक मारून बसला होता. 
 

दुसऱ्या शदविी शचत्राने त्याला जेवणासाठी बोलावले. तो लाजत लाजत आला. सोनाने त्याला 
लग्नात पाशहला नव्हता. ती चोरून पाहू लागली. त्याच्या टाचेपासून गुडघ्यापयंत कसले तरी औषध 
लावले होते. आशण त्याने पटक्याचा िमेला आपल्या नाकाभोवती लपेटून घेतला होता. त्याला पाहून 
सोनाच्या डोळयातून आसू टपटपले. 
 

पाहुणा जेवनू बाहेर गेला. आशण थोड्याच वळेाने गावपाटलाचा तराळा आला. 
 

“आ शकस्ना हऽऽ!” त्याने हाक मारली. 
 

“काय गा? का काय हाय?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“तुम्हाला, तुमच्या भनीला, शन नवरीला पाटील बोलावत्यात.” 
 

कृष्ट्णाचे काळीज चरकले. ही काय भानगड आहे? आम्हाांला पाटलानां का बोलावणां केलां? वगैरे 
प्रश्न तो स्वतःलाच शवचारू लागला. िवेटी ती लदडीच्या लदडी चावडीवर पोहचली. 
 

पोलीस पाटील चावडीत बसला होता. त्याने रुपायाएवढा गांधाचा शटळा लावला होता. आशण 
दाढेत तांबाकू घट्ट धरली होती. एका खाांबाला टेकून पाहुणा बसला होता. त्याला पाहून कृष्ट्णाच्या 
काळजाने उिराटी उडीच मारली. “ही काय भानगड?” तो आियाने चशकत झाला. 
 

“या शकस्नापराव.” पाटील म्हणाला. 
 

“राम राम.” कृष्ट्णा हळूच बसला. सखुबाई दूर उभी राशहली. 



 
“रामराम खरां, पन हे पावनां काय म्हनत्यात ते ऐका.” 

 
“काय म्हनत्यात ते?” कृष्ट्णानां शवचारले. 

 
“हां पावनां, करा सुरू.” पाटलाच्या तोंडातून तांबाखूची लाळ घरांगळली. पाहुणा उठून उभा 

राशहला. त्यानें नाकाभोवती लपेटून घेतलेला पटक्याचा िवेट काढला. त्याचे नाक बसले होते. 
 

“मी हाय रोगी. मला हाड्यावरन झालाय. माझां नाक सडून चाललांय. माझां पाय आदू हायती. म्या 
म्हनलां , माझ्या गरीबीला, मला सोभेल असी बायकू असावी. पन शकस्नानां मला िसवनू ही देखणी बायकू 
माझ्या गळयात बाांधली. तवाां माझां म्हननां हाय की ही इस्त्यावानी बायकू माझ्याजोगी न्हाय. माझ्या नाकाची 
घान सुटलीया. तवा माझा सपसेल राजीनामा घ्या. मला लगीन पुरां.” पाहुणा खाली बसला. 
 

“हां, बोला शकस्नापराव.” पाटील गुरगुरला. 
 

“आता काय बोलू?” कृष्ट्णा कावऱ्या बावऱ्या होऊन म्हणाला.. लोक जमा झाले. सववत्र चचा सुरू 
झाली. जो तो म्हण ूलागला : “शकस्नानां सोनाचां वाटुळां केलां ...” िवेटी गावातील चार बडी धेंडे जमवनू 
सोनाची सोडशचठ्ठी झाली. आशण पाहुण्याने मुांडासे झाकून तो चावडीवरून जो शनघाला तो सरळ आपल्या 
गावी गेला. त्याने मागची धूळ देखील पाशहली नाही. 
 

पुढे एके शदविी एक मारक्या रेडकाने धडक देऊन कृष्ट्णाचे चारीच्या चारी दात पाडून त्याच्या 
तोंडाचे बेलटे केले. आशण ते दात बसवायला स्वारी आपल्या मेहुणीकडे मुांबईला रवाना झाली. 
 

कृष्ट्णा मुांबईहून जो आला तो सोनाला नवराच बघून आला. 
 

“एकदा बरां कराया गेलो शन पोरीचां वाईट झालां . आता मातर मी शतचां बरां करनार.” असे तो म्हण ू
लागला. मुांबईत सोनाला नवरा ठरल्याचे बढाई मारीत तो शिरू लागला. सखुबाईला आड आशण शवहीर 
झाली होती. पोरीला घरी ठेवनूही बरे नव्हते आशण कृष्ट्णा जे करील ते चाांगलेच करील असा शवश्वास 
नव्हता. परांतु िवेटी शतला दुसरा कोणाचाच आधार नव्हता. 
 

आशण एके शदविी कृष्ट्णा सोनाला घेऊन एकटाच मुांबईला गेला. आशण चार रोजात परत आला. 
येतेवळेी लुगड्याांचे लदड, सवव पोराांना कापड, स्वतःला जरीचा रुमाल, मलमलचे पांजी, जरीचे उपरणे, 
तकतकीत चपला, अगदी मरणाचे ओझे घेउन आला. 
 

आशण मग जरीचा रूमाल कपाळावर ठेवनू, गुडघ्यापयंत लाांब कोट घालून, व मलमलचे पांजी 
नेसून तो पान खात ऐटीत शिरू लागला. 
 

त्याला येऊन पाचच शदवस झाले तोच पोष्टमनने पाचि ेरुपयाांची मनीऑडवर आणून शदली. आशण 
मग सुरुवातच झाली. दर आठ शदवसाांनी मनीऑडवर येऊ लागली. गावाला आियव वाटू लागले. हे कसे 



झाले? ही पैिाची धार कोठून येते? किी येते? का येते? लोक नाना तऱ्हेचे तकव  करू लागले. आशण कृष्ट्णा 
डौलात शिरू लागला. खरेदीसाठी जशमनी शवचारू लागला. 
 

सखुबाई आशण शचत्रा त्या खोपटात होत्या. अन्नाला वस्त्राला त्या महाग झाल्या होत्या. म्हातारी 
‘सोना! सोना!’ करून तळमळत होती. 
 

कृष्ट्णाच्या मुलाने एकदा येऊन साांशगतले की, “आबा म्हनतोय, तुम्हाांला पाइजी ते मागून घ्या.” 
त्याचा अथव काय हे सखुबाईला की शचत्राला मुळीच समजले नाही. असे सहा मशहने गेले. 
 

एके शदविी छकड्यात बसून सोना आली. अांगावर तलम पातळ, पायात जरीच्या वहाणा, हातात 
सोन्याच्या बाांगड्या, कानात मोत्याच्या कुड्या, डाव्या मनगटावर पावट्याच्या डाळीएवढे घड्याळ, सवव 
नखाांना लाल रांग, काखेत इांग्रजी चालीची पसव. सहा मशहन्याांत सोना पार बदलून गेली होती. शिवाय 
िोनो, पैसाअडका, पातळाांचे ओझे. सोना खरेच एखाद्या सांस्थानी राजकुमारीसारखी आली. 
 

कृष्ट्णाची एकच धाांदल झाली. आांघोळीला पाणी, चहा कॉिी, अांडी, माांस रोज शनरशनराळी जेवणे 
होऊ लागली. कृष्ट्णाच्या बायकाांनी सोनाला तळहातावर घेतले. 
 

लेक नाांदून आली, पण सखुबाई शतच्यासाठी काहीच करू िकत नव्हती. 
 

दुसऱ्या शदविी सोना आईच्या घरी आली. तेव्हा शतने सवव काही शनरखून पाशहले. सवव वस्तू त्याच 
होत्या. काडीचाही बदल झाला नव्हता. सोनाला पाहून सखुबाईला आनांद झाला. नांतर कृष्ट्णाला सोनाने 
शवचारले : “मामा! आईला, शचत्राला, कापडां का शदली नाहीत?” 
 

“तेचां असां झालां ! मी आल्याबराबर – बायकाांनी दोनाऐवजी तीन तीन पातळां घेतली. आशन माझां 
काहीच चाललां  न्हाय.” कृष्ट्णा गयावया करून म्हणाला. 
 

“पैसां शकती शदलां  आईला?” सोनाने शवचारले. 
 

“ते बघ, पैसां कसां देनार? चोराशचलटाचां भ्या हाय न्हवां?” 
 

“आशण आईला घरासाठी शदल्याले पैसे?” सोनाने रागाने शवचारले. 
 

“ते समदां हायती. पर आता घराला सुरवात करून पाऊस सुरू झाल्यावर काय करावां?” कृष्ट्णा 
म्हणाला. 
 

“मग घर कधी बाांधनार?” 
 

“उनाळयात.” 
 



“आई उपािी मरतीया. तुम्ही शतला शकती रुपयां शदलां?” 
 

“म्या शतला साांगनू ठेवलां  की पाइजे ते माझ्याकडनां मागून घ्या. पन त्येंचा डोळाच उघडांना.” 
कृष्ट्णाने सवव जबाबदारी सखुबाईवर टाकून आपली सुटका करून घेतली. 
 

“बरां, आता पुढां मी आईच्या नावावर पैसे पाठवणार.” सोना म्हणाली. त्या बरोबर कृष्ट्णाचे काळीज 
चरकले. 
 

“नकां . नकां . पैिाचा लोभ लई वांगाळ. एकदा चोर म्हातारीच्या मानांवर पाय दील शन जाईल 
घेऊनिान.” हे कृष्ट्णाचे म्हणणे सोनालाही पटले. शिवाय मामाला दुखवनू शतचे नुकसान होणार होते ते 
दोन्हीकडचे. म्हणून ती स्तब्ध झाली. नांतर आपण उद्याच जाणार असे शतने साांशगतले. आशण हवा तेवढा 
हुांडा देऊन एकादा सुांदर मुलगा िोधून शचत्राचे लग्न करा, असेही जातेवळेी शतने साांशगतले. 
 

सोना शनघनू गेली. पुनः सखुबाई झुरत बसली. पुढे कृष्ट्णाने शचत्राचे लग्न जुळवले. आशण हुांडा, 
नवऱ्याला पोषाख, अहेर, सांबीर असे सवव शमळून आठि े रुपये सोनाकडून घेतले. आशण एके शदविी 
शचत्राचेही लग्न करून टाकले. 
 

आशण आपल्या आईला टाकून मोठ्या दुःखाने शचत्रा सासरी गेली. 
 

एका पडक्या घराच्या शढगाऱ्यात एकच लभत उभी होती. त्या लभतीच्या डोकीवर वासे ठेवनू वर 
उसाचा पाल घातलेले एक एकमाळी घर होते. आशण पडक्या लभतीतील एका देवळीत एक लामना ठेवला 
होता. दळून शझजलेले जाते, एक तवा, एक काटवट, अधे उलथने, एक ताांब्या असा सांसार सववत्र पसरला 
होता. त्याांत एक म्हातारा व एक म्हातारी खोकत बसलेली होती. हे शचत्राचे सासू-सासरा. शचत्राने 
आल्याबरोबर त्याांचे पाय धरले. 
 

“सीता साशवत्री हो, शन सोन्याचे चुडे ले!” म्हाताऱ्याने सुनेला आिीवाद शदला. आळीतील लोकाांनी 
गदी केली होती. एक इसम धावतच आला. त्याचा चेहरा उमाऱ्या घामाऱ्या झाला होता. 
 

“आबानाना! आबानाना! चांदूच्या कानात गोम शिरली.” त्याने भयांकर बातमी साांशगतली. 
 

म्हातारा आशण म्हातारी याांना रडू कोसळले. त्याांनी कोयाळ माांडला. लोक हळूहळू लागले. कुणी 
कपाळावर मारून घेऊ लागले. 
 

“पांधरा शदस न्हाय झालां  लगीन हुनिानी!” कुणी म्हणाले. “जन्मभर दुसऱ्याची चाकरी केली, 
आता कुठां त्येचां रेघांरूपांला लागनार, तर हे काय देवानां केलां !” 
 

कुणी म्हण ूलागले : “शबचाऱ्यानां कजव काढून लगीन केलां . बायकूनां घरात पाय ठेवला शन हे काय 
झालां?” सववत्र नाना तऱ्हेची कुजबजू सुरू झाली. 
 



शचत्रा भेदरलेल्या हशरणीप्रमाणे कान टवकारून ऐकत होती. हे काय चालले आहे याचा शतला 
मुळीच उलगडा होत नव्हता. आपलेही निीब अक्कासारखेच िुटके आहे की काय? शतने मनालाच प्रश्न 
केला. आपली आई रडत बसली असेल, शतला पाणी, शतला जेवण कोण देत असेल? ती कण्हत असेल, ती 
खोकत असेल. ती रडत असेल. आईला िवेटी वनवास आला. अिा शवचाराने शचत्रा तळमळत होती. 
शतच्या हृदयाची होळी पेटली होती. 
 

आशण ज्याच्या नावाने ती कुां कू लेली होती तो मािाप्रमाणे तडिडत होता, रडत होता. तो 
क्षणाक्षणाला आपले मस्तक आपटीत होता. तो आपल्या कानावर बडवीत होता, लकचाळत होता. आशण 
शचत्रा पाहत होती. 
 

म्हातारी ओरडत होती, “माझां जहाज बुडू लागलां . कुणी तरी वाचवा!” म्हणून टाहो िोडीत होती. 
 

शचत्राचा सासरा बसल्या बसल्या आपल्या जीणव छातीला बडवीत हाणून घेत होता. 
 

शचत्रा त्या आक्रोिाच्या डोहात बुडत होती. जण ू शतच्या सभोवती दुःखाचा वणवाच पेटला होता. 
जन्मल्यापासून दुःख आशण सासऱ्यात पाय ठेवल्यापासून आक्रोि. याशिवाय शतला काहीच माहीत नव्हते. 
दुःखाने जण ूशतची पाठच घेतली होती. आशण पांधरा शदवस ती रात्रांशदवस रडे ऐकत होती. आशण स्वतः रडत 
होती. शतला पाणी भरून घरी जाण्याची घाई झाली होती. शतने घागर भरली. आशण ओढ्याचे टेकड चढून 
ती वर आली. एकदम शतला आियव वाटले. “कोण मामा? आई किी आहे?” शतने थाांबून शवचारले. 
माहेराचा साांगावा, आईची खुिाली आशण आपला कता मामा आलेला पाहून शचत्राला आनांद झाला. शतच्या 
टपोऱ्या डोळयातच तो लखलखला. 
 

शतच्या चेहऱ्याकडे रोखून पाहत मामा म्हणाला : “आई खुिाल हाय. तू आशण तुझा नवरा कसा 
हाय? कालच मला कळलां , म्हनून आलूया.” 
 

“मामा! अक्काची गत तीच माझी, असां शदसतांया.” 
 

“पर मी गोम शनघतीया का न्हाय?” 
 

“नाही. ती आत, पार आत गेली.” 
 

“मग वाचायचा बेत हाय का पावन्याचा?” 
 

“मी कसां साांग?ू” शचत्रा मामािी बोलत उभी राशहली. क्षणभर ती सवव दुःख शवसरली. कुणीतरी 
आपले आले असे शतला वाटले. शतच्या डोकीवरची मातीची िुटकी घागर डगडगत होती. आशण ते शझरपते 
पाणी शचत्राच्या कपाळावरून लचचोळया नाकाच्या िेंड्यावरून टपकत होते. ते शतच्या कपाळीचे कुां कूच जण ू
धुऊन काढीत होते. कृष्ट्णा व शचत्रा बोलत बोलत घरी गेली. 
 



कृष्ट्णाला पाहताच म्हातारा म्हातारी जोरजोराने ओरडू लागली. पुन्हा त्याांनी आक्रोि माांडला. 
आपण आलो नसतो तर बरे झाले असते असेच कृष्ट्णाला वाटले. त्याला शतथे क्षणभरसुद्धा बसवनेा. आता 
आपण आजची रात्र इथे किी तरी काढायची आशण पहाटे उठून वाटेला लागायचे असे मनात म्हणून तो 
बसला. चारदोन धीराच्या गोष्टी साांग ूलागला. 
 

सांध्याकाळी नखाच्या िेंड्याने दोन तुकडे खाऊन व घोटभर पाणी शपऊन तो दारात आडवा झाला. 
देवळीत लामना शमनशमनत होता. शचत्रा लभतीला टेकून बसली होती. चांदू धडपडत पडला होता. 
म्हाताऱ्याने आपले कपाळ भईुला टेकून ठेवले होते. म्हातारी डुलक्या घेत होती. 
 

मध्यान्ह रात्र उलटून गेली होती. रातशकडे शचरशचरत होते. दूर कुठे तरी लपगळा शकलशबलत होता. 
दारात कृष्ट्णा घोरत पडला होता. सववत्र भेसूरता भासत होती. रात्र तर जण ूदीघव धापा टाकीत होती. 
 

शचत्राच्या पुढ्यात चांदूचे डोके इकडून शतकडे गडबडत होते. त्याच्याकडे पहात शचत्रा बसली होती. 
शतच्या डोळयात ताठा भरला होता. ती झोपेने गुरमळली होती. शतची मान कलां डली. शतने ती आवरून 
घेतली. शतला झटका बसला. शतला जाग आली. 
 

पुढे चांदू िाांत पडला होता. त्याची हालचाल बांद झाली होती. तो शनपशचत पडला होता. जण ूकाय 
त्याला आज पांधरा शदवसाांनांतर गोड नीज लागली होती. 
 

शचत्राने न्याहाळून पाशहले. पार पार शनरखून पाशहले. िवेटी शतने आपले डोळे पुढे नेले. 
 

“आत्या!” शचत्रा मोठ्याने ओरडली. 
 

म्हातारा म्हातारी जागी होऊन पहातात तो त्याांचा चांदू शतथे नव्हता. त्याांचा वृद्धापकाळचा आधार, 
त्याांची आांधळयाांची काठी, मोडून पडली होती. आशण पुढे वाढून ठेवलेली दुःखे त्याांना शदसू लागली. एका 
क्षणात त्याांच्या लककाळया साऱ्या खोऱ्यात धाव ूलागल्या. सारा गाव जागा झाला. कृष्ट्णा चुक्चुक् करीत 
दारात बसला. लोक जमले. सूयोदयाच्या वळेी पे्रत शतरडीवर घातले. आशण ते आकािाकडे डोळे लावनू 
शनघून गेले. 
 

सवव िजेारी पाजारी शस्त्रया जमल्या. त्याांनी म्हातारीला म्हाताऱ्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. 
आशण रीतिीर आपले काम सुरू केले. 
 

त्याांनी शचत्राच्या गळयातील मांगळसूत्र तोडले. शतच्या हातातील शहरवा लग्नचुडा िोडून टाकला. 
आशण शचत्राने कपाळीचे कुां कू पुसून टाकले. शतचे सौभाग्य सांपले. शतचे हात बुचे्च शदसू लागले शतचे कपाळ 
भकास शदसू लागले. जण ूती शतच्यावर कोसळलेल्या दुःखाची खूणच होती. 
 

चांदूला दिन करून लोक आले. 
 

कृष्ट्णा जाण्याची घाई करू लागला. 



 
“जावा खरां, पन आपली मुलगी बी घेऊन जावा. आता शतला कोन धनी हाय!” म्हातारा रडत 

म्हणाला. कृष्ट्णाला काहीच बोलता येत नव्हते. तो गप्प झाला. 
 

शचत्राने आपल्या लुगड्याचा शपळा काखेत घेतला, कोणािी, कोणािी न बोलता ती मामाच्या 
मागोमाग चालू लागली. शतने आपली दृष्टी खाली आपल्या पायात लावली होती. पांधरा शदवसाांपूवी ती याच 
वाटेवरून आनांदाने आली होती. पुढची कैक स्वप्ने बरोबर घेऊन आली होती. आपण नाांदू, आपले घर 
आपण नीट करू, आशण मग आपण आपल्या आईलाही इकडे बोलावनू घेऊ आशण दुःखाने शमळवनू सुखात 
खाऊ. असे शकत्येक शवचार ती उरािी घेऊन आली होती. परांतु आज शतची शनरािा, भयांकर शनरािा झाली 
होती. 
 

ती अश्र ूढाळीत शनघाली होती. शतने एकदाही परत पाशहले नाही. जण ूत्या गावाची शतला भीतीच 
वाटत होती. जण ूत्या शिवाराची, त्या प्रकािाची, त्या खोऱ्याची, शतला भीती वाटत होती. िक्त शतला त्या 
वाटेची भीती वाटत नव्हती. कारण ती शतला आपल्या आईच्या भेटीला घेऊन जात होती. ती वाट शतला 
आपल्या आईच्या पे्रमळ गांगेकडे नेत होती. आपल्या आईच्या मायेच्या सावलीला शनघाली होती. ते सवव 
आकाि शतच्या मस्तकावर जण ूभयांकर तापत होते. शतच्या सभोवती अांधारच अांधार पसरला होता. परांतु 
पारगावात एका पडक्या सपरात शतच्या आईच्या रूपाने एक आिाशकरण चमकत होता. म्हणूनच जण ूती 
शतकडे ओढली जात होती. आईला पाहून आठ-पांधरा शदवस झाले नसून शकत्येक वष ेझाल्यासारखे शतला 
वाटत होते. ती मामाच्या मागून धावतच होती. आपली आई मी जाताच कडकडून भेटेल, मला शमठी 
मारील, शतच्या डोळयाांतून अश्र ू येतील, ती माझ्या पाठीवरून हात शिरवील, तेवढाच आपला आनांद, 
तेवढाच आपला आधार. शचत्रा शवचाराच्या वावटळीतून आईकडे धावत होती. परांतु पुढे दुसरेच काही तरी 
वाढून ठेवले असले तर काय? या शवचाराने शतचे मन चरकले. 
 
 

२ 
 
“बने! माझां काम तू केलां स तर बरी गोष्ट हाय. न्हाय तर काम शबघडलां . शचत्री आठ शदवसात माझ्या 
हाताखाली आलीच पाइजी.” बाप्या पवार आपल्या शमिीची एक बाजू वर करून िणकाऱ्याने म्हणाला. 
बापूला सारा गाव बापू म्हणून कधीच बोलवीत नव्हता. बाप्या याच नावाने लोक त्याला बोलवीत. त्या 
बोलवण्यात कडवटपणा भरलेला होता. बाप्या सवव गावात रोगासारखा वाटत होता. त्याची लोकाांना 
भीतीच वाटे. 
 

बनी आपल्या पदराचा िवेट दाताने कुरतडत ऐकत होती. 
 

“पर म्या काय करावां म्हनतोस?” बनीने दातातील पदराच्या दोऱ्याचा तुकडा थुांकून शवचारले. 
 

“काय वाटांल ते कर. हो.” बाप्या गुरगुरत म्हणाला. 
 

“पर त्येच साांग.” बनी म्हणाली. 



 
“हे बघ, शचत्रीला कुठां तरी रानात घुलवनू घेऊन ये, म्हांजी झालां .” बाप्याने युक्ती साांशगतली. 

 
“न्हाय रां बाबा. तू जािीला पळून शन माझां वाटुळां व्हयील.” बनीने सरळ सरळ साांगनू टाकले. 

 
“अग, मी पळाय काय बायकू हाय? कवा भी पळून गेलोय का?” बाप्याने ठासून शवचारले. 

 
“हे बघ, तुझां तू बघून घे. मला न्हाय जमायचां!” बनी म्हणाली आशण शनघून गेली. 

 
बाप्याला शतचा राग आला. तो शवचार करीत गावाकडे शनघाला. 

 
बाप्या एकदा पेटत्या चुलवणात पडला आशण त्यातूनही चपळाई करून बाहेर पडला. परांतु त्याचे 

सवांग जळाले, जागोजाग आकसून गेले. परांतु तो मेला मात्र नाही. पुढे तो बरा झाला तेव्हा तो शवदु्रप शदसू 
लागला. त्याला शमिी नव्हती. त्याला भवुयाही नव्हत्या. काळया गाडग्याला कृशत्रम चुन्याचे डोळे 
काढल्याप्रमाणे त्याचे डोळे शदसत. परांतु तो हाडाने दणकट होता. त्याची सवव मुलाांना, मुलींना भीती वाटे. 
तो मात्र कोणालाही भीत नसे. त्याने शकत्येक तांटे काढले. सवव लोकाांनी त्याला मारण्याचा बेत केला. 
एकदा एका ितेकऱ्याने त्याच्या पाठीत कुऱ्हाड घातली. ती कुऱ्हाड बाप्याच्या िऱ्यात अडकून बसली. ती 
शनघालीच नाही. मग बाप्या ती तिीच घेऊन तालुक्याला गेला. येतेवळेी बरा होऊनच परत आला. 
तेव्हापासून त्याला कसा मारावा हा सवांपढेु मोठा प्रश्न पडला होता. 
 

आशण बाप्या ििेारला होता. त्यात आजकाल त्याला शचत्राचे वडे लागले होते. तो रोज शचत्राच्या 
दारातून येतजात होता. कधी उगीच दारात उभा राहात होता. त्यामुळे िजेाऱ्यापाजाऱ्याांना आियव वाटत 
होते. 
 

“बाप्या जर ह्ा शचत्राच्या पाठी लागला तर मातर पोरींच वाईट व्हईल.” असे ते म्हणत होते. शचत्रा 
सातव्याहून आल्यापासून आईला सांभाळीत होती. आता शतला बाहेरचे काम असां काही नव्हतेच. िक्त 
सकाळी सांध्याकाळी मामाच्या घरी जाऊन दाणे घ्यायचे आशण दळून जेवण करायचे. आईला पाणी द्यायचे. 
धुऊन यायचे. पाणी भरायचे. एवढीच कामे ती करीत होती. आशण सोना जरी दूर असली तरी शचत्रा 
आपल्याजवळ आहे असे समजून सखुबाईही शनधास्त होती. दोन्ही मुली एकदम गेल्यामुळे शतची कां बर 
बसलेली आता सरळ झाली होती. 
 

सोना मुांबईला गेल्यापासून कृष्ट्णाच्या घरावर पैिाचा पाऊस पडत होता. तो आठ पांधरा शदवसाला 
मुांबईची िेरी करीत होता. आशण प्रत्येक वळेी तो नव्या पोषाखात झुलत येत होता. त्याने दोन हजाराांची 
जमीन खरेदी केली होती. घरात सवव गोष्टींची भरभराट झाली होती. त्याच्या बायका बसून खात होत्या. 
आता कोणीही मजुरीवर जात नव्हते. कृष्ट्णा तर रोज मुांबईच्या मनीऑडवरची वाटच पहात बसत होता. तो 
रात्रांशदवस पैिाचा व जशमनीचा शवचार करीत होता. जरी ती सवव जमीन सोनाच्या नावाची असली तरी सोना 
काही परत येत नाही. ती आपला सांसार सोडून येणार नाही. शतला शतकडे काय कमी आहे. जे इथे आहे ते 
िवेटी आपलेच होणार. म्हातारी आज ना उद्या डोळे झाकणार. आशण शतने डोळे झाकले की मग कोण? 
शचत्रा. पण जर शचत्रालाही आपण मुांबईला नेले तर मग कोण आहे इथे? मग मात्र सवव जे काही ते आपलेच 



होणार. आशण एकट्या सोनामुळे जर आपण आज सवव गावात श्रीमांत होत आहोत तर शचत्रा मुांबईला गेल्याने 
काय होईल? कृष्ट्णा हाच प्रश्न स्वतःला शवचारीत होता. त्याला वाटत होते, जर शचत्राही मुांबईला गेली तर 
नक्कीच आपण सोन्याचीच कवले घालू, सोनाचे जे काही आहे, ते तर आपले होईलच, पण शचत्राकडूनसुद्धा 
आपली श्रीमांती वाढेल. दौलत आपल्या घरी चालत येईल. लक्ष्मी आपल्या घरी पाणी भरील. आपण या 
खोऱ्यात मोठे श्रीमांत मानले जाऊ. 
 

कृष्ट्णा अिा शवचारात असताना एकदा मुांबईला गेला. सोनाला आनांद झाला. शतने आईची 
शवचारपूस केली. 
 

“आई किी काय?” सोनाने शवचारले. 
 

“झ्याक!” कृष्ट्णाने आनांदात उत्तर शदले. 
 

“आशण माझी शचत्रा?” 
 

कृष्ट्णाने एकदम चेहरा पाडला. कपाळावर आठ्या आणल्या. दुःखी होऊन नकार दिववीत मान 
हलवीत म्हणाला : “न्हाय बरां.” 
 

“का? काय झालां  शतला?” सोनाने आतुर होऊन शवचारले. शतचे काळीज चरकले. आता हा काय 
साांगणार म्हणून ती अधािी नजरेने त्याच्याकडे पाहू लागली. 
 

“झालां शबलां  न्हाय, पन पोरीचां डोकां  शिरलां .” 
 

“काय करती ती?” 
 

“तीऽ, ती आता अब्रनूां ऱ्हाईल असां शदसांना.” 
 

“मामा! माझी शचत्रा गरीब...” सोनाला धक्काच बसून ती उद्धगारली. शतला वाईट वाटले. 
 

“सोनाबाई! मानसाची बुद्या पावलाला बदलतीया.” कृष्ट्णाने िहाणपणाने साांशगतले. 
 

“मग आता काय होणार?” सोना म्हणाली. 
 

“आता आपुन काय तरी केलां  पाइजी. न्हाय तर शचत्रा हातची जाईल.” कृष्ट्णाने सोनाला शवश्वासात 
घेऊन साांशगतले. 
 

“काय करावां म्हनता तुम्ही?” 
 

“मला वाटतां, शचत्राला हाकडांच आनावी.” कृष्ट्णा म्हणाला. 



 
“मामा! काय म्हणाता हे?” शतला पुन्हा धक्का बसला. शतने कपाळावर आठ्या आणून 

शतरस्कारयुक्त नजरेने कृष्ट्णाला शवचारले. शतच्या हृदयात कालवाकालव झाली. शतचे डोळे पाण्याने भरले. 
 

“हो! म्या म्हटलां  तेच खरां.” कृष्ट्णा आवाज चढवनू म्हणाला. 
 

“कसां?” सोनाने आियाने शवचारले. 
 

“असां. शचत्रा कुनाचायी हात धरून जाईल. मग हातचां जाईल शन तोंडचां बी जाईल.” 
 

“मग आता काय करू या?” सोनाने शवचारले. 
 

“शतला इकडां आण ूया. आपनु हातचां सोडून पळत्याच्या पाठी लाग ूनये.” कृष्ट्णा म्हणाला. आशण 
मग सोनाला काहीच बोलता आले नाही. शचत्राने परागांदा होऊन भीक मागण्यापेक्षा इथे येऊन सुखाने तरी 
खाव ेअसेच शतला वाटले. आशण म्हणून शतने मामाच्या शवचारापढेु मान तुकवली होती. 
 

कृष्ट्णा सोनाचा शवचार काढून आला होता. तो शचत्राच्या बारीक सारीक हालचालींवर लक्ष ठेवनू 
शतला पेचात पकडण्याची वाट पहात होता. 
 

सखुबाईही आनांदात होती. आता शतच्यापुढे एकच अडचण होती. ती म्हणजे शचत्राला एकादा 
चाांगला नवरा बघून शतला वाटेला लावणे आशण आपण दोघी लेकीच्या घरी उरलेले शदवस काढणे, एवढाच 
ती शवचार करीत होती. परांतु शतच्या सभोवती काय चालले आहे हे शतला मुळीच कळत नव्हते. शतचे दाशरद्र्य 
शतला ते कळू देत नव्हते. शतचे अज्ञान शतला ते शदसू देत नव्हते. शतला वाटत होते, आपण दोन मुलींवर 
हयात गुदरली. आपण अब्रनेू जगलो आशण अब्रनेूच मराव.े आपण कुणाची थुांकी ओलाांडली नाही. आता 
एका मुलीने आपले तोंड उजळ केले. असेच एवढी शचत्रा आपल्या घरी गेली आशण नाांदू लागली की मग 
कधी वाटेल तेव्हा मरण याव.े आपण तयार आहोत. 
 

पावसाचे अगदी िवेटचे शदवस होते. तो जण ूआचकेच घेत होता. मधून एकादी सर येत होती वा 
मध्येच ऊन पडत होते. सववत्र शचखल पसरला होता. त्याची शचरिाडच चालली होती. ऊन त्याला 
वाळवीत होते. आशण पाऊस त्याला पुन्हा पुन्हा शजवांत करीत होता. 
 

सकाळीच घरोघर चुली पेटल्या होत्या. लोक उठून आपापल्या उद्योगाला लागले होते. शचत्रा आज 
रोजच्याप्रमाणे सूप घेऊन कृष्ट्णाच्या घरी गेली. कृष्ट्णा चहा पीत बसला होता. त्याने शचत्राकडे भेदक दृष्टीने 
पाशहले. त्याच्या नजरेत अलीकडे शतरस्कार भरला आहे, हा आपणाला बोचेल असेच बोलतो, आपणाला 
पाहताच याच्या कपाळावर आठ्याांचे जाळेच पसरते, हे शतला जाणवत होते. त्यामुळे याच्या पुढे आपण उभे 
राहू नये, त्याच्या घराकडे जाऊ नये, एवढेच काय, पण त्याचे तोंडसुद्धा पाहू नये, असे शतला वाटत होते. 
परांतु शतला रोज देवपूजेला गेल्याप्रमाणे त्या घरला जावचे लागत होते. त्याचे रोज तोंड पहावचे लागत 
होते. जर एकादे शदविी तो गावात गेला तर त्याच्या बायका तो येईपयंत शचत्राला थाांबवीत आशण तो 



येईपयंत दळण मळण चूल सवव काही थाांबत होते. हे सवव शतला आवडत नव्हते. परांतु ते ती बोलून दाखवीत 
नव्हती. 
 

“हां, या. दाणां” कृष्ट्णा कुऱ्यात उद्गारला आशण चहा िुां कू लागला. शचत्रा मलूल, शखन्न होऊन 
स्तब्ध उभी राशहली. कृष्ट्णाने सावकाि चहा सांपवला. नांतर मापटे घेतले. दाण्याचे पोते सोडले आशण 
शचत्राच्या सुपात दाणे घातले. दाणे सुपात पडताच शचत्राने सूप उचलले व ती मुकाट्याने बाहेर शनघाली. 
शतने सुटकेचा शनःश्वास सोडला. 
 

“ए, थाांब जरा.” कृष्ट्णा मागनू गुरगुरला. ती जागच्या जागी मेख ठोकल्यासारखी उभी राशहली. 
शतचे हृदय धडधडू लागले. क्षणभर वाट पाहून ती परत शिरली. 
 

“काय मामा?” शतने भेदरून शवचारले. 
 

“काय न्हाय. ऐतां खावा, पन आबु्रनां.” तो शबथरून िुसिुसला. 
 

“म्हणजे, मला कळलां  न्हाई.” ती हळू आवाजात उद्गारली. शतच्या डोळयात दीनपणा गच्च भरला. 
हा एकेरीवर आला आहे हे शचत्राने जाणले होते. यापेक्षा थोडासुद्धा आपला अपमान आता होऊ नये असे 
शतला वाटू लागले. 
 

“कळलां  न्हाय? बरां, कळांल. मानसाला गळतां तवा कळतां” त्याने आवाज चढवनू म्हटले. 
 

शचत्राचे बोलणे बांद झाले. शतने आपले ओठ शमटून घतले. पाठ लभतीला टेकली. क्षणभर भेदरून 
डोळयाांची उघडझाप केली. “हो.” शतने गोंधळून मान हलवली. 
 

“हो तर मग जा आता.” तो ठसक्याने म्हणाला. 
 

शचत्रा गरवकन शिरली. क्षणात त्याच्या दृशष्टआड झाली. शतला त्याच्या दृष्टीचीसुध्दा भीती वाटत 
होती. 
 

शतने मान खाली घालून दाणे नीट केले. मान खाली घालून ते दळले. मान खाली घालूनच ती 
भाकरी करू लागली. पुढ्यातील शपठात शतचे आसू गळत होते. 
 

एकाएकी शचत्रा गप्प झाली आहे हे सखुबाईच्या लक्षात आले होते. शहला कोण काय बोलले? की 
कृष्ट्णा काय बोलला? काय झाले? हे काही शतला कळत नव्हते. ती शवचार करीत होती. तोच बाप्या आला. 
 

“द्या वाईच इस्तू.” त्याने आज एकदम घरात शिरून बैठकच मारली. सखुबाईला त्याचे नवल 
वाटले. तो कधीच न येणारा आज इकडे कसा आला? शतचे काळीज हलले. शचत्राने परत न पहाताच एक 
शनखारा त्याच्या रोखाने िेकला. तो घेऊन त्याने शचमटीत घातला आशण तो बाहेर पडला. 
 



“आज बाप्या कसा आला?” सखुबाई पुटपुटली. आशण “आज ह्ो बाप्या कसा आला?” कृष्ट्णा 
गजवला आशण सरळ आत येऊन सखुबाईच्या पुढे बसला. त्याचा उग्र चेहरा पाहून सखुबाईची पाचावर 
धारणा बसली. ती गोंधळून गेली. शतला काहीच सुचेना. शचत्रा घाबरली. आता हा काय बोलणार या भीतीने 
शतचे काळीज करपू लागले. 
 

“का आला कोण जाणां.” सखुबाई िाांतपणे म्हणाली. 
 

“कोण जाणां? ह् े बघ, म्हवा असल्याशिवाय मािी उडत न्हाय.” त्याने शवलक्षण हातवारे करीत 
म्हटले. 
 

“मला काही समजलां  नाही.” सखूने पुन्हा साांशगतले. 
 

“न्हाय समजायचां. पन जवा पार अब्र ू शनकालात शनघांल तवा मातर माझ्या नावानां बोंबलत 
बसिील.” तो बळेच ओरडू लागला. 
 

“अरां पर काय झालां  तरी काय, साांग की.” 
 

“ऐतां म्हमईचां पैसां येत्यात. ऐती लुगडी येत्यात. ऐतां सुपात दाणां पडत्यात. ऐतां दळून खाताय. तवा 
अब्रनूां खावा.” कृष्ट्णा धापा टाकीत बोलला. त्याचा चेहरा लालेलाल झाला. 
 

“आता मी तरी काय करू? बाप्या कधीच नाही शन आज आला.” सखू गयावया करीत म्हणाली. 
 

“हे बघ, मी डोळां  झाकून शिरत न्हाय. मी रोज बघतोय. त्यो रोज शगरक्या घेतोय. सारखा हाकडांच 
गुांगतोय.” 
 

“मग आता त्याला मी काय करू ते साांग.” सखूने शवचारले. 
 

“बाप्या कसला हाय त्ये तुला ठावां हाय का न्हाय?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“हो, मला हाय ठावां.” 
 

“मग त्यो का बरां येत असावा?” 
 

“ते मी कसां साांग?ू” 
 

“का? तेवढांच का साांगता येत न्हाय? वाईच पोरीला साांग.” तो गुरकून म्हणाला. आशण चटकन 
उठून बाहेर पडला. 
 

घरात सववत्र िाांतता पसरली. िक्त शचत्रा मुसमुसत होती. बराच वळे कोणीच बोलले नाही. 



 
“शचत्रा! बाप्या का आला?” सखूने िाांतपणे शवचारले. 

 
“आई! मी कसां साांग?ू” शचत्राचा कां ठ दाटून आला. 

 
“मग कोण साांगणार?” सखुबाईने गांभीर स्वरात शवचारले. 

 
“आई? मी तरी कसां साांग?ू” असे म्हणून ती थाांबली, शतला पुढे बोलवनेा. कुठे तरी आपला आवाज 

अडल्यासारखे शतला वाटले. शतच्या पाठीत कळ आली. ती चटकन उठली आशण सखुबाईच्या गळयात 
पडली. शतने आपल्या आईला शमठी मारली आशण मोठ्याने टाहो िोडला. शकत्येक शदवसाचे दुःखच जण ूते 
बाहेर पडले. शकत्येक शदवस शगळलेल्या अपमानाचा भडका झाला. शकत्येक शदवसाांची लाचारी ओरडतच 
जण ूबाहेर आली. 
 

शतने आईच्या गळयाची शमठी सोडून कपाळावर मारून घेतले. आशण शकतीतरी उिीर तव्यात 
तापलेली भाकरी करपून जळू लागली. 
 

“शचत्रा, आता काय होणार?” सखुबाई गशहवरून म्हणाली. शतच्या डोळयातून पाण्याच्या धारा वाहू 
लागल्या. 
 

“आता माझां शदवस भरलां .” शचत्रा वैतागून म्हणाली. 
 

“नको, नको. तसां म्हणू नको. िक्त अब्र ूसांभाळ.” सखुबाईने शचत्राला जवळ घेतले. शतचे आईचे 
शविाल अांतःकरण कळवळून आले. 
 

“आई, माझ्यावर मामा आळ घेतोय.” शचत्रा हुांदके देत म्हणाली. 
 

“घेऊ दे. पण माणसानां शजवाच्या मोलानां अब्र ूजपावी. आशण तू आपली अब्र ू त्याच मोलानां जप. 
लग्न करून घे. एवढांच कर.” सखुबाईने शतला लहान मुलाप्रमाणे पोटािी धरून साांशगतले. 
 

त्या शदविी शचत्रा शदवसभर शखन्न होती. शतला मुळी करमले नाही. शतला राहून राहून किाची तरी 
भीती वाटे. एकाएकी काळजात धस्स होई. सववत्र ओसाड शदसे. आपले जगात कोणीही नसून आपल्याला 
दारोदार भीक मागावी लागणार. आपण इथे राहून आपल्यावर कसले तरी सांकट कोसळणार असे शतला 
वाटे. तो सुपीक समृद्ध प्रदेि आपल्याला उजाड वाळवांटासारखा रखरखतो आहे असे शतला वाटे. थांड 
पावसाच्या झडी शतला उष्ट्ण कडक उन्हाच्या लहरीप्रमाणे चटके देऊ लागल्या. सारा शदवस शतने अबोल 
स्स्थतीच काढला. 
 

सांध्याकाळी जेवण झाले आशण शचत्रा व सखुबाई अांथरुणावर पडल्या होत्या. शदवा ढणढणत होता. 
शचत्रा आकािाकडे नजर लावनू शवचार करीत होती. शतचे ऊर वरखाली होत होते. आशण अशतवगेाने 
धडधड चालू झाली. शतने गळयापयंत अांगावर लपेटून मुसकटून घेतले होते. िक्त तोंडच तेवढे बाहेर होते. 



आपण आजपयंत शकती चाांगल्या वागलो! कोणीही आपणाकडे नुसती वाकडी दृष्टी करूनसुद्धा पाशहले 
नाही. आशण आता हा बाप्या खरांच इकडे रोज येतो आहे. तो उगीच कधी येणार नाही. त्याच्या मनात नक्कीच 
काही तरी आहे. आशण तेही माझ्याशवषयीच आहे. आता त्याला आपण कसे तोंड देणार? शिवाय मामाने तर 
आकािपाताळ एक करायला आताच सुरवात केली आहे. आशण जर बाप्याने आपणाला कुठां तरी गाठलां , 
जर अांगाला हात लावला, तर गावभर दांगा होईल. सवव आपली चेष्टा करतील. आपली अब्र ूजाईल. आईला 
भयांकर दुःख होईल. ती ऐकूनच जीव सोडील. मग मामा काय करील? तो तर वळेेची वाट पाहत आहे. तो 
आपले वाटोळे करील. पण बाप्याचे कोण काय करणार? त्याला कोणीही काहीच करू िकत नाही. माझ्या 
अब्रचूा कोण सूड घेणार? आपले कोण आहे? जर कुणी असते तर तो इकडे शिरकलाच नसता. शतच्या 
मनात शवचाराांची माळका सुरू झाली होती. ती सांपत नव्हती. 
 

सखुबाई मधून मधून खोकत होती. रात्र स्स्थर झाली होती. सववत्र िाांतता नाांदत होती. रातशकडे 
शचरशचरत होते. आशण मध्येच उशकरड्यात बेडक्या गोंगाट करीत होत्या. दारातील शचखल एकाएकी ‘चरव 
चरव’ करू लागला. कोणी तरी आल्याचा भास झाला. शतने कान टवकारले. ती सवव लक्ष लावनू ऐकू 
लागली. शचखलाच्या करकरण्याचा आवाज बांद झाला होता. जण ूकोणी तरी आपल्या वळचणीला आले 
आहे असे शतला वाटू लागले. ती जीव तोडून ऐकण्याची खटपट करीत होती. शतला रातशकड्याांची चीड 
आली. ते आचकत शचरकत होते. एक थाांबत होता तरी दुसरा सूर धरीत होता. 
 

सवव प्रदेि अांधारात लुप्त झाला होता. सववत्र अांधारच अांधार दाटला होता. सारे जग त्यात गडप 
झाले होते. जण ू जगात अांधाराशिवाय दुसरे काहीच नाही. परांतू अांधारालाही सीमा असते. अांधारानांतर 
प्रकाि येतो. रात्रीनांतर सूयोदय होतो. शदवस येतात शन जातात. हे सवव जगाचे शनयम शचत्रा पार शवसरून 
गेली. शतची भीतीने गाळण उडाली. शतच्या मनिक्षुांपूढे बाप्याचा करपलेला भेसूर चेहरा उभा राशहला आशण 
क्षणात कृष्ट्णाची तापट शतरस्कारयुक्त नजर शतच्यावर रोखली गेली आशण मग शतच्या कानात ‘माणसानां 
आपली अब्र ूशजवाच्या मोलानां जपावी’ हे सखुबाईचे बोल घुम ूलागले. ती हळूच आपल्या आईकडे सरकली. 
आशण शतच्या धक्क्याने सखुबाईला जाग आली. सखुबाई जागी झाली. आशण खोकू लागली. 
 

“शचत्रा, तू अजून शनजली न्हाय?” म्हातारी खोकत म्हणाली. 
 

“हां, नाही. आता जाग आली.” शचत्रा हळूच म्हणाली. 
 

सखुबाई जागी झाली. आशण बाहेर कोणाचा तरी पळण्याचा आवाज आला. शचखलात वाजणारी 
पावले दूर गेल्याचा भास झाला. सखुबाई चशकत झाली. 
 

“कोण हे पळालां ?” शतने हळूच शवचारले. 
 

“हो. कोण तरी पळालां .” शचत्राने उत्तर शदले. ती भेदरून गेली होती. तोच छपरावरून दुरून 
कोठून तरी दगड येऊ लागले. एक, दोन, तीन. सारखा वषाव सुरू झाला. हे काय होत आहे, आता काय 
होणार, याचा त्या दोघींनाही पत्ता लागेना. आता रडाव ेकी बाहेर पळाव ेकी कोणाला मदतीला बोलवाव,े 
याचा गोंधळ उडून त्या भेदरून गेल्या. सखुबाई वडे्यासारखी जमीन चाचपू लागली. ती थरथर कापू 



लागली. दगड येतच होते. सारे घर हादरत होते, चुरम खात होते. शचत्रा स्तब्ध होऊन इकडे शतकडे पाहत 
बसली. तोच म्हातारीचा थरथरता हात लागून एक उतरांड ढासळून शदव्यावर पडली. सववत्र अांधार झाला. 
 

“धावा, धावा, धावा!” सखुबाई मोठ्याने ओरडली. 
 

लोक जागे झाले. कोण खडबडून उठले. आळी जागी झाली. “आलो, आलो, आलो!” एकच 
शगल्ला झाला. उघडे बोडके लोक जे शमळेल ते घेऊन धावत सुटले. क्षणात गाव उठून बसला. 
 

“आ?ँ सखुबाई! काय झालां?” 
 

“अरां कोण शिरलां  घरात?” जो तो प्रश्न शवचारू लागला. 
 

सखुबाईच्या दारात एकच गदी झाली. परांतु काय झाले आहे हे कोणालाच समजत नव्हते. जो तो 
आपसातच शवचारीत होता : “काय झालां” आशण “कुणाला ठावां?” असा जबाब शमळत होता. घरात चोर 
शिरला की साप शिरला का आशण काही तरी झाले, कोणाला काहीच कळत नव्हते. 
 

“सरा गा म्हागां.” कृष्ट्णा कां दील घेऊन पुढे आला. 
 

शचत्रा आपल्या आईला शमठी मारून बसली होती. त्या दोघींचीही बोबडी वळली होती. 
 

“का भेदरलाया?” कृष्ट्णाने दरडावनू शवचारले. त्याला पाहून सखुबाईला धीर आला. शतने 
शनःश्वास टाकून म्हटले : “घरावर दगाड पडलां .” आशण बाहेर सववत्र चचा सुरू झाली : “दगड पडलां .” 
“सखुबाईच्या घरावर दगड पडलां .” सखुबाईने शदवा लावला. सवव लोकाांनी शचलमी भरल्या. चारचौघाांनी 
सखूला धीर शदला. सवांनाच मोठे आियव वाटले. 
 

“पण हे दगड कुणी मारलां?” एकाने प्रश्न केला. 
 

“कुनी म्हांजी? अरां त्या बाप्यानां!” एक जण उत्तरला. 
 

“तसां कसां? धरला तर चोर, न्हाय तर साव.” कोणी तरी म्हणाले. 
 

“त्ये किापाय? कालच त्येनां आमच्या बनीला आडवनू साांशगतलां .” एका ितेकऱ्याने खात्रीपूववक 
साांशगतले. 
 

“काय साांशगतले?” दुसऱ्याने सरकून शवचारले. 
 

“अरां त्यो शचत्राच्या म्हागां लागलाय.” 
 



“बाप्या शचत्राच्या म्हागां लागलाय. त्येनांच दगड मारलां .” सववत्र लोक बोलू लागले. तो िवेटचाच 
बोल बरोबर घेऊन घरोघर परतले. कृष्ट्णा बसला होता. 
 

“आता काय करायचां शकस्ना?” सखूने भीत भीत शवचारले. 
 

“आता तूच साांग काय करावां ते?” कृष्ट्णाने उलट सवाल केला. 
 

“माझी अब्र ूगेली. मला काळूखी लागली.” सखू रडत म्हणाली. 
 

“हो. ते सारां खरां. पन म्होरां काय?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“आता मला काय सुचांना. तूच साांग.” सखूबाई म्हणाली. 
 

“हे बघ, आता घाबरू नको.” कृष्ट्णाने आपलेपणाने म्हटले. 
 

शचत्राला िार नवल वाटले. या प्रकाराने मामा भडकून जाईल, आपणाला वडेेवाकडे वाटेल ते 
बोलेल, आधीच तो आपणाला रोज टोचनू बोलतो आहे, तो या गोष्टीनां िारच भडकेल. परांतु सारेच शनराळे 
झाले. शतला वाटू लागले हा माणूस जसा शदसतो तसा नसून दयाळू आहे. आशण शकती केले तरी तो आपला 
मामा आहे. त्याच्यावाचून आम्हाला तरी कोण आहे? त्यानांच तर अक्काचां बरां केलां , शतला शकती सुखात 
ठेवली आहे. शतचां पुन्य बाांधून घेतलां  आहे. शतला खात्या गवाणीला लावली आहे. म्हणून तर आज आम्ही 
बसून खात आहो. नाही तर – 
 

“मग मी काय करू?” सखुबाई गशहवरून म्हणाली. 
 

“म्या शचत्राचां बरां व्हावां म्हणां लगीन केलां . पन ते तसां झालां . आता सोनाबाईचां जसां म्या केलां  तसांच 
मी करणार हाय.” कृष्ट्णा हळू आवाजात म्हणाला आशण म्हातारीवर नजर रोखून पाहू लागला. आशण 
सखुबाईला ते ऐकून आनांद झाला. शतने चटकरून शचत्राकडे पाशहले. 
 

“हो, हो, कर बाबा एवढां. माझ्या शचत्राला लाव अन्नाला.” सखुबाई आजववनू म्हणाली. 
 

“परवा म्या सोनाला इचारलां  तवा शतनां बी कबूल केल. म्हनती आणा हाकडां शतला. एक जागा हाय 
हातां.” कृष्ट्णाने कुऱ्यात म्हणले. 
 

“हाय? जागा हाय?” सखूने आनांदून शवचारले. 
 

“हो, हो, हाय! मी काय उगाच बसलोय? नुसती सोन्यानां मढवनू शनघेल आपली शचत्रा. आशण 
येवढां हार हार झालां  की मग तू बी जाऊन ऱ्हा झालां  शतकडांच. दोन लेकींच्या घरात चारचार शदस ऱ्हािील 
तर ...” 
 



कृष्ट्णा पाणी लावनू साांग ू लागला आशण म्हातारी आनांदाने भारली. ती सवव दुःख शवसरून गेली. 
थोड्याच वळेापूवी झालेला प्रकार ती शवसरली. 
 

“मग हे करून टाक. कवा जाता?” सखुबाईने शवचारले. 
 

“सकाळी. माझी तयारी हाय.” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

“बरां तर. शनघा उद्याच्या गाडीनां. मग हतां पोरीची अब्र ूगेली. जाऊ दे भनीकडां.” सखूने साांशगतले. 
 

“बरां तर, सकाळी तयारी करा, दोपारनां शनघतो मी.” 
 

“हो, हो, शनघा.” सखू म्हणाली. आशण कृष्ट्णा उठून गेला. 
 

रात्र उलट शदिनेे शिरली होती. आता शतच्यातील भेसूरता शवरघळत होती. रातशकड्याांची 
शकरकीर मांदावली होती. लकवा ती जाणवत नव्हती. पूवेला नवा तजेला आला होता. आकाि ताांबसू ताांबूस 
झाले होते. अधून मधून कुठे तरी काळया ढगाचे डाग शदसत होते. डोंगराांच्या आकृती अांधुक शदसत होत्या. 
पहाटेचे वारे आनांदाने नाचत खेळत भराऱ्या मारीत होते. जण ूिाांत वृक्षाांना ते धके्क देऊन जाग आणीत होते. 
पावसाने आपला हात आखडल्यामुळे त्या लाल आकािाच्या खालून पाखराांचे कळप शभरशभरत जात होते. 
जण ूकाय त्याांच्या लपजऱ्याांचे दारच कोणी तरी उघडले होते. मळीला कुकुड कोंबड्याची ‘धुक धुक’ हाक 
चालू झाली होती. मध्येच कोयळ काहीतरी गात होते. कोंबडे प्रथम पांखाांची िड िड करून नांतर दीघव 
आरोळी ठोकत होते. जण ूसूयोदयाच्या सुखकर आगमनाची ते इमानाने ललकारी देऊन शनशद्रस्त मानवाांना 
जागतृ करीत होते. आशण आपण या रात्रीच्या दुष्ट अांधारातून मुक्तीच्या उजेडात प्रविे करणार याचा त्याांना 
आनांद झाला होता. 
 

शचत्राचे हृदय शविाल मुांबई िोधीत होते. शतच्या त्या सुांदर टपोऱ्या डोळयात झोपेचा ताठा भरला 
होता. परांतु शतचे मनिक्ष ूमुांबई पाहण्यासाठी उतावीळ झाले होते. मुांबई कसली असेल? कुठे असेल? ती 
नक्कीच सुांदर असेल, म्हणून तर सववच लोक मुांबई-मुांबई करीत आहेत. शतथां काम लागतां. शतथां पैसा 
शमळतो. शतथां सुख शमळतां. सारां शमळतां. जे इथां या खेडेगावी नाही ते सवव मुांबईत शमळतां. आपली अक्का इथां 
होती तेव्हा किी होती? एक लुगडां आम्ही दोघी नेसलो. एक चोळी दोघींनी घातली. मरमर काम केलां . 
परांतु सुख शमळालां  नाही. पण ती त्या शदविी आली तेव्हा किी आली? शतला एखाद्याची नजरच लागली 
असेल. एकदम बदलून आली. जरीची लुगडी; रेिमी चोळया; पैसे – त्याचा तर मामाच्या घरावर पाऊसच 
पडला. मग नक्कीच मुांबई सुांदर, सुखी असणार. आपणही आता शतथां जाणार. आपलां ही लग्न होणार. 
अक्कासारखांच आपलां  होणार. मग आपण आईला शतकडे बोलावनू घेऊ. मग सांपलां . मग इकडे कोण आहे 
आपलां? मामा आहे. तर त्याची मुलां बाळां, घर आहे. जमीन आहे. तो इथांच राहील. आशण आज असा 
आपल्या घरावर दगडाांचा पाऊस पडला तसा पुन्हा पडणार नाही. आपण मुांबईला जाणार. उद्याच जाणार. 
 

शचत्राला त्या शवचाराने गुांगी आलीच आली. आशण त्या शवचारात ती कधी झोपली हे शतलाच 
समजले नाही. 
 



आशण झोपेतून जागी होताच प्रथम नदीला जाऊन धुऊन आली. दाणे दळले, भाकऱ्या केल्या. 
आशण मुांबईसाठी ती तयार झाली. 
 

कृष्ट्णाही आपला गुडघ्यापयंत लाांब कोट घालून गळयाभोवती उपरण्याचा शतढा टाकून वर जरीचा 
रुमाल बाांधून तयार झाला. सवव मांडळी त्या दोघाांना घालवीत शनघाली. नुसती गदी झाली. सखुबाईही 
शनघाली होती. 
 

“पोरगी िवेटी चालली. अब्रनूां शदस काढलां  शतनां.” बाया आपसात शचत्राची तारीि करीत होत्या. 
कोण मध्येच “बरां शचत्रा, जा.” असा शनरोप घेऊन परत शिरत होत्या. कोण “जावा, जावा.” असे केकटून 
म्हणत होत्या. आशण सखूबाईचे काळीज धडधडत होते. शगरक्या घेत होते. शतचा एकुलता एक आधार 
नाहीसा होत होता. परांतु इथे राहाण्यापेक्षा आपल्या बशहणीकडे जाऊन आपले स्वतःचे धडभले करून 
घेणेच चाांगले या शवचाराने ती स्वतःला धीर देत होती. विेीपयंत सवव लोक परत शिरले आशण शचत्रा, 
कृष्ट्णा, सखुबाई ही शतघेच पुढे शनघाली. 
 

“शचत्रा! जपून. शचत्रा! घाबरू नकां . शचत्रा! मुांबईत शिरू नकां . शचत्रा! माझी काळजी करू नकां .” 
अिी ती अनेक वळेा शचत्राला म्हणत होती. आशण शचत्रा मुांडके हलवनू “होय” म्हणत होती. बोलत बोलत 
ती पार गावाबाहेर गेली आशण पुढे माळ लागला. 
 

“बरां अक्का, आता तुम्ही जावा म्हागां.” कृष्ट्णा उभा राहून म्हणाला. आशण एखादी सारांगीची तार 
एकदम शपळली जाऊन शतची तुटण्याची वळे यावी तिी सखुबाईच्या हृदयात एकदम ओढ लागली. भयांकर 
ओढ लागली. क्षणात शतचा चेहरा बदलला. कृष्ट्णाच्या त्या िब्दाने शतच्या हृदयाची शचरिाड झाली. शतला 
भयांकर कळा येऊन आपोआप शतच्या डोळयातून आसू टपटपले. गळा भरून आला. िब्द सांपले. शवचार 
पळाले. सखुबाई दीनदुबळी झाली. “शचत्रा! जा.” एवढे िब्द ती आठव ूलागली. शचत्रा काखेत लुगड्याचा 
शपळा घेऊन शखन्न दृष्टीने आईकडे पाहत होती. शतच्या हृदयात टाचण्या टोचत होत्या. 
 

“शचत्रा........” सखुबाई ओरडली. 
 

“आ....ई....” शचत्राने टाहो िोडला. आशण क्षणात त्याांनी एकीमेकींना शमठी मारली. रड्याने 
आकाि भरले. जन्मभर दाशरद्र्य, दुःख, अपमान याांनी शपचलेली दोन मने आज मनसोक्त रडत होती. 
जन्मभर एकमेकाला सोडून क्षणभरही दूर न झालेली, जन्मभर आनांदाला पारखी झालेली मने पुढच्या 
भयांकर प्रसांगाांना शभऊन रडत होती. जण ू कू्रर कू्रर दाशरद्र्याने त्याांची ताटातूट सुरू केली होती. ज्याने 
सोनाला दूर केली तेच दाशरद्र्य शचत्राला दूर नेत होते. आशण आईजवळ बाळ हा एवढाच जो आनांदाचा कण 
होता तोही आज नष्ट होत होता. आशण त्याच कणासाठी ते दोन जीव घसा िोडून रडत होते. सखुबाईपढेु 
आपले पुढचे शदवस, पुढची सांकटे नाचत होती. आशण आपण गेल्यावर आईचे काय होणार या भीतीने शचत्रा 
गाांगरून गेली होती. त्या वळेी ते सारे शिवार जण ूरडत होते. 
 

“काय लावलां य हे?” कृष्ट्णा जोराने खेकसला. आशण शचत्राने आपल्या आईला मारलेली शमठी सैल 
केली. ती हळूच दूर झाली. सखुबाई हुांदके शगळू लागली. शतच्या आसवाांनी शचत्राची पाठ ओली झाली 
होती. 



 
“बरां बाळ, जा, पत्र पाठव.” सखुबाई अडखळत म्हणाली. शचत्राने मानेनेच “हो” म्हटले. आशण ती 

मागे सरली. 
 

“शचत्रा! लवकर मला शतकडां ने.” सखुबाई हळूहळू रडत म्हणाली. आशण शचत्रा मान हलवीत 
होती. 
 

“हां चल शचत्रा. अक्का, जा तू.” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

“न्हाय, न्हाय, मी म्होरां येत न्हाय.” असे म्हणून सखुबाई शतथेच खाली बसली. जण ू शतच्या 
डोकीवर भयांकर भार झाला होता. शतला क्षणभरसुद्धा उभे राहणे िक्य नव्हते. शचत्रा परत शिरली आशण 
जबरीने चालू लागली. शतचे पाऊल पुढे पडत नव्हते. शतला भयांकर ओढ लागली होती. क्षणाक्षणाला ती 
परतून पाहत होती. आशण वर हात करून “आई, जा, जा.” म्हणत होती. शतचे कोमल ओठ थरथरत होते. 
ती रडत होती. शतचे अांतःकरण रडत होते. सखुबाईचा गळा दाबल्यासारखा बांद झाला होता. ती आपला 
हात वर करून पालवीत होती. शचत्रा माळ ओलाांडून पलीकडे गेली. ती आईच्या पे्रमळ दृष्टीच्या पलीकडे 
गेली. 
 

सखुबाई बावरली. वडे्यासारखी चहूकडे पाहू लागली. “माझी शचत्रा गेली. दूर गेली.” असे म्हणून 
शतने हांबरडा िोडला. डोळे िाडून पाशहले. परांतु काहीच शदसत नव्हते. शतची शनरािा झाली. ती शखन्न 
होऊन खाली पाहू लागली. एकदम शतला आनांद झाला. शतची दृष्टी शचत्राच्या शचखलात उमटलेल्या 
पावलावर शखळली. ती शतथे हळूच खाली बसली. शतने ते पाऊल डोळेभर पाशहले. पोटभर पाहून घेतले. 
आपले गत आयुष्ट्य आठवनू ती पोटभर रडली. आशण त्या पावलावर शतने अश्र ूढाळले. त्याला आिीवाद 
शदला. “माझी बाळ शचत्रा.” असे म्हणून शतने त्याला हळूच स्पिव केला. आशण शतला शचत्राच्या लहानपणाची 
आठवण झाली. शतचे आईचे आतडे हळहळले. आईची वडेी माया कळवळली. शतने हळूच आपले ओठ त्या 
शचखलावर उमटलेल्या पावलावर ठेवले. “माझी शचत्रा!” शतने एक दीघव श्वास टाकला. शतच्या डोकीवरून 
एक शचमण्याांचा कळप उडत गेला. दूर गेला. “माझ्या दोन शचमण्या अिाच गेल्या. दूर गेल्या... त्या मला 
शदसणार का?” ती पुटपटुली. 
 

सूयव मावळत होता. तो पशिमेला अगदी अस्ताला गेला होता. जण ू तो त्या पन्हाळगडाच्या 
बुरुजावर शखन्न होऊन बसला आहे. आशण शकत्येक वष ेशनस्ष्ट्क्रय झालेला तो बुरूज त्याला डोकीवर घेऊन 
उगीच उभा होता. सखुबाईही बावरून उभी होती. शतला सववत्र अांधार शदसत होता. समोर गाव उभा होता. 
सखुबाई त्या गावाकडे परत शिरली. शतची कां बर बसली होती. शतची िक्ती नाहीिी झाली होती. ती 
गावाकडे शनघाली. शतथे शतचे पाल्याचे खोपटे होते. 
 

आपले आता कोण आहे गावात? आपण दळणार कसे? चूल पेटवणार किी? पाणी आणणार 
कसे? आपल्या शजवाभावाला कोण आहे? आपल्या काळजाचे दोन तुकडे तुटून पडले. आता आपण कसे 
जगणार? असा शवचार करीत ती गावात आली. घरात भेसूरता बसली होती. ते मोडके सपार शतला 
शगळायला उठले. शतला त्याची भीतीच वाटली. ती घरात शिरली. शतने शदवा लावला. तो शतचा सोबती जळू 
लागला. परांतु शतचा दुसरा सोबती – शचत्रा – शतथे नव्हता. ती काटवट िाांत पडली होती. तो तवा करपून 



बसला होता. चूल रडत होती. जण ूते सववच रडत होते आशण सखुबाईही रडत होती आशण शतच्यापढेु बसून 
रडेच जण ूआक्रोि करीत होते. 
 

“माझ्या दोन पोरी मला शदसतील का?” ती पुटपटुली. शतच्या डोळयाांतून दोन अश्रुधारा गळल्या 
आशण ..... 
 
 

३ 
 
कऱ्हाड स्टेिनमध्ये मुांबईला जाणाऱ्या लोकाांनी गदी केली होती. सववत्र वाटसरू पसरले होते. कोणी 
आडवशेतडव े पडून गाडीची वाट पाहत होते. कोणी खुिाल घोरत होते. काही शभकारी खुरमुांडी घालून 
मुरटा होऊन शनजले होते. आशण त्या वसाड भकास स्टेिनामध्ये वारा शिरत होता. आशण शनजलेल्या 
लोकाांना लाथा देत तुडवीत जात होता. उपािी चोरटी कुत्री गठडी िोधीत वास घेत रापत होती. अध्या 
लभतींना लावलेल्या डाांबरी रांगात ढेकूण टपले होते. ते हळूच रक्तिोषण करीत होते. शचत्रा स्तब्ध बसली 
होती. जवळच कृष्ट्णा पान चघळत शपचकाऱ्या टाकीत बसला होता. एक शिपाई आला. 
 

“साहेब, गाडी कवा येनार?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“साडेबारा वाजता.” त्यानां आपली ढोलक्याएवढी बत्ती शिरवली. 
 

“म्हांजी शकती वकूत हाय?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“अजून दीड तास. शनजा.” मी उठवीन मग.” असे म्हणून तो पुढे गेला. 
 

“हो, शचत्रा तू नीज.” आदल्या रात्रीच्या जाग्रणामुळे पेंगत असलेल्या शचत्राला कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

“नाही मला नीज येत.” ती बळेच म्हणाली. 
 

“नकां , नकां . तू नीज.” कृष्ट्णाने शतच्या पाठीवरून हळूच हात शिरशवला. त्याबरोबर त्याच्या अांगात 
शवदु्यत सांचार झाला. एक भयांकर शवचार त्याच्या मनात चमकला. त्याचे हृदय वगेाने धडधडू लागले. त्याने 
पुन्हा पुन्हा शतच्या पाठीवर हात शिरवीत शतने शनजाव े म्हणून आग्रह चालशवला. त्याचे सवांग िहारले. 
जसजसा तो शचत्राच्या अांगाला स्पिव करीत होता तसा त्याचा शवचार खांबीर होत होता. 
 

आशण शचत्राच्या अांगाला काटा शिवरला. शतला कसेसेच वाटले. शतने सववत्र पाशहले. शनरखून 
पाशहले. शजकडे शतकडे अांधार होता. कोणीही जागे नव्हते. िजेारचा माणूस तालबद्ध घोरत होता. शतजे 
काळीज धडधडू लागले. शतचे ऊर जड झाले. शतचा श्वास जड झाला. कृष्ट्णाने पुनः आग्रह केला : “तू नीज 
बरां.” शतला काहीच करता येईना. जोराने बोलणेही शतला बरे वाटेना. ती गोंधळून गेली. तोच कृष्ट्णाने 
शतला दोन्ही हाताांनी हळूच शनजवली. ती उिीला लुगड्याचा शपळा घेऊन शनजली. 
 



हा असा का करीत आहे? आता आपलां  काय होणार? इथे तर एक माणूस जागे नाही. जर 
त्याने.... शतला तो भयांकर शवचार असह् झाला. शतची छाती उिा घेऊ लागली. मामा मला का शनजवीत 
आहे? समोरच्या मांद अिा शदव्याचा अांधुक प्रकािही शतला शदसेनासा झाला. 
 

कृष्ट्णा चुळबूळ करीत होता. त्याचे डोळे किाने तरी भ्रशमष्ट केल्यासारखे झाले. आपण ही नाजूक 
कळी मुठीत घेऊन मुांबईला जाणार आशण एखाद्याला देऊन टाकणार. आशण जर आपणच शतला सुगांध 
घेतला तर काय होईल? का घेऊ नये? त्याच्या अघोरी शवचाराची गडबड उडाली. 
 

“मामा! मला झोपायचां नाही.” शचत्रा उठून बसली. आशण ‘टण् टण् टण’ घांटी वाजली. त्याबरोबर 
कृष्ट्णाचे दुष्ट शवचार दूर पळून गेले. तो शहरमुसला. सवव लोक जागे झाले. आपली पागोटी सावरीत ते उठून 
बसले. 
 

“ए, शतकटां सुरू झाली.” हवालदार ओरडला. लोकाांनी शतकटीच्या बोक्िावर गदी केली. 
 

“ए, राांगा लावा.” शिपाई खेकसला. 
 

“साहेब! आता कसली गाडी येनार?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“आता आगगाडी येणार. तुला काय वाटलां  बैलगाडी?” त्या शबळकातून तो कनाटकी मास्तर 
गुरगुरला. 
 

“शकती पैसे?” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

“पाच रुपये पांधरा आणे.” मास्तर उत्तरला. 
 

“आबाबा. एवढां?” कृष्ट्णा उद्गारला. 
 

“अरे मेल आहे.” मास्तर ठसकला. 
 

कृष्ट्णाने शतशकटे काढली, तोच एम. एस. एम. ची गाडी हळूच स्टेिनमध्ये शिरली. क्षणभर सववत्र 
धडपड, आरडाओरड सुरू झाली. शकतीक लोक इकडून शतकडे धावले. िवेटी स्स्थर झाले. कृष्ट्णानेही 
एका डब्यात शिरकाव करून घेतला. शचत्रा बाकाच्या िजेारी खाली बसली. शतचा मुरटा झाला होता. 
माणसाला माणूस खेटून बसले होते. कृष्ट्णा एका बाकावर जागा शमळवनू ऐटीत बसला होता. रेटारेटी, 
‘मागां सर,’ ‘पुढां सर,’ ‘ए, सरून बस,’ असा गोंगाट चालला होता. तोच शिटी वाजली. क्षणात ककव ि 
आवाजात इांजीन लकचाळले आशण हळूहळू गती घेऊ लागले. शचत्राच्या काळजात धस्स झाले. आपण 
शनघालो. दूर शनघालो. आपल्या जन्मभमूीला सोडून, आपल्या आईला सोडून, शनघालो. बाहेर काळोख गच्च 
भरला होता. तो सवव प्रदेि त्या अांधारात अदृश्य झाला होता. बाहेरचे वस्तुजात, जीवजांतू शदसत नव्हते. ती 
सातारा शजल्ह्ाची सुपीक काळीभोर धरणी शदसत नव्हती. तो मराठ्याांचा सुांदर देि आता अांधारात मागे 
मागे सरत होता. न कळत, न शदसता मागे जात होता. त्या सह्ाद्रीच्या रािीच्या रािी शगरक्या घेत त्या 



अांधारातून कुठे तरी दूर जात होत्या. त्याच्या पाठीवरचे ते शविाल अरण्य अांधारातून मागे पळत होते. ती 
कृष्ट्णा आशण कोयना. त्याही कुठे तरी जात होत्या. सवव काही जात होते. जण ूते सारे अांधाराच्या महापुरात 
वहातच होते. ‘किासाठी पोटासाठी, खांडाळयाच्या घाटासाठी.’ इांजीन म्हणत होते. जण ू ते साांगत होते 
की, आपण हे एवढे मोठे धूड घेऊन जे आज पळत आहोत ते त्या खांडाळयाच्या घाटासाठी. आशण तो घाट 
िोडून ज्याांनी वाट केली त्याांच्या पोटासाठीच आपण हे काम करीत आहोत. आपल्यावर शकती भारी 
कामशगरी आहे! त्या शविाल डोंगराचे – सह्ाद्रीचे पोट िाडून ज्याांनी बोगदे केले, ज्याांनी मुांबईत अठराि े
चौपन साली शगरण्या सुरू केल्या, त्याांच्या पोटासाठी आपण धावत आहोत. जण ूअसेच ते ओरडून म्हणत 
होते. आशण धुराचे काळेभोर लोट सोडीत ते धावत होते. मध्येच लककाळत होते. जण ूते इांजीन त्या घाटात 
अठराि ेते्रपन साली बोगदे पाडून त्याला वाट करून देणाऱ्या त्या भाांडवलिाहीचा जीव तोडून जयजयकार 
करीत होते, आशण धावत होते. पुन्हा पुन्हा म्हणत होते : ‘किासाठी पोटासाठी, खांडाळयाच्या घाटासाठी.’ 
 

‘रशहमतपूर.....’ 
 

‘कोरेगाव.......’ गाडी स्टेिनमध्ये शिरताच पोटवर दीघव आरोळी ठोकून स्टेिनचे नाव सुचवत होते. 
जण ूते त्या उतारूां ना तुम्ही आपापल्या गावाांपासून शकती दूर आला आहात याची कल्पना करून देत होते. 
आशण स्टेिनापाठी स्टेिन झुगारीत गाडी पळत होती. गाडीत ठासून बसलेले उतारू पेंगत होते. त्याांना 
त्याही स्स्थतीत शनदे्रने घेरले होते. माना कलां डत होत्या. त्या एकमेकाांवर आदळत होत्या. झोपेमुळे त्याांच्या 
मानेचे कळस ढळले होते. 
 

कृष्ट्णा जागा होता. त्याचे अांतःकरण दग्ध झाले होते. त्याला पिात्ताप झाला होता. आपण 
कऱ्हाडात जे करीत होतो ते बरे नव्हते. आपल्याकडून ते झाले नाही ते बरे झाले. त्याला आनांद वाटत 
होता. परांतु आपण शचत्राला आधी कुठे न्यावी? एकदम सोनाकडे जाव ेकी आधी आपल्या मेहुणीकडे जाव?े 
जर मेहुणीकडे गेलो तर – तर सोना रागवले. ते बरे नाही. आपण सरळ सोनाकडे जाव.े मग पुढे काय 
करायचे ते कराव.े शतला तरी का दुखवा? शतने आपले बरे केले आहे. ती आपल्या मनाप्रमाणे वागली 
म्हणूनच आज आपण एवढे श्रीमांत झालो आहो. मग सोनाकडेच जाव.े तो एकसारखा पान खात होता व 
मधून मधून शखडकी वर करून बाहेर थुांकत होता. 
 

शचत्रा त्या कोपऱ्यात बसली होती. अगदी मुरटून ती बसली होती. शतने आपले गुडघे पोटािी घट्ट 
धरले होते. आशण आपले कपाळ त्यावर टेकले होते. ती जागीच होती. मध्येच ती मान वर करून पाहत 
होती. शतने आपले अांग चोरून घेतले होते. त्यामुळे मराठी ‘क्ष’ु अक्षरासारखी ती बसली होती. आशण शतचे 
डोळे अश्रू ढाळीत होते. शतच्या हृदयाने पारगावावर तारा धरला होता. ते शतथे घारीसारखे तळपत होते 
आशण आपली आई काय करीत आहे? ती कुठे आहे ते िोधीत होते. आई, आपली आई, काय करीत 
असेल? आपण आता मुांबईला शनघालो. आता अक्का भेटेल. पण आपल्या आईला पाणी कोण देणार? शतला 
भाकरी कोण आणून देणार? ती एकटीच त्या घरात बसेल. खोकत बसेल. रडत बसेल. शतला आता मुळी 
चैन पडणार नाही. ती आसवाांचे घोट घेत राहील. ती रडत शनजेल. शतच्या अांगावर कोण घालणार? अरेरे! 
िवेटी आईचे हाल झाले! या सवव आठवणींनी शचत्राचे अांतःकरण पेटत होते. आशण त्या आगीने तापलेले 
अश्र ू शतच्या डोळयाांतून गळत होते. परांतु आपण लवकरच आईला मुांबईला बोलावनू घेणार या एकाच 
शवचाराने ती स्वतःला धीर देत होती. 
 



गाडी बेभान पळत होती. शतची वाट सरळ होती. तो मागव लोखांडी, दणदणीत मागव होता. याच 
मागाने मुांबईला सवव वस्तू जात होत्या. कापूस, भईुमूग, हळद, तांबाकू, गूळ, जात होता. आशण पार शनकामी 
झालेली िरेडे, मेंढरे, बैल, म्हिी याांनाही याच मागाने वाांद्रा शदसत होता. आशण ज्याांचे खेड्यावर पोट भरत 
नाही अिी माणसेही याच वाटेने मुांबईला जात होती. त्याच वाटेने ती मेलगाडी पळत होती. सातारा शजल्हा 
केव्हाच मागे गेला होता. आता गाडी आळांदीचा घाट मागे टाकीत होती. ती एखाद्या नागासारखी त्या 
नागमोडी मागाने शनघाली होती. जेवढी पुढे जात होती तेवढीच ती पुन्हा मागे जाऊन पुढे शनघत होती. 
वळणे घेत, अांतर तोडीत ती जात होती. ती दमली होती आशण मोठमोठ्याने ठसकत होती. ती पुणे जवळ 
करीत होती. आशण रात्र मागे उलटून शनघाली होती. गाडी घोरपडीला येऊन थाांबली. 
 

“घोरपडीऽ....” एका माणसाने आरोळी शदली. लोक जागे झाले. आशण “पुणे आले,” “पुणे 
आले,” असे एकमेकाला साांग ूलागले. कोणी जाांभया देत आळसटपणे परस्पराांकडे रोखून पाहू लागले. 
कोणी सांडास कुठे शदसतो का याचा तपास सुरू केला. शकत्येकाांपुढे पुणे नाच ूलागले. शबरकाच्या डब्यात 
असलेल्या डालग्याांतील कोंबड्याांनी आपले ओरडणे सुरू केले. रोज सकाळी लोकाांना उठशवण्याचे काम 
करणारे ते परोपकारी प्राणीसुद्धा मुांबईला शनघाले होते. परांतु कामाला नव्हे, की चैन करण्यासाठी नव्हे. तर 
शतथे एखाद्या हॉटेलवाल्याच्या हांडीत डुबायला आशण एखाद्याच्या पोटात गडप व्हायला. 
 

पुनः गाडी शनघाली. 
 

उजाडले होते. झांजुरकातच गाडी पुणे स्टेिनमध्ये शिरली. आशण सववत्र गोंगाट सुरू झाला. लोक 
उतरून मोकाट धावत होते. शजकडे शतकडे सैरावैरा पळत होते. शवजेच्या शदव्याांचा झडझगाट झाला होता. 
गदीतून कृष्ट्णा दोन नांबरच्या िलाटाकडे धावत होता आशण त्याच्या मागोमाग शचत्राही लगबगीने चालत 
होती. अांगात लाल कुडती घालून डोकीला लाल मुांडािी बाांधलेले हमाल लोकाांवर नुसते तुटून पडले होते. 
कोणा कोणाचे गटले शहसकून घेत होते. थोडा वळे ही गडबड झाली आशण पुनः सवव काही िाांत झाले. 
मुांबईला जाणारे लोक पुढच्या गाडीत जाऊन बसले. 
 

“चहा गरम!” चहावाला शकटली व कपबश्या घेऊन ओरडत होता. आशण लोक चहा घेऊन पीत 
होते. 
 

“पान शबडी शसगरेट!” पोटावर खोमच्या घेतलेला भय्या बेंबीच्या देठापासून ओरडून लोकाांचे लक्ष 
वधेीत होता. जो तो आपापल्या मालाची जाशहरात करीत होता. 
 

“ए चाईवाला! हाकडां याव!” कृष्ट्णाने आपल्या गावठी लहदीत चहावाल्याला बोलावले. 
 

“हां, शकती कप बाब?ू” 
 

“दोन देव.” कृष्ट्णाने हात पुढे करीत म्हटले. कप शचत्राच्या पुढे केला. ती नको नको म्हणत असता 
त्याने “घे की आता. हे बी िीक.” असे म्हणत शतच्या हातात कप शदला. आता त्याांना शखडकीिजेारी जागा 
शमळाली होती. दोघाांनी चहा घेतला. कृष्ट्णाने पानाचा तोबरा भरला आशण लटकत असलेल्या घड्याळाचा 
लाांब काटा आठ पांचावन्नावर सरकला. आशण िुरव िुरव शिट्या वाजू लागल्या. त्याबरोबर नवीन शवजेचे 



इांजीन घूत्कारले आशण मुांबईकडे शनघाले. ते कऱ्हाडपासून आलेले गावठी इांजीन धूर सोडीत उभे होते. जण ू
ते दमून रवांथच करीत होते. पुणे सोडून शवजेची गाडी शनघाली. शचत्रा शखडकीपािी बसून बाहेर पाहू 
लागली. 
 

खडकी मागे टाकून गाडी धाव ू लागली. कुते्र मागे लागलेल्या खोकडाप्रमाणे मोकाट ती पळत 
होती. जागोजाग शिग्नली मान मोडल्याप्रमाणे उभ्या होत्या. त्याांना मागे टाकीत वाऱ्यालाही मागे िेकीत ती 
मुांबईकडे पळत होती. आजूबाजूचा पालापाचोळा उडवीत खडखडाट करीत गाडी शनघाली होती. सवव 
काही हादरत होते. काही ऐकू येत नव्हते. 
 

शचत्राचे हृदयही हादरत होते. आपण मुांबईत जाणार. आपले चाांगले होणार की वाईट होणार? 
आपणाला सुख शमळणार की दुःख शमळणार? आपल्या आईची भेट होणार की नाही होणार? अिा अनेक 
शवचाराांचे शतच्या मनात काहूर उठले होते. 
 

गाडीनेही काहूर शनमाण केले होते. बाण शनघाल्याप्रमाणे ती शनघाली होती. ती थाांबत नव्हती. जण ू
शतला मुांबईला जायची घाईच झाली होती. शतने खांडाळा मागे टाकला. त्या राक्षसी बोगद्यात ती क्षणाक्षणाला 
गडप होऊन वाट काढीत होती. एकातून दुसऱ्यात प्रविे करीत ती शनघाली होती. जण ू ती त्या शविाल 
सह्ाद्रीच्या पाठीवरून गरुडाप्रमाणे भरारीच घेत होती. दोन्ही बाजूला अक्राळ शवक्राळ दरे शदसत होते. 
शचत्राची दृष्टी तरळत होती. शहरवीगार झाडी, मोठमोठे वृक्ष, मागे जात आशण दृष्टीआड होत होते. शजकडून 
शतकडून पाण्याचे िुभ्र प्रवाह उांचच्या उांच कड्याांवरून मांद गतीने खाली झेपा घेत होते. जण ूिुभ्र रेिमी तुरे 
त्या पववतराजाच्या मस्तकावर लोळत आहेत असा भास होत होता. त्याच्या मस्तकावरून ती गाडी दौड घेत 
होती. शतने शवजेप्रमाणे घाटातून घसरून कल्याण मागे टाकले आशण दोन प्रहरी ती मुांबईच्या प्रशसद्ध 
बोरीबांदर स्टेिनमध्ये शिरली. 
 

स्टेिनवर झकपक माणसे, अलोट गदी पाहून शचत्रा चशकत झाली. ती बावरलेल्या हरणीसारखी 
टवकारून पाहू लागली. शतच्या दृष्टीला ते सवव नवखेच शदसत होते. सववत्र आनांद शदसू लागला. लोकाांची 
िुभ्र वसे्त्र, ऐटबाज चेहरे. कोणी पान खात आहे, तर कोणी शसगरेट िुां कीत आहे, कोणी काळाकरांद चुरूट 
तोंडात गच्च आवळून धरला आहे, तर कोणी नाकावर चष्ट्मा ठेवनू चालले आहेत. सववत्र जण ू यांत्राप्राणे 
हालचाल सुरू होती. कृष्ट्णा कुऱ्यात शनघाला होता. आशण शचत्रा चौिेर पाहत चालत होती. आपण 
भलतीकडेच चुकून जाऊ या भीतीमुळे ती कृष्ट्णाची पाठच सोडीत नव्हती. समोरच इांग्रजी शसनेमाांचे पोस्टर 
पाहून ती खाली रस्त्यावर आली. मोटारींची तर मुांगीच्या शरवणासारखी माळच लागली होती. मध्येच बसचे 
दुमजली धूड शदसत होते. तर रामचे घरघर करणारे डबे पळत होते. टाांग्याांची दौड सुरू होती. शचत्रा मुांबई 
पाहत होती. मोकाट येणारे माणूस चुकवीत ती मामाच्या पाठीमागून चालत होती. आता मात्र क्षणभर ती 
सवव काही शवसरून मुांबई पाहत होती. अधून मधून एखादा शभकारी चोरून चुकून बसलेला शदसत होता. तर 
बटने, िण्या, टाचण्या याांनी भरलेली डबडी घेऊन पोरां शिरत होती. समोरचा म्युशनशसपल हॉल शदसत 
होता. परांतू शचत्राला ते कसे कळणार? हे सवव शदसते आहे ते काय आहे शतला कळणे िक्यच नव्हते. शतला 
मनातून िार िार वाटू लागले की हे जे शदसते आहे याची नाव े आशण हे कोणाचे वगैरे सवव आपणाला 
कळाव,े त्याची माशहती शमळावी. परांतु तसे कसे िक्य होते? 
 



“शचत्रा! आपनु टाांग्यानां जाऊ या.” कृष्ट्णाने म्हटले. आशण एका टाांग्याला खूण केली. टाांगा येताच 
तो आत बसला. शचत्राही बसली. 
 

“शकदर जाना?” टाांगेवाला म्हणाला. 
 

“काळा घोडा का पास.” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

आशण घोड्याच्या पाठीवर चाबकाचा िटकारा उडाला. टप् टप् टप् टप् टाांगा गडगडू लागला. 
 

“किी हाय म्हमई?” कृष्ट्णाने शचत्राला आनांदून शवचारले. 
 

“पण मामा हे गा काय?” शचत्राने समोरच्या कॅशपटॉल शसनेमावर आपले सुांदर बोट रोखून 
शवचारले. 
 

“ते काय हाय कुनाला ठावां?” कृष्ट्णा शहरमुसल्याप्रमाणे होऊन डोके खाजवीत म्हाणाला. 
 

“आशण हे काय?” शचत्राने त्या चौकात असलेल्या मुत्रीकडे हात केला. एक चष्ट्मेवाला इसम बाहेर 
आला. 
 

“हे ऑिीस हाय.” त्याने ठोकून शदले आशण वळे मारून नेली. 
 

टाांगा चालला होता. चौिेर मोटारींची शचरचीर चालू होती. शचत्रा इकडे शतकडे पाहत बसली 
होती. कृष्ट्णा पान खाऊन शपचकाऱ्या मारीत होता. 
 

मुांबई राज्यातील जनतेला न्यायशनवाडा करणाऱ्या हायकोटापासून तो टाांगा पुढे गेला. 
 

“आशण हे काय मामा?” शचत्राने शवचारले. 
 

“ह्ोच बघ त्यो काळा घोडा.” कृष्ट्णा उत्तरला. आपल्या पाठीवर बसलेल्या इांग्रजी 
साम्राज्यिाहीच्या वारसाऐवजी स्वतःच्या नावानेच प्रशसद्धी पावलेला; परांतु भारतात दोनि ेवषे दुष्ट अांमल 
गाजवणाऱ्याला पाठीवर घेऊन तो तीनच पायाांवर उभा होता, त्याला शचत्राने डोळेभर पाहून घेतले. 
 

टाांगा मुरगळून एका भव्य इमारतीपुढे थाांबला. कृष्ट्णा उतरला. शचत्राही उतरून त्याच्या पाठी चालू 
लागली. दोनतीन मजले वर गेल्यावर त्याने एक बटन दाबले. शचत्रा उगीच पाहत होती. तोच दार उघडले 
गेले, आशण...... 
 

“माझी शचत्रा!” 
 

“अक्का!” 



 
सोनानां शचत्राला शमठी मारली. ती बशहणीबशहणींची शमठी शकती तरी वळे तिीच होती. दोघींच्या 

डोळयाांतून आनांदाचे शन दुःखाचे अश्र ुवाहत होते. शचत्राला आवांढा आला होता. तो शतने दाबून धरण्यासाठी 
आपला ओठ दातात आवळून धरला होता. ती दोन हृदये परस्पराला शबलगून धडपडत होती. त्याांचे ठोके 
मात्र वगेवगेळया गतीने पडत होते. ती दोन्हीही आसू ढाळीत होती. परांतु दोन मुखे दोन शदिलेा होती. 
शचत्राचे घराकडे होते तर सोनाचे बाहेर होते. त्याच स्स्थतीत शचत्राने डोळे पुसले आशण दृष्टी साि केली व 
घरात नजर िेकली. 
 

शतच्याकडे दोन डोळे रोखले होते. ते एखाध्या बुभशुक्षत लाांडग्याांच्या दृष्टीसारखे शचत्रावर तीव्र 
रोखले होते. त्यात लालचीपणा, कू्ररता, शनदवयता सवव काही शचक्कार भरले होते. त्या नजरेला नजर 
शभडताच शचत्राच्या हृदयात धस्स झाले. उरावर वीज पडल्यासारखे शतला वाटले. त्या दोन डोळयाांची शतला 
भीती वाटली. शतची शमठी सैल झाली. ती सोनाला सोडून बाजूला झाली. कृष्ट्णा शखन्न होऊन उभा होता. 
आशण एक शहरव्या पट्टट्याांची लुां गी नेसलेला इसम शचत्राकडे पाहत होता. त्याने नुसते एक गांजीिराक 
घातले होते. त्याच्या डोकीचे केस लाल रांगाचे होते. आशण ते शखळयासारखे ताठ खडे होते. त्याचे नाक 
िेपटे होते. त्याचा चांहरा रुां द होता. आशण त्याचे डोळे मोठे होते. त्यात लालचीपणा भरला होता. त्याची 
मान जाड होती व त्याच्या पोटाचा नगारा झाला होता. त्यामुळे त्याने घातलेले ते गांजीफ्राक त्याच्या पोटावर 
तरांगत होते. त्याने आपली शवषारी दृष्टी शचत्रावर लावनू तो शतचे सवव िरीर न्याहाळीत होता. क्षणात शतचे 
रसरिीत गाल, तर क्षणात शतचे भरदार ऊर, लगेच शतचे पाणीदार सुांदर डोळे आशण लगेच शतचे राघूसारखे 
नाक आशण हळूच शतचे पाय, पोटऱ्या, माांड्या, की लगेच शतची कां बर! जण ू काय त्याला शतच्या ओतीव 
बाांध्याचे वडेच लागले होते. 
 

आशण सोनाला आनांद झाला होता. शतने शचत्राला घरात आणली. शतचे दोन्ही हात आपल्या हातात 
घेऊन आनांशदत होऊन शवचारले, “शचत्र!ू आई किी आहे?” 
 

“आई बरी आहे.” शचत्राने हसत उत्तर शदले. 
 

“मामा! सवव माणसां किी आहेत?” सोनाने आपल्या टपोऱ्या डोळयाांची उघडझाप करीत प्रश्न 
केला. 
 

“झकास हायती समदी.” कृष्ट्णा उत्तरला. 
 

“बरां शचत्र!ू तू आधी आांघोळ कर. ए राहीबाई! तू पाणी ठेव चुलीवर.” 
 

सोना झटपट बोलू लागली. शतला अशतिय आनांद झाला होता. शचत्राला कुठे ठेव ू शन कुठे नको 
असे शतला झाले होते. 
 

“आशण आमच्या पोटाचां बी बघा.” कृष्ट्णाने सूचना केली. 
 

“हो हो. होईल ना. लाशलया! तुम्ही का वडे्यासारखे बघीत उभे आहात? जा.” 



 
सोनाने त्या लाल केसाांच्या माणसाला जाण्यासाठी साांशगतले. तो एकदम िुद्धीवर आल्याप्रमाणे 

हळूहळू शनघून दुसऱ्या खोलीत गेला. 
 

शचत्रा चौिेर शनरखून पाहू लागली. चकचकीत उच्च प्रतीचे िर्षनचर रेखीव तऱ्हेने माांडले होते. 
प्रत्येक दारावर लाल, शहरव,े शपवळे, शनळे असे रेिमी पडदे झोके घेत होते. त्याांच्या आतल्या बाजूवर 
रांगीबेरांगी मण्याांच्या माळा खुळखुळत लोंबत होत्या. प्रत्येक खोलीत एक पलां ग सजवनू तयार होता. 
जागोजाग ऐने, त्याांच्या िजेारी शनरशनराळी सुगांधी तेले, िण्या, वगैरे साशहत्य जय्यत होते. ते सवव ऐश्वयव 
पाहून शचत्रा क्षणभर सवव काही शवसरून दांग झाली. पण इथे हा लाल माणूस कोण असावा? शतला त्या 
माणसाची आठवण झाली. 
 

“शचत्र!ू तू आांघोळ करून घे आधी.” सोना म्हणाली. 
 

आांघोळीची तयारी झाली होती. शचत्रा आांघोळीला गेली. सवव काही यांत्राप्रमाणे होत होते. जेवणाची 
तयारी झाली. शचत्रा आांघोळ करून येते तोच सुगांधी तेल, नवीन रेिमी पातळ तयार होते. जेवणे होतात न 
होतात तोच पातळाांचे लदड घेऊन दुकानदार हजर झाला. मग उलथापालथ करून दोन पातळे पसांत 
झाली. आशण जेव्हा िुभ्र जरीचे पातळ नेसून शचत्रा उभी राशहली तेव्हा सोनाने स्वतःचे डोळेच झाकले. जण ू
एकोणीस वष े केरात पडलेली ही शहरकणी आज ढाळ मारीत होती. शचत्रा एवढी सुांदर आहे हे सोनाला 
आजच शदसत होते. तो शदवस मोठा आनांदाचा शदवस होता. शचत्रालाही आयुष्ट्यात आजच थोडासा आनांद 
झाला होता. 
 

सवांची जेवणे झाली. आशण पुष्ट्कळ उिीर ती सवव जणे इकडच्या शतकडच्या गप्पा मारीत बसली. 
नांतर कृष्ट्णालाच नीज आल्यामुळे तो लाशलयाच्या खोलीत गेला. आशण भईुवर आडवा झाला. परांतु शचत्रा 
आशण सोना खूप खूप बोलत बसल्या. शचत्राने आपली घराकडची सवव हकीकत साांशगतली. मामाने कसा 
दरारा बसवला, बाप्याने दगडे किी मारली, िवेटी आपण इकडे कसे आलो, आता आईचे काय होत 
असेल, ते सवव शचत्राने साांशगतले. ती आईची आठवण होताच त्या दोघी पुष्ट्कळ रडल्या आशण लवकरच 
शतला मुांबईला बोलावण्याचे ठरले. आशण मग सोनानां शचत्राला जवळ घेतले. “शचत्रू! तुला खरां साांग?ू” 
सोना म्हणाली. 
 

“काय, साांग की.” 
 

“तुला माझी नजर लागेल.” 
 

“हे काय?” शचत्रा लाजली. 
 

“नाही, खरांच, तू मुांबईत जपून वाग.” सोना उद्गारली. परांतु लगेच ती चपापली. शतचा चेहरा 
शिक्का पडला. 
 



“पण अक्का! हा मोठा माणूस कोण ग?” शचत्राने शवचारले. शतला जण ू त्या माणसाची भयांकर 
धास्तीच पडली होती. 
 

“हो, हो. तो माणसू िार दुष्ट आहे. तू तो असला म्हणजे एकटी घरात राहू नको.” सोनाने शतला 
इिारा शदला. 
 

जन्मभराची सवव सुखदुःखे बोलत बोलत त्या दोघी पडल्या होत्या. रात्रीच्या जाग्रणाने शचत्राला 
नीज लागली. परांतु सोना मात्र जागीच होती. शतला िार िार आनांद झाला होता. आपण ज्या दुष्ट चक्रातून 
शिरत शिरत येथे आलो त्या चक्रातून आपली शचत्रा आली नाही. ती सरळ इथे आली. नाही तर जे आपले 
झाले ते या कोवळया पोरीचे झाले असते. आपण इथे येईपयंत आपणाला काहीच कळले नाही. मामा पैसे 
घेऊन गेला. त्याच्या पदरात पैसे पडले, पण आपल्या पदरात हा राक्षसी लाशलया पडला. आपणाला हे 
सुांदर घर देऊन त्या मालकाने लाशलयासह आपणाला इथे आणले, त्या भयांकर रात्री लाशलयाने आपल्या 
देहाची कुतरिाड केली, त्याला हवी तिी घडी केली, आपली लुटालुट केली. आशण त्याला आपण आपला 
नवरा समजून तसे करू शदले. पण दुसऱ्या शदवसापासून आपली सववच जण लूट करू लागले. आपल्या 
िीलाची लूट सुरू झाली. आशण तसाच प्रसांग आपल्या शचत्रावर आला असता. तो टळला. 
 

शतचे कान शतच्या अश्रूांनी भरले होते. ती रडत होती. 
 

आपली आशण जनरलची गाठ पडली म्हणून तरी हा लाशलया आपल्या मागचा टळला. त्या शदविी 
जनरलने त्याला शपस्तुल दावले, तेव्हापासून हा वाघ माांजर होऊन वागतो आहे. नाही तर आज त्याने 
शचत्रावर सुद्धा झडप घातली असती. मग आपण काय केले असते? 
 

शतने शनःश्वास टाकला आशण एका बगलेवर होऊन शचत्राच्या अांगावर हात टाकून ती झोपेची वाट 
पाहू लागली. 
 

आशण िजेारच्या खोलीत तो भयांकर माणूस – लाशलया – अांधारात बसून शवचार करीत होता. 
त्याच्या तोंडातील शसगारेट जळून ओठाला शभडली होती. पण त्याला िुध्दच नव्हती. त्याच्या दुष्ट 
डोळयाांपढेु जरीचे िुभ्र पातळ नेसून शचत्रा उभी होती. आशण तो शतच्याकडे जण ू पाहत होता. त्याला 
सकाळपासून चैन पडत नव्हती. सारखी हुरहूर लागली होती. आपण या देखण्या तरुण पोरीला केव्हा 
एकदा पकडतो आशण शतची ऐट, शतचा रुबाब, खतम करतो, याचा तो शवचार करीत होता. आता ज्यादा 
वळे न लागता ती लवकर आपणाला शमळावी, मग केव्हा तरी नक्कीच शमळणार, पण प्रथम मला शमळावी, 
आपण शतची बहार लुटावी, आपणच आधी शतला आवळून कवटाळून शतचे हालहाल कराव,े आशण हे असेच 
झाले पाशहजे. वळे नाही. उद्या. परवा. बस्. जास्त शदवस आपण शतच्या तोंडाकडे पाहत बसणे म्हणजे 
काय? हा आपला अपमान आहे. तो शवचाराांची मनोरीच्या मनोरी खडी करू लागला. कृष्ट्णा खुिाल घोरत 
पडला होता आशण लाशलया जागत बसला होता. शचत्राचे सौंदयव त्याच्या डोळयात सलत होते. म्हणूनच तो 
जागत होता. जण ूशचत्रावर येणारे कू्रर सांकटच जागत होते. 
 

लाशलयाने एकदा सोनाशवरुद्ध आपल्या मालकाला कळशवले की सोना माझ्यािी नीट वागत नसून 
ती जनरलबरोबर रोज शिरत असते. तेव्हा त्याला उत्तर शमळाले : “तू मूखव आहेस. शतला तुझ्या स्वाधीन 



केली आहे याचा अथव तू आमच्या वतीने शतथे राहून येणारा पैसा इकडे पाठव. तुझे शतच्यािी आम्ही लग्न 
करून शदले नाही. शिवाय ते जनरल साहेब म्हणजे आमचे मोठे शगऱ्हाईक आहे. ते पैसे देते, आशण माल 
घेते. तू लुडबुड करू नये. िक्त दुकानदाराप्रमाणे मालाची शवक्री करणे. यापुढे तू आम्हाकडे तक्रार करू 
नये.” 
 

या तांबीमुळे लाशलया िारच शचडून गेला. तो सोनावर सूड घेण्यासाठी टपून होता. पण ती जनरल 
त्याला आडवा येऊन नुसती धोंड होऊन बसला होता. 
 

लाशलया पाय पसरून बसला होता. त्याला आजच नाही तर शकत्येक शदवस झोप येत नव्हती. 
आज त्याला सोनाचा िार सांताप आला. मी इथे असून ही दूर शनजली आहे. शिवाय आपली बहीणही जवळ 
घेऊन शनजली आहे. मूखव आहे साली. दयाच नाही. त्या शदविी किी गोगलगाय होती. त्या शदविी आपण 
शहला माणूस वाटत होतो. पण तो जनरल इथे आल्यापासून ही मला माणसू समजत नाही. जर आपण 
शहला काही कराव े तर मालक म्हणतो, ‘तू दुकानदारासारखा वाग’ आशण हरामखोर जनरल म्हणतो, 
‘गोळया घालीन, ठार मारीन.’ आशण म्हणे, ‘तुझे पाय बाांधून तुला डेकवर नेईन आशण बुडवनू मारीन!’ जसा 
काय मी एकादा दानवच आहे. – समोरच्या लभतीवर घड्याळ गुरगुरून टणाणले – त्याने बत्ती लावली. 
पाच वाजले होते. अरे बापरे! पाच! तो पुटपटुला. आपण आखी रात जागतो आहोत आशण सवव मूखव खुिाल 
शनजले आहेत! तो पुन्हा अांथरुणावर पडला! आपण भडकून चालणार नाही. दमानेच घेतले पाशहजे. या 
नव्या पोरीला आपलीिी करायला हवी. म्हणजे मात्र सोनाचा इांगा शजरेल. आशण जर ती शतची बहीण 
सुखासुखी नाही बधली तर मग आपण काय करणार? मग मात्र आपणाला काही तरी नक्कीच केले पाशहजे. 
आपण सांधी साधून शतला पकडणार. जे हव ेते करणार. मग काय वाटेल ते होवो. मग आपण डरणार नाही. 
 
 

४ 
 
शनयमाप्रमाणे सूयव उगवनू वर आला होता. तो मुांबईवर आपली सोनेरी शकरणे उधळीत होता. िोटवमध्ये 
असलेली उांच गोपुरे सुिोशभत शदसत होती. ती तळपत होती. सववत्र वातावरण आनांदी वाटत होते. मुांबईचे 
वशरष्ठ व्यवहार सुरू झाले होते. सववत्र सभ्य लोक शदसत होते. सुांदर फे्रमचे चष्ट्मे, उांची शचरूट, साहेबी 
टोप्या, सववत्र शदसत होत्या. मोटारींची रीघ लागली होती. कानात वारे शिरल्यासारखे सववच धावत होते. 
सवव काही यांत्राप्रमाणे शिरत होते. शदवस िाांततेचे होते. नुकतीच १ मे १९४५ रोजी शवजयी रशियन सेना 
बर्षलनमध्ये शिरल्यामुळे व शतने शहटलरचा चक्काचूर केल्यामुळे अँग्लो-फ्रें च साम्राज्यवाद्याांच्या पाठी 
लागलेला भस्मासुर नष्ट झाला होता. सवव जगाने सुटकेचा शनःश्वास टाकला होता. सवांना आनांद झाला 
होता. जाड बूट घातलेले व खाकी पोिाख केलेले शरकू्रट, नेव्हीचे शिपाई, झुांडीच्या झुांडींनी शिरू लागले 
होते. जाड ओठाांचे नीग्रो सैशनक आपले आकुां शचत डोळे शिरवीत हॉटेलात शिरत होते. लालभडक 
युरोशपयन अशधकारी आपली िटिटी तकाटीत होता. त्याच्या िजेारी डुबुळक्या बसलेल्या मडमेच्या 
शझपऱ्या वाऱ्यावर भरुभरुत होत्या. सवव काही आनांदी शदसत होते. 
 

सोनाच्या घरीही गडबड चालू झाली होती. सोनाने स्नान केल्यानांतर शचत्रा आांघोळीला गेली होती. 
कृष्ट्णा चहा पीत बसला होता. लाशलया ओठात शसगारेट धरून धूर शगळत बसला होता. घरातील नोकर 
कामाला लागले होते. सोना आपले केस पुसत होती आशण आज आपल्या शचत्रासाठी काय काय खरेदी 



करायचे याचा शवचार करीत होती. दुसरी शतला किाचीच लचता नव्हती. ऐश्वयव शतच्या चरणी लोटाांगण घेत 
होते. 
 

युद्ध सांपून गेले होते. देिी परदेिी सैशनक व सेनाशधकारी भारतीय शकनाऱ्याला म्हणजे मुांबईत आले 
होते. आशण इांग्रजाांनी लहदी मालाची लूट करण्यासाठी मुद्दाम केलेल्या चलनवाढीमुळे सववत्र कमी 
लकमतीच्या नोटा भटकत होत्या. त्यामुळे शजकडे शतकडे पैसा शदसत होता. सवव वस्तूांच्या लकमती वाढल्या 
होत्या. पण सोनाच्या धांद्यावर त्याचा पशरणाम मुळीच झालेला नव्हता. उलट शतच्या धांद्याला िारच 
भरभराट आली होती. ती योजील ते क्षणात होत होते. ती इच्छील तेवढे पैसे शतला शमळत होते. कारण बडे 
लष्ट्करी अशधकारी, नेव्हीचे कनवल, पोलीस सी. आय. डी., नामवांत धशनक, अिी शतची शगऱ्हाइके होती. ते 
शतच्यावर रुपयाांचा पाऊस पाडीत होते. शिवाय जनरल नायरसाहेब शतच्या पाठी सदैव तयार होते. ते 
वाटेल त्या वादळातून शतची नाव यिस्वी हाकारायला तयार होते. त्यामुळे ती कोणालाही भीत नव्हती. 
शतला किाचीच पवा नव्हती. आपल्या शचत्राने जन्मभर दुःख काढले असून अब्रचेू रक्षण केले आहे. शतचे 
चाांगले व्हाव ेयासाठी आपण वाटेल ते करू. शतला सुखी करण्यासाठी वाटेल ते करू, या शवचारात सोना 
दांग होती. 
 

खाली भईुवर बसून कृष्ट्णा चहा घोटीत होता. बिीतील चहा शजभेनां ओढून घेण्याची त्याला घाई 
झाली होती. तो मनात काही तरी योजीत होता. आपण एकदा मूखवपणा केला तसा पुन्हा होऊ नये. हे 
मुांबईचे लोक आम्हाां गरीबाांना िसवतात. आशण मीही येडगळ िसलो. त्या सटवीला आपली मेहुणी म्हणून 
साांशगतले, सोनाला नवरा बघ! शतने हो म्हणून आपणाला एकीकडे नेले. त्याने दुसरीकडे. त्यानांही 
शतसऱ्याकडे. असे आपणाला पाच जागी नेले शन त्याने एक हजार कबूल करून आपण सोनाला आणनू 
शदली. आशण त्या भडव्याांनी चौघाांनी आपापली वाटणी घेऊन आपल्या हातात चारिचे शदले. त्याांनी मला 
िसवले. आता काय, आता आपण त्या मधल्या चार वळणाांना चुकवनू सरळ आलो आहोत. पण आता 
सोनाबाई आपल्या हातावर शकती रुपये देणार कोण जाणे! जे काय शमळणार असतील ते लवकर शमळून 
आपण इथून लवकर जाव,े असेच त्याला वाटत होते. 
 

आशण सामोरच्या खोलीत लाशलया रखरखीत दृष्टीने सोनाकडे पाहत बसला होता. 
 

शचत्रा आांघोळ करून आली. नांतर सोना आशण शचत्रा चहा पीत बसल्या. जवळच कृष्ट्णा बसून ऐटीत 
शसगरेट ओढू लागला होता. तो सोनाला काही तरी साांगणार तोच दाराची घांटी घणघणली आशण जनरल 
साहेब आले. आशण कृष्ट्णाचे शवचार परत त्याच्या पोटात पळाले. आशण तो मोकाट धूर सोडीत पाहू लागला. 
 

“हॅलो सोना!” जनरलने कुऱ्यात उभे राहून म्हटले. 
 

“बरां आहे साहेब.” सोनाने गोड स्स्मत करीत त्याचे स्वागत केले. शचत्रा उठून उभी होती. ती 
पलां गाला टेकून त्याच्याकडे बारीक नजरेने पाहत होती. 
 

“आशण ही मांडळी कोण?” जनरलने शवचारले. स्वारी खुिीत होती. त्याने कृष्ट्णाचा रुमाल-कोट 
न्याहाळून घेतला. 
 



“ही माझी शचत्रा. बहीण आहे. आशण हे माझे मामा.” सोनाने त्याांची ओळख करून शदली. जनरलने 
आपली खुजी मान नमवनू नांदीबैलासारखे केले. आशण हातातील शसगारेटचा डबा, काड्याची पेटी, चष्ट्मा, 
आपली चामड्याची शपिवी, वगैरे सामान ठेवनू तो एका खुचीवर शवराजमान झाला. त्याने शचत्राच्या 
पाठीवरून पार माांड्यापयंत लोंबणाऱ्या केसाांकडे पाहून आपल्या भुांड्या चकचकीत डोक्यावर हात 
शिरवला. त्या बरोबर सोना मोठ्याने हसली. आशण जनरल चमकला. 
 

“का? का? हसता का? सोना?” त्याने शवचारले. 
 

“नाही म्हटलां . तुम्ही शचत्राचे केस पाहून आपले केस चाचपून पहाता.” 
 

“मग त्यात हसायला काय झालां? जेव्हा मी िाळेत होतो तेव्हा माझी हातभर िेंडी होती.” 
जनरलने खुलासा केला. 
 

“तेव्हाची िेंडी आता पहाता?” सोना म्हणाली. 
 

“तसां नाही. पण मला लाांब केस िार आवडतात. हो. मी सवव जग शिरलो. मी सारा सागर पालथा 
घातला. पण आमच्या मद्रासमध्ये जसे शस्त्रयाांना केस असतात तसे मुळीच पाशहले नाहीत. ज्या ज्या देिात 
आमचे जहाज गेले, त्या देिात पुष्ट्कळ पोरी माझ्या मागां लागल्या. पण त्या मला मुळीच पसांत नव्हत्या. 
का? तर त्याांना केस नव्हते. जर त्याांना मी इकडे आणलां  असतां तर एक जहाज भरलां  असतां. हो, एक 
पलटण झाली असती.” असे म्हणून हाऽ हाऽ हाऽ करून मोठ्याने हसू लागले. 
 

“कसां काय, मग बरां आहे ना आता?” सोना हसत म्हणाली. 
 

“खरां साांग ूका? तसां म्हणाल तर मुळीच बरां नाही. मी म्हणतो, ती लढाई सुरू असती तर बरां आलां  
असतां.” जनरल गांभीर चेहरा करून म्हणाला. 
 

“का बरां साहेब?” कृष्ट्णा आियाने म्हणाला. 
 

“का म्हणजे काय? ते आमचां काम आहे.” जनरल उत्तरला. 
 

“कसलां? माणसां मारायचां?” कृष्ट्णाने शवचारले. 
 

“हो. आमचां काम माणसां मारायचां शन माणसाांचां काम मरायचां. त्यासाठी आम्हाला पगार शमळतो.” 
जनरल पटवनू देण्याच्या तळमळीने म्हणाला. 
 

“पण साहेब, माणसाांनी तरी का बरां मरावां शन तुम्ही त्यास्नी का बरां मारावां?” कृष्ट्णा दडपून 
बोलला. 
 



“का मारावां? मामा, आम्ही सरकारी हुकूम पाळतो; म्हणजे हुकूम देतो. ते तुम्हाला नाही 
समजणार.” जनरलने मामाला मामाचे नाते लावले. स्वारी आज आनांदून बोलत होती. 
 

“म्हणून तर तुम्हा लष्ट्करी लोकाांची मौज आहे.” सोनाने पुन्हा त्याला मूळ मुद्यावर आणला. 
 

“किाची मौज! सारेच आता रडत आहेत. आमचे नेव्ही आताच कुरकुरू लागले आहे.” 
 

“का हो? काय झालां?” 
 

“दुसरां काय? पगार, अन्न कपडे, यासाठी.” जनरल म्हणाला. 
 

“मग भानगड हाय तर.” कृष्ट्णा उद्गारला. 
 

“चालायचांच. लष्ट्करी शडपाटवमेंट आहे.” जनरल म्हणाला. 
 

“लढाई सांपली त्यामुळांच हा प्रकार झाला आहे. फ्रान्स, इांग्लां ड, टु्यशनशिया सववत्र आम्ही शिरलो. 
पण कोणीही कधी कुरकूर केली नाही. आशण आता इथां परत शकनाऱ्यावर येताच जो तो काही ना काही 
कुरापत काढून आपल्यावरच्या वशरष्ठाला धमकावतो. तो त्याच्या वरच्याला डािरतो; तर तो त्याच्याही 
वरच्या अशधकाऱ्यावर गुरगुरतो.” जनरल मन सोडून बोलला. 
 

“आशण मग वरचा अशधकारी काय करतो?” सोनाने प्रश्न केला. 
 

“तो ना?” जनरल म्हणाला. “तो खालच्या अशधकाऱ्याला एक लाथ देतो. मग तो खालचा 
आपल्या खालच्या कनवलला दोन लाथा देतो. मग कनवल त्यात एक पदरची घालून मेजरला तीन लाथा 
देतो, मग मेजर त्या शतनीत आपली एक घालून खाली चार लाथा देतो. आशण मग खालचे सववच लोक 
लाथा झाडू लागतात.” असे म्हणून जनरल हसू लागला. त्याने शसगारेट काढून एक कृष्ट्णाला शदली. आशण 
एक स्वतः शिलगावली. हे गृहस्थ जसे हुद्याने मोठे होते तसेच ते अांगालपडानेही मोठे होते. आशण त्याांचां 
काळीजही दाांडगे होते. परांतु नेहमी शवनोदी बोलणे त्याांना आवडत होते. 
 

“ही मांडळी आली आहे याांना मुांबई दाखवायची आहे.” सोनाने हळूच शवषय काढला. 
 

“हो. दाखवा ना! काय हरकत आहे?” असे म्हणून त्या जनरलने आपली चामड्याची शपिवी 
सोडली आशण करकरीत नोटाांचे पुडके सोनाला शदले. तो अधून मधून शचत्राकडे चोरट्या नजरेने पाहत 
होता. शचत्रा स्तब्ध उभी होती. ती त्याच्या बाता िाांतपणे ऐकून घेत होती. 
 

“अरे हो! तो लाशलया कुठां आहे?” जनरलला एकदम आठवण होऊन तो म्हणाला. आशण आतल्या 
खोलीत शकती तरी वळेचा कान पाडून ऐकत बसलेला लाशलया पोटाचा नगारा पुढे करून आला. 
 

“काय लाशलया! ठीक?” जनरल गुरकला. 



 
“होय, ठीक.” लाशलयाने हत्तीप्रमाणे मान ओवाळली. 

 
“अरे हे पाहा, ही सोना, तू तुझी आई समज व ही शचत्रा तुझी माविी. काय समजलां? नाही तर 

शपस्तुलातील सवव गोळया तुझ्या पोटात जातील. जा.” जनरल िुसिुसत म्हणाला. मघापासून िाांत 
शवनोदी बोलणारा माणूस एकदम भडकला. त्याच्या भवुया खालवर होऊ लागल्या. आशण त्याचे कान 
थरथरू लागले. त्याची मुद्रा उग्र झाली. 
 

लाशलया काहीच न बोलता आपल्याच मानेवर आपले हात ठेवनू मांद गतीने पुनः आत गेला. 
 

नांतर, पाहुण्याांना मुांबई दाखवा, शचत्राला कपडे करा, ती शकती शदवस रहाणार, आपण दोन शदवस 
येणार नाही, वगैरे शवचारपूस करून जनरलसाहेब शनघून गेले. नांतर त्या सवांची जेवणे झाली. आशण 
सांध्याकाळी शचत्राला मुांबई दाखवायचे ठरले व थोडा वळे सववच जण शवश्राांती घेत पडले. 
 

“शचत्रा! तुला एक गोष्ट साांग?ू” सोनाने पडल्यापडल्या म्हटले. त्या दोघीच एका खोलीत पडल्या 
होत्या. 
 

“हो साांग की.” 
 

“माझां जे काय आहे हे बरां नाही.” 
 

“का? कसां?” शचत्राने आियाने शवचारलां . 
 

“मला मामानां इथां शवकलां  आहे.” 
 

“कसां? लग्न की केलां  तुझां.” शचत्रा म्हणाली. 
 

“नाही. मामा िसला. शन मीही िसल्ये.” 
 

“किी?” 
 

“मी िार वाईट करीत आहे.” सोना रडू लागली. 
 

“मग आता?” 
 

“आता? आता काहीच करता येत नाही. पण तूही बरां केलां  नाहीस.” सोना म्हणाली. 
 

“मी? मी काय केलां?” शचत्राने शवचारले. 
 



“तू शतकडां नीट वागली नाहीस.” 
 

“काय केलां?” 
 

“तू कोणाच्या तरी नादाला लागलीस.” 
 

“कोण म्हणतां?” 
 

“मामानां साांशगतलां  मला.” 
 

“खोटां आहे हे. शवचार त्याला.” शचत्रा आता मात्र थोडी शचडली. शतला मामाचा राग आला. त्याने 
अक्काला शवकली, आशण मलाही त्याच कामासाठी इथां आणली आहे, असे शतला वाटू लागले. 
 

“मग तुला इकडे का आणली त्यानां?” सोना म्हणाली. 
 

“तेही तू त्यालाच शवचार.” शचत्रा रागाने म्हणाली. सोना गप्प झाली. आपल्याला इथां देऊन पसेै 
घेऊन गेला आशण आता शचत्रालाही हा घेऊन आला आहे. आपली आई एकटी पडली. आता शतचे काय होत 
असेल? हे सारे मामाने का केले? सोनाला त्याचा िार राग आला. शतला वाटले, त्याच्या मुसकडीत देऊन 
त्याला हाकलून लावावा. परांतु, शतला तसे करता येत नव्हते. आपण त्याला दुखवनू घालवला तर तो 
आईला छळील. आईचे हाल होतील. आपली आई इथे येईपयंत, शचत्राला एकादी जागा शमळेपयंत आपण 
त्याला दुखव ूनये हेच बरे. सोना शवचार करीत पडली, शतने पुष्ट्कळ पुष्ट्कळ शवचार केला. 
 

शचत्राला मामाने केलेली बदनामी ऐकून व सोनाला शवकलेली बातमी ऐकून िारच वाईट वाटले. 
जो तो आपले काळीजच कापणार आहे. आपण गरीब आहोत म्हणून आपला कोणीही धनी नाही. आपली 
आई म्हातारी आहे म्हणून हे सवव चालले आहे. हे शकती शदवस चालणार? जर आता आपणालाही शवकले 
तर मग आपले काय होणार? आपले लग्न करतो म्हणून मामाने आपणाला इकडे आणले. आपली आई 
वनवािी केली. आशण इथे सववच काही शनराळे आहे. हा लाशलया भयांकर माणूस कसासाच पाहत आहे. तो 
जनरल का कोण तोही शजभळया चाटीत आहे. आणखी असे शकती येतील कोण जाणे. मग आईने 
साांशगतलेले त्याचे काय? ती तर म्हणत होती शजवाच्या मोलानां अब्र ू जप. इथां तर आपण वाघाच्या 
दाढेखाली आहोत. मग अब्र ू किी जपावी? शचत्राचे हृदय धडपडत होते. ती शवचार करीत होती. शतला 
मामाची चीड आली होती. 
 

पाच वाजले. आशण सोना उठली. आशण शिरायला जाण्यासाठी तयार झाली. शचत्राला नवीन 
कपडे करून स्वतः टापटीपिीर पोिाख करून ती कृष्ट्णाला म्हणाली : “मामा! मी शचत्राला मुांबई दाखवनू 
आणत्ये. तुम्ही शन लाशलया घरी राहा लकवा शसनेमाला जा.” 
 

“आम्ही करतो काय तरी खरां, पण मला घरला चालवायचां करा.” कृष्ट्णा म्हणाला. त्याला 
आपणाला शकती पैसे शमळणार याची हुरहूर लागली होती. आशण त्या लाशलयाचा भेसूर चेहरा कपाळात 
बसला होता. आज दोन शदवस रोज उठून तो त्याच्यािीच बोलत बसत होता. 



 
“दोन शदवसात तुम्हाला पाठशवते.” सोना म्हणाली. 

 
“बरां हो. पाठवाच मला.” कृष्ट्णा केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाला. 

 
सोना व शचत्रा बाहेर गेल्या. लाशलयाने घड्याळाकडे रागाने पाशहले. जण ूत्याला वाटत होते - ह्ाने 

लवकर आपले काम कराव.े त्याची मांद गती त्याला नकोिी झाली होती. त्याला शदवसाचा प्रकाि नकोसा 
झाला होता. त्याला रात्र हवी होती. तो अांधाराची वाट पाहत होता. शचत्रा त्याला गोड शदसायच्या ऐवजी ती 
त्याला जालीम शवषाप्रमाणे भासत होती. म्हणून तो आज बेचैन झाला होता. त्यात त्याला त्या जनरलने 
सकाळी शचत्रासमक्ष टाकून बोलून त्याचा अपमान केला होता. म्हणून काही का होईना, आज आपण आपले 
काम करायचेच असे त्याने मनािी शनशित केले होते. म्हणून तो वारांवार घड्याळाकडे पाहत होता. आज 
रात्री शचत्राचे काय होणार याच्या शवचारात तो बसला. 
 

सोना व शचत्रा मोटारीत बसून शिरत होत्या. मोटार रबरी चेंडू धावल्याप्रमाणे धावत होती. 
बोरीबांदरहून पुढे भेंडीबाजार, भायखळा, आशण मग दादरला मुरगुळा घेऊन ती शटळक पुलावरून 
माशहमला गेली. आशण पुन्हा मागे शिरून परत शनघाली. मोटार धावत होती. जागोजाग थाांबून सोनाला 
शचत्रा याचे नाव काय, त्याचे नाव काय असे शवचारीत होती. सोना साांगत होती. शचत्रा बारीक दृष्टीने सारी 
शदसेल तेवढी मुांबई पाहत होती. पण येतेवळेी गाडीत शदसलेले गबाळे लोक शतला कुठेच शदसत नव्हते. त्या 
पानाच्या शपिव्या, ती मळकी लुगडी, पोटासाठी धावपळ, िेंबडी उघडीनागडी पोरे, गाठी बाांधून साधलेली 
धोतरे, हे सारेच कुठे गडप झाले होते. का ते सवव लोक इथे आल्याबरोबर असेच आपल्याप्रमाणे जरीचे 
कपडे घालून मोटारीत बसून मुांबईत शवलीन झाले, याची ती शवचार करीत होती. 
 

माणसाांनी गजबजलेली मुांबई. शवजेच्या शदव्याांची गदी. शनरशनराळया पोिाखातील लोक. 
मोठमोठ्या इमारती, डाांबरी रस्ते. हे सवव पाहत मोटार पाथे शसनेमापढूुन ऑपेरा हाऊससमोर थाांबली. 
आशण पुन्हा चौपाटीकडे शभरशभरत शनघाली. शजकडे शतकडे सहल करणाऱ्या लोकाांची गदी झाली होती. 
लोक पाय ओढीत इकडून शतकडे जात होते. भेळवाल्याांनी गोंगाट केला होता. आशण त्याच गदीत 
लोकमान्य शटळकाांचा उांच पुतळा शखन्न होऊन उभा होता. आशण समोर मुांबईचा पुरातन िजेारी लाटाांचे 
डोंगर उधळीत होता. जण ू त्याने तो भयांकर खेळच सुरू केला होता. सागराला भरती आली होती. वारे 
जोरात येत होते. शचत्राने क्षणभर त्या सागराकडे पाशहले, आशण ओठाांवरून जीभ शिरवली आशण ती चौिेर 
पाहू लागली. शटळक पुतळयापासून ते चचवगेटपयंत समुद्राच्या कडेने बाकदार अिी शदव्याांची राांग लागली 
होती. जणू एखाद्या सुांदर स्त्रीच्या गळयात रत्नमालाच रुळत होती. 
 

शचत्राला आनांद झाला. आपण आज सारी मुांबई पाशहली. अिाट मुांबापुरीचे शविाल वैभव पाशहले. 
शकती सुांदर मुांबई आहे ही! आपल्या गावात आशण मुांबईत शकती शनराळेपणा आहे! सवव आनांदीआनांद आहे. 
शचत्राला आनांद झाला. नांतर सोना आशण शचत्रा एका बाकावर बसल्या. बाकावर बसून त्या दोघी समोर त्या 
प्रचांड सागराकडे पाहत होत्या. गार वारे भरभरत होते. िुभ्र लाटा धावत येत होत्या. आशण शकनाऱ्यावरच्या 
वाळूवर थाांबून परत जात होत्या. जण ू त्या शकनाऱ्यावर दम घेऊन ‘सुस्’ असा शनःश्वास टाकून शनराि 
होऊन परत शिरत होत्या. सागरही आपली हालचाल हळूहळू करीत होता. तो लखलखत होता. जण ू
पुष्ट्कळ दौड मारून तोही दमला होता. आशण समोर लोकमान्य शटळकाांचा पुतळा उभा होता. त्याची काळी 



आकृती अचल खडी होती. जण ू तो महाराष्ट्राचा वीरपुरुषही चालून चालून दमला होता. पाठीमागून 
मोटारींची रीघ लागली होती. त्या आपल्या शदव्याांचा प्रचांड झोत शभरकावीत कुरकुरत शनघाल्या होत्या. 
 

शचत्रा स्स्थर बसून शवचार करीत होती. ही मुांबई शकती शकती सुांदर आहे. पण इथे माणसां शवकतात! 
माणसां माणसाांना शवकत घेतात. जर तसेच आपले झाले तर मग – शतचे काळीज चरकले. नांतर त्या दोघी 
उठून घराकडे शनघाल्या. घरात कृष्ट्णा व लाशलया हे दोघे आशण िठे काांतीलाल नावाचा एक सोन्याचा 
व्यापारी असे शतघेजण बसून सोनाची वाट पाहत होते. काांतीलाल हा वयाने पन्नािीच्या आत होता. तो 
नाकातोंडाने नावाप्रमाणेच देखणा होता आशण त्याच्या सुखवस्तू जीवनामुळे त्याचे वय पन्नास आहे असे 
मुळीच वाटत नव्हते. त्यात तो आज नवीन पाहुणा म्हणून आलेला नव्हता. तो िार शदवसाांचा जुना पाहुणा 
होता. आज तो सोनाची वाट पाहत बसला होता. त्यात सोनाची बहीण आल्याचे समजताच त्याला बसणे 
भाग पडले होते. एकदा ती कसली आहे हे डोळयाांनी पाहून मगच जाव ेया हेतूनेच तो शतष्ठत बसला होता. 
 

पण त्या शतघाांपैकी कोणीच कोणािी बोलत नव्हते. जो तो आपापल्या मनात कसला तरी शवचार 
करीत होता. सोनाचे आपणाला चारिचे शमळाले. आता शचत्राचे आठि े तरी नक्की शमळाव े या शवचारात 
कृष्ट्णा होता. आशण आता हा काांतीलाल शचत्राला घेऊन जाणार, सोना शचत्राला त्याच्या ताब्यात देणार 
आशण आपण जे योजून ठेवले आहे ते सारेच ढासळून पडणार, त्यासाठी काय कराव ेया शवचारात लाशलया 
शखन्न होऊन बसला होता. 
 

बरोबर नऊ वाजले आशण सोना आली. त्या शतघाांच्याही क्षणभर शवचारमाशलका तुटल्या. 
काांतीलालला पाहून सोनाला आनांद झाला. शतने त्याची प्रथम शवचारपूस केली. आशण आम्ही जेवनू घेतो, 
मग बोलू, असे साांगून ती जेवणासाठी गेली. जेवणे झाली तेव्हा “शचत्रा! तू त्या खोलीत जाऊन नीज. मामा! 
तुम्ही उद्या गावी जाण्याची तयारी करा. लाशलया ‘तुम्ही जाऊन शनजा.’ असे साांगनू ती काांतीलालकडे 
जाऊन बोलत बसली. 
 

“हां, बोला िटे, तुम्हाांला िारच त्रास झाला आज.” सोना शदलशगरी व्यक्त करीत म्हणाली. 
 

“नाही. काय पवा नाही. मला समजलां  की तुमची बहीण आली आहे, तेव्हा म्हटलां  जावां पाहूनच. 
थाांबलो.” िटेजीने स्स्मत करीत म्हटले. आशण आपली खुची पुढेच सरकावली. 
 

“माझ्या बशहणीला काय पाहता िटे? ती िांभर नांबरी सोनां आहे.” सोना स्वाशभमानपूववक शचत्राची 
तारीि करीत म्हणाली. 
 

“वा वा! हे काय! असणारच की. अहो, याच सोन्याचा तो एक तुकडा असणार. मग तो काय 
नकली असू िकतो थोडाच!” असे म्हणून िटेजीने सोनाला मोठेपणा शदला. 
 

आशण सोनाला आनांद वाटला. ती गोड हसत म्हणाली : “मग तुमचां काय म्हणणां आहे?” 
 

“तुम्हीच साांगा मी काय करू ते.” िठे अगदी हळू स्वरात म्हणाला आशण कान टवकारून ऐकू 
लागला. 



 
“हे पाहा िटेजी. मी शतला माझ्यासारखी वशे्या म्हणनू इथां ठेवणार नाही. मी शतला एकदा 

कायमचा नवरा करून देणार आहे. शतच्या देखणेपणाशवषयी पाहण्याची मुळीच गरज नाही. तेव्हा तुम्हाला 
झेपेल का?” सोनाने स्पष्ट साांशगतले. िटेजी मुांडी डोलवीत ऐकत होता. 
 

“न झेपाय काय झालां? मला पण तसांच करायचां आहे.” काांतीलाल मोठ्या आनांदाने कबूल करून 
म्हणाला. 
 

“मग काय देणार ते साांगा.” सोनाने शवचारले. 
 

“ते मी नाही साांगणार. तुम्हीच साांगा. शकतीही साांगा. हजार, दोन हजार, बोला.” काांतीलालला 
घाईच झाली. 
 

“परांतु थोडे थाांबा. मला हे सवव जपून करायचां आहे. प्रथम काही शदवस शतला इथांच ठेवावां लागणार 
आहे. आशण तुम्ही इथां येऊन शतची ओळख करून घ्यायची आशण हे सवव शतच्या मनानांच होत आहे असां 
करायचां. हे तुम्हाला मान्य आहे?” सोनाने पुन्हा प्रश्न केला. 
 

“अरां बाबा! सवव कबूल!” काांतीलालने मनगटावरच्या घड्याळात पाशहले आशण तो म्हणाला : 
“आता अकरा वाजले. मी जातो. मी रोज नाही तर एकदोन शदवसात येत राहीन. आशण आता हे आठि े
रुपये ठेवा तुम्हाांकडे. जाऊ मी?” असे म्हणून तो उठला. सोनानेही मान हलवीत त्याला सांमती शदली आशण 
िठे काांतीलाल शनघून गेला. 
 

सोनाने क्षणभर चहूकडे पाशहले. सववत्र िाांत होते. लाशलयाच्या खोलीतून घोरण्याचे बसूेर स्वर ऐकू 
येत होते. नांतर शतने शचत्राच्या खोलीकडे पाशहले. शतकडेही अांधार होता. नांतर ती खोलीत जाऊन 
पलां गावर पडली. बरे झाले, शचत्राचे बरे होईल. ती सुखी होईल. काांतीलाल केवढा मोठा श्रीमांत माणसू 
आहे. शिवाय तसा तो वाईटही नाही. आज शकती तरी शदवस तो माझ्याकडे येतो, पण एकदासुद्धा त्याने 
आपल्या अांगाला हात लावला नाही. तसा तो िारच सज्जन आहे. आशण इथे आलेल्या कोणत्याच माणसाने 
असे वतवन केले नाही. पण हा माणूस काही शनराळाच आहे. शिवाय पैिाची तर त्याला लकमतच वाटत नाही. 
माझ्यासाठी तो काय वाटेल ते करील. जर असा माणसू आता माझ्या शचत्राला शमळतोय तर मग शतचे 
निीबच मोठे नाही तर काय? परांतु शचत्राला हे पसांत पडणार का? शचत्राला हे नक्कीच पसांत पडणार आशण 
मग आईलाही इकडे आणून आम्ही सववच इथे राहू. शतचे चाांगले होईल. िक्त माझेच चाांगले नाही. िवेटी 
माझे वाटोळे झाले. हे जर आईला समजले तर शतला शकती वाईट वाटेल! परांतु काय करायचे! शतने एक 
शनःश्वास टाकला. 
 

शदवसभर गोंगाटाने भरलेली मुांबई िाांत शनजली होती. जण ूसववच यांते्र आपली घरघर बांद करून 
शनजली होती. अगदी जरा देखील आवाज नव्हता. िक्त लाशलयाच्या खोलीतून भेसूर घोरणे ऐकू येत 
होते. आता आपणाला सोना नवरा करून देणार, मग आपण आपल्या आईला बोलावनू घेणार, आशण या 
सुांदर मुांबईत सांसार करणार, अिा गोड गोड कल्पनाांच्या मनोरींच्या मनोरी रचीत, व जर आपलेही 



अक्कासारखे झाले तर मग काय, मग आईची आपली भेट होणार नाही, मग आपणही बाजारात बसून 
स्वतःची शवक्री करू, या भीतीने धडधडत्या अांतःकरणाने शवचार करीत करीत शचत्राही शनजली होती. 
 

िजेारी असलेल्या गोदीतील रखवालदाराने बाराचे टोल शदले. त्याांचा आवाज एकापाठी एक 
येऊन सोनाच्या घरात शिरला. आशण लाशलया उठून बसला. त्याने कानोसा घेतला. शतन्हीही बाजूांनी 
त्याला घोरण्याचे तीन स्वर ऐकू आले. तो उठून बसला. त्याला आता िारच आनांद झाला होता. आज 
आपण आपलेसे करून घेणार, मग पाहू पुढे काय होते ते. तोच त्याला जनरलची आठवण झाली. त्याची ती 
उग्र मूती त्याच्या डोळयापुढे उभी राशहली. क्षणभर तो भ्याला. पण उद्या तो येथे येईपयंत पुष्ट्कळ करता 
येईल. वाटेल ते करून आपण त्याचा बांदोबस्त करू. नाहीतर इथून जाऊ सुद्धा. एकदा का आपले 
आपणाला शमळाले की मग काय हव ेते होऊ दे. इथे कोण असे आहे की आपणाला अडवील! आपणच या 
सवांची वाट लावनू टाकू िकतो. पण जे काही कराव ेलागणार ते नांतर कराव ेलागले म्हणजे शमळवली. 
बस्स. असा शवचार करून तो उठला. प्रथम तो सरळ शचत्राच्या खोलीकडे जाण्याऐवजी तो सोनाच्या 
खोलीकडे वळला. त्याने बाहेरून कानोसा घेतला. सोना घोरत होती. त्याला आनांद झाला. तो हळू 
पावलाांनी परत शिरला आशण शचत्राच्या खोलीपढेु गेला. आत दार कसे उघडाव ेअसा त्याला प्रश्न पडला. 
त्याने धडधडत्या अांतःकरणाने आपला हात पुढे करून चाचपून पाशहले. दार बांदच नव्हते. िक्त शझरशझरीत 
पडदा हालत होता. त्याला पुन्हा आनांद झाला. त्याचे हृदय जास्तच वगेाने व मोठ्याने धडधडू लागले. 
आपली शिकार आपल्या मुठीत आहे असे त्याला वाटू लागले. तो देहभान शवसरला. आज आपली इच्छा 
तृप्त होणार या आनांदाने तो िुद्धी हरला. त्याने हळूच हात पुढे करून पडदा दूर केला तेव्हा त्याचा राक्षसी 
हात थरथरा कापत असल्याचा त्याला भास झाला. त्याने शदव्याचे बटन चाचपून दाबले. सुांदर जरीच्या 
पातळात शचत्रा शनधास्त शनजली होती. शतच्या अांगावरचा पदर दूर झाला होता. त्यामुळे शतचे शविाल 
वक्षःस्थळ सुांदर शदसत होते. ते दमदार गतीने खाली वर करीत होते. शतच्या चोळीचे बटन शनघाले होते. 
आशण शतच्या उराचा िुभ्र भाग स्पष्ट शदसत होता. त्याकडे शनरखून पाहून लाशलयाला आनांद झाला. जण ू
काय आजचीच रात्र, अांधार, सवांना लागलेली नीज, उघडा दरवाजा आशण शचत्राच्या चोळीचां हे उघडे 
बटन, हे सवव आज आपल्या पाठीवर असून आज आपले आपल्याला शमळत आहे, पण ते कसे घ्याव?े त्याने 
आपली तीक्ष्ण दृष्टी झरवकन खाली घेतली. शतचे पातळ चोळामोळा होऊन ते शतच्या माांड्याांच्या वर झाले 
होते. त्यामुळे केळीच्या लुसलुिीत कोंबाांप्रमाणे त्या शदसत होत्या. त्याने ते सवव क्षणभर पाहून घेतले आशण 
मग आपली दृष्टी शतच्या मुखावर रोखली. ती शनजली होती. शतचे सुांदर डोळे झाकले होते. शतच्या नोकदार 
नाकाच्या नाकपुड्या लखलखत होत्या. शतचे ओठ थरथरत होते. एकूण शतचा कोणीही स्पिव न केलेला देह 
त्या पलां गावर एकटाच पडला होता. आशण त्याच्यावर शकती मोठे दारुण सांकट आले आहे, ते अगदी 
उिाला शभडले आहे, याची त्याला गांधवाताही नव्हती. 
 

लाशलया गोंधळून गेला. त्याला घाई झाली. आपण असे मूखाप्रमाणे नुसते पाहत उभे राहणे चुकीचे 
आहे असे वाटून त्याचे हृदय वगेाने, अशत वगेाने धडधडू लागले. जण ूत्यालाही अती घाईच झाली होती. 
आपण आता शदवा घालवनू दार बांद कराव ेअसा शवचार करून तो शिरला. तोच त्याला एकदम कसली तरी 
आठवण झाली. त्याने कां बर चाचपून पाशहली. त्याचा चाकू शवसरला होता. तो चपळाईने शदव्याच्या 
बटणाकडे गेला. क्षणात सववत्र अांधार दाटला. आशण त्याला शचत्राचा देह शदसेनासा झाला. 
 

लाशलया हळूच परत आपल्या खोलीत आला. कारण जर शचत्राने प्रशतकार केला तर – तर मग 
चाकू हा हवाच. त्याचा एकेक क्षण युगाएवढा जात होता. त्याला दरदरून घाम िुटला होता. त्याचे पाय 



थरथरत होते. पुढच्या शवचाराने तो धुांद झाला होता. त्याने हळूच आपला चाकू काढला. तो घट्ट मुठीत 
धरला. आशण पुन्हा कानोसा घेतला. सववच दुदैवी प्राणी शनजले होते. त्याांना काळझोप लागली होती. जण ू
शचत्राच्या िरीरावर खुिाल दरोडा पडावा म्हणूनच ते सवव शनजले होते. त्याने चाकू घेऊन क्षणभर शवचार 
केला. चाकू आताच खोलून घ्यावा. नाही तर पुन्हा शतथे अडचण पडेल. तसे होणे बरे नाही. तो चाकूचे पाते 
चाचपू लागला. 
 

परांतु कोणालाही पुढच्या घोर प्रसांगाची कल्पना नव्हती. कृष्ट्णा तर जोराजोराने घोरत होता. आता 
आपणाला कोणीही अडशवणार नाही. आपल्या सभोवती कोणीही नाही, कोणीही जागे नाही, असेच त्याला 
वाटू लागले. त्याच्या कानाची गाते्र बांद झाली होती. त्यानां पाऊल टाकण्यापूवी चाकू उघडला. आशण ‘टररवररव
’ असा मोठा आवाज झाला. आशण एकदम सोना धडपडून उठली. शतची भीतीने गाळणच उडाली. शतने 
एकदम शदव्याच्या बटनावर झेप घेतली आशण शदवा लावला, आशण अांगावरचा पदर ओढीतच ती बाहेर 
आली. शतने शचत्राच्या खोलीकडे धाव घेतली. दार उघडे होते. शतला घेरीच आली. शतचे काळीज धडपडू 
लागले. शतचे सवांग थरथरू लागले. आता काय झाले असेल या कल्पनेने ती भाांबावनू गेली. शतने कानोसा 
घेतला. 
 

ज्या शदविी लाशलयाने सोनावर असाच प्रसांग आणला होता त्या शदविी शतने त्याचा प्रशतकार 
करण्याची शिकस्त केली होती. परांतु त्या वळेी लाशलयाने िवेटी हाच आपला चाकू उघडला होता. त्याचा 
तो दृष्ट आवाज ऐकूनच सोना शनष्ट्प्राण झाली आशण मग त्याने आपले कायव उरकले होते. तो आवाज ती 
कधीच शवसरली नाही. सोनाला त्याची सारखी आठवण होत होती. ज्या ज्या वळेी ती लाशलयाकडे पाही 
त्या त्या वळेी सोनाला त्या आवाजाची आठवण होत होती. आशण भीतीने शतची गाळण उडत होती. आजही 
तो आवाज झोपेत ऐकून ती भ्याली. शतने शदवा लावला. शचत्रा सुखरूप शनजली होती. शतथे कोणीही नव्हते. 
क्षणभर शतने चौिेर पाहून घेतले. कोणीही नव्हते. शतने समाधानाचा श्वास घेतला. शचत्राच्या अांगावर 
घातले. आशण ती खुचीवर बसली. ती लाल झाली होती. दोन्ही हाताांनी शतने आपले तोंड चोळले. शतची 
दृष्टी दाराकडे गेली. ती चटकन उठली आशण शतने दार बांद करून घेतले आशण ती पुन्हा बसली. आवाज 
तोच तो चाकूचा. आशण तोही लाशलयाच्या. परांतु इथे तर काहीच नाही. मग काय आपणाला तो भास 
झाला? की आपण झोपेतच दचकून उठलो? ती पुन्हा उठली. दार उघडून ती लाशलयाच्या खोलीपािी 
आली. 
 

“मामा!” सोनाने हाक मारली. 
 

“ओ.” कृष्ट्णा उठून बसला. 
 

“इकडे या जरा.” 
 

कृष्ट्णा उठून बाहेर आला. ती दोघेही शचत्राच्या खोलीत आली. 
 

“हां मामा! तो लाशलया काय करीत होता?” 
 

“सोना! त्यो रात्रभर जागा हाय. सारखा आत भाइर करतो.” 



 
“आत वाजलां  काय?” 

 
“त्यो आधी भाईर आला. मग परत आला. शन शखिात काय तरी घेतलां . उिीर हतां उभा ऱ्हायला 

आनी मग वाजलां .” कृष्ट्णाने साांशगतले. 
 

“तुम्हाला जाग कधी आली?” 
 

“मी रातभर जागाच हाय. पण उगाच मेल्यावानी पडलोय नव्हां का!” 
 

“बरां जा, तुम्ही शनजा. आमचां दुसरांच बोलणां झालां  म्हणावां गावचां.” 
 

“बरां, पण माणसू मोठा खवीस शदसतोय.” असे म्हणून कृष्ट्णा उठला. आशण आपल्या अांथरुणावर 
जाऊन पडला. 
 

सोनाने दरवाजा बांद करून घेतला आशण तीही शचत्राच्या जवळच शनजली. 
 

आज अन्याय झाला असता. शहने दरवाजा बांद न करता तसेच शनजून घात करून घेतला होता 
आज. पण पुढे काय करायचे? पुढे शकती शदवस जपायचे? असाच एकादे शदविी जर घात झाला तर काय 
करायचे? आशण हा राक्षस.... 
 

सोना शवचार करीत पडली होती. शचत्राला काही माहीत नव्हते. 
 

लाशलया स्वतःला हजारो शिव्या देत होता. तोंडावर मारून घेत होता. तो कढत होता. पेटला 
होता. स्वतः मूखवपणा करून आलेली सुवणवसांधी दवडली म्हणून त्याचा शहरमोड झाला होता. जर आपण 
आपला चाकू शवसरलो नसतो तर, आशण तो जर उघडला नसता तर, शकती बरे झाले असते! पण साल्या 
चाकूने दगा शदला. लाशलया शवचारमग्न पडला होता. कृष्ट्णाही शवचार करीत होता. सोनाही शवचार करीत 
होती. त्या िाांत रात्री तीन शनरशनराळे शवचार सुरू होते. शचत्रा मात्र शबनघोर शनजली होती. शतच्या तोंडाकडे 
पाहून सोना पुटपटुली : “अिा दुष्ट शनदे्रनांच ही आपलां  वाटोळां करून घेईल वाटतां.” 
 
 

५ 
 
कृष्ट्णाला जाऊन आज एक मशहना झाला होता. तो गेल्या गेल्या आईच्या खुिालीचे पत्र पाठशवणार होता. 
पण एकही पत्र आले नाही. तो डोहात बुडल्याप्रमाणे झाला होता. 
 

शचत्रा आज आांघोळ करून आपल्या खोलीत बसून केस लवचरीत बसली होती. शतला रोज केस 
लवचरताना आपल्या आईची आठवण येई. तिी आजही शतला आईची आठवण झाली होती. शतचे मन 
एकाएकी बेचैन झाले. आईचे पत्र नाही. आपले अजून जे होणार होते ते – ते म्हणजे लग्न – होत नाही. 



त्यामुळे आपण आपल्या आईला इकडे आण ूिकत नाही. जर आपले लग्न न होताही आईला इकडे आणावी 
तर अक्काचे हे सवव पाहूम आई जीव देईल. शतला अक्का इथे वशे्या होऊन बसली आहे हे जर समजले तर 
नक्कीच ती मरण पत्करील. पण आपले लग्नही होत नाही, ते कधी होणार आशण आईला आपण कधी 
आणणार, असा शवचार करीत ती बसली होती. 
 

एका मशहन्यात शतला पुष्ट्कळ गोष्टी कळू लागल्या होत्या. शतला काांतीलालबद्दल बरे वाटत होते. तो 
रोज ठरल्याप्रमाणे येत होता. आशण शचत्राला व सोनाला घेऊन जात होता. तो पैिाांची तर मुळीच पवा 
करीत नव्हता, दागदाशगने, जरीची सुांदर पातळे, जे हवे ते तो पुरवीत होता. रोज स्वतःची मोटर आणून 
शचत्राला शिरवीत होता. काही शदवस सोना बरोबर येत होती. पण पुढेपुढे जनरलची स्वारी शनयशमत येऊ 
लागली, त्यामुळे शतला शचत्राबरोबर येणे अिक्य होई. आशण शचत्रा एकटीच काांतीलालबरोबर जाई. अगदी 
रात्री अपरात्री तो शतला घेऊन शिरत होता. पैसा तर नुसता उधळीत होता. सवोच्च घड्याळ शचत्रासाठी. 
उत्तम पातळ शचत्रासाठी. लकमती शहऱ्याची आांगठी शचत्रासाठी. रोज नव्यानव्या वस्तू तो आणी. आशण 
शचत्राला खूष करी. शकत्येक शदवस जात होते. रात्री जात होत्या. काही वळेा दोघेच बॉक्समध्ये बसून 
शसनेमा पहात. पण काांतीलालने एकदाही शचत्राच्या अांगाला स्पिव केला नाही. त्यामुळे शतला त्याचा स्वभाव 
आवडू लागला होता. म्हणनू ती त्याच्याबरोबर एकटी शिरावयास जात होती. शतला त्याची आता मुळीच 
भीती वाटत नव्हती. ती मुांबईत सवव काही रोज पाहत होती. त्यामुळे िहरातील जीवन शतच्या अांगवळणी पडू 
लागले होते. ती नवीन नवीन तऱ्हेची माणसे, त्याांचे पोषाख, चालीरीती, सवव काही पाहत होती. शिवाय 
शतला किाचीच कमतरता नव्हती. सोना आशण काांतीलाल शतला काहीच कमी पडू देत नव्हते. तीही 
बदलत होती. परांतु घरातील प्रकार शतला मुळीच आवडत नव्हता. कारण तो लाशलया उांदरावर माांजर 
टपून बसते तसा शतच्यावर टपून बसला होता. नव्हे, नव्हे, तो अगदीच शपसाट होत होता. एकही सांधी 
दवडायची नाही असे त्याने ठरवनू ठेवले होते. परांतु रोज शनजतेवळेी सोना शतला मुद्दाम दार बांद 
करण्याशवषयी साांगत होती. त्यामुळे त्याचे काहीच चालत नव्हते. शिवाय शदवसा एकटीला टाकून सोना 
कुठेच जात नव्हती. म्हणून तो चरिडत शदवस मोजीत होता. आशण एखादे शदविी शचत्राला चशकत 
करण्याची वाट पाहत होता. त्याचे लाांडग्यासारखे बघणे, ते कुऱ्यात चालणे, गुरगुरणे, शतला नकोसे झाले 
होते. त्याची शतला भीती वाटत होती आशण ती सारखी वाढत होती. कारण त्याच्याबद्दल सवव काही सोनाने 
शतला साांगून ठेवले होते. 
 

त्यात भरीला भर म्हणजे तो जनरल साहेब रोज येत होता. नेहमी येतेवळेी दारू शपऊन तरव असाच 
येत होता. आशण घरात पाय ठेवताच मोठमोठ्याने आरडाओरड सुरू करीत होता. “कुठां आहे तो साला 
लाशलया? बोलवा त्याला.” असे म्हणून तो आपले शपस्तूलच काढी. आशण मग त्याला िाांत करण्यासाठी 
सोनाची ते्रधा उडत होती. शिवाय जनरल एकादे शदविी “शचत्रा कुठां आहे? आण इकडे शतला?” असे 
म्हणून ओरडे. आशण शतची भीतीने गाळणच उडत होती. त्याला िाांत करता करता सोनाला घामच िुटत 
होता. तो जेव्हा घोरू लागे तेव्हात त्या घरात िाांतता प्रस्थाशपत होई, आशण सवांना झोप लागे. एकादे 
शदविी जनरल साहेब िुद्धीवर असले म्हणजे शचत्रािी लगट करीत. तेव्हा सोनाला त्याांचा राग येई. पण 
करणार काय? बोलून चालून तो जनरल होता. त्याला दुखवाव े तर लाशलयाची भीती होतीच. जेव्हा 
जनरल घरात येई तेव्हा सारे घर थरथरे. आशण एका हाडासाठी दोन कुत्री जिी गुरगुरू लागतात तसे ते 
शपसाळून गुरगुरू लागत. जण ू दोन वाघ एकमेकाला िाडून खाण्यासाठी परस्पराांवर झडप घेण्याची 
तयारीच करीत होते. त्यामुळे सोना हैराण झाली होती. 
 



शचत्राला रात्रीचा प्रसांग आठवला. तो भयांकर प्रसांग शतच्या डोळयाांपुढे उभा राशहला. एके शदविी 
जनरलला उिीर झाला होता. सवव जण जेवणे आटपून शनजले होते. शचत्रा आपल्या खोलीत शनजली होती 
आशण जनरल आला. तो दारूने लझगत होता. झुकाांड्या खात खात तो घरात आला आशण रोजच्यासारखाच 
बडबडू लागला. “मला कुठांच समाधान नाही. ते कुठांच शमळत नाही. शमळालां  नाही. लढाईच्या पाच वषात 
जमवन लोकाांनी शमळू शदलां  नाही. आता इथां हे साधे शिपाई मला समाधान शमळू देत नाहीत. रोज रोज 
तक्रारी, असांतोष, बांडाची भाषा. इथां यावां तर हा हरामखोर लाशलया मला चैन पडू देत नाही. मी त्याला 
ठार मारीन!” त्याने सोनाला जवळ ओढून शतचे तोंड आपल्या दोन्ही हातात धरून तो म्हणाला, “मी, मी 
त्याला ठार मारीन. मी पुष्ट्कळ लोक मारले आहेत. ित्रूचे मारले आहेत आशण आपलेही मारले आहेत. 
आशण तुम्ही दोघाांनी माझ्यािी नीट वागलां  पाशहजे. जिी तू वागतेस तसांच शचत्रानां वागलां  पाशहजे.” असे 
म्हणून त्याने सोनाला सोडली आशण एकदम शचत्राच्या खोलीकडे धाव घेतली. दार बांद होते. शचत्रा आत 
भीतीने चूर होऊन थरथरत बसली होती. 
 

“शचत्रा! उघड दार. दार उघड. मी दार मोडीन.” आशण सोना धडपडत त्याच्यामागून धावत 
आली. शतने त्याचा हात धरला आशण त्याला ती शवनव ू लागली. काकुळतीला येऊन आजवव ू लागली. 
“नाही. असां नका करू. चला माझ्याकडे. माझ्या खोलीत चला.” 
 

“नाही. नाही. आज तुझ्या खोलीत नाही. मी इथां या खोलीत, शचत्राच्या िजेारी, शतच्या पलां गावर 
शनजणार.” जनरल बेपवा होऊन म्हणाला, त्याने सोनाच्या हाताांतील आपला हात झटका देऊन सोडवनू 
घेतला आशण दाराला थाप मारली. 
 

“नका, नका. मी नाही तसां करू देणार.” सोना हळू आवाजात म्हणाली. शतच्या पातळाचा पदर 
भईुला लोळत होता. शतची घाबरगुांडी झाली होती. शतला ‘नका’, ‘नका’ यापेक्षा काहीच सुचत नव्हते. 
 

“नाही. नाही. मी इथांच आज शनजणार.” जनरल म्हणाला. 
 

“नका. नका. माझ्या खोलीत चला.” सोनाने पुन्हा आजववले. 
 

“मी शतकडे शनजलो तर तो साला इथां येऊन शनजेल त्याचां काय?” त्याने सोनावर खेकसून 
शवचारले. 
 

“नाही. शचत्रा दार बांद करून शनजली आहे.” सोना म्हणाली. त्याची खात्री करण्यासाठी शतने त्या 
दाराला धक्का शदला. आत शचत्रा धडधडत्या अांतःकरणाने ते ऐकत होती. आता आपले काय होणार, 
आपल्यावर कसला प्रसांग गुदरणार, याचा ती शवचार करीत होती. 
 

तोच जनरल परत शिरला. आशण मुकाट्याने सोनाच्या खोलीत येऊन स्तब्ध बसला. थोडा वळे 
घरात िाांतता झाली. क्षणात तो पुन्हा भडकून उठला. त्याने आपले तोंड चोळले आशण लष्ट्करी ऐटीत उभा 
राहून तो म्हणाला : “मी सववत्र गेलो. मी सवव वशे्या पाशहल्या. मी लां डनमध्ये पाशहल्या. मी रोममध्ये 
पाशहल्या. मी पॅशरसमध्येही पाशहल्या. परांतु असां काही पाशहलां  नाही. जी जी माझ्या मनात भरली शतला मी 
पैसे शदले आशण समाधान शमळवलां . पण इथां काही शनराळांच आहे. िजेारच्या खोलीत एक सुांदर तरुण स्त्री 



आहे. शतच्यावर माझां मन गेलां  आहे. मी लागेल तेवढे रुपये देण्यास तयार आहे. परांतु ती मला शमळत नाही. 
का?” 
 

“ती वशे्या नाही. ती माझ्याकडे आली आहे. आशण माझ्या आईनां पाठवली आहे. मी शतला वशे्या 
होऊ देणार नाही.” सोना एक श्वास सोडून म्हणाली. 
 

“मला हे पटत नाही.” जनरल म्हणाला. “मलाही माझ्या आईनां साांशगतलां  होतां तू वशे्याांच्या घरी 
जाऊ नको म्हणून. परांतु इथां आल्याशिवाय मी जग ूिकत नाही. दारू, स्त्री आशण मरण हेच आम्हासाठी 
आहे. मी खराखुरा जनरल नाही. आशण असणांही िक्य नाही. नेव्हीत मुळी जनरल ही पदवीच नसते. 
जनरल होण्याला ज्या गोष्टीची गरज असते तीही माझ्यात नाही. पण.... पण लोक, तू, सारे लोक मला 
जनरल म्हणतात. कारण माझा रुबाबच तसा आहे. मला शभऊन, माझा चेहरा पाहून लोक मला जनरल 
म्हणत आहेत. जनरल नसूनही लोक मला जनरलची पदवी देतात. मग मी मोठा आहे की नाही?” नांतर तो 
पुष्ट्कळ उिीर काय वाटेल ते बडबडत राशहला आशण नांतर शनजला. 
 

परांतु सारी रात्र शचत्राने जागनूच काढली. ती एक रात्र शतला भयांकर वाटली. ती शतच्या 
डोळयाांपढूुन जात नव्हती. सारे घर शतला उदास, भकास वाटत होते. आशण त्यात शतला आईची आठवण 
झाली होती, ‘अिा या कठीण सापळयात आपली शचत्रा सापडली आहे हे आईला कळलां  नसेल. शतला 
वाटत असेल शचत्रालाही नवरा शमळाला असेल. ती नाांदत असेल. मामानां तसांच शतला साांशगतलां  असेल. 
परांतु....’ क्षणोक्षणी शतचे डोळे पाण्याने भरत होते. ती ते पुसून टाकीत होती. त्या घरात क्षणभरसुद्धा शतला 
बसवत नव्हते. परांतु आज रोजच्याप्रमाणे काांतीलाल येणार असून आपण मुांबादेवी पाहण्यासाठी जाणार या 
शवचाराने ती आपल्या मनाचे समाधान करीत होती. शदवसभर शतचा वळे शिरण्यात जात होता. पण रात्री 
शतला आपले मरण शदसत होते. शचत्राने आपले केस करून आांबाडा बाांधला. आशण समोरच्या आरिात तोंड 
पाशहले. शतचे डोळे लाल झाले होते. त्यात ताठा भरला होता. म्हणून शतने ते चोळले. 
 

“शचत्रा! झालां  का तुझां?” सोनाने येऊन म्हटले. 
 

“हो, झालां .” असे म्हणून शचत्रा शिरली. 
 

सोनाचे डोळे पाण्याने भरले होते. रात्रीच्या प्रसांगामुळे शतला िार वाईट वाटत होते. शतला िरम 
वाटत होती. आपण काय केले आहे? आपण होतो कसे आशण आता काय आहोत? याबद्दल शतला वाईट 
वाटत होते. आशण आपल्यामुळे आपल्या बशहणीवर शकती कठीण प्रसांग येत आहेत, याची शतला लाज वाटत 
होती. रात्री तर जनरलने कळसच केला होता. त्यामुळे सकाळपासून शतने शचत्राला तोंड दाखवले नव्हते. 
परांतु िवेटी शतला राहवनेा म्हणून ती शचत्राकडे आली होती. कारण आता काांतीलाल येणार होता. 
लवकरात लवकर काांतीलालने शचत्राला घेऊन जाव ेआशण त्या दोघाांनी आनांदात राहाव,े म्हणजे आपण 
सुटलो. पुढे आपले काहीही होवो. एकदाची शचत्रा काांतीलालबरोबर गेली की आपल्या गळयाचे पेंडे पडले. 
मग या दोन वाघाांच्या कळवांडीत आपला प्राण जरी गेला तरी हरकत नाही. लवकर तो प्रसांग येणार. एकादे 
शदविी तर तो जनरल शपऊन आला आशण लाशलयावर तुटून पडला तर तो सैतानही काही कमी नाही. 
तोही त्याला ठार मारायला कमी करणार नाही. म्हटले तर दोघाांपैकी एकाचा नक्कीच मुडदा पडणार. आशण 
मग आपल्या नशिबी काय आहे कोण जाणे. जे काही असेल ते असो. ते आपण पाहून घेऊ. नाही तरी काय 



असणार नशिबात. आपण कसला तरी गरीब नवरा करू. इथे पोट भरू. काम करू आशण माणसासारखे 
जग ूम्हणूनच आईनां पाठवले. आशण इथे आपल्या नशिबी हे शजणे होते. हे असले दुष्ट शजणे शचत्राच्या पदरात 
पडू नये एवढेच. अिा शवचारात सोना होती. आज शतच्या डोळयाांत अश्र ूआले होते. शतचे मन रडत होते. 
 

“अक्का! तू रडतेस?” शचत्राने आियाने शवचारले. 
 

“हो. मी रडते आहे आशण रोज रडत्ये. पण चोरून.” 
 

“काां रडतेस?” शचत्राने पुन्हा शवचारले. शतला उत्तर देणे सोनाला अिक्य झाले. शतने शचत्राच्या 
गळयाला शमठी मारली. ती मुसमुसून रडू लागली. जण ूशतला मोठ्याने रडण्याची भीतीच वाटत होती. ती 
पुष्ट्कळ रडली. शचत्राही रडली. थोड्या वळेानां ऊर हलके वाटू लागले. 
 

“शचत्रा! ही मुांबई शदसते तिी नाही. ती वाईट आहे. माझां वाटोळां  झालां . मी माणसातून उठल्ये. 
माझी अब्र ूगेली. आईनां जन्मभर कष्ट करून जो देह वाढवला तो मी शवकीत आहे. म्हणून मला लाज वाटते. 
आशण ......” ती एकदम थाांबली. 
 

“मग आता काय करायचां?” शचत्रा गोंधळून म्हणाली. 
 

“काहीच करता येत नाही.” 
 

“काां? आपण परत जाऊ या.” 
 

“कुठां जाऊ म्हणतेस?” 
 

“आपल्या आईकडे.” 
 

“किाला?” 
 

“किाला? काम करू पशहल्यासारखां. रोजगार करून आईला पोसू. अब्रनूां जगू. आईनां मला 
येतेवळेी साांशगतलां  आहे.” 
 

“काय साांशगतलां  आईनां?” सोनाने डोळे पुिीत शवचारले. 
 

“आई म्हणाली : ‘शचत्रा! लग्न करून आनांदात राहा. आशण शजवाच्या मोलानां अब्र ूजप.” 
 

“हो. हो. म्हणून तू आपली अब्र ूजप. शजवाच्या मोलानां जप. माझां काय आता? शपचकलेलां  काांकण 
आहे मी. माझा नाद गेला आहे. माझी अब्र ूगेली आहे. िक्त तूच आईचां म्हणणां लक्षात ठेवनू आपली अब्र ू
जप. मलाही आईनां असांच साांशगतलां  होतां. पण मला इथां कोणीही धनी नव्हता. मी िसल्ये, भ्याले, तू मात्र 
शभऊ नको. मी तुला आधार आहे. चाांगला वाईट नवरा करून माणसासारखां शजणां जग. मुांबईत प्रत्येक 



पाऊल जपून टाक.” सोना आज मन मोकळां करून शचत्राला साांगत होती. आशण शचत्रा िाांतपणे ऐकून घेत 
होती. 
 

“इथां येणारा प्रत्येक माणूस तुझ्यावर झडप घालण्यासाठी आसुसलेला आहे. प्रत्येक जण शकरण 
साधीत आहे. रात्री त्या जनरलनां काय काय केलां ? तो शदवसा कसा साधा भोळा शदसतो. आशण तो रात्री 
कसा झाला होता ते लक्षात ठेव.” सोनाने असे म्हणून आवांढा शगळून टाकला. 
 

“मग आता मी कसां करू?” शचत्रानां शवचारले. 
 

“तुला जो पसांत पडेल त्याच्यािी लग्नच कर. पण िसू नकोस. आशण माझ्यासारखी होऊन बसू 
नको. मुळूमुळू रडून शभऊन वाग ूनको. तर असां कर की तुझीच भीती दुसऱ्याांना वाटू दे.” सोना म्हणाली. 
 

त्या दोघी पुष्ट्कळ शदवसाांत आज बोलत बसल्या होत्या. तोच काांतीलालची मोटार गुरगुरल्याचा 
आवाज आला. आशण त्या आपला पोषाख करून बाहेर जाण्यासाठी बाहेर पडल्या. आशण लाशलयाही कुठे 
तरी भटकून आला. 
 

काांतीलालने मोटारीचे दार उघडून ठेवले होते. सोना, शचत्रा आत बसताच मोटार सुरू झाली. 
त्याने मनगटावर पाशहले. दोन वाजले होते. मोटार शनघाली. ती मुांबादेवीकडच्या रोखाने धावत होती. 
माणसाांनी गजबजलेल्या रस्त्यातून ती हळूहळू शनघाली होती. शजकडे शतकडे माणसे आपापली कामे करीत 
होती. जो तो आपल्या कामात दांग झाला होता. शचत्रा पाहत होती. शतला थोडे शनराळे वाटत होते. सवव 
लोक थोडे मळके वाटत होते. काही देिी गावठीही शदसत होते. कोणी डोकीवर मोठमोठ्या पाट्या घेऊन 
हेलपाटी करीत होते. कोणी बैलाप्रमाणे हातगाडी ओढीत होते. कोणी हातात काटा घेऊन धावत होते. 
ताांबाशपतळेच्या दुकानात िठे आपले मोठे पोट सावरीत शगऱ्हाइकाांिी बोलत होते. तर नोकर शपवळे कपडे 
घालून माल काट्यावर घालून तोलीत होते. त्याांचे चेहरे घामाघूम झाले होते. कोणी नोकरावर खेकसत 
होते. तर नोकर बाता मारून काही तरी साांगून वळे मारून नेत होता. काही शठकाणी चाांभार उन्हात बसून 
िाटके जोडे साांधीत होता. तर हातात वाटी घेऊन कोणी भीक मागत शनघाला होता. काही आांधळयाांची 
माळच्या माळ तेहतीस कोटी देवाांच्या नावाने िांख करीत वाट चालत होती. एखादा कारकून गांभीर चेहरा 
करून शहिबे शलहीत होता. जो तो काही ना काही पोटासाठी करीत होता. ते सवव पाहून शचत्राला थोडे बरे 
वाटले. हे जीवन शतच्या ओळखीचे वाटून शतला मुांबईतही दोन भाग आहेत असे वाटू लागले. िक्त 
माणसाला माणूस खाणारे जीवनच इथे आहे, असा शतचा समज होता तो दूर होत होता. आपल्या 
गावाकडली, अगदी आपल्यासारखी, पण इथे येताच चाांगली वसे्त्र करून न बदललेलीही माणसे आहेत. ती 
काम करून खातात, ती माणसासारखी जगतात. असेच आपणही जगत होतो, असेच गरीब पण माणूस 
म्हणून जगत होतो, काम करीत होतो, आपण ितेावर राबत होतो, आशण दुःखाने शमळवनू सुखात खात 
होतो. पण आज आपण भलत्याच सुखात जाऊन पडलो आहोत असेच शतला वाटत होते. मोटारीचा हॉनव 
सारखा वाजत होता. परांतु पुष्ट्कळ शदवसाांत आजच प्रथम ती आपली आपल्यासारखी माणसे पाहत होती. 
एकदम मोटार थाांबली. 
 

“शचत्रा! हीच बघ मुांबादेवी.” सोना म्हणाली. 
 



शतने इकडे शतकडे पाशहले. सभोवती नुसता बाजार भरला होता. लोकाांनी एकच गदी केली होती. 
जो तो देवळात जाऊन मुांबादेवीला नमस्कार करून बाहेर येत होता. घांटानादाने तर काहीच ऐकू येत 
नव्हते. आजूबाजूला बसलेले शभकारी देवाच्या नावाने टाहो िोडून पैसा मागत होते. जण ू साऱ्या मुांबईचे 
दाशरद्र्य, लाचारी शतथे येऊन बसली होती. 
 

शचत्रा, सोना मोटारीतून उतरून वाट काढीत गदीतून देवळात गेल्या. थोड्या वळेाने त्या बाहेर 
आल्या. पुन्हा त्या मोटारीच्या शदिनेे शनघाल्या. तोच अांगणात शचत्रा थाांबली. एक म्हातारी हातात नारळ व 
पेढ्याांचा पुडा घेऊन येत होती. तीही क्षणभर थबकून शचत्राकडे शनरखून पाहत होती. 
 

“कोण तानूकाकू?” शचत्रा आियाने उद्गारली. 
 

“शचत्रा! तू कुठां हाकडां?” म्हातारीही चशकत होऊन म्हणाली. 
 

“मी इकडांच आल्ये.” 
 

“अग कुणीकडां? आता ग बया! शकती ग थोरली झालीस तू शचत्रा! एवढी एवढीिी हुतीस तवा म्या 
बशघतल्याली.” तानू म्हातारी आनांदीत होऊन म्हणाली. शचत्रालाही शतला पाहून आनांद झाला होता. आज 
दहाबारा वषांनी ती म्हातारी शतला भेटली होती. 
 

“मी इकडां येऊन आज दीड मशहना झाला.” शचत्रा म्हणाली. 
 

आशण मग म्हातारीने शवचारलां , “आ?ँ अग मग कुठां ऱ्हाया हाइस?” 
 

“मला पत्ता नाही ठावां. पण काळया घोड्याजवळ आहे आमचां घर.” शचत्रा म्हणाली. ती बोलत 
बोलत सोना गेलेल्या वाटेने पाहत होती. आपण चुकू या भीतीने शतला घाई झाली होती. इकडे शतकडे 
पाहत बोलत होती ती. 
 

“बरां काकू! तू कुठां राहतीस?” शचत्राने शवचारले. 
 

“मी? माटुांग्याला लेबर कँपात. ये कवा तरी. शकती ग शचत्रा तू चाांगली झालीस! नजर ठरां ना आता 
तुझ्यावर. गेल्याबराबर शद्रष्ट काढ बरां का! एकाद्या शदसी ये लेबर कँपात. आता माझा जया बी थोरला 
झालाय. शगनीत काम करतोय.” म्हातारी खुिाल बोलत होती, पण शचत्राचे शचत्त स्स्थर नव्हते. सोना कुठे 
तरी जाईल आशण आपण चुकून जाऊ म्हणून शतला भीती वाटत होती. 
 

“बरां काकू! मी जाते. येईन केव्हा तरी.” शचत्रा म्हणाली. 
 

“हो. हो. जरूर ये. माटुांगा लेबर कँप. कुनालाबी इचार. मी पुलापािीच हाय. जा.” म्हातारीने 
शचत्राला शनरोप शदला. 
 



शचत्रा दातात पदर धरून आल्या वाटेने परत गेली. सोना व काांतीलाल शतची वाट पहात उभे होते. 
 

“काय ग शचत्रा! कोण ती म्हातारी?” शचत्रा जवळ येताच सोनाने आियाने शवचारले. 
 

“अग अक्का, ती आपल्या गावची तानूकाकू.” शचत्रा म्हणाली. आशण त्या दोघी मोटारीत बसल्या. 
मोटार सुरू झाली. सोना शवचार करू लागली. तानूकाकू कोणाची कोण, शतला काही आठवनेा. 
 

“शचत्रा! ती तानूकाकू कुणाची?” िवेटी सोनाने शवचारले. 
 

“ती आपल्या आळीची. शहची लेक ताांदुळवाडीत शदली होती. पुढां शतचा जावई मेला म्हणून ती 
आपल्या मुलीकडेच जाऊन राशहली. आशण पुढां साप चावनू शतची लेकही मेली. मग ती आपला नातू जया 
ह्ाला घेऊन पारगावला आली नाही का? ती बघ ही. इथां मुांबईत आहे आता.” 
 

“असां असां. अग शतला इकडां येऊन जवळजवळ बारा वषं झाली की आशण शतनां नेमकां  तुला 
ओळखलां . मोठी कावळयाच्या डोळयाची आहे ती!” सोना हसत म्हणाली. आशण ती काांतीलालबरोबर बोलू 
लागली. 
 

शचत्राला आज आनांद झाला. आपल्या गावचे एक माणूस भेटल्यामुळे शतला समाधान वाटले, आशण 
तानू म्हातारीिी बोलावयास शमळाले नाही म्हणून वाईटही वाटले. शतला एकदम आपल्या लहानपणची 
आठवण झाली. ती एकदम बारा वषापूवीच्या पारगावात गेली आशण एकेक प्रसांग शतच्या डोळयापढूुन जाऊ 
लागला. 
 

आपली लेक मरताच तानूकाकू छोट्या जयाला आपल्या पाठीिी बाांधून पारगावाला आली. त्या 
शदविी सवव बाया जमल्या, आशण म्हातारीची ती दुःखी स्स्थती पाहून त्या रडू लागल्या. 
 

नांतर आपल्या आळीतील सवव मुली आपण एकत्र जमून आपल्या दारासमोरच्या लचचेखाली खेळत 
असायचो. एकदा सवव पोरींनी नवीनच खेळ माांडला. आपापल्या घरातून पीठ, मीठ, चटणी वगैरे आणली. 
लुटूपटूुचा सांसार सुरू केला. सवव मुलाांनी आज लग्नच उभे केले. कोणी वरबापा झाले. कोणी वरमाई 
झाल्या. कोणी करवला तर कोणी करवली झाली. आशण कोणी माांडव घातला. त्याांनी नवरा जयाला केला 
आशण नवरी शचत्राला बनवली. नवरीला धोतर काांबरून सजवली होती. िुलाांच्या मुांडावळया बाांधल्या 
होत्या. नवरदेवही लग्नाला तयार झाला होता. मग हळदी लागल्या. एक मुलगा भट झाला. नवरी नवरा 
लग्नाला उभी राशहली. छोट्या भटाने तोंडाला येईल ते बडबडून लग्न लावले. िसेा भरल्या. लग्न झाले. 
 

हे प्रसांग आठवनू शचत्रा मनात लाजली. तो जया आता मोठा झाला असून शगरणीत काम करतो 
आहे असे म्हातारी म्हणाली. ते शतचे िब्द शचत्राला आठवले. 
 

आपणही त्याच्याबरोबर खेळलो, वाढलो, पण तो मोठा होऊन काम करीत आहे. आशण नवरा 
िोधण्यासाठी मुांबईत आलो आहोत. आपल्या मागे अनांत सांकटे लागली आहेत. रोज रात्री दार बांद करून 
हे िरीर जपाव ेलागत आहे. पुढे काय होणार याचा शवचार, आईचे काय होणार याचा शवचार, रात्री काय 



होणार याचा शवचार, आशण भीती. भीती तर आपल्या मागे हात धुऊन लागली आहे. आपण जरीचे पातळ 
नेसून मोटारीत बसून गेलो होतो आशण तानूकाकू पायाांनीच आली होती. परांतु आपल्या मागे भीती आहे. 
आपण शदसतो तसे नसून सांकटात आहोत. तर म्हातारी शनधास्त आली होती. ती काम करून अब्रनेू जगत 
असेल. शचत्रा शवचार करीत होती. 
 

मोटार गुांगारे घेत शनघाली होती. आशण शचत्राच्या डोकीत शवचाराांचे थैमान सुरू झाले होते. मोटार 
दारात थाांबली. आशण शतच्या काळजात धस्स झाले. शतला त्या घराची आता चीड येऊ लागली होती. ते घर 
सोडून गेलां  म्हणजे शतला शनधास्त वाटे आशण त्या घरात आले की आपण भयांकर सांकटात आहोत, आपला 
जीव कुणाच्या तरी मुठीत असून तो आपला नाही असे शतला वाटे. जण ूकाय ते घर म्हणजे कू्रर सांकटाचे 
उगमस्थान असून शचत्रासाठी सवव सांकटे त्यात शनमाण होत होती. आजही शचत्रा त्या घराकडे पाहाताच 
भ्याली आशण थरथरत्या अांतःकरणानेच ती घरात शिरली. लाशलया पुढेच उभा होता.... 
 

आईला आज बोलव,ू उद्या बोलव,ू आज पत्र पाठव,ू उद्या पाठव,ू असे शदवस जात होते. 
 
 

६ 
 
ज्या शदविी शचत्रा गेली त्या शदविी सखुबाई मनसोक्त रडून, डोळे पुसून, अांधार पडता पडता घरी आली. 
त्या शदविी सारे घर शतला खाऊ की शगळू करू लागले. शतला त्या घराची भीती वाटू लागली. ज्या दोन 
शजवाांना शतने लहानाचे मोठे केले ते आज शतच्यापासून दूर कुठे तरी गेले होते. शतला आपले म्हणावयास 
काहीच उरले नव्हते. जे होते ते कृष्ट्णाने दूर नेऊन ठेवले होते. ती त्या शदविी काहीही न खाता स्तब्ध बसून 
राशहली. परांतु सववच सुने भासत होते. शचत्राची हालचाल, दळून येणे, पीठ मळत बसणे, भाकरी करणे, 
हळूच ‘आई ऊठ, खाऊ ये’ असे म्हणणे, नाही तर काही तरी बोलून हसणे, काही काही नव्हते. सवव काही 
गुप्त झाल्याप्रमाणे दडून गेले होते. त्या ओसाड घरात ती सववच शवसरली. आपली शचत्रा आपल्या 
बशहणीकडे गेली असून आपणही लवकरच जाणार, हे ती शवसरली आशण लहान मुलाप्रमाणे रडू लागली. 
सोनाचे िाटके पातळ पोटािी घेऊन रडू लागली. शचत्राने ज्या ज्या वस्तूांना हात लावला होता त्या सवव 
जमवनू ती रडू लागली. शतची िुद्धी गेली. पुष्ट्कळ पुष्ट्कळ रडून झाले तेव्हा शतला एकदम आठवले : ‘अरे 
त्या मुांबईत खुिाल आहेत. माझी सोना शतथां नाांदत आहे. आता शचत्राला घेऊन कृष्ट्णा गेला आहे. तो शतला 
नवरा बघून आला आशण शतला घेऊन गेला आहे. शचत्राचां लग्न होणार. मग कृष्ट्णा येऊन मला साांगणार. 
मग मीही आपल्या सोनाकडे आशण शचत्राकडे जाणार आशण आज आपण उगीच रडत आहोत!’ 
 

ती िुद्धीवर आली. शतने रडे आवरले. परांतु अश्रूांचा बाांध िुटला होता. त्याांची अखांड धार वाहत 
होती. 
 

शतने आज प्रथम आपल्या हाताांनी आपली ती िाटकी वाकळ टाकली. आशण ती शनपशचत पडली. 
शदवासुद्धा शतला नकोसा वाटू लागला. त्या शदवसापासून शतने रोज रोज वाट पाशहली. आज नाही उद्या 
कृष्ट्णा येईल, आशण आपल्या शचत्राची लग्नाची बातमी साांगेल. मग सोना येईल. हो. तीच येईल. आशण मला 
मुांबईला घेऊन जाईल. अिा शवचाराांनी शतने आपल्या मनाला धीर शदला. 
 



पण पुढे कृष्ट्णाही आला. पण त्याने सोना कधी येणार, आपणाला केव्हा नेणार, याबद्दल काहीच 
साांशगतले नाही. तो काही तरी नक्की साांगेल म्हणून सखुबाईला िार िार आिा होती. परांतु कृष्ट्णाने शतची 
शनरािाच केली. 
 

सखुबाई रोज सोनाच्या पत्राच्या वाट पहात होती. आज नाही आले, आता उद्या येईल, उद्या नाही, 
परवा येईल. शदवसापाठी शदवस जात होते पण सोना येत नव्हती, की शतचे पत्रही आले नाही. शतचे 
किावरच शचत्त बसेना. ती रोज एक भाकरीपुरते दाणे दळून एकच भाकरी करून कुणाच्या तरी घरचे 
कोरड्यास मागून आणून खाई, आशण रोज शवचारमग्न बसत होती. शतची सोना येत नव्हती, की शतची शचत्रा 
येत नव्हती. 
 

ज्या शदविी शचत्रा गेली त्याच शदविी शतची कां बर बसली होती. ती आता आता खालीच घेऊ 
लागली. रोज उठून, ज्या शठकाणाहून शचत्रा पुढे गेली आशण ती परत येतेवळेी शचत्राच्या पावलाांकडे पाहत 
रडत बसली, त्या शठकाणी जात होती. आशण अश्रुभरल्या डोळयाांनी ते पाऊल तरी शदसते का म्हणून पाहत 
होती. पण ते आता शतथे नव्हते. त्याच्यावर अनेक लोक जाऊन ते बुजले होते. परांतु ते शदसेल असे शतची 
वडेी माया शतला साांगत होती. लकवा शतकडून त्या माळाकडून कदाशचत कोणी तरी येईल, सोना येईल 
लकवा शचत्रा येईल, आपणाला भेटेल, असेही शतला वाटत होते. ती आता उघडी पडली होती. शतचे 
म्हणायला आता कोणीही नव्हते. 
 

ती पत्राची वाट पाहत होती. परांतु सोना रोजच्या रोज जास्तच शचखलात रुतून जात होती. शतचे 
पत्र येत होते. ते सखुबाईला कसे कळणार! ती आपली वाट पाहत होती. शचत्राचे लग्न करूनच आपण 
आलो असे कृष्ट्णाने साांशगतले होते. परांतु मग शचत्रा काां येत नाही? ती आपणाला मुांबईला काां नेत नाही? ती 
एवढी किी शनदवय झाली की आपल्या सांसारात, आपल्या नवऱ्याच्या जाळयात सापडून ती आपणाला 
शवसरली? मग असे कसे झाले? जी शचत्रा आपल्यावाचनू घडीभर कुठे राहायची नाही, ती आज दोन मशहने 
झाले कुठे गडप झाली आहे? शतला आपली आठवण काां होत नाही? माझी म्हातारीची, या आपल्या 
आईची, त्याांना काां आठवण होत नाही? मी त्याांना शकती जपले? मी नेत्राचा शदवा आशण हाताचा पाळणा 
केला. मी नऊ मशहने ओझे बाळगले, राांडपण घातले, पण त्याांना दुजवन झाले नाही. शचमणी आपल्या 
शपल्लाांना चारा घालते तसा रोजगार करून मी त्याांना घास आणून चारला. त्याांना मी मोठ्या केल्या. त्याच 
मला िवेटी सरतेवळेी पाणी पाजतील, म्हणून त्याांना मी वाढवले. पण आज त्या मला शवसरल्या. मला 
टाकून शतकडे खुिाल बसल्या आहेत. असे कसे झाले? 
 

अिा शवचाराांनी ती वडेीशपिी झाली. शतने घडी मोजल्या. शदवस मोजले. आठवडे मोजले. मशहने 
मोजले. पण शतची शचत्रा आली नाही. परांतु ती नक्कीच येणार अिी शतला मोठी आिा होती. त्यात सोनाने 
पैसा पाठशवणे बांद केल्यामुळे कृष्ट्णाही शचडला. तोही सखुबाईला चाांगल्या दृष्टीने पाहत नव्हता. मग शतने 
काय करायचे? ती घरोघर जात होती आशण रडत होती. “माझी शचत्रा स्वप्नात आली. माझी सोना 
आल्याचा मला भास झाला,” असे आयाबायाांना साांगत होती, आशण रडत होती. “सखुबाई! रडू नकां , तुझी 
शचत्रा येईल!” असे म्हणून लोक शतची समजूत घालीत होते. शतच्या हाडाांची काडे झाली. शतला चालणे 
कठीण होत होते. बोलणेसुद्धा कठीण होत होते. परांतु एकाच आिातांतूवर ती जीव धरून होती: “माझी 
शचत्रा येईल.” शतची स्स्थती पाहून लोकाांनाही हळहळ वाटत होती. 
 



सूयव उदय पावला होता. सारा वारणा नदीचा खोरा त्या सुप्रभाती उजाळ झाला होता. सववत्र चैतन्य 
नाचत होते. उभी शपके बेपवा डुलत होती. मळीकडेच्या िवेऱ्या स्स्थर खड्या होत्या. मक्याची कणसे 
कडेवर घेऊन मक्याची ताटे उभी होती. कुां पणे पावट्याच्या वलेाने गुांडाळून टाकली होती. सकाळच्या 
वाऱ्यावर मक्याचे तुरे लहरत होते. पाणवठ्याच्या पाांदीने म्हिी, रेडे गावाकडे येत होते. लोक पाणी भरत 
होते. सववच जण घाई करीत होते. आज सकाळीच सखू पाण्याला गेली होती. हातात काठी व डोकीवर 
पाण्याचे गाडगे घेऊन ती घराकडे शनघाली होती. शतची काठी थरथरत होती. ती पाय ओढीत चालली 
होती. “कोण चाललांय ते?” पाठीमागून रेडके घेऊन येत असलेल्या गोंदूनानाने शवचारले. त्याने 
घोंगड्याची खोळ केली होती. हातात एक िोक घेऊन तो रेडकाांना हाकलत येत होता. “सखू? आरारा! 
वाईट झालां  बरां तुझां. पोरी जाऊन तुझ्यावर कठीण वकत आला.” म्हातारा हळहळत म्हणाला. 
 

“दादा! शचत्राला शन सोनाला जाऊन लई शदवस झाले पण त्यास्नी माझी सईच होत न्हाय. काय 
करू?” सखुबाईने शवचारले. शतच्या डोळयात पाणी भरले. ती रडू लागली. 
 

“काय करायचां? हतां पोट भरत न्हाय म्हणां शतकडां गेल्या. आनां हाकडां आईला इसरल्या. चाांगलां  
न्हाय झालां .” त्याने रागाने रेडकाला रपाटा हाणला. 
 

“काय झालां  कुणाला ठावां? त्या पाण्यात बुडल्यावानी......” पुढे शतच्याने बोलवनेा. शतचा कां ठ 
दाटून आला. 
 

“अग! पर त्यो शकस्ना म्हनत हुता त्याांचां लई चाांगलां  हाय. मग त्यास्नी कसली अवदसा लागली?” 
 

“चाांगलां  हाय का वांगाळ हाय कुनाला ठावां?” सखुबाईने एक शनःश्वास टाकून म्हटले. 
 

“मग आता कसां चाललां य तुझां?” म्हाताऱ्यानां शवचारले. 
 

“काय बरां न्हाय. त्येंचा कागुद न्हाय. पोटाचां हाल होत्यात. आता जगायचां बी कठीण झालां या.” 
 

“सखू! असां घाबरून कसां भागांल? पोरींचां काय हाय ते बघ. आनी अिी रडत बसू नकां . उद्यापास्नां 
पोराला साांगनू मी पाण्याची केळी शदया लावतो.” 
 

नांतर ती बोलत बोलत घराकडे आली. त्या शदवसापासून शतने अांथरूण धरले. शतने शिरणे बांद 
केले. शतने उठणे बांद केले. ती आळीत शदसेनािी झाली. िजेारीपाजारी घासभर देऊन शतची शवचारपूस 
करू लागले, आशण ती वडे्यासारखी आल्यागेल्याांना शवचारी : “आली का माझी शचत्रा?” शतला ताप चढू 
लागला. मधून मधून शतची िुद्धी जाऊ लागली. त्या बेिुद्धीत ती बडबडत होती : “येईल माझी शचत्रा, माझी 
सोना, येईल. मला मुांबईला नेईल. शचत्रा! शचत्रा!” शतने शचत्राचा ध्यास घेतला. ती ओरडून हाका मारीत 
होती : “शचत्रा! लवकर ये. मला घेऊन चल. न्हायतर मी अिीच मरांन. आपली भेट होणार न्हाय.” 
 

लोक जमून शतला िाांत करीत होते : “तुझी शचत्रा येनार हाय.” 
 



“येनार, पन कवा येनार? मी शजवांत हाय तांवरच ये म्हनावां” सखुबाई कावरीबावरी होऊन 
म्हणाली. शतने दम दाबनू धरून ठेवला होता. शतला भीती वाटत होती. जर हा दम सोडला आशण आपण 
मेलो तर शचत्राची, सोनाची भेट होणार नाही. 
 

सखुबाईचा जीव घाबरला आहे असे कळताच कृष्ट्णा आला. तो पार उिाजवळ जाऊन बसला. 
“अक्का! अक्का! हे बघ मी आलोय.” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

ती िुद्धीवर आली. शतने डोळे गरगर शिरशवले. “शकस्ना! माझ्या पोरी कुठां टाकून आलास?” शतने 
मांद स्वरात शवचारले. या शतच्या प्रश्नाला त्याच्याजवळ उत्तरच नव्हते. तो शतच्या भकास चेहऱ्याकडे पाहत 
होता. शतची मोठी मुलगी सोना आज वशे्या होऊन बसली आहे, हे तो साांग ू िकत नव्हता. कारण शतचे 
आपण लग्न करून आलो आहोत असे त्याने गावभर साांशगतले होते. आशण शतची लाडकी शचत्रा आज 
भयांकर सांकटात लोटली असून शतच्या मानेला कातर लागली आहे असे तो साांग ूिकत नव्हता. शचत्राचेही 
आपण चाांगले करून आलो आहोत हे त्याने शतला िांभर वळेा साांशगतले होते. म्हणून त्याच्याकडे आज 
जबाब नव्हता. 
 

“अक्का! त्याांचां चाांगलां  हाय. त्या येनार हायती.” तो चाचपडत म्हणाला. 
 

“न्हाय. न्हाय. त्याांचां चाांगलां  असतां तर त्या मला इसरल्याच नसत्या.” शतने आपली मान पडल्या 
पडल्या हालशवली. 
 

“अक्का! तू माझ्यावर इस्वास शठव. शचत्रा खुिाल हाय.” कृष्ट्णा धडधडत्या अांतःकरणाने म्हणाला. 
 

“मग ती येत का न्हाय?” सखू शखन्न स्वरात उद्गारली. शतच्या त्याही प्रश्नाला उत्तर त्याच्याजवळ 
नव्हते. 
 

“तू अिी घाबरू नकां  ग.” तो उशद्वग्न होऊन म्हणाला. 
 

“नकां  नकां . आता एकदा मला माझी लेकरां भेटीव, मी तुझ्या पाया पडत्ये.” असे म्हणून शतने पडून 
उिीवर आपले कपाळ टेकले. जमलेली बायामुले रडत होती. पुरुषही “बरां झालां  नाही” असे म्हणत होते. 
त्याांची हृदये शपळवटून जात होती. 
 

“बरां मी जाऊन त्यास्नी घेऊन येतो. तू अिी करू नकां .” कृष्ट्णाने शतला धीर देण्यासाठी साांशगतले. 
 

“लवकर जा. शचत्राला, सोनाला घेऊन ये.” शतच्या गालाांची हाडे बाहेर आली होती. शतचे डोळे 
आत ओढले होते. शतचा चेहरा पाांढरािटक झाला होता. शतचे बोलणे घरघरत येत होते. जण ूती शजवांत 
मढांच होती. शतने आपला प्राण रोखून धरला होता. कारण शतची शचत्रा येणार होती. 
 

“शकस्ना! कवा जातोस?” शतने शवचारले. 
 



“उद्याच जातो.” कृष्ट्णा म्हणाला. 
 

शतला थोडा आनांद झाला. शतच्या चेहऱ्यावर हास्य चमकले. लोकाांनाही बरे वाटले. “आईची वडेी 
माया” असे म्हणत ते घरोघऱ गेले. त्याांनी जाताना “शकस्ना! तू म्हातारीपािीच रातभर ऱ्हा.” असे 
साांशगतले. कृष्ट्णा कुडाला टेकून बसला होता. रात्र मध्यान झाली होती. सखुबाई पडून होती. ती मधून 
मधून बडबडत होती. कृष्ट्णा शवचार करीत होता. आपण मुांबईला जाऊन शचत्राला काय साांगाव?े शतला 
किी आणावी? आपण येतेवळेी आठि ेरुपये घेऊन आलो आशण आता लवकरच लग्न होईल असे सवांना 
साांशगतले. ते सारेच खोटे आहे. आशण जर शचत्राचे बरे असते तर ती नक्कीच आलीही असती. पण आपण 
होतो तेव्हाच शतथे भानगडी सुरू झाल्या होत्या. आता त्याांचा कळस झाला असेल. त्यामुळेच त्या दोघींपैकी 
कोणीही आले नाही. शिवाय ही इथे पडून आहे. शहचा घडीचा भरांवसा नाही. आता काय कराव?े तो शवचार 
करीत बसला होता. मांद शदवा जळत होता. 
 

“मी कुणाचां वाईट केलां  न्हाय. पण माझां वाईट केलां स. माझी दोन लेकरां कुठां टाकून आलास? तू 
माझा वाद्या” ...... सखुबाई बडबडू लागली....... 
 

कृष्ट्णाचे काळीज धडधडू लागले. त्याला अगदी सुया बोचल्याप्रमाणे होऊ लागले. 
 
 

७ 
 
“माझां धडभलां  होईल, आईला इकडे आण ूम्हणून मी इकडे आल्ये आशण इथां रोज शिरायचां. लुगडी नेसून 
दाशगने घालून नटायचां. हे सारां करायचां तरी शकती शदवस? जर माझां काही होत नसेल तर मला गावी 
पाठव. नाहीतर आईला इकडे आण.” शचत्रा सोनाला म्हणाली. ती आज शिरायला जायला तयार झाली 
होती. शतने नवी रेिमी इरकली साडी नेसून जरीची चोळी घातली होती. हातात सोन्याच्या बाांगड्या, 
गळयात बोरमाळ, कानात मोत्याांच्या कुड्या, नाकात लहानसी िुली, बोटात शहऱ्याची आांगठी, असा शतने 
साज केला होता. परांतु पोस्टमन येऊन गेल्यामुळे शतची शनरािा झाली होती. आईची काहीच खबर नाही 
म्हणून ती सोनावर भडकून सांतापून बोलत होती. 
 

“शचत्रा! मी तरी काय करू?” सोना वैतागून म्हणाली. 
 

“काय करू? तू आईला पैसे पाठवले?” शचत्रा म्हणाली. 
 

“मी मामाजवळ आठि ेरुपये शदले. आईच्या घरासाठी आठि ेशदले.” 
 

“पत्र पाठवलां ?” शचत्राने शवचारले. 
 

“नाही.” सोना उत्तरली. 
 

“का नाही?” 



 
“मामचां पत्र येईल, मग पाठव ूम्हणून.” 

 
“मग मामचां पत्र काां येत नाही?” शचत्रा कां शपत स्वरात म्हणाली. 

 
“ते मी कसां साांग.ू शचत्रा?” 

 
“मग तू काां नाही जात?” 

 
“किी जाऊ? तुझां काय होतां ते पाहावां आशण मग जावां म्हणून वाट पाहत राशहल्ये.” सोना िाांतपणे 

म्हणाली. ती शचत्राची समजूत घालीत होती. 
 

“तू इकडे वाट पाहत राशहलीस, पण शतकडे आपली वाट पाहून शतचे डोळे झाकतील. आईनां शकती 
वाट पाशहली असेल? शतचा आत्मा काय बोलत असेल?” शचत्रा उशद्वग्न होऊन म्हणाली. शतच्या डोळयातून 
अश्र ूवाहू लागले. 
 

“शचत्रा! ते सवव खरां आहे” सोना म्हणाली. “परांतु माझ्या शजवाला चैन नाही. एक घडी धुऊन पाणी 
शपऊ का दोन घड्या धुऊन शपऊ अिी मी वाट पाहत बसल्ये आशण इथां तुला टाकून क्षणभरही मला बाहेर 
जाता येत नाही, मग गावी किी जाऊ मी? तुला टाकून जावां तर.... तर.... अनथव होईल.” 
 

“काय होईल ते तरी साांग.” शचत्राने रागाने शवचारले. 
 

“तुला आपली अब्र ूजपता येणार नाही. इथां येणारे सवव लोक माणसां नसून ते सैतान आहेत. ते तुला 
ठार मारतील, तुला माहीत नाही? एकदा त्या लाशलयाने काय बेत केला होता? आशण त्या शदविी 
जनरलनां काय केलां  ते तू ऐकलसां!” सोनाने सवव साांशगतले. शचत्राला ते पटले. पण शतचे मन रडत होते. ते 
आईसाठी झुरत होते. ती आज उदास झाली होती. आपण लवकर इथून जाव,े इथे क्षणभरही राहू नये, असे 
शतला वाटत होते. हे सवव खरेच मोठे कठीण आहे. इथे जरी पैसा आहे, इथे दागदाशगने आहेत, इथे जे 
जन्मात पाशहले नव्हते ते कापड आपण प्रत्यक्ष नेसून शिरत आहोत, जी मोटार कधीही आपण पाशहली नाही 
त्या मोटारीत बसून आज आपण सारी मुांबई शिरत आहोत, पण या सवव ऐश्वयात काहीतरी भयांकर सांकट 
असले पाशहजे असे शतला वारांवार वाटत होते. 
 

“अक्का! मग आता पुढां करायचां काय?” शचत्राने शवचारले. 
 

“आता? ऐक. आज काांतीलाल तुला काही बोलणार आहे ते िाांतपणे ऐकून घे. आतापयंतच्या 
त्याच्या वतवनावरून मला वाटतां इथां येणाऱ्या सववच लोकाांत तो िार सज्जन माणसू आहे. तेव्हा तू त्याचां 
ऐकून घेऊन पुढां काय करायचां ते ठरव. ते एकदाचां ठरलां  की मग सवव ठीक होईल.” सोना म्हणाली. 
 

“काय बोलणार तो?” शचत्राने शवचारले. 
 



“आज शकती शदवस तू त्याच्याबरोबर शिरतेस. पण एकदाही तू त्याच्याशवरुद्ध तक्रार केली नाहीस. 
म्हणून म्हणत्ये, तो माणूस सज्जन आहे.शिवाय पैसाही आहे त्याच्यापािी.” सोनाने आपले मत साांशगतले. 
शचत्राचे हृदय धडधडू लागले. आता तो काांतीलाल काय बोलणार आशण पुढे काय होणार या शवचाराने 
शतला घेरले... 
 

“आशण पुढां काय करायचां?” शचत्राने आियाने शवचारले. 
 

“जर तुला पटलां  की मग सवव काही करू आशण आईची काळजी तू करू नको. आता काय, हत्ती 
गेला असून नुसतां िपूेट अडकलां  आहे. शिवाय मी पुष्ट्कळ पैसे मामाला शदले आहेत. तो आईला साांभाळील. 
शतचे हाल होऊ देणार नाही.” सोना म्हणाली. 
 

आता शचत्राला पुष्ट्कळच कळत होते. मुांबई शतच्या आडसट्टरयात येत होती आशण आपणही माणूस 
आहोत असे शतला वाटत होते. शिवाय काांतीलालबद्दल थोडा आदर वाटत होता. एक मोठा श्रीमांत माणूस, 
आशण आपण एवढी देखणी तरुणी असून त्याला कधीच पापवासना झाली नाही. शकती तरी वळेा शसनेमात 
अगदी अांधारात एकटेच आपण त्याच्या िजेारी बसलो होतो, परांतु त्याने आपल्या अांगाला स्पिवसुद्धा केला 
नाही. जर तो तसा वाईट माणूस असता तर असे कधीच झाले नसते. अग्नीिजेारी तूप पाघळून गेले असते. 
त्यात काांतीलालने आजपयंत शकती पैसा माझ्यासाठी खचव केला! रोज पातळे आणली. दाशगने केले. घेऊन 
शिरला. पण एकदाही त्याची शनयत ढळली नाही. पुरुषासारखा पुरुष असून शकती अदबीनां वागला आशण 
वागत आहे. आजवर ज्याने त्याने आपला अपमान केला. शतरस्कार दृष्टीने आपणाकडे पाशहले. परांतु 
काांतीलाल नेहमी आदराने बोलतो. पुष्ट्कळाांनी आपल्या सौंदयावर दरोडा घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न 
केला. परांतु काांतीलालने कधीच तसा प्रयत्न केला नाही. आशण असा हा काांतीलाल आज आपणाला काय 
ऐकवणार कोण जाणे. शचत्रा शवचार करीत बसली होती. सोना आपल्या कामाला लागली होती. 
 

लाशलया नुकताच येऊन बसला होता. तो अलीकडे रोज एकदोन दोस्ताांना घेऊन येत होता. 
त्यावरून त्याचाही काही तरी वगेळा परांतु भयांकर शवचार असावा, तो केव्हा तरी वदवळीवर येणार, असा रांग 
शदसत होता. तो आज खूष होता. मलमलचा सदरा घालून वर जाकीट घालून गळयात रेिीम रुमाल बाांधून 
तो बसला होता. एखादे शदविी तो जनरलवर तुटून पडण्याच्याच बेतात आहे, असे सोनाला वाटत होते. 
म्हणूनच शतने काांतीलालला शचत्राने मन वळवण्याबद्दल साांशगतले होते. “आपलां  जे झालां  ते झालां . शचत्राचां 
तसां होऊ नये. ती एकदाची गेली की मग आपलांच जे काय होणार ते होवो,” असे शतला वाटत होते. सोना 
चहा करीत शवचार करीत होती. आशण आज शतने ते सवव शचत्राला स्पष्ट साांशगतलेही. आशण आनांदाची गोष्ट 
अिी की शचत्राने ते सवव ऐकूनही घेतले. 
 

त्यामुळे शतला आनांद झाला होता. “माझ्या शचत्राचे चाांगले होईल,” ती पुटपुटली. आशण बाहेरून 
मोटारीची घरघर आली. “नमस्ते!” काांतीलालने येताच हात जोडून म्हटले. त्याने आज शसल्कचा नेहरू 
सदरा घातला होता. पायजमा घालून पायात जरीचे काम केलेला जोडा घातला होता. हातात उांची 
शसगारेटचा डबा होता. आज तोही िारच खुिीत होता. 
 

“या िटे. नमस्ते!” सोना  अदबीने म्हणाली. 
 



“काय चाललां  आहे?” काांतीलाल बैठक मारीत म्हणाला. 
 

“चहा करते आहे. बसा. शचत्रा इकडे ये ना.” शतने शचत्राला हाक मारली. नांतर ती शतघे चहा पीत 
बसली. 
 

“वा! शचत्रा! तू तर तयार होऊन बसली आहेस!” काांतीलाल उद्गारला. 
 

“मग तुम्हाला काय वाटलां?” सोना म्हणाली. 
 

“मला वाटलां  आपण जाणार आशण शचत्रा तयार नसणार.” 
 

“नाही बरां. आमची शचत्रा तयार आहे.” सोना हसत म्हणाली. 
 

“मग छान. म्हणजे मला ज्यादा वळे बसावां लागणार नाही.” काांतीलाल शचत्राकडे पाहत म्हणाला. 
त्याच्या डोळयात हषव चमकत होता. 
 

“नाही. तुम्ही आमच्या शचत्राला आता खेडवळ समजू नका.” सोना शचत्राकडे पाहत म्हणाली. 
शचत्राने लाजून दृष्टी दुसरीकडे वळवली. 
 

“नाही बरां. अिा माणसाला तसां म्हणणां म्हणजे पाप आहे.” त्याने शचत्राकडे हात दाखवला व तो 
हसला. 
 

“अिा म्हणजे किा?” शचत्राने प्रश्न केला. शतच्या कपाळावर दोनतीन आठ्या शदसू लागल्या. 
आशण चेहऱ्यावर लटके हास्य तरळले. 
 

“अिा म्हणजे शचत्रासारख्या आशण ज्याांच्यावरून जगातील सवव सुांदर वस्तू ओवाळून टाकाव्या असां 
वाटतां त्या....” काांतीलाल रांगात येऊन म्हणाला. शचत्राकडे आज तो नेहमीपेक्षा वगेळया दृष्टीनां पाहत 
होता. आशण ही स्वारी एकाएकी अिी बदलली किी याबद्दल शचत्रालाही आियव वाटले. चहा सांपला. 
काांतीलाल शनघाला. शचत्राही शनघाली. शतने आपल्या शनळया रांगाच्या जरीच्या चपला घालून ती चालू 
लागली. सोना क्षणभर पाहत राशहली. मागून लाशलया कुस्त्सतपणे खाकरला. आज काांतीलाल शचत्राला 
आपल्या मनातील सवव साांगनू टाकील. परांतु हा लाशलया? आशण काय उपद्व्याप करतो कोण जाणे. सोना 
शवचार करीत राशहली. 
 

काांतीलालची मोटार मुांबईत दौडून मुांबापुरीच्या राजरस्त्याने शगरक्या घेत घेत िवेटी एका भव्य 
शसनेमागृहापुढे थाांबली. काांतीलालने प्रथम उतरून दार उघडले आशण शचत्रा बाहेर आली. आशण ती 
एखाद्या उन्मत्त गजाप्रमाणे बेपवा चालू लागली. शतच्या पोषाखावरून पहाणाराांची खात्री होत होती की ही 
यौवनाची खाण असून आपल्यासारख्या गालाांच्या बेलट्या झालेल्या गरीबाने शतच्याकडे नुसते पाहणेसुद्धा 
गुन्हा आहे. शिवाय शतच्यापढेु चालणार तो भाग्यवान आहे. हे अमोल धन त्याचे आहे. 
 



शतशकटे शरझव्हव केली होती. म्हणून मध्ये कुठेच न थाांबता ती सरळ आत गेली. गडद अांधार होता. 
शतकडे कोणीही शिरकत नव्हते. िक्त दोनच माणसे बसू िकतील एवढीच ती जागा होती. काांतीलालच्या 
िजेारी शचत्रा बसली होती. इथे कोणता शचत्रपट आहे याची शतला मुळीच कल्पना नव्हती. काांतीलाल 
शसगारेट पेटवनू धूर सोडीत बसला होता. 
 

‘टॅण्...टॅण्...टॅण घांटा वाजू लागली आशण क्षणात सवव शदव े शवझले. समोरच्या पडद्यावर प्रकाि 
नाच ूलागला. शचत्रपट सुरू झाला. आशण त्या दोघाांच्या हृदयात कां प भरला. आज आपण आपले सववस्व 
उघडे करून शचत्राला साांगणार. ते शतला पटेल का? जर शतने आपले म्हणणे, आपली इच्छा मान्य केली 
तर आपण या जन्मात धन्य होऊ. असली सुांदर तरुणी जन्मभर आपल्याला लाभणार. शहच्या सहवासात 
आपण आपले पुढचे आयुष्ट्य घालव.ू सुखी होऊ. ही आपल्या पाठीमागून चालताना आपणाला शकती मोठा 
अशभमान वाटतो! तो पुढेही वाटत राहणार. ही मला, माझ्या श्रीमांतीला िोभते. जिी कोंदणात शहरकणी 
िोभते तिी ही शचत्रा मला िोभते. दाशरद्र्यात ही अिी माणसे जन्माला येतात. आपण आज शहला जे 
बोलणार आहो ते कुठे बोलाव?े इथे बोलाव ेकी बाहेर?..... काांतीलाल धुराचे लोटच्या लोट सोडीत शवचार 
करीत होता. शसनेमा सुरू झाला होता. पडद्यावरचे प्रसांग पे्रक्षकाांच्या डोळयाांपढूुन लुप्त होत होते. सवांचे 
लक्ष त्या पडद्यावर लागले होते. 
 

शचत्राचे काळीज आज शनराळया गतीने लुकलुकत होते. काांतीलाल आज आपणाला काय 
साांगणार? अक्का म्हणत होती, तो आज काही तरी साांगणार आहे ते ऐकून घे, मग सवव काही ठीक होईल; 
परांतु काय साांगणार? काय शनराळे साांगणार? साांगून साांगून लग्नाचे साांगणार. आशणक काय शनराळे 
असणार? आपण ऐकू. आशण शनराळेच साांशगतले तर मग काय करायचे? मग मात्र आपण ऐकून घेऊन 
अक्काला साांगून त्याचा सरळ इन्कार करणार. पण शनराळे ते आणखी काय असेल? जर त्याला शनराळेच 
काही करायचे असते तर त्याने मागेच केले असते. आशण त्याने तसे केले नाही म्हणून तर आपण त्याच्या 
सांगतीत रात्री अपरात्री खुिाल शिरत आहोत. मग त्याने तो आपले जे आज साांगणार आहे ते मागेच का 
नाही साांशगतले? आशण आजच साांगणार आहे? शतला काही कळेना. शतच्या डोकीत गोंधळ झाला. शतने 
हळूच वळून त्याच्याकडे पाशहले. तोही शतच्याकडे पाहत असल्याचे शतला शदसले. शतने चटकन नजर पुढे 
पडद्यावर झुगारली. 
 

एका वशे्येचे एका तरुण शिपायावर पे्रम बसते. ती त्याला आवडते. शतला त्याच्यावाचून क्षणभर 
करमत नाही. शतची आर्षथक स्स्थती वाईट असते. घरची दशरद्रता शतला वशे्या करते. म्हणूनच ती वशे्या 
होते. पण जेव्हा शिपायावर पे्रम बसते तेव्हा शतला वाटते आता आपण पुन्हा माणसात येणार. आपला 
शप्रयकर आपणाला शमळणार. परांतु स्वतःच्या बापाच्या खुनाचा शतच्यावर आळ येतो आशण कोटव शतला 
जन्मठेपेची शिक्षा देते. त्या शिपायािी शतचे लग्न होत नाही. जण ू शतचे लग्न झाले असते तर या 
समाजपद्धतीच्या लचधड्याच झाल्या असल्या. ते पाप त्या शचत्रपटाच्या शनमात्याने केले असते तर त्याच्या 
धमाने त्याला िाप शदला असता! 
 

शसनेमा सांपला. काांतीलालची मोटार शचत्राला घेऊन शनघाली. सववत्र अांधार पसरत होता. त्या कू्रर 
अांधारात शवजेचे शदव ेडोळे वटारून उभे होते. लोक आरामिीर भटकत होते. हसत होते. आनांदाने बेभान 
झाले होते. मोटार मुांगीसारखी हळूहळू जात होती. रस्त्याकडेच्या झाडाच्या सावलीत कोणी उभे राहून पे्रम 
या शवषयावर हळूच बोलत होते. कोणी हातात हात घालून आपल्या पे्रमाचे प्रदिवन करीत खुिाल शनघाले 



होते. शचत्रा काांतीलाल िजेारी बसून पाहत होती. शतच्या हृदयात गोंधळ झाला होता. जण ूती मोठा शवचार 
करीत होती. 
 

प्रत्येक माणसाचे जीवन शविाल असते. आशण त्या सवव जीवनाांचे शमळून हे शविाल जग झाले आहे. 
जीवजांतू, पिुपक्षी, सारे सारे जीवनासाठी जगतात, धडपडतात, लढतात. आशण सववश्रेष्ठ मानव तर जग 
बदलतो आशण आपले नव ेसुांदर जीवन शनमाण करतो. तो म्हणजे जीवनमांशदरावरचा सुांदर कळसच आहे. 
परांतु जुने जग नव्या जगाचा मागव रोखून धरते. जुने जीवन नव्या जीवनाचा मागव बांद करते. त्यामुळे जगाची 
प्रगती कोंडली जाते. मानवाच्या जीवनाचा कोंडमारा होतो. मग एक माणूस आपल्या जीवनासाठी 
दुसऱ्याच्या जीवनाचा बळी देतो. एक माणूस आपल्या सुखासाठी दुसऱ्याच्या सुखाला आग लावतो. एक 
श्रीमांत. दुसरा गरीब. श्रीमांताच्या जीवनापुढे सवव सुखाने, ऐश्वयाने लोळाव ेआशण गरीबाच्या जीवनाने गुलाम 
असाव.े 
 

हा भाांडवलदारी जगाचा शनयम आमच्या शचत्राला कसा कळणार? मुांबईत आल्यापासून ती पाहत 
होती. सोनाकडे येणारा प्रत्येक माणूस शतची मागणी करीत होता. जो तो शतच्याकडे एखाद्या उपािी 
माणसाला शिजलेली कोंबडी शदसावी तसा पाहत होता. शतच्या सांगतीत एक रात्र काढावी या एकाच इच्छेने 
ते आसुसलेले असायचे. – दौलतीच्या बळावर आपण जगात वाटेल ते करू िकतो अिी त्याची घमेंड 
असायची. आशण आपण त्याच्यापढेु सुद्धा जात नाही. जाऊच िकत नाही. एका खोलीत बांद, अगदी कोंडून 
बसतो. का? तर आपण गरीब आहोत. गरीब म्हणूनच आपण मुांबईला आलो. गरीब म्हणून मामाने अक्काला 
इथे आणनू शतचा घात केला. गरीब म्हणून माझी अक्का वशे्या झाली. म्हणून मी शतच्या घरी आल्ये. म्हणून मी 
म्हणजे सवांची मेव्हणी झाल्ये आहे. जो तो मी एक रात्र तरी शमळावी म्हणून वाटेल तेवढा पैसा खचव 
करायला तयार आहे. शचत्राला याची अांधुक जाणीव होती. अिाच शवचाराांचा गोंधळ शतच्या डोकीत झाला 
होता. ती शनिल बसली होती. 
 

मोटार थाांबली. क्षणभर शदव्याचा प्रकाि मोठा झाला आशण शवझला. मोटारीचे नाक दयाकडे होते. 
वारे भरभरत येऊन तावदानावर आदळून जात होते, सागर िाांत होता. त्याची हलचाल मांद गतीने होत 
होती. दूर एखादे जहाज तरतरत होते. त्याची त्याला पवाच जण ू नव्हती. जहाजावरचा शदवा 
लखलखताना मांद शदसत होता. अांधारातून माणसाांच्या आकृती मधूनमधून शदसत होत्या. त्या जवळूनच 
जात होत्या. 
 

“आपण कुठां आलो?” शचत्राने चमकून शवचारले. 
 

“लहदुस्थानचा दरवाजा हा.” काांतीलाल उत्तरला. 
 

“तो शदवा कसला शदसतो?” शचत्राने समोर धुक्यातून शदसणाऱ्या शदव्याच्या रोखाने बोट दाखवीत 
शवचारले. 
 

“तो जहाजावरचा शदवा आहे.” तो एक श्वास टाकून म्हणाला. 
 

“शकती वाजले आता?” 



 
“आता? साडेनऊ.” 

 
“जाऊ आता खरां. परांतु शचत्रा! मला काही तरी साांगायचां आहे.” 

 
“साांगा ना.” शतचे हृदय लुकलुकले. 

 
“शचत्रा! तू नेहमी माझ्याजवळ असावीस असां मला वाटतां.” 

 
“हां.” शतने हुांकार शदला. 

 
“तू खरांच सुांदर आहेस. तुझां तारुण्य मुसमुसत आहे. तू आता कुठां तारुण्याच्या अांगणात पाऊल 

टाकलां  आहेस. तू बरोबर असलीस म्हणजे माझां मन सागरासारखां भरून डुलू लागतां आशण.....” 
काांतीलाल मध्येच थाांबला. त्याने शसगारेट पेटवली. आशण ती अधािीपणे ओढीत म्हणाला : “माझ्याजवळ 
सवव काही आहे. परांतु एकच नाही.” 
 

“काय नाही?” शतने हळूच प्रश्न केला. 
 

काांतीलाल अडखळला. “नाही म्हणजे, नाही याचा अथव सवव काही आहे. दौलत आहे, ऐषआराम 
आहे, भरपूर सुख आहे, पण.........” 
 

“पण काय नाही.” शतने पुन्हा प्रश्न आहे. 
 

काांतीलाल स्तब्ध झाला. त्याच्याने पुढे बोलवनेा. तो क्षणात शखन्न झाला. आपल्या जवळ काय नाही 
हे शहला कसे साांगाव ेयाचा तो शवचार करू लागला. थोड्या वळेाने त्याने एक शनःश्वास टाकला. 
 

“मी तुला सुांदर बांगला घेऊन देतो. सुांदर कपडे देतो. जे जे म्हणून तुला हवां ते सवव तुझ्या चरणी 
हजर करतो. तुला हव ेतेवढे नोकर शमळतील. हौस मौज कर. पण...” पुन्हा तो मध्येच थाांबला. 
 

हा असा का पुन्हा पुन्हा ‘पण..पण...’ करून थाांबतो आहे? शचत्राला आियव वाटले. 
 

शतला सांिय आला. आशण रागही. शतला वाटले, तुला सवव देतो, घर, नोकर, कपडे, सवव काही, 
पण... पण म्हणजे लग्न नाही. मी रखेली म्हणूनच रहावां असां याला वाटतां. 
 

“पण काय?” ती चटकन म्हणाली. 
 

“तो ‘पण’ िार वाईट आहे. शचत्रा! तो तुला कसा साांग?ू तू मला हवीिी वाटतेस. तू सांगां असलीस 
म्हणजे मला मोठा अशभमान वाटतो. तू माझ्या पाठीिी असल्यावर दुसऱ्याला वाटतां ही सुांदर स्त्री या 
माणसाची आहे, हा खरोखर भाग्यवान आहे. आशण म्हणूनच तू मला शमळावीस अिी माझी इच्छा आहे. परांतु 



तो ‘पण’ मध्ये आडवा येतो. तो ‘पण’ जर तुला समजला तर तू दुःखी होिील, माझी कीव करावीिी तुला 
वाटेल. तुला माझा राग येईल.” काांतीलाल थाांबला, त्याने दम घेतला त्याचा आवाज एकाएकी क्षीण 
झाला. तो लहान मुलाप्रमाणे हळूच म्हणाला : “शचत्रा! तू माझा शधक्कार करिील.” 
 

“का? तुम्हाला मुलां  आहेत?” शतने वाचारले. 
 

“नाहीत.” 
 

“तुमचां लग्न झालां  आहे?” 
 

“नाही.” 
 

“मग काय म्हणणां आहे तुमचां?” 
 

“माझां म्हणणां एवढांच की माझां जीवन सुखी करण्यासाठी तू हवीस.” 
 

“किी?” 
 

“तू म्हणिील तिी.” 
 

“तुम्हीच साांगा.” 
 

“मी लग्नसुध्दा करीन.” 
 

“मग?” 
 

“परांतु त्या लग्नाांतर मी सुखी होईन का?” त्याचा आवाज कापू लागला. 
 

“म्हणजे?” 
 

“म्हणजे पुढां.... मला भीती वाटते.” 
 

“का? किाची?” शतचा स्वर चढला. 
 

“तू मला शमळाल्यानां मी सुखी होईन, पण...” 
 

“पण काय ते साांगा.” 
 

“साांग?ू” 



 
“हो.” 

 
“रागावणार नाहीस?” तो लाचार होऊन म्हणाला. 

 
“नाही. बोला.” 

 
“कोणाला साांग ूनको.” त्याने शवनांती केली. 

 
“नाही. हां.” 

 
“मी आहे, पण मी तुझ्या... मला... मला पुरुषत्व नाही.” त्याने दीनपणे शतच्या पायाला हात 

लावला. त्याचे डोळे भरून आले. त्याचे हात थरथरले. 
 

“मग तुम्ही लग्न का करता?” शचत्रा गांभीरपणे म्हणाली. 
 

“िक्त तुझ्यासारखी सुांदर तरुण स्त्री सांगां असावी म्हणून.” तो रडू लागला. 
 

“किाला?” 
 

“माझां वैगुण्य दडशवण्यासाठी. लोकाांनी मी पुरुष नाही असां म्हणू नये म्हणून.” 
 

“परांतु मी माणूस आहे ना?” 
 

“हो, तर... तर...” 
 

“मला मन, भावना.” 
 

“आहेत की.” 
 

“मग मी काय करावां?” शचत्रा शनभीड घेऊन म्हणाली. 
 

“मी त्या तृप्त करू िकतो ना!” तो गयावया करीत म्हणाला. 
 

“किा?” 
 

“मी तू म्हणिील तो माणूस नोकरीला ठेवीन.” काांतीलालचे काळीज धडधडू लागले. त्याला भीती 
वाटू लागली. 
 



“आशण मग?” 
 

“तो तू साांगिील ते काम करील.” तो शखन्नपणे उद्गारला. 
 

“असां?” 
 

“कबूल?” तो आतुर होऊन म्हणाला. “कबूल कर, शचत्रा, हे माझां म्हणणां कबूल कर. मी माझी 
सारी दौलत तुझ्या या पायाांवर घालतो. मी तुझा गुलाम होतो.” त्याने पुन्हा शतचे पाय धरले. “मला ठोकरू 
नको. तुझ्या सात जन्माांची दशरद्रता नाहीिी करतो. तुला सोन्यानां मढवनू काढतो. एवढां मान्य कर.” त्याने 
शनःश्वास टाकला. आशण ती आता काय उत्तर देणार याची तो वाट पाहू लागला. 
 

“शकती वाजले?” ती उद्गारली. त्या उद्गारात तीक्ष्णपणा जाणवला. 
 

“मग तुझां म्हणणां काय?” 
 

“मोटार सुरू करा. घरी चला.” 
 

“मला उत्तर?” 
 

“नांतर.” मोटार सुरू झाली. 
 

‘हा सुद्धा राक्षस आहे. परांतु याला हातपाय नाहीत.” शचत्रा मनात बोलू लागली. याच्याबरोबर 
रात्रीअपरात्री शिरल्ये. यानां अांगाला हात लावला नाही. याचां कारण याला दात नाहीत, नखां नाहीत, 
म्हणून यानां मला शगळून टाकलां  नाही. म्हणून यानां मला ओरबाडलां  नाही. आशण मी याला भला माणूस 
समजून बसल्ये. आहे. हा भला माणूस नाही. हा सुद्धा दुष्ट आहे. हा आपलां  लबग दडावां म्हणून माझा बळी 
देण्यासाठी तयार आहे. मी याची बायको होणार, हा मला सुांदर मोटारीतून शिरवणार. दाशगने घेणार. घर 
देणार. लग्न पण करणार. आशण माझां िरीर हा आपल्या मोठेपणासाठी दुसऱ्याच्या हवाली करणार. हा 
चाांडाळ माझ्यासाठी रोज नवा माणूस िोधून आणणार. शकती दुष्ट लोक या जगात आहेत! हा माणूस देखील 
अक्काकडे येणाऱ्याांच्या जातीचाच आहे! ितेाआड चोरी आशण नवऱ्याआड लिदळकी करायची परवानगी 
देणारा हा माणूस माणूसच नाही.’ शतचे डोके सुन्न झाले. शतला काय चालले आहे हे कळेना. नुसतीच ती 
सांतापली. शतला सवांचा राग आला. शतला सोनाचा राग आला. स्वतःचाही राग आला. कारण ती गरीब 
होती तरी अब्रसूाठी शजवाचे मोल द्यायला ती तयार होती. जे शतने कधीही ऐकले नाही ते ऐकून शचडली. हे 
असे का, याचा शतला उलगडा होईना. 
 

कसा होणार? कारण नीती नीती म्हणून टाहो िोडणाऱ्या भाांडवलदारी समाजपद्धतीच्या पोटी हे 
एक कोडे शनमाण झाले आहे. हे एक सत्य असूनही शजवांत नाांदत आहे. ते दुष्ट वाटणारे सत्य या 
समाजपद्धतीला आपले लेकरू वाटते. त्याची शचत्राला चीड वाटू नये काय? जे लोक रोज नीतीच्या गोष्टी 
साांगतात, जे अिोकाच्या सांस्कृतीचा दावा करतात, जे रोज जागृती स्वप्नी प्रशतष्ठा प्रशतष्ठा म्हणून बरळत 
असतात, त्याांनाही ते शदसत नाही. आशण शदसले तरी त्याची खांत वाटत नाही. मग शचत्राने सांतापण्याचे 



कारण काय? आपण पुरुष नाही हे दडवण्यासाठी, आपली प्रशतष्ठा कायम राहाण्यासाठी, आपण एका 
सुांदरीचे स्वामी आहोत हे जगाला दाखवण्यासाठी काांतीलालने शचत्राला साांशगतले : ‘माझी प्रशतष्ठा 
राखण्यासाठी तू माझी. आशण तुझ्या भावना-वासना-तृप्तीसाठी दुसऱ्याची! एवढेच नाही तर स्वतः ते मी 
पुरवीन.’ यात शबघडले कुठे? पण शचत्रा शचडली, शतला हे पटले नाही. कदाशचत ही नीती, ही प्रशतष्ठा शतला 
कबूल नव्हती. लकवा ती शतची नसावी. 
 

मोटार सुरू होती. वारे भरभरत होते. घडोघडी पडणारा पदर घट्ट धरून शचत्रा बसली होती. ती 
काांतीलालकडे पाहतसुद्धा नव्हती. िणकारून समोर पाहत होती. मोटार भन्नाट धावत होती. आपण कधी 
एकदाचे घरी जातो. असे शचत्राला झाले होते. डोक्यात शवचाराांचे काहूर उठले होते. आपल्या 
मोठेपणासाठी माझा बळी देणार. मोठा आहे हा.... 
 

शचत्रा काांतीलालबरोबर बाहेर गेली तेव्हा सोनाला क्षणभर बरे वाटले. कारण आता ती लवकरच 
त्याच्याबरोबर राहण्यासाठी जाईल, शन आपण एकदाचे मोकळे होऊ. मग आपण कोणालाही शभणार नाही. 
मग लाशलया शन जनरल खुिाल एकामेकाला िाडून खाऊ देत. शतचे शबचारीचे चाांगले झाले की झाले. मग 
आईला आणनू त्या दोघी आनांदाने राहतील. आशण ते आता नक्कीच होणार. शचत्रालाही तो काांतीलाल 
आवडतो आहे. ती त्याला नाही म्हणून उत्तर देणार नाही. अिा शवचारात सोना बसली होती तोच पोस्टमन 
आला आशण एक तार देऊन शनघनू गेला. सोनाने धडधडत्या हृदयाने ती वरच्या मजल्यावर िजेाऱ्याकडे 
जाऊन वाचून पाशहली. झाले. शतची जन्मदाती जगातून गेली होती. सखुबाईने ‘शचत्रा! शचत्रा! सोना! 
सोना!’ करून जीव सोडला होता. आशण ती बातमी ऐकून सोनाला मूच्छा आली. शतने एक ‘आई’ म्हणून 
हांबरडा िोडला. ती पुष्ट्कळ रडली. ती उिीत तोंड खुपसून रडत पडली होती. तोच शचत्रा आली. शतला 
पाहताच सोनाने हांबरडा िोडला. “शचत्रा! आई.....” 
 

तो सवव प्रकार पाहून शचत्राच्या हृदयात धस्स झाले. क्षणभर ती गोंधळली. आशण दुसऱ्याच क्षणी 
शतला समजले की आपली आई या जगातून गेली. शतच्यावर आकाि कोसळले. ती पुष्ट्कळ पुष्ट्कळ रडली. 
रडण्यापलीकडे ती काहीही करू िकत नव्हती. आपल्या मुली मोठ्या व्हाव्या, त्याांनी सुखाने नाांदाव,े 
सांसार करावा, म्हणून आपल्या आईने जन्मभर शजवाचे रान केले. शतने आपली वाट पाहून तडिडत प्राण 
सोडला. हे सवव आठवनू शचत्रा रडली. त्या वळेी घरात आक्रोि भरला. काांतीलालने सोनाची व शचत्राची 
पुष्ट्कळ समजूत घातली व मध्यरात्री तो शनघून गेला. 
 

त्या शदविी कोणीच जेवले नाही की बोलले नाही. सोना आपल्या खोलीत पडून होती. आशण शचत्रा 
आपल्या खोलीत मग्न होऊन बसली होती. खाली रस्त्यावर रहदारी आपले पाय आखडत होती. मोटारींची 
ये-जा तुरळक होत होती. रेशडओला अखेरचा आचका बसत होता. त्याचा आवाज घरघरत होता. रस्त्यावर 
िुकिुकाट होऊन ते शनमवनुष्ट्य होत होते. मांद शदव्याांच्या प्रकािात रस्ते चमकत होते. जणू ते दमून धापाच 
टाकीत होते. साऱ्या मुांबईवर अांधाराचे राज्य प्रस्थाशपत झाले होते. शचत्रा शखडकीत उभी राहून रडत होती. 
थोड्या वळेाने सववत्र शनजवन झाले. ती परत शिरली आशण पलां गावर पडली. रात्र िाांत होती. पस्तीस लक्ष 
आवाज बांद झाले आहेत असे वाटत होते. दूर सागर उसळत होता. 
 

शचत्राच्या हृदयात वादळ उठले होते. वाईट झाले. आपण जे योशजले, आपल्या आईने जे योशजले, 
ते शनष्ट्िळ झाले. सुखासाठी जी जी धडपड केली ती वाया गेली. शजथे जाव े शतथे दुःखच पदरात पडले. 



शतचे मन पुन्हा पारगावच्या शिवारात शगरक्या घेऊ लागले. ज्या माळाला आपली आई थाांबली, आशण आपण 
पुढे आलो तो माळ शदसू लागला. आईसाठी ज्या ज्या ितेात शतने रोजगार केला ती सारी ितेे शतला शदसू 
लागली. शबनसाबणाने लुगडे धुतले तो दगड, ती वारणा नदी, शतला शदसू लागली. शतचे ते सपर शतला 
शदसले. आपली आई त्याच सपरात मरून पडली असेल. मरताना शतथे कोणीच नसेल. कोणी तरी नांतरच 
पाशहले असेल. मग सववत्र कळले असेल. “अरां, सखुबाई मेली.” मग लोक धावत आले असतील. आईला 
शबनधन्याची त्याांनी नेली असेल. थोडे कोणीतरी रडले असेल. परांतु मी शतथे नाही. मी टाहो िोडून रडणारी 
शतथे नाही. अक्का नाही. वाईट झाले. िक्त रडण्यासाठी जरी मी असते तरी बरे झाले असते. मी अश्रूांचे 
स्नान घातले असते आईला. पण तेसुद्धा नाही. हक्काने रडण्याची सुद्धा मला सांधी शमळाली नाही. आईला 
आपले हक्काचे रडे शमळाले नाही. शतच्या साांगाड्यावर माझी आसव ेपडली नाहीत. कारण मला चाांगले व्हाव े
म्हणून इथे आणली आहे. पण... पण... इथे माझे काय होत आहे? इथे मी डोहात पडले असून बुडत आहे. 
आशण ती गरीब आई शतकडे दुःखात बुडून गेली. पण मी... शचत्राला वाटू लागले, आपण मोठ्याने ओरडाव.े 
या शखडकीतून उडी घ्यावी. आशण आपल्या आईच्या मागनू जाव.े व्हाव ेएकदाचे मुक्त. दुसऱ्याच क्षणी शतला 
वाटले, आज तसे केले तर सकाळी लोक म्हणतील, ‘एक वशे्या मेली. शतनां आत्महत्या केली.’ आशण तो 
कलां क लागेल. जण ू त्या मरणाची शतला भीती वाटली. शतला वाटू लागले, मग आपण इथे राहून काय 
करणार? इथे येणारा प्रत्येक इसम आपणाला वशे्या समजतोच आहे. आशण आपला बळी घेऊ पाहत आहे. 
शतकडे ती माउली बळी गेली. आक्का बळी गेली. आता माझी पाळी आहे. आपणाला इथां रहाता येत नाही. 
मरता येत नाही. गाव नाही. घर नाही. एकुलता एक आधार, माहेर-आपले माहेर उध्वस्त झाले. आता कुठां 
जाणार? शजथां आपण जाऊ शतथां आपली लुट करायसाठी लुटारू टपून असणार. इथां तोच प्रयत्न झाला. 
पुढांही होणार. मग काय करायचां? ती स्वतःला शवचारू लागली. शतला त्या घरात आता क्षणभरसुद्धा 
राहवनेा. ते सवव घर शतला शगळायलाच उठले होते. ती उदास झाली. कुठेही शनघून जाव ेअसे शतला वाटू 
लागले. आपले कोण आहे या मुांबईत? ती आठवण करू लागली. शतला काही आठवनेा. शतनां पुष्ट्कळ शवचार 
केला. शतला एकाएकी काही तरी आठवले. ‘माटुांगा... लेबर... कँप.’ ती मनात पुटपटली. ‘हो, 
तानुकाकू....’ ती उठून बसली. शतचे काळीज लखलखू लागले. आपण जाऊ, आपण काम करू. 
तानुकाकू काम करते. ती मला काम लावील. आपण कुठांही पण अब्रनूां जग.ू अब्रनूां मरू. मग जावां का? पण 
कसां जाणार? कुठां आहे ते कोण जाणे. का? त्यात काय? शवचारीत शवचारीत जाऊ. शमळेल ते. परांतु जर 
एखाद्याने भलतीकडेच नेले आशण तेच ये रे माझ्या मागल्या.... तर नक्कीच आपण बळी जाऊ. मग मात्र 
सुटणार नाही. मग काय कराव?े एक, दोन, तीनचे ठोके वाजले. ‘तीन वाजले की!’ ती पुटपुटली आशण 
शनिल पडून शनिय करू लागली. शतने पुष्ट्कळ पुष्ट्कळ शवचार केला. ते शवचार सांपता सांपत नव्हते. चार 
वाजले. बाहेर मोटारी गुरगुरू लागल्या. माणसे जागी होऊन बोलू लागली. सारी मुांबईच जणू जागी होऊन 
उठून बसत होती. चालत होती. शचत्रा ऐकू लागली. टॅप् टॅप टॅप टॅप घोडे मानेवर टाांगे घेऊन पळू लागले. 
उद्योगाला सुरवात झाली. पूवेला प्रकाि उमलू लागला होता. आकाि लाल होत होते. पूवेकडून 
आल्हाददायक प्रकाि धावत येत होता. आशण पशिमेला रात्र पळत होती. जण ू त्याांची शनवाणीची झुांजच 
जुांपली होती. आशण िवेटी रात्रीचा पराजय होऊन ती पळून शनघाली होती. प्रकाि शतची पाठलाग करीत 
होता. 
 

शचत्रा उठली. शतने गळयातील दाशगने काढून पलां गावर टाकले. हातातील सोन्याच्या बाांगड्या 
उपसून काढल्या. त्या काांतीलालने घेतलेल्या होत्या. अांगठी काढली. सवव दाशगने काढून शतने टाकले. 
रात्री नेसलेली शहरवी इरकली साडी शतनां नीट व्यवस्स्थत केली. केसाांवरून िणी शिरशवली. उिीखाली 
हात घालून थोडे पैसे घेतले. आशण शदवा मालवला. ती हळू पावलाने सोनाच्या खोलीत आली. शदवा जळत 



होता. सोना शनजली होती. शतचे तोंड कोमेजले होते. शतच्या गालाांवर अश्रूांचे ओघळ उमटले होते ते स्पष्ट 
शदसत होते. 
 

शचत्राला आवांढा आला. शतचा कां ठ दाटला. शतचे ओठ थरथरले. शतने आपले ओठ दाताखाली 
आवळून धरले. आसू गळू लागले. शतच्यापुढे अांधारी आली. शतने पुन्हा पुन्हा अश्र ूपुसून सोनाकडे पाहून 
घेतले. आपण आलो त्या शदविी जसे अक्काच्या गळयात पडलो तसे आताही पडाव,े शतला उठवनू शतला 
शमठी मारावी, खूपखूप रडाव,े शतचा शनरोप घ्यावा. परांतु मग अक्का आपणाला जाऊ देणार नाही. ती एक 
पाऊल मागे सरली. जण ू शतला सोनाची भीती वाटली. ‘अक्का! माझे अक्का! तू शनजली आहेस. खुिाल 
शनजली आहेस. आई गेली. तूही आता मला अांतरणार. आपण शकती तरी शदवस एकत्र काढले. पण िवेटी 
आपली ताटातूट झाली. वाताहत झाली. मी शनघाले आता.. आता.. आपली भेट... ना...’ शतच्या मनाचा 
आवाज बांद झाला. हृदयाचे ठोके मांदावत जाऊ लागले. आपल्या कां ठात दाबलेला टाहो एकदम बाहेर 
पडून आपली अक्का जागी होईल असे शतला वाटले. ‘शजथे अब्रचूी राख होते त्या भट्टीत तुला टाकून मी जात 
आहे. मी पळून जात आहे. अक्का! मी जाते. माझी वाट पाहू नको. मला िोधू नको. माझ्यासाठी रडू नको. 
मग केव्हा तरी मी तुला भेटेन’ शचत्रा रडत होती. शतचा आत्मा रडत होता. तो बोलत होता. सोनाचा शनरोप 
घेत होता. परांतु सोना शनजली होती. रात्रभर रडून शतला िीण आला होता. 
 

शचत्रा हळूहळू मागे सरली. शतची दृष्टी सोनावरून शनघत नव्हती. ती दारात आली. शतने आसू 
पुसले. आशण सोनाकडे पाशहले. आशण ती दाराआड झाली. ती रस्त्यावर आली. शतने चौिेर शनरखून 
पाशहले. एक टाांगा येत होता. टाांगेवाला डुलक्या घेत होता. त्याचे घोडे त्याला घेऊन खुिाल शनघाले होते. 
एखाद्या िीड मोडलेल्या जहाजाप्रमाणे तो भरकटत शनघाला होता. त्याचे निीब त्या घोड्याच्या हवाली 
होते. 
 

“िुक्!” शचत्राने आवाज केला. आशण टाांगेवाला जागा झाला. त्याने घोडे घाईने लगाम ओढून 
आपले अस्स्तत्व िाबीत केले. घोडा थाांबला. शचत्राने त्याच्याकडे शनरखून पाशहले. ‘न जाणे, हा कसा आहे? 
हा कुठां नेतो?’ शतला त्याची भीती वाटली. 
 

“काय कुठां जायचां बाई?” त्याने अधववट िुद्धीवर येऊन शवचारले. तोही शनरखून पाहू लागला. 
 

“मला .. मला माटुांगा लेबर कँपला.” 
 

“हो हो चला.” त्याने टाांग्यावरचे कव्हर ओढले. शचत्रा आत जाऊन बसली. शतचे काळीज धडधडू 
लागले. आशण ‘चम्’ करून घोड्याच्या पाठीत चाबकाचा िटकारा बसला. घोडा धाव ूलागला. शतने मान 
वर करून सोनाच्या घराकडे पाशहले. परांतु क्षणात ते आड गेले. सोना गेली. तो लाशलया गेला. जनरल 
गेला. शचत्रा आपले निीब टाांगेवाल्याच्या स्वाधीन करून पुढे शनघाली. 
 

शचत्रा टाांग्यात बसताच त्या टाांगेवाल्याला चेव आल्यासारखा तो त्या घोड्याला चाबकाचे िटकारे 
मारीत पळव ूलागला. एखाद्या शचमणीवर बशहरी ससाणा आपली दृष्टी रोखतो तिीच त्याने शचत्राकडे नजर 
लावली होती. घोडे उधळत पळत होते. शचत्राचे मन धडपडत होते. 
 



“हा आता मला कुठे नेणार?” 
 
 

८ 
 
मुांबईच्या सागराला भरती आली होती. सांध्याकाळचे दयावरचे तुिानी वारे लाटा उधळीत धावत होते. 
प्रचांड लाटाांची घोडदौड सुरू झाली होती. सागर खवळून गेला होता. त्याच्या लाटा उसळून त्या 
आकािाला खाली ओढू पाहत होत्या. सभोवती अनेक जहाजे नाांगरून पडली होती. ती सववच त्या सांतप्त 
सागरावर झोके घेत होती. दयाच्या शविाल तळहातावर ती चेंडूसारखी उडत होती. सागर शडरकाळी देत 
होता. त्याच्या त्या भेसूर गजवनेपुढे मानवतेचा िब्द लटका दुबळा वाटत होता. आज त्याच्या अांगात भलताच 
जोम, त्वषे, चैतन्य सांचार करीत होते. त्याच्या शविाल लाटा शनमाण होत होत्या; आशण त्या अशतवगेाने 
येऊन ‘पांजाब’ जहाजावर धडका मारीत होत्या; परत जात होत्या. जण ूत्या शनराि होऊन जात होत्या व 
खवळून येऊन पुन्हा टक्करत होत्या. ते प्रचांड लढाऊ जहाज डगमगत होते, डुलत होते. परांतु मगरूरपणे 
खडे होते. कारण ते पडत नव्हते. खाऱ्या पाण्याचे तुषार उांचच्या उांच उडत होते. डेकवरही जात होते. 
अवघा सागर उसळया मारीत होता. 
 

पांजाब जहाजावर जनरल िून्य दृष्टीने मुांबईकडे पाहत होता. त्याने आपली टोपी काखेत घेतली 
होती. हात शखिात घातले होते. तोंडात पाईप पेटवनू आवळून धरला होता. त्याच्या डोकीत शवचाराांच्या 
लाटा शनमाण होत होत्या. त्याचे सवव लक्ष ताजमहाल हॉटेलवर लागले होते. दयाची धडपड त्याला काहीच 
वाटत नव्हती. त्याच्या डोळयाांपढेु शचत्राची सुांदर मूती उभी होती. तो मनात बोलत होता. ‘ती गेली. का 
गेली? किी गेली? आज शतला जाऊन शकती शदवस झाले?’ त्याने आपला हात आपल्या तोंडापुढे आणला 
आशण बोटाांवर मशहने मोजले. ‘ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, शडसेंबर, जानेवारी आशण िेबु्रवारी. अरे बाप रे! पाच 
मशहने. आज शतला पाच मशहने झाले. ती गडप झाली. वाघानां शगळल्याप्रमाणां गेली. ती किाची गेली! 
काहीतरी दगा झाला. त्या साल्यानां, लाशलयानांच शतला पळवली असावी, नाहीतर ती कुठां जाणार? लकवा 
तो काांतीलाल! त्यानांच शतला दडवनू ठेवली असेल. शकती वाईट आहे हे! माझ्यासारख्या माणसाला ती न 
शमळता एका भलत्याच इसमाला शमळाली. शकती वाईट आहे! आता आपलां  शचत्त इथां लागत नाही. मी एवढा 
मोठा असून मला मुळीच िाांतता लाभत नाही. माझ्या मनासारखां होत नाही. लुसलुिीत शचत्रा त्या गद्धयानां 
नेली. रोज त्या सोनाचा तर कां टाळा आला. मग कुठां जावां? इथां? इथां तरी कुठां आहे िाांतता? हे खलािी 
साले सुखी आहेत. हे इथां वाटेल त्या भानगडी शनमाण करीत आहेत. म्हणे आम्हाला सुवर म्हण ूनका; पगार 
द्या; जेवण चाांगले द्या; अरे, पण का? तुम्ही गुलाम आहात बेट्याांनो आशण इांग्रज हे राजे आहेत. ते राजे 
म्हणूनच नाांदणार. त्याांनी तुम्हाला जावईबुवाप्रमाणां वागवावां हे कसां िक्य आहे? शिवाय मी आहे ना लहदी! 
मग, मग का कुरकूर? जर तुम्हाला काही हवां आहे तर मग बांदुकी घेऊन लढा. मरा. परांतु हे काय? 
उपास? अरे, तो गाांधीचा मागव आहे. आपला नव्हे. मी लढणारही नाही आशण उपासही करणार नाही. मला 
त्याांच कारणच नाही. मला सवव काही शमळत आहे. पण नको आहे तेच शमळत आहे. आशण जे हवां आहे ते 
पळून जात आहे. माझी शचत्रा गेलीच की नाही? जाऊन जाणार कुठां ती? आज आपण सोनाकडे जाऊन 
शतला बजावणार – काय वाटेल ते कर, पण चार शदवसाांत शचत्रा आलीच पाशहजे. जर ती माझ्या 
म्हणण्याप्रमाणे इथां नाही आली तर त्याचा पशरणाम वाईट होईल. मग नक्कीच सोना घाबरेल. शिवाय त्या 
सुवर लाशलयालाही आपण आज हुकूम करायचा की साल्या तूच शचत्राला कुठां तरी नेऊन ठेवली आहेस. 
लवकर आणनू दे; नाहीतर तुझ्या नरड्यावर पाय देऊन तुझा जीव काढीन. मग तो साला घाबरून जाईल. 



नाहीतर काय करणार तो! आपणाला नेहमीच भीत असतो. आपण सोनाला हात लाव ूनको अिी ताकीद 
देताच तो नरम आलाच की नाही? मग आता का नरम येणार नाही?’ जनरल भलभलते शवचार करीत उभा 
होता. 
 

सूयव समुद्राच्या काठावर उभा होता. थोड्याच वळेात तो बुडणार होता. त्याचा मावळता प्रकाि त्या 
अथाांग लसधूवर पसरला होता. त्यामुळे सवव पाणी रांगीबेरांगी शदसत होते. थांडगार वारे चेकाळल्यासारखे 
पळत होते. समोर मुांबापुरी िाांत वाटत होती. शवजेचे शदव ेलखलखत होते. जण ू ते मुांबईने आपले सहस्त्र 
डोळेच उघडले होते. जनरल पावले मोजीत तालबद्ध गतीने डेकवरून खाली उतरला. आशण शखन्नपणे तो 
शनघाला. बाजूला एक गाडव उजव्या खाांद्यावर सांशगनीसह रायिल घेऊन खडा होता. त्याच्याकडे न 
पाहताच तो पुढे गेला. चार पावले पुढे जाऊन पुन्हा तो उभा राशहला. आशण गरवकन परत शिरून उभा 
राशहला. त्याबरोबर तो गाडव हुिार होऊन त्याने झटकन आपली बांदूक आपल्या डाव्या खाांद्यावर उडवनू 
घेतली आशण उजवा पाय डाव्या पायाच्या टाचेवर आपटून उजवा हात बांदुकीच्या दस्त्यावर ठेवला. 
जनरलची मान उांच झाली. तो गांभीरपणे म्हणाला, “मीही शवसरलो, शन तूही शवसरलास.” 
 

त्या गाडवने होकार दिववीत मान डोलावली. 
 

“परांतु तुम्ही तसां करून चालणार नाही.” जनरल कुऱ्यात उभा राहून म्हणाला. 
 

“आज तुम्ही भडकून काहीच्या काही करीत आहात. होय की नाही?” 
 

“नाही.” गाडव िाांतपणे म्हणाला, “नाही. आमच्या सवव मागण्या रास्त आशण न्याय्य आहेत.” 
 

“काय रास्त शन न्याय्य आहे?” जनरल डोळे शिरवीत म्हणाला. “अरे पगार, अन्न वागणूक, वगैरे 
चाांगली असावी हे काही वळे ठीक आहे. परांतु आजाद लहद िौजेची सुटका, वाईट अशधकाऱ्याांना शिक्षा, हे 
काय? असे कसे मागता येईल तुम्हाला? आशण यासाठी उपास किाला?” 
 

“नाही. आता आम्ही उपास नाही करणार.” तो गाडव सहज म्हणाला, “आम्ही आता उपास मोडला 
आहे.” 
 

“वा! छान. पण काय करणार तुम्ही आता?” जनरल शवजयी मुद्रा करून म्हणाला, “पाहा ना काय 
शमळाले. मग एवढे करून तुम्हाला अखेर माघारच ना?” 
 

“नाही. माघार नाही.” गाडव ॲटेन्िनमध्ये उभा राहून म्हणाला, “आम्ही आता सांपावर जाणार.” 
 

“काय सांप? काम बांद करणार?” जनरल आियाने म्हणाला. “म्हणजे बांड? शरव्होल्ट?” 
 

“तुम्हीसुद्धा लहदी आहात,” गाडव म्हणाला, “तुम्हीही आम्हाला मदत करा.” 
 



“नाही. ते अिक्य आहे.” जनरलने आपल्या मानेला जोराचा झटका शदला. आशण अांगात 
आल्यासारखे करीत तो म्हणाला : “मी लहदी असलो तरी मोठा अशधकारी आहे. शिवाय मला बांड करायची 
गरजच काय? मला भरपूर अन्न शमळतां. मग मी उपास का करावा? मला कोणीही लाथ मारीत नाही. मग मी 
कुरकुर का करावी? मला पुरेसा पगार शमळतो. मग सांपावर काां जावां? आशण मला सवव अशधकार आहेत. 
मग मला स्वराज्याच्या भानगडी किाला? आ?ँ” 
 

“मग तुम्ही काय करणार?” गाडवने शवचारले. 
 

“मी? तुम्ही सांप कराल तेव्हा तुमचा बांदोबस्त करीन.” जनरल गुमीने म्हणाला. 
 

“ठीक.” गाडव म्हणाला. “आम्ही सांपावर जाणार.” 
 

“तुम्ही खड्ड्ड्यात जा!” जनरल िुसिुसला. “मला काय? पण जेव्हा तुम्ही बांड कराल तेव्हा मी 
तुमच्यािी शनदवयपणे लढेन. आलां  का लक्षात? गुड नाइट!” 
 

तो गरवकन शिरून चालू लागला. त्याच्या बुटाच्या ठेक्याबरोबर त्याचे शवचार नाच ूलागले. ‘उद्धट 
लेकाचे! म्हणे सांप करणार!’ त्याला चीड आली. त्याला त्या खलािाांचा शवचारच करायला नकोसा झाला. 
त्याने धावनू आपला पाईप भरला आशण पेटवनू शदला. 
 

जनरल रीगल शसनेमापढूुन काळया घोड्याकडे वळला. त्याला लाशलयाची आठवण झाली. ‘मूखव 
साला!’ त्याने एक शिवी हासडली. आशण तो मनात म्हणाला, ‘त्याला एखादे शदविी असा मारमारीन की 
त्याची आतडी काढीन. त्याचे दात पाडीन. त्याचे तोंड िोडीन काय वाटेल ते करीन.’ 
 

हे करीन, ते करीन, असा शवचार करीत तो सोनाच्या दारात केव्हा आला हेच त्याला समजले 
नाही. अगदी दारात येऊनच तो िुद्धीवर आला. त्याने शवजेचे बटन दाबनू घांटी वाजवली. आशण सोनाने 
दार उघडले. शतने जनरलला पाहताच बळेच स्स्मत केले आशण तोही मुद्दाम हसला. 
 

शचत्रा गेल्यापासून सोना जे काही करीत होती ते सवव स्वतःच्या जगण्यासाठीच करीत होती. ती 
शनरशनराळे पोषाख करीत होती ते शगऱ्हाइकाला आपण गोड शदसाव ेम्हणूनच करीत होती. ती नटत होती 
तेही दुसऱ्यासाठीच. ती येणाऱ्या पाहुण्याचा सत्कार करीत होती तोसुद्धा एखाद्या दुकानदाराप्रमाणेच करीत 
होती. शतचे किातच मन लागत नव्हते. आपण भयांकर दुष्ट चक्रात अडकून पडलो आहोत असेच शतला 
वाटत होते. शचत्रा ज्या शदविी गेली त्या शदवसापासून रड्याने शतची पाठच घेतली होती. आईच्या मरणाची 
बातमी, की दुसऱ्या शदविी शचत्राचे बेपत्ता होणे, यामुळे ती दुःखाच्या डोहात बुडाली होती. ती सकाळीच 
उठून जेव्हा शचत्राच्या खोलीत गेली होती तेव्हा शतला पलां गावर शचत्राचे दाशगने शदसले होते. आशण एकदम 
शतचे काळीज चरकले होते. ते जण ूकाय पेटून गेले होते. त्या वळेी ती दार बांद करून रडली होती; ‘शचत्रा! 
शचत्रा!’ करून टाहो िोडून ओरडली होती. परांतु शतचे रडणे शचत्राला ऐकू गेलां  नाही. त्या दाशगन्याांवर 
सोनाने अश्र ू ढाळले. ते पोटािी धरून ती रडली. सववत्र चौकिी केली. सवांना शवचारले. काांतीलालला 
शवचारले. लाशलयाला शवचारले. पण शचत्राचा पत्ता कोणीही साांशगतला नाही. ती कुठे गेली, कोणी नेली की 
शतने या दुष्टपणाला कां टाळून आत्महत्या केली? काय, झाले काय? असे शवचार शतच्या मनात आले. परांतु 



शचत्राचा िोध लागला नाही. शतला वाटत होते, आपले सवव काही गमावले. आपली आई गेली. आपली 
बहीण गेली. आपण आता एकटेच या जगात आहोत. आता जोपयंत शजवांत असू तोपयंत आपल्यासाठी 
कोणीच नाही. आई नाही. बहीण नाही. लाज नाही. लज्जा नाही. आपण असेच बाजारात बसून देह शवकून 
दुसऱ्याला खूष करून खूष राशहले पाशहजे. नाही तर आपण जगूच िकत नाही. 
 

असा शवचार करून ती सवव वळे शखन्न, दुःखी राहत होती. ती एक क्षणभरही शचत्राला शवसरत 
नव्हती! क्षणोक्षणी शतला शचत्राची आठवण होत होती. त्यात हा जनरल तर शचत्रासाठी वडेा झाला होता. तो 
रोज येऊन शचत्राची आठवण काढीत होता. शतला िोधून आणण्याबद्दल तगादा लावीत होता. कधी ओरडत 
होता, भाांडत होता, काय वाटेल ते करीत होता. लकवा लाशलयावर चवताळून जात होता. तो लाशलयासुद्धा 
जनरलची पवा करीत नव्हता. आता तोही त्याला भीत नव्हता. तोही हमरीतुमरीवर येऊन दोघाांचे भाांडण 
भलतेच वाढत होते. मग सोनाच मध्ये पडून त्याांचे ते कू्रर भाांडण शमटवीत होती. आशण जेव्हा जनरल आशण 
लाशलया समोरासमोर येत तेव्हा सोनाची पाचावर धारणा बसत होती. शतचे हृदय कापत होते. आजही 
लाशलया घरात होता. आशण जनरल आला होता. त्यामुळे ती हादरून गेली. त्याला खूष ठेवण्यासाठी शतने 
लटकेच स्स्मत केले. आशण जनरलनेही मुद्दाम हसल्याप्रमाणे करून तो आत येऊन खुचीवर बसला. त्याने 
चहूकडे नजर शिरवीत शवचारले, “हां, काय सोना! शचत्राची बातमी शमळाली का?” 
 

“किी शमळणार?” सोना एक दीघव शनःश्वास टाकून म्हणाली. “जनरल! शचत्रा काय मला शवचारून 
गेली आहे? आतापयंत पुष्ट्कळ खटपट करून पाशहली. परांतु शतचा पत्ता नाही. अगदी होती की नव्हती 
झाली आहे.” 
 

“ती होती या जगात.” जनरल ओरडला. “आशण आजही आहे व असलीच पाशहजे. म्हणून शतचा 
िोधही लागला पाशहजे.” 
 

“अहो, परांतु असां कसां?” जनरल ओरडू लागताच सोना भयभीत होऊन म्हणाली, “ती मला जर 
साांगून गेली असती तर शनराळी गोष्ट होती. आशण गेली ती काय परत येण्यासाठी गेली नाही. आता ती 
मेल्यातच जमा आहे!” 
 

“काय मेल्यात जमा?” जनरलने भवुया वर चढवनू मारक्या बैलासारखी मान वाकडी करून 
म्हटले, “किी मेली? जर इथां मेली असती तर बरां झालां  असतां. परांतु मी म्हणतो ती मेली नाही. ती आता 
या क्षणाला शजवांत आहे. आशण पूवी होती तिीच आहे. म्हणजे तरुण, देखणी, सुांदर आहे. ती मला 
शदसलीच पाशहजे. आशण खरां साांगतो, शतला या साल्यानां लपवनू ठेवली आहे.” त्याने आपले आखूड बोट 
लाशलयावर रोखले. सोनाचे हृदय उडू लागले. 
 

“हाां, हाां! नेली आहे.” लाशलया खोलीच्या दारात येऊन नाक िें दारून म्हणाला. “मग तू काय 
करणार, बोल! मी आतापयंत तुला शभऊन वागलो. परांतु तू मूखव आहेस. मला रोज भीती दाखव ूलागलास, 
पण आता मला तुझी भीती वाटत नाही. मी एके काळी या घराचा मालक होतो. तू शगऱ्हाईक होतास. आता 
तू इथां येऊन धनी बनला असून मला धमक्या देतोस. मी तुला भीत नाही. बोल, तू काय करणार?” त्याच्या 
शमश्या ताठ झाल्या. 
 



“काय करणार?” जनरल गुरकला. “मी तुझी आतडी काढीन. तुझे दात पाडीन. तुला गोळी 
घालीन. तू चोर आहेस. तू शचत्राला नेलीस.” 
 

“हो, नेली.” लाशलया म्हणाला. “मग घाल की गोळी. मीही तुला शजवांत मारून दाखवतो बघ.” 
 

दोघाांचे बोलणे आता चढत जाऊन ते हातघाईवर आलेले पाहून सोना घाबरली. हे दोघे आपसात 
मारामारी करून दोघाांपैकी एक मेला की आपणही त्यात अडकू. आपल्याचमुळे त्याांचे भाांडण झाले असे 
शसद्ध होईल. ती चटकन उभी राशहली. तोच जनरल उसळून उठला. तो बेभान झाला. त्याने शखिात हात 
घालून पुन्हा काढला. 
 

“काय म्हणालास? मला भीत नाहीस?” जनरल मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “थाांब तुझे दात 
पाडतो.” तो लाशलयाच्या अांगावर धावनू गेला. लाशलयाही हात आखडून तयार झाला. 
 

तोच सोना मध्ये पडली. शतने जनरलची मनधरणी केली. लाशलयालाही समजावले. ती म्हणाली : 
“नका, नका, तुम्ही आपसात भाांडू नका!” 
 

“भाांडू नका तर काय? आम्ही काय करावां?” जनरल ओरडला., “आम्ही भाांडणार. नाही तर या 
साल्यानां मला भ्यालां च पाशहजे. आशण शचत्राला आणून शदली पाशहजे. तो म्हणतो, ‘हो, नेली आहे.’ मी 
म्हणतो, ‘मग आणून दे. नाहीतर तू जगणार नाहीस.’ मला शचत्रा हवी आहे. जर लाशलयाला जीव हवा 
असेल तर त्यानां माझी शचत्रा मला शदलीच पाशहजे.” त्याने सोनाला बजावले: “आशण तू सुद्धा शतचा तपास 
कर. मला कळव. ती येत नसेल तर शतचा पत्ता साांग. मी शतला आणीन.” आशण मग त्याने मग आपले तोंड 
लाशलयाकडे शिरवले. “ए! तूही ऐक. शचत्राला या चार शदवसात घेऊन ये. मी तुला मुदत देतो. आजपासून 
चार शदवसात, म्हणजे आज तारीख सतरा आहे. मी चार शदवस गप्प बसतो. तू एकवीस तारखेला सकाळी 
दहा वाजता शचत्राला घेऊन ये. नाही तर जा मसणात. मी तुला नक्कीच ठार मारीन. जा. मी तुला हुकूम देत 
आहे.” 
 

जनरल बडबडून खाली बसला. सोनाला बरे वाटले. शतचा जीव भाांड्यात पडला. आतापुरता तरी 
एक मोठा प्रसांग टळला याचे शतला समाधान वाटले. लाशलया कुरकुरत आपल्या खोलीत गेला. तो अश्लील 
शिव्या देत बसला. सोना शखन्न होऊन बसली होती. जनरल गांभीर चेहरा करून कसला तरी शवचार करीत 
होता. 
 

सववत्र िाांतता प्रस्थाशपत होत होती. शदवसभर माणसाांनी बहरलेली मुांबई आता शनमवनुष्ट्य होत होती. 
अधून मधून एकादी मोटार भरभरत जात होती. नाच तमािाला गेलेले श्रीमांत लोक परत आपल्या 
महालाांकडे परतले होते. कोणी पे्रमी जीव बकुट्यात बकुटी घालून तालबद्ध चालत होते. कोणी गळयात 
गळा घालून हळू हळू शनघाले होते. ते सवव आपापल्या शवचारात दांग होते. सूयवप्रकािासारखा तेजदार 
शदव्याांचा प्रकाि आता मांद भासत होता. रस्त्याकडेने हेलपाटीवाले आपल्या पाट्या उिाला घेऊन खुरमुांडी 
घालून शनजले होते. वारा धुरळयाचे लोट उडवीत आणून त्याांच्या अांगावर झुगारीत होता. सारी मुांबई 
शनदे्रच्या स्वाधीन होत होती. शनम्मी शनजली होती. ते जागे होते ते सवव लवकरच शनजणार होते. सवव जगच 
शनजणार होते. जण ूती रात्रसुद्धा शनजत होती. सववत्र िाांतता, अगदी गांभीर िाांतता पसरत होती. 



 
परांतु सोनाच्या दारात भेसूरता उभी होती. जनरलचे हृदय अपमानाने पेटले होते. त्याला झोप येत 

नव्हती. सोना धडधडत्या मनाला धीर देत बसली होती. ‘लाशलयानां माझा अपमान केला. मला तो भीत 
नाही. मला सवव लोक शभतात, आशण हा साला भीत नाही.’ जनरल मनात जळत होता. तो उशद्वग्न झाला 
होता. त्याला वाटत होते, आताच जाऊन आपले शपस्तुल आणाव.े आशण लाशलयाला गोळया घालून ठार 
मारावा. लाशलया आपला चाकू मुठीत घेऊन बसला होता. तो मनाला साांगत होता: ‘हे पाहा, जर यानां पुन्हा 
गडबड केली तर बेलािक धावनू जा आशण काढ बेट्याची आतडी. मरून जाऊ दे भडव्याला. मग पाहू पुढां 
काय होणार आहे ते. काय होणार? िािीच ना? नाहीतर जगून तरी काय करायचां? किाला असां 
जगायचां? या जगण्यापेक्षा मरणच चाांगलां . एवढी सुांदर सोना असून मला काय करायची? मला शतला 
बोलायची चोरी, मारायची चोरी, रागानां पाहायची चोरी, सववच गोष्टींची चोरी. मग जगा किाला? ती पोरगी 
म्हटलां  शमळेल, पण तीही शनघून गेली. िवेटी सोना तरी आपल्यािी नीट वागेल असां वाटलां . परांतु हा 
जनरल पुढे भतुासारखा आडवा आहे. मग त्याचा खून करून स्वतः मरून जाण्यातच िायदा आहे. ही 
सोना तरी मुक्त होईल. जेव्हा तेव्हा हा दादाशगरी करीत आहे. आशण मी शहजड्यासारखा गप्प बसलो आहे. 
म्हणूनच हा साला चढून गेला आहे. आता कसा जरा पुढे जाताच नरम झाला. आता जर त्यानां आ ँकेलां  तर 
त्याला ठारच कर.’ 
 

सोनाही शवचार करीत होती : ‘लवकरच या दोघाांपैकी एकाचा मुडदा पडणार आशण तो लवकर 
पडावा. परांतु इथे माझ्या घरात नको. ते दोघेही खाली रस्त्यावर जर लढून मेले तर मी खुिाल दहीभात 
खाऊन शसनेमाला जाईन. या दोन लाांडग्याांच्या भीतीनांच माझी शचत्रा कुठां तरी गेली. याांनीच शतला भीती 
घातली. या दोघाांच्या डोळयात ती सलू लागली होती.’ शतला जनरलच्या शपसाटण्याची आठवण झाली. 
त्या रात्री जनरल ओरडून म्हणत होता: ‘मला इथां शनजायचां नाही. मला त्या शचत्राच्या खोलीत जायचां 
आहे.’ सोनाने हळूच एक शतरस्कारयुक्त नजर जनरलकडे िेकली. तो टेबलावर डोके टेकून डुलक्या घेत 
होता. आता सववत्र शनःिब्दता होती. वरच्या मजल्यावरचे घोरणे खाली ऐकू येत होते. अगदी सामसूम होती. 
रात्र हळूहळू मागे जात होती. अधून मधून डॉकमध्ये रखवालदार तासातासाला घांटा देऊन रात्रीचा अांदाज 
देत होता. सकाळी पाचचे ठोके पडले. आशण तो जनरल िुद्धीवर आला. त्याने तळहाताने आपली लाळ 
पुसून टाकली. मुांडी हसडून सरळ केली. आशण तो उठून उभा राशहला. “बरां सोना!” जनरल म्हणाला. 
“मी जातो आता. आता मी तारीख एकवीस रोजी सकाळी दहा वाजता येईन. तोपयंत शचत्राचा िोध 
लागलाच पाशहजे. त्या लाशलयाला साांग की मी येईन तेव्हा शचत्रा इथां हजर पाशहजे. नाही तर या घरातून 
एक मुडदाच बाहेर काढावा लागेल.” 
 

सोना पलां गावर पडून ऐकत होती. शतनां मानेनेच होकार दिवशवला. ती मुळीच बोलली नाही. नांतर 
जनरलने आपला पाईप भरून त्याला काडी लावली आशण तो म्हणाला : “ओ.के. मी जातो.” त्याने शखिात 
हात घालून चुरगळा झालेल्या नोटा काढून टेबलावर ठेवनू शदल्या. आशण दमदार गतीने तो परत शिरला व 
दार एका बाजूला लोटून तो बाहेर पडला. तोच लाशलयाही दारात आला. त्याने गांभीर मुद्रा करून इकडे 
शतकडे पाशहले आशण जनरलच्या मागोमाग तोही बाहेर पडला. सोनाला त्याच्या हातात तो चाकू शदसला. 
शतचे काळीज चरकले. आशण लगेच शतला आनांदही झाला. ‘आता या दोन राक्षसाांची झुांज होणार.’सोना 
पुटपटुली. आता काय ऐकायला येणार? शतने कान टवकारले. हा लाशलया जनरलला मारायला गेला की 
शचत्राचा िोध करण्यासाठी गेला? शतचे ऊर धडधडू लागले. घरात शनभवयता शिरली. जण ू सवव दुःख, 
कू्ररता, भेसूरता, त्या दोघाांबरोबर बाहेर गेली आशण सोनाला मोकळे मोकळे वाटू लागले. आनांद झाला. 



परांतु लाशलया किाला गेला? तो काय करणार? तो जनरलचा खून करणार की शचत्राचा िोध करणार? 
शतचे काळीज उड्या मारू लागले. 
 
 

९ 
 
पावणेसहा वाजले होते. प्रचांड शगरणीचे धूड हादरून सोडणारी यांते्र घुमत होती. अगदी लभगरीप्रमाणे ती 
शिरत होती. जण ूहातघाईवरच ती आली होती. शनरशनराळी यांते्र एकशजवाने शिरत होती. कापडाखात्यात 
धोट्याांवर रटे्ट बसून ते धावपळ करीत होते. कुबट घाण सववत्र तरळत होती. सारी जमीन, लभती तेलकट 
झाल्या होत्या. रोलहग खात्यात साचे लकचाळत होते. त्रासन खात्यात िवेटचा डाि भरत होता. सवव यांते्र 
बेगुमानपणे शगरक्या घेत होती. अगदी मुकाट्याने चालत होती. गरम वािेचे भपकारे शनघत होते. गोंगाट 
सुरू झाला होता. त्याबरोबर कामगाराांची धावपळही चालू होती. गांभीर सुतकी चेहेरे त्या यांत्राबरोबर शिरत 
होते. त्याांचे हात आपोआप हालत होते. पायही आपोआप उचलत होते. जण ूकाय त्या क्षणी शतथे राबणारी 
मानवता त्या यांत्राांबरोबर एकजीव झाली होती. घामाचे ओघळ येऊन सवव चेहरे लभजून लचब झाले होते. 
त्यावर कापसाचे थर शचकटून बसले होते. वगेाने, अशत वगेाने सवव शिरत होते. यांते्र, माणसे, वारे, वाि, 
सवव काही शिरत होते. जणू शतथले सवव वातावरणच शिरत होते. यांत्राांच्या ठेक्यावर कामगार आपली 
हालचाल करीत होते. त्याांचे डोळे यांत्राच्या बारीकसारीक हालचालींवर करडा पहाराच जण ूकरीत होते. 
तेसुद्धा धावत होते. अांगाला चटके देणारी उष्ट्णता तरळत होती. ती कामगाराांच्या हाडाला शभडून रक्ताचे 
पाणी करीत होती. जण ूती सवव यांते्र त्या उष्ट्णतेच्या भीतीनेच थरथऱत होती. आशण शपसाटाप्रमाणे घरघऱत 
शिरत होती. आशण कामगाराचा जादूगार हात त्याांच्यावर आपली सत्ता गाजवीत होता. कामगाराांचे अनांत 
कर त्या राक्षसी यांत्राांना मानवतेचा शनयम शिकवीत होते. जर शतथे कामगार नसता, तर त्या यांत्राांनी शवध्वांस 
शनर्षमला असता असा भास होत होता. कामगार त्या यांत्राांना हव ेते वळण लावनू अपार दौलत शनमाण करीत 
होते. त्याांच्या अांगावरची वसे्त्र शभजून लचब झाली होती. कारण ते त्या यांत्राांबरोबर शगरक्या घेत होते. जण ूत्या 
यांत्रात शन कामगारात काडीभरही दुजेपणा नव्हता. जण ूकामगार शन यांत्र एकच आहेत. शतथे कामगाराांचे 
शनराळे अस्स्तत्व नव्हते. एवढे कामगार त्या यांत्राांिी एकरूप झाले होते. आधी यांत्र की आधी कामगार हा 
प्रश्नच नव्हता. तर यांत्र शन कामगार दोन्हीही त्या शगरणीच्या मालकासाठी? हा प्रश्न होता. म्हणूनच त्याांची 
धावपळ चालू होती. आशण पावणेसहावरून घड्याळाचा लाांब काटा बाराच्या आकड्याकडे हळूच 
गोगलगाईच्या चालीने शनघाला होता. त्या काट्यावर सवव कामरागाांचे लक्ष कें शद्रत झाले होते. आशण ते त्या 
यांत्रािी झटापट घेत होते. परांतु त्याांची मने आपआपल्या घरी जाऊन पोहचली होती. कोणाच्या डोळयापुढे 
आपली मुले खेळत होती. कोणाच्या डोळयापुढे आपली बायको शदसत होती. कोणाला बाहेर पडायची 
ओढच लागली होती. त्याांना आता तो ताप असह् झाला होता. त्याांच्या िक्तीला शवश्राांतीची गरज भासत 
होती. परांतु यांते्र शिरत होती. 
 

सवांच्या वरच्या मजल्यावर वाइांलडग खात्यात पदर कमरेला बाांधून शचत्रा शिरत होती. तीही 
समोरच्या घड्याळाकडे वरचेवर पाहात होती. शतचे मन आपल्या घरी गेले होते. शतला जयाची आठवण 
झाली होती. वीस वषाचा तरुण सुांदर. आशण बाळपणाचा शमत्र. अगदी शचत्राला जसा हवा तसा तो जया 
शतला शदसत होता. त्याची मूती शतच्या चक्षूांपुढे उभी होती. आशण म्हातारी तानुबाई वईस शनवडीत 
घड्याळाकडे पाहत होती. शतचा जया दुसऱ्या शगरणीत कामाला होता. तो घरी येणार होता. त्याची शतलाही 
आठवण झाली होती. परांतु शगरणी चालू होती. घड्याळाचा काटा सरकत होता. जॉबर डॉिर आरडत 



ओरडत धावत होते. शिट्या मारून आशण वर हात करून हालवनू िवेटचा झाडू मारण्याची खूण करीत 
होते. आशण पुन्हा पुन्हा घड्याळाकडे पाहात होते. जणू पुढे पुढे सरकणारा काटा एकाच जागेला उभा 
राहावा असेच त्याांना वाटत होते. परांतु िवेटी एकदम सववच यांते्र बांद झाली. सवव कामगाराांनी सुटकेचा 
शनःश्वास टाकला. कोणी अांग झटकू लागले. कोणी कपडे घालू लागले. आशण सववच जण बोलू लागले. 
जण ूत्या यांत्राांच्या घरघरीने त्याांचे बोलणेसुद्धा बांद झाले होते. तोच दाजी मास्तर ओरडत आला : “उद्या 
शगरणी चालू आहे. कुणीही घरी राहू नये. जो कोणी खाडा करील त्याची खैर नाही.” आशण सववच मुकादम 
ओरडले : “ए, ऐका रां. उद्या सांप होणार हाय. तरी कुणी घरात बसून राहू नका. कामावर आलां च पाशहजे.” 
 

दाजी मास्तर आपले अवजड िरीर ढकलीत वाइांलडगमध्ये आला आशण शचत्राच्या साच्यापुढे उभा 
राशहला. त्याने गालात पानाचा तोबरा भरला होता. त्याची एक शपचकारी टाकली. त्याची एक बाही पार 
खाली लोंबत होती. ती त्याने वर उडवली आशण सवव िरीराला झटका देऊन तो म्हणाला : “ए! उद्या घरी 
राहू नको. ऐकू आलां?” शचत्राने त्याच्याकडे दृष्टी िेकली व ती म्हातारीकडे शनघाली. म्हातारी आशण शचत्रा 
बाहेर पडल्या. 
 

दरवाज्यात एकच गदी झाली होती. सवव कामगार शवचार करीत होते. “उद्या सांप होणार!” 
गदीतून शचत्रा बाहेर पडली. ती तानुबाईला घेऊन घराकडे शनघाली होती. हातातील जेवणाचा डबा 
म्हातारीकडे देऊन शचत्रा एका घोळक्यात शिरली. शतथे शगरणी कामगार युशनयनचे स्वयांसेवक पत्रके 
वाटीत होते. त्याांच्या सभोवती कामगाराांनी भलतीच गदी केली होती. शचत्रा एक पत्रक घेऊन आली आशण 
तानुबाई व ती पुढे शनघाल्या. लोक पत्रक वाचत रेंगाळत जात होते. कोणी ती पत्रके घरी जाऊन शनमवळपणे 
वाचण्यासाठी घडी करून ठेवीत होते. कोणी वाचून शवचारमग्न झाले होते. सववत्र बोलणे चालू होते. “उद्या 
खलािाांसाठी एक शदवसाचा सांप.” शचत्रा आशण तानुबाई नायगावची शगरण मागे टाकून रामच्या रस्त्याने 
पुढे शनघाल्या होत्या. दादर पोस्टाजवळ येताच म्हातारी म्हणाली, “शचत्रा! काय ग, उद्या कसला सांप?” 
 

“खलािाांसाठी.” शचत्रा म्हणाली. “बांदरात खलािाांनी सरकारला मागण्या साांशगतल्या, पण त्या 
सरकारनां नाकारल्या. तेव्हा सवव खलािी उद्या सांपावर जाणार आहेत. त्याांना पालठबा देण्यासाठी शगरणी 
कामगाराांनी एक शदवस सांप करावा असां युशनयनचां साांगणां आहे.” कम्युशनस्ट पाटीची एक लॉरी 
स्वयांसेवकाांनी भरलेली पुढून आली. ती पत्रकाांचा पाऊस पाडीत गेली. 
 

“शचत्रा! मग सांप होणार?” म्हातारीने शवचारले. 
 

“होय. होईलसां वाटतां.” शचत्रा उद्गारली. 
 

त्या दोघीही पावले उचलून चालू लागल्या. 
 
 

शचत्रा ज्या शदविी सोनाच्या घरातून बाहेर पडली त्या शदविी रशववार होता. टाांगेवाल्याने शतला 
न्याहाळून पाहताच शतला भीतीच वाटली होती, परांतु ती नाइलाजास्तव त्या टाांग्यात बसली होती. आशण ते 
कष्टाळू घोडे लेबर कँपच्या रोखाने पळत होते. उगवत्या सूयाची कोमल शकरणे त्या लेबर कँपावर पसरली 
होती. आशण शतन्ही बाजूांनी असलेल्या रेल्वचे्या वढे्यात तो लेबर कँप बसला होता. अजगरासारख्या त्या 



चाळीच्या तीन ओळी सुस्कारे टाकीत पडल्या होत्या. त्या भकास गांभीर शदसत होत्या. अगदी शनजीव 
पडल्या होत्या. त्याांचा तो मळकट रांग उदास वाटत होता. त्याांच्या उिाला एक रेल्व ेिाटा धावत होता. 
आशण पायथ्यास झोपड्याांचा ढीग लागला होता. एका बाजूने साऱ्या मुांबईची घाण कुठे तरी जात होती. 
उगीचच मध्ये शिरून पुढे गप्प पडलेला रस्ता आज माणसाांनी िुलला होता. मुलेबाळे खेळत होती. सुट्टीचा 
शदवस असल्यामुळे कामगार आपआपल्या दारात बसून काही ना काही करीत होते. भाजीपाला शवकणाऱ्या 
माळणी आपले पाले माांडून बसल्या होत्या. सवव उद्योग सुरू झाले होते. 
 

तानुबाईच्या घरी जया उठून चहा पीत बसला होता. तो अध्यावर िाळा व गाव सोडून मुांबईत 
कामगार झाला होता. अवघ्या तीन वषाच्या आपल्या नातवावरच तानुबाई आयुष्ट्य कां ठीत होती. लेक मरण 
पावल्यानांतर तानुबाईने जयाला पारगावला आणले होते. शतथे काही शदवस काढले. शतथे आठ वष ेराहून 
नांतर ती ताांदुळवाडीला जाऊन राशहली. लोकाांचा दळाकाांडा करून जयाला मोठा केला. जेव्हा तो जया भर 
जवानीत आला तेव्हा पुढे बचेाळीसची चळवळ सुरू झाली आशण जयाने िाळा सोडली. आशण तो कानात 
वारे शिरल्याप्रमाणे करू लागला. त्याला वाटू लागले : “खरांच, इथे आमच्या देिाचे आम्हीच मालक 
असायला हव.े परांतु हे इांग्रज जबरीनां आम्हाांवर राज्य करीत आहेत. त्याांना उलथून पाडलांच पाशहजे.” तो 
त्या लढ्यात सामील झाला. आशण तानुबाई घाबरून गेली. शतला वाटू लागले, ही लहान लहान पोरे 
एवढ्या बलाढ्य सते्तिी झुांज घेऊ पहात आहेत ते काही बरे नाही. जर जयाला काही झाले, जर सरकारने 
त्याला पकडून िासावर चढवले तर मग आपण एवढी मेहनत केली ती िुकट जाईल. आपल्या पोटीपाठी 
कोणीही नाही. िक्त एवढाच आपला आधार तोही मोडून पडेल. असा शवचार करून शतने जयाला हळूच 
िसवनू मुांबईला आणले होते. आशण एका शगरणीत तो कामगार म्हणून राबू लागला. परांतु त्याला मुांबईत 
शनराळेच शमत्र शमळाले. त्याच्या स्वराज्याच्या पुसट कल्पनेला भरीवपणा येऊ लागला. त्याचा 
क्राांशतकारकपणा अशधक खांबीर झाला. शनरशनराळे वाद त्याला समजू लागले. तो रात्रांशदवस अभ्यास करू 
लागला. आशण पशहल्यापेक्षाही जोराने तो म्हण ूलागला की, “इांग्रजाांनी गेलां च पाशहजे.” त्याच्या वागण्याने, 
बोलण्याने, वतवनाने लोक त्याला मोठा समजू लागले. जया बोलेल ते सत्य मानू लागले. त्याचे शवचार, 
त्याचा आचार, त्याचे स्वरूप सवव काही सुांदर होते. 
 

त्या दरम्यान जयाचा चुलता लढाईवरून परत आला होता. तो रांगाने काळा होता. त्याचे नाक 
सरळ होते. परांतु तो भलताच मगरूर होता. तो लढाईवर असताना त्याची बायको मरण पावली होती. तो 
आता जयापािीच राहात होता. सरकारने मेहरनजर होऊन त्याला पोशलसाची नोकरी शदली होता. त्याला 
जयाची सरकारशवरोधी भाषा मुळीच आवडत नव्हती. तो राजशनष्ठ होता, तर जया हा सरकारचा दे्वष करीत 
होता. दोघाांचे रोज खटके उडत होते. तो जयाचा चुलता नुकताच आपल्या कामावर जाण्यासाठी तयार 
झाला होता. लोक त्याला सुभानराव म्हणत होते. 
 

“जया! तुम्हा पोराांना अक्कल नाही.” सुभानराव आजही शचडून बोलत होता. “हे सरकार हाणून 
पाडणां सोपां नाही. अरे, हे राज्य सात जन्मात शमळणार नाही. आज काठीला सोनां बाांधून तुम्ही शिरू िकता 
परांतु जर लहदी लोकाांचां राज्य झालां  तर माणसाला माणसू खाऊन शटरीला हात पुिील. मग रडाल.” तो 
आपल्या कमरेच्या पट्टट्यात हात घालून मारे ऐटीत उभा राहून बोलत होता. त्याच्या नाकाच्या खाली 
असलेल्या शहटलरी िॅिनच्या शमश्याांचा पुांजका ताठ खडा होता. तो सवयीप्रमाणे कुऱ्यात उभा होता. तो 
आपले कावळयाच्या डोळयाांसारखे डोळे गरगरा शिरवीत होता. त्याच्या गालावरची सांशगनीची जखम 
सणसणीत शदसत होती. जयाला आज सकाळीच भाांडण नको होते. तो मुद्दाम ते टाळीत होता. तो पुढे पाहून 



चहा पीत होता. जया सुभानरावावर िशचतच शचडत असे. नाही तर नेहमी त्याांचे बोलणे टाळी. तो मनात 
म्हणे : “हा लष्ट्करी माणूस आहे. याला शकतीही समजावनू साांशगतलां  तरी याचां िपूेट आपलां  वाकडांच 
असणार, शिवाय दोनतीन हजार रुपये स्वारीचे बँकेत आहेत. नवी बायको करून सरकारी नोकरी करून 
प्रपांच करायची याची हौस भलतीच दाांडगी आहे. तेव्हा याला काय? त्यात हा आपला चुलता आहे. 
वडेांवाकडां बोलावां तर तेही बरां नाही.” 
 

परांतु अलीकडे सुभानराव दारूही शपऊन येत असे आशण युरोपात लढाईवर असता आपण काय 
काय केले ते बरळत असे. अिा गोळया सुटत, असे बाँब पडत, असे लोक मरत, आम्ही असे लोकाांना 
मारीत असू, वगैरे त्याचे बडबडणे सुरू होताच जयाचे डोके भडकून जाई आशण त्याला वाटे : “याला मेलेलां  
कुत्रां ओढून टाकल्याप्रमाणां त्या गटाराकडे िेकून द्यावा.” परांतु तानुबाई त्याला साांगत होती : “जया! जाऊ 
दे. तो कसाही असला तरी तुझा चुलता आहे.” मग त्याचा नाइलाज होई. आजही सकाळीच त्याने 
शकरकीर केली होती. इतक्यात एक मुलगा दाराच्या आत मुांडके घालून म्हणाला : “ए आजे! हे बघ कोण 
आलां !” 
 

म्हातारी चुलीपुढून उठून दारात आली आशण “कोण, शचत्रा?” असे आियाने उद्गारली व 
शचत्राच्या गळयातच पडली. शचत्राही शतला कडकडून भेटली. शतचे डोळे आसवाांनी भरले. दारात काय 
भानगड आहे हे पहाण्यासाठी हातात चपाती घेऊनच जया दारात आला. सुभानरावही त्याच्या मागे होता. 
तानुबाईने शचत्राला ओढीतच घरात नेली. ती आनांशदत होऊन म्हणाली : “शचत्रा! ह्ो बघ माझा जया.” 
शचत्राने चटकन आपली नजर त्याच्या मुखावर िेकून चटकन जशमनीवर पसरली. शतला क्षणात 
लहानपणाची आठवण आली. आशण शतच्या कानात एक गोड शवचार बोलून पळून गेला : “आपलां  
याच्यािीच मुलाांनी लग्न लावलां .” ती लाजली. शतचे सवव दुःख क्षणभर दूर झाले. आपले कुणी तरी 
भेटल्याचे शतला समाधान वाटले. तोच म्हातारी म्हणाली : “आशण हे आमचां जावई सुभानराव. माझ्या 
गोजाबाईचा दीर. जयाचा चुलता. हे बी हातांच ऱ्हात्याती. आता हवालदार हायती.” शचत्राने त्याकडे 
पाशहले तेव्हा त्याचे डोळे शतच्यावर रोखले असल्याचे शतला शदसले. त्याच्या शमश्याांचा तो पुांजका, तो 
गालावरचा जखमेचा वण, त्याचे लालची पाहणे, शतला आवडले नाही. उलट शतला त्या लाशलयाची 
आठवण झाली. शतने बळेच स्स्मत करून मान डोलवली. जयाही शतच्याकडे पहात होता. आशण 
सुभानरावही पहात होता. एकट्या शचत्रावर त्या वळेी दोन नजरा रोखल्या होत्या. जयाच्या डोळयाांपुढे ती 
लहान शचत्रा शदसत होती, जी त्याच्याबरोबर िाळेत जात होती, आळीत बसून खेळत होती. आशण आज 
शतच्याकडे पाहवत नव्हते. तीच ही शचत्रा का? तो शवचार करीत होता. आशण सुभानरावाची नजर धडपडत 
होती. नांतर शचत्राला आांघोळीला पाणी ठेवनू पुन्हा चहा केला. म्हातारी सारखी नाच ूलागली. शचत्राला कुठे 
ठेव ू शन कुठे ठेव ूनको, असे शतला झाले. ती पोटच्या मुलाप्रमाणे शचत्राला समजू लागली. जयाला आशण 
तानुबाईला आनांद झाला. आांघोळ चहा झाल्यानांतर ते सववजण बोलत बसले. तेव्हा म्हातारी म्हणाली : “तू 
किी आलीस, शचत्रा?” 
 

“किी म्हणजे?” शचत्रा खुदकन हासून म्हणाली. “आज म्हटलां  जावां. म्हणून आले हुडकीत.” 
 

“अग आलीस ते बरां झालां .” तानुबाई म्हणाली. “पण सोना किी काय? बरी हाय नव्हां?” शचत्राचे 
काळीज चरकले. शतला सोनाची आठवण होऊन भडभडून आले. शतचे डोळे पाण्याने डबडबले. त्या शदविी 
शचत्रा मनमोकळेपणाने सवांिीच बोलली. शतला आज पुष्ट्कळ शदवसाांनी मोकळेपणा वाटू लागला होता. ती 



मनापासून हसत होती. जण ू त्या पशवत्र कामगार जीवनासाठी ती धडपडत होती. त्याच जीवनात शतला 
समाधान वाटत होते. तेच शतच्यापासून दूर होते. ते शतला आता शदसत होते. जयाचा गोड स्वभाव, त्याचे 
पे्रमळ बोलणे, शतला आवडत होते. “मग तू आता ऱ्हा चार शदस.” म्हातारी म्हणाली. “आशण मग जा.” 
 

त्यावर शचत्राचा चेहरा झरवकन उतरला. आशण ती हळूच म्हणाली : “काकू! मी आता जाणार नाही. 
मला कुठां तरी काम लाव. मी तुझ्या वसरीला राहून जगांन.” शतच्या डोळयातून अश्र ूवाहू लागले. ती क्षणात 
दुःखी झाली. म्हातारी आशण जया याांनाही वाईट वाटले. म्हातारीला वाटले, आपण शहला तेवढे नसतो 
बोललो तर बरे झाले असते. म्हातारी चटकन उठली. शतने शतचे डोळे पुसले. आशण लहान मुलाला त्याचे 
लाड पुरवण्यासाठी आई बोलल्याप्रमाणे ती म्हणाली : “बरां, बर. नकां  जाऊ. ऱ्हा तू माझ्यापािी मी तुला 
जन्मभर पोिीन. तू का परकी होईस? तुला मी गळयात बाांधून वागवीन.” म्हातारीचे हे िब्द ऐकून शचत्राला 
धीर आला. ती पुन्हा हसली. 
 

“बरां जातो मी.” सुभानराव आपला दांडा घेऊन म्हणाला. “पाव्हणीला घालव ू नका. असू द्या 
आसऱ्याला आलेलां  माणूस.” तो क्षणभरही न थाांबता बाहेर पडला. त्याला आता कामावर जाणे जड वाटू 
लागले. परांतु सरकारी काम. त्यामुळे त्याचा नाइलाज झाला. तो शचत्राचा शवचार करीत शनघाला. त्याला 
वाटू लागले : ‘ही अगदी शनराधार आहे. शहला जगात कोणीही नाही. ही आली हे एक बरां झालां . देव 
पावला. आता आपण म्हातारीला मथवली की काम भागलां च. लागेना शकती का पैसा. करून टाकू. नाही 
तर असली शहरकणीसारखी बायको आपणाला जन्मात तरी शमळेल का?’ अिा प्रकारचे मनोरे रचीत 
सुभानराव कामावर गेला. आशण शचत्रा त्या शदवसापासून तानुबाईच्या घरी राशहली. म्हातारीने खटपट 
करून शचत्राला आपल्याच शगरणीत कामाला लावले. त्या दोघी सांगां कामावर जात. आशण सांगांच घरी येत. 
म्हातारी शचत्राला क्षणभरसुध्दा शवसरत नव्हती. पुढे पुढे जयाची आशण शचत्राची ओळख अगदी दाट झाली. 
अनांत सांकटातून पार पडलेले, शकत्येक जाळातून वाचलेले शतचे हृदय जयाकडे ओढ घेऊ लागले. त्याला 
ती थोर माणूस, अगदी देवाप्रमाणे मानू लागली. त्याच्या शवचाराने भारली गेली. जयाचे बोलणे ती लक्षपूववक 
ऐकू लागली. त्याचे अनुकरण करू लागली. आशण जन्मभर त्याच्या सहवासात आपणही रहाव ेअसे शतला 
वाटू लागले. शदवसापाठी शदवस जात होते. शचत्रा काम करून आपले घर समजून जयाच्या घरी येत होती. 
ती सदा आनांशदत होती. 
 

परांतु सुभानराव मात्र मनोमनी दुःखी होत होता. शचत्राचे आशण जयाचे बोलणे, त्याांचे शिरणे, त्याचे 
हसणे, हे सवव त्याला शवषाप्रमाणे वाटत होते. ते सवव बांद व्हाव,े शहने आपल्यािी लग्न कराव,े आपण एकादी 
खोली घेऊन सवते राहाव,े असे त्याला वाटत होते; परांतु हा जयाच आडवा येत असून ही पोरगी त्याच्यावर 
शिदा आहे. ही त्याला स्वतःचा धनी मानून वागत आहे. म्हणून आपले काहीच चालत नाही. आता काय 
कराव?े तो मनात तळमळत होता. एकदा शचत्रा आपली व्हावी म्हणून त्याने तानुबाईलाही गळ घातली. 
परांतु शतने त्याची शनरािाच केली. त्यामुळे तो शचडून आता शतरसटपणाने वागत होता. तो घडोघडी जयाचा 
अपमान करी. काही झाले की टाकून बोले. आशण आपण िार मोठे आहोत असे भासवी. 
 

आजही ते दोघे कामावरून आले होते. जया लवकर येऊन चूळ भरून आईची आशण शचत्राची वाट 
पाहात होता. इतक्यात शचत्रा आली. म्हातारी मागे होती. शचत्रा घरात येताच म्हणाली : “ऐकलां  का? उद्या 
सांप होणार!” 
 



“हो. उद्या सांप होणार!” जया गांभीर चेहरा करून उद्गारला. 
 

“कोण म्हणतो उद्या सांप होणार?” सुभानराव आला आशण घरात शिरताच गुरगुला. 
 

त्याच्या खाांद्यावर आज बांदुकीचे धूड होते. तो ती बांदूक कोपऱ्यात ठेवनू म्हणाला : “उद्या सांप 
झाला तर त्याला मोडून काढण्यासाठी सरकारही तयार आहे.” त्याने कमरेचा पट्टा काढून गळयात 
अडकवला. 
 

“सरकार नेहमीच आम्हाांला मोडून काढण्यासाठी तयार आहे. आशण आम्हीही हे सरकार मोडून 
काढण्यासाठी तयार आहो.” जया रागात म्हणाला. 
 

“ठीक आहे.” सुभानराव गुमीत म्हणाला. “उद्या रस्त्यावर शदसेल तो मारला जाईल. त्यासाठीच 
ही बांदूक तयार आहे.” त्याने त्या बांदुकीकडे बोट दाखवले आशण तो नळावर शनघून गेला. 
 

म्हातारी घाबरून म्हणाली : “जया, आता तू त्याच्या तोंडाला लाग ू नकां .” शतला आज त्याची 
भीतीच वाटली. तो बांदूक घेऊन घरी आला होता. शचत्राही चशकत होऊन शवचार करू लागली. 
 

जया म्हणाला : “तुम्ही कुणी शभण्याचां कारण नाही. अिा बांदुकीनां सांप मोडून काढता येत नाही.” 
 

“नाही नाही. ही एकच आहे.” सुभानराव नळावरून येता येता दारातूनच म्हणाला. “परांतु उद्या 
मुांबईत ‘लष्ट्कर येणार आहे. उद्याची दांगल रोखण्यासाठी सरकार काय वाटेल ते करणार आहे. सरकार 
आपलां  सवव सामथ्यव एकवटून लढणार आहे. आशण जया, हे पाहा, मी तुलाच म्हणून साांगतो, सरकार 
कुणाचीच पवा करणार नाही. चहूकडून लष्ट्कर येत आहे. शनजामानांसुद्धा आपली गोवळकोंडा िौज रवाना 
केली आहे. म्हणून म्हणतो, तू-” 
 

“हे पाहा नाना!” जया सुभानरावाला म्हणाला. “उद्या जे होईल ते नवां नाही. असे िार प्रसांग 
मुांबईवर आले आहेत. पुष्ट्कळ कामगार मारले गेले आहेत. परांतु पुन्हा पुन्हा कामगार लढतही आला आहे. 
पांचवीस हजार खलािी आज सांकटात असून इांग्रजाांनी त्याांना वढेा शदला आहे. त्याांना दडपून देण्याचा चांग 
बाांधला आहे. त्याांच्या मागण्या कबलू करून नांतर दगा देऊन साहेबाांनी खलािाांवर मिीनगन रोखून 
नीचपणाचा कळस केला आहे. आशण त्याांचा वढेा उठावा म्हणून सवव खलािी शजवावर उदार होऊन 
लढण्याला तयार आहेत. म्हणून आम्ही कामगाराांनी एकजुटीनां त्याांना मदत केलीच पाशहजे...” 
 

“कसली मदत?” सुभानराव जयाला मधेच अडवनू म्हणाला. “आशण कसली एकजूट? काँगे्रसनां 
सांपाला शवरोध केला असून मुस्स्लम लीगवालेही सांपाला शवरोध करीत आहेत. मग कोण लढणार?” 
 

“आम्ही लढणार.” जया उसळून म्हणाला. “कामगार लढणार. शिवाय कम्युशनस्ट पक्षानां आशण 
शगरणी कामगार युशनयननां उद्याचा सांप जाहीर केला आहे.” तानुबाई सांध्याकाळचां जेवण करीत होती. 
शचत्रा चपात्या लाटीत त्या दोघाांचां बोलणां ऐकत होती. परांतु त्या दोघीही मधे तोंड घालीत नव्हत्या. 
सुभानराव भडकून बोलत होता. 



 
“हे पाहा, एकानां सांप जाहीर करून काय होणार आहे?” सुभानराव म्हणाला. “सरकार एकेकाला 

झोडपून काढील. ‘दस की लकडी एक का बोजा’ हे कुणालाच कळत नाही. म्हणून माझी खात्री आहे की 
उद्या कोणीही बाहेर पडून मरू नये. माझां तुला साांगणां आहे की तू रस्त्यावर शिरकू नको. तू माझां ऐकणार 
नाहीस म्हणा.” तो तानुबाईला म्हणाला : “मामी! मुलाला साांगा. नीट साांगा नाही तर वाईट होईल.” 
 

“आमचां काहीही होवो. तुम्ही काही साांग ूनका.” जया आवाज चढवनू म्हणाला. 
 

आशण सुभानराव शतरस्कारयुक्त नजरेने त्याचेकडे पहात म्हणाला : “ठीक. उद्याचां उद्या 
पाहू.मामी, मला जेवण वाढा.” तो बैठक मारून जेवाय बसला. घरात सवव वातावरण तांग झाले. आशण जया 
बाहेर शनघून गेला.शचत्राने हळूच त्याच्याकडे पाशहले. तीही शचडली होती. त्या शदविी सारी मुांबईच शचडली 
होती. सवव पक्षाांचे सवव लहमतवान लोक शचडले होते. जण ू मुांबई एखाद्या शनखाऱ्याप्रमाणे धगधगत होती. 
राखेच्या खाली आग धुमसत होती. लवकरच जण ूभडका होणार होता. 
 

मुांबई बांदरात सवव खलािाांना बेसावध स्स्थतीत राज्यकत्यांनी वढेा घातला होता. एकवीस तारखेला 
गुरुवारी अरबी सागर लढत होता. रात्रभर कॅसल बराकीसभोवती मराठा लष्ट्कराचा वढेा पडला होता. 
लवकरच रक्ताची नदी वहाणार असा सवांचा अांदाज होता. म्हणूनच खलािाांनी मराठी शिपायाांना शवचारले 
होते की, “तुम्ही लहदी आहात, मग आम्हाांवर गोळया का झाडणार?” आशण त्याला मराठा लष्ट्कराने उत्तर 
धाडले होते, “आम्ही कधीच तसां करणार नाही. आम्हाांजवळ वायबार आहेत.” परांतु तरीही मराठा 
शिपायाांना आपल्यावर हल्ला करण्याचा हुकूम होईल असे सवांनाच वाटत होते आशण तसेच झाले. जेव्हा 
कॅसल बराकीवर हल्ला होणार असे खलािाांना समजले तेव्हा त्याांनी गाडव-रूम िोडून दारूगोळयाचे कोठार 
लुटले आशण सवांना िसे्त्र वाटली. नाक्या-नाक्यावर मिीनगन रोखून आपल्या बांदुकीची तोंडे त्याांनी शब्रशटि 
सैन्यावर रोखून धरली होती. आशण नमवदा या जहाजावरून सवव जहाजाांना शनवाणीचा सांदेि शदला गेला 
होता की, ‘मारू लकवा मरू या शनधारानां लढा.’ आशण म्हणून सवव जहाजे तयार झाली होती. अकबर, 
तलवार, कॅसल बराक येथील खलािाांनी माऱ्याच्या जागा ताब्यात घेतल्या होत्या. आशण शब्रशटि सैशनक 
उांच जागेवर बसून लढाईसाठी तयार होते. तर इन्द्रधनुष्ट्य, चमक, अमला, कलावती, अवांती, आसाम, 
पांजाब, सववच जहाजे थोडी मागे सरून नाांगरून पडली होती. त्याांच्यावरच्या सवव तोिा सज्ज झाल्या होत्या. 
पांजाब जहाजावरच्या तोिाांनी आपली तोंडे ताजमहाल हॅाटेलावर रोखून इांग्रजाांना दम भरला होता की, 
‘जर कॅसल बराकीवर हल्ला कराल, तर ताजमहालाची राख करू.’ आशण ॲडशमरल गाॅडफे्र यानां 
रेशडओवरून शडरकी शदली होती की, “जर खलािी िरण आले नाहीत तर आम्ही आमच्या बळावर सवव 
आरमारच बुडवनू टाकू.” आशण त्याला जबाब म्हणून एकि ेवीस जहाजे बांडावर गेली होती. आशण वीस 
हजार लहदी सुपुत्र कां बरा बाांधून इांग्रजाांपुढे उभे होते. आज कैक वषांनी अरबी समुद्र स्वतांत्र होऊन उसळत 
होता. आज त्याच्या मस्तकावरचे गुलामीचे परकीय शनिाण उतरले होते. व एकाच स्तांभावर लाल, शतरांगी 
आशण शहरव ेअिी शनिाणे लहरत होती. म्हणून इांग्रज शपसाट होऊन त्याांनी आपली सवव िक्ती एकवटून 
लढाईची तयारी केली होती. काही शठकाणी तोिाांचा धडाका चालू झाला होता. त्याला सागर साथ देत 
होता. 
 

म्हणूनच सारी मुांबापुरी खवळून गेली होती. घरोघर सांताप व्यक्त होत होता. अवघी मुांबईच जण ू
धगधगत होती. आशण तानुबाईच्याही घरी त्याच्या झळा येऊन पोचल्या होत्या. सुभानराव गांभीर चेहरा 



करून जेवत होता. शचत्रा धडधडत्या अांतःकरणाने जेवण करीत होती. तानुबाई उद्याचा शवचार करीत 
होती. लेबर कँपही तीच चचा करीत होता. आता उद्या काय होणार? सुभानरावाचे जेवण झाले, तो िाांतपणे 
उठला. त्याने आपला पोषाख चढवला. आशण पुन्हा रात्रपाळीला जायला तो तयार झाला. त्याने बांदूक 
घेतली आशण तो शनघाला. तोच पुढून जया घरात आला. सुभानराव क्षणभर थाांबनू गांभीरपणे म्हणाला : 
“जयवांत! तू उद्या दांगलीत जाऊ नको. माझां ऐक आशण गेलास तर मी शजथां असेन शतथां थाांबू नको.” 
 

“मी उद्या कुठां जावां शन कुठां जाऊ नये हे मीच ठरवीन.” जया िाांतपणे म्हणाला. “तुम्ही तुमचां काम 
करा. कदाशचत तुम्ही असाल शतथांच मी येईन.” 
 

“ठीक.” सुभानराव गुरकला आशण बाहेर पडला. रात्रीचे नऊ वाजून गेले होते. रात्र पुढे येत होती. 
आशण उद्याची भीती अशधकच कू्रर होत होती. त्यामुळे तानुबाईचे काळीज धडपडत होते. शतला वाटत होते : 
“हा जया कोणाचांही ऐकणार नाही. मग उद्या काय होणार? याला कसा रोखावा?” आशण शचत्राही मनात 
म्हणत होती : “उद्या काय होणार? आपण आजवर जे जे मनािी नक्की केलां  ते सारां उलटांच झालां  आहे. 
आताही आपण ठरशवलां  आहे की आपलां  सववस्व आता हा जयाच आहे. आपण आपलां  हृदय त्याला न कळत 
का होईना, त्याला अपवण केलां  आहे. न कळत का? त्याला ते कळत आहे. आपलां  आता त्याच्यावाचनू 
कोणीही नाही. आशण जर उद्या भलतां सलतां झालां  तर मग काय होणार?” नांतर जयाने थोडे जेवल्यासारखे 
केले. आशण तोही बाहेर पडला. तानुबाई आशण शचत्रा उद्याचा शवचार करीत झोपल्या. शचत्रा मात्र जागी 
होती. शतचे मन शतला शवचारीत होते : ‘उद्याही तुझी शनरािा झाली तर तू काय करणार?’ शतला तो प्रश्न 
असह् वाटत होता. शतला नीज लागत नव्हती. आशण उद्याची २२ तारीख पुढे येत होती. ‘उद्या काय 
होणार?’ ती पुटपटुत होती. तो उद्याचा अपूवव शदवस भारतीय जनतेच्या स्वातांत्रयाला जवळ आणणारा, 
सारी सृष्टी हादरून सोडणारा तो शदवस. तो शचत्राला मात्र भेडसावीत होता. अठराि ेसत्तावननांतर पुन्हा 
एकदा भारतात येत असलेला तो उद्याचा मांगल शदवस. क्राांशतकाराांना स्िूती देणारा, भारतीय जनतेला 
स्वातांत्रयाचा आिा-शकरण दाखवणारा तो शदवस! तो शचत्राला शवचारीत होता : ‘तू ज्याला आपले नाजूक 
हृदय, पशवत्र पे्रम शदले आहेस त्याला, त्या जयवांतला कसा शदसणार? उद्या काय होणार?’ शचत्रानां अांग 
बदललां . शतनां हळूच एका बगलेवरून दुसऱ्या बगलेवर होऊन एक शन:श्वास टाकला. सुभानराव असा काां 
बरां बोलला? त्यानां जयाला काां बरां बजावलां  की ‘मी शजथां असेन शतथां येऊ नको!’ आशण जर जया शतथां 
गेला तर मग हा सुभानराव काय करणार? शतचे हृदय धडपडू लागले होते. बाहेर रात्र मागे सरकत होती. 
रस्त्यावरचे शदव ेमांद होत होते. काही शवझण्याच्या बेतात आले होते. लेबर कँपच्या डोळयातील शनद्रा सांपत 
आली होती. शचत्रा जागत होती. 
 

पहाट झाली. सववत्र माणसे उठून आपापल्या उद्योगाला लागत होती. कोण खोकत होते. कोण 
नळावर जात होते. चुली िुां कण्याचा आवाज ऐकू येत होता. काही घरात भाकरी घडण्याचा आवाज होत 
होता. कोण कोणाला उठवीत होते. कोण गाणे गात होते. रोजच्या शनयमानुसार ती कामगार वस्ती जागी 
होऊन कामाला लागली होती. शचत्रानां चूल पेटवली होती. तानुबाई लचतातुर होऊन बसली होती. शतला 
काहीच सुचत नव्हते. “शचत्रा! जया आला व्हय?” शतने शचत्राला शवचारले. शचत्राने उत्तर शदले नाही. 
 
 

१० 
 



“आज खलािाांना पालठबा देण्यासाठी आम्ही सांप केला आहे.” सारी मुांबई हे िब्द उच्चारीत होती. मुांबईच्या 
मस्तकावर आपली कोमल शकरणे उधळीत सूयव वर येत होता. सकाळचा आल्हाद देणारा वारा मुांबईच्या 
राजमागावर नाचत होता. सवव इमारतींची शिखरे उजळ झाली होती. जण ूसववत्र नवा प्रकाि, नवा जोम, 
नवा शनधार सांचार करीत होता. सवव रस्ते कामगाराांनी िुलले होते. लहानथोर जमून दुतिा उभे होते. सवव 
वगांचे, सवव धमांचे, सवव जातींचे, सवव मानव एका रस्त्यावर येऊन उभे होते. त्याांनी आज प्रथमच सवव जुनी 
बांधने तोडून टाकली होती. दीड ितकाचे गुलामीचे बांधन तोडण्यासाठीच त्याांनी सवव मतभेदाांचे बाांध िोडून 
चक्काचूर केले होते आशण ते रस्त्यावर उभे होते. त्याांच्या जण ूत्या कुिल िौजाच िळी धरून उभ्या होत्या. 
आशण पशहल्या राांगेला मुांबापरुीचा िूर कामगार खडा होता. त्याच्या डोळयात कोपाग्नी धगधगला होता. 
त्याच्या हृदयात दे्वष वाढत होता. इांग्रजी सते्तवर तो तुटून पडण्यासाठी जण ूआज उभा होता. मुांबईचे ते 
ऐशतहाशसक कामगार मदैान तरुण कामगाराांनी भरून गेले होते. सवव रस्ते िाांत होते. शनत्याची धावपळ 
आज नव्हती. रोज भाकरी बाांधून लाचारपणे शगरणीच्या जबड्यात शिरणारा, कारखान्यात जाणारा 
कामगार आज उगीचच रेंगाळत रस्त्यावरून जात होता. तो हळू हळू त्या कामगार मदैानाकडे जात होता. 
जण ू काय आज लढवय्याच्या सवव वाटा त्या मदैानाकडेच जात होत्या. पुढे काय होणार हे साांगणे 
कोणालाही िक्य नव्हते. कामगार मदैानावर सवव सातारा शजल्ह्ातील कामगार हजर होता. परांतु आज 
कोणीही काँगे्रस पुढारी व्याख्यान देण्यासाठी त्या शठकाणी आला नव्हता. कामगार उभे राहून काही तरी 
चचा करीत होते. मांद वारे शभरशभरत होते. मदैानावरचे ते उांच नारळीचे झाड डुलत होते. सूयाची नाजूक 
शकरणे त्या मदैानावर पसरली होती. सवव वातावरण आनांददायी वाटत होते. परांतु आज ते उग्र तप्त भासत 
होते. मदैानावर शचक्कार गदी झाली होती. “ए वाट द्या.” कोण तरी ओरडले. आशण क्षणभर रेटारेटी होऊन 
लहानिीच एक वाट शनमाण झाली. एक मध्यम उांचीचा, सडपातळ, परांतु प्रभावी बुशद्धवान इसम मदैानावर 
येऊन उभा राशहला. त्याला पाहून सवव कामगार त्याच्याकडे आपल्या अनांत नजरा रोखून पहात उभे 
राशहले. तो इसम िाांतपणे त्याांच्याकडे पहात होता. त्याच्या चेहऱ्यावर अलोट त्याग, झुांजण्याची अिाट 
लहमत आशण जनताित्रूबद्दलचा कडवा दे्वष स्पष्ट शदसत होता. तो क्षणभर स्तब्ध उभा राशहला. त्याने सवांना 
पाहून घेतले आशण स्पष्ट खणखणीत िब्दाांत तो म्हणाला : “तुम्ही आज जे करणार आहात त्याला मी लहदी 
कामगारवगाच्या वतीनां शन लहदी कम्युशनस्ट पक्षाच्या वतीनां सांपूणव पालठबा देत आहे.” असे म्हणून तो इसम 
आल्या मागाने परत शनघाला. कामगाराांत कुजबजू सुरू झाली. जया जवळच उभा होता. त्याला एका 
दुसऱ्या कामगाराने हळूच शवचारले : “ए जया, कोण रां हे?” 
 

जया म्हणाला : “कॉमरेड श्रीपाद डाांगे.” इतक्यात डाांगे शनघनू गेले. कामगाराांत नवा जोम 
सांचारला. जण ू डाांगे याांच्या मुखाने त्याांना लहदुस्थानच्या कामगाराने लढण्याची हाकच शदली. थोड्याच 
वळेात ते सवव कामगार मदैानावरून बाहेर रस्त्यावर आले आशण शमरवणुकीला सुरवात झाली. सवव बाजूांनी 
लहान लहान शमरवणुकी शिरू लागल्या. काही शठकाणी अनेक शमरवणुकीचा सांगम होऊन एक प्रचांड 
शमरवणूक होऊ लागली. आशण शगरण्या कारखाने ओस पडले. सवव काही िाांत पडले होते. वाहतुकीला 
अडथळा, बेकायदा जमाव, वगैरे िब्दही पुढे करून इांग्रजाने कुरापत काढाय सुरवात केली. आशण मुांबईची 
जनताही त्या दांडेलीला जबाब देण्यासाठी तयार झाली. लहदी जनतेचा तो शनधार पाहून गोऱ्या 
अशधकाऱ्याांची डोकीच शिरली. त्याांनी आपले लष्ट्कर आणनू उपनगरात आसपास सज्ज ठेवले होते. 
 

दहा वाजले. सूयव तप्त होत वर चढत होता. सवव वातावरण उष्ट्ण होत होते. दाशरद्र्य आशण वैभव, 
स्वच्छता आशण अस्वच्छता, शपळणारा आशण शपळला जाणारा, या शवसांगतीने भरलेली मुांबापुरी 
ज्वालामुखीप्रमाणे भासत होती. परेल नाक्यावर एका युरोशपयन साहेबाने आपली मोटार एक कोवळया 



मुलावर घालून ज्वालामुखीचा स्िोट घडवनू आणला. ज्या शठकाणी तो मुलगा मारला गेला, त्या शठकाणी 
कामगाराांनी त्या गोऱ्या माणसाला योग्य शिक्षा शदली. तो अशधकारी पळून गेला. लोकाांनी त्या शठकाणी त्या 
रक्तात गुलाल पसरून िुलाचा ढीग जमवनू कापूर ज्योती पेटवनू मोठी आरास केली. आशण वाहतुकीचा 
रस्ता बांद करून टाकला. थोड्याच वळेात तो पळून गेलेला गोरा इसम परत शिरला तो सिस्त्र 
पलटणीशनिीच. आशण गोळीबाराला सुरुवात झाली. शजकडे शतकडे लष्ट्करी मोटारी राक्षसी झेपा घेत अग्नी 
ओकीत धाव ूलागल्या. शदसेल त्या शठकाणी, शदसेल त्या व्यक्तीवर बांदुकीचा मारा सुरू झाला. गोरे लष्ट्कर 
आपला शचलखती लवाजमा घेऊन िहरात घुसले. आशण जनतेचे मुडदे पाडू लागले. सववत्र हाहाकार 
झाला. गोरे अशधकारी सन अठराि ेसत्तावननांतर आजच पशहल्याांदा खवळून गेले होते. आज सिस्त्र बांडाला 
कामगार मदत करण्यासाठी उठला होता. जण ू काय इांग्रजी सते्तच्या काळजालाच हात घातला होता. 
म्हणून ते भडकून मुांबईच्या राजमागावर रक्ताचा शचखल करू लागले होते. ते सहज लीलेने लोकाांवर 
गोळयाांचा वषाव करत होते. दुधासाठी लावलेल्या राांगेवर त्याांनी स्टेनगनचा मारा करून शस्त्रया-मुले याांची 
कत्तल केली. गच्चीवरचे लोक, गलॅरीतील माणूस, शटपून खाली पडला. शजकडे शतकडे पे्रताांचा खच 
लागला. 
 

आशण मुांबईचा बहाद्दर कामगार पुढे झाला. त्याला तो अन्याय सहन झाला नाही. त्याने हातात 
कसलेही िस्त्र नसता रणात उडी घेतली. ठायी ठायी मेढेकोट बाांधून वाटा रोखल्या. रस्त्याकडेचा कचरा 
रस्त्यावर आणनू पेटवनू शदला. डाांबरी लपपाांचा ढीग रचून ताराांचे खाांब आडव ेपाडून त्याने भईुकोट तयार 
केले. आशण शमळतील ती िसे्त्र घेऊन तो लष्ट्करािी लढू लागला. शिवाजी पाकव पासून लालबागपयंतचा 
भाग कामगाराांनी रणमदैान बनशवला. गोळीबार, शवषारी धूर आशण हाणामारी याांशिवाय दुसरे शतथे शदसतच 
नव्हते. जागोजाग कामगार गोऱ्या शिपायाांिी लढून त्याांना हैराण करीत होते. हत्यार काढून घेत होते आशण 
लढत होते. मुांबई लढत होती. आशण परेलच्या भईुकोटावर जया उभा राहून लढत होता. कामगार इांग्रजी 
रणगाडा रोखून धरीत होता. जया त्यात पुढारी होऊन आपला प्राण पणाला लावनू लढत होता. देिासाठी, 
कामगारवगाच्या पशवत्र परांपरेसाठी, िूर खलािाांच्या सांरक्षणासाठी, जया झुांजत होता. 
 

अरबी सागरावर नाशवकाांची तोि गजवत होती. गोऱ्या उमवट अशधकाऱ्याांनी आपले सवव सामथ्यव 
मदैानात ओतले होते. शवमाने मुांबईवर तारा धरून तळपत होती. रस्त्यावर लष्ट्कर स्वैर धावत होते. 
ॲडशमरल गाॅडफे्र आरोळी ठोकीत होता : “आम्ही सारां लहदी आरमारच बुडवनू टाकू.” आशण म्हणूनच त्याने 
मुांबईच्या जनतेवर डमडमच्या गोळयाांची धार लावली होती. 
 

कामगार पुढारी कॉ. डाांगे इांग्रजाांना बजावीत होते की, “तुम्ही आांतरराष्ट्रीय शनयमाचे उल्लांघन 
करून मुांबईच्या जनतेवर डमडमच्या गोळया झाडीत आहात. त्याचा जाब तुम्हाांला द्यावा लागेल.” 
 

आशण जया त्वषेाने बेभान होऊन लष्ट्करापढेु लढत होता. सूां सूां करीत गोळया जात होत्या. शवषारी 
धुराचे लोट रस्त्यावर तरळत शिरत होते. त्या शदविी सूयव भलताच तप्त वाटत होता. तो शदवससुद्धा इांग्रजी 
कारकीदीतील अनेक खुनी शदवसाांपैकीच एक होता. मुडद्याांची आशण आशण जखमी कामगाराांची 
दवाखान्यात राांग लागली होती. सवव रस्ते रक्ताने न्हाऊन शनघाले होते. 
 

पाच वाजले. सूयव जरासा िाांत वाटत होता. एका नाक्यावर डाांबरी लपपाच्या मेढेकोटाच्या आड 
िपेन्नास तरुणाांच्या जमावात जया उभा होता. तो आता दमून क्लान्त झाला होता. 



 
सवव वाहतूक बांद होती. सवव रस्ते शनमवनुष्ट्य व भकास शदसत होते. सववत्र भेसूर वातावरण दाटले 

होते. कोणी लहान मुले बाहेर पडत नव्हती की कोणी स्त्री वाटेवर शदसत नव्हती. िक्त तरुण लोक 
शनरशनराळया भईुकोटाआड दबा धरून बसले होते. मधून मधून लष्ट्करी गाडी खडखडत येत होती. आशण 
मग सवव शदिाांनी शिळाांचा एकच आवाज होत होता. आशण मग त्या लष्ट्करी मोटारीवर सवव बाजूांनी 
दगडशवटाांचा वषाव होत होत. डमडमच्या गोळीला दगडाांचे उत्तर शमळत होते. इांग्रजाांनी सवव लहदी शिपाई 
काढून घेतले होते. लकवा ज्याांना लष्ट्करी अनुभव होता ते अशधकारी व गोरे लष्ट्कर हेच आज मुांबईत 
जनतेवर गोळीबार करीत होते. रामच्या रस्त्यावरून रणगाडे धावत होते. जण ूमुांबईच्या जनतेला दहित 
घालण्यासाठीच ते शपसाट होऊन पळत होते व वाटेल त्या बाजूला गोळीबार करीत होते. सारी मुांबई शवषारी 
वायूनां भरली होती. परांतु जनताही खवळून उठली होती. वाटेल ते जरी झाले तरी माघार घ्यायची नाही, 
असाच जण ूमुांबईने शनधार केला होता. 
 

सूयव अस्त पावला आशण मुांबई काळोखात गडप झाली. परांतु शतची लढाई मात्र थाांबली नव्हती. 
जया आता िाांत होऊन आडोिाला बसला होता. पलीकडे रॅमच्या वाटेकडेला एकच शदवा शमणशमणत होता 
त्याची अधी काच मुद्दाम काळी करून काळोख केला होता. बाकीच्या शदव्याांना काचा राशहल्याच नव्हत्या. 
त्या कामगाराांनी िोडून सांपूणव काळोख केला होता. त्या गडद अांधारात कामगार बसले होते. सववत्र भेसूर 
िाांतता पसरली होती. जयाला शदवसभर किाचीच आठवण झाली नव्हती. त्याला आईची आठवण झाली 
नव्हती की शचत्राची आठवण झाली नव्हती. त्याचे सारे लक्ष समोरून येणाऱ्या गोऱ्या सैशनकावर कें शद्रत झाले 
होते. 
 

अख्ख्या शदवसात त्याला आता घराची आठवण झाली होती. आपण इकडे येतेवळेी िार वाईट 
केले. आपण आईला लकवा शचत्राला साांगून आलो नाही. त्या दोघी आपली वाट पाहात लचता करीत बसल्या 
असतील; त्याांना आपली बातमीच कळली नसेल. त्या माझी वाट पाहून शनराि होऊन बसल्या असतील. 
आई तर कदाशचत रडत असेल आज... इतक्यात िीळ वाजली. सववत्र शिळाांचा आवाज होऊ लागला. सवव 
जण आपापल्या आडोिाच्या जागेवर जाऊन बसले. जयाही आपल्या शठकाणी जाऊन बसला. आशण आता 
कसला हल्ला येणार याची वाट पाहू लागला. तोच एक मोटार येऊन समोरच्या त्या मांद शदव्याखाली 
थाांबली. मोटारीचे दार उघडले गेले. आशण चार सिस्त्र शिपाई खाली उतरले आशण लगेच ती मोटर पुढे 
शनघून गेली. ते चार शिपाई बावरून इकडे शतकडे पाहत पहाऱ्यावर उभे राशहले. त्याांनी प्रथम आपल्या 
बांदुका लोड करून सज्ज आहेत की नाहीत याची खात्री करून घेतली. त्याांचा पहारा चालू झाला. त्याांचा तो 
कडवा पहारा त्या रस्त्यावर उभा राशहला. जण ूसारी मुांबई मुक्त झाली होती. आशण िक्त रस्तेच तेवढे 
इांग्रजाांच्या पहाऱ्याखाली गुलाम होते. आशण आता त्या रस्त्यासाठीच मोठी लढाई होणार होती. 
 

मोटार शनघून जाताच जयाने उठून एका लपपाआडून समोर रस्त्यावर असलेल्या त्या सैशनकाकडे 
शनरखून पाशहले. त्याला एकदम आियाचा धक्का बसला. ‘सुभानराव!’ तो मनात पुटपटुला, ‘मी शजथां असेन 
शतथां थाांबू नको’ हे सुभानरावाचे िब्द त्याला आठवले. आशण त्याच्या डोक्यात शवचाराांचे काहूरच उठले. 
शचत्रा स्वतःला शमळावी म्हणून सुभानराव शजवाचे रान करीत होता. परांतु शचत्राचे जयावर पे्रम होते, तेच 
तेवढे त्याच्या वाटेत आड येत होते म्हणून वाटेल ते करून जयाला शतच्या पे्रमातून वगेळा करण्याची तो 
शिकस्त करीत होता. परांतु त्याला यि आले नव्हते. म्हणून शचडून तो शनराळाच शवचार करीत होता. 
शचत्रासारखी सुांदर तरुणी स्वतःला शमळणार असून िक्त जयाच आपल्या सुखाच्या आड उभा आहे. त्याला 



तेवढा दूर केला की शचत्रा आशण शतची ती सुांदर काया आपल्याच पदरात पडणार असे त्याला वाटत होते. 
म्हणूनच त्याने जयाला ती धमकी शदली होती. 
 

आतापयंत जयाला जे शवचार आठवले नाहीत ते त्याला आठवत होते. आपण इथां आहोत असे 
समजताच हा चुलता हटकून आपल्यावर गोळी झाडणार आशण शचत्राची लूट करणार. मी इथां आहे हे 
त्याला अजून समजलां  नाही हे एक बरेच झाले आहे. परांतु उद्या उजाडल्यावर नक्कीच तो मला पाहणार. 
आशण मग...... बरां, आपली लढाई केव्हा किी सांपणार? आपण हरणार की लजकणार? की िवेटी मरून 
जाणार? आशण जर आपण इथां पडलो तर... तर मग आईचे काय होणार? शचत्राचे काय होणार? त्याला 
स्वतःची चीड आली. त्याने स्वतःच्या मनाला दरडावनू बजावले : ‘वाटेल ते होवो; परांतु मी इथून हटणार 
नाही.’ तो उठून मागे आपल्या जागेवर जाऊन बसला. सवव जण या पहारेकऱ्याांवर हल्ला करण्याची तयारी 
करू लागले. 
 

रात्र शभरशभरत शनघाली होत. ऐन मध्यरात्र झाली. आशण पुन: लष्ट्करी गाडी धडधडत आली. सववत्र 
दांगल सुरू झाली. ती गाडी दगडाच्या वषावातून गोळया झाडीत पुढे येत होती. जयाच्या नाक्यावर सवव जण 
तयार होऊन खडे झाले. आशण ती शचलखती गाडी त्या नाक्यावर येऊन थाांबली. मोटारीतील गोरे सैशनक 
सांतापले होते. त्याांना लहदी लोकाांची चीड आली होती. त्याांना वाटत होते, हे मूखव लोक या काळोखात दडून 
आम्हाांवर हल्ला करीत आहेत. परांतु शदसत नाहीत. मूखव! एका सैशनकाने बांद दारावरच एक गोळी झाडली. 
भयांकर धडाका झाला. तो भाग दणाणून गेला. शतसऱ्या मजल्यावर कोणी तरी लककाळी िोडली. 
रस्त्यावरच्या मोटारीत सैशनक बसले. “इांशडयन!” कोण तरी आपसात म्हणाला. सुभानराव बांदूक सज्ज 
करून उभा होता. साहेब लोक काां हसतात हे काही त्याला कळले नव्हते. तो आपला हुकमाची वाट पहात 
होता. तोसुद्धा कसलेला सैशनक होता. 
 

इतक्यात िीळ वाजली. आशण त्या मोटारीवर हल्ला झाला. गाराांचा पाऊस पडल्याप्रमाणे दगड पडू 
लागले. मोटारीत गोरे लोखांडी टोप्या पुढे करून मारा थटव ू लागले. आशण सुभानराव आशण त्याचे 
साथीदार याांच्यावर सरळ मारा होऊ लागला. थोड्या वळेाने मोटारीतून बांदुकी गजूव लागल्या. 
सुभानरावानेही आपली बांदूक चालू केली. हाणामारीला सुरवात झाली. तो सारा भाग हादरून गेला. 
गोळीच्या आवाजाने रात्र थरथरू लागली. मोटारीतील ते गोरे अशधकच शचडले. परांतु त्याांना लहदी माणूस 
शदसतच नव्हता. आशण त्यामुळे ते खवळून गेले. आशण मोटारीच्या आडोिाने गोळीबार करणारा सुभानराव 
त्याांना भेकड वाटला. त्याची त्याांना चीड आली. कारण तो लहदी होता. “ए! पुढे जाऊन मार त्याांना.” एक 
साहेब आपले दात आवळून इांग्रजीत ओरडला. आशण सुभानराव उठून सरळ पुढे धावला. परांतु पुढे 
होणाऱ्या हल्ल्याने त्याला एकदमच रोखले. मोटारीतील अशधकाऱ्याला सुभानरावाची चीड आली. हा लहदी 
असून हा मुद्दाम पुढे जात नाही. हा आपल्या भाईबांदाांवर मुद्दाम गोळी धाडण्यात कुचराई करीत आहे. त्याने 
आपली स्टेन सुभानरावावर रोखली आशण क्षणभर शतरस्कारयुक्त नजरेने त्याच्याकडे पाशहले. सुभानरावाने 
पुढे नेम धरला होता. त्याच्यापढेु अांधार होता. तरीही त्याची बांदूक आग ओकीत होती. त्याच्या पाठीमागे 
साहेब ओरडला : “चला.” मोटार गुरगुरली आशण आता गती घेणार तोच मोटारीत स्टेनगन मोठ्याने 
खेकसली शन अांधारात उजेड िेकीत शनघून गेली. सुभानराव मोठ्याने ओरडला. आशण कोसळून पडला. 
त्याची बांदूक त्याच्यापासून दूर िेकली गेली. आशण सववत्र िाांतता प्रस्थाशपत झाली. सुभानरावाची पाठ 
इांग्रजी गोळयाांनी शछन्न शवस्च्छन्न केली. तो हलला नाही की शखलला नाही. त्याचे जोडीदार त्याच्याकडे 



पहात उभे होते. त्याांनाही माहीत नव्हते की हे असे काां झाले? सुभानराव मेला की शजता आहे याची चौकिी 
किी करावी? त्याांनी आपल्या बांदुका तयार ठेवनू ते समोर पहात बसले. 
 

आशण पुढे जयाही ते सवव पहात होता. त्याच्या डोळयाांदेखत त्याचा चुलता साहेबाांनी सहज मारून 
पाडला होता. परांतु तो आता शजवांत आहे का नाही हे त्याला माहीत नव्हते. सुभानराव जयापासून अगदी 
जवळच पडला होता. मध्ये िक्त भईुकोटाचा लहानसा उांच अडथळा होता. सवव िाांत होते. िक्त 
सुभानरावाच्या देहाखालून रक्ताचा लहानसा अगदी लहान लोंढा डाांबरी रस्त्यावरून जयाकडे हळूहळू 
शनघाला होता. जयाला भडभडून आले. त्याांचे रक्तातील नाते एकदम जागृत झाले. आपला चुलता, 
आपल्या जन्मदात्याचा बांधू, आपण त्याला पाशहलांच पाशहजे. तो आपल्यापढेु आता मरून पडला आहे. 
जयाने पुढे झेप घेतली. आशण क्षणात त्या आडोिावरून पुढे घालून घेतले. त्याचे सवव साथीदार त्याच्याकडे 
पहात राशहले. जया तीर गेल्याप्रमाणे कोटाच्या पलीकडे गेला. त्याने सुभानरावाचे पे्रत उचलून खाांद्यावर 
घेतले आशण तो परत शिरला. त्याने आपला उजवा पाय त्या भईुकोटावर ठेवनू डावाही वर घेतला, तोच 
पाठीमागे बांदुकीचा मोठा आवाज आला. त्याबरोबर जया शजथल्या शतथे स्स्थर झाला. क्षणभर तो डगमगला. 
त्याच्या खाांद्यावरचे सुभानरावाचे पे्रत पुन्हा खाली पडले आशण थोड्या वळेाने जया पुढे त्या कोटाच्या आत 
पडला. त्याच्या जोडीदाराांनी त्याला उचलून दूर नेले. तो स्वतःच्या आशण सुभानरावाच्या रक्ताने न्हाऊन 
शनघाला होता. जया त्या अांधारात शनपशचत पडला होता. रात्र थोडीच आता शिल्लक होती. जयाने मरू नये 
म्हणून त्याचे शमत्र प्रयत्नाांची शिकस्त करू लागले. कोणी त्याच्या काळजावर हात ठेवनू त्याची धुगधुगी 
पहात होते; कोणी त्याचे डोके चाचपून पहात होते; कोणी त्याचे रक्त कोठून येत आहे ते पहात होते; तर 
कोणी जयाच्या आईला खबर देण्याचा शवचार करीत होते. परांतु जया शनिल पडून होता. दोन बाजूला दोन 
चुलते पुतणे पडले होते. मध्ये तो भईुकोट होता. सभोवती भेसूरता पसरली होती. सवव जगाचे व्यवहार जण ू
िाांतपणे होत होते. सवव काही जण ू लढत होते. मुांबई लढत होती. दूर कुठे तरी दांगल, गोळीबार, 
आरडाओरडा ऐकू येत होती, मध्येच रस्ते खवळून उठत होते. पुन्हा स्स्थर िाांत होत होते. शकती मेले 
असतील, शकती जखमी झाले असतील, कोणाला कुठे गोळी लागली असेल, हे कोणालाच समजत नव्हते. 
आशण जयालाही कुठां गोळी लागली आहे हे कोणाला माहीत नव्हते. जया आता मरणार की जगणार हाच 
प्रश्न त्याच्या साथीदाराांपुढे उभा होता 
 
 

११ 
 
तेवीस तारखेच्या सकाळचे दहा वाजले होते; सारी मुांबई पुन्हा िाांत झाली होती. चोहोकडे इांग्रजी पहारा 
खडा होता आशण परेलच्या के. ई. एम्. हॅास्स्पटलमध्ये डॅाक्टर लोकाांची धावपळ सुरू झाली होती. नसव-
बाया उांच टाचाांचे बूट घालून टकटक असा आवाज काढीत इकडून शतकडे पळत होत्या. कां पौंडर लोक 
मुडद्याांच्या गाड्या लोटीत पळवीत होते. शजकडे शतकडे माणसे शदसत होती. दवाखाना माणसाांनी भरला 
होता आशण मुडद्याांनीही गदी केली होती. सववत्र ओरडणे रडणे हेच नाचत होते. सवांचे चेहरे गांभीर शदसत 
होते. शतथे नावालासुद्धा आनांद शिल्लक नव्हता. जखमी कामगार शवव्हळत होते; त्याांचे नातलग तळमळत 
शतष्ठत बसले होते. आशण शतथांही लष्ट्करी अशधकारी शमरवत होते. 
 

हजारो लोकाांवर िस्त्रशक्रया केली जात होती; जखमी माणसाांच्या िरीरात रुतलेल्या गोळया काढून 
टाकून डॅाक्टर दमगीर झाले होते; आशण एका बाजूला तुटलेले हात, पाय आशण मुांडकी याांचा खच लागला 



होता. डमडमच्या गोळीने उध्वस्त केलेली िरीरे शजवांत माणसाच्या िरीरावर काटा उभा करीत होती. 
कोणाचे कपाळ िुटले होते; कोणाची छाती िुटून गेली होती. कोणाची पाठ लचध्या झाली होती; कोणाचे 
डोळे गेले होते. सववच देखावा अशत भयानक वाटत होता. त्या गदीतून शचत्रा व तानुबाई वाट काढीत 
घाईघाईनेे शनघाल्या होत्या. 
 

एकवीस तारखेला रात्री जया घरातून बाहेर पडला होता. त्याची त्यानांतर तानुबाईला मुळीच 
बातमी नव्हती. कालचा सारा शदवस शतने आशण शचत्राने त्याची वाट पाशहली. परांतु कोणीही काहीच 
साांशगतले नव्हते. ज्या काही बातम्या आल्या त्या खुनाखुनीच्या, दांगलीच्या, गोळीबाराच्याच आशण आज 
सकाळी ती भयांकर खबर आली की जया अशतिय जखमी होऊन पडला असून त्याला दवाखान्यात नेला 
आहे. 
 

गोळीची जखम म्हणजे भयांकर जखम. त्यातून कोणीही उठूच िकत नाही अिी त्या दोघींची 
समजूत होती. शिवाय त्या दोघींच्या जीवनाचा तो एकच आधार होता आशण त्यालाच धक्का बसल्याची ती 
बातमी ऐकून त्याांच्या शिरावर आकाि कोसळले. म्हातारीने तर टाहोच िोडला. शतचे सवांग थरथर कापू 
लागले. शचत्राला चक्कर मारू लागली. शतच्या डोळयाांपुढे अांधेरी आली. आपल्या शिरावरचा सूयव अस्त 
झाला, आपण या जगात उघडे पडलो, आता पुन्हा आपल्या जन्माची तीच पशहली परवड पुढे चालू होणार, 
या जाणीवनेे शचत्रा घाबरून गेली. परांतु आपण जयासाठी रडतो आहोत हे कोणाला शदसू नये म्हणून शतने 
आसू शगळून टाकायला सुरवात केली. आशण ज्याने ती खबर आणली होती, त्यानेच “तुम्ही आताच 
दवाखान्यात जा” असे साांशगतले. आशण “रडू नका. तो शजवांत असून तुम्ही त्याला मेला हे समजून रडू 
नका,” असेही त्याने साांशगतले. 
 

मग तानुबाई आशण शचत्रा याांनी दवाखान्याची वाट धरली होती. दवाखान्यातील त्या गदीतून वाट 
काढीत शचत्रा पुढे, तानुबाई मागे, अिा त्या शनघाल्या होत्या. शचत्राच्या हातात एक शचठ्ठी होती. ती घेऊन 
त्या दोघी सारख्या धावत होत्या. मध्येच एक िुभ्र कपडे केलेला माणसू उभा होता. त्याच्याजवळ शचत्रा 
थाांबली. शतने आपल्या हातातील ती शचठ्ठी त्याला दाखशवली. “वॉडव पाच खाट नां. सोळा.” तो इसम 
पुटपटुला आशण म्हणाला: “असांच पुढां जाऊन डाव्या बाजूला वळा आशण वर शजन्यावरून जा.” शचत्रा पुढे 
शनघाली. ती इकडे शतकडे पहात झपझप शनघाली होती. शतचे ते टपोरे डोळे जयाला िोधीत होते. ते ओले 
झाले होते. ती आपल्या डोळयाांची उघडझाप मांद गतीने करीत होती. पण जलद चालत होती. ती एकदम 
खटकन थाांबली. आशण शतने शनरखून पाशहले. शतथे ऑपरेिन चालू होते. एका इसमाची आतडी बाहेर 
काढून ठेवली होती. त्याचे पाय उचलून वर बाांधले होते. जण ूत्या मनुष्ट्यदेहािी कसला तरी खेळच चालला 
होता. तो इसम शतला ओळखीचा वाटला. ती पुढे गेली आशण एकदम पुन्हा थाांबून शतने कोपऱ्यात पाशहले. 
शतथे एक नग्न मुडदा पडला होता. ती चशकत होऊन पाहू लागली. त्या मुडद्याचे कपाळ िुटले होते. अगदी 
ताजी जखम होती. त्याचे लाल केस स्पष्ट शदसत होते. ती भेदरून उद्गारली: “लाशलया!” आशण पुन्हा 
त्या उांच टेबलाकडे शतने पाशहले त्याबरोबर शतच्या मुखातून “जनरल” असे िब्द पळाले. तोच एक इसम 
पुढे येऊन म्हणाला : “कोण पाशहजे?” त्याबरोबर शचत्रा भानावर येऊन शतने शचठ्ठी पढेु केली. “त्या बाजूला 
जा. हे पोस्ट मॉटवम रूम आहे.” तो इसम म्हणाला. आशण शचत्रा धडधडत्या अांतःकरणाने बाहेर पडली. 
शतच्या नेत्रापढेु जनरल आशण लाशलया याांची पे्रते तरळू लागली. 
 



आशण लगेच शतला आपल्या अक्काची-सोनाची आठवण झाली. पुन्हा शतच्या नेत्रातून अश्रू शठबकले. 
शतने पदराने डोळे पुसले व ती पुढे शनघाली. ते किाने मेले असतील? एवढा मोठा लाशलया, तो आडदाांड 
जनरल, याांना कोणी बरे मारले असेल? ती आपल्या मनालाच प्रश्न शवचारीत शनघाली होती. 
 

वर नां. पाचची अक्षरे असलेली पाटी लोंबत होती. शचत्रा व तानुबाई आत शिरली. दोन्ही बाजूांनी 
माणसाांची पसर पडली होती. सवव जखमी कामगार िुभ्र वस्त्रात पडले होते. कोणाला िणिणून ताप भरला 
होता; कोणाच्या जखमेतून रक्त वहात होते; कोण भयांकर वदेनाांनी तळमळत पडले होते. शचत्रा 
त्याांच्यामधून पहात शनघाली होती. तानुबाई बावरून सववत्र पहात होती. १६ नांबरच्या खाटेजवळ येताच त्या 
थाांबल्या. जया िाांत पडला होता. त्याला नुकताच ताप येऊन गेला होता. आपली ही खबर आईला आशण 
शचत्राला कोण साांगणार? याचा तो शवचार करीत होता. तोच शचत्रा आशण तानुबाई त्याच्या पुढे दत्त म्हणून 
उभ्या. त्याांना पाहताच त्याला आनांद झाला. त्याला पाहून तानुबाईला हायसे वाटले. शचत्राचा धीर परत 
आला. नाही, आपणाला जसे वाटत होते, तसे काही होणार नाही. जयाच्या चेहऱ्यावरून तरी तो आपणाला 
सोडून जात नाही असे शदसते. शतच्या मनात नाना तऱ्हेचे शवचार घोळू लागले. त्याला त्या स्स्थतीत पाहून 
शचत्राला तो अशधकच जवळचा वाटू लागला. आपले अगदी जवळचे कोणी तरी पुष्ट्कळ शदवसाांनांतर आज 
पुन्हा भेटल्याप्रमाणे शतला वाटले. आशण काय काय शतला वाटले कोण जाणे! “आई! शचत्रा!” जयाने मांद 
स्वरात एक हाक मारली. आशण त्या दोघीही पुढे गेल्या. त्याने पुष्ट्कळ वळे त्याांना न्याहाळून घेतले. त्याने 
त्या दोघींचे डोळे पाशहले, तेव्हा त्या चार डोळयाांतून चार अश्रूांच्या धारा गालावर मांद गतीने उतरत होत्या. 
 

“छे! असां का?” जया मानेला शहसडा देऊन म्हणाला, “आई! शचत्रा! रडायचां का? मी मरणार 
नाही. मला खाांद्याला गोळी लागली आहे. मला काहीच होणार नाही. मला मुळीच मरता येणार नाही. मी 
जर मेलो तर मग तुला कोण आहे? आशण माझी शचत्रा काय करणार?” 
 

शचत्राच्या नेत्रात सागर उसळून आला होता. त्याने मुळीच असे बोलू नये असेच शतला वाटत होते. 
आशण त्या बोलण्यामुळे शतला धीर येत होता. तो तसेच बोलत राहावा असेही शतला वाटत होते. म्हातारी 
त्याच्या डोकीवरून हात शिरवीत बसली होती. 
 

“तसां द्वाडवानी काय बोलू नकां .” म्हातारी म्हणाली. थोड्या वळेाने शचत्राही त्याच्या उिाला 
बसली. 
 

“आई! शचत्रा!” जयाने हाक मारली. “काय?” त्या दोघींनी प्रश्न केला व त्या त्याच्याकडे पाहू 
लागल्या. 
 

जया म्हणाला : “मला एक शदवस शन एक रात्र गोळी लागली नाही. पार माझ्या केसातून गोळया 
गेल्या. मी अगदी पुढां उभा होतो पण रात्री...” तो क्षणभर थाांबला आशण म्हणाला : “काका म्हणत होता मी 
असांन शतथां थाांब ूनको. परांतु शचत्रा! शजथां मी होतो शतथांच त्याच्या कमानां त्याला आणून सोडलां . परांतु मी 
त्याला शदसलो नाही.” 
 

“त्येनां तुला गोळी घातली?” म्हातारीनां प्रश्न केला. 
 



“नाही.” आपली मान उिीवर नकाराथी डोलवीत जया म्हणाला, “मला दुसऱ्याची गोळी लागली; 
पण ती काकामुळेच लागली.” 
 

“किी?” त्या दोघींनीही प्रश्न केला. 
 

जया म्हणाला : “गोऱ्याांनीच त्याला गोळी घातली. तो मरून पडला. त्याचां मढां घेऊन येत असता 
पाठीमागून मला कोणी तरी गोळी घातली.” 
 

“म्हांजी सुभानराव मेलां त?” म्हातारी केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाली. 
 

“हो. मेला. पण मी पडल्यानांतर तो कुठां पडला कोण जाणे.” असे म्हणून त्याने डोळे झाकले. 
नसवबाई शटटवीप्रमाणे ढेंगा टाकीत आली आशण म्हणाली : हे पाहा! त्याच्या अांगात रक्त नाही. तरी त्याला 
बोलून िीण देऊ नका.” असे म्हणून ती बाई दुसरीकडे गेली. म्हातारी, शचत्रा गप्प बसून त्याच्याकडे पाहू 
लागल्या. त्या दोघी स्तब्ध बसून जयाकडे पाहू लागल्या तोच डॅाक्टर आला. “असां करा.” डॅाक्टर म्हणाला 
: “त्याला रात्रभर नीज नाही आशण तो िारच जखमी आहे. तरी तुम्ही आता घरी जा. त्याला शनजू द्या. 
पुन्हा सांध्याकाळी या! त्याची काळजी करू नका. त्याला काही होणार नाही.” 
 

शचत्राला आनांद झाला. म्हातारीने आसू पुसून टाकले. त्या दोघीही त्याला त्या स्स्थतीत टाकून 
वॉडाच्या बाहेर पडल्या आशण घराकडे शनघाल्या. पुन्हा शचत्राला जनरलची आशण लाशलयाची आठवण 
झाली व लगेच सोनाची मूती शतच्या डोळयापुढे उभी राशहली. शतचे काय झाले असेल? ते दोघे इथां मरून 
पडले आहेत आशण माझ्या अक्काचे काय झाले असेल? असा शवचार करीत ती शनघाली होती. पुढून एक 
हातगाडी येत होती. त्या गाडीवर जखमी पेिन्ट कण्हत पडला होता. तो बडबडतही होता. ती गाडी पुढून 
येऊन शचत्राच्या पाठीमागे गेली. परांतु त्या आजाऱ्याचे कण्हणे शतला ऐकू येऊन ती क्षणभर थाांबली. तो 
आजारी कण्हत होता. आई... शचत्रा... असा नुसता ध्यासच त्याने घेतला होता. शचत्राचे नाव शचत्राने 
ऐकताच तो आवाज ओळखला. ती गरवकन मागे शिरली. “अक्का!” असा शतने हांबरडाच िोडला. ती गाडी 
उभी राशहली. आशण शचत्रा शतकडे धावली. सोना ‘शचत्रा! शचत्रा!’ करीत पडली होती. शतने डोळे उघडून 
शचत्राकडे पाशहले. आशण पडूनच वर उसळी घेतली. शतच्या बाहूत शचत्राची मान गडप झाली. दोघी खूप 
रडल्या. वॉडवर बावरून पहात राशहला. 
 

“अक्का तुला काय झालां  हे?” शचत्रा रडत म्हणाली. सोनाला आनांद झाला. िवेटी शतची इच्छा पूणव 
झाली होती. शतची लाडकी शचत्रा शतला भेटली होती. शतने शतला पुष्ट्कळ शदवसाांनांतर आज गोड शमठी 
मारली होती. म्हातारी तानुबाई चशकत होऊन उभी होती. सोना बोलत नव्हती. ती िक्त शचत्राकडे डोळे 
भरून पहात होती. “बाई, वॉडात चला,” तो कां पौंडर म्हणाला. आशण शचत्रा सोनापासून वगेळी झाली. 
गाडी पुढे चालू लागली व शचत्रा आशण तानुबाई गाडीपाठी चालू लागल्या. 
 

गाडी शस्त्रयाांच्या वॉडात थाांबली. शचत्रा सोनाच्या उिाला बसली. आपली जगात अगदी जवळची 
दोन माणसे या दवाखान्यात आज शमळाली. आजचा शदवस खरांच आनांदाचा शदवस असे शतला वाटले. ती 
पुष्ट्कळ वळे स्तब्ध बसून राशहली. नांतर सोनानेच हळू स्वरात बोलायला सुरवात केली. शतने सवव हकीकत 
साांशगतली. 



 
त्या शदविी जनरल सकाळी दहा वाजता बरोबर ठरल्या वळेी आला. आशण लाशलयाने शचत्राला 

आणली का म्हणून शवचारू लागला. परांतु तेव्हा लाशलयाही आला नव्हता. नाही तर त्याच वळेी दोघाांची 
जुांपणार होती. लाशलया आला नाही हे समजताच जनरल रागाने लाल झाला. त्याने दरडावनू साांशगतले 
की लाशलयाला साांग आज रात्री घरी रहा, नाही तर काम शबघडेल, असे म्हणून तो त्या वळेी घाईघाईने 
शनघाला. सोनाने त्याला िाांत करण्यासाठी पुष्ट्कळ प्रयत्न केला. परांतु व्यथव! त्याला भलतीच घाई झाली 
होती. त्याच्या जहाजावर खलािाांनी बांड पुकारले होते. आशण त्या बांडखोरािी लढण्यासाठी जनरल तयार 
झाला होता. त्याने कमरेला भरलेले शपस्तूल लावलेले होते व लष्ट्करी पोषाख केला होता. त्याचा चेहरा 
उग्र होता. तो अशतशनदवय, बभेान वाटत होता. 
 

आशण थोड्याच वळेाने लाशलया आला. तोही आज भलताच गुमीत होता. त्याने आणखी एक मोठा 
इसम बरोबर आणला होता. तो इसम एखाद्या हत्तीप्रमाणे शदसत होता. जेव्हा सोनाने त्याला जनरलचा तो 
शनरोप साांशगतला तेव्हा त्याने बेपवा हसून घेतले. आशण शतरस्कारयुक्त स्वरात तो म्हणाला : “तो जनरल 
माझ्याजवळ शचत्रा मागतो आहे तेव्हा मीही त्याच्यासाठी शचत्राच आणली आहे.” असे म्हणून त्याने त्या 
इसमाकडे बोट दाखवले. तो गांभीर चेहरा करून लाशलयाचे बोलणे ऐकून घेत होता. 
 

सोनाला त्याची भीती वाटली. ती तत्काळ परत शिरली. नांतर त्या घरात शनःिब्दता झाली. अगदी 
शदवसभर त्या घरात ओसाड िाांतता बैठक मारून बसली. सोनाला त्या घरात मुळीच बसवत नव्हते. परांतु 
शतला बाहेरही जाता येत नव्हते. बाहेर बांड लढत होते. शतच्या डोकीवरच असलेले ते घड्याळ मात्र 
एकसारखे धावत होते. सोना शवचारमग्न बसली होती. “आता जनरल आला की मग काय होणार? आपण 
ज्या घराचे मालक आहोत त्याच घरात हे दोन कू्रर प्राणी एकमेकाला िाडून खाणार. त्याांचे मुडदे पडणार. 
आशण मग पोलीस येऊन आपणाला अटक करून घेऊन जाणार. मग मात्र आपण कोण, काय करतो हे 
जगाच्या चवाठ्यावर येणार. मी वशे्या हे जगजाहीर होणार.” 
 

शतला तो शवचार सहन होत नव्हता. तर लाशलया आपल्या त्या शमत्रािी पुढील कायवक्रम नक्की करत 
होता. कोणी कसे मारायचे, जनरलला कसा हाणून पाडायचा, कसे शनघनू जायचे, याचाच ते शवचार करीत 
होते. नऊ, दहा, अकरा, बारा. बारा वाजले तरी जनरल आला नाही. आता मात्र सोनाला थोडे बरे वाटू 
लागले होते. देव करो आशण तो न येवो आशण तो प्रसांग टळो, असे ती म्हणत होती. िवेटी शतने दार बांद 
करून घेतले. आशण ती आपल्या शबछान्यावर जाऊन पडली. एक वाजून गेला. सोनाला थोडी झोप लागते 
तोच दारावर थाप पडली. ती दचकून जागी झाली. शतने भीतभीतच दार उघडले, तो जनरल लाल भडक 
चेहरा करून आत आला. त्याच्या खाांद्याला बांदूक होती. तो शपसाट शदसत होता. आशण धापा टाकीत होता. 
त्याने आत येताच मोठ्याने ओरडून शवचारले : “सोना! लाशलया आला आहे का?” 
 

“हो. आला आहे.” सोना घाबरून म्हणाली. 
 

जनरल घाईने म्हणाला : “शचत्रा. शचत्राला आणली त्यानां? का मोकळाच आला आहे?” 
 

“नाही जनरल. िाांत व्हा. शचत्रा नाही.” सोना त्याला िाांत करत म्हणाली. 
 



परांतु जनरल मात्र िाांत होण्याऐवजी अशधकच भडकला. त्याने मागे पुढे पाय देऊन एक शडरकीच 
िोडली. एखाद्या वळू बैलाने शडरकी िोडावी तसा तो म्हणाला : “ए हरामखोर भडवा! शचत्रा कुठाय? चल 
बोल.” आशण त्या पशलकडच्या अांधारातून आवाज आला : “तू हरामखोर साला!” तो आवाज लाशलयाचा 
होता. तो आपल्या खोलीत अांधार करून बसला होता. जनरल भेदरण्याऐवजी भडकूनच गेला. त्याने 
एकदम उसळीच घेतली. क्षणात तो त्या अांधारात गडप झाला. आशण हाणामारीला सुरुवात झाली. त्या 
अांधारातून आरडा ओरड आशण दणक्याचे आवाज तेवढे बाहेर पडू लागले. त्याबरोबर अश्लील शिव्या आशण 
रेटारेटी ऐकत सोना मात्र बाहेर उभी राशहली. सवव इमारत हादरू लागली. सवव लोक जागे झाले. सोनाच्या 
घरात दांगल माजली. परांतु ती सोनाला शदसत नव्हती. िवेटी एकदम जनरल पुन्हा धावतच त्या अांधारमय 
खोलीतून बाहेर उजेडात आला. आशण त्याच्या पाठोपाठ लाशलया आशण त्याचा तो शमत्रही खवळूनच बाहेर 
आला. आशण लगेच सोनाच्याच खोलीत त्या शतघाांची पुन्हा झटापट सुरू झाली. जनरलने लाशलयाचे 
मानगटू दोन्ही हाताांनी आवळून धरले होते. त्याच्या खाांद्यावरची बांदूक शनकामी लडबडत होती आशण 
लाशलयाचा शमत्र पाठीमागून जनरलला चेचून काढीत होता. परांतु जनरल काही केल्या खाली पडत 
नव्हता. आशण लाशलयाची गदवन मोकळी होत नव्हती. घरात हैदोस चालू होता. सोना भेदरून गेली होती. 
हे भाांडण सोडवाव े असे शतला वाटत होते. परांतु शिकारी कुत्रयाने डुक्कर पकडल्याप्रमाणे जनरलने 
लाशलयाला पकडले होते. सोना शवचार करू लागली. इतक्यात लाशलयाने आपली मान त्या मगरशमठीतून 
मोकळी करून घेतली. लाशलया शनसटून जाताच त्याचा शमत्र पाठीमागे सरून पशवत्रयात उभा राशहला. 
आशण जनरलने बांदूक काढली आशण बांदुकीच्या दस्त्यानेच लाशलयाला ठार करायचा शवचार करून तो पुढे 
लाशलयावर धावला तोच पाठीमागनू त्याच्या पाठीत खुची बसली. तो पाठीमागे शिरून लाशलयाच्या 
शमत्रावर बांदुकीचा दणका देणार तोच लाशलयाने लोखांडी िीग आणून जनरलचे डोके िोडून काढले. 
जनरल बेभान झाला. तो रक्तानां न्हाऊन शनघाला. आशण डोळे झाकून वाटेल त्या बाजूला बांदुकीचा दस्ता 
मारू लागला. दोन्ही बाजूांनी त्याच्यावर मारा होत होता आशण जनरल सववत्र दस्ता मारीत होता. त्याने 
सववकाही िोडून चक्काचूर करून टाकले. त्याचे कपाळ िुटून रक्त वहात होते. त्याला काहीच शदसत 
नव्हते. तो अांदाज करून दस्ता मारीत होता. त्याने सोनाच्या बाजूकडे झेप घेऊन एका घावात प्रथम शतला 
खाली लोळवली. आशण मग डोळयावर येणारे रक्त पुसून त्याने लाशलयावर झपाटा मारला. तो त्याने 
चुकवनू घेतला. लाशलया पुन्हा त्या अांधारात शदसेनासा झाला तोच त्याच्या पाठीत एक वार झाला. त्याच्या 
हातातील बांदूक खाली पडली. त्याने गुडघे टेकले आशण पुन्हा स्वतःला सावरून घेतले. आशण चटकन 
त्याने आपले शपस्तूल काढले. तोच लाशलया त्याच्यावर धावनू आला आशण जनरलने गोळी झाडली. 
लाशलयाचे कपाळ िुटून गोळी पार गेली. लाशलया खाली पडला. आशण लाशलयाच्या शमत्राने झडप घेऊन 
जनरलच्या पोटात सुरा मारला. जनरलची आतडी सववत्र शवस्कटली गेली आशण त्याने पडूनच त्या 
इसमावर धड् धड् धड् आपल्या सवव गोळया झाडून घेतल्या. 
 

सोनाने शचत्राला घरात झालेल्या त्या भयांकर मारामारीची हकीकत हळूहळू साांशगतली. ती ऐकून 
शचत्राला भीतीच वाटली. शतने सोनाला कुरवाळीत साांशगतले : “बरां झालां . आता तू घाबरू नको. धीर धर. 
मी शजवांत आहे. मी तुला मरू देणार नाही. तू मात्र मरू नको.” सोनाने डोळे झाकले. त्याबरोबर शतच्या 
डोळयातून अश्रुांच्या धारा घरांगळून खाली कानाकडे धावल्या. तानुबाईलाही रडूच कोसळले. तो सोना डोळे 
उघडून मांद स्वरात म्हणाली : “शचत्र,ु तुझां लग्न झालां?” 
 

“नाही अजून.” शचत्रा डोळे पिुीत म्हणाली. 
 



“कधी होणार?” सोनाने प्रश्न केला. 
 

“होईल लवकरच.” शचत्रा उदगारली 
 

“कोणािी होणार?” पुन्हा सोनाने प्रश्न केला. 
 

आशण शचत्रा लाजली. शतच्या दुःखी चेहऱ्यावर लाज तरळू लागली. 
 

आशण मध्येच तानुबाई म्हणाली : “आमच्या जयाबरुबर शतचां लगीन होणार हाय.” हे ऐकून सोना 
हसली. “जया चाांगला मुलगा आहे.” सोना म्हणाली. “बरां झालां . तू मात्र आईचां बोलणां ऐकून त्याप्रमाणां 
वागलीस. मी मात्र वाईट केलां . मी माणसाांतून उठली. आता मी किी तोंड दाखव?ू तू मला जग म्हणून 
साांगत आहेस किाला?” 
 

शचत्राला भडभडून आले. ती सोनाच्या खाटेच्या जवळ गेली. पार जवळ जाऊन म्हणाली : “अक्का! 
अक्का! तूच माझी आई! तूच माझी बहीण! तू जग. आता ते दुष्ट घर जळून राख झाली त्याची. आता मी, 
जया, तू, आपण कष्ट करू. माणसासारखां जग.ू अगदी माणसासारखां. कुणाची एक नको की कुणाची दोन 
नको. तू सुखासाठी मुांबईला आलीस शन त्या घाणीत गेलीस. मीही स्वतःसाठी शन आईच्या सुखासाठी त्याच 
उांबऱ्यात शिरले. पण िवेटी दगडासारखां मन करून तुला सोडून काकूकडे गेले. म्हणून मी वाचले. माझी 
अब्र ूवाचली. आता तू मरून मला सोडून जाऊ नको. पुन्हा या जगात तुला अबु्रनां जगता येईल.” 
 

म्हातारी म्हणाली : “सोनाबाई, तुला ह्ो अपघात झाला. तू घाबरू नको!” 
 

शचत्रा काकुळतीला येऊन म्हणाली : “तू जे केलां स ते करावां म्हणून केलां स का?” सोनाने नकार 
दिववीत मान हलशवली. “मग शभतेस का म्हणून? मी म्हणते तू जग. शन तुझ्या अब्रचूी होळी करणाऱ्या 
जगाची होळी होईपयंत जग. एवढांच माझां तुला साांगणां आहे.” 
 

हे ऐकून सोना हसली. शतच्या चेहऱ्यावर आनांद चमकला. आशण नसवने येऊन त्याांना जाण्याबद्दल 
साांशगतले. शचत्रा नसवला म्हणाली : “बाईसाहेब, माझी बहीण आहे ही.” दोघीकडे आशण म्हातारीकडे पाहून 
नसव म्हणाली : “ही तुमची आई वाटतां?” 
 

“होय.” शचत्राने मान डोलवली. 
 

नसव म्हणाली : “बाई, घाबरू नका. शतला भीती नाही. ती जगेल!” 
 

शचत्राला आनांद झाला. आपली अक्का मरणार नाही. आपला जया मरणार नाही. आपण आता 
आनांदात शदवस काढू. असा शतने मनाला धीर शदला आशण “मी रोज तुला भेटायला येईन,” असे सोनाला 
साांगून शचत्रा व तानुबाई उठल्या. दोघीही हासतच बाहेर पडल्या. 

 



 
  



माकडीचा माळ 
 

१ 
 
वैिाख मशहन्याला आरांभ झाला होता. काळगावच्या अिाट िोंड्या माळावर दर वषाप्रमाणे यांदाही एक एक 
शभकारी येऊन स्थाशयक होत होता. एखाद्या महावृक्षावर पाखराांचा कळप उतरावा, तद्वत रोज दहापाच 
शभकारी येऊन तो माळ गजबजत होता. वारणा खोऱ्यात वावरणाऱ्या अनेक जाती-जमाती त्या माळावर 
येऊन आपापली पालां  ठोकीत होत्या. अस्स्थर वाऱ्यासारखां जीवन जगत असलेले शिरस्ती दरवषी 
वैिाखात या माळावर येऊन स्स्थत होत. पावसाळा कां ठीत आशण पावसाळा सांपला की शजकडे सुगी लागेल 
शतकडे जात. 
 

एक एक जमात येत होती. माळावर पालां  उभी करीत होती. िकेडो पालां  उभी झाली होती. अजून 
लोक येत होते – येणार होते. 
 

डवरी, डोंबारी, दरविेी, माकडांवाले, सापगारुडी, तुरांवाले, भानामतीवाले, गोसावी, िासेपारधी, 
नांदीवाले, शिकलदार अिा अनेक जमातींनी तो माळ व्यापीत आणला होता. 
 

प्रत्येक जमात दुसरीिी िटकून तळ देऊन बसली होती. शतथां प्रत्येकाचा धमव वगेळा होता, कमव 
वगेळां  होतां, शन जगण्याची रीतही शनराळी होती. त्याांची दैवतां वगेळी होती. त्याांची शठकाणां वगेळी होती. 
प्रत्येक देवस्थानापुढां शनरशनराळया पताका िडिडत होत्या. 
 

माळावर गदी वाढत होती, तसतसा तो माळ गजबजत होता. हषवभशरत होऊन हसत होता, खेळत 
होता, नाचत होता. जुन्या ओळखींना नवा मुगार येत होता. वषानांतर ते शभकारी एकमेकाांना भेटत होते, शन 
आनांशदत होऊन गळयात पडत होते. 
 

अगदी िवेटी यांकू माकडांवाला आला. त्याला पाहून पूवी आलेले सैदू दरविेी, सख्या माकडांवाला, 
बाळया डोंबारी याांना परमानांद झाला. बाळयानां तर धावत जाऊन यांकूला शमठी मारली. माहेरी आलेल्या 
लेकीला बाप भेटतो तसा तो यांकूला कडकडून भेटला. गाांज्याची शचलीम हाती घेऊन सैदू दरविेी पुढां 
आला आशण यांकूला सलाम करीत म्हणाला, “सलाम आलेकुम”. 
 

यांकू पुढां आला. पबवती डवऱ्याच्या पालापढूुन तो शनघाला. पबवती आपल्या अांगणात बसला होता. 
यांकूला पाहून त्याच्या कपाळावर आठ्या चढल्या. पबवतीच्या पुढच्याच पालातला शहकम्या गारुडी 
शतरस्कारानां थुांकला. त्याांना यांकूचां येणां आवडलां  नव्हतां. कारण यांकूचा शधप्पाड देह, अपार बळ शन त्याचा 
सज्जनपणा याांचा त्याांना हेवा वाटत होता. 
 

यांकू अांगालपडानां मजबूत होता. अांगात रेड्याचां बळ होतां. त्यानां नुकतीच पस्स्तिी ओलाांडली होती. 
तो स्वभावाने गरीब होता. सवांिी जुळतां घेणारा होता. कोणािी भाांडणां त्याला नकोसां वाटे. पुढां येणाऱ्याला 
रामराम करणां हा त्याचा स्वभाव होता. त्यामुळांच इतर शभकारी यांकूला मान देत होते. सैदू दरविेी, बाळया 
डोंबारी, सक्या माकडांवाला आशण इतर त्याला आपला शमत्र मानीत होते. 



 
यांकू जुन्या दोस्ताांना भेटत भेटत पुढां शनघाला. त्यानां भेटणाऱ्याांची चौकिी केली. बायको मेल्याचां 

दुःख त्याांना साांशगतलां . ते ऐकून दोस्त हळहळले. पोरक्या झालेल्या देखण्या काांडेदार दुगाची कीव करू 
लागले. 
 

गेल्या आषाढात त्याची बायको मेली आशण अकरा वषांच्या दुगाला साांभाळण्याची जबाबदारी 
त्याच्या शिरावर पडली. बायको मेल्यानांतर काही काळ तो उदास होता. पण उदास राहून भागणार नाही – 
दुगाला जगवलां , वाढवलां  पाशहजे, हे त्याने जाणलां  व तो उद्योगाला लागला. 
 

त्यानां एक माकड घेतलां . त्याचां नाांव गांग्या ठेवलां . गांग्या माकडाचा खेळ करीत यांकू आपलां  पोट 
भरू लागला. दुगाला शजवापलीकडे जपू लागला. 
 

यांकूनां माकडांवाल्याांच्या बगलेवर आपलां  पाल उभां केलां . दुगाला आनांद झाला. मापट्याएवढा गांग्या 
माकड नाच ूलागला. दुगाचे केस सोडून उवा वचेू लागला. 
 

सरत्या वैिाखापयंत सवव शभकारी माळावर येऊन दाखल झाले. अनेक शिरस्त्या जाती येऊन स्स्थर 
झाल्या. ओसाड माळावरचां वातावरण आनांदानां भरलां . माळाचा पाांग शिटला. तो गजबजू लागला. 
 

ज्येष्ठ गेला. आषाढ शनघाला. उभा पाऊस वषूव लागला. नेहमीप्रमाणे शभकारी हैराण झाले, परांतु 
सवयीनुसार त्याांनी त्या प्रसांगाला पाठ शदली. शमळेल ते पोटात भरून शदवस रेटले. 
 

श्रावणात चमत्कार घडला. महीला नवा रांग आला. शहरवा मुलामा चढला. ती सुखाचे शनःश्वास 
टाकू लागली. शिवार बहरला. शपकां  डोलू लागली; शगरक्या घेऊ लागली. जागोजाग भाजी शपकली. 
मुबलक भाजी, भरपूर पाणी, सपवण यामुळे माळावरचे शभकारी सुखी झाले. उभी शपकां  पाहून देवाला हात 
जोडू लागले. लोकाांची शपकां , लोकाांचा शिवार पण त्याांना आनांद होता. जग सुखी तर आपण सुखी असा 
त्याांचा व्यापक शजव्हाळा होता. भाद्रपदात पावसानां हात आखडला. मातीत मोती शपकवनू तो शनघून गेला. 
शभकाऱ्याांना आनांद झाला. ते सवव नव्या जोमाने उद्योगाला लागले. डवरी, डोंबारी, दरविेी, सापगारुडी, 
तुरेवाले, भानामतीवाले, गोसावी, िासेपारधी, नांदीवाले, माकडांवाले एकूण एक तयार झाले. डवरी डमरू 
घेऊन डवर घालू लागले. यांकू आपल्या गांग्या माकडाला घेऊन दारोदार लहडू लागला. सैदू दरविेी आपलां  
अस्वल खेळव ूलागला शन ‘अस्वलापेक्षा दरविेाचा दांगा मोठा’ ही म्हण साथव करू लागला. बाळया डोंबारी 
आपल्या तरुण पोरींचा ताांडा घेऊन तमािाचा िड पाडीत होता. सापवाले साप खेळवीत होते. 
भानामतीवाले भानामतीचा चमत्कार दाखवनू लोकाांना शदपवीत होते. माकडांवाल्याांनी आपली पोटां 
माकडावर लादली होती. रावणाची लां का जाळणारा तो प्राणी त्याांचा हुकमात होता. नाच म्हणेल तसा 
नाचत होता, शन ितेकऱ्याांपुढां डोकां  टेकून भीक मागत होता. 
 

माळावर सैदू दरविेी, यांकू माकडांवाला, बाळया डोंबारी आशण पबवती डवरी ही जबरी कती शन 
िहाणी माणसां म्हणून ओळखली जात होती. 
 



यांकू अांगानां, बळानां मोठा होता. रुां द चेहरा, रुां द गदवन, भरपूर शपळदार शमश्या, अांगात गोल पैरण, 
डोकीला भलां मोठां पागोटां, हातात लाांबलचक काठी शन खाांद्यावर गांग्या माकड असा त्याचा थाट होता. 
 

सैदू दरविेी भयांकर गाांजा ओढणारा म्हणून प्रख्यात होता. बांदुकीत गोळी भरून लहडावां तसा तो 
शचलमीत गाांजा भरून लहडत असे. त्यानां गुलछब ू शमश्या राखल्या होत्या. लसहाच्या आयाळीसारखी दाढी 
वाढवली होती. भवुया रेखीव शन दाट होत्या. रोज दारादारापढुां अस्वलािी कुस्ती खेळून त्याचा देह 
शपळदार झाला होता. त्याच्या आवाजात पोलादाचा नाद शनघत होता. तो तापट होता. सवव शभकारी त्याला 
वचकत होते. 
 

बाळया डोंबारी हा रांगेल माणूस होता. त्याचां पोट लकशचत पुढां आलां  होतां. देह दबदबीत झाला 
होता. रांग काळा होता. पण चेहरा पाणीदार होता. त्यानां कपाळावर भरपूर टाळू राखली होती. कमरेला 
करगोटा, त्याला लां गोटी, डोकीला लहरी पटका असा त्याचा वषे होता. घोड्याच्या टाळूप्रमाणां कपाळावर 
टाळूला गाठ मारून व पटका ठेवनू उघडाबांब बाळया शदसेल त्याला मुजरा करीत होता. त्याचा तो ऐटबाज 
पटका शन खालची लां गोटी पाहून लोक हसत. पण बाळयाला त्याचां काही वाटत नसे. तो आपल्या दोन 
देखण्या पोरी घेऊन तमािा करीत असे. त्यानां खूण केली की, त्या पोरी रांग भरीत शन पुढां बसलेल्या रांगेल 
माणसाचा शखसा गारद करून मोकळया होत. 
 

पबवती डवरी हा नावाप्रमाणे पववतासारखा होता. पण लोक त्याला पाऱ्या म्हणत. त्या कां गाल वस्तीत 
तो कुबेर समजला जात होता. तो भलताच रागीट होता. त्यात तो रोज दारू पीत असे. त्यामुळे त्याचां नाव 
काढणां पाप झालां  होतां. त्यानां पाच शिकारी कुत्री पाळली होती. नाबदा शन आबदा या त्याचा दोन बायका 
खरडां मोती, कुां कू, मेण, काळी पोत याांचा व्यापार करीत. पाऱ्या घरात दारूची भट्टी लावी. पशहल्या धारेची 
दारू पोटभर शपऊन तो शदवसभर आडवा पडलेला असे. त्याच्या चार देखण्या तरुण लेकी दारूचे डबे 
गावोगाव पोहोचवनू पैसा गोळा करीत. दूरदूरचे दारू शपणारे लोक पाऱ्याच्या घरी येत शन दारू शपऊन जात. 
 

अिी ती माणसां त्या माळावर जगत होती. जगण्याशवषयी त्याांना अपार पे्रम होतां. जगात त्याांच्या 
मालकीचां काहीही नव्हतां. पण सृष्टीवर त्याांचां पे्रम होतां. सवव शदिाांनी लोक येत. शतथे येऊन ती माणसां त्या 
वैराण माळावर नाांदत होती. 
 

काळगावचा तो माळ भतुाचा माळ म्हणून त्या खोऱ्यात प्रख्यात होता. गावदरीपासून डोंगरापयंत 
चार मलै रान त्यानां व्यापलां  होतां. त्यापैकी अध्या माळावर कुठां तरी एखादां झाड शदसत असे. अध्या माळावर 
घनदाट झाडी बसली होती. 
 

त्या गदव झाडीत चोर, खुनी, दरवडेखोर याांचा बारा मशहने तळ पडलेला असे. ते चोर रात्री खेडी 
लुटीत, खून पाडीत, बायका पळवीत शन त्या माळावरच्या जांगलात उडी मारीत. आज काय, तर त्या 
माळावर खून पडला! कुणाची लेक पळवली! कुणाचा तरी हाडाांचा सापळा पडला आहे! अिा रोज भमुका 
उठत. काळगावची बायकापोरां भयभीत होत. चारआठ शदवसाांनी त्या माळावर काही तरी भयांकर शन 
शवपरीत प्रकार नक्कीच होत असे. म्हणूनच लोक त्या माळाला भतुाचा माळ म्हणत. 
 
 



दोन वषांपूवीची गोष्ट. 
 

गल्या आशण बल्या हे दोन भाऊ काळगावात शिरजोर झाले होते. त्याांना गाव कस्पटासमान वाटत 
होता. ते कुणाला भीत नव्हते, जुमानीत नव्हते. शदसेल त्या लेकीबाळीला छेडीत होते. एक एक गावकरी 
गाठून मारीत होते. त्याांना काळीजच नव्हतां. ते कुणाच्याही घरात शिरत होते. या दोघाांना काय करावां या 
एकाच शवचारात गाव होता. 
 

एकदा सकाळीच गल्या नदीवरून आांघोळ करून येत होता. गावच्या बायका घागरी भरून येत 
होत्या. काही नदीकडे जात होत्या. सकाळचां वातावरण मनाला भरुळ घालीत होतां. 
 

प्रत्येक माणूस उल्हासानां भारला होता. येणाऱ्या जाणाऱ्या बायकाांकडे करड्या नजरेनां पहात गल्या 
पावलां  उचलीत होता. तरुण बाई शदसली की खाकरत होता. शमिीला पीळ भरीत होता. काही पोरींना डोळे 
मारीत होता. 
 

समोरून गुांडा तेल्याची सून-गीता येत होती. शतला एका लचचोळया पाांदीत अडवनू गल्या उभा 
राशहला शन दोन्ही हात पसरून म्हणाला, “काय वयनी, पोरीला शनजू देणां म्हांजी गुन्हाच हाय! देवाच्यानां 
तुझ्यावाणी करकरीत पोरीला रातभर सारखी पोळीवाणी उलथी पालथी करीत बसलां  पायजी. तरच शतचा 
पीळ शनघणार...” असां म्हणून तो मोठ्यानां हसला आशण बेगुमानपणे गावाकडे गेला. 
 

गीतानां ती आगळीक सासऱ्याला साांशगतली. गुांडा तेली भडकला. त्यानां गाव जमवला. नाथा 
पाटलाला हे समजताच त्याचां डोकां  शिरलां . पाटील आळीनां काठ्या काढल्या आशण सरळ गल्याच्या घरावर 
चढाई करून त्याला भरपूर चोप शदला. अगदी रक्त ओकेपयंत मारमारून गाव िाांत झाला. 
 

चार शदवस गेले, आशण एका रात्री गल्या शन बल्या याांनी तेल्याच्या घरी प्रविे केला. त्या दोघाांनी 
गुांडा तेल्याांचां डोकां  तोडलां . त्याचा खून करून ते दोघे िरारी झाले. त्या शदवसापासून ते दोघे भतुाच्या 
माळावर त्या जांगलात दबा धरून बसले होते. आज दोन वषे ते त्या कीरव झाडीत बसून काळगावला हैराण 
करीत होते. दूरदूरचे एकजात गुन्हेगार त्याांनी गोळा केले होते. रोज कुठां ना कुठां तरी दरोडा घालून पुनः 
त्या रानात येऊन दडत होते. त्यामुळे काळगाव हैराण झाला होता. गल्या-बल्याच्या अस्स्तत्वानां त्या 
माळाची कू्ररता वाढली होती. 
 

परांतु अध्या माळावर उतरलेल्या शभकाऱ्याांच्या पालामुळे गावाला धीर आला होता. नाथा पाटील 
सरकारी मदत घेऊन गल्या-बल्या याांना पकडण्याची शिकस्त करीत होता. मोठमोठे सरकारी अशधकारी 
येऊन पराभतू झाले होते. गल्या-बल्या त्याांना झुकाांडी देऊन जात होते. त्याांचा उपद्व्याप कायम होता. ते 
माळावर राजे होऊन शमरवत होते. त्याांची दहित सारखी वाढत होती. 
 

परांतु “आपलां  काय लुटणार ते?” असां म्हणून माळावरचे भणांग लोक खुिाल त्या माळावर नाांदत 
होते. 
 
 



शदवस मावळत होता. त्याची सोनेरी शकरणां धरणीला कुरवाळीत होती. थांड वारा धावत होता. 
माळावरची पालां  डगमगत होती. शनरशनराळया देवस्थानाांपढुील िरारे िडिडत होते. 
 

माणसां परतत होती. सवव शदिाांनी लोक येत होते. शकत्येक भीक मागून येत होते, तर शकत्येक 
शिकार करून येत होते. ससा, मुांगुसां, कोल्हे, माांजर, वानर जे शमळेल ते मारून त्याांनी आज पोटभर 
जेवणाचा शवचार केला होता. आपापल्या माणसाांना ओळखून कुत्री नाचत होती. काही भुांकत होती. पोरां 
चेकाळली होती. मध्येच एखादां गाढव भुांकून माळ डोकीवर घेत होते. सववत्र आनांदी वातावरण खेळत होतां. 
 

बाळया डोंबारी डोकीचा पटका मागां सरकावनू शन आपल्या प्रचांड तांगडीखाली ढोलकां  धरून डोळे 
झाकून बडवीत होता. 
 

पाऱ्या दारू शपऊन बडबडत होता. पोरींना शिव्या देत होता. त्याच्या पोरी दारू शवकून गोळा 
केलेला पैसा मोजत होत्या. 
 

सैदूनां आज लाांडोर मारून आणला होता. त्याचां कडान लौकर कर, म्हणून त्यानां आपली बायको 
सकीना शहच्या मागे तगादा लावला होता. तो गाांज्याचा झुरका मारीत एकसारखा चुलीकडे पहात होता. 
 

यांकूच्या पालापढुां दुगा उभी होती. ती बापाची वाट पहात होती. रसरिीत नाकातोंडाची दुगा आज 
भलतीच उदास झाली होती. 
 

थोड्या वळेानां यांकू आला. त्याच्या खाांद्यावर गांग्या ऐटीत बसला होता. बापाला पाहताच दुगाला 
आनांद झाला. ती धावली शन यांकूला शबलगली. यांकूनां गांग्याला खाली ठेवनू दुगाला खाांद्यावर घेतली. पण 
ते गांग्याला खपलां  नाही. तो चटकन उडी मारून दुगाच्या खाांद्यावर बसला. खाांद्यावर दुगा शन शतच्या 
खाांद्यावर गांग्या अिी उतरांड घेऊन यांकू पालाकडे चालू लागला. ते पाहून बाळया ढोलकां  बाजूला सारून 
घोडां लखकाळावां तसा भयांकर हसला. 
 

यांकूनां झोळी पसरली. पाण्याचा ताांब्या भरून घेतला. दुगाला पुढ्यात घेऊन भाकरी खाऊ 
लागला. अनेक घरची भाकरी, अनेक घरची चटणी, लोणची, शनरशनराळां  कोरड्यास, खरडा, घोलाणा – 
असे एक एक पदाथव दुगा शमटक्या मारीत खाऊ लागली. यांकूनां शदलेली भाकरी गांग्यानां एकदम तोबऱ्यात 
भरून तो ती हळुहळू काढून चावनू खाऊ लागला. 
 

इतक्यात शहकम्या गारुड्याचा नवा नाग पेटाऱ्यातून पळाला. शहकम्याची पोरगी ओरडली, “बापा, 
साप गेला – शहकम्या उठला शन सापामागां धाव ूलागला. पण ते नवां जनावर सापडलां  नाही. 
 

तो नाग सरळ यांकूच्या पालात शिरला. तिी दुगा लकचाळली, “साप, बापा –” 
 

गांग्यानां शबचकून उडी मारली, आशण यांकूनां काठीच्या एकाच दणक्यात तो साप मारला. इतक्यात 
सापाचा पाठलाग करीत शहकम्या गारुडी तेथे येऊन पोहोचला. आपला साप मारलेला पाहून तो खवळला. 
त्यानां जोरदार बोंब ठोकली, “पळा, पळा, साप मारला!” कोणी तरी दुधाची गाय मारावी तसा त्यानां टाहो 



िोडला, “गारूड्याांनो हो पळा, माझा देवासारखा नाग ह्ा माकडांवाल्यानां ठार मारला. आता मी काय 
करू?” 
 

तसे गारुडी शचडून उठले. काठ्या घेऊन यांकूच्या पालाकडे धावत शनघाले. 
 

प्रसांग बाका आहे हे लक्षात येताच यांकूनां भाकरी दूर सारली. आपली काठी घेऊन तो दारात आला. 
पांचवीस सापवाल्याांपुढां तो एकटाच उभा राशहला. पक्या, सख्या, बक्या हे माकडांवाले यांकूच्या मदतीला 
आले, आशण वातावरण तांग झालां . काठ्या डोकीवर उगारल्या गेल्या. दणकादणकी जवळ आली. पोरांबाळां  
घाबरली. बायका दचकून पाहू लागल्या. सापवाले शन माकडांवाले याांची मारामारी, आपलां  काय जातांय – 
असां म्हणून काही जण गांमत पहात दूर उभे राशहले. 
 

यांकू पुढे होत ओरडला, “डोस्की साांभाळा, तुम्ही सवांनी मला शदवसभर मारलां  तरी मी चार शदवस 
मरणार नाय. पण जर का माझी एकच काठी बसली तर तुम्ही थेट सरगाला जाल ह्चेा शवचार करा शन या. 
चला – कुणाकुणाला मरायचां हाय?” 
 

यांकूची ती गजवना ऐकून सापवाले नरमले. त्याांनी हळूच माघार घेतली. “बघ,ू बघ”ू असां म्हणत ते 
आपापल्या पालात शिरले. शहकम्याचा नाइलाज झाला. िवेटचा उपाय म्हणून त्यानां पाऱ्याच्या पालाकडे 
धाव घेतली. पाऱ्याला उठवनू तो म्हणाला, “सरकार, अन्याय झाला. यांक्यानां माझा नाग मारला. मी 
बुडालो. ठार झालो.” 
 

हे ऐकून पाऱ्या तरकटला. तो धडपडत उठला, काठी ओढली शन यांकूकडे शनघाला. पण त्याच्या 
चार लेकींनी शिकस्त करून त्याला आवरला. दोन बायकाांनी हातापाया पडून त्याला िाांत केलां . पुढां 
जाऊच शदलां  नाही. घरात नेऊन शनजवला. 
 

परांतु शबथरलेला पाऱ्या उठून पळत होता. यांकूला इरसाल शिव्या देत होता; ऊर बडवीत ओरडत 
होता, “यांक्या, तू आता जगणार न्हायीस – मरणार! मारणार!!” 
 

त्या शदविी रात्रभर पाऱ्या यांकूला हाका मारीत शिव्या देत होता; आशण यांकू आपली काठी घेऊन 
अांगणात बसला होता. 
 

सूयोदय झाला. नवी सकाळ अवतीणव झाली. शभकारी उठले शन पोटामागे धावत शनघाले. कोणी 
कुत्री सोडली. कोणी माश्याांचे गळ घेतले. कोणी आपली जनावरां घेतली शन चालू लागले. आपली 
जगण्याची साधनां घेऊन ते पळत सुटले. भीक शन शिकार एवढांच त्याांना ठाऊक होते. 
 

यांकूनां शतरकमठा घेतला. काही तरी शिकार करावी, साांजला खारटवणी करावां, असा शवचार 
करून तो डोंगरात शिकारीला शनघाला. 
 



एवढ्यात “कुत्रां शपसाळलां , पळा–” असा एकच शगल्ला झाला. पाऱ्याचां एक शिकारी कुत्रां शपसाळलां  
होतां, ते भरधाव धावत होतां माणसाांवर झेपा घेत होतां. माणसां शभऊन पळत होती. दारां नसलेल्या पालात हे 
कुत्रां शिरून पोराांना खाऊन टाकील या भयानां ती वस्ती हादरली होती. 
 

काही तरणी पोरां काठ्या घेऊन कुत्रयाच्या मागां लागली होती. “आलां ! गेलां  – पळा!!” असा 
हलकल्लोळ उसळत होता. मग ते कुत्रां पळत पळत गावात शिरलां . गावची पोरां उठली. त्याांनीही पाठलाग 
आरांभला. दांगल वाढली. पुनः ते कुत्रां माळावर आलां  तेव्हा पाऱ्या दारू शपऊन तरव झाला होता. हातात काठी 
घेऊन मदैानात नाचत होता. आपल्या कुत्रयाचा तो पराक्रम पाहून त्याला आनांद झाला होता. तो काठी हवते 
उांच धरून शगरक्या मारून ओरडत होता, “खबरदार – सरा! ते कुत्रां नव्हां, माझा वाघ हाय. त्येला हात 
लाव ूनका. न्हाय तर एकाएकाचा हात कलम करीन. न्हाय तर मी बापाचां नाव साांगणार न्हाय.” 
 

कुत्रां कुणालाच सापडत नव्हतां. लोक दमले होते. शिकारीला शनघालेला यांकू वतेाळबाच्या 
वडाखाली आला. तोच पुढून कुत्रां सरळ त्याच्या अांगावर आलां . कुत्रयामागनू काठ्या घेऊन धावणारी पोरां 
ओरडली, “यांकू, साांभाळ – कुत्रां शपसाळलां य!” तसा यांकूनां शतरकमठा सरसावला शन एकाच बाणात ते 
कुत्रां ठार मारलां . 
 

आपलां  कुत्रां यांकूनां मारलां  हे कळताच आगीत तेल ओतलां  गेलां . पाऱ्याचा पारा चढला. काठी घेऊन 
तो धावला. वतेाळाच्या वडाखाली आला. यांकूला अडवनू ओरडला, “का रां भडव्या, माझां कुत्रां मारलां स?” 
 

“ते शपसाळलां  व्हतां.” यांकू उत्तरला शन पाऱ्यानां एकदम त्याच्यावर झडप घेतली. तो यांकूचा गळा 
धरून म्हणाला, “चल! कुत्रां भरून दे. कुत्रां तरी दे, न्हाय तर िांभर रुपये तरी दे. मी सोडणार न्हाय.” 
 

प्रकरण हातघाईवर आलां . लोकाांनी मध्ये पडून पाऱ्याला धरलां  शन ते सवव लटाांबर परत माळावर 
आलां . शहकम्या गारुड्याची भावकी पाऱ्याच्या मागां उभी झाली, शन पुनः पाऱ्याला चेव आला. त्यानां चढाई 
केली शन यांकूला काठी मारली. यांकूचां डोकां  िुटून तो रक्तानां न्हाला शन क्षणात तोही भडकला. त्यानां 
शतरकमठा ठेवनू काठी घेतली. सख्या, बक्या हे माकडांवाले त्याच्या मदतीला धावले. यांकूनां सरळ जाऊन 
पाऱ्याला दणका शदला. िटकन पाऱ्याचां डोकां  िुटलां . तो गरवकन शिरला तोच यांकूनां दुसरा झपाटा शदला, 
तसा पाऱ्या खाली कोसळला. मग यांकूनां पायापासून डोकीपयंत त्याला भरीव मार देऊन चेचून काढायला 
सुरुवात केली. 
 

यांकू पाऱ्याला हुरडा चोपावा तसा चोपत होता. खाली पडलेला पाऱ्या मािासारखा तडिडत 
होता. पाऱ्याच्या दोन बायका शन चार लेकी एका सुरात बोंब ठोकीत होत्या. माणसां भयभीत झाली होती. 
कुत्री भुांकत होती. माळ दणकत होता. यांकू शपसाळून मारीत होता. 
 

आता पाऱ्या जगत नाही अिी सवांची खात्री झाली. सवव डवरी एका शजवानां ओरडत पुढां झाले. 
त्याांनी धीर करून यांकूच्या त्या माराखालून पाऱ्याला ओढून बाजूला काढलां . 
 
 



ती दांगल ऐकून गावकरी चशकत झाले. माळावर काही तरी भयांकर प्रकार घडत असावा असां वाटून 
जो तो माळाकडे पळत होता. हाां हाां म्हणता माळावर गदी वाढली. गप्पकन नाथा पाटील पुढां आला. त्याला 
पाहून दांगल िाांत झाली. पाटील काहीच बोलला नाही. तो सवव दांगलखोराांना घेऊन लगेच चावडीवर 
गेला. शभकाऱ्याांचा खटला उभा राशहला. गाव जमला. लोक ऐकू लागले. शन पाटील म्हणाला, 
 

“हां, बोला रां – किापाई झगाझगी पेटली. शन रांगपांचमीवाणी हे रक्ताचां लिपणां का खेळला बोला. 
िडािड बोला. न्हाय तर एकाएकाची चमडी लोळवतो.” 
 

“सरकार, माझां गरीबाचां ऐका.” पाऱ्या कण्हत हात जोडून म्हणाला, “ह्ो यांक्या माकडांवाला 
आम्हा गरीबात दाांडगा झालाया. माझां कुत्रां मारलां , िांभर रुपये लकमतीचां. मी पार बुडालो. यांक्या कुणाला 
बी मारतोय.” 
 

“काय रां यांक्या, काय भानगड हाय साांग.” पाटील यांकूवर शबथरून म्हणाला, “साांग कुत्रां काां 
मारलां स?” 
 

“सरकार, माझां बी ऐका.” यांकू डोकां  टेकून म्हणाला, “ह्ा पाऱ्याचां कुत्रां शपसाळलां  होतां. सारा गाव 
त्याच्या मागां लागला व्हता. इचारा गावाला. ते कुत्रां माझ्या अांगावर आलां  म्हणून म्या मारलां .” 
 

हे ऐकून पाऱ्या भडकला. दातओठ खात म्हणाला, “धनी, ह्ो लबाड हाय. हेचां काही ऐकू नगा. 
माझां कुत्रां देवावाणी होतां. हेनां इनाकारण मारलां .” 
 

“अस्सां.” पाटील शवचार करून म्हणाला, “ऐक, तुझां कुत्रां देवावाणी होतां, मग शपसाळलां  का साांग? 
सरळ बोल. ही चावडी हाय.” 
 

“सरकार–” पक्या हात जोडून म्हणाला, “पाऱ्यानां पाच कुत्री पाळल्याती.” 
 

“का रां, ए डवऱ्या, ही कुत्रयाांची िौज का म्हणून पाळलीस? का कुत्री तुला दूध देतात? काय साांग 
बघ.ू” 
 

“माझी कुत्री शिकार करत्यात.” पाऱ्यानां उत्तर शदलां . शन पाटील आवाज चढवनू म्हणाला, 
“शिकार किाची करत्यात? सश्याची का माणसाांची? आरां, तू तर बारा तास दारू ढोसून तरव असतोस, मग 
शिकारीला कोण जातां?” 
 

पाऱ्या कण्हू लागला. आजारी माकडाप्रमाणां डोळे झाकून बसला. धाप लागल्यासारखां करून पुनः 
म्हणाला, 
 

“ही कलागत कुत्रयासाठी झाली. पण ह्ा – ह्ा यांक्याला चरबी आलीया. ह्ो शदसांल ते बडवतोय. 
कुणाचांच ऐकेना.” 
 



“खरां हाय, तू भारी साळसूद.” पाटील कडक आवाजात म्हणाला, “हे बघा, तुम्ही शतकडां काय बी 
करा. पण एकमेकाांचे मुडदे पाडू नका. आरां, तुम्ही गरीब माणसां सरळ नाांदा. भाांडू नका. आशण एकमेकाांची 
टकुरी िोडू नका. तुम्ही लेकानू एकमेकाांचां जीव घेिीला शन मला कोडी काढावी लागतील. परत कबावती 
करू नका.” 
 

इतका वळे ऐकत बसलेला नाना नागरा शचडला. पाटलावर डोळे वटारून म्हणाला, 
 

“पाटील, तुम्ही पाांढरीचां धनी हायसा. शन हे शबलशबलत का बोलता? आवां, ही माणसां नव्हती. भतुां 
हायती भतुां. ही भतुां भतुाच्या माळावर ऱ्हावनू िाजीलपणा करत्यात. हेस्नी हाकून द्या बरां. नकां  ती 
कटकट.” 
 

नाना नागऱ्याच्या बोलानां बाळया डोंबारी दचकला; शन उघड्या शटरी खाजवीत म्हणाला, 
“आम्हास्नी देवानां लिगां शन िपेटां शदली असती तर बरां झालां  असतां. पण देवाचां चकुलां  म्हणून आम्ही असां 
भाांडतोय.” 
 

हे ऐकून लोक हसले, शन शहकम्या गारुडी पुढां सरकला. डोकीचां पागोटां काढून खाली ठेवनू हात 
जोडून म्हणाला. “आम्ही उगाच भाांडत न्हाय सरकार. कालच ह्ा यांक्यानां माझा साप मारला. आता मी 
बघा उपािी मरतोय. आता काय खाऊ?” 
 

हे ऐकून नाथा पाटलानां यांकूकडे पाशहलां , आशण यांकू नम्रपणे म्हणाला, “त्यो साप माझ्या पालात 
शिरला व्हता. माझ्या पोरीला चावला असता म्हणून म्या मारला.” 
 

“खोटां, खोटां!” शहकम्या लकचाळला. “सरकार, माझ्या सापाला दातच नव्हतां. म्या ते पाडलां  व्हतां. 
माझा साप गरीब अल्लाची गाय व्हता.” 
 

“काय दात नव्हतां?” पाटील तरकटला. म्हणाला, “पर तुझ्या सापाला दात न्हायती हे ह्ा 
यांक्याला रां कसां कळावां? का त्यो साप ह्चे्या घरात शिरताना दात इचकीत शिरला व्हता? आरां काय हे! 
काय बी पाळतोय! काय बी खातोय! आरां नीट वागा!” 
 

“एवढा गुन्हा माि करा.” बाळया डोंबाऱ्यानां पुनः िोडणी शदली. 
 

आशण नाना नागरे म्हणाला, “काय रां मािी करा? तू पोरीची िलटण घेऊन तमािाची धमाल 
करतूस. ह्ो पाऱ्या दारूचां बेरलां  काढून गावची पोरां येडी करून पैसा खोऱ्यानां ओढतोय, शन म्हणे गुन्हा माि 
करा. आरां, हे पाप हाय पाप –” 
 

“चला जावा–” पाटील शडरकत म्हणाला, “परत कलागत करू नका. नीट वागा. कुत्रया-
माांजरासाठी मरू नका – जा.” 
 

पाटलाच्या हुकमानां सवांच्या गळयाचां पेडां पडलां . सवव शभकारी उठून माळाकडे शनघाले. 



 
पाऱ्याला त्याच्या चार लेकींनी धरलां  होतां. हातात काठी घेऊन पराभतू पाऱ्या एक एक पाऊल 

टाकीत होता. दर पावलागशणक यांकूला शिवी देत होता. तो कण्हत होता. कसा तरी चालत होता. त्याच्या 
दोन बायकाही रडत रडत यांकूला शिव्या देत होत्या. बाळया डोंबारी, सैदू दरविेी हे त्या माळावरचे िहाणे 
पाऱ्याला व त्याच्या कुटुांबाला िाांत करीत होते. ते सवव गावाबाहेर पडून वतेाळाच्या वडाजवळ येताच 
एकाएकी पाऱ्या खुलला. उभा राशहला. दातओठ खात म्हणाला, “लेका माकडांवाल्या, आज त्वाां मला 
हाग्या मार शदलास. पण याद राख, मी सूड घेणार हाय. तुझां वाटोळां करीन तरच मी एका बापाचा, न्हाय 
तर हजार बापाचा व्हयीन!” 
 

हे ऐकून यांकूही पेटला. म्हणाला. “पाऱ्या, तू कवा बी ये. माझी तयारी हाय. माझी काठी तयार 
हाय. तुला ठार मारूनच मीबी मरणार हाय.” 
 

पुनः वातावरण तांग झालां . बाळया-सैदू मध्ये पडले. दोघाांनी त्याांना आवरलां . पुनः भडकणारी 
हाणामारी त्याांनी रोखून धरली. 
 

त्या शदवसापासून पाऱ्या वडेावला. यांकूवर सूड घेण्यासाठी चरिडू लागला. तो रोज पोटभर दारू 
पीत होता, उठता बसता यांकूला शिव्या देत होता, आशण रोज सकाळी साणेवर कुऱ्हाडीला धार लावीत 
होता. 
 

सैदू, बाळया याांच्यामािव त यांकूला साांगाव ेदेत होता. “बेटा हुिार अस. एका शदविी तुझी खाांडोळी 
करीन – तरच मी पाऱ्या! मी तुझी पोरगी पळवीन, शतला मुांबईला नेऊन शवकीन, कसबीण करीन, काय 
वाटांल ते करीन. पण तुझा सत्यानाि करीन.” 
 
 

२ 
 
यांकू आशण पाऱ्या डवरी याांना मारामारीत झालेल्या जखमा भरून आल्या तरी भतुाच्या माळावरचां वातावरण 
तसांच धगधगत होतां. 
 

यांकू आशण पाऱ्या एकमेकाांवर झडप घेण्यासाठी टपून बसले होते. सारखे गुरगुरत होते, गरजत 
होते, शन सांधीची वाट पहात होते. समोरासमोर आलेल्या वाघाप्रमाणे ते रोज पशवत्रा बदलून वार 
करण्यासाठी सज्ज होते. 
 

सवव गारुडी पाऱ्याच्या िळीत एक झाले होते, तर सवव माकडांवाले यांकूच्या मागां उभे होते. िक्त 
शठणगी पडण्याचाच अवकाि होता. 
 

बाळया डोंबारी आशण सैदू दरविेी रक्तपात टाळण्याची शिकस्त करीत होते. मारामारी शनशित 
पेटणार आशण दोन हत्तींच्या झुांजीत आपला चुराडा उडणार या भीतीनां ती वस्ती थरथरत होती. 
 



या कलागतीत यांकूला सुख नव्हतां. कलागत व्हायला नको होती. आपण पाऱ्यावर हात टाकून 
वैराची आग शवनाकारण पदरी बाांधली, आपलां च चुकलां  असां त्याला वाटत होतां. पाऱ्या डोकेशिरू आहे. 
गावोगावचे टगे, मारके त्याच्या ओळखीचे आहेत. चोर, खुनी, दरोडेखोर त्याच्या घरी येतात. तो एखादे 
शदविी आपला घात करील, आपल्यावर मारेकरी घालील, कुणाला तरी साांगून दुगाला पळवील, आपल्या 
अब्रवूर घाला घालील. आपण काय कारणार?... 
 

गेल्या आषाढात कािी मेली. शतनां जीव सोडताना दुगाला जपा म्हणून साांशगतलां  होतां. प्राण 
सोडताना दुगाकडे ती एकटक पहात होती. शतच्या डोळयात लचता शदसत होती. बायाांनी शतचा िवेटचा 
मळवट भरला शन शतरडीवर घातलां , तरी ती दुगाकडेच पहात असावी असां वाटत होतां. जर पाऱ्यानां दुगाला 
पळवलां  तर कािीचा आत्मा काय म्हणेल? लोक काय म्हणतील? अब्र ूजाईल, दुगा जाईल, शन कािीचा 
आत्मा आपणाला िाप देईल... 
 

आपण उगीच पाऱ्यािी वैर केलां . वैरापोटी वाईटच पदरी पडतां. पण त्यात आपलां  तरी काय 
चुकलां?... पाऱ्या डाांबीस आहे. त्याला अक्कल, काळीज, माणुसकी काहीच नाही. आपण त्याचां ते कुत्रां 
मारलां , पण ते तर शपसाळलेलां  होतां. 
 

जाऊ दे. जे व्हायचां ते होऊ दे. आता घाबरून चालणार नाही. येईल त्या प्रसांगाला तोंड देणां भाग 
आहे. 
 

यांकू शवचाराांच्या वावटळीत शगरक्या घेत होता. रोज भीक मागण्याकशरता जाताना दुगाला बरोबर 
घेऊन जात होता. दुगाला, गांग्याला घेऊन तो दारोदार शिरत होता. खाांद्यावर दुगा, शतच्या खाांद्यावर 
गांग्या, हातात काठी, असा यांकूचा तो अवतार पाहून लोकाांना त्याची दया येई. ते दुगाचां शन गांग्याचां कौतूक 
करत, हसत. आया-बाया साव साांधणीतून लोणचां, चटणी, भाकरी आणनू दुगाला देत, आशण यांकूच्या 
पोटाची सोय होई. 
 

एकदा शदवसाबरोबर यांकू घरी आला होता. भाकरी खाऊन दातात काटूक घालून दात टोकरीत 
दारात बसला होता. 
 

पलीकडे गारुड्याांच्या पालात गडबड सुरू होती. पोरां पुांगी वाजवीत होती. बाळया डोंबारी आपला 
ककव ि आवाज चढवनू ‘अत्तराचा िाया माझ्यासाठी आणा राया’ ही ओळ घोळीत होता. 
 

डवऱ्याच्या पालाकडे पाऱ्याचा आवाज चढत होता. गोसावी शदवसभर भीक मागून आले होते. 
येताना त्याांनी वाटेश्वराच्या बागेत जाऊन एक वानर मारून आणलां  होतां. त्याांचां ते वानर चुलीवर शिजत 
होतां. 
 

कुत्री, माणसां, पोरां याांनी ती वस्ती दणाणून सोडली होती. सववत्र चुली पेटल्या होत्या. धूर वर चढत 
होता. शजकडून शतकडून शभकारी येत होते. आल्या आल्या आपल्या पोराबाळाांना भेटत होते. 
 



थोड्या वळेनां बाळया डोंबाऱ्यानां ‘अत्तराचा िाया’ थाांबवला आशण तो यांकूकडे आला. हळूच त्याच्या 
िजेारी बसत म्हणाला, 
 

“यांकू, आता या माळावर राम उरला न्हाय. पाऱ्यानां सारी डाळ नासली. त्यो खांडीच्या वरणात 
मुतणारा माणसू हाय. तुझी कलागत झाल्यापासनां येडा झालाय. मुलखाची माणसां जोडतोय.” 
 

“म्हांजी कोण? –” यांकूनां चमकून शवचारलां , आशण बाळया म्हणाला, “काळगावचे गल्या आशण 
बल्या हे जबरां गडी त्येनां मतैर जोडल्याती. ते दोघां एका तेल्याचा खून करून आज दोन वरसां ह्ाच माळावर 
िरारी हायती. पाऱ्यानां त्येस्नी दारू पाजून मतैर जोडून तुझ्यावर घाला घालायचा इचार केलाय. राती 
गल्या शन बल्या आपली माणसां घेऊन पाऱ्याकडे आले व्हते. पाऱ्यानां त्येस्नी पोटभर दारू पाजली, अांडी 
चारली आशण तुझी कागाळी साांशगतली. ते तुझ्यावर रागावलां  हायती.” 
 

“पर म्या काय केलांय त्येंचां?” यांकू वैतागून म्हणाला, “मी गरीब हाय–” 
 

“मग हतां कोण समरत हाय?” बाळया म्हणाला, “आम्ही सारां गरीब हाय. पण पाऱ्या गरीब नव्हां. 
तुला ठार मारण्यासाठी त्यानां बल्या शन गल्या हे दोघां मतैर जोडलां य. तू सावध अस. त्येनां आपल्या दोन 
तरण्या पोरी म्होरां करून हे बळ उभां केलां य. त्या पोरी साांगतील तसां हे दोन वाघ करणार. खून कर 
म्हणताच खून करणार. तू आपला जीव वाचव.” 
 

“बरां, पर मी कसां करू? –” यांकूनां शवचारलां , आशण बाळया दबक्या आवाजात म्हणाला, “आज 
राती बल्या आशण गल्या आपली माणसां घेऊन येणार हायती. पाऱ्यानां एक डबा तयार ठेवलाय. पोरी 
हाईतच शदमतीला. शिवाय मला तमािाची सुपारी शदशलया. तमािा सांपला की ते सारे तुझ्यावर चढाई 
करणार हायती. हे सारां मला पाऱ्यानांच साांशगतलांय. तू सावध अस.” 
 

यांकू कावराबावरा झाला. त्यानां सववत्र पाशहलां . झाांजड पडली होती. काहीच शदसत नव्हतां. 
पालापढुां पेटलेल्या चुली शवझत होत्या. गलका कमी झाला होता. कुत्री खुरमुांडी घालून बसत होती. गाढवां 
शनवाांत उभी होती. काळोख मी म्हणत होता. गावात तुरळक माणसां बोलत होती. सवव काही हळूहळू िाांत 
होत होतां. वातावरण भेसूर बनत होतां. 
 

माळ िाांत झाला. तरी गोसाव्याच्या पालाांकडे गडबड सुरू होती. त्याांचा वानर अजून शिजत होता. 
त्याला पोटात घालून गोसावी अांग टाकणार होते. 
 

आज रात्री गल्या शन बल्या माणसां घेऊन येणार या भीतीनां यांकुचां काळीज िुटत होतां. ते दोन खुनी 
दारू शपऊन पाचपन्नास लोक घेऊन आपल्यावर चालून आले तर आपला शनभाव लागणार नाही. आपण 
लढून लढून शकती लढणार? लगेच आपण धुळीला शमळू. माणसां मारणां आपलां  काम नव्हां. ते गल्या, बल्या 
या डाकूां चां काम. त्याांना सराव आहे. ते मला ठार मारतील. मी मारला गेलो की पाऱ्याला आनांद होईल. पण 
मग दुगाचां काय? शतला कोण सांभाळणार? ती किी जगणार? भयांकर वाईट होईल. असा प्रसांग वैऱ्यावरही 
नको. 
 



यांकूला काही सुचेना. तो बाळयाला म्हणाला, “बाळू, मला काय सुचांना. आता मी काय करू तेवढां 
साांग.” 
 

“तू माझां ऐक–” बाळया म्हणाला, “तू दुगाला माझ्या पालात शनजव आशण काठी घेऊन 
यताळबाच्या वडाखाली जाऊन बस. वकूत बाका हाय. त्येला बगल दे. चल–” 
 

“खरां हाय तुझां.” यांकू चटकन उठला. तोच बाळयाची धाकटी पोरगी गुल्ली घाबऱ्या घाबऱ्या पळत 
येऊन हुांदके देत म्हणाली, 
 

“ए बापा, आरे बसलास काय? चल, आपली थोरली भकुाळी टुांगली.” 
 

तसा बाळया शखन्न झाला. तो दुःखी सुरात िाांतपणे म्हणाला, “यांकू, आज वांगाळ झालां . माझी 
म्हातारी गाढव मेली. शतचा पायगुण लई चाांगला होता. ती माझ्या दावणीत आली शन मग माझी दावण 
भरली. बारा गाढवाांचा मी मालक झालो. ती माझी देवावाणी गाढव मला सोडून गेली.” 
 

यांकू काहीच बोलला नाही. मुकाट्यानां दोघेही गाढव पडलां  होतां शतथां गेले. यांकूनां गाढवाचे चारी 
पाय एकत्र बाांधले आशण शभस्त्यानां खाांद्याला पखाल लावावी तसां ते गाढव खाांद्याला लावनू वतेाळाच्या 
वडापुढील पडक्या जागेत नेऊन टाकलां . 
 

परत येताच त्यानां घाई केली. दुगाला उचलून बाळयाच्या पालात आणनू झोपवली. शतच्या उिाला 
गांग्याला बाांधलां , शन काठी घेऊन तो त्या वटवृक्षाच्या ओलसावलीत जाऊन बसला. 
 

सववत्र िाांतता होती. माळावरचां वातावरण मुकां  झालां  होतां. तो अिाट माळ यांकूला भयाण भासू 
लागला. 
 

एकाएकी िाांतता भांगली. कुत्री एकदम उठून भुांकू लागली. माणसां धडपडून उठली, बावरली. पण 
नाथा पाटील आलेला पाहून शनभवय झाली. बाहेर येऊन उभी राशहली. 
 

आज शदवस बुडताना शभकाऱ्याांनी देवाच्या बागेत शिरून वानर मारला. महापाप केलां . वानर म्हणजे 
मारुतीच्या अवतार शन त्या मारुतीला मारून खाणारे हे शभकारी राक्षस आहेत. त्याांना शिक्षा झाली पाशहजे, 
अिी गावातील भाशवकाांनी पाटलाकडे जोरदार तक्रार केली होती. आशण त्याांचां समाधान करण्यासाठी 
गल्या शन बल्याच्या पाळतीवर शनघालेला नाथा पाटील खाांद्याला बांदूक लावनू शन पन्नास गडी बरोबर घेऊन 
मुद्दाम माळावर आला होता. पाटलाच्या लोकाांनी गोसाव्याांची पालां  वढेली. गोसावी अपराध्याप्रमाणां ओळीनां 
उभे राशहले. त्या सवांवर करडी नजर रोखून पाटील म्हणाला, “हां, सरळ बोला, तुम्ही कोण लोक?” 
 

“आम्ही गोसावी, सरकार.” 
 

“कुणाची भगती करता?” 
 



“आम्ही राम भगत हाय, मालक.” 
 

“राम कोण?” 
 

“राम, दसरथी राम.” 
 

“मारुती रामाचा कोण?” 
 

“त्यो पण राम भगत, धनी.” 
 

“वानेर, मारुतीचां कोण?” पाटलाचा आवाज एकदम चढला. गोसावी दचकले. एक म्हातारा 
गोसावी पडक्या सुरात म्हणाला, “वानेर मारुतीचा अवतार, सरकार.” 
 

“मग त्या मारुतीला कापून खाणारी तुम्ही माणसां की रावणाची औलाद? बोला.” पाटलानां ‘बोला’ 
या िब्दावर जोर शदला. तिी ऐकत उभी असलेली माणसां पाांगली. कोणी काहीच उत्तर देईना म्हणून 
पाटील भडकला. दोन पावलां  पुढां सरकून म्हणाला, “बोला की.” 
 

“स–र–का–र!” एक गोसावी कण्हत म्हणाला, 
 

“वानेर खायाचा आम्हास्नी रामानांच वर शदलाय. म्हणून आम्ही वानर खातो.” 
 

“कसला वर शदलाय?” पाटील वैतागून म्हणाला, “काय वर शदलाय तुमास्नी रामानां? मारुतीला 
कापून खावा म्हणणारा त्यो राम कुठाय? आणा पुढे.” 
 

“मािी करा सरकार.” म्हातारा गोसावी पुढां आला. त्याच्या अांगावर लचधी नव्हती. त्याची हाडां 
लुकलुकत होती. त्याच्या भवुया शपकल्या होत्या. त्याच्या डोकीचे िुभ्र केस भरुभरुत होते. तो आपल्या 
पोटावर मारून घेत म्हणाला, “हे पोट ऐकत न्हाय. आम्हास्नी वानेर खा म्हणून वर देणारा राम म्हांजी हे 
पोट. हे भरत न्हाय. आज गुन्हा घडला खरा, पण पोटासाठी.” 
 

“काय करावां तुमास्नी?” पाटील िाांत होत म्हणाला, “आरां, तुम्ही मानसावानी मानसां असून काय 
बी मारताय. काय बी करताय. वानेर, मुांगसां, माकडां, माांजरां, कोल्ही, खारुट्या, जे शमळेल ते मारून 
खाताय आशण वर देवाचा हवाला देऊन देवाला सुळावर देताय.” 
 

“मान हजर हाय.” असां म्हणून म्हाताऱ्यानां पाटलापुढां गुडघे टेकले, मान वाकवली, शन म्हणाला, 
“ऐांिी वरसां असाच जगतोय. शमळेल ते खाऊन शदवस रेटतोय. आमचां जगणां शन मरणां आमास्नीच ठावां. ते 
इतरास्नी उमजणार न्हाय. शिरत शिरत जगणां भारी कठीण असतां. माझी पाच पोरां कती व्हवनू काय बी 
खाऊन मरून गेली.” 
 



हे ऐकून पाटील दुःखी झाला. म्हणाला. “गोसाव्या, तुझां खरां हाय. पण पचांल ते खावां, शन साजेल 
ते ल्यावां, असा वडलाांचा बोल हाय. मी परत शनघालो. पर परत देवाच्या बागेत शिरून वानेर मारू नका.” 
 

सवव गोसाव्याांनी हात जोडले, आशण नाथा पाटील आपली माणसां घेऊन गावाकडे गेला. माळ िाांत 
झाला. गोसाव्याांनी आपली शिकार पोटभर खाल्ली. 
 

माळावरची वस्ती थांडगार पडली होती. माणसां घोरत होती. सववत्र शनःिब्दता नाांदत होती. त्या 
भयाण माळावर माणसाांचां अस्स्तत्व जाणवत नव्हतां. सवव काही त्या भयाण अांधारानां शगळून घेतलां  होतां. 
िक्त एकच आशण तोही मानवाांच्या घोरण्याचा आवाज ऐकू येत होता. त्याांच्या तोंडाची मचमच ऐकू येत 
होती. काही पालात कोणी चाळवत होते. कुठां कोण बरळत होते. शदवसभर जे बोलले होते ते ते रात्री झोपेत 
बोलत होते. उद्या किी भीक मागायची याचा शवचार करून झोपलेले झोपेत तोच शवचार घोळीत होते. ते 
सवव आपली दुःखां, आपल्या सवव शववांचना शवसरून झोपले होते. त्याांची दुःखां त्याांच्यापासून काही वळे दूर 
झाली होती. 
 

आकाि काळवांडलां  होतां. चाांदण्या मशलन झाल्या होत्या. त्या शजवावर उदार होऊन किा तरी 
लुकलुकत होत्या. वतेाळाच्या देवस्थानाजवळच्या त्या वटवृक्षावर घुबडां घुमत होती. 
 

त्या वटवृक्षाच्या सावलीत यांकू आपली काठी पोटािी धरून बसला होता. त्याची नजर त्या 
माळावर सारखी तळपत होती. गल्या शन बल्या ही दोन भयांकर माणसां त्या जांगलातून शनघून वस्तीवर किी 
येतात हे पाहण्यासाठी तो उत्सुक झाला होता. त्याची तीक्ष्ण नजर त्या भयानां अांधाराचा ठाव घेत होती. 
त्यानां कान टवकारले होते. खुस् होताच तो चमकून उठत होता. काठी सावरून बसत होता. 
 

मध्याह्न रात्र उलटली आशण डवऱ्याांच्या पालाकडे गडबड उडाली. पाऱ्याची कुत्री भुांकू लागली, 
तसा पाऱ्या बाहेर आला. त्यानां हाड् हाड् करून कुत्रयाांना िाांत केलां . एक राकेलाचा शदवा दारात धूर ओकू 
लागला. नांतर एक शदवटी ढणढण ू लागली. शतचा कापरा प्रकाि त्या जीणव पालावर थरथरू लागला. 
गल्या-बल्या येऊन पोचले होते. पाऱ्यानां गल्या शन बल्या याांना मुजरा केला. घोंगडां अांथरलां . दोघेही 
घोंगड्यावर ऐसपैस बसले. त्याांची माणसां पाांगून बसली. 
 

गल्या शन बल्या याांची नुकतीच पांचशविी उलटली होती. कोवळ पोरां पण सरकारी दहितीनां शन 
जांगलात वावरून त्याांचे चेहरे कू्रर झाले होते. मनां बेडर झाली होती. त्याांना जगण्यामरण्याची मुळीच पवा 
वाटत नव्हती. ते शदवसा स्वतःला दडवीत होते, शन रात्री राजासारखे शमरवत होते. रात्री त्याांच्या अांगवळणी 
पडल्या होत्या. भीती त्याांना भेडसावीत नव्हती. त्याांनी इरसाल गुन्हेगार, खुनी याांना जवळ करून त्याांची 
कटून मरणारी एक िौजच उभी केली होती. ते सवव बेदरकार जीवन जगत होते. त्याांना उद्याची शिकीर 
नव्हती. गल्या शन बल्या याांची टोळी म्हणजे एक मृत्युदलच त्या खोऱ्यात वावरत होतां. 
 

पाऱ्यानां डाव साधला होता. गल्या-बल्या या दोन झुांजार माणसाांिी सांबांध जोडला होता. आता ते 
दोन भयांकर मारेकरी यांकूचा खून करायला तयार झाले होते. पाऱ्या त्या दोघाांना यांकूवर लोटून मोकळा 
होणार होता. सूड घेऊन िाांत होणार होता. िक्त सूडासाठी तो वडेा झाला होता. यांकूच्या घातासाठी तो 
वडेावला होता. त्यासाठी त्यानां आपली अब्र ूपणाला लावली होती. 



 
शदवटीचा शहल्लाळ डगमगत होता. प्रकािानां मदैान उजळलां  होतां. पाऱ्यानां जाऊन बाळयाला 

उठवला. कण्हत, कुां थत बाळया उठला. दोन्ही पोरींना तयार व्हायला साांगनू मदैानात आला. 
 

बाळयानां ऐटबाज लहरी पटका बाांधला. ढोलकां  घेतलां . सूर सुरकां डी घेऊ लागले. ढोलकी-
पेटीच्या सुरानां माळ जागा झाला. 

 
शभकारी जागे झाले. शबचकून दूर बसले. आज तमािा पहायला शमळणार याचा त्याांना आनांद झाला 

होता. 
 

पाऱ्याच्या पोरींनी जादू केली. दारूचे कप िडात शिरवले. माणसां तरव झाली. मूळची बेडर माणसां 
दारूनां बेबांद झाली. त्याांची नाकां  िें दारली. डोळे तारवटले. 
 

ढोलकां  वाजू लागलां . बाळयाच्या जुन्या ऑरगननां माळ भारून टाकला. दोन तरण्या पोरी घुांगरां 
बाांधून नाच ूलागताच माळावर एक अप्रशतम सांगीत अवतीणव झालां . तारुण्य, रूप, कां ठ शन कला याांचा सांगम 
होऊन शतथां नवी दुशनया शनमाण झाली. माणसां शनभान होऊन कानात प्राण आणून शन डोळयाांचे पदर 
पसरून ते सूर कानात साठव ूलागली. बाळयाच्या ढोलक्याच्या ठेक्यानां त्या ओसाड माळाचां हृदय भरून 
आलां . नूपुराांच्या झणझणाटानां शन सांगीताच्या लहरीनां माळ दुमदुमला. 
 

भीक मागनू, शिकार करून, कष्ट करून, शमळेल ते खाऊन, अांधारात शनपशचत पडणारी दशरद्री 
माणसां मिालीच्या प्रकािात तल्लीन झाली होती. त्याांचा आत्मा सांतुष्ट होत होता. 
 

यांकू त्या वटवृक्षाखाली बसून हे सवव पहात होता. बाळया रांगात आला होता. त्याच्या दोन्ही पोरी 
ढोलकीच्या ठेक्यावर शगरक्या मारीत होत्या. ‘लाजाळू मी नार माझा हात सोडा राया...’ ही लावणी घुमत 
होती. ढोलाच्या ठेक्यानां, गोड कां ठानां, पायातील नूपुराांनी शतथां सप्तसुराांचां इांद्रधनुष्ट्यच शनमाण केलां  होतां. 
 

बल्या शन गल्या दारूच्या निनेां बेबांद झाले होते. पाऱ्याच्या पोरी वरचेवर त्याांना दारू देऊन त्याांची 
धुांदी उतरू देत नव्हत्या. पाऱ्या यांकूच्या खोपटाकडे आशण गल्या-बल्याकडे आलटून पालटून पहात होता. 
 

“चल, तमािा पुरां–” बल्या एकाएकी ओरडला. आशण माणसां दुचमटली. बाळया आपलां  ढोलकां  
काखोटीला मारून मागां सरकला. त्याच्या पोरी नूपुराांचे पाय आपटीत पालाकडे पळाल्या. हैराण झालेली 
माणसां लचध्या सावरीत पालात शिरली. आशण बल्या ओरडला, “यांक्याला भाईर काढा आशण रानात घेऊन 
चला. उठा.” 
 

तिी ती शनदवय माणसां यांकुच्या पालाकडे धावली. त्याांनी पाल वढेलां . मिालीच्या प्रकािात यांकूचा 
िोध केला. पण यांकू सापडला नाही, तसां बल्याला येऊन साांशगतलां , “यांकू िरारी!” 
 



यांकू पळून गेल्याचां कळताच पाऱ्या शनराि झाला. तो पागल झाला. आपला वैरी िरारी झाल्याचां 
दुःख त्याला आवरेना. तो खवळला. कुऱ्हाड घेऊन यांकूच्या पालाकडे धावला. डोळे झाकून घाव घालू 
लागला. पाल उध्वस्त करूनच तो िाांत झाला. 
 

“आज गेला, उद्या सापडांल. पाण्यात बुडाला तरी आम्ही त्याला सोडणार न्हाय. त्याची गदवन 
मारूनच दम घेऊ.” असां पाऱ्याला साांगनू गल्या-बल्या जांगलाकडे गेले. 
 

पाऱ्याला आनांद झाला. “आजचा घाव चुकला, उद्या चुकणार न्हाय. माझा वैरी मला शभऊन 
पळाला. माझा जय झाला.” असां म्हणून तो हातात कुऱ्हाड घेऊन नाच ूलागला. 
 

सकाळ झाली. समोरच्या डोंगरावर सूयव आला. पाऱ्या जागा झाला. त्यानां प्रथम यांकूच्या पालाकडे 
पाशहलां , तसा त्याला धक्काच बसला. तो बराच वळे तसाच पालाकडे पाहत राशहला. यांकूचां पाल जसांच्या 
तसां उभां होतां. दुगा दारात बसून भाकरी खात होती. गांग्या उड्या मारीत होता. इतक्यात यांकू आांघोळ 
करून घागर भरून आला. त्यानां पूजा केली. दुगाला उचलून खाांद्यावर घेतलां . चटकन गांग्या दुगाच्या 
खाांद्यावर जाऊन बसला. यांकूनां कुऱ्हाड घेतली, आशण तो गावाकडे शनघाला. 
 

तो सवव प्रकार पाहून पाऱ्याचा आत्मा चरिडला. धडधडून पेटला. त्यानां धडपडून उठत पोरींना 
साांशगतलां , “बघा, बघा, त्यो माझा वैरी आता कुऱ्हाड घेऊन तयार झालाय. माझ्या छातीवर नाचतोय. त्यो 
िरारी झाला न्हाय. त्यानां मागां सरून घाव चुकवला. आताच तुम्ही रानात जावा. गल्या शन बल्या हेंची गाठ 
घ्या. साांगा की, माकडांवाला परत आला. कुऱ्हाड घेऊन लहडतोय. आजच रात्री तुम्ही परत या.” 
 
 

३ 
 
सूयव कासराभर वर आला होता. त्याच्या शकरणाांनी माळावरची कुसळां झळझळत होती. 
 

गाव आशण माळ याांमध्ये वतेाळाचां देऊळ उभां होतां. मोठमोठे दगड ओळीनां उभे होते. त्याांच्यापुढां 
नारळाच्या कवचाांचा ढीग पडला होता. एका प्रचांड वटवृक्षानां त्या देवस्थानावर सावली धरली होती. 
 

देवळाच्या डाव्या बाजूला दोन झुडपां जवळजवळ उभी होती. त्या झुडपाांपासून जवळच बाळया 
डोंबाऱ्याचां मेलेलां  गाढव पडलां  होतां. ते लाकडासारखां ताठलां  होतां. त्याच्या पोटाचा नगारा झाला होता. 
चार कावळे त्या गाढवावर धडपडत होते. परांतु त्याचां दडदडीत चामडां त्या कावळयाांना तुटत नव्हतां. 
 

दहाबारा शगधाडां गाढवापासून िटकून उभी होती. ती वरचेवर आकािात पहात होती. मग 
उगीचच आपले पांख झटकून सािसूि करीत होती. काही शगधाडां िाांतपणां गाढवाचा देह पहात होती – 
आशण पुनः पुनः आकािात पाहून चीत्कारत होती. ती कुणाची तरी आतुर होऊन वाट पहात होती. 
 



जवळच्या त्या झुडपात शभकाऱ्याांची चार पोरां दबा धरून बसली होती. त्याांनी त्या मृत गाढवाच्या 
िपेटीखाली िास लावला होता. िासाची दोरी गाढवाच्या एका पायाला बाांधली होती. ती पोरां गांभीर 
होऊन आकािात पहात होती. 
 

नाथा पाटील राधानगरीला लेकीकडे शनघाला होता. त्याची मुलगी राधानगरीत रांगराव पाटलाला 
शदली होती. जावई रांगराव हुांडा शदला नाही म्हणून भडकला होता. त्या हूड पोराला चार गोष्टी साांगनू 
मागावर आणावा या हेतूनां आज नाथा पाटील सकाळीच घराबाहेर पडला होता. तो वतेाळाच्या देवळाजवळ 
येताच ती चार पोरां पाहून तो गपकन थाांबला. पोरां काय करताहेत हे त्याला कळेना. ही पोरां कावळे धरणार 
का शगधाडाांची शिकार करणार, हे पाहण्यासाठी तो त्या वटवृक्षाच्या आड उभा राशहला. 
 

माळावरचे शभकारी म्हणजे काळगावला एक पीडाच होऊन बसली होती. त्याांचां वागणां, करणां, 
शिकार, काहीही खाणां, हत्या करणां हे गावातील लोकाांना पसांत नव्हतां. पांढरीचा वारकरी नाना नाांगरा, 
नुकतीच कािीयात्रा करून आलेली कुलकण्याची यमूताई, जैन धमाचा पाईक अण्णा डरके ही भाशवक 
माणसां पाटलावरच शबथरली होती. बाळकू जोिी तर पाटलाला शियादीची धमकीच देत होता. पाटील 
अडशकवयात सापडला होता. आज ही शभकाऱ्याांची पोरां कसला पराक्रम करणार हे पाहण्यासाठी तो त्या 
वटवृक्षाआड उभा होता. 
 

पाटील पोराांकडे पाहत होता आशण पोरां आकािाकडे पाहत होती. ती गुडघे पोटािी धरून बारीक 
नजरेनां आकाि धुांडाळीत होती. मध्येच ती गपकन त्या गाढवाकडे पाहत होती. परत त्याांच्या नजरा 
गगनाला गवसणी घालीत होत्या. 
 

एकाएकी पोरां बावरली. त्याांनी अशधकच दडी मारली. ती मुरून एकमेकाांकडे पाहून हसली. कावळे 
उठून दूर झाले. शगधाडाांनी जागीच पांखाांची िडिड करून दोन पावलां  माघार घेतली. लकशचत सरकून 
त्याांनी आकािात पाशहलां . 
 

मग नाथा पाटीलही गगनात पाहू लागला. एक काळा शठपका अशत वगेानां जशमनीकडे येत होता. 
त्याची गती सारखी वाढत होती, शन त्याचबरोबर त्याचा आकारही वाढत होता. तो डाग तीरासारखा खाली 
येत होता. त्याला पाहून ती पोरां सारखी मुरत होती, दडत होती. हरकली होती, हसत होती. त्याांना आनांद 
झाला होता. ती एकमेकाांना शडवचत होती. 
 

तो डाग क्षणाक्षणानां खाली येत होता, तसतसा त्याचा आकारही वाढत होता. आकािातून दगड 
िेकावा तसा तो धरणीकडे येत होता. हा काय प्रकार आहे या शवचारानां नाथा पाटील आतुर झाला. त्यानां 
पागोटां काढून काखेत घेतलाां शन आ वासून तो आकािात पाहत राशहला. 
 

थोड्या वळेानां करकराट ऐकू येऊ लागला; आशण मग एक प्रचांड शगधाड त्या गाढवाजवळ येऊन 
उतरला. आपले पांख अांगािी आवळून तो खाली येताच कावळे पांख पसरून दूर पळाले. शगधाडाांनी त्याला 
नमस्कार केला. मग तो गीध डुलत डुलत पुढां गेला. त्यानां गाढवाला पाहून घेतलां . तो रक्तासारखा लाल 
शदसत होता. त्याच्या खाांद्यापासून चोचीपयंत त्याला पांख नव्हते. तो एखाद्या जाकीट चढशवलेल्या 
श्रीमांतासारखा शदसत होता. तो नाचत नाचत पुढां गेला. त्यानां ते गाढव शनरखून पाशहलां  आशण एक ललकार 



ठोकली. त्याबरोबर इतर शगधाडाांना आनांद झाला. त्याांनी पांखाांची िडिड करून आपला आनांद व्यक्त 
केला. 
 

मग तो नवा राजगीध पुढां सरकला. त्यानां चौिेर नजर शिरवली. गाढवाच्या मागे जाऊन त्यानां 
पुनः सववत्र पाशहलां . आशण गपकन गाढवाच्या िपेटीखाली आपली पल्लेदार चोच खुपसली. तो खाांद्यापयंत 
गाढवात शिरला. पुनः परत मागे सरकला. तसे इतर गीध पुढां झाले. पण त्याच वळेी तो लाल रांगाचा 
राजगीध सांकटात सापडला. त्याची मान बाहेर येताना पोराांनी लावलेल्या िासात पूणव अडकली होती. त्या 
शगधाडानां जोराचा शहसका शदला. परांतु त्याची मान िासात अशधकच गुांतली. तसा तो प्रचांड राजगीध 
धडपडू लागला. केशवलवाणा चीत्कारू लागला. 
 

त्यासरिी ती चार पोरां धावली. त्याांनी काठीनां त्या राजगीधाचा चुराडा केला. बघता बघता त्याला 
झोडपून ठार केला, शन त्याचा मृत देह घेऊन ती हसत शखदळत ओढ्यात उतरून माळाकडे पळाली. 
 

तो प्रकार पाहून नाथा पाटील चशकत झाला. जो प्राणी नजरेला सापडत नाही, त्याला शजता मारून 
ही पोरां पळाली, याचांच त्याला नवल वाटलां . त्या शभकारी पोराांनी कुठां िास लावला शन तो आकािात 
राहणारा प्राणी कसा येऊन त्या िासात अडकला? ‘जावां त्याच्या वांिा तेव्हा कळे’ ही तुकारामाची ओळ 
आठवनू तो शवचारमग्न होऊन पाहतच राशहला. 
 

“राम राम पाटील–” यांकूनां रामराम केला. पाटील भानावर आला. त्यानां वळून यांकूकडे पाशहलां . 
यांकूच्या खाांद्यावर दुगा होती. दुगाच्या खाांद्यावर गांग्या ऐटीत बसला होता. आशण हातात िरिी कुऱ्हाड 
घेऊन यांकू पाटलापुढां उभा होता. 
 

नाथा पाटील यांकूला पाहून हसला. म्हणाला, “ही उतरांड घेऊन कुठां शनघालास?” 
 

“पोट न्हील शतकडां.” यांकू शखन्न सुरात म्हणाला. “पर धनी, माझां मराण लाांब न्हाय. ते मला 
हुडकीत शिरतांय. राती म्या मरणाला बगल शदली म्हणून आज आपली भेट झाली. न्हाय तर...” 
 

“मला समजलां  न्हाय. यांकू, नीट साांग.” पाटील चमकून म्हणाला, “मी पाटील हाय मला कळू दे. 
ही काय भानगड हाय. कसलां  मराण...” 
 

“पाऱ्यानां माझ्यावर मारेकरी घातल्याती, सरकार.” 
 

यांकूनां सुस्कारा सोडला. 
 

“कुठलां  हायती त्ये?” पाटलानां शवचारलां . 
 

“तुमच्याच गावचां, त्या डोंगरातलां .” 
 

“कोण ते सरळ साांग...” 



 
“बल्या अन् गल्या.” यांकू उत्तरला. 

 
“कोण म्हणतां?” पाटील उद्गारला. ती दोन नावां ऐकून त्याचा चेहरा गांभीर झाला. 

 
यांकू िाांतपणे म्हणाला, “राती ते दोघां माळावर आले व्हते. पाऱ्यानां त्येस्नी दारू पाजली. बाळूचा 

तमािा झाला. मग त्येंनी माझ्या घरावर चाल केली. पाल मोडलां . मी पोरगी शन माकड बाळूकडे ठेवनू दडी 
मारली म्हणून वाचलो. न्हाय तर माझा राती खून झाला असता.” 
 

“आज राती ते परत येणार का?” पाटलानां शवचारलां . आशण यांकू म्हणाला, “आज नक्कीच ते येणार. 
ते वाघ हायती. त्यास्नी कुणाचां भ्या हाय?” 
 

“ठीक. नसू दे. आशण ते वाघ बी असू देत. ह्ा वाघाांची आजच शिकार करायची.” 
 

“तुम्ही कुठां शनघालाय?” यांकूनां शवचारलां  
 

“मी राधानगरीला जाणार व्हतो. मग आता न्हाय जात. आज गल्या-बल्याचा शनकाल लावनूच 
मोकळा व्हतो. चल.” 
 

पाटील मागां शिरून यांकूबरोबर गावाकडे चालू लागला. चालता चालता म्हणाला, “आज 
शदवसभर गावात ऱ्हा. साांजला माळावर जा. भाकरी खा. अांधार पडला की पोरगी शन हे माकड बाळयाकडे 
शठवनू तयार ऱ्हा. मी बी तयारी करतो. येऊ देत ते वाघ. मी बी हैराण झालोय. माझा बी जीव टाांगणीला 
लागलाय! काळजात सुई घेऊन मी शदवस काढतोय.” 
 

यांकूला धीर आला. त्याची लहमत दुणावली – आपण एकटे नसून आपल्याही मागां जबर बळ आहे 
याची जाणीव होऊन त्याच्या अांगातील अपार बळ जागां झालां . त्याचा आत्मा झुांजेला तयार झाला. त्यानां 
सहज आकािात शदवसाकडे पाशहलां . जण ूतो म्हणत होता, ‘बा सूयवनारायणा, तू लौकर मावळ. अांधार पडू 
दे. रात्र होऊ दे, आशण ते वैरी माळावर येऊ देत. मग तू उद्या उगव आशण बघ तो रक्तपात!’ 
 

शदवस मावळला होता. अांधाराच्या थराखाली ती माळावरची दुशनया झाकली होती. पालात 
जळणाऱ्या शदव्याांचा प्रकाि पालाांच्या लहानिा दारातून अांगणात आडवा पडला होता. काही पालाांपढुां चुली 
पेटल्या होत्या. वारा पळत येऊन चुलीतील जाळ बाहेर लोटीत होता. त्या जाळाच्या उजेडात ती पालां  उग्र 
शदसत होती. 
 

यांकू आपल्या दारात िाांत बसला होता. त्याला पाहून शकत्येक शभकाऱ्याांना धडकीच भरली होती. 
आज हा नाहक मरणार असां शकत्येकाांना वाटत होतां. शकत्येक शभकारी मनात हळहळत होते. यांकू आपली 
कुऱ्हाड माांडीवर घेऊन िजेाऱ्याांची हालचाल पाहत होता. पाऱ्याच्या पालात चोरटी हालचाल होत होती. 
पाऱ्या अांगणात बसला होता. त्याच्या हातातील कुऱ्हाड अधून मधून चमकत होती. 
 



पाऱ्याची थोरली लेक हातात ताांब्या घेऊन जवळच्या ओढ्यात गेली होती. ती पुष्ट्कळ उिीर झाला 
तरी परतली नव्हती. तेव्हा आपण घरी आहोत, ही खबर त्या पोरीनां डोंगरात नक्कीच पोचवली असणार. 
आता लौकरच गल्या शन बल्या येणार, अिी यांकूची खात्री झाली. परांतु आपणाला काही कळलेलां  नाही 
अिा आशवभावात तो शनवाांत बसला होता. 
 

यांकू अजून ही वस्ती सोडून दूर जात नाही म्हणून बाळया डोंबारी शचडला होता. सख्या, पक्या, 
बक्या हे माकडांवाले हादरून गेले होते. 
 

सैदू दरविेानां गाांजाची शचलीम भरली. नारळाच्या िेंडीचा नरम शवस्तव शचलमीत भरून दाबला. 
आपल्या वाघासारख्या लपजारलेल्या शमश्या चापून चोपून बसवीत देवाचां नाव घेतलां  शन मोठा आवाज 
काढून, “बाणी पर बाणी, तुझां भसु्काट मी ताणी. तिीच शिर गलथानावाणी, नाथ चल साथ, शखलाव 
दुधभात, मार दुस्मनकू लाथ, कालभरैव!” अिी पल्लेदार आरोळी ठोकून त्यानां जोरदार झुरका मारला. सवव 
धूर पोटात कोंडून, ठसकत बायकोला म्हणाला, “सकीना, आज रातकू यांक्या माकडांवाल्याचा नक्कीच 
मुडदा पडताय देख.” 
 

“क्या–?” सिाचां माांस राांधीत बसलेली सकीना गरवकन शिरून म्हणाली, “गरीब शबचारा यांक्या. 
उस्की शपछे ह्ो झुलटग माशटशमल्या पाऱ्या कायकू पडताय?” 
 

“उस्कू चरबी चढ्या.” सैदू पुनः झुरका मारून म्हणाला, “दारूका धांदा करताय. छोऱ्याांको म्होरां 
करके ऐता रायता वरपताय. शन कताय मैं बािा हाय. पर मैं कताय आता आपनेकू ह्ो माळ पुरां, सकाळी 
इधरसे हाटन्याका!” 
 

पूवेकडून चांद्र वर सरकला. अांधार शवतळला. काळोखात दडलेली सृष्टी पुनः आपलां  रूप धारण 
करून उभी राशहली. माळ उजाळला. माळावरची ती पालां  आकारली. 
 

चांद्रलबब वरवर सरकत होतां. रुपेरी रांग पालावर वषवत होता. चाांदण्याचा झगझगाट झाला होता. 
कोणी तरी त्या चाांदण्या घासून पुसून पुनः आपापल्या जागी बसवल्या आहेत असा भास होत होता. 
 

यांकू दारात तसाच बसला होता. आता गल्या, बल्या येणार, मग मोठी मारामारी होणार. त्यात 
कोण मरणार शन कोण जगणार – या शवचारानां त्याच्या मनाची अस्वस्थता सारखी वाढत होती. तो जागीच 
बसून दूरवर पाहत होता, कानोसा घेत होता. 
 

थोड्या वळेानां बाळया डोंबाऱ्याचा जावई गुलब्या आला. तो तुरकाटीसारखा झडझडीत होता. त्यानां 
िक्त लां गोटी लावली होती शन डोकीची हजामत घोटून केली होती. त्याच्या तुकतुकीत डोकीवर चांद्राचा 
प्रकाि चमकत होता. उन्हात ताांब्या चमचमावा तसां त्याचां डोकां  शदसत होतां. 
 

“का आलास गुलब्या?” यांकून शवचारलां . 
 

“बाळयानां बोशलवलां य.” गुलब्या म्हणाला. 



 
यांकूनां आपल्या पालात पाशहलां . दुगा घोरत होती. शतला गांग्या शबलगला होता. यांकूनां हळूच 

दुगाला उचलून पोटािी घेतली. मग गांग्याला बगलेत घेऊन तो बाळयाकडे गेला. एका कोपऱ्यात दुगाला 
झोपवनू म्हणाला, “काय हुकूम हाय बाळू?” 
 

“पाऱ्याची थोरली पोरगी डोंगरात गेलीया ती अजून आल्याली न्हाय.” बाळया गुडघ्यावर ठेका 
वाजवीत म्हणाला, “तू पालात थाांब ूनकां . मरिील. आजबी ते बोकां  परत येणार हायती. येताळबाकडां जा.” 
 

“येऊ दे.” यांकू उशद्वग्न होऊन म्हणाला. “पण बाळू, ही तरवार मानेवर घेऊन ह्ा माळावर आशण 
शकती शदवस ऱ्हाव ूमी?” 
 

“तू हतां ऱ्हाव ूनगां.” बाळू गांभीरपणे म्हणाला, “तू आजची रात किी तरी काढ शन सकाळी कासार 
खोऱ्यात जा. तुला जबर धोका हाय.” 
 

“पण कसा जाऊ?” पोरगी शन पाल कसां न्हेव?ू” यांकू भईु टोकरीत म्हणाला, “दोन गाढवां व्हती, 
ती बायकू मेली तवा इकून टाकली. दुगा माझ्याबरोबर शकती मजल मारणार? दमांल ती.” 
 

“मग असां कर.” बाळया म्हणाला, “मी तुला याक गाढव देतो. जा घेऊन शन म्होरल्या वसाला 
आपली गाठ पडली म्हांजी मला तू पैसे दे.” 
 

“मग काय देव पावला!” यांकूला आनांद झाला. यांकूला बाळया डोंबारी डोंगराएवढा शदसू लागाला. 
हा लां गोटी नेसून तमािा करणारा बाळया माणूस नसून देव आहे असां वाटून यांकूनां बाळयाचे पाय धरले. 
म्हणाला, “बाळू, मी सकाळी जाईन, पण आजची रात आणीबाणीची हाय. जगलो तर जाईन. पण मेलो तर 
माझ्या दुगाला जतन कर. माझ्यावर उपकाराांचा डोंगर रचून ठीव. मी हजार जन्म घीन शन तुझां उपकार 
िेडीन.” 
 

“काळजी करू नगां. वक्ताला पाठ दे –” बाळूनां यांकूच्या पाठीवर थाप मारली. मग यांकूनां दुगाला 
जागी केली. शतला पोटािी धरून पुनः थोपटून शनजवली. शतच्या गालाचा एक मुका घेतला. गांग्याच्या 
पाठीवरून हात शिरवनू कुऱ्हाड घेऊन तो बाहेर पडला. म्हणाला, “बाळू, मी जातो.” 
 

“जा, जवळ थाांबू नको.” बाळू हुांकारला आशण यांकू जलदीनां वतेाळाच्या देवळाजवळ येऊन 
वटवृक्षाच्या ओलसावलीत उभा राशहला. त्यानां दूरचा कानोसा घेऊन एक दीघव शनःश्वास टाकून ऊर 
शरकामा केला. चाांदण्याांच्या प्रकािात सवव माळ पाहून घेतला आशण मग गावाकडे पाशहलां . त्याला आनांद 
झाला. पांचवीस माणसां घेऊन नाथा पाटील येत होता. 
 

त्यानां कडेकोट तयारी केली होती. डोकीचां पागोटां घट्ट बाांधून कां बर बाांधली होती. डबर बॅरलची 
दुजरबी बांदूक त्यानां खाांद्याला लावनू गळयात काडतुसाांची माळ घातली होती. लढाईवर शनघालेल्या 
योद्धध्यासारखा तो सज्ज झाला होता. त्याच्यामागां गावची लहमतवान पोरां तयार होती. त्याांनीही हत्यारे 
घेतली होती. पांचवीस माणसाांत पाच बांदुका शदसत होत्या. कुऱ्हाडी लखलखत होत्या. बरचे शजभल्या 



चाटीत होते. यांकूला आनांद झाला. त्यानां पाटलाला मुजरा केला. नाथा पाटील हळूच म्हणाला, “काय 
खबर माळावरची?” 
 

“अजून सामसूम हाय.” यांकू म्हणाला, “पाऱ्याची थोरली पोरगी डोंगरात गेलीया, अजून आली 
न्हाय, तीबी आता येणार..” 
 

“येऊ देत.” नाथा पाटील बांदुकीच्या दस्त्यावर ठेका धरून म्हणाला, “चला, – आपली बी तयारी 
करा. दोन बांदुकी खाली ओढ्यात तयार शठवा. थोडी माणसां नाक्यावर उभी करा. आशण माऱ्याच्या जागांवर 
हत्यारां तयार असू द्यात. गल्या-बल्या शन त्येंची माणसां आत घेऊन मग मारा करा. पण जपून! एकादा 
शभकारी मरांल – काळजी घ्या. मातर त्या दोघाांस्नी सोडू नका. कटून मरा, जावा.” 
 

क्षणात सवव लोक पाांगले. नागरे, डरके शन पाटीलआळीची माणसां आपापल्या जागी जाऊन उभी 
राशहली. त्या हत्यारी माणसाांनी पालाांच्या भोवती कडां केलां . सामसूम झाली. 
 

पाटील आशण यांकू चार माणसां घेऊन वटवृक्षाखालीच उभे होते. 
 

काही क्षण गेले शन शभकाऱ्याांची कुत्री भुांकू लागली. तसा पाटील तयार झाला. त्यानां बांदूक काढून 
हाती घेतली. शतचा ढाळा काढून टायगर मोकळा केला. कुत्रयाांनी माळ डोकीवर घेतला. रात्र हादरू 
लागली. शभकारी घाबरले. 
 

गल्या शन बल्या आपली माणसां घेऊन माळावर दाखल झाले. त्याांच्या माणसाांजवळची हत्यारां 
झगझगत होती. पाऱ्याची थोरली लेक बल्याला शबलगून चालत होती. ती िौज पाऱ्याच्या दारापुढां येताच 
पाऱ्या पुढे झाला. त्याला आनांद झाला. त्यानां लेकीच्या पाठीवरून हात शिरवला. भुांकणाऱ्या कुत्रयाांना दम 
देऊन िाांत केलां . 
 

पाटील सावधपणे पुढे सरकत म्हणाला, “हां, चला. शिकार सापळयात आली. आता येडा आवळा. 
शपसू भाईर जाऊ देऊ नका. बल्या, गल्या हेस्नी हेरून दणका द्या.” 
 

माणसाांनी चोरटी हालचाल केली. त्याांनी िरा धरला आशण आधीच शदलेला वढेा आवळीत 
आणला. मुस्कटीत हत्यारां घेऊन ती जागोजाग दबा धरून बसली. 
 

पाऱ्यानां घाई केली. दारात घोंगडी अांथरली. दारूच्या बाटल्या ओळीनां माांडल्या. शदवटी पेटवली. 
चार कोंबड्याांच्या माांसाची परात अांगणात आली. पोरीनां चपळाई केली. कप भरले, आशण माणसां तरव होऊ 
लागली. पाऱ्या गल्या-बल्याांना हात जोडीत म्हणाला, 
 

“सरकार, माझा वैरी यांक्या शजवांत हाय. त्यो गव्हूभर बी नमला नाय. मला वाचवा–” 
 

तिी ती माणसां भडकली. ‘यांक्या-यांक्या–’ करू लागली. शभकारी घाबरले. पाऱ्या म्हणाला, 
“सरकार, तमािा–” 



 
“नकां .” बल्या गरजला. “आधी त्या यांक्याला ठार मारा. चला.” 

 
गल्या-बल्याची माणसां उठली. त्याांनी यांकूच्या पालाकडे दौड मारली. पण यांकू शतथां नव्हता. 

सवांची शनरािा झाली. 
 

बल्यानां हुकूम सोडला, “चला परत.” आशण पाऱ्याच्या पोरीचा हात धरून तो डोंगराकडे चालू 
लागाला. पाऱ्या गाांगरला. म्हणाला, “माझ्या पोरीला रातची कुठां न्हेता?” 
 

“तुझी लेक सासरी जातीया. बाजूला हो.” बल्या खेकसला आशण लगेच गल्यानां दुसऱ्या पोरीचा 
हात धरून शतला बाहेर ओढली. तिी पाऱ्यानां बोंब ठोकली. एक काठी त्याच्या पाठीत बसून तो खाली 
कोसळला. 
 

बल्या शन गल्या पुढां झाले आशण नाथा पाटलाची बांदूक कडाडली. रात्रीचां ऊर िाटलां . दाही शदिा 
दणाणल्या. लगेच दुसऱ्या बांदुका आग ओकू लागल्या. झपाट्यानां बल्याची दोन माणसां पडली. यांकूला चेव 
आला. तो पुढां धावला. गावकऱ्याांनी कडां आवळलां . हाणामारी पेटली. कुऱ्हाडीवर कुऱ्हाड आदळू लागली. 
शठणग्या उडू लागल्या. प्रसांग बाका आहे हे जाणनू बल्या डोंगराकडे मुसांडीनां शनघाला. पण नाथा पाटलानां 
एक गोळी घालून त्याला पाडलां . तेल्याच्या गोळीनां गल्या कोसळला. दांगल िात झाली. 
 

गावकरी धावत आले. त्याांच्या मिालींनी माळ उजाळला. गल्या शन बल्या जखमी होऊन पडले 
होते. त्याची दोन माणसां घायाळ झाली होती. शभकारी शबचकत पुढे येऊन तो प्रकार पाहत होते. पाऱ्याच्या 
दोन्ही पोरी धडकी भरून शनपशचत पडल्या होत्या. पाऱ्याच्या दोन्ही बायका पुढे झाल्या. त्याांनी आपल्या पोरी 
उचलून घरात पळवल्या शन त्याांचा जीव मोकळा झाला. 
 

नाथा पाटील जखमी माणसाांना घेऊन चावडीकडे गेला. माळावर िाांतता प्रस्थाशपत झाली. ती रात्र 
सवांनाच काळरात्र वाटली. कोणालाही त्या रात्री नीज लागली नाही. शभकाऱ्याांनी त्या माळाची दहित 
घेतली शन त्याांनी सकाळी पळून जाण्याची तयारी केली. 
 
 

पहाट होत होती. रात्रीचा काळा काळा पडदा शवरशवरीत होऊन दूर होत होता. नवा प्रकाि 
भगूोलावर उतरत होता. शभकारी आपली पालां  मोडून गाढवावर लादीत होते. त्याांना तो माळ नकोसा झाला 
होता. 
 

बाळयानां शदलेल्या गाढवावर यांकूनां आपलां  पाल मोडून लादलां  होतां. त्यावर दुगा बसली होती. 
दुगाच्या खाांद्यावर गांग्या बसला होता आशण हातात कुऱ्हाड घेऊन यांकू तो माळ सोडून दूर शनघाला होता. 
 

सवव शभकारी एकाच वळेी एकाच भीतीनां गाांगरून माळ सोडून शनघाले होते. गावदरीची पाांद त्याांच्या 
ताांड्यानां भरली होती. तो प्रचांड ताांडा स्तब्धपणे काळगावची हद्द सोडीत होता. पोरांबाळां गाढवावर बसली 
होती. मोठी माणसां गाढवाांना हाकीत होती. शकत्येक माणसू वळून वळून त्या माळाकडे पाहत होती. 



 
गाढवाांवर लादलेल्या खुराड्यात कोंबडे बाांग देत होते. पूवेला सूयोदय होत होता. शभकाऱ्याांच्या 

पायाखालची पायवाट उजळत होती. 
 

माळ ओस पडला तरी पाऱ्याचां एकच पाल उभां होतां. हट्टी पाऱ्यानां जागा सोडली नव्हती. 
 

शदवस मावळला. रात्र झाली. लोक पळाले. पाऱ्याला दुःख झालां . आपणही हा माळ सोडला 
पाशहजे, असां त्याला वाटू लागलां . याच गोष्टीचा शवचार करीत तो अांगणात पडला होता. 
 

मध्यान्ह रात्र उलटली होती. सववत्र भयाण वातावरण दाटलां  होतां. पाऱ्या जागाच होता. तळमळत 
होता. गल्या-बल्या पकडले गेल्यावर आपला कोणी वाली नाही. आता इथे राहण्यात अथव नाही. उद्या 
सकाळीच हा माळ सोडायचा असा शनिय करून त्याने कूस बदलली. तोच पाचपन्नास लोकाांनी पाऱ्याला 
गराडा शदला. त्याला खेचला, आशण िरपटत ओढीत मदैानात नेला. एक जण त्याचा पाय ओढीत 
म्हणाला, “तूच गल्याबल्याांना पकडून शदलां स. एवढ्यात दुसऱ्यानां माांडीजवळ कुऱ्हाड हाणली. पाऱ्या सवव 
िक्ती एकवटून ओरडला, आशण बेिुद्ध पडला. 
 

पाऱ्याचा एक पाय माांडीपासून वगेळा झाला होता. 
 

बायकाांनी बोंब ठोकली. पोरींनी टाहो िोडला. एक इसम पुढां झाला. त्यानां थोरल्या पोरीला पुढां 
ओढली, “शहनांच दगा शदला. हीच बोलवाय आली होती.” असां म्हणत त्यानां खसकन शतचां नाक कापलां . 
 

पाऱ्या जन्मातून उठला. गारद झाला. त्याच्या बायका-लेकींनी जोरदार बोंब ठोकली, पण ती 
ऐकायला माळावर कोणीही नव्हतां. 
 
 

४ 
 
यांकूची जीवनयात्रा सुरू होती. 
 

दुगा, गांग्या, बाळया डोंबाऱ्यानां शदलेलां  गाढव, एक ताांब्या, एक पाल, एक अांथरूण – असा आपला 
सांसार घेऊन तो कासार खोऱ्यात सांचार करीत होता. शजथां शदवस मावळेल शतथां पाल ठोकून मुक्काम करीत 
होता. शभकेची भाकरी खात होता. दुगाला पोटािी घेऊन रात्र कां ठीत होता. उजाडलां  की भीक मागत 
गांग्याचा खेळ करीत मजल मारीत होता. त्याच्या हातापायाांना शवश्राांती नव्हती. 
 

शदवस उगवनू मावळत होते. रात्री येऊन जात होत्या. आठवड्याचे मशहने होत होते. मशहने वषात 
शवलीन होत होते. पाठीमागे सकाळ, डोकीवर दुपार आशण पुढां सांध्याकाळ घेऊन यांकू दौड मारीत होता. 
त्याचां मूळचांच अस्स्थर जीवन वाऱ्यासारखां पळत होतां. 
 



नकळत दुगा वाढत होती. कळी उमलून िूल व्हावां तद्वत शतच्या देहात बदल घडून येत होते. 
अिीच सात वष ेगेली. 
 

दुगा अठराव्या वषात दाखल झाली. शतचा चेहरा रसरसू लागला. छाती रुां दावली. उरोजाची उांची 
वाढली. कमरेपासून खालचा भाग िुगीर िासू लागला. डोकीचे केस पोटऱ्याांना कुरवाळू लागले. टपोऱ्या 
डोळयात नवां तेज तळपू लागलां . नजरेत तरलता आली. रांगानां गव्हाळी, रूपानां आगळी दुगा जुन्या शन 
िाटक्या वस्त्रातही अप्रशतम शदसू लागली. अांगावरच्या शथट्या कापडात शतची काया मावनेािी झाली. शतच्या 
प्रत्येक हालचालीतून मोहकता ओसांडू लागली. ती धनुष्ट्याच्या कमानीसारखी लव ूलागली. ती हसली की 
रुपयाांची ओांजळ खडकावर ओतल्याचा भास होऊ लागला. ती बोलली की सारांगीच्या तारा छेडल्याचा 
साक्षात्कार होऊ लागला. िुटक्या, पारा उडालेल्या आरिात आपला सुांदर चेहरा पाहून दुगा स्वतः वर 
सांतुष्ट होत होती. शतला स्वतःच्या तारुण्याबद्दल, देहाबद्दल शन देखणेपणाबद्दल अशभमान वाटू लागला. 
 

यांकूची जबाबदारी वाढली होती. तो दुगाला काळजाप्रमाणे जपत होता. शतला सुखी करण्यासाठी 
शजवाचां रान करीत होता. त्याला पाऱ्याच्या त्या िब्दाांची आठवण सारखी होती. तो म्हणाला होता, “मी 
पोरीला पळवनू नेईन. मुांबईत शवकीन. कसबीण करीन.” आशण ते िब्द आठवले की यांकूचां काळीज िाटत 
होतां. देवासारखी दुगा जर कोणी पळवनू नेली तर – त्याला ती कल्पनाच सहन होत नव्हती. तो चरिडून 
ते शवचार झटकून टाकीत होता, शन दुगाला क्षणभरही शवसरत नव्हता की नजरेआड होऊ देत नव्हता. 
 

अजूनही यांकू चालत होता. शदवसभर भीक मागत, गांग्याचा खेळ करीत पैसा जमवीत होता. रात्र 
झाली की कुठांही रानात माळाला, गावदरीला पाल उभां करीत होता. बारा घरचे पदाथव दुगापढुां ठेवीत 
होता. दुगा जेवली की रात्री एका अांथरुणावर शतला जवळ घेऊन अांग टाकीत होता. एका बाजूला गांग्याला 
घेऊन तो झोपत होता. पुनः सकाळी त्याच्या भ्रमणाला आरांभ होत होता. 
 

यांकूच्या सांसारालाही भरती आली होती. तो सारखा वाढत होता. त्याच्या एका गाढवाची दोन 
झाली होती. त्यानां एक माकडाची मादी घेऊन गांग्याचा सांसार सुखी केला होता. एक दाढीवाला काळा 
बोकड घेऊन त्याचां नाव दगडू ठेवलां  होतां. गांग्याला रांगी माकडीण शमळाली होती. शिवाय दगडू बोकडाला 
तो घोडा म्हणून राबवीत होता. यांकूनां चार कोंबडीही पाळली होती. एकूण यांकू सुखी झाला होता. 
 

गांग्या, रांगी शन दगडू बोकड, यांकू कर म्हणेल ते करीत. त्याचा खेळ पाहून लोकाांना आनांद होत 
होता. मुकी जनावरां पण माणसासारखी वागतात, हालचाल करतात याचां लोकाांना नवल वाटत होतां. 
त्याांची दया येत होती; आशण सांतुष्ट होऊन माणसां यांकूला सढळ हातानां भीक वाढीत होती. एकाच गावात 
यांकूची झोळी भरत होती. चार पैसे जमत होते. 
 

यांकू पैिाला पैसा जोडीत होता. दुगाचां लग्न करायचां, सवव खचव आपण करायचा, शतला किाचांच 
उणां पडू द्यायचां नाही, या एकाच शवचारानां तो पैसा जोडीत होता. 
 

एके शदविी दुपारी यांकू एका मळयात पोचला. थांडगार सावलीत भाकरी खाऊन पढुां जावां असा 
शवचार करून त्यानां गाढवां थाांबवली. दुगा गाढवावरून उतरली. पाटाकडेला एक म्हातारी बसली होती. 
शतनां यांकू आशण दुगा याांच्याकडे आळीपाळीनां पाशहलां  शन ती हसली. त्या म्हातारीनां गांभीरपणे दुगाला 



पायाच्या नखापासून ते डोकीच्या केसाांपयंत न्याहाळून घेतलां  आशण यांकूकडे पाहत बोलू लागली, 
“चुकलास रां बाबा. तुझां वय आता शनम्मां झालां . माणसानां साजेल ते ल्याव ेशन पचेल ते खावां. पण तुला तेच 
उमजलां  न्हाय. त्वाां ही एवढी देखणी, इतकी तरणी बायकू करून चूक केलीस. आरां बाबा, हत्ती काबूत 
ऱ्हातो, पण तरणी बायकू हत्तीपरास वांगाळ. ही बायकू तुला झेपणार न्हाय...” 
 

म्हातारीची ती बडबड ऐकून यांकू गोंधळला. दुगाची नजर चरवकन वाकली. चशकत होऊन ती 
म्हातारीकडे गेली. म्हणाली, “आजीबाई, ह्ो माझा नवरा नव्हां, माझा बाप हाय. अजून माझां लगीन झालां  
न्हाय.” 
 

म्हातारी दुमचटली. शतनां हळूच तोंडात मारून घेतल्यासारखां केलां  शन दुगाच्या पाठीवरून हात 
शिरवीत ती यांकूला म्हणाली, “मला शनराळां वाटलां . राग मानू नका. बस, खा भाकरी.” 
 

यांकू हसला. 
 

यांकू गाढव हाकीत चालत होता. दुगा एका गाढवावर बसली होती. यांकू शवचार करीत होता. खरांच 
दुगा मोठी झाली आहे. लोक शतला माझी बायको समजू लागले आहेत. याचाच अथव माझी दुगा आता 
बायको िोभेल. ती ज्याची बायको होऊन जाईल त्याचां घर सुखी होईल. तो सांसार सोन्याचा होईल. आता 
दुगाचां लग्न झालां  पाशहजे. ती आणखी शकती शदवस अिी राहणार? लग्न करून सासरी जाणां जरूर आहे. 
शतला मन आहे. शतला भावना आहेत. त्या शकती शदवस काबूत ठेव ू िकेल? शिवाय बायकोची जात. 
बायकोचा जन्म अगदी काांकणासारखा असतो. काांकण शपचलां  की त्याचा नाद जातो. पुनः त्यात नाद 
शनपजत नाही. माझी दुगा माझे काांकण आहे. ते शपच ू नये म्हणून खटपट केली पशहजे. एकादा चाांगला 
नवरा पाहून शतचां लग्न केलां  पाशहजे. नाही तर लोक असां काहीही म्हणत राहातील. 
 

यांकू चालत होता. त्याच्यापढुां गाढवां पळत होती. पाठीमागून दगड्या बोकड येत होता. दुगा एका 
गाढवावर बसली होती. शतच्या मागां गांग्या माकड शतला शबलगून बसला होता. गांग्याच्या पेकटाला रांगी 
शचकटली होती. आशण असा तो आपला ताांडा घेऊन यांकू झेपावत पुढां शनघाला होता. तो दमत नव्हता, 
नमत नव्हता. तो वाऱ्यासारखा पळत होता. 
 
 

शदवस बुडता बुडता यांकूचा ताांडा चाांदोली गावाच्या गावदरीला आला. पुढील प्रदेि डोंगराळ 
होता. रात्र काळोखी होती. पुढां जाणां धोक्याचां होतां. आजची रात्र चाांदोलीत मुक्काम करून सकाळी 
डोळयाच्या उजेडात पुढां जावां असा शवचार करून यांकू चाांदोली गावात शिरला आशण कुठां उतरावां याचा 
शवचार करू लागला. 
 

शदवलेागणीलाच गावात सामसूम झाली होती. सवव दारां लागली होती. माणसां बोलत नव्हती की 
पेठेत ती शदसत नव्हती. गावावर मरणकळाच जण ूपसरली होती. कोणीही माणूस बाहेर शदसत नव्हता. हा 
काय प्रकार आहे याचां यांकूला कोडां पडलां . अजून शदवलेागण नाही झाली तर या लोकाांनी दारां का 
लावली? हा शवचार करीत तो पेठेत आला, आशण गावाच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन एका घरापुढां उभा 



राहून त्यानां घरमालकाला हाक मारली, तेव्हा आतून एक म्हातारा म्हणाला, “कोण हाय? काय पायजी 
तुला?” 
 

“मी एक माकडवाला हाय. मी तुमच्या दारात आज उतरतो. सकाळी पुढां जाईन.” यांकुनां शवनांती 
केली आशण तो म्हातारा म्हणाला, “नकां , नकां , पुढां जा.” 
 

यांकू पुढां गेला शन दुसऱ्या घरापुढां उभा राहून म्हणाला, “वाइच दार उघडा. मी माकडवाला हाय. 
मला पाणी द्या. मी तुमच्या दारात रात काढणार हाय. सकाळी पुढां जाईन.” 
 

तिी एक तरुण बाई दारात येऊन म्हणाली, “बाबा, गावात रोज रात्री वाघ शिरतो. तू आपलां  
शबऱ्हाड घेऊन पुढां जा.” 
 

“आता कुठां जाऊ?” यांकू म्हणाला, “मला जरा पाणी द्या. मी अांगणात रात काढतो शन सकाळी 
जातो.” 
 

ती बाई शबळात नागीण मागां सरावी तिी घरात गेली. दोन ताांब े पाणी देऊन शतनां दार लावनू 
घेतलां , आशण शतच्या अांगणातल्या झाडाखाली यांकूनां आपलां  शबऱ्हाड उतरलां . 
 

दुगानां शन यांकूनां भाकरी खाल्ली. जनावराांना चारा घातला. पाल उभे करून दुगाला अांथरूण करून 
देऊन यांकू शतरकमठा घेऊन बसला. 
 

गावात सामसूम झाली होती. सवव दारां बांद झाली होती. कुठांही हूां की चूां होता नव्हतां. दुगा 
अांथरुणावार पडली होती. ती जागीच होती. यांकू शतच्या पायथ्याला जागत बसला होता. वातावरण भकास 
शन भेसूर भासत होतां. दुगाला झोप लागत नव्हती. वाघाचां नाव ऐकल्यापासून ती भ्याली होती. आशण 
वरचेवर उठून यांकूकडे पाहत होती. गाव शनजला होता. सववत्र शनःिब्दता नाांदत होती. सवव काही शनजवन 
भासत होतां. दुगा शन यांकूला ती दोघांच त्या गावात आहेत असां वाटत होतां. 
 

दुगा जागी होती. यांकू जागा होता. रांगीच्या पाठीला डोकां  टेकून गांग्या शनजला होता. दोन्ही गाढवां 
उभ्या उभ्या आराम करीत होती. दगडू बोकड रवांथ करीत होता. 
 

मध्यान्ह रात्र उलटली, आशण एक माणूस हळूच आला शन त्या बाईनां दार उघडून त्याला घरात 
घेतला. ते पाहून यांकूचां मन अस्वस्थ झालां . त्यानां चौिेर नजर शिरवली. रांगी, गांग्या, दगडू बोकड शन दोन 
गाढवां याांनी डोळे डाकले होते. दुगा झोपेनां गुरमळली होती. शतचा तो तरुण देह यांकूच्या जवळ शनिल 
पडला होता. यांकूनां शतरकमठा खाली ठेवनू हळूच पाांघरूण ओढून दुगाच्या अांगावर घातलां . तिी ती 
म्हणाली, “तू बी झोप की. मला झोप लागत न्हाय. तू शकती जागणार?” 
 

हे ऐकून यांकूचां मन अशधकच बावचळलां . तो शतरकमठा बाजूला ठेवनू तसाच शतच्या िजेारी 
कलां डला. तिी दुगा पुढां सरकून त्याला शबलगली. त्याच्या हृदयाला शभडून शनजली. मग अशधकच पुढां 
सरकली शन शनपशचत पडली. शतच्या नाकातून ये-जा करणारे शनःश्वास यांकूच्या कानात घुम ूलागले. ते मांद 



शनःश्वास उन्माद पेरू लागले. त्यानां दुगाला ओढून जवळ घेतली. हृदयािी घट्ट धरली. मग तो जग 
शवसरून दगडासारखा शनिल पडला. आशण ती दुगा आपल्या जन्मदात्याला शभडून लगेच घोरू लागली. 
 

बाप जवळ असला की शतला लगेच झोप लागत होती. ती शतची जन्माची सवयच होती. आशण ती 
यांकूला ठाऊक होती. पण आता दुगा लहान नाही. शतनां दूर शनजावां असां त्याला वाटत होतां. पण दुगाला 
तसां वाटत नव्हतां. 
 

मध्यान्ह रात्र सांपली. यांकू जागाच होता. दुगा त्याला तिीच शबलगली होती. त्या भरदार देहाच्या 
स्पिानां त्याचां मन शवकारवि होत होतां. तो मनाचा दुष्टावा त्याला शवषासारखा वाटत होता. त्यानां हळूच 
शतच्या पाठीवरून हात शिरशवला. ती रुां द पाठ, ते सोजीच्या शपठासारखां मऊ िरीर शन तो तेजोमय चेहरा. 
ते हळूच बाजूला सरकून उठला. तिी दुगा जागी झाली. शतनां यांकूला ओढून जवळ शनजवला. स्वतः 
सरकून शनजली. यांकू बावरला होता. त्याला ती रात्र कठीण वाटत होती. तो मनात खचत होता. 
 

यांकूचां मन वडेावलां  होतां. ते बावचळलां  होतां. ते वडेावलां  होतां. ते यांकूच्या कानात साांगत होतां, “ही 
तुझी दौलत आहे. शहच्यावर िक्त तुझी मालकी आहे. तू हा मळा केला आहेस. जपला आहेस. तो आज ना 
उद्या लोकाांचा होणार. मग तुला काय शमळणार आहे? उठ–” 
 

आशण त्या शवचारानां यांकू शपसाट झाला. तो चटकन उठला. त्यानां हळूच दुगाच्या अांगावरचां 
पाांघरूण सरळ केलां . तिी ती म्हणाली, 
 

“बापा नीज, मला थांडी वाजतीय.” 
 

“तू नीज. हाय मी.” यांकूनां हळूच शतच्या कपाळाचा मुका घेतला. तिी ती गालात हसली. यांकू 
बाजूला सरकला, शन मग शतला लहान मुलाप्रमाणे थोपटीत बसला. 
 

दुगा घोरू लागली. तेव्हा यांकूचा जीव िाांत झाला. त्यानां िडािड तोंडात मारून घेतलां  शन पुनः 
शतरमकठा घेऊन समोर अांधारात पाहत बसला. माणसाचां मन धोकेबाज आहे. त्याचा भरांवसा करू नये. मन 
काहीही साांगतां शन माणसाला गारद करतां. दुगा आपली आहे. आपण शतला वाढवली आहे. पण शतचां लग्न 
होऊन सासरी जाणां शन सांसार करणां हा देवाचा मागव आहे. तो बदलणां पाप आहे. चुलीचां लाकूड चुलीलाच 
जळावां, तसांच लेकीनां सासरी नाांदावां हा शरवाज आहे. मी माझ्या दुगाचां लग्न करून देणार शन तेही लौकर 
करणार. आता दुगा लहान नाही. ती मला जन्मभर साथ देणार नाही. आशण ती जन्मभर माझ्याबरोबर 
राशहली तरी आपणच खटपट करून शतला गुदरली पशहजे. मुलीची जात लाजाळू असते. ती तोंडानां बोलत 
नसते. ती आपलां  लग्न कर असां कधीही म्हणणार नाही. अांतरीची कळ साांगणार नाही. भावनाांची धग कळू 
देणार नाही. परांतु ती भयांकर धग ती शकती शदवस काबतू ठेवणार? दुगा भावनेच्या आहारी गेली शन शतचा 
पायच घसरला तर.... 
 

शिवाय आपण गरीब, बारा गावां शिरणार. रोज नवी माणसां भेटणार. कुणी तरी शतच्यावर नजर 
ठेवील. भरुळ घालील. नाही तर ही तरणी दुगा कुणाला तरी भाळून स्वतःला हरपून बसेल. मग? ही आग 



आहे. हसरी, लाजरी, खेळकर दुगा खरांच आग आहे. ती आपल्या पदरात ठरणार न्हाय. आपला पदर 
मुळातच िाटका. त्यात ही आग किी ठरणार? पदर जळून जाईल. 
 

परांतु ते काही का असेना, दुगा माझी आहे. ती माझां मन मोडणार नाही. मी साांगेन ते ती ऐकेल. 
शतचां जे काय करायचां ते मी करणार. आपल्या जातीतील एखादा सुांदर मुलगा पाहून मी स्वतःच शतचां लग्न 
करणार शन मरेपयंत शतचां रक्षणही करणार. 
 

यांकूचां शवचारचक्र सारखां शिरत होतां. त्याचां मन त्या शवचारचक्रात गुरिटलां  होतां. ते बाहेरच पडत 
नव्हतां. शवचाराांतून शवचार उत्पन्न होत होते. एक शवचार दुसऱ्या शवचाराचा पदर धरून पुढां येत होता. मध्येच 
त्याला पाऱ्या-डवऱ्याांची आठवण होत होती. ‘मी तुझ्या पोरीला मुांबईला पळवनू कसबीण करीन’ असां 
एकदा पाऱ्या म्हणाला होता. जर तसां झालां  तर... 
 

पण तसां कसां होईल? आज सात वषं पाऱ्याची गाठच नाही. गाठ नाही याचां कारण आपणच 
पाऱ्याला टाळीत आहोत. एखाद्या गावात पाऱ्या असल्याची बातमी कळताच आपणच त्याला बगल देत 
आहोत. मध्येच गाढवां धडपडून उठली शन यांकू त्या शवचारातून मुक्त झाला. त्यानां शतरकमठा घेऊन 
सभोवार पाशहलां . रात्रभर त्याचां काळीज कुरतडणारे ते सवव दुष्ट शवचार दूर पळाले. 
 

पूवेला लाली मोहरली होती. पाखरां जागी होती. घनदाट वनराजी डोलत होती. 
 

यांकूनां दुगाला उठवलां . आवराआवर केली. गाढवावर शबऱ्हाड लादलां  शन तो पुढां शनघाला. त्याची 
भ्रमांती सुरू झाली. 
 

दुपार टळली होती. दुगा एका ओढ्यावर आांघोळ करून केस मोकळे सोडून गाढवावर बसली 
होती. शतचे ते केस गाढवाच्या खुराांपयंत खाली लोंबकळत होते. शतरपा सूयव दुगाच्या गालाला चटके देत 
होता. ती आपला उजवा गाल चोळीत म्हणाली, “अजून शकती लाांब जायचांय बापा?” 
 

“त्या लखडीपल्याड.” यांकूनां समोरच्या लखडीवर बोट रोखून उत्तर शदलां . आशण दूर शदसणारी लखड 
पाहत दुगा शखन्न झाली. रुसका चेहारा करून म्हणाली, “ती लखड लई लाांब हाय की.” 
 

“बरां तर! आपून ह्ा म्होरच्या आांबराईत ऊन खाली करू या शन मग पुढां जाऊ.” यांकू म्हणाला. 
तिी दुगा खुद्कन हसली. यांकू पुढां जाऊन शतच्या पाठीवरून हात शिरवीत म्हणाला, 
 

“माझ्या बाईला ऊन लागतांय, मग कोण म्होरां जाणार? चला. आांबराईत खुिाल बसू.” दुगा 
हसली. यांकूच्या खाांद्यावर बसलेला गांग्या चटकन उडी मारून दुगाच्या खाांद्यावर बसला शन दुगाचे केस 
धरून उवा पाहू लागला. 
 

रांगी माकडीण दुसऱ्या गाढवावर बसली होती. शतच्यापढुां कोंबड्याांचां खुराडां लादलां  होतां. त्यात 
चार कोंबड्याांनी चार अांडी घातली होती. 
 



आांबराईत येताच यांकूनां गाढवां थाांबवली. सामान उतरलां  शन गाढवाांना कळाव ेघालून सोडून शदलां . 
दुगाला घोंगडां अांथरून शदलां . कां टाळलेली दुगा त्या घोंगड्यावर कलां डली आशण यांकू शतरकमठा घेऊन 
गेला व लगेच दोन व्हले मारून परत आला. त्यानां काटकां  जमवली. जाळ केला. त्यावर ते दोन व्हले 
खरपूस भाजून दुगापढेु ठेवीत म्हणाला, “हां! चल ये, खाऊन टाक हे.” 
 

दुगा उठली. व्हल्याचां भाजलेलां  माांस खाऊ लागली. गांग्या शन रांगी याांनी दुगाचे शवपुल केस 
शवस्कटून उवाांची शिकार सुरू केली. 
 

दुगानां व्हल्याची एक तांगडी यांकूला शदली. शतचां लक्ष रांगीकडे गेलां . ती म्हणाली, “रांगीचां पोट मोठां 
काां शदसतांय?” 
 

“शतच्या पोटात बाळ हाय.” यांकू हसत म्हणाला, “आता गांग्याचा सांसार वाढला.” 
 

या उत्तरानां दुगा लाजली. शतनां मान खाली घातली. नजर भईुवर अांथरून म्हणाली, “ऐकावां ते 
नवलच–” 
 

यांकू हसत उठला. शवशहरीवर जाऊन पाणी घेऊन आला. 
 
 

ऊन उतरलां . सूयवशकरणातील धग थांडावली. थांड वारा वाहू लागला. यांकूनां गाढवां लादली. एका 
गाढवावर दुगा बसली शन यांकू पुढे शनघाला. चालता चालता यांकू शवचार करून म्हणाला, 
 

“दुगा, एक गोष्ट बोलू?” 
 

“हो, बोल की.” 
 

“मी तुझां लगीन करणार हाय.” 
 

“नको रां बाबा.” दुगा भेदरलेल्या हशरणीसारखी दचकून म्हणाली, “लगीन झालां  की लोकाांच्या 
घरी जावां लागांल. मग तुला कोण? तू एकटा काय करणार? मला तुझ्यावाचून चैन पडणार न्हाय.” 
 

“तसां नव्हां बाळ.” यांकू सद्गशदत होऊन म्हणाला, “तू मुलगा असतीस तर मला जन्माची जोड 
लाभली असती. पण तू मुलगी. तुला लगीन करून आपल्या घरी गेलां च पायजी.” 
 

“नकां  मला लगीन.” दुगा म्हणाली, “माझां लगीन झाल्यावर तू काय करणार? तुला भाकरी कोण 
वाढणार? मला लगीन नकां .” 
 



दुगाचे डोळे भरून आले. चेहरा कोमेजला. पापण्याांनी अश्रूांची माळ कातरली. आशण देखणी दुगा 
अशधकच सुांदर शदसू लागली. यांकूला वाईट वाटलां . आपण लग्नाचां बोलणां उगीच काढलां  असां म्हणून तो 
पुढां गेला. त्यानां शतच्या पाठीवरून हात शिरवला. दुगानां डोळे पुसले. 
 

एवढ्यात पाठीमागून बाळया डोंबाऱ्याचा ताांडा आला. त्याला पाहून यांकूला आनांद झाला. आईला 
पाहून लहान मूल नाचावां तसा तो नाचला. धावत जाऊन त्याच्या गळयात पडला. एक उपकारकता, बाजू 
राखणारा माणूस शकत्येक वषांनी भेटला याचा त्याला आनांद होऊन यांकूनां डोळे शटपले. म्हणाला, 
 

“बाळू, कसां काय? बरां हाय का?” 
 

“बेस हाय! तू कसा?” बाळूनां शवचारलां . 
 

“मी बी बरा हाय. इकडां कुठां शनघालास?” 
 

“राधानगरीला. शतकडां सुगी लागणार हाय भाताची.” बाळया डोंबारी लां गोटीचा सोगा सावरीत 
म्हणाला, “बरां झालां , आपली भेट झाली. चल तू बी शतकडे.” 
 

दोघेही खूप खूप बोलत चालू लागले. बाळया डोंबाऱ्याचा आठ गाढवां, चार लेकी, चार जावई, 
पाचवी लेक गुल्ली, शतचां तमािाचां सामान, चार नातवांडे, कोंबडी, डुकरां असा प्रचांड सांसार वाढला होता. 
यांकूची दोन गाढवां, दोन माकडां, एक बोकड, दुगा शन कोंबडी या सवांनी ती पाांद भरली होती. दुगा 
बाळयाच्या पोरीत लगेच शमसळली. नखरेबाज देखणी गुल्ली दुगाचां रूप शन तारुण्य पाहून चशकत झाली. 
 

“माझ्या दुगाबरूबर बोल की!” यांकू बाळूला म्हणाला. तसा बाळू लाजला. म्हणाला, 
 

“तुला बघून मी तुझ्या लेकीला इसरलो.” 
 

तो दुगाकडे गेला. शतला त्यानां गाढवावरून खाली उतरवलां . जवळ घेतलां . शतच्या पाठीवरून हात 
शिरवीत म्हणाला, “मी बाळया डोंबारी. तुझ्या बापाचा मतैर. तू तवा नखाएवढी व्हतीस.” 
 

दुगा काहीच बोलली नाही. ती खाली पाहून हसत होती. 
 

क्षणभर थाांबलेला तो ताांडा पुन्हा चालू लागला. चालता चालता यांकू म्हणाला, “पाऱ्याची काय 
खबर?” 
 

“वाटोळां झालां  त्याचां.” बाळया म्हणाला, “त्या रात्री तुझ्यावर आल्याली पीडा पाऱ्यावर घसरली. 
गल्या शन बल्या हेस्नी अटक झाल्यावर त्येंच्या लोकाांस्नी वाटलां , पाऱ्यानांच दगा करून घात केला. त्येंनी 
दुसऱ्या शदविी राती येऊन पाऱ्याची एक तांगडी तोडून बाजूला केली. एका पोरीचां नाक कापलां . आता 
पाऱ्या काखेत कुबडी घेऊन उड्या मारीत चालतो.” 
 



ही भयांकर बातमी ऐकून यांकू गांभीर झाला. म्हणाला, “करावां तसां भरावां. शबब्बा आपल्या तेलानां 
जळतो, त्येला कुणी काय कारवां!” 
 

यांकू आशण बाळया डोंबारी याांचा तो ताांडा शदवसाबरोबर वारणा नदीच्या काठावर येऊन दाखल 
झाला. परांतु नावलेा भलतीच गदी होती. नावचेा आांबकरी हताि होऊन म्हणाला, “आता शदवस बुडेल. 
आता शतन्हीसाांजचा मी नाव सोडणार न्हाय. वाईच धोका हाय. तुम्ही आता एवढी रात काठावर गुजारा. 
सकाळी मी तुमास्नी पशहल्या नावनेां पोचवतो.” 
 

यांकू-बाळयाचा नाइलाज झाला. त्याांनी नदीकाठावर पालां  उभी केली. त्या रात्री शतथेच मुक्काम 
करणां त्याांना भाग पाडलां . 
 

भाकरी खाऊन बाळया शन यांकू बोलत बसले आशण बऱ्याच रात्री आपापल्या पालाकडे परतले. हवते 
गारठा भरला होता. थांड वारा नदीकाठानां थैमान घालीत होता. सववत्र सामसूम झाली होती. एखादां कोल्हां 
हुक्की देऊन पळत होतां. एखादां पाखरू शवशचत्र आवाज काढीत होतां. तो नदीकाठ गांभीर, शनजवन, शनःिब्द 
भासत होता. शतथां माणसाचां अस्स्तत्व मुळीच जाणवत नव्हतां. 
 

यांकू पालात येताच दुगा उठली शन शचडून म्हणाली, “शकती वाट बघायची? वाईच लौकर न्हाय का 
शययाचां? मला एकटीला भीती वाटत व्हती.” 
 

“तू का जागलीस? शनजायचां न्हाय का?” यांकू दुगाला जवळ घेऊन म्हणाला. दुगा रागानां 
म्हणाली, “मला झोप यीना. थांडी वाजतीया आशण तू शतकडां शनवाांत बसलास. मग मी काय करू? नीज 
आता.” असां म्हणून ती यांकूला शबलगली. त्याच्या पोटािी शबलगून गप्प पडली. 
 

यांकू काहीच बोलला नाही. उगीच वाद नको म्हणून त्यानां आपली चूक कबूल केली आशण दुगाला 
पोटािी घेऊन तो गप्प पडला. एवढी थोरली दुगा, शहला कसां साांगावां, काय साांगावां, याचा तो शवचार करू 
लागला. 
 

वारणा नदी सांथपणे वाहत होती. शतचा अिाट शकनारा थांड पडला होता. काठावरची गदव झाडी 
नम्रपणे उभी होती. 
 

दुगा शनवाांत शनजली होती. शतच्या नाकातून शनघणारे शनःश्वास शनभवय ये-जा करीत होते. यांकू जागा 
होता. त्याला झोप येत नव्हती. त्या भयाण नदीकाठावर घनदाट जांगलात एखादां तरस येऊन दगा करील, 
गाढव मारील, बोकड पळवील, या भीतीनां तो कानोसा घेत होता. 
 

आशण रात्र सरकत होती. 
 
 

५ 
 



पहाट झाली होती. नदीकाठच्या कीरव झाडीत पाखरां बोलत होती. 
 

रात्रभर मािासाठी दावणी, गळ टाकून बसलेले भोई दावणी ओढून मोकळे झाले होते. त्याांचे कष्ट 
त्याांच्या पुढां जाळयात धडपडत होते. चाांदीच्या रांगाचे मासे पाहून त्याांच्या आिा िुलत होत्या. 
 

वारणा नदी जागी होत होती. घनदाट लकजाळात मोर केका देत होते. कुकुड कोंबडे बोलत होते. 
 

सकाळचा वारा उठला. काठावरच्या दाट झाडाांना धके्क देऊ लागला. त्या धक्क्यानां वारणा डोलू 
लागली. 
 

पूवेची शकनार तलम रेिमासारखी शदसू लागली. अनांत रांगाांनी रांगली. गडद काळोखात दशक्षणेला 
एक पोलादी रांगाचा पट्टा उमटला. मग हळूहळू शक्षशतज रांग पालटू लागलां . काळे ढग शनरशनराळया आकृती 
धारण करून आकािात भ्रमण करू लागले. एक राख्या रांगाचा ढग शकरशमजी रांगात बुडाला आशण त्याच 
वळेी काही ढगाांना गुलाबी मुलामा चढला. मग एक अलौशकक चमत्कार झाला. सप्तरांग पूवेला उधळले 
गेले शन एक अनांतरांगी गाशलचा तयार झाला. त्या अनांतरांगी पायघड्या तुडवीत रशवराज अवतीणव झाला. 
 

वारणा नदी दुथडी वाहत पूवेला जात होती. पाण्यावर नजर ठरत नव्हती. डोंगर कनगराांतून 
वाहत शनघालेल्या त्या नदीकडे पाहून छाती धडधडत होती. पहाटेपासून एकेक वाटसरू येऊन 
नदीकाठावर गदी वाढत होती. राधानगरीला सुगी लागणार ही खबर ऐकून कासार खोऱ्यातील सवव 
शभकारी शतकडे पळत होते. शतकडे जाण्यासाठी झाडून शभकारी उठला होता. त्याांची घोडी, गाढव,े पालां , 
पोरां, कोंबडी, डुकरां, िळेया, माकडां याांनी काठावर एकच झुांबड केली होती. 
 

त्या गदीत आणखीन भर पडली. राधानगरीचा इनामदार शवलासराव आपल्या प्रचांड 
शमत्रपशरवारासह नदीवर येऊन दाखल झाला. तो आपल्या दत्तक आईला पांढरी दाखवनू आला होता. दोन 
गाड्या, चार घोडी शन पन्नास माणसां असा त्याांचा तो ताांडा होता. त्या मातब्बर माणसाला दुखवायचा नाही 
असा दूरचा शवचार करून आांबकऱ्यानां प्रथम इनामदाराला मुजरा केला आशण त्याचां शबऱ्हाड काळजीपूववक 
तो पलीकडे पोचवीत होता. दर िेऱ्याला दोन मलै शतरपा जाऊन शततकां च अांतर कापीत परत येत होता. 
आांबकरी अगदी हाांबकुटी आला होता. 
 

इनामदाराच्या आगांतुक येण्यानां इतर वाटसरूां ची कुचांबणा झाली होती. 
 

गरीब शभकारी मनातल्या मनात इनामदाराला शिव्या देत झाडाखाली लोळत होते. इनामदाराचां 
शबऱ्हाड जाईपयंत आपणाला नाव शमळणार नाही अिी सवांची खात्री झाली. तोपयंत दुपारची भाकरी इथांच 
खावी, म्हणून त्याांनी चुली पेटशवल्या. 
 

यांकू शन बाळया दोघे डोंगरात गेले. यांकूनां शतरकमठा घेऊन दोन लाांडोर मारले शन परत आला. 
दोन्ही पालात कडणाची तयारी झाली. मग जेवणाची वाट पाहत बाळया शन यांकू बोलत बसले. 
 



दुपारी जेवणां झाली. सवांनी भरपूर कडाण खाल्लां शन मग ते सवव नावचेी वाट पाहू लागले. अजूनही 
एक शभकारी येतच होता. तो यांकू शन बाळया याांना रामराम करून तळ देत होता. 
 

यांकू आशण बाळया याांची पालां  एकमेकाांपासून बरीच िटकून होती. त्या दोन्ही पालाांमधून एक वाट 
नदीत उतरली होती. यांकू आशण बाळया आपापल्या पालापुढां बसले होते, आशण मधल्या वाटेनां येणाऱ्या 
शभकारी शमत्राांची शवचारपूस करीत होते. 
 

दुपार कलती झाली, आशण पाऱ्याचां शबऱ्हाडां नदीवर आलां . पुढ्यात दोन कुबड्या घेऊन पाऱ्या एका 
गाढवावर बसला होता. आता त्याच्या शमश्यात करड झाली होती. तो अशधकच तापट शदसत होता. त्याचा 
पीळ कायम होता. यांकूकडे पाहताच त्याच्या भवुया चढल्या. त्यानां क्षणभर त्याला रोखून पाशहलां . मग त्यानां 
वळून बाळयाला पाशहला शन त्याच्या कपाळावर आठी उमटली. 
 

त्यानां गाढव उभां केलां . दोन्ही बायका पुढां आल्या. पोरींनी गाढव धरलां  शन बायकाांनी पाऱ्याला 
गाढवावरून उतरवला. तो काखेत कुबड्या घेऊन उड्या मारीत बाळयाकडे गेला. ऐटीत उभा राहून त्यानां 
सववत्र नजर शिरशवली. पाऱ्याच्या जीवनाची शन सांसाराची दाणादाण झाली होती, तरी पाऱ्या होता तसाच 
होता. आता तो सरळ अांगावर चालून जाऊ िकत नव्हता, एवढांच. पण पोटात शिरून काळीज कापण्याची 
त्याची तयारी अजूनही होती. यांकूबद्दल त्याच्या मनात कायमची अढी होती. तो आज सात वषव यांकूला 
िोधीत होता आशण त्याच्यािी लढण्यासाठी एका पायावर तयार होता. परांतु त्याच्या लढाईचां तांत्र आता 
शनराळां होतां. 
 

यांकूच्या पालात पाहून पाऱ्यानां डोळे आकुां शचत केले, नाक िुगवलां . 
 

तसा बेरकी बाळया म्हणाला, “हां! रामराम, पबवतराव.” 
 

“रामराम.” पाऱ्या नाक उडवीत म्हणाला, “पण आता मी पबवत नव्हां. पबवत म्हांजी डोंगर. पण मी 
आता मुांगी झालोय. शन मला मुांगीला मुताचा पूर झालाय. ह्ा यांक्यानां माझां वाटोळां केलां .” 
 

“जाऊ द्या की! आता झालां  गेलां  इसरा.” बाळया म्हणाला, “पायाच्या वाटेनां पाय गेला. आता वैर 
किाला करता? तुम्ही आपल्याला मुांगी म्हनता, तर मुांगी व्हवनू साखर खावा. हत्ती व्हवनू लाकडां नका 
िोडू.” 
 

पाऱ्या खवळला. आपल्या तुटक्या पायाच्या माांडीवर खडकन थाप मारून एका पायावर एक उडी 
घेऊन म्हणाला, 
 

“मी – मी पाऱ्या हाय. मी गोरीपातूर वैर वागवीन, तरच ही बापाची औलाद–” असां म्हणून त्यानां 
गरवकन एक शगरकी मारली आशण मटकन खाली बसला, शन मग िाांत झाला. 
 

“कुठां शनघाला आता?” बाळयानां शवचारलां . 
 



“राधानगरीच्या खोऱ्यात. शतकडां भाताची सुगी लागलीया.” पाऱ्या म्हणाला, “तुम्ही कुठां 
जाताय?” 
 

“आम्ही बी शतकडांच.” बाळया उत्तरला. 
 

“यांक्याच्या पालात ही बाई कोण?” पाऱ्यानां शवचारलां  शन बाळया म्हणाला, “ती यांकूची लेक नव्हां 
का?” 
 

पाऱ्या चशकत होऊन दुगाकडे पाहू लागला. कसलां  तरी समाधान त्याच्या चेहऱ्यावर तळपू लागलां . 
त्याच्या भवुया चढउतार करू लागल्या. मानेला झोके देत तो म्हणाला, 
 

“सणांग चाांगलां  शनपजलां . नुसता ऐना. मला वाटतां, ह्ा नगाला अजून काटा टोचला नसावा. 
करकरीत कोरी घडी हाय म्हणीनास! बरां झालां . बघ ू आता राधानगरीच्या खोऱ्यात!” एवढां बोलून तो 
उठला आशण उड्या मारीत आपल्या शबऱ्हाडाकडे गेला. बाळया डोंबारी आ वासून पाहतच राशहला. तो 
मनात म्हणाला, ‘हा पाऱ्या सापाची औलाद आहे. हा यांकूला नक्की दगा करणार. पण त्यानां यांकूला गारद 
करण्यासाठी दुगाचां बरांवाईट केलां  तर भयांकर वाईट होईल. दुगा जन्मातून उठेल, शन यांकूला वडे लागेल. 
हा पाऱ्या काटा आहे, आशण तो यांकूच्या हृदयात शनशित जखम करणार आहे...’ 
 

शदवस मावळतीकडे वळला, आशण मग यांकू शन बाळया याांना नाव शमळाली. 
 
 

राधानगरीच्या सभोवती सह्ाद्रीनां वढेा शदला आहे. त्या वढे्यात तो सुांदर प्रदेि शचत्रासारखा 
अांथरला आहे. नाना जातींच्या वृक्षाांनी त्यावर सावली धरली आहे. आशण कासारी नदी त्या खोऱ्यातून 
पूवेकडे भरधाव धावत गेली आहे. 
 

सुगीचा शदवस अगदी तोंडािी आला होता. धरणीचा कण न् कण बहरला होता. भाताची ितेां 
िुलून ताल मारीत होती. दाण्याांनी भरलेल्या भाताच्या तवऱ्या टचटचीत शदसत होत्या, शन त्या आपल्याच 
ओझ्यानां वाकल्या होत्या. वरण्यानां बाांध झाकले होते. त्याांच्या िुलाांवर भुांगे शभरशभरत होते. कष्टाला िळ 
येऊन मातीचां सोनां झालां  होतां. 
 

सुगी, सुगी असा एकच िब्द उच्चारीत सवव शदिाांनी शभकारी त्या खोऱ्यात शिरत होते. आशण 
राधानगरी गावाच्या पूवेला गावाजवळच असलेल्या माळावर उतरत होते. त्याांनी अधा माळ व्यापीत आणला 
होता. जे पुढां आले होते ते जागा अडवनू बसले होते. मागनू येणारे आपल्या सोयीनां घरटां घालीत होते. माळ 
कोणाचा, याचा कोणीच शवचार करीत नव्हते, डवरी, डोंबारी, दरविेी, गारुडी, शघसाडी, शिकलदार, 
व्हलार, माकडांवाले, गोसावी, पारधी, नांदीवाले अिा अनेक जातींचा त्या माळावर सांगम होत होता. प्रत्येक 
शिरस्ता आपल्याच जातीच्या ओळीला आपलां  पाल माांडीत होता. 
 

पाऱ्यानां आपलां  पाल मुद्दाम माकडांवाल्याांच्या पालामागां उभां केलां  होतां. आांबकऱ्याचे पाय धरून तो 
सवांपुढां त्या माळावर येऊन पोचला होता. 



 
सैदू दरविेी तर सवांआधी शतथां उतरला होता आशण गाांजाची शचलीम हातात घेऊन येणाऱ्या 

आपल्या जुन्या दोस्ताांना रामराम करीत भेटत लहडत होता. 
 

सूयव मावळत होता. तो एका डोंगरावर थाांबल्याचा भास होत होता. माळाला लागनू असलेल्या 
घनदाट झाडीत पाखराांनी कलकलाट आरांभला होता. डोंगरी वारा लहान मुलाप्रमाणे खेळत होता. 
 

यांकू आशण बाळया डोंबारी माळावर येऊन पोचले. येता येता यांकूनां कुरणात दोन ससे मारले होते. 
त्याांची गाढवां सरळ पाऱ्याच्या पालाजवळ येऊन थाांबली शन माती िुां कू लागली. शतथां पाऱ्या आहे हे लक्षात 
येताच यांकू शन बाळया याांनी आपली गाढवां नेऊन एका बाजूवर आपली पालां  ठोकली. 
 

यांकू आल्याची खबर कळताच प्रथम येऊन पोचलेले माकडांवाले धावले. त्याांना आनांद झाला. 
बक्या, तुक्या, पक्या हे माकडांवाले यांकूच्या गळयात पडले. सक्याला तर भलताच आनांद झाला. त्यानां 
यांकूला शमठी मारली, शन शटरी खाजवीत शवचारपूस केली. त्या गदीत सक्याचा येम ूदूर उभा होता. तरुण, 
देखणा, मजबूत देहाचा येम ू दुगाला पाहून चशकत झाला होता. लहानपणी गरीब शदसणारी दुगा इतकी 
सुांदर किी झाली याचां त्याला नवल वाटत होतां. 
 

येमूला राहवलां  नाही. तो पुढां गेला शन दुगाला म्हणाला, “दुगा, मला वळीखलां स का?” 
 

“व्हय की!” दुगानां मान शतरपी केली. 
 

“कोण मी?” येमूनां प्रश्न केला. 
 

“तू येम्या–” दुगा उत्तरली. 
 

येमूला आनांद झाला. त्या दोघाांनाही लहानपणी आठवण झाली शन ती हसली. 
 

“मला वाटलां , तू इसरला असिील मला!” दुगा म्हणाली. 
 

एकदम गांभीर चेहरा करून येम ूम्हणाला, “तसां कसां बरां! मी तुला कसां इसरांन?” 
 

“का बरां?” ती उद्गारली. 
 

येम ू म्हणाला, “एकदा आपून खेळत व्हतो. म्या तुझां काांकण िोडलां  तिी तू माझी िेंडीच 
उपटलीस! तवापास्नां डोक्याला हात लावला की मला तुझी आठवण व्हत असती.” 
 

दुगा मोठ्यानां हसली. 
 
 



पाऱ्या दारात उभा होता. डोळे आकुां शचत करून दुगाकडे पाहत होता. 
 

दुगानां तीन दगड माांडून चलू केली. यांकूनां सिाचां माांस करून शदलां  शन दुगा सैंपाकाला बसली. 
“आधी कोरड्यास कर आशण मग भाकरी टाक.” असां म्हणून यांकू घागर घेऊन नदीकडे गेला. 
 

दुगाच्या चुलीवर ससा शिजत होता. ती जाळ घालीत होती. यांकू सुपारी कातरीत होता. गांग्याला 
भकू लागली होती. तो दुगाच्या हाताकडे एकटक पाहत होता शन मध्येच भवुया चढवनू शतच्यावर शबथरत 
होता. दात शवचकीत होता. घडीघडी तोंड वासून जाांभया देत होता. 
 

दुगानां चुलीवरचां गाडगां उतरलां . तवा ठेवनू पीठ मळू लागली. तसा गांग्या चेकाळला. त्यानां जागीच 
एक उलटी उडी मारली. 
 

दुगानां भाकरी भाजून बुटीत टाकताच गांग्यानां झडप घातली. भाकरी घेऊन तो दूर पळाला शन 
दुगाकडे पाहत त्यानां ती ऊन ऊन भाकरी तोंडात कोंबली. दुगाला त्याचा राग आला. ती खालचा ओठ 
दातात धरून मान डोलवीत म्हणाली, “बरां, ये परत आता.” नांतर शतनां दुसरी भाकरी भाजून काढली शन 
डोळयाच्या कोपऱ्यातून गांग्याकडे पाशहलां . 
 

गांग्या हळूच पुढां आला. अगदी जवळ येऊन दुगाकडे पाहत त्यानां भाकरीवर टप धरला. दुगानां 
हळूच कोलीत घेऊन गरवकन गांग्याच्या ढुांगणाला चरका शदला. तसा गांग्या शकरशकर करीत पळाला, आशण 
यांकूच्या पैरणीत शिरून दडून बसला. दुगा मोठ्यानां हसली. 
 

भाकरी भाजून होईपयंत गांग्या तसाच दडून बसला. मग त्यानां हळूच तोंड बाहेर काढून दुगाकडे 
पाशहलां . पुनः दुगानां जळतां कोलीत काढून त्याला दाखवलां , तसा गांग्या पुन्हा दडला. 
 

पाऱ्या आपल्या पालापुढां एका पायावर उभा होता. त्याची कू्रर नजर बाळया, त्याच्या देखण्या पोरी, 
त्याांची गाढवां, यांकू याांच्या डोक्यावरून येऊन दुगावर स्स्थरावली. शदव्याच्या ज्योतीसारखी दुगाला पाहून 
तो देहभान हरपला. एकाग्र शचत्तानां तो दुगाकडे पाहू लागला. तोच मागां घोड्याच्या टापा वाजल्या. पाऱ्या 
भानावर आला शन गरवकन शिरला. 
 

इनामदार शवलासरावाांना पाहून पाऱ्या दचकला, शन चटकन् लवनू त्यानां मुजरा ठोकला, “हे 
पाहा”, शवलासराव म्हणाला, “तुम्ही गरीब लोक आहात. पोट भरण्यासाठी आमच्या खोऱ्यात आला 
आहात. तुम्हाला मागून शमळेल ते खुिाल घ्या. मात्र कुणी चोरीमारी करू नका. त्याचा पशरणाम वाईट 
होईल. आमच्या राज्यात तुम्हाला भरपूर भीक शमळेल. ती शमळवनू रामाचां राज्य करा. पण पुांडाई करू 
नका. आलां  का लक्षात? जर बेबांद वतवन कराल तर आम्ही तुम्हाला घोड्याच्या टापाखाली तुडवनू मारू 
हेही शवसरू नका.” 
 

“सरकार, एक आजव–” पाऱ्या हात जोडून म्हणाला, “मी गरब लां गडा हाय! माझां कोण ऐकणार? 
हातां एका जातीची माणसां न्हायती. थोडी गरीब हायती तर थोडी माजोरी हायती. ती कुणाचांच ऐकणार 
न्हायती.” 



 
“गैरवतवन करणारे जे असतील त्याांची नावां साांगा.” शवलासराव रोखून पहात म्हणाला, “आम्ही 

त्याांचा जरूर बांदोबस्त करू. आलां  लक्षात?” 
 

“लाांब किाला?” पाऱ्या लाचार सुरात हात जोडून म्हणाला, “आजचीच गोष्ट. एका 
माकडांवाल्यानां तुमच्या कुरणात शिरून दोन ससे मारून आणले.” 
 

“कोण आहे तो?” शवलासराव भडकला आशण पाऱ्या म्हणाला “तो यांक्या माकडांवाला. भारी 
डाांबीस हाय तो.” 
 

“चल दाखव.” शवलासरावानां हुकूम केला, आशण पाऱ्या उड्या मारीत यांकूच्या पालापुढां गेला. 
इनामदाराचां घोडां पाहून शभकाऱ्याांची कुत्री उठली. पण ज्यानां त्यानां आपली कुत्री आवरली. शवलासराव 
यांकूच्या पालापुढां आला. 
 

यांकू दचकला. दुगा बावरली. 
 

शवलासराव म्हणाला, 
 

“तू आमच्या कुरणात शिरून दोन ससे मारलेस, खरां का?” 
 

“खरां हाय धनी. पण मला आपली हद्द ठावां नव्हती.” यांकू म्हणाला, “एवढा गुन्हा माि करावा.” 
 

“अिी आगळीक पुन्हा करू नको.” शवलासराव गुरकला शन यांकू नम्रपणे म्हणाला, “कवाच 
करणार न्हाय.” 
 

“ही तुझी कोण?” शवलासराव दुगाकडे पहात म्हणाला. 
 

“ही माझी लेक हाय धनी.” यांकू उत्तरला. 
 

“लग्न झालां  का शहचां?” 
 

“न्हाय सरकार.” 
 

“शठक, लौकर करून टाक.” 
 

“व्हय सरकार.” 
 

“शठक.” शवलासरावानां टाच मारताच त्याचां घोडां उसळून पुढां धावलां  – आशण त्या घोड्याबरोबर 
उड्या मारीत पाऱ्या पळू लागला. पालाच्या बाहेर पडताच तो शवलासरावाला हात जोडून म्हणाला, 



 
“सरकार, ह्ो माकडांवाला सैतान हाय. शन ती पोरगी त्येची लेक. नुसती नागाला गुांगवणारी पुांगी 

हाय. आजून शतला काटा टोचला न्हाय धनी.” 
 

“उगीच बडबडू नको. सकाळी वाड्याकडे ये.” असां म्हणून शवलासराव गावाकडे गेला. 
 

पशहल्याच शदविी इनामदाराला आपल्या पालाकडे आणनू पाऱ्यानां सलामी शदली. 
 

इनामदार आला. त्यानां दुगाकडे रोखून पाशहलां . अिी आगळीक पुनः करू नको, म्हणून धमकी 
शदली. तेव्हा पाऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनांद शदसला होता. 
 

यांकू चरिडत होता. पाऱ्या स्वस्थ बसणार नाही, तो आपल्या भोवती वणवा पेटवणार. त्यात आपण 
जळून राख होणार की काय? मी मेलो तर पवा नाही. पण माझ्या दुगाचां वाईट होता नये. यांकूच्या मागे 
शववांचना लागली. 
 

दुगाचा सैंपाक झाला. यांकू गप्पपणे जेवला. पुनः शवचारमग्म होऊन बसला. 
 

बाळया डोंबाऱ्याच्या पालात आनांद होता. सिाचां कडाण खाऊन पोरांबाळां  शखदळत होती. गुल्ली, 
“राजसा सहज बोला रे, मांशदरी चला...” या लावणीची चाल घोळीत होती. बाळया ढोलकां  बडवीत होता. 
 

यांकू गांग्याला जवळ घेऊन गोंजारीत म्हणत होता, “गांग्या, प्रसांग बाका हाय. लेका सावध ऱ्हा. 
आशण दुगाबाईला वाचव!” 
 

रात्रभर यांकूनां डोकां  टेकलां  नाही. त्यानां ती सारी रात्र डोळयात काढली. शवलासरावानां दुगावर 
रोखलेली नजर यांकूच्या काळजाचा ठाव घेत होती. 
 

परांतु भोळया दुगाला कसलीच कल्पना नव्हती. ती नवा गाव, नवा प्रदेि पाहून आनांशदत झाली 
होती. 
 
 

६ 
 
सकाळीच यांकूनां राधानगरीच्या पाराखाली आपला खेळ माांडला. गावकरी गदी करून उभे होते. गांग्या 
माकड माणसासारखां करीत होता. रांगी आपलां  बाळ पोटािी धरून यांकूच्या हुकमाप्रमाणां वागत होती. दगडू 
बोकड पळ म्हणताच लरगण धरून पळत होता. 
 

गावकरी आियवचशकत होऊन पहात होते. गांग्याच्या प्रत्येक हालचालीसरिी हसत होते. टाळया 
शपटीत होते. 
 



यांकू म्हणाला, “गांग्या, लेका, तुला लष्ट्कराचां बोलावणां आलांय. तू लढाईवर जा. चल, आटप.” 
तसा गांग्या बांदूक घेऊन लढाईवर शनघाला. जाता जाता रांगीकडे गेला. शतचा शनरोप घेऊ लागला. पण रांगी 
रुसली. शतला लढाई पसांत नव्हती. ती मुरके मारू लागली. परांतु गांग्यानां पवा केली नाही. तो ‘जा उडत’ 
अिा थाटात शनघनू गेला. लढाई सुरू झाली. गांग्या गोळीबार करू लागला. एक गोळी लागून तो जखमी 
झाला, आशण लां गडत परत आला. तो सासरवाडीला रांगीकडे गेला. पण रांगी भडकली. लां गड्या 
नवऱ्याबरोबर नाांदायला शतनां शवरोध केला. गांग्याचां डोकां  शिरलां . तो चाकू घेऊन रांगीचां नाक कापायला 
धावला. तिी ती यांकूच्या मागां दडली. गांग्यानां काठी घेतली शन यांकूलाच तो बडव ू लागाला. लोकाांना 
आनांद झाला. त्याांनी टाळया वाजवनू गांग्याचां कौतुक केलां , आशण शकत्येकाांनी कनवटीचे पैसे काढून 
गांग्यावर िेकले, तर कोणी भाताची सुपां आणून यांकूची झोळी भरली. 
 

पाऱ्या गदीत उभा होता. त्याला यांकूचा हेवा वाटला. तो कुबड्या घेऊन उड्या मारीत 
इनामदाराच्या वाड्यापुढां आला. शचरेबांदी जोतां धरून त्यानां दम घेतला. 
 

तो वाडा म्हणजे एक प्रकारची गुहाच होती. घडीव शचऱ्याला शचरा जडून तो वाडा उभा झाला होता. 
त्या प्रचांड वाड्यात ऐांिी वषांची एक आांधळी म्हातारी आशण तरुण शवलासराव ही दोनच माणसां राहत होती. 
ती म्हातारी आशण शवलासराव या दोघाांचां त्या वाड्यातलां  अस्स्तत्व म्हणजे एखाद्या पेटीतील झुरळासारखां 
होतां. 
 

म्हाताऱ्या इनामदारणीनां दत्तक घेतला आशण शवलासराव इनामदार झाला. 
 

या करारी आशण धूतव इसमाची त्याच्या रांगेलपणाबद्दल त्या खोऱ्यात भरपूर ख्याती होती. 
 

त्यानां दोनदा लग्न केलां . दोन्ही बायका सहा मशहन्याांपेक्षा जास्त काळ वाड्यात नाांदल्या नाहीत. 
दोघीही नाहीिी झाल्या. कुठे गेल्या, काय झाल्या याचा पत्ता कोणासही नव्हता. वाड्यात लटकत 
असलेल्या पूववजाांच्या तलवारीसमोरच रात्री रांगेल बैठकी रांगत होत्या. तबला-सारांगीच्या सुरावर नतवकी 
नाचत होत्या. गाण्याच्या मिैली उठत होत्या. उन्मादक मोहक हालचालींवर पसेै उधळले जात होते. 
एखाद्या रात्री एखाद्या तरुण स्त्रीची आतव लककाळीही वाड्याच्या कुसवाबाहेर येत होती. 
 

तरीही शवलासरावाचा रांगेल आत्मा असांतुष्टच होता. 
 

काल दुगाला पाशहल्यापासून शवलासराव बेचैन झाला होता. शभकाऱ्याची इतकी देखणी लेक त्याने 
पाशहली नव्हती. ‘नागाला गुांगवणारी पुांगी हाय! अजून शतला काटा टोचला नाय’ हे पाऱ्याचे िब्द त्याच्या 
डोकीत नाचत होते. थैमान घालीत होते. 
 

सकाळी उठल्यापासून शवलासरावाच्या डोक्यात दुगाच होती. त्यानां त्याच नादात स्नान केलां , 
न्याहारी केली आशण चौिळयावर बसून मोठमोठ्यानां झोके घेऊ लागला. एवढ्यात एक चाकर येऊन 
म्हणाला, “एक लां गडा शभकारी दारात आलाय.” 
 
 



सूयव मावळतीकडे शिरला आशण शभकारी पालाकडे परतले. वस्ती गजबजली. 
 

यांकू घरी आला होता. दुगा उल्हासानां सैंपाक उरकीत होती. गांग्या शतच्या अांगाला शबलगून 
भाकरीकडे पहात होता. दगडू शदवसभर खाल्लेला चारा परत परत दाढेखाली आणून रवांथ करीत होता. 
यांकू जळण, पाणी याांचा बांदोबस्त करीत होता. तो पाण्याची घागर घेऊन आला. इतक्यात इनामदाराचां 
घोडां पालापुढां येऊन थाांबलां . यांकूनां घागर ठेवनू मुजरा केला. पाऱ्याही उड्या मारीत येऊन बाजूला उभा 
राशहला. शवलासरावानां दुगाच्या डोळयात रोखून पाशहलां . पाऱ्याकडे नजर वळवनू तो म्हणाला, “ए 
लां गड्या, तू मोठा धोकेबाज आहेस. घातकी आहेस. तू शजतका गरीब शदसतोस शततकाच शवषारी आहेस. 
आम्ही तुझां काहीही ऐकणार नाही. तू या गरीबाच्या कागाळया साांगत असतोस; पण आम्हाला नादान समजू 
नको. आम्ही तुझ्या ओांजळीनां पाणी शपणारे नाही; जा.” 
 

इनामदाराच्या दरडावणीनां पाऱ्याचा चेहरा पडला. तो शखन्न झाला. हात जोडून उभा राशहला. यांकू 
आनांशदत झाला. शवलासराव िाांतपणे म्हणाला, 
 

“तुझां नाव काय?” 
 

“यांकू माकडांवाला, सरकार.” 
 

“यांकू–” 
 

“जी.” 
 

“तू शदवसाआड आमच्या कुरणात जाऊन दोन ससे मारून वाड्यात पोचवायचे.” 
 

“जी सरकार.” 
 

“हवा तर तू तुझ्यासाठीही एक मारावा.” 
 

“जी धनी.” 
 

“आम्ही तुझ्या कष्टाची कदर करू.” 
 

“देव पावला, सरकार.” 
 

“सकाळी ससे घेऊन ये.” 
 

“जरूर.” 
 



शवलासरावानां घोड्याला टाच मारली. घोडां उसळून धावत शनघालां . यांकूला अांगावर मूठभर मास 
चढावां तसा आनांद झाला. त्यानां पाऱ्याकडे जळजळीत नजर िेकली, शन दुखावलेला पाऱ्या लां गडत 
पालाकडे गेला. 
 

इनामदारानां ससे मारण्याची कामशगरी शदली शन आपल्यासमोर पाऱ्याचा अपमान केला. खरांच 
इनामदार देवमाणूस आहे. न्यायी शन िहाणा आहे. अिी न्यायी माणसां या जगात आहेत म्हणूनच हे जग 
चाललां  आहे. आता आपण शदवसाआड कुरणात जाऊन दोन नव्हे तर तीन ससे मारणार. एक घरी ठेवणार 
शन दोन इनामदारसाहेबाांना देणार. या कामशगरीबद्दल तो न्यायी माणसू आपणाला आणखीही काही तरी 
देणार. या शवचारानां यांकूची छाती िुगली. त्याला आनांद झाला. 
 

हळूहळू वस्ती िाांत होत होती. चार घास पोटात रेटून माणसां आडवी होत होती. एक एक शदवा 
शवझत होता. हळू हळू वातावरण मुकां  होत होतां. 
 

यांकू अांगणात उताणा पडला होता. दुगा पालात जागीच होती. गांग्या शन रांगी झोपा काढीत होती. 
 

अांधारात पावलां  वाजली, तसा यांकू चमकला. त्यानां शतकडे पाशहलां  शन येम ूयेऊन बसला. िाांतपणे 
म्हणाला, “काय मामा, भाकरी खाल्ली का?” 
 

“व्हय, खाल्ली की.” 
 

“दुगा शनजली वाटतां?” 
 

“व्हय, शनजली.” 
 

तोच पालात दुगाची काांकणां खळखळली आशण येम ूबावरून म्हणाला, “ती जागीच हाय.” 
 

“येम,ू त्वा अजून लगीन का न्हाय केलां स?” यांकून शवचारलां . 
 

येम ूहसत म्हणाला, “आपून जन्मात लगीनच करणार न्हाय.” 
 

“आर पर का?” यांकू उठून बसला. 
 

“तेचां असां हाय–” येम ूम्हणाला, “भल्या माणसानां लगीन करू नये. बायका वांगाळ असत्यात.” 
 

“वांगाळ असत्यात?” यांकू म्हणाला, “त्या काय करत्यात? का खात्यात?” 
 

“खाल्लां तरी बरां!” येम ूम्हणाला, “पण बायका िेंडीच उपटून टाकत्यात.” 
 



दुगा ऐकत होती. हसत होती. ‘पण बायका िेंडीच उपटून टाकत्यात’ हे ऐकताच शतला हसू 
आवरांल नाही. ती मोठ्यानां हसत बाहेर आली शन येम ूपळाला. 
 

थोड्या वळेानां सख्या माकडांवाला आला शन यांकूजवळ बसला. दुगा सरकून बापाच्या मागां बसली. 
सख्या म्हणाला, 
 

“यांकू, एक गोष्ट बोलू का?” 
 

यांकू हुांकारला. 
 

“तुझी दुगा माझ्या येम्याला देतोस का?” 
 

“लगीन कवा करणार?” 
 

“येत्या वैिाखात.” 
 

“कुठां करणार?” 
 

“काळगावच्या माळाला.” 
 

“कसां करणार?” 
 

“तू साांगिील तसां.” 
 

“काय देणार?” 
 

“िुटकी कवडी देणार न्हाय.” 
 

“मग?” 
 

“मग तूच काय देणार ते साांग लेकीसाठी.” 
 

“लगीन करून देतो.” यांकू उत्तरला. 
 

सख्याला आनांद झाला. म्हणाला, “सकाळी भावकी जमवतो.” 
 

“बरां, जमव.” यांकून दुगाचां लग्न नक्की केलां  आशण सख्या हरकून आपल्या पालाकडे गेला. 
 



आता दुगाचां लग्न होणार या शवचारानां यांकूचां मन आनांशदत झालां . त्यानां बोटावर मशहने मोजले शन 
स्वतःिीच तो म्हणाला, “अवघां नऊ मशहनां.” 
 

अचानक आपलां  लग्न जुळलेलां  पाहून दुगाला मनातून आनांद झाला. तरुण, देखण्या, उमद्या, 
हसऱ्या येमूकडे शतचां मन धाव घेऊ लागलां . ती उगीचच लाजली आशण लटका राग आणनू म्हणाली, 
 

“बापा, तू माझां लगीन करणार?” 
 

“व्हय, करणार.” 
 

“काां करणार?”दुगा म्हणाली, “तुला कोण?” 
 

“माझा देव.” 
 

“पण मी तुला सोडून जाणार न्हाय.” 
 

“मीच तुला सोडून कुठां जाणार न्हाय.” यांकू शखन्न होऊन म्हणाला, “माझी बाई शजकडां जाईल 
शतकडां मी यीन, मग तर झालां?” 
 

दुगा गालात हसली शन सरकून शतथांच बापािजेारी कलांडली. 
 
 

सकाळीच यांकू कुरणात गेला. दोन ससे मारून ते इनामदाराच्या वाड्यात पोचवनू परत आला. 
आता दुगाचां लग्न होणार, हा एकच शवचार त्याच्या डोकीत तरांगत होता. आशण लग्नात दुगाला दाशगने 
शकती करायचे याचा शहिबे तो करीत होता. 
 

सख्यानां घाई केली. भावकी जमवली. दुगाचां लग्न पक्कां  केलां . शतला पांचाांनी कुां कू लावलां  शन जाहीर 
केलां  की दुगा वैिाखात येम्याची बायको शन सख्याची सून होणार. आता यांकू शन सख्या याांना िब्द मोडता 
येणार नाही. 
 

यांकूच्या आनांदाला सीमा राशहली नाही. 
 

परांतु पशरस्स्थती यांकूच्या शवरुद्ध होती. पाऱ्याचे उपद्व्याप सुरूच होते. तो दारू शवकता शवकता 
शजथां शतथां यांकू आशण दुगाशवरुद्ध िुणग्या टाकीत होता. आसपासच्या गावची जबरी माणसां, राधानगरीतील 
भरुटे टगे, दुगाला पाहण्यासाठी, शतला हाताखाली घेण्यासाठी पाऱ्याकडे दारू शपण्याच्या शनशमत्ताने गदी 
करीत होते. दुगा हाताखाली यावी म्हणून प्रयत्न करीत होते. पाऱ्या त्याांना मदत करीत होता. दुगा शमळवनू 
देतो, असां साांगून अनेकाांकडून पैसे उकळीत होता. 
 



राधानगरीचा पोलीस पाटील रांगराव आशण त्याचे चाकर रावा ढेकणा व बांडू तडाखे याांनी दुगाला 
उचलण्याचा चांग बाांधला होता. 
 

पाटील-इनामदारापासून तो गावातील भरुट्या टग्याांपयंत दुगा शमळशवण्यासाठी चाललेल्या 
प्रयत्नाांची यांकूला मुळीच कल्पना नव्हती. तो शदवसाआड कुरणात जात होता. दोन ससे मारून वाड्यात 
हजर करीत होता. गांगू, रांगी, दगडू याांना घेऊन शिरतीवर जात होता शन झोळी भरून येत होता. 
 

यांकू गेला की दुगा घरी एकटीत असे. येम ूलौकर येई. दुगाला जळण, पाणी आणून देई. बोलत 
बसे. येम ूजवळ असला की दुगा शनभवय होई. एका सकाळी यांकू ससे घेऊन वाड्यात गेला. इनामदारापुढां 
ससे ठेवनू त्यानां मुजरा केला आशण परत शिरला तेव्हा शवलासराव म्हणाला, 
 

“यांकू, थाांब. एक ससा आम्हाला पुरे. एक तू घेऊन जा.” 
 

यांकूला बरां वाटलां . तो ससा घेऊन शनघाला तोच शवलासराव म्हणाला, 
 

“तुझी पोरगी घरीच असते ना?” 
 

“व्हय, धनी.” यांकूनां होकार शदला. 
 

“मग असां कर,” शवलासराव म्हणाला, “एक चाकर बाई आजारी झाली आहे. त्यामुळां  आमच्या 
आईसाहेबाांची कुचांबणा होत आहे. तेव्हा तुझ्या पोरीला चार शदवसाांसाठी आईसाहेबाांच्या तैनातीला पाठव. 
िक्त त्याांच्यािी बोलत बासयचां. त्याांना शदसत नाही. आम्ही तुला पैसे देऊ.” 
 

यांकू काहीच बोलला नाही. त्यानां मान डोलवनू मान्य केलां . 
 

दुसऱ्या शदवसापासून दुगा इनामदाराच्या वाड्यात जाऊ लागली. रोज सकाळी यांकू शभकेला गेला 
की दुगा वाड्यात जात होती. सांध्याकाळी घरी येत होती. येम ूशतला मदत करीत होता. ती सैंपाक उरकून 
यांकूची वाट पाहत राही. 
 

पाच शदवस येऊन गेले. दुगाला एकदाही शवलासराव वाड्यात शदसला नव्हता. सहाव्या शदविी तो 
अचानक आला. म्हणाला, 
 

“दुगा, आमचां काय झालांय, नोकरबाई आली आहे. तू उद्यापासून येऊ नको. आशण हे घे–” असां 
म्हणून त्यानां एक सुांदर पातळ दुगाच्या हाती शदलां . ते घेऊन दुगा घरी आली. त्याच शदविी सांध्याकाळी 
शवलासरावानां यांकूला बोलावनू घेऊन आठ पायल्या भात शदलां . यांकूला भलताच आनांद झाला. 
 

दुसऱ्या शदविीच यांकू शभकेसाठी एका दारात उभा राशहला. एक म्हातारी चतकोर भाकरी घेऊन 
आली शन रागानां पहात म्हणाली, 
 



“मेली शभकारडी जातीला लाज बी न्हाय. शभकारी असलां  म्हणून काय झालां . लाज सोडू नये.” 
असां म्हणून शतनां भाकरी यांकूच्या झोळीत टाकली शन ती भाकरी काढून हातात घेऊन यांकू म्हणाला, “आई 
काय झालां?” 
 

“काय व्हायचांय?” म्हातारी म्हणाली, “एका शभकाऱ्यानां म्हणां आपली लेक त्या इनामदाराच्या 
घरात घातलीय शन गमजा करतोय मेला.” 
 

यांकूच्या काळजाचां पाणी झालां . म्हणाला. “पण आई, ती पोरगी शतथां कामाला जाते. पाप कराय 
जात न्हाय.” 
 

“आरां जा! म्हणां पाप कराय जात न्हाय.” म्हातारी भडकली. म्हणाली, “त्या घरात गेल्याली तरणी 
बाई नरकातच जाती.” 
 

“पण त्या पोरीनां पाप केलां  असां कोण म्हणतां? आई, सरळ साांगा.” यांकू म्हणाला. म्हातारी 
काडाडली, “सारा गावा म्हणतो जा.” 
 

म्हातारी घरात गेली, आशण यांकू शदवसभर त्याच शवचारात लहडला. सांध्याकाळी घरी आला. कसे 
तरी दोन घास खाऊन दारात शवचार करीत बसला. 
 

इनामदार खरांच इतका वाईट असेल का? त्यानां दुगाला िसवलां  असांल का? पण माझी दुगा 
िसणार नाही. मग शतला त्यानां पातळ का शदले? शन कामावर येऊ नको म्हणून का साांशगतलां? कदाशचत 
त्याचां काम त्यानां उरकलां  असांल. दुगा काही तरी दडवीत असावी. तरुण मन वाऱ्यासारखां असतां. या 
शवचारानां तो अस्वस्थ झाला. त्यानां दुगाला हाक मारली. ती जवळ येऊन बसली. यांकू म्हणाला, 
 

“दुगा, इनामदार कसा माणसू हाय?” 
 

“ते मी कसां साांग?ू” दुगा शनर्षवकार चेहरा करून म्हणाली, “त्यो मला चार शदवस शदसलाच न्हाय. 
कालच शदसला.” 
 

“काय म्हणाला?” यांकूनां मध्येच शवचारलां . 
 

“उद्यापासनां येऊ नकां  म्हणाला.” दुगा उत्तरली आशण यांकूचा आत्मा िाांत झाला. 
 

चार शदवस गेले शन पुनः दुगाला वाड्यात पाठव, असा इनामदाराचा शनरोप आला. त्यामुळे यांकू 
चरकला. नक्कीच काही तरी भानगड असावी असां त्याचां मन बोलू लागलां . परांतु दुगाला पाठवीत नाही, असां 
म्हणणां त्याला अिक्य होतां. तो चरिडला शन दुगा पुन्हा शनयमानां वाड्यात जाऊ लागली. 
 

यांकू शिरतीवर गेला की दुगा इनामदाराच्या वाड्यात जात होती. आांधळया म्हातारीजवळ बसत 
होती, शन साांज झाली की घरी येत होती. 



 
सुगीची हातघाई उसळली होत. शिवार गजबजला होता. गावकरी आशण शभकारी शिवारात 

धान्याचा कण न् कण वचेीत होते. 
 

यांकूचां सांियानां घेरलेलां  मन शिवारात लागत नव्हतां. चार खळयावर कसे तरी चार खेळ करून तो 
गपकन गावात येत होता. वाड्यात येऊन दुगाला पहात होता. सुखरूप शन आनांदी दुगाला पाहून त्याचा 
जीव भाांड्यात पडत होता. तो वाड्यापढुां पोचला की प्रथम गांग्या उडी मारून सरळ वाड्यात शिरून दुगाला 
शमठी मारीत होता. गांग्या आलेला पहाताच दुगाला आनांद होई. 
 

सांध्याकाळी दुगा घरी आली की यांकू सांियी दुष्टीनां पहात, “काय म्हणाला इनामदार?” असा प्रश्न 
शवचारी आशण “आज तो वाड्यात शदसलाच न्हाय,” या उत्तराने तो िाांत होई. 
 

आणखी चार शदवस गेले. शवलासराव वाड्याबाहेर जात नव्हता. तो तासन् तास माडीवर झोपत 
होता. मध्येच काही तरी शनशमत्त काढून खाली येत होता. त्याला पाहून दुगा लाजत होती. हसत होती. 
बावरत होती. आपल्या छातीवर पदर सावरून उगीचच स्वतःला दडवीत होती. मान खाली घालून उभी 
राहत होती. शवलासराव शतला पाहून गालात हसत काहीही न बोलता जात होता. 
 

दुपार झाली होती. गल्लीबोळ शनजवन झाले होते. सववत्र शनःिब्दता नाांदत होती. वातावरण मरगळलां  
होतां. शवलासराव माडीवर एकटाच पडला होता. दुगासाठी काय करावां याचा शवचार करीत होता. ती गरीब 
आहे, भोळी आहे, आपण एवढां भ्यायचां कारण नाही, हे त्याला पटलां  होतां. शतला जबरीनां नमवली तरी 
काहीच देणार नाही. या वाड्यात अनेक तरुण देहाांनी आत्मसमपवण केलां  आहे. मग दुगाचा काय शदमाख? 
पण जबरी नकोच. शतच्या बाबतीत बळाचा प्रश्नच उद्भवणारी नाही. मात्र शतच्याच कलानां व्हायला हवां. ती 
सुतासारखी सरळ आशण लोण्यासारखी मऊ आहे. आशण हे लोणी शनशित शवतळणार आहे. त्या शदविी 
पाऱ्या म्हणत होता की, अजून काटा टोचलेला नाही. घडी करकरीत आहे. शन ते खरांही आहे. 
 

ही घडी शवस्कटता कामा नये. ती हळूच मोडली पाशहजे. जर तसां झालां  तर ती या वाड्यातून 
कधीच जाणार नाही. गुांतलेलां  सूत आशण लालचावलेली स्त्री हे सारखांच असतां. दुगाला िक्त चटक 
लागली पाशहजे. ती लालचावली पाशहजे. 
 

शवलासराव चट्कन उठला. दुगाला तोलून पाहायची असा शनिय करून तो माडीवरून खाली 
आला. आांधळी म्हातारी चौिळयावर बसून झोके घेत होती. शतला पाहून शवलासरावाची शनरािा झाली. 
त्यानां चौकटीत उभां राहून दुगाकडे पाशहलां . तिी दुगा लाजली. शतची तरल नजर नम्र झाली. छाती धडधडू 
लागली. एवढ्यात म्हातारी म्हणाली, 
 

“दुगा, तू जा घरी. सकाळी ये.” 
 

दुगा चटकन उठली. पडत्या िळाची आज्ञा शमळताच ती वाड्याबाहेर पडून माळाकडे झपाट्यानां 
शनघाली. गावाबाहेर पडल्यानांतर शवलासरावाच्या नजरेनां गुदमरलेला शतचा जीव िाांत झाला. मग ती 



गालात हसली शन मनात म्हणाली, खरांच मी देखणी आहे. म्हणूनच इनामदारासारखा मातब्बर माणसू मला 
डोळे भरून पहातो. 
 

दुगानां सैंपाक उरकला. शदवस घसरला. साांज झाली. शभकारी परतले. यांकू आला. दुगाला 
टवटवीत पाहून त्यानां सुस्कारा टाकला. 
 

नकळत साांज रात्रीत शवलीन झाली. यांकूच्या पालातला रॉकेलचा शदवा जळत होता. त्याची ज्योत 
डगमगत होती. शपवळा प्रकाि दुगाच्या चेहऱ्यावर थरथरत होता. ती म्हणाली, 
 

“बापा, गप्प का? बोल की!” 
 

“बोलतो की!” यांकू शतच्या पाठीवरून हात शिरवीत म्हणाला, “पण कसां बोलावां हे उमजांना 
मला.” 
 

दुगा चमकली. म्हणाली, 
 

“तसाच बोल.” 
 

“मग ऐक.” 
 

“काय?” 
 

“दुगा, तू िसिील.” 
 

“कोण िसवांल?” 
 

“इनामदार.” 
 

“काय करील?” 
 

“ते कसां साांग?ू” 
 

“तसांच साांग.” 
 

“आब्र ूकाांकणावाणी असती. काांकण िुटलां  की त्येचा नाद जातो.” 
 

“खरां हाय बापा.” 
 

“मग सांभाळ. इनामदार वांगाळ माणूस हाय.” 



 
“पर त्यो मला कवाच बोलत न्हाय, बापा.” 

 
“दुगा, त्यातच दगा हाय.” 

 
“मग काय करू मी बापा?” दुगा दुःखी सुरात म्हणाली, “तूच मला वाड्यात जा म्हणतोस.” 

 
“मग मी काय करू दुगा? तो इनामदार मोठा माणूस हाय. मला न्हाय म्हणता येतच न्हाय.” 

 
“तसांच माझां बी व्होतांय.” दुगा म्हणाली, “तो मला शदसला की काळजात धडकीच भरती. जीव 

पाांगळतो.” 
 

“म्हणूनच मला भीती वाटते, दुगा.” यांकू म्हणाला, “पाांगळून जाऊ नकां . एवढी सुगी झाली की 
आपुन जाऊ. पण तांवर आब्रलूा जप. धीरानां घे.” 
 

दुगाला झोप आली. ती यांकूच्या अांथरुणावर पडली. इनामदाराचा शवचार करू लागली. 
 

वस्ती शनपशचत पडली होती. शदव े शवझले होते. बाळया डोंबारी आपला िड घेऊन गावात गेला 
होता. त्याचां पाल मुकां  झालां  होतां. सैदू दरविेी खोकत होता. 
 

आकािात चाांदणां िुललां  होतां. नवलक्ष चाांदण्याांच्या झगझगाटानां वस्ती उजळली होती. यांकू 
दुगाच्या िजेारी शनजला होता. त्यानां हळूच दुगाकडे पाशहलां . दुगाचा सुांदर चेहरा चाांदण्याच्या प्रकािािी 
स्पधाच करीत होता. यांकूनां शतच्या गालावर आलेली केसाांची बट दूर केली शन हळूच शतच्या कपाळाचा मुका 
घेतला. तिी दुगा म्हणाली. 
 

“बापा, मला भीती वाटतीय.” 
 

सुगीच शदवस सांपत होते. भरला शिवार भणांग होत होता. खळयावरच्या धान्याच्या रािी गावाकडे 
गेल्या होत्या. 
 

शभकाऱ्याांची मनां उठली होती. सुगी उलघडली. आता हे खोरां सोडून जावां असा ते शवचार करीत 
होते. आजचा एकच शदवस पाहू शन उद्या जाऊ असां सवव शभकारी म्हणत होते. परांतु त्याांचा मोह त्याांचा 
मुक्काम वाढवत होता. त्याांचा ‘उद्या’ उगवनू मावळत होता. परांतु त्या खोऱ्यातून त्याांचा जीव शनघत नव्हता. 
ते एकएक दाणा गोळा करीत होते. 
 

शकत्येक शभकाऱ्याांनी कुदळी घेतल्या होत्या. ते भाताच्या वावरात जात होते शन उांदाराांचे उकीर 
उकरत होते. त्यात त्याांना मुबलक भात शमळत होतां. शबचाऱ्या उांदराांनी रात्रांशदवस खपून जशमनीत साठे 
करून ठेवले होते, आशण ही कां गाल माणसां त्या साठ्यावर धाडी घालून त्याांची लूट करीत होती. त्याांना 
आता शिवारात लहडण्याची गरजच उरली नव्हती. 



 
काही शिरस्ते गावात शिरून दारोदार भीक मागत होते. खेळ करीत होते. 

 
बाळया डोंबाऱ्याची सद्दी जोरावर होती. त्याचा तमािा गाजत होता. गुल्ली लभगरीसारखी शिरून 

माणसाांना गुांगवीत होती. शतच्या नावाचा डांका सववत्र वाजत होता. शवलासरावाच्या कानावर गुल्लीचां नाव 
गेलां  होतां. आशण काय कसब आहे पाहावां म्हणून त्यानां एकदा वाड्यात गुल्लीचा तमािा केला आशण त्या 
शदवसापासून इनामदार ‘गुल्ली-गुल्ली’ करू लागला. 
 

अलीकडे दुगा शनयमानां वाड्यात जात नव्हती. पण चारसहा शदवसाांनी अचानक इनामदाराचा 
शनरोप येत होता, आशण दुगाला वाड्यात जाणां भाग पडत होतां. वाड्याकडे जातेवळेी ती आपलां  मन कशठण 
करीत होती. वाड्यात गेली की पाांगळत होती. स्वतःच स्वतःला भीत होती. 
 

दरम्यान पाऱ्या डवऱ्यानां िुणग्या सोडल्या होत्या. ‘यांक्याची दुगा इनामदाराची रखेली आहे,’ अिी 
त्यानां भमुका उठवली होती. आपली ती बातमी तो आगीसारखी सववत्र पसरवीत होता. “इनामदारानां 
दुगाचा काटा काढला बरां!” असां जो भेटेल त्याला तो साांगत होता. एकदा तर त्यानां ती बातमी सख्या 
माकडांवाल्याच्या कानात, सुरुां गाची दारू ठासावी तिी ठासली, शन धडाका उडवनू शदला. 
 

“माझी होणारी सून यांक्या भडव्यानां बाटवली! असां म्हणत सख्या खवळला, त्याचां टाळकां  शिरलां . 
 

यांकूचां ढोलकां  झालां . ते दोन्हीकडून बडवलां  जाऊ लागलां . दुगाला वाड्यात पाठव असा 
इनामदाराचा शनरोप येताच त्याला नकार येणां यांकूला कशठण होत होतां, तर इकडे सख्या आशण भावकी 
शबथरली होती. 
 

काही लोक यांकूची चेष्टा करीत होते. हसत होते. आशण इनामदाराचा सासरा म्हणनू एकमेकाांना 
खुणावीत होते. यांकू सारां कान पाडून ऐकत होता. तो हताि झाला होता. आपण आशण आपली दुगा 
सांकटात आहोत असां म्हणून मनात जळिळत होता. 
 

दुपार ढळून गेली होती. आांधळी म्हातारी चौिाळयावर पडली होती. शतला झोप लागली होती. 
दुगा एका खाांबाला पाठ लावनू बसली होती. वरच्या मजल्यावर शवलासराव होता, शन वाड्यात िाांतता 
पसरली होती. 
 

शवलासराव पलां गावर उताणा पडून दुगाचा शवचार करीत होता. बाळया डोंबाऱ्याची गुल्लीही त्याच्या 
चक्षूांपूढां तरळत होती. तो चटकन उठून खाली आला. त्यानां दुगाला वर येण्याची खूण केली. 
 

दुगा चमकली. पदराची चाळवाचाळव करीत उठली आशण भ्रशमष्टासारखी माडीवर गेली. शतनां 
डोळयाच्या कोपऱ्यातून सववत्र पाशहलां . शवलासराव पलांगावर िाांत बसला होता. त्याला पाहताच दुगा 
पाांगुळली. शतनां पापण्या पाडल्या. शतची तरल नजर जशमनीवर अांथरली गेली, आशण त्या नजरेच्या 
पायघड्या तुडवीत शवलासराव दुगाजवळ आला. म्हणाला, 
 



“दुगा, खरांच तू देखणी आहेस.” 
 

तिी शतची मान लाजेनां खाली गेली. दाताखाली ओठ धरून दगडासारखी उभी राशहली. शतचा 
चेहरा लालेलाल झाला. धीर करून शतनां वर पाशहलां . शतचे स्वप्नाळू डोळे शवस्िारले. शवलासराव म्हणाला, 
 

“दुगा, बोल ना. दूर का उभी?” 
 

मग शतला यांकूच्या िब्दाांची आठवण झाली – “इनामदार वाईट आहे. तू जपून पाऊल टाक!” 
तिी ती चपापली. कावरीबावरी झाली. तो एकाांत, शवलासरावाची ती उन्मादक नजर, त्याची ती अस्वस्थ 
मनःस्स्थती, ती मनात खचली. पण धीर धरून स्वतःला सावरून म्हणाली, 
 

“मी काय बोलू?” 
 

“तू नको बोलू. तुझे डोळे बोलताहेत.” शवलासराव शतच्या डोळयात पहात म्हणाला, “हे डोळे 
जगाचे सवोच्च स्वरूप घेऊन या सृष्टीत आले आहेत. इतके सुांदर डोळे कुठांही पाशहले नाहीत मी!” 
 

दुगा कसांनुसां हसली. म्हणाली, “डोळयास्नी का वाचा असती?” 
 

“इतराांच्या नसते.” शवलासराव बेबांद होऊन म्हणाला, “पण तुझ्या या नेत्राांना शनयतीनां वाणी शदली 
आहे. शन हे – उरोज –” 
 

दुगा चरकली. स्वतःच्या छातीकडे पाहून शतनां भरवकन पदर सावरला आशण उगीचच पुनः हसली. 
 

शवलासराव म्हणाला, “आशण हे काळजाचां पाणी करणारां सुांदर रेखीव िरीर–” त्याच्या तीक्ष्ण 
नजरेनां शतच्या देहाला वटेोळां  घातलां . 
 

दुगा बावरली. म्हणाली, “तुमचां बोलणां मला कळत न्हाय–” 
 

“नाहीच कळणार–” शवलासराव म्हणाला, “सुगांधमय कस्तुरी घेऊन वणवण भटकणाऱ्या 
सुवणवमृगा, तुझी महती तुला समजणार नाही.” 
 

तरीही दुगाला काहीच समजलां  नाही. ती हसली आशण शवलासरावानां हळूच शतच्या रेखीव ओठाला 
शचमटा घेतला. दुगा पार गोंधळली शन अशधकच मोहक शदसू लागली. शवलासराव धुांद झाला. शतला जवळ 
ओढावी असा शवचार त्याच्या मस्तकात उठला. त्याचां मस्तक बशधर झालां . दुगाचां आत्मसमपवण जवळ आलां  
आहे असां वाटून त्याचां मन बावचळलां . त्यानां शतचा हात धरला. एक चुांबन घ्यावां असा मोह होऊन त्यानां 
शतच्या भजुा धरल्या. 
 



दुगाला त्याचा हेतू समजला. पण ती पाांगुळली होती. किी तरी दोन पावलां  मागां सरकली. 
प्रशतकार, नकार लकवा पळ याांपकैी काहीच शतला सुचत नव्हतां. त्यानां शतच्या भजुा घट्ट धरल्या, तोंड पुढां 
केलां  – तोच गांग्या माकड भरधाव आला आशण दुगाच्या खाांद्यावर बसला. 
 

एकाएकी दुगाला धीर आला. बळ आलां . ती गरवकन शिरली आशण माडीवरून खाली धावली. 
दारात यांकू उभा होता. बापाला पाहताच ती त्याच्याकडे धावली आशण शतनां त्याला घट्ट शमठी मारली. 
 

ती भेदरली होती. थरथर कापत होती. ओठ सुकले होते. दुगाची ती अवस्था पाहून यांकूच्या 
काळजानां ठाव सोडला. आज नक्कीच काही तरी शवपरीत घडलां  असावां असां वाटून तो गाांगरला. 
 

गावाबाहेर येताच ओठावरून जीभ शिरवीत ती म्हणाली, 
 

“बापा, खरांच इनामदार वांगाळ हाय.” 
 

“दुगा, त्येनां काय केलां , खरां साांग.” 
 

“त्येनां माझा हात धरला.” 
 

“आणखी काय केलां?” 
 

“माझ्या ओठास्नी शचमटा घेतला.” 
 

“आणखी काय केलां?” यांकू ओरडला. त्याच्याही घिाला कोरड पडू लागली. 
 

“माझ्या तोंडात तोंड घालीत होता. गांग्या आला म्हणून बरां झालां . आता चल. मला ह्ो गाव नकां . 
ही सुगी नकां .” 
 

“आशण काय केलां  त्येनां दुगा? यांकू वडेावला. 
 

“काई न्हाय केलां .” दुगा रडत म्हणाली, “पण त्यो काही तरी शवपरीत करणार व्हता.” 
 

या उत्तरानां यांकूचा पेटलेला आत्मा िाांत झाला. त्यानां लहान मुलाप्रमाणां दुगाला पोटािी धरून 
हांबरडा िोडला. एका ओघळीत बसून ती दोघां मग खूप रडली. 
 

शदवस अजून बराच वर होता. यांकूचां मन धगधगत होतां. दुगा काही तरी दडवीत आहे, शतला एवढां 
करून इनामदारानां सलामात सोडलीच नसेल, असा सांिय त्याला आला आशण आपल्या मनाचां समाधान 
किानां होईल याचा तो शवचार करू लागला. मग म्हणाला, 
 

“दुगा, लवकर जाऊन आांघोळ करून ये.” 



 
दुगा आांघोळ करून आली. यांकू शतला घेऊन देव्हाऱ्याकडे गेला. देवापुढां शतला बसवनू म्हणाला, 

 
“दुगा, खरां साांग, आज त्वा पाप केलां  का न्हाय?” 

 
“न्हाय, बापा.” ती उत्तरली. 

 
“त्या माणसानां तुला बाटवली की न्हाय?” यांकू दबक्या आवाजात म्हणाला, “देव सुमरून साांग.” 

 
“न्हाय बापा, म्या पाप केलां  न्हाय.” ती पुनः उत्तरली. हुांदके देत म्हणाली, “तो पाप करणार व्हता. 

पर तू आलास, गांग्या आला आशण मी वाचल्ये.” 
 

“मग मार देवाच्या टाळूवर हात!” यांकूनां हुकूम केला. दुगानां चटकन देवावर हात ठेवला. तसा 
यांकू आनांदानां वडेावला. “माझी दुगा – माझी तुळिीवाणी दुगा. शतनां पाप केलां  न्हाय.” असां म्हणून त्यानां 
शतला झरकन ओढून पोटािी धरली. हषवभशरत होऊन त्यानां मटामट शतच्या गालाचे मुके घेतले. मग शतचे 
पाय पुढां ओढून त्याचे मुके घेऊन तो वडे्यासारखा रडू लागला, बडबडू लागला, “दुगा, आज जर तुला 
त्येनां बाटवली असती तर म्या काय केलां  असतां? तू पाप करून नरकात गेली असती. म्या तुला ठार मारली 
असती आशण येडा झालो असतो. त्यो जबर माणूस हाय. मी गरीब हाय. त्येचां म्या काय केलां  असतां? तू 
माझी लेक. िणेी लेक. तू वाचलीस. पाप केलां  न्हाय. तू नखाएवढी व्हतीस तवा तुझी आई मेली. मरताना 
शतनां मला साांशगतलां  की माझ्या दुगाला जपा. शन म्हणून म्या तुला जगवली, वाढवली.” 
 

यांकूला रडू कोसळत होतां. त्याच्या माांडीवर डोकां  ठेवनू दुगा अश्र ूढाळीत होती. 
 

रात्र झाली. खोरां िाांत झालां . राधानगरी िाांत झाली. तो माळ शन त्यावर वस्ती करणारी ती शभकारी 
माणसां िाांत पडली. एकूण एक माणूस आडवां झालां . 
 

गांग्या पेंग ूलागला. रांगी डुलक्या घेऊ लागली. दुगा शनलित झाली होती. यांकू शवचार करीत होता. 
उशिरानां त्यानां आपलां  अांथरूण अांगणात टाकलां  आशण दुगाला म्हणाला, 
 

“दुगा, इकडां ये.” 
 

दुगा चटकन उठून बाहेर आली. म्हणाली, 
 

“बापा, काय?” 
 

“ह्ा अांथरुणावर नीज.” यांकू म्हणाला. आशण दुगा शनजली. यांकूनां शतच्या अांगावर पाांघरूण 
घातलां . आशण आपणही िजेारी शनजला. नुकतांच जन्मलेलां  बाळ आईनां पोटािी धरावां तद्वत दुगाला कुणी 
पाहू नये, पळव ूनये, शतला बाटव ूनये, म्हणून हृदयािी घट्ट धरून तो आकािात पाहू लागला. आशण ती 
देखणी, तरुण दुगा आपल्या बापाच्या कुिीत शनभवय होऊन शनःश्वास घेऊ लागली. 



 
यांकूला झोप लागत नव्हती. तो दुगाकडे पहात म्हणत होता, “आज घात होत होता. या माझ्या 

दुगाला इनामदारानां आज बाटवली असती तर पाऱ्याचां खरां झालां  असतां. इनामदाराचां ते पाप नऊ 
मशहन्याांनी जगासमोर आलां  असतां. भावकीत तोंड वर करणां कशठण झालां  असतां. सख्यानां लढाई पुकारली 
असती. मी एकटा काय करणार होतो? मी बाटलेल्या लेकीचा बाप, मला बोलताच आलां  नसतां. पण माझां 
निीब मोठां आहे...” 
 

त्यानां हळूच दुगाकडे पाशहलां . ती िाांत शनजली होती. शतच्या केसाांनी शतचा चेहरा झाकला होता. 
यांकूनां ते केस मागां सारले. चांद्रप्रकािात दुगाचा चेहरा उजळला. 
 
 

सकाळ झाली. नवा सूयव उगवला. दुगा उठून घरकाम उरकू लागली. यांकूचां हृदय िाांत झालां  
होतां. रात्रीचां तुिान िाांत झालां  होतां. आता त्या खोऱ्यातून बाहेर पडण्याचा तो शवचार करीत होता. त्यानां 
हळूच दुगाकडे पाशहलां . ती पूवववत टवटवीत शदसली शन यांकूनां समाधानाचा दीघव शनःश्वास सोडला. 
 

दुगा भाजी खुडीत होती. गांग्या शतचे केस सोडून उवा पहात होता. 
 

इतक्यात सख्या माकडांवाला आला. यांकूपुढां तो चवड्यावर बसला. त्याचा चेहरा शबथरला होता. 
त्यानां अांगात दांडकां  घालून िक्त लां गोटी लावली होती. त्याच्या डोकीचे केस भरुभरुत होते. तो रागावला 
होता. यांकूला तो म्हणाला, 
 

“यांक्या, त्वा पाप केलां स?” 
 

“काय केलां  म्या?” 
 

“त्वा माझी सून बाटवली.” 
 

“किी रां भडव्या?” 
 

“शिवी देऊ नकां ! न्हाय तर मरिील.” 
 

“कोण मारणार मला?” 
 

“मी–मी. सख्या.” सख्यानां धमकी शदली. 
 

“आरां, पण का?” यांकू ओरडला. 
 

“तू माझ्या सुनेचां वाटोळां केलां स.” सख्या शचडून म्हणाला, “सरळ साांग लेका, पाप केलां स. शतला 
इनामदाराच्या वाड्यात धाडलीस, आशण त्या दाांडग्यानां शतला बाटवली.” 



 
“कोण म्हणतां सख्या?” यांकू वैतागून म्हणाला. 

 
तसा सख्या चेव येऊन म्हणाला, “भडव्या, इनामदाराचा पैका घेऊन माझां त्वा वाटोळां  केलां ! पण 

याद राख! माझा येम्या ही उष्टी पत्रावळ चाटणार न्हाय.” 
 

दुगाला उष्टी पत्रावळ म्हणताच यांकूचां डोकां  तरकटलां . म्हणाला, 
 

“दुगाला इनामदारानां बाटवली असां कोण म्हणतां? सरळ बोल.” 
 

“मी म्हणतो. अलम दुशनया म्हणती.” 
 

सख्या एकेरीवर आला. यांकूनां रागानां सवव िक्ती एकवटून सख्याच्या डोकीवर एक जोरदार दणका 
शदला, आशण लगेच सख्यानां यांकूला धरून चेलमडला. दणकादणकीला आरांभ शदला. दोघे एकमेकाांना 
मारू लागले. दांगल वाढली. आरडाओरडीनां ती वस्ती थरथरली. दुगा लकचाळली. गांग्यानां सख्याचा चावा 
घेतला. यांकू शन गांग्या सख्यावर तुटून पडले. भावकी पुढां आली. 
 

मग यांकूनां सख्याला दूर शभरकावनू काठी घेतली, आशण शदसेल त्याला झपाटा देऊ लागला. 
माणूस नाही सापडला तर त्याचां पाल दणक्यात भईुसपाट करू लागला. ज्या पालावर दणका बसला त्या 
पालातील माणसां बोंब ठोकू लागली. 
 

येम ू मात्र दूर होता. तो पहात होता. शपळदार देहाचा येम ू आपल्या बापाच्या-सख्याच्या पाठीवर 
उठेल असां वाटत होतां. पण येम ूपुढां आलाच नाही. तो शनवाांत उभा राशहला. 
 

यांकू शपसाळला होता. माणसां सैरावैरा पळत होती. माळावर बोंबाबोंब उसळली होती. वातावरण 
हादरत होतां. 
 

अखेर सैदू दरविेी आशण बाळया डोंबारी पुढां झाले. त्याांनी यांकूला धरला. तेव्हा तो िाांत झाला. 
यांकूचा तो शपसाटपणा पाहून पाऱ्या डवरी घाबरला होता. 
 

सख्या पुढां आला. म्हणाला, “यांकू, माझां ऐक.” 
 

“मी कुणाचां ऐकणार न्हाय.” असां ओरडून यांकूनां सख्याचा हात गप्पकन धरला. म्हणाला, 
 

“चल इनामदारकडां, त्याचांच तू ऐक.” 
 

यांकू सख्याचा हात धरून त्याला िरिटीत गावाकडे शनघाला. मग बाळया डोंबारी, सैदू दरविेी 
आशण बरेच माकडांवाले यांकूमागोमाग गावात गेले. 
 



दारातील गडबड ऐकून शवलासराव बाहेर आला. सवांवर नजर रोखून पाहत म्हणाला, 
 

“काय रे शभकाऱ्याांनो, काय आहे?” 
 

यांकू खवळून म्हणाला, 
 

“त्वा माझ्या दुगाला बाटवलीस का?” 
 

“कोण म्हणतो?” शवलासराव म्हणाला, “यांकू, मला त्याचां नाव साांग.” 
 

“ह्ो म्हणतोय!” असां म्हणून यांकूने सख्याला पुढे लोटला आशण म्हणाला, “माझी लेक 
इनामदाराची राांड हाय म्हणतोय ह्ो!” 
 

“काय रे, तुला कोणी साांशगतलां?” शवलासराव म्हणाला. 
 

सख्या हात जोडून म्हणाला, “सरकार, मला पाऱ्यानां साांशगतलां .” 
 

लगेच शवलासरावनां चाकर पाठवनू पाऱ्याला बोलावनू आणला. आल्याबरोबर पाऱ्यानां काखेतील 
कुबड्या टाकून प्रथम डोकां  टेकलां . इनामदारापुढां लोटाांगण घालून म्हणाला, 
 

“मी खोटां बोललो, सरकार! आता मारा, न्हाय तर तारा. मान हजर हाय.” 
 

“तुला मुरदाडाला काय मारायचां!” शवलासराव सांतापून बोलला. आशण “जा, चालते व्हा.” असां 
खेकसून आत गेला. 
 

सवव शभकारी परत माळावर आले. यांकूला आनांद झाला. पाऱ्याच्या कबुलीनां तो सांतुष्ट झाला. पण 
सख्याचां समाधान झालां  नव्हतां. तो आपल्या पालापढुां येताच हाताचां कुडबुडां हलवीत ओरडला, 
 

“यांक्या, मला िसव ूनकां . आरां, पाप करणारा पापाची कबुली देत नसतो.” 
 

“मग तुझां म्हणणां काय हाय?” यांकूनां शवचारलां . 
 

“सख्या म्हणाला, “माझी सून बाटलीया. मी दैवकािी जमवणार. तू देवाम्होरां ये शन जाब दे.” 
 

जातकािीचां नाव ऐकून यांकू वरमला. तो मटकन पालापढुां बसला. 
 

सख्यानां खोऱ्यातील सवव जातकािी जमवली. मोठमोठे माकडांवाले, श्रीमांत, बोलके, िहाणे असे 
शकत्येक जातवाले राधानगरीच्या माळावर बघता बघता येऊन दाखल झाले. 
 



दुपार टळून गेली होती. माळावरचे शभकारी लौकर परतले होते. सुगी सांपवनू त्याांना आता श्रीमांती 
आली होती. ते शजभेचे चोचले करीत होते. प्रत्येकजण शिकार करून आला होता. मासे, खेकडे, मुांगूस, 
माांजरां, ससे, कोल्हे जे जे शमळेल ते मारून आणनू त्याांनी खारवटण्याची तयारी केली होती. 
 

डोंबाऱ्याांनी डुक्कर मारलां  होतां. ते डुकराचा तो प्रचांड देह जाळावर धरून होरपळीत होते. बाळया 
डोंबारी आपण डुक्कर खात नाही, असां म्हणून दोन कोंबड्या मारून त्याांची शपसां उपटीत बसला होता. सैदूनां 
एक मोठा कोंबडा मारला होता. पलीकडे गोसावी खारुट्या मारून आले होते. पाऱ्या डवरी दारू शपऊन 
खेकडा भाजत होता. 
 

डोंबाऱ्याांच्या डुकराचा शकरमट वास वस्तीत शिरला होता. पाऱ्याची दारू शकत्येकाांना चढली होती. 
जो तो आवाज चढवनू बोलत होता. 
 

बाजूच्या आांबराईत माकडांवाल्याची दैवकािी जमली होती. हेकट, तापट, कते, बोलके असे अनेक 
माकडांवाले एकत्र बसून दुगा बाटली की नाही याचा न्याय-शनवाडा करीत होते. 
 

यांकू गांभीर चेहरा करून बसला होता. पांचाांच्या दुष्टीनां तो गुन्हेगार होता. परांतु त्याला एकदम 
गुन्हेगार ठरवणां पांचाांना कठीण झालां  होतां. प्रत्येक पांच तोलून बोलत होता. चार गाढवां, दोन शिकलेली 
माकडां, एक बोकड शन अांगातील अपार बळ यामुळां  यांकूला टोचून बोलण्याची पांचाांना भीती वाटत होती. तर 
काही पांच त्याचा उग्र चेहरा पाहूनच मनात टरकले होते. 
 

येम्या दूर बसला होता. ऐकत होता. आपली होणारी देखणी बायको-दुगा आज पापी ठरली तर 
वाईट होईल, म्हणून तो काळवांडला होता. तो दुगा पापी ठरू नये म्हणून देवाला हात जोडीत होता. 
 

सख्या रणभरैी झाला होता. तो आक्रमक भाषा बोलत होता. दोन्ही बाजूांनी िब्दाांचा तोिखाना 
सारखा पेटत, दणकत होता. गलका वाढत होता, शन त्यामुळे हळूहळू गदीही वाढत होती. सैदू दरविेी 
आपली लसहासारखी दाढी कुरवाळीत बसला होता. बाळया डोंबारी कोंबडी चुलीवर चढवनू, ऐटबाज 
पटका बाांधून लां गोटी नेसून यांकूजवळ उघडाच बसला होता. 
 

माकडांवाले पांच बोलत होते. एक पांच सूयाकडे पाहून आवाज चढवनू म्हणाला, 
 

“दैवानूां, बचकत पाणी धरून बसू नका. भडाभड बोला. दुःख हाय शतथां डाग द्या.” 
 

पांच चमकले. दुगा बाटली आहे हे शसद्ध करणे कशठण होतां. तरीही एक पांच यांकूकडे वळून 
म्हणाला, 
 

“यांकू, तुझ्या लेकीनां पाप केलां  हे खरां का?” 
 

“न्हाय. ती तुळिीवाणी हाय.” यांकू उत्तरला. 
 



“आरां, पर त्याला पुरावा काय?” दुसऱ्या एका पांचानां मध्येच प्रश्न केला. 
 

यांकू म्हणाला, “मग माझ्या लेकीनां पाप केलां  ह्लेा तरी काय पुरावा हाय? आणा पांचाांत.” 
 

“खरां हाय! खरां हाय!” एक पांच मोकाटपणां मान डोलवीत म्हणाला, “पोरीनां पाप केलां  ह् ेकुणी 
बशघतलां? काय रां सखारामा – ती दुगा बाटली तवा तू कुठां व्हतास? ते पाप घडलां  त्या जाग्यावर व्हतास 
का?” 
 

“न्हाय बरां, म्या बशघतलां  न्हाय! मी पालात व्हतो. दैवानूां,” सख्या हात जोडून म्हणाला, “पण ती 
दुगा रोज इनामदाराकडे जात व्हती.” 
 

“पर ती कामाला जात व्हती.” यांकू मध्येच बोलला. 
 

“यांकू, तू बोलू नको.” तो पांच ओरडला. शन सख्याला म्हणाला, “तुझी लेक भीक मागाय जाती का 
न्हाय?” 
 

“व्हय, जाती की!” सख्या उत्तरला. 
 

“मग ती बी पाप करती का?” पांचानां प्रश्न केला. सभा िाांतपणे ऐकू लागली. 
 

सख्या म्हणाला, “माझी लेक पाप करीत न्हाय दैवा.” 
 

“मग दुगानांच पाप केलां  कसां?” त्या पांचानां आवाज चढवला. 
 

तसा सख्या रबरी चेंडूप्रमाणां जागीच उडत ओरडला, “दुगानां पाप केलां  – केलां .” 
 

“न्हाय, न्हाय!” यांकूही ओरडू लागला. गोंगाट वाढला. दोन्हीकडची माणसां, पांच केकटू लागले. 
हातघाई जवळ आली. 
 

सवांनी एकमेकाांवर ओरडून दांगल िाांत केली. मग सख्या पडक्या आवाजात म्हणाला, 
 

“ऐका, दैवकािी, मी दुगाला सून करीन, पण शतनां कढत्या तेलातला पैसा काढून शदला पायजी. 
जर शतचा हात भाजला तर ती पापी आशण जर शतचा हात न्हाय भाजला तर ती तुळस!” 
 

“ही तोड बरी हाय.” सवव ओरडले. सख्या पळत पालात गेला. तेलाची बाटली, तवा, काडी घेऊन 
आला. त्यानां लगेच चूल केली. आशण तव्यात तेल ओतून खाली जाळ केला. 
 



सवव लोक गांभीर होऊन पाहू लागले. तव्यात तेल कढत होतां. जाळ वाढत होता. लोक भयभीत 
होऊन पाहत होता. यांकू गाांगरला. तो केशवलवाणा चेहरा करून सवांकडे पाहू लागला. आशण एक पांच 
म्हणाला, “दुगाला आणा.” 
 

एक इसम पळत गेला आशण दुगाला घेऊन आला. दुगा पांचात आलेली पाहून यांकू रडकुां डीला 
येऊन बोलला, “पांचानू ऐका, लोकाांनी साांशगतलां  न् कानानां ऐकलां  खोटां असतां. आगीत वलां , वाळलां  जळतां 
ह्चेा शवचार करा.” 
 

दुगा शनभवय होती. ती गांभीर होऊन पांचात आली. शतनां तव्यात कडकडून कढणारां तेल एकदाच 
पाशहलां , आशण ती पुढां झाली. सभा दुचमटली. ती तव्यात कढणाऱ्या तेलाकडे शनघाली शन येम ूउठला. हात 
जोडून म्हणाला. 
 

“दैवकािी, ऐका. माझा बाप येडा हाय. त्यो म्हणतोय, दुगानां पाप केलां , तर मी म्हणतो त्येनांच त्यो 
तेलातला पैसा काढावा. जर बापाचा हात भाजला तर दुगानां पाप केलां  न्हाय. शन जर त्येचा हात जळला 
न्हाय तर दुगा पापी, बाटलेली!” 
 

सख्याचे डोळे पाांढरे झाले. पांचाांना कोलदाांडा बसला. भर सभेत येम्यानां आपल्या बापाच्या तांगड्या 
त्याच्या गळयात घातल्या. यांकूचे पांच चढाईनां उठले आशण सख्याला म्हणाले, 
 

“चल सख्या, काढ त्यो तेलातला पैसा.” 
 

सख्या शबथरला. लाल झाला. त्या कढत तेलाकडे पाहत डाव अांगावर आल्याचां जाणनू त्याची 
भांबेरी उडारी. तो येम्याकडे रागानां पाहू लागला. तोच येम्या पुनः म्हणाला, 
 

“दुगा तेलातला पैसा काडणार न्हाय. दुगा किी का असांना, मला परवडली.” 
 

“मग लेका भडवीच्या चालता हो!” सख्या भडकला. म्हणाला, “माझ्या घरात येऊ नको. मी तुला 
मेलो. आता सरगीच आपली भेट!” असां म्हणत सख्या ऊर बडवीत पालाकडे पळाला. पांचकी उठली. 
यांकूचा जय झाला. दुगा पशवत्र ठरली. आशण ऐन वळेी येमूनां बाजू राखली, म्हणून दुगा येमूच्या कौतुकानां 
हरखून गेली. 
 

येम्यानां आपल्या बापाला वडेा ठरवला म्हणून अनेक माकडांवाले येम्याला दोष देऊ लागले. माझ्या 
पोराला – येम्याला – यांक्यानां भानामती केली म्हणून सख्या ऊर बडव ू लागला. “यांक्या, तुझां वाटोळां 
व्हयील.” असां म्हणून लोळू लागला. 
 

यांकूला सख्या हा एक नवा वैरी शनमाण झाला. 
 
 

७ 



 
सुगी उलघली होती. शिवार झडझडीत झाला होता. उघडी पडलेली वानरां ऊन खात होती. धान्याच्या 
रािी माणसाांनी पळवल्या होत्या. झडून पडलेले दाणे पाखराांनी वचेले होते. शभकाऱ्याांनी उांदराांचे उकीर 
खणून त्याांना शभकारी केलां  होतां! 
 

बाळया डोंबाऱ्याची ढोलकी सारखी वाजत होती. त्याची गुल्ली शगरक्या मारून हौिी माणसाांची मनां 
पोखरीत होती. ती नाचून पसैा जमवीत होती. बाळयाचां निीब दुणावलां  होतां. एकदोन शदवसाांनी शवलासराव 
बाळयाचा तमािा वाड्यात करीत होता. तो गुल्लीच्या रूपावर, तारुण्यावर शन मोहक हालचालींवर शिदा 
झाला होता. तो दुगाला शवसरू िकत नव्हता. एका शभकाऱ्याची सुांदर पोरगी जवळ येऊन दूर झाली याचां 
त्याला दुःख होत होतां. परांतु दुगाकडे आपलां  लक्ष नाही असां तो काळजीपूववक भासवीत होता. 
 

यांकू त्या खोऱ्यातून पळ काढण्याचा शवचार करीत होता. दुगा प्रत्येक पाऊल जपून टाकीत होती. 
येम ू रोज शनयमानां दुगाकडे येत होता. शतची काळजी घेत होता. पाणी, जळण आणनू देत होता. शन ती 
सैंपाक करीत बसली की आपण गप्पा मारीत बसत होता. 
 

सख्या घाबरला होता. कता पोरगा हातचा जाईल म्हणून तो यांकूिी अलीकडे जुळतां घेऊन वागत 
होता. “पाण्यावर काठी मारली म्हणून पाणी तुटत नसतां,” असां तो इतराांना साांगत होता. 
 

सख्या नरमला असला तरी यांकूचे बाकीचे वैरी गप्प बसले नव्हते. 
 
 

मग अिीच एक सुांदर सांध्याकाळ अवतरली. शदवसाचां रात्रीत रूपाांतर होत होतां. शनखारे उधळावते 
तद्वत रक्तरांगी ढग शक्षशतजावर सववत्र शवसकटले होते. वारा स्वैर वाहत होता. त्याच्या धक्क्यानां सवव 
वनराजी थरथरत होती. आकािात पाखराांनी सुरकां डीचा खेळ आरांभला होता. 
 

आज इनामदाराच्या वाड्यात गुल्लीचा तमािा नक्की झाला होता. बाळया तयारी करीत होता. गुल्ली 
उत्साहानां भरली होती. शतच्या पायातील चाळ आतापासून झणझणत होते. ढोलकां  बोलत होतां. 
 

यांकूला उिीर झाला होता. येम्याही आला नव्हता. घरात पाणी नव्हतां. दुगा घागर घेऊन नदीला 
शनघाली. माळापासून ती नदी दोन िलांग दूर होती. मध्ये वस्ती नव्हती. अांधार हळूहळू दाटत होता. दुगा 
पाय उचलीत होती. ती दोन लवणां ओलाांडून गेली. एका ओघळीत उतरली आशण पुढून येम ूआला. त्याला 
पाहून ती लाजली. घाबरल्यासारखां करून ती बाजूला उभी राशहली. 
 

येम ूम्हणाला, “दुगा –” 
 

“काय?” 
 

“रात केलीस.” 
 



“बाप अजून आला न्हाय.” 
 

“तू एकटीच?” 
 

“व्हय. का?” 
 

“नदीला शचटपाखरू न्हाय.” 
 

“नसांना! मला का कुणी खुडून घेतांय?” 
 

“दुगा, ऐक. हेका करू नकां .” 
 

“अजून लगीन व्हणार हाय. तू मालकी साांग ूनकां .” 
 

“बरां, जा. लौकर ये घागर भरून. मी उभा हाय.” 
 

“न्हाय येणार. तू काय कराणार?” 
 

“मी खुडून घेणार न्हाय. शगळून टाकीन.” येम ूहसून बोलला. 
 

“अग बाई! तू का राकूस हायीस?” 
 

“ते लगीन झाल्यावर कळेल!” 
 

“बरां, मी येत्ये.” दुगा हातात पदर धरून नदीकडे पळाली. 
 

नदीवर सामसूम होती. िक्त बेडक्या ककव ि आवाज काढीत होत्या. कुठे तरी पाणी खळखळत 
होतां. दुगानां घागर भरून काठावर ठेवली. हातपाय धुण्यासाठी वाकली. तोच दोघा बशलष्ठ माणसाांनी 
शतच्यावर झडप घातली. शतला हूां का चूां करू शदलां  नाही. काही क्षण शतला काहीच कळलां  नाही. मग शतला 
उमजलां  की कोणी तरी आपल्याला उचलून पळवीत आहे. 
 

ती दोन जबर माणसां शतला घेऊन नदीकाठच्या दाट िवेऱ्यात गडप झाली. 
 

येम्या ओघळीत दुगाची वाट पाहत उभा होता. दुगा आली नाही म्हणून तो नदीवर गेला आशण 
दुगाची भरली घागर पाहून चरकला. चडिडला. धावत माळावर आला. यांकूला घाबऱ्या घाबऱ्या म्हणाला, 
 

“दुगा नदीवर एकटी गेली, पण घात झाला. शतला कुणी तरी पळवली वाटतां. शतची घागर नदीवर 
हाय! चला.” 
 



यांकू धडपडून उठला. त्याच्या काळजाचां पाणी पाणी झालां . त्यानां शतरमकठा घेतला. गांग्याचां दाव 
सोडलां  आशण तो नदीकडे धावत शनघाला. त्याच्यामागून येम ूशन गांग्या धाव ूलागले. 
 

नदीवर येताच यांकूनां दुगाची घागर पाशहली. आशण सवव िक्ती एकवटून हाक मारली, “दुऽऽऽगा.” 
 

ती हाक त्या िाांत रात्री नदीकाठी घुमत दूरदूर गेली. 
 

परांतु दुगाची ‘ओ’ आली नाही. यांकू शनराि झाला. घागरीला गोंजारीत म्हणाला, “येम,ू गांग्या, 
माझ्यावर उपकार करा. माझ्या दुगाला आणा –” 
 

तसा गांग्या शचरकला, आशण एकाएकी ज्या शदिनेां दुगाला पळवली होती त्या शदिनेां तो पळत 
शनघाला. येमूनां शतरकमठा घेऊन शतकडे धाव घेतली. त्या दोघामागनू यांकू पळू लागला. 
 

धनुष्ट्यावरून तीर सुटावा तसा गांग्या पळत होता. त्याच्या मागां त्याच वगेानां येम ूपळत होता आशण 
यांकू त्या दोघाांना दूर जाऊ देत नव्हता. 
 

गांग्या पळत होता. यांकू जवळ येताच गांग्या नाचत होता. पुनः पळत होता. गांग्याच्या हालचालीनां 
यांकूला धीर आला. दुगा दूर गेली नसून लौकरच सापडेल अिी त्याला आिा वाटत होती. 
 

गांग्या, येम ू शन यांकू धावत होते. ते किालाच थटत नव्हते. त्याांचा वगे वाढत होता. पळ वाढत 
होता. 
 

गांग्याच्या मागून ते दोघे गावात येऊन रांगराव पाटलाच्या वाड्यापुढां थाांबले. पण गांग्या थाांबला 
नाही. तो ताडकन उडी मारून कुसवावरून आत पडला आशण लगेच परत येऊन यांकूचा हात धरून नाच ू
लागला. गुरकू लागला. उड्या मारू लागला. यांकूला गांग्याची भाषा समजली. दुगा याच वाड्यात आहे, 
याबद्दल खात्री होऊन तो दरवाजाला शभडला. त्यानां कानोसा घेतला. 
 

दरवाजा आतून बांद होता. वाड्यात सववत्र िाांतता होती. येम्यानां तो प्रचांड दरवाजा बाहेरून लोटून 
पाशहला. पण त्याला आतून आडणा होता. त्याचा नाइलाज झाला. दोघेही अांधारात दबा धरून बसले. 
 

गांग्या पुनः उडी मारून कुसवाच्या आत गेला. 
 

त्या प्रचांड वाड्यात सामसूम होती. लगेला टाांगलेला कां दील मांद जळत होता. माणसाांचां अस्स्तत्व 
भईुसपाट झाल्यासारखां वाटत होतां. 
 

बाहेरच्या बाजूला सोप्यात काळगावचा नाथा पाटील दाढेला सुपारीचां खाांड धरून शवचार करीत 
बसला होता. त्याची मुलगी सारजाबाई रांगराव पाटलाला शदली होती. शतचा तातडीचा साांगावा आला 
म्हणून नाथा पाटील राधानगरीत येऊन दाखल झाला होता. 
 



रांगराव अजून आला नव्हता. जेवणवळे टळून गेली होती. रांगरावाचे दोन चाकर राव ूढेकणा आशण 
बांडू तडाखे या दोघाांनी रांगराव आशण शवलासराव याांच्या साांगण्यावरून आज दुगाला पळवनू आणून माडीवर 
बाांधून टाकलां  होतां. आशण आपण काम िते्त केलां  हे रांगरावाला साांगण्यासाठी ते शवलासरावाच्या वाड्याकडे 
गेले असतानाच इकडे नाथा पाटील आला होता. 
 

शवलासरावाच्या वाड्यात गुल्लीचा तमािा आज लौकरच उभा राशहला होता. गाव आडवा झाला की 
दुगाला वाड्यात आणनू ओरबाडायची, असा शवलासरावानां शनिय केला होता. 
 

नाथा पाटील रांगरावाची वाट पाहत होता. ती भयाण िाांतता त्याला असह् झाली होती. त्यानां मन 
उदास झालां  होतां. एवढ्या मातबर माणसाच्या वाड्यावर ही अिी अवकळा का आली आहे? लेक बोलत का 
नाही? जावई अजून घरी कसा आला नाही? चाकरमाणसां किी शदसत नाहीत? हा काय प्रकार आहे? 
याचा शवचार करीत तो गप्प होता. 
 

माडीवर गांग्या दुगाच्या हातापायाच्या दोऱ्या सोडण्यासाठी धडपडत होता. त्याला पाहून दुगाला 
आनांद झाला होता. 
 

बाहेर दबा धरून बसलेले येम ूशन यांकू अस्वस्थ झाले होते. वाड्यात गेलेला गांग्या परत येत नाही, 
दुगा शदसत नाही, आशण रात्र वाढते आहे. त्या दोघाांच्या काळजाचां पाणी होत होतां. 
 

आपली मुलगी सारजाबाई बोलत नाही म्हणून नाथा पाटलाचां काळीज तुटत होतां. िवेटी त्यानां 
हाक मारली, “सारजाऽऽ, भाईर ये.” तिी ती चौकटीत आली. दाराचा आडणा पाडून बापाजवळ बसली. 
आशण नाथा पाटील म्हणाला, 
 

“बाळ, ह्ा घराला घर कसां म्हणायचां? मला काई लक्षण बरां शदसत न्हाय.” 
 

“बरां नसल्यावर बरां कसां शदसणार?” सरजा दबक्या आवाजात बोलली. 
 

“मग मला कळू दे.” नाथा पाटील म्हणाला, “तुझ्या मालकाचां कसां चाललां य?” 
 

“ते रामायण साांगून सांपणार न्हाय.” सारजा म्हणाली, “तुझा जावई इनामदाराच्या नादी लागनू 
लोकाांच्या लेकीबाळींच्या आब्रलूा चूड लावनू आपल्या घरादाराचां वाटोळां करणार हाय.” 
 

“सरळ साांग.” नाथा गुरकला. आशण सारजा हळूच म्हणाली, “आबा, एका शभकारणीचां त्येना याड 
लागलां य. शतला वाडा बाांधून देणार म्हणां.” 
 

“हे सारां खरां किावरून?” नाथा पाटलानां प्रश्न केला. 
 

सारजा म्हणाली, “लाांब किाला! आता या घडीला या वाड्यात माडीवर जाऊन बघ म्हांजी खरां 
वाटांल तुला.” 



 
“चल दाखव.” पाटील उठून माडीवर गेला आशण जखडून टाकलेल्या दुगाला पाहून चशकत 

झाला. त्याचां डोकां  भणाणलां . त्यानां दोऱ्या सोडून शतला मोकळी केली आशण शवचारलां , “कुणाची पोर तू?” 
 

“मी यांकू माकडांवाल्याची लेक.” दुगा उत्तरली. 
 

यांकूचां नाव ऐकून नाथा पाटलाला आनांद झाला. तो म्हणाला, 
 

“यांकू तर माझा मतैर, कुठाय तो.” 
 

“त्यो भाईर असांल.” दुगा रडू लागली. 
 

“आता रडू नकां . तुला कोणी आणली?” 
 

“मला दोन माणसाांनी पळवनू आणली.” 
 

“ती दोन माणसां म्हणजे, राव्या आशण बांड्या.” सारजा म्हणाली. 
 

“चल खाली.” नाथा पाटील दुगाला घेऊन खाली आला. दरवाजा उघडताच यांकू शन येम ू पुढां 
धावले. यांकूनां नाथा पाटलाला ओळखलां  शन पटकन पाय धरले. मग त्यानां दुगाला पोटािी धरून हांबरडा 
िोडला. 
 

नाथा पाटील शखन्न झाला. त्याचे डोळे भरून आले. यांकूचा हात हातात घेत तो म्हणाला, 
 

“यांकू, गशरबा, अजून तुझ्या मागची पीडा टळली न्हाय. ही तुझी लेक का?” 
 

“व्हय, धनी.” यांकू गशहवरला. 
 

“आता झालां  गेलां  इसर. शतची आब्र ूवाचली ह्ातच निीब समज!” पाटील िाांतपणे म्हणाला. “पण 
ही उद्या वाचणार न्हाय. ह्ा गावात माणसाच्या आकाराची जनावरां हायती. त्येंच्या तोंडाला रगात 
लागलां य. ती तुझ्या ह्ा पोरीचा चािलूनच दम घेतील. तवा तू ह्ो गाव सोड शन काळगावला ये. मग ह्ा 
पोरीकडे डोळा वर करून बघणाराची मी बोटानां बुबुळां काढीन..” 
 

“आता तसांच करतु, धनी.” यांकूनां हात जोडले. 
 

पाटील म्हणाला, “पोरीला घेऊन आता पळ. पर आज राती शतला घरात शठव ूनकां . रानात शठव. 
न्हाय तर ती भतुां तुझ्या घरावर घाला घालून शतला परत पळवतील. जा!” 
 



यांकू, दुगा, येम,ू गांग्या याांनी माळाकडे पळ काढला. गांग्या यांकूच्या खाांद्यावर बसला होता. पालात 
येताच यांकूनां गांग्याचा मुका घेतला. आनांदानां वडेावला. दुगाच्या गळयात पडून लहान मुलाप्रमाणे रडला 
आशण मग येमूला म्हणाला, 
 

“येम,ू मी घर राखतो. दुगाला घेऊन रानात जा. दूर जा. रात शतकडांच काढ, शन सकाळी पशहल्या 
कोंबड्याला ये. पण जपून.” 
 

येम ू चटकन उठला. शतरकमठा, शवळा, घोंगडे घेऊन तो तयार झाला. दुगाला घेऊन तो कीरव 
झाडीत धावत शनघाला. 
 

शवलासराव इनामदाराच्या वाड्यात बाळया डोंबाऱ्याच्या देखण्या गुल्लीचा तमािा रांगला होता. गुल्ली 
कहर करीत होती. शतच्या उन्मादक हावभावानां शन पायातील नूपुराांनी पुढां बसलेल्या माणसाांच्या मनात 
शवकाराचा डोंब उसळवला होता. 
 

गुल्लीची रुां द छाती, हशरणीसारखे डोळे, त्याांची नाजूक उघडझाप, रसरिीत पोटऱ्या, पायातील 
गती पाहून माणसां शनभान होत होती. गुल्ली प्रत्येकाच्या उरात बाण रुतावा तद्वत रुतली होती. 
 

रांगराव पाटील स्वतःला शवसरून बसला होता. माणूस एकदाच जन्माला येतो. एकदाच मरतो. 
त्याचां मागां काहीच राहत नाही. आपण ही तरणीबाांड गुल्ली घरात घालावी, असा शवचार त्याच्या डोकीत 
नाचत होता. आपला हा हेतू रांगरावानां गुल्लीला साांगनूही टाकला होता. पण उभा वाडा आशण अध्या 
दौलतीचा कागद पाहूनच मी उत्तर देईन, असां गुल्लीनां उत्तर शदलां  होतां. 
 

गुल्ली नाचत होती. पण शवलासरावाचां मन त्या तमािात लागत नव्हतां. ‘दुगाला आणली आहे,’ ही 
खबर समजल्यापासून त्याचां मन ‘दुगा, दुगा’ करीत होतां. हा तमािा मोडावा. दुगाला इथां आणावी आशण 
शतच्या त्या उिाळत्या जवानीचा चक्काचूर करावा या शवचारानां तो पागल झाला होता. 
 

अखेर शवलासरावानां तमािा मोडला. लोक उठून घरोघर गेले. वाडा मोकळा झाला. शवलासराव 
रांगरावाला म्हणाला, 
 

“हां! पाटील, गाव थांड पडला. जावा आशण ती भानगड इकडां पाठवा.” 
 

रांगराव, राव्या-बांड्या याांना घेऊन घरी आला आशण सोप्यात बसलेल्या नाथा पाटलाला पाहून 
चरकला. पण लटकाच आनांद व्यक्त करीत म्हणाला, 
 

“आरे! मामासाहेब, तुम्ही केव्हा आला. किी काय, सवव मांडळी ठीक आहेत?” 
 

“सारां ठीक हाय.” नाथा पाटील तीक्ष्ण सुरात म्हणाला. “पण ह् ेतुमचां घर कैदखाना कसां झालां ?” 
 

“कैदखाना?” रांगराव चमकून म्हणाला, “मामा, माझ्या डोकीत नाही आलां .” 



 
“मग ऐका तर. हे घर नेक औलादीचां हाय. त्येचा तुम्ही कुां टणखाना केलाय.” नाथा पाटील 

तरकटून म्हणाला, “मेंढरावाणी लोकाांच्या पोरीबाळी तुम्ही आणता, या घरात कैद करून ठेवता शन 
लाांडग्याच्या औलादीचां पाप करून घराण्याच्या लौशककाला काळां िासता, याचां नाव काय?” 
 

“कोणाच्या पोरी कोणी आणल्या?” रांगरावही भडकला. 
 

“माकडांवाल्याांची पोरगी कुणी आणली होती?” पाटलानां दम भरला. 
 

“कुठाय ती?” रांगराव लकचाळला. 
 

नाथा पाटील उत्तरला, “म्या सोडली शतला.” 
 

“कोणी आणली होती?” रांगरावानां गरवकन वळून सारजाला शवचारलां . 
 

“राव्यानां आशण बांड्यानां.” सारजा उत्तरली. तसा रांगराव धावला. खुांटीचा चाबूक घेऊन त्यानां 
बांड्यावर झडप घेतली. तो त्या दोघाांना चाबकानां खडाखड मारू लागला. पाठीव मार घेत राव्या आशण 
बांड्या दोघेही मागां सरत सरत अांधारात शिरून पळत सुटले. रांगराव त्याांचा पाठलाग करीत धावला. वाडा 
िाांत झाला. 
 

रांगराव, राव्या व बांड्या हे शतघे शवलासरावाच्या वाड्यात आले, तेव्हा बांड्या पाठ चोळीत म्हणाला, 
 

“पाटील, सासऱ्याची डोळांिोडवाण करण्यासाठी तुम्ही आमची पाठ िोडून काढली की!” 
 

रांगरावाने शवलासरावाला घडलेला सवव प्रकार साांशगतला. ते ऐकून शवलासरावचां डोकां  पेटलां . तो 
म्हणाला, 
 

“ते काहीही असो. आता वळे दौडू नका. माणसां घेऊन माळावर चला. आशण हजारो लोकाांच्या 
डोळयादेखत दुगाला जबरीनां ओढून आणा – चला.” 
 

बांड्या, राव्या पळाले. त्याांनी आपली माणसां जमवली. कुऱ्हाडी ठोकल्या. कां दील पेटवले आशण 
पन्नाससाठ लोकाांनी ती माळावरची खोपटां वढेली. बांड्या-राव्या याांनी पालाला वढेा शदला. लखलखीत 
चाांदण्यात हत्यारां चमकू लागली. 
 

यांकू गांग्याला जवळ घेऊन बसला होता. नाथा पाटलाचे िब्द त्याच्या कानात घुमत होते. त्यानां घर 
वढेणाऱ्या लोकाांना रामराम केला. 
 

“का बसलास? नीज येत न्हाय वाटतां?” बांड्यानां शवचारलां . 
 



यांकू म्हणाला, “कसा शनजू? माझी पोरगी नदीला गेलीया ती अजून आली न्हाय.” 
 

“कुठां गेली ती?” राव्या खेकसला. 
 

“देवाला ठावां!” यांकू उत्तरला. राव्यानां यांकूच्या घरात मुरकुां डी शदली, चारी कोपरे िोधले शन बाहेर 
आला. तोच बांड्यानां यांकूचां पाल ओढून आडवां केलां . तसां गांग्या शबथरला. शन यांकू हात जोडून म्हणाला, 
 

“सरकार, मी गरीब हाय –” 
 

“मग तुझी पोरगी कुठाय?” राव्यानां शवचारलां . 
 

यांकू म्हणाला, “शतला कुणीतरी पळवलीया.” 
 

“सवव पालाांची झडती घ्या.” शवलासराव गरजला. हत्यारी लोक प्रत्येक पालाची झडती घेऊ 
लागले. सवव शभकारी उठले. कुत्री भुांकू लागली. पोरां रडू लागली. बायका ऊर बडवनू घेऊ लागल्या. 
रांगराव ओरडला, 
 

“पहारा कडक ठेवा. ती दुगी दूर गेली नाही.” 
 

झडतीला आरांभ झाला. हत्यारी लोक घराघरात शिरत होते. शनजलेल्या बायाांना उठवनू पाहत 
होते. लोक घरात शिरताच पोरां लकचाळत होती. बायका ओरडत होत्या. कुत्री भुांकत होती. पालात शिरून 
ते लोक शनजलेल्या तरुण पोरींच्या तोंडावरचां पाांघरूण दूर करून पाहत होते. सववत्र हलकल्लोळ झाला 
होता. 
 

शिकाऱ्याांनी नीर काढून शिकार िोधावी तद्वत त्या लोकाांनी दुगाला पालापालाांत शिरून पाशहली. 
दुगा सापडली नाही. शवलासराव सांतापला. म्हणाला, 
 

“याचा अथव ती अजून घरी आली नाही. ती एक तर रानात दडी मारून बसली असावी लकवा 
बांड्यानां शतला दडशवली असावी. नाही तर ती जाणार कुठां?” 
 

बांड्याचां धाबां दणाणलां , तो हात जोडून म्हणाला, “सरकार, तसां म्हणू नका. मी बेईमान न्हाय. मी 
आणभाक करीन–” 
 

“मला आणभाक नको.” शवलासराव बांदूक सरळ करून म्हणाला, “मला ती पोरगी पाशहजे. प्रथम 
ती आण, मग मी पाहीन तुझां इमान.” हे शनवाणीचां मत ऐकून बांड्याचे हातपाय गळाले. तो दगडासारखा 
काळजाचा माणूस शवलासरावापुढां गाांगरला. शवलासरावानां हुकमी आवाजात सवव शभकाऱ्याांना बजावले की, 
“दुगाला हजर करा नाही तर माळावरून कोणालाही पाल मोडता येणार नाही. जो कोणी पाल मोडून पळून 
जाऊ पाहील त्याचे हातपाय मोडले जातील.” 
 



शवलासराव गावाकडे परतला. राव्या शन बांड्या एका झाडाखाली दुगाची वाट पाहत दबा धरून 
बसले. त्याांना खात्री होती की रानात दडलेली दुगा मध्यान्ह रात्री परत येणार. 
 

चांद्र डोक्यावर आला होता. त्याचा रुपेरी प्रकाि गदव वनराजीच्या मस्तकावर वषवत होता. 
दवलबदूांच्या लसचनानां मोठमोठे दगड शन झाडाांची पानां शभजून लचब झाली होती. 
 

दवावर चांद्रप्रकाि एकरूप होऊन त्या डोगांराला चांदेरी रांगाचा मुलामा चढल्याचा भास होत होता. 
अनांत रानवलेाांना बहर आला होता. त्याांच्या िुलाांचा सुांगध घेऊन डोंगरी वारा अठरा भार वनस्पतींच्या 
मस्तकावरून दौड मारीत होता. सवव िाांत, शनःिब्द शन शनजवन वाटत होतां. 
 

दुगा येमूचा खांबीर हात धरून चालत होती. येम ूखाांद्याला शतरकमठा लावनू दमदार पावलां  टाकीत 
होता. घनदाट झाडीच्या ओलसावलीनां ती दोघां शनघाली होती. शकरव झाडीत झाडाांच्या पानाांतून सुांदर 
चाांदणां त्याांच्या डोकीवर शझरपत होतां. 
 

ती दोघां एका झाडाखाली थाांबली. पलीकडेच नदीचां पात्र दाठकां  होऊन वाहत होतां. समोर भव्य 
सह्ाद्री उभा होता. गाव दूरवर शदसत होता. ती दोघां शनभवय झाली. दुगा खाली बसली. 
 

“दुगा, दमलीस?” येमूनां शवचारलां . 
 

“व्हय. आता हथांच बसू या.” दुगा स्वतःचे पाय चेपीत म्हणाली, “माझे पाय ताठले. लाांब आलो 
आपून.” 
 

येम ूहसला. त्यानां घोंगडां अांथरलां , आशण दुगा त्यावर बसली. 
 

“येम ू–” 
 

“काय?” 
 

“आता कसां व्हायचां?” 
 

“किाचां?” 
 

“माझ्या शजवाचां.” 
 

“काय बी न्हाय. तू घाबरू नकां .” 
 

दुगानां चटकन त्याच्या तोंडाकडां पाशहलां . त्या सुांदर चाांदण्यात येमूचा चेहरा उजळला होता, शन 
त्यावर शनधार व आनांद याांचां शमश्रण तळपत होतां. ती मान खाली घालून हसत म्हणाली, 
 



“आपून कुठां ऱ्हायचां?” 
 

“इथांच.” 
 

“पण खायांच काय?” असां म्हणून शतनां जाांभई शदली. 
 

“तुला भकू लागलीया?” येमूनां शवचारलां . 
 

शतनां मानेनां होकार शदला. येम ू बावरला. त्यानां सववत्र शनरखून पाशहलां . दुगाला उठवनू एका 
झाडाच्या िाांदीवर बसवली. कमरेचा शवळा शतच्या हाती शदला, शतरकमठा शतच्या गळयात अडकवला, 
आशण म्हणाला, 
 

“दुगा, शभव ूनकां . मी आता येतो.” एवढचां बोलून तो वाऱ्यासारखा पळत शनघाला, आशण माळावर 
आला. अगदी माांजरासारखा येऊन तो यांकूच्या पालात शिरला. तेव्हा सवव काही िाांत होतां. यांकू जागाच 
होता. तो म्हणाला, “येम,ू दुगा?” 
 

“रानात.” 
 

“शतला टाकून काां आलास?” 
 

“शतला भकू लागलीया.” 
 

यांकू उठला. त्यानां एका िडक्यात भाकरी बाांधली. चटणी, मीठ शन भईुमुगाच्या िेंगा बाांधल्या. एक 
लोटकां  शदलां  आशण दबक्या आवाजात म्हणाला, 
 

“दुगाला साांग, वकूत बाका हाय. आताच इनामदार, रांगू पाटील ह्ेंनी सारी पालां  धुांडाळली. चार 
माणसां पाळतीवर बसल्याती. दुगाला हजर केल्याशिवाय कुणी पाल मोडू नये, असा हुकूम केलाय. तवा 
तुम्ही सकाळी येऊ नका. माझी काळजी करू नका. येम,ू तू असाच नजर चुकवनू येऊन मला भेटून जात 
जा. म्हांजी म्होरां काय करायचां ते ठरव.ू” 
 

येमूनां ते सवव लक्षपूववक ऐकून घेतलां , आशण पुनः तो वाऱ्यासारखा दुगाकडे गेला. त्याला पाहताच 
दुगानां िाांदीवरून उडी मारली. येमूची ती दौड पाहून ती मनात शदपली. 
 

ती दोघां एका उघड्या जागेत बसली. िुभ्र चाांदण्यात बसून त्या दोघाांनी भाकरी खाल्ली. नदीला 
जाऊन पाणी प्याली. 
 

दमलेल्या दुगानां घोंगड्यावर अांग टाकलां  शन आकािात पाहत गप्प पडली. 
 

येम ूबाजूला बसला. दुगानां शवचारलां , “बाप काय म्हणाला?” 



 
येमूनां माळावर घडलेली सवव हकीकत शतला साांशगतली. ती ऐकून दुगा चमकली. चटकन उठून 

म्हणाली, 
 

“मेली पीडाच झाली. आता माझां काय व्हणार?” 
 

“काय बी व्हणार नाय.” येम ूम्हणाला, “तू आता नीज.” 
 

दुगानां अांग टाकलां . गगनात लुकलुकणाऱ्या चाांदण्याांच्या थव्याकडे पाहत नकळत ती शवचारात 
गुांतली. आज वाईट झालां  असतां. बशहरी ससाण्यानां शचमणी पळवावी तिी मेल्याांनी मला पळशवली. मला 
कळूही शदलां  नाही. जर गांग्यानां माझा माग काढला नसता तर बाप शन येमू आले नसते. मग त्या रानग्याांनी 
माझां वाटोळां केलां  असतां. शपळून काढली असती. भयांकर पाप घडलां  असतां. आता या घडीला जर मी 
त्याांच्या कबज्यात असती तर आजची रात्र त्याांनी मला वैऱ्याची रात्र करून सोडली असती. सकाळी बापानां 
जीव शदला असता. पण मी जगले वाचले. येम ूखरांच चाांगला आहे. माणूस असावा तर असा असावा. शतनां 
शकलशकले डोळे करून येमकूडे पाशहलां . 
 

येम ू गप्प होता. त्यानां शतरकमठा उभा धरला होता. गुडघे पोटािी धरले होते आशण गुडघ्यावर 
हनुवटी टेकून तो दूर पाहत होता. दूरचा कानोसा घेत होता. एखादां जनावर येईल या भीतीनां तो सावध 
होता. 
 

आता वैिाख येईल. लग्न होईल, शन हा आता दूर बसलेला येमू माझ्यासाठी जीव देईल. आज 
त्यानां मला वाचवली. केवढी मदत केली. या रानात आणली. इथां कुणीच नाही. मी एकटी आहे. पण कसा 
दूर बसला आहे. मी त्याचीच होणार आहे. येम ूवैिाखात माझा मालकच होणार आहे. त्यानां आतापासूनच 
मालकी साांगाय आरांभ केला तर –? पण माझा येम ूिहाणा आहे. 
 

दुगा शवचार करीत असतानाच झोपेनां शतच्या अांगावर पाांघरूण घातलां . 
 
 

८ 
 
शदवस उगवला. त्याची शपवळी शकरणां डोंगरावर उतरली. दवानां शभजलेली िुलां  स्नान घातलेल्या 
मुलाप्रमाणां शदसू लागली. सह्ाद्री जागा झाला. पाखरां िाांदीिाांदीवर गाऊ लागली. 
 

दुगानां डोळे उघडले. येम ूजवळच बसला होता तो आांघोळ करून आला होता. येता येता त्यानां 
दोन पाणकोंबड्या मारून आणल्या होत्या, आशण जाळ करून तो त्या भाजत बसला होता. कोंबड्या 
जाळावर तरतरत होत्या. त्या खरपूस भाजल्या जात असलेल्या कोंबड्याांकडे पाहून दुगा गालात हसली. 
उठून नदीवर आांघोळीला शनघाली. 
 

पाठीमागून येमून हाक शदली, “ए, लौकर ये.” 



 
तसां दुगानां वळून पाशहलां  आशण येम ूपुढां म्हणाला, 

 
“हे बघ, उिीर करिील शन कोंबड्या माझ्या पोटात जातील.” 

 
“जाऊ दे.” दुगा उत्तरली. 

 
“मग तू काय खाणार?” येमूनां शवचारलां . 

 
“मी? मी तुलात खाईन.” दुगा म्हणाली. आशण ती दोघां मोठ्यानां हसली. 

 
हसत हसत दुगा मांद गतीनां नदीकडे शनघाली. येमूची नजर शतच्या पाठीवर स्स्थर झाली. दुगाची 

ती पाठमोरी आकृती पाहून येमूचां मन धुांद झालां . 
 

दुगा आशण येमू त्या घनदाट जांगलात आज चार शदवस राहत होती. एका झाडाच्या दोन िाांद्यावर 
आडवी लाकडां टाकून येमूनां एक माळा तयार केला होता. रोज दुगाला त्या माळयावर बसवनू तो यांकूकडे 
जात होता. यांकूला भेटून भाकरी घेऊन येत होता. रोज चटणी, खरडा, िेंगा शन नव्या बातम्या आणीत 
होता. 
 

यांकू तर जवळजवळ नजरकैदी झाला होता. शवलासरावाचा एक माणूस त्याच्या पाळतीवर होता. 
राव्या शन बांड्या हे दोघे तर इरेलाच पडले होते. ‘तुम्हीच दुगाला दडवलीत–’ असा इनामदारानां त्याांच्यावर 
आरोप केला होता, म्हणून ते खवळले होते. काय वाटेल ते करायचां, पण ती पोरगी पकडून इनामदारापढेु 
हजर करायची, असा त्याांनी शनधार केला होता. 
 

एकाही शभकाऱ्यानां पाल मोडून जायचां नाही – ज्याला जायचां असेल त्यानां प्रथम दुगाला हजर 
करावी, असां रांगराव पाटील म्हणत होता. त्या सक्त हुकमानां सारे शभकारी हैराण झाले होते. आडशकवयात 
सुपारी सापडावी तिी त्याांची अवस्था झाली होती. त्याांना दुगा कुठां तरी गेली एवढांच ठाऊक होतां. पण ती 
कुठां आहे हे कोणालाच कळत नव्हतां. दुगा लौकर सापडावी, आपली सुटका व्हावी म्हणून काही शभकारी 
प्रयत्न करीत होते. 
 

पाऱ्या डवऱ्याला तर चेवच आला होता. तो यांकूवर सूड घेण्यासाठी राव्या शन बांडू याांना मदत करीत 
होता. तो शदवसभर झोपत होता, आशण रात्रभर यांकूच्या पालावर पहारा देत होता. 
 

आशण येम ूत्या सवांना चकवीत होता. 
 

दुगा आांघोळ करून आली तेव्हा ती टवटवीत िुलासारखी शदसत होती. शतचा रसरिीत चेहरा 
उजळला होता. पोटऱ्याांवर रुळणारे आपले लाांबसडक केस शतनां गोळा करून छातीिी धरले होते. शतच्या 
देहातील प्रत्येक अवयव हसत होता. अांगावरचां जुनां पातळ शभजून शतच्या अांगाला शचकटलां  होतां. शन 



त्यामुळां ती अशधकच मोहक शदसत होती. शतला पाहून येम ूभानच हरपला. त्यानां शतला न्याहाळून गपकन 
नजर बाजूला वळवली. तो मनात लाजला. पण लगेच त्याचां लाजरां मन बेडर झालां . 
 

आशण असां का पाहतोस असा भाव दुगाच्या चेहऱ्यावर तरळला. ती त्याच्याजवळ बसली. येमूनां 
भाकरी शन भाजलेल्या कोंबड्या शतच्यापुढां ठेवल्या. मग ती दोघां जेव ू लागली. पण येम ू चोरट्या नजरेनां 
शतला पाहतच होता. तेव्हा ती म्हणाली, 
 

“येम,ू काय बघतोस?” 
 

“तुला बघतो.” 
 

“का?” 
 

“कुठां दडवावी म्हणून.” 
 

“मग कुठां दडवणार?” दुगाने पापण्याांची जलद उघडझाप करून शवचारलां . 
 

येम ूगांभीर होऊन म्हणाला, “दुगा, वैिाख आला की आपलां  लगीन व्हणार. आता आपून का कुणी 
परकां  हाय? मी आपली ही दुगा काळजात घालून शठवीन.” 
 

या उत्तरानां दुगा मोहरली. शतनां आपल तरल नजर भरवकन येमूकडे शभरकावली. 
 

येम ूशतच्यापुढां िाांत होता. त्याच्या मागे सह्ाद्री उभा होता. आशण त्या पाश्ववभमूीवर येमूही शततकाच 
भव्य शदसत होता. दुगा उगीचच लाजली. शतची नजर गरवकन परतली आशण नम्र झाली. मग ती खाली 
पाहत भाकरीचा घास मोडून हळू आवाजात म्हणाली, 
 

“एक गोष्ट बोलू?” 
 

“हो. बोल की!” 
 

“खरांच, तू माझ्यासांग लगीन करणार?” 
 

दुगानां शवचारलां  आशण येम ूस्वतःच्या गळयावर हात ठेवनू म्हणाला, “खरांच, देवाच्यान.” 
 

दुगा खुदकन हसली शन घाबरल्यासारखां करीत म्हणली, “ए बाबा, लगीन कर, पर माझ्या अांगाला 
हात लावायचा न्हाय. आधीच साांग ूठेवत्ये.” 
 

“मग लगीन किाला करायचां?” येम ू म्हणाला, “तुझ्या अांगाला हात लावायचा न्हाय तर काय 
माांजर उांदराकडां बघतां तसां नुसतां बघीत बसायचां?” 



 
तिी दुगा वरमली. जीभ चावनू म्हणाली, “तसां नव्हां रां, हात लावायचा न्हाय म्हांजी त्वा मला 

मारायचां न्हाय. कळलां  का?” 
 

“मी तुला जलमात कवा मारमार न्हाय.” येम ू म्हणाला, “लगीन झाल्यावर मी तुला 
तळहातावरच्या िोडावाणी जपीन.” 
 

“मला टाकून कुठां कुठां जाणार न्हायीस?” दुगानां सांतुष्ट होऊन शवचारलां . 
 

येम ूम्हणाला, 
 

“मी तुला टाकून कुठां जाणार न्हाय.” 
 

“आशण माझ्या बापाला अांतर देणार न्हायीस?” पुनः दुगानां प्रश्न केला. 
 

येम ूउत्तरला, “त्येला बी जपीन.” 
 

“अगदी खरां?” 
 

“व्हय, देवाच्यान.” 
 

“मग घे परमाण.” 
 

येम ूपुढ्यातील भाकरी उचलून धरून म्हणाला, “खोटा पडलो तर ही भाकरी मला कुठां शमळणार 
न्हाय.” 
 

येमूच्या त्या िब्दाांनी दुगा पुलशकत झाली. लग्न, नवरा, सांसार, मुलां  ही माशलका शतच्या डोळयापुढां 
तरांगली. ती लाजली. मग ती मोठ्यानां हसून येमूकडे पाहत राशहली. 
 

येमूनां दुगाला माळयावर बसवलां . कमरेचा शवळा शन शतरकमठा शतच्याकडे देऊन तो गावाकडे 
शनघाला. तेव्हा दुगा म्हणाली, 
 

“येम,ू लवकर ये. बापाला साांग, म्हणावां, मी बरी हाय. शन गांग्याला बी साांग. अन् उिीर करू नकां . 
लवकर ये.” 
 

येम ूहसला शन “आत्ता येतो” म्हणून त्यानां धूम ठोकली. दोन मलैाांचा वळसा घेऊन तो माळावर 
आला. 
 

येमूला पाहून यांकूला आनांद झाला. 



 
 

कालपासून राधानगरी गावात वातावरण तांग झालां  होतां. गावापासून जवळच असलेल्या 
धामणदऱ्यात एका तरुण बाईच्या मृत देहाचा साांगाडा सापडला होता. कोल्ही शन तरसां याांनी ते पे्रत सांपूणव 
खाऊन टाकलां  होतां. िक्त डोक्याचे केस आशण हातातील कां कण एवढ्यावरून ती बाई होती, असां म्हणता 
येत होतां आशण तो खुनाचाच प्रकार असावा असां लोक बोलत होते. तपासासाठी उद्याच िौजदार गावात 
येणार होता. ती मृत बाई कुणी नसून दुगाच असावी असां अनेकाचां मत झालां  होतां. गावातील लोक नाना 
तकव  करीत होते. हळूच बोलत होते. त्यानां रांगराव पाटील आशण शवलासराव इनामदार याांची नावां वारांवार 
शनघत होती. 
 

राव्या ढेकणा मात्र कोणाचांही ऐकत नव्हता. दुगा मेली नसून शजवांत आहे, ती कुठां तरी दडी मारून 
बसली असावी, असा त्याचा दावा होता. तो हातात भाला घेऊन िोधाला लागला होता आशण त्या बेडर 
ढेकण्याला धोकेबाज पाऱ्या मदत करीत होता. उद्या सकाळी गावात िौजदार, मोठमोठे सरकारी 
अांमलदार येणार, ही बातमी माळावर शभकाऱ्याांना समजली होती. त्यामुळे शभकारी आनांदात होते. उद्या 
िौजदार आला की आपण या गावातून पळ काढायचा, असा सवांनी शवचार केला होता. 
 

आज सकाळीच रांगराव शवलासरावाकडे गेला होता आशण त्या दोघाांनी उद्या काय होईल याचा 
शवचार केला होता. 
 

“हां! या रांगराव.” 
 

“शवलासराव, प्रसांग बाका आहे. उद्या सकाळीच सरकारी लचाांड गावात येणार. तसां टपालही 
आलां  आहे. खरां साांगायचां म्हणजे मी हबकलो आहे. जर तो यांक्या माकडांवाला सरकारी अांमलदारापुढां उभा 
राशहला आशण माझ्या मुलीचा खून झाला अिी त्याने तक्रार गुदरली, तर हे प्रकरण तुमच्या आशण माझ्या 
अांगलट आल्यावाचून राहणार नाही.” 
 

“रांगराव, तुमचां म्हणणां सांपूणव नसलां , तरी थोडां खरां आहे. कसां ते ऐका. ती पोरगी त्या रात्री तुमच्या 
वाड्यातून पळून धामणदऱ्यात गेली असावी आशण शतला जनावराांनी ठार मारली असावी. हे खरां असलां  तरी 
हा प्रकार लोकाांना मुळीच माहीत नाही. बाकी त्या रात्री आपण माळावर गदी करून शभकाऱ्याांच्या पालाांची 
जी झडती घेतली, तोच आपला मूखवपणा झाला आहे. आपण तसां करून गुन्हेगार म्हणून स्वतःच जाहीर 
झालो आहोत. आता प्रश्न आहे तो हा की, जर एखाद्या वैऱ्यानां अांमलदाराचे कान भरले तर थोडी बेअब्र ू
होईल.” 
 

“नाही शवलासराव, तसां नाही.” रांगराव म्हणाला, “पशरस्स्थती शकती गांभीर आहे हे आपण 
जाणलेलां  नाही. अहो, ती पोरगी प्रथम माझ्या वाड्यात डाांबली होती, ही बाब मामुली नाही. कारण त्या 
रात्री माझा सासरा हजर होता. त्यानां तो सवव प्रकार पाशहला आहे. त्यानांच त्या पोरीला सोडवली. आशण 
आता या घडीला सासऱ्यािी आमचा बेबनाव झाला आहे. आम्ही बदिैली असून मुलीला छळतो, असां त्याचां 
मत होऊन तो आपली मुलगीही घेऊन गेला आहे. जाताना ‘तुमचां तरी वाटोळां करीन, नाही तर मी तरी 



बरबाद होईन,’ अिी झणझणीत धमकीही देऊन तो गेला आहे. जर आम्ही या प्रकरणी गुांतणार आहोत हे 
त्याला समजलां  तरी तो स्वतःच येऊन आमच्या गळयाचा िास अशधकच आवळण्याची शिकस्त करील.” 
 

“रांगराव, हे खरां असेल तर मात्र आपल्या गळयाला शनशित तात लागणार यात मुळीच सांिय 
नाही.” असां म्हणून शवलासरावानां एक शदघव सुस्कारा टाकला. नांतर म्हणाला, “मग या सांकटातून बाहेर 
पडण्याचा मागव साांगा.” 
 

“मला काहीच सुचत नाही.” रांगरावानां नाक िुगवलां . 
 

शवलासराव म्हणाला, “मग असां करू या की, आज रात्रीच माळावरचे सवव शभकारी, तो यांक्या, 
सक्या, बाळया डोंबारी, लां गडा पाऱ्या या साऱ्याांना हाकून देऊन माळ स्वच्छ करू या. जर तो यांक्याच इथां 
नसेल तर शियाद कोण करणार? तुम्ही गुल्ली जाणार म्हणून वाईट वाटून घेऊ नका. जाऊ द्या शतला. ही 
पशरस्स्थती शनवळली की गुल्लीला परत आण.ू” 
 

“हे मला एकदम मान्य.” रांगराव हसला, आशण लगेच त्यानां बांड्या तडाखेला बोलावनू हुकूम 
शदला, “आज शदवस बुडाला की माळावरचे सवव शभकारी हाकून दे, आशण माळ मोकळा कर. आमचाही जीव 
मोकळा होऊ दे.” 
 

आशण त्याच क्षणी बांड्या आपल्या कामशगरीवर रवाना झाला. हातात कुऱ्हाड घेऊन तो शदवस 
मावळण्याची वाट पाहत एका झाडाखाली बसला. 
 
 

सूयव मावळतीच्या कड्यावर जाऊन थाांबला. थांड झालेली शपवळी शकरणां सह्ाद्रीला कुरवाळू 
लागली. डोंगरी वारा शगशरकां दरात थैमान घालू लागला. दोन शदवसात गावात घडलेल्या सवव घडामोडी 
यांकूनां येमूला साांशगतल्या होत्या. आशण त्या ऐकून येम ूरानाकडे शनघाला होता. गांग्या माकड गुडघ्यात मान 
घालून बसला होता. दुगा गेल्यापासून तो अन्न खात नव्हता. यांकूचां ऐकत नव्हता आशण खेळतही नव्हता. 
उलट घडोघडी यांकूवर शबथरत होता. 
 

भाकरी, िेंगा, चटणी याांचां गाठुडां बाांधीत बाांधीत यांकू म्हणत होता, 
 

“येम,ू आज राती मी शबऱ्हाड घेऊन शनघणार, तू दुगाला घेऊन जमांल त्या उतारावर नदी ओलाांड 
शन पारगावात येऊन मला भेट. दुगाला साांग, म्हणावां घाबरू नकां .” 
 

येमूनां ते सवव लक्षपूववक ऐकून घेतलां  आशण तो भरवकन जांगलात शिरून दौड मारू लागला. 
 

आपल्या पालापढुां पाऱ्या उभा होता. तो येम ू शन यांकू याांची हालचाल पाहत होता. येमूची सवव 
हालचाल पाऱ्यानां हेरली शन चटकन उठून काखेत कुबड्या घेऊन राव्या ढेकण्याकडे गेला. शवजयी मुद्रा 
करून म्हणाला, 
 



“हां! चला पैलवान, दुगा शजवांत हाय. जवळच हाय. आताच सख्याचा पोरगा येम ूभाकरी घेऊन 
डोंगरात गेला.” 
 

ती खबर ऐकून रावया ढेंकणा धडपडून उठला. भाला घेऊन धावत माळावर आला. समोरच्या 
घनदाट झाडीत नजर रोखून पाहत म्हणाला, 
 

“पाऱ्या, कां च्या बाजूला येम्या गेला?” 
 

पाऱ्यानां काखेतील कुबडी येम्या गेलेल्या शदिलेा रोखली. म्हणाला, 
 

“ह्ाच बाजूनां गेला. पळ,” 
 

आशण मग ते दोघे त्या शदिनेे पळत धावत शनघाले, राव्या पुढां पळत होता आशण पाऱ्या त्याच्यामागनू 
एका पायावर उड्या मारीत होता. 
 

हळूहळू झाांजड पडत होती. 
 
 

येम ूआलेला पाहताच दुगाला आनांद झाला. शतनां माळयावरून उडी मारली. येमूनां घोंगडां अांथरलां  
आशण येम ूमाळावरच्या बातम्या साांग ूलागला. दुगा आतुर होऊन ऐकत होती, गांग्यानां अन्न टाकल्याचां ऐकून 
दुगा कावरीबावरी झाली. क्षणात कोमेजली. शतचे डोळे भरून आले, अश्रूांचे दोन थेंब खळकन शनखळून 
पडले. बाप आजच माळावरून पळ काढणार असून, आपण सकाळीच त्याला पारगावात भेटणार हे ऐकून 
शतला अशतिय आनांद झाला, क्षणात ती टवटवीत झाली, शतच्या गालावर स्स्मत उमटलां . बापाच्या भेटीची 
ओढ शतच्या काळजात जागी झाली. ती हळूच उठली आशण जवळच्याच एका दगडावर बसली. 
 

दुगाची नजर शहरव्यागार गदव झाडीवरून समोरच्या माळावर शभरशभरत होती. आकािात लाल 
रांगाचा एक ढग रेंगाळत होता. त्या ढगाखाल पाखरां सुरकां डीचा खेळ खेळत होती. दुगा एकाग्र शचतानां तो 
पाखराांचा खेळ पाहत होती. बाजूला सागवान, धाबडी, माकडी, जाांभळ, पाांशगरा आशण देवकळकीची बेटां 
डोलत होती. 
 

दुगा भान हरपून तो देखावा पाहत होती. जवळच येम ू बसला होता. पण त्याचाही शतला शवसर 
पडला होता. माणसाची करणी खोटी असते. आपण पाण्याला गेलो. रांगरावानां आपणाला पळवलां , डाांबलां , 
आपली अब्र ू जबरीनां लुटण्याचा प्रयत्न केला. मी गरीबाची लेक. मला ओरबाडावी म्हणूनच सवव काही 
घडलां . या शवचारानां शतचां काळीज कठोर झालां  होतां. 
 

इतक्यात दोन ससेमोराांग्या आकािातून खाली उतरल्या. त्याांनी गाांजणीच्या गवतात खोप करून 
बसलेल्या एका सिावरच झडप घातली. तसा तो ससा जीव घेऊन वाऱ्यासारखा पळू लागला. 
 



ससा पळत होता. अगदी रबरी चेंडूप्रमाणे तो उड्या घेत होता आशण भात्यातील बाण सरासर 
सोडावते तिा त्या सिावर सूर मारीत होत्या. 
 

अखेर एका ससेमोराांगीनां आपल्या बळकट नखाांत तो ससा धरून गगनात झेप घेतली. त्याांची 
लढाई सांपली. पण ससा धडपडत होता. तो मध्येच त्या नखाांतून सुटला शन पुनः जशमनीकडे येऊ लागला. 
तोच दुसऱ्या ससेमोराांगीनां सूर मारून त्याला मध्येच धरला. त्याच वळेी येमूनां भरवकन् एक बाण सोडला शन 
एकाच बाणात तो ससा आशण ससेमोराांगी खाली पाडली. 
 

तो प्रकार पाहून दुगा स्तांशभत झाली. करुण हसली आशण शवचारात पडली. 
 

त्या शदविी आपण नदीवर गेलो. दोन माणसां अिी आली. त्याांनीही आपणाला त्या सिाप्रमाणे 
उचललां . पण येम ूआला. बाप आला. माझा गांग्या धावला आशण त्याांनी माझा जीव वाचवला. माझीही त्या 
सिाप्रमाणेच अवस्था झाली. दोन मोराांग्याांनी मला त्या वळेी उचलली. पण येमूनांच सिाप्रमाणां मला मध्येच 
खाली आणली. पण आता येम ूकाही मला भाजून खाणार नाही. तो आपला मालक आहे.... असां म्हणून ती 
गालात हसली. 
 

येमूनां जाळ केला होता. तो त्या सिाला त्या जाळात खरपूस भाजीत होता. आपण माळ सोडला 
तेव्हा राव्या ढेकणा आपल्या मागावर धावत आहे याची त्याला कल्पना नव्हती. तो ससा भाजण्यात दांग 
झाला होता. दुगा अशधक सांतुष्ट व्हावी असां त्याला वाटत होतां. 
 

दुगा येमूची ती धडपड पाहत होती. 
 
 

अांधार वाढत होता. त्या कशभन्न काळोखाला तुडवीत ढेकणा धावत होता. पुढे धावताना मध्येच 
थाांबून येणाऱ्या पाऱ्याचा कानोसा घेत होता. एका पायावर दौडणारा पाऱ्या घामानां उिाळला होता. 
 

पळून पळून राव्या दमला. एका उांच झाडावर चढून त्यानां दूरदूर नजर टाकली शन त्याला कपारीत 
जाळ शदसला. त्याला आनांद झाला. तो भरवकन झाडावरून खाली आला. तोच पाऱ्या त्या झाडाखाली 
येऊन पोहोचला. पाऱ्याला पाहून राव्या म्हणाला, 
 

“पाऱ्या, लेका झाडीत जाळ शदसतोय.” 
 

“मग शिकार शदसली. आनांद झाला.” पाऱ्या चेकाळून म्हणाला. 
 

“पैलवान, आता जावा म्होरां. एका पायावर दौड मला जमांना. मी दमलो. मी हतां वाईच इसावा 
घेऊन परत जातो. तुमीच बघा आता त्या पोरीकडां. येम्याला लाथा घाला आशण त्या पोरीचा पीळ काढा.” 
असां म्हणून पाऱ्यानां काखेतील कुबड्या टाकून घाम पुसला आशण जाळाच्या रोखानां राव्या ढेकणा धावत 
शनघाला. 
 



 
येम ूससा भाजून जाळ शवझवला. दुगाला घोंगडां अांथरून शदलां . भाकरी, चटणी, सिाचां माांस पुढां 

घेऊन ती दोघां जेवत बसली. 
 

दुगा जेवत होती. सभोवती सवव काही सामसूम झालां  होतां. वाऱ्याची मांद झुळूक येत होती. झाडां 
करकरत होती. काळोख मी म्हणत होता. वातावरण भयाण भासत होतां. सवव काही अांधारानां शगळांकृत केलां  
होतां. 
 

पूवेला चांद्रोदय झाला. वाळूत पाणी दडावां तद्वत अांधार दडला, शन जागोजाग झाडाच्या बुांध्याला 
दडी मारून बसला. वातावरणात नवा तजेला आला. वाऱ्याचा वगे वाढला. तो शगरक्या घेऊ लागला. 
झाडांझुडपां अांगात आल्याप्रमाणां डोलू लागली. दुगाला आनांद झाला. शतनां येमूकडे पाशहलां . तो शनवाांत 
बसला होता. सकाळी वारणा नदी कुठां ओलाांडावी याचा तो शवचार करीत होता. 
 

आपण लग्न करणार, तुला मारणार नाही, तुझ्या बापाला अांतर देणार नाही, अिी सकाळीच येमूनां 
आणभाक घेतली होती. त्यामुळां  दुगाला धीर आला होता. येम ूआता परका नाही, तो लौकरच आपला धनी 
होणार आहे, ही भावना शतच्या मनात सारखी जागत होती. शिवाय या जांगलात आल्यापासून येमूची ती 
धावपळ, तो घेत असलेली काळजी, तो करीत असलेली राखण यानां ती भारावली होती. एवढांच नव्हे तर, 
सकाळपासून एका नव्या आनांदात शतचां मन शनभान झालां  होतां. येम ू आपला आहे. येत्या वैिाखात तो 
आपल्या माांडीला माांडी लावनू बहुल्यावर बसणार आहे, या भावनेनां शतच्या काळजात घर केलां  होतां. 
 

शतनां हळूच घोंगड्यावर अांग टाकलां . आपल्या आांबाड्याचां उसां करून ती आकािात पाहत 
म्हणाली, 
 

“येम,ू कसला इचार करतोस?” 
 

“सकाळी वारणाआई पल्याड जाण्याचा.” येम ूिाांतपणे म्हणाला आशण दुगानां शवचारलां , 
 

“कसां जायचां – नावांत बसून?” 
 

“बाप म्हणत व्हता, नावचेी वाट बघ ूनका. काय बी करा शन नदी पार करून पारगावात या. मला 
वाट बघाय लाव ूनका.” 
 

ती चमकली शन म्हणाली, “येम,ू मग कसां करायचां?” 
 

“आपून नदीत पडायचां शन मािावाणी पल्याड जायचां.” येम ूउत्तरला. 
 

“पर मला जास्त पवता येत न्हाय” शतनां आपली अडचण साांशगतली. 
 

“पर मी हाय न्हवां!” येम ूशतच्या केसाांवरून हात शिरवीत म्हणाला, 



 
“मी तुला िुलावाणी पल्याड न्हेतो.” 

 
दुगा आनांशदत होऊन हसली, मग येमूच्या लहमतीचां कौतुक करीत चाांदण्या मोजल्यासारखां करीत 

म्हणाली, “येम,ू मला झोप येत न्हाय.” 
 

“अग, मी हाय न्हवां. डोळां  झाकून गप्प पड. नीज.” 
 

“न्हाय बाबा. मला भ्या वाटतांय.” 
 

“अग मी हाय की!” 
 

“न्हाय बरां – मग तू बी नीज.” 
 

“कुठां–?” 
 

“हातां. माझ्या िजेारी नीज.” दुगानां आपल्या िजेारची जागा दाखवली आशण येमूचां काळीज 
धडधडू लागलां . तो गोंधळला. दुगाला आियव वाटलां . ती चटकन उठली. त्याचा दांड धरून शतनां त्याला 
ओढून आपल्या िजेारी शनजवलां  शन िाांतपणे ती म्हणाली, 
 

“उद्या आपून जाणार. नीज आता.” 
 

येमूचां मन पुनः बावचळलां . तो शतच्या िजेारी शनिल पडला. पण दुगा पुढां सरकली. शतचा स्पिव 
होताच यमूचां हृदय एकदम पेटलां . एक शवदु्यत लहर त्याच्या काळजातून पार झाली. डोकां  बशधर झालां . 
हृदयाची धडपड अशधक वाढली; पण तो स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करू लागला. एक वाऱ्याची झुळूक 
येऊन त्या दोघाांवरून झेप घेऊन गेली, तिी दुगा हालली. शतचां काांकण खळकन वाजलां . येमूच्या हृदयात 
भावनाांचां काहूर उठलां . काळीज शवरघळू लागलां  आशण गवताकडे वणवा सरकावा तिी दुगा त्याकडे 
सरकली शन येमूचां मन बेबांद झालां . त्यानां आपल्या बळकट हाताांनी दुगाला जवळ ओढली. काळजािी घट्ट 
धरली आशण मग हृदयािी धरून कवटाळली. 
 

“माझा येम–ू” दुगा पुटपटुली. शतनां आपल्या हाताांनी त्याचां तोंड आपल्याकडे वळवलां . हळूच 
आपले सुांदर ओठ पुढां नेऊन ते त्याच्या ओठाांना शभडशवले. शन त्या ओठाांिी एकरूप होऊन ती िाांत पडली. 
जग शवसरली. स्वतःलाही शवसरली. 
 

काही क्षण भरुवकन गेले. येमूचां मन अशधकच उतावळां होत होतां. हृदयािी शबलगलेल्या दुगाला 
तिीच कवटाळून तो गोंजारू लागला. त्याच्या मनानां पुढची पायरी गाठली. त्याची दुसरी भकू जागी झाली. 
दुगा िाांत होती. कसलाही प्रशतकार करीत नव्हती. ती धुांद झाली होती. 
 



येम ूचटकन उठला. त्यानां मनाला आवरलां . स्वतःला सावरलां , ‘हे गैर आहे, लग्न झाल्याशिवाय, 
देव पुजल्याशिवाय आपण असां वतवन करणां पाप आहे, देव कोपतील, लग्न कडेला जाणार नाही. दुगा उष्टी 
होईल. मग ती किी पुजणार? तिी दुगा देवाांना रुचणार नाही. जर या वळेी इथां कुणी नसलां  तरी देव हा 
जागा असणार. तो सवव काही पहात असांल. आता वैिाख येईल. मग आपलां  लग्न होईल. मग ही दुगा 
आपल्यापासून क्षणभरही दूर जाणार नाही. मग आताच ही घाई का?’ अिी त्यानां स्वतःची समजूत घातली 
आशण तो बाजूला सरकून बसला. 
 

एका शवलक्षण धुांदीनां बेभान झालेली दुगा मांजुळ स्वरात म्हणाली, 
 

“येम,ूकाां उठलास?” 
 

“मी जागत बसतो. एखादां जनावर यील.” येम ूम्हणाला, “तू नीज.” 
 

दुगा काहीच बोलली नाही. ती एकटक येमूकडे पहात राशहली. शतच्या मनात उठलेलां  ते भावनाांचां 
वादळ हळूहळू िाांत झालां . वरून शतच्यावर रुपेरी रांग वषवत होता. त्या िुभ्र प्रकािात ती केळीच्या 
कोंबासारखी शदसत होती. शतला पाहून येमूच्या मनाची अस्वस्थता वाढत होती. त्याच्या काळजात एक 
दारुण सांघषव उद्भवला होता. 
 

रात्र चोरपावलाांनी सरकत होती. 
 
 

९ 
 
रात्र नकळत शझरपत होती. चाांदणां िुललां  होतां. डोंगराच्या मस्तकावर दांवलबदूचां अखांड लसचन होत होतां. 
दवानां शभजून लचब झालेले दगड, झाडाांची पानां दवानां न्हाली होती. त्यात चाांदण्याचा चांदेरी प्रकाि एकरूप 
झाला होता. आशण त्यामुळां  जण ूसारी सृष्टीच रुपेरी रांगात बुचकळून शनयतीनां पुनः बसवली होती. सवव काही 
लकाकत होतां. सवव िाांत, शनःिब्द होतां. ती शनजवन वनराजी हूां की चूां करीत नव्हती. 
 

पाऱ्या डवरी त्या ओघळीत शवसावा घेऊन उठला. राव्या लवकर येणार नाही, तो येम्याचा खून 
करून यांक्याच्या पोरीच्या अांगाच्या घड्या करून शतला चेलमडीत बसणार आशण डोकां  शठकाणावर आलां  
म्हणजे त्याला घरची आठवण होणार... या भयाण जांगलात आपण काां म्हणून बसायचां? एखादां जनावर 
येऊन आपल्याही मानेवर बसेल... असा शवचार मनात येऊन पाऱ्या उठला. काखेत कुबड्या घेऊन 
माळाकडे चालू लागला. 
 

राव्या ढेकण्या उलट बाजूनां जाळाच्या शदिनेां पळत होता. तो शनभान झाला होता. झाडाांच्या 
ओलसावलीत ठेचकाळत होता. धडपडत होता. पण त्याचा वगे वाढत होता. राव्याच्या मनात शवचारही 
पळत होते... तो जाळ येम्यानांच केला असावा. शतथांच ती पोरगी असणार... हेही एकपरी ठीक झालां . 
इनामदार मूखव आहे. म्हणे, मीच त्या पोरीला पळवली. ठीक. खरां आहे. आता मीच शतला पळवतो. आज ती 
प्रथम मलाच सापडणार. तो येम्या काय करणार?... मी शदसताच तो जीव घेऊन पळणार, नाही तर ठार 



मारणार. मी येम्याला ठार मारीन आशण मग ती पोरगी घेऊन मी डोंगरात राहणार... तब्बल आठ शदवस 
डोंगरात तळ देणार... धडून शपळून काढावां तिी शतला शपळून काढणार. घोळून बेजार करणार. आशण 
मग... मग मी तीला इनामदारापढुां उभी करणार. मग घेऊ दे त्याला ती उष्टी पतरावळी शन बसू दे चाटत. 
म्हणे मी बेईमान!... 
 

शवचाराांच्या वावटळीतून राव्या भतुासारखा पळत होता. आशण खरांच त्या भयाण जांगलात तो 
सुपाएवढ्या छातीचा राव्या अगदी भतुासारखाच शपसाट शदसत होता. आज दुगा सापडणार या कल्पनेनां तो 
वडेाच झाला होता. 
 

एका कीरव जागी झाडीत येऊन राव्या थाांबला. आपण बरोबर आलो आहोत का, याचा अांदाज 
घेण्यासाठी त्यानां नजर चौिेर शिरशवली. मग तो खाली बसला. खाली बसून पाशहल्यावर रात्रीचां दूरचां 
शदसतां हे त्याला ठाऊक होतां त्याची तीक्ष्ण नजर दूरची दौड मारून परत शिरली शन एकदम तो 
आश्ययवचशकत झाला. अगदी जवळच त्या िुभ्र चाांदण्यात येम ू दगडासारखा बसला होता. त्यापुढां दुगा 
शनजली होती. िजेारीच शनखारे िुलत होते. राव्यानां चटकन उठून पुनः बैठक मारली. कां बर बाांधून, भाला 
सरळ धरून तो तयार झाला. हळूच जाऊन येम्यावर हल्ला करायचा, त्याचा मुडदा पाडायचा शन मग... एक 
भयांकर शवचार त्याच्या मस्तकात उठला. आशण मग राव्या झाडाच्या ओल सावलीनां वाघाप्रमाणां दडत, 
लपत येमूवर चाल करू लागला. पण तो दोन पावलां  पुढां गेला आशण घात झाला. त्याच्या पायाखाली 
सुकलेलां  सागवानाचां पान चरवकन कुस्करलां  गेलां . त्या आवाजानां तो स्वतःच चरकला शन धडपडून बाजूला 
झाला. पण पुन्हा घात होऊन तो जीणव पानाांच्या शढगात शिरला. मोठी खसपस झाली. 
 

त्या आवाजानां येम ू चरकला. सावध झाला. शतरकमठा सरळ धरून त्यानां त्या शदिलेा शनरखून 
पाशहलां . एक प्रचांड रेड्यासारखी आकृती आपल्याकडे दबा धरून येत आहे हे लक्षात येताच त्यानां धनुष्ट्याला 
बाण जोडला. ती भयांकर आकृती म्हणजे वाघ नाही तर एखादां तरस असणार असा कयास करून त्यानां 
दुगाला जागी केली. म्हणाला, 
 

“दुगा उठ. जागी हो. ते बघ काय!” 
 

दुगा चटकन उठली. समोरची ती आकृती पाहून भयभीत झाली. येमूच्या मागे सरकून बसली आशण 
डोळे िाडून समोर पाहू लागली. 
 

ती आकृती हळूहळू पुढां येत होती. ते जनावर असांच हळूहळू पुढां येऊन आपल्यावर एकदम झडप 
घालणार, या शवचारानां येमूचां काळीज हाललां . आकृती तिीच पुढां येत होती. शतच्यावर चार डोळे शखळून 
राशहले होते. येम ू गोंधळला. पण त्यानां स्वतःला सावरलां . ते जनावर जवळ येऊन आपल्यावर तुटून 
पडण्यापूवीच त्याच्यावर मारा करावा असा बेत करून येमूनां धनुष्ट्याचा नेम धरला. शनःश्वास रोखून 
धनुष्ट्याची दोरी कानापयंत ओढली आशण भरवकन बाण सोडला. नेमाचा ताबेदार बाण शवजेच्या वगेानां 
भरारला, शन खसकन राव्याच्या काळजात शिरला. क्षणात त्यानां राव्याचां काळीज िोडलां . “मेलोऽऽऽ” 
राव्यानां ककव ि लककाळी िोडली. रात्र गदगदली. धडपडली. थरारली. 
 

येमूनां दुसरा बाण सोडला. 



 
राव्या उरात बाण घेऊन एकाच जागी धडपडत होता. उठून आदळत होता. कड्यावरून रेडा 

खाली पडावा तिी त्याची अवस्था झाली होती. त्याचां नरडां घरघरत होतां. त्याचा तो भेसूर आवाज त्या िाांत 
रात्री सववत्र घरघरत होता. 
 

येम ूशन दुगा ती भयांकर धडपड पहात होती. दुगाला तर कापरांच भरलां  होतां. ती येमचूा दांड धरून 
समोर पहात होती. 
 

थोड्याच वळेात राव्याची िक्ती सांपली. मग त्याची धडपड थांडावली. त्याला धाप लागली. तो 
िाांत पडला. येम ूहळूच त्याच्याजवळ गेला. त्यानां शनरखून पाशहलां , आशण राव्याच्या उरातील बाण खसकन 
उपसला. तसा राव्या पुनः ओरडला. धडपडून उठला, आशण जखमी डुकराप्रमाणां लकचाळत पळत 
सुटला... “मेलो, मेलो, वाचवा...” त्याच्या आक्रोिानां डोंगर दणाणला. 
 

राव्या ओरडत पळत होता. त्याचा आवाज दूर दूर जात होता. येमू आशण दुगा त्या शदिनेां पहात 
होती, शनःश्वास रोखून आवाज ऐकत होती. राव्या लकचाळत दूर गेला आशण एकदम नदीत दगड टाकावा 
तसा पाण्याचा आवाज झाला. त्याच क्षणी राव्याची ओरड बांद झाली. 
 

“येम,ू कोन व्हता त्यो?” दुगानां शवचारलां . 
 

“त्यो इनामदाराचा माणूस व्हता.” येमूनां उत्तर शदलां . 
 

दुगा घाबरली, शन हुांकारली “मग आता?” 
 

“आता आपून पळू या.” येम ूगडबडीनां म्हणाला, “त्यो माणूस जगणार न्हाय. त्यो ओरडत गेला. 
त्येची माणसां जवळच असणार. ती आता येतील शन मग आपली शिकार व्हयील. मला ठार मारून तुला 
पळवतील. दुगा आज वांगाळ झालां . माझ्या हातानां एक माणूस मेला. अग, खून झाला. पळू या.” 
 

“कुठां पळू या?” दुगानां शवचारलां . 
 

“नदी पल्याडला-पारगावला. शतथांच तुझा बाप येणार हाय.” येम ूम्हणाला. 
 

“मग चल तर!” दुगा तयार झाली. 
 

येमूनां शतला जवळ घेतली. पाठीवरून हात शिरवीत धीर शदला. म्हणाला, 
 

“घाबरू नकां . आपून गशरब हाय वारणाआई आम्हास्नी मारणार न्हाय.” 
 

दुगा काहीच बोलली नाही. ती तिीच येमूला शबलगून नदीकडे चालू लागली. 
 



नदीकाठी येताच येमूनां आकािात पाशहलां . चाांदण्या दमल्यासारख्या शदसत होत्या. चांद्र मावळतीची 
उतरण उतरत होता. त्याचा कलता प्रकाि वारणा नदीच्या अिाट पाण्यात झगमगत होता. त्याचां तेजोमय 
प्रशतलबब नदीत गटाांगळया खात होतां. 
 

दुगाची मलूल नजर त्या पाण्यावरून तरांगून आली. ती कास घालून सज्ज झाली. शतनां पाठीवरचा 
पदर कमरेिी करकचून आवळला. अांबाडा सोडून पुनः बाांधला. दुगाचां एक लुगडां, घोगडां, िेंगा, भाकरी हे 
सवव सामान एकत्र बाांधलेलां  गोठोडां डोकीवर आवळून येमूनां पाय उचलला. 
 

मग ती दोघां नदीत उतरली. ओांजळीत पाणी घेऊन ते कपाळािी धरून ती दोघां मनात म्हणाली, 
‘आई वारणाबाई, आम्हा गरीबाांवर दया कर! आम्हाला पलीकडे जाऊ दे.’ एवढां बोलून त्या दोघाांनी 
पाण्यात झेपा घेतल्या. हळूहळू पाणी कापीत ती पुढां पुढां सरकू लागली. दुगा दमदार गतीनां पोहू लागली. 
 

येम ू उभा पोहत होता. तो डोकीवरचां गाठुडां साांभाळून दुगाचा पाठपुरावा करीत होता. शतच्या 
गतीिी आपली गती जुळवनू शनघाला होता. नदीचा मध्यभाग जवळ येत होता. मुख्य धारेच्या 
खळखळाटाचा आवाज वाढत होता. येम ूम्हणाला, 
 

“दुगा, घाई करू नकां . हळूहळू चल.” 
 

तरी दुगानां एकदम गती वाढशवली, आशण ती तीरासारखी पुढां शनघाली. 
 

येम ूओरडला, 
 

“धार जवळ आली; दमानां चल. दमलीस की येऊन मला धर.” 
 

दुगानां आपली गती आवरली आशण येमूबरोबर ती सांथपणे पोहू लागली. तरीही धार जवळ येताच 
ती दमली. शतचे हातपाय भेंडाळले. ती धाप टाकून म्हणाली, 
 

“येम,ू मी दमल्ये!” ती भरवकन येमूकडे सरकली शन त्याच्या खाांद्याला धरून शनघाली. 
 

वारणा वरून िाांत शदसत होती; परांतु शतच्या पोटातील धार हत्तीच्या बळानां धावत होती. जण ूसारां 
जग लोळवण्याचां सामथ्यव त्या धारेत एकवटलां  होतां. 
 

धार जवळ येताच येम ूअांदाज घेऊन म्हणाला, “दुगा, मला सोडू नकां . धार आली.” 
 

आशण त्याच क्षणी ती दोघे त्या धारेत शिरली. त्याांना शहसका बसला. झपाट्यात दुगा येमूपासून दूर 
झुगारली गेली. “येम,ू मी गेल्ये–” दुगा ओरडली. 
 

भरवकन येम ूशतच्याकडे सरकला. शतला जवळ ओढून शतचे हात आपल्या पाठीवरच्या शतरकमठ्यात 
अडकवनू म्हणाला, 



 
“आता मला सोडू नकां .” 

 
ती दोघां त्या अवखळ पाण्यािी झुांजत होती. मरणाला हुलकावण्या देत होती. पाण्यातून वहात 

येणाऱ्या झाडाझुडपाांना चुकवीत होती. पाण्याबरोबर एक मलै खाली जाऊन त्याांनी मृत्यु टाळला. धारेची 
साखळी ओलाांडली आशण पनु ती दोघां पोहत पुढां शनघाली. 
 

समोर शकनारा शदसत होता. दुगा हषवभशरत झाली होती. शतची जगण्याची आिा दुणावली होती. ती 
वारणा नदीचे आभार मानीत होती. 
 

आला आला म्हणता शकनारा आला. दुगा वाळवांटात येताच मट्कन बसली. शतच्या माांड्या भेंडाळून 
आल्या होत्या. शतला धाप लागली होती. 
 

येमूही शतच्याजवळ बसला. 
 

नदीकाठचा चावरा वारा भरभरत होता. शभजलेल्या दुगाला थांडी वाजू लागली. शतचे दातावर दात 
वाजू लागले. येमूनां कापडाचां गाठोडां सोडून दुगाला लुगडां शदलां . म्हणाला, 
 

“दुगा, उठ. लुगडां बदल.” 
 

दुगा तिीच उठली. अांगातील थांडीचा कां प आवरीत म्हणाली, “ए, असां तुझ्या म्होरां लुगडां कसां 
नेसू? मला लाज वाटतीय.” 
 

“मग मी शतकडे लाांब जाऊ?” येमूनां शवचारलां  शन दुगा घाबरल्यासारखां करीत म्हणाली, 
 

“नकां  नकां . मला भीती वाटतीय.” 
 

“मग नेस तर लुगडां.” 
 

“तू आपलां  डोळां  झाक.” 
 

“हे बघ झाकलां .” 
 

“शतकडां तोंड कर.” 
 

“बरां बाबा.” येमूनां दुगाकडे पाठ केली. 
 

लुगडां बदलून दुगा म्हणाली, 
 



“हां! बघ आता.” 
 

येम ूगरवकन् शिरली. दुगा हसली. चांद्राचा शतरपा प्रकाि शतच्यावर वषवत होता. अांगावरचां पातळ 
शतच्या देहािी एकरूप झालां  होतां. शतची रुां द छाती, टचटचीत उभार उरोज चांद्रप्रकािात स्पष्ट शदसत होते. 
शतनां आांबाडा सोडून आपले शवपूल केस पाठीवर सोडले होते. शतचां अप्रशतम रूप पाहून येमूचां मन पुनः 
बावचळलां . तो वडे्यासारखा शतला न्याहाळू लागला. 
 

“काय बघतोस?” दुगा खेकसली. एक गोड स्स्मत शतच्या गालावर उमटून त्या िुभ्र चांद्रप्रकािात 
शवलीन झालां . मग शतनां अांगाची चोळी काढून आपली छाती पदरात दडवली. दोन्ही हाताांची घडी छातीवर 
धरून, डोळयात प्राण आणनू येमूकडे ती पाहू लागली. 
 

येम ूमनात लाजला. तो आपली आशण दुगाची कापडां घेऊन नदीत उतरला. मग त्यानां ती कापडां 
धुऊन एका झुडपावर वाळत घातली. 
 

चांद्र मावळला. अांधारात जग बुडालां . अिा अपरात्री पारगावात जाणां बरां नाही, असा शवचार करून 
त्या दोघाांनी एका झाडाखाली मुक्काम केला. येमूनां जळण गोळा करून जाळ पेटवला. थोडी िकेोटी घेऊन 
त्याांना ऊब आली. मग दुगाला झोप येऊ लागली. शतचे डोळे झोपेनां भरले. येमूनां घोंगडां अांथरलां . दुगा 
जाळािजेारी त्या घोंगड्यावर कलां डली. परांतु शतला अजून थांडी वाजत होती. ती जाळाकडे पहात हळुच 
म्हणाली, 
 

“येम,ू तू बी नीज.” 
 

“नकां , एखादां जनावर येईल.” 
 

“आता काई काई येणार न्हाय.” दुगा िाांतपणां म्हणाली, “तू गुमान नीज.” 
 

मग येमूनां अांग टाकलां . तिी ती त्याच्या कुिीत शिरली. स्वतःच त्याला हृदयािी धरून िाांत झाली. 
शतच्या नाकातून येणारे शनःश्वास येमूच्या गालावर िुां कर घालू लागले. त्या उन्मादक िुां करीनां, त्या स्पिानां 
येमुचां मन पुनः अस्स्थर झालां . त्यानां हळूच शतला पुढां ओढून पोटािी धरली. दोन देह एक झाले. ऊब 
वाढली. येमूनां शतचे शवसकटलेले केस गोळा करून शतला अशधकच जवळ घेतली. आशण हळूच त्यानां शतच्या 
िुलासारख्या गालाचा मुका घेतला. तिी ती खुदकन हसून म्हणाली, 
 

“ये, नीज की!” 
 

“मला नीज येत न्हाय दुगा.” 
 

“का?” ती उद्गारली. 
 

“तू जवळ असलीस की नीज पळून जाती.” 



 
“अग बाई!” ती चमकून म्हणाली, “मग हे बरां न्हाय. तू माझ्यासांगां लगीनच करू नकां . न्हाय तर 

तुला कवाच नीज येणार न्हाय.” असां म्हणून शतनां शतचां तोंड आपल्याकडे ओढून त्याच्या कपाळाचा पटकन 
एक मुका घेतला शन मांद आवाजात म्हणाली, 
 

“मला बी तू जवळ असलास की नीजच लागत न्हाय. तवा आपलां  लगीन झालां  की आपून असांच 
जागत ऱ्हाऊ, आ?ँ” 
 

पहाट होत होती. नदीकाठचा वारा उठला होता. काठावरची झाडां डोलत होती. शहवळ वास सववत्र 
दरवळत होता. लकजाळात मोर केका देत होते. पाखरां गात होती. ती आपले पांख झाडून सज्ज झाली होती. 
 

पूवेला प्रकाि िुलत होता. पोलादी रांगानां काळया रांगावर आक्रमण आरांभलां  होतां. दशक्षणेकडची ती 
शनळी शकनार झगझगत होती. 
 

भोई आले. त्याांनी गळ ओढले. दावणी ओढल्या. कष्टाचां िळ कबज्यात घेतलां . 
 

दुगा जागी झाली. शतनां आांघोळ केली. रानिुलां  जमवनू ती वारणाबाईला अपवण करून म्हणाली, 
“आई, आम्हास्नी सुख दे.” 
 

मग येम ूआशण दुगा दोघां पारगावाकडे शनघाली. दुगा उल्हासानां भारली होती. ती येमूचा हात धरून 
हशरणीप्रमाणां उड्या घेत होती. यांकू, गांग्या, रांगी, शतचां बाळ, दगडू बोकड या सवांना पाहण्यासाठी ती 
आतूर झाली होती. 
 

पारगावच्या वाटेवर येताच येम ूम्हणाला, 
 

“दुगा, बाप अजून पारगावात आला नसांल. तवा आपण हातांच बसून त्येची वाट बघ ूया.” 
 

दुगानां मान्य केलां . आशण ती दोघे वाटेकडेला एका झाडाखाली बसली. दुगाला भकू लागली हे 
लक्षात येताच येम ू शतरकमठा घेऊन जवळच्या आांबराईत गेला शन दोन व्हले मारून आला. ते भाजून 
खाऊन त्याांनी न्याहारी केली. 
 

शदवस कासराभर वर आला, आशण त्याच वाटेनां यांकू येताना शदसला. त्याला पाहून दुगा आनांदानां 
वडेी झाली. लहान मुलाप्रमाणां धावत पुढां जाऊन बापाच्या गळयात पडली. यांकूनां आनांशदत होऊन शतच्या 
कपाळाचा मुका घेतला, शन आनांदाश्र ूपुसले. 
 

गांग्या चेकाळला. त्यानां दुगाला शमठी मारली. चटकन उडी मारून तो शतच्या खाांद्यावर बसला. 
 



दुगाला आनांदाचां भरतां आलां . शतनां गांग्याला कुरवाळला. रांगीला जवळ घेतली. शतच्या बाळाचा 
मुका घेतला. नांतर दगडू बोकडाचां डोकां  आपल्या कपाळाला घासलां . गाढवां, कोंबडी, सवव सवव पाहून 
घेतलां . आशण आपला तो सांसार पाहून ती आनांदानां मोहरली. यांकुकडे डोळे भरून पहात म्हणाली, 
 

“बापा, बरां हाय का?” 
 

“मी बरा हाय. तू किी हायीस?” यांकूनां शवचारलां , आशण दुगाला हुांदका आला. शतचे डोळे भरून 
आसू ढाळू लागले. ती पदरानां डोळे पुिीत खाली पाहू लागली. यांकू म्हणाला, “आला वकूत गेला, आता 
मनाला लावनू घेऊ नकां . घाव गेला, आता कळ किाला आठवायची? मला येमूनां कुमक शदली म्हणून मला 
माझी लेक शदसली. बाकी त्येनां माझ्यावर कायी उपकार केला न्हाय. आपली बायकू वाचवली. आता परवा 
तुझां लगीन झाल्यावर माझी कोण दाद घेणार हाय?” 
 

तसा येम ूदुःखी होऊन म्हणाला, “बापा, तसां बोलू नकां . मी तुला दुजवन म्हणणार न्हाय. आता शतघां 
कुठां बी जग.ू” 
 

हे ऐकून दुगा हसली. यांकूला आनांद झाला. त्यानां येमूला जवळ घेऊन त्याची पाठ थोपटली. ती 
शतघां त्या झाडाखाली बसली. मग येमूनां रात्री घडलेला सवव प्रकार यांकूला सशवस्तर साांशगतला. यांकू चशकत 
झाला. 
 

थोड्या वळेानां बाळया डोंबाऱ्याचा ताांडा त्याच वाटेनां आला. सात गाढवां, चार लेकी, तीन जावई, 
चार नातवांडां, पांधरा डुकरां, दोन कोंबड्याांची खुराडी, चार कुत्री आशण सवव शबऱ्हाडापुढां बाळया डोंबारी 
खाांद्याला ढोलकां  लावनू ऐटीत चालत होता. त्याच्या त्या सांसारानां ती पाांद भरली होती. तो काळगावाकडे 
शनघाला होता. गुल्ली एका पाांढऱ्या गाढवावर बसली होती. यांकूला पाहताच बाळयाला आनांद झाला. 
बाळयानां आपला ताांडा हो हो करून थाांबवला, आशण दुगाला पाहून लहान मुलाप्रमाणां तो नाच ूलागला. 
त्यानां दुगाला जवळ घेतली. पाठीवरून हात शिरवला. शतच्या गालाांना दोन्ही हात लावनू त्यानां स्वतःची 
बोटां आपल्या कपाळावर कडकन मोडली. आलाबला घेतली शन डोळे पुिीत यांकूला तो म्हणाला, 
 

“आता चलू या लौकर. हतां थाांबणां बरां न्हाय.” 
 

बाळयानां यांकूला शतथां बसू शदलां  नाही. ते लगेच पुढां शनघाले. 
 

एका गाढवावर दुगा बसली होती. एका गाढवावर रांगी आपल्या बाळाला घेऊन बसली होती. गांग्या 
दुगाला शचकटला होता. दगडू बोकड दुडक्या चालीवर पळत होता. दुगा आपला तो सांसार पाहून हसत 
होती. 
 

तो ताांडा मागव क्रमीत होता. वाटेत एक एक शभकारी येऊन त्यात शमळत होता. पाांद भरत होती. 
गदी वाढत होती. पोपट, मोर, पारव,े डुकरां, कबूतरां, कुत्री, कोंबडी आशण पोरां गाढवावर लादून ती शिरती 
दुशनया काळगावच्या माळाकडे सरकत होती. 
 



दुगा सुखावली होती. आता काळगाव येईल, मग वैिाख येईल, आपलां  लग्न होईल शन मग येम.ू.. 
 

ती मनात लाजली. शतची नजर चटकन रांगीच्या बाळाकडे गेली. आशण स्वतःचा ओठ शतनां हळूच 
चावला. दुगा लाजून चूर झाली. 
 
 

१० 
 
चैत्र मशहना सांपत आला होता. चैत्र-पालवीनां झाडाझुडपाांना श्रीमांती आली होती. अक्राळशवक्राळ ढग 
आकािात एकमेकाांवर धडकत होते. ते धरणीला भेटण्यासाठी आतुर झाले होते; आशण ऊन खात पडलेली 
धरणी आकािाकडे पहात होती. तीही मेघाांची वाट पहात होती. कुिीत अांकुर रुजशवण्यासाठी ती अधीर 
झाली होती. कधी कधी वावटळीच्या झोपाळयावर बसून तीही मेघराजाकडे झेप घेत पहात होती. परांतु 
शतला ती दौड झेपत नव्हती. 
 

एखाद्या रात्री वीज उठत होती. गगनात ढगाांचे चौघडे वाजवीत होती. वारा ढगाांना रेटीत होता. 
गडगडाट होत होता. तो ऐकून सृष्टी हषवभशरत होत होती. आपण सृष्टीकडे येत आहोत अिी मेघानां शदलेली 
ती वदी ऐकून वातावरणात चेव येत होता. 
 

दुगाची मनः स्स्थतीही तिीच झाली होती. तीही वैिाखाची वाट पहात होती. आता शतला येमूवाचून 
चैन पडत नव्हतां. तो दृशष्टआड होताच ती कावरीबावरी होत होती. 
 

आज शकत्येक वषांनी भतुाच्या माळावर गजबजाट झाला होता. तळयात िुभ्र कमळाांनी गदी करावी 
तद्वत त्या माळावर पालाला पाल खेटलां  होतां. प्रत्येकानां पूवीच्याच आपापल्या जागा हेरून पालां  ठोकली 
होती. जुने शमत्र, जुने शजव्हाळे, जुने सगेसोयरे शतथां एकत्र आले होते; आशण जुने हेवदेाव,े जुनां ऐक्य शन 
जुनी वैरांही शतथां नाांदत होती. अगदी समोरासमोर ठाण माांडून बसली होती. 
 

बाळा डोंबाऱ्यानां आपलां  पाल यांकूच्या िजेारीच उभां केलां  होतां. पाऱ्या, सैदू दरविेी हे आपापल्या 
पूवीच्याच जागी स्थाशयक झाले होते. 
 

सैदू दरविेी आता थकला होता. त्याला खोकला लागला होता. खोकल्याची उबळ आली की तो 
भरपूर गाांजा ओढीत होता. खोकला, गाांजा, कष्ट, म्हातारपण यानां त्याचा चेहरा उग्र भासत होता. 
कल्लशेमश्या, चेहऱ्यावरील सुरकुत्या यानां तो म्हाताऱ्या वाघासारखा शदसत होता. 
 

‘वैरी असावा, पण सुखी असावा’ ही म्हण पाऱ्याला कबूल नव्हती. आपला वैरी यांक्या अजून शजवांत 
असावा, सुखी असावा, यानां तो चरिडत होता. अगशतक होऊन यांकूला शिव्या देत होता. ज्याच्यािी वैर 
करून आपण आपली तांगडी गमावली, तो वैरी शजवांत रहावा हे त्याला पटत नव्हतां. 
 

रांगराव, इनामदार, राव्या ढेकणा, गल्या, बल्या ही सवव दळगी माणसां. त्याांनी आपलां  ऐकलां  नाही. 
त्याांनी यांकूचां वाटोळां केलां  नाही. म्हणून त्याांना तो रोज तळमळत शिव्यािाप देत होता. 



 
गल्या शन बल्या शदसले की पाऱ्याचां डोकां च शिरत होतां. 

 
“ह्ा भडव्याांनी माझी दारू शपऊन, माझी अांडी खाऊन मलाच बेइमान ठरवलां . माझी एक तांगडी 

तोडली. एका पोरीचां नाक कापलां . या जगात न्याय नाही. ही खऱ्याची दुशनया नाही...” असां म्हणून तो 
कपाळावर हात मारून घेत होता. 
 

माळावर शभकारी आल्याचां समजताच, नाथा पाटील माळावर आला. त्यानां सवांची शवचारपूस 
केली. यांकूला धीर शदला. बाळयाच्या पाठीवर थाप मारून म्हणाला, “तुझ्या पोरीला माझा जावई नादावला 
होता. शतला वाडा बाांधून देणार होता. पण तू खरा माणूस, तू दौलतीला भाळला न्हायीस.” 
 

कधी तरी गल्या माळावर येत होता. पाऱ्याच्या पायाकडे पहात होता. हसत होता. पाऱ्याची पोरगी 
गल्याला पाहून मुरके मारीत होती. जुन्या ओळखीला नवा मुगारा यावा असां शतला वाटत होतां. पण गल्या 
शतच्याकडे लक्षच देत नव्हता. 
 

गल्या शन बल्या सात-सात वषांची कैद भोगून आता उघड्या माथ्यानां गावात नाांदत होते. त्याांच्या 
जुन्या खोडी कायम होत्या. पाऱ्याला पाहताच त्याांना जुनी आठवण होई. त्या रात्री या माणसानां आपणाला 
बोलावनू पाटलाच्या जाळयात लोटलां . दगा शदला. आपल्या लोकाांनी त्याचा पाय तोडला. अिा माणसाला 
अिीच शिक्षा हवी, असां म्हणत ते पाऱ्याच्या पायाकडे पाहून हसत. 
 
 

चैत्र सांपला. दोन शदवसाांवर काळगावची जत्रा आली. गावात आरास झाली. जागोजाग कमानी 
उभारल्या गेल्या. बोळाांच्या डोकीवर तोरणां शभरशभरू लागली. 
 

दूरदूरहून दुकानां गावात आली. पेढ्याच्या पराती माांडल्या गेल्या. मेव्याचे भोत उभे राशहले. 
गावातील वातावरण आनांदानां भरलां . सासरी गेलेल्या लेकी माहेरी आल्या. नवी धडुतां लेवनू, दाशगने घालून 
वावरू लागल्या. 
 

बाळया डोंबाऱ्याचा तमािा जते्रत नक्की झाला होता. स्वतः नाथा पाटलानां येऊन बाळयाची पाठ 
थोपटली. म्हणाला, “बाळया, मदा, झालां  पायजी. तुझ्या गुल्लीचा तमािा बघून लोकाांस्नी शतरशमरीच आली 
पायजे.” 
 

पाटलाच्या बोलानां बाळयाला जोर चढला होता. गुल्ली जत्रा किी गुांग करायची याचा शवचार करीत 
होती. 
 

जते्रच्या आदल्याच शदविी यांकू शन सख्या कािगेावला गेले. त्याांनी लग्नाचा बाजार केला. 
कापडाचा बस्ता बाांधला. दुगाच्या लग्नाला येणाऱ्या खचाचा शवचार झाला शन वैिाखातील पशहल्या 
सोमवारी येणारी तीथ धरली गेली. 
 



ती नवी धडुतां, ते दाशगने – ते सवव पाहून दुगाचा आनांद दुणावला. ती वैिाख मशहन्यात आपल्या 
लग्नाची तीथ घेऊन येणाऱ्या सोमवारची आतुर होऊन वाट पाहू लागली. मनातल्या मनात शदवस मोजून 
हैराण होऊ लागली. 
 

येमूच्या धावपळीला तर सीमाच नव्हती. तो दोन्ही घरचां पाणी भरीत होता. जळण आशणत होता. 
आता वैिाख येईल. तो सोमवार येईल. आपलां  लग्न होईल. मग दुगा शन आपण सांसार करू. या एकाच 
शवचारानां त्याचां मन भारावलां  होतां. 
 

काळगावच्या जते्रचा शदवस उगवला, आशण राधानगरीचा रांगराव पाटील नाथा पाटल्याच्या दारात 
येऊन उभा राशहला. सासऱ्याचा राग िाांत करावा, दोन शदवस जत्रा पाहावी आशण आपल्या बायकोला 
घेऊन परत शिरावां, असा हेतू धरूनच रांगराव आला होता. परांतु त्याला दारात पाहताच नाथा पाटलाचां 
डोकां  तरकटलां . पण राग शगळून तो म्हणाला, 
 

“कसां येणां केलां  सरकार?” 
 

“कसां म्हणजे?” रांगराव चमकून म्हणाला, “माणसाकडे माणूस जातो, तसांच.” 
 

“खरां हाय ते.” नाथा पाटील कडवट सुरात म्हणाला, “माणसू माणसाकडे येतां, पण कारणानां 
येतां. दगड दगडाकडे जातो. पण त्याची भेट घराच्या लभतीत व्हती. डोंगरात नव्हां.” 
 

रांगराव शखन्न झाल्यासारखा चेहरा करून नमतां घेत म्हणाला, 
 

“मामासाहेब, मी आपला जावई म्हणूनच आलो आहे. जत्रा करावी शन जाताना सारजाला घेऊन 
जावां एवढाच हेतू आहे. पण तुमच्या बोलण्याचा अथव मला कळत नाही.” 
 

“न्हायच कळणार!” नाथा पाटील म्हणाला. “वढाळ जनावराचां पोट दावणीला न् गन्हाणीला भरत 
नसतां. ते लोकाांच्या कुवाडीत त्वाांड घालून खातां.” 
 

रांगराव शदलगीर होऊन म्हणाला, “गुन्हा पदरात घाला. आम्ही रांगढांग केले. तुमच्या मुलीला दुःख 
शदलां . तरीही मी माणूस आहे. वढाळ जनावराची उपमा देऊन माझा अपमान करू नका.” 
 

“तुमचे ते रांगढांग म्हणजे पापाचे डोंगर.” नाथा पाटील शचडून म्हणाला, “लोकाांच्या लेकीबाळी 
पळवनू त्येंची अब्र ू घेणां ह्ाला तुम्ही रांगढांग म्हणता. तुम्ही त्या माकडांवाल्याच्या पोरीला घरात डाांबली 
व्हती. खाका वर करू नका. ती पोरगी ह्ा घडीला माझ्याच माळावर शजवांत हाय.” 
 

दुगा शजवांत आहे, हे ऐकून रांगरावाला आियाचा धक्का बसला. पण तसां भासू नये याची काळजी 
घेऊन तो म्हणाला, “मामासाहेब, तो प्रकार मला मुळीच माहीत नव्हता. लकवा चाकराांना ‘तसां करा’ म्हणून 
मी साांशगतलां ही नव्हतां.” 
 



“म्हांजी बकऱ्याला काळीजच नव्हतां.” नाथा पाटील गुरकला. 
 

“मामा, झालां  गेलां  शवसरून मला क्षमा करा. आता पुढां मी सरळ वतवन करीन.” रांगराव हात जोडून 
म्हणाला. 
 

जावयानां हात जोडताच नाथा पाटील िाांत झाला. त्यालाही ओढून धरायचां नव्हतां. थोडीिी समज 
देऊन आपल्या लेकीचा सांसार सावरायचा होता. “दोन शदवस जत्रा बघा शन जाताना आपली बायकू घेऊन 
जावा.” असां म्हणून तो उठला आशण जते्रची देखरेख करण्यासाठी गावात गेला. 
 

नाथा पाटील वाड्याबाहेर गेला. वाडा िाांत झाला. ती माकडांवाल्याची पोरगी शजवांत किी? शन ती 
गावच्या माळावर म्हणे आहे. मग राव्या ढेकणा कुठां गेला? हा काय प्रकार आहे? या शवचारानां रांगरावाची 
पाठ घेतली. मग हा काय प्रकार आहे याची चौकिी करायची, ती पोरगी खरांच हयात आहे का, याची खात्री 
करून घेऊन नांतरच जायचां, असा त्यानां शनिय केला. त्या पूवी सारजाची मनधरणी करून शतचा राग िाांत 
करायचा असां ठरवनू त्यानां सारजाला गोड गोड बोलून आळवनू वचन देऊन काबूत घेतली, आशण 
खाांद्याला बांदूक लावनू शमिीला पीळ भरून तो पेठेत गेला. 
 

दर वषांप्रमाणे यांदाही काळगावात भोवतालच्या लोकाांची रीघ लागली होती. रांगीबेरांगी पागोट्याांनी 
पेठ भरली होती. शपवळे लां गोट खाांद्यावर टाकून दुधाच्या बादल्या हाती घेऊन पशहलवानाांनी टोळी 
तमािाच्या िडाकडे सरकत होती. त्याांच्या शमश्याांचा पीळ शनघत नव्हता. छात्या िुगत होत्या. त्याांना पाहून 
तरण्या पोरी नटून थटून कासार आळीकडे जात होत्या. त्याांना पाहून शकत्येकाांना खोकला येत होता. कोणी 
खाकरत होता, तर कोणी डोळे शमचकावीत होता. आशण त्या देखण्या पोरी अांग चोरून वाट काढीत होत्या. 
हाती आलेली मासोळी सळकन शनसटून जावी तिा त्या पोरी गदीतून जात होत्या. 
 

पाराखाली बाळया डोंबाऱ्याचा तमािा उभा राशहला होता. त्याचां ढोलकां  तालाांचे इमले बाांधीत होतां. 
आशण त्याची ती गुल्ली इरसाल लावणी घोळून रांग भरीत होती. माणसां वडेावत चालली होती. काही 
कनवटीचे पैसे गुल्लीवर उधळीत होती. 
 

गुल्ली, शतचां तारुण्य, रूप शन कोमल कां ठ, पायातील नूपुराांचा उन्मादक झनझनाट यानां िड 
बावचळला. ती नाचत होती. गात होती. समोरच्या माणसाला गप्पकन डोळा मारीत होती. आशण ‘राया 
माझ्या मांशदरी चला–’ हे कडवां परत परत आळवीत होता. पैिाांचा पाऊस पडत होता. बाळया डोंबारी पैसे 
गोळा करीत होता. 
 

काळगावची जत्रा म्हणजे माळावरच्या शभकाऱ्याांना एक पववणीच लाभली होती. सवव शभकारी 
आपापलां  कसब दाखवीत होते. पेठेत जागोजाग त्याांचे खेळ होत होते. सापगारुडी नागाांना खेळवीत होते. 
माकडांवाले माकडाांना नाचवीत होते. सैदू दरविेाच्या म्हाताऱ्या अस्वलानां गाव दणाणनू सोडला होता. 
मारुतीच्या देवळापुढां तुरेवाल्याांनी भानामतीचा खेळ रांगात आणला होता. भानामतीचे चमत्कार पाहून लोक 
स्तांशभत झाले होते. 
 



शभकाऱ्याांची पोरां सववत्र सांचार करीत होती. ती सिाची शपल्ली, पोपट, भोरड्या, ल्हाव, शचमूर शवकत 
होती. 
 

जते्रला आगळां  रूप आलां  होतां. लोक धुांद झाले होते. 
 

दुपारी दुगा गावात आली. जत्रा पहात पहात ती कासार आळीला गेली. शहरवीगार काांकण भरून 
परत शिरली. कुां भाराच्या बोळात शिरून पुढां शनघाली. तोच पुढून रांगराव आला. दुगाला ओळखून वाट 
अडवनू उभां राहावां तसां थाांबला. बांदुकीचा दस्ता धरून त्यानां दुगाच्या डोळयात नजर कोंबली. शतनां क्षणात 
त्याला ओळखलां . 
 

रांगराव म्हणाला, 
 

“तू? अग, ह्ा तुझ्या डोळयाांसाठी राधानगरी खुळी झाली आहे. आशण तू इकडे शनवाांत आहेस. 
तुला सुखी पाहून मला आनांद झाला.” 
 

“आनांद कसला?” दुगाने भवुया चढवल्या. 
 

“दुगा, तुला खरां साांग?ू” 
 

“काय?” 
 

“ही रुां द छाती, हे असे केस, ही हळदीच्या कोंबासारखी काया –” 
 

“म्हणणां काय?” 
 

“मला एवढांच म्हणायचांय की तुझ्यासारखी देखणी पोरगी माझ्या खोऱ्यातून सहसा सलामत सुटत 
नसती. पण तू! तू निीबवाली आहेस शन दुदैवीही!” 
 

“किी?” 
 

“दुगा, तू माझ्या खोऱ्याचां अन्न खाल्लांस. पण पाणी चाखलां  नाहीस. जर तसां घडलां  असतां तर तुला 
कळून आलां  असतां की कासारी नदीच्या काठची माणसां पोलादी असतात. पण तू वडेी –” 
 

“मी? शन वडेी?” 
 

“हो. देवािपथ. जर तू माझ्यासारख्याची परीक्षा घेतली असतीस तर तुला जन्मभर शवसरच पडला 
नसता.” 
 

दुगानां िाांतपणां ऐकून घेतलां . मग म्हणाली, “तू िाजील गाांजा ओढतोस वाटतां?” 



 
“कुणी, मी गाांजा ओढला?” 

 
“व्हय! म्हणूनच ही बडबड करतोस. मला आधी हे कळू दे की तू कोण?” 

 
“मी? मी राधानगरीचा रांगराव.” 

 
“ते मला ठावां हाय. मी इसरणार न्हाय. मला तू पळवलां  व्हतांस. पण काय करू? मी गशरबाची लेक 

पडल्ये. न्हाय तर –” 
 

“नाही तर काय?” 
 

“मी तुला ठार मारलां  असतां.” 
 
“मला?” 
 
“व्हय, तुला.” 
 
“वडेी–” 
 
“वडेी मी?” 
 
“ते जाऊ दे. दुगा, राव्या कुठाय?” 
 
“नरकात.” 
 
“सरळ साांग.” 
 
“माझी वाट सोड.” 
 
“नाही तर का करिील?” 

 
“खेटरानां पूजा–” 

 
रांगराव चरकला. त्यानां आजूबाजूला पाशहलां . दांगा झाला तर बेअब्र ूहोईल. सासरा भडकेल, असा 

शवचार करून जण ूकाहीच घडलां  नाही अिा थाटात तो पुढां गेला. 
 

दुगा माळाकडे गेली. 
 



रांगराव तमािाच्या िडात जाऊन बसला. माांडीवर कुऱ्हाड घेऊन गल्या पुढांच बसला होता. 
त्याच्या िजेारीच तुटका पाय हलवीत पाऱ्या तमािा पहात होता. तमािा रांगात आला होता. गुल्ली 
कबुतरासारखी शगरक्या मारीत होती. रांगरावाला पाहताच पाऱ्या चेकाळून म्हणाला, 
 

“रामराम, राधानगरीचां सरकार! कसां काय बरां हाय का? बघा, ही बाळयाची ल्हावर किी 
गुांगतीया. तुम्ही ह्ा ल्हावरीला िास लावला, पर कच्चा राव!” 
 

रांगराव जागीच अांग घुसळून बसला. ‘तुझां खरां आहे –’ असा भाव त्याच्या चेहऱ्यावर तरळला. 
 

पाऱ्या पुनः बोलला, “सरकार, खऱ्याची दुशनया न्हाय.” 
 

“किामुळां  खरां बुडालां?” रांगरावानां गुल्लीकडे नजर िेकली. पाऱ्या लकशचत सरकून गल्याकडे बोट 
दाखवीत रांगरावाला म्हणाला, 
 

“ह्ो गडी भलताच मारका हाय. मागां ह्ो िरारी व्हता. एका राती माझ्याकडां आला. चाांगला दारू 
प्याला. पाटलास्नी कुणकूण लागली. गावकऱ्याांनी िरा धरून ह्लेा बांदुकीनां दणका शदला. पर झालां  
भलतांच. म्याच दगा शदला. म्हणून ह्चे्या लोकाांनी माझांच तांगडां तोडलां . आता साांगा, ह्ो काय न्याय 
झाला?” 
 

गल्यानां वळून पाशहलां  शन हसला. त्याच्याकडे पहात ‘बरां, हस बाबा!’ अिा आशवभावानां पहात मुांडी 
डोलवीत पाऱ्या म्हणाला, 
 

“तुमच्या इनामदाराला म्याां साांशगतलां  की यांक्याची पोरगी रानात हाय, पर माझां मुक्याचां कुणी 
कानावर घेतलां  न्हाय. तेवढां रावबा ढेकण्यानां माझां ऐकलां , पर म्होरां काय झालां , देवाला डोळां. आता ती 
यांक्याची भोरडी माळावर गुांगतीया. आरां बाबा, आम्ही बी तरणां व्हतो. तेवा सारांच येगळां होतां. जर का 
एखादी पोरगी आमच्या डोळयात भरली तर आम्ही शदवस उगवनू मावळांपातूर शतला अांगाखाली घेत व्हतो. 
ती अिी शनसटून जाण्याचां नाव किाला? नांग्या तरवारीला आम्ही डरत नव्हतो. पण आजकालची तरणी 
पोरां म्हणजे शखरीत खराटा. नुसती बुळग्यावाणी वागतात. आशण पोरी मदावाणी छाताड काढून चालत्यात. 
त्या राती म्या, रावबा ढेकण्याला बराबर वाट दाखवली. डोंगरात जाळ दावला. पण–” 
 

“पण पुढां काय झालां?” रांगरावानां शवचारलां . 
 

खालचा ओठ उलटा करून पाऱ्या स्वतःला झोके देत म्हणाला, 
 

“देवाला डोळां. ती पोरगी बापाकडां हाय.” 
 

“आशण राव्या ढेकण्या?” रांगराव उद्गारला. 
 

“त्यो असल आपल्या घरात.” पाऱ्या उत्तरला. 



 
रांगराव अस्वस्थ झाला. म्हणाला, 

 
“नाही. राव्या बेपत्ता हाय.” 

 
“मग त्या पोरीनां त्येला भाजून खाल्ला असांल. न्हाय तर जाणार कुठां?” असां म्हणून पाऱ्या हसला. 

रांगराव शवचारात पडला. जरािानां म्हणाला, 
 

“पाऱ्या, राव्याचां काय झालां  असांल?” 
 

“ते मी कसां साांग?ू” पाऱ्या म्हणाला, “बाकी आता त्या यांक्याच्या पोरीचां लगीन व्हणार हाय. शतच्या 
लग्नासाठी यांक्या तीन हजार रुपये कमरेला बाांधून बसलाय.” 
 

यांक्याच्या कमरेला तीन हजार रुपये आहेत हे ऐकून गल्या चमकला. तसाच ढुांगणानां मागां सरकून 
रांगरावािजेारी बसला. हसत म्हणाला, “रांगराव, बरां हाय का जावईबुवा?” 
 

तोच कुस्त्याांची वळे होऊन तमािा मोडला. माणसां उठून गावदरीला कुस्त्या बघायला शनघाली. 
रांगराव रेंगाळला. पुढून गुल्ली आली. शतरपी रोखून रांगरावापुढां थाांबली शन छाती िुगवनू म्हणाली, 
 

“काय सरकार, बरां हाय का?” 
 

“कसां साांग ूतुला –” रांगराव दुःखी स्वरात म्हणाला, “देवानां तुला तारुण्याची दौलत शदली आहे, 
म्हणून अिी माणसाांची कत्तल करीत शिरते आहेस.” 
 

“तेच मेलां  रडगाणां!” असां म्हणून गुल्ली पुढां सरकली शन गदीत दडली. 
 
रांगराव, पाऱ्या आशण गल्या हे शतघे शनघाले होते. रांगरावाच्या डोळयात गुल्ली नाचत होती. गल्या 

मनात यांक्याचे तीन हजार रुपये मोजून घेत होता आशण आता कसली िुणगी टाकून आग लावावी याचा 
पाऱ्या शवचार करीत होता. 
 

कोणी कोणािी बोलत नव्हतां. ते गावाबाहेर येऊन एका झाडाखाली बसले. रांगराव लकशचत गांभीर 
होऊन म्हणाला, “डोळयात गेलेलां  कुसळ हे मुसळासारखां वाटू लागतां तिी ही बाब आहे. दुगा आशण गुल्ली 
या शभकाऱ्याांच्या दोन पोरींनी आम्हाला टाांग मारली आहे. दुगानां तर इनामदाराांना वडे लावलां  आहे. मनाला 
वाटतां. आमची इभ्रत मातीमोल झाली. कारण जर ह्ा पोरी कुणा मातबराांच्या असत्या तर सरळ मागणी 
घालून लग्न करता आलां  असतां. पण तसांही करता येत नाही. तुपात सरळ बोट घालून तूप शनघत नसतां, 
थोडां वाकडां बोट घातलां  तर तूप शनघतां. म्हणून मला वाटतां. आता बोट वाकडां करणां हा एकच उपाय 
शिल्लक आहे.” 
 



“माझां वाईच ऐकता का?” पाऱ्या शचडक्या स्वरात म्हणाला, “आवां घान जात, शतला तुम्ही तूप 
म्हणता हे मला पटत न्हाय. मी म्हणतो, त्या दोन्ही पोरी नुसत्या मादरचोद हायती. त्या यांक्याच्या पोरीला 
त्यो येम्या रांगदार पोरगा पटलाय, आशण ती गुल्ली भटकभवानीच हाय. पोरां भलुवनू बाळयाचां घर भरतीया.” 
 

“बरां, मग म्हणणां काय तुझां? सरळ बोल!” गल्यानां शबथरून म्हटलां . आशण पाऱ्या वाकडी मान 
करून म्हणाला, 
 

“म्हणणां एकच की तुमास्नी माझ्यासारख्या गरीबाचा पाय तोडता येतो, पण ह्ा पोरींची नाांगी 
मोडता येत न्हाय, ह्चेां नाव काय? द्या जाब.” पाऱ्यानां आपला मोडाका पाय उचलून दाखवला. 
 

गल्या म्हणाला, “एकाच रातीत नाांगी मोडू. जर रांगरावाचां तसां मत असलां  तर तुम्ही साांगाल तवा 
आमची तयारी हाय. एकदोन मुांडकी तुटून पडली तरी आम्ही मागां म्होरां बघणार न्हाय. पर –” 
 

“पर काय?” रांगराव बोलला, “स्पष्टच बोला. तुम्हाला पैसाच पायजे ना? मग शकती घेणार ते 
साांगा. मात्र त्या पोरी राधानगरीत पोच झाल्या पाशहजेत.” 
 

“खरां हाय. बोला गलाजीराव.” पाऱ्या म्हणाला. 
 

“ही दोन सनगां घरपोच करून शकती पैसे घेणार साांगून मोकळा हो.” 
 

“ए पाऱ्या, पैसे म्हण ूनकां , रुपये म्हण!” गल्या गुरकला शन रांगरावाकडे वळून म्हणाला, 
 

“ती दोन सनगां घरपोच करतो. मातर रुपये पाचि ेमोजून शठवा. कबूल?” 
 

“कबूल करा, घ्या पटवनू.” पाऱ्याला घाई झाली. वैऱ्याांच्या पोरींचा सौदा पटत आलेला पाहून 
त्याच्या चेहऱ्यावर आनांद िुलला. तो रांगरावाला शवनवीत म्हणाला, 
 

“सरकार, घ्या पटवनू आशण ह्ा दोन कालवडी राधानगरीच्या बाजारात येऊ द्या.” 
 

“बरां तर कबूल.” रांगरावानां कबुली शदली. 
 

गल्याला आनांद झाला. पाऱ्या तुटका पाय जोरात हलवीत चेकाळून म्हणाला, “देव पावला, सौदा 
पटला. खरां साांग,ू त्या पोरीस्नी बघताच माझ्या तोंडाला पाणी सुटतां. पण माझां झालां या म्हाताऱ्या 
वाघावाणी. पोटात भकू हाय, पण तोंडात दात न्हायीत.” असां म्हणून तो हसला. दुगाचां लग्न मोडलां , 
गल्यानां शतला पळवली, इनामदारानां बाटवली, यांक्या वेडा झाला, अिा कल्पना करून त्याचा वडेा आत्मा 
सांतुष्ट झाला. 
 



नांतर ते शतघे कुस्तीच्या िडाकडे गेले. शतथां गल्याला बल्या भेटला. मग गल्यानां एका बाजूला 
नेऊन बल्याला सवव हकीकत साांशगतली आशण म्हणाला, “शिवाय यांक्याकडां तीन हजार रुपये हायती. 
निीब उघडलां  आपलां .” 
 

“ते रुपये कवा बी घेऊ.” बल्या लचतातुर होऊन म्हणाला, “पर पोरी किा पळवायच्या? आशण ते 
काम चाांगलां  न्हाय–” 
 

“त्येचा मग इचार करू.” गल्यानां बोलणां थाांबवलां  आशण ते कुस्त्या पाहत बसले. 
 

सूयव बुडाला. अांधार दाटला. जत्रा करून सवव शभकारी आले. शदवसभराची शमळकत शकती झाली 
याचा शहिबे करू लागले. सापवाल्याांनी पेटाऱ्याांतून साप बाहेर काढून त्या पेटाऱ्यातील प-ैपैसा मोजून 
कनवटीला लावला. 
 

यांकूचा गांग्या माकड आशण सैदूचां अस्वल याांनी आपल्या मालकाांना बरीच शमळकत करून शदली 
होती. बाळया डोंबारी रांगला होता. ती वस्ती आनांदात होती. 
 

पाऱ्या आला तो लझगतच आला. दारात येऊन एका पायावर उभा राहून दोन्ही हात आकािात 
उांचावनू ढगाकडे पाहत मोठ्यानां म्हणाला, 
 

“हे आभाळातल्या साऱ्या देवाांनू, मला पावा आशण ह्ा दोन कालवडी राधानगरीचा जाऊ द्या.” ही 
त्याची ओरड ऐकून शभकारी चशकत झाले. 
 

पाऱ्या घरात गेला. बकऱ्याचां माांस शमटक्या मारीत खात बायकाांना साांग ूलागला, “आज मी सुखात 
हाय. माझां ऐका. कुणाला साांग ूनका. यांक्याची दुगा आशण बाळयाची गुल्ली लौकरच राधानगरीला जाणार. 
हतां ऱ्हाणार न्हाय त्या. त्या रांगराव पाटील शन इनामदार सरकार ह्ाांच्या राांडा व्हनार. सारां नक्की झालां . पण 
हे कुणाला बोलू नका. न्हाय तर शजभा कापीन तुमच्या...” असां म्हणून तो उताणा पडला आशण घोरू 
लागला. 
 

मग सवव काही िाांत झालां . पाऱ्याची बायको नाबदा उठली. सकीनाकडे गेली आशण आियव व्यक्त 
करीत म्हणाली, “दरविेीणबाई, ऐकावां ते नवलच. ह्ा नशिबाला काय म्हणाल? ही यांक्याची दुगा लगीन 
टाकून म्हणां आपल्या याराकडां राधानगरीला जाणार–” 
 

सैदूची सकीना आ वासून ऐकतच राशहली. नांतर म्हणाली, “असां कोण म्हणतांय?” 
 

“आमचां मालक.” नाबदा म्हणाली. आशण सकीनाला सांताप आला. नाबदा गेल्यावर ती उठली 
आशण यांकूकडे गेली. म्हणाली, “यांकूदादा, माटीशमल्या, माझ्या कानावर शनराळांच आलां य. दुगा म्हणां 
हाटणार हाय.” 
 



“तसां का म्हणता वयनी?” यांकू चमकून म्हणाला, “येत्या सोमवारी माझ्या दुगाचां लगीन हाय. ती 
किी जाईल? तसां म्हणू नका.” 
 

“पाऱ्याची बायकू म्हणाली म्हणून मी आल्ये.” सकीना म्हणाली, “दुगाला साांभाळा.” एवढांच बोलून 
ती परतली. 
 

यांकूचां डोकां  भ्रशमष्ट झालां . तो कुऱ्हाड घेऊन दारात बसला. आशण दुगा जाणार, कुठां किी जाणार? 
पाऱ्यानां ही भमुका का उठवली, याचा तो शवचार करू लागला. आज शकत्येक शदवस तो सावध होता. 
गांग्याचां दावां सोडून रात्रीच्या रात्री जागत होता. गांग्या शन यांकू याांना झोप नव्हती. 
 

यांकू चातकाप्रमाणां त्या पशहल्या सोमवारची वाट पाहत होता. तो सोमवार लौकर यावा, दुगाचां 
लग्न व्हावां, आपण एका जबाबदारीतून मुक्त व्हावां, या एकाच शवचारानां त्याचा आत्मा खांगत होता. 
 

आला, आला म्हणत वैिाखातील तो पशहला सोमवार आला. यांकू आशण सख्या याांच्या दारी दोन 
माांडव उभारले गेले. दूरदूरचे माकडांवाले पाव्हणे आले. शजव्हाळयाची माणसां येऊन पोहोचली. 
 

सकाळी हळदी लागल्या. दुगाला मुांडावळया बाांधल्या. हळदीनां शपवळी झालेल्या दुगाला दृष्ट लाग ू
लागली. येम ूहळदीनां शपवळा धमक झाला. दुगाला चोरून पाहू लागला. वडे लागल्यासारखा तो आपल्या 
नवरीला न्याहाळीत होता. आशण नवरी झालेली दुगा लाजून चूर होत होती. 
 

दुपारी वीरपूजन झालां . बक्या माकडांवाला वीर होऊन, मळवट भरून देवापुढां बसला. मग त्याच्या 
अांगात आलां  शन हातात काठी घेऊन वीर खेळू लागला. दहा गडी हातात काठ्या घेऊन बक्याचा मारा रोखू 
लागले. वातावरण धडधडून पेटू लागलां . लग्नातील मांगल शक्रया घडू लागल्या. वीर िाांत झाला. मग 
देवपूजन झालां . 
 

सूयव मावळतीकडे झुकला आशण लग्नघटी समीप आली. माणसां गोळा झाली. ताांदूळ वाटले. 
ताांदळाची परात घेऊन यांकू वडे्यासारखा धाव ूलागला. सवांना ताांदूळ वाटले. 
 

सवव काही िाांत होतां. मांगलाष्टकां  सुरू झाली. दुगा येम ूयाांच्यावर ताांदूळ पडू लागले. 
 

नवरा नवरी बहुल्यावर चढली. दुगानां येमूला बालिग बाांधलां  – येमूनां दुगाला बाांधलां . मग नवरा-
नवरी बहुल्यावर बसली. बेगडी मुांडावळयाांच्या बालिगाांनी झगझगाट केला. नवरी होऊन बसलेल्या दुगाला 
पाहून यांकूचे डोळे आनांदाश्रूांनी भरले. 
 

मग पांगती पडल्या. लोकाांनी हू म्हणून अन्नाचा िडिा पाडला. आशण हळूहळू त्याांची धावपळ िाांत 
झाली. शदवसभर दमलेली माणसां जागा शमळेल शतथे आडवी झाली. आनांदाच्या भाराखाली घोरू लागली. 
 

नवी नवरी शनयामाप्रमाणां पशहल्या रात्री येमूच्या घरी जाऊन देव्हाऱ्यापुढां शनजली. 
 



यांकू आपल्या दारात शनवाांत बसला होता. गांग्या त्याची सोबत करीत होता. वस्ती शनपशचत पडली 
होती. अांधार दाटला होता. डोळयात बोट घातलां  तरी काहीही शदसत नव्हतां. सवव काही िाांत झालां  होतां. 
एखादीच चाांदणी काळया ढगात लुकलुकत होती. मध्येच काळया ढगात वीज लवलवत होती. वशळवाचा 
पाऊस उठला होता. वारा धावत होता. त्याच्या धक्क्यानां माळावरची पालां  डगमगत होती, करकरत होती. 
 

पाऱ्या आपल्या दारात उताणा पडला होता. तो डोळयातली झोप झटकीत होता. आज काही तरी 
शवपरीत घडणार या शवचारानां त्याची पाठ धरली होती. गल्या शन बल्या कधी येणार आशण माकडांवाल्याांच्या 
पालावर हल्ला कधी करणार याची तो वाट पाहत होता. तो हल्ला पाहण्यासाठी त्याचा शपसाट आत्मा आतुर 
झाला होता. हळूहळू तो झोपेच्या अधीन होत होता. 
 

आशण त्याच वळेी गल्या-बल्या हे आपली दहा माणसां घेऊन पालाांना शभडले होते. त्या शबकट 
काळोखात बल्या दबक्या आवाजात म्हणाला, 
 

“ए! ऐका रां, पोरीला पळवायची भानगड करू नका. आधी यांक्यावर चढाई करून त्येच्या कमरेची 
ती रुपयाांची कन्याळी काढा शन मग बघ ूपोरीचां.” 
 

“पर हात आवरून मारा.” गल्यानां दुसरी सूचना केली. 
 

एक इसम म्हणाला, “पर जर यांक्याच भडकून मारू लागला तर काय करायचां?” 
 

गल्या दरडावनू म्हणाला, “त्येला जखमी करा. खून व्हणार न्हाय अिी काळजी घ्या. नखाच्या 
कामाला कुऱ्हाड नकां . चला.” 
 

माळ िाांत होता. त्यावर अांधारानां पडदा टाकला होता. त्या अांधारात गल्या शन बल्या आपली माणसां 
घेऊन सरकत होते. 
 

पाऱ्या दारात उताणा पडून घोरत होता. जांगलाकडून दहाबारा माणसां हत्यारां घेऊन आली. एकानां 
पाऱ्याचा पाय धरून पुढां ओढला, आशण दुसऱ्यानां कुऱ्हाडीचा घाव घालून त्याचा तो पाय धडावगेळा केला. 
तसा पाऱ्या लकचाळला. त्याच्या बायका बाहेर आल्या. त्याांनी पाऱ्याला जागा केला. पाऱ्या म्हणाला, 
 

“काई न्हाय. मला सपान पडलां .” 
 

पुनः सववत्र िाांतता पसरली. 
 

आशण गल्या-बल्याांनी यांकूवर हल्ला चढवला. सावध यांकू चटकन उठला. कुऱ्हाड घेऊन 
मारेकऱ्याांवर तुटून पडला. हाणाहाणीला आरांभ झाला. त्याची कुऱ्हाड वीज होऊन तळपू लागली. 
कुऱ्हाडीवर कुऱ्हाड आदळून शठणग्या उसळू लागल्या. क्षणात दांगल वाढली. कुत्री उठली. माणसां भयभीत 
झाली. सववत्र हलकल्लोळ उसळला. सवव माकडांवाले काठ्या घेऊन धावले. पाव्हणे गोंधळले. शकत्येकाांना 
काही सुचेनासां झालां . 



 
यांकू शनभान होऊन मारीत होता. गल्या शन बल्या व त्याांची माणसां याांनी यांकूला वढेा शदला होता. 

चहू बाजूांनी यांकूवर घाव बसत होते. गांग्या खवळला होता. तो डोकीत दगड घालावा तसा उडून वैऱ्यावर 
आदळत होता. कडाडून चावा घेऊन नांतर तो दुसऱ्यावर झेप घेत होता. शकत्येकाांना त्यानां जखमी केलां  
होतां, आशण त्याच वळेी गल्या-बल्या याांना माकडांवाल्याांचा वढेा पडला होता. 
 

दुगा कावरीबावरी झाली होती. ती डोळे िाडिाडून आपल्या पालाकडे पाहत होती. शतची नजर 
आपल्या बापाला िोधीत होती. 
 

येम,ू सख्या, बक्या, तुक्या हे माकडांवाले यांकूची पाठ राखण्यासाठी पुढां सरकत होते. परांतु 
दरोडेखोराांनी आपल्या टोळीचे दोन भाग केले होते. त्याांपैकी एक यांकूला मारीत होता आशण दुसरा इतर 
माकडांवाल्याांना मागे रेटीत होता. िक्त रुपये घेऊन पळून जाण्याचा त्याांचा इरादा आता िसला होता. 
 

स्वतःच्या प्राणासाठी यांकूला ठार मारण्यावाचून त्याांना गत्यांतर नव्हतां. म्हणूनच ते यांकूवर घाव 
घालीत होते. 
 

नवी नवरी दुगा भेदरून गेली होती. गदीत शन अांधारात ती पाहत होती. टाहो िोडून रडत होती. 
येम,ू सख्या हत्यारां घेऊन पुढां पुढां जात होते. 
 

धुमिक्रीत यांकू रक्तबांबाळ झाला होता. गल्या-बल्या शन त्याांचे लोक त्याला लोळवण्याची शिकस्त 
करीत होते. पण यांकू घाव बसताच धुमाळीनां धावनू वार करीत होता. 
 

यांकूला चेव आला. तो गल्यावर धावला. तोच मागून बल्या पुढां धावला. त्यानां एक जबर घाव 
यांकूच्या डोक्यात घातला. यांकूचां डोकां  िुटलां . तो गप्पकन थाांबला. त्यानां आपली कुऱ्हाड भईुवर टेकली. 
मग हळूच गुडघे टेकून तो जशमनीवर कोसळला. 
 

त्या गडद अांधारात मृत्यूनां यांकूवर मात केली. गल्या-बल्या त्याच्या कमरेची रुपयाांची कन्याळी 
घेऊन अांधारात पळाले. 
 

माळावरच्या दांगलीनां गाव जागा झाला होता. नाथा पाटील बांदूक शन माणसां घेऊन माळाकडे 
धावला आशण शभकाऱ्याांची मारामारी म्हणून उठलेले लोक पुनः अांथरुणावर शनजले. 
 

नाथा पाटलानां पळता पळता दोन बार काढून माळ गाठला. तो माळावर आला. तेव्हा यांकू िाांत 
शनजला होता. मृत्यूनां त्याचा आत्मा हरण केला होता. दुगा त्याच्या पे्रतावर पडून आक्रोि करीत होती. 
जखमी येम,ू सख्या, बक्या हे यांकूजवळ बसून रडत होते. पाटील येताच त्याांचा आकाांत वाढला. 
 

सारा गावच माळावर जमा झाला. पांचनामा झाला. रातोरात माणूस तालुक्याला रवाना झाला. 
 

सकाळीच सरकारी अांमलदाराांनी माळावर गदी केली. 



 
यांकूच्या खुनामुळां  नाथा पाटलाला धक्का बसला होता. अगदी जवळचा माणसू हरपावा असां वाटून 

तो सरकारी अशधकाऱ्याांत वावरत होता. 
 

स्वतः डी. एस. पी. िौजदारासह मोठी िौजच घेऊन आला होता. चौकिीची चक्रां  शिरत होती. 
अांमलदार बारीकसारीक धागेदोरे जुळवनू खून कुणी केला असावा याचा मागोवा घेत होते. 
 

रात्री गल्या-बल्याच्या मागां गेलेला गांग्या पहाटे येऊन एका झाडावर चढून बसला होता. बऱ्याच 
वळेानां तो झाडावरून खाली उतरला आशण सरळ डी. एस. पी. कडे जाऊन त्याचा हात धरून त्याला ओढू 
लागला. नाच ूलागला. भवुया चढवनू जागीच उड्या मारून काही तरी साांग ूलागला. पुनः पुनः डी. एस. 
पी. ला ओढू लागला. डी. एस. पी. ला सांिय आला. तो गांग्याबरोबर चालू लागला. तसे सववच सरकारी 
अशधकारी चालू लागले. ते सवव लोक गांग्यामागून गावाकडे चालू लागले. 
 

गांग्या पुढां पळत होता. परत येत होता. आशण डी. एस. पी. चा हात धरून पुनः पुढां पळत होता. 
गांग्याच्या मागून सवव अशधकारी चालत होते. गाव चालत होता. पोरांबाळां  चालत होती. आता हे माकड 
गुन्हाचा िोध कसा लावणार, या एकाच शवचारानां सवव उत्सुक झाले होते. डी. एस. पी. गांभीर होऊन 
गांग्याची हालचाल पाहत होता. गांग्या त्या सवांना घेऊन गावात शिरला. तेव्हा यांकूचा खुनी आपल्याच 
गावात आहे, अिी सवांची खात्री झाली. तो खुनी कोण हे पाहण्यासाठी सववजण आतुर झाले. 
 

गावात शिरताच प्रथम गांग्या सरळ गल्याच्या घरात शिरला. सवव िक्ती एकवटून त्यानां गल्याच्या 
अांगावर झेप घेतली; शन गल्याचा एक कान त्यानां दातानां ताडकन तोडला. 
 

पोशलसाांनी पुढां होऊन गल्याला अटक केली. 
 

नांतर गांग्या बल्याच्या घरात गेला. माकड घरात शिरलेलां  पाहून तो कावराबावरा झाला. दारातील 
अांमलदाराांची गदी पाहून पळण्याचा शवचार करू लागला. तोच गांग्यानां झडप घेऊन त्याची मान कडकडून 
चावली. पुनः पोलीस पुढां धावले. त्याांनी बल्यालाही अटक केली. 
 

पुनः गांग्या सवव लोकाांना घेऊन एका झाडाखाली गेला. एक जागा दाखवनू तो शतथां नाच ूलागला. 
पोशलसाांनी गल्या-बल्या याांना पुढां लोटलां . त्याांनी शतथां उकरून पुरून ठेवलेले यांकूचे रुपये काढून शदले, 
आशण गुन्हा कबूल केला. आपल्या सवव साथीदाराांची नावां साांशगतली. त्यात पाऱ्याचांही नाव नोंदलां  गेलां . 
 

नांतर गांग्या शपसाळला. तो केकटू लागला शन धावत माळाकडे येऊन एका झाडावर चढून बसला. 
 

सरकारी अांमलदार यांकूचां पे्रत शन आरोपी घेऊन शनघून गेले. गांग्या झाडावर तसाच बसून होता. तो 
खाली येत नव्हता. दुगा, सवव माकडवाले शन गावकरी त्याला ‘खाली ये,’ म्हणनू शवनवीत होते. पण 
कोणाचेही ऐकत नव्हता. अगशतक होऊन तो लकचाळत होता. रडत होता. कोणाकडेही पाहत नव्हता. 
 



दुसऱ्या शदविी तालुक्याहून यांकूचां पे्रत परत आलां . लोक जमले. पुनः दुगानां आक्रोि आरांभला. 
येम,ू सख्या याांनी माळावरच एक गोर खणली शन यांकूचां पे्रत शतकडे नेलां . तसा गांग्या अशधकच वडेावला 
आशण मोठमोठ्यानां लकचाळू लागला. यांकूचां मढां त्या गोरीत घालून वर माती ओढली गेली आशण गांग्यानां 
त्या झाडावरून उडी घेतली. तो जशमनीवर जोरानां आदळला, आशण क्षणात प्राण सोडून त्यानांही जगाचा 
शनरोप घेतला. 
 

गांग्या माकड झाडावरून पडून मेलेला पाहून लोकाांना हादरा बसला. दुगानां पुनः टाहो िोडला. 
गांग्या ऽ गांग्या ऽ करीत ती धावली. गांग्याच्या मृतदेह पोटािी धरून रडत पालाकडे आली आशण गांग्याचा तो 
मृतदेह पाहून रांगी माकडीण वडेीशपिी झाली. शतनां स्वतःचा देह जशमनीवर आदळून जीव शदला. 
 

तो दारुण प्रसांग पाहून नाथा पाटील, सैदू दरविेी, बाळया डोंबारी याांनी आसू ढाळले. लोक 
हळहळले. बायका-पोरां रडू लागली. शकत्येकाांचे कां ठ दाटले. दुगाला िाांत करणाऱ्या बाया स्वतः रडू 
लागल्या. माळावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. 
 

मग लोकाांनी यांकूिजेारी दुसरी एक गोर खणली आशण शतच्यात गांग्या शन रांगी या दोन इमानी 
माकडाांना मूठमाती शदली. त्या शदवसापासून त्या माळाचां नाव बदललां . लोक त्याला माकडीचा माळ म्हण ू
लागले. 
 

यांकू दृशष्टआड झाला. गांग्या शन रांगी मातीत गाडली गेली आशण दुगाचां मन उठलां . ती कोमेजली. 
शतला त्या माळाचा, त्या जीवनाचा शतरस्कार वाटू लागला. शतनां तो माळ सोडून दूर जाण्याचा हट्ट घेतला. 
 

मग येमूनां आपलां  पाल मोडलां , गाढवावर लादलां . तसे सववच शभकारी उठले शन तो माळ सोडून 
शनघाले. 
 

येम ू दुगाला घेऊन दूर दूर जाण्याचा शवचार करून शनघाला होता. बाजूनां दगड्या बोकड एका 
गाढवाबरोबर चालत होता. कुठां जायचां हे कुणालाच ठाऊक नव्हतां. 
 

पण दुगाचा आत्मा यांकूच्या गोरीभोवती घुटमळला. ती म्हणत होती, “बापा, मी जात्ये. मी सासरी 
शनघाल्ये. तू आता मला शदसणार न्हायीस. तुझी दुगा तुला शदसणार न्हाई. माझा सुखी सांसार पाहायला तू 
दोन शदवसही जगला नाहीस. माझ्या लग्नापयंत जगला नाही. माझ्या लग्नापयंत जगायचां म्हणून तू सवव 
काही करीत होतास. गांग्या शन रांगी ही निीबवान, इमान ठरली. त्याांनी तुझां इमान राखलां . तुझ्या अन्नाला 
ती जागली. ती दोघां शचरांतन तुझ्याजवळ राहणार. तुझ्या हाडाांबरोबर त्याांचीही हाडां मातीला शमळणार– 
 

– पण तुझी दुगा सासरी जात आहे. शतला आिीवाद दे!” 
 

अखेर येमूनां शतला धरून शतची समजूत घातली. आशण मांद पावलां  टाकीत दुगा शनघाली. पुनः पुनः 
ती मागां परतून पाहत होती. यांकूची गोर पाहून शतचा आत्मा पेटत होता. 
 



पण आता त्या गोरीत यांकू शचरशनद्रा घेत होता. तो कष्टातून, सांकटातून, साऱ्यातून मुक्त झाला 
होता. 

 

 
  



सांघष ु
 

१ 
 
कोल्हापूरचा लबदू चौक श्रावणातील रेिमी पावसात शभजत होता. ऊन, वारा शन पाऊस याांना चेव आला 
होता. लबदू चौकापासून न्यायमांशदराकडे गेलेला रस्ता अांगावर पाऊस घेत लोळत होता. त्याच्या अांगावरचे 
सवव माांस पावसाने खरवडून काढल्यामुळे तो रस्ता खडबडीत झाला होता; आशण एक टाांगा त्या मागानां 
शनघाला होता. एक हाडाचा साांगाडा झालेले घोडे त्या दुदविा झालेल्या रस्त्याने आपला टाांगा ओढीत होते 
आशण जुनाट टाांगा करकरत होता. 
 

टाांगेवाला नुसताच हा ऽ हू करीत होता. तो आपल्या घोड्याला दबवीत नव्हता की मारीत नव्हता. 
 

परांतु सुलभाला ते सवव असह् झाले होते. शतला लवकर जाऊन िवेटची एस. टी. गाठायची होती. 
परांतु ते घोड्यासारखे घोडे गाढवाप्रमाणे गुदमरत होते. त्यामुळे ती अस्वस्थ झाली होती. 
 

सुलभाला आज सकाळीच शतच्या वशडलाांची - बाबा पाटलाांची – तार आली. त्या तारेत ‘सुलभा 
लवकर नीघ’ एवढाच मजकूर होता. तार वाचून ती बेचैन झाली होती. असे अचानक काय झाले असेल या 
शवचाराने शतचा जीव वाराहुरा झाला होता आशण ‘मी िवेटच्या एस. टी. नां येत आहे’, अिी शतनां उलट तार 
करून ‘मी नक्की येत आहे, कासेगाव स्टँडवर कुणीतरी यावां’ असां कळवले होते. नांतर शतने कॉलेजची सुट्टी 
काढून आपली तयारी केली होती. आपल्या सवव मशैत्रणींना भेटून ती गावी शनघाली होती. शतला घरी जायची 
घाई झाली होती. ती मनात चरिडत होती. 
 

परांतु ते घोडे पळत नव्हते. त्याला कसलीच काळजी नव्हती. ते पावसात शभजत खुिाल हळूहळू 
चालत होते. िवेटी ती वैतागनू म्हणाली, 
 

“मला लवकर जायचां आहे. िवेटची एस. टी. मला शमळालीच पाशहजे!” 
 

आशण टाांगेवाल्यानां चाबकाचा दाांडा चाकावर खडाखडा वाजवीत उत्तर शदले, “बाईसाहेब, 
काळजी करू नका. एस. टी. चा बाप शमळेल!” 
 

“म्हणजे काय?” ती आियानां उद्गारली. 
 

“म्हांजी काळजी करू नका.” टाांगेवाला म्हणाला, “एस. टी. शमळणार.” 
 

असां म्हणून तो बेदरकार समोर पाहू लागला. एक रोडकी म्हैस पुढां आली शतला तो टाांगेवाला 
ओरडला, “ए ऽ ऽ मावसे, तुला शदसत नाही का? अग माझी तुिान मेल येतीया... चल ऽ ऽ” 
 

ते ऐकून सुलभाला हसू आले, परांतु ते दडवनू ती म्हणाली, “पण या वगेानां मला िवेटची एस. टी. 
किी सापडणार?” 



 
“म्हांजी असां हाय बाई”, टाांगेवाला म्हणाला, “हे घोडां हाय गांजेडी, म्हांजी तऱ्हेवाईक, याला दणका 

शदला की ते पुढां जायच्या ऐवजी, मागां पळत सुटतां. पण काळजी करू नका. एस. टी. शमळणार.” 
 

“अहो, एस. टी. शमळून काय, मला बसायला जागा शमळाली पाशहजे.” सुलभानां तक्रार केली आशण 
टाांगेवाला गांभीरपणे म्हणाला, “अहो एक जागा काय, िांभर शमळतील.” 
 

“अहो मोटारीत िांभर जागा नसतात.” सुलभाला राग आला. 
 

“अवां तुमास्नी िांभर जागा काय करायच्या – एक िीट शमळाली म्हांजी बस झालां !” टाांगेवाला 
म्हणाला. 
 

मग सुलभा काहीच बोलली नाही शन टाांगेवाल्यानां घोड्याच्या ढुांगणावर एक दणका शदला. त्या 
बरोबर त्या घोड्यानां दुडकी चाल धरली. ते पळू लागताच सुलभाला बरे वाटले. पुन्हा शतचे मन घरी गेले 
शन घरी काय झाले असेल याचा ती शवचार करू लागली. 
 

आता टाांगा चाांगला पळत होता. पाऊस थाांबला होता. पण वारा शतच्या पदरािी झोंबत होता. 
 

“तुमास्नी कां ची एस. टी.पायजी?” टाांगेवाल्याने वळून शवचरले. 
 

“कोल्हापूर – कऱ्हाड” सुलभाने उत्तर शदले. 
 

स्टँडवर येताच टाांगेवाल्याने दणकन उडी टाकली शन घोड्याच्या पाठीवर थाप मारीत म्हणाला, 
 

“हां बाईसाहेब, घ्या बरां आपली एस. टी. बघा किी शनवाांत हाय. जण ूगोट्या म्हैस.” 
 

सुलभानां टाांग्याचां भाडां शदलां  शन मोटारीत चढली. बॅग खाली ठेवनू शतनां सववत्र नजर शिरवली. 
दहाबारा माणसां मोटारीत बसली होती. त्यापैकी काही शवड्या िुां कीत होती. काहींनी पानाचे तोबरे भरले 
होते आशण शखडकीतून शपचकाऱ्या मारीत होती. सुलभाला पाहाताच ते सवव प्रवासी बावरले. शकत्येक डोळे 
स्स्थर झाले शन पायाच्या नखापासून ते डोक्याच्या केसापयंत शतला न्याहाळू लागले. 
 

ती चपापली. मग शतच्या कपाळावर एक आठी उमटून मावळली शन एका सीटवर शखडकीपािी ती 
िाांत बसली आशण पदर सावरीत शतने आपला देह झाकून घेतला. 
 

शतच्या पाठीमागच्या सीटवर एक मजबूत शन भरदार देहाचा माणूस बसला होता. त्यानां डोकीत 
पाांढरी टोपी घातली होती. पैरण लाल मातीनां मेंचटली होती शन तो काळा होता – अगदी सह्ाद्रीच्या 
काळया खडकासारखा शदसत होता. त्याचे डोळे ताांबडे शन रखरखीत होते. तो एकटाच सुलभाकडे पाहत 
होता. 
 



आशण त्याची ती पाहण्याची तऱ्हा पाहून सुलभा मनात भ्याली. हा भयांकर माणसू मला का शनरखीत 
आहे, याची ही नजर माझ्या अांगावर शनखाऱ्याप्रमाणे का धगधगत आहे याचा ती शवचार करत होती. 
 

मग त्याची ती नजर शतच्या शविाल अिा अांबाड्यावर स्स्थरावली शन तो शतचे केस शकती लाांब 
असतील याचा शवचार करावा तसा शतचे केस पाहू लागला. 
 

सुलभानां सहज मागे वळून पाशहले. तो आपले रुां द खाांदे, रसरिीत दांड शन गोरापान देह पाहण्यात 
दांग झाला आहे असे शतला वाटले आशण शतने समोर पाशहले. पुढे एक काच होती शन त्या काचेत तो माणसू 
शतला शदसू लागला. ती मनात म्हण ू लागली, आता आपण मुळीच वळून पाहायचां नाही. मेली पीडाच 
झाली! असेना का, तो काय करणार आहे, असां म्हणून ती शखडकीबाहेर पाहू लागली. परांतु त्या 
माणसाशवषयीचा शवचार शतची पाठ सोडीत नव्हता. पण मी त्याला का भ्याव?े अिी माणसां जगात असतील. 
तो मला काहीच करू िकणार नाही आशण तो कासेगावलाच उतरणार नाही. तो पढुां जाईल लकवा मध्येच 
उतरून आपल्या घरी जाईल आशण जरी तो कासेगावला उतरला तरी काय, कािीनाथ गाडी घेऊन 
येणारच आहे... 
 

सुलभा शवचार करीत होती. 
 

पण जर ही मोटार उशिरानां कासेगावला पोहोचली आशण कािीनाथ वाट पाहून परत गेला तर? ... 
 

तर मी पुढां किी जाणार? दोन मलै मी एकटी किी जाणार? ... 
 

बरां, कासेगावात वस्ती करावी, तर कुणाच्या घरात? मी एकटी ही रात्र किी काढणार? ... 
 

आता यातून मागव कोणता? 
 

आशण समजा, मी एकटी पुढां शनघाले आशण हा माणसूही माझ्याबरोबर येऊ लागला तर त्याला मी 
किी टाळू िकेन?... 
 

हळूहळू प्रवासी येऊन मोटार गच्च भरली शन नांतर एक हडकुळा कां डक्टर मुरकां ड देऊन गाडीत 
शिरला. त्यानां सवव प्रवािाांच्या टाळक्यावरून नजर शिरवली; आशण धनगरानां आपली मेंढरां मोजावी तद्वत 
सवव प्रवािाांची गणती केली शन खुिीत येऊन घांटीच्या दोरीला एक जोराचा शहसका शदला. 
 

तिी मोटार टरटरली शन चालू लागली आशण कां डक्टरने ओरडून सामुदाशयक सवाल केला, “हां 
बोला ऽ ऽ शतकीट घ्यायचां कोण बाकी आहे का?” 
 

“मी ऽ” सुलभानां हात उांचावला. 
 

“हां बोला, कुठां ऽ” कां डक्टरने शवचारले. 
 



“कासेगाव ...” सुलभा बोलली. 
 

“मग द्या तर कोरी करकरीत दोन रुपयाांची नोट आशण वर पन्नास एन. पी. म्हणजे पन्नास नव ेपैसे 
...” कां डक्टर लकचाळला. तो सुलभाचां रूप, तारुण्य पाहून भलताच रांगात आला होता. त्यानां हाताचा 
अांगठा शजभेवर ओला करून एक शतकीट उपटलां  शन सुलभाकडे पाठवलां . नांतर प्रवािाांच्या हाताहातावरून 
सुलभाचे पैसे कां डक्टरला पोहोचले. ते शपिवीत टाकून कां डक्टर एका प्रवािाला म्हणाला, “हां, बोला 
पाव्हणां, तुमची शतकीट कुठली उपटू ...” 
 

“धुनकी –” तो प्रवासी उत्तरला. 
 

नांतर कां डक्टर दुसऱ्या प्रवािाकडे वळून आवाज चढवनू म्हणाला, “हां साांगा सरकार, तुमची 
कुठली िाडू शतकीट?” 
 

कां डक्टरचा भयांकर शवनोद ऐकून काही प्रवासी मोठ्याने हसले. 
 

नांतर कां डक्टर त्या पैलवानाकडे मोचा शिरवनू म्हणाला, “अहो पाव्हणां ऽ ए पाव्हण्या.” 
 

कां डक्टरनां दोनचार हाका मारल्या, पण पैलवान आपल्याच नादात होता. त्याने ऐकले नाही. मग 
मात्र कां डक्टर शचडला. म्हणाला, “ये पाांढरी टोपी घातलेल्या देखण्या पाव्हण्या.” 
 

पाांढरी टोपी म्हणताच पैलवान भानावर आला. परांतु क्षणात त्याचां डोकां  शिरलां . तो नाक िुगवनू 
रागानां म्हणाला, “का गा, सरळ बोलायला काय घेिील?” 
 

“तुझ्याजवळ काय आहे?” कां डक्टर हसत म्हणाला, “सरळ बोलून झाल्यानांतरच थोडांसां वाकडां 
बोलणां भाग पडलां . काय हातभट्टी मारलीय वाटतां?” कां डक्टरनां िवेटी हाताचा आांगठा तोंडाला लावनू 
मोठ्यानां प्रश्न केला. 
 

“आम्ही कायबी मारू?” पैलवान डोळे वटारून म्हणाला, “आशण आमास्नी बी वाकडां बोलता येतां 
बरां का?” 
 

“मग बोला की!” कां डक्टर गुरकला. 
 

“मग काय करिील?” पैलवानानां शवचारलां . 
 

त्याची खुरट्याएवढी छाती अशधकच रुां दावली. सवव प्रवासी ऐकू लागले. त्या दोघाांची बाचाबाची 
वाढू लागली शन सुलभा गांभीर झाली. 
 

कां डक्टर म्हणाला, “मी काय करीन ते तुला नाही कळायचां, बरां का माझ्या वासरा!” 
 



“आता तोंड आवरून बोल.” त्या हाडाच्या सापळयानां वासराची उपमा शदल्यामुळे पैलवान 
खवळला शन म्हणाला, “तुझा जीव शचलटावाणी हाय, हे डोस्क्यात घे.” 
 

“आरां, मग बघ आता माझा शचलटाचा शहस्का -” असां बोलून त्या रागीट कां डक्टरनां ठणकन एक 
घांटी मारली आशण गप्पकन मोटार थाांबवली. शतला करवकन बे्रक लागला. सवव प्रवासी बावरले शन आता 
नक्कीच रात्र होणार असां आपापसात बोलू लागले. सुलभा मनात भ्याली. 
 

“टपावर पेटी कुणाची आहे?” कां डक्टरने शवचारले. 
 

“माझी हाय. का?” पैलवान उत्तरला. 
 

“शतचां वजन केलांस का?” कां डक्टरने दुसरा प्रिन केला. 
 

“न्हाय -” पैलवान बोलला. 
 

“मग उतर पेटी आशण जाऊन शतचां वजन करुन ये. पळ -” कां डक्टरने पळ या िब्दावर जोर 
शदला. 
 

“आता चार मलै पळत जाऊ?” पैलवानानां शवचारलां . 
 

“मला शवचारू नको.” असां बोलून कां डक्टर मोटारीतून खाली उतरून एका बाभळीच्या 
झाडाखाली बसून आरामिीर शवडी िुां कू लागला. 
 

आशण ड्रायव्हर हातातील चाकावर डोकां  टेकून शनवाांत शवश्राांती घेऊ लागला 
 

परांतु गाडीतील प्रवािाांचे धाबे दणाणले. सवांच्यापढेु अांधार दाटला शन त्या अांधारात प्रत्येकापुढां भतेु 
नाच ूलागली! काहींना चोर शदसू लागले. काहीजण स्टँडपासून आपले गाव शकती दूर आहे, शकती मलै 
आहे याचे मोजमाप करू लागले आशण आज वळेेवर घरी जात नाही अिी सवांची खात्री झाली. 
 

नांतर सवव लोक पैलवानावर घसरले, “काय पैलवान, किासाठी हा तमािा?” 
 

“काय शमळवलां  वां पैलवान?” 
 

“आता आम्हाला रात्र होईल त्याचां काय?” 
 

सवव प्रवासी एकदम ओरडू लागले आशण त्या भशडमारानां पैलवानाची पुरती भांबेरी उडाली शन तो 
खजील झाला. 
 



नांतर प्रवािाांचे एक शिष्टमांडळ कां डक्टरकडे झाडाखाली गेले. त्याांनी याची क्षमा माशगतली – हात 
जोडले, पैलवानाला शिव्यािाप शदले. 
 

तेव्हा कुठां कां डक्टरचां डोकां  िाांत झालां . मग तो उठला. त्यानां ढुांगणाला शचकटलेली कुसळां  झाडली 
शन मोटारीत आला. म्हणाला, 
 

“काय पैलवान, मी काय करू िकतो ते समजलां  का?” 
 

“व्हय. समजलां  रां बाबा – समजलां .” पैलवान म्हणाला, “खरां हाय. तुझाच रेडा हांडाभर दूध देतो 
आशण आमची म्हैस अांडी घालते. आता चल.” 
 

“गाव कोणतां?” कां डक्टरनां दाबात शवचारलां . 
 

“शतकडां कुष्ट्णा खोऱ्यात मानगाव म्हणत्यात आशण या लपडाला दामू दाभाडे म्हणत्यात.” पैलवान 
बोलला, त्यावळेी न कळत दाभाड्याची छाती िुगली, पण तो पुढां बोलला नाही. 
 

“शतकटां कुठली देऊ?” कां डक्टरनां रुबाबात शवचारलां . 
 

“द्या कासेगाव.” दाभाडे बोलला. 
 

आशण सुलभाच्या काळजात धस्स झाले. अग ऽ बाई! असां ती ओठात उद्गारली आशण बाहेर पाहू 
लागली. 
 

ती मोटार वगेानां पळत होती. सूयव मावळत होता. त्याची शकरणां धरणीला गोंजारून शनरोप घेत 
होती शन समोर सह्ाद्री िाांत उभा होता. शहरवीगार घनदाट झाडी शपवळया शकरणात न्हाऊन शनघाली 
होती. ती डोळे शदपवीत होती. आडव्या सावल्या हळूहळू काळया होऊन अांधाराचां रूप धारण करीत होत्या. 
झाडाझुडपाखाली काळोख गोळा होत होता. 
 

सुलभाचां हृदय धडधडत होतां. ती स्वतःलाच शवचारीत होती. कािीनाथ गाडी घेऊन आला असेल 
का? आशण तो िवेटच्या मोटारीची वाट पाहील का? जर तो वाट पाहात थाांबला नाही तर शवपरीत होईल. 
मग मी काय करू? शिवाय ही पीडा पाठीमागे आहेच! 
 

सूयव आपल्या वगेानां बुडाला शन त्या खोऱ्यात अांधार झाला. मग कडुसां पडलां , शन वातावरण भयाण 
भासू लागलां . काळोखानां आपली पकड वाढवली. 
 

आशण कासेगाव आलां . कां डक्टर ओरडला – 
 

“च ऽ ऽ ला कासेगाव –” 
 



तिी सुलभा धडपडून उठली आशण आपली बॅग घेऊन मोटारीतून उतरून धडधडत्या अांतः 
करणानां कािीनाथला पाहू लागली. 
 

कां डक्टर उतरून चहाच्या हॉटेलपुढां गेला. एक शसगारेट पेटवनू झुरके मारू लागला आशण दाभाडे 
आपली पेटी घेऊन त्यामागां जाऊन त्यानां कां डक्टरच्या कमरेत एक जोरदार लाथ घातली, तसा कां डक्टर 
चेंडूप्रमाणे उडून दूर जाऊन पडला. दाभाडेनां पेटी खाली ठेवली आशण पुन्हा तो धावला. लोक पुढे झाले. 
राहू द्या, राहू द्या, असा गलका वाढला. काही लोकाांनी दाभाडेला आवरला शन कां डक्टरनां आता हाडकां  
मोडणार हे जाणलां  शन त्यानां जोरदार पळ काढला. तो मोटारीत शिरून दार बांद करून घांटी वाजवीत 
म्हणाला, “रामभाऊ, गाडी पळवा!” 
 

तिी गाडी भरुवकन शनघनू गेली. 
 

“सुलभा –” काशिनाथ हॉटेलातून येऊन त्यानां शतला हाक मारली. त्या बरोबर ती धावत पुढां 
गेली. शतचा जीव डोंगराएवढा झाला. शतच्याजवळची बॅग गाडीत टाकून काशिनाथानां बैलाचे कासरे हाती 
घेतले. सुलभा गाडीत चढताच बैल चालू लागले आशण दाभाडे ओरडला, “आवां पाव्हणां, कां च्या गावची 
गाडी हाय?” 
 

“िवेरवाडीची–” काशिनाथ उत्तरला. आशण दाभाडे खाांद्यावर पेटी घेऊन म्हणाला, 
 

“मग काय देवच पावला. मला त्या ताांबखडीपातुर घेऊन चला, कारण म्होरल्या पाांदीत शचखुल 
हाय–” 
 

असां म्हणत दाभाडेनां आपली पेटी गाडीत टाकून स्वतःही काशिनाथ जवळ चढून बसला. म्हणाला, 
“मी मानगावचा दाम ूदाभाडे –” 
 

घरच्या ओढीनां बैल चालू लागले. एक समाधानाचा सुस्कारा टाकून दाभाडे चांची काढून पान खाऊ 
लागला. 
 

“ही गाडी कुणाची?” दाभाडेनां शवचारलां . 
 

“िवेरवाडीच्या बाबा पाटलाांची.” काशिनाथ उत्तरला. 
 

सुलभा ऐकत होती. 
 

“मग काय, आमचीच हाय गाडी. दाभाडेला काशिनाथानां ओळखलां  शन ते दोघां पान खाऊ लागले. 
तेव्हा सुलभा हसली शन शनभवय झाली. ती मनात म्हणाली ‘मी उगीच भ्याले होते.’ 
 

ती गाडी एक चढण चढली शन दाभाडे म्हणाला, “हो ऽ ऽ उभी करा गाडी. आता मी झोकात जातो. 
रामराम –” 



 
गाडी थाांबली. दाभाडे उतरला, शन पुन्हा रामराम करून आपली पेटी घेऊन माळानां ढाांगा टाकीत 

चालू लागला. 
 

त्या ओसाड माळानां दाभाडेची ती प्रचांड आकृती दूर दूर जात होती शन सुलभा पहात होती. दाभाडे 
दूर गेल्यावर – पार शदसेनासा झाल्यावर ती म्हणाली, “दादा, घरची माणसां किी आहेत.” 
 

“सारी खुिाल.” 
 

“मग मला तार का केली?” 
 

“ते तू घरी जाऊन आबास्नी इचार –” 
 

“परांतु मी शकती भ्याले याची तुम्हाला कल्पना आहे का?” 
 

“पण त्येला कुणी काय करायचां! आबाांचा हेकट स्वभाव तुला ठावां न्हाय का?” काशिनाथ बोलला. 
सुलभाचां मन लचतामुक्त झाले. शतला आनांदाची आठवण झाली; आशण आता घरी जाताच आनांदाची भेट 
होईल या शवचारानां ती पुलशकत झाली शन मग आनांदाचा शवचार करू लागली. शतच्या डोळयापढुां आनांदाची 
मूती तरळू लागली. 
 
 

सुलभा धावतच घरात गेली शन आईच्या – िवेांताबाईच्या गळयात पडली. हसली शन मग शतनां 
आपल्या धाकट्या बशहणीला – जाईला उचलून घेतली शन सोप्यात येऊन म्हणाली, “आबा, बरां आहे 
का?” 
 

“झ्याक आहे.” बाबा पाटील सोप्यात शनवाांत बसला होता. तो म्हणाला, “आता माझी लचता दूर 
झाली.” 
 

“कसली लचता?” सुलभानां शवचारलां , “आधी हे साांगा – की मला तार का केली?” 
 

“खुळा म्हणून!” बाबा पाटील हसला. सुलभा त्याच्याजवळ बसली शन शतच्या पाठीवरून हात 
शिरवीत पाटील म्हणाला, 
 

“सुलभा, उद्या श्रावणातील सरता सोमवार आहे. उद्या सारा कृष्ट्णा खोरा कृष्ट्णाबाईकाठी 
सागरूबाच्या घाटावर जमणार आशण आजपयंत मी दरसाल आपली मुलां बाळां घेऊन शनयमानां कृष्ट्णाकाठी 
जाऊन कृष्ट्णामाईचां दिवन घेत आलो आहे. आशण या वषी एक लेकरू कोल्हापुरात टाकून मी सागरूबाला 
कसा जाणार बरां!” 
 

“परांतु आबा, मी िार भ्याले की!” सुलभा बोलली शन बाबा पाटील िाांतपणे म्हणाला, 



 
“तुम्ही आजकालची पोरांच तिी शनपजता. स्वतःच शवचार करून स्वतःच गाांगरता. अग, आम्ही 

जुनी माणसां, आमचा धोपटमागव. आम्ही आपली चाकोरी कधीच सोडत नाही. आम्ही वषातून एक शदवस 
कृष्ट्णाकाठी जाऊन स्नान केले, की आमचा आत्मा िाांत होतो शन मग वषवभर तो कृष्ट्णाकाठ डोळयाांपढूुन 
हालत नाही. 
 

“पण या वषी मी एकटी नसते तर काय शबघडलां  असतां?” सुलभाने शवचारले आशण नकाराथी मान 
हलवीत आबा पाटील म्हणाला, 
 

“तसां नाही – एकदा आमचा करार झाला की कधीच मोडीत नाही, आशण कधीच मोडणार नाही. 
माणसानां कसां खडकासारखां असावां असां आमचां मत आहे.” 
 

“परांतु मला आज आठ शदवसाांची सुट्टी काढून जीव मुठीत घेऊन पळत यावां लागलां .” सुलभा 
बोलली. 
 

“आठ तर आठ – काही शबघडत नाही” पाटील म्हणाला. नांतर सुलभा काहीच बोलली नाही. ती 
आईला घेऊन बाहेर पडली आशण आळीतील आपल्या आप्ताांना भेटली. बरोबरीच्या मुलींच्या गळयात 
पडली. आशण आनांदच्या अांगणात येऊन थाांबली. घरातील कानोसा घेऊन ती जाईला हळूच म्हणाली, 
“जाई, घरात जाऊन आनांद आहे का ते पाहून ये, पळ–” 
 

तिी जाई धावत जाऊन आली – म्हणाली, “आनांददादा मास्तराांच्या घरी गेलाय.” 
 

“तू काय शवचारलां स?” 
 

“मी कृष्ट्णाबाईला म्हटलां , आनांददादा कुठाय, त्याला आमची ताई बोलवतीया.” जाई उत्तरली. 
 

“अग ऽ असां शवचारलांस?” असां बोलून सुलभाने जीभ चावली शन म्हणाली, 
 

“मग कृष्ट्णाबाई काय म्हणाली?” 
 

“शतनां तुला घरात बोलवलां य.” जाई उत्तरली. 
 

आशण सुलभा जाईला घेऊन घरात गेली. शतला पाहताच कृष्ट्णाबाई चटकन उठली. शतनां 
सुलभाच्या दोन्ही गालाला दोन हात लावनू शतची अलाबला घेतली, मग बसायला पाट शदला, आशण लगेच 
ताट वाढलां . शन सुलभा आनांदची वाट पहात एकएक घास घेऊ लागली. ती बाहेरचा कानोसा घेत जेवत 
होती. पण शतचे डोळे आनांदच्या वाटेकडे लागले होते. शन ती गालात हसत होती. समोर लभतीवर सुभेदार 
दादासाहेब पाटील याांचा लष्ट्करी पोषाखातील एक भव्य िोटो लावला होता आशण त्या िोटोच्या खाली 
असलेल्या देवळीत एक शदवा जळत होता, त्याचा कापरा शन ताांबूस प्रकाि सुलभाच्या चेहऱ्यावर थरथरत 



होता. त्यामुळे प्रकाि शन हास्य याांचा गोड सांगम शतच्या गोऱ्या गालावर झाला होता शन ती अशधकच मोहक, 
आकषवक भासत होती. शतच्या हृदयात एक गोड हुरहूर सारखी वाढत होती. 
 

कृष्ट्णाबाई एकटक सुलभाला न्याहाळत होती. मला या सुलभासारखीच सुांदर सून शमळावी हा 
शवचार शतला सुखवत होता. 
 

सुलभाचां जेवण सांपलां . आनांद आला नाही यामुळे शतची शनरािा झाली. ती अस्वस्थ होऊन घरी 
जायचा शवचार करू लागली शन कृष्ट्णाबाई म्हणाली; “सुलभा, तू किी आलीस?” 
 

“तार आली होती सागरुबाला जाण्यासाठी–” सुलभा बोलली. 
 

“एक गोष्ट बोलू?” कृष्ट्णाबाई म्हणाली. 
 

“बोला की!” सुलभा हसली. 
 

“हे बघ सुलभा, मुलीचा जन्म सोन्यासारखा असतो, आशण सोन्याचा साज घडवला जातो. पण 
सोन्यात लोखांड हे कधीच शमसळत नाही.” 
 

“मला हे समजले नाही.” सुलभा बोलली. 
 

“म्हणजे मला असां म्हणायचांय, की तू हा सोन्यासारखा जन्म घेऊन आली आहेस तेव्हा सावध 
राहा, आशण हे सोनां कुणा शघसाड्याच्या पदरात टाकू नको.” कृष्ट्णाबाईनां खुलासा केला. 
 

आशण एकाएकी सुलभा गांभीर झाली. नांतर कृष्ट्णाबाईच्या बोलण्यातील अथव ध्यानी येताच ती 
हसली आशण जाईला घेऊन घरी आली. 
 
 

मध्यान रात्र झाली होती. पण सुलभाला झोपच लागत नव्हती. शतच्या हृदयात एक वादळ उठले 
होते. ती अांथरुणावर पडून आढ्याकडे पाहात शवचार करीत होती. आनांदचे पे्रम, शन कृष्ट्णाबाईची माया, 
आशण माझे सुांदर स्वप्न या सवांचे काय होईल – मला आनांदचे पे्रम शचरांतन शमळेल का? ते जर शमळाले तर 
कृष्ट्णाबाईची माया शद्वगुशणत होईल शन मी खरोखर सुखी होईन... 
 

सुलभाचां मन पाखराप्रमाणे भतूकाळातील आठवणींचे कण शटपायला लागले. 
 
 

सुलभा अकरा वषांची होती. आनांदला बारावां पूणव झालां  होतां. दोघाांच्या वयात िक्त एक वषाचां 
अांतर होतां. 
 

दोघाांची घरां जवळ जवळ होती. दोन घरात अांतर नव्हते. िक्त एक लभतच होती. 



 
ती दोन घरां उभ्या गावात सुखी शन मातब्बराची म्हणून मानली जात होती. कष्टाळू आशण अब्रदूाराांची 

घरां म्हणून लोक शतकडे बोट दाखवीत होते. 
 

आनांदचे वडील सुभेदार दादासाहेब पाटील हा मोठा करारी होता; त्यानां सारी हयात लष्ट्करात 
काढली होती शन मोठा लौशकक शमळवला होता. त्यासाठी त्यानां आपला देह रणमदैानावर ठेवला होता. 
 

त्यावळेी दुसरे महायुद्ध अांशतम पवात आले होते जपानी िौजा आराकान आघाडी िोडून 
भारतामध्ये मुसांडी मारू पाहत होत्या शन त्या आघाडीवर सुभेदार दादासाहेब पाटील लढत होतो, ित्रूला 
इांचभरही पुढे येऊ देत नव्हते. 
 

पुढां युद्धाचा िवेट जवळ आला. एकोणीसि े चव्वचेाळीस साल उगवले आशण एका रात्री 
हातघाईच्या लढाईत दादासाहेब कामी आले. त्याांना वीरमरण प्राप्त झाले. त्याांनी भारताच्या सीमेवर लढता 
लढता आपला देह ठेवला. 
 

त्यावळेी आनांद अवघा दोन वषांचा होता. त्याच्याकडे पाहूनच कृष्ट्णाबाईनां पतीशनधनाचे दुःख 
शगळले शन एका मुलासाठी जगायचे म्हणून शतने कां बर बाांधली ... हा राळयाएवढा आनांद मी मेरूएवढा 
करीन असा शतने शनधार केला. 
 

सुलभाचे वडील बाबा पाटील गावचे पोलीस पाटील होते; आशण तो एक मोठा असामी म्हणून 
ओळखला जात होता. उभा गाव बाबा पाटलाच्या िब्दाला मान देत होता. शिवाय तो भलताच तापट शन 
हेकट स्वभावाचा होता. त्यामुळे लोक त्याांना भीत होते. गावची शन परगावची बेरकी माणसां त्याला शबचकत 
होती. 
 

परांतु सुलभाची आई िवेांतीबाई ही एक पे्रमळ, दयाळू बाई म्हणून गावात नावाजली होती. लोक 
शतला काकू म्हणत होते शन तीही गोरगरीबाांची गरज करत होती. शतच्या दारी आलेला गरीब शरकाम्या 
हाताने कधीच जात नसे. ती पैिानां दान करीत नव्हती ... ती सुपानां भीक घालीत होती! 
 

सुलभा आशण आनांद ही दोघां त्यावळेी िाळेत जात होती आशण एकाच वगात शिकत होती. ती दोघे 
घरातून जाताना बरोबर जात होती. शन िाळा सुटली की बरोबरच घरी येत होती. त्याांना एकमेकाांचा 
क्षणभरही शवसर पडत नव्हता. 
 
 

भर दुपार झाली होती. गावातील वातावरण मुकां  झालां  होतां. तापलेलां  वारां बोळाबोळानां पळत होतां. 
त्या धगीनां कोंबडी पाांगुळली होती. कुत्रयाच्या शजभा त्याांच्या तोंडात ठरत नव्हत्या. लहान पोरां सावली 
पाहून खेळत होती. 
 

बाबा पाटलाच्या सोप्यात िवेांताबाई आशण कृष्ट्णाबाई बोलत बसल्या होत्या. 
 



आनांद आशण सुलभा िाळेतून आली. आपापल्या घरी गेली. आई येऊन जेवण वाढील याची वाट न 
पाहता स्वतःच वाढून घेऊन आनांदा सोप्यात जेव ू लागला. आमटी, भाकरी, दही, गूळ, चटणी, काांदा, 
पाणी याचा त्यानां सोप्यात पसारा माांडला होता शन तो एक एक पदाथव उचलून मोठ्या चवीनां खात होता. 
त्याच्यापुढे एक काळां  कुत्रां त्याचे घास मोजीत बसलां  होतां. 
 

थोड्या वळेाने सुलभा जेवनू हुिहुि करीत आनांदच्या सोप्यात आली. चटणीनां शतचां तोंड भाजलां  
होतां. ती वरचेवर उलटी मूठ नाकावरून शिरवीत होती. शन मग ती मूठ परकराला घासीत होती शन सारखी 
नाक ओढीत होती. 
 

“सुलभा, काय खाल्लांस?” आनांदने गुळाचा खडा तोंडात टाकून शवचारले. 
 

“चटणी...” सुलभा िेंबूड ओढून उत्तरली शन आनांद म्हणाला, “मग बस की शन वाईच दही, गूळ 
शन भाकर खा, ये.” 
 

“नगां बाबा.” शतनां सरवकन नाक ओढले. 
 

“अग बघ तरी दही शन गूळ.” आनांद बोलला. त्यानां परकर धरून शतला पुढां ओढली. 
 

“अग दोन घास.” आनांद शतला खाली बसवत म्हणाला, “सुलभा अग, ब ेएके ब.े” 
 

सुलभा नाकाची िुरकी वाजवनू हळूच खाली बसली शन जेव ूलागली आशण मग दही, गूळ भाकरी 
दडपू लागली. 
 

उशिरानां आनांदनां सुलभाच्या पोटाकडे पाशहले शन हाताने शतचे पोट दाबून तो म्हणाला, 
 

“अग सुलभे, ही तुझी पोटाची टमकी िुटांल की... मी साांशगतलां  ब ेएके बे. तू सुरू केलां स बारा एके 
बारा, भऽले.” 
 

सुलभानां लाजून हात आखडला. ती शहरमुसली शन मागे सरली. म्हणाली, “नगां मला, पुरां.” 
 

“अग तुझां पोट िटकन िुटांल म्हणून म्हटलां .” आनांद म्हणाला, “अग म्या थट्टा केली सुले...” 
 

ती खुदकन हसून म्हणाली, “खरांच, नको मला...” आशण उठून घराकडे पळाली. 
 
 

एकदा ती दोघे िाळेतून घरी येत होती. आनांद सुलभाच्या खाांद्यावर हात ठेवनू चालत होता आशण 
चालता चालता ती दोघे बोलत होती. 
 

“आनांद” 



 
“काय-?” 

 
“तुला एक साांग?ू” 

 
“साांगा गुरुजी...” 

 
“थट्टा करू नको.” 

 
“नाही सरकार!” 

 
“आमचा आबा मला डॉक्टर करणार आहे.” 

 
“आशण ग?” 

 
“मग मी औषध देणार.” 

 
“कुणालाऽ?” 

 
“साऱ्या गावाला. तुला सुद्धा...” 

 
“मला...” 

 
“हो हो, तुला...” 

 
“मला औषध देणार! पण कसलां?” 

 
“कसलां  म्हणजे?” 

 
“म्हणजे जगायचां का मरायचां?” 

 
“तुला माझां खरांच वाटत नाही.” 

 
“कसां ग खरां वाटणार?” चौथीतच बोंबलल्या बाराखड्या शन म्हणे डॉक्टर होणार! मी खरां साांग ू

का, तू डॉक्टर झालीस की माणसां पटापट मरणार...” 
 

ते ऐकून सुलभा शचडली. “जा मी येत नाही”, असां म्हणून शतनां मरगळ घेतली शन रुसून बसली. 
 

“बरां नको!” असां म्हणून आनांद पुढां चालू लागला. तेव्हा ती त्याच्या मागून हळूहळू चालू लागली. 



 
सुलभा घरी येताच शतने दप्तर देवळीत कोंबलां  शन बाहेर पडली. 

 
आनांद जेवला आशण मळयात गेला. मळयात जाऊन पाहतो तो शवशहरीजवळच्या एका पेरूच्या 

झाडावर सुलभा चढली होती शन ती पेरू तोडून ओटीत भरीत होती शन त्याचबरोबर काही पेरू खात होती. 
 

आनांदने ते सवव दुरून पाशहले आशण मग तो पुढे गेला. त्याने शवचारले, “ए सुलभे, हे काय चालले 
आहे?” 
 

तिी ती घाबरली आशण खाली उतरून अपराध्याप्रमाणे उभी राशहली. 
 

आनांदने शवचारले, “सुलभा, काय हे?” 
 

“मी-मी पेरू तोु़डले.” सुलभा बोलली. 
 

“का तोडलेस?” 
 

“डॉक्टर झाल्यावर माणसां मारीन असां तू का म्हणालास?” सुलभाने शवचारले. 
 

आनांदने शतच्या डोकीत एक टपली मारली तिी ती त्रागा करून थयथय नाच ू लागली आशण 
मोठ्याने ओरडू लागली. त्यामुळे आनांद घाबरला. म्हणाला, “सुलभे, मी थट्टा केली. चल, आपून पेरू 
खाऊ...” 
 

तिी सुलभा िाांत झाली. ती म्हणाली, “तू मला गरीब काां समजतोस?” 
 

“तू गरीब नाहीस ग...” आनांद म्हणाला शन मग ती मळयातील घरात बसून तोडलेले पेरू खात 
बसली. ती म्हणाली, 
 

“तू मला मारणार?” 
 

“मुळीच नाही...” 
 

“बघ, मला मारू नको.” 
 

“नाही.” 
 

“आशण कधी भाांडू नको.” 
 

“नाही भाांडणार.” 



 
“कधीच भाांडणार नाही.” 

 
“आशण मी जे बोलेन ते तू ऐकून घ्यायचां.” 

 
“ब ऽ रां बाबा ऽ!” 

 
“आशण मी रुसले तर तू रुसायचां नाही.” 

 
“हे बी कबूल आहे.” 

 
हे ऐकून सुलभा हसली... 

 
आशण मग ती दोघां हसत घरी आली. 

 
 

आशण एकमेकाांचे हात धरून ती दोघां परीके्षची एक-एक पायरी चढू लागली. 
 

त्या दोघाांचे देह वाढत होते; शन त्याांचे शवचारही वाढत होते. आशण त्या दोघाांच्या हृदयात 
एकमेकाांबद्दल आदर वाढत होता. शनष्ठा दृढ होत होती. 
 

आणखी काही शदवस उगवनू मावळले. 
 

आशण सुलभाचा देह हळदीच्या कोंबाप्रमाणे िुलारला– शतला बहर आला. तर आनांदच्या िरीराला 
तुिान भरती आली. त्याच्या शपळदार देहाला शन रुबाबाला दृष्टच लागत होती. 
 

आशण हळूहळू त्या दोघाांच्या बालपणीच्या मतै्रीला शनःसीम पे्रमाचा गुलाबी रांग चढला! ती दोघां 
एकमेकाला क्षणभरसुद्धा शवसरत नव्हती. परस्पराला पाशहल्याशिवाय ती दोघां अन्न खात नव्हती. आता पे्रम 
म्हणजे काय याची त्याांना कल्पना आली होती. त्या दोघाांत नव ेनाते शनमाण झाले होते, नवी ओढ वाढली 
होती. 
 

पुढे त्या दोघाांच्या पायाखालील एका वाटेला िाटा िुटला. सुलभा कोल्हापूरला माविीजवळ 
राहून कॉलेजात शिकू लागली शन आनांद साताऱ्यात कॉलेजमध्ये दाखल झाला – त्याांचे पे्रम दुभांगले. परांतु 
ती दोघां मनानां एक होती. पत्रानां ती आपले पे्रम जोडत होती, शन कॉलेजला सुट्टी पडली की मग एकाच 
शदविी घरी येत होती आशण गावी आले की मग ती दोघां शकत्येक शदवसाांचां बोलत होती. एकमेकाांना पाहत 
होती शन शिरत होती. 
 

बाबा पाटील हे सवव पाहत होता, पण बोलत नव्हता. लकवा सुलभाला आनांदकडे जायला तो बांदी 
करीत नव्हता. 



 
आता मशहना होईल शन सुलभा परत जाईल असां तो स्वतःला साांगत होता. 

 
पुढे आनांद बी. ए. ला पशहला आला तर सुलभा इांटरला पशहली आली. परांतु आनांदच्या पुढील 

शिक्षणाला कृष्ट्णाबाईांनी शवरोध केला. ती म्हणाली, “आनांद, आता तुझे शिक्षण पुरे... तू कोठेतरी नोकरी 
पाहा.” 
 

आनांद काहीच बोलला नाही. त्यानां त्याच घडीला कॉलेज सोडले शन घरी येऊन नोकरीसाठी अजव 
करू लागला. 
 

आनांदनां कॉलेज सोडलां  तेव्हा बाबा पाटलाला बरां वाटलां . 
 

सुलभा कोल्हापुरात शिकत होती आशण आनांदला घरी पत्र शलहीत होती शन वरचेवर येऊन भेटून 
जात होती. 
 

शदवस उगवला की आनांद पोस्टाची वाट पाहत होता. सुलभाचां पत्र आशण अजाचां उत्तर यापलीकडे 
तो कसलाच शवचार करीत नव्हता. टपाल येईपयंत पोस्टात जाऊन वाट पाहत बसत होता. तो घरी होता, 
पण त्याचा आत्मा कोल्हापुरात घुटमळत होता. 
 
 

सुलभाचा डोळा लागला आशण पशहला कोंबडा आरवला, तसा बाबा पाटील धडपडून उठला. मग 
त्यानां सवांना उठवलां  आशण कृष्ट्णाकाठी सागरूबाच्या घाटावर जाण्याची तयारी केली. काशिनाथानां गाडी 
जुांपली. 
 
 

२ 
 
वाळूत पाणी मुराव ेतद्वत रात्र प्रकािात शवरघळत होती. 
 

पूवेला एक िेंदरी रांगाचा ढग पसरला होता शन त्या ढगात चैतन्याचा नवा िुलोरा िुलत होता. 
कृष्ट्णाकाठचा गारठा उठला होता शन त्याला वाऱ्यानां पाठांगुळीवर घेतले होते... शन मग सववत्र गारठाच 
गारठा झाला होता! 
 

बाबा पाटलाची गाडी झुांजुरकाच्या थराखालून पळत होती. बैलाांच्या गळयातील चाळ वाजत होते. 
चाकाांची धडधड शन त्या चाळाांचा नाद यातून एक नव ेसांगीत शनमाण झाले होते. 
 

बाबा पाटील अांगावर घोंगडां पाांघरून बसला होता. सुलभा, िवेांती, जाई या एकमेकींना शबलगनू 
बसल्या होत्या. शन काशिनाथ गाडी हाकीत होता. 
 



सुलभा डोळे शवस्िारून आजूबाजूला पाहत होती. 
 

ती गाडीवाट माणसाांनी भरून कृष्ट्णाबाईकडे जात होती. तरुण, म्हातारे, मुले, शस्त्रया, सववच 
कृष्ट्णाबाईचा जयघोष करीत सागरूबाकडे जात होते. बैलगाड्याांच्या धडधडाटाने वातावरण हादरत होते. 
 

ताांबडे िुटले. कृष्ट्णाकाठ उजाळला. िलािुलाांनी गजबजलेला तो प्रदेि पाहून सुलभाचे मन 
आनांदाने भारावले. 
 

काशिनाथने बैलाचे कासरे ओढले शन गदीपासून थोड्या अांतरावर आपली गाडी उभी केली, तिी 
सुलभा गाडीतून उतरली शन दोन्ही हाताांची घडी छातीवर धरून ती समोर पाहू लागली. 
 

कृष्ट्णा नदी दुथडी भरून सांथ वाहत होती. शतच्या प्रवासात कधीच खांड नव्हता. ती दोन्ही काठची 
धरणी िुलवीत, शपकवीत आपला तो प्रवास करीत होती. त्या पाण्यावर नजर ठरत नव्हती. त्या पाण्यात 
हजार हत्तींचे बळ असूनही ती कृष्ट्णा नदी िाांत िाांत भासत होती. ती महाबळेश्वराची कन्या दूरदेिी... 
आपल्या सासरी जात होती. शतच्या दोन्ही काठाांवर असलेली औदुांबर, लकजाळ, जाांभळी हे वृक्ष डोलून 
शतला शनरोप देत होते. 
 

हळूच शविाल सूयवलबब वर आले आशण त्याच्या शदव्य प्रकािानां ती नदी उजाळली आशण ते अपरांपार 
पाणी सोनेरी भासू लागले. 
 

घाटावर भाशवकाांची गदी झाली होती. मेवा-शमठाईच्या मालाच्या राांगा लागल्या होत्या. एक 
लाकडी पाळणा मध्यभागी शिरत होता. 
 

माणसां कृष्ट्णाकाठी स्नान करीत होती. काही लोक पूजा करीत होते तर शकत्येक हात जोडून 
म्हणत होते, “आई, आवुक्ष दे, जगलो-वाचलो तर पुढल्या वषी येईन.” 
 

बाबा पाटलानां घाई केली शन पूजेचे साशहत्य काढले. िवेांता, जाई आशण काशिनाथ याांना घेऊन तो 
नदीकडे गेला. इतक्या लोकाांसमोर मी आांघोळ करणार नाही, असां म्हणून सुलभा गाडीत बसून राशहली. 
शतची नजर त्या हजारो लोकाांवर शभरशभरत होती. इतक्यात ‘सुलभा’ अिी हाक कानी आली शन ती 
चमकली. शतने गरवकन वळून पाशहले शन आनांदला पाहून ती हषवभशरत झाली. पटकन शतने गाडीतून उडी 
टाकली शन त्याच्याजवळ जाऊन त्याला शनरखू लागली. धोतर, सदरा, कोल्हापुरी वहाणा अिा साध्या 
पोिाखात तो सायकलीवरून परत आला होता. सुलभा डोळे शवस्िारून म्हणाली, 
 

“आनांद, मी रात्री तुझी िार वाट पाशहली. कुठां गेला होतास?” 
 

“हे पाहा, तू येणार असां जर मला आधी समजलां  असतां तर मी थेट कोल्हापूरलाच आलो असतो.” 
आनांद हसत म्हणाला. 
 

“उगीच कौतुक करू नको.” ती मोठ्यानां हसली. 



 
आशण मग ती दोघां एका झाडाखाली बसली. 

 
“कोण कोण आलां  आहे?” आनांदने शवचारलां . 

 
“सारां घरदार.” सुलभा उत्तरली. 

 
“म्हणजे आढां, पाखाडां-कवलां .” आनांदनां शवचारलां . 

 
“तसे नव्हे रे, घरदार म्हणजे मी, आबा, आई, दादा, जाई.” सुलभा म्हणाली, “पण तू इकडां 

कसा?” 
 

“कसा म्हणजे?” आनांदने शवचारले. 
 

“म्हणजे असां, तू पत्रात शलशहलां  आहेस की, ‘सुलभा, तू गेलीस तेव्हापासून इकडे अांधार झाला 
आहे.’ तेव्हा मी म्हणते की तुला अांधारात वाट किी सापडली?” सुलभानां खवचटपणे शवचारले. 
 

“बाईसाहेब, त्याचां असां झालां ,” आनांद म्हणाला, “इकडे अांधार होता हे अगदी खरां आहे. परांतु 
रात्री एक चमत्कार झाला. म्हणे एक चाांदणी – म्हणजे िुक्राच्या चाांदणीसारखी – ती िवेटच्या एस. टी. ने 
इकडे आली शन आम्हा पामराांची अडचण दूर झाली! आशण दुसरा चमत्कार हा की, आजच सूयव उगवला 
आहे.” आनांदने समोरच्या सूयवलबबाकडे बोट रोखले. 
 

आशण त्याच वळेी सुलभानां आनांदवर बोट रोखून शवचारले, “तो सूयव की हा सूयव...” 
 

आशण ती दोघां मोठ्यानां हसली. 
 

“हे पाहा आनांद, आता मी आठ शदवस राहणार आहे.” सुलभा हसत शन त्याच्या डोळयात पाहत 
म्हणाली, “मला तुझ्यािी िार िार बोलायचां आहे. तू साांगिील तेव्हा शन तू म्हणिील तेथे येऊन मी तुला 
भेटेन.” 
 

आनांद काहीच बोलला नाही. तो शतच्याकडे एकटक पाहत होता. 
 

आनांद बोलत नाही, नुसताच पाहत आहे, हे लक्षात येताच सुलभा भवुया चढवनू हसत म्हणाली, 
“आनांद, तू मला हे शकती शदवसाांचां पाहून घेत आहेस?” 
 

“सुलभा...” आनांद उद्गारला. 
 

“आनांद, मला सारां समजतां.” ती बोलली, “परांतु आपण थोडी वाट पाशहली पाशहजे.” 
 



“कुणाची?” त्याने शवचारले. 
 

“त्या घडीची...” ती उत्तरली. 
 

“शकती शदवस?” आनांदाने शवचारले. 
 

“िार नाही...” सुलभा शवषयाांतर करून म्हणाली, “तुझ्या नोकरीचे काय झाले?” 
 

“सववत्र अजव करून आता उत्तराची वाट पाहत आहे.” तो बोलला. 
 

“शकती अजव केलेस?” शतने शवचारले. 
 

“गणती नाही...” तो उत्तरला, “थेट मुांबईपासून बांगलोरपयंत...” 
 
“बांगलोरला?” सुलभानां शवचारलां , “बांगलोरला कुणाला अजव केलास?” 

 
“लष्ट्करात, लष्ट्करी कशमिन शमळावां म्हणून एक अजव मी केला आहे.” आनांद म्हणाला. 

 
“लष्ट्करात–?” ती गांभीर झाली. 

 
“का? लष्ट्करी नोकरी वाईट असते?” 

 
“तसां मी कधी म्हटलां–” सुलभा शवषण्णपणे हसत म्हणाली, “तुझे वडीलही लष्ट्करातच नोकरी 

करीत होते. परांतु तू शिकायचे सोडून नोकरीसाठी अजव करीत बसणे मला सहन होत नाही.” 
 

“मग तुझां काय मत आहे?” त्याने शवचारले. 
 

“काही नाही – आता शमळेल ती नोकरी कर,” सुलभा शखन्न सुरात म्हणाली, “आशण मला वाटतां 
तुला नक्कीच कशमिन शमळेल–” 
 

“कारण?” 
 

“कारण, लष्ट्करी कशमिन शमळण्यासाठी लागणारे सवव गुण तुझ्या ठायी आहेत.” सुलभा म्हणाली, 
“म्हणजे - िरीर, बळ, वय शन मन–” 
 

बाबा पाटील स्नान, पूजा आटोपून आला. तो आनांदाला पाहून म्हणाला, “काय आनांदराव, कधी 
आलात, झाली का आांघोळ?” 
 

“होय, झाली की–” आनांद उत्तरला. 



 
“अहो, पण आमच्या सुलभाताई लाजल्या. त्याांनी स्नान केले नाही!” बाबा पाटलाांनी तक्रार केली 

शन सुलभाला म्हणाला, “सुलभा, जाऊन कृष्ट्णाबाईला हात तरी लावनू ये–” 
 

सुलभा उठली. आता येते अिी आनांदाला खूण करून, जाईला घेऊन नदीकडे गेली शन तोंड 
धुऊन परत आली शन बाबा पाटलानां परत शनघायची घाई केली. मुलाांना खाऊ घेऊन गाडी जुांपली. 
 

“आनांद तूही चल. गाडी बरोबर सायकल येऊ दे...” असां म्हणून सुलभा गाडीत बसली. 
काशिनाथनां बैलाांना चुचकारताच बैल शनघाले. 
 

तोच पुढून दामू दाभाडे आला. डोकीला रेिमी पटका, अांगात नवी पैरण, खाांद्याला बांदूक शन 
बरोबर दहा-बारा माणसां अिा थाटात तो गाडीपढेु दोन्ही हात पसरून उभा राहून म्हणाला - 
 

“सरकार, मला ओळखलां  का–?” 
 

“काय दाभाडे, काय भानगड?” बाबा पाटील हसत बोलला. 
 

“भानगड शबनगड ऽ काय न्हाय.” दाभाडे सुलभाकडे नजर टाकून म्हणाला, “तुमच्या मेव्हण्याचा 
– म्हांजी मारुतीराव पाटलाचा तुमास्नी साांगावा हाय.” 
 

“साांगा – कसला साांगावा आहे?” बाबा पाटील बोलला. 
 

“साांगावा असा हाय, की िवेरवाडीत जेवला असाल तर हात धुवायला मानगावला या -” दाभाडे 
बोलला शन त्यानां आपल्या गळयातील तळहाताएवढी पेटी सरकवनू सरळ केली. 
 

बाबा पाटील शवचारात पडला. म्हणाला, “परांतु एवढा तातडीचा साांगावा देण्याचे कारण तरी 
काय?” 
 

“ते तुमीच येऊन शवचारा-” दाभाडे हसला. 
 

“ठीक आहे. तुम्ही पाव्हण्याांना साांगा की उद्याच हजर आहे.” बाबा पाटील बोलला. 
 

“भऽले. मी बी शनघालो–” असां म्हणून दाभाडे एखाद्या राजासारखा डुलत चालू लागला. सुलभा 
त्याला पाहत होती. 
 

आशण बाबा पाटलाची गाडी चालू लागली. 
 

दुसरे शदविी सकाळीच बाबा पाटील मानगावला गेला आशण सुलभाला हवी असलेली सांपूणव 
मोकळीक शमळाली. 



 
काशिनाथ सकाळीच मळयात गेला होता. जाई िाळेत गेली होती आशण िवेांताबाई काशिनाथची 

न्याहरी घेऊन मळयात जायची तयारी करीत होती. 
 

सुलभा िाांत बसून सवव काही पाहत होती. 
 

मग िवेांताबाई न्याहारीची पाटी भरून रानात गेली. 
 

सवव गावकरी शिवारात गेल्यामुळे गावातील वातावरण मुके झाले होते. आशण सुलभाचे काळीज 
धडधडत होते. ती थोडीिी थाांबली. नांतर शतने दाराला कडी लावली आशण आनांदच्या घरी गेली. 
 

आनांद एकटाच बसला होता. दोन्ही हाताांची घडी करून शन छातीवर धरून ती आनांद पुढे उभी 
राशहली. म्हणाली, “हां, बोला सरकार, काय हुकूम आहे आपला? सेवक हजर आहे. ऑडवर...” 
 

आनांद म्हणाला, “पशहली ऑडवर, पुढे ये.” 
 

तिी ती पुढां गेली आशण त्याच्या गळयाला शमठी मारून त्याचा हृदयािी शबलगली आशण भावनावि 
होऊन उद्धगारली, “आनांद...” 
 

उिीर ती तिीच त्याला शबलगून राशहली; शन नांतर मागे सरून हसली शन मग ती दोघां समोरासमोर 
बसली. आनांद म्हणाला, “सुलभा, आता एकच प्रश्न आहे शन तो म्हणजे आता पुढां काय?” 
 

“मग तूच त्याचां उत्तर दे.” ती हसत म्हणाली. 
 

“मी काय उत्तर देऊ!” आनांद म्हणाला, “मात्र आता काहीतरी मागव काढलाच पाशहजे.” 
 

“म्हणजे लवकरच बोहल्यावर चढले पाशहजे, असांच ना?” असां म्हणून सुलभा हसली. म्हणाली, 
“पण मी म्हणते एवढी घाई का? मी का कुठे पळून जाणार आहे? शिवाय तुला नोकरी लाग ूदे. सवव काही 
ठीक होईल. नाहीतर तू स्वतःच माझ्या वशडलाांना शवचार की...” 
 

“काय? मी शवचारू?” तो चमकून म्हणाला. 
 

“का? काय हरकत आहे...” सुलभा म्हणाली. 
 

“पण सुलभा, तुझ्या वशडलाांनी मला नकार शदला तर?”... त्याने शवचारले. 
 

“िक्यच नाही.” सुलभा म्हणाली, “माझ्या वशडलाांचा स्वभाव माझ्या सुखाआड कधीच येणार 
नाही. आशण माझी आईही तुझ्यावर िार माया करते. ती वशडलाांना साांगेल.” 
 



“पाहा बरां.” आनांद बोलला. 
 

“पाहायचां काय? माझी आई नक्कीच बाबाांना साांगून हे लग्न जुळवील.” सुलभा म्हणाली. 
 

“पण तुझ्या वशडलाांपढुां कुणाचांच काही चालणार नाही.” आनांद म्हणाला, “तू शवचार कर.” 
 

“परांतु हे खरां किावरून?” सुलभा म्हणाली, “आशण आनांद, माझ्या वशडलाांशवषयी तू गैरसमज 
करून घेतला आहेस याचां कारण काय?” 
 

“िार मोठां कारण आहे,” आनांद बोलला. 
 

“मला ते कारण कळू दे ना!” सुलभा म्हणाली. 
 

“ऐक ते कारण...” आनांद बोलला, 
 

“हा आजचा आमचा मळा तुझ्या वशडलाांकडे एक हजार रुपये कजात गहाण होता. ते कजव माझे 
आजोबा शन वडील याांना दहा वष े शिटले नाही. नांतर त्याांनी एक हजाराची रक्कम जमवली शन तुझ्या 
वशडलाांना शदली. पण एक हजार रुपये घेऊन तुझ्या वशडलाांनी मळयाचा कब्जा शदला नाही. उलट कोटात 
जा, असां साांशगतलां .” 
 

“पुढां काय झालां ?” सुलभाने शवचारले. 
 

“मग माझ्या वशडलाांनी लष्ट्करात आपल्या वशरष्ठाांकडे तक्रार केली आशण त्याचा पशरणाम व्हायचा 
तो झाला.” आनांद म्हणाला, “वरून हुकूम सुटला, लष्ट्करी अशधकाऱ्याची जमीन परत केलीच पाशहजे, 
त्यामुळे प्राांतापासून िौजदारापयंत सवांची धावपळ झाली आशण आमची जमीन आम्हाला परत शमळाली. 
म्हणजे तुझ्या वशडलाांना ती जमीन सोडावी लागली. पण तेव्हापासून त्याांच्या मनात आमच्याशवषयी एक 
प्रकारची अढी शनमाण झालेली आहे. त्यावरूनच मी म्हणतो की, आपल्या लग्नाला ते नक्कीच नकार देणार 
शन शदला तर पुढां काय?” 
 

“तर...” सुलभाचा स्वर कां शपत झाला. ती म्हणाली, “तर अनथव होईल. आनांद, माझां मन तसां 
िारच दुबळां  आहे, ते बांड करू िकणार नाही. मला आई-वशडलाांना दुखवनू सुखी व्हायचे नाही. मला माझां 
सुख आनांदानां शमळायला हवां आहे आशण मला नाही वाटत की माझे वडील माझा सववनाि करतील.” 
 

“मग?” आनांद हुांकारला. 
 

“मग काय, थोडी वाट पाहा.” सुलभा म्हणाली, “थोडी वाट पाहायला काय हरकत आहे?” 
 

“थोडी का?” आनांद म्हणाला. “मी जन्मभर वाट पाहीन. सुलभा, माझी मुळीच घाई नाही. उलट 
त्या क्षणाची वाट पाहण्यातच मी समाधान मानीन...” 



 
“आशण हे पाहा, मी तुला वाट पाहा म्हणते याचा अथव तू भलता समजू नको. मी दगड नाही.” 

सुलभा म्हणाली, “तुझ्या नावाचां कुां कू ल्यावां शन तुझ्यािी सांसार करावा यासाठी मी झुरत आहे. अगदी 
शदव्याच्या ज्योतीप्रमाणे मी जळत आहे शन पुढांही शनरांतर अिीच जळत राहीन!” शतचा कां ठ दाटून आला. 
शतनां डोळे शटपले शन ती रडू लागली. 
 

आनांदनां शतला जवळ घेतली; म्हणाला, “सुलभा, तू माझ्या जीवनाचा सुकाण ूआहेस, हे शवसरू 
नकोस. जर हे सुकाण ूमोडलां  तर माझी नाव कुठां जाईल आशण कोणत्या खडकावर ती धडकून िुटेल याचा 
नेम नाही.” 
 

“नाही! नाही! आनांद, नाही...” सुलभा कळवळून म्हणाली, “राजा, मी तुला दगा देणार नाही. 
तुझ्या जीवनाचां हे सुकाण ूकधीच मोडणार नाही. त्याची तू लचता करू नकोस.” आशण शतनां त्याला शमठी 
मारली. त्याच्या ओठाला ओठ शभडवनू ती पुढे म्हणाली, “मी, मी तुझी आहे, शन तुझीच िक्त, साांभाळून घे. 
जरी आज मी दुबळी असले तरी उद्या मी काय करीन ते मी साांग ूिकत नाही.” 
 

ती उठली. डोळे पुसून शनघाली. आनांदनां शवचारलां , “कधी येणार?” 
 

“रोज येईन...” ती उत्तरली शन बळेच हसत घरी गेली. 
 

शदवसभर सुलभा एकच शवचार करीत होती... की माझ्या अांतरीची कळ माझ्या आईबापाला 
समजेल का... शन मी आज शकत्येक शदवस जे स्वप्न पाहत आहे ते साकार होईल का? जर माझ्या 
मनाशवरुद्ध झाले तर? माझे तर सववस्व नष्ट होईल, मी मरून जाईन... आशण माझ्या इच्छेप्रमाणे झाले तर 
मला इतका आनांद होईल, की त्या आनांदानां मी वडेी होईन. मला वडे लागेल... मग इतर मुलींना माझ्या 
सुखाचा हेवा वाटेल. पण... 
 

पण जर माझ्या मनाशवरुद्ध झाले तर माझा दगड होईल! मग माझां मरण अटळ... आशण मला 
कसलां  मरण येईल ते आई-बापाांना त्याच वळेी कळून येईल. 
 

चार शदवसाांनी बाबा पाटील आला; तो हसतच आला. त्याला कसलां  तरी समाधान झालां  होतां शन 
त्याचा तो आनांदी चेहरा पाहून सवांना आियव वाटलां . िवेांता शन सुलभा त्याांचेजवळ बसल्या. िवेांतानां 
माहेरची खुिाली शवचारली, “किी काय शतकडची सारी माणसां...? 
 

“अगदी आनांदात आहेत.” बाबा उत्तरला. 
 

“मग त्याांनी तसा साांगावा का शदला?” सुलभानां शवचारले आशण बाबा म्हणाला, “त्याचां असां आहे 
सुलभा, आम्ही ही खेड्याची माणसां. आम्हाला उभां शन आडवां सारखांच असतां. त्याला इलाज नाही.” 
 



“बरां, पण काम तरी काय होतां?” सुलभानां पुन्हा शवचारलां  आशण बाबा पाटील म्हणाला, “तुझ्या 
मामानां आपली एक जमीन शवकायला काढली आहे. तेव्हा शतचा सौदा नीट सुरळीत व्हावा म्हणून त्याांनी 
मला साांगावा शदला होता.” 
 

बाबा पाटलाचा तो खुलासा कुणालाही पटला नाही. हा शनशित काही तरी दडवीत आहे अिी 
सुलभाची खात्री झाली. परांतु ती पुढां काहीच बोलली नाही. 
 

बाबा पाटील मानगावाहून आल्यापासून कसला तरी शवचार करीत होता... तो मनात काही तरी 
ठरवीत होता. पण तो काय करणार आहे हे कुणालाच कळत नव्हते. 
 

तो बाहेरून आला की प्रथम सुलभाची चौकिी करीत होता. “सुलभाची आई, सुलभा कुठां गेली?” 
हा प्रश्न तो िवेांताबाईला शवचारीत होता. यापूवी तो सुलभाची इतकी चौकिी कधीच करीत नव्हता. 
 

आशण क्षणाची जरी सवड सापडली तरी तेवढ्या वळेात सुलभा आनांदला भेटून येत होती. 
 

एकदा बाबा पाटील बाहेरून आला आशण त्याचवळेी सुलभा घराबाहेर पडली. पाटलानां 
िवेांताबाईस शवचारलां , “सुलभा कुठां गेली?” 
 

“कुलकणीबाईकडां.” िवेांता म्हणाली, “एक गोष्ट बोलू का?” 
 

“बोला की! परवानगी का मागता?” 
 

“सुलभा उपवर झाली–” 
 

“मग म्हणणां काय?” 
 

“लग्नाचा शवचार आपण का करू नये?” 
 

“परांतु शवचार करून लग्नां होत नसतात.” बाबा पाटील म्हणाला, “त्यासाठी स्थळ यावां लागतां. ते 
पसांत पडावां लागतां. नवरामुलगा पाहावा लागतो शन मगच लग्नां होतात–” 
 

“ते खरां आहे, पण मी म्हणते, कृष्ट्णाबाईचा आनांद काय वाईट आहे?” िवेांताबाई धीर करून 
म्हणाली, “ती दोघां एकत्र वाढली, शिकली शन त्याांचा जोडा दृष्ट लागावी असा आहे–” 
 

“ते सवव खरां आहे;’ परांतु मी स्वतःच त्याांना शवचारावां का, की कसांही करून माझी लेक पदरात घ्या 
म्हणून! बोला, काय करावां मी?” बाबा पाटलानां कडवट सुरात शवचारलां . शन िवेांताबाई हळूच म्हणाली, 
“आपण स्वतः शवचारण्याची गरज नाही. कालच कृष्ट्णाबाईांनां मला शवचारलां  आहे. शन त्याांना सून पसांत 
आहे. तेव्हा–” 
 



“पुढां बोला–” पाटील िाांतपणे हुांकारला. 
 

“आशण मला जावई पसांत आहे.” िवेांताबाई बोलली. 
 

“आशण जर तो जावई मला पसांत नसेल तर?” पाटलानां िवेांताला डोक्यात दगड घालावा तद्वत 
सवाल शवचारला शन म्हणाला, “वळचणीचा साप शन िजेारचा पाव्हणा हे सारखेच असतात, हे लक्षात ठेवा 
आशण आमची मुलगी अजून शिकत असून आम्हाला शतच्या लग्नाची घाई नाही–” क्षणात पाटलानां 
िवेांताबाईचा हेतू मोडून काढला. 
 

“मग बोलणांच खुांटलां–” असां म्हणून ती घरात गेली. 
 

शदवस मावळतीकडे शिरला आशण कुलकणीबाईकडून सुलभा घरी आली; शतला बाबा पाटील 
म्हणाला, “चला, मळयात जाऊन येऊ–” 
 

सुलभा काहीच बोलली नाही. ती गुमान त्याांच्यामागनू चालू लागली. आता हा मळयात मला काही 
तरी शवचारणार आहे की काय शतला भीती पडली. परांतु पाटील बोलत नव्हता. ती दोघां पाांदीनां पुढां शनघाली 
होती. पुढून कृष्ट्णाबाई आली. शतला पाटील म्हणाला, “कृष्ट्णाबाई, थोडां थाांबा–” 
 

“हां, बोला.” ती गपकन थाांबली. ती मनात म्हणाली. आनांदच्या लग्नाशवषयी आपण िवेांताला 
शवचारलां  होतां ते िवेांतानां याांच्या कानावर घातलां  असावां शन त्याबद्दलच हा आता बोलणार असावा. 
 

आशण कृष्ट्णाबाईचा तो अांदाज बरोबर होता. पाटील िाांतपणे म्हणाला, “आम्ही आमची मुलगी 
तुमच्या घरी द्यावी असां तुम्ही म्हणता हे खरां का?” 
 

“होय, खरां आहे.” कृष्ट्णाबाई उत्तरली. 
 

“मग ऐका, तुमचा आनांद तसा वाईट नाही; आशण घरदारही ठीक आहे, परांतु–” पाटील पुढां 
बोलला नाही. 
 

“जे काय बोलायचां ते स्पष्ट बोला.” कृष्ट्णाबाई म्हणाली. 
 

“स्पष्ट शन सरळ बोलतोय मी. माणसानां िोभेल ते ल्यावां, शन पचेल ते खावां, अिी म्हण आहे शन या 
म्हणीचा अथव तुम्ही समजून घ्यावा–” बाबा पाटील बोलला. 
 

ते ऐकून सुलभा दचकली. शतच्या काळजात धडकी भरली शन कृष्ट्णाबाई म्हणाली, “याांत न 
िोभण्यासारखां काय आहे? तुम्ही मुलीचे मालक आहात.” 
 

“म्हणूनच म्हणतो, मी मुलीचा बाप आहे. म्हणून काय कुणीही बोल टाकावा! माझा आांबा पाडाला 
आला आहे म्हणून काय कुणीही दगड मारावते? मला ते खपणार नाही–” 



 
“राशहलां . कुणीही दगड मारणार नाही.” कृष्ट्णाबाई कपाळाला आठ्या घालून म्हणाली, “तुमचा 

पाडाचा आांबा एखादा कावळा उचलील याची काळजी घ्या. आशण जो झारून पाणी शपतो त्याला गाळ 
लागतो हे लक्षात ठेवा.” 
 

“झारून पाणी शपण्याचे कारण आम्हाला आमची योग्यता कळते.” पाटील म्हणाला, “परांतु 
तुम्हाला तुमची पायरी कळत नाही... आशण ती का कळत नाही?” 
 

पाटलाच्या िब्दाांनी सुलभाच्या तोंडचां पाणी पळालां . ती बावरली. कृष्ट्णाबाई सांतापून म्हणाली, 
“माझी योग्यता तुम्हापेक्षा काडीभरही कमी नाही आशण हेही लक्षात ठेवा, माझां घर म्हणजे खेकड्याचां बीळ 
नसून ते सुभेदार दादासाहेबाांची वाघाची घळ आहे.” 
 

“तसां नाही कृष्ट्णाबाई. माझी सुलभा अजून शिकणार आहे.” पाटलानां सारवासारव केली. 
 

“शिकवा की! नाहीतर एखाद्या राजाला देऊन टाका.” कृष्ट्णाबाई तीक्ष्ण सुरात म्हणाली, “मी परत 
बोलणार नाही. परांतु वळे येईल तेव्हा याचां उत्तर देईन.” 
 

नांतर कृष्ट्णाबाई थाांबली नाही. ती सांतापून गावाकडे गेली. शतचा आत्मा त्या अपमानानां पेटला 
होता. 
 

“आबा, याला काय म्हणायचां? तुम्ही त्या भोळया बाईचा असा अपमान का केलात?” सुलभा 
सांतापून म्हणाली, “काय शमळालां  तुम्हाला?” 
 

“यात शतचा अपमान कसा झाला?” पाटील म्हणाला, “माणसानां मयादा सोडून वाग ूनये शन शतची 
आशण आमची बरोबरी आहे का? शिवाय आमची मुलगी शिकत आहे यात मी वावगां काय बोललो?” 
 

सुलभा काहीच बोलली नाही. ती मळयातून घरी आली, पण मुळीच जेवली नाही. ती मासळीप्रमाणे 
अांथरुणावर चरिडत होती. शतला झोपच लागत नव्हती. कृष्ट्णाबाईांचा अपमान झाला. माझ्या लग्नाला 
वशडलाांचा शवरोध आहे. आता जे काही होईल ते माझ्या मनाशवरुद्ध होणार आहे. परांतु आमची मुलगी शिकत 
आहे, असां जे साांशगतलां  आहे याचा अथव काय... आनांदला शवरोध का? मी शिकत आहे म्हणून, की पूवीचा 
कसला सूड घ्यायचा आहे... उद्या आनांद काय म्हणेल, शन त्याने मला शवचारले तर मी काय साांग?ू तो 
भडकेल... मग मी त्याला कसा िाांत करू? आशण आता यातून मागव कोणता? 
 

सुलभा िाांत पडून शवचार करीत होती. ती अांधारात पाहत स्वतःिी प्रश्न शवचारीत होती, शन त्याची 
उत्तरां िोधीत होती. पण शतला एकही उत्तर शमळत नव्हतां. 
 

तुमचा आनांद वाईट नाही, घरदार बरे आहे, पण आमची मुलगी शिकत आहे, आम्हाला लग्नाची 
घाई नाही, याचा अथव काय? तुम्हाला तुमची पायरी कळत नाही या बाबा पाटलाांच्या िब्दाांचा अथव लावीत 
होती. आशण हे मला काहीच कळत नाही असां शतचा आत्मा बोलत होता 



 
रात्रभर ती शवचाराांच्या भयाण वणव्यात जळत होती. 

 
ती सकाळी तिीच जळत उठली आशण आपण शकती शवचार केला याचा शहिबे करू लागली. 

 
सुलभा शखन्न होऊन बसली होती. िवेांताबाई मळयात गेली होती. शन जाई िाळेत गेली होती. परांतु 

बाबा पाटील सोप्यातून उठला नव्हता. त्यामुळे सुलभा अस्वस्थ झाली होती. कारण ती उद्याच कोल्हापूरला 
जाणार होती आशण जाण्यापूवी शतला आनांदाची भेट घ्यायची होती. 
 

परांतु काहीच इलाज नव्हता. ती बाबा पाटील बाहेर जायची वाट पाहत होती. 
 

परांतु थोड्याच वळेानां भाऊ रामोिी पांजी वर धरून पळत आला. म्हणाला, “पाटील, रानात 
मुडद्याांचा खच लागलाय आशण शनवाांत बसलाय! चला...” 
 

“अरां पर काय झालां  ते सरळ साांग.” पाटील गुरकला. 
 

“अवां शिवारात सारांच वाकडां झालां य शन सरळ कसां साांग?ू” भाऊ रामोिी म्हणाला, “चला, 
नाईकडां शन ठोमरां कटून मरू लागल्याती. माझ्यासमोर दोन मुडदां पडलां  व्हतां.” 

 
“अरां पर किासाठी?” पाटील उठला. 

 
“बाांधावरच्या एका झाडासाठी!” भाऊ रामोिी बोलला, “चला बरां...” 
 
“बरां चल...” डोकीवर पागुटां ठेवनू सुलभाला हाक मारून म्हणाला, “सुलभा, मी रानात जाऊन 

येतो.” आशण तो भाऊ रामोिीमागनू ढेंगा टाकीत चालू लागला. 
 
बाबा पाटील जाताच सुलभानां सुटकेचा शनःश्वास टाकला. दाराला कडी लावली आशण ती 

आनांदच्या घरात गेली. 
 

सुलभा समोर येताच आनांद हसला. पण ती उगीचच चमकली. म्हणाली, “कालचा तो शवपरीत 
प्रकार तुला समजलाच असेल. आईचा अपमान झाला त्याबद्दल मला िार वाईट वाटले. परांतु त्यासाठी तू 
मला दोषी ठरव ूनको.” 
 

असां म्हणत ती पुढे गेली शन त्याच्या हृदयाला शबलगली शन टाचा उांच करून त्याच्या कानात 
म्हणाली, “पुन्हा जन्म घेता आला असता तर मी अनेक जन्म तुझ्यावर प्रीत केली असती.” पुन्हा ती थाांबली 
– भावनावि झाली शन धुांद होऊन पुन्हा म्हणाली, “उमज पडताच मी तुला आपले सववस्व अपवण केले आहे. 
माझ्या या देहावरील मालकी हक्क मी बहाल केला आहे, हे तू शवसरू नकोस. जर मला आधीच मरण आले 
तर माझा आत्मा तुझ्याभोवती शिरत राहील आशण तू ज्या मागानां जािील त्या मागानां तुझ्या मागोमाग येईल 
शन मी शजवांत असले तरी मी तुझ्याच मागानां येणार याबद्दल खात्री असू दे!” 



 
“सुलभा, तू मला साांगत होतीस वाट पाहा – परांतु आता तू स्वतःच धीर सोडीत आहेस!” आनांद 

बोलला. 
 

“नाही रे राजा.” सुलभा म्हणाली, “मी उद्या कोल्हापूरला जात आहे. तुला बांगलोरचां पत्र आलां  की 
तू कोल्हापूरला येिील?” 
 

“येईन.” तो उत्तरला. 
 

“नक्की?” 
 

“नक्की.” 
 

“पाहा हां – मी वाट पाहीन.” 
 

“शवश्वास ठेव माझ्यावर.” 
 

“पुष्ट्कळ ठेवला आहे, पण...” 
 

“पण काय?” 
 

“आता माझाच माझ्यावर शवश्वास नाही...?” 
 

“मग?” 
 

“मग काय? कोल्हापूरला भेट–” 
 

“भेटेन...” 
 

आशण मग ती सुांदर सुलभा िाांत झाली. घर िाांत झाले. वातावरण िाांत झालां . नांतर ती दार 
उघडून अांगावरील वस्त्र सरळ सावरून घराबाहेर पडली. तेव्हा शतच्या गालावर चाांदणां िुललां  होतां. 
 

दुसऱ्या शदविी सुलभा कोल्हापूरला गेली. 
 
 

३ 
 
सुलभाला कोल्हापूरला जाऊन चार शदवस झाले होते. आज नक्कीच शतचे पत्र येणार... आशण नोकरीसाठी 
जे अजव केले आहेत त्यापैकी एकदोन तरी उत्तरां येतील असा शवचार करीत आनांद पोस्टात गेला. गावचे 



पोस्ट ऑिीस म्हणजे िाळामास्तराचे घर आशण आपल्या घरी बसूनच मास्तर िाळा शन पोस्ट अिी दोन 
खाती साांभाळीत होते. 
 

आनांदला पाहताच मास्तराांनी दोन पत्रां त्याच्या हातात शदली. ती पाहून आनांदला आनांद झाला. 
त्या दोन पत्राांपैकी एक पत्र बांगलोरचां–” लष्ट्करी कचेरीचां होतां; शन दुसरां पत्र सुलभाचां होतां... आनांदनां ती 
दोन्ही पत्रां शतथचां वाचली. 
 

बांगलोर लष्ट्करी कचेरीनां शलशहलां  होतां की, पत्र शमळताच बांगलोर लष्ट्करी कचेरीवर हजर व्हा–” 
 

आशण सुलभानां शलशहलां  होतां – 
 

नप्रय आिंद यासं– 
 

र्ी आज इथ ंआले, पण इथ ंर्ि लागत िाही. हृदयाची हुरहूर सारखी वाढत आहे नि एकटेपणाची 
जाणीव होत आहे. आपला जीव आपल्याबरोबर िसूि तो कुठेतरी दुसरीकडं गंुगला आहे अस ंवाटतं. तू 
नदसावास यासाठी र्ाझे डोळे तडफडत आहेत आनण र्ि तुझ्याचसाठी तळर्ळत आहे. तुझ्या र्िाची र्ला 
कल्पिा आहे. तू र्ाझ्या पत्राची वाट पाहत असशील याची र्ला पूणम कल्पिा आहे. बगंलोरचे पत्र आले की 
िीघ, नि जाता जाता र्ला िेटूि पुढं जा. र्ी तुझी वाट पाहत आहे. पत्राचे उत्तर पाठव नि ये –लवकर ये. 
 
  जन्द्र्ोजन्द्र्ी तुझी 
  सुलिा 
 

दोन्ही पत्राांच्या घड्या करून आनांदनां शखिात कोंबल्या शन तो गांभीर झाला. त्याला बांगलोर शदसू 
लागले. त्याच्या डोळयाांपुढां हजारो बांदुका तळपू लागल्या – हजारो सांशगनी लखलखू लागल्या – शन त्या 
डोळयात घेऊन तो उठला. 
 

तोच बाबा पाटील आला. त्यानां आता कोट घातला होता. डोकीला केिरी पटका बाांधला होता. तो 
दारातच थाांबनू म्हणाला, “मास्तर, आमचां काय आहे का? –” 
 

“का ऽ ही नाही!” मास्तर हाताचां कुडबुडां वाजवीत म्हणाला, “पाटील ऽ आज किावर?” 
 

“एका गावाला जाऊन येतो –” असां म्हणून बाबा पाटील डुलत डुलत पुढां गेला. आशण आनांद घरी 
जाऊन बांगलोरला जायची तयारी करू लागला. आवश्यक त्या सामानाची बाांधाबाांध केली शन उद्याची वाट 
पाहू लागला. 
 

शदवस मावळतीकडे वळला. रानात गेलेली माणसां गावात आली आशण ‘उद्या आनांद बांगलोरला 
जाणार, त्याला लष्ट्करात बोलावणां आलां  आहे–’ अिी बातमी सवव गावकऱ्याांच्या कानावर गेली शन मग 
माणसाांनी कृष्ट्णाबाईचा सोपा भरला. तरुण पोरां येऊन आनांदला शनरोप देऊन जात होती. शन म्हातारी 



माणसां येऊन आनांदला िहाणपणाच्या गोष्टी साांगत बसली होती शन त्यात गण ूचौगुल्याला भलताच आनांद 
झाला होता. तो आवाज चढवनू बोलत होता. तो जुन्या आठवणी साांगत होता. 
 

परांतु कृष्ट्णाबाईांचा चेहरा उतरला होता. शतला दादासाहेबाांची आठवण झाली होती शन त्या 
आठवणीनां शतच्या काळजात कळ उठली होती. पण ती कळ कुणाला कळू नये याची कृष्ट्णाबाई काळजी घेत 
होती. ती धडपडत होती. माझा आनांद परदेिी होणार – त्याला गरम जेवण आता शमळणार नाही – म्हणून 
ती आज पुरणपोळीचां जेवण करीत होती. आनांदचे वडील दादासाहेब रजेवर येऊन परत जातेवळेी ती 
असाच पुरणपोळीचा स्वैंयपाक करायची शन आता शतला ती आठवण झाली होती. त्यावळेीही अिी गावातील 
माणसां येत असत. शन सोप्यात बसत. 
 

आशण आज शकत्येक शदवसानां आनांद लष्ट्करात जात आहे समजताच पुन्हा गावातील लोक 
जमलेले पाहून मी मनातल्या मनात देवाला आळवीत होती, “देवा, माझ्या आनांदला आयुष्ट्य दे! जसां बापाचां 
झालां  तसां मुलाचां होऊ देऊ नको!” 
 

याच वळेी गण ू चौगलूा म्हणाला, “आनांदराव डरायचां न्हाय. सुभेदार दादासाहेब म्हटलां  की 
मोठमोठी सायबां टरकत व्हती. बहाद्दर लढत लढत गेला. तसां नाव कर –” 
 

चौगुल्याांचे ते िब्द कानी पडताच कृष्ट्णाबाईांच्या हृदयात कालवाकालव झाली. शतनां गरवकन वळून 
चौगुल्याकडां पाशहलां . – पण ती काहीच बोलली नाही. 
 

आशण पुन्हा चौगुला म्हणाला, “आशण एक काम कर. तुझ्या वशिल्यानां गावातली सारी उांडगी पोरां 
घाल लष्ट्करात – म्हांजी त्येंची टकुरी जाग्यावर येतील. म्हांजी काहीतरी चाांगलां  काम करतील–” 
 

आनांद ऐकत होता; पण त्याचे लक्ष बांगलोरवर कें शद्रत झाले होते. 
 

शदवलेागणी झाली. शतरपा चांद्र शक्षशतजाची चढण चढू लागला. त्याच्या प्रकािानां सारी धरणी 
उजाळली. वातावरणात आल्हाद भरला. पोरां चेकाळून गल्लीबोळानां खेळू लागली. 
 

आशण सकाळी गेलेला बाबा पाटील सुलभाला घेऊन आला. दारात गाडी थाांबली शन सुलभा घरात 
गेली. शतला पाहून िवेांताबाई आियाने थक्क झाली. ती सुलभाचे दोन्ही दांड धरून म्हणाली, “सुलभा, हे ग 
काय! तू किी आलीस?” 
 

“म्हणजे तुला काहीच माहीत नाही आई?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“मला काहीच माहीत नाही सुला-” िवेांताबाई उत्तरली. 
 

सुलभा म्हणाली, “मग आई िार मोठां आियव आहे हे. मला आबानां आणलां  आहे -” 
 

“किासाठी –?” िवेांतानां शवचारलां . 



 
“मला माहीत नाही.” 
 
“तुला काय साांशगतलां ?” 
 
“काहीच नाही. घरी चल – एवढांच!” 
 
“आशण मग?” 
 
“मग काय! मी शनघाले.” 
 
“नवल आहे!” 
 
“आई–” 

 
“काय?” 
 
“कोल्हापूरला जातो असां तुला आबानां साांशगतलां  नाही?” सुलभानां शवचारले. 

 
“मुळीच नाही–” िवेांताबाई म्हणाली. 

 
“आशण दादा गाडी घेऊन कासेगावला आला तेही तुला माहीत नाही?” सुलभा बोलली. 

 
“सुलभा, अग िप्पथ मला काऽही माहीत नाही.” िवेांतानां गळयावर हात ठेवला. 

 
“आई, मग यात आियव नसून काही तरी कपट आहे.” सुलभा गांभीर झाली. 
 
“कपट करायला ते का कुणी वैरी आहेत?” िवेांताबाई बोलली. 

 
“मग हा काय प्रकार आहे?” सुलभा सांतापली. 

 
“काहीही असू दे - काऽही बोलू नको.” िवेांता म्हणाली. 

 
“म्हणजे याचा अथव काय?” सुलभा म्हणाली, “नाही आई, तू आजच शवचार आशण आताच शवचार 

–” 
 

“ठीक आहे, शवचारते–” असां म्हणून िवेांता सोप्यात गेली. पण शतथां बाबा पाटील नव्हता. तो 
आशण काशिनाथ गाडी घेऊन मळयात गेला होता, िवेांता परत घरात जाऊन शवचारमग्न बसली आशण 



सुलभा हातपाय धुऊन आली. एकाएकी आठवण होऊन िवेांताबाई म्हणाली, “उद्याच आनांद बांगलोरला 
जाणार आहे.” 
 

“म्हणजे त्याला बोलावणां आलां?” सुलभानां हषवभशरत होऊन शवचारले. 
 

“होय शन तो उद्याच जाणार आहे.” िवेांताबाई म्हणाली. सकाळपासून गावातील लोक येऊन 
त्याला भेटून जात आहेत.” 
 

“अय्या! आता आनांद जाणार?” सुलभा म्हणाली. 
 

“आई, तो सकाळी लवकर जाईल शन माझी भेट होणार नाही. मी त्याला भेटून येऊ? अग, तो 
पुन्हा कधी भेटेल कोण जाणे!” 
 

“अग मग जा की! तुला कुणी नको म्हटलां  आहे. जा –” िवेांताबाई बोलली आशण सुलभा हसत 
पळाली शन कृष्ट्णाबाईच्या सोप्यात जाऊन शतनां हाक मारली, “आनांद ऽ ऽ” 
 

“कोण सुलभा!” आनांद धावत सोप्यात गेला. शतनें गप्पकन त्याचे दोन्ही दांड धरले आशण त्याच्या 
छातीवर मस्तक ठेवनू ती म्हणाली, 
 

“होय आनांद, मी सुलभाच आहे. मी आले आशण तू जाणार आनांद?” ती त्याच्या छातीवर मस्तक 
ठेवनू रडू लागली. आता आपल्या कां ठातून हांबरडा बाहेर पडेल अिी भीती वाटून ती मागां सरकली शन 
पदराचा बोळा तोंडात धरून ती हुांदके देऊ लागली. 
 

“सुलभा, काय झालां?” आनांदनां शतला जवळ घेऊन शतचे डोळे पुसले. 
 
“अजून काही झालां  नाही. आई कुठां आहे?” सुलभा बोलली. 
 
“आई स्वैंपाकघरात–” आनांद उत्तरला. 
 
“मग चल – आपण तुझ्या खोलीत बसू या!” ती म्हणाली आशण ती दोघां घरात जाऊन आनांदच्या 

खोलीत बसली. आनांदनां कां शदलाची वात उांच करून प्रकाि वाढवला. शन शवचारलां , “तू किी आलीस?” 
 

“मला आणलां  आनांद.” 
 

“किासाठी–?” 
 

“ते मला माहीत नाही. ते एक गुशपत आहे.” सुलभा हुांदके देत म्हणाली, “आशण ते गुशपत िक्त 
वशडलाांना ठाऊक आहे. चल म्हणताच मी कैद्याप्रमाणे आले आहे.” 
 



आनांद गप्प झाला. सुलभाला किासाठी आणलां  आहे शन पुढां शतचां काय करायचा त्याांचा शवचार 
आहे या शवचारानां त्याच्या डोक्यात काहूर उठलां . 
 

“आनांद, तू सकाळी बांगलोरला जाणार?” शतने शवचारलां . 
 
“होय–” आनांद म्हणाला, “सुलभा, इकडे जे काही घडेल ते मला कळविील?” 
 
“कळवीन–” शतनां डोळयाला पदर लावला. 

 
“सुलभा–” 
 
“काय?” 
 
“तू खुळी आहेस –” 
 
“किी–?” 

 
“अग, माहेरी आलेल्या मुली हसतात आशण तू रडतेस!” आनांद म्हणाला, सुलभा हसली शन 

म्हणाली, 
 
“आनांद, तू कधी भेटणार पुन्हा?” 
 
“सुलभा, मी नोकरीवर जात आहे.” आनांद म्हणाला. 
 
“मी तुला िार लौकर भेटेन–” 

 
कृष्ट्णाबाई आनांदाच्या खोलीत चौकटीत आली शन सुलभाला पाहून चशकत झाली. पण ती काहीच 

बोलली नाही. तिीच परत जाऊन पुन्हा येऊन म्हणाली, “चला ताटां वाढली आहेत.” 
 

सुलभा गडबडीनां उठून घरी शनघाली. पण कृष्ट्णाबाईनां शतला ओढून पाठीिी धरली शन शतच्या 
कपाळाचा मुका घेऊन म्हणाली, “कुठां शनघालीस? तुला काय वाटलां  मी तुझ्यावर रागावले आहे? खुळी ग 
माझी बाई! तुझ्या वशडलाांनी माझा अपमान केला म्हणून मी तुला दोष देणार नाही. चल–” 
 

सुलभा घरात गेली आशण वाढलेली दोन ताटां पाहून शतला भडभडून आले. ती िाांतपणे जेव ू
लागली. परांतु कृष्ट्णाबाईांनी वाढलेलां  दही पाहून ती हसू लागली. तेव्हा आनांदनां शवचारलां , “सुलभा, का 
हसतेस?” 
 

“काही नाही! मला एक जुनी आठवण झाली.” सुलभा हसत म्हणाली, “तू एकदा सोप्यात दही 
खात होतास तेव्हा िारच जेवले आशण–” 



 
“आशण मग टमकी िुटेल की असां म्हणून मी तुझां पोट दाबलां  ना?” 
 
आशण ती दोघां मोठ्यानां हसली. 
 
सुलभा जेवनू शनघाली तेव्हा आनांदही शतच्याबरोबर सोप्यात आला. सोप्यात अांधार होता. सोप्यात 

सुलभा थाांबली. शतनां कृष्ट्णाबाईांचा कानोसा घेतला. आशण गपकन आनांदला शबलगली. त्याचे एक दीघव 
चुांबन घेऊन म्हणाली, 

 
“हे िवेटचां. आता याचीही आठवण ठेव. कोण जाणे कधी भेटणार तू. जाते मी–” आशण ती 

वाऱ्यासारखी शनघून गेली. 
 

सकाळीच आनांद बांगलोरला शनघाला होता. गावातील पुष्ट्कळ लोक त्याच्याबरोबर चार पावलां  
शनघाले होते. पोराबाळाांनी त्याच्याभोवती गदी केली होती. 
 

सुलभा सोप्यात उभी होती. बाजूला बाबा पाटील शनवाांत बसला होता. िवेांताबाई आनांदिी बोलून 
आली होती. पण बाबा पाटील जागचा उठला नव्हता. आनांद सुलभाच्या दारापुढां येऊन शनघाला. तिी 
सुलभा पुढां गेली आशण आडवी उभी राहून म्हणाली, 

 
“आनांद शनघालास?” 

 
“होय–” तो शखन्न सुरात उद् गारला. 

 
“जा, पत्र पाठव–” एवढां बोलून ती परत सोप्यात जाऊन उभी राशहली आशण डोळयाची पापणी न 

हलवता त्याची पाठमोरी आकृती पाहू लागली. न कळत शतचे डोळे भरले. शतच्या डोळयापढेु एक पडदा 
शनमाण झाला. शतची नजर कोंडली गेली. अश्रू पुसायचां शतला भान नव्हते. आनांदची ती आकृती शतच्या 
आसवात बुडाली. 
 

आशण सुलभानां जेव्हा डोळे पुसले तेव्हा आनांद दूर गेला होता. तो शदसत नव्हता शन कृष्ट्णाबाई 
एकटीच डोळे पुसत परत येत होती. 
 
 

सुलभाला घरी येऊन आज पांधरा शदवस झाले होते. त्या पांधरा शदवसात शतची मनःस्स्थती अत्यांत 
नाजूक झाली होती. िािीचा हुकूम झालेल्या कैद्याप्रामाणे शदवस काढीत होती. शतच्या जीवनात एक दारुण 
सांघषव शनमाण झाला होता शन शतच्यापढुां गडद अांधार दाटला होता! शन शतच्या त्या तेजस्वी सुांदर डोळयाांत 
कसल्या तरी भीतीचा भाव भरला होता. लपजऱ्यात कोंडलेल्या पाखरासारखी शतची अवस्था झाली होती. 
मला का आणले आहे हा शवचार शतचां काळीज पोखरीत होता आशण तो एकच शवचार करीत ती तासनतास 
बसत होती. कुणी जवळ आले तर ती शवषण्णपणे हसत होती. ते हास्य शतच्या गालावर चरिडून लगेच 
मावळत होते. या जगात आपलां  कुणी नाही. आपणाला कुणाचा आधार नाही असां शतला वाटत होतां. 



 
आनांदची आठवण झाली की, ती ज्या शदिनेे गेला त्या शदिलेा नजर टाकून दूर दूर पाहत होती. 

मग ती बोटावर शदवस मोजून म्हणत होती, खरां आहे! काळ हा सवविस्क्तमान आहे! 
 

शतला आनांदचां एक पत्र आलां  होतां. त्या पत्रात त्यानां शलशहलां  होतां, 
 

नप्रय सुलिा, 
 

र्ी सुखरूप पोहोचलो नि खुशाल आहे. सचता करू िको. र्ला तुझा क्षणिरही नवसर पडत िाही. 
परंतु तू कशी आहेस याची काळजी वाटते. तू कोल्हापूरला कधी जाणार? का जाणार िाहीस ते कळव. 
आनण जर गेलीस तर कोल्हापुरातूि पत्र पाठव. आईला र्ाझा िर्स्कार सागं. 
 
  तुझा 
  आिंद 
 

या पत्राची आठवण होताच ती अस्वस्थ होत होती शन मनात म्हणत होती, राजा, माझी आठवण 
तुला होताना तुला माझा शवसर कधी पडणारच नाही हे सवव खरां आहे; पण माझ्या जीवनातील आनांद, 
आनांद – चांद्राप्रमाणेच हळूहळू मावळत आहे. त्याला मी काय करू? मलाही तुझा शवसर पडत नाही शन 
कधीच पडणार नाही. 
 

त्या दरम्यान बाबा पाटलाच्या पायाांना शवश्राांती नव्हती. तो दोनदोन शदवस कुठांतरी जात होता 
आशण परत आला तरी कुणािी बोलत नव्हता. त्याची ती धडपड शन धावपळ पाहून हा नक्कीच काहीतरी 
उपद्धव्याप करीत आहे अिी सुलभा शन िवेांता याांची खात्री झाली होती. 
 

िवेांताबाई तर मनात कढत होती. सुलभाला किासाठी आणली आहे. शन तुम्ही शतचां काय करणार 
आहात असां शवचारण्यासाठी ती टपली होती. परांतु बाबा पाटील सांधीच सापडू देत नव्हता. एक तर तो 
उशिरा येत होता आशण तरीही उगीचच आरडाओरडा करीत होता. 
 

सुलभा एकटीच शवचार करीत जोत्यावर बसली होती. कधी सूयव मावळला आशण कधी कडुसां पडलां  
हे शतला मुळीच समजलां  नाही. उशिरानां िवेांताबाई बाहेर येऊन म्हणाली, 
 

“सुलभा, अांधार झाला; घरात चल की! हे ग काय धरून आणल्यागत बसून राहतेस? 
 

“आई, कुठां तरी बसायचांच ना. घरात काय शन दारात काय?” सुलभा हळूच म्हणाली, “आई, 
मला बसून बसून कां टाळा आला आहे.” 
 

“अगां, मग शिरून यावां.” िवेांताबाई बोलली आशण सुलभा म्हणाली, 
 

“आई, शिरायला जायचां म्हणजे कुणाच्या तरी घरी जाऊन बसायचांच ना?” 



 
“चल घरात.” िवेांतानां शतला उठवली. 

 
“थाांब आई, मी कृष्ट्णाबाईकडां जाऊन येते.” असां म्हणून ती कृष्ट्णाबाईकडां गेली. कृष्ट्णाबाई 

एकटीच बसली होती. त्या प्रचांड घरात शतचां अस्स्तत्व िून्यावर गेलां  होतां... सुलभा आलेली पाहून शतला 
बरां वाटलां . म्हणाली, 
 

“सुलभा, बस.” 
 

सुलभा लभतीला टेकून बसत म्हणाली, “जेवण झालां  का?” 
 

“सुला, कसलां  जेवण! एक भाकरी करून किीतरी पोटात रेटायची.” कृष्ट्णाबाई म्हणाली, “माझा 
आनांद आता कुठां जेवत असेल आशण काय जेवत असेल कोण जाणे!” 
 

ते ऐकून सुलभाच्या जखमी काळजात कळ उठली. शतनां दादासाहेबाांच्या िोटोिजेारी लावलेल्या 
िोटोकडे पाशहलां  आशण शवचारलां , 
 

“आनांदचां पत्र आलां  का?” 
 
“होय. आजच आलां .” असां म्हणून कृष्ट्णाबाईनां आनांदचां पत्र सुलभाला शदलां  शन म्हणाली, “बघ 

वाचून.” 
 

सुलभा ते पत्र वाच ूलागली... 
 

तीथमरूप आईस, नश. सा. िर्स्कार, 
 

पत्रास कारण की र्ी इकडे खुशाल आहे. र्ाझी काळजी करू िको. र्ी इथ ंआिंदात आहे. र्ला 
लवकरच एक परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तू आपल्या प्रकृतीला जप. उगीच धावपळ करू िको. जर र्ी 
पास झालो तर र्ला लवकर घरी येता येणार िाही. 
 

आनण आई जर सुलिा घरी आली तर नतला सागं की र्ी तुला पत्र नलहायच ंरु्द्दार् टाळीत आहे. 
कारण र्ी तुला पत्र नलनहलेलं तुझ्या वनडलािंा खपणार िाही. 
 

आनण आई, सुलिा कशी आहे, नतची प्रकृती कशी आहे आनण ती कोल्हापूरला गेली का हे सारं तू ि 
नवसरता कळव. नतला र्ाझा िर्स्कार सागं. 
 
  तुझा 
  आिंद 
 



ते पत्र वाचनू सुलभा रडू लागली. शतचे ओठ थरथरू लागले शन हुांदका कां ठात आला आशण उठून 
शनघाली. तेव्हा कृष्ट्णाबाईनां शतला हात धरून खाली बसवली. नांतर त्या दोघी पुष्ट्कळ उिीर बोलत बसल्या 
आशण सुलभा शनघाली तेव्हा कृष्ट्णाबाई म्हणाली, 
 

“उद्या शिरत शिरत मळयात ये आशण आमची पेरूची बाग बघ. येिील?” 
 

“हो, येईन.” सुलभा उत्तरली. त्याचक्षणी आपण लहानपणी आनांदच्या मळयात चोरून पेरू तोडीत 
असताना आनांदनां पकडलां , ही आठवण होऊन ती मनात शखन्न झाली. ते शदवस का गेले असां शतला वाटू 
लागलां  शन त्याचाच शवचार करीत ती घरी गेली. 
 

गावात सामसूम झाली होती. शदव ेशवझले होते. कवाडां लावली होती शन माणसाांनी अांथरुणावर अांगां 
टाकली होती. 
 

बाबा पाटील जेवनू सोप्यात बसला होता. तो दात टोकरीत ढेकर देत होता. काशिनाथ मळयात 
गेला होता. जाई झोपली होती. सुलभा लभतीला पाठ लावनू बसली होती. िवेांताबाईनां अांथरूण टाकलां  
आशणच सोप्यात जाणार तोच बाबा पाटीलच घरात येऊन सुलभाच्या पुढां बसला. तिी सुलभा कावरीबावरी 
झाली. आता काय ऐकायला शमळणार या भीतीनां धडकीच भरली. पण त्याचवळेी िवेांताबाई येऊन 
सुलभाजवळ बसली. त्यामुळे शतला धीर आला. 
 

बाबा पाटील म्हणाला, “सुलभा, मी तुला घरी का आणली आहे ते ऐक... आता आम्हाला शिक्षण 
पुरां झालां . कारण आता मी तुझां लग्न करणार आहे.” 
 

‘मी तुझां लग्न करणार आहे’ या िब्दाांनी सुलभाच्या काळजाला आग लावली. ती कावरीबावरी 
होऊन पाहू लागली. िवेताांच्या तोंडाकडे शतनां पाशहलां  शन मग बाबा पाटलाकडे वळून म्हणाली, 
 

“तुम्ही पांधराच शदवसाांपूवी म्हणालात की, आमची मुलगी शिकणार आहे शन आता म्हणता मी तुझां 
लग्न करणार आहे. हा काय प्रकार आहे! आशण मी म्हणते, माझ्या लग्नाची एवढी घाई का?” 
 

“ते तुला समजणार नाही.” पाटील म्हणाला, “मुलीच्या लग्नाची घाई का करावी लागते ते िक्त 
मुलीच्या आई-बापालाच समजते.” 
 

सुलभाच्या तोंडाला कोरड पडली. डोकां  बशधर झालां . 
 

िवेांताबाई ऐकत होती. “मला अजून शिकायचां आहे.” सुलभा कसांतरी बोलली. 
 

“मुलाांचां शिक्षण त्याांच्या मजीवर अवलां बनू नसतां, ते त्याांच्या आई-वशडलाांच्या हाती असतां.” बाबा 
पाटील िाांतपणे पण दाहक सुरात म्हणाला...“तू लग्नाला तयार आहेस की नाही याचांच उत्तर मला हवां 
आहे.” 
 



सुलभा भयभीत झाली. शतला बाबा पाटील कृताांत काळाप्रमाणे भासू लागला. ती आईकडे सरकली 
शन मोठ्यानां ओरडली, 
 

“आ ऽ ई, मी काय उत्तर देऊ ऽ?” 
 

िवेांता सांतापली होती. म्हणाली, “हे तुम्ही काय आरांभलां  आहे? आधी म्हणालात माझी लेक 
शिकणार. मग शतला कोल्हापूरला पाठवली. नांतर लगेच जाऊन शतला आणली शन मग घरातील कुणाला न 
कळू देता धावपळ केली आशण आता म्हणता मी तुझां लग्न करणार आहे. हे नाटक का केलेत?” 
 

“डोकां  िाांत ठेव!” पाटील डोळे वटारून म्हणाला, “अचानक स्थळ चालून आले आहे. नवरा 
शिकलेला आहे. तो सरकारी नोकर आहे. त्याला मोठा पगार आहे आशण स्पष्ट साांगतो, हे स्थळ तुझ्या 
भावाने आणले आहे शन ते मला पसांत आहे.” 
 

“परांतु ते सवव मला पसांत आहे की नाही याचा तुम्ही शवचार केला आहे का?” सुलभा आवाज 
चढवनू म्हणाली, “ज्याचां तोंड मी जन्मात कधी पाशहलां  नाही त्याच्यािी लग्न किी करू?” 
 

“नवरा हा मुलीनां पाशहलाच पाशहजे असां तुला कुणी साांशगतलां ?” बाबा पाटील भवुया चढवनू 
म्हणाला, “आम्ही जे करू ते वाईट करू असां तुला का वाटतां आशण तुझ्या या आईनां लग्नापूवी मला कधी 
पाशहलां  होतां? शवचार शतला.” 
 

सुलभा गोंधळली. पण िवेांता मध्येच म्हणाली, “मग हा आनांद वाईट होता का? माझी लेक माझ्या 
नजरेच्या सावलीत नाांदली असती. पण तो तुम्हाला पसांत पडला नाही. म्हणे वळचणीचा साप आशण िजेारी 
पाव्हणा नसावा. मग हा दूरचा नाग कसा परवडला?” 
 

“सुलभाच्या आई, दळलेलां  दळण पुन्हा दळू नका ... मला तो आनांद पसांत नाही आशण हा जो मी 
पसांत केला आहे तोच मुलगा माझा जावई होईल हे लक्षात ठेवा. ही काळया दगडावरची रेघ आहे.” पाटील 
िब्दाऐवजी शनखारे उधळीत म्हणाला, “आशण हे लग्न जर झालां  नाही तर मुलगी जगेल नाहीतर मी जगेन 
शन लग्न झालां  तर मग दोघाांनाही जगता येईल.” 
 

“म्हणजे तुम्ही मुलीचा खून करणार आहात की काय...?” िवेांतानां शवचारलां . 
 

“आडवां आलेलां  मूल कापून काढतात!” पाटील बोलला आशण सुलभा म्हणाली, 
 

“जर तुम्हाला असांच करायचां होतां, मला जनावराप्रमाणे शवकायचां होतां, तर मग मला वाढवलां  
किाला शन शिकवलां  किाला? लहानपणीच नाही गाडायचां?” असां म्हणून शतनां आपलां  तोंड बडवनू घेतलां . 
सुलभाचा तो सांताप लक्षात येताच पाटलाचा आवाज खाली आला. पण त्यातील धग कायम होती. तो 
म्हणाला, 
 



“हे लग्न तुझ्या मामानां शन मी ठरवलां  आहे. आमचा िब्द वाया जाणार नाही. तरी तू थोराच्या 
लेकीसारखां वतवन कर आशण िेंबडासाठी नाक कापून टाकणाऱ्याांची आमची औलाद आहे हे लक्षात ठेव.” 
 

“तुम्ही काहीही करा. पण मला शवचार करावाच लागेल.” सुलभा कडाडली, “आशण मी शवचार 
करूनच उत्तर देईन.” 
 

“आम्ही सवव शवचार केला आहे.” बाबा पाटील म्हणाला, “आता िक्त तू बोहल्यावर चढायचाच 
शवचार कर!” 
 

“ते मी पाहते. मी बोहलां  चढायचां की सरणावर चढायचां याचाच शवचार करीन...” सुलभा बोलली 
आशण ते ऐकून िवेांताबाई मोठ्यानां रडायला लागली. शतनां रडत रडत शवचारले, “हा नवरदेव कोणत्या 
गावचा तुम्हाला सापडला?” 
 

“दूर शतकडां शिखरापूर.” पाटील उत्तरला. 
 

“मग हे सारां मला का कळू शदलां  नाही?” िवेांताबाईनां शवचारलां . 
 

“ते तू आपल्या भावालाच शवचार.” बाबा पाटील खेकसून म्हणाला, “तुला आधी कळलां  असतां तर 
काय झालां  असतां?” 
 

“मी स्वतः जाऊन नवरदेवाला पाशहला असता.” िवेांताबाई म्हणाली. 
 

“असां बोलून आपल्या लेकीचां भडकलेलां  डोकां  अशधक भडकव ूनको!” पाटील बोलला. 
 

“पण या लेकीवर माझाही हक्क आहे.” िवेांताबाई म्हणाली, “आई-बापानांच मुलीच्या लग्नाचा 
शवचार करायचा असतो, तर मग मी आई होते की नाही? आशण मला का शवचारलां  नाही?” 
 

“त्याचां कारण मी लग्नानांतर तुला साांगेन.” पाटील बोलला. 
 

सुलभा काहीच बोलत नव्हती. ती आईच्या कुिीत तोंड खुपसून हुांदके देत होती शन ऐकत होती. 
शतला ती लग्नाची कल्पनाच सहन होत नव्हती. जर हे लग्न झाले तर आनांद काय म्हणेल हा शवचार शतच्या 
मस्तकात उठताच शतने टाहो िोडला. 
 

बाबा पाटील सुलभाला म्हणाला, “उगीच ओरडू नको, तू लग्न करणार की नाही एवढांच मला 
साांग आशण पुढां काय होईल तेही ऐकून घे. जर हे लग्न झालां  नाही तर मी तुला घराबाहेर काढून मी, तुझी 
आई, जाई, काशिनाथ आशण स्वतः आम्ही चार माणसां कोंडून मी स्वतःच या वाड्याला आतून आग लावणार 
आहे. मग तू कुठेही कुणािीही लग्न करून सुखाचा सांसार कर. खुिाल कुठांही नाांद.” 
 



सुलभाची जीभ कोरडी पडली. ती मोठ्यानां रडू लागली. िवेांताबाईनां आक्रोि माांडला. रडण्यानां 
घर भरलां , पाटील उठला. मागे-पुढे पाय ठेवनू म्हणाला, 
 

“उद्याच तुझा साखरपुडा आहे. नवरामुलगाही येणार आहे. पाव्हणे येणार आहेत. तेव्हा तू रडायचां 
नाही. हसत हसत साखरपडुा झाला पाशहजे. माझी लेक धुतल्या ताांदळासारखी स्वच्छ आहे असांच सवांना 
वाटलां  पाशहजे. म्हणून तू तसांच वतवन कर. नाहीतर परवाच लोक म्हणतील, याच जागी बाबा पाटलाचा 
वाडा होता. हे लक्षात असू दे.” 
 

आशण मग पाटील सोप्यात अांथरुणाकडे शनघाला तेव्हा त्याच्या पाठीवर िवेांताबाईचे िब्द धडकले, 
“माझ्या मुलीचां वाईट झालां  तर मी पायरीवर टक्कर देऊन प्राण देईन.” 
 

परांतु पाटील काही बोलला नाही. त्यानां आपले डोळे घट्ट शमटून घेतले शन त्याला सुलभाचां बोलणां 
आठवलां . शतनां उत्तर शदलां  होतां, ‘बोहलां  चढायचां की सरणावर चढायचां याचा शवचार करूनच मी उत्तर 
देईन.’ तो चटकन उठला शन हळूच परसदारी जाऊन बाहेरून कुलूप लावनू परत येऊन अांथरुणावर 
पडला. 
 

सुलभा आशण आनांद याांचां लग्न होऊ द्यायचां नाही, हा आपला शनधार बाबा पाटलानां खरा करीत 
आणला होता. त्याला सुभेदार दादासाहेबाांवर जन्मभर मात करता आली नव्हती, म्हणून त्यानां आनांदवर 
सूड घेतला होता. वैरी मरतात-त्याांची हाडां कुजतात-पण वैर कधीच मरत नाही, हे बाबा पाटलाला 
आपल्या कृतीनां शसद्ध करायचां होतां. 
 

पण... 
 
 

४ 
 
रात्र भयभीत होऊन पळत होती. शतच्या मागां प्रकाि धावत होता. अांधार मी म्हणत होता. त्या भेसूर 
रात्रीच्या टाचेखाली सारी धरणी रगडली जात होती. सवव चराचर शनपशचत पडले होते. कुठांही हूां की चूां होत 
नव्हते. पण रातशकडे आपल्या सहस्त्र कां ठाने शचरचीर करीत होते. कुठांतरी मध्येच एखादां घुबड घूत्कार 
करीत होतां शन मग ती काळरात्र थरथरत होती. बाबा पाटलाचा वाडा अांधारात उभा होता शन त्या वाड्यात 
सवव काही गतप्राण झाले होते. बाबा पाटील सोप्यात पडला होता. पण तो जागाच होता. तो उद्याची वाट 
पाहत होता. त्याला उद्याची शनकड लागली होती. 
 

सुलभा अांधारात शनिय पडून होती. ती गडद अांधारात डोळे िाडून पाहत होती. शन आज चमत्कार 
झाला होता. अांधारात शदसत नव्हतां. पण आज शतला आपल्या जीवनात काय काय घडलां  आशण पुढां काय 
काय घडणार याचां शचत्र स्पष्ट शदसत होतां. ती रडत होती. शतच्या डोळयाांतून अश्रूच्या धारा वहात होत्या शन 
त्याांनी शतचे कान भरून नांतर शतची उिी शभजत होती. ती सरळ आढ्याकडे पाहत होती. शतचे स्वतांत्र जीवन 
सकाळीच सांपणार होतां. शतचां पे्रम, शतची आिा, शतचे सुख शन त्या सुखाशवषयी शतनां केलेल्या कल्पना या 
साऱ्याांना उद्या सूयोदय होताच मूठमाती शमळणार होती. म्हणून शतचा आत्मा धडधडून पेटत होता. 



 
शतने तरुणपणाच्या धुांदीत आनांदवर अपार पे्रम केले होते. परांतु सकाळी ते शनष्ट्िळ होणार होते. 

अगदी कापराच्या वडीप्रमाणे भरवकन पेटून नाहीसे होणार होते. 
 

ती शवसरली होती की दवणा वाळून गेला तरी दरवळतो. तो आपला सुगांध सोडत नसतो. तद्वत 
आपली प्रीत सदा सववदा दरवळत राहणार आहे, याचा शतला पशरस्स्थतीनां शवसर पडला होता. ती आठवत 
होती, काय तर आनांदचां पे्रम, त्या भेटी, ती वचने, आशण ते शदवस-सुांदर शदवस! ती मनात म्हणत होती, 
आता ते शदवस पुन्हा उगवणार नाहीत, ते पे्रम मला पुन्हा शमळणार नाही. आनांद कधीच शदसणार नाही. 
वचनभांग केला म्हणून या जन्मात माझे तोंड पाहणार नाही. 
 

सकाळी लोक जमणार आहेत आशण ते माझ्या सववस्वाची साखरपुड्याच्या समारांभात शवशधपूववक 
राखराांगोळी करणार आहे आशण ती जमणारी माणसां माझ्या हृदयाला अग्नी देऊन स्वतःच्या जीवनाचे 
साथवक मानणार आहेत आशण स्वतःला धन्य समजणार! 
 

शतचा शनःश्वास कोंडला होता. शतचे ओठ बोलत होते. उद्या मी परक्याची होणार शन माझे पे्रम 
मातीला शमळणार. मी ज्याला बालपणीच आपला देह अपवण केला, आपली मालकी बहाल केली, तो परका 
ठरणार शन ज्याला मी कधीच पाशहला नाही तो माझ्या देहाचा मालक होऊन माझ्यावर आपला मालकी हक्क 
साांगणार! केवढी ही माझी कू्रर शवटांबना!... 
 

नाही-मला हे सहन होणार नाही! मला बोहलां  चढायचां नाही-मी सरणावरच चढणार, असां म्हणून 
ती उठली. हळूच परसदारी गेली. शतच्या डोळयाांपुढां आनांदची शवहीर शदसू लागली. शतनां दाराला हात 
लावला. पण दाराला टाळा होता. शतची शनरािा झाली. ती पुन्हा येऊन अांथरुणावर पडली. शतने डोळे 
शमटले. 
 

आशण एकाएकी शतच्या बांद डोळयाांपढुां बाबा पाटलाचा वाडा धडधड पेटू लागला. त्याच्या ज्वाला 
आकािाला चाटू लागल्या. त्याांनी सारा गाव उजाळला-लोक खडबडून उठले. गावकऱ्याांनी त्या जळत्या 
वाड्याभोवती गदी केली-सववत्र हल्लकल्लोळ उसळला- 
 

“आरां, पाणी आणा!” लोक ओरडू लागले. 
 

“अरां, दरवाजा िोडा!” बाहेर गलका झाला. “बाबा पाटील शन त्याांची माणसां आतच हायती.” 
 

परांतु दरवाजा आतून बांद होता. वाडा सांपूणव आगीनां वढेला होता. धाकटी जाई जळत होती. 
काशिनाथचा जळून कोळसा झाला होता. त्याच्या जवळच िवेांताबाई प्राण सोडीत होती आशण बाबा पाटील 
शपसाट होऊन चहूकडे पळत होता. अांगावर पडणारी जळती लाकडां तो चुकवीत होता. एक तुळई जळून 
कोसळत होती. उभे खाांब धडाधडा अांग टाकीत होते. 
 

शिकस्त करूनही आग आटोक्यात आली नाही-लोक हतबल होऊन बोलू लागले, 
 



“अरां हे असां कसां झालां ! बापाने ठरवलेला नवरा लेकीला पसांत पडला न्हाय. शतनां आपल्या मनानां 
नवरा केला म्हणून पाटलानां वाडा जाळून आपून जळून गेला!” 
 

“वाईट लेका बायकाची जात–” कोण तरी बोलले. 
 

सुलभा धडपडून उठली शन ती आग अांधारात गडप झाली. ते वडेावली शन अांथरूण चाचपू लागली. 
नांतर ती पुन्हा झोपली आशण मग शतचा आत्मा ‘आनांद, आनांद, आनांद’ करून टाहो िोडू लागला. आनांद, 
पाहा माझ्याभोवती ही आग पेटली आहे आशण त्या आगीत ही तुझी लाडकी सुलभा जळून राख होत आहे. 
आनांद, तू या वळेी कुठां आहेस? मी म्हणत होते की जर पुन्हा जन्म घेता आला असता तर मी पुन्हा जन्म 
घेऊन तुझ्यावरच प्रीत केली असती. पण पाहा ना हा केवढा प्रसांग माझ्यावर गुदरला आहे! आता सकाळीच 
माझा साखरपुडा आहे शन मी मरणार आहे. परांतु माणसाचां सोंग घेऊन परत शजवांत जगणार आहे. अगदी 
माणसाप्रमाणे. आता मला मरून शजवांत राहायचां आहे आशण रडत हसायचां आहे. शकती कठीण कामशगरी 
आहे! मला काय-हे माझां दुदैव! 
 

शतची सवव गात्रां शिशथल पडली होती, पण ती शवचारचक्राबाहेर पडत नव्हती. ती म्हणत होती, 
सकाळी शवशधपूववक माझ्यावर दरोडा घातला जाणार आहे. शतनां कोरड्या ओठावरून कोरडी जीभ 
शिरवली. शतच्या काळजात लवचू डसला. ती म्हणाली, “नाही, नाही, हे मुळीच िक्य नाही. आई ऽ ऽ” शतनां 
हाक मारली. 
 

“सुलभा, काय झालां?” आईनां उठून शवचारलां . शदवा लावला. िवेांता हळूच पुढां गेली. सुलभा रडत 
पडली होती. शतची उिी शभजली होती. 
 

“सुलभा...” 
 

“आ ऽ ई ऽ ऽ” 
 

“काय झालां?” 
 

“का ऽ ही नाही आई.” 
 

“नाही कसां?” 
 

“तुला सा ऽ रां ठाऊक आहे आई.” 
 

“पण...” 
 

“मला पाणी दे!” 
 

िवेांतानां शतला पाणी शदलां . ते शपऊन सुलभानां शनःश्वास टाकला. िवेांता म्हणाली, 



 
“सुलभा, धीर सोडू नको.” 

 
“आई, रात्रीच माझा धीर मोडून पडला आहे.” 

 
“सुलभा, तू िहाणी आहेस.” 

 
“माझां ऐक आई.” 

 
“तुला माहीत होतां की नाही?” 

 
“हो... होतां.” 

 
“आशण आबाांना?” 

 
“होय, त्याांनाही.” 

 
“मग हे असां का केलां? कसला सूड घेतला?” 

 
“ते जुने वैर उकरून काढलां  तुझ्या वडलानां. तरीही मी आनांदशवषयी बोलणां काढलां  होतां.” 

 
“मग उत्तर काय शदलां?” 

 
“जे रात्री शदलां  तेच!” 

 
“मग मी काय करू?” 

 
“जे काय करायचां ते आमच्यासाठी कर.” 

 
“काय काय करू? मी स्वतः रडूही नको?” 

 
“तसां कोण म्हणतां? काळजाला कळ लागली तरच रडू येतां.” 

 
“मला काळीज आहे की नाही?” सुलभानां लभतीला धडक घेऊन शवचारले. 

 
िवेांतानां शतला शमठी मारली आशण मग त्या दोघी रडत बसल्या. 

 



त्या रडारडीतच शदवस उगवला. रात्रभर रडून लालतांबर झालेले डोळे उघडून सुलभा म्हणाली, 
“आता मला लौकर उठले पाशहजे...तयार झाले पाशहजे...कारण आता लोक जमून माझी शतरडी 
बाांधतील!” 
 

“असां बोलू नये सुलभा...” िवेांताबाई गलहवरून म्हणाली आशण शतनां कपाळावर हाणनू घेतलां . 
 

बाबा पाटील लौकर उठला होता शन तो आपल्या कामाला लागला होता. त्याची सारी भावकी 
एकवटली होती. आज पाव्हणां येणार म्हणून सुलभाच्या साखरपुड्याच्या मोठ्या जेवणाची तयारी चालली 
होती. अांगणात नुसती लगीनघाई उसळली होती. 
 

आशण सुलभाच्या साखरपडु्याची बातमी ऐकून गावातील लोकाांना आियव वाटत होतां. कारण 
सुलभाचां लग्न आनांदिीच होणार असां शकत्येकाांनी पूवीच भाकीत केलां  होतां. परांतु आज बाबा पाटलानां ते 
भाकीत उलटांच्या पालटां करून, भलतांच केलां  होतां! 
 

हाां ऽ हाां म्हणता चर खणला. डाळीचां हाांडां चढलां . कणीक लतबली जाऊ लागली. भात शिजू 
लागला. गावातील आयाबाया येऊन तापल्या तव्यावर पुरणपोळया चरचरू लागल्या. 
 

गावातली कती, कारभारी, िहाणी म्हणून घेणारी माणसां म्हणजे अांगचुकार माणसां ती उगीचच 
धावपळ करू लागली व एकमेकाांवर खेकसू लागली. आपणच िार काम करीत आहोत असां 
भासशवण्यासाठी ओरडू लागली. जो तो िजी झाला. 
 

समोरच्या सोप्यात गाद्या टाकल्या, लोड उभे केले. पानसुपारीची ताटां जागजागी ठेवली. अगदी 
समोरच नवरदेवाची बसण्याची खास व्यवस्था करण्यात आली. कारण बाहेरून येणाऱ्याला आपला जावई 
चटकन शदसावा म्हणून बाबा पाटलाने ती व्यवस्था केली होती. 
 

बाबा पाटील वाघागत शडरकी देत होता. 
 

िवेांताच्या चेहऱ्यावर शतळभर उजाळा नव्हता. परांतु आपण या लग्नाशवरुद्ध आहो असां लोकाांना 
शदसू नये, म्हणून ती काळजी घेत होती शन ती उगीचच रेंगाळत होती. सुलभा अचानक आत्महत्या करील 
अिी शतला भीती होती, म्हणनू ती सुलभावर नजर ठेवनू सावध होती. 
 

सुलभा एकाच जागी बसली होती. ती गुडघे पोटािी धरून शन त्यावर हनुवटी ठेवनू बाहेरचा सवव 
प्रकार पाहत होती. ती मनानां जळत होती. शतचां हृदय शवदीणव झाले होते. शन शतला स्वतःच्या त्या 
दुबळेपणाची शकळस आली होती. आपणाला शवरोध करता येत नाही. नाही तर याच वळेी, याच जागी 
शनराळे दृश्य शदसलां  असतां. 
 

नांतर ती उठली शन परसदाराला जाऊन एकटीच बसली. 
 



अकराच्या सुमाराला मानगावचा मारुती पाटील दोन गाड्या भरून माणसां घेऊन आला. त्याला 
पाहून बाबा पाटलाचा आनांद गगनाला शभडला. त्यानां अांगणात मारुती पाटलाच्या गळयाला शमठी मारली. 
नांतर मारुती पाटील मोठ्या ऐटीत घरात जाऊन बशहणीला-िवेांताला-भेटला आशण हरकून म्हणाला, 
 

“आका, खरांच तुझां निीब लई दाांडगां! पन्नास गावात तुला उजवा जावई शमळाला! आता तू 
बघिीलच म्हणा! झकास झालां  तुझ्या लेकीचां शन माझ्या भाचीचां!” 
 

िवेांता काहीच बोलली नाही. ती मनात म्हणाली, या घरात काय घडत आहे आशण पुढां काय 
घडणार याची तुला काय कल्पना आहे. 
 

मारुती पाटलाचां ते बोलणां ऐकून सुलभाच्या अांगाचा शतळपापड झाला. शतनां स्वतःच्या गुडघ्यावर 
डोकां  आपटलां . शतचे शवचार शडवचलेल्या नागासारखे खळवळून उठले. एक भयांकर कल्पना सुचली, काही 
का होईना, पण सवांच्या आनांदाचां भयांकर आक्रोिात रूपाांतर करायचां. या सवांनी हसता हसता ऊर 
बडवीत पळत सुटावां. ती चटकन उठली, शतनां जवळची शवहीर लक्षात आणली आशण ती कावरीबावरी 
झाली. 
 

िवेांताचां सुलभावर लक्ष होतां. ती उठलेली पाहताच ती धावत गेली. शतनां सुलभाचा तो भयांकर 
चेहरा पाशहला शन सुलभा कसला तरी शवपरीत शवचार करीत असावी अिी शतची खात्री पटली. 
 

एवढ्यात गावातील मुली जमून आल्या. सुलभाभोवती बसल्या. तेव्हा सुलभा शवषण्णपणे हसत 
त्याांच्यािी बोलू लागली. 
 

आता बाबा पाटलाचां सवव लक्ष नवरदेवाच्या वाटेकडे लागले होते. तो का येत नाही, याचा तो 
शवचार करीत होता आशण जो कोणी भेटेल त्याला शवचारीत होता आशण ‘कुणाला ठावां’ असां म्हणून माणसां 
खालचा ओठ उिराटा करीत होती. परांतु त्याला िार वळे वाट पाहावी लागली नाही. एका खास मोटारीत 
बसून नवरदेव येऊन दाखल झाला. त्याला अलग नेऊन गादीवर बसवला शन मग पुढारी मांडळींनी 
त्याच्याभोवती कोंडाळां  केलां ; आशण मग पानसुपारीच्या ताटाचा बुकणा उडू लागला. 
 

आला. सुलभाचा नवरा आला... अिी एकच आरोळी झाली. बाबा पाटलाच्या गळयाचां पेडां पडलां . 
 

परांतु सुलभाच्या गळयाला तात लागली. ती हसत हसत रडू लागली. बावचळली... चौिेर पाहू 
लागली. हरणीप्रमाणे पळून जायला मागव िोधू लागली. 
 

नवरदेव ऐटीत बसला होता. तो रांगानां गोरा, शदसायला बरा होता. त्याचा चेहरा हसरा होता. तो 
बोलत होता शन बोलता बोलता गांभीर होत होता. तो तरुण होता. कोट, पँट, बूट असा त्याचा सायबी 
पोिाख होता. तो वरचेवर शसगरेट िुां कत होता. गावचे पुढारी त्याला पाहून शदपले होते. आशण म्हाताऱ्या 
बाया येऊन नवरा पाहून म्हातारपणी मानेत कां प शिरावा तद्वत नकाराथी माना हलवीत... नाही नाही, असां 
म्हणत िवेांताकडे जाऊन बोलत होत्या, “किापाई एवढी घाई केलीस शन हळकुां डाच्या गळयात िळेकुां ड 
बाांधलांस!” 



 
एक म्हातारी म्हणाली, “मला वाटलां , आनांदापरीस देखणा असांऽल, पर न्हाय. आनांदाच्या 

पासांगाला ह्ो बसत न्हाय!” 
 

ती बोलणी ऐकूण िवेांताच्या काळजाला डागण्या बसत होत्या. ती काहीच बोलत नव्हती. 
 

िवेांतानां सखू म्हातारीला शवचारलां , 
 

“आत्या, कसा काय आहे नवरदेव?” 
 

“रुपयात चार आणां!” सखू म्हातारी रोखठोक म्हणाली, “आांबा, आांबाट हे त्याच्या वासावरून 
कळतां; तसांच माणूस गरीब हाय का माजुरी हे त्याच्या डोळयात शदसतां. तुझा आांबा आांबट हाय ग बाय!” 
 

िवेांताचा चेहरा पडला शन बाबा पाटील गडबडीनां घरात येऊन िवेांताला म्हणाला, 
 

“काय, पाशहला आपण जावई?” 
 

“काय पाहायचां त्याला?” िवेांता उत्तरली. 
 

“म्हणजे?” पाटील गुरकला. 
 

“म्हणजे जावई हा लग्नाआदी पाहायचा असतो. आता काय पाहायचां आहे त्याला!” िवेांता 
म्हणाली, “घोडां आशण मदैान दूर नाही.” 
 

“ठीक. सुलभा कुठां आहे?” पाटील बोलला. 
 

“परसदारी-” िवेांता उत्तरली. पाटील परसदारी गेला शन सुलभा रडत असलेली पाहून म्हणाला, 
 

“सुलभा, रडायला काय झालां?” 
 

“माणूस काां रडतां?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“रात्री मी काय साांशगतलां  होतां?” पाटील. 
 

“तुम्ही मला धमकी शदली होती म्हणून मी अिी जळत मरते आहे.” सुलभा बोलली. 
 

िवेांता मारुती पाटलाला घेऊन परसदारी आली. 
 

“सुलभाऽ” पाटील ओरडला. 



 
“आता उगीच ओरडू नका.” सुलभा शनभान होऊन म्हणाली, “आशण माझ्या पुढां येऊ नका - नाही 

तर...” 
 

“नाही तर काय?” पाटलानां शवचारलां . सुलभा शनकरावर आली आहे हे त्याच्या लक्षात आलां . तो 
म्हणाला, “साांग की–” 
 

“आता कसां साांग.ू तुम्ही मला छळू नका. नाही तर मी तुम्हाला जळून मरायला लावीन-” 
 

“पाटील हे तुम्ही काय शमळवताय?” चला–” मारुती पाटील बोलला. 
 

“हा असा पोरीचा छळ माांडलाय!” िवेांताबाई म्हणाली. पाटलाला घेऊन मारुती पाटील परत 
शिरला तेव्हा सुलभा लकचाळून म्हणाली – 
 

“आज तुम्ही माझ्यावर सूड घ्या, परांतु लौकरच मीही तुमच्यावर सूड घेऊन दाखवते. िक्त ते 
पाहायला शजवांत राहा–” 
 

आशण सुलभाच्या त्या बोलण्यानां बाबा पाटलाच्या उरात धडकीच भरली. िवेांता कुलकणीबाईला 
बाजूला घेऊन म्हणाली – 
 

“बाई, एक काम करा. माझ्या सुलभाला तुम्ही तुमच्या घरी घेऊन जा आशण शतच्यावर नजर ठेवा. 
नाही तर ती आपल्या जीवाला काही तरी करून घेईल.” 
 

नांतर सवव मुली शन सुलभाला घेऊन कुलकणीबाई घरी गेली आशण िवेांताचा जीव भाांड्यात पडला. 
 

स्वैंपाक तयार झाला. शदवस वरती शिरला शन सवव पाव्हणे येऊन बाबा पाटलाचा वाडा भरला. सवव 
पाव्हण्याांनी साखरपुडा उरकून घ्या अिी मागणी केली. ज्याांना िारच भकू लागली होती त्याांनी तर 
साखरपुडा, साखरपुडा असा एकच दांगा आरांभला. 
 

उशिरानां सुलभा मुलींच्या घोळक्यातून आली. आपल्या अांगणात थाांबली. आपोआप शतची नजर 
कृष्ट्णाबाईांच्या अांगणाकडे गेली शन कृष्ट्णाबाई अांगणात उभीच होती. शतला पाहताच सुलभा शतकडां गेली शन 
कृष्ट्णाबाईला घरात नेऊन शतच्या गळयात पडली. ती म्हणाली, 
 

“आई, माझा घात झाला. मी आज मरणार. मला कुणाचाच आधार नाही.” 
 

“आता गप्प बस. काहीच बोलू नको.” कृष्ट्णाबाई म्हणाली, “तुझा खून करून तुझ्या बापानां 
आनांदवर सूड घेतला आहे. परांतु माझा शहरा आहे. तो कुठांही ढालच देणार. पण तुझां काय! पण धीर सोडू 
नको आशण एवढी तार वाच...” 
 



सुलभानां ती तार वाचली. 
 

“आई, कालच माझी सेकां ड लेफ्टनांट या हुद्यावर नेमणूक झाली...” 
 

तार वाचून सुलभा तिीच त्या कागदाकडे पाहत राशहली. शतचे डोळे भरले. अश्रूांचे दोन बुांद त्या 
कागदावर शठबकले. ती म्हणाली, 
 

“आई, आनांदाला मोठी नोकरी शमळाली.” 
 

“बरां जा आता. सांशचती होतां ते घडलां .” कृष्ट्णाबाई म्हणाली. 
 

“जाते. शतकडां माझी शतरडी बाांधली असेल. आई, आनांदाला साांगा, म्हणावां, सुलभा मेली...” असां 
म्हणून शतनां हुांदका शदला. 
 

“तसां म्हणू नको... देव जागा आहे. जा...” कृष्ट्णाबाई बोलली आशण सुलभा डोळे पुसून घरी गेली. 
 

सुलभा घरात एका कोपऱ्यात बसली. गुडघे पोटािी धरून स्तब्ध बसली आशण ओठातल्या ओठात 
आनांदिी बोलू लागली. शतनां पापणीच्या कातरीनां आसवाांची माळ कातरली शन मनात म्हणाली, ‘आनांद, 
खरांच तू भाग्यवान आहेस! तुझी पशहलीच गरुडभरारी गगनाला शभडली शन तुझी ही सुलभा आज गाडली 
जात आहे. ज्या शदविी तू कतृवत्वाच्या शिखरावर झेप घेतलीस त्याच शदविी तुझी सुलभा क्लेि, अपमान, 
दुःख याांच्या नरकात लोटली जात आहे. हा शवलक्षण योगायोग आहे! मी दुबळी आहे. मी तुझां अशभनांदन 
करू िकत नाही. कारण मी आजपासून गुलाम आहे. तरी पण मी मनातल्या मनात तुझे अशभनांदन करीत 
आहे. दुसरे काहीच करू िकत नाही.’ 
 

साखरपुड्याची तयारी झाली. सवव मांडळी जमली. मुलींनी सुलभाला सजवली. भरजरी पैठणीनां शन 
सोन्याच्या अलां कारानां ती कोमेजलेली सुलभा ढगातून चांद्र बाहेर पडावा तिी भासली. शतला पाहून िवेांताचे 
डोळे शदपले. ती म्हणाली, “थोडां थाांबा, शतला बाहेर नेऊ नका, मी शतची दृष्ट काढते.” 
 

सुलभा शवषण्णपणे हसत म्हणाली, “आई, नवां किन घातलेल्या मढ्याची कोण दृष्ट काढतात का! 
जाऊ दे त्याला शतरडीकडे!” 
 

हे ऐकून िवेांता भयभीत झाली. शतनां िडािडा तोंडात मारून घेतले. 
 

आशण साखरपुड्यासाठी नवरी पुढील सोप्यात जाऊन दाखल झाली. सोपा िाांत झाला; शन नवरी 
शदसावी म्हणून नवरदेव धडपडू लागला. 
 

साखरपुड्याचा समारांभ पार पडताच जेवणाच्या पांगती पडल्या. वाढपे बादल्या घेऊन धावधावनू 
वाढू लागले. 
 



“मांडळी पोचलां  का!” कुणीतरी आरोळी शदली शन हो...हो पोचलां . मग म्हणा तर ‘पुांडलीक वरदे 
हरी शवठ्ठल... श्रीज्ञानदेव तुकाराम.’ आशण मग हातातोंडाची झटापट सुरू झाली. 
 
 

मग सवव मांडळी सोप्यात जमली शन लग्न कधी या मुद्यावर चचा सुरू झाली. 
 

नवरीकडील मांडळींनी शवचारलां , “हां, बोला मांडळी, लग्न कधी?...” 
 

काहींनी सूचना केली की कार्षतक पौर्षणमेपयंत थाांबा. तेव्हा नवरदेवाकडची कती मांडळी भडकली. 
एकजण म्हणाला, “हे पाहा, नवरा शिकलेला आहे. नवरीही शिकलेली असां साांगण्यात येतां. मग हा 
शतथीशमथीचा वाद किाला?” 
 

“मग माझां ऐका...” बाबा पाटील म्हणाला. 
 

“आमची उद्याची तयारी आहे...बोला!” 
 

“ठरलां ! चला, उद्याच लग्न उरकू!” नवऱ्याकडचा कारभारी म्हणाला, “पहाटेला एक रक 
वऱ्हाडासाठी आशण एक टुलरग नवरीसाठी येईल. तयारी करा. उद्याच...” 
 

“ठरलां , िोडा सुपारी...” कोण तरी म्हणालां  आशण सुलभाचां लग्न दुसऱ्याच शदविी उरकायचा 
शवचार शनशित झाला. 
 

बैठक उठली. नवऱ्याकडील पाव्हणे पाांगले. उद्याच लग्नाला जायचां म्हणून मूळ वऱ्हाडी मूळ धरून 
बसले. 
 

पहाट झाली. अांधाराचा थर शवरशवरीत झाला. गावातले कोंबडे आरवले शन बाबा पाटील उठला. 
वाड्यात एकच गडबड सुरू झाली... 
 

आशण ते पहाटेचे िाांत वातावरण शचरडीत एक रक गावात शिरला आशण लगेच एक टुलरग मोटार 
येऊन दाखल झाली. दोन मोटारी वाड्यापढुां थाांबताच बाबा पाटलानां आरडाओरडा केला. 
 

िवेांतानां सुलभाच्या दांडाला धरून शतला मोटारीत बसवली. एका बाजूला जाई शन दुसऱ्या बाजूला 
िवेांता शन मधे सुलभा बसली. तेव्हा बाबा पाटील म्हणाला, “हां, चला.” 
 

आशण सुलभाला घेऊन ती मोटार पळत सुटली. शतनां शिखरापूरचा मागव धरला. तेव्हा सुलभा 
आईला म्हणाली, 
 

“आता मी शजवांतपणी मरणाचा अनुभव घेणार. आता आपली कुणाची भेट होणार नाही. आई 
आबानां मला आज नरकात लोटायला बाहेर काढले आहे. पण आई, मी तुमचा काय अपराध केला होता?” 



 
िवेांता म्हणाली... “मी तरी काय करू!” 

 
“तू काय करणार!” सुलभा बोलली. 

 
“पण सुलभा...” 

 
“काय?” 

 
“शदल्या घरी सुखी हो...” 

 
“नाही तर काय!” 

 
“मुलीला शदलां  घर लकवा व्यालां  घर हे लक्षात ठेव.” 

 
“मी काहीच शवसरणार नाही.” सुलभा तीक्ष्ण स्वरात म्हणाली, “पुढे... माझे माझेही शदवस येतील. 

पण देवानां माझ्या या बापाला आयुष्ट्य द्यावां एवढीच इच्छा आहे. कारण तो शजवांत राशहला तरच त्याला 
शदसणार आहे म्हणून म्हणते.” 
 
 

५ 
 
शदल्लीचे भव्य रेल्व े स्टेिन प्रवािाांनी िुलले होते. सववत्र गजबजाट झाला होता. प्रवासी आपले सामान 
डोकीवर घेऊन पळत होते. त्या पळापळीला शन आरडाओरडीला सीमाच नव्हती. सववत्र हलकल्लोळ 
उसळला होता शन त्यानां स्टेिनचां छत हादरत होतां. 
 

पांजाब मेल ही प्रशसद्ध गाडी आपल्या प्लॅटिॉमववर िाांत उभी होती. शतची मुांबईपयंतच्या प्रवासाची 
जय्यत तयारी झाली होती आशण शतच्या भ्रमणाला आता थोडासाच अवधी उरला होता. 
 

हमालाांच्या अांगात महाकाळ सांचारला होता. ते आपल्या वज्रकराांनी गाडीच्या डब्यात सामान 
ठासून भरत होते. खड्ड्ड्यात लोटाव ेतद्वत माणसाांना शखडकीतून आत लोटून आपले शखसे भरीत होते. 
 

एक हमालानां जोरदार धाव घेतली शन एका पशहल्या वगाच्या डब्यात कॅप्टन आनांदचां सामान 
चढवलां . ते व्यवस्स्थत ठेवलां . 
 

खाली उडी मारली... डोकीचां पागुटां काढून त्यानां आपलां  टाळकां  खाजवलां . 
 

कॅप्टन आनांद खाली उभा होता. त्यानां एक रुपयाची नोट हमालाच्या हाती देताच त्यानां आनांदाला 
सलाम ठोकला शन पुन्हा पळ काढला. 



 
कॅप्टन आनांद गाडीत चढला. त्यानां सवव प्रवािाांच्या डोकीवरून नजर शिरवली, तसां पाशहलां  तर 

डब्यात गदी नव्हती. परांतु पशहल्या वगात बसलेले सवव प्रवासी पशहल्या दजाचे होते, तसेच ते पशहल्या 
दजाच्या प्रशतष्ठेचेही होते. त्यामुळे ते ऐसपैस बसले होते. काही तर घरी पाटावर बसावां तसां आसन ठोकून 
बसले होते. काहींच्या गप्पा रांगात आल्या होत्या. कोणी आपण मुांबईस कधी पोहच ू असां िोजाऱ्याला 
शवचारीत होते. 
 

आनांद पुढां येताच सवांनी त्याच्याकडां टवकारून पाशहलां . उांच, देखणा, उमदा शन एक लष्ट्करी 
अशधकारी अिा आनांदाला पाहून त्याांना बरां वाटलां . पुन्हा ते सवव प्रवासी आपल्या नादात गढून गेले. 
 

परांतु एक इसम आनांदाकडे एकटक पाहत होता. त्याची नजर हलत नव्हती. तो आनांदाला 
शनरखीत होता. परांतु आनांदाचां शतकडां लक्षच नव्हतां. 
 

शिटी वाजली शन गाडीनां हळूच गती घेतली. मग शतची गती हळूहळू वाढू लागली. क्षणोक्षणी शतचा 
वगे वाढू लागला. आता आपण कुठां तरी बसलां च पाशहजे असा शवचार करून आनांद शरकामी जागा पाहू 
लागला. एवढ्यात तो इसम स्वतःच आनांदकडे धावत आला शन नम्रपणे म्हणाला, “आपले नाव... आनांद-” 
 

“कोण आपण? बाळासाहेब-” आशण बाळासाहेबानां आनांदाला शमठी मारली. दोघांही मोठ्यानां 
हसले. बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“शकती शदवसानां भेटत आहेस आनांद? कसां काय बरां आहे ना?” 
 

“मी अगदी आनांदात आहे.” आनांद म्हणाला. “हा मी तुझ्यापुढां उभा आहे यावरून तुला कल्पना 
येईल बांब्या.” 
 

बाळासाहेब आशण आनांद हे दोघे पूवी साताऱ्यात एकाच कॉलेजात शिकत होते. दोघाांची िारच 
दोस्ती होती. त्यावळेी कॉलेजातील बाळासाहेबाांच्या सवव शमत्राांना एक समारांभ करून बाळासाहेब 
मल्हारराव बावडेकर हे नाव बदलून त्याच्या बांब्या हा नामकरण शवधी पार पाडला होता आशण तेव्हापासून 
त्याला सवव शमत्र बाळासाहेब म्हणायच्या ऐवजी बांब्या म्हणत! 
 

“आनांद, आता कुठां आहेस तू?” 
 

“अरे लष्ट्करात! हा युशनिॉमव तरी पाहा. च्यायला शदसून आांधळा कसा!” आनांद हसत बोलला, 
“परांतु तू कुठां आहेस?” 
 

“आनांद, मी – मी खुिाल आहे.” बाळासाहेब म्हणाला, “मी आता इन्कम टॅक्स शडपाटवमेंटमध्ये 
ऑशिसर आहे. माझे सवव ठीक चालले आहे.” 
 

“अरे, परांतु शबऱ्हाड कुठां आहे?” आनांदानां शवचारलां  आशण बाळासाहेब म्हणाला, 



 
“आता मी आग्ऱ्यात आहे आशण–” 

 
आनांद आियानां म्हणाला, 

 
“काय आग्ऱ्यात?”... अरे, मीही आग्ऱ्यातच असतो! बाळासाहेब, काय हे?” 

 
“भ ऽ ले!” बाळासाहेब म्हणाला, “शकती शदवस झाले तुला आग्ऱ्यात?” 

 
“एक वषव–” आनांद उत्तरला. 

 
“मला तीन वषं पूणव झाली. आपण एका िहरात असून आपली भेट नाही! आियव आहे.” 

बाळासाहेब म्हणाला, “बाकी तेही खरां आहे. तुम्ही लष्ट्करी लोक! बांदुकीच्या नळीला एक डोळा तर, दुसरा 
झाकून दूरचां पाहणार? तुम्हाला पायाखाली काय आहे शदसणारच नाही.” 
 

“तसां नाही रे बाळासाहेब, तू आग्ऱ्यात आहेस हे समजलां  असतां तर मी तुला रोज भेटलो असतो.” 
आनांद बोलला. 
 

“ठीक आहे. आज भेट झाली.” बाळासाहेब म्हणाला, “म्हणतात ना की दगडाला दगड भेटतो.” 
 

“म्हणजे आपण दगड काय रे!” आनांदानां शवचारले. 
 

“आनांद, तू इकडां कुठां?” 
 

“मी रजेवर गावी गेलो होतो.” आनांद म्हणाला, “परांतु गावाला करमेना म्हणून रजा सांपण्यापूवीच 
शनघालो. शदल्लीत येऊन एका शमत्राांकडे दोन शदवस मुक्काम केला तरीही रजा सांपेना! मग हा आता दोन 
शदवस आधीच जात आहे नोकरीवर–” 
 

“भ ऽ ले–” ... बाळासाहेब म्हणाला, “म्हणजे दोन शदवस रजा शिल्लक आहे?” 
 

“होय, खरांच.” आनांद उत्तरला. 
 

“मग आता एक कर–” बाळासाहेब बोलला. 
 

“काय करू? ऑडवर–” आनांद म्हणाला. 
 

“ऑडवर नाही रे बाबा! एक शवनांती आहे, की दोन शदवस मला दे.” बाळासाहेब म्हणाला, “म्हणजे 
तू दोन शदवस पाव्हणा म्हणून राहायचां. कबलू?” 

 



“कबूल-कबूल–” आनांद मोठ्यानां हसला. 
 

गाडीने आता तुिान वगे घेतला होता. चाकाांचा खडखडाट शन शतची गती एक झाली होती. ती 
आपल्या भरारीनां पांजाब मेल हे नाव साथव करीत होती. शतच्या धडधडाटानां प्रवािाांना एकमेकाांपढुां लकचाळाव े
लागत होते. प्रत्येक प्रवासी मढ्याप्रमाणे हलत होता. सुपात घेऊन दाणे पाखडाव ेतसे सवव प्रवासी पाखडले 
जात होते. बोलताना सवांना ओरडाव ेलागत होते. काहींनी आपली वाचा बसवनू घेतली होती. काहींनी 
डोळे झाकून झोपेचे सोंग घेतले होते. शकत्येक डोकी झुांजेच्या कोंबड्याप्रमाणे डुलत डुलत जाऊन 
दुसऱ्याच्या डोकीवर आदळत होती शन डोक्यावर डोकां  आदळून टक्कर झाली की ते दोन प्रवासी एकमेकाांवर 
शबथरत होते. परांतु लगेच आपण सभ्य आहोत हे त्याांच्या लक्षात येऊन ते ‘सॉरी’ या िब्दात उच्चार करून 
पुन्हा डोळे झाकत होते. 
 

बाळासाहेबानां शवचारलां , 
 

“कॅप्टन आनांद, लग्न केलां स–?” 
 

“नाही.” 
 

“का रे, काय झालां , का म्हातारपणी तू लग्न करणार?” बाळासाहेब बोलला. 
 

“म्हणजे, मी सेवाशनवृत्त झाल्यावर लग्न करणार आहे.” आनांद बोलला. 
 

“म्हणजे?” बाळासाहेबाला आियव वाटलां . 
 

“म्हणजे – मला वषातून मशहन्याभराची रजा शमळते. तेव्हा वषातून एक मशहना सांसार करायसाठी 
लग्न करून काय िायदा आहे! म्हणून मी ठरवले आहे की, नोकरी सांपवनू जेव्हा मी पेन्िनवर जाईन 
तेव्हाच लग्न करीन–” आनांदानां खुलासा केला. 
 

“भ ऽ ले! मार टाांग-” बाळासाहेब बोलला आशण ते दोघां मोठ्यानां हसले. 
 

दुपारच्या आतच आग्रा स्टेिन आले. बाळासाहेबानां टॅक्सी केली आशण आनांदाला घेऊन तो घरी 
गेला. 
 

बाळासाहेबाचां घर म्हणजे तो एक बांगला होता. अगदी राजमागाला लागनू एक कां पाउन्ड होतां शन 
आत एक लहानिी बाग होती शन पुढां तो बांगला होता. कां पाउन्ड ओलाांडून आत जाताना समोर एक कमान 
शदसत होती शन त्या कमानीवर ‘राधा शनवास’ ही अक्षरां शदसत होती. व्हराांड्यात एक नोकर लभतीला टेकून 
बसला होता. त्याला बाळासाहेबानां हाक मारली, “भोलाराम, चल, हे सामान उतर–” 
 

भोलाराम टॅक्सीकडे धावला. त्यानां टॅक्सीतील सवव सामान बाहेर काढलां . 
 



बाळासाहेब आनांदाला घेऊन घरात गेला शन त्यानां हाक मारली – “अहो बाईसाहेब- जरा बाहेर या 
पाहू. पाव्हणे आले आहेत.” 
 

आनांद लष्ट्करी गणविेात िाांत उभा होता. थोड्या वळेानां एक तरुणी स्वैंपाकघरातून गपकन बाहेर 
आली आशण शतला पाहून आनांद चशकतच झाला. त्याच्या ओठावर ती तीन अक्षरां चरिडली – सुलभा. 
आशण आनांदला पाहताच सुलभा शवस्मयचशकत झाली. शतची नजर गरवकन वाकली. पुन्हा शतनां वर पाशहलां  
शन हुांदका कां ठात अडवनू ती हसली. 
 

“सुलभा, माजा शमत्र कॅप्टन आनांद–” बाळासाहेब म्हणाला, “आशण कॅप्टन आनांद, ही सुलभा 
बावडेकर बरां का?” 
 

आनांदच्या डोळयावर शवश्वासच बसत नव्हता. आपण या सुलभाला स्वप्नात पाहत होतो असां 
त्याला वाटत होतां. त्यानां दोन्ही हात जोडून नमस्कार केला आशण बाळासाहेबाकडे वळून म्हणाला, 
“बाळासाहेब, मी याांना ओळखतो. आम्ही दोघां एकाच गावचे आहोत आशण आमची घरां अगदी िजेारी 
िजेारी आहेत.” 
 

सुलभाचां हृदय धडधडत होतां. ती काहीच बोलत नव्हती. ती िक्त आनांदाला पहात होती. 
 

बाळासाहेब हसत म्हणाला, “म्हणजे ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी - असांच ना!” 
 

“होय तसांच–” आनांद बोलला शन ती शतघां हसली. 
 

सुलभाला शतथां थाांबणां अिक्य झालां . ‘मी आल्ये’ असां म्हणून स्वैंपाकघरात पळाली शन शतच्या 
हृदयाचा बाांध िुटला. परांतु पदराचा बोळा तोंडात कोंबनू शतनां त्याला अडवला शन लभतीला डोकां  टेकून ती 
रडू लागली. नांतर तो आवांढा दूर झाला तेव्हा शतला बरां वाटलां . शकत्येक शदवसाांपूवी शतच्या गालावरचां 
मावळलेलां  लाजरां हास्य पुन्हा उगवले. ती मोहरली शन शतच्या हृदयात आनांद मावनेासा झाला. तो आनांद, 
ते हास्य घेऊन पुन्हा ती मुख्य दालनात आली तेव्हा ती आनांदात वडेावली होती. म्हणाली, 
 

“आनांद, कुठे आहात तुम्ही?” 
 

“अग, हा याच आग्रा िहरात असतो–” बाळासाहेब मध्येच म्हणाला, “आशण हा लष्ट्करात 
झक्कपैकी कॅप्टन आहे?” 
 

“अय्या ऽ आनांद तुम्ही आग्ऱ्यातच आाहात?” सुलभा आियानां म्हणाली, “आशण कधीपासून इथां 
आहात?” 
 

“एक वषव झालां  की–” आनांद उत्तरला. 
 



“आशण आता हा रजेवर गावी जाऊन आला आहे.” बाळासाहेबानां साांगनू टाकले शन सुलभा 
आनांदच्या डोळयात पहात म्हणाली, 
 

“किी काय आहेत आमची माणसां? आई, बाबा, जाई, दादा शन कृष्ट्णाई–” 
 

“सवव ठीक आहेत–” आनांदानां उत्तर शदलां . 
 

सुलभाचे िब्द सांपले. काय बोलाव,े कसे बोलाव,े याचा शवचार करीत ती आनांदाकडे पाहत उभी 
राशहली तेव्हा बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“ए पाहतेस काय, मी याला पकडून आणल्याबद्दल चहा आण.” 
 

“बस्? िक्त चहाच?” ती हसली. 
 

“आशण सांध्याकाळी कोंबडी दे–” बाळासाहेब बोलला. 
 

“कोंबडी शन तीही एकच?” सुलभा मान शतरपी करून हसत म्हणाली आशण बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“जर तिी तयारी असेल तर दहा कोंबड्या आण. आज हा धडधडीत कॅप्टन माझ्या जोडीला आहे. 
आम्ही दहा कोंबड्याांचा सहज शनकाल लाव.ू काय कॅप्टन आनांद?” 
 

“म्हणजे लष्ट्करी लोक िार कोंबड्या खातात असा तुझा समज आहे की काय?” आनांदनां शवचारलां  
शन बाळासाहेब हसला. 
 

एवढ्यात सुरेि आला. त्याला सुलभा म्हणाली, “सुरेि, हे आनांद काका, याांना नमस्कार कर-” 
सुरेिने आपले शचमुकले हात जोडून नमस्कार केला. सुरेि अवघा पाच वषांचा होता; पण तो िारच हुिार 
शन बोलका होता. तो आपल्या आईचे सवव गुण शन रूप घेऊन शतच्याच पोटी जन्माला आला होता. आनांदानां 
त्याला उचलून घेतला शन सुलभाकडां नजर टाकली. 
 

सुलभा पूवीसारखी होती. शतच्या देहात कसलाच बदल झाला नव्हता. ती एका मुलाची आई आहे 
असे साांगनूसुद्धा पटण्यासारखे नव्हते. शतच्या तारुण्याची कमान चढतच होती. ती पूवीप्रमाणेच मोहक शन 
आकषवक होती. 
 

सुलभा चहा करायला स्वैंपाकघरात गेली. परांतु शतचां लक्ष बाहेर आनांदकडे लागले होते. ती त्याचा 
िब्द कानी पडावा म्हणून आसुसली होती. पण बाळासाहेबाचां बोलणां शतला ऐकू आलां . तो आनांदला 
म्हणाला, “कॅप्टन आनांद, हा आमचा सुरेि म्हणजे पशहली अल्प कष्टात झालेली शनर्षमती आहे. परांतु नांतर 
पुष्ट्कळ खटपट केली; पण व्यथव! दुसरी शनर्षमती नाही-” असां म्हणून तो स्वतःच मोठ्यानां हसला. 
 



सुलभानां बाळासाहेबचां ते बोलणां ऐकलां . शतला मेल्याहून मेल्यासारखां झाले. ते िब्द शतच्या 
काळजाला शभडले. शतला शकळस आली. ती सांतापली. शकत्येक वषांनी आलेल्या आनांदला आता काय 
वाटेल असां वाटून शतनां स्वतःच्या तोंडात िडािडा मारून घेतलां . 
 

तो आवाज आनांदानां ऐकला. त्यानां चटकन स्वैंपाकघराकडां पाशहलां  शन या घरात सुलभा सुखी 
नाही अिी त्याची खात्री झाली जेव्हा सुलभा हसत बाहेर आली. तेव्हा आनांद आियानां थक्क झाला. 
 

सुलभा टेबलावर चहा ठेवनू परत स्वैंपाकघरात गेली शन लभतीला पाठ टेकून िाांत उभी राशहली. 
शतने डोळे शमटले शन मनात म्हणाली, ‘काय हा योगायोग! हा आनांद पूवी कसा भेटत होता आशण तोच 
आनांद आज कसा भेटत आहे!’ पुन्हा ती बाहेर आली तेव्हा आनांद कपडे बदलून पलां गावर बसला होता. 
त्याला पाहून शतला बरां वाटलां . 
 

जेवणां झाली शन ती शतघां बोलत बसली. एकाएकी बाळासाहेब गांभीर झाला. म्हणाला, 
 

“कॅप्टन आनांद, मला क्षमा कर. मी पार शवसरून गेलो. मला आताच्या आता ऑिीसला जाणे भाग 
आहे. तू शवश्राांती घे. हे घर आपलां च समज. कसलाच सांकोच करू नकोस; आशण सुलभा लक्षात ठेव. 
आनांदची कसलीच गैरसोय होऊ देऊ नकोस. मी आता आलोच-” असां म्हणून तो कपडे बदलून लगेच 
शनघून गेला. 
 

बाळासाहेब जाताच घरातील वातावरणानां कलाटणी घेतली आशण आनांद सुरेिला घेऊन बागेत 
गेला. परसदारी कपडे धुऊन गांगू घरात आली. शतला सुलभा म्हणाली, “गांगू, आता काही करू नको. 
आता तू बाजारात जा आशण दोन कोंबड्या घेऊन ये– पण किी वाऱ्यासारखी ये. अग गांगू, आज माझ्या 
घरी माझा देव आला आहे! पळ–” 
 

शतचा िब्द नाचत होता. ती नाचत होती. शतचा आनांद शतच्या हृदयात मावत नव्हता. गांगू शनघाली 
आशण ती म्हणाली, “आशण हे पाहा गांगू, त्या कोंबडीवाल्या माणसाला साांग की, उद्या दोन कोंबड्या घेऊन 
घरी ये. जा–” 
 

गांगू शपिवी घेऊन बाजारात गेली आशण सुलभानां सुरेिला हाक मारली,“सु ऽ रेि ऽ” 
 

तसा सुरेि आनांदपासून पळत गेला शन पुन्हा पळत आला. म्हणाला, “आनांदकाका, आई म्हणते 
आांघोळ करणार ना?” 
 

“नाही. सकाळी केली आहे.” आनांद उत्तरला. 
 

आशण पुन्हा सुरेि जाऊन पळत आला. म्हणाला, “आई म्हणते सांध्याकाळी काय जेवणार?” 
 

“जे पुढां येईल ते–” आनांद म्हणाली आशण पुन्हा सुरेिने धूम ठोकली शन परत धापा टाकीत 
म्हणाला, 



 
“काका, आई म्हणते घरात येऊन बसा.” आनांद घरात जाऊन पलां गावर बसला शन सुरेि बागेत 

गेला. 
 

घर िाांत होते. सुलभा स्वैंपाकघरात िाांत उभी होती. शतच्या हातातील काकणांच िक्त बोलत 
होती. िार वळे ती स्वतःला आवरू िकली नाही. शतनां धावत जाऊन आनांदचे पाय धरले. म्हणाली, 
“आनांद! आनांद मी कसां साांग–ू?” 
 

“सुलभा, मी या घरात एक पाव्हणा आहे.” आनांद म्हणाला, “तू साांगिील ते ऐकून मी काय 
करणार आहे!” 
 

“तसां म्हणून नका आनांद.” ती दूर सरून लभतीला पाठ लावनू उभी राशहली. 
 

दाटलेल्या कां ठानां बोलण्याचा प्रयत्न करू लागली. शतच्या थरथरत्या ओठावर िब्द ठरत नव्हते. 
हृदयातून येणारे िब्द आवगेाच्या, दुःखाच्या वरवांट्याखाली शचरडले जात होते. उशिरानां ती म्हणाली, 
 

“आनांद, जो चांद्र मी सतत एकोणीस वषं पाशहला शन जो मध्यांतरी अस्त पावला होता, तो आज पाच 
वषं, नऊ मशहने आशण सात शदवसानां पुन्हा माझ्या सुदैवानां उदय पावला आहे! आशण मी त्याला आज पाहत 
आहे. हा केवळ योगायोग नसून शनयतीलाच माझी दया आली आहे. तिीच तुम्हालाही माझी दया येऊ द्या 
शन हे कसे घडले, ते ऐका–” 
 

“परांतु मी ते ऐकून आता काय होणार आहे सुलभा?” आनांद कळवळून बोलला शन सुलभा 
म्हणाली. 
 

“िार िार काही होणार आहे. तुम्ही मला शवश्वासघातकी, दुष्ट म्हणा, शथल्लर म्हणा, कसलीही 
शविषेणां लावा. परांतु माझां थोडां ऐका. कारण त्यामुळे माझा आत्मा सांतुष्ट होईल. माझां हृदय मोकळां होईल. 
मी शनरपराधी आहे असां वाटेल शन थोडीिी सुखाची झोप लागेल. एक भयांकर बोचणी दूर होऊन कदाशचत 
तुम्ही मला क्षमाही कराल!” सुलभाची ती दारुण मनःस्स्थती पाहून आनांदला दया आली. म्हणाला, 
 

“बरां साांग – काय म्हणतेस?” 
 

शतला आनांद झाला. ती शतथेच खाली बसली शन त्याच्याकडां एकटक पाहत मग शतने करुणाद्रव 
स्वरात साखरपडु्यापासून लग्नापयंतची सवव कथा सशवस्तर साांशगतली. नांतर लकशचत दम घेऊन म्हणाली, 
 

“साखरपुड्यापासून लग्नापयंत जे जे घडले तसेच पुढेही माझ्या मनाशवरुद्ध घडले. लग्नानांतर 
मला माहेरी जाऊ शदले नाही. माझ्या इच्छेशवरुद्ध मला सासरी ठेवली आशण इच्छेशवरुद्ध मला नाांदणे भाग 
पडले आशण आजही मी हा सांसार इच्छेशवरुद्ध करीत आहे. 
 



“मी अनेक वळेी आत्महत्येचा प्रयत्न केला, पण याांनी मला मरूनही शदले नाही. मरणालासुद्धा 
माझी शकळस आली शन मरणांही मला पाहून पळू लागले... 
 

“आशण सुरेिनां घात केला. त्याला कुिीत घेऊन मरणे मला कठीण झाले. मी आई होणार हे मला 
समजलां  शन आईनां बाळाचा खून करू नये असा माझ्या मनानां मला उपदेि केला. मला जगणां भाग पडलां . 
शन आता आपली भेट झाली. हे...” 
 

सुलभाचां दुःख अशनवार झाले. ती उठून स्वैंपाकघरात गेली आशण रडू लागली. खूप रडली शन 
पुन्हा येऊन आपल्या जागी बसली. आनांद ऐकत होता शन पहात होता. ती म्हणाली, 
 

“कॅप्टन आनांद, उमज पडताच मी आपले सववस्व तुमच्या पायावर ठेवले. पण माझ्या दुदैवानां त्यावर 
दरोडा पडला. मी काय करू? तुम्ही मलाच गुन्हेगार ठरवणार आहात याची मला कल्पना आहे. बरां, मी 
इथां तरी सुखी आहे का? मुळीच नाही. माझे पे्रम, माझ्या आिा-आकाांक्षा याांची होळी झाली आहे. 
 

“आशण आताही मी दुःखात आहे. मी मुळीच सुखी नाही. माझ्या जन्माची परवड सांपलेली नाही. 
माझी, माझ्या आत्म्याची घोर शवटांबना आजही सुरू आहे. या पशतदेवाचां पुराण शनराळां आहे. तो तुमचा शमत्र 
आहे. तेव्हा त्याचे प्रताप तुम्हाला पटणार. तुम्ही मला गुन्हेगार ठरवणार याची मला कल्पना आहे. ही स्वारी 
बोलण्यात, वागण्यात भलतीच सभ्य शदसते; पण तसा इसम भयांकर आहे. दूर किाला माझ्या सुरेिची 
ओळख करून देताना त्याच्या शजभेला काही हाड होतां? एका परक्या पुरुषाजवळ असां बोलून आपण 
आपल्या पत्नीची मानहानी करीत आहोत याची त्यानां पवा केली का? पुढील एकएक प्रकार मी साांग ूिकत 
नाही. आठवण झाली की मला ओकारी येते. तुम्हाला माहीत नाही हा माणूस लाच घेतो - हजारो रुपये 
लाच घेतो. हा माणूस दारू शपतो. हा माणूस रोज वशे्याांच्या घरात पडलेला असतो. रात्री दोन दोन वाजता 
घरी येतो. कधी मला मारतो. मी काय करू. मी शवरोध करायचा नाही शन केला तर उत्तर शमळतां की मी 
लग्न करून बायको आणली आहे. मालक आणलेला नाही. मी स्वतः मालक आहे. 
 

“याचा अथव या माणसाला एक सुांदर दासी हवी होती. दुसरे काऽही नाही आशण बापानां तुमचां जुनां 
वैर उकरून काढून त्याचा माझ्यावर हा भयांकर सूड घेतला आहे; शन त्या वैराच्या आगीत मी अिी जळत 
आहे. 
 

“या माझ्या तारुण्याची, स्वरूपाची, माझ्या शिक्षणाची, साऱ्यासाऱ्याची राखराांगोळी झाली आहे! 
माहेर आबात रहावां म्हणून मी माझ्या प्रीतीला सरणावर चढवनू हे शदवस पाहत आहे, मी म्हणते, मला मरण 
का येत नाही?” 
 

बाहेर गांगूची पावलां  वाजली आशण सुलभा िाांत झाली. ती स्वैंपाकघरात गेली. 
 

ती सुलभाची भयांकर कहाणी ऐकून आनांदचां डोकां  सुन्न झालां . तोच सुरेि येऊन म्हणाला, 
 

“आनांदकाका -” 
 



“काय, बोल ...” 
 

“तुम्हाला मोटार चालशवता येते!” 
 

“होय, येते -” 
 

“आशण जीप -” 
 

“तीही चालवतो.” 
 

“मग छान आहे. आशण शवमान-? 
 

“तेही चालवतो.” 
 

“बरां पण सायकल?” 
 

“होय -” 
 

“मी पण सायकल चालवतो. परांतु मला सायकल नाही हो ...” सुरेि म्हणाला, “मी पप्पाांना रोज 
साांगतो. पण ते मला सायकल आणीत नाहीत - शवसरतात. तुम्ही मला सायकल घेऊन द्याल का?” 
 

“जरूर देणार.” आनांद बोलला. 
 

“कधी देणार?” सुरेिनां शवचारलां . 
 

“आत्ता देणार ...” आनांद म्हणाला आशण सुरेि टाळया शपटीत नाच ू लागला. तो धावत धावत 
स्वैंपाकघरात जाऊन म्हणाला, 
 

“आई, आई! आनांदकाका मला सायकल घेऊन देणार.” 
 

सुलभा गालात हसली शन सुरेि पुन्हा आनांदकडे गेला ... म्हणाला, 
 

“मग चला.” 
 

तोच सुलभा आली आशण म्हणाली, 
 

“हा सुरेि तुम्हाला त्रास देईल बरां.” 
 



“काही नाही. आम्ही आत्ता येतो.” आनांद म्हणाला शन सुरेिला घेऊन बाजारात गेला. एक 
तीनचाकी सायकल घेऊन आला तेव्हा सुरेिच्या आनांदाला पारावार नव्हता! 
 

सुलभा स्तांशभत होऊन म्हणाली, 
 

“तुम्ही त्याला सायकल घेऊन शदली?” 
 

“होय. का?” 
 

“काही नाही.” 
 

“सुलभा...” 
 

“जी!” ती नम्र झाली. त्याचे पुढील िब्द ऐकायला शतचे कान आतुर झाले. तो शतला शकत्येक 
शदवसाांनी भेटला होता शन त्यानां पूवीप्रमाणे सुलभा हे िब्द उच्चारले होते. 
 

आनांद म्हणाला, “पूवी तू मला अरे-तुरे म्हणत होतीस आशण आता तू मला अहो-जाहो म्हणत 
आहेस याचा अथव काय?” 
 

“याचा अथव तुम्ही कतृवत्वाच्या शिखरावर चढला आहात; शन मी एका भयाण दरीत कोसळले आहे.” 
सुलभा िाांतपणे म्हणाली. 
 

आनांद िाांत झाला. तो शतला पाहत होता. ती त्याला पाहत होती. सुरेि सायकल घेऊन मधे उभा 
होता. उशिरानां सुलभा म्हणाली, “हा सुरेि तुम्हाला आवडतो?” 
 

“िार िार आवडतो.” 
 

“त्याचे डोळे कुणासारखे आहेत?” सुलभानां हसत शवचारले. 
 

“ते ... ते तुझ्यासारखे आहेत.” आनांद म्हणाला, “सवव काही तुझे आहे.” 
 

“मुळीच नाही.” ती बोलली. 
 

“तर काय?” आनांद उद्गारला. 
 

“माझ्या सुरेिचे डोळे तुमच्यासारखे आहेत.” ती म्हणाली. 
 

“किावरून?” त्यानां शवचारलां . 
 



“ते मलाच माहीत.” असां म्हणून जीभ चावनू ती भरवकन स्वैंपाकघरात गेली शन चहा घेऊन परत 
आली तेव्हा सुरेि बागेत सायकल शिरवीत होता. शतनां सुरेिला हाक मारली, तेव्हा तो म्हणाला, “मला 
चहा नको. आनांदकाकाांना दे ...” शतनां आनांदकडां पाशहलां  तेव्हा तो वतवमानपत्र वाचीत होता. त्याचां 
सुलभाकडां लक्ष नव्हतां. तेव्हा ती शखन्न झाली शन दग्ध सुरातच म्हणाली, 
 

“आनांद हे काय?” 
 

“काय झालां?” 
 

“एवढा शतरस्कार करू नको माझा!” 
 

“कोणी केला तुझा शतरस्कार?” 
 

“मग हे असां का?” 
 

“कसां?” 
 

“एके काळी मी भेटावी म्हणून तुम्ही वडेावत होता शन आता असां वागता की, जणू आपली पूवी 
ओळखच नव्हती! आनांद, मला अशधक दुःख देऊ नका. नाही तर मी मरून जाईन.” 
 

“सुलभा, या घरात मी चुकून आलो आहे.” आनांद म्हणाला. 
 

“नाही, नाही. माझे निीब थोर म्हणून आला आहात.” ती बोलली. 
 

“ऐक. मलाही िार दुःख शदलां  आहेस तू. आता माझ्या सहनिक्तीचा अांत पाहू नको. तू आपली 
दुःखां मला साांशगतली तिी मला साांगता येणार नाहीत.” आनांद म्हणाला, 
 

“कारण माझी दुःखां साांगून सांपणार नाहीत. आता माझ्या हृदयात दुःखाला मुळीच जागा नाही. 
त्यात तू भर घालू नको, नाही तर माझ्या हृदयाचा स्िोट होईल, सुलभा...” 
 

“नाही, नाही, तसां म्हणू नका आनांद. मी तुम्हाला िार दुःख शदलां ...” सुलभा डोळे पुिीत 
छताकडे पाहू लागली आशण आनांद म्हणाला, 
 

“मला असां साांग, की माझ्या आईचा अपमान झाला की नाही?” 
 

“होय. झाला.” ती उत्तरली. 
 

“आशण माझ्या पे्रमाचा?” त्याने शवचारले. 
 



“तेही खरां आहे...” शतने ओठावरून जीभ शिरवली. 
 

“आशण हेही साांग, की तू आज एक परस्त्री आहेस, की नाही?” त्यानां शवचारले. 
 

“माझी चूक झाली कॅप्टन आनांद.” ती पायाच्या अांगठ्याकडे पाहत म्हणाली, “मी जन्मभर चुकाच 
केल्या आहेत आशण आपण मला क्षमा केली आहे.” 
 

एवढां कसां तरी बोलून ती स्वैंपाकघरात रडत बसली. 
 

आनांद बागेत जाऊन बसला. 
 

थोड्या वळेानां सुरेि आला. म्हणाला, “काका, आई रडत बसली आहे.” 
 

“आई रडत आहे, पण का?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“चला, दाखवतो.” सुरेि आनांदचा हात धरून ओढीत म्हणाला, “चला, दाखवतो” म्हणून घरात 
घेऊन गेला... आशण आनांद मोठ्यानां म्हणाला, “सुलभा...” 
 

आशण शतनां कां ठात प्राण घेऊन उत्तर शदलां , “जी-आले-” 
 

ती धावत बाहेर आली. शतच्या गालावर चांद्रज्योती िुलल्या होत्या... ती म्हणाली, “तुम्ही मला 
हाक मारली?” 
 

“होय, मी हाक मारली.” आनांद बोलला. 
 

“का? तुम्हाला काय हवां आहे?” शतने नम्रपणे शवचारले. 
 

“काही नाही. परांतु तू रडतेस का?” 
 

“कोण म्हणतां?” ती हसली. 
 

“हा सुरेि म्हणतो.” आनांदने हसत हसत सुरेिकडां बोट दाखवलां . 
 

सुलभाच्या उत्तरानां सुरेि शहरमुसला झाला. तो सुलभाकडे पाहत कपाळावर आठ्या घालून 
म्हणाला, 
 

“आनांदकाका, ही आई लबाड आहे!” पुन्हा ती दोघां मोठ्यानां हसली आशण सुरेि काय ही माणसां 
मूखव आहेत असा चेहरा करून बाहेर पळाला. 
 



 
६ 

 
घड्याळाचा काटा सहाकडे सरकला होता. दुपारी आत्ता येतो म्हणून गेलेला बाळासाहेब अजून आला 
नव्हता. आनांद पलां गावर पडून वतवमानपत्र वाचीत होता. 
 

सुलभा आशण गांगू स्वैंपाक उरकीत होत्या. गांगू पोळया लाटीत होती आशण सुलभा त्या तळून 
काढीत होती. शतच्या मस्तकात सवव जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या होत्या. त्यामुळे ती अस्वस्थ झाली होती. 
ती मध्येच बाहेर येऊन आनांदपुढां उभी रहात होती आशण काय हवां आहे का? असां शवचारीत होती शन पुन्हा 
स्वैंपाकघरात जात होती. 
 

अखेर स्वैंपाक सांपला शन ती मोकळी झाली शन बाहेर येऊन आनांदजवळ एका खुचीवर िाांत बसली. 
गांगूनां दोन कप कॉिी आणली तेव्हा आनांद उठला शन कॉिीचा कप हातात घेऊन म्हणाला, “बाळासाहेब 
कसलां  काम करीत असतो? सहा वाजत आले तरी याचा पत्ता नाही. याच्याएवढां काम एखादा मांत्रीसुद्धा 
करीत नसेल.” 
 

सुलभा गालात हसत म्हणाली, “आनांद, तुमची रजा शकती शदवस आहे?” 
 

“आज शन उद्या–” आनांद उत्तरला. 
 

“म्हणजे तुम्हाला परवा हजर व्हायचां आहे?” सुलभा बोलली. 
 

“होय. परवा सकाळी–” आनांद म्हणाला. 
 

“मग माझी एक शवनांती आहे.” ती बोलली. 
 

“कसली–?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“कृपा करून तुम्ही उद्याही राहायचां.” सुलभा म्हणाली, “आजपयंत तुम्ही माझे िार िार ऐकले 
आहे. आता तेवढे िवेटचे ऐका आशण उद्या जाऊ नका–” 
 

“परांतु कारण काय?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“कारण मी उद्याच साांगेन–” सुलभा म्हणाली. 
 

“साडेसात वाजले शन बाळासाहेब आला. तो धुांद शन गांभीर शदसत होता. त्याबरोबर भोलाराम 
होता. आल्या आल्या बाळासाहेबानां आनांदचा हात धरला शन म्हणाला, “सॉरी कॅप्टन आनांद, अचानक 
कामात काम शनघाले शन मला लवकर घरी येता आले नाही.” त्यानां शदलशगरी व्यक्त केली. सुलभानां जेवण 
वाढलां . बाळासाहेब कपडे बदलून आला आशण ते दोघे जेव ूलागले. सुलभा पुढां बसून त्याांना वाढू लागली. 



 
सुरेि कधीच जेवनू झोपला होता. आनांद व बाळासाहेब जेवत होते. सुलभा आनांदच्या ताटात एक 

एक पदाथव टाकीत होती. ताटात पदाथव पडताच आनांद शतच्या तोंडाकडे चटकन पाहत होता. दोन नजरा 
टकरत होत्या शन सुलभा गालात हसत होती. काही वळेा आनांदनां वर पाहताच ती त्याच्या डोळयाांत पाहत 
होती. बाळासाहेब रांगात आला होता. तो काही तरी शवचार करीत होता. म्हणाला, “कॅप्टन, आज या 
सुलभानां स्वैंपाकात कमाल केली आहे. मी असां जेवण या माझ्या जन्मात कधीच जेवलो नाही.” 
 

“खरां आहे तुझां–” आनांद बोलला. 
 

“म्हणजे मी उगीच तारीि करीत आहे असां तुला म्हणायचां आहे का?” बाळासाहेबानां शवचारलां . 
 

“हो. कारण शतचा शन माझा सहवास अवघा पाचसहा वषांचा आहे.” बाळासाहेब म्हणाला, “आशण 
तू तर शतच्या माहेरचा आहेस; म्हणजे तू शतला चाांगला ओळखतोस.” 
 

“होय, खरां आहे.” आनांद बोलला. 
 

“जाऊ दे ते कॅप्टन आनांद. एक गोष्ट शवचारू?” 
 

“अरे, शवचारू काय? शवचार!” आनांद म्हणाला, “बांब्या–” 
 

“आ!ँ हे बांब्या काय?” सुलभाने शवचारले आशण बाळासाहेब म्हणाला, “मी साांगतो ते! या 
कॉलेजातील कारट्याांनी बांब्या म्हणजे बाळासाहेब मल्हारराव बावडेकर या माझ्या नावाचा शखमा करून 
याांनी बांब्या केला.” 
 

हा खुलासा ऐकून सुलभा पोट धरून हसू लागली. 
 

“एक गोष्ट शवचारू का?” आनांद म्हणाला. 
 

“हो, शवचार ना.” बाळासाहेब बोलला. 
 

“आज तुला उिीर का झाला?” आनांदने शवचारले शन बाळासाहेब म्हणाला, “आनांद, तू कधी पे्रम 
केले आहेस?” 
 

“हो, केले की!” आनांद उत्तरला. 
 

“कोण रे ती? का आपल्या कॉलेजात होती ती हेमा का िाशलनी?” बाळासाहेबानां शवचारलां . 
 

“ती त्यापैकी नाही रे बाळासाहेब.” आनांद म्हणाला, “ती शनराळीच आहे. त्या दोघी म्हणजे शतच्या 
पायाची धूळ होत्या.” 



 
“असां! बरां, पुढां काय झालां?” बाळासाहेब म्हणाला, “ती कुठां गेली?” असां म्हणून बाळासाहेबानां 

कोंबडीची तांगडी तोंडात धरली. 
 

“ती एकाएकी गेली.” आनांद बोलला. 
 

सुलभा गांभीर होऊन ऐकू लागली. बाळासाहेब म्हणाला, “ती गेली म्हणजे कुठां गेली?” 
 

“अरे, गेली म्हणजे माझा पे्रमभांग झाला! समजले!” आनांद बोलला. 
 

“काय! तुझा शन पे्रमभांग झाला!”... बाळासाहेब जवळ जवळ लकचाळला. 
 

“मला ते मुळीच पटणार नाही.” 
 

“त्याला माझा नाईलाज आहे!” आनांद म्हणाला, “मी खरां आहे ते साांशगतले.” 
 

“अरे आनांद, त्या दोन पोरी तुझ्यासाठी जीव टाकीत होत्या. त्याांना तू टाांग मारलीस शन हे शतसरे 
पात्र पसांत केलेस? हे इस्ब्लस पात्र कोण रे?” 
 

“ते इस्ब्लस पात्र नव्हते.” आनांद म्हणाला, “ती केळीच्या कोंबासारखी नाजूक होती... ती 
चांद्रासारखी िीतल होती... शन शवजेसारखी चपळ होती.” 
 

“बरां, पुढां बोल–” बाळासाहेब म्हणाला, “पुढां बोल...” 
 

“पुढां काय बोलू! ती मेघासारखी गांभीर होती.” आनांद बोलला. 
 

सुलभाच्या हृदयात कालवाकालव झाली. आपणाला रडू येईल की काय असां वाटून ती 
स्वैंपाकघरात गेली आशण लभतीला पाठ टेकून उभी राशहली. 
 

केळीच्या कोंबासारखी, चांद्रासारखी िीतल, शवजेसारखी चपळ शन मेघासारखी गांभीर हे िब्द 
शतच्या ओठावर नाच ूलागले. मग ती पुन्हा बाहेर आली आशण पुढां बसली. बाळासाहेब म्हणाला, “आनांद, 
त्या पे्रयसीचां नाव काय?” 
 

“आता त्या नावात रस नाही!” आनांद हसून म्हणाला, “आता कोंबडीचा रस घे. शन जेव -” 
 

“बरां, आता पे्रमसांन्यास का?” बाळासाहेबनां शवचारलां . 
 

“मुळीच नाही–” आनांद बोलला. 
 



“आता या नव्या पे्रयसीचां नाव काय?” बाळासाहेबानां शवचारले. 
 

“शतचां नाव साांग?ू” आनांद बोलला. सुलभा कानात प्राण आणून ऐकत होती. आता हा आनांद 
आपल्या पे्रयसीचां नाव काय साांगणार हे ऐकण्यासाठी ती आतुर झाली. 
 

“शतचां नाव साांग?ू” आनांद म्हणाला, 
 

“हो-हो अरे, साांग ना!” बाळासाहेबानां तगादाच लावला. 
 

“माझ्या पे्रयसीचां नाव आहे बांदूक!” आनांद बोलला शन सुलभा मोठ्यानां हसली. 
 

जेवणां झाली शन ती शतघां मुख्य दालनात येऊन बसली. त्या दोघाांपुढां बसून सुलभा त्याांचां बोलणां 
ऐकू लागली. शकत्येक शदवसाांनी आजच ती हसत होती शन आळीपाळीनां त्या दोघाांकडे पाहत होती. सुपारी 
चघळत बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“कॅप्टन आनांद, पुन्हा एकदा ये. आपण सववजण ताजमहाल पाहायला जाऊ.” 
 

“मी एकदा ताजमहाल पाशहला आहे.” आनांद म्हणाला, “पण मला त्यात काहीच वाटलां  नाही. मी 
म्हणतो, ताजमहालापेक्षा कुतुबशमनार श्रेष्ठ आहे.” 
 

“ते कसे काय?” बाळासाहेबाने डोळे वटारून शवचारले आशण आनांद म्हणाला, 
 

“एका ऐश्वयवसांपन्न राजानां आपल्या पे्रयसीचां थडगां म्हणून शनमाण केलेला ताजमहाल; शन एका 
गुलामानां आपल्या सामथ्याचां, कतृवत्वाचां शन पराक्रमाचां उभारलेलां  स्मारक-कुतुबशमनार; यात िार मोठे 
अांतर आहे. त्याची तुलनाच होऊ िकत नाही.” 
 

“पण तुलना का करता येत नाही?” बाळासाहेबानां शवचारलां  आशण आनांद म्हणाला, 
 

“एक नेत्राांना सुखवते, तर दुसरे कतृवत्वाची जाणीव देते! एक, पे्रमाची महती गाते, तर दुसरे 
कतृवत्वाचा पोवाडा गाते; शन मला तो पोवाडा आवडतो.” 
 

“त्याचां कारण आहे कॅप्टन आनांद.” बाळासाहेब खवचटपणे म्हणाला, “तुझा पे्रमभांग झाला आहे, 
त्यामुळे तू पे्रमाचा दे्वष करीत आहेस.” 
 

“मुळीच नाही बाळासाहेब–” आनांद कळवळून म्हणाला, “मी पे्रम केले आहे शन माझा पे्रमभांग 
झाला आहे–” 
 

“आता थाांब ूनको–” बाळासाहेब बोलला, 
 



“मी असां म्हणतो की पे्रमभांगाचां दुःख शकती भयांकर असतां याचा मी अनुभव घेतला आहे.” आनांद 
म्हणाला, “ते दुःख िार मोठां असतां.” 
 

“होय रे – याचाच अथव असा, की त्या पोरीवर तुझां पे्रम नव्हतां–” बाळासाहेब हसत बोलला शन 
आनांदचा आत्मा दुखावला. तो म्हणाला, 
 

“नाही बाळासाहेब – तसां नाही. मी शतच्यावर अपार पे्रम केलां . शतच्या देहातील एकूण एक अवयव 
पशरचयाचा झाला होता. तरीही ती गेली, तरी मी आपली जागा सोडली नाही.” 
 

‘तुझां त्या मुलीवर खरां पे्रम नव्हतां’ या िब्दानी आनांदच्या काळजावर डागणी बसली. 
 

तो म्हणाला, 
 

“बाळासाहेब, मी जनावर नाही - माणूस आहे. पशरस्स्थतीनां मला दगा शदला. आपला पे्रमभांग 
झाल्यानांतर आपण मुळीच जगणार नाही असां मला वाटत होतां. एकदा मी शतला साांशगतलां  होतां की, तू 
माझ्या जीवनाचां सुकाण ू आहेस. हे सुकाण ू जर मोडले तर माझी नाव कुठां जाऊन कोणत्या खडकावर 
आदळून िुटेल याचा नेम नाही. तरीही ती गेली आशण आता मी हृदयात एक आग आशण हातात बांदुकीची 
आग घेऊन जगत आहे–” 
 

सुलभाच्या डोळयाांत सागर खवळला. त्या िब्दाांनी शतचे हृदय शवदीणव झालां . शतला रडू आलां . शतनां 
शवचारलां , 
 

“आता आईची प्रकृती किी आहे?” 
 

“ती आता िार थकली आहे.” आनांद म्हणाला, “माझ्यामुळां  ती िार दुःखी आहे.” 
 

“कॅप्टन आनांद, माझां ऐक.” बाळासाहेब म्हणाला, “म्हणजे मला गुरू करून घे शन प्रथम एक 
चाांगलीिी पोरगी पाहून शतच्यािी लग्न कर शन माझ्यासारखा सुखी हो.” 
 

“धन्य गुरुदेव!” आनांद मोठ्यानां हसला. सुलभानां बाळासाहेबाकडां पाशहलां . काय हलकट माणसू 
आहे असा भास शतच्या चेहऱ्यावर तरळून लुप्त झाला आशण त्याचवळेी भोलाराम उांबऱ्यात येऊन म्हणाला, 
 

“बाबूजी, आपण बाहेर जाणार आहात ना? नाही तर शवसराल–” 
 

“अरे हो! खरांच की, शवसरलो होतो.” बाळासाहेब घड्याळाकडे पाहत म्हणाला, “काय साडेनऊ? 
कॅप्टन आनांद, मी आता येतो. मला क्षमा कर.” त्याने कपडे बदलले शन तयार होऊन पुन्हा म्हणाला, “तुम्ही 
बसा बोलत. मी हा आत्ता आलोच पाहा.” 
 

आशण तो भोलारामला घेऊन चालू लागला. 



 
सुलभा शन आनांद याांनी एकमेकाांकडां पाशहलां . शन मग त्याांनी बाहेर पाशहलां . क्षणात दोन आकृती 

अांधारात एकरूप झाल्या होत्या आशण त्याांच्या पायातील बुटाांचा आवाज तेवढाच ऐकू येत होता. खट् खट् 
खट् ... काही काही वळेाने तो आवाजही दूर दूर गेला शन सवव काही िाांत झाले. 
 

घरात िाांतता पसरली. सुलभानां चौिेर नजर टाकली. शतच्यासमोर आनांद बसला होता. पलीकडे 
सुरेि िाांत झोपला होता आशण लभतीवर घड्याळ शटक् शटक् करीत होतां. 
 

एकाएकी सुलभा अस्वस्थ झाली. शतच्या हृदयाची धडधड वाढली. 
 

आनांद स्तब्ध बसला होता. त्याने सुलभाकडे नजर टाकली आशण पाण्यात तरांग उठाव ेतसे झाले. 
सुलभाच्या मनात तरांग उठले शन ते शगरक्या घेऊ लागले. शतनां दार पुढां लोटलां  शन सरळ ती स्वैंपाकघरात 
गेली आशण पुन्हा आनांदपढुां येऊन जशमनीवर बसली. 
 

“सुलभा, हा बाळासाहेब कुठां गेला असेल?” आनांदने शवचारले. 
 

“आज कुठां तरी सांगीत मिैल असेल.” ती म्हणाली. 
 

“कुठां तरी म्हणजे?” आनांदने शवचारले. 
 

“कुठां तरी म्हणजे कुठांतरी!” सुलभा हसली. म्हणाली, “या मिैली वशे्याांच्या घरी होतात.” 
 

“तुला कुणी साांशगतलां ?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“मला भोलाराम सवव काही साांगतो.” सुलभा म्हणाली. 
 

“हा भोलाराम कोण आहे?” आनांदनां शवचारलां . 
 

सुलभा म्हणाली, “हा भोलाराम महा हलकट माणसू आहे. हा िक्त माझ्यािीच खरां बोलतो. हा 
भोलाराम त्याांच्याबरोबर सावलीसारखा लहडत असतो. साहेबानां लाच ठरवायची शन या भोलारामनां ती घरी 
आणायची.” ती उठून स्वैंपाकघरात गेली आशण दोन कप कॉिी घेऊन आली. एक कप आनांदला देऊन 
म्हणाली, 
 

“मग काय कॅप्टन साहेब! ठरलां  ना?” 
 

“किाशवषयी?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“उद्या तुम्ही राहणार ना?” सुलभानां रोखून प्रश्न केला. 
 



“किाला? हा बाळासाहेब असा रात्रभर लहडायचा शन मी हा असा कैद्यासारखाच.” 
 

“मुळीच नाही. कैदी म्हणून नव्हे, तर माझे पाव्हणे म्हणून राहायचां...” सुलभा हसत म्हणाली, 
“आनांद, मी हात जोडते.” 
 

“परांतु कारण काय?” त्यानां शवचारलां . 
 

“कारण मी उद्याच साांगीन म्हटलां  ना!” ती बोलली आशण आनांद म्हणाला, “ठीक आहे मी राहीन.” 
 

एवढ्यात बाळासाहेब आला आशण शदलशगरीच्या सुरात म्हणाला, “सॉरी बरां का कॅप्टन आनांद! मला 
उिीर झाला.” 
 

आनांद िक्त हसला. 
 

सुलभानां आपलां  अांथरूण स्वैंपाकघरात टाकलां . बाळासाहेब शन आनांद मुख्य दालनात झोपले शन 
बोलता बोलता त्याांना झोप लागली. 
 

सकाळी सात वाजताच बाळासाहेब ऑिीसला शनघाला. त्याला आनांद म्हणाला, 
 

“बाळासाहेब, आज मी जाणार.” 
 

“नाही हां.” सुलभा मध्येच म्हणाली. “आज जायचां नाही. आज माझ्या आग्रहास्तव एक शदवस 
राशहलां  पाशहजे.” 
 

मध्येच सुरेि म्हणाला, “आनांदकाका, हे पपा रात्री येतात शन ही आई लबाड आहे. तुम्ही जाऊ 
नका.” 
 

सुरेिचां बोलणां ऐकून सवव हसली. बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“आनांद, या दोघाांचा आग्रह आहे तर मग राहा ना, शन सकाळी जा. कुठां दूर जायचां आहे?” 
 

आनांद नांतर काहीच बोलला नाही. त्याने सुरेिच्या डोक्यावर एक टपली मारली आशण तो डोकां  
चोळीत आपली सायकल घेऊन बागेत गेला. 
 

नांतर ‘आनांदची सवव व्यवस्था नीट ठेव’ असां साांगून बाळासाहेबानां घर सोडलां . 
 

आनांद आांघोळ करून बाहेर बसला होता. 
 



सुलभा आज स्वच्छ शन िुभ्र पातळ नेसली होती. शतनां अांगात पाांढरे तांग ब्लाऊज घातले होत. 
शतच्या पाठीवर शतचे लाांबसडक केस मोकळे रुळत होते आशण ती इकडून शतकडे ये-जा करीत होती. शतच्या 
चालीत एक प्रकारची तालबद्धता आली होती. शतच्या गालावरचे गोड स्स्मत मावळता मावळत नव्हते. ती 
आज भलतीच आनांदात होती. 
 

आनांद शतला पाहत होता. ही सुलभा आज कसला तरी शनराळा शवचार करीत आहे अिी त्याची 
खात्री झाली होती. 
 

आशण सुलभा आज प्रिुशल्लत शदसत होती. दुःख, क्लेि याांचा लवलेिही शतच्या चेहऱ्यावर शदसत 
नव्हता. ती त्या िुभ्र पातळानां अप्रशतम आकषवक शन मोहक शदसत होती. शनळया पाण्यावर िुभ्र कमळ 
िुलावां-डोलावां तद्वत ती त्या घरात वावरत होती. 
 

ती स्वैंपाकघरातून बाहेर येऊन आनांदपुढून बाहेर गेली. बागेत खेळत असलेल्या सुरेिला पाहून 
परत शिरली आशण आनांद पुढे येताच गप्पकन थाांबली शन त्याच्या डोळयात पाहत म्हणाली, 
 

“कॅप्टनसाहेब, असे गप्प का?” 
 

“मग काय करू?” आनांद बोलला. 
 

“काही तरी बोला ना!” ती हसली. 
 

“काय बोलाव ेहा एक प्रश्नच आहे.” आनांद म्हणाला, “तरीही काही तरी बोलायचां म्हणून बोलतो, 
की मला असां साांग, आज मला ठेवनू घ्यायचां कारण कळेल का?” 
 

“अवश्य कळेल. परांतु आता नाही.” सुलभा गांभीर चेहरा करून म्हणाली, “ते कारण आज रात्री 
समजेल आशण आज तुम्ही माझे पाव्हणे आहात. तेव्हा कसलीच तक्रार करायची नाही हे लक्षात ठेवा.” 
 

“म्हणजे कसां काय?” आनांद बोलला. 
 

“आता दुपारी गोड जेवण.” सुलभा म्हणाली, “आशण सांध्याकाळी कोंबडी आशण–” ती पुढे बोलली 
नाही. 
 

“आशण-आशण काय?” आनांदने शवचारलां . 
 

“आशण? तुमच्या आशणचां रात्री उत्तर शमळेल.” 
 

सुलभा लकशचत आवाज चढवनू म्हणाली, 
 

“आता काय हवां आहे का?” 



 
“मला थोडां पाणी दे!” आनांद म्हणाला. सुलभानां धावत जाऊन पाणी आणले, ग्लास आनांदला 

देऊन ती म्हणाली, 
 

“कॅप्टनसाहेब, घिाला कोरड पडली वाटतां!” असां म्हणून ती हसली आशण एक खुची ओढून ती 
त्याच्यापुढां िाांत बसली. 
 

“बाईजी-” भोलारामनां दारातून हाक मारली. 
 

“काय रे भोलाराम?” सुलभानां शवचारलां . 
 

भोलारामनां शतच्या हाती एक शचठ्ठी शदली. ती शचठ्ठी बाळासाहेबाची होती- 
 

नप्रय सुलिा, 
 

दुपारी र्ला घरी येता येणार िाही. तुम्ही जेविू घ्याव.े वाट पाहू िये आनण एका खास कार्ासाठी 
र्ी आताच नदल्लीला जात आहे आनण र्ला रात्री येता येणार िाही. आिंदला म्हणाव े- क्षर्ा कर. 
 

- बाळासाहेब 
 

ती शचठ्ठी वाचून सुलभानां आनांदला शदली शन ती वाचून आनांदच्या कपाळावर आठी उमटली. 
म्हणाला, 
 

“हा बाळासाहेब भलताच शवलक्षण माणसू आहे. जर असां होतां, तर त्यानां मला घरी आणलां  का?” 
 

“झालां ! दीड शदवसातच कां टाळा आला! मग मी इतके शदवस कसे काढले असतील?” सुलभा 
म्हणाली, “जेव्हा मला मुळीच न पाहता हा लग्नाला तयार झाला तेव्हाच मी समजून चुकले, की याला 
पत्नीची गरज नसून याला सुांदर दासी हवी आहे आशण तो माझा अांदाज खरा ठरला आहे. पण आता काय 
उपयोग आहे!” आशण ती रडू लागली. 
 

सुरेि धावत आला. तो सायकल शिरवनू दमला होता. तो आनांदिजेारी बसून म्हणाला - 
 

“काका, तुमचां घर कुठां आहे हो?” 
 

“याच िहरात आहे.” आनांद बोलला. 
 

“अहो, पण कुठां ते साांगा ना?” सुरेि बोलला. 
 

“शमशलटरी कॅम्पात...” आनांद उत्तरला. 



 
“शकती लाांब आहे येथून?” सुरेिनां शवचारलां . 

 
“असेल की मलै दीड मलै...” आनांद उत्तरला. 

 
“असां का?” सुरेि शवचारात पडला. 

 
रात्रीचे अकरा वाजत होते. सारे आग्रा िहर िाांत झाले होते. सववत्र शनःिब्दता पसरली होती. सवव 

रस्ते शनजवन झाले होते. कुठांही कसलाही आवाज होत नव्हता. सुरेि घोरत होता. आनांद पलां गावर बसला 
होता; आशण समोर सुलभा खुचीवर बसली होती. ती पाठीवरचे केस पुढां छातीवर घेऊन त्याांची हातानां गुांत 
काढीत बोलत होती. त्या केसाच्या थराआडून शतचे भरदार उरोज अशधकच भरदार शन उभार भासत होते 
शन शतच्या गालावर हसू तरळत होतां. शतच्या मनात एक शनराळांच काहूर उठलां  होतां; परांतु ती तसां भासू देत 
नव्हती. 
 

उिीरानां ती व्हराांड्यात गेली शन शतनां सववत्र नजर शिरवली. आकािात चांद्र धावत होता... आशण 
वारा िाांत उभी असलेली झाडां हलवीत होता. ती नांतर परत शिरली. शतनां दार बांद केलां  शन पुन्हा आनांदपढुां 
खुचीवर बसत म्हणाली, 
 

“खडकाआड पाझर दडलेला असतो हे खरां आहे का, कॅप्टनसाहेब.” 
 

“होय, खरां आहे ते.” आनांद उत्तरला. 
 

“खडकातील पाझरासारखांच पे्रमाचांही आहे.” सुलभा मांद स्वरात म्हणाली, “याचा मलाही अनुभव 
आला आहे... येत आहे...” 
 

“झोप येत नाही...” आनांद उत्तरला. 
 

“येईल आता.” सुलभा म्हणाली, “तुम्ही मला चांद्रासारखी िीतल, शवजेसारखी चपळ आशण 
मेघासारखी गांभीर म्हणता... याचाच अथव तुमच्या हृदयरूपी खडकात पे्रमाचा पाझर दडलेला आहे. पण 
त्या तुमच्या चांद्राचा कोळसा झाला आहे. ती तुमची वीज गटारात कोसळली आहे. आशण मेघाांनी काळां केलां  
आहे. तुमचे दोस्त म्हणतात त्या मुलीवर तुझे खरे पे्रमच नव्हते. परांतु मी मेले तरी असां कधीच बोलणार 
नाही. कारण त्या अपार पे्रमाचा मी अनुभव घेतला आहे. ते माझे पे्रम कृष्ट्णानदीप्रमाणे पशवत्र होते. आशण ते 
अमर राहणार आहे.” 
 

“आणखी काय?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“आणखी काय? तुम्ही एक आग हृदयात आशण दुसरी मुठीत घेऊन जगता आहात. पण मी एकच 
आग उरात घेऊन जगत आहे हे तुम्ही कबलू करीत नाही.” सुलभाचा कां ठ दाटून आला... ओठ थरथरू 
लागले. ती म्हणाली, “मीही शनःसीम पे्रम केलां . माझाही शप्रयकर सूयासारखा प्रकािमान होता, तो 



सागराप्रमाणे शनमवळ आहे आशण आजही तो आपल्या जागी अचल आहे. तो आज दारुण यातना भोगीत आहे 
याची मला सांपूणव कल्पना आहे.” 
 

“सुलभा...” आनांद उठून बसला. 
 

“जी...” सुलभाच्या हृदयाची धडधड वाढली. ती त्या हाकेनांच पुलशकत झाली. चटकन उठून 
त्याच्या गळयाला शमठी मारावी. असां शतला वाटू लागलां . परांतु शतला तिी लहमतच झाली नाही. 
 

“तुला माझ्या मनाची कल्पना आहे का?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“तुमच्या मनाची माझ्याइतकी कल्पना कुणालाच नाही.” सुलभा म्हणाली, “तुम्ही मला आपल्या 
जीवनाचा सुकाण ूसमजत होता. ते सुकाण ूमोडले, पण माझ्या सुदैवानां तुमची नाव सलामत आहे यातच मी 
आनांद मानत आहे आशण आज मी पुन्हा तुम्हाला पाहात आहे. मला िार िार भीती वाटत होती. मला वाटत 
होतां की, आपली पुन्हा भेटच होणार नाही. पण तुम्ही दुःख पचवलां त. शन आता हृदयात एक आग शन हातात 
एक आग घेऊन जगत आहात. तुम्ही मला माणूस समजा एवढीच माझी तुम्हाला शवनांती आहे कॅप्टन 
आनांद!” 
 

“सुलभा...” आनांद उद्गारला. 
 

“जी...” ती हुांकारली. 
 

“मला तुझ्या मनाची कल्पना आहे. पण...” तो मध्येच थाांबला. 
 

“झोप आली...?” शतनां शवचारलां . 
 

“नाही. आज शकत्येक शदवस मला झोप लागत नाही.” आनांद दग्ध सुरात म्हणाला, “कदाशचत 
आज मला झोप लागेल...” 
 

“मग झोपा!” सुलभानां उठून सवव शदव ेमालवल शन पुन्हा ती त्या खुचीवर येऊन बसली. आनांदनां 
उठावां, मला हृदयािी धरावी शन मी जे सुख पूवी अनुभवीत होते ते मला आज परत शमळावां असा ती शवचार 
करू लागली. परांतु पुन्हा ती स्वतःला म्हणाली, ‘सागर आपली मयादा कधीच सोडत नसतो. नदीच त्याला 
जाऊन भेटते. पण किी जाऊ मी?...’ 
 

ती शवचार करीत बसली आशण आनांदला झोप लागली. 
 

पहाट झाली... उजाडलां . आनांदनां डोळे उघडले तेव्हा सुलभा त्याच्या पायाांवर मस्तक ठेवनू िाांत 
बसली होती. ती रडत होती शन शतच्या आसवाांनी त्याचे पाय धुऊन काढले होते. तो चशकत होऊन म्हणाला, 
 



“सुलभा, तू जागीच आहेस! हे काय, तू रात्रभर अिी बसून आहेस! तुला वडे लागले आहे की 
काय?” 
 

“नाही... ते का लागत नाही शन मी मरत का नाही याचांच मला िार दुखः वाटतां! चला, तुमची 
तयारी करा.” ती डोळे पुिीत स्वैंपाकघरात गेली आशण आनांदची न्याहारीची तयारी करू लागली. 
 

सात वाजले. आनांदनां आपली बाांधाबाांध केली आशण तो आपला युशनिॉमव घालू लागला. त्यानां 
सहज वळून पाशहले आशण तो चशकत झाला. 
 

सुलभा डोकीवरच्या पदरानां आनांदचे बूट स्वच्छ करीत होती. 
 

“सुलभा, काय करतेस हे?” त्यानां शवचारलां . 
 

“काऽही नाही. तेवढांच समाधान!” शतनां ते बूट त्याच्या पुढे ठेवले. ते पायात घालून आनांद शतच्या 
पुढां उभा राशहला. आशण पटकन सुलभानां त्याच्या पायाांवर डोकां  ठेवलां ; तेव्हा ती रडत होती. ती उठली 
तेव्हा आनांदनां शतच्या तोंडाकडे पाशहलां . तेव्हा शतच्या कपाळी शतचे कुां कू नव्हतां. मग त्याने आपल्या बुटाकडे 
पाशहले. त्या कुां कवाचा ठसा त्याच्या बुटावर उमटला होता. तो म्हणाला, “सुलभा, आरिात पाहून ये–” 
 

ती आरिापढुां जाऊन आली. आपले कुां कू कपाळी नसून बुटावर उमटले आहे हे पाहून म्हणाली, 
 

“आता ही आठवण घेऊन जा. पूवी कोल्हापूरला जातेवळेी लकवा त्या शदविी तुम्ही बांगलोरला 
शनघालात तेव्हा जसा मी तुम्हाला शनरोप शदला तसा आता देऊ िकत नाही आशण तुम्हाला ते आवडणार 
नाही शन त्यातच माझा मोठेपणा आहे. कारण माझा शप्रयकर उथळ नाही. शथल्लर नाही. तो पोलादासारखा 
कणखर आहे शन त्यातच मला आनांद आहे.” 
 

“मी शनघालो...” आनांद सद्गशदत होऊन बोलला. 
 

“जा. पण हा बुटावरचा माझ्या कुां कवाचा ठसा लक्षात ठेवा. तो उद्या नाहीसा होईल पण 
काळजावरचा ठसा जपून ठेवा...” ती रडू लागली. अश्रूांची धार शतच्या गालावरून उतरू लागली. आनांदनां 
पुढां जाऊन शतचे डोळे पुसले आशण त्या स्पिानां ती आनांशदत झाली. शतनां पुन्हा त्याच्या पायाला हात 
लावला. शतला बोलणे अिक्य झाले. पण मध्येच सुरेि म्हणाला, 
 

“आनांदकाका, आता कधी येणार?” 
 

“जरूर येईन; पण मरण्यापूवी एकदाच!” आनांद उत्तरला आशण सवव िक्ती एकवटून सुलभा 
ओरडली, “आनांद... आनांद! हे काय बोलता आहात? असां बोलू नका. तुमच्या आधी मी मरणार आहे.” 
 

नांतर आनांद सुरेिला घेऊन टॅक्सीकडे गेला शन टॅक्सीत बसून म्हणाला, “सुलभा-सुरेि, मी 
शनघालो...” 



 
“तुम्ही शनघाला, पण कधी भेटणार?” सुलभानां शवचारलां . 
 
“ते नक्की साांग ूिकत नाही, पण शजवांत असेन तर जरूर भेटेन.” आनांद बोलला. 

 
“नाही... तुम्ही मला भेटणार नाही; परांतु मी स्वतःच तुम्हाला भेटेन.” सुलभा शनधारयुक्त स्वरात 

म्हणाली. 
 

आशण ती टॅक्सी आनांदला घेऊन शनघाली, शन हाां हाां म्हणता दृशष्टआड झाली. 
 

सुलभा घरात जाऊन बावचळली. ती हाताच्या ओांजळीत तोंड घेऊन मोठ्यानां रडू लागली. 
स्वतःला म्हणाली, “आनांद, आनांद, आता तुम्ही मला कधीच भेटणार नाही हो...” 
 
 

७ 
 
ते पांधरा शदवस सुलभाला िारच वाईट गेले. शतची मनःस्स्थती सारखी शबघडत होती. ती तासन्तास एकाच 
जागी बसून एकच शवचार करीत होती. आनांद आता भेटेल का? सुलभा िाांत बसली की सुरेि येऊन शतला 
शवचारीत होता, “आई, आनांदकाका कधी येणार?” आशण मग ती आनांदच्या शवचारात गुरिटत होती. 
 

बाळासाहेबाांचा खाक्या तोच होता. तो आपली चाकोरी सोडत नव्हता आशण ती बाळासाहेबाांची 
तऱ्हा सुलभाला अगशतक करीत होती. 
 

सुलभा स्वैंपाक आटोपून बसली होती. शतला कृष्ट्णाबाईांच्या िब्दाांची आठवण झाली होती. 
 
ती म्हणाली होती, “सुलभा, तू सोन्यासारखी आहेस. पण हे सोनां कुणाच्या पदरात पडते कोण 

जाणे! सोन्यात सोने शमसळून त्याचा साज होतो. सोनां हे लोखांडात कधीच शमसळत नाही.” असां काही तरी 
कृष्ट्णाबाई म्हणत होती, पण आता इलाज नव्हता! कृष्ट्णाबाईांचां म्हणणां खरां ठरलां  होतां .. माझां सोनां खरां 
होतां, पण त्याला आता शहणाच्या िजेारी बसायची पाळी आली आहे. 
 

आनांद स्वप्नात यावा तसा येऊन परत गेला. तो याच िहरात आहे. परांतु आज पांधरा शदवसात 
परत आला नाही आशण तो पुन्हा कधीच भेटणार नाही. 
 

सुरेि बागेत सायकल ठेवनू धावत आला शन म्हणाला, 
 

“आई... आई, आनांदकाका कधी येणार?” सुलभा शचडली. म्हणाली, 
 

“आता आनांदकाका कधीच येणार नाहीत.” 
 



सुरेि काहीच बोलला नाही. तो बागेत जाऊन आपली सायकल चालव ूलागला. 
 

थोड्या वळेानां बाळासाहेब आला. सुलभानां त्याला जेवण वाढलां  शन सुरेि कुठां आहे हे पाहायला ती 
बागेत गेली. 
 

बागेत सुरेि नव्हता. मग शतनां िजेाऱ्याांकडे चौकिी केली. नांतर ती धावत सरस्वतीबाईांकडे पळाली 
शन म्हणाली, 
 

“बाई, माझा सुरेि आला होता?” 
 

“नाही.” सरस्वतीबाई म्हणाली शन सुलभाची पाचावर धारण बसली आशण घरी येऊन ती मोठ्यानां 
रडू लागली. म्हणाली, “सुरेि कुठांच नाही.” तसा बाळासाहेब धडपडून उठला. त्यानां माणसां पाठवली शन 
स्वतःही पळत सुटला. पोशलसाला खबर शदली गेली शन गल्लोगल्ली माणसां धावली. 
 

सुलभाचा आत्मा पेटला होता. ती सुरेि ऽ सुरेि करीत एकाच जागी बसली होती. सुरेिला कुणी 
तरी पळवला अिी शतची खात्री झाली होती. ती रडत बोलत होती, ‘सुरेि मी तुझ्यासाठी जगले. पण तूही 
मला टाकून गेलास-’ ती घड्याळाकडे एकटक पाहत होती. जसा वळे जाईल तिी ती अस्वस्थ होत होती. 
मी उगीचच त्याच्यावर रागावले आशण तो परत गेला. 
 

सुरेिला िोधायला गेलेली माणसां परत येऊन ‘सुरेि आला का’ असां शवचारीत होती. 
 

आशण जेव्हा सुरेिला जाऊन चार तास झाले. तेव्हा सुलभा वडेावली. ती घड्याळापढुां उभी राशहली 
शन मोठ्यानां ओरडली, “सुऽरेि ऽ ऽ तू कुठां आहेस ऽऽ” 
 

आशण त्याच वळेी बाहेर मोटारीचा हॉनव वाजला तिी ती बाहेर धावत गेली. 
 

दारात एक जीप उभी होती. शतच्यात दोन सैशनक होते. त्यापैकी एकानां सुरेिला अलगद उचलून 
खाली ठेवला. मग त्याची सायकल खाली ठेवली. सुलभानां सुरेिला पोटािी धरला. म्हणाली “सुरेि! 
सुरेि, अरे कुठां गेला होतास?” 
 

“आनांदकाकाांकडां –?” सुरेि म्हणाला. 
 

“काय आनांदकाकाांकडां?” सुलभा रडत रडत हसू लागली. म्हणाली, “मग भेटले का 
आनांदकाका?” 
 

“होय–” 
 

“मग काय म्हणाले आनांदकाका?” शतने शवचारले. 
 



“तुम्ही सुरेिच्या आई का?” एका सैशनकानां शवचारलां . 
 

“होय, मी सुरेिची आई आहे.” शतने डोळे पुसले. 
 

“हे पाहा, साहेबाांचा शनरोप आहे की तुम्ही सुरेिवर लक्ष ठेवा-” एक सैशनक म्हणाला. 
 

“बरां बरां आशण काय म्हणाले ते साहेब?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“काही नाही!” तो सैशनक म्हणाला आशण सुलभाची शनरािा झाली. ती जीप आली तिी परत गेली 
शन सुलभा सुरेिला घेऊन घरात गेली. म्हणाली, “आनांदकाका काय म्हणाले?” 
 

“त्याांनी मला उचलून घरात नेलां , दूध, शबस्स्कटां शदली–” सुरेि बोलला. 
 

“बरां, पुढां काय झालां?” ती बोलली. 
 

“मग आम्ही बोलत बसलो.” सुरेि म्हणाला, “आशण मग जीपगाडीत बसवनू पाठवले–” 
 

“अरे चोरा!” ती बोलली. 
 

“मी म्हटले, काका आमची आई िार रडते. तुम्ही का येत नाही?” सुरेि बोलला. 
 

आशण सुलभानां त्याला पोटािी धरले. तेव्हा सुरेि म्हणाला, “आई, आनांदकाका म्हणाले की, मी 
उद्याच दुसरीकडे जाणार आहे – आता इकडे येऊ नको –” 
 

“ते दुसरीकडे जाणार?” सुलभा िून्यात पाहत म्हणाली, “ते म्हणत होते, सुलभा, तू माझ्या 
जीवनाचां सुकाण ूआहे शन हे सुकाण ूमोडलां  तर माझी नाव कोणत्या खडकावर आदळून िुटेल याचा नेम 
नाही! आशण आता तसेच झाले आहे– सुकाण ूमोडलां  आहे. आता ती नाव थाांबणार नाही.” 
 

“आई?” 
 

“काय? बोल ना!” 
 

“काका रडत होते.” सुरेि म्हणाला, “त्याांनी माझा पापा घेतला–” 
 

सुलभाचे हृदय गशहवरले शन ती रडू लागली. म्हणाली– “तुझे काका कुठांही असोत, पण ते सुखी 
असावते असां आपण दोघां देवाकडां मागणां करू या.” 
 

त्या शदवसापास्न सुलभा सुरेिला क्षणभरही शवसरत नव्हती. ती डोळयात तेल घालून त्याची 
काळजी घेत होती. 



 
दोन मशहने झाले. 

 
पावसाळा आला. ढगावर ढग धडाका देऊ लागले. वीजाांनी कडकडाट केला शन सांततधार पाऊस 

पडू लागला. सृष्टीनां रांग बदलला. 
 

नवी िुलां  िुलली. धरणीला नवा साज चढला. ती थांडगार झाली. 
 

सुलभा व्हराांड्यात उभी होती. बागेत पाऊस पडत होता. पाण्यात पाणी नाचत होते. बडुबुडे िुटत 
होते शन तरांग उठत होते. सुलभाचां अांतःकरण धगधगत होते. शतला गारवा द्यायचां सामथ्यव कोणत्याही 
मेघात नव्हतां. ती स्वतःलाच शवचारीत होती... ती चांद्रासारखी िीतल, शवजेसारखी चपळ शन मेघासारखी 
गांभीर ती मीच का? 
 

एवढ्यात भोलाराम आला. काखेतील थैली साांभाळीत त्याने छत्री शमटली. शन “हरे राम काय हा 
पाऊस!” असां म्हणत ती थैली सुलभाकडे शदली शन पाय झाडले. 
 

“काय रे हे?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“ते पाच हजार रुपये आहेत. हव ेतर मोजून घ्या.” भोलाराम म्हणाला. 
 

“आशण साहेब कुठां आहेत?” शतनां शवचारले. 
 

“बाईजी, ते आपल्या कामात आहेत.” भोलाराम उत्तरला. 
 

“भोलाराम, एवढे रुपये कुठून आणलेस?” सुलभानां पुन्हा प्रश्न केला. 
 

“बाईजी, ही साहेबाांची कमाई आहे. मी गरीब एवढे रुपये कोठून आणणार!” भोलाराम म्हणाला, 
“मी स्वतः शललाव जरी करून घेतला तरी मला कोणी पाचि ेपैिाला शवकत घेणार नाही!” असां म्हणून तो 
स्वतःच मोठ्यानां हसला. 
 

“बरे पण, असली ही रक्कम तू उघड उघड घेऊन येतोस याचा अथव काय?” शतनां शवचारले. “लाच 
घेणे गुन्हा आहे हे तुला माहीत आहे का?” 
 

“होय बाईजी, सरकार लाच घेणां गुन्हा म्हणतां.” भोलाराम म्हणाला, “परांतु या गुन्ह्ात जर लाच 
घेणाराांना कैद केलां  तर अधा लहदुस्थान तुरुां गात जाईल...” 
 

“बरां, आता हे साांग की साहेब कधी येणार आहेत?” सुलभानां शवचारलां . 
 



“बाईजी, मी खोटां बोलत नाही.” भोलाराम गांभीर होऊन म्हणाला, “साहेबाांची गाडी रोजच्याच 
वळेेवर घरी पोहोचणार...” 
 

“मला समजले नाही.” सुलभा बोलली. 
 

“म्हणजे बाई, आज एक बडी मिैल होणार आहे.” भोलाराम म्हणाला, “आज बडे बडे लोक 
मिैलीत सामील होणार असून ती गुलिनबानू त्याांच्यापढुां नाचणार आहे.” 
 

“बरे, या गुलिनची शन तुझ्या साहेबाांची ओळख तरी आहे का?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“हे काय शवचारता बाई! त्या गुलिनची आईदेखील साहेबाांना ओळखते. मग गुलिन ओळखील 
यात कसलां  नवल!” भोलाराम ऐटीत म्हणाला, आशण जेवढ्या नाचणाऱ्या बाया या िहरात आहेत त्या 
सववच साहेबाांना चाांगल्या ओळखतात.” 
 

“असां का...?” सुलभा उद्धगारली. 
 

“बरां... मी चलतो...” असां म्हणून भोलारामनां सुलभाचा शनरोप घेतला शन पांजी वर धरून तो 
पावसात शिरून चालू लागला. 
 

रात्रीचे दोन वाजले होते. सुलभा िाांत बसली होती. शतची झोप उडाली होती. बाहेर पाऊस पडत 
होता. वरचेवर वीज लखलखत होती... क्षणोक्षणी आग्रा िहर उजाळून पुन्हा अांधारात दडी मारीत होते. 
 

तीन वाजले शन बाळासाहेब आला. त्याला भोलारामनां आपल्या छत्रीतून धरून आणला होता. तो 
शभजून लचब झाला होता. व्हऱ्हाांड्यात येताच बाळासाहेबाला सोडून भोलारामनां पाय काढला. 
 

सुलभानां दार उघडलां  तेव्हा बाळासाहेबाांच्या अांगातून पाणी गळत होतां. तो दारूनां धुांद झाला होता. 
म्हणाला, “तुला शकती हाका मारायच्या–” 
 

ती काहीच बोलली नाही. सरळ स्वैंपाकघरात जाऊन शतनां जेवण वाढलां . 
 

बाळासाहेब कपडे बदलून ताटावर बसला. आशण शतच्याकडे शनरखून पाहात म्हणाला, “आज मला 
तुझा चेहरा िारच सुांदर शदसतो आहे–” 
 

“शकती वाजले आता?” सुलभानां तीक्ष्ण सुरात शवचारलां . 
 

“पुष्ट्कळ वाजले असतील.” बाळासाहेब म्हणाला, “परांतु माणसानां घड्याळाच्या काट्यात आपली 
मान अडकवनू घेऊ नये.” 
 

“पण शकती वळे जागायचां?” ती बोलली. 



 
“कोण म्हणतो जागत बस. झोपत जा ना!” तो गरजला. 

 
“म्हणजे?” ती सांतापली 

 
“म्हणजे. मी येईपयंत झोपायचां आशण मी आलो की उठायचां–” त्यानां खुलासा केला. 

 
“असां शकती शदवस?” शतनां शवचारलां . 

 
सुलभा काहीच बोलली नाही. बाळासाहेब जेवनू शसगारेट ओढीत पलां गावर बसला आशण सुलभानां 

आपलां  अांथरूण स्वैंपाकघरात टाकलां . तेव्हा तो अशधकच सांतापला. म्हणाला, “सुलभा, इकडे ये–” 
 

“किाला-काय म्हणणां आहे?” शतनां शवचारलां . 
 

“तू स्वैंपाकघरात का अांथरूण टाकलांस?” बाळासाहेब म्हणाला. 
 

“मला वाटलां  म्हणून–” ती उत्तरली. 
 

“नाही – तू शतकडां झोपू नको.” तो शचडून म्हणाला, “तू इथां झोप–” 
 

“नाही – मी शतकडेच झोपणार.” असां म्हणून ती स्वैंपाकघरात जाऊन झोपली. 
 

आशण बाळासाहेब ओरडला – “सुलभा–” 
 

“काय?” 
 

“इकडे ये–” 
 

“किाला–?” 
 

“तू इकडे ये. साांगतो.” 
 

“नाही – सकाळी ऐकेन मी.” 
 

“नाही, तू आत्ताच ये. शन इथां झोप माझ्याजवळ-” 
 

“मी येणार नाही–” ती म्हणाली. 
 



“सुलभा, तुला यावांच लागेल–” तो मोठ्यानां ओरडला शन सुरेि उठून बसला. त्यानां हाक मारली, 
“आऽ ईऽऽ” 
 

“आल्ये–” ती धावत गेली. 
 

“आई, तू कुठां झोपतेस-?” सुरेिनां शवचारलां . 
 

“स्वैंपाकघरात-” ती म्हणाली. 
 

“मीही शतकडे येतो. हे पपा ओरडतात.” सुरेि म्हणाला. 
 

“बरां, चल तर–” सुलभा सुरेिला स्वैंपाकघरात घेऊन गेली शन आतून कडी लावनू शनवाांत 
झोपली. 
 

बाळासाहेबाांच्या मस्तकात डोंब उसळला होता. तो एकटाच बोलत होता. 
 

“तुझा हा अहांकार शन घमेंड मी मुळीच चालू देणार नाही. तू घमेंडखोर आहेस असां मला 
लग्नापूवीच समजलां  होतां आशण तरीही मी तुझ्यािी मुद्दाम लग्न केलां , कारण मला तुझी घमेंड गाडून 
टाकायची आहे आशण मी ती गाडीन तेव्हाच राहीन-” 
 

तो उिीर बडबडत होता. 
 

सकाळी सुलभा उठली तेव्हा शतच्याबरोबरच सुरेिही उठला. बाळासाहेबानां िणिणतच आांघोळ 
केली शन न्याहारी करून तो म्हणाला- 
 

“रात्री तू तिी काां वागलीस- का तुझां डोकां  शिरलां  होतां?” 
 

“नाही. माझां डोकां  शठकाणावर आहे.” शतनां उत्तर शदलां . 
 

“मग माझांच डोकां  शठकाणावर नव्हतां काय?” त्यानां शवचारलां . 
 

“ते ज्याचां त्यानां पाहावां आशण जर कळत नसेल तर आपलां  डोकां  जाग्यावर नाही असां खुिाल 
समजावां–” सुलभा बोलली. 
 

“सुलभा, आता हद्दीबाहेर जाऊ नको.” तो ओरडला. 
 

“तुम्ही हद्दीबाहेर जाऊ नये – माणसासारखां वतवन करावां म्हणून िार िार सहन केलां .” सुलभा 
दाहक स्वरात म्हणाली, “परांतु आता सारांच व्यथव आहे. सरणावरचां मढां सारांगी किी वाजवणार?” 
 



“सुलभा, याचा पशरणाम भयांकर होईल.” बाळासाहेब ओरडला शन चटकन उठला आशण त्याचवळेी 
सरस्वतीबाई घरात आली. शतला पाहून बाळासाहेब पुन्हा बसला. सरस्वतीबाई म्हणाली, 
 

“सुरेिच्या आई, आम्ही सवव मुलां-बाळां  घेऊन मथुरेला जात आहोत. स्टेिन वगॅन केली आहे आशण 
भरपूर जागा आहे, तेव्हा तुम्ही येऊ िकाल का?” 
 

“असां? मीही अजून मथुरा पाशहली नाही. माझी इच्छा आहे, पण पण-” सुलभा बोलली. 
 

“पण काय- जायचां आहे तर जा ना!” बाळासाहेब म्हणाला, “शवचार कसला करत्येस. चल, 
तयारी कर आशण काकू, ती येणार–” 
 

“मग काय आनांद झाला. गोळामेळयानां जाऊन येऊ आम्ही.” सरस्वतीबाई म्हणाली, “आज 
जाऊन परवाच परत शिरायचां. तयारी करून बसा. आम्ही गाडी घेऊन इकडे येऊ–” 
 

सुलभानां लगेच तयारी केली. कपड्याांची पेटी भरली. पसेै घेतले आशण सुरेिला घेऊन ती मथुरेला 
गेली. 
 

पाऊस उघडला होता. आकाि उजळलेल्या भाांड्याप्रमाणे लखलखीत झाले होते. िुटपाथवरची 
झाडां अांग टाकीत उभी होती. रस्ते धापा टाकीत होते. 
 

दहाच्या सुमारास सुलभा मथुरेहून आली ती सरळ घरात. बाळासाहेब ऑिीसला जायची तयारी 
करीत होता. तो आज उशिरानां उठला होता म्हणून त्याला घाई झाली होती. गांगुबाई कामावर रुजू होती. 
शतनां न्याहारी तयार केली होती. 
 

सुलभा आली. परांतु बाळासाहेबािी मुळीच बोलली नाही. शतनां प्रथम आांघोळ केली शन आरिापुढां 
गेली. समोर ओलणीवर एक पातळ लोंबत होतां ते पाहून शतला आियव वाटलां , कारण ते पातळ शतचां नव्हतां. 
त्या पातळाचा शवचार करीत शतनां िणी उचलली आशण ती पुन्हा दचकली; त्या िणीत केसाांची गुांत 
अडकली होती ते केस शतचे नव्हते. ती िणी घेऊन गांगूकडे जाऊन शतच्यापुढां िणी धरून म्हणाली, 
 

“गांगू, हे केस कुणाचे?” 
 

“मला माशहत नाही बाई!” गांगू बोलली. 
 

सुलभाचां मन सांियात गुरिटलां . ती म्हणाली, “आशण ते पातळ कुणाचां आहे?” 
 

“ते पण मला ठाऊक नाही!” गांगू म्हणाली. 
 



“बाई, तुम्ही गेला त्याच शदविी साहेबाांनी मला रजा शदली शन साांशगतले की, बाई घरी नाही. मी 
दोन शदवस बाहेर जेवणार आहे. तेव्हा तू परवा बाई आल्यानांतर कामावर ये. त्याप्रमाणे आजच मी कामावर 
आले आहे.” 
 

सुलभा शवचारमग्न झाली. या दोन शदवसाांत या घरात कोणीतरी बाई नक्कीच आली होती. अिी 
शतची खात्री झाली. 
 

तोच बाळासाहेब आला शन म्हणाला, “काय बाईसाहेब, मला वाटतां, पूवी आपली ओळख असावी. 
तुमचां काय मत आहे.” 
 

“होय होती ना आशण आजही आहे.” सुलभा िाांतपणे म्हणाली, “परांतु ते ओलणीवर जे पातळ आहे 
ना, त्याची माझी ओळख नाही.” 
 

“सुलभा, तुला वडेशबड तर लागले नाही?” बाळासाहेब शतची कीव करीत म्हणाले, “ते पातळ तुझे 
नाही तर काय मी पातळ नेसत असतो? काय झाले आहे तरी काय तुला?” 
 

“हे माझ्या प्रश्नाचे उत्तर होऊच िकत नाही.” सुलभानां भवुया चढवल्या शन बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“तुला भाांडणाची हुक्की आली आहे. परांतु तू अजून शवचार कर आशण आपल्या या मुजोरीला आळा 
घाल.” 
 

“म्हणजे हा तुमचा नांगानाच असाच मी पाहायचा की काय?” शतने कडाडून शवचारले. 
 

“कसला नांगानाच?” तो शबथरला आशण सुलभाचा तोल सुटला. ती भडकून म्हणाली, 
 

“आशण वर मलाच शवचारता? मी दोन शदवस बाहेर जाताच घराचा कुां टणखाना करता? रात्र 
रात्रभर वशे्याांच्या घरी लोळता. रात्री दारू ढोसून येता. लाच घेता. हे जे तुम्ही करता ते सवव बरोबर करता 
का?” 
 

“मी वशे्याांच्या घरी लोळत असतो असां कोण म्हणतो?” बाळासाहेबानां खवळून शवचारलां , “हे तुला 
कोणी साांशगतलां?” 
 

“मी म्हणते, साांगायला किाला पाशहजे?” 
 

“तू महामूखव आहेस–” 
 

“मी मूखव नाही. भोळी आहे आशण माझ्या भोळेपणाचा गैरिायदा घेत आहात.” सुलभा वैतागनू 
म्हणाली, “मला स्पष्ट साांगा, या घरात मी कोण म्हणून शदवस काढायचे?” 
 



“मी तुला ग्रामीण भाषेत बायको म्हणत नाही. सौभाग्यवती म्हणतो शन सौभाग्यवतीसारखांच तू या 
घरात नाांदायचां.” बाळासाहेब म्हणाला, “आशण सौभाग्यवतीची सवव कतवव्यां पार पाडायची.” 
 

“ती कोणती?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“घर साांभाळायचां, मुलाांची काळजी घ्यायची, पती म्हणजे- मी आलो की जेवण वाढायचां. अांथरूण 
टाकायचां शन पती साांगेल तसां वागायचां. समजलां  का?” बाळासाहेबानां उत्तर शदलां . 
 

“आशण पतीनां कसां वतवन करायचां?” सुलभानां प्रश्न केला. 
 

बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“पतीनां नोकरी करायची आशण पैसा आणायचा आशण काय ग, तू स्वतःला िार शिकलेली 
समजतेस, परांतु नवऱ्यािी कसां वागावां, त्याच्यावर पे्रम कसां करावां हे तरी तुला कळतां का? तुझी आई तुझ्या 
बापाला कारभारी म्हणते आशण तू मला हलकट समजतेस? मी वशे्याांच्या घरी लोळतो असां माझ्या तोंडावर 
म्हणतेस? माझ्या जागी दुसरा असता तर त्यानां तुझ्या तोंडाला कायमचां कुलूप ठोकलां  असतां आशण तू ही 
अिी का वागतेस हे मला माहीत आहे.” 
 

“काय माहीत आहे?” शतनां शवचारलां . 
 

“तुझा आपल्या लग्नाला शवरोध होता. कारण काय तर म्हणे तू िार देखणी शन शिकलेली! 
 

“माझा लग्नाला शवरोध होता हे माहीत होतां तर मग लग्न काां केलां त?” शतनां शवचारलां . 
 

“तुझी घमेंड नष्ट करावी, तुझा अहांकार धुळीला शमळवावा एवढ्यासाठी मी तुझ्यािी लग्न केलां  
आहे.” बाळासाहेब शपसाट होऊन म्हणाला, “आशण तुझ्या त्या हावरट शन वडेगळ बापानां माझी लेक कराच 
म्हणून माझे पाय धरले होते. अगदी नासका माल शगऱ्हाइकाच्या पदरात बाांधणाऱ्या हलकट व्यापाऱ्यासारखां 
केलां  त्यानां. आलां  का लक्षात?” 
 

“आलां–” सुलभा िाांतपणे म्हणाली, “माझ्या बापानां तुमचे पाय धरले, त्यानां नासका माल तुमच्या 
पदरात बाांधला, तो हावरट आहे, तो हलकट आहे हे सवव खरां का?” 
 

“खरां वाटत नसेल तर जाऊन शवचार त्या आपल्या शवद्वान जन्मदात्याला!” बाळासाहेब कडाडून 
बोलला. 
 

“कधी जाऊ?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“कधीही जा. उद्या जा, परवा जा, नाही तर आता जा.” बाळासाहेब बोलला आशण सुलभा 
शनधारयुक्त सुरात म्हणाली. 



 
“मग मी आजच जाणार. माझी तयारी करा.” 

 
“आज तर आजच जा. चल, चालायला लाग.” बाळासाहेबानां भोलारामला हाक मारली. तो पुढां 

येताच त्याला पैसे देऊन म्हणाला, “तू आत्ताच्या आता स्टेिनवर जाऊन पशहल्या वगाची दीड शतशकटां 
घेऊन ये. आशण थाांब मी शलहून देतो- शन तूही साांग- कऱ्हाडपयंतची शन येते वळेी एक टॅक्सी घेऊन ये.” 
 

भोलाराम पळाला. 
 

सुलभाने कसे तरी दोन घास खाल्ल.े सुरेिला जेवण वाढून आवराआवर केली. कपड्याांची पेटी 
भरली.... दाशगने पेटीत भरले आशण ती पेटी भरीत असतानाच बाळासाहेब उठला शन त्यानां पाच हजार 
रुपये शतच्या पेटीत घातले. 
 

सुरेिनां आपली सायकल व्हराांड्यात नेऊन ठेवली. 
 

भोलाराम शतशकटां शन टॅक्सी घेऊन आला. म्हणाला, “बाबूजी, पांजाब मेल एक तास लेट येत आहे. 
जरा लौकर गेल्यास ती शमळेल.” 
 

“मग ते सामान टॅक्सीत भर आशण चल.” 
 

भोलारामनां सामान टॅक्सीत भरले आशण सुलभानां गांगूला बाजूला घेतली. म्हणाली, 
 

“गांगू, मी काही शदवसाांसाठी माहेरी जात आहे. तू मला वरचेवर पत्र शलहून जे काय होईल ते 
कळवायचां. काय, कबूल?” 
 

“बाई, मला सवव कबूल आहे.” गांगू बोलली. 
 

आशण सुलभा सुरेिला घेऊन त्या टॅक्सीत बसली. 
 

गाडीला वळे होता. सुलभा गाडीची वाट पाहत होती. आता शतचां लक्ष माहेरी लागलां  होतां. ती 
किाचाच शवचार करत नव्हती. ती बाळासाहेबािी मुळीच बोलत नव्हती. ती शदल्लीकडे एकसारखी पाहत 
होती. आता याच्याबरोबर काहीच बोलायचां नाही असां शतनां ठरवलां  होतां. 
 

आशण बाळासाहेब मनात म्हणत होता. आपण इतके भडकलो शन सुलभाला नको ते बोललो. हे 
बरोबर नाही. ती आता दुखावली आहे. ती परत बोलणार नाही. 
 

आशण आता काहीच बोलायचां नाही असा सुलभानां शवचार केला आशण बाळासाहेब मनात म्हणत 
होता, आपली चूक झाली. आपण सुलभाला इतकां  बोलायची गरजच नव्हती. 
 



नांतर बाळासाहेब सुलभाजवळ गेला शन हळू स्वरात म्हणाला, 
 

“सुलभा, मी तुला भाांडण करून पाठवीत नाही. रागाच्या भरात मी नको ते बोलून मी चूक केली. 
आता मला क्षमा कर आशण िार शदवस तू माहेरी राहू नको. सुरेिला जप शन लौकर परत ये. माझ्यावर 
भलताच सूड घेऊ नको.” 
 

सुलभा हूां का चूां करीत नव्हती. ती िक्त ऐकत होती. शतचे सवव लक्ष गाडीकडे लागले होते. 
 

“घरी पोचताच पत्र पाठव.”बाळासाहेब बोलत होता, “माझां बोलणां मनावर घेऊ नको. मी 
काहीतरीच बोललो.” 
 

आशण गाडी आली. भोलारामनां सुलभाचां सामान गाडीत चढवलां ... सुलभा सुरेिला घेऊन गाडीत 
बसली आशण गाडी सुटायची वाट पाहू लागली. 
 

आशण जेव्हा गाडी शनघाली तेव्हा शतच्या शजवात जीव आला. बाळासाहेबानां हात उांचावनू हलवला, 
पण सुलभाचां शतकडे लक्षच नव्हतां. आज आपण एका भयांकर जाचातून मुक्त होत आहोत या आनांदानां ती 
सवव काही शवसरली. 
 

गाडी जांगी भरारी घेत होती! आता शतला मुांबई जवळ करायची होती. सुलभा शखडकीत बसून 
बाहेर पाहत होती. शतच्या पुढां झाडांझुडपां शगरक्या घेऊन दूर जात होती. एखादी नदी शदसताच शतला 
कृष्ट्णानदीची आठवण होत होती आशण ती आठवण शतच्या दग्ध मनाला िाांत करीत होती. शतचा जीव त्या 
आठवणीनां माहेरी जाऊन परत येत होता. शतचा आत्मा िवेरवाडीच्या शिखरावर पाखराप्रमाणे भरारी मारीत 
होता. ती ताांबखडी, ते मुसळयाचे टेक शन ती लक्ष्मीपाद ही स्थळां  शतच्या डोळयाांपुढां उभी राशहली होती. ती 
शवचाराच्या कृष्ट्णेतून वाहत होती. रात्रीचे बारा वाजले. मनगटावरील घड्याळात पाहत ती मनात म्हणाली, 
‘आता बारा तासात मुांबई शन मग ते माझे कऱ्हाड–’ 
 

पुण्याहून शनघालेली ती गाडी शमरजेकडे पळत होती. ती गाडी माळाने खोकड पळाव ेतिी पळत 
होती. ती साताऱ्याची धरणी पाहून सुलभाचा आत्मा िाांत झाला होता. पाऊस पडतच होता. 
 

आता कऱ्हाड येईल. पण या पावसात मी घरी किी जाणार! सुलभा शवचार करीत होती शन कऱ्हाड 
जवळ येत होतां. 
 

गाडीनां शिरावडां मागां टाकलां  आशण लगेच ती कऱ्हाड स्टेिनवर थाांबली. 
 

“क ऽ ऱ्हा ऽ ड” प्रवािाांनी गलका केला. सुलभा उठली. त्या धरणीवर पाय ठेवायला आतुर झाली 
होती. ती सुरेिला घेऊन खाली उतरली. शतच्या गालावर आनांदाश्र ूघरांगळले. 

 
“बाई, कुठां जायचां?” एका हमालानां शवचारलां . 

 



“सामान घेऊन आधी बाहेर तरी चल.” सुलभा बोलली. या पावसात मी घरी किी जाणार या 
शवचारानां ती गोंधळली होती. स्टेिनबाहेर येत ती शखन्न होऊन उभी राशहली. तोच काशिनाथ पुढां आला. 
त्याला पाहून ती स्तांशभत झाली. म्हणाली, “दादा, इकडे कसा?” शतला रडू आले. 
 

“तू शनघालीस अिी भावजींची तार आली.” काशिनाथ म्हणाला, “अग आईनां मला बसू शदलां  
नाही. मी कालच इथां आलो आहे. आता चल लौकर, बैल शभजत आहेत.” 
 

काशिनाथनां पेटी उचलली. 
 

आईच्या मायेला मोल नसतां असां म्हणून सुलभा गाडीत बसली. 
 

काशिनाथनां येते वळेी गाडीवर तट्टट्या बाांधून पावसाचां पाणी आत येऊ नये म्हणून बांदोबस्त केला 
होता आशण दोन घोंगड्या बरोबर आणल्या होत्या. 
 

सुलभा सुरेिला पोटािी धरून बसली शन गाडी चालू लागली. 
 

शदवलेागण झाली आशण गाडी दारापुढां उभी राशहली. दारात गाडी करकरताच घरात गडबड 
झाली. िवेांताबाई शन जाई दारी धावत आल्या. 
 

जाईनां आपल्या ताईला शमठी मारली. मग सुलभा आईच्या गळयात पडून हुांदके देऊ लागली. 
उशिरानां शतच्या कां ठात कोंडलेला हांबरडा बाहेर पडला. मग िवेांताही रडू लागली. 
 

उशिरानां घर िाांत झाले आशण सुलभाने आपली ती कथा आईला सशवस्तर साांशगतली शन ती ऐकून 
िवेांतानां कपाळावर मारून घेतले आशण जळजळीत नजरेनां बाबा पाटलाकडे पाशहलां . तो दुशचत होऊन 
ऐकत होता. त्याला िवेांता म्हणाली, 
 

“काय, ऐकली का लेकीच्या जन्माची कथा?” 
 

“होय, ऐकली. वाईट झालां  लेकीचां.” बाबा पाटील शखन्न सुरात म्हणाला, “मी शवचार केला नाही. 
माझ्या अशवचाराचां िळ लेकीला भोगावां लागलां . आता बोलून काय िायदा!” 
 

“माझां ऐकलां  असतां तर आज माझी लेक सुखी असती. शतचा सोन्याचा सांसार झाला असता-” 
िवेांताबाई डोळे पुिीत म्हणाली, “पण त्यावळेी तुम्हाला वैर आठवलां  आशण त्या वैरासाठी तुम्ही मुलीचां 
वाटोळां  केलां .” 
 

“आता माझ्या शिरी खापर िोडून तुम्हाला काहीच शमळणार नाही.” बाबा पाटील म्हणाला, “जे 
काही झालां  ते कृष्ट्णापवण करा...” 
 

हे ऐकून सुलभाला बरां वाटलां . 



 
आज सुलभा आईच्या कुिीत झोपली होती. लहानपणी जिी आईला शबलगून झोपत होती तिी 

आज शबलगली होती आशण एक एक गोष्ट आठवनू आईच्या कानात साांगत होती. ती हसत होती शन 
एकाएकी रडत होती. 
 

सुरेि आज जाईमाविीजवळ झोपला होता. तो शतला आग्रा िहराचां वैभव साांगत होता. त्या घरात 
आज शकत्येक शदवसानां आनांद परत आला होता. 
 

सुलभा आईच्या कानात म्हणाली, 
 

“आई, आनांद आग्ऱ्यात घरी आला होता.” 
 

“असां...” 
 

“होय, दोन शदवस राशहला माझ्या घरी.” 
 

“काय म्हणत होता...?” िवेांतानां शवचारलां . 
 

“काही नाही. आई, त्याचां मन दुखवलां  आहे. तो िार िार दुःखी आहे.” सुलभा बोलली. 
 

“िार सज्जन मुलगा, आम्ही हातचा घालवला.” िवेांता म्हणाली. “परवा तो रजेवर आला होता. 
पण इथां त्याचां मन लागलां  नाही. रजा सांपण्यापूवीच तो परत गेला...” 
 

“आशण आई सुरेिला आनांदनां सायकल घेऊन शदली.” सुलभा म्हणाली. 
 

“माझा सुरेि आनांदला िार िार आवडतो.” असां म्हणून ती हसली. 
 

आशण नांतर सुलभा बोलत बोलत झोपली. 
 

सुलभा सकाळी उठताच प्रथम अांगणाकडे पळाली. अांगणात उभां राहून शतनां सववत्र पाशहलां . 
शरमशझम पाऊस पडत होता. सारा शिवार शहरवागार शदसत होता. लभतीवर उगवलेली गवतां वाऱ्यानां डोलत 
होती. घराघरावर भोपळीच्या वलेाची जाळी पसरली होती. त्याांची शपवळी िुलां  डोळयात भरत होती शन 
शपवळे भोपळे शहरव्या पानात शवश्राांती घेत होते. दारात उभ्या असलेल्या गाडीच्या साठीवर उभां राहून एक 
कोंबडा बाांग देत होता आशण एक शझपरां कुत्रां त्या कोंबड्याचा रुबाब पाहत होतां. 
 

सुलभाला राहवलां  नाही. ती तिीच कृष्ट्णाबाईच्या घराकडां पळाली शन शतच्या मागोमाग सुरेिही 
पळाला, कृष्ट्णाबाई सुलभाला जवळ घेऊन म्हणाली, 
 

“सुलभा, किी आलीस, आशण एकटीच?” 



 
“मी आशण सुरेि दोघां आलो.” सुलभा सुरेिला पुढां करून म्हणाली, “हा माझा सुरेि आशण सुरेि, 

या तुझ्या आनांदकाकाच्या आई. याांना नमस्कार कर...” 
 

सुरेिनां कृष्ट्णाबाईला नमस्कार केला तेव्हा कृष्ट्णाबाईला बरां वाटलां . शतनां सुरेिला उचलून घेतला 
शन घरात गेली शन सद्गशदत होऊन म्हणाली, 
 

“सुलभा, माझ्या आनांदचां लग्न झालां  असतां तर आज मला एवढाच नातू असता. हे घर 
भरल्यासारखां वाटलां  असतां. पण...” 
 

ते ऐकून सुलभा दुःखी झाली. ती काहीच बोलली नाही. शतनां उगीचच चौिेर नजर शिरवली. 
समोरच्या लभतीला दादासाहेबाांच्या िोटोिजेारी आनांदचा लष्ट्करी विेातील एक िोटो लावला होता शन 
त्या िोटोखालीच शनराांजनां तेवत होती. तो िोटो पाहून सुलभाचे डोळे भरले. 
 

कृष्ट्णाबाईनां सुरेिला दूध शदले. 
 

“आई, मला आनांद भेटले होते.” सुलभा म्हणाली, “दोन शदवस माझ्या घरी राशहले होते.” 
 

“माझ्या आनांदचा तुझ्यावर िार जीव होता, शन अजूनही आहे.” कृष्ट्णाबाई म्हणाली, “परांतु ते 
तुझ्या बापाला कळलां  नाही. त्यानां कस्तुरी टाकून लहग पत्करला–” 
 

नांतर कृष्ट्णाबाईनां सुलभासाठी चहा केला शन मग त्या दोघी उिीर बोलत बसल्या. 
 
 

िवेांताबाई स्वैंपाक करीत होती. सुलभा येऊन शतच्याजवळ बसली तेव्हा िवेांताबाई गांभीर होऊन 
म्हणाली, 
 

“सुलभा, मी सहज शवचारते. पण तू त्याचा भलतात अथव लाव ूनको. शवचारू...?” 
 

“शवचार की! पण किाशवषयी?” सुलभा बोलली. 
 

“तू परत जाण्याशवषयी काय ठरवलां  आहेस?” िवेांतानां शवचारलां  शन सुलभा म्हणाली, 
 

“आई, आता मी परत जाणार नाही. आता मला त्या घराचां तोंड पाहायचां नाही.” 
 

“मग काय करणार?” िवेांतानां प्रश्न केला. 
 

“मी काय वाटेल ते करीन. मी माझां शन बाळाचां पोट कसांही भरीन.” सुलभा कळवळून म्हणाली, 
“मी नोकरी करीन. नाही तर चार घरां भीक मागेन–” 



 
“भीक का मागणार तू!” िवेांताबाई म्हणाली, “मी शजवांत आहे शन तुझां माहेर आबाद आहे.” 

 
आशण दुसऱ्याच शदवसापासून सुलभा नोकरीसाठी अजव करू लागली. ‘मी गुलाम नाही. आता मी 

मुक्त आहे. मी कुठांही जगू िकते’ या शजद्दीनां ती पेटली. पाच वषं आपण जेवढ्या यातना भोगल्या – जे 
दुखः सोसलां  – ते एक शवदू्रप स्वप्न आता सांपलां  आहे असां ती स्वतःला साांगत होती. 
 

माहेरच्या वातावरणात सुलभाचां मन एकरूप झालां  होतां. कोळपलेलां  रोप मृग नक्षत्रात पुन्हा मूळ 
धरते तिी ती माहेरात रमली होती. 
 

आपले लग्न झालां  आहे. आपण पाच वषं सांसार केला आहे हे ती शवसरली होती आशण नव्या 
िुलाप्रमाणां हसत होती आशण टचटचीत कळीप्रमाणे डोलत होती. 
 
 

९ 
 
सुलभाला घेऊन त्या गाडीनां आग्रा स्टेिन सोडले त्यावळेी बाळासाहेबानां हात उांचावनू हलवला. पण 
सुलभानां शतकडे मुळीच पाशहलां  नाही. शतने असे काां केले याचा शवचार करीत बाळासाहेबानां घरची वाट 
धरली. तो लाांब लाांब ढेंगा टाकीत होता; आशण भोलाराम त्याच्या मागून पळत होता. पुष्ट्कळ चालून 
गेल्यावर भोलाराम म्हणाला, “साहेब, टॅक्सी बोलव?ू” 
 

“मग बोलव ना!” बाळासाहेब बोलला. 
 

भोलारामनां टॅक्सी केली आशण ते दोघां घरी गेले. 
 

घर िाांत होतां. शतथां सुलभा नव्हती आशण सुरेिचा दांगा नव्हता, त्यामुळां  शतथां स्मिानिाांतता 
पसरली होती. बाळासाहेब अस्वस्थ झाला. त्याने कपाटातील एक बाटली काढली शन एकापाठोपाठ एक 
असे दोन ग्लास पोटात ओतले तेव्हा त्याला बरां वाटलां . त्या ओसाड घरात त्याला आनांद भरल्यासारखे 
वाटू लागले. पुन्हा त्यानां एक ग्लास शरकामा केला शन भोलारामनां सूचना करताच गांगूने अांडी तळून पुढे 
ठेवली. 
 

बाळासाहेब आता शनधास्तपणे दारू पीत होता. उशिराने तो म्हणाला, 
 

“भोलाराम, ही गांगुबाई सात वाजले की पळून जाणार शन रात्री आम्हाला जेवण कोण वाढणार? 
मग उांदराप्रमाणे आम्हाला रात्री स्वैंपाकघरात धडपडाव े लागणार आहे याचा आता बांदोबस्त केला 
पाशहजे.” 
 

“मग काय करू?” भोलारामनां शवचारलां . 
 



तो दोन्ही हात जोडून रामापढुां मारुती उभा राहावा तसा उभा राशहला. 
 

“काही तरी बांदोबस्त कर!” बाळासाहेब बोलला. 
 

“ठीक आहे. मी शनघालो.” 
 

भोलाराम शनघाला तेव्हा बाळासाहेब म्हणाला, “आशण हे पाहा, तू जा; परांतु कबरस्तानाकडे 
जाणारी बाई आण ूनको.” 
 

“ते का? अगदी कळी आणतो! भोलाराम म्हणाला, “अगदी बोहल्याकडां शनघालेली... मग तरी 
झालां  ना?” 
 

“जा पळ.” बाळासाहेबानां दुसरा ग्लास भरला. आशण भोलाराम पळाला. 
 
 

थोड्या वळेानां भोलाराम परत आला तो एक अठरा वषांची सुांदर पोरगी घेऊन आला होता. त्याने 
बाळासाहेबाला सलाम ठोकला शन ती मुलगी पुढां केली. शतला पाहून बाळासाहेब थक्कच झाला. म्हणाला, 
 

“जीते रहो भोला! शहला काम समजावनू साांशगतलां  आहेस ना?” 
 

“जी बाबूजी. पण पगार नाही साांशगतला.” भोलाराम बोलला. 
 

“पगाराचां सोड रे, पगार ती मागेल तेवढा शदला जाईल-” बाळासाहेब त्या मुलीकडां पहात 
म्हणाला. 
 

“तुझां नाव काय?” 
 

“माझां नाव शझलू.” शतचा स्वर सारांगीसारखा शनघाला आशण शतच्या पाणीदार टपोऱ्या डोळयाांची 
पलकां  पडली. 
 

“शझलू! अरे वा–” 
 

बाळासाहेबानां गांगूला हाक मारली. ती पुढां येताच म्हणाला, “गांगू, तुला एकटीला त्रास होऊ नये 
म्हणून शहला तू सांभाळून घे. काम समजावनू साांग. तू घरी गेलीस की शझलू नोकरीवर रुजू होईल.” गांगूनां 
मान डोलवली. 
 

त्या शदवसापासून बाळासाहेबाचां ठीक चाललां  होतां. तो कधीही घरी येत होता. तो जर लौकर 
आला तर शझलू त्याला जेवण वाढून स्वतः जेवनू खरकटी भाांडी घासून घरी जात होती. तोपयंत शतच्या 
घरचे कुणीतरी बाहेर वाट पाहत बसत होते. 



 
आशण बाळासाहेब उशिरानां आला तर शझलूला शतथांच राहावां लागत होतां आशण सकाळी गांगू आली 

की ती घरी जात होती. 
 

रात्रीचे बारा वाजले होते. सववत्र सामसूम झाले होते. बाळासाहेब आशण भोलाराम दोघां चालत होते. 
दोघांही गुमान ढेंगा टाकीत होते. ते एका मिैलीतून परतले होते. त्या मिैलीतील गाण्याांचे स्वर 
बाळासाहेबाच्या मस्तकात दांगा करीत होते आशण त्या नादात तो चालत होता. ती तरुण गुलिनची मूती 
त्याच्या डोळयापुढून हालत नव्हती! 
 

बाळासाहेब घरी आला तेव्हा ज्या जागेवर सुलभा बसत होती त्याच जागेवर शझलू बसली होती! ती 
वरचेवर घड्याळयाकडां पाहत होती. आज आपण घरी जात नाही; आशण आज आपल्याला भावांडात झोपता 
येणार नाही, या शवचारानां ती दुःखी झाली होती. 
 

बाळासाहेब येताच शझलूनां गडबडीनां जेवण वाढलां . बाळासाहेब जेवला शन ती स्वतः जेवली आशण 
पदराला शपळा घालीत म्हणाली, 
 

“मी घरी जाऊ का?” 
 

“पण एकटी किी घरी जाणार?” बाळासाहेबानी शवचारलां . 
 

“माझा भाऊ बाहेर बसला आहे.” शझलू बोलली. 
 

“मग जा ना!” बाळासाहेब म्हणाला, आशण शझलू ‘उद्या येते’ असां बोलून पळाली आशण भोलाराम 
बाळासाहेबाांपढेु हात जोडून नम्रपणे म्हणाला, 
 

“सरकार, मी या वषी माझ्या मुलीचां – नीलादेवीचां लग्न करावां असे म्हणतो.” 
 

“अरे, भोलाराम तुझी नीलादेवी आता मोठी झाली असेल की!” बाळासाहेब बोलला. 
 

“होय ना साहेब! ती आता वयात आली आहे.” भोलाराम हात जोडून म्हणाला. 
 

“आता शतच्यावर नजर ठरत नाही. ती म्हणजे माझ्या गळयाला एक िास होऊन बसला आहे! शतचां 
तेवढां लग्न झालां  म्हणजे मी मोकळा होणार आहे.” 
 

“मग करून टाक ना–” बाळासाहेब बोलला, “मुलगा आहे का कुठां?” 
 

“सवव ठरले आहे. मुलगा शदल्लीत आहे.” भोलाराम म्हणाला, “पण तो पाचि ेरुपये मागतो आहे.” 
 



“भोलाराम, पाचि ेरुपयाांचा प्रश्न नाही. तू तयारी कर. मी तुला पाचि ेरुपये देईन.” बाळासाहेब 
म्हणाला, “एकदा तू नीलादेवीला घेऊन ये. शतला पाहून िार शदवस झाले.” 
 

भोलारामला बाळासाहेबाच्या शदलदारपणाची कल्पना होती. थोरल्या मुलीच्या लग्नाला त्यानां 
उदार हातानां मदत केली होती. एकदा त्याचा होकार शमळाला की नकार शमळणे िक्य नव्हते! तो त्या 
होकाराची वाट पाहात होता. शन आज त्याला तो होकार शमळाला होता. त्यामुळे त्याला आनांद झाला. तो 
म्हणाला, “मग मी लग्नाची तयारी करू?” 
 

“हो, हो, कर. पाचिचे ना? मी देईन!” बाळासाहेब हसत म्हणाला. 
 

“पण बाबजूी–” भोलानां हात जोडले. 
 

“तू शनधास्त राहा. पाचि े रुपये मी देईन.” बाळासाहेब म्हणाला. आशण दोन्ही हाताांची जुडी 
कपाळावर लावनू भोलाराम म्हणाला, 
 

“मग काय देव पावला! मी सकाळीच नीलादेवीला घेऊन येतो, पाहा तर शतला.” 
 

आशण दुसऱ्याच शदविी भोलाराम नीलादेवीला घेऊन हजर झाला. सावळा रांग, सरळ नाक, 
रसरिीत चेहरा, टपोरे डोळे, नाजूक ओठ आशण भरदार िरीर शन उभार टचटचीत उरोज, चांचल नजर, 
आशण लाजरा स्वभाव! अिी ती नीलादेवी बाळासाहेबापुढां येताच तो चशकत झाला. 
 

“नीलादेवी, बेटा नमस्कार कर साहेबाांना.” भोलाराम म्हणाला, नीलादेवीनां नमस्कार केला. शतचां 
ते तारुण्य पाहून बाळासाहेब दांग झाला. भरकन एक खुची ओढून पुढां केली. म्हणाला, 
 

“बैस. अरे तू एवढी मोठी झालीस! िारच सुांदर आहेस!” आशण नीलादेवी त्याच्यापढुां खुचीवर िाांत 
बसली. भोलाराम म्हणाला, 
 

“बाबूजी, ही नीला जेवढी तुम्हाला गोड शदसत आहे ना, तेवढीच मला कडू भासते आहे! कारण 
अिा मुलीची िोभा सासरी असते. ही लोकाांची अनामत – मी गरीब शकती शदवस साांभाळू...” 
 

“तू काही काळजी करू नको. मी शहचे सारेच लग्न करून देईन.” बाळासाहेब म्हणाला, आशण 
शखिातून पैसे काढून भोलारामला देऊन, बाहेर घेऊन गेला शन त्याच्या कानात काहीतरी बोलला – तसा 
भोलाराम हसत हसत शनघनू गेला आशण बाळासाहेब पुन्हा येऊन नीलादेवीपुढां बसला. शतच्या डोळयातील 
अपार उन्माद पाहून घेतला शन मग तो तसाच पाहात राशहला. 
 

आशण नीलादेवी त्याच्या डोळयात पाहू लागली. त्याांच्या चार डोळयाांच्या पापण्या हलत नव्हत्या. 
डोळे बोलत होते शन ती हसत होती. शन ती त्याच्या नजरेत नजर घालून पाहत होती – त्याच्या नजरेचा 
पाठलाग करीत होती. 
 



गप्पकन त्याची नजर खाली उतरून शतच्या टचटचीत छातीवर स्स्थरावली आशण नीलादेवीनां 
गपकन खाली पाशहलां . ती आपल्या उरोजाकडां पाहून त्याच्या डोळयाांकडे पाहू लागली. ती लाजली शन 
हसली. मग शतनां मान शिरवली. 
 

आशण चटकन त्याची नजर शतच्या पायाकडे पडली शन शतच्या रांगवलेल्या नखाांवर बसली आशण मग 
हळूहळू झुरळाप्रमाणे वर वर सरकू लागली शन शतच्या पुष्ट माांड्याांवर स्स्थर झाली. 
 

ती नायलॉनचां पातळ नेसली होती. त्याची घडी शतच्या दोन्ही माांड्यात पडली होती. 
 

शकती तरी उिीर तो एकाच जागी पाहत होता. तो तल्लीन झाला होता. 
 

गांगूनां चहा पुढां ठेवला तेव्हा तो भानावर आला. म्हणाला, 
 

“नीलादेवी, चहा घे. पण तू येत का नाहीस?” 
 

“आता येईन ना–” ती हसून बोलली. 
 

“कधी येिील?” ती हसून बोलली. 
 

“तुम्ही साांगाल तेव्हा येईन–” ती म्हणाली शन गप्पकन तोंडाला पदर लावनू हसू दडवले. 
 

आशण भोलाराम आला. त्यानां आणलेली बाटली कपाटात ठेवली शन हसला. 
 

नीलादेवी घरी शनघाली. ती उठून म्हणाली, “तुम्ही घरी कधी असता?” 
 

“सकाळी नऊ वाजेपयवत आशण रात्री नऊनांतर.” बाळासाहेब बोलला. 
 

“मग मी येईन...” असां म्हणून ती शनघाली. बाळासाहेबानां एक दहाची नोट काढून शतच्या हातात 
शदली शन म्हणाला... 
 

“मी तुझ्या लग्नासाठी पाचि ेरुपये देणार आहे. परांतु ते मी तुझ्याच हाती देणार आहे. तू कधीही 
येऊन घेऊन जा. लौकर लग्न करून या माझ्या भोलारामची पाठ सोड...” 
 

ते ऐकून भोलारामला आनांद झाला आशण नीलादेवीनां एक गोड मुरका मारला. 
 
 

बाळासाहेबाचां सवव ठीक चाललां  होतां. परांतु सुलभाचां पत्र येत नव्हतां. त्यामुळे तो काळजी करीत 
होता. तो रोज लौकर येत होता. शदवसभर गांगू शन रात्री शझलू या दोघी सुलभाची जागा चालवीत होत्या. 
 



रात्री तो आला की शझलू खुदकन हसत होती शन तो आपले दुःख शवसरत होता. कारण तो आला 
की सुलभा कधीच तिी हसत नव्हती. 
 

एके शदविी रात्री एक वाजता बाळासाहेब घरी आला आशण त्याची पावलां  ऐकून शझलूनां दार 
उघडलां  शन खुदकन् हसली. शतचे झोपेने भरलेले डोळे शन शतचे ते हसणे पाहून तो आनांशदत झाला. कपडे 
बदलून जेवला. तो भरपूर दारू शपऊन आला होता. 
 

शझलूनां दार बांद केलां  आशण आपलां  अांथरूण घेऊन ती स्वैंपाकघराकडे शनघाली. तेव्हा बाळासाहेब 
म्हणाला, “शझलू, तू कुठां चाललीस?” 
 

“झोपायला...” ती उत्तरली. 
 

“कुठां झोपणार?” 
 

“स्वैंपाकघरात...” ती बोलली. 
 

“स्वैंपाकघरात का?” तो म्हणाला. 
 

“मग कुठां झोपू? तुम्ही साांगाल शतथां झोपेन...” शझलू बोलली. 
 

“शझलू, तू भोळी आहेस!” त्याला शझलूची दया आली. म्हणाला, “तू िार सुांदर आहेस, परांतु 
माझ्या त्या सुलभासारखी दुबळी आहेस. जा स्वैंपाकघरात झोप. माणसानां कसां त्या नीलादेवीसारखां 
असावां.” 
 

शझलू गुमान जाऊन स्वैंपाकघरात झोपली. 
 

आज नऊ वाजताच बाळासाहेब घरी आला. तेव्हा नीलादेवी येऊन बसली होती. ती शझलूिी बोलत 
होती. बाळासाहेबाला पाहताच त्या दोघी उठल्या. शझलू स्वैंपाकघरात पळाली आशण नीलादेवी खाली 
पाहत हसली. 
 

“नीलादेवी, तू कधी आलीस?” त्यानां शवचारलां . 
 

“मी आठ वाजता आले आहे.” ती उतारली. 
 

“भोलाराम कुठां आहे?” त्यानां शवचारलां . 
 

“तो घरात आहे.” ती बोलली. 
 

“का? तो काां आला नाही?” त्यानां प्रश्न केला. 



 
“त्याचां डोकां  दुखतांय.” ती म्हणाली. 

 
“माझांही आज डोकां  िार दुखतांय.” असां म्हणत त्यानां कपडे बदलले शन कपाटातील बाटली 

काढून भरपूर शपऊन मग बाहेर आला शन नीलादेवीपढुां बसला. 
 

“शकती वाट पाहायची?” नीलादेवी म्हणाली. 
 

“नीला, तू िार िहाणी आहेस.” असां म्हणून तो हसला. म्हणाला, “चल... आपण जेवनू घेऊ 
या...” 
 

मग ती शतघां जेवली आशण शझलू आपल्या घरी पळाली. नीलादेवी शन बाळासाहेब दोघांच बोलत 
बसली. 
 

“नीलादेवी, तू का आली होतीस?” त्यानां शवचारलां . 
 

“सहज. त्या शदविी येईन म्हटलां  होतां.” ती गालात हसली. 
 

“तुझां वय काय?” 
 

“हे अठरावां चालू आहे.” 
 

“अरे! तरीच लग्नाची घाई झाली आहे.” बाळासाहेब हसत म्हणाला, “पण नवऱ्यानां तुला पाशहली 
आहे का?” 
 

“नाही...” ती उत्तरली. “त्याने मला शन मी त्याला कधीच पाशहलेले नाही.” 
 

“मग ही घाई कुणाची?” त्यानां शवचारले. 
 

“मला ठाऊक नाही.” ती हसली. 
 

उिीर ती बोलत बसली. अकरा वाजले. बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“नीलादेवी, दार बांद कर. रात्र झाली.” शतने उठून दार बांद केले शन पुन्हा येऊन खुचीवर बसली. 
बाळासाहेबानां पलां गावर अांग टाकले. 
 

“डोकां  िार दुखतांय का?” शतनां शवचारले. 
 

“होय ना, िारच.” तो बोलला. 



 
“मग चेपू का?” ती चटकन पुढां जाऊन पलां गावर बसली शन त्याचां डोकां  चेपू लागली. शतचे नाजूक 

हात कपाळावर तरतरू लागले. त्याच्या हृदयात एक कां प उठला. म्हणाला, “नीलादेवी–” 
 

“काय?” 
 

“शदवा घालव.” 
 

शतने उठून शदवा मालवला. घरात अांधार झाला शन ती पुन्हा त्याच्यािजेारी बसून त्याचां डोकां  चेपू 
लागली. 
 

“नीलादेवी, तू कुठां झोपणार?” त्यानां शतला शवचारलां . 
 

“साांगाल शतथां.” ती हसली. 
 

“असां!” तो हसला. सवव िाांत झालां . मग पातळ झटकल्याचा आवाज झाला. नांतर काकणां 
कुणकुणली, अांथरूण सळसळलां  आशण पुन्हा सवव काही िाांत झालां . 
 

सकाळी पाचि ेरुपये घेऊन नीलादेवी घरी शनघाली तेव्हा ती म्हणाली, “आजही मी येणार आहे. 
लौकर या.” 
 

एवढ्यात गांगू आली. शतनां तो सवव प्रकार जाणला आशण त्याच शदविी सुलभाला पत्र शलशहलां . 
 

भोलारामनां नीलादेवीच्या लग्नाची तयारी केली. सवव बाजार केला. तीथ नक्की करून तो त्या 
शदवसाची वाट पाहू लागला. 
 

नीलादेवी रोज बाळासाहेबाकडे जात होती. शन रात्रभर तेथे राहून सकाळी पैसे घेऊन येत होती. 
 

एके शदविी नवऱ्याकडील मांडळींचां पत्र आले की, नवरा मुलगा मोटरखाली सापडून जखमी झाला 
आहे. त्याचा एक पाय मोडला असून तो दवाखान्यात आहे. त्याच्या पायाचे प्लास्टर शनघाल्याशिवाय तो 
लग्न करणार नाही. 
 

भोलारामची शनरािा झाली. तो पुन्हा वाट पाहू लागला. 
 

आशण त्याच मशहन्यात नीलादेवी मनात चरकली. शतची माशसक पाळी चुकली; ती त्याचा शवचार 
करू लागली आशण रोज रोज शदवस मोजू लागली. लग्नाचा शवचार करण्याऐवजी ती आपल्या पाळीचाच 
शवचार करत बसू लागली. 
 

दुसरा मशहना आला आशण नीलादेवीचे सांकट नक्की झाले... ती घाबरी झाली. 



 
आशण नवऱ्याकडचां पत्र आले... आणखी एक मशहना प्लास्टर शनघत नाही. मग मात्र नीलादेवीचा 

थरकाप झाला. ती दडवादडवी करू लागली, पण शतला ओकाऱ्या येऊ लागल्या आशण शतची आईही 
अांधारात उांदीर पकडणाऱ्या माांजराच्या औलादीची होती. शतनां तो सवव प्रकार हेरला आशण नीलादेवीला 
एकाांतात घेऊन म्हणाली, 
 

“तुझी पाळी का टळली?” आशण नीलादेवी रडू लागली. 
 

“नीलादेवी, हे पाप कुणाचां?” आईने शवचारले. 
 

“हे बाळासाहेबाचां–” नीलादेवीनां स्पष्ट कबुली शदली आशण शतची आई तोंड बडवनू घेऊ लागली. 
 

नांतर नीलाच्या आईनां नवऱ्याच्या मागां तगादा लावला. पण प्लास्टर शनघाल्याशिवाय मी लग्न 
करणार नाही असां उत्तर आलां . 
 

आशण जेव्हा तो प्रकार भोलारामला समजला तेव्हा तो वडेाशपसा झाला. त्यानां अन्नपाणी सोडले शन 
जखमी पाखराप्रमाणे झुरू लागला. त्यानां बाळासाहेबावर सूड घ्यायचा शवचार केला. पण आपणाला 
नीलादेवीची भानगड समजली असां त्यानां बाळासाहेबाला मुळीच कळू शदले नाही. 
 

त्याच दरम्यान नीलादेवीनां बाळासाहेबाची भेट घेऊन त्याला तो सवव प्रकार साांशगतला. तेव्हा तो 
म्हणाला, “तू काळजी करू नको. मी एका डॉक्टरला साांगून तुला मोकळी करीन–” 
 

ते ऐकून नीलादेवीला बरां वाटलां . 
 

परांतु त्याचवळेी भोलारामनां भयांकर कारस्थानां रचलां . पोशलसाांना कळवनू खुणा केलेल्या पाच 
हजाराांच्या नोटा घेऊन तो बाळासाहेबाकडे गेला. ते पाहून बाळासाहेब म्हणाला, 
 

“भोलाराम, हा काय प्रकार आहे?” 
 

“ही पाच हजाराांची रक्कम आहे.” भोलाराम म्हणाला, “आशण ही आपली आहे–” 
 

“ठीक आहे. जा घरात ठेव–” बाळासाहेब म्हणाला. भोलारामनां ते पाच हजार रुपये कपाटात 
ठेवले आशण त्याचवळेी पोशलसाांनी घर वढूेन छापा घातला. बाळासाहेबाला अटक केली शन भोलाराम 
मािीचा साक्षीदार झाला. 
 

सकाळी वतवमानपत्रानां मोठ्या मथळयात ती बातमी छापली, की प्राप्तीकर वसूल करणारा एक बडा 
अशधकारी बी. एम. बावडेकर यास लाच घेताना अटक झाली आहे. 
 

अटक होताच बाळासाहेबाची धुांदी उतरली. त्यानां सुलभाला पत्र शलशहलां – 



 
नप्रय सुलिा, 

 
कालच र्ला अटक झाली आहे. र्ी आता तुरंगात आहे. 

 
तरी हे पत्र नर्ळताच ये आनण र्ाझ्या बचावाची व्यवस्था कर. 

 
  तुझा 
  बाळासाहेब 
 

आशण त्याच शदविी गांगूचांही सुलभाला पत्र आलां . त्यात नीलादेवी अन् बाळासाहेब याांचां पे्रमप्रकरण 
शन नीलादेवीचां गरोदर राहणां वगैरे सवव सशवस्तर मजकूर होता. 
 

एकाच शदविी तो दोन पत्रां सुलभाला शमळाली आशण ती भडकली. शतनां तटकन गळयातील 
मांगळसूत्र तोडलां . नांतर शतनां ती दोन्ही पत्रां आईबापाांना वाचून दाखवली आशण त्याच शदविी बाळासाहेबाला 
पत्र शलशहलां– 
 

नर्स्टर बाळासाहेब, आपलं पत्र नर्ळालं. वाचूि आिंद झाला. तू जे पाप केलंस, त्याच ं तुला 
प्रायनित्त नर्ळालं आहे नि ते तू िोगलेच पानहजेस. तुझा नि र्ाझा काडीचा संबंध िाही. आत्ताच र्ी 
र्ंगळसूत्र तोडलं. ते हव ं तर पाठवीि आनण उद्याच वनकलार्ाफम त फारकतीचा अजम करीत आहे. आता 
खुशाल राहा तुरंगात! 
 

–सुलिा पाटील 
 
 

१० 
 
सारांगपूर येथील लष्ट्करी दवाखान्यात शनःिब्दता नाांदत होती. वातावरण िाांत शन उत्साहपूणव असांच होतां. 
िक्त पशरचाशरकाांच्या पायातील बुटाांचाच आवाज कानी पडत होता आशण शखडकीत वारा िीळ घालीत 
होता. पाच नांबरच्या वॉडवमध्ये तिी रोग्याांची गदी नव्हती. िारच थोडे रोगी होते. त्यात सदी, खोकला शन 
मामुली ताप असलेले लष्ट्करी सैशनक होते. 
 

एक सुांदर पशरचाशरका त्या वॉडवमध्ये लयबद्ध हालचाल करीत होती. ती रोग्याांच्या राांगेतून िाांतपणे 
या टोकापासून त्या टोकाला जात होती. मध्येच थाांबून खाटेवरची सरकलेली िुभ्र चादर सरळ करीत 
होती. 
 

ती आपल्या िुभ्र शन तांग पोिाखात मोगरीच्या भरीव कळीसारखी शदसत होती. 
 



एक लष्ट्करी शिपाई खाटेवर िाांत पडला होता. तो त्या नसवकडे एकटक पाहत होता. ती जवळ 
आली की मान वर करीत होता. तो काहीतरी बोलायला चुळबूळ करीत होता. 
 

ती पशरचाशरका जवळ येऊन पुढां शनघाली आशण त्या सैशनकानां लहमत करून हाक मारली, 
“शसस्टर...” 
 

“काय पाशहजे?” ती गप्पकन थाांबली. दोन पावले पुढां गेली. 
 

“मला काय नकां . मला तुमच्यािी जरा बोलायचां हाय.” तो िाांतपणे म्हणाला शन त्याच्या 
बोलण्यावरून हा सातारकडचा आहे अिी शतची खात्री झाली. ती पुन्हा चार पावलां  पुढां जाऊन म्हणाली, 
“बोला ना! काय म्हणणां आहे?” 
 

“म्हणणां तसां काय न्हाय. मला वाटतांय मी तुमास्नी कुठांतरी बशगतलांय.” 
 

असां म्हणून तो शतला शनरखून पाहू लागला. 
 

“काय... मला पाशहलां त!” ती आियानां उद्गारली आशण हसली. 
 

“हो हो, तुमास्नी...” तो पुन्हा म्हणाला. 
 

“बरां... बरां, कुठां पाशहलां त मला?” ती बोलली. 
 

“आधी तुमचां गाव कां चां तेवढां साांगा.” तो सरळ बसत म्हणाला, “म्हांजी शजल्हाचां साांगा शन मग 
बघा...” 
 

“माझां गाव आहे िार दूर... शतकडां सातारा शजल्ह्ात कृष्ट्णाकाठी...” 
 

“मग पटलां .” तो धडपडत अशधक सरळ होऊन म्हणाला, “आता ऐका. साांग.ू..” 
 

“हो-हो साांगा ना...” ती हसत बोलली. 
 

“मी तुमास्नी दोनदा पाशहलांय.” तो आत्मशवश्वासानां म्हणाला, “एकदा कोल्हापूर-कऱ्हाड एस. 
टी. त, एकदा कृष्ट्णाबाईकाठी सागरूबाच्या घाटावर जते्रत, पटलां  का?” 
 

“अय्या! खरांच की!” ती डोळे शवस्िारून हसत म्हणाली, “अगदी खरां आहे तुमचां!” 
 

“आता मी कवाच चुकणार न्हाय.” तो रांगात येऊन म्हणाला, “त्या शदविी रात्र झाली शन 
कां डक्टरनां मध्येच एस. टी. उभी केली –” 
 



“अय्या! अगदी बरोबर! तुम्हाला आठवण आहे?” ती पुन्हा हसत म्हणाली, “मी िवेरवाडीची बाबा 
पाटलाची सुलभा‒” 
 

“नका साांग ूआता. तुमच्या आधीच ते मला कळलांय.” तो म्हणाला, “माझां असां हाय बघा, मी डोंगर 
बघून इसरतो, पण तुमच्यासारखी बाई बशघतलेली कधीच इसरणार नाही. म्हांजी मला तिी खोडच हाय. 
माझां नाव दाम ूदाभाडे. मी मानगावचा.” 
 

“ते लक्षात आलां . पण तुम्ही इकडे कसे?” सुलभाने शवचारलां . 
 

“आवां, जसां तुम्ही तसां आम्ही.” दाभाडेला आनांद झाला. तो हसत म्हणाला, “आज मला लई 
आनांद झालाय बघा, अगदी कृष्ट्णाबाई शदसावी तसा बघा! या लाांबच्या मुलखात आम्ही शदवस काढतोय. 
जर का असां आपल्या भागाचां कुणी भेटलां  तर काळजात कालवाकालव व्हती. आपल्या घरचांच कुणी भेटलां  
असां वाटतां शन मग मन साताऱ्याकडां पळतां.” बोलता बोलता त्याचे डोळे भरले. 
 

“तुम्ही लष्ट्करात कधी दाखल झालात?” सुलभानां शवचारलां  शन दाभाडे आठवण करून म्हणाला, 
 

“झाली की पाच, साडेपाच वसं. म्हांजी त्या शदविी एस. टी. त त्या कां डक्टरनां माझ्यािी हुज्जत 
घातली. कारण मी तुमच्याकडां बघत व्हतो. त्यामुळां  त्याची हाक म्या ऐकली न्हाय शन तो शचडला. मी एस. 
टी. त व्हतो म्हणून तो वाचला. तरी कासेगावात दोन लाथा घातल्याच.” 
 

सुलभा हसली. म्हणाली, “मला माहीत आहे.” 
 

“त्या शदविीच मी नाव दाखल करून आलो बघा.” 
 

“असां का?” सुलभा हुांकारली. 
 

“शसस्टर, तुम्ही ही नोकरी कवापासून पत्करली?” दाभाडेनां शवचारलां . 
 

“झाले की दहा मशहने! मी नवीन आहे.” सुलभा गांभीर होऊन म्हणाली, “तुमची भेट झाली, 
मलाही िार िार आनांद झाला आहे. कारण या िहरात मी एकटीच आहे.” 
 

“शसस्टर‒” दाभाडे भावनावि होऊन म्हणाला, “मी एक लष्ट्करी माणूस हाय. मला मारायची शन 
मरायची शिकीर न्हाय. पण कृष्ट्णाबाई िपथ मगािी तुम्हाला बघून माझां ऊर भरून आलां  शन तुम्ही तर 
बायमाणसू हायसा. गावापासून इतक्या पावलावर हायसा‒तुम्हाला काय वाटत असेल ते साांगायची काय 
गरज हाय? आता एकच साांगणां हाय की तुम्ही घाबरू नका. मी असां का म्हणतो ते बी ऐका. आम्ही सात 
भाऊ हाय शन सात भावात आम्हाांला एकच भन हाय आशण कृष्ट्णाबाई िपथ ती आगळी उगळी अिी 
तुमच्यावाणीच हाय बघा. मातर ती खेड्यावरची येडी हाय. तुम्हावाणी शिकलेली न्हाय. मात असांच नाक, 
असांच डोळां, हेच बोलणां शन तुमावाणी चालणां... त्या शदविी एस. टी. त तुमास्नी उिीर बघत होतो. तवा 
मला माझी राजीबाई शदसत होती. मी लष्ट्करात नाव दाखल केल्याचां समजताच शतनां नोकरीच सोडली.” 



 
दाभाड्याचां बोलणां ऐकून सुलभाचां काळीज शवरघळलां . दुधात साखर शवरघळावी तसां झालां  आशण 

एक नवा आनांद शतच्या डोळयात चमकू लागला. म्हणाली, 
 

“आता तुम्ही कुठां असता?” 
 

“सारांगपूर लष्ट्करी कँपात.” दाभाडे म्हणाला, “मराठा रायिलीत मी नाईक हाय आता.” 
 

“आपल्या भागातील शकती लोक आहेत शतथां?” सुलभानां सहज शवचारलां . 
 

“आवां, मायांदाळी माणसां हायती आपल्या भागाची.” दाभाडे चेकाळून म्हणाला, 
 

“म्हांजी आमची एक तुकडीच आपल्या कृष्ट्णाकाठची हाय आशण आमचा कॅप्टन साहेब आपल्याच 
भागातला हाय. आता बोला–” 
 

“काय म्हणता? कोण ते?” सुलभाने शवस्मयचशकत होऊन शवचारांल 
 

“त्येस्नी कॅप्टन आनांदसाहेब म्हणतात.” दाभाडे म्हणाला आशण ते नाव कानी पडताच सुलभाच्या 
डोळयाांत श्रावणी सकाळ अवतरली. ती आियाने थक्क झाली. उजव्या हाताची दोन बोटां हनुवटीवर ठेवनू 
आशण एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणाली, 
 

“कोण? कॅप्टन आनांद इथां आहेत म्हणता?” 
 

“खरांच की, कॅप्टन आनांद हतांच हायती.” दाभाडे म्हणाला. “म्हनून आमचां झकास येटाक 
जमलांय. म्हांजी कॅप्टन बी तसाच शन त्याच्या हाताखालची आम्ही माणसां बी तिीच–नुसती खणखणीत! 
माणूस पर माणूस. तिी कॅप्टन मोप असतील–पर कॅप्टन आनांदसाहेबासारखा इरळा! कामाच्या येळी नुसतां 
पोलाद शन एरव्ही लोणी–” 
 

“म्हणजे कॅप्टन आनांद इथांच आहेत म्हणता?” सुलभानां भाांबावनू पुन्हा तोच प्रश्न केला. 
 

“भ ऽ ले ऽ” दाभाडे हसून म्हणाला, “मी मगापासनां काय साांगतोय? वा! रातभर रामायण ऐकून 
िवेटी रामाची सीता कोण‒?” 
 

“तसां नाही हो–” सुलभा लाजली शन म्हणाली, “मला इथां येऊन चार मशहने झाले, परांतु ते मला 
एकदाही भेटले नाही म्हणून म्हणते‒” 
 

“कसां भेटणार?” दाभाडे म्हणाला, “तुम्हाला भेटायचां म्हांजी आजारी पडून इथां येऊन तुमच्या पुढां 
आडवां पडलां  पायजी! तरच तुमची भेट व्हणार‒” 
 



“नको-नको-नको. त्याांनी कधीच आजारी पडू नये‒” सुलभानां डोळयाांची उघडझाप जलद केली. 
आपली वाट बरोबर आहे. ज्या वाटेने कॅप्टन आनांद जात आहे त्याच वाटेवर आपणही आहोत आशण तसां 
अांतरही िार नाही. शतला एक तांतू सापडला होता आशण त्या सुतावरून शतचां मन स्वगाची वाट चालत होतां. 
ती म्हणाली, 
 

“साहेबाांची ड्यूटी कोणती आहे?” 
 

“आता साहेब इथां न्हायती.” दाभाडे बोलला. 
 

“तर?” सुलभाचां मन पुन्हा चरकलां . 
 

“ते गावाला गेल्यात.” 
 

“का?” 
 

“आई आजारी हाय, अिी तार आली व्हती.” दाभाडे म्हणाला, “तेव्हा आठ शदवसाांची रजा काढून 
गेल्यात.” 
 

“शकती शदवस झाले. त्याांना जाऊन?” शतनां शवचारलां . 
 

“झालां  की आठ शदवस.” दाभाडेनां जीभ चावली शन म्हणाला, “हे बघा, आमचां असां चुकतां. म्हांजी 
आनांदसाहेबाला रजेवर जाऊन आज आठ शदवस झाले. हे माझ्या डोस्क्यात आलां च न्हाय. आज उद्या 
त्याांनी आलां  पायजी–” 
 

“बरां, त्याांचा पत्ता साांगता का?” सुलभा म्हणाली. 
 

“आवांऽ कॅप्टन आनांदसाहेब, शमशलटरी कँप, सारांगपूर–” दाभाडे म्हणाला, “एवढां शलवलां  की 
पोस्टमन तांगडां तोडत येतोय बघा.” 
 

“मला त्याांना पत्र शलहायचां नाही.” सुलभा म्हणाली, “मला त्याांना भेटायचां आहे! शकती दूर आहे 
तुमचा कँप?” 
 

“आवां, ह्ा शहथां नव्हां का!” दाभाडेनां शखडकीकडे हात केला. सुलभानां शतकडे पाशहले आशण समोर 
शदसणारा डोंगर पाहून ती म्हणाली, 
 

“अहो, दाभाडे शतकडे डोंगर आहे!” 
 

“मग शसस्टर, मला भाईर गेल्याशिवाय साांगता येणार न्हाय.” असां म्हणून दाभाडे एकटाच हसू 
लागला. सुलभालाही हसू आवरलां  नाही. ती हसत म्हणाली, 



 
“मी एकदा शतकडां येऊन साहेबाांना भेटणार आहे.” 

 
“कवा बी या. मी आहे शतथां. नुसतां दाभाडे म्हणून हाक मारा की मारुतीवाणी एकाच उडीत येतो 

मी...” दाभाडे बोलला. 
 

“जरा थाांबा मी आले...” असां म्हणून सुलभा पुढां शनघाली तेव्हा दाभाडे म्हणाला, 
 

“शसस्टर, तुम्ही जाऊन या, पर मला जाऊ द्या की! आवां, नुसतां पडसां आलां  शन मला इथां आणनू 
खुिाल आडवां केलांय..” 
 

“ते डॉक्टराांना शवचारलां  पाशहजे–” असां बोलून सुलभा पुढां गेली आशण दुसऱ्या बाजूने डॉक्टर 
वॉडवमध्ये आले. त्याांना दाभाडे म्हणाला, 
 

“साहेब, मला सोडा की! जाईन आपल्या उद्योगाला...” 
 

“होय दाभाडे, तेच साांगायला मी आलो आहे–” डॉक्टर हसत म्हणाले. त्याांनी केसपेपरवर नोंद 
करून दाभाडेला जायला परवानगी शदली. तिी दाभाडेने ताडकन उडीच मारली आशण कपडे बदलून उभा 
राशहला तेव्हा तर तो डोंगरासारखा शदसू लागला आशण सुलभा पुढां येताच टाचेवर टाच मारून त्या 
खाडकन शतला लष्ट्करी सलॅ्यूट केला. त्याचा शधप्पाड देह, वाघासारखे डोळे शन रुां द छाती पाहून शतला 
सह्ाद्रीची आठवण झाली. ती म्हणाली, 
 

“माझ्यापुढां असां उभां राहायला मी काही कॅप्टन आनांद नव्हे–” 
 

“शसस्टर, आम्ही िौजी माणसां. जो माणसू आम्हाला जवळचा शन मोठा वाटतो त्याच्या पुढां आम्ही 
असां उभां राहतो–” दाभाडे बोलला. 
 

“दाभाडे, मी थट्टा केली.” सुलभा म्हणाली. 
 

“तुम्ही शनघाला. आता मी एकटीच इथां राहणार आहे–” 
 

“ते काय म्हणून?” दाभाडे चटकन म्हणाला. 
 

“शसस्टर, मी वरच्यावर येऊन तुम्हाला भेटून इचारपूस करून जाईन. माझी राजीबाई इथां हाय ते 
शवसरणार न्हाय–” 
 

दाभाड्याच्या िब्दाांनी सुलभाचां हृदय भरलां . शतच्या डोळयात पाझर िुटला. घडीभरच्या पशरचयानां 
युगाचां अांतर तोडून एक नवां नातां जोडलां  याचां शतला नवल वाटलां . शतनां दाभाड्याला शनरोप शदला आशण तो 
आपल्या लयबद्ध चालीत गेला शन दृशष्टआड झाला तेव्हा सुलभाला चुकल्यासारखां वाटलां . ती त्याचाच 



शवचार करू लागली. हाच दाभाडे मला प्रथम भेटला तेव्हा मी दुबळी होते. मी त्याला शकती भ्याले होते. तो 
माझ्याकडां पहात होता. कारण मी त्याला त्याच्या बशहणीसारखी शदसत होती. मी त्याचा भलताच अथव 
घेतला. 
 
 

पाच वाजले आशण दाभाडे परत आला. सुलभा चशकत होऊन त्याच्याकडे पाहत राशहली. 
 

दाभाडे हसत म्हणाला, “शसस्टर, कॅप्टन साहेब आल्यात–” 
 

“कधी?” सुलभाला आनांद झाला. 
 

“सकाळी!” 
 

“बरां, मग?” 
 

“आशण मग काय मी, जाऊन सलॅ्यूट ठोकला.” 
 

“आशण?” 
 

“आशण साहेबाांस्नी सारां साांशगतलां .” 
 

“काय साांशगतलांत–?” 
 

“मी म्हटलां , आपल्या भागाची एक शसस्टर दवाखान्यात हाय शन तुमची भेट पायजी, 
 

असां म्हनाली.” 
 

“काऽय! असां साांशगतलां  तुम्ही?” 
 

“मग काय खोटां साांशगतलां?” दाभाडे बोलला. 
 

“बरां, मग काय म्हणाले ते?” सुलभानां शवचारले. 
 

“मग साहेब इचार करू लागले. डोकां  खाजवनू खाजवनू औदाण आणावां-डोकां  खाजवनू आठवण 
आण ूलागले. पण काई जमांना!” दाभाडे बोलला. 
 

“खरां आहे. मी ही नोकरी पत्करीन याची त्याांनी मुळीच कल्पना नाही.” सुलभा म्हणाली, “बरां, पुढां 
ते काय म्हाणाले?” 
 



“मग त्याांनी मलाच इचारलां , शतचां नाव काय?” 
 

“आशण– 
 

“आशण याच जागी माझ्या डोक्यानां मला टाांग मारली!” 
 

“म्हणजे हो–” 
 

“म्हांजी, मी तुमचां नाव इसरलो आशण आपला शसस्टर... शसस्टरच करू लागलो.” 
 

“अहो पण, मी तुम्हाला माझां नाव साांशगतलां  होतां.” 
 

“खरां हाय की, पण ते नाव माझ्या टाळक्यात ऱ्हायलां  न्हाय. मग साहेब म्हणाले, दाभाडे, 
दवाखान्यात हजार शसस्टर असत्यात. आता परत जा शन शतला नाव शवचारून ये आशण वळे असेल तर 
शतला घेऊन ये.” 
 

“बरां, मग?” सुलभा हसली. 
 

“मग काय, धावत आलो शन दवाखान्याच्या पायरीवर पाय शठवताच तुमचां नाव डोसक्यात आलां .” 
दाभाडे बोलला आशण ती दोघां हसली. सुलभा घड्याळाकडे पाहून म्हणाली, 
 

“दाभाडे-िक्त पाचच शमशनटां थाांब. मी आलेच.” 
 

“बरां, मी भाईर बागेत थाांबतो.” असां म्हणून दाभाडे दवाखान्याचे बागेत जाऊन सुलभाची वाट 
पाहत उभा राशहला. त्यानां शखिातून शचरूट बाहेर काढून पेटवला शन झुरका मारू लागला. 
 

सुलभानां घाई केली शन पाांढरां पातळ नेसली. शतनां आपला पाांढरा पोलका घातला. पायात 
सनॅ्डलही पाांढऱ्याच होत्या शन हातात िुभ्र रांगाची पसव घेऊन आली शन दाभाड्याचा तो शचरूट पाहून हसत 
म्हणाली, 
 

“दाभाडे, हे कधीपासून?” 
 

“मागां एकदा मोठा साहेब असलेच तोंडात धरून बसला व्हता. तवा मला वाटले ह्ा बहाद्दरानां 
लाकडाचा कां डकाच तोंडात धरलाय. तवा आपून बी गांमत बघावी म्हणून एकदा हे घेतले शन तवापासून 
मला बी सवयच लागली.” दाभाडे म्हणाला आशण सुलभा मोठ्यानां हसली. 
 

मग ती दोघां कॅप्टन आनांदकडे शनघाली. दाभाडे लयबद्ध चालत शचरूट ओढीत होता. सुलभा धावत 
होती. कधी एकदाची आनांदला पाहते असां शतला झाले होते. ती मनात म्हणत होती, स्वप्नात घडावां तसां 



आज घडले आहे! आग्ऱ्यातून गेल्यानांतर मला आनांद पुन्हा भेटेल असां मुळीच वाटलां  नव्हतां. पण ते भेटावते 
ही एक माझी आिा होती. पण ती कोरडी आिा होती. पण... 
 

पण आज केवढा चमत्कार झाला आहे! कसलीही कल्पना नसताना दाभाडेची भेट झाली आशण 
त्याच्याकडून आनांदचा पत्ता शमळाला आशण आता मी त्याांना भेटायला जात आहे. आता मला नक्कीच आनांद 
भेटणार. 
 

आपण शकती चालत आहोत याची शतला कल्पना नव्हती. शतच्या हृदयात नवीन ओढ वाढत होती 
शन शतच्या आिलेा नवा िुलोरा आला होता. 
 

आता मला पाहून आनांद चशकत होईल. मी इतकी दूर आलेली पाहून तो माझां कौतुक करील शन 
मला क्षमाही करील. ती मनािी बोलत चालत होती. 
 

पुढां दोन वाटा आल्या तेव्हा शतनां शवचारलां , “दाभाडे, कोणती वाट?” 
 

“लेफ्ट टनव.” असां म्हणून दाभाडे डावीकडे वळला. पुढां एक िाटक लागलां . शतथांच पुढून दलपत 
आला. त्याच्याबरोबर आणखी दोन शिपाई होते. दलपतनां दाभाडेला सलाम केला; आशण सुलभाकडे 
जळजळीत नजर टाकली. ती पाहून दाभाडेला राग आला. त्यानां आपला शचरूट गटारात िेकला. 
 
 

११ 
 
सुलभा पुढां येताच आनांद स्तांशभत झाला. तो चटकन उभा राशहला आशण शतला पाहू लागला. “सुलभा!” तो 
उद्गारला. सुलभा त्याच्यापुढां िाांत उभी होती. ती त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव शनरखीत होती. आनांदानां, 
आवगेानां शन अगशतकतेनां शतच्या मस्तकात एक काहूर उठवलां  होतां शन त्याच्या सुांदर डोळयाांत सागर 
खवळला होता! 
 

उशिरानां आनांद हसत म्हणाला, 
 

“याव-ेयाव-ेसुलभा बावडेकर!” 
 

“नव्हे-मी सुलभा पाटील आहे!”... शतनां पदर बाजूला करून गळा दाखवला. 
 

“अरे! ते सौभाग्यशचन्ह कुठां गेलां?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“सौभाग्यशचन्ह नव्हे, तो गळिास होता!” सुलभा म्हणाली, “आशण तो गळिास मी कृष्ट्णापवण 
केला आहे.” 
 

“म्हणजे? सुलभा सरळ साांग ना!” तो म्हणाला. 



 
“तेच मी साांगणार आहे. िार सुांदर कथा आहे ती. जर ऐकणार असाल तर कमीत कमी मला बैस 

तर म्हणा!” 
 

“अरे हो! सॉरी हां सुलभा!” आनांद म्हणाला, “तुला अचानक पाहून मी गोंधळून गेलो आहे. बैस. 
पाणी हवां आहे?” 
 

“मग ती दोघां बसली. सुलभानां त्याला शकती शदवसाांचा पाहून घेतला. नोकरानां पाणी आणून 
टेबलावर ठेवले. त्या दोघाांमध्ये एक टेबल होतां. शन ती दोघां समोरासमोर बसली होती. ती मान खाली 
घालून म्हणाली, “घरी जाऊन आलात?” 
 

“होय. परांतु सुलभा, तू इकडां कुठां ते प्रथम साांग शन मग घराकडील कथा ऐक. बोल.” 
 

सुलभा शवचारात पडली. शतनां आनांदकडां पाहून नजर परत घेऊन ती टेबलावर स्स्थरावीत शखन्नपणे 
हसत म्हणाली, 
 

“आपल्या जीवनाची कू्रर शवटांबना पुनः पुन्हा तुम्हाला साांगावी याची आता मला लाज वाटू लागली 
आहे. परांतु माझ्यावर होणारे अन्याय, मला होणारे दुःख मी िक्त दोनच शजवाांपुढे साांग ूिकते. मला शतसरे 
शठकाण नाही! ते दोन जीव म्हणजे एक माझी आई आशण दुसरे तुम्ही. तुम्हा दोघाांपुढांच मी आपले हृदय 
काढून ठेवते. त्यासाठी मला अनांत खटपटी कराव्या लागतात. तुम्ही घरी येऊन गेल्यानांतर पशतराजानां 
िवेटचां टोक गाठलां . त्याच्या वतवनाला धरबांध राशहला नाही! रोज भाांडणां होऊ लागली. एके शदविी दारू 
शपऊन त्यानां मनातली सारी मळमळ ओकून टाकली. तो म्हणाला, ‘तुझा अहांकार नष्ट करावा या एकाच 
उदे्दिाने मी तुझ्यािी लग्न केलां  आहे.’ आशण एके शदविी भाांडण करून मला माहेरी पाठवलां .” 
 

सुलभा एकाएकी स्तब्ध झाली. दोन्ही कोपरां टेबलावर टेकून डोळे पुसले आशण नांतर नीलादेवी 
पे्रम‒प्रकरणापासून तुरुां गापयंत सवव कहाणी साांगून म्हणाली, 
 

“हे गांगूचां पत्र वाचा.” आशण ती उठून तोंड धुण्यासाठी मोरीत गेली. 
 

आनांदनां ते पत्र वाचलां  शन हसला. कारण ते पत्र गांगूचां नव्हतां; तर ते सुलभा कोल्हापूरला असताना 
शतला ते पत्र आनांदनां शलशहलां  होतां. 
 

सुलभानां परत येऊन शवचारलां , 
 

“वाचलां  ते पत्र?” 
 

“वाचलां ! पण ते गांगूचां नाही” 
 

सुलभानां ते पत्र उचलून पाशहलां  शन जीभ चावली म्हणाली, 



 
“सॉरी, हे वाचा–” 

 
शतनां गांगूचां पत्र शदलां ; ते वाचून त्यानां खाली ठेवलां . तोच शतने बाळासाहेबानां तुरुां गातून पाठवलेलां  

पत्र शदलां . ते वाचून होताच शतने कोटाने शदलेला िारकतीचा हुकूम पुढां ठेवला शन आनांद म्हणाला, 
 

“बरां. पुढां काय केलां स?” 
 

“काही नाही.” 
 

“बाळासाहेबाचां काय झालां?” 
 

“त्याला अडीच वषांची शिक्षा झाली आशण मला जन्मपेठेची शिक्षा माि झाली! म्हणजे मला 
घटस्िोट शमळाला.” 
 

“सुलभा–” 
 

“जी–” 
 

“हे पाहा, मी आग्ऱ्यात घरी आलो तेव्हा तू मला पुष्ट्कळ साांशगतलां स. पण त्यावळेी माझी मनःस्स्थती 
शद्वधा झाली होती. माझां मन बाळासाहेबाला दुववतवनी ठरवीत नव्हतां शन तू लबाड आहेस म्हणत नव्हतां. काय 
आहे तेच मला कळत नव्हतां. परांतु आता सवव काही स्पष्ट झालां  आहे.” 
 

एवढ्यात चहा आला. सुलभा चटकन उठली. शतने दोन कपात साखर टाकून चहा ओतला शन 
चमचा घेऊन हलव ूलागली. 
 

एकाएकी आठवण होऊन आनांद म्हणाला, 
 

“पुढां त्या भोलारामचां काय झालां?” 
 

“तो शनदोष सुटला. कारण पोशलसाांना कळवनू त्याने बाळासाहेबाला पकडला होता. शिवाय तो 
पोशलसाांचा मािीचा साक्षीदार होता.” सुलभाने साांशगतलां . 
 

“आशण ती नीलादेवी?” 
 

“शतला मुलगी झाली.” सुलभा म्हणाली. 
 

“गांगून शलशहलां  होतां की, एका रात्री भोलाराम आपलां  कुटुांब घेऊन कुठां तरी दूर गेला आहे.” 
 



नांतर ती दोघां चहा प्याली. 
 

“तू रडत का असतेस?” त्याने शवचारले. 
 

“मला शवनाकारण यातना भोगाव्या लागल्या म्हणून.” ती उत्तरली. 
 

“आशण आता?” त्याने शवचारलां . 
 

“आता मी िार दुःखी आहे.” सुलभा म्हणाली, “दुःख भोगल्यावाचून सुखाची गोडी कळत नाही. 
ती आता मला कळली आहे.” 
 

“वशडलानां मूखवपणा केला व तुमचां वैर म्हणून त्याांनी माझ्या सोन्यासारख्या पे्रमाला आग लावली. 
त्याचांच मला आज दुःख वाटत आहे. ते माझे पे्रम मला परत शमळणार नाही अिी माझी खात्री आहे शन तिी 
मी अपेक्षाही करीत नाही. जर माझां लग्न झालां  नसतां तर माझ्या सुखाला मोलच नसतां.” 
 

“मग तुला सुरेिचां मातृपद शमळालां  नसतां.” आनांदनां मुद्दाम शचमटा घेतला. सुलभानां चटकन 
त्याच्या तोंडाकडां पाशहलां  शन म्हणाली, 
 

“तसां म्हणू नका आनांदा, प्रत्येक स्त्री जन्माला येते ती आई व्हायचा आपला हक्क पदरी घेऊनच येते. 
शतचा मातृत्वाचा हक्क सुरशक्षत असतो.” 
 

“अग थट्टा केली सुलभा!”... तो हसला. मग तीही हसली. आनांद म्हणाला, “बरां, तुझी ती 
रडकथा सांपली ना? मग माझी घराकडची कथा ऐक. आई आजारी आहे अिी तार शमळताच मी गावी 
गेलो–” 
 

“हो हो, तेच साांगा...” सुलभा मध्येच बोलली, “माझा सुरेि कसा आहे?” 
 

“तेच ऐकून घे.” आनांद म्हणाला. 
 

“बरां सागा.” ती लाजली शन आनांद म्हणाला. 
 

“मी घरी पोहोचलो तेव्हा मला प्रथम सुरेि भेटला, मला पाहून तो आनांदानां नाच ू लागला. मी 
त्याला उचलून घेतला शन घरी घेऊन गेलो. आईची त्याची िार ओळख झाली आहे. नांतर मला समजले 
की तो शदवसभर आमच्याच घरी असतो. आईिी बोलत बसतो शन माझा शवषय काढून काही तरी साांगतो. मी 
त्याला घेऊन भटकत होतो. 
 

“मी घरी जाताच आईला बरां वाटू लागलां . सुरेि मला सोडतच नव्हता. तो माझ्याकडे जेवनू 
माझ्याजवळच झोपत होता. एकदा आम्ही दोघां मळयात गेलो. शतथां पेरूची बाग पाहून तो हषवभशरत झाला. 
मग मी त्याला एका झाडावर चढवला.” 



 
“काय! झाडावर चढवलात?” सुलभा मध्येच उद्गारली. उगीच भ्याली. 

 
“तुला काय वाटलां  तो पडला?” आनांद म्हणाला, “तू किी लहानपणी चोरून पेरू तोडायला 

झाडावर चढली होतीस? तसाच तोही चढला शन त्यानां खूप पेरू तोडले; मग आम्ही ते खाल्ल.े तेव्हा तो मला 
म्हणाला, ‘काका, तुम्ही कधी जाणार?’ मी म्हांटल, ‘दोन शदवसाांनी!’ तेव्हा गांभीर होऊन म्हणाला, ‘काका, 
नका जाऊ. आपण आईला बोलाव ूशन मग शतघां खूप पेरू खाऊ.” 
 

सुलभा ऐकत होती. ती शनराांजनाच्या ज्योतीप्रमाणां आनांदपुढां स्स्थर बसली होती शन शतच्या डोळयाांत 
आसवाांनी गदी केली होती. सुरेि कुठां जेवत असेल, कुठां झोपत असेल शन कसा बोलत असेल! आई नाही, 
बाप नाही आशण दोघांही शजवांत असून तो पोरका झाला आहे, या शवचारानां शतचां काळजी िोडलां . शवजेनां ढग 
िोडावा तसां झालां  शन शतच्या डोळयात मेघानां िळी धरली शन रडू लागली. शतच्या कां ठात हुांदका धडका 
घेऊ लागला. आनांद पुढां म्हणाला, 
 

“एके शदविी मी सुरेिला चुकवनू इस्लामपूरला जाऊन आलो तेव्हा तो जोत्यावर उभा होता. तो 
सरळ कासेगावकडां एकटक पाहत होता. मी जवळ गेलो तरी माझ्यािी बोलला नाही मग मीच शवचारले, 
‘सुरेि, का उभा आहेस?’ तेव्हा तो म्हणाला, ‘मी माझ्या आईची वाट पाहत आहे. ती याच वाटेने येणार 
आहे!’ –” 
 

“सुरेिऽऽ” सुलभानां उिीर आवरलेला हुांदका िवेटी बाहेर पडला. ती टेबलावर डोकां  ठेवनू रडत 
बोलू लागली, “सुरेि, तू माझी वाट पाहत आहेस, परांतु अिी शकती शदवस वाट पाहणार! मी तुझी आई 
आहे, पण मी िार दुदैवी आहे।” ती उिीर रडली शन मग शतनां तो आवांढा आवरला शन म्हणाली, 
 

“तुम्ही साांगा... थाांब ूनका. मला रडू द्या.” 
 

“मग मी त्याला उचलून घरी नेला. मी त्याला टाकून इस्लामपूरला गेलो होतो. तो रागावला होता. 
पण थोड्या वळेानां पाहतो तो हसू लागला. 
 

“माझी रजा सांपली. मी शनघालो. गाडी जुांपली, माणसां जमली, तेव्हा सुरेि ओठ शमटून अश्र ू
ढाळीत होता. मला वाईट वाटलां . काळजाचां पाणी पाणी झालां . मी त्याला उचलून घेताच त्यानां हांबरडा 
िोडला. मग आईही रडू लागली. नांतर तो म्हणाला, ‘काका, तुम्ही लौकर या; शन येतेवळेी आईला घेऊन 
या आशण जर तुम्हाला रजा नाही शमळाली तर आईला पाठवा.’ मी त्याला ‘बरां’ असां उत्तर शदलां  आशण शनघून 
आलो.” 
 

सुलभानां टेबलावर डोकां  आपटलां . शतच्या हृदयात प्रक्षोभ झाला. शतचां आईचां हृदय हांबरडा िोडू 
लागलां . ती म्हणाली, 
 

“सुरेि, सुरेि, मी किी येऊ? तू माझी वाट का पाहतोस. माझी वाट पाहू नको. नाही तर तू मरून 
जािील. सुरेि, तू मरून जािील; मग मी काय करू?” 



 
“सुलभा, िाांत हो. ऐक...” आनांद बोलला. 

 
“बरां, बोला. परांतु माझ्या सुरेिचां वाईट झालां  आहे हो.” ती हुांदके देत म्हणाली. 

 
“सुलभा, मी म्हणतो हे तुला आधीच समजले नाही!” आनांद म्हणाला, “आपलां  मूल लाडकां  आहे 

ते रडेल, ते वाट पाहील याचा शवचार का केला नाहीस? आशण तुला जर नोकरी करायची होती तर शतकडे 
जवळची दुसरी करायची होती.” 
 

“ते मी तुम्हाला कसां सागूां?” सुलभा दग्ध स्वरात म्हणाली, “मला क्षमा करा आनांद, मी एकदा 
म्हणाले होते की जर मध्येच मेले तर माझा आत्मा तुझ्याभोवती शिरत राहील आशण तू ज्या मागाने जािील 
त्याच मागानां तुझ्या मागोमाग येईल आशण शजवांत असले तरी तुझ्याच मागानां येईन. ते मी उगीच काहीतरी 
बोलले नव्हते. शजतकां  दुःख तुम्ही सोसलां  आहे, शततकां  मलाही सोसायचां आहे.” 
 

ती उठली... पुन्हा तोंड धुऊन आली, तेव्हा शतनां आनांदच्या दुसऱ्या टेबलावर चाांदीची फे्रम केलेला 
स्वतःचा िोटो पाशहला. म्हणाली, 
 

“हा िोटो कुणाचा?” 
 

“माझ्या पे्रयसीचा.” आनांद गोंधळून उत्तरला. 
 

“आता कुठां आहे ती? की कैलासवासी?” शतनां शवचारलां . 
 

“नाही. माझ्या टेबलावर आहे.” तो बोलला. 
 

“मी कोल्हापूरला असताना तुम्ही आला होता तेव्हा काढलेला ना?” शतनां शवचारलां . 
 

“होय.” आनांदनां उत्तर शदलां . 
 

“म्हणजे खडकात पाझर असतो.” ती शखन्न स्वरात बोलली. 
 

“खरां आहे!” आनांद म्हणाला. 
 

पुन्हा चहा झाला. दोघाांनी चहा घेतला आशण सुलभा जायला शनघाली. 
 

“बरां... मी जाते.” ती म्हणाली. 
 

“ठीक आहे!” आनांद उठला. 
 



“परांतु एक शवनांती आहे.” ती म्हणाली. 
 

“काय ते साांग ना!” तो म्हणाला. 
 

“मी इथां एकटी आहे आशण आज आपली भेट झाली आहे.” 
 

“हो...हो. साांग, काय हवां आहे सुलभा तुला?” 
 

“मला काऽही नको. माझी मनःस्स्थती बरी नसते. एकादे वळेी मला इकडां यावांसां वाटलां  तर येईन. 
पण परवानगी...” 
 

“हे पाहा सुलभा, तू कसलीच काळजी करू नकोस. तू एकटी आहेस असां समजू नको. तुला 
वाटेल तेव्हा ये. मात्र मी कामात नसेन तेव्हा!” 
 

“परांतु तुम्ही कामात आहात हे मला कसां समजणार?” 
 

“सवव समजेल... ही िवेरवाडी नव्हे. हे सारांगपूर आहे.” आनांद म्हणाला शन ती दोघां मोठ्यानां 
हसली. सुलभा म्हणाली. 
 

“मग कधी कळवाल तुमची वळे?” 
 

“हे पाहा सुलभा, यावळेी मी घरी असतो. तू कधीही ये. घाबरू नको आशण मीही तुझ्याकडे येईन. 
मग तर झालां?” 
 

“काऽय! तुम्ही माझ्या घरी याल?” 
 

“हो... हो, येईन.” तो गांभीरपणे म्हणाला आशण ती खाली पाहू लागली. अपराध्याप्रमाणे चेहरा 
करून म्हणाली, 
 

“एवढांच करा. आपण एक गावचे म्हणून का होईना, िार शदवस एकत्र काढले आहेत, कॅप्टन 
आनांद...” 
 

“तुला इथां येऊन शकती शदवस झाले?” त्यानां शवचारलां . 
 

“चार मशहने...” ती उत्तरली. 
 

“चार मशहने?” आनांद आियाने म्हणाला, “तू चार मशहने या सारांगपुरात असून तुझा पत्ता लागला 
नाही! शन आज भेटतेस.” 
 



“आशण तेही दाभाडे देवमाणूस होऊन आले म्हणून! नाही तर शकती वषहेी माझा कुणाला पत्ता 
लागला नसता.” सुलभा म्हणाली. 
 

आशण ती दोघां अांगणात येऊन थाांबली तेव्हा दाभाडे पळत आला. आनांदपढेु ताठ उभा राशहला शन 
सलॅ्यूट करून हुकुमाची वाट पाहू लागला. आनांद हसत म्हणाला, 
 

“दाभाडे!” 
 

“जी साहेब!” 
 

“ही सुलभा तुम्हाला देव म्हणते बरां का?” 
 

“काय! मला देव म्हणत्यात?” दाभाडे पुटपटुला. 
 

“हो ना! लोक तुम्हाला सैतान समजतात हे शतला माहीतच नाही.” आनांद बोलला शन ते दोघां 
मोठ्यानां हसले. पण सुलभाला काहीच समजले नाही. तेव्हा आनांद म्हणाला, 
 

“या सुलभाताई, याांना घरी पोचवा आशण वळे शमळाला की जाऊन त्याांची भेट घ्या. त्या शतथां 
एकट्या आहेत.” 
 

“पण एकट्या किा?” दाभाडे म्हणाला, “काय हो शसस्टर, अहो शहतां मराठा इन्िां रीच हाय नव्हां 
का? चला...” 
 

सुलभा हसली. शनघाली तेव्हा दाभाडे शतच्याबरोबर वाघासारखा चालू लागला. आनांदनां शतला 
िाटकापयंत पोहोचवली आशण दृशष्टआड होईपयंत तीन वळेा शतनां वळून पाशहलां . 
 
 

सुलभा येऊन गेली; परांतु शतच्या त्या अचानक झालेल्या भेटीत आनांद भलताच अस्वस्थ झाला 
होता. त्याला झोपच लागत नव्हती. तो मनात म्हणत होता, सुलभा स्वप्नात यावी तिी आली. ती खरोखर 
पोळली आहे. बाबा पाटलानां माझ्यावर सूड घ्यायचा म्हणून शतचां वाटोळां  केलां  आहे. शतनां आतापयंत जे 
काही साांशगतलां  ते सवव खरां आहे. ज्या मागानां तू जािील त्याच मागानां मी येईन असां ती पूवी म्हणाली होती. 
आता ती आपलां  सुांदर मूल हजारो मलैाांवर टाकून इथपयंत येऊन पोहोचली होती. िक्त माझा पाठलाग 
करीत ती आली आहे. तिी ती िारच शजद्दी आहे. आता शतला दुखवनू चालणार नाही. शतच्यािी 
सहानुभतूीनां बोलून शतला सांतुष्ट ठेवता येईल. नाही तर ती मरेल! शन मग सुरेिचां काय? परवा तो म्हणाला, 
काका लवकर या आशण आईला घेऊन या... 
 

सुलभा म्हणजे एक गूढ आहे. ती काय करील याचा नेम नाही आशण आता तर ती सोडशचठ्ठी घेऊन 
मोकळी झाली आहे. ती सुखी झाली तरच सुरेि सुखी होईल, परांतु त्यासाठी उपाय कोणता...? 
 



आनांद चटकन उठून बसला. नांतर त्याला झोपच आली नाही. 
 

शदवस मावळत होता. अांधार हळूहळू पडत होता आशण रस्त्याकडेचे शदव ेडोळे वटारून अांधाराकडे 
पाहत होते. शदवसभर कामावर गेलेली माणसां परतली होती-घरच्या ओढीनां पळत होती. पुढां हळू 
चालणाऱ्याांचा त्याांना राग येत होता. 
 

दाभाडेनां आपला शचरूट पेटवला होता. शन त्याचे झुरके घेत ते िाांतपणे शनघाला होता; आशण पुढून 
येणारे लोक त्याला बगल देऊन जात होते, पुढां तो एका मदैानात जाऊन थाांबला. मग त्यानां आकािात 
पाशहलां . एक बगळयाांचा थवा त्याच्या डोक्यावरून उडत होता. 
 

दाभाडेला घरचां पत्र आलां  होतां. त्याच्या भावानां त्याला शलशहलां  होतां की या वषी राजीबाईचां लग्न 
उरकायचां आहे, तेव्हा आमची तार शमळताच तुम्ही आलां  पाशहजे. 
 

आशण ते पत्र वाचल्यापासून तो बेचैन होता. आता वैिाख मशहना येईल आशण राजीबाईचां लग्न 
होऊन ती सासरी जाईल. परांतु त्या वळेी मला रजा शमळेल का? आशण जर नाही शमळाली शन लग्नाला 
नाही गेलो तर ती िार रडेल. जन्मभर माझ्यािी भाांडणां करीत राहील. असा शवचार करत तो कँपकडे 
शनघाला होता. 
 

पाठीमागून दोनतीन माणसां बोलत आली. ते शतघांही खूप दारू शपऊन बोलत होते शन कोण कुणाचां 
ऐकून घेत नव्हता. त्यात दलपत होता. त्याचा तर जशमनीवर पाय ठरत नव्हता. त्यानां दाभाडेला शनरखून 
पाशहलां  शन पुढां म्हणाला, 
 

“नाईक दाभाडे, मी तुला हाक मारली- तू बोलला काां नाहीस? बोल, मला जबाब दे.” 
 

“न्हाय बोललो-मग काय म्हणणां हाय?” दाभाडे कडक आवाजात म्हणाला, “आता गुमान जाऊन 
आराम कर.” 
 

“आज आमची सुट्टी होती. आम्ही मजा करून आलो आहोत. आराम करणार नाही.” 
 

दलपतची ती बडबड ऐकून दाभाडेचां डोकां  तापलां  आशण तो गुमान चालू लागला. पण दलपत 
खवळला. म्हणाला, 
 

“दाभाडे, परत ये. माझा हुकूम आहे–” तसा दाभाडे परत शिरला शन दलपतपुढां उभा राशहला. 
तेव्हा दलपतला बरां वाटलां  शन त्याला भलताच चेव आला. तो म्हणाला, “दाभाडे, ती बाई कोण होती? अरे 
वा! दाभाडे, अरे तू शदसतोस सैतानासारखा-पण बाई घेऊन शिरतोस ती देवासारखी! जीते रहो! आशण 
काय रे, मी तुला तो सलॅ्यूट केला नव्हता, मी त्या जवानीला सलॅ्यटू ठोकला! बरां का–” 
 

आशण अचानक दाभाडेचा एक जोरदार ठोसा दलपतच्या गालावर बसला! त्यामुळां  तो तीन 
शगरक्या घेऊन खाली कोसळला आशण लगेच दाभाडेनां एक ठोकर त्याांच्या ढुांगणावर मारली! 



 
“बस-बस! दाभाडे, आता खात्री झाली. आता मारू नको.” दलपत खाली पडून बोलला; आशण 

त्या दोन दोस्ताांनी दाभाडेवर हल्ला केला; परांतु दाभाडेनां एक एक तडाखा मारून त्याांना पांधरा पांधरा 
शदवसाांची शिक्षा झाली. त्याच शदविी दलपत दाभाडेला म्हणाला, 
 

“दोस्ता, तुझ्या एका ठोकरीची िेड मी दोन काडतुसां खची घालून करणार आहे बरां का!” 
 
 

१२ 
 
रात्र सांपली आशण सकाळ झाली. रात्रपाळीच्या पशरचाशरकाांचे काम सांपले. दुसऱ्या शदवसपाळीच्या 
पशरचाशरका येऊन त्याांनी आपापल्या कामाचा ताबा घेतला. सुलभा आपला टापटीपिीर पोषाख करून घरी 
शनघाली. आता शतनां वणेी घातली होती. ती शतच्या पाठीवर रुळत होती. पाठीमागनू येणाऱ्या मुली शतची ती 
वणेी पाहून मनातल्या मनात कौतुक करीत होत्या. “आहो सुलभाताईऽ” पाठीमागून लशलता देिमुखनां 
हाक मारली, तिी सुलभा थबकली शन वळून हसली. लशलता शतच्याजवळ गेली. अगदी शतला शभडली शन 
म्हणाली, 
 

“गुड मॉशनंग शसस्टर–” 
 

“गुड मॉशनंग लशलता–” सुलभा हसली. म्हणाली, “चल ना–” 
 

“आता घरीच जायचां ना सुलभाताई?” लशलतानां शवचारलां . 
 

“आता घरीच– नाहीतर कुठां जाणार?” सुलभा पुन्हा हसत बोलली. 
 

“नको– आपण चहा घेऊन जाऊ.” लशलता आग्रह करीत म्हणाली, “चला ना सुलभाताई! एकदा 
तरी दुसऱ्याचां ऐकावां.” 
 

“परांतु चहा कुठां घ्यायचा? –” सुलभानां शवचारलां  आशण लशलता लहान मुलाप्रमाणां मान शतरपी 
करून म्हणाली, 
 

“या इथां एक सुांदर हॉटेल आहे. जाऊ या ना! का मेलां  शतथां िक्त पुरुषाांनीच जाऊन आपली 
खळगी भरायची आशण आम्ही एखादेवळेी गेलो तर का भकूां प होणार आहे?” 
 

“नाही! नाही, नाही, चल–” सुलभा हसत परत शिरली शन लशलताला आनांद झाला. 
 

त्या दोघी हॉटेलात जाऊन शस्त्रयाांच्या खास रूममध्ये बसल्या. कानात वारां शिरलेल्या कोकराप्रमाणे 
लशलता करीत होती. एक पाय जागीच हलवीत शतनां कानोसा घेतला. 
 



िजेारच्या खोलीत दोन पुरुष बोलत बसले होते. त्याांचा आवाज ऐकून ती गांभीर झाली. पण क्षणात 
पूवववत हसू लागली. मग शतनां वटेरला पाव, लोणी, अांडी, चहा आणायला साांशगतलां . सुलभानां शवचारलां , 
“आज ही कसली मेजवानी?” 
 

“पोटाची!” लशलता हसली आशण वटेरनां न्याहारीचे सवव पदाथव माांडून टेबल भरून काढलां  आशण 
बोलत बोलत त्या न्याहारी करू लागल्या. 
 
 

पलीकडच्या स्पेिल रूममध्ये कॅप्टन आनांद शन तळेगावकर बोलत होते. त्या दोघाांमध्ये टेबलावर 
एक वतवमानपत्र होतां आशण – त्याने मोठ्या टाइपात मथळा शदला होता, ‘भारतीय सीमेवर पाशकस्तानी 
सैन्याची प्रचांड जमवाजमव’ आशण त्यावरच आनांद शन तळेगावकर बोलत होते. 
 

पाशकस्तानी राज्यकते आता एकेरीवर येऊ लागले होते. कारण त्याांना अमेशरकेनां सहाि े पॅटन 
रणगाडे शदले होते आशण अनेक सुपरजेट शवमानां पुरवली होती. शिवाय दारूगोळा आशण आधुशनक 
िस्त्रास्त्राांचे भरपूर दान केले होते. 
 

कारण त्यात अमेशरकेचा एक डाव होता तो असा, की पाशकस्ताननां काश्मीर लजकायचां शन त्या 
काश्मीरमध्ये अमेशरकेनां आपले शवमानतळ बाांधून मॉस्को आशण पेलकगच्या बरगडीला आपल्या सांशगनी 
शभडवायच्या! शन त्यासाठीच अमेशरकन मदतीचा महापूर कराचीत शिरत होता! 
 

आशण त्यामुळेच पाशकस्तानी पुढाऱ्याांची डोकी शिरली होती! ते शदवसेंशदवस अशधकच शपसाट होत 
होते. ते दोन शदवसात शदल्ली सर करू अिा वल्गना करीत होते शन सीमेवर ते उचापती, कुरापती वाढवीत 
होते आशण सांघषाची बीजां पेरीत होते. 
 

आशण सोळाि ेचाळीस मलै लाांबीच्या भारतीय सरहद्दीचे रक्षण करायची महान कामशगरी भारतीय 
सैन्याच्या शिरावर होती. त्याांच्यापढुां चीन आशण पाशकस्तान हे दोन ित्र ूदबा धरून बसले होते. 
 

आशण अिावळेी जॉन्सन आशण शवल्सन हे डोळयावर कातडी ओढून पाशकस्तान शदल्ली कधी सर 
करते ते पाहण्यासाठी आतुर झाले होते! 
 

परांतु त्या काळी भारताच्या पाठीिी एकच नेक शन महान दोस्त उभा होता–आशण तो म्हणजे 
सोशवएत सांघराज्य. 
 

उशिरानां चहा पीत पीत तळेगावकर म्हणाला, “कॅप्टन आनांद, या पाशकस्तानी पुढाऱ्याांना झाले आहे 
तरी काय? हा भतु्तो तरवारीचीच भाषा करीत असतो– याचा अथव काय?” 
 

“त्याचा अथव तो भतु्तो आपल्या शजभेनां पाशकस्तानचा दिनशवधी पार पाडीत आहे.” आनांद म्हणाला, 
“मकव टा हाती कोलीत शदलां  आहे!” 
 



“पण त्याांना काय हवां आहे, काश्मीर–?” तळेगावकरानां शवचारलां  आशण आनांद म्हणाला, “त्याांना 
सांघषव हवा आहे. परांतु त्याांनी तघलक, घोरी, शखलजी याांच्यापासूनच कसलाच धडा घेतलेला नाही आशण 
भारताकडून तो धडा शिकायची त्याांना घाई झाली आहे!” 
 

पुन्हा ते वतवमानपत्र वाच ूलागले. 
 
 

“सुलभाताई, एक गांमत साांग ूका?” लशलतानां पावाचा तुकडा दाढेखाली घालून शवचारले. 
 

“गांमत साांगायला परवानगी नाही.” सुलभाच्या पापण्या िडिडल्या शन लशलता म्हणाली, 
 

“एक भला मोठा माणूस आहे. तो लष्ट्करात आहे. तो असाच अधून मधून दवाखान्यात येतो आशण 
माझ्याकडां पाहात असतो–” 
 

“कदाशचत त्याचां–” सुलभानां जीभ चावली. 
 

“समजले मी.” लशलता हसत म्हणाली! “तसां काही एक नाही. तो िारच उग्र आहे. तो दोन वळेा 
तुमचीच चौकिी करून गेला म्हटलां !” 
 

सुलभाला चटकन दाभाडेची आठवण झाली. तोच आला असावा असां वाटून ती म्हणाली– 
 

“तो होय? मी त्याला ओळखते–” 
 

“काय म्हणता?” 
 

“खरांच–” 
 

“अिा माणसािी बोलणां तुम्हाला आवडतां?” लशलतानां शवचारले. 
 

“तुला आियव वाटलां?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“आियव नाही तर काय! मी बाई – कोणत्याच पुरुषािी मतै्री केली की काही तरी भानगडी शनमाण 
होतात!” 
 

“म्हणून तू दूर राहातेस – नाही का?” 
 

“हो, खात्रीनां.” 
 

“एक प्रश्न शवचारू?” 



 
“तुझां वय काय?” 

 
“आता बावीस...” 

 
“तू कधी कुणावर पे्रम केलां स?” 

 
“मुळीच नाही...” लशलता अांगावर पाल चढावी तिी अांग झाडीत बोलली आशण सुलभा म्हणाली. 

 
“मग याचा अथव असा, की तू लौकरच कुणाच्या तरी पे्रमात पडणार आहेस!” 

 
“मुळीच नाही.” लशलता बोलली आशण सुलभा हात पुढां करून म्हणाली, “चल, लाव पैज...आहे 

तयारी?” 
 

“अगां ऽ बाई! तुम्ही तर पैजेवर बोलता की!” लशलता म्हणाली आशण त्या दोघी मोठ्यानां हसल्या. 
 

आशण सुलभाचा आवाज ओळखून आनांद म्हणाला, 
 

“अरे! कोण सुलभा का?” 
 

“कोण आनांद? आले हां!” असां म्हणून सुलभा आनांदकडे गेली आशण चोरासारखी पाहू लागली. 
आनांदनां खुची पुढां सारली. म्हणाला, 
 

“कॅप्टन तळेगावकर, ही सुलभा. आम्ही एकाच गावचे शन एका वगात शिकलो आहोत. आशण 
सुलभा, हे माझे शमत्र कॅप्टन तळेगावकर...बैस ना.” 
 

“माझी एक मतै्रीण शतकडे आहे.” सुलभा बोलली. 
 

“मग बोलव त्याांना इकडे...” आनांद बोलला. 
 

“बोलवा...आशण तुमचे शतकडचे राज्य आता बरखास्त करा...” तळेगावकर म्हणाला शन ती शतघां 
हसली. सुलभा जाऊन लशलताला घेऊन परत आली. म्हणाली, “ही माझी मतै्रीण लशलता देिमुख...आशण 
लशलता, हे कॅप्टन....” 
 

“तळेगावकर” आनांद बोलला. 
 

लशलता बुजली होती. ती आळीपाळीनां त्या दोघाांकडे पाहत होती. 
 



ती चौघां बोलत बोलत होती. सुलभा म्हणाली, “ही लशलता. शहच्याशवषयी एक साांगायचां राहून गेले 
आहे शन ते म्हणजे शहला पुरुषाांिी ओळख करून घेणां आवडत नाही...” 
 

लशलता पोटात टाचणी जावी तिी चमकली आशण तळेगावकर गांभीरपणे म्हणाला, 
 

“का हो? काय झाले?” का पुरुषाांनी तुमचां माांजर मारलां  आहे? तुम्ही आमचा हा असा दे्वष काां 
करता? तरी हरकत नाही. आम्ही मात्र तुमचा दे्वष करणार नाही शन याची खात्री पटावी म्हणून हा आमचा 
चहा घ्या... चला...” 
 

पुन्हा शतथां हिा शपकला. लशलता लाजली होती, पण उगीचच हसत होती. 
 

सुलभानां आनांदला शवचारलां , “आज आपण मोकळे कसे?” 
 

“आज मला सुट्टी आहे–” 
 

“दोन वाजता मी येणार होते.” 
 

“मग िकीर मशिदीत नक्कीच सापडला असता!” आनांद म्हणाला, आशण तोंडाला पदर लावनू 
सुलभानां हसू दडवलां . 
 

“शसस्टर, आपले नाव लशलता देिमुख नाही का?” तळेगावकरानां शवचारलां . 
 

“होय...” 
 

“लग्न झालां?” 
 

“नाही...” 
 

“तरीच, तरीच!” तळेगावकर गांभीर झाला. 
 

“तरीच काय?” लशलता गोरीमोरी झाली. 
 

“तरीच म्हणजे– ती पुरुषाांच्याशवरुद्ध श़िहाद करायची पाशकस्तानी भाषा हो!” तळेगावकर बोलला 
आशण लशलता वरमून म्हणाली, 
 

“अय्या! अहो, नाही हो– मी सुलभाताईांकडे सहज थटे्टनां बोलले, पण त्याांनी ते विेीला टाांगलां !” 
 



“अहो शसस्टर, मीही थटे्टनांच बोलत आहे.” तळेगावकर म्हणाला आशण ती सववजण हसली. 
तळेगावकर म्हणाला, “आज मी आपल्या भावांडात बसून हसावां तसा हसत आहे. शसस्टर देिमुख, सॉरी, 
मनावर घेऊ नका, गांमत केली! आज अचानक भेट झाली! अिी परत होणार नाही...” 
 

नांतर ती चौघां उठली शन बाहेर आली. 
 

“कॅप्टन आनांद, दुपारी मी येऊ का?” 
 

“ये ना!... नाही तर मी येईन.” आनांद बोलला. 
 

“काय? तुम्ही याल?” ती आियानां उद्गारली. 
 

“हो, येईन मी...” आनांद म्हणाला. 
 

“मला नक्की साांगा. कारण मी वाट पाहीन शन जेवणारही नाही.” सुलभा बोलली. 
 

“ठीक आहे...मीच येईन.” आनांद म्हणाला. 
 

“परांतु काही खास काम आहे का?” 
 

“तुम्ही या तरी खरां...मग सागांते.” ती हसली. 
 

पानपट्टीच्या दुकानापुढां दाभाडे उभा होता. त्यानां एक पानपट्टी दाढेला धरली होती आशण त्याच्या 
हातात शचरूट पेटत होता. आनांद आशण तळेगावकर याांना पाहताच तो ॲटेन्िनमध्ये उभा राशहला आशण 
तळेगावकरानां त्याच्या तोंडाकडे शनरखून पाहत शवचारलां , “काय नाईक दाभाडे, तोंडात कसला तोबरा 
भरला आहे? पानाचा का हरबऱ्याचा... का राखेचा...?” 
 

आशण ते ऐकून पुन्हा हास्याचा स्िोट झाला. नांतर कॅप्टन आनांद शन तळेगावकर चालू लागले. शन 
सुलभा शन लशलता आपल्या घराकडे वळल्या शन दाभाडेही त्या दोघींबरोबर शनघाला तेव्हा सुलभा हसत 
हसत म्हणाली, 
 

“दाभाडे, तुम्ही दवाखान्यात आला होता?” 
 

“हो... तुमच्याकडांच आलो व्हतो मी.” दाभाडे बोलला शन सुलभा हसली. 
 

“असां? मग या शसस्टरकडां का पाहात होता?” सुलभानां पुन्हा लशलताचा पांचनामा माांडला आशण 
लशलता लाजून चूर झाली. शतनां सुलभाला एक शचमटा घेतला. दाभाडे म्हणाला, “शसस्टर, मी ह्ेंच्याकडां 
व किाला बघ?ू मी आपल्या ह्ेंच्या पायाकडां पहात होतो...” 
 



“म्हणजे...?” सुलभा चशकत झाली. आशण दाभाडे म्हणाला, 
 

“म्हांजी, या शसस्टरचा एक पाय जशमनीला टेकतच नव्हता शन ह्ा आपल्या बेडकुळीगत उड्या 
मारीत व्हत्या!” दाभाडेनां लशलताला बेडकुळीची उपमा देताच सुलभानां हसत लशलताकडे पाशहले, तेव्हा 
लशलता म्हणाली, 
 

“होय खरांच! त्या शदविी माझा पाय मुरगळला होता... मला चालता येत नव्हतां.” 
 

सुलभा म्हणाली, “लशलता, हे नाईक दाभाडे, हे माझे मावसभाऊ आहेत बरां का... आशण दाभाडे, 
या शसस्टर लशलता बरां का...” 
 

“चाांगल्या हायती...” दाभाडेनां मुांडीला आडव ेशतडव ेझोके शदले शन तो थाांबला आशण त्या दोघी पुढां 
शनघाल्या. 
 

लशलता घाबऱ्या सुरात म्हणाली, “सुलभाताई, आज तुम्ही कहर केला बाई! अहो, मी तुम्हाला 
सहज बोलले, पण मला ठारच केलां त!” 
 

“तुझ्या मनात उगीच सांिय राहू नये म्हणून मी दाभाडेला शवचारलां .” सुलभा म्हणाली. “आता 
िांका दूर झाली की नाही?” 
 

“खरां हो, मी उगीच शिष्टपणा करते, पण ती शकती मोठी माणसां आहेत शन शकती चाांगलां  बोलतात!” 
लशलता म्हणाली, “ते तळेगावकर म्हणाले, ‘आज मी आपल्या भावांडात बसून हसावां तसा हसत आहे!’ हे 
ऐकून िार बरां वाटलां .” 
 

“परांतु तू पैज लावली नाहीस?” सुलभा म्हणाली, आशण शतच्या गालावर हळूच चापट मारून 
शवचारले, “अय्या! शकती हो शचमटा काढणार!” 
 
 

सुलभा जेवण तयार करून आनांदाची वाट पाहात होती. आनांद आला की जेवायचां असा शतनां 
शवचार केला होता. पण आनांद येईल यावर शतचा शवचार शवश्वास बसत नव्हता. इतका दुखावलेला आनांद 
एवढ्यात सवव काही शवसरेल याची शतला िांका होती. ती मनात म्हणत होती, तो मुळीच शवसरणार नाही. 
केवळ सहानुभतूी म्हणून माझ्यािी असा वागत असावा. कदाशचत मी इथां एकटी आहे याची त्याला दया येत 
असावी. 
 

शतनां घड्याळाकडां पाशहलां . अडीच वाजले होते शम त्या वळेी दार वाजले. तो येताच शतचे डोळे 
शभरशभरले शन ती लटकाच राग चेहऱ्यावर आणनू म्हणाली. 
 

“शकती वाट पाहायची हो!” 
 



“असां! मग काय शदलशगरी व्यक्त करू?” आनांद खुचीत बसत म्हणाला, “परांतु मी कधीच 
शदलशगरी व्यक्त करणार नाही.” 
 

“नाही? का बरां?” शतनां शवचारलां . 
 

“कारण मी इथां प्राप्तीकर वसूल करीत नाही.” आनांदनां उत्तर शदलां  शन ते ऐकून सुलभा पोट धरून 
हसू लागली. लबाड बाळासाहेबाांची मूती शतच्या पुढां उभी राशहली. ती हसून म्हणाली, 
 

“अगदी बांदुकीची गोळी मारावी तसां उत्तर शदलांत त्याबद्दल प्रथम अशभनांदन. बाकी ती तुमची 
चावरी भाषा आजची नाही. एकदा लहानपणी मी म्हटलां  की आमचे आबा मला डॉक्टर करणार आहेत, 
तेव्हा तुम्ही काय उत्तर शदलांत आठवतां का? तुम्ही म्हणालात, च्यायला! चौथीत बाराखड्याची बोंब शन म्हणे 
मी डॉक्टर होणार!” 
 

“मग तू उिीर झाला अिी तक्रार काां केलीस?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“आनांद... ती माझ्या स्वभावाची चूक झाली असां समजा...” ती म्हणाली. 
 

“सुलभा ती चूक नव्हे.” 
 

“तर मग काय?” 
 

“खोड!” 
 

“म्हणजे उिीर झाला तरी भाांडण आशण लवकर आले तरी भाांडण! म्हणजे बाळासाहेबाांिी भाांडण 
करून तुला ती सवय झाली आहे.” 
 

“म्हणजे आज तुम्हाला उिीर झालाच नाही?” सुलभा म्हणाली, “महाराज! अडीच वाजले!” 
 

“बाईसाहेब-” 
 

“काय हो?” 
 

“आपलां  ते घड्याळ प्रथम कानाला लावा आशण ते काय साांगते ते ऐका.” 
 

सुलभानां आपलां  घड्याळ कानाला लावलां  ते रात्री कधी बांद पडलां  होतां ते पाहून ती शहरमुसली 
आशण आनांदनां आपलां  घड्याळ शतच्यापुढां केलां  तेव्हा दीड वाजला होता. 
 

आशण एकाएकी ती रडू लागली. 
 



“अरे! हे काय झालां?” त्यानां शवचारलां . 
 

“काही नाही कॅप्टन आनांद–” 
 

“तरी पण,” 
 

“कॅप्टन आनांद, तुमचां बोलणां ऐकू यावां म्हणून माझे कान आसुसले होते. परांतु माझ्या सुदैवाने 
तुमची भेट झाली आशण मी आता पुन्हा तुमचां बोलणां ऐकून हसत आहे. मी िार िार रडले आहे.” 
 

“मग आता हास ना...” तो म्हणाला... आशण ती खुदकन हसली शन म्हणाली, 
 

“चला आपण जेव ूया.” 
 
 

आनांद आशण सुलभा टॅक्सीत बसून बाजारात शनघाली होती. सुलभा आनांदिजेारी बसली होती. 
शतला आज कापड खरेदी करायचे होते. ती आज काय खरेदी करायचां याचा शवचार न करता आज आपण 
कॅप्टन आनांदिजेारी टॅक्सीत बसून सारांगपूरच्या राजपथाला जात आहोत याचाच ती पुनः पुन्हा शवचार 
करीत होती. जे अिक्य होतां ते िक्य कसां झालां  याचां कोडां पडलां  होतां. 
 

“सुलभा... कसला शवचार करतेस?” 
 

“अां... असाच आपल्या नशिबाचा!” ती शवचारचक्रातून बाहेर पडली. 
 

“नशिबाचा? का बरां! का ते कुठां गेलां  आहे?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“ते गेलां  होतां. पण आता पुन्हा जवळ आलां  आहे.” ती हसत उत्तरली. 
 

“मग शवचार का करतेस?” तो बोलला. 
 

“आता पुन्हा त्यानां कुठां जाऊ नये म्हणून.” शतनां उत्तर शदलां . 
 

टॅक्सी मांडईत गेली. सुलभाने कपडे खरेदी केले आशण परत शिरण्यापूवी ती दोघां एका हॉटेलात 
गेली. एकाएकी आनांद अस्वस्थ झाला. त्याचा तो उदास चेहरा पाहून सुलभाच्या काळजाला चरका 
बसला. शतने काळजीच्या सुरात शवचारलां , 
 

“काय झालां  कॅप्टन आनांद?” 
 

“काही नाही सुलभा.” 
 



“नाही कसां! काही तरी नक्की झालां  आहे.” 
 

“मग हे पत्र वाच...” त्यानां कृष्ट्णाबाईचां पत्र शतच्या हाती शदलां  शन शतनां ते वाचलां . 
 

नच. आिंद, घर, संसार, शतेी हे सारं आजपयंत र्ी सावरलं. पुढंही ते र्लाच पाहाव ं लागणार 
आहे. परंतु र्ला तुझी काळजी लागली आहे. एवढं र्ोठं घर याकडे र्ी फक्त पाहात कुठवर बसायच.ं तरी 
र्ी या वर्षी तुझ्या लग्िाचा नवचार िव्हे तर बेत िक्की केला आहे. आता तुला टाळाटाळ करता येणार िाही. 
काय ते कळव नि लग्िाला तयार राहा... 
 

दुसरी गोष्ट तू सुरेशची काळजी करू िकोस. तो खुशाल आहे. तो नदवसिर र्ाझ्याकडे असतो. 
रात्री जेविू आपल्याच घरी झोपतो. र्ग त्याची आजी येऊि त्याला घेऊि जाते. जयाच ं र्ूल ते घेऊि 
जातात. र्ी कोण? र्ाझी काय सत्ता आहे सुरेशवर! परंतु सकाळीच त्याची सायकल आपल्या घरी येते 
आनण र्ला बरं वाटतं. 
 

आनण सुलिा कुठं आहे, कशी आहे ते नतचे आई-बाप कळू देत िाहीत. तेव्हा तू लग्िाची तयारी 
कर. 
 

तुझी आई 
 

ते पत्र वाचनू सुलभा दुःखी झाली. परांतु सुरेिची खुिाली वाचनू शतला आनांद झाला. ती म्हणाली, 
 

“कॅप्टन आनांद ही, बाब िार लहान आहे. इतकां  बेचैन व्हायचां कारण नाही.” 
 

“सुलभा!” 
 

“जी–” 
 

“ही लहान बाब आहे?” 
 

“हो–” 
 

“मग मी काय करू?” 
 

“सरळ आईांना शलहा की मी लग्नाला तयार आहे म्हणून.” 
 

“सुलभा, मग तुला माझां मन समजलां च नाही.” 
 

“मला पूणव कल्पना आहे आनांद. मी आजच आईला शलशहते की सुरेिला कृष्ट्णाबाईकडून उचलून 
आण ूनका.” 



 
“ते झाले ग पण...” 

 
“पण काय कॅप्टन?” 

 
“माझी आई घाबरली आहे.” आनांद म्हणाला, “माझे वडील एका युद्धात मारले गेले आहेत. तसांच 

माझांही होऊ नये असां शतला वाटतां.” 
 

“पण आईचां मन पोळलां  आहे. आशण त्याच एका काळजीनां शतनां हे पत्र शलशहलां .” आनांद म्हणाला. 
“माझे वडील मारले गेले तेव्हा माझ्याकडे पाहून जगली. पण माझ्यानांतर ती किी जगणार, सुलभा?” 
 

“आनांद तो शवषयच सोडा ना!” सुलभाचा स्वर कां शपत शनघाला. ती म्हणाली, 
 

“तुम्ही उगीच भलत्या कल्पना करू नका. मला िार भीती वाटते आनांदसाहेब.” 
 

“तू एक करिील?” त्यानां शवचारलां . 
 

“काय करू तेवढां साांगा.” सुलभा डोळे पुिीत म्हणाली, “आनांद, आता मी स्वतांत्र आहे. तुम्ही 
साांगाल तेव्हा शन दाखवाल त्या जागी आपले प्राण मी देईन–” 
 

“प्राण देण्याची गरज नाही सुलभा.” आनांद म्हणाला, “माझ्या आईची माझ्यावर जेवढी माया आहे 
तेवढीच माया तुझ्यावर आहे. तेव्हा तू आशण सुरेि तुम्ही दोघाांनी अखेरपयंत आईला सोबत करायची. 
कबूल?” 
 

“मी शतळमात्र चुकणार नाही.” ती बोलली. 
 

“सुलभा–” 
 

“जी–” 
 

“मला जेव्हा जेव्हा जे वाटतां ते पुढां खरां ठरतां आशण तू म्हणतेस की मी भलत्या कल्पना करतो.” 
 

“काय ठरलां  आहे कॅप्टन?” 
 

“हे पाहा, तू कोल्हापूरहून घरी आलीस शन मी बांगलोरला शनघालो तेव्हाच मला वाटलां ...” आनांद 
बोलता बोलता थाांबला आशण सुलभा म्हणाली, 
 

“मला वाटलां , आता सुलभा अांतरणार आशण आपणाला दारुण यातना भोगाव्या लागणार आशण 
तसांच झालां ... कॅप्टन आनांद, मी तुमच्या पायाांवर डोकां  टेकून सवव काही साांशगतलां  आहे.” ती रडू लागली. 



 
“ठीक आहे... आता एकच कर.” 

 
“काय करू?” 

 
“तू सुरेिला आईच्या ओटीत घाल. मीही शतला शलशहतो की तू सुरेिला दत्तक घे. माझी वाट पाहू 

नको. मी लग्न करणार नाही. आशण सुलभा, मी लग्न करून मुळीच सुखी होणार नाही...” 
 

“तुम्हाला आज काय झाले आनांद! आज तुम्ही हा भलता शवचार का करता?” सुलभा कळवळून 
म्हणाली, “मी जवळ आहे. काही काळजी करू नका...” 
 

“िक्त आईच्या समाधानासाठी मी हा शवचार करीत आहे सुलभा.” 
 

“मला त्याची कल्पना आहे.” सुलभा शखन्न सुरात म्हणाली, “उमज पडताच मी आपलां  सववस्व 
तुमच्या पायाांवर ठेवले. पण ऐनवळेी त्यावर दरोडा पडला, त्याला मी काय करू! आता तुम्ही म्हणता ते सवव 
काही होईल.” 
 

मग ती दोघां हॉटेलाबाहेर पडून पुन्हा टॅक्सीतून घरी शनघाली. टॅक्सी परत शिरली होती. एके 
शठकाणी रस्तादुरुस्तीचे काम चालू होते त्यामुळे वगे मांदावला होता; शन ती रबरी चेंडूसारखी उड्या घेत 
होती. त्यामुळे सुलभाची भजुा आनांदच्या भजेुवर आदळत होती आशण त्यामुळे ती पुलशकत झाली होती. जो 
आनांद शदसायला दुर्षमळ होता तो आपल्याला खेटून बसला आहे याचा शतला आनांद वाटत होता. 
 

पुढां िकेडो कामगार रस्ता दुरुस्त करीत होते. काही खणीत होते, तर काही डाांबर ओतीत होते शन 
रोलर मागांपुढां ये-जा करीत होता. गलका वाढला होता. सुलभा त्या कामगाराांची धावपळ पाहात होती शन 
एकाएकी बावरली आशण उद्गारली, “हा तर भोलाराम!” 
 

मग शतनां टॅक्सी बाजूला उभी केली आशण आनांदला घेऊन त्याच्याकडे गेली. सुलभाला पाहून 
भोलाराम मातीनां बरबटलेले हात झटकीत म्हणाला, 
 

“बाईजी, नमस्कार!” त्याचा चेहरा लाचार झाला शन त्याच्या डोळयात केशवलवाणा भाव तरळला! 
सुलभानां शवचारलां , 
 

“भोलाराम, तू इकडां कुठां?” 
 

“माझां दैव उलटलां  आशण साहेबानां मला माणसाांतून उठवलां ! मी हातानां शनमाण केलेला भस्मासुर 
माझ्याच घराला आग लावनू मोकळा झाला. त्यानां माझां शन माझ्या नीलादेवीचां वाटोळां केलां .” भोलाराम 
म्हणाला. 
 



“आता त्या साहेबाचा शन माझा काहीच सांबांध नाही.” सुलभा म्हणाली, “मी लग्न केलां  आहे–हे 
माझे पती–” असां म्हणून शतनां आनांदकडे बोट दाखवले शन भोलारामनां आनांदला नमस्कार केला. 
 

नांतर भोलाराम सुलभा आशण आनांद याांना घेऊन एका झाडाखाली गेला. शतथां भोलारामचां कुटुांब 
उतरलां  होतां. एका िाांदीला एक झोळी झोके घेत होती. आशण त्या झोळीत नीलादेवीची बेबी आराम करीत 
होती. 
 

भोलाराम, नीलादेवी शन शतची बेबी याांच्यावर बोट रोखून म्हणाला, “ही माझी नीलादेवी आशण हे 
त्या बाळासाहेबाांचां पाप...” त्याचां हे पत्र आलां  म्हणून मी इथां आलो आहे. वाचा हे पत्र...” 
 

सुलभानां ते पत्र वाचलां  : 
 

‘नप्रय िीलादेवी र्ी लवकरच सुटणार आहे. र्ी बाहेर आलो की, सवम काही ठीक होईल. बेबीला 
घेऊि ये. र्ी नतला पाहाणार आहे. 
 

ते पत्र वाचून ते सुलभानां आनांदला शदलां  आशण त्यानां वाचल्यानांतर ते पत्र घेऊन सुलभानां दहा 
रुपयाांची एक नोट नीलादेवीला देऊन म्हणाली, “हे पत्र मी घेऊन जाते.” 
 

आनांदनां वीस रुपये काढून त्या लहान मुलीच्या मुठीत कोंबले. 
 

सुलभा म्हणाली, “भोलाराम, तू काय नक्की ठरवलां  आहेस?” 
 

“काही नाही बाईजी, तो सुटला की ही नीला त्याच्या हवाली करून मोकळा होणार आहे.” एवढांच 
तो म्हणाला. 
 

“मी शनघाले.” असां म्हणून सुलभा आनांदला घेऊन मोटारीत बसली आशण ती मोटार पुन्हा चालू 
लागली. 
 

टॅक्सी पुढां शनघाली होती. आनांदचां डोकां  सुन्न झालां  होतां. त्याच्या डोळयापुढां नीलादेवीच्या बेबीची 
मूती तरळत होती. सुलभा शवचारात पडली होती. 
 

“काय सरकार! कसला शवचार करीत आहात?” आनांदनां शवचारले. 
 

“मी आपल्या कमाचा शवचार करीत आहे!” ती म्हणाली. 
 

“का तो बाळासाहेब याच िहरात आहे; यामुळे आपण भयभीत झाला आहात?” त्यानां शवचारलां  
 

“मुळीच नाही...” ती बोलली. 
 



“बरां सुलभा, तुझी ड्युटी कोणती आहे?” त्यानां शवचारलां . 
 

“का ऽ य–कारण काय?” ती बोलली. 
 

“सहज शवचारलां –” तो बोलला. 
 

“मी रात्री बाराला जाते शन आज सुट्टी आहे” ती म्हणाली. 
 

“आशण शदवसभर झोपा काढतेस ना?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“मग काय करू!” ती बोलली. 
 

रात्रभर सुलभा शवचारच करीत होती. रात्रभर शतला झोप लागली नाही आशण रात्र कधी सांपली 
हेही शतला समजलां  नाही. शखडकीतून सूयवशकरण खोलीत शिरले तेव्हा ती उठली. 
 

शतला आज सुट्टी होती. शतला चटकन आनांदची आठवण झाली आशण ती हषवभशरत झाली. 
 
 

१३ 
 

सुलभानां आांघोळ, न्याहारी आटोपली आशण त्याचवळेी पोस्टमननां एक पत्र घरात िेकलां . ते शतनां 
घेऊन वाचलां  : 
 

नच. सुलिा तुला अिेक आशीवाद. 
 

पत्रास कारण आम्ही इकडे सवम खुशाल आहोत. काही काळजी करू िको. तुझा सुरेश र्जेत आहे. 
आपली खुशाली कळव. 
 
  तुझी आई 
  – शवेतंा 
 

ता. क.:– सोबत बाळासाहेबाचं ंपत्र आहे ते वाच – 
 

मग सुलभानां बाळासाहेबाचां पत्र वाचलां . त्यानां ते सारांगपूर जेलमधून शलशहलां  होतां... 
 

सौ. सुलिा, खरं म्हणजे र्ी तुला पत्र नलनहणार िव्हतो. पण तू र्ाझी लग्िाची बायको आहेस, 
म्हणूि हे पत्र नलहीत आहे. र्ी तुला तुरंगातूि एक पत्र नलनहलं होतं. पण व्यथम! एक ससह जाळ्यात 
सापडला असतािा एका उंदरािं ते जाळे कुरतडूि त्याची सुटका केली. हा धडा शाळेत नशकवला जातो, 
पण तरीही र्ी तुला क्षर्ा करतो. र्ी लौकरच सुटणार आहे. 



 
  तुझा 
  बाळासाहेब एम्. बावडेकर 
 

ते पत्र वाचनू सुलभा हसली आशण शतनां आईला पत्र शलशहलां ... 
 

ती. आईस अिेक दंडवत –र्ी खुशाल आहे. र्ाझी काळजी करू िको. कॅप्टि आिंद इथंच आहेत. 
ते र्ला वरचेवर िेटतात. र्ाझी काळजी घेतात. पूवी कधी िव्हते इतकी र्ी सुखी आहे. र्ी घरी येईि तेव्हा 
कदानचत निराळी होऊि येईि. पण ते आताच नलनहत िाही. सुरेश कृष्ट्णाबाईकडे गेला तर त्याला काही 
बोलू िको. तो जर नतकडेच झोपला तर झोपू द्या. तुला, बाबािंा, दादािंा िर्स्कार. जाई नि सुरेश यािंा 
आशीवाद. 
 
  तुर्ची 
  – सुलिा 
 

एवढ्यात लशलता आली. “लशलता कसां येणां केलां स?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“तुमच्याकडां आलां  म्हणजे बरां वाटतां,” लशलता हसत म्हणाली, “म्हणजे चाांगली इस्त्री होते? आशण 
खरां साांगाचां म्हणजे, मला आता आपल्या एकलकोंडेपणाचा कां टाळा आला आहे.” 
 

“असां!” मग सुलभा डोळे शवस्िारून म्हणाली, “मग त्यावर एकच उपाय आहे शन तो म्हणजे 
लग्न...” 
 

“इश्ि हे हो काय सुलभाताई?” लशलता हसत म्हणाली, “पोटदुखीपासून डोकां दुखीपयंत एकच 
औषध शन ते म्हणजे लग्न!” 
 

“बरां, का आली होतीस?” सुलभानां शवचारलां . 
 

“आजची सुट्टी किी घालवावी हा एक कठीण प्रश्न आहे!” लशलता म्हणाली, “तेव्हा म्हटलां  प्रथम 
तुमच्याकडे जावां; मग बाजारात जाऊन यावां शन नांतर शसनेमाला पळावां. परांतु एकटी किी जाणार!” 
 

“मग त्यावरही तोच उपाय” सुलभा बोलली शन त्या दोघी मोठ्यानां हसल्या. मग लशलता हळूच 
म्हणाली, “चला ना, आपण बाजारात जाऊन येऊे .” सुलभालाही बाहेर जायचां होतां. आईला शलशहलेलां  
पत्र पोस्टात टाकून काहीतरी बाजार करून यावां. असा शवचार करून ती तयार झाली शन त्या दोघी 
शनघाल्या. 
 



त्या हॉटेलजवळ येताच लशलतानां पाय गाळले. तळेगावरकर शन आनांद याांची भेट झाल्यापासून ती 
त्याांचाच शवचार करीत होती. एकदा शतला तळेगावकर भेटला होता, पण ती त्याच्यािी बोलली नव्हती. 
त्याबद्दल शतला िार वाईट वाटत होते. 
 

“सुलभाताई, चहा घेऊन जाऊ या!” लशलता हसत बोलली. सुलभानां होकार शदला आशण त्या 
दोघी पायऱ्या चढून हॉटेलात गेल्या. लशलतानां त्या खोलीकडे नजर टाकली आशण– 
 

“या, या सुलभाताई सरळ या–” तळेगावकर हसले. सुलभाच्या मागेच लशलता शबचकून उभी 
होती. सुलभा हसत म्हणाली, 
 

“आम्ही आल्याचे तुम्हाला स्वप्न पडले की काय?” 
 

“ते या आनांदसाहेबाांना शवचारा!” तळेगावकर म्हणाला, “याांनी खाली वाकून तुमचे पाय पाशहले शन 
मला साांशगतले शन तुम्हाला हाक मारली. आता तुम्हीच साांगा? हे गृहस्थ पायावरून माणसू ओळखतात हे 
आियव आहे की नाही?” 
 

सुलभा शन लशलता बसल्या शन आनांद म्हणाला, “तळेगावकर, पोराचे पाय पाळण्यात शदसतात 
अिी एक म्हण आहे.” आशण ती चौघां हसली. आशण एकाएकी सुलभा गांभीर झाली तेव्हा तळेगावकरनां 
शवचारलां , “का हो सुलभाताई, गांभीर का झालात?” 
 

“काही नाही.” ती उत्तरली 
 

“काही नाही कसां? मी साांग?ू” तळेगावकर बोलला. 
 

“बरां, साांगा पाहू...” सुलभा बोलली, आशण तळेगावकर म्हणाला, 
 

“तुम्ही शवचार करीत आहात की या गृहस्थाने माझे पाय कसे ओळखले! काय हा शवलक्षण प्राणी 
आहे! हेच ना?” 
 

ते ऐकून सुलभा हसली. म्हणाली, “अय्या! हे तुम्ही कसां ओळखलां त?” 
 

“आमचा अांदाज कधीच चुकत नाही.” तळेगावकर बोलला. 
 

लशलता आळीपाळीनां त्या शतघाांकडे पाहत होती. आनांद म्हणाला, “आता हे पायाचां पुराण पुरे 
आशण ए सुलभा, सुट्टीच्या शदविी या हॉटेलात येऊन बसायचां हा आमचा रोजचा कायवक्रम ठरलेला आहे, 
तसा तुम्ही दोघींनी ठरवला आहे की काय!” 
 

“मुळीच नाही.” सुलभा म्हणाली, “या हॉटेलपुढां येताच या लशलताला चहाची लहर लागते...” 
 



“अरे, अहो! शसस्टर लशलता, एक गोष्ट शवचारू? पण नको...” तळेगावकर हसला. 
 

“शवचारा ना!” सुलभा म्हणाली. 
 

आशण तळेगावकर म्हणाला, “अहो, या लशलताबाई दोन वळेा माझ्या पुढून गेल्या... पण किा, 
साांग?ू अगदी वाघाच्या लपजऱ्यापासून जावां तिा!” 
 

“खरांच, त्या शदविी माझी चकू झाली!” लशलता म्हणाली. 
 

“अहो चेष्टा केली शसस्टर लशलता!” तळेगावकर हसत म्हणाला, “चला आता ही सभा बरखास्त 
करा!” 
 

हॉटेलाबाहेर येताच सुलभा आनांदला घेऊन म्हणाली, 
 

“आनांद, हा काय चावटपणा आहे?” 
 

“कसला बरां?” 
 

“म्हणे पाय ओळखले...” 
 

“मग खरांच ना...” 
 

“अहो, पण त्याांना काय वाटेल...” 
 

“काय वाटेल ते साांग पाहू?” 
 

“ते म्हणतील, या बाईचे पाय जर याच्या ओळखीचे आहेत तर... जा मी नाही पुढां साांगत!” सुलभा 
लाजली आशण आनांद म्हणाला, 
 

“ते काय म्हणतील याांचां पे्रम आहे! होय ना?” 
 

“होय. तसांच ते समजतील.” सुलभा हसली. 
 

“अग मग त्यात खोटां काय आहे?” आनांद म्हणाला, “एकेकाळी आपले पे्रम होते ना...” 
 

“इश्य...” 
 

“बरां, मी चलतो...” 
 



“बरां, मग कधी भेटणार?” 
 

“दुपारी येईन मी...” आनांद म्हणाला, “जेवण काय करणार?” 
 

“तुम्ही साांगाल ते...” 
 

“ते तूच ठरव... मी येईन.” 
 

“नक्की?” 
 

“नक्की...” 
 

सुलभा स्वयांपाक करीत होती आशण शतचां मन शतच्यािी बोलत होतां. एकदा आनांदला स्पष्ट बोलावां 
शन इथां नोंदणीपद्धतीनां लग्न उरकावां शन मगच रजेवर घरी जाव.े पण आनांदला हे मान्य होईल का? तो 
होकार देईल का? का नकार देईल? आशण त्यानां नकार शदला तर वाईट होईल. पण तो नकार देणारच 
नाही...जर त्यानां कबूल केलां  तर मग माझ्याइतकी मीच सुखी ठरेन शन मग सरळ आपल्या घरी जाईन शन 
कृष्ट्णाबाईला जन्माची सोबत करीन; पण 
 

पण आनांदला काय वाटेल? त्याला माझे म्हणणे पटेल का? तो ऐकून घेईल का? की आणखी 
काही शदवस थाांबाव ेशन तो स्वतःच लग्नाचे बोलणे काढतो का याची वाट पाहावी. 
 

शतच्या मस्तकात या शवचाराांचां काहूर उठलां  होतां आशण ती स्वतःच लाजून हसत होती. शतनां त्याच 
नादात स्वैंपाक उरकला शन सहज दाराकडे पाशहलां  आशण दारावर शटक् शटक् झाली, तिी ती धावली. शतनां 
दार उघडलां  शन शवस्मयचशकत झाली. शतच्यापढुां आनांद उभा होता. ती एक पाऊल मागे सरली शन 
म्हणाली, 
 

“काय सरकार! आज अगदी ठरल्या वळेेच्या आधी आलात...” 
 

“बाईसाहेब, प्रथम घड्याळ कानाला लावा शन मग पाहा.” आनांद बोलला. 
 

सुलभानां घड्याळात पाशहलां  शन म्हणाली, “आता साडेबारा झाले. याचा अथव तुम्ही दीड तास आधी 
आला आहात...” 
 

“माझी पाठ थोपट शन जेवण वाढ...” आनांद म्हणाला, आशण कोट काढून ताटावर बसला. 
सुलभानां दोन ताटां वाढली शन ती दोघां जेवली. 
 

जेवण करून आनांद खाटेवर बसला शन एकाएकी गांभीर झाला. त्याच्या तोंडाकडां पाहून सुलभा 
म्हाणाली, “काय कॅप्टनसाहेब, इतका सुांदर चेहरा असा शबघडवलात याचां कारण?” 
 



“सुलभा, अिी माझ्यासमोर बैस...” 
 

“बरां...” ती एक खुची घेऊन बसली. “साांगा काय हुकूम आहे.” 
 

“हुकूम नाही.” आनांद म्हणाला, “आता मला लग्न करायचां आहे. आशण तेही या दोन शदवसात! 
मला एकलकोंड्या जीवनाचा कां टाळा आला आहे.” 
 

“अय्या! –” सुलभा डोळे शवस्िारून म्हणाली, “म्हणजे सारां नक्की झालां !” 
 

“होय. सवव काही ठरलां  आहे.” आनांद बोलला. 
 

“मुलगी पाशहलीत?” शतनां शवचारलां . 
 

“पाशहली.” तो उत्तरला. 
 

“कोण आहे ती–” शतनां प्रश्न केला. 
 

“ती मलबारी आहे–” आनांद म्हणाला. 
 

“शतचा बाप आमच्यावरचा अशधकारी आहे आशण तळेगावकरानां सवव काहीं नक्की केलां  आहे.” 
 

ते ऐकून सुलभाचे डोळे भरले. ती मनात चरकली. पण तसां शतनां भासू शदलां  नाही. ती उगीचच 
हसत म्हणाली, “शतचां नाव काय?” 
 

“सुभद्रादेवी–” तो उत्तरला. 
 

“मला एकदा दाखवाल–” ती बोलली. 
 

“नाही–” 
 

“का–” 
 

“कारण वाण नाही लागला तरी पण गुण लागतात!” 
 

“म्हणजे? माझे गुण शतला लागतील?” 
 

“होय–” 
 

“कसले–” 



 
“ऐनवळेी दुसऱ्यािी लग्न करायचे.” आनांद म्हणाला, “आता शतला लग्नात तू पाहा–” 

 
“बरां–” ती म्हणाली, “पुढां साांगा–” 

 
अखेर आनांद कायमचा अांतरणार. उद्या-परवा दुसऱ्याचा होणार, या शवचारानां शतचां हृदय करपले 

शन शतच्या गालावर दुबळे हसू चरिडू लागलां . आनांद म्हणाला– 
 

“कपडे करून माझ्याबरोबर बाजारात चल. मला नवरीसाठी काही कपडे खरेदी करावयाचे आहेत 
शन ते तुझ्या पसांतीनां. चल, वळे करू नको. तळेगावकर हॉटेलात वाट पाहत बसले आहेत...” 
 

सुलभा काहीच बोलली नाही. ती कपडे बदलून तयार झाली आशण आनांदबरोबर चालू लागली. 
हॉटेलात तळेगावकर बसला होता. तो सुलभाला पाहताच हसला... म्हणाला, “सुलभाताई, पाशहलां त का 
या साहेबानां कसा डाव केला. चला...” 
 

नांतर ती शतघां बाजारात गेली. सुलभानां लग्नाचा बाजार केला. कपडे घेऊन नांतर दाशगने घेतले. 
त्यात एक मांगळसूत्र शन पाच सोन्याच्या बाांगड्या खरेदी केल्या शन ती शतघां परत शिरली. तेव्हा आनांद 
म्हणाला, 
 

“सुलभा, ते सवव सामान तुझ्या घरी घेऊन जा आशण आजपासून चार शदवसाांची रजा घे आशण 
माझ्या लग्नाचां आमांत्रण आपल्या सवव मशैत्रणींना दे. त्याांना साांग की परवा पाच वाजता अमरमहल या 
हॉटेलात यायचां...” 
 

सुलभा घरी जाऊन खूप रडली आशण जर तो सुखी होत आहे तर आपण त्यातच समाधान मानले 
पाशहजे असां म्हणून ती कामाला लागली. शतने चार शदवसाांची रजा घेऊन सवव मौशत्रणींना आनांदच्या लग्नाचां 
शनमांत्रण शदलां  आशण िवेटी तो लग्नाचा शदवस येऊन ठेपला. तेव्हा सुलभाचा जीव कां ठात आला होता. परांतु 
ती हसत होती. आपल्या हृदयात काय होत आहे हे कुणालाच कळू देत नव्हती. 
 

त्या शदविी सकाळीच आनांद सुलभाकडे गेला शन म्हणाला, “सुलभा, पुन्हा घोटाळा झाला. कारण 
नवरीची कापडां आपण घेतली आशण शतकडां नवरीच्या बापानांही आपल्या पसांतीनां शतला कपडे घेतले 
आहेत. कारणाशिवाय मला खचव आला...” 
 

“मग आता ती कापडां परत करायची! काय हरकत आहे?” ती बोलली. 
 

“परत का करायची?” आनांद म्हणाला, “आज माझ्या लग्नाला येतेवळेी ते पातळ तू नेसून ये. 
माझा तुला तो लग्नाचा अहेर समज. एवढीच माझी िवेटची शवनांती. कबलू–?” 
 

“कबूल!” ती म्हणाली, “आशण ते दाशगने–” 
 



“ते आपण घेऊन जाऊ, बरोबर पाच वाजता. तो रशजस्रार शतथां येणार आहे.” आनांद म्हणाला, 
“तू उिीर करू नको. वळेेवर तयार राहा.” 
 

तो हॉल शचक्कार भरला होता. मोठमोठे लष्ट्करी अशधकारी आले होते. एका बाजूला सवव मशहला 
बसल्या होत्या. तळेगावकरनां सवव व्यवस्था चोख केली होती. दोन मोठे हार आणले होते. शतथां दाभाडे 
कारभारी होता. 
 

आशण त्या जरीच्या पातळात सुलभाला पाहून सवव लोक हीच नवरी असावी असा अांदाज करीत 
होते आशण हे लोक आपल्याकडे काां पाहत आहेत, असां मनात म्हणत ती नवरी कधी येते याची वाट पाहत 
होती. रशजस्रार येऊन बसला होता. त्याच्यापुढां आनांद बसला होता. परांतु नवरीचा पत्ता नव्हता. त्यामुळे 
तळेगावकर भलताच अस्वस्थ झाला होता. तो घडीघडी बाहेर जाऊन पुन्हा शनराि होऊन येत होता आशण 
त्याची ती धावपळ सुलभा पाहात होती. घड्याळाचा काटा पाचाकडे सरकत होता. िवेटी सुलभाने 
तळेगावकरला बाजूला घेऊन शवचारलां , “अहो तळेगावकर, ही नवरी मुलगी येणार तरी कधी–” 
 

“अहो सुलभाताई, तोच तर गोंधळ झाला आहे!” तळेगावकर म्हणाला. 
 

“त्यात तो नवरीचा बाप आहे शबनडोक शन दारू शपणारा. आत्ता पाच वाजतील शन आम्हा दोघाांची 
भयांकर बेअब्र ूहोणार असां वाटतांय–” 
 

“अय्या! मग हो?” सुलभा आियानां उद्गारली आशण तळेगावकर म्हणाला, 
 

“जर तो माणूस मुलीला घेऊन आला नाही तर आमच्या िशजतीला सीमाच राहणार नाही आशण हा 
नवरदेव तर गुडघ्याला बालिग बाांधून बसला आहे!” 
 

“अहो पण हे लग्न तुम्हीच ठरवलां  आहे–” सुलभा म्हणाली, “आशण त्या मुलीच्या बापाचा स्वभाव 
तुम्हाला माहीत होता–” 
 

“अहो ते सवव खरां आहे.” तळेगावकर म्हणाला, “तो आहे एक मोठा अशधकारी शन त्याने स्वतः 
लग्नाचे बोलणे काढले आशण मग मला काही म्हणता आले नाही.” 
 

इतक्यात पाच वाजले शन रशजस्रार म्हणाला, “–चला, मुलीला बोलवा!” तसा तळेगावकर 
उठला शन सुलभाला एका बाजूला घेऊन म्हणाला, “सुलभाताई घात झाला!” 
 

“आशण हो, मग?” ती स्तांशभत झाली. 
 

“आता आमच्या अब्रचूा पांचनामा होणार!” 
 

“आशण हो, मग–” ती उद्गारली. 
 



“आता काही तरी मागव काढला पाशहजे!” 
 

“आशण हो, मग?” ती पुन्हा बोलली, “आशण हो मग काय?” 
 

“मग साांगा ना, मी काय करू? काही तरी उपाय साांगा!” तळेगावकर म्हणाला. 
 

“अय्या! मी हो काय साांग?ू” ती घाबरली. 
 

“आता एकच करा–” 
 

“काय करू?” 
 

“तो मडॅ माणूस येत नाही.” तळेगावकर म्हणाला, “त्यानां दगा शदला.” 
 

“मग हो?” 
 

“आता मी साांगतो तसां करा आशण आम्हा दोघाांची अब्र ूवाचवा–” 
 

“अहो, पण काय करू?” 
 

“आता िक्त नवरी म्हणून तुम्हीच पुढां चला–” 
 

“अय्या!” 
 

“आता चला हात जोडतो.” 
 

ती गोंधळली आशण आता आनांदिी आपलां  लग्न होणार याचा शतला आनांद झाला. या आनांदाच्या 
भरात आपले हृदय बांद पडेल काय याची शतला भीती वाटली. ती सरळ जाऊन आनांदच्या िजेारी बसली. 
ती पुलशकत झाली होती–मोहरली होती. शतचे गाल त्या आनांदानां लाल झाले होते. 
 

आशण आनांद िाांत होता – हसत होता. 
 

“सुलभा बाबा पाटील तुम्हीच ना?” रशजस्रारनां शवचारलां . 
 

“होय. मी–” ती उत्तरली. 
 

नांतर प्रशतज्ञापत्रक वाचले गेले आशण रशजस्रार म्हणाला, 
 

“करा सह्ा–” 



 
आनांदनां सही केल्यानांतर सुलभानां सही केली आशण तळेगावकरानां त्या दोघाांकडे दोन हार शदले. 

सुलभानां आनांदला हार घातला. मग आनांदनां शतला हार घातला शन हॉल टाळयाांनी शननादला! 
 

मग ते दाशगने शतला घातले. ते मांगळसूत्र शतच्या गळयात रुळू लागले. नांतर शतच्या लक्षात आले हे 
आनांदचे नाटक आहे. त्यावळेी शतचा आनांद शतच्या हृदयात मावत नव्हता. ती बेभान झाली होती शन 
डोळयाच्या कोपऱ्यातून ती आनांदकडे पाहत होती. जो आनांद दुर्षमळ होता तो आज माझा पती झाला यावर 
शतचा शवश्वासच बसत नव्हता. ती मनात म्हणत होती, हे असां कसां घडलां , हे एक स्वप्न तर नाही ना! 
 

एक टॅक्सी भरेल एवढ्या अहेराच्या वस्तू आल्या. 
 

आशण लग्न सोहळा सांपला. परत येताना तळेगावकरानां शवचारलां– “सुलभाताई, आता सासरी की 
माहेरी?” 
 

“आता माझां सासर शन माहेर एकाच शठकाणी आहे. आता पशतदेव साांगतील ते–” सुलभा म्हणाली. 
 

“मग आता तुमचां तुम्ही पाहा!” असां म्हणून तळेगावकर पढुां गेला आशण सुलभा आनांदला म्हणाली, 
 

“सरकार या, नाटकाचा पशहला अांक सुांदर झाला. पण पुढील अांकासाठी या पामरानां सासरी यावां 
की तुम्ही माझ्या माहेरी येणार?” 
 

“चल, तुझ्याच घरी जाऊ–” आनांद म्हणाला. 
 

“आता तूच माझां सुकाण ूआहेस–” 
 

“आनांदसाहेब–” 
 

“ऑडवर सर–” 
 

“नाही, मी म्हणते, सुभद्रादेवी कुठां गेली असेल?” 
 

“ती आपल्या घरी असेल!” 
 

“मला हे सवव का कळू शदलां  नाही?” 
 

“अग गांमत केली–” 
 

“दोन शदवसात आपण रजेवर गावी जायचां!” आनांद म्हणाला. 
 



“कारण सुरेिला मी त्याची आई भेटवणार आहे–” 
 

“आशण स्वतः वडील म्हणून भेटणार आहात!” सुलभा म्हणाली, आशण मोठ्यानां हसली. 
 

शतला आनांद झाला होता. शतच्या आनांदाला पारावार नव्हता. शतच्या जीवनातील एक स्वप्न साकार 
झालां  होतां. एक सांघषव सांपला होता शन खरोखर ती सुखी झाली होती. 
 

आनांदनां दोन शदवसात तयारी केली. रजा काढली आशण सुलभाला घेऊन तो गावी गेला, तेव्हा त्या 
दोघाांना पाहून सुरेि टाळया शपटीत नाच ू लागला. आनांदनां त्याला उचलून घेतले शन सुलभा सरळ 
कृष्ट्णाबाईकडे गेली शन पटकन शतच्या पायाांवर डोकां  ठेवलां . वर उठली तेव्हा शतच्या डोळयाांतून आनांदाश्रूांची 
धार वहात होती. 
 

“आई, ही सुलभा आता तुझी सून होऊन आली आहे–” आनांद बोलला. 
 

“काय म्हणतोस! आनांद, तुम्ही लग्न केलां ?” कृष्ट्णाबाई आियानां म्हणाली, “मग थाांब–” 
 

नांतर शतनां ललबलोण उतरले. सुलभाला घरात नेऊन बसशवली शन पुन्हा म्हणाली, “आनांद, तू 
माझा िब्द खरा केलास. आता तू कुठांही राहा. आता माझी सून शन आम्ही आनांदात राहू–” 
 

नांतर सुलभा आईकडे गेली शतनां िवेांताबाईच्या गळयाला शमठी मारली शन मागां सरून गळयातील 
मांगळसूत्र दाखवनू म्हणाली, 
 

“आई, मी लग्न केलां –” 
 

“कुणािी?” िवेांता चशकत झाली. 
 

“आनांदिी?” सुलभा उत्तरली. 
 

“आशण ग–” 
 

“आशण काय, आता कोण कोण जळून मरते ते पाहायला आले आहे.” 
 

आशण जेव्हा ही गोष्ट बाबा पाटलाला समजली तेव्हा तो म्हणाला, “सोन्याहून शपवळां  झालां . आता 
ही गोष्ट गावाला समजली पाशहजे–” आशण तसाच तो उठून कृष्ट्णाबाईकडां गेला. हात जोडून म्हणाला, 
 

“मी एक चूक केली होती, ती मुलाांनी दुरुस्त केली. उद्या मी गावजेवण घालीत आहे. झालां  गेलां  
कृष्ट्णाबाईला अपवण करा–” 
 



“आता काहीच काळजी करू नका.” मी तुम्हाला एकदा साांशगतले आहे, की दादासाहेबाचे घर 
म्हणजे खेकड्याचे बीळ नसून वाघाची घळ आहे!” कृष्ट्णाबाई म्हणाली, “आशण त्या घळीत तुमची लेक 
सुखरूप आहे, असां समजा–” 
 

आशण दुसऱ्या शदविी बाबा पाटलानां सुलभा-आनांदच्या लग्नाचां गावजेवण घातलां . 
 
 

१४ 
 
ते पांधरा शदवस सुलभाचे आनांदात गेले. आता ती कृष्ट्णाबाईकडे – आपल्या सासरीच राहात होती. 
 

आनांद, सुलभा, सुरेि शन कृष्ट्णाबाई याांच्या अस्स्तत्वानां ते घर गजगजीत भरल्यासारखां वाटत होतां. 
 

आशण खरोखर सुलभाच्या त्या सुखाचा गावातील मुलींना हेवा वाटत होता. 
 

आनांद, सुलभा, शन सुरेि ही शतघां मळयात जात होती. सुरेि पेरू काढीत होता शन मग ती शतघां 
झाडाखाली बसून खात होती. 
 

आशण माझां कुटुांब शकती मोठां आहे, मी आता एकटी नाही, या शवचारानां कृष्ट्णाबाई समाधानाचा 
शनःश्वास टाकीत होती. 
 

बाबा पाटील वैर शवसरला होता. िजेारचा पाव्हणा शन वळचणीचा साप हे वाईट असतात हे त्याचां 
म्हणणां आता त्यालाच पटत नव्हते व ‘आता जर तो बाळासाहेब पुन्हा आला तर मी त्याला गोळी घालीन’ 
असां तो म्हणत होता. 
 

आशण एके शदविी आनांद शन सुलभा याांना वरून हुकूम आला की ताबडतोब आपल्या कामावर हजर 
व्हा... शन ते हाती पडताच त्याांनी तयारी केली आशण आनांद सुलभाला घेऊन शनघाला तेव्हा सुलभानां 
आईला साांशगतलां ... 
 

“आई, आता माझा सुरेि माझ्या घरी राहील. त्याला वाटेत शतथां तो राहील.” त्यावर िवेांताबाई 
काहीच बोलली नाही. 
 

आशण आनांद शन सुलभा रवाना झाली. त्याांना सारांगपूरला जावां लागलां . 
 

भारत-पाशकस्तान सरहद्दीवर पाकचा उपद्धव्याप वाढत होता. साध्या पोिाखातील सैशनक 
काशश्मरात मुरकां ड देत होते आशण त्यामुळे सांरक्षणमांत्रयापासून सरसेनानी शन सवव सैशनक कायवक्षम झाले होते 
शन भारतीय िौजा आपल्या सीमेकडे सरकत होत्या. आता तो महान सांघषव अटळ होता. 
 



हाजीपीर लखडीत बांदुका दणदणत होत्या. शदसेल त्या हल्लेखोराला गोळी घाला असा लष्ट्कराला 
हुकूम शमळाला होता. 
 

आनांद आपल्या कामावर हजर झाला आशण त्याच दरम्यान दाभाडेवर एक कठीण प्रसांग गुदरला. 
 

िस्त्रागारापढुां दलपत पहारा करीत होता. दाभाडेला पाहताच त्याचे डोके शिरले आशण ‘मी दोन 
ठोकरीची लकमत दोन काडतुसां खची घालून परत करीन’ या स्वतःच्या िब्दाांची त्याला आठवण झाली. 
त्याच्याजवळ बांदूक काडतुसानां भरलेली होती. आतापयंत दलपतने दाभाडेला ठार मारायचा िार शवचार 
केला होता. परांतु जेव्हा दाभाडे शदसायचा तेव्हा त्याच्याजवळ बांदूक नसायची शन जेव्हा बांदूक असायची 
तेव्हा दाभाडे भेटत नसायचा. पण आज सवव जमून आले होते. 
 

दाभाडेला पाहाताच दलपतनां बांदूक सरळ धरली शन दाभाडेचां कजव िेडायचा शवचार केला. त्यानां 
भरवकन दाभाडेवर आपली बांदूक रोखली शन म्हणाला, 
 

“दाभाडे, थाांब. आपले कजव घे!” आशण त्यानां बांदुकीचा सेफ्टी कॅच मोकळा केला. झाला... मृत्य ू
मुक्त झाला. 
 

दाभाडे दचकला. शन पुन्हा स्वतःला सावरून उभा राशहला. तो क्षणात शनभान झाला शन सरळ 
दलपतवर चालून शनघाला. अगदी दबा धरून चालणाऱ्या वाघाप्रमाणे चालू लागला. “मी एवढ्यासाठीच या 
लष्ट्करात दाखल झालोय. तू गोळी घाल!” असां ओरडू लागला. 
 

दाभाडेची ती प्रचांड मूती पुढां पुढां येऊ लागताच दलपतचा शनधार सैल झाला आशण याचा भावी 
पशरणाम वाईट होईल याची जाणीव होऊन त्याचां बोट बांदुकीच्या चापावर थरथरू लागलां . त्यानां भरकन 
बांदूक खाांद्याला लावनू म्हणाला, “नाईक, मी तुमची लहमत पाशहली...” 
 

“हट् लेका! ती खांदकातच बघ...” असां म्हणून दाभाडे बगुेमान चालत पुढां शनघून गेला. 
 
 

आशण ऑगस्ट मशहना पुढां आला शन पाशकस्तानी तोिाांची तोंडां उघडली. त्या दणदणू लागल्या. 
त्याांचे पॅटन रणगाडे धडपडत भारतात शिरू लागले. सुपरजेट शवमानां भारतावर आग ओतू लागली. पाच 
ऑगस्टला पाशकस्ताननां भारताशवरुद्ध युद्ध जाहीर केले आशण मराठा इन्िन्री पुढां शनघाली. कच्छ, भजु, 
शिरोजपूर, लाहोर आघाडीवर युद्धाला प्रारांभ झाला. सवव सीमेवर भडका उडाला. 
 

आनांदला लाहोर आशण शिरोजपूर आघाडीवर जायचा हुकूम झाला. आशण “लाहोर” ही एकच 
गजवना भारतीय िौजेत शननादू लागली. 
 

लाहोर जवळ आलां  होतां. शदसत होतां. इच्छेशगल कालव्याच्या अलीकडे भारतीय सैन्यानां आपला 
मोचा लावला होता आशण भारतीय सैन्य बांदुकाांच्या दस्त्यानां लाहोरचे दार ठोठावीत होते. सववत्र एकच 



धुमिक्री सुरू झाली होती. भारतीय सैन्याला पाशकस्तानी नागशरकाांिी लढायचां नव्हतां. त्याांना िक्त पाकचां 
लष्ट्करी बळच खच्ची करायचां होतां. ते मोडून काढायचां होतां. 
 

आशण पाशकस्तानी सैन्याच्या अांगात चांगीजखानाचां भतू सांचारलां  होतां. ते कुठांही बाँबहल्ला करीत 
होतां शन त्याला शदल्ली सर करायची भलतीच घाई झाली होती. आशण त्याांच्यािी भारतीय सैशनक शतन्ही 
आघाड्याांवर झुांजत होते. भारताची शतन्हीही दल रणाांगणात उतरली होती. भारताचा तोिखाना अखांड 
गरजत होता आशण शवमानां आकािाला हादरे देत होती. 
 

आशण भारतीय िौजा इांच इांच जमीन लढवीत लाहोरकडे सरकत होत्या. आशण पाशकस्तानी 
सैन्याला नेस्तनाबूद करीत होत्या शन अमेशरकेने शदलेल्या पाशकस्तानी पॅटन रणगाड्याांचा चुराडा उडत 
होता. 
 

कॅप्टन आनांद आशण तळेगावकर दोघेही शिरोजपूर-लाहोर आघाडीवर लढत होते आशण 
त्याांच्याबरोबर दाभाडे, दलपत, लिदे, पवार, शनकम, भोसले अिी शकती तरी लहमतबाज आशण शहकमती 
माणसां होती. 
 

कॅप्टन आनांद शिरोजपूर, लाहोर आघाडीवर सतलजच्या पशरसरात एका खांदकात होता. परांतु 
त्याचा आत्मा कृष्ट्णाकाठी वावरत होता. तो मध्येच सुलभाचा शवचार करीत होता. आता ती कुठां असेल, 
आता ती सांपूणव शनराि होईल, शतला पत्र... त्यानां छातीवरचा शखसा चाचपला. त्यानां आईला एक आशण 
सुलभाला एक अिी दोन पत्रां शलहून ठेवली होती. 
 

रात्र झाली होती. डोळयात बोट घातले तरी शदसत नव्हते. त्या आघाडीवरचे तप्त वातावरण 
लकशचत िाांत भासत होतां. परांतु मध्येच तोिाांचा गडगडाट होत होता शन रात्र थरारत होती. 
 

थोड्या वळेानां कामशगरीवर गेलेला शनकम परत आला. त्याला आनांदनां शवचारलां ... 
 

“आता कोठून आलास...?” 
 

“पाशकस्तानच्या लष्ट्करी कँपातून.” शनकम उत्तरला. 
 

“काय केलां स शतथां...?” 
 

“जेवलो...” 
 

“काय खबर आहे...?” 
 

“जवळच उसाच्या ितेात बरेच पाशकस्तानी रणगाडे शिरलेले आहेत...” शनकमने ती बातमी शदली. 
आशण आनांद शवचारात पडला आशण चटकन म्हणाला, 
 



“शनकम, दाभाडे, दलपत, तुम्ही आणखी थोडे जवान घेऊन जा. आशण कालव्याचां दार उघडून 
त्या ितेात कालव्याचां पाणी सोडा. उिीर करू नका शन शिकार सोडू नका...” 
 

तसे ते शतघे उठले आशण त्याांनी बरोबर जाऊन कालव्याचां दार उघडून त्या ितेात पाण्याचा लोंढा 
सोडून शदला. 
 

थोड्याच वळेात त्या ितेाची दलदल झाली शन त्या शचखलात ते सवव रणगाडे रुतून बसले शन 
एकाच जागी ते धडपडू लागले. अगदी जाळयात मासे सापडावते तिी त्याांची अवस्था झाली! आशण नांतर 
भारतीय वीराांनी त्याांचा बुकणा करायला सुरुवात केली. पाशकस्तानी सैशनकाांनी ते रणगाडे जसेच्या तसे 
टाकून पोबारा केला. 
 

पाशकस्तानची सारी मदार बलुची रेशजमेन्टवर होती. धाडसी आशण युद्धात तरबजे, म्हणून त्या 
बलुची पलटणीचा बराच बोलबाला होता म्हणून पाशकस्तानी अशधकारी प्रत्येक कठीण प्रसांगी त्याच 
पलटणीला पुढां लोटीत होते. 
 

रात्रीचे दोन वाजले आशण ती बलुची रेशजमेन्ट कालव्याच्या एका लचचोळया पुलावर आली. 
 

आशण त्याच वळेी मराठा शन जाट या दोन पलटणी पुढां धावल्या शन घनघोर युद्धाला तोंड लागलां . 
रणाांगणावर हलकल्लोळ उसळला. त्या आघाडीवर डोंबाळ झाला. भारतीय लष्ट्कराचे सवव वशरष्ठ अशधकारी 
आपल्या सैशनकाांच्या खाांद्याला खाांदा शभडवनू लढत होते. 
 

आनांद या युद्धात ददी होता, तो त्या गदीत लढत होता. त्याच्या िजेारी तळेगावकर दमदार मारा 
करीत होता. पलीकडे दाभाडे, शनकम, दलपत, भोसले असे झुांजत होते. आता माघार नाही... या एकाच 
शजद्दीनां ते तळपत होते. 
 

शतथां िौयव लढत होतां. ज्याांच्या हृदयात कृताांत काळ हुांकार देत होता ते शतथां लढत होते. शतथां 
माणसां बेबांद होऊन लढत होती. ज्याांनी अांगणात पशहलां  पाऊल टाकताच ज्याांना सह्ाद्रीचे दिवन झाले होते 
ते लढत होते. जो कृष्ट्णानदीकाठी वाढला तो सतलजकाठी शजवावर उदार झाला होता. सह्ाद्रीतील 
अवखळ वाऱ्यानां ज्याांचे शनःश्वास घडवले होते ते शनःश्वास लढत होते. 
 

पाकस्तानी िौजेला भारतीय जवान रेटीत होते शन कुटीत होते. आनांद लढत होता. 
 

हृदयात तेवती देशिक्ती जयोती 
अन् बाहूत स्फुरली र्हाकाळची शक्ती 
शबदािंी निडवली तोफखान्द्याला बत्ती 
बेबंद जहाले धंुद रणावर गदी 
त्या ठाऊक होते स्वातंत्रयासाठी लढणे 
त्या ठाऊक होते स्वातंत्रयासाठी र्रणे 
अन् ठाऊक िव्हते र्रण कोणते येते 



तो जाणत िव्हता घोडे कुणीकडे जाते 
इर्ाि तेथे झाले तेव्हा तलवारीचे पाते... 

 
दाभाडेनां तर कहरच केला होता. पन्हाळगडचा बुरूजच सचेतन होऊन धावत सुटावा तसा तो 

रणमदैानात तळपत होता. त्याचा तो आविे पाहून दलपत स्तांशभत झाला होता शन तो त्याच्यापासून दूर होत 
नव्हता. 
 

आशण अखेर घात झाला! ित्रूची एक गोळी येऊन ती कॅप्टन आनांदच्या छातीत गडप झाली शन 
आनांद कोसळला! 
 

“अरे! कॅप्टन आनांद पडले...” तळेगावकर ओरडला. दाभाडे शन दलपत पुढां गेले आशण त्यानी 
कॅप्टन आनांदला उचलून मागे नेले आशण रेडक्रॉसच्या स्वाधीन केले शन मग कॅप्टन आनांदचे स्रेचर 
शपछाडीकडे शनघाले. 
 

पाकची लढाऊ िौज म्हणून बलूची रेशजमेन्टचा लौशकक आहे आशण पाकने तीच िौज त्या रात्री 
रणात लोटली आशण भारताच्या मराठा आशण जाट िौजा पुढां धावल्या. 
 
 

दवाखान्यातील वातावरण िाांत होते. पण ते भेदरले होते. आघाडीवर गरजणाऱ्या तोिाांचे आवाज 
शतथां ऐकू येत होते. अधूनमधून जखमी सैशनकाांना घेऊन मोटारी धडपडत येत होत्या शन जखमींची मोटार 
आली की दवाखान्यात एकच धावपळ होत होती. 
 

सुलभाचां हृदय धडधडत होतां. आनांद आघाडीला आहे, आता त्याचां काय होणार या शवचारानां ती 
कोमेजली होती आशण ती मनात म्हणत होती, आनांद तुम्ही स्वतःला सांभाळा हो- 
 

आशण रेडक्रॉस पथकानां कॅप्टन आनांदचे स्रेचर वाऱ्यासारखां पळवीत दवाखान्यात दाखल केले 
आशण “कॅप्टन आनांद जखमी...” अिी एकच आरोळी झाली. 
 

लशलता पळतच सुलभाकडां गेली घाबऱ्या घाबऱ्या म्हणाली, 
 

“सुलभाताईऽऽ कॅप्टन आनांद जखमी झाले आहेत...” 
 

“आनांदऽऽ...” सुलभानां टाहो िोडला. 
 

आशण ती शवजेसारखी धावली. खांदकातील शचखल आशण अांगातील रक्त याने लडबडलेला आनांद 
पाहून ती भयभीत झाली, तेव्हा त्यानां डोळे झाकले होते. तो िुद्धीवर नव्हता. त्याची ती व्यवस्था पाहून 
सुलभा पुढां गेली आशण त्याला शमठी मारून म्हणाली, “कॅप्टन आनांद, काय केलांत हे! िवेटी मला हे दृश्य 
दाखवलां त का? आता मी हे कसां सहन करू...?” 
 



“चला... आनांदचां ऑपरेिन...” मोठा डॉक्टर बोलला... शन पुन्हा ते स्रेचर ऑपरेिन शथएटरकडे 
वळवण्यात आले. शतथां जाताच आनांदच्या अांगातील कोट कापून काढण्यात आला. त्या कोटाच्या शखिात 
दोन पत्रां आशण एक सुलभाचा िोटो होता. तो पाहून ती म्हणाली. “हा माझा िोटो आहे आशण हे पत्र त्याांनी 
माझ्या सासूबाईांना शलशहलां  असून हे दुसरां त्याांनी मलाच शलशहले आहे...” 
 

सुलभाचा तो िोटो रक्ताने शभजला होता. तो हृदयािी धरून ती रडत होती. ‘आनांद काय केलेत 
हे! िवेटपयंत तुम्ही प्रशतमा वागवलीत आशण नांतर स्वतःच्या रक्तात शभजवनू दूर केलीत. कसले हे तुम्ही 
पे्रम केलेत! आता मी किी जग?ू’ 
 

मग ती अशधक पुढां जाऊन आनांदचे पाय धरून म्हणाली, “मी...मी तुमची सुलभा आहे. पाहा ना... 
जरा डोळे उघडा नाऽ” ती ओरडली आशण एकाएकी शतची िुद्ध हरपली. लशलता आशण इतर मुलींनी शतला 
िजेारच्या वॉडवमध्ये नेऊन खाटेवर झोपवली. 
 

सकाळी सुलभा िुद्धीवर आली शन धडपडून उठून आनांदकडे धावत शनघाली. परांतु डॉक्टराने 
शतला शतकडे जाऊ शदले नाही. तो म्हणाला, 
 

“शसस्टर, तुम्हीही शसस्टर आहात हे शवसरू नका. कॅप्टन आनांदची स्स्थती लचताजनक आहे आशण 
अिा स्स्थतीत तुम्ही त्याांच्याकडे जाणे धोक्याचे आहे...” 
 

“डॉक्टर, ते िुद्धीवर आले आहेत का?” सुलभानां हुांदके देत शवचारले. 
 

“नाही. िक्त नाडी चालू आहे एवढेच!” डॉक्टरानां उत्तर शदलां . 
 

“डॉक्टर हे सौभाग्य शमळावां म्हणून मी कष्टाचे डोंगर उलथले आहेत.” सुलभा सद्गशदत कां ठानां 
म्हणाली, “आशण माझां सौभाग्य आज तुमच्या हाती आहे, ते सांभाळा शन माझे कुां कू पुसलां  जाऊ नये याची 
काळजी घ्या!” 
 

“शसस्टर, आम्ही शिकस्तीचे प्रयत्न करीत आहोत.” डॉक्टर म्हणाला, “िस्त्रशक्रया यिस्वी झाली 
आहे. गोळी शनघाली आहे. परांतु ते िुद्धीवर का येत नाहीत. हा प्रश्न आहे.” 
 

“डॉक्टर...” सुलभा उद्गारली. 
 

“शसस्टर, तुमचां घरी कोण आहे?” डॉक्टरने शवचारले. “म्हणजे आई, वडील, सासू?” 
 

“आई, वडील, एक बहीण, भाऊ शन सासू-” सुलभा ओांजळीत तोंड धरून उत्तरली- “आशण एक 
मुलगा-” 
 

“मग शसस्टर एक करा-” 
 



“काय करू?” 
 

“तुमची मनःस्स्थती ठीक नाही.” डॉक्टर म्हणाला, 
 

“तेव्हा तुम्ही आपल्या घरी जा-” 
 

“काय म्हणता डॉक्टर?” सुलभाचे ओठ थरारले. कां ठ दाटला. िब्द कोंडले शन ती वडे्यासारखी 
सववत्र पाहू लागली आशण उशिराने म्हणाली, “डॉक्टर, त्याांना या अिा अवस्थेत टाकून जाऊ? मुळीच 
जाणार नाही. कारण मीही नसव आहे. मी अखेरपयंत त्याांच्याजवळ रहाणार-” 
 

“ठीक आहे. आपण नांतर बोलू!” असां बोलून डॉक्टर शनघून गेला आशण सुलभानां दोन पत्रां काढली 
शन वाच ूलागली आनांदनां पशहल्या पत्रात शलशहलां  होतां – 
 

ती. आईस अिंत प्रणार्! 
 

पत्रास कारण की र्ी इथ ंखुशाल आहे. र्ाझी कसलीच काळजी करू िको. धीरािे घे. सुरेशला 
सािंाळ. अचािक र्ला आघाडीवर जाण ंिाग पडल्यारु्ळं सुलिा कोठे आहे हे अजूि र्ला कळलं िाही. 
नतलाही र्ी आताच पत्र नलनहलं आहे. सवांिा र्ाझा िर्स्कार सागं. 
 
  तुझा 
  – आिंद 
 

आशण आनांदनी सुलभाला शलशहलां  होतां – 
 

‘नप्रय सुलिा...आता नफरोजपूर-लाहोर आघाडीवर सुखरूप आहे. काही काळजी करू िको. 
आता हा संघर्षम उग्र रूप धारण करीत आहे आनण लवकरच हा संघर्षम ियािक रूप घेईल असा संिव वाटत 
आहे. कारण पाक राजयकते हा संघर्षम सारखा वाढवीत आहेत. कारण त्यािंा शस्त्रबलािे आर्च्या 
र्ातृिरू्ीला भ्रष्ट करायची आहे. परंतु आम्ही तसूिरही र्ाघार घेणार िाही. आम्ही लाहोर जवळ करीत 
आणले आहे. ते आम्हाला आता नदसत आहे. 
 

परंतु सुलिा, ही लढाई आहे. जरी आम्ही सजकणार हे खरं असलं तरी आम्हापंैकी काहींिा तरी 
स्वतःच ंबनलदाि कराव ंलागणार आहे – 
 

शतच्या डोळयाांत आसवाांनी गदी केली आशण शतला अक्षरां शदसेनािी झाली. ती मनात म्हणाली, 
‘काय झालां  हे! इतकां  भयानक काहीतरी होईल याची कल्पना तरी होती का? आनांद, तुमच्या अांगाला माती 
लागेल म्हणून कृष्ट्णाबाईनां तुम्हाला अांगणात खेळू शदलां  नाही हो! आशण आता तुम्ही रक्ताांन शन शचखलानां 
माखला आहात की-’ 
 

पुन्हा ती पत्र वाच ूलागली – 



 
म्हणूि सुलिा र्ी तुला सागंिू ठेवीत आहे की या संघर्षात जर र्ाझ ंबरंवाईट झालं तर र्ाझ ं पे्रत 

गावी न्द्यायच ं नि त्याची पुढील व्यवस्था कृष्ट्णाकाठी करायची आनण सारं तूच कराव.ं सुरेशला र्ोठा कर. 
र्ाझ्यासारखा र्ोठा कर नि आईला सोबत कर. बस. 
 

पुन्द्हा सागंतो की आता र्ाघार िाही. जयसहद! 
 
  तुझा 
  – आिंद 
 

ते पत्र वाचनू सुलभा वडेावली.माझां पे्रत गावाला न्यायचां शन त्याची पुढील व्यवस्था कृष्ट्णाकाठी 
करायची ही अक्षरां वाचनू ती कावरीबावरी झाली शन शतनां मोठ्यानां हांबरडा िोडला-आऽनांऽदऽ 
 

आशण त्याचवळेी डॉक्टर येऊन शतच्यापुढे उभा राशहला म्हणाला, 
 

“शसस्टर सुलभा, काय हे! अिानां तुम्ही जगणार नाही–” 
 

“डॉक्टर – तुम्हाला कसां साांग ूडॉक्टर?” अगशतक होऊन शन त्या पत्रातील अक्षरां पुढां करून ती 
म्हणाली, “डॉक्टर ही अक्षरां वाचा.” 
 

डॉक्टरनां ती अक्षरां वाचली शन त्याांच्या गालावर स्स्मत चमकले. तो म्हणाला, 
 

“शसस्टर, काळजी करू नका–” 
 

“डॉक्टर!” सुलभा उद्गारली. 
 

“शसस्टर, कॅप्टन साहेबाांना िुद्ध येऊ लागली आहे–” डॉक्टर म्हणाला. 
 

“डॉक्टर! डॉक्टर, तरच मी जगणार आहे.” सुलभा शखन्न स्वरात म्हणाली, “आता माझां जगणां-
मरणां तुमच्या हाती आहे हो!” 
 

“िाांत राहा–” डॉक्टर म्हणाला, “हे पाहा, या घडीपासून पशरस्स्थती कलाटणी घेऊ लागली आहे 
आशण मला वाटतां, तुम्हाला मरावां लागणार नाही!” 
 

डॉक्टरचे ते िब्द ऐकून सुलभाला जरा धीर आला. ती हळू आवाजात म्हणाली, 
 

“मी त्याांना पाहू का?” दुरून पाहते.” 
 



“पाहा ना-चला.” डॉक्टर म्हणाले आशण ती त्याांच्या मागोमाग वॉडात गेली. दूर उभी राशहली 
आशण डोळे भरून आनांदला पाशहला. त्याच वळेी त्यानां एक हात उचलून छातीवर ठेवला आशण ती त्याची 
हालचाल पाहून शतला आनांदाचां भरतां आलां . “डॉक्टर, तुम्ही देव आहात! मी बाहेरच थाांबते” असां म्हणून 
ती परत शिरली आशण एका खाटेवर दाभाडे पडलेला पाहून पुन्हा शतला कापरां भरलां . ती पुढां जाऊन हळूच 
म्हणाली, “दाभाडे–” 
 

“कोण? शसस्टर!” त्यानां डोळे उघडून पाहत शवचारलां– “आनांदसाहेब?” 
 

“ते आतािी िुद्धीवर येत आहेत.” सुलभा म्हणाली, “परांतु तुम्ही–?” 
 

“मला दांडात गोळी लागलीया.” दाभाडे बोलला आशण त्याचवळेी कॅप्टन तळेगावकर आला शन 
सुलभाला पाहून िाांत झाला. 
 

त्यानां सुटकेचा शनःश्वास टाकला. म्हणाला, “सुलभाताई, कॅप्टन आनांदची प्रकृती?” 
 

“आतापासून सुधारण्याच्या मागावर आहे.” सुलभा म्हणाली शन तळेगावकराांनी दाभाडेला 
शवचारलां– 
 

“दाभाडे, तुम्ही कसे काय आहात?” 
 

“साहेब, मला काई एक व्हायचां न्हाय.” दाभाडे म्हणाला, “तुम्ही तेवढां आनांद साहेबाला जपा–” 
 

“ठीक आहे” असां म्हणून कॅप्टन तळेगावकर सुलभाला घेऊन डॉक्टरकडे गेला. आशण आनांदला 
पाहून पुरन्हा तो परत शनघाला, तेव्हा दाभाडेनां शवचारलां , “साहेब, आता काय चाललां य शतथां?” 
 

“शतथां सवव काही ठीक चाललां  आहे.” तळेगावकर म्हणाला, “आनांदसाहेब शन तुम्ही पडल्यानांतर 
ित्रूला जबर मार देऊन हाकून शदलां . आशण आता तुम्ही शन आनांदसाहेबाांनी शचखलात गाडलेले दुष्ट्मनाांचे 
रणगाडे काढायचां काम चालू केलां  आहे–” 
 

“साहेब, आता आपला शडिें स कुठां लागलाय?” दाभाडेनां पडून शवचारलां . 
 

“पुष्ट्कळ पुढां. तुम्ही काळजी करू नका. लवकर बरे व्हा–” तळेगावकर म्हणाला. सुलभा ऐकत 
होती. 
 

“बरां हाय. आता कराचीलाच आपला शडिें स लावतो!” दाभाडे बोलला आशण ती शतघां मोठ्यानां 
हसली. 
 

नांतर तळेगावकरानां सुलभाला धीर देऊन शतचा शनरोप घेतला. 
 



 
तीन डॉक्टर आशण सुलभासह तीन नसेस याांची आनांदच्या खाटेभोवती सतत धडपड चालली 

होती. बरोबर पाांच शदवसाांनांतर आनांदनां डोळे उघडले शन सववत्र पाशहलां . त्यानां डोळे उघडताच सुलभा पुढां 
गेली शन शतला पाहून आनांद क्षीण स्वरात बोलला, 
 

“सुलभा–” 
 

“जी–” 
 

“तू इथां–” 
 

“होय.” 
 

“अशभनांदन! कॅप्टन आनांद!”डॉक्टर बोलला. 
 

“अशभनांदन शन ते का?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“लाहोर आघाडीवर पराक्रमाची िथव केल्याबद्दल–आशण मृत्यूच्या जबड्यातून परत आल्याबद्दल–
” डॉक्टर म्हणाला. 
 

“थकँ्यू डॉक्टर–” आनांद उद्गारला. 
 

सुलभा ऐकत होती. ती त्याच्या डोळयात पाहत होती. त्यानां आपल्याकडां पाहावां शन आपल्यािीच 
बोलावां असां शतला वाटत होतां. आनांद म्हणाला, “डॉक्टर, तुम्हीही मला वाचशवण्याची िथव केली आहे–” 
 

“ते काही प्रमाणात खरां आहे.” डॉक्टर म्हणाला, “परांतु आमच्या कष्टाला शसस्टर सुलभाताईांच्या 
आत्म्यानां जोड शदली आहे.” 
 

“खरां आहे ते–” आनांदाने पुन्हा डोळे झाकून घेतले शन पुन्हा तो सवांकडे पाहू लागला. तेव्हा 
डॉक्टर म्हणाला, 
 

“कॅप्टन आनांद, तुमची जखम िार मोठी आहे. ती गोळी एक इांचाने बाजूला गेल्यामुळे हृदय 
वाचले. आता एक शवनांती–” 
 

“डॉक्टर, शवनांती करू नका, हुकूम साांगा.” आनांद म्हणाला. 
 

“आता मुळीच हालचाल करायची नाही.” डॉक्टर म्हणाला, “नाही तर धोका आहे.” 
 

“प्लीज डॉक्टर! मी सवव काही पाहते.” सुलभा म्हणाली, “मी अिी इथे बसते.” 



 
“आता तुम्ही तुमचां कुां कू साांभाळा–” डॉक्टर बोलला शन आनांद मांद हसला. 

 
डॉक्टर गेले. सुलभा आनांदच्या खाटेजवळ बसली होती. उशिराने आनांदने शवचारलां , “सुलभा, 

आईला पत्र शलशहलां स–?” 
 

“नाही–” 
 

“का?” 
 

“अहो, ही बातमी वाचून त्याांनी जीव सोडला असता ना!” 
 

“खरां आहे–” 
 

“तळेगावकर आले होते का?” आनांदनां शवचारलां . 
 

“ते येऊन तुम्हाला पाहून गेले. पण–” ती बोलली. 
 

“पण काय?” 
 

“दाभाडे आले आहेत–” 
 

“कसे–?” 
 

“त्याांच्या दांडात गोळी लागली आहे.” सुलभाने उत्तर शदले आशण दाभाडे आनांदजवळ येऊन 
म्हणाल, “साहेब, मी बरा हाय. पण दाभाडीचा शनकम अमर झाला!” 
 

“अरेरे! मग घात झाला. पण तुम्हाला हे कसां समजलां?” आनांदने शवचारले. 
 

“दलपतनां साांशगतलां . त्यो बी त्याच शदविी जखमी होऊन आलाय–” दाभाडेनां उत्तर शदले. 
 

“मग िारच वाईट झालां .” आनांद कळवळून म्हणाला, “भारतीय सैन्य एका शदलदार सैशनकाला 
अांतरले–” 
 

“कृपा करून तुम्ही बोलू नका ना–” सुलभा म्हणाली आशण आनांदनां डोळे झाकून घेतले. 
 

कॅप्टन आनांदचे जीशवत तराजूत हेलकाव ेघेत होते. अचानक त्याची िुद्ध जात होती आशण पुन्हा तो 
िुद्धीवर येत होता. एखादेवळेी त्याच्या तोंडातून रक्त पडत होतां आशण त्यामुळे सुलभाच्या गळयाला तात 
लागला होता. 



 
 

१५ 
 
जेव्हा भारत देि परवितेच्या शचखलात शखतपत पडला होता शन इांग्रज इथां राज्य करीत होते आशण 
पाशकस्तानचा जन्म झाला नव्हता त्या काळी उदूवचे एक प्रख्यात कशव इक्बाल याांनी आपल्या एका काव्यात 
म्हटलां  होतां, 
 

गुलार्ीर्ें ि कार् आती आहे तदबीर ि शर्शीर । 
जो हो यकीं पैदा तो कट जाती है जंजीरे॥ 
नसतर् है र्शवरे ये हो रहे आसर्ािोर्ें। 
हरे् बरबाद कर डाले हर्ारे आशीयिोर्ें...॥ 
वति की नफक्र कर िादा,ं रु्सीबत आिेवाली है। 
तेरी बरबादीयोंके र्शवरे है आस्र्ािोर्ें...॥ 
ि सर्जोगे तो नर्ट जावोगे ऐ सहदोस्तािवाले। 
तुम्हारी दास्ता ंतक थी ि होगी दास्तािोर्ें...॥ 

 
परांतु पाशकस्तानी धमांध पुढाऱ्याांना डॉ. इक्बालचा कधीच शवसर पडला होता. ते भारत-पाक 

युद्धाची व्याप्ती वाढवीत होते. त्याांनी शपसाट होऊन द्वारकेवर तोिा डागल्या. जोधपूरवर बाँबहल्ला केला. 
मांशदरे, मशिदी शन िाळा याांवर ते आकािातून आग ओतू लागले. त्याांनी जो सांघषव भारतावर मुद्दाम लादला 
होता त्यात त्याांचा एक अघोरी अांदाज होता. आपण चढाई करताच भारतातील सवव मुसलमान बांडाळी 
करतील, भारताची शपछाडी झोडून काढतील. शन मोडतोड करून भारतीय िौजाांचे पायच तोडतील आशण 
मग आमचे पाय शदल्लीला लागतील! 
 

पण उलट झाले. त्याांच्या दुदैवानां त्याांना दगा शदला. त्याांचे सवव मनसुब े व्यथव ठरले. भारताच्या 
शपछाडीवर काहीच घडले नाही. भारत एकजीव होता...एकरूप होता...आशण सांघशटत होता. “कारण 
वतन की शिक्र कर नादाां मुसीबत आनेवाली है” हे भारतीय जनतेला, शतच्या महान कामगारवगाला, 
ितेकऱ्याांना शन सैशनकाांना माहीत होतां शन म्हणून भारताची आघाडी शन शपछाडी पोलादाप्रमाणे कणखर 
झाली होती. 
 

आशण पाक सैन्यावर कठीण प्रसांग गुदरला होता. ते मार खात माघार घेत होते. जखमी 
लाांडग्यासारखी त्याांची अवस्था झाली होती. ते स्वतःच्या जखमा चाटीत पळत होते. पशरस्स्थतीनां 
त्याांच्यावर सूड घेतला होता. 
 

शिरोजपूर-लाहोर आघाडीवर घनघोर सांग्राम चालू होता. 
 

कॅप्टन तळेगावकर आपल्या मोचावर सह्ाद्रीप्रमाणे अचल उभा होता. त्याची भरलेली स्वयांचशलत 
बांदूक शन त्वषेाने पेटलेली नजर आता लाहोरवर रोखली गेली. परांतु एकाएकी कॅप्टन आनांदची आठवण 



होत होती. तो मनात म्हणत होता, ‘कॅप्टन आनांद, दाभाडे, शनकम, दलपत िार लढले! ते सवव जवळ होते 
तेव्हा वाटत होते मृत्य ूआपल्या थाऱ्यालासुद्धा उभा राहणार नाही. 
 

पण आता ते दुरावले आहेत. अगदी िवेटच्या क्षणापयंत ते आपल्या कतवव्यापासून रतीभरही ढळले 
नाहीत की चळले नाहीत. आज आनांद दवाखान्यात मृत्यूिी झुांज घेत आहे. शनकम तर कधीच गेला. तो 
दलपत आता खांदकात उतरू िकणार नाही आशण दाभाडेचा हात मोडला आहे. तरीही तो शनभवय आहे. तो 
त्या शदविी सहज म्हणाला, “आता आलो की कराचीलाच आपला शडिें स लावणार आहे!” केवढा हा 
दाभाडेचा दुदवम्य उत्साह! माणसानां असांच असावां...! 
 

‘आता एकच सद्भावना आहे शन ती म्हणजे सुलभाचां आनांदशवषयी शवपरीत पत्र येऊ नये! नाही तर 
माझ्या मस्तकावर वज्राघात होईल. तो माझा बहादूर दोस्त जगावा शन तो जगलाच पाशहजे. कारण या 
देिाला त्याची िार गरज आहे.’ 
 

एकाएकी आकाि काळवांडले. आकािात ढगाांनी गदी केली शन सूयव ढगात शिरला. रणभमूीचां भेसूर 
वातावरण अशधकच भेसूर झालां  आशण पाशकस्तानी तोिखाना पेटला. 
 

त्याबरोबर भारतीय सैन्यात एकच आरोळी झाली – हल्ला ऽ ऽ 
 

आशण त्याच क्षणी लहदुस्थानी तोिखाना दणाण ूलागला. त्यामुळे धरणीकां प झाल्याचा भास झाला. 
आस्मान डगमगले, वारा कोंडला आशण दोन्हीकडून एकमेकाांवर अस्ग्नवषाव होऊ लागला. आकािात 
शवमानावर शवमानां मारा करू लागली. शकत्येक जळत...शगरक्या घेत खाली येत होती. तर शकत्येक पेटत, 
जळत...पळत होती. 
 

कॅप्टन तळेगावकर आपले जवान घेऊन आपला मोचा पुढां पुढां रेटीत होता. त्याांच्याभोवती ईषचेा 
सागर खवळला होता. शतथां एकच गजवना गगनाला शभडत होती. 
 

‘शिवाजीमहाराज की जय...’ 
 

आशण त्या रणनादात भारतीय सैशनकाांची मनां पोलादासारखी कणखर होत होती. तीनतीन पॅटन 
रणगाडे उध्वस्त करून धारातीथी पतन पावणाऱ्या अब्दुल हमीदसारखे एक एक आगळे, रणधुरांधर प्राण 
पणाला लावनू आपल्या मातृभमूीचे उपकार िेडीत होते. 
 

पाशकस्तानची दोस्त म्हणशवणारी काही पक्षपाती राष्ट्र े तो सांघषव पाहत होती. सुरुवातीस त्याांना 
वाटत होतां, की लवकरत पाक सैन्य शदल्लीच्या राजपथावर शवजयी परेड करील. परांतु आता लाहोर 
धोक्यात आलेलां  पाहून, ती राष्ट्र ेयुद्धबांदीचा शवचार करीत होती. नाही... पाशकस्तानची अब्र ूधुळीला शमळेल 
अिी त्याांची खात्री झाली होती. 
 



दोन शदवसात युद्धबांदी होणार, अिी बातमी पाशकस्तान लष्ट्करात प्रथम पसरली होती. त्यामुळे 
त्याांच्या जीवात जीव आला होता आशण युद्धबांदी होईपयंत भारतात करता येईल तेवढा शवध्वांस करायचा 
असा पाशकस्तानी सैन्याचा शवचार झाला होता शन ते आपले उरलेले सवव सामथ्यव रणात लोटीत होते. 
 

आशण त्याच वळे युद्धबांदी होणार ही खबर भारतीय सैन्याला समजली होती आशण युद्धबांदी 
होईपयंत ित्रूला जेवढे बडवता येईल तेवढे बडवायचे असा भारतीय सैन्यानां शनिय केला होता. 
 

रणधुमाळी अांशतम पवात पोहोचली होती. 
 

आशण... तो शदवस उगवला. 
 

राष्ट्रसांघाच्या सुरक्षामांडळानां एकदाची ती युद्धबांदी जाहीर केली. दोन्हीकडील िौजा शजथां होत्या 
शतथां थाांबल्या. तोिाांची तोंडां बांद झाली आशण तो भीषण सांघषव िाांत झाला! 
 

कॅप्टन तळेगावकर छावणीकडे शनघाला होता. सुलभानां आनांदची खुिाली कळवली नाही, त्याचे 
काय झाले असेल, जर त्याची प्रकृती ठीक असती तर आतापयंत एक–दोन तरी पत्रां आली असती. मग 
सुलभानां पत्रां काां शलशहलां  नाही? पुढील शवचार त्याला असह् झाला आशण त्याचवळेी पत्र वाटणारानां दोन 
पत्रां त्याच्या हातात शदली. त्यात एक सुलभाचां होतां. ते पाहून कॅप्टन तळेगावकराच्या काळजाचां पाणी झालां . 
त्यानां घाईघाईनां प्रथम ते पत्र वाचले. 
 

सुलभानां शलशहलां  होतां, 
 

नप्रय कॅप्टि तळेगावकर यािंा, 
 

स. ि. नव. नव. 
 

आता कॅप्टि आिंदर बंगलोर येथे लष्ट्करी दवाखान्द्यात खुशाल आहेत. त्याचंी पुष्ट्कळच प्रकृती 
सुधारली आहे नि जखर्ही िरत आहे. ते आता र्ाझ्यापढंु बसले आहेत आनण ते तुम्हाला म्हणत आहेत की, 
एकदा तुम्हाला िेटाव ंअसं वाटत आहे. तरी कृपा करूि िेटा. र्ी एक-दीड र्नहन्द्यात घरी जाणार आहे. 
कारण र्ाझ्याबरोबर र्ाझा घरचाच डॉक्टर आहे. कधी िेटणार ते लवकर कळवा. नफरोजपूर–लाहोर 
आघाडीवरील संघर्षम संपला. नि त्याचबरोबर र्ाझ्या जीविातील सवम संघर्षम संपले आहेत. आता एकदा 
तुम्हाला िेटाव,ं खूप बोलाव ंही एकच इच्छा उरली आहे. 
 

आनण कॅप्टिसाहेब, र्ी सुलिा तुम्हाला एक नविंती करीत आहे की, आपण आपली एक र्नहन्द्याची 
सुट्टी र्ाझ्या घरी घालवावी. 
 
  आपली 
  – सुलिा आिंद 
 



ते पत्र वाचून तळेगावकरला िार आनांद झाला. त्याचां हृदय भरून आलां . मग त्यानां दुसरां पत्र 
िोडलां . ते लशलताचां होतां. शतनां शलशहलां  होतां – 
 

नप्रय कॅप्टि तळेगावकर यासंी – 
 

स. ि. नव. नव. 
 

र्ी आज फार र्ोठं धाडस करूि ‘नप्रय’ ही दोि अक्षरं नलनहली आहेत. त्याच ंकारण आता र्ला 
आपल्या एकलकोंड्या जीविाचा कंटाळा आला आहे. र्ी इथ ं एकटीच आहे. कॅप्टि आिंद आनण सौ. 
सुलिाताई याचंा गोड सहवास नि तुर्च ंनिर्मळ बोलण ंयाला र्ी अंतरले आहे. तुम्ही सवम दुरावल्यारु्ळे र्ी 
फारच अस्वस्थ र्िःत्स्थतीत नदवस काढीत आहे. आता इथ ंफक्त िाईक दािाडेच आहेत आनण एक नविंती 
करीत आहे, की आपण एकदा र्ला िेटाव.ं तरी र्ी आपल्याकडे येऊ की आपण इकडं याल, लवकर 
कळवा. 
 
  आपली िम्र, 
  – लनलता देशरु्ख 
 

ती दोन पत्रां वाचून तळेगावकरच्या हृदयात आनांद मावनेासा झाला, त्यानां त्याचवळेी कॅप्टन 
आनांदला पत्र शलशहलां  – 
 

नप्रय कॅप्टि आिंद नि.सौ.सुलिाताई यािंा – 
 

जरी नफरोजपूर आघाडीवरील संघर्षम संपला, तरी आपल्या खुशालीच ं का कळत िाही हा एक 
संघर्षम र्ाझ्या हृदयात कायर् उरला होता, तोही आज तुर्चे पत्र नर्ळताच संपला आहे. आज र्ला नकती 
आिंद झाला आहे ते र्ी नलहू शकत िाही. र्ला रजा नर्ळताच र्ी एक र्नहिा आपल्या घरी रु्क्कार् ठोकूि 
बसणार आहे. तो नदवस कधी येतोय याची र्ी वाट पाहात आहे. 
 

आज लनलताचेही पत्र आले आहे. नतला र्ी स्वतःच जाऊि िेटणार आहे. दािाडेही खुशाल आहे. 
त्यालाही र्ी िेटणार आहे. आनण तुर्च्या घरी येत आहे. तुम्हा ंउियतािंा प्रणार्. 
 
  तुर्चा स्िेही 
  – तळेगावकर 
 

कॅप्टन आनांदला पत्र शलहून तळेगावकर लशलताचा शवचार करीत िाांत पडला. 
 
 

हवाईदलाचां एक शवमान कॅप्टन आनांद आशण सुलभा याांना घेऊन आपल्या जांगी भरारीनां कऱ्हाडकडे 
शनघालां  होतां. आनांदला दवाखान्यातून रजा शमळाली होती आशण वरून पत्र आलां  होतां की, ‘आपल्या 



आघाडीवरील कतवबगारीची नोंद घेण्यात आली आहे. आपण भरपूर शवश्राांती घ्यावी. गरज पडेल तेव्हा 
कळव.ू’ यामुळे आनांद शनधास्त झाला होता. आता त्याला आई शन सुरेि याांना भेटायची ओढ लागली होती. 
 

आशण सुलभा कधी नव्हती इतकी आज सुखावली होती. शतच्या हृदयातील एक मोठा सांघषव 
नाहीसा झाला होता शन शतच्या डोळयापुढां आता कृष्ट्णाबाई, सुरेि, िवेांताबाई, जाई, बाबा पाटील, 
काशिनाथ याांच्या मूती तरळत होत्या. ती हसत होती आशण एकाएकी गांभीर होऊन मनात म्हणत होती – मी 
शकती भयाण सांकटातून मुक्त झाले. केवढे हे आियव – 
 

आशण शवमानानां एक प्रचांड झेप घेऊन कऱ्हाड शवमानतळावर पाय टेकले. 
 

काशिनाथ गाडी घेऊन आला होता. त्याच्याबरोबर दुसऱ्या पाच गाड्या भरून गावकरी आले होते. 
त्याांनी दारातच आनांद शन सुलभा याांना हार घालून त्याांचां स्वागत केलां . 
 

आशण आनांदची गाडी विेीत आल्याबरोबर बँड, तािा, हलगी या वाद्याांनी वातावरण दुमदुमू 
लागले. गावात आरास केली होती. सववत्र तोरणां शभरशभरत होती. जागोजाग केळीचे खुांट उभे केले होते. 
एक माांडव घालून सभेची तयारी केली होती. 
 

आनांदला पाहून कृष्ट्णाबाई आनांदाश्र ूढाळू लागली. सुरेि आईच्या गळयात पडला. िवेांता, बाबा 
पाटील, जाई याांना आनांद झाला. 
 

कृष्ट्णाबाईनां मीठमोहऱ्या उतरून सुलभाला घरात नेली शन शतला पोटािी धरून म्हणाली, 
 

“िहाणी माझी बाई! आपलां  कुां कू घेऊन आली.” 
 

आनांदला येऊन दोन शदवस झाले आशण शतसऱ्या शदविी कॅप्टन तळेगावकर शन लशलता ही जोडी 
आनांदच्या दारात येऊन दाखल झाली! आनांदनां तळेगावकरला शमठी मारली; आशण सुलभानां लशलताला 
कवटाळून घरात नेली. मग शतच्या गळयातील मांगळसूत्र पाहून आियानां शवचारलां – 
 

“लशलता, हे ग काय?” 
 

“हा तुम्ही साांशगतलेला एकलकोंडेपणावरचा जालीम उपाय!” लशलता हसून म्हणाली, “मग काय 
करू? साहेबाांना िरण गेले शन बाांधला हा गांडा–” 
 

“चाांगलां  केलां स!” सुलभा शतला शमठी मारून म्हणाली, “आता तू शनशित सुखी होिील–” 
 

त्या शदविी कृष्ट्णाबाईचां घर आनांदानां भरलां  होतां. 
 

दोन बैलगाड्या कृष्ट्णानदीकडे शनघाल्या होत्या. पशहल्या गाडीत कृष्ट्णाबाई, सुलभा, लशलता 
बसल्या होत्या आशण दुसऱ्या गाडीत िवेांताबाई आशण जाई याांना घेऊन बाबा पाटील बसला होता. 



 
आनांद मोटारसायकल चालवीत होता आशण त्याच्यामागे तळेगावकर बसला होता. ती सवव मांडळी 

कृष्ट्णानदीच्या घाटाकडे शनघाली होती. 
 

घाटावर भाशवकाांनी गदी केली होती. शतथां जाताच सुलभाचे डोळे भरले आशण ती रडू लागली. 
सवांनी आांघोळी केल्या आशण सुलभानां कृष्ट्णाबाईची पूजा केली आशण शतच्या डोळयात अश्रू पाहून आनांदनां 
शवचारलां– 
 

“सुलभा, काय झाले, का रडतेस?” 
 

सुलभानां आनांदचां पत्र काढून त्याला दाखशवले. ‘या सांघषात जर माझे बरे-वाईट झाले तर माझे 
पे्रत गावी न्यायचे शन त्याची पढुील व्यवस्था कृष्ट्णाकाठी करायची आशण हे सवव तूच कराव’े ही अक्षरां दाखवनू 
शतनां डोळे पुसले आशण मग ते पत्र हळूच कृष्ट्णानदीच्या पात्रात सोडून शदलां . 
 
 

आशण त्याचवळेी दाभाडेनां येऊन आनांद शन तळेगावकर याांना सलॅ्यूट ठोकला त्यावळेी त्यानां अांगात 
मलमलचा सदरा घातला होता. डोकीला रेिमी पटका बाांधला होता, शन हातात कुऱ्हाड घेतली होती. 
त्याला पाहून सुलभा, आनांद, तळेगावकर शन लशलता याांना आनांद झाला. आनांदनां दाभाडेला शमठी मारली. 
सुलभा शन लशलता डोळे शवस्िारून त्याचा तो थाट पाहू लागल्या. तळेगावकर त्याांच्यापढुां ताठ उभा राहून 
म्हणाला, 
 

“काय नाईक, कराचीला शडिें स लावायचा सोडून इकडां कुठां?” 
 

“माझ्या एका राजीबाईचां लग्न केले!” दाभाडे सुलभावर बोट रोखून म्हणाला, “आता दुसऱ्या 
राजीबाईचां लग्न हाय. ते मी करून परत जाणार हाय. शन परत पाशकस्ताननां गडबड केली तर माझी 
शडिें स कुठ लागांल ते बघा! पर माझ्या राजीबाईच्या लग्नाला तुम्ही आलां च पाशहजे–” 
 

“दाभाडे, तुम्ही आज माझ्या घरी यायचां. चला –” सुलभा बोलली आशण बोलत बोलत दाभाडेनां 
शचरूट पेटवला शन आनांदबरोबर िवेरवाडीची वाट चालू लागला. 
 

आकािात चाांदणां िुललां  होतां. अनांतकोटी चाांदण्याांच्या गदीतून चांद्र शनघाला होता. त्याच्या चांदेरी 
प्रकािात सृष्टी उजळली होती. वातावरणात एक आगळा उल्हास भरला होता. 
 

अांगणात कृष्ट्णाबाई, आनांद, सुलभा, तळेगावकर, लशलता, सुरेि शन दाभाडे ही मांडळी बोलत 
बसली होती. 
 

शतथां जुन्या आठवणींना नवा उजाळा आला होता. शतथां हास्याच्या चांद्रज्योती उजळत होत्या. त्या 
सवांची मनां आनांदानां भरली. आता कुणाच्याही मनात कसलाच सांघषव उरला नव्हता. 
 



सुलभा वरचेवर कॉिी करून आणीत होती आशण दाभाडे शचरूट पेटवनू बोलत होता. तो म्हणाला. 
 

“तुमी सारी िाणी माणसां हायसा. आता माझां वाईच ऐका. मी शिरोजपूर आघाडीवर जाऊन परत 
तुमच्या अांगणात येऊन बसेन असां मला कधीच वाटलां  नव्हतां–” 
 

“दाभाडे, तुम्ही शिरोजपूर आघाडीवर जाऊन आलात आशण कॅप्टन आनांद कुठां जाऊन आले 
आहेत?” तळेगावकरानां शवचारलां . 
 

“छा! छा! त्याांनी दाांडगा पल्ला मारला!” दाभाडे म्हणाला, “आनांद साहेबानां थेट सरगात जाऊन 
परत सातारा गाठलाय!” 
 

आशण ते ऐकून ती सवव मांडळी मोठ्यानां हसली. 
 

 
  



फलकरा 
 

१ 
 
सूयव मावळला होता. त्याचा लकशचत प्रकाि पशिमेच्या शकनारीवर राहून गेल्यामुळां  एक गुलाबी धाांदोटी 
पसरली गेली होती. त्याखाली लख्ख पोलादी रांग शदसत होता. शतथां ती सूयव बुडाल्याची खूण उमटली 
होती. बाकी अांधाराची चढाई सवव जग, तो खोरा व्यापीत होती. वारणेपासून कृष्ट्णेपयंतचा तो सलग सुपीक 
प्रदेि अांधकारमय होत होता. सूयानां सवव कलाांनी जग शजतकां  लखलखीत केलां , शततकां च अांधार काळां करू 
लागला. प्रकािामागां अांधार शन अांधारामागां प्रकाि हे चक्र गशतमान होत होतां. 
 

वाटेगावचां अस्स्तत्व नाहीसां झालां . ती एका जागी बसलेली बाराि ेघरां अांधाराच्या लाटाांनी गडप 
केली. त्या गावाच्या आजूबाजूचे माळ, तो सात दरे असलेला सह्ाद्रीचा प्रचांड डोंगर अांधारात बुडाला. 
गावाच्या अस्स्तत्वाला अदमासाची गरज भासू लागली. ताांबखडीवरून आलेली ती गाडीवाट गावात शिरली 
होती. ती शवष्ट्णुपांत कुलकण्यांच्या भव्य वाड्यापढूुन चावडीकडे वळून मग िांकरराव पाटलाच्या वाड्याला 
वळसा घालून महाराांच्या थळात सरळ झाली होती. तसांच पुढां जाऊन माांगवाड्याच्या जवळ असलेल्या 
प्रचांड लचचेखाली गेलां , की माांगाांच्या घराकडे वळावां लागत होतां. तेथून ती गाडीवाट उगवतीला जाऊन 
माळानां, पाांदीनां नागमोडी वळणां घेत शिगावात शिरली होती. वाटेगाव ते शिगाव हे चार मलैाांचां अांतर त्या 
गाडीवाटेनां सहा मलैाांची कैक वळणां घेऊन सांपवलां  होतां. ती वाट आज अांधारानां पुसून काढली होती. 
 

हळूहळू पावसाळी वारां उठलां  आशण भन्नाट धावत सुटलां . आकािात काळया ढगाांनी गदी केली. 
पाण्यात मासा पोहावा, तिी ढगात वीज सळसळू लागली. शवजेच्या प्रखर प्रकािात आकाि कोसळण्याच्या 
बेतात आल्यासारखां शदसू लागलां . अक्राळशवक्राळ आकृत्या करून ढग शगरक्या घेऊ लागले. वारा त्या 
ढगाांना चेंडूप्रमाणे टेपलू लागला. 
 

गावात सामसूम झाली. सवव गल्ल्या शनजवन भासू लागल्या. शमणशमण जळणारे शदव ेहळूहळू डोळे 
झाकू लागले. कुत्री मुकी झाली. सववत्र शनःिब्दता नाांदू लागली. शभत्रां वातावरण उदास होऊन उभां राशहलां . 
गाव हूां का चूां करीनासां झालां . 
 

िांकरराव पाटील एकटाच जोत्यावर बसला होता. कोणी तरी यावां आशण आपल्यािी बोलत बसावां, 
असां त्याला वाटत होतां; पण शकती तरी वळे कोणीच येत नव्हतां, म्हणून तो शचडला होता. त्यानां आपले 
दोन्ही गुडघे पोटािी आवळून धरले होते आशण स्वतःला मांद झोके देत तो समोरच्या वाटेकडे टक लावनू 
पाहत होता. येणारा-जाणाराचा सासुांद घेण्यासाठी त्यानां आपले कान टवकारले होते, पण पाटलािी 
बोलत बसायला कोणीही येत नव्हतां. दारां बांद करून लोक केव्हाच अांथरुणावर आडव ेझाले होते. त्याचीच 
पाटलाला चीड आली होती. जन्मभर कष्ट करून िवेटी मरायचां, हे त्याला पसांत नव्हतां. माणसानां कसां 
आनांदात असावां, खेळावां, बोलावां आशण राबावां, असां त्याचां मत होतां. उद्याच आषाढ शनघत होता. उद्या 
शिगावात जोगणीची जत्रा भरणार होती. शिगावाच्या बाजीबा खोताचा त्याला हेवा वाटत होता. 
 

शिगावची ती जोगणीची जत्रा त्या खोतानां भरवली होती. आपल्या तरुणपणी त्यानां काळगावच्या 
जोगणीशदविी उभ्या गावािी कलागत करून ती जोगणी जबरीनां आणली. त्या शदवसापासून काळगावची 



जोगणी जत्रा बांद पडून ती शिगावात सुरू झाली होती. जर बाजीबा काळगावच्या लोकाांना सापडला 
असता, तर त्याचां त्याांनी शिर कापून विेीला बाांधलां  असतां; पण बाजीबा जबर माणूस. म्हणून तर शिगावची 
सारखी भरभराट होत आहे. लोक एका वषात तीन जत्रा करीत आपला सांसार चालवीत आहेत आशण – 
 

– आशण हे आपलां  गाव! इथां काहीच नाही. शदवस बुडाला, की िब्द ऐकू येत नाही. माणूस शदसत 
नाही. खेळ नाही, तमािा नाही, काही नाही! बारा मशहन्यात एक जत्रा – आशण तीही मढ्याला माणसां 
जमावी, तिी. एवढा मोठा गाव असून काय कामाचा? 
 

पाटील शवचाराांच्या तांद्रीत सापडला होता आशण मग पुन्हा भानावर येऊन ते शवचार झटकीतही 
होता. एवढ्यात समोरच्या वाटेवर घोड्याच्या टापा वाजल्या. पाटील कानोसा घेऊ लागला, तोच ते घोडां 
मोठ्यानां खेकाळलां . त्याचा आवाज त्या िाांत रात्री दूरदूर गेला आशण लगेचच पाटलाचां घोडांही खेकाळलां . 
पाटील रोखून पाहत म्हणाला, “कोण चाललां य ते?” 
 

“मी हाय, राणजूी माांग.” राणोजी घोड्यावरून खाली उतरून म्हणाला. 
 

पाटलानां आग्रहाच्या सुरात उदे्दिून त्याला म्हटल, “ये की, पान खाऊन जा. रात केलीस?” 
 

“वाईच रात झाली.” आकािात पाहत राणोजी तक्रारीच्या सुरात म्हणाला, “आबा, पाऊस 
उठलाय.” 
 

“ये, वारा सुटलाय. पाऊस येत नाही.” पाटलानां शनवाळा शदला आशण लगाम ओढीत राणोजी 
जोत्याजवळ येऊन एका दगडावर बसला. 
 

“अजून शनजला न्हाय? का जागताय?” राणोजीनां शवचारलां . 
 

“काय करू? नीजच लागांना!” 
 

“का? काय झालां ?” 
 

“काही नाही. उदास वाटतांय. गावात रग नाही.” पाटील मनातले शवचार बोलू लागला. “गावात 
जीवच उरला नाही. शदवस बुडाला, की गाव जाग्यावर नसतो.” 
 

“मग काय करावां त्यानां? दमूनभागनू शनजतोय.” 
 

“इतर कोण काय दमत नाही? का त्याांचा सांसार नाही?” पाटील म्हणाला, “त्या शिगावची माणसां 
का दमत नाहीत? पण एका वषात तीन जत्रा करून सांसार करतायत ती.” 
 

“त्याांच्या गावात जत्रा हायत्या, म्हणून ते करत्यात. आपनु काय करावां?” 
 



“जत्रा काय आपोआप भरत नसत्यात. त्या भरवाव्या लागत्यात. उद्या आपुन जत्रा भरवली, तर का 
कोण नको म्हणणार आहे? का कोण हात धरणार आहे?” 
 

“मग का भरत न्हाई?” 
 

“किी भरणार?” पाटील मधेच म्हणाला, “शदवस बडुाला, की कुत्रां शिरत नाही गावात. मग 
जत्रांचा शवचार कोण करणार? आजूबाजूच्या इांग्रजी हद्दीत लोक रांगलाल आहेत. त्या शिगावात उद्याच 
जोगण्या शनघणार. बाजीबा खोतासारखा एखादा बहाद्दर आमच्या गावात शनपजत नाही, तोपयंत इथां 
जोगण्या भरणार किा? जोगणी त्यानां भरवली.” 
 

“बाजीबानां? ती किी?” 
 

“बाजीबानां काळगावच्या जोगण्यात जाऊन दांगल केली आशण जोगणीच्या हातातली वाटी पळवनू 
आणनू आपल्या गावची जत्रा वाढवली. तसा वीर आमच्या गावात कोण आहे?” 
 

“का न्हायती?” पांतावानी शन तुमच्यावानी मानसां वाघाला दावां लावतील की!” 
 

“वाघाला दावां लावणां सोपां आहे, पण उभ्या गावािी लढत देऊन जोगणी आणणां सोपां नाही. 
त्यासाठी डोंगराएवढां काळीज हवां आशण ते माझ्याजवळ नाही. ते शवष्ट्णुपांत–ते कायद्याच्या कोपरखळया 
देण्यात पटाईत आहेत. जीव गेला, तरी चाकोरी सोडणार नाहीत.” 
 

“मी उद्या जोगण्या बघाय शिगावला जाणार हाय.” राणोजी मधेच म्हणाला, “तुमचा काय बेत?” 
 

“मी कधीच कुणाच्या जत्रांला जात नाही.” पाटील शखन्न स्वरात म्हणाला, “लोकाांच्या आरतीनां 
ओवाळून घेणां मला बरां वाटत नाही. आपल्या घरात अांधार शन आपण उजेडात शमरवायचां, हे मला रुचत 
नाही.” असां म्हणून पाटलानां राणोजीला पान शदलां . 
 

दोघाांनी पान खाल्लां आशण राणोजी उठण्याचा शवचार करू लागला, तो पाटील म्हणाला, “या 
पाांढरीला बाजीबा खोतासारखा माणूस पाशहजे, तरच या गावची भरभराट होईल. लौशकक वाढेल. 
बाजीबानां शिगावावर उपकार केले, तसे या गावावर उपकार करणारा माणूस इथांच जन्मला पाशहजे.” 
 

हे ऐकून राणोजी एकाएकी गांभीर झाला. त्याचां मन उगीचच बावरां झालां . हातातील लगाम 
शपरगाळीत तो अांधारात पाहू लागला. वाटेगाव ते शिगाव याांच्यामधील असलेला माळ, ती नागमोडी वळणां, 
ती पाांद, मधे असलेले शनवडुांगाचे डवांगे – सारां सारां त्याच्या डोळयाांपढुां तरळू लागलां  आशण पाटील 
म्हणाला, 
 

“जा आता. दौलती वाट बघत असांल.” 
 



राणोजी उठून उभा राशहला. तो तसाच शवचार करीत शनघाला. घोडां त्याच्यामागून चालू लागलां . 
तो थळात आला. कोंशडबा महार अांधारात बसून भजन म्हणत होता. तो शदसत नव्हता. िक्त त्याचा घोगरा 
आवाज आशण त्याचा तो ताऱ्या एवढांच ऐकू येत होतां. त्या भजनानां राणोजी भानावर आला. त्यानां समोर 
माांगवाड्याकडां पाशहलां  आशण घोड्यावर उडी घेतली. 
 
 

गावापासून एका हाकेच्या अांतरावर असलेला माांगवाडा शनपशचत पडला होता. पाच पुरुष उांच 
शनवडुांगानां त्या पन्नास घराांना वढेा घातला होता. त्या शनवडुांगाची दोन टोकां  त्या गाडीवाटेजवळ त्या 
लचचेच्या झाडाखाली येऊन जुळत होती. शतथांच माांगवाड्यात जाण्याची वाट होती. 
 

त्या शनवडुांगात ती घरां किीबिी उभी होती. ती उसाच्या पाल्याची घरां भेदरल्यासारखी भासत 
होती. त्याांच्या डोकीवरचां आकाि आता काळवांडलां  होतां, त्यामुळां  त्याांचां धाबां दणाणलां  होतां. मधूनच एखादां 
घुबड घूत्कारत होतां. मधेच लपगळा शकजशबशजत होता. अस्सल नाग व्हला पक्ष्याची शिकार करण्यासाठी 
सरपटत होते, तर त्याांच्यािी हाडवैर बाळगणारी मुांगसां त्या नागावर रापत होती. काही शठकाणी त्याांच्या 
झटापटीही सुरू झाल्या होत्या. सापाचां गुरगुरणां आशण मुांगसाचां शचरकणां ऐकून माांगाांची पोरां गभवगशळत 
होऊन आयाांच्या कुिीत अशधकाशधक शिरत होती. पसरलेले पाय पोटािी घट्ट धरीत होती. मृत्य ू त्याांच्या 
उिापायथ्याला वळवळत होता. 
 

शतथां शकती माणसां आहेत, याची गावाला माशहती नव्हती. ती काय खातात, याची कोणाला काळजी 
नव्हती. मात्र माांगवाडा त्या शनवडुांगात आहे, हे सवांना माहीत होतां. ते सवव सनदिीर शिपाई आहेत, 
गावाच्या राखणदारीची धुरा त्याांच्या मानेवर असून ते गावाचे नोकर आहेत, हे कायद्यानांही मान्य केलां  होतां. 
गावात शन रानात जे काही होईल, त्याची जबाबदारी त्या माांगाांवर होती. एक जरी पेंढी इकडची शतकडे 
गेली, तरी सनदिीर शिपाई म्हणून त्याांना जाब शवचारला जात होता. ते दर दसऱ्याला मानाची तलवार 
पुजत. त्या वस्तीत दाशरद्र्य आशण तलवार याांचां ऐक्य जगावगेळां  झालां  होतां. 
 

ज्या वळेी त्याांना इनाम म्हणून जमीन शदली, त्या वळेी अवघी तीन घरां होती; पण आता ती पन्नास 
झाली होती. जमीन पुरत नव्हती. सनदिीर शिपाई हा शिक्का कायम होता. ितेकीची अवजारां नव्हती आशण 
माांग शपचत होते. 
 

आकािातून पावसाच्या धारा लागल्या, की माांगाच्या डोळयातून आसू गळू लागत. मजुरीची दारां 
बांद होऊन भकेुची आग पेटे. पोरां रडू लागत. म्हातारी टाचा घासू लागत. तरणी कां बर बाांधून पाणी शपऊन 
शदवस रेटीत. जुलमानां जगत. भीक मागणां अपमान मानणारी ही जात खुिाल भकेुकडे पाहत शवचार करी. 
शवचार करकरून दमे आशण मग शतच्यापढुां एकच मागव स्पष्ट होई. 
 

सववजण एकत्र जमून हत्यारां काढीत आशण भर पावसात, भर मध्यान्ह रात्री घराबाहेर पडत. दूरदूर 
दुसऱ्याच्या शिवारात शिरत आशण जे हाती लागेल ते ओरबाडून अगदी शजवावर उदार होऊन लुटत शन 
परत येऊन त्या भकेुच्या जबड्यात लोटीत. ही शतथां वशहवाट पडली होती. एक शदवस नव्हे, तर दर वषी 
सुगी येईपयंत पावसाळयात दररोज त्याांना चोर बनावां लागत होतां. काहींचा सवयीनां तो धांदाच बनला होता. 
दाशरद्र्यात वाईटाखेरीज दुसरां काय जन्मणार? 



 
पण त्या शनवडुांगात माणसां मात्र दणदणीत शनपजत. एकाआगळी एक. बळानां, िरीरानां, लहमतीनां 

तराजूत घालून जोखून घ्यावी, अिी ती माणसां शनपजत. शनजीव कोळिाचा शनखारा िुलावा लकवा पडीक 
जशमनीत एखादां चांदनाचां झाड उगवावां, तिी ती वस्ती वाढत होती. दौलती माांग, आप्पा माांग, बशहरू माांग 
अिी वयानां पोक्त झालेली शकती तरी माणसां त्या वस्तीत कती होती. ते माांगवाड्यात आशण गावातही ढाण्या 
वाघासारखे गरजत. मी मी म्हणणारे त्याांना वरमत. त्याचप्रमाणे दौलतीचा राणोजी, बळी, पाांडू, दगडू, 
शनन्या, सावळया, गोंदा अिी तरणी पोरां तलवारीच्या पात्यासारखी वावरत. 
 

दौलतीच्या वयानां आता पन्नािी गाठीत आणली होती. त्याच्या रुबाबदार शमिीत आता पाांढरे केस 
चमकत होते, पण त्याचा दणदणीत पीळदार देह टणक होता. त्यातील जुना वळ कायम होता. शिवाय 
आता त्याचा राणोजी हा कता सवरता झाला होता. घर आशण सरकारी चाकरी तोच पाहत होता. 
 

बायको राहीबाई, सून राधा, िशकरा आशण सहदेव हे दोन नातू आशण मुलगा राणोजी याांमुळां 
दौलतीचां घर आनांदानां भरलां  होतां. तो आयुष्ट्याचे उरलेले शदवस बेशिकीरपणे काढीत होता. 
 

परांतु आज राणोजीला भलताच उिीर लागल्यानां तो बचेैन झाला होता. राहीबाई उदास होऊन 
बसली होती. िशकरा, सहदेव हे बापाची वाट पहात होते व तो अजून का येत नाही, म्हणून बाहेर पाहत 
आज्याला शवचारीत होते. त्याांना देवाच्या गोष्टी साांगनू राहीबाई वळे मारून नेत होती. राधाबाई चुलीपुढां 
बसून कण्या शिजवीत होती. कण्या रटरटत होत्या आशण दौलतीचे कान घोड्याच्या टापा ऐकण्यासाठी 
आतुर झाले होते. दहा वषांचा िशकरा केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाला, 
 

“बाबा, गबऱ्या का यीना?” 
 

गबऱ्या आता पळत यील – तुज्या बापाला शघऊन.” 
 

एकदा पेंढार लोकाांची टोळी गावदरीला उतरली होती. त्याांपैकी एका पेंढारानां आपल्या घोडीचां 
लिगरू दौलतीला शदलां  होतां. त्या लिगराचा दौलतीनां प्रचांड घोडा केला होता. लहानपणापासून त्याला 
पोराप्रमाणां जपून त्याचांच नाव गबऱ्या असां ठेवलां  होतां. तो गबऱ्या साऱ्या गावाच्या ओळखीचा झाला होता. 
िशकरा आशण सहदेव हे ‘बाप कधी येणार’ असां शवचारण्याऐवजी ‘गबऱ्या कधी येणार’, असां शवचारीत. 
त्याांचा जन्मदाता खरांच त्या गबऱ्याच्या हवाली असे. रोज गबऱ्या त्या लचचेखाली येऊन घराकडे वळताच 
मोठ्यानां लखकाळे. त्याबरोबर पोरां आनांदून उड्या मारीत. गबऱ्याचां लखकाळणां म्हणजे त्याांचा बाप येणां असां 
समीकरण झालां  होतां. गबऱ्याच आपल्या बापाला घेऊन जातो आशण साांजेला घेऊन येतो; म्हणून त्याांचां लक्ष 
राणोजीच्या ऐवजी गबऱ्याच्या वाटेकडे लागून राहत असे. 
 

राहीबाईच्या गोष्टी ‘हूां’ म्हणून ऐकत बसलेली पोरां उगीचच ‘हूां’ म्हणत होती. त्याांचां सारां लक्ष 
गबऱ्याच्या लखकाळण्यावर होतां. 
 

एवढ्यात गबऱ्या लचचेखाली येऊन वळण घेताना लखकाळला : ‘आलो आलो आम्ही!’ 
 



पोराांनी उठून उड्या मारल्या – आला गबऱ्या – आशण दारात येऊन गबऱ्या िुरिुरला. दौलतीनां 
लगाम धरून त्याला दावां लावलां . राणोजीनां तलवार पाखाडीत खोचली आशण पोरां बरगडीला शबलगली. 
राहीचा जीव भाांड्यात पडला. राधा लाजली. चोरून पाहून मान शिरली. दौलतीनां गबऱ्याची खांदाडी घरात 
आणली. अमाप मक्याची कणसां चुलीकडां पळाली आशण दौलती म्हणाला, 
 

“उिीर केलास?” 
 

“झाला वाईच. पाटलानां थाांबवलां .” 
 

“इजांवाऱ्याचां लवकर यायाचां.” राहीबाई म्हणाली. 
 

राधानां टवकारून पाशहलां . भाजलेली मक्याची कणसां घेऊन िशकरा व सहदेव बापाच्या दोन्ही 
माांड्याांवर बसून ऐकू लागले. 
 

राधानां जेवणां वाढली. जेवता जेवता दौलतीनां बोलणां काढलां . 
 

“काय म्हणीता पाटील?” 
 

“काई न्हाय. शिगावच्या जोगण्याची कथा शनघाली व्हती.” 
 

“पांताांची गाठ पडली का?” 
 

“न्हाय. पर ही जोगणीची काय भानगड हाय, आबा?” 
 

“भानगड कसली? त्यो बारा बलुत्याांचा खेळ हाय.” दौलती साांग ूलागला, 
 

“– दोन बैती नवरानवरी व्हयाची शन त्येंची वरात काढायची. नवरीपािी खोबऱ्याची वाटी असती. 
ती शपवळया िडक्यात असती. जर ती वाटी कुनी पळवली, तर त्या गावची जत्रा बांद व्हयाची आशण ज्या 
गावात ती वाटी जाईल, त्या गावात जोगणीची जत्रा भरायची, असा शरवाज हाय. पर वाटी पळवनारा 
आपल्या हद्दीत घावला, तर त्याचां डोस्कां  मारायचा बी शरवाज हाय.” 
 

“खोबऱ्याच्या वाटीसाठी डोस्कां  मारत्यात?” िशकरानां दौलतीकडे रागानां बघत शवचारलां  आशण 
दौलती म्हणाला, “ती नुसती वाटी न्हवां; ती त्या गावाची अब्र ूअसती.” 
 

ते ऐकून िशकरा राणोजीकडे वळून म्हणाला, “आन की गा, ती वाटी शहसकून!” 
 

हे ऐकून सववच हसू लागले. राधा तर सवात मोठ्यानां हसली आशण मग हळूच म्हणाली, “बराच की 
हाईस. ती खोबऱ्याची वाटी खासील का?” 
 



“हो हो. दे आणनू. त्यात काई जड न्हाय.” िशकरा गुरकला. 
 

“आरां, पर वाटी शहसकनाराचां डोस्कां  मारत्यात!” दौलती म्हणाला. 
 

िशकरा कपाळावर आठ्या आणनू बोलला, 
 

“आबा, मारू दे डोस्कां  – तू ये वाटी शहसकून.” 
 

िशकराचां हे बोलणां ऐकून पुन्हा घर हास्यानां भरलां . हा पोर आपला जाशत–धमव बोलत आहे, हे 
ऐकून राहीबाईला िारच आनांद झाला. ती हसत हसत म्हणाली, “दीस बुडला, की मुताय जायला ह्चेी 
लां गुटी सैल व्हतीया शन म्हणां, मारू दे डोस्कां  – घेऊन ये वाटी.” 
 

मग िशकरा वरमला. मुतायची भानगड म्हातारीनां चव्हाट्यावर आणली म्हणून तो नरम आला. 
राधा म्हणाली, “मग जा की. आण जा ती वाटी.” 
 

“थाांब...” कणसाचा मका चावनू तो म्हणाला, “मी आबाएवढा झालो, की आणूनच दावतो तुला.” 
 

राणोजीनां िशकराला जवळ ओढून पोटािी धरलां . हसत हसत त्या सवांनी अांथरुणावर अांगां 
टाकली. िशकरा, सहदेव हे दोघे राणोजीच्या बरगड्याांना शबलगून झोपले. राणोजी मात्र जागाच होता. त्या 
दोघाांवर दोन हात टाकून शनलित पडून उद्याचा शवचार करीत होता तो. त्याचां मन बेबांद त्याला घाबरवत 
होतां. ते कधी उठून पळत होतां, तर लगेच शिवारात शिरून भर जते्रत हाणामारी करीत होतां. तर मध्येच 
गबऱ्यावर बसून भरधाव धावत होतां. घटकेत ते गप्प बसून शवचार करू लागे : 
 

जर आपण ती जोगणी आणली, तर या गावावर अनांत उपकार होतील. जे बाजीबानां केलां , ते एका 
माांगानां केलां , असां लोक म्हणतील. आपल्या गावात जत्रा भरेल. भोवतालचे लोक जते्रत येतील. प्रत्येक 
माणूस म्हणेल – ‘राणोजीनां ही जत्रा भरवली.’ िांकरराव पाटील ‘िाबास’ म्हणेल. जग, जगलो तर पाठ 
थोपटील. आशण जर आपण... तर, तर नाव होईल. डांका वाजेल. गावासाठी गेला म्हणतील. मरण कधी 
तरी येणारच. ते जर जोगणी आणीत असता आलां , तर गावावर उपकार होतील. आपल्या अांगावरच्या 
जखमा गावाच्या काळजावरच्या मोहरा ठरतील. गबऱ्याच्या टापा कोरल्या जातील. 
 

पण मग आई, आबा, िशकरा, साधू, राधा याांचां काय? ती किी जगणार? म्हातारपणी त्याांना 
कोण? पोरां मोठी व्हयला दहा वषं हवीत. तोवर हे पाच जीव कसे जगणार? 
 

काय होतांय त्याांना? जगतील ती! आपण नव्हतो, तेव्हाही माणसां जगतच होती की. पुढांही 
जगणार. आशण गावावर उपकार करणारा माणसू इथां जन्मला, याची पाटलाला खात्री वाटेल. शवष्ट्णुपांताला 
आनांद होईल. 

राणोजी डोळे झाकून शवचार करीत होता. हळूहळू अांधार शनघून गेला. पहाट झाली. शनवडुांगात 
पाखरां जागी झाली. त्याांनी शकलशबलाट करीत पांखां झाडली. पूवेला अनांत रांगाांच्या लकेरी उमटल्या. 



पाऊस घेऊन आलेल्या काळया ढगातून तेजोमय अरुण डोकाव ूलागला. त्याला पाहून कोयल हषवभशरत 
झालां  – कुहू ऽ ऽ ऽ ते ऐकून आल्हाददायी वारा शभरशभरला आशण शनवडुांग उजाळलां . 
 

सृष्टीच्या गालावर स्स्मत तरळलां . वारणेपासून कृष्ट्णेपयंत सारा खोरा प्रकािमय झाला. गावाच्या 
पशिमेला असलेला तो सातदरा पववत छाती काढून उभा राशहला. सववत्र हालचाल सुरू झाली. शनभवयता 
अवतीणव झाली आशण आज शिगावची जोगणी आणायचीच, असा शनधार करून राणोजी उठला. 
 

दुपार शिरली. राणोजी शिगावला शनघाला. िशकरा, सहदेव याांना काखेत घेऊन गाडीवाटेपयंत 
येऊन लचचेखाली थाांबली. दौलती तलवार आशण गबऱ्याला घेऊन आला. पोराांना खाली ठेवनू राणोजीनां 
तलवार घेतली. सहा बोटां रुां दीचां ते लखलखीत पल्लेदार पातां, वजनदार मूठ, मुठीला वीतभर बरच्याचां 
िाळ. मािी बसली असती, तर ती कटून पडावी, अिी धार – अिी ती जांगी तलवार हातात येताच 
राणोजी भरकन उडून गबऱ्यावर बसला आशण दौलती म्हणाला, 
 

“कुनासांगां भाांडानतांटा करायचा न्हाय. शदसावर परतायचां.” 
 

राणोजीनां होकाराथी मान हलवली आशण पूवेकडे तोंड केलां . गबऱ्या ढेंगा टाकीत ओढीनां शनघाला. 
पाठीमागून िशकरा, सहदेव एका आवाजात ओरडले, 
 

“आबा – आमाला पेढां आण ऽ ऽ” 
 

राणोजीच्या पोटात कालवाकालव झाली आशण त्यानां नकळत गबऱ्याला टाच मारली. एकदम 
धडपडून गबऱ्या तुकी चालीवर आला आशण शनघाला. त्याच्या मानेला धनुष्ट्याकृती बाक येऊन 
मयूरमस्तकीच्या तुऱ्याप्रमाणां त्याचां मस्तक नाच ूलागलां . 
 

सूयव पशिमेला मांद गतीनां शनघाला होता आशण राणोजी पूवेला शनघाला होता. दोघाांनाही परत 
शिरण्याची घाई झाली होती. राणोजीचा नजर आपल्या शिवारावर शभरशभरत होती. मेहनती खाऊन 
पडलेल्या जशमनीतून आता कुऱ्या शिरत होत्या. ओढ्या बाांधून ितेकरी पेरणी करीत होते. ते काळया 
वावरात बी पेरीत होते; पण त्याांना खात्री होती, की याच मातीत हे बी जीव धरून उगवणार आशण काळयाची 
जागा शहरवीगार शपकां  िोभशवणार. पुढल्या वषी याच जागी आपली मेहनत साकार होऊन उभी राहणार, 
म्हणून माणसां कष्टत होती. त्याांना पाहून राणोजी स्वतःिी म्हणाला, ‘जे पेरावां ते उगवतां!’ 
 

शिगावची जोगणी वाजतगाजत शनघाली होती. बारा बलुती झुलत होती. गावच्या गल्ल्या माणसाांनी 
भरल्या होत्या. बायकापोरां थव्याथव्यानां उभी होती. पोळया खाऊन ढेकर देत गडीमाणसां धावपळ करीत 
होती. जोगणी भरली, की गावाचां दुःख-दाशरद्र्य टळतां, अिी श्रद्धा असलेली ती माणसां जोगणीला 
नमस्कार करून आऊक्ष मागत होती. आज जोगणी शिरून जाताच तमािा उभा राहणार होता. उद्या 
सकाळी कुस्त्याांसाठी परगावची मांडळी येऊन आधीच दाखल झाली होती. खाांद्यावर शपवळे लां गोट टाकून 
पशहलवान शमरवत होते. सववत्र माणसांच झाली होती. जागोजाग जोगणी आशण जोगा थाांबत, लोक 
नमस्कार करीत आशण मग पढुां शनघत. 
 



गावातील ताकदवान माणसाांनी जोगणीभोवती हाताला हात धरून कडां केलां  होतां. त्याांच्या 
आसपास नांग्या तलवारी धरून धारकरी चालत होते. त्याांची करडी नजर सववत्र शिरत होती. तलवारीच्या 
सावलीतच ती जोगाजोगणीची शमरवणूक चालत होती. पुढां सवव वादे्य एका तालात वाजत होती. शपवळया 
कापडात गुांडाळलेली ती वाटी घेऊन जोगणी मांदगतीनां शनघाली होती. शतच्या िजेारी न्हावी झडपीण 
होऊन सूप शिरवीत होती. चाांभार लाकडी घोड्याला बोराटीचा काटा बाांधून माणसां हाकीत होता. तो 
बोराटीचा काटा लागला, तर अिुभ असतां, ही भीती असल्यामुळां कोणीही पुढां येत नव्हतां. 
 

बाजीबा खोताचा लेक-बापू-हातात नांगी तलवार घेऊन थोड्याच अांतरावर आपलां  अवखळ घोडां 
दौडीत उगीचच भराऱ्या मारीत होता. बशहरी ससाण्याप्रमाणे सुरकाांड्या मारून तो आपल्या चपळाईचां 
प्रदिवन करीत होता. हेतू हा, की कोणीही जोगणीकडे गैरहेतूनां बघ ूनये. 
 

दुसऱ्या बाजूनां गज्या माळी आपली अवखळ घोडां लगाम ओढून आवरीत होता. अिी कैक घोडी 
त्या जोगणीच्या आसपास शघरट्या घालून कडवा पहारा देत होती. 
 

काखेत तलवार दाबून राणोजी त्या गदीत वावरत होता. पेढ्याांचा पुडा कमरेत खोचून तो पुढील 
योजनेत गकव  झाला होता. त्यानां गबऱ्याला वाटेगावच्या बाजूला एका ओढ्यात बाांधून ठेवला होता. कुठून 
जोगणीवर झडप घालून कुठपयंत जायचां आशण मग गबऱ्याला घेऊन कसां पुढां शनघायचां, याची सारी 
जुळणी मनात करून तो त्या जोगणीबरोबर चालत होता. जिजिी ती जागा जवळ येत होती; तसतसा तो 
अशधक बेभान होत होता. त्याची गात्रां बशधर होऊन दौलती, राही, राधा, िशकरा, सहदेव याांना तो शवसरला 
होता. एका नव्या जगातच जण ू तो वावरत होता. त्याच्या मनाची, त्याच्या शवचाराांची वगेळीच हालचाल 
सुरू झाली होती. जोगणीभोवती असलेल्या कड्यात राम्या लोहार हा सवात दाांगट होता. त्याचे डोळे 
ताांबारले होते. तो कोणालाही आसपास येऊ देत नव्हता. आशण राणोजीनां त्याच्यावरच आपली नजर 
रोखली होती. कैकाड्याच्या अांगणात जोगणी गेली, की एका दणक्यात लोहार उतरायचा, असा त्यानां 
शवचार करून ठेवला होता. कुठला धारकरी कुठां मारायचा, हे सारां ठरवनूच तो चालत होता. 
 

जोगणी पेठेत आली आशण भरैू रामोिी भेटला. तो जवळ येऊन म्हणाला, 
 

“राणूदा, तू कवा आलास, गा?” 
 

“उिीर आलोय. तू वाईच भाईर ये.” राणोजीनां त्याला जवळ जवळ ओढीत गदीतून बाहेर नेलां . 
 

“राणूदा, काय भानगड?” 
 

“तू आत्ताच्या आता गावाकडां जा.” 
 

“आन् काय करू?” 
 

“िांकरराव पाटील आशण पांत ह्से्नी साांग–” 
 



“काय साांग?ू” 
 

“साांग, राणूजी जोगणी घेऊन शनघाला. आडवां या.” 
 

“म्हांजी?” 
 

“म्हांजी काई न्हाय. भरैू, तू पळ! हत्यारबांद माणसां आडवी आली पायजेत. मी शनघालोच बघ.” 
 

“पर तू एकटा कसा लढणार?” 
 

“बघ कसा लढतो, त्ये!” 
 

“मग मी बी थाांबतो. तू जोगणी घेऊन नीघ – मी वाटा रोखून धरतो. शपस्सू पुढां–” 
 

“नगां, भरैू, ही थटून लढण्याची वळे नव्हां. तू जा, पळ!” 
 

रामोिी शनरुत्तर झाला. त्यानां आडाला जाऊन पांजी आखडलां  आशण तो धावत शनघाला. घुमेनां 
शनघाला. राणोजी जोगणी घेऊन शनघायच्या आत गावात कसां पोहोचायचां, याचा शवचार करीत तो शनघाला. 
एक एक क्षण त्याला युगासारखा वाटू लागला. 
 

एका लचचोळया बोळात शिरून जोगणी कैकाड्याच्या अांगणात आली. उथळ जागा, पुढां गाडीवाट. 
पलीकडे ओढा. शतथांच गबऱ्या राणोजीची वाट पाहत उभा होता. त्या मदैानात येताच गदी पाांगली. पहारा 
सैल झाला. जो तो लघवी करायला पाांदीकडे व वावरात पळत गेला. कुणी चांची सोडली, कुणी चुन्याच्या 
डब्यात बोट घालून तांबाखू चोळू लागले, कुणाच्या तोंडात शवडी पेटली. 
 

आशण राणोजीनां भरवकन झेप घेऊन एका वारात राम्या लोहार आडवा केला शन दुसऱ्याच क्षणात ती 
जोगणीची वाटी शहसकली; तोच एक तलवार त्याच्यावर आली. क्षणात ती खाली पडली. लगेच दुसरी 
तळपली. शतलाही खाली लोळवनू डोळयाचां पातां लवतां न लवतां, तोच राणोजी पाांदीकडे धावला. एखादा 
बाण जावा, तसा तो गेला आशण ओरड झाली : ‘जोगणी गेली!’ 
 

जोगणीचे धारकरी पुढां आले, तेव्हा गरवकन शिरून राणोजी ओरडला, 
 

“म्होरां याल, तर मुांडकां  मारीन!” 
 

एकच हलकल्लोळ उडाला. शजकडे शतकडे माणसां सैरावैरा धावत सुटली. सववत्र एकच ओरड 
घुमली – जोगणी गेली! जोगणी गेली!! 
 



अांगावर येईल त्याच्या अांगावर जाऊन, कुणाला चालवनू, तर कुणाला लोळवनू, कुणाला 
हुलकावणी देऊन, तर कुणाचा वार चुकवनू राणोजी दोन पुरुष पुढां उडून पाांदीत पडला आशण गबऱ्याच्या 
शदिनेां धावला. आता त्याला अशधकच चेव आला. 
 

‘जोगणी गेली’ असां ओरडत पळणाऱ्या माणसाांनी पळत पळत दांगल माजवली. त्या दांगलीत 
शिगावकराांची घोडी बावचळून गेली. पळणाऱ्यात जोगणी घेऊन कोण पळत आहे, कोणाच्या लक्षात येईना. 
त्यात बापू खोताचां घोडां एका शदडक्या गल्लीत अडकून पडलां . पुढून येणारे लोक त्याला वाट देईनात. तेव्हा 
खोत शचडला. त्यानां तलवार चालवनू लोकाांना परत शिरवनू स्वतःची वाट करून घेतली आशण घोडां पुढां 
केलां . 
 

बापू खोतानां माणसां जखमी केल्यामुळां  अशधकच दांगल वाढली, पण त्याची मुळीच पवा न करता 
खोत कैकाड्याच्या पटाांगणात आला. म्हणाला, 
 

“कुणी नेली जोगणी?” 
 

परांतु पळती माणसां बोलली नाहीत. गज्या माळी आला. काही आणखीही घोडी आली. त्याांना 
ओढ्यातून गबऱ्यावर बसून दरडीनां वर आलेला राणोजी शदसला आशण शिगावच्या सहा घोड्याांना टाचा 
मारल्या गेल्या. 
 

“धरा’, ‘मारा’, ‘जाऊ देऊ नका’ –” पुन्हा दांगल वाढली. 
 

गाडीवाटेनां सहा मलैाांची दौड मारण्याऐवजी माळानां सरळ चार मलैात आपली िीव गाठावी, असा 
शवचार करून राणोजीनां आपलां  घोडां माळाला लावलां . सपाट माळावर येऊन त्यानां पाठीमागची ओरड 
वळून पाशहली व एकदम पढेु झेपावनू, गबऱ्याचा लगाम काढून िेकून, हातातील वाटी कमरेत खोचून, 
त्यानां तलवार सरळ धरली. गबऱ्याच्या कानाजवळ तोंड नेऊन ओरडला, “गबऱ्या, मला घेऊन लवकर 
चल. मला टाकून जाऊ नगां. आपली िीव गाठ. चऽ ल ऽ ऽ” 
 

बेलगाम गबऱ्या भन्नाट शनघाला. त्याच्या पायात शवदु्यतगती सांचारली. टापाांचा खडखडाट करीत 
गबऱ्या शनघाला. वाऱ्यावर आरूढ व्हावां, तसां ते घोडां शनघालां . त्याचा देह गशतमान झाला. टाच मारण्याची 
गरज शनकामी झाली. ‘गती’ या िब्दातील अथव दुबळा झाला. गबऱ्या आपली िीव जवळ करू लागला. 
उलट येणारां वारां कापीत गबऱ्या धावत होता आशण शनवडुांगात शनपजलेलां  धैयव हातात िरडी तलवार घेऊन 
लगामाशिवाय त्याच्यावर बसून धुांद झालां  होतां. त्याची शवजयाकडे दौड शनघाली होती. 
 

मागून खोत धावत होता. तलवार उांचावनू गजवत होता. टाच मारीत होता. त्याचां घोडां तािावर 
शटपरू पडावां, तिा टापा टाकीत पीछा करीत होतां. गज्या माळयाचां घोडां त्याच घुमेत होतां. ती सारी घोडी 
कानाला कान लावत झेप घेत होती. 
 

पाठीमागच्या टापा राणोजीच्या कानात वाजू लागल्या आशण गबऱ्याची लभगरी झाली. 
 



शिगावची हद्द सांपली. 
 

वाटेगावची हद्द लागली. 
 

– आशण बापू खोत अशधकच भडकून पुढां शनघाला. त्याला पाहून राणोजीनां शवचार केला, ह्ानां 
वाटी परत नेऊ नये. तो कमरेची वाटी काढून चावनू खाऊ लागला, शगळू लागला. 
 

गबऱ्या दमण्याऐवजी अशधकच दौडत होता. त्याच्या नाकातून कण्यासारखा आवाज येऊ लागला. 
इतक्या वगेानां तो पूवी कधीच धावला नव्हता. 
 

“राणोजी जोगणी घेऊन शनघाला!” ही खबर भरैूनां गावात पोचवली आशण गावात एकच गडबड 
उडाली. हाां हाां म्हणता साऱ्या गावात बातमी खेळली. सारा गाव शिगावच्या गाडीमागानां धावत शनघाला. 
हत्यारानां वाट गच्च भरली. ती बातमी जेव्हा माांगवाड्यात आली, तेव्हा दौलती चरकला. राहीबाई 
भाांबावली. राधा धावत दारात आली शन थाांबली. िशकरा लचचेवर चढून आपल्या झुांजार बापाला िोधू 
लागला. सहदेव रडू लागला. माांगाांनी कुऱ्हाडी ठोकल्या. महार धावत शनघाले. िांकररावानां खोगीर न 
घालताच घोडां दामटलां . पांताांनी आपला घोडा दुडक्या चालीवर लावला, गाव राणोजीला आडवा शनघाला. 
 

परांतु राणोजी त्या गाडीमागानां येत नव्हता. त्यानां माळानां येऊन िीव गाठली होती, तरीही खोत 
मागे शिरला नव्हता. तो अशधकच शचडून पुढां येत होता. पीछा करणारी घोडी ऊर िुटून धावत होती. ती 
कधी जवळ शभडत होती, तर कधी मागां राहत होती. माळाचा आरडाओरडा वाढला होता. गज्या माळी 
राणोजीला शभडून होता, तोच खोत ओरडला, 
 

“गज्या, भाला िेक, लेका!” 
 

गज्यानां झुकाांडी घेऊन पुन्हा लगट केली आशण आपला भाला जुमानून िेकला. तो वजनदार 
भाला राणोजीच्या पाठीत खपकन शिरला. त्याच्या बशधर अांगात आधीच कळ मेली होती, ती लकशचत 
वळवळली. तो रक्तानां न्हाला. त्यानां पाठीत भाला घेऊन गज्यावर रोख धरला. खोत पुढां येऊन बाजूला 
झाला. आशण पुन्हा गज्या माळी जवळ आला. राणोजीनां खसकन वार मारला. पागोटां तोडून तलवार 
नाकाच्या िेंड्यापयंत खाली आली उतरली आशण गज्या घोड्याखाली कोसळला. 
 

पडलेला गज्या पाहून खोत शचडला. ओरडू लागला. गाडीवाटेनां शनघालेले लोक ती ओरड ऐकून 
चशकत झाले आशण सारा लोंढा माळाकडे धावत शनघाला; पण आडवाटेनां माळ जवळ करणां कठीण होतां. 
 

गज्या खाली पडताच बापूनां आपला घोडा राणोजीच्या जवळ नेला आशण मागां उसण घेऊन भाला 
िेकला. तो गबऱ्याच्या चौकात खसकन शिरला. त्याबरोबर पळून दम उखडलेला गबऱ्या पुढच्या दोन 
पायावर कोसळून पडला. त्याचां ऊर िुटून तो रक्त ओकू लागला. राणोजी उठून सरळ होईपयंत 
त्याच्यावर मुरकुां ड पडली. त्याला अवसर शमळण्यापूवीच त्यावर वार झाले. पुन्हा पुन्हा झाले. मग तो मदव 
माांग मुठीत तलवार घट्ट धरून त्या आपल्या इमानी गबऱ्यावर कोसळला. 
 



खोतानां वाटी िोधली. ती शमळाली नाही. मग राणोजीचां शिर घेऊन तो परत शिरला. 
 

– आशण वाटेगावचे लोक शतथां आले. तो देखावा पाहून गाव स्तांशभत झाला. एक मलै हद्दीत शिरून 
खोतानां केलेली आगळीक पाहून गाव शचडला, भडकला. शिगावकराांनी शरवाज मोडला होता. 
 

दौलती पे्रतावर अांग टाकून ऊर बडव ू लागला. राही, राधा एका वावरात लोळू लागल्या. पोरां 
दीनवाणी होऊन रडू लागली. गाव जमला. लहानथोर रडू लागले. बायाांनी राहीबाई शन राधा याांना 
आवरलां . 
 

शवष्ट्णुपांत आले. त्याांनी शिराशिवाय राणोजी पाशहला. त्याांचा चेहरा उग्र झाला. सवव लोक त्याांच्या 
तोंडाकडे पाहू लागले – आता पांत काय साांगणार? 
 

पांत दाटल्या कां ठानां म्हणाले, 
 

“खोतानां अपराध केला आहे. एक मलै हद्दीत शिरून आमचां शिर नेलां  आहे. ते परत आल्यावाचून 
या पे्रताला अग्नी देता येत नाही. आशण ते शिर परत येईपयंत या हद्दीत मी पाणी शपणार नाही. शिर आणीन 
वा शिर देईन!” असां म्हणून पांताांनी घोड्याला टाच मारली. काळापाांढरा तो घोडा उसळून शिगावकडे 
शनघाला. राणोजीच्या मुठीतली तलवार काढून घेऊन िांकरराव पाटील ओरडला, “मी शिगाव बेशचराख 
करीन, नाहीतर वाटेगावला आग लावनू मीही जळून मरेन! चला ऽ ऽ” 
 

पुन्हा तो मानवलोंढा शनघाला. भरैू रामोिी कुऱ्हाड घेऊन धावत होता. मारुती चव्हाण पटे्ट चढवनू 
झेपा घेत होता. तायनू महार भाला परजीत सवांना मागां टाकायचा प्रयत्न करीत होता. कुऱ्हाडी लखलखत 
होत्या. तरवारी झळझळत होत्या. दौलती दुःख शवसरून त्यातून पळत होता. दुलाजी ढेकणा, नाना 
डोंगरा, पाांडू नाांगरा, बळी माांग, आप्पा माांग, सावळा माांग - एकूण एक म्हातारा शन तरणा माळानां पळत 
होता. 
 

राणोजीचां शिर घेऊन आण,ू नाहीतर आपलां  शिर देऊ, हा सवांचा शनधार झाला होता. िक्त भरैू 
रामोश्याचा शवचार वगेळा होता. तो म्हणत होता – 
 

“एका शिराची लकमत मी पन्नास शिरां घेणार!” 
 

त्यानां गावासाठी शिर शदलां , म्हणून गाव त्याच्यासाठी शिर द्यायला सज्ज झाला. 
 
 

२ 
 
ईष्ट्येचा डोंब झाला होता. वाटेगावचे लोक भान हरपले होते. आपल्या हद्दीत शिरून, शनयमाला मोडून बापू 
खोतानां आगळीक केली होती; त्याचा सूड घ्यायच्या हेतूनां लहानथोर धावत होते. 
 



त्वषेानां बाांध िोडला होता. तो कां ठावाटे बाहेर पडून आकाि दणाणीत होता. मारण्यामरण्यासाठी 
सज्ज झालेल्या माणसाांचे बाहू स्िुरण पावत होते. गोिणीचे पागुरे तयार झाले होते. सवव लोक ओरडत होते 
: 
 

“शिगाव जाळून बेशचराख करा!” 
 

शिगावात वातावरण भयभीत झालां  होतां. जते्रत उडालेली दाणादाण आवरत आली होती. दांगलीत 
चुकलेली पोरांबाळां आपापल्या घरी आल्यामुळां आनांद झाला होता; पण भीती गेली नव्हती. राणोजीच्या 
एकाच घावात रामज्या लोहार जागच्या जागी ठार झाल्यामुळे लोहाराची आळी रडत होती. गज्याचां मढां 
वाटेगावच्या हद्दीत पडल्याचां ऐकून सुताराची घरां आक्रोि करीत होती. परगावचे जते्रकरू काखेत पागोटी 
दाबून आपापल्या गावाकडे भन्नाट पळत सुटले होते. जो तो म्हणत होता, ‘... पळा लेका. गव्हासांगां शकडा 
रगडांल.’ कैक घोंगडी माळाला पडली होती. कैक पायताणाांची ताटातूट झाली होती. शकती काठ्या, शकती 
कुऱ्हाडी बेवारिी झालेल्या शदसत होत्या. 
 

त्यात बापू खोतानां राणोजीचां शिर आणनू विेीला टाांगलां  होतां आशण तो तसाच रक्तानां न्हाऊन घरी 
गेला होता. त्याच्या पराक्रमानां बाजीबा खोत खूष होऊन गावकऱ्याांना धीर देत गावात शिरत होता : ‘घाबरू 
नका. माझ्या बापूनां जोगणी पळशवणाऱ्याचां शिर आणलां . आपली जोगीण गेलेली नाही. या बाहेर. पुन्हा जत्रा 
भरव ूया. चला. आता सवव काही िाांत झालां  आहे.’ 
 

परांतु कोणीही बाहेर पडत नव्हतां. बाजीबाला मात्र भान नव्हतां. बापू जेव्हा राणोजीचां शिर घेऊन 
आला, तेव्हा बाजीबानां त्याला शवचारलां  होतां, 
 

“कोण होता तो?” 
 

“राण्या माांग - वाटेगावचा.” 
 

“कुठां सापडला?” 
 

“माळाला.” 
 

“आपली शकती माणसां दगावली?” 
 

“चार हातां शन दोन माळाला.” 
 

“सहा? मग जबरा होता, तर!” 
 

“म्या त्याचां मुांडकां  मारून येिीला टाांगलां .” 
 



“िाब्बास!” असां म्हणून बाजीबा उडी मारून बाहेर पडला होता. त्याला चेव आला होता. तो 
ओरडत होता, 
 

“आपली जोगणी गेली नाही. बाहेर या!” 
 

तोच रघू मान्या घोडां तकाटीत आला. बाजीबाजवळ येताच त्यानां खसकन लगाम ओढून घोडां 
थाांबवलां  आशण म्हटलां , 
 

“वाटेगावची माणसां माळावर आली. लढाईची तयारी हाय त्येंची. माळाला माणूस माईना.” 
 

“शकती माणूस आहे?” 
 

“दाद न्हाय.” 
 

“आपली माणसां बाहेर काढा. हत्यारां घ्या.” बाजीबा ओरडला, “त्याांना गावात शिरू देऊ नका. 
गावाबाहेर रोखा.” 
 

एवढ्यात बापू घोड्यावर बसून धावत आला, त्यानां बाजीबाचा घोडाही बरोबर जीन घालून आणला 
होता. घोडा येताच बाजीबा झेप घेऊन वर बसला आशण उभ्या पेठेनां दौडत शनघाला : “बाहेर पडा, 
वाटेगावकराांना गावात शिरू देऊ नका, नाही तर गाव बेशचराख होईल!” 
 

शिगावकराांनी प्रसांग जाणला. म्हातारा बाजीराव पुन्हा मदैानात आलेला पाहून त्याांनाही चेव आला. 
ते बाहेर पडले. शिगावच्या गल्ल्या माणसाांनी भरल्या. कडवी, तडिदार माणसां पढुां शनघाली. काहींनी 
नाकी रोखली. जागोजाग दगडाांचे ढीग लावले. गोिणी सज्ज झाल्या. बायकाांनी घरां लढवायची तयारी 
केली आशण मावळतीच्या डोंगराआड सूयानां उडी घेतली. 
 

हळूहळू अांधारानां सृष्टी झाकली. खाचखळगे, ओढे, ओघळी, सवव काही सपाट झालां . वाटेगावचे 
लोक थाांबले. माळावर त्याांनी तळ शदला. शवष्ट्णुपांतानां सल्ला शदला, “सूयोदयापयंत िाांत राहा, रात्री परक्या 
गावात शिरणां चूक होईल. सूयोदय होताच आपण आपल्या कायाला लाग,ू तोपयंत शिगावकराांचां मत काय 
आहे, तेही अजमावता येईल. कोणीही चढाईची भाषा करू नका!” 
 

हे ऐकून लोक िाांत झाले. त्याांनी सूयोदयापयंत िाांत राहण्याचां ठरवलां . त्याचबरोबर त्याांचा रागही 
हळूहळू मावळत गेला. भडकलेली डोकी जरा िाांत झाली. राणोजी आशण त्याचा गबऱ्या याांची ती दोन पे्रतां 
पाहून जो त्वषे चढला होता, तो लुप्त झाला आशण शवचाराांना पाय िुटले; पण अन्यायाची चीड शन 
लढण्याची धमक कायम होती. ‘राणोजीचां शिर नेऊ लकवा आपलां  शिर देऊ,’ अिी भाषा कैक बोलत बसले. 
‘जर आपण पन्नास शिरां घेऊ, तरच रामूिाांची अवलाद’ असां भरैू म्हणत होता. ज्या माांग जमातीबद्दल 
कोणीही कधीही शवचार केला नव्हता, त्या शनवडुांगात काय वास करतां, कोण जन्मतां, कोण मरतां, हा 
कोणाचा मुलगा, हा कोणाचा नातू, याची कोणी कधी कल्पनाही केली नव्हती, त्या जमातीतील एका 
माणसानां गावासाठी – गावाच्या जते्रसाठी – स्वतःचा प्राण देताच ितकानुितकाचां अांतर सांपुष्टात आलां . 



अगदी घरातल्या माणसासाठी जसां शचकाटीनां झटावां, तसां वाटेगाव झटू लागलां . प्रत्येक माणसू हळहळला, 
शचडला. 
 

– आशण आता तर नवाच प्रश्न शनमाण झाला होता. सारा गावच शिगावला राणोजीचां शिर 
आणायला गेला होता. शतथां काय होणार? जर लढाई झाली, तर कोण मरणार आशण कोण जगणार? या 
एकाच शवचारानां गावात जे उरले होते, ते व बायकापोरां शवचार करीत होती. सवांचे डोळे शिगावकडे लागले 
होते. 
 

शिगावची सहा माणसां कामी आली होती, कैक जखमी झाली होती. 
 

परांतु इांग्रजी सत्ता िाांत होती. पाहात होती. ती काहीही करू िकत नव्हती. 
 

कारण कोणत्याही धार्षमक बाबीत आम्ही ढवळाढवळ करणार नाही, असा राणीचा जाहीरनामा 
होता. त्या वचनाला ती बाांधली गेली होती. जोगणी ही धार्षमक बाब आहे, असां म्हणनू सरकार स्वस्थ होतां. 
शिवाय हे लोक आपासात लढून मरत होते, हाही काही थोडाथोडका िायदा नव्हता त्याांचा. 
 

शिगाव आशण वाटेगाव या दोन्ही गावचे लोक ओढ्याच्या काठावर समोरासमोर बसले होते. ते 
सूयोदयाची वाट पाहत होते. त्याांची हत्यारां शवश्राांती घेत होती. रात्र मी म्हणत होती, पावसाचे ढग 
आकािात गडगडत होते. अक्राळशवक्राळ आकृत्या करून लोंबकळत होते. मध्येच चाांदण्या लखलखत 
होत्या. तेवढ्याच त्या प्रकािात माळावरची हत्यारां शजभल्या चाटीत होती. 
 

शनःिब्द िाांतता पसरली. शनदे्रनां डोळयावर झापडी घातल्या. सवांच्या िरीरात शिशथलता शनमाण 
झाली. कुणी बसल्या जागी पाय लाांबवले. काही देह आडव ेझाले. िाांत, अगदी िाांत वातावरण शनमाण 
झालां . इतक्यात एक खणखणीत आरोळी घुमत उठली : 
 

“ऐका, हो, वाटेगावकर मांडळी ऽऽ” 
 

तो बाजीबाचा आवाज सवांनी ओळखला. शवष्ट्णुपांतानां उलट आरोळी शदली, 
 

“... काय म्हणणां आहे?” 
 

सवव लोक खडबडून उठले. हत्यारां सज्ज झाली. 
 

“आमचां म्हणणां असां, की तुम्ही गुमान परत जा.” 
 

“ते काय म्हणून? आमच्या हद्दीत शिरून आमचा माणूस तुम्ही मारला आहे!” 
 

“याला पुरावा काय?” असां म्हणत बाजीबा पुढां पुढां येऊ लागला. 
 



त्याबरोबर एल्गार झाला. 
 

“खबरदार – पुढां येऊ नका!” भरैू खेकसला. 
 

“न्हाय; परांतु आम्ही तुमच्या हद्दीत शिरलो, असां कोण म्हणतां?” बाजीबानां प्रश्न केला. 
 

“हातच्या काकणाला आरसा किाला?” िांकरराव पाटील खेकसला आशण बाजीबा म्हणाला, 
“मग सकाळ चौकिी करू. जर तुमचां म्हणणां खरां ठरलां ; तर शिर परत करू. ठरलां?” 
 

“ठरलां  ऽ ठरलां  ऽ ठरलां  ऽऽ” सवांचा एकच आवाज उठला. 
 

सकाळ उजाडली. दोन्हीकडचे पाच पांच नेमले गेले आशण चौकिीला सुरुवात झाली. बाजीबा, 
शवष्ट्णुपांत, िांकराव ही मांडळी पुन्हा वाटेगावला गेली. त्याांनी पे्रतां पडलेली जागा पाशहली. आसपासची जागा 
पाहूनच राणोजी आपल्या हद्दीत दूरवर गेला होता. पण बापू खोतानां आगळीक करून पुढां जाऊन त्याचां शिर 
मारून शरवाज मोडला, असां सवांचां मत झालां . वाटेगावचा शवजय झाला. 
 

बाजीबानां परत शिगावला जाऊन राणोजीचां शिर परत केलां . शिर हाती येताच वाटेगावकराांना 
आनांद झाला. त्याांनी परत जाऊन राणोजीच्या पे्रताला अग्नी शदला. त्याच्या िजेारीच घोड्यालाही माती 
शदली. तो वाटेगावचा प्रचांड शवजय होता. दुःख आशण आनांद या दोन्ही भावनाांनी गाव एका वगेळयाच 
भावनेनां धुांद झाला. कधी नव्हतां, ते आता गावात घडणार होतां. आजपासून बरोबर बारा मशहन्याांनी गावात 
जत्रा भरणार होती आशण चांद्र-सूयव असेपयंत भरणार होती. एका राणोजीच्या आत्मसमपवणानां गावात एक 
जुना शरवाज, नवा शनयम सुरू होणार होता. म्हणून सवव लोक राणोजीचां कौतुक करीत शन हळहळत. ते 
राणोजीचे गुण गात आनांदात नाचत होते आशण रडतही होते. 
 

माांगवाड्यात मनां भईुसपाट झाली होती. दौलती, राहीबाई, राधा, िशकरा, साधू याांच्या डोळयाांपढुां 
अांधार झाला होता. आकाि त्याांच्या डोकीवर कोसळलां  होतां. त्याांची भावकी आक्रोि करीत होती, कारण 
त्याांचा आघाडीचा मोहरा पडला होता. दौलतीचां जहाज िुटलां  होतां. आता तो उरलेल्या आयुष्ट्यात नुसता 
भरकटत राहणार होता लकवा बुडून मरणार होता. 
 

गावकऱ्याांनी माांगवाड्यात येऊन दौलतीसह सवांना धीर शदला; चार दमाच्या गोष्टी साांशगतल्या. 
‘सवव शमळून आता राणोजीच्या दोन पोराांना जगव ू या, जपू या; त्यानां वाटेगावावर अनांत उपकार केले 
आहेत, त्याची िेड करू या. गाव माांगाांना अांतर देणार नाही!’ 
 

शतसऱ्या शदविी स्वतः शवष्ट्णपुांत माांगवाड्यात आले. लिदेिाही जोडा, धोतराचा पायघोळ, डोकीला 
जरीचा रुमाल, करारी पण देखणा चेहरा, पाणीदार डोळे, नोकदार नाक, दाट भवुया, पल्लेदार काळया 
शमश्या, असा तो कुलकणी पूवी कधीच माांगवाड्यात आला नव्हता. इांग्रज अशधकारी ज्याला खडी ताजीम 
देत, तो राजासारखा माणूस आलेला पाहून सवव माांग दौलतीच्या दारात जमले. दौलतीनां पळत जाऊन 
पटकूर आणून पसरलां . 
 



“धनी, का तसदी घेतली?” 
 

“शिर देण्याइतकी ही तसदी नाही, दौलूनाना.” हे पांताांचे िब्द ऐकून दौलती लहान मुलासारखा 
डोळे पुसू लागला. त्याला पाहून पांताांचां ऊर भरून आलां . 
 

“नाना, रडायचां नाही. हा राणोजी शजवांत आहे, असां समजून चला.” 
 

“ह्ा पटकुरावर त्यो बसत व्हता.” 
 

“मी त्यावर बसतो-” पांत त्या पटकुरावर बसत म्हणाले आशण सवांना आियाचा धक्काच बसला. 
“त्याची दोन पोरां जगलीच पाशहजेत” पांत शनधारवाणीनां म्हणाले. 
 

पांताांचे ते आपुलकीचे िब्द ऐकून आशण त्याांच्या डोळयाांचां पाणी पाहून दौलतीला धीर आला. त्याचे 
आसू आटले. अनांत अश्रूत ते गडप झाले. 
 

िांकरराव पाटीलही येऊन दौलतीला पांताांप्रमाणेच साांगून गेले. मग मात्र त्याचां काळीज िुगलां . 
 

राधाचां कपाळ िटिटीत झालां . केवळ िशकरा, साधूकशरताच जगायचां, असां म्हणून ती शजवांत 
राशहली. राहीबाई या वयात एकुलत्या एका मुलाच्या मृत्यूचा आघात किी सहन करू िकली, याचां 
गावाला कोडां पडलां . शतला एकाच भावनेनां जीवदान शदलां  – आशण ती म्हणजे सूड! 
 

िशकरा मात्र उदास झाला. आपला बाप आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागला. 
 

‘मारू दे मुांडकां . ये वाटी शहस्कून!’ हे बापानां ऐकलां , असां त्याला वाटत होतां. आता बाप शदसणार 
नाही, खाऊ आणणार नाही, माांडीवर घेणार नाही! आशण तो आपला गबऱ्या खेकाळणार नाही! 
 

िशकरा गबऱ्याचां दावां घेऊन आसवां ढाळीत होता. साधू मात्र राधाला सारखा रडवीत होता. तो 
बापाला शवसरत नव्हता. 
 

राणोजीचां शिर देऊन बाजीबा घरी गेला, तेव्हा बापू खोत लालेलाल झाला. त्याच्या हातापायाांची 
आग झाली. तो बापावर ओरडला, 
 

“तुम्हाला अवदसा आठवली शन तुम्ही शिर परत करून माझा अपमान केला! गावाचा अपमान 
केला!” 
 

“तू गैर वागलास!” बाजीबा खेकसला. “मूखासारखा त्याांच्या हद्दीत शिरलास आशण त्या राणोजीचां 
शिर घेऊन आलास! लाज वाटत नाही पुन्हा बोलाय?” 
 

“कोण म्हणतो मी गैर वागलो?” 



 
“मी म्हणतो. ती जागा साांगते. शतथां मेलेला गज्या साांगतो. शबनडोक! लेका येताना सांगांच्या 

माणसाचां मढांदेखील तुला घेऊन येता आलां  नाही. तू जगावांस का? मोठा बहादूर होतास, तर त्याला 
आपल्या हद्दीतून पार काां होऊ शदलास? बोल?” 
 

“खोटां आहे. मी त्याला माझ्या हद्दीत गाठलां .” 
 

“बोलू नको. तू एकटा असतास, तर तुझां मुांडकां  त्यानां कापून पुढां नेलां  असतां; पण–” 
 

“पण मी त्याचांच कापलां . ते तुम्ही परत केलां !” 
 

“तेच बरोबर केलां . मी ती जोगणी आणली होती, त्या वळेी जर त्या लोकाांनी या गावात शिरून माझां 
शिर मारलां  असतां, तर? पण तसां झालां  नाही. कारण एक शरवाज आहे शन होता. तो त्याांनी पाळला; पण तू 
पाळला नाहीस, म्हणून मी ते परत केलां , आशण ते चाांगलां  झालां !” 
 

“काही चाांगलां  केलां  नाही! लोक ि.े..” 
 

“बाप्या!” बाजीबानां बापूच्या खाडकन तोंडात भडकवली. त्याचे हातपाय थरथर कापू लागले. तो 
बेभान होऊन म्हणाला, “एवढी ईष्ट्या असेल आशण तू जर माझ्या वांिाचा असिील, तर ती जोगणी माझ्या 
हयातीत परत आणिील. जा!” 
 

शिगावकराांची मनां आपोआप पोळून शनघाली होती. आता पुढां त्याांच्या गावात िक्त जोगाच 
शनघणार होता. रांडका जोगा शमरवत जाणार, जोगणी वाटेगावात शनघणार, ही कल्पनाच त्याांना सहन होत 
नव्हती. आपल्या गावाचां वैभवच गेलां , असां त्याांना वाटत होतां. आता आपली जत्रा मोडली. 
 

– आशण तसांच झालां . गावोगाव वाता पसरली. शिगावची जोगणी वाटेगावला गेली. आता 
वाटेगावला जोगण्या भरणार. आता शिगावला काय आहे? शतथां एक रांडका जोगा शिरणार. त्याला काय 
पाहायचा? खरा मदव माणूस तो राणोजी! त्यानां एकट्यानां शिगाव लोळवला शन जोगणी पळवनू नेली. 
 

ज्याांनी प्रत्यक्ष राणोजीची ती तडि पाशहली होती, ते सवव आपापल्या गावी राणोजीचे पोवाडे गाऊ 
लागले. त्या खोऱ्यात वाटेगावच्या माांगाांचा मोठा बोलबाला झाला. हे जोगणी प्रकरण भलतांच गाजलां . 
 

पावसानां आखडलेले पाय पसरले. आकािातून मुसळधार पाऊस वषूव लागला. शवजेचा 
लखलखाट शन मेघाांचा गडगडाट यानां सृष्टी हादरली. शबयाांचे कण मातीत रुजले आशण लहान अांकुर वर 
आले. हळूहळू काळी वावरां शहरव्या िालीत गेली. एक न्यारी सृष्टी अवतरली. नवा सुगांध दरवळू लागला. 
एक नवी ऊब दुशनयेला आली. माणसाांच्या आिा नजरेच्या आटोक्यात आल्या. पाऊस गेला आशण सुगी 
आली. पावसाच्या तडाख्यातून मुक्त झालेलां  ऊन नवां नवां भासू लागलां . दमट जमीन उसासे घेऊ लागली, 
आकाि शनरभ्र झालां . शनळया आसमानात चपळ पाखरां शभरणीस लागली. शिवारात सुगीची हातघाई सुरू 
झाली. दौलती रानात शिरू लागला. काढणी, मोडणी, खळी धुांडाळू लागला. त्याला पाहून राणोजीची 



आठवण होऊन गावकरी त्याच्यापुढे कणसाांची रास लोटू लागले. गावानां हात सैल सोडल्यानां दौलतीचां 
घर भरू लागलां . राही दोन िळेया घेऊन शनवडुांगात शिरू लागली. िशकरा, साधू याांना दूध शमळावां, म्हणून 
ती खटपट करीत होती. ती पोरांही आजीला मदत करीत होती. दौलती पांढरीला जाऊन आला. 
गबऱ्यासाठी िशकरा रडतो, म्हणून येताना एक पाांढरां िुभ्र लिगरू आणलां  होतां. त्याला िशकरा एक एक मूठ 
गवत आणून घालीत होता. नवा गबऱ्या अजून खेकाळत नव्हता. पोराांनी त्या नव्या लिगराचां नावही गबऱ्याच 
ठेवलां . 
 

राधा आयाबायाांतून लोकाांच्या मोडणीला जात होती. शदवसभर कामात गुांतल्यानां शतला उरातील 
कळीचा शवसर पडत होता, म्हणून ती सारखां काही ना काही काम करीत होती. कुां कवाशिवाय सारां आयुष्ट्य 
कां ठण्याची भयांकर जबाबदारी शतच्या शिरावर पडली होती. 
 

रोजच्याप्रमाणां ती रानात शनघाली होती. बरोबरीच्या बाया पुढां गेल्या होत्या. पोरां राहीबरोबर 
माळाला गेली होती. दौलती शिवारात गेला होता आशण राधा डोक्यावर पाटी घेऊन चौघुल्याच्या ितेाकडे 
लगबगीनां शनघाली होती. मागांपुढां कोण नव्हतां. आता ती दोन पोरां आशण स्वतःचा देह याची काळजी घेत 
होती. कारण अजून शतच्या देहातली तरुणपणाची ताण नमली नव्हती. 
 

पुढां एक गाडी आली. ती कोणाची असेल बरां, असा एक शवचार शतच्या डोकीत येऊन गेला. गाडी 
ओढ्यातून वर येऊन गाडीमागानां गावाकडे येऊ लागली. धुांद बैल डुलत येत होते. राधा बाजूनां चपापून पुढां 
जात होती. गाडी जवळ आली. आशण ती चमकली. – गाडी पाटलाची. 
 

एकदम कासरां ओढून पाटील म्हणाला, “राधा, कुठां?” 
 

“मोडणीला.” 
 

“कुणाच्या?” 
 

“चौघुल्याच्या.” 
 

“चल मागां–” असां म्हणून त्यानां बैलाांना चमकावलां  आशण गाडी चालू लागली. राधा आपोआप 
गाडीमागून परत शनघाली. लचचेखाली येईपयंत िांकररावानां एकदाही मागां वळून बशघतलां  नाही. लचचेखाली 
गाडी करकरली शन थाांबली. राधाही गपकन उभी रशहली. ती नुसती पाहतच राशहली. पाटील म्हणाला, 
“दौलती आहे का घरात?” 
 

लिगरू रानात नेण्यासाठी परत आलेला दौलती पुढां आला. पाटील, राधा याांना पाहून तो एकदम 
तरातरा पुढां येऊन म्हणाला, 
 

“मी आताच सोनाटकीतनां परत आलो लिगरू न्यायला.” 
 



“ठीक. दौलती, पण हे बरां नाही –” पाटील गांभीर चेहरा करून म्हणाला, “राधा मजुरी करीत 
आहे, हे जर कळालां , तर तो राणोजी परत खाली येऊन माझां शिर मारील. शहला रोजगाराला कधीच पाठव ू
नको. तुला दाणे हवते - हे घे.” असां म्हणून पाटील गाडीतील दाण्याांची पोती खाली लोटू लागला. 
 

“एक, दोन, तीन – ही सारी गाडी इथां शरकामी करतो की काय, असां वाटुन दौलती म्हणाला, 
“गावकर, पुरां पुरां” 
 

“पुरां?” तर ऐक. राधाला कष्ट देऊ नको. शतच्या कुां कवानां डोंगराएवढां कष्ट भोगलां  – आशण ते 
माझ्याच िब्दावर भोगलां . मी पाटील! मी आपल्या गावच्या जते्रत शमरवावां, इथां या पाांढरीत जत्रा भरावी, 
गावावर उपकार करावा, म्हणून तो दोन पोरां आशण ही राधा मागां टाकून गेला. त्याच्या त्या उपकाराची िेड 
जर अिी झाली, तर आम्ही सारे नरकात जाऊ. जे पेरावां ते उगवतां!’ 
 

“पाटील, असां कसां म्हणता?” 
 

“बरोबर म्हणत आहे मी. दाण्याची पोती देणां आशण शिर कापून देणां याची बरोबरी करता येणार 
नाही. दाणां ितेात शपकतात - शिरां शपकत नाही, दौलती! खोतािी झटून झगडत ज्यानां प्राण शदला, त्याची 
ही अब्र ूआहे. ही जगाच्या मोलाची आहे. माझां इमान शतच्या पासांगालाही पुरणार नाही.” 
 

“म्हणूनच मी जगलो!” दौलती भरल्या डोळयाांनी पाहत थरथरत्या ओठाांना थाांबवीत म्हणाला, 
“नाही तर मी मेलो असतो. पण तुमच्या-पांताांच्या बोलानां मला तारलां . आजपासनां राधाला मी कुठां 
पाठवनार न्हाय!” 
 

“एवढांच कर.” असां म्हणून पाटलानां समोर पाशहलां  शन बैल चालू लागले. राधा घरात गेली. शतनां 
उिीर आवरलेला हुांदका बाहेर पडला. 
 

दौलतीनां दोन माणसां बोलावनू पोती घरात नेली. लिगराचां दावां सोडून तो शनघाला. तोच िशकरा 
शहरव्या गवताची पेंडी घेऊन आला. दौलती घोडां घेऊन शनघालेला पाहून तो दरडावनू म्हणाला, “ये 
म्हाताऱ्या, कुठां नेतोस त्येला?” 
 

“रानात चरायला - का?” 
 

“नकां , घरातच बरां हाय त्ये.” 
 

“अरां, पर का? चाराय का नकां ?” 
 

“नकां . त्यो गबऱ्या आबानां शिगावला नेऊन मारला आशन तू ह्ा गबऱ्याला रानात येऊन मारिील. 
काय नेम तुझा!” 
 



हे ऐकून दौलती गालात हसला. हसऱ्या नजरेनां पाहत तो म्हणाला, “खरां हाय तुझां. साांभाळ 
आपला गबऱ्या. मी जातो रानात.” असां म्हणून तो गेला. 
 

राधानां िशकराला हाक मारली आशण शवचारलां , “आज्याबरां का भाांडलास?” 
 

“त्यो गबऱ्याला रानात नेत व्हता.” 
 

“म्हणून काय झालां? काय शबघडलां?” 
 

“आगां, म्या थट्टा केली त्येची.” 
 

“म्हाताऱ्या माणसाची थट्टा करू नये.” असां म्हणून ती हासली आशण पटकन त्याला शतनां कडेवर 
घेतलां . तो दहा वषांचा काांडेसूध उांच िशकरा आपल्या आईच्या काखेत बसला, तेव्हा त्याला गगन शगड्डां 
वाटलां ; परांतु लगेच त्याला बापाची आठवण झाली. 
 

“आई!” 
 

“काय?” 
 

“आबाला खोतानां मारलां?” 
 

“हो – मारलां .” 
 

“आपल्या गबऱ्या मोठा झाला, की मी खोताला मारीन.” 
 

“तवर त्यो म्हातारा होईल.” शतनां त्याला घरात नेलां  आशण साधू आला. साधू अांगानां गुबगुबीत 
असून त्याचे गालही गुबगुबीत होते. तो कमी बोले. 
 
 

दुपार झाली. भाकरी खाऊन िशकरा व साधू घराबाहेर पडले. राधा कामात गुांतली. 
 

सूयव डोकीवर आला. सावल्या पायात घोटाळू लागल्या. शहरवां शिवार उन्हाच्या मुलाम्यानां 
सोन्यासारखां शदसू लागलां . ते सोनेरी खोरां मनाला भरुळ घालू लागलां . लचचेखाली िशकरा शन साधू याांनी 
खेळ माांडला. िशकरा म्हणाला, 
 

“आपून कुरघोडी खेळू या.” 
 



“खेळू या.” साधूनां मुांडीनां होकार दिवशवला. िशकरा लचचेच्या बुडख्याआड गेला आशण दोन मुठी 
झाकून पुन्हा परत आला. एकीत िळेीची लें डी शन दुसरीत लचचोका होता. त्या दोन मुठी साधूपुढे धरून तो 
म्हणाला, 
 

“लें डी, का लचचुका?” 
 

“लचचुका.” साधूनां िशकराची डावी मूठ धरली शन त्यानां ती पटकन उघडली आशण तो आनांदून 
ओरडला, “लें डी; हा बघ लचचूका.” असां म्हणून त्यानां उजवी मूठ उघडून लचचोका दाखवला. साधूवर डाव 
आला. तो वाकला. िशकरा त्याच्या पाठीवर बसला. कुरघोडीचा खेळ सुरू झाला. 
 

“आर घोडी - पार घोडी, तुणतुण्याची तार तोडी, सायबाच्या बांगल्यात शकती आांडी? बोल!” असां 
म्हणून िशकरानां साधूच्या पाठीवर बसून आपल्या उजव्या हाताची तीन बोटां सरळ धरली आशण साधू खाली 
वाकून शतरपडत िशकराचा भार आवरत म्हणाला, “पाच-पाच!” 
 

िशकरानां खाली उतरून त्याला ती तीन बोटां दाखवली. पुन्हा साधू वाकला आशण िशकरा चटकन 
त्याच्या पाठीवर बसून म्हणाला, “आर घोडी - पार घोडी, तुणतुण्याची तार तोडी, सायबाच्या बांगल्यात 
शकती आांडी? बोल!” या खेपेला त्यानां एकच बोट धरलां  होतां आशण साधू ओरडला, “तीन ऽ तीन ऽ तीन.” 
 

िशकरानां खाली येऊन त्याला एक बोट दाखवलां . ते पाहून साधू शहरमुसला, शन पुन्हा वाकला. 
 

पुष्ट्कळ उिीर त्याांचा खेळ चालला होता. साधूवरचा डाव िशकरावर येत नव्हता. साधू घामानां 
शभजला होता. त्याची कां बर दुखायला लागली होती. तो खेळ टाकून पळून जायच्या शवचारात होता; पण 
िशकरा त्याला सोडीतच नव्हता. साहेबाच्या बांगल्यावरची अांडी साधूला ओळखता येत नव्हती आशण 
िशकरा पुन्हा पुन्हा त्याच्या पाठीवर उड्या मारून बसत होता. साधू रडकुां डीस आला आशण राधा बाहेर 
आली. िशकरा साधूच्या पाठीवर बसला होता. साधू शतरपडत त्याला आवरीत होता. िशकरा अांडी साांगत 
होता. हे सारां पाहून शतला राग आला. 
 

“आर घोडी - पार घोडी, तुणतुण्याची तार तोडी, साहेबाच्या बांगल्यात शकती आांडी? बोल!” 
िशकरानां चार बोटां धरली आशण मेटाकुटीला आलेला साधू म्हणाला, “सात ऽ सात ऽऽ” 
 

राधा पुढां येऊन रागात म्हणाली, “िशकरा, त्येला बोटां शकती, ह् े कळांना, तो सायबाच्या 
बांगल्यातली आांडी रां किी साांगणार?” शदवसभर त्याच्या पाठीवर बसून तू का त्याला मारनार? बघ की त्यो 
घामानां उपळून शनघाला.” 
 

“मग माझ्यावर डाव आल्यावर मी शनघालो असतो, म्हांजी?” 
 

“त्ये का? तू िहाना हाईस. त्येला कळत न्हाय.” 
 

“आशन माझ्या पाठीवर बसला, तवा?” 



 
“मग काय झालां ? तू तरी साांगिील का शकती आांडी?” 

 
“हो – हो. साांगीन!” 

 
“मग साांग तर. वाक!” राधा इरेला पडली. 

 
“ह् ेबघ वाकतो.” तोही ईष्ट्येला पेटला. 

 
“बस रां साधू त्येच्या पाठीवर. बघ ूकसा साांगतोय, त्ये!” राधा म्हणाली. 

 
िशकरा खाली उतरून वाकला आशण साधू त्याच्या पाठीवर बसला. मग तोही म्हणाला, “आल 

घोडी ऽ पाल घोडी ऽऽ तुनतुन्याची ताल तोडी ऽ सायबाच्या बांगल्यात शकती आांडी? बोल!” असां म्हणून 
त्यानां बोटां उांच धरली, तेव्हा िशकराची नजर भईुवर होती. साधूच्या हाताची सावली त्याच्या पुढ्यात पडली 
होती. त्यानां शकती बोटां धरली आहेत, हे िशकराला शदसत होतां. तो पटकन म्हणाला, “दोन ऽ दोन ऽऽ! 
उतर खाली.” 
 

राधाला नवल वाटलां . शतनां साधूला ओढून पोटािी धरलां . ती म्हणाली, “नको, रे बाबा असला 
खेळ. तू मोठा धोरणी हाईस.” 
 

“मग माझा डाव दे की!” 
 

“न्हाय डाव आता.” 
 

“न्हाय – माझा डाव शदलाच पायजी!” 
 

“नकां  – त्यो रडकुां डीला आलाय.” 
 

“न्हायां. माझा डाव!” िशकरा सांतापला. त्याचे डोळे भरून आले. आई आपल्यावर अन्याय करून 
साधूला वाचवीत आहे, याची त्याला चीड आली. तो पाय आपटून म्हणाला. “आई ऽऽ, माझा डाव!” 
 

ती गरवकन शिरली. िशकरा रडत होता. साधूला खाली ठेवनू ती मटकन खाली बसली शन 
िशकराला पाठीवर घेऊन म्हणाली, “मी तुझा डाव देते. बस.” ती तिीच त्याला घेऊन घराकडे गेली. 
 
 

सूयव आपल्या दारात जाऊन उभा होता. पशिमेला सातदऱ्याांच्या डोंगरावर शकरणाांचा झगमगाट 
झाला होता. सूयाच्या खाली तपशकरी रांगाचा एक प्रचांड ढग पसरला होता. त्या ढगात गाशलच्यावर 
बसल्यागत सूयव शदसत होता. डोंगरातील कीरव झाडीनां शिरण्यासाठी अांग आवळून घेतलां  होतां. 
 



शदवसभर शिवारात गेलेली माणसां परतत होती. गुरां हांबरत येत होती. बैल शडरक्या िोडीत पाांदीनां 
चालले होते. गावचे कष्टच जण ूिळाला आले होते. 
 

राधा चुलीपुढां स्वयांपाकात गुांतली. साधू काटक्या मोडून चुलीला घालू लागला. रुसका चेहरा 
करून िशकरा कोपऱ्यात पाहत होता. राहीबाई शन िरेडां आली होती. राधा साधूिी बोलत होता, “तू 
आपल्या आजोबासारखा हाईस. आन् ह्ो िशकरा आपल्या वडलावानी हाय. आजोबा म्हनत, ‘आम्ही 
तलवार घेऊन, भीक मागून जमात जगवली.’ ते ऐकून तुझां वडील हासत. खरां म्हांजी त्येंना रागच येई, पण 
हासून दाखवीत.” 
 

“आमच्या आबाला शिव्या देऊ नकां !” िशकरा रडक्या आवाजात गुरगुरला, आशण राधा हसली. ती 
काही तरी बोलणार, तोच राहीबाई म्हणाली, “िशकरा! ती का शिव्या देतीया! शकती आगस्ताळा तू?” 
 

“आमच्या आबाचां नाव का काढतीय?” 
 

“मग काय झालां ? सारखी धुसिूस करू नये.” असां म्हणून तीच राधाला म्हणाली, “बाई, तू बी 
त्याला शचडव ूनकां . खोडीला औषध नसतां.” 
 

राधा हसली. शतनां िशकराला जवळ घेतलां , “मी थट्टा केली तुझी.” 
 

तो हळूच शतच्या शमठीतून शनघाला आशण दारात गेला. पुन्हा ती स्वयांपाकात दांग झाली. एवढ्यात 
दौलती आला. चूळ भरून त्यानां पाय सरळ केले आशण शवचारलां , “िशकरा कुठांय?” 
 

“भाईर गेला मगा.” राही उत्तरली. दौलती घरातून हाका मारू लागला; पण िशकरा आला नाही. 
मग घाबऱ्या स्वरात दौलती म्हणाला, “आगां, प्वार कुठां शदसांना की.” 
 

हे ऐकून राधाच्या उरात धस्स झालां . शतनां दारात येऊन चौिेर पाहत हाक मारली : “िशक ऽ ऽ रा 
ऽ ऽ ह ऽ ऽ” 
 

ती दीघव हाक दूर दूर गेली आशण िाांत झाली; पण उत्तर आलां  नाही. मग शतच्या हृदयात 
कालवाकालव झाली. शतनां चटकन पशिमेकडां पाशहलां . सूयव शनम्माच उरला होता. आता अांधार पडणार, 
मग मी िशकराला कुठां िोधू, या शवचारात ती वडेी झाली. हुांदका कां ठात येऊन टकरा घेऊ लागली. 
 

दौलती, राही शनवडुांगात धावपळ करू लागली. आळीतील माणसां गोळा झाली. काही शदसेल त्या 
वाटेनां पळत सुटली. बळी, मुरा, इिा, शकिा हे िशकराचे जोडीदार सैरावैरा झाले. शनवडुांगाचे डवांगे धुांडाळू 
लागले. राधा मेख रोवल्याप्रमाणे दारात उभी राशहला. साधू रडू लागला. सावल्याांची शचत्रां अांधार पुसू 
लागली. सवांचां धाबां दणाणलां . 
 

“हाय! आरां, बघा शदसतोय का न्हाय? आांधार पडायच्या आत बघा.” बशहरू माांग ओरडला, “म्होरां 
व्हा शन ती हीर बघा.” 



 
शवशहरीचां नाव ऐकताच राधानां हांबरडा िोडला. शतला ती कल्पनाच शवषारी वाटली आशण बळी 

एकदम चरकला, “आगा, हाय!” 
 

“कुठां हाय?” 
 

“हे बघा. लचचांच्या िेंड्याला जाऊन बसलाय.” 
 

मग एकदम ओरड झाली : “हाय. या, या –” 
 

सवव लोक लचचेखाली जमून वर पाहू लागले. िशकरा पार िेंड्याला जाऊन खुिाल बसून खालचा 
तो सवव प्रकार पाहत होता आशण एका पायाला झोके देत होता. राधा रडत वर पाहू लागली. दौलती 
नरमाईच्या स्वरात म्हणाला, 
 

“आरां, चोरा! मारलां  व्हतसां आमास्नी.” 
 

िशकरानां खाली पाशहलांही नाही. मग राहीबाई म्हणाली, 
 

“ये खाली – रात व्हतीया.” 
 

सववच लोक आग्रह करू लागले, “िशकरा, खाली ये. अांधार होतोय.” 
 

पण िशकरा हूां की चूां न करता तसाच बसून होता. मग बशहरू म्हणाला, 
 

“पोराांनूां, व्हा रां वर, शन आना त्येला खाली.” 
 

हे ऐकून तो एकदम ओरडला, 
 

“वर येऊ नका, न्हाय तर मी उडी मारीन!” 
 

िशकराच्या या दरडावणीनां सवांची पाचावर धारण बसली. त्याांच्या तोंडचां पाणी पळालां . राधानां 
डोकीवरचा पदर ओढून तो त्या वाटेवर पसरला – 
 

“मी पदर पसरत्ये – पाया पडते – तू खाली ये.” 
 

दौलतीनां गुडघे टेकून म्हटलां , 
 

“उडी टाकू नगां, िशकरा-बाब्या, ये-ये.” 
 



राहीबाईच्या हातापायाांना कापरां भरलां . मग तो िाांतपणे खाली आला आशण राधानां त्याच्यावर झेप 
घेतली. त्याला पोटािी धरून ती रडू लागली. सवांचा जीव सुळावरून उतरला आशण कडुसां पडलां . 
 

बशहरू म्हणाला, 
 

“त्येला काई म्हनू नका.” 
 

तरीही दौलती म्हणाला, 
 

“िशकरा, असां का? आमास्नी मारू नकां .” 
 

“आई, मला वाईट म्हनतीया.” िशकरा िुसिुसला. 
 

“ती खुळी हाय. आता तुला वाईट म्हनांल, त्येचां डोस्कां च िोडतो. मातर तू डोस्कां  शिरवनू घेऊ 
नकां .” 
 

मग कोणीच काही बोललां  नाही. प्रत्येक माणूस मग िशकरािी जपून बोलू लागला. राधाला तर 
जन्माची अद्दलच घडली. 
 
 

३ 
 
शहवाळा आला शन गेला. मग उन्हाळा आला. चैत्राचां चावरां ऊन धगधग ूलागलां . ते पोलादाच्या रसाप्रमाणां 
ओसांडू लागलां . शनळया तलम वस्त्राचा रांग आकािाला आला. चैत्रपालवीनां झाडां नटली. नव ेमुगारे लुसलुसू 
लागले. तारुण्यात शवदू्रपताही शिकी पडते, तद्वत झालां . काराट्याबोराट्याांनाही बहर आला. नव्या िण्या 
येऊन शनवडुांगाची मान अशधकच उांचावली. टचटचीत लाल बोंडां डोळयात भरू लागली. िण्याांचे काटे 
सणसण ूलागले. 
 

माांगवाड्यात मोठी धडपड सुरू झाली होती. आपापल्या दारात माांगाांनी वाख लावनू चऱ्हाटां 
वळायचां काम सूरू केलां  होतां. मोठी माणसां दारात सावलीला बसून पड सोडीत होती. लहान लहान पोरां 
चाकां  शिरवीत त्या उन्हात डोकीवर लचध्या घेऊन मागां सरत होती. ती वैतागली होती. तापलेली चक्रां  
कुईकुई आवाज काढीत होती. वाखाच्या बट्या आशण बुरकूल सववत्र उडत होता. 
 

काही आांगचुकार पोरां शनवडुांगात दडून आईबापाांना गुांगारा देऊ पाहत होती. ती मुांगसाप्रमाणे त्या 
शनवडुांगात शिरून दडत होती. दौलतीच्या लचचेखाली िशकरा आशण साधू याांनी शवटीदाांडूचा खेळ माांडला 
होता. कुरघोडीच्या खेळाला राधानां मनाई केल्यामुळे सावलीला ते शवटी कोलीत होते. दौलती चावडीवर 
गेला होता. राहीबाई िळेया घेऊन रानात गेली होती. राधाचा बसल्या जागीच डोळा लागला होता. 
 



हळूहळू चोरटी पोरां जमली. इिा, शकिा, शभवा, बळी, मुरा आले आशण डाव रांग ू लागला. तोच 
सावळा माांगाचा घम्या आला. त्यानां एक नवी खबर आणली होती. ती त्यानां पोराांत सोडली. सारी पोरां 
एकत्र आली. आतुर होऊन घम्याभोवती जमली. घम्या मध्ये बसला. 
 

हा घम्या लाांबट चेहऱ्याचा, गोरा व उांच होता. त्याचां नाकही लाांबट होतां. मान लाांब होती. त्याची 
िेंडीही तिीच होती. पण ती सदैव ताठ असे. तो बापासारखाच शबलां दर होता. घमेंडखोर सावळानां आपल्या 
लाडक्या मुलाचां नाव घमाांडी ठेवलां  होतां. आसपासच्या सवव महववाच्या बातम्या प्रथम सावळाकडे येत आशण 
मग घमाांडी त्या आळीत घरोघरी पेरी. आजही एक नवी बातमी घेऊन तो आला होता. पोरां जमली आशण 
घमाांडी गांभीरपणे म्हणाला, “राजेवाडीच्या माळावर, सरकारी बांगल्याजवळ लस्कर आलांया. बघाय चलता 
का?” 
 

“ए, लस्कर कसलां  असतां, रां?” इिानां शवचारलां . आशण घम्या म्हणाला, “गोऱ्या लोकाांचां असतां. 
दाांडगां असतां.” 
 

“पर त्ये गोरां लोक कसलां  असत्यात?” मुरानां शवचारलां . घम्या बुचकळयात पडला. 
 

िशकरा म्हणाला, “साांग की, गोरां लोक कसलां  असत्यात?” 
 

“त्ये मला ठावां नाय.” घमाांडीनां साांगून टाकलां  आशण बळी म्हणाला, “मग आपुन त्ये लवकर बघ,ू 
चल.” 
 

“राजेवाडी लाांब हाय रां.” िशकरा माळानां पूवेला पाहत म्हणाला. 
 

“आरां, अवघां तीन मलै. चला की.” घम्या चेकाळून बोलला आशण सारीच पोरां राजेवाडीला 
शनघाली. िशकरा साधूला म्हणाला, “साधू, तू येऊ नकां . पाय भाजतील. मीच बघून येतो शन तुला साांगतो.” 
 

“लौकर ये!” साधू गांभीरपणे म्हणाला. 
 

“मी लौकर येतो, पण आईला साांग ूनकां .” िशकरानां धोक्याची सूचना केली आशण पोरां गाडीवाटेनां 
धावत शनघाली. ती सात पोरां गावदरीचा ओढा ओलाांडून पुढां गेली आशण पळू लागली. आईबापाांना आपली 
आठवण होण्याआधीच लष्ट्कर बघून परत यायचां, असा शवचार करून ती पळत होती. 
 

ऊन मी म्हणत होतां. माळाची वाट िोिाट्यानां भरून शबलशबलीत झाली होती. ऊन्हानां तो िोिाटा 
तापला होता. उष्ट्ण वाऱ्याच्या लाटा माळाच्या कुसळावरून मांद गतीनां येऊन गरम धूळ डोकीवर घेत 
होत्या. त्या धुळीतून ती पोरां पळत होती. घामानां शभजली होती. धुळीचे लोट उडवीत ती राजेवाडीची िीव 
गाठीत होती. 
 

त्याांनी पशहल्या दमात राजेवाडीचा माळ गाठला आशण समोरच्या सरकारी बांगल्याच्या सभोवती तळ 
देऊन पडलेल्या गोऱ्या लष्ट्कराला ती पाहू लागली. आतुर नजरा शभरशभरू लागल्या. त्या अिाट माळावर 



सवव काही तापलां  होतां. वाटेकडेला िक्त एकच बाभळीचां झाड होतां, पण त्यालाही शवस्तार नव्हता. पाय 
होलपटलेली पोरां त्या झाडाजवळ गेली आशण एकदम थबकली. समोरच्या वाटेगावचा चांदू आत्तार आपलां  
करड्या रांगाचां घोडां दुडक्या चालीवर दामटीत येत होता. त्यानां कल्हई रांगाचा भला मोठा पटका बाांधला 
होता. त्याचां रुां द कपाळ, दाट भवुया, भोऱ्या-शपळून आकडे वळलेल्या शमश्या आशण भोरी रुां द दाढी, आखूड 
गदवन, मजबूत छाती, वर इांग्रजी जॅकेट अिा अवतारात तो कुणाचांही लक्ष वधूेन घेत असे. तो सारखी 
घोड्याला टाच मारीत होता. त्या माळाची त्याला चीड आली होती. त्याला वाटेगाव जवळ करायचां होतां. 
 

आत्ताराला ओळखून पोराांचे पाय मांदावले. त्याांनी त्याला बाजू देण्यासाठी वाट शरकामी केली; पण 
जवळ येताच चांदूनां लगाम ओढून घोडां उभां केलां . पोरांही मग उभी राशहली. आत्तारानां एक एक पोर 
शनरखायला सुरुवात केली. डोळे वटारून तो पाहू लागला. 
 

सवांच्या पुढां िशकरा होता. त्यानां अांगात गोल पैरण घातली होती. खाली लां गोट नेसला होता. 
त्याच्या रसरिीत चेहऱ्यावर घाम डबडबला होता. त्याच्या डोकीचे केस शवस्कटून डोकीतून पाणी मानेवर 
शझरपत होतां. त्याचा सावळा रांग, घारे डोळे, सरळ नाक, रुां द कपाळ आशण चेहऱ्यावरचा तरतरीत भाव 
पाहून चांदूनां बळीकडे नजर वळशवली. बळी उांचीनां शगड्डा वाटत होता. त्याचां नाकतोंड देखणां शदसत होतां. 
त्यानां पैरण घालून खाली लां गोटी लावली होती. जवळच मुरा काखेत हात धरून उभा होता. त्यानां एक 
खेंडां डोकीला गुांडाळलां  होतां. त्याच्या अांगातील जुनी पैरण िाटून शतच्या लचध्या झाल्या होत्या. तो शबचकून 
उभा होता. त्याच्या मागां तो शकडशकडीत शकिा बुजून उभा होता. त्यानां िक्त लां गोटी लावली होती. त्या 
लां गोटीचा मागचा उरलेला िवे िपेटीसारखा लोंबत होता. त्यामुळां  तो वानरीच्या शपलाप्रमाणे शदसत होता. 
बशहरू माांगाचा इिा अांगातली पैरण खाांद्यावर टाकून घेऊन पळ काढण्याच्या शवचारात होता. सावळा 
माांगाचा घम्या एका पायावर उभा होता. पाय भाजत आहेत, असां भासवण्यासाठी तो तोंड वाकडांशतकडां 
करीत होता आशण आप्पा माांगाचा शभवा आत्ताराला मनातल्या मनात शिव्या देत होता. 
 

ही सारी पोरां नीट बघून मग आपली मान उांचावनू, भवुया उांचावनू चांदू म्हणाला, “‘ए शबरमुटेकी 
िौज, शकदर भागताय, रां? दरुडा करनेकू? बोलो ना. वाचा बैठी क्या, रां?” त्यानां घम्याला पुढां बोलावीत 
शवचारलां , “तू सावळा माांग का ना, रां? मग लेका नक्कीच दरुडा पडनार, तर.” 
 

कोण काहीच उत्तर देत नव्हता. ते डोळे रोखून आत्ताराची दाढी पाहत असल्यासारखे नुसते पाहत 
होते. मग त्यानां िशकराला शवचारलां , 
 

“तू राणोजी का ना, रां?” 
 

“हां!” िशकरानां होकार शदला आशण आत्तार एकदम नरमाईनां बोलू लागला, 
 

“आरां, उन्हाच्या रनक्यात दगडाची लाही व्हतीया शन तुम्ही कुठां रां, पळताय?” 
 

“आम्ही लस्कर बघाय जातूया...” िशकरा म्हणाला आशण आत्तार पुन्हा शचडला, तो म्हणाला, 
“काय बघताय रां, लस्कर? त्याच्या वाटणीचां त्या इठूबाच्या बागेत जाऊन वानरां का न्हाय बघीत?” 
 



“आमचां पाय भाजत्यात.” िशकरा आवाज चढवनू म्हणाला. 
 

“मग मी काय करू?” आत्तार गुरकला. 
 

“आमास्नी जाऊ द्या.” 
 

“मग जा की!” आत्तारानां घोड्याचा लगाम सैल सोडून पुन्हा टाच मारली. घोडां दुडक्या चालीनां 
शनघालां .” 
 

– आशण ती पोरां िासक्यातून पाखरां सुटावी, तिी भरधाव धावत शनघाली. त्याांनी राजेवाडीची ती 
सडक गाठली. सडकेच्या दुतिा असलेल्या वडाच्या झाडाांच्या थांड सावलीत जाऊन त्याांनी दम घेतला. 
कुणी आांग टाकलां . 
 

सडकेच्या बाजूलाच तो सरकारी बांगला होता आशण त्या बांगल्याच्या सभोवती िुभ्र छावण्या पडल्या 
होत्या. आांबराईत गोरे लोक लोळत होते. मोठमोठ्या घोड्याांच्या दावणी पडल्या होत्या. जागोजाग गोरे 
गाडव बांदुकी घेऊन पहारा देत होते. त्याांचा तो शवशचत्र पोिाख, खाली गुडघ्यापयंत घागरे, लाांब हाताचे 
डगले, लालभडक रांग, बसकी नाकां , गुबगुबीत गाल, चमत्काशरक आवाज - हे सवव ती पोरां झाडाखाली 
बसून पाहू लागली. त्याांचा सारा िीण दूर झाला. ती हसू लागली. 
 

एवढ्यात शिगावचा बापू खोत घोडा उडवीत आला. त्याच्या घोड्याला पाहून लष्ट्करी घोडी 
खेकाळली; काही दुगाण्या झाडू लागली. लष्ट्करी शिपायाांनी लकशचत वळून त्याच्याकडे पाशहलां . तो 
छावणीला गेला. उिीर परत आला नाही. बड्या साहेबाला जेवणाचां आमांत्रण देण्यासाठी तो आला होता. 
 

बापू खोताला ओळखून घम्या म्हणाला, 
 

“ह्ो बघ, त्यो शिगावचा बापू खोत. ह्नेांच राणूनानाला मारलां .” 
 

त्याचे हे िब्द ऐकून िशकरा गांभीर झाला. त्याच्या कपाळावर आठ्या उभ्या राहून त्याचे डोळे स्स्थर 
झाले. तो हळू आवाजात म्हणाला, “आबाला मारलां –” त्याच्या आवाजात दुःख, चीड याांचां शमश्रण झालां  – 
“आन् आमचा गबरू बी मारला!” 
 

वडाच्या मुळीवर बसत घम्या म्हणाला, 
 

“नुसता भतुाच्या पोटचा हाय भडवीचा!” 
 

“आशन ह्ो त्या सायबाचा मतैर हाय वाटतां?” बळी म्हणाला. 
 

“मग ह् े लस्कर बी खोताच्याच जातीचां असांल.” घम्यानां िांका प्रदर्षित केली आशण शकिा 
म्हणाला, “आरां, असांल कसलां , हाईच!.....” 



 
“मग नगां आमास्नी ह् ेलस्कर. शनघ ूया!” िशकरा त्रागा करीत म्हणाला. 

 
इतक्यात खोत त्या मोठ्या सायबािी बोलत बोलत त्याांच्या शदिनेां येऊ लागला. आडदाांड घम्यानां 

शवचार केला आशण जवळच पडलेला दगड उचलून हातात घेतला. सारी पोरां भयभीत झाली. 
 
 

सात पोरां एकाएकी गडप झाल्याचां लक्षात येताच माांगवाड्यात गोंधळ माजला. जो तो पोराांना 
िोधण्यासाठी पळत सुटला. त्याांचे आईबाप रडत ओरडत धाव ूलागले. गलबला ऐकून राधा बाहेर आली. 
एकटा साधू पाहून शतनां शवचारलां , “साधू... िशकरा कुटांय?” त्यावर त्यानां िक्त ओठ उिराटा केला. तो 
काहीच बोलला नाही. राधाचांही काळीज हाललां . ती हाका मारीत शनघाली. तोच दौलती आला. पोरां गेली 
– कुठां गेली – गलका वाढला. पोराांचे आईबाप दौलतीच्या दारात जमले. सावळा माांगही हातात कुऱ्हाड 
घेऊन आला. 
 

हा सावळा मध्यम उांचीचा, सडपातळ व मजबूत होता. हेकट, रागीट आशण सापासारखा डूख 
धरणारा, म्हणून ‘डाखैल सावळा’ असां त्याला लोक म्हणत. तो शबलां दर, चोरटा, तसाच धाडसी पण होता. 
अांमलदार त्याला पाण्यात पहात आशण तो त्याांना. आसपासच्या सवव डागीळ माणसाांिी त्याची मतै्री होती. 
गुन्हेगार लोकाांत त्याला बराच मान होता. चोरी ही पोटासाठी आशण पोटापुरतीच करावी, असा त्याचा बोल 
असे. ऐट त्याला आवडत नसे. पण स्वतः मात्र तो िारच घमेंडखोरी करी. म्हणूनच त्यानां आपल्या 
लाडक्या पुत्राचां नाव घमाांडी असां ठेवलां  होतां आशण हा घरात जे जे करी, ते सारां माांगवाड्यात शिरून 
घमाांडी साांगे. घमाांडी नाहीसा झाला, तो िशकराच्या नादानां कुठां गेला असावा, असां वाटून सावळा 
िशकरावर आशण दौलतीवर शचडला. भवुया चढवनू, डोळे वटारून तो दौलतीला म्हणाला. 
 

“नाना, तुमच्या पोरानां आमची पोरां शबघडवली बघा.” 
 

हे ऐकून दौलतीही शचडला. इतक्या चढ्या आवाजात त्याला कुणीच बोलत नव्हता; पण आज 
सावळा बोलला, तेव्हा दौलती म्हणाला, “तुझां चालीचां बाळ मला ठावां हाय. त्येच्या पायाला दावां बाांधून 
लावनू टाक. आरां, मूळचाच नायटा, त्येला शबघडाय किाला पायजी?” 
 

सावळयाचां डोकां  हे उद्गार ऐकताच अशधकच शिरलां . तो तावातावानां पुढां सरसावला आशण 
मोठ्यानां म्हणाला, “असां बोलू नका. माझां पोर देवावानी हाय. माझ्या पोरानां काय चाल केली?” 
 

“मग आमच्या पोरानां तुझां पोर शबगडवलां  कसां?” दौलती म्हणाला. 
 

“हे कसां – कुटां परागांदा झालां?” 
 

“मग त्याला िशकरानां न्हेलां , हे खरां किावरनां?” 
 

“तुम्ही त्येचा लाड करता–” 



 
“आम्ही आमच्याचा लाड करतो.” दौलती भडकला. 

 
“तू तांडू नगां–” 

 
एवढ्यात कोंडी महार महारकीतून परत आला. त्यानां तो गलका ऐकून घेतला आशण तो िाांतपणे 

म्हणाला, “थाांबा. एकमेकाांवर येऊ नगा. मघािी पाच-सहा पोरां माळानां पळत गेली. त्यात घम्या साऱ्याांच्या 
पुढे उड्या मारीत व्हता.” 
 

“ऐकलां स?” दौलती खेकसला आशण सवव लोक माळानां धावत शनघाले. आपण दौलतीवर उगाच 
गुरकलो, याची लाज वाटून सावळा शहरमुसला. तो गुमान चालू लागला. पण मनातून घम्यावर सांतापला. 
 

राधाचे भरलेले डोळे िशकराला धुांडू लागले. त्या अिाट माळानां येत असलेला िशकरा शदसावा, 
आपण त्याला उचलून पोटािी धरावा, त्यानां आता उिीर करू नये- शतचां मन वडेां झालां . आईची वडेी माया, 
वडेे शवचार करू लागली. ती तुपाप्रमाणे शवतळली. शतची नजर शतच्यापढुां दूर जाऊ लागली आशण पुन्हा 
शनराि होऊन परत येऊ लागली. िशकरा लौकर शदसावा, म्हणून ती चरिडू लागली. ती एकदम थबकून 
त्या तापलेल्या धुळीत उमटलेली िशकराची पावलां  पाहू लागली. शतनां ते पाऊल ओळखलां  आशण ती एकदम 
ओरडली. 
 

“आतू ऽ ऽ, हे बघा माझ्या िशकराचां पाऊल. तो हकडांच गेलाय.” 
 

“राधा, धीर धर. िशकरा कुठां जानार न्हाई.” राहीनां शतची समजूत काढली. 
 

त्या सवांनी पशहलां  लवण ओलाांडलां . इतक्यात पुढून चांदू आत्तार आला. त्याला पाहून सवव उभे 
राशहले. आत्तारानां शवचारलां , 
 

“आरां, का धडपडताय? कुठां शनघाला?” 
 

“दुपारच्यानां पोरां कुठां गेल्याती...” दौलती म्हणाला. 
 

“कुठां जात्याती? गेल्याती लस्करी छावणीवर.” चांदू हातातील लगामािी चाळा करीत म्हणाला, 
“मला आढळली ती. आता परतली असतील.” 
 

“परतली, म्हांजी बरां झालां !” दौलती सुटकेचा शनःश्वास टाकीत म्हणाला आशण चांदू मध्येच 
म्हणाला, “मग कुटां जात्याती? दौलूनाना, तो तुझा नातू वाटतां? चाांगलां  पोर शनपजलां  बघ, बापासारखांच. 
आन् ही रडतीय, ती त्येची आई वाटतां? आ?ँ रडाय काय झालां? त्यो काय छावणीवर हल्ला कराय गेलाय? 
नाना – पोराला जपा. वाघ व्हईल, वाघ! वाघाच्या पोटी वाघ जन्मतो, कोल्हा न्हाय. आशण, ए सावळा, ते 
िेंडीवालां  रत्न तुझांच का? झ्याक हाय तुझ्यावानीच मरीआई!” हे ऐकून सारेच हसले. आत्तार पुढां गेला 
आशण सावळा शचडला. 



 
त्याांनी तो माळ ओलाांडला आशण ते राजेवाडीच्या माळावर आले. एकदम त्याांची गती मांद झाली. 

ती सात पोरां पुढां भन्नाट धावत येत होती. त्याांना पाहून सवांना आनांद झाला. चेहऱ्यावरची काळजी दूर 
झाली. मग सवांनी माळाला बैठक शदली. तांबाखूच्या चांच्या सुटल्या. 
 

पण राधा थाांबली नाही. ती तिीच धावत पुढां गेली. अगदी धावत – वाऱ्यासारखी. िशकरा वरमून 
जवळ आला. त्याला चटकन उचलून शतनां पोटािी धरला. त्याचा मुका घेऊन पदरानां त्याचा घाम पुसला. 
त्याच्या पायाांची धूळ झटकली. शतचे ओठ थरारले, “िशकरा, कुठां गेला व्हतास?” 
 

“लस्कर बघाय.” िशकरानां आईकडे न बघताच उत्तर शदलां . 
 

घम्या जवळ येताच सावळानां नारळाएवढे दोन दगड उचलले. तो डोकीचां पागोटां मागां सरकवनू 
म्हणाला, “ये लेका, तुला शजवांत मारतू.” 
 

“आरां, आरां-थाांब!” 
 

“सोडा, बशहरूदाजी. या भडवीच्याच्या आांगात सारी गोम हाय!” 
 

“आरां, पर मारून काय व्हनार!” आप्पानां खेकसून शवचारलां  आशण सावळा रडकुां डीला येऊन 
म्हणाला, “ह्चे्यापायी मी आज दौलूनानाला टाकून बोललो. मी आज ह्लेा पुरूनच टाकणार! मला सोडा 
गा–” 
 

“गप बस.” दौलती डोळे वटारून म्हणाला, “पोर शन ढोर सारखां असतां.” 
 

या दाबानां सावळा िाांत झाला. पोरां जवळ आली. राधाकाकू आपल्याला मारू देणार नाही, याची 
त्या सवांना खात्री होती. मग सारे वाटेगावाकडे शनघाले. घम्या मात्र हातधोंड्याच्या अांतरानां पाय ओढीत 
येत होता. 
 
 

अांधार पडला. घरी आल्याबरोबर राधा स्वयांपाकाला लागली. पशहली ऊनऊन भाकरी घेऊन 
िशकरा व साधू घरात येऊन खात बसले. राहीबाई सुनेला मदत करू लागली. दौलतीकडे शिपाईशगरीची 
नोकरी आली होती. तो चावडीवरून अजून आला नव्हता. 
 

सववत्र सामसूम होती. भाकरी आशण चटणी चावीत चावीत आशण नाक िुरिुरवीत “साधू हळूच 
म्हणाला, “लस्कर बशघतलांस?” 
 

“हो-बशघतलां , मदा.” 
 

“कसलां  काय त्ये?” 



 
“समदी गोरी मानसां. बांदुकी, तलवारी, घोडी –” 

 
“ती नेसत्यात काय?” 

 
“आरां, तुमानी-शन वर बुटावानी टोप्या.” 

 
“मला न्हाय न्हेलांस! टाकून गेलास.” 

 
“साधू, लई पाय भाजलां . िोड आलांत पायाला माझ्या.” 

 
“जवातवा असांच म्हनतोस. रातचां काटां – शदवसाचां िोड. मग आमास्नी –” 

 
“आता न्हाय – आता न्हाय तसां म्हननार.” 

 
“ते सायब लोक मानसावानीच हायती का?” 

 
“आरां, हो. मानसावानीच, पर माकडावानी करत्यात.” 

 
“म्हांजी? झाडावर उड्या मारत्यात?” 

 
“उड्या न्हाय रां, पर कसांच बोलत्यात.” 

 
“लकचाळत्यात?” दोघेही मोठ्यानां हसले. िशकरा म्हणाला, “शगचशमड शगचशमड, रां. आन् मग 

शततां त्यो शिगावचा खोत आला –” 
 

“आबाला मारलां , त्यो?” साधूनां मध्येच शवचारलां . 
 

“आरां, हो –” िशकराचा ‘हो’ लाांबला. 
 

त्याांचां हे बोलणां राधा व राही दोघी आतून ऐकत होत्या. खोताचां नाव ऐकून त्या दाराजवळ येऊन 
ऐकू लागल्या. िशकरा पुढां साांग ूलागला, “त्यो सायबासांगां बोलत बोलत आमच्या जवळ आला. घम्याला 
राग आला शन त्येनां दगडच उचलला. म्हनला, ‘ह्नेांच आमच्या राणूनानाला –’ पण म्याच त्येचा हात 
धरला – न्हाय तर –” 
 

“का धरलास?” साधू शचडक्या आवाजात म्हणाला, “मारू शदयाचा भडव्याला.” 
 

“आरां, पर समदां लस्कर आमच्या मागां लागलां  असतां की!” िशकरा लचतायुक्त स्वरात म्हणाला. 
 



“आरां हो, मी इसारलूच.” साधूला आपली चूक कळून आली. 
 

“समदी सायबां खोताची मतैर हायती –” िशकरा म्हणाला. 
 

“मग वांगाळ हायती. नगां आमस्नी ती.” साधू नाराजीच्या स्वरात म्हणाला, “मी आता न्हाय येनार 
ती सायबां बघाय –” 
 

“आशन मी बी न्हाय जानार –” िशकरा म्हणाला. 
 

“आई लई रडली.” साधू पुटपुटला. 
 

“तू साांशगतलांस?” 
 

“न्हाय.” 
 

“िाब्बास! असां साांग ूनये.” 
 

“का साांग ूनये?” 
 

“आई मला वाईट म्हनांल – म्हनून, रां.” 
 

“मग ती रडली का?” 
 

“मी शतचा हाय, म्हनून!” 
 

राधाला राहवनेा. ती बाहेर आली. शतनां दोघाांना माांडीवर घेतलां . हृदयाला प्रचांड भरती आली. 
डोळयातील थेंब त्या दोघाांच्या मस्तकावर शठबकले. शतनां तळहात शिरवनू िशकराचे पाय पाशहले. त्याांना 
िोड आले होते. शतचा कां ठ दाटून आला. “बाळा, मी तुला वाईट म्हननार नाही – कधीच म्हननार नाही.” 
 

नकळत आकािात रांग बदलला. पावसाळी वारा भरलेले ढग डोकीवर येऊन गगनात वावरू 
लागले. आला आला म्हणत आषाढ आला. अगदी उद्यावर येऊन ठेपला. 
 

पुन्हा राणोजीचां नाव सवांच्या शजभेवर खेळू लागलां . वाटेगावच्या जोगण्या उद्यावर आल्या. शजकडे 
शतकडे तयारी सुरू झाली. घरोघर सणाची जुळणी झाली. अमावास्येच्या शदविी वाटेगावच्या जोगण्या 
जाहीर झाल्या, तिा गावोगाव पाट्या शिरल्या. एका नामाांशकत तमािाला सुपारी शदली गेली. कुस्त्याांसाठी 
मोठी रक्कम जाहीर झाली. 
 

जोगण्याशदविी बापू खोत स्वस्थ बसणार नाही, याची कल्पना असल्यामुळे िांकरराव पाटील 
सावध होता. गावातील तरणी माणसां जमवनू त्यानां तयारी केली. जीव द्यायचा, पर जोगणी जाऊ द्यायची 



नाही, असा त्याने शनधार केला. माांगवाड्यात माांग तलवारी घासू लागले. भरैू नाईक आपली कुऱ्हाड 
साणेवर लावनू तयार झाला. 
 

– आशण अमावास्येचा शदवस उगवला. गावात त्या शदवसाबरोबर आनांदही उगवला. प्रत्येक घरात 
पोळी चरचरू लागली. झकपक कपडे करून पोरांबाळां  शमरव ू लागली. घराघरावर आनांदाचा धूर तरळू 
लागला. प-ैपाव्हणां येऊन गाव गजबजला. सकाळी न्हावी लुगडां नेसून झडपीण झाला आशण दारोदार 
शिरू लागला. प्रत्येक दारात त्याला खोबऱ्याची वाटी आशण एक पैसा शमळू लागला. पुढचां वषव सुखाचां 
जावां, म्हणून कोणीही मागां पाशहलां  नाही. त्यात तो शदवस गावच्या इशतहासात प्रथमच तसा उगवत होता. 
नवा पायांडा पडत होता. नव्यानां जत्रा भरत होती. त्या धुांदीत लहान-थोर धुांद झाले होते. िक्त एकच 
रुखरुख होती. ती म्हणजे बापू खोत दांगल करून जोगणी परत नेणार की काय? 
 

सकाळीच दौलतीच्या घरात थोडी रडारड झाली. आज एक वषव झालां . याच शदविी राणोजीला 
मरण आलां  होतां. पण घरोघर आनांद आशण आपण रडत बसणां बरोबर नाही, असां म्हणून दौलती, राही, 
राधा याांनी स्वतःला धीर शदला आशण तेही त्या आनांदात शमसळले. राणोजीच्या नैवदे्यासाठी म्हणून सांस्थान 
सरकारनां सव्वा मणाचा खचव मांजूर केला होता. त्याप्रमाणे सकाळीच राधानां डोळे पिुीत पोळया लाटल्या 
आशण एका शपतळीत नैवदे्य घेऊन दौलती, िशकरा, साधू हे त्या माळाला गेले. िशकरानां शहरव्या गवताची 
एक पेंडी गबऱ्यासाठी घेतली होती. कारण त्या गबऱ्यानां राणोजीच्या आधी प्राण शदला होता. त्याचां इमान 
तो िशकरा शवसरला नव्हता. 
 

दौलतीनां आसू शटपीत नैवदे्य दाखशवला. कां ठात आलेला हुांदका आवरला आशण तो म्हणाला, “हां, 
पोराांनू, आपल्या बापाच्या पाया पडा.” 
 

मग िशकरा, साधू याांनी डोकी जशमनीवर टेकली. शजथां राणोजी कत्तल होऊन मेला होता, त्या 
शठकाणी त्याांनी कपाळां टेकली. ‘तुझां बळ, तुझी कीती, तुझी लहमत आम्हाला येऊ दे’ असां ते दोघे म्हणाले 
नाहीत, परांतु त्या जागेची ती मदैानी माती नकळत त्याांच्या भाळी शचकटली. त्या धरणीनां जणू त्या दोघाांचां 
मळवटच भरलां . दौलतीनां पाशहलां , पण ती माती पुसून टाकण्याचां धैयव त्याला झालां  नाही. मग ते शतघे 
आजा, नातू घरी आले. राधानां त्याांची कपाळां पाशहली आशण शतला रडू कोसळलां . ती माती शतनां ओळखली. 
ती पाहत राशहली. टक लावनू पाहत राशहली. तेव्हा दौलती म्हणाला, 
 

“ती त्या जाग्याची माती हाय.” 
 

“हो. हो. म्या ओळखलीय.” 
 

“ती लावली न्हाय. लागली पाया पडताना. पेढ्याांचा पुडा कमरांत खोवनू तलवार शिरवली त्या 
मातीनां, ती त्या दोघास्नी किी इसरांल?” दौलती पुढां बोलला नाही. राहीनां गांभीर चेहरा केला. शतचे आसू 
केव्हाच सांपले होते. 
 

राधानां त्या दोघाांना घरात नेलां  आशण शवचारलां , “बापाच्या पाया पडला?” 
 



“हो – इचार बाबाला.” 
 

“काय माशगतलां  त्याांच्यापािी?” 
 

“काईच न्हाय!” िशकरा म्हणाला आशण राधा त्याच्या कपाळाकडे पाहत म्हणाली, “पण तुम्ही न 
मागता तुमच्या वडलानां तुम्हास्नी सारां देऊन टाकलां . ती माती तुमास्नी इसरत न्हाय. तुम्ही या मातीला 
इसरू नगा. त्या मातीवर खोतानां आगळीक केली – ती इसरू नका. आनी मरू नका. मोटां व्हा. बापासारखां 
मोटां व्हा. तुम्ही मोटां होईतोवर मी मरनार न्हाय.” 
 

राधा वडे्यासारखी बोलत होती. हृदयात पुष्ट्कळ शदवस तुांबलेले ते िब्द त्या वळेी बाहेर पडले, 
शतनां पदरानां तोंड पुसलां . मग िशकरा, साधू, दौलती व राही याांच्याजवळ जाऊन बसले. िशकरा दौलतीचां 
तोंड आपल्याकडे शिरवीत हळूच म्हणाला, “बाबा!” 
 

“काय?” 
 

“आई मरनार न्हाय. तू?” 
 

“मी बी मरनार न्हाय.” 
 

“आन् थोरली आई?” 
 

“शतला बी आपून मरू शदयाची न्हाय.” दौलती म्हणाला. 
 

दुपार झाली. सव्वा मणाची पांगत माांगवाड्यात उठली. ‘जोगणी शनघायची वळे झाली – लौकर 
या,’ असा पांताांचा शनरोप आला. परगावच्या पाव्हण्याांसह ढीम - हालगी लावनू वाजत माांगाांच्या तलवारी 
गावात शनघाल्या. तलवारी, कुऱ्हाडी, भाले या हत्याराांनी गल्ली भरली. पन्नास जवान कडेकोट तयारी 
करून शजवावर उदार झाले होते. बारीकमोठां ि-ेदोनि े माणसू तलवारीबरोबर चालत होतां. हालगीच्या 
शननादानां हवते जोम आणला. गाव भरल्यासारखा शदसू लागला. सनदिीर शिपाई म्हणून दौलती माांग 
गदीत खांबीर चालत होता. 
 

िांकरराव पाटील जरीचा पटका बाांधून आपल्या ताणबाज घोड्यावर बसला होता. भरदार शमश्याांना 
पीळ भरून त्यानां हातात नांगी तलवार घेतली होती. त्याच्या दाट भवुया चढल्या होत्या आशण त्याचा रुां द 
चेहरा आज उग्र झाला होता. 
 

शवष्ट्णुपांत आपल्या करड्या घोड्यावर जीन घालून बाहेर पडले होते. त्याांनी आज कां बर बाांधली 
होती. त्याांनी जोगणीच्या शमरवणुकीची स्वतःच सवव तयारी केली होती. वाटा रोखून धरण्यासाठी घोडी 
नेमली होती. सवव वाटा बरोबर रोखल्या की नाही, हे ते स्वतः घोडदौडीनां पाहत होते. आज बामणाच्या 
अांगात राणोजी माांग शिरला वाटतां, असां लोक म्हणत होते. 
 



सूयव पशिमेकडे झुकला आशण जोगणी शनघाली. एकदम सवव वाद्याांनी गजर केला. एका सुरात 
गावानां ‘हरहर महादेव’ अिी गजवना केली. जोगणी वाट चालू लागली. तरुण शदनू गुरव जोगा झाला होता 
आशण तसलाच देखणा रुां गा सुतार जोगणी झाला होता. ते दोघे तलवारीच्या छायेत शनघाले होते. गल्ल्या, 
बोळ, पडकी लभताडां माणसाांनी िुलली होती. लोकाांच्या गदीतून जोगा आशण जोगणी पुढां सरकत होती. 
भाशवक लोक श्रदे्धनां हात जोडीत होते. जोगणी पुढां येताच राणोजीचां नाव त्याांच्या ओठावर नाचत होतां. 
 

एका दगडाच्या शखळयावर राधा आशण राही या सासवासुना उभ्या होत्या. िशकरा आशण साधू 
आईचे हात धरून उभे होते. जोगणी येऊन त्याांच्या पुढून जाणार होती. जवळून शदसावी, म्हणून राधा उिीर 
शतथां उभी होती. मनात अनांत शवचाराांचे तरांग उठले होते. – बारा मशहन्याांपूवी एक जीव कायमचा गेला; 
पण त्यानां या गावात कायमचा आनांद शनमाण केला. ही प्रचांड जत्रा त्याच्या रक्तानां भरत आहे. त्या रक्ताचां 
आशण आपलां  अगदी जवळचां नातां आहे. म्हणजे हे सवव आपल्यामुळेच होत आहे. ही माणसाांची धावपळ, ही 
आरास, ही तोरणां, हे बाजे, ह्ा तरवारी – ह्ा साऱ्याांत आपला आत्मा सांचारला आहे. 
 

राधा स्वतःला शवसरली. शवचाराांच्या चक्रात सापडून भलतीकडे शनघाली. तोच वाद्याांचा गजर 
जवळ येऊ लागला. तो ऐकून ती भानावर आली. 
 

जोगणीच्या पुढां सावळा माांग कुऱ्हाड वर धरून चालत होता. त्यानां दोनटाांगी धोतर नेसून डोकीला 
टापर बाांधली होती. त्याच्या जोडीला भरैू रामोिी शदसत होता. त्याचा शधप्पाड देह आज भलताच िुगला 
होता. रामोिी राक्षसासारखा भासत होता. ‘पुढून येऊन जोगणीवर कोणी झडप घेईल, त्याला परत शिरू 
देऊ नका,’ असा पांताांचा त्याांना हुकूम होता. सखूजी महार हातात शवळा घेऊन गदी दूर ठेवीत होता. पांत 
आशण पाटील जोगणीच्या मागेपुढे होते. 
 

जोगणी राधाच्या जवळ आली. पुढे शनघाली. इतक्यात पांत ओरडले, 
 

“जोगणी शतथांच थाांबवा!” 
 

सवव गपकन थाांबले. पांत घोड्यावरून उतरून जवळ गेले शन म्हणाले, “ह्ा जोगणीवर मालकी हक्क 
या शजवाचा आहे. त्याांना दिवन घेऊ द्या!” असां म्हणून पांत राहीबाई, राधा याांच्याजवळ जाऊन म्हणाले, “हां, 
काकू, पाया पडा. ही तुमची जोगणी!” 
 

राही व राधा गोंधळून गेल्या. काय बोलावां, हे त्याांना सुचेना. मग पुन्हा पांत पुढे झाले. त्याांनी 
िशकरा, साधू याांना जोगणी शदसावी, म्हणून हातानां धरून पुढां आणलां . मग दोघाांनी हात जोडले आशण 
‘चला’ अिी पाटलानां हाक शदली. पुन्हा सवव वाद्यां वाजू लागली. आळीपाळीनां जोगणी शिरत शिरत शदवस 
बुडता बुडता परत आली आशण शवसजवन पावली. शवष्ट्णुपांत आशण पाटील याांच्या शिरावरचा बोजा हलका 
झाला. गावानां सुटकेचा शनःश्वास टाकला. बापू खोत आला नाही लकवा आला असला, तरी त्याचां काही 
चाललां  नसावां, जोगणीत शवघ्न आलां  नाही. ‘पशहली जोगणी सुखरूप पार पडली. आता पुढचां कुणी 
पाशहलां?’ असां म्हणत लोक घरोघर परतले. 
 



आपल्यासाठी पांताांनी जोगणी उभी केली, या शवचारानां राधा पुलशकत झाली. त्या प्रसांगानां ती सवव 
दुःख शवसरली. 
 

पांताांच्या िब्दाांनी राहीबाईला धीर आला. मुलगा मेला, पण चीज झालां , असां शतला वाटलां . गोड 
िब्दाांनी मनाला िुलोरा येतो. 
 

– आशण दौलतीनां तर एक वषानांतर आजच शमिीला पीळ भरला होता. 
 
 

४ 
 
आषाढाच्या मध्यावर पावसानां भलताच जोर धरला. माांग उपािी मरू लागले. दौलतीच्या बाबतीत गावानां 
हात सैल सोडला होता; परांतु बाकीचे नादार होते. त्याांना कोणीच धनी नव्हता. त्याांची ती उपासमार 
सावळा माांगाला बघवनेा. तो भर पावसात बाहेर पडला. भरैू रामोिी आशण सावळा दोघाांनी आसपासच्या 
रानात उत्पात माांडला. त्याांनी शिगावावर करडी कमान धरली. या लुटालुटीत खोत हैराण झाला. चार 
मशहन्यात तो हांबकुटीला आला आशण सातारला गेला. त्यानां प्राांतसाहेबाांची भेट घेऊन सावळा माांगाचां नाव 
दाखल केलां . 
 

सावळाची ख्याती प्राांताच्या कानावर आली होती. त्यानां शवष्ट्णुपांत कुलकण्यांना पत्र देऊन शिपाई 
वाटेगावला दामटला. पत्रात शलशहलां  होतां : 
 

‘तुमच्या गावचा सावळा दाजी माांग यास साताऱ्यास पाठवाव.े आम्हाला त्याच्यािी काही बोलायचे 
आहे.’ 
 

हे पत्र ऐकून सावळा चरकला. ‘दगािटका होणार, मी साताऱ्याला जात नाही’ असां तो पांताांकडे 
म्हणाला. पण ‘बोलावयाचे आहे, धरावयाचे नाही’ असां पत्र आहे, तेव्हा तू जा! जर काही वाईट झालां , तर 
मी साताऱ्यास येईन!’ असां पांताांनी साांशगतलां , तेव्हाच सावळा साताऱ्याला गेला. कचेरीत खोताला पाहून 
त्याला सांिय आला, की प्राांताचां पत्र खोताच्या गाऱ्हाण्यामुळां  आलां  असावां. 
 

प्राांतानां सावळयाला नीट पाहून घेतला. त्याचा थाटमाट, कुऱ्हा हा नक्कीच चोर असावा, अिी त्याची 
खात्री झाली; पण हा भलताच बोलका आहे, हे त्याला नांतर उमजलां . भेटीत प्राांतानां पशहलाच सवाल केला, 
 

“तुमच्या गावािजेारी इांग्रजी हद्दीत भाटवाडी येथे परवा खून झाला आहे, त्याची आम्हाला माशहती 
हवी आहे.” हे ऐकून सावळा हसत म्हणाला, “जर रोज दोन कोंबड्या खानाऱ्या तुमच्या अांमलदार 
लोकाांस्नी त्या खुनाची बातमी लागत न्हाय, तर ती माझ्यावानी पाला खानाराला किी कळनार? आनी त्यो 
खून काय मला साांगनू कुनी केला न्हाय –” 
 

“तू जास्त बोलतोस.” प्राांत मध्येच म्हणाला, “जेवढां आम्ही शवचारू, तेवढांच बोल.” 
 



“मला मोजकां  बोलता येत न्हाय, सरकार –” 
 

“म्हणजे बेलगाम बोलता आशण वागता येतां – असांच ना? तो खून तुम्ही माांगाांनी केला आहे.” 
 

“असां कोन म्हनतां?” सावळा तापून म्हणाला, “माांग कधीच कुनाचा खून करीत न्हाय! कनसां 
खुडून प्वाट भरतां, तसां मुांडकां  मारून भरत न्हाय, मुांडकी मारायचां काम ह्ा खोतावानी दाांडगेसराचां. आमचां 
नव्हां!” सावळानां खोताकडे बोट दाखवनू म्हटलां  आशण खोत गोरामोरा झाला! परांतु गप्प बसला. प्राांत 
भडकून म्हणाला, 
 

“आपला गुन्हा दडावा, म्हणून दुसऱ्याचां नाव घेऊ नको. तुला अटक करीन!” 
 

“करा की अटक!” सावळा दाबात बोलला, “गुन्हा माझ्याजवळ काढा. तुम्ही साप म्हून भईु 
थोपटायला लागला, सरकार, पर मी शमिी काढून दीन – माांग खून करीत न्हाय. मानसां मारून आमचां 
प्वाट भरत न्हाय. उलट मानसां जगावी, त्येंनी ितेी शपकवावी आन् आम्ही िेंडागोंडा आनून जगावां, असांच 
आमास्नी वाटतां!” 
 

“म्हणजे तुम्ही उभ्या शपकाांची लूट करता?” 
 

“हो – हे मातर खरां हाय!” 
 

“तुम्ही शिगावचां रान बेशचराख केलां !” प्राांतानां आपली सरबत्ती सावळयावर सुरू केली, “एका 
माांगाचां जोगणी पळवीत असताना खोतानां शिर मारलां , त्याचा सूड म्हणून तुम्ही शिगावची शपकां  ओरबाडून 
घेत असता. खरां ना हे?” 
 

“आता तुम्ही खरां बोलला.” सावळा लटकेच हसत म्हणाला, “खोतानां गाऱ्हानां घातलां , म्हणून 
तुम्ही मला बोलावनां केलांया, हे आता उघड झालां य. आम्हाला रानूजीचा सूड शघयाचा असता, तर खोताचां 
डोस्कां  काय कुलपात नव्हतां. कुटांबी मारलां  असतां. आनी –” 
 

“आशण काय?” 
 

“आनी अजून बी खोतानां आमची जोगणी परत न्हीयाला यावां, जाग्यावरच मुांडकां  न्हाय मारीन, तर 
माांगाची अवलाद न्हवां! आनी अवलादीला हेच साांगून मी मरनार!” 
 

“तू घमेंडखोर आहेस!” 
 

“खरां हाय, सरकार!” 
 

‘प्राांताची वळे झाली. उद्या बोलू,’ असां साांगून प्राांत आपल्या कामाला गेला आशण खोताकडे शतरप्या 
नजरेनां पाहत सावळा धमविाळेत वस्तीला गेला. 



 
त्या रात्री शिगावहून खास माणूस एक खबर घेऊन आला, की खोताचा साराच्या सारा ऊस जळून 

राख झाला. सकाळी खोताचा ऊस जळाल्याची बातमी ऐकून दशक्षण साताऱ्यात होत असलेल्या 
लुटालुटीिी सावळयाचा सांबांध नसून दुसरांच कोणी तरी आहे, अिी खात्री होऊन प्राांतसाहेबानां सावळयाला 
जाण्याचा हुकूम शदला आशण शमिीला पीळ मारीत सावळा गावात आला. 
 

सावळयाला अटक होणार, अिी सवांची खात्री झाली होती. त्याांना सावळयाला पाहून आनांद 
झाला. सावळा आला, तो थेट पांताांना भेटायला चावडीवर गेला. साांज होत होती. शदवसभराचां काम 
आटोपून पांत वाड्याकडे शनघाले आशण सावळयानां मुजरा ठोकला. मग दोघे बोलत बोलत वाड्याकडे 
शनघाले. चालता चालता प्राांत काय म्हणाला, आपण काय बोललो, हे सारां त्यानां पांताांना साांशगतलां . ते ऐकून 
पांत म्हणाले, 
 

“मग तुला सातारचां बोलावणां करण्याचां कारण काय?” 
 

“कारन शबरन काय न्हाय –” सावळा वाड्यापढुां थाांबनू म्हणाला, “खोतानां कागाळया साांगून 
सरकारचां डोस्कां  उठवलां या.” 
 

“असां किावरून?” 
 

“खोतानां रानूजीचां डोस्कां  मारलां , म्हनून आम्ही सूड घेतोय, असां प्राांत म्हनीता, म्हनून म्हनतो.” 
 

“ठीक आहे. शतथां राणोजीचां नाव शनघालां  होतां?” 
 

“नाव न्हाय, पर एका माांगाचां डोस्कां  मारलां , म्हनून तुम्ही लुटालुट करता, असा म्हनीता प्राांत!” 
 

“बरां. तू जा आता आशण आता सावध राहा! परक्या हद्दीत सापडू नको!” पांताांनी गांभीर चेहरा 
करून सूचना शदला. पांत वाड्यात गेले आशण सावळा घराकडे शनघाला. वाटेत भरैू रामोिी भेटला. 
सावळाला पाहून तो म्हणाला, “सावळा, हात मोडल्यावानी वाटत व्हतां, बघ!” 
 

“पर, भरैू, आता हात मोकळां  ऱ्हातील, असां वाटांना रां!” 
 

“का रां? काय भानगड झाली?” 
 

“सरकार जागां झालां . खोतावानी बडी मानसां सरकारकडां गाऱ्हानी गात बसल्याती. काय तरी 
यडांवाकडां व्हनार, असा रांग शदसाया लागलाय!” 
 

“पांताांनी काय साांशगतलां?” 
 

“हद्दीच्या भाईर जायचां न्हाय शन सापडायचां न्हाय!” 



 
“असां जर पांत म्हनत्यात, तर नक्कीच भानगड हाय!” 

 
बोलत बोलत ते माांगवाड्यापािी येऊन पोचले, तेव्हा भरैू सावळयाच्या कानात हळूच पुटपटुला, 

“खोताचा ऊस म्याच िुकून शदला!” ते ऐकून सावळा हसला आशण म्हणाला, “बरां केलां स. म्हणूनच माझी 
मान मोकळी झाली!” असां म्हणून तो गडबडीनां घराकडे शनघाला. 
 

आणखी पांधरा शदवस उलटले नाही, तोच सांस्थानी सरकारचा हुकूम घेऊन इांग्रजी पोलीस गावात 
दाखल झाला. तो हुकूम पाहून पांत, पाटील आशण गाव चशकत झाला. माांगवाड्यावार पुन्हा सांकटच आलां , 
पांताांनी तो हुकूम चावडीत जरा मोठ्यानां वाचला : 
 

“तुमच्या गावच्या माांग जमातीनां इांग्रजी हद्दीत शिरून जो उत्पात 
माांडला आहे, त्यामुळे िाांतता आशण सुव्यवस्था राखणेसाठी हा 
हुकूम रवाना होत आहे. या हुकुमान्वये सावळा दाजी माांग यास 
बेळगाव येथे स्थानबद्ध करण्यात येत आहे. तरी त्वशरत हुकुमाची 
अांमलबजावणी व्हावी व आरोपीस हा हुकूम घेऊन येणाऱ्या सरकारी 
नोकराचे स्वाधीन कराव.े जर आरोपी आपली बायकामुलांही बरोबर 
घेऊ इच्छीत असेल, तर त्याला सरकारची आडकाठी नाही –” 

 
हा हुकूम वाचून पांताांनी चावडीत बसलेल्या सवव प्रशतशष्ठत मांडळीचे चेहरे शनरखले आशण तो कागद 

िांकरराव पाटलाांकडे शभरकाशवला. 
 

“पन गुन्हा काय माांगाचा?” पाटील रेखीव आवाजात म्हणाला आशण समोर पडलेल्या त्या 
कागदाकडे बोट करून पांत म्हणाले, 
 

“त्या हुकमाला शवचारा.” 
 

“हे सरकारी धोरन माझ्या डोस्क्यात येत नाही.” 
 

“येण्यासारखां नाहीच मुळी ते. माणसू म्हणजे दगड नव्हे. त्याला त्याच्या इच्छेशवरुद्ध केव्हाही आशण 
कुठेही नेऊन ठेवणां हा अन्याय आहे आशण तो अन्याय या हुकमात आहे. आज सावळा, उद्या दौलती, परवा 
बशहरू –” 
 

“परांतु याचा पशरणाम?” 
 

“पशरणामाची पवव सरकार करीत नाही, हे स्पष्ट झालां  आहे. मात्र पशरणाम होणार, यात िांका नाही! 
गावगाडा मांदावले, गावचे कारभर थांडावतील, प्राांतातील माांग लोक उठावणी करतील आशण ती –” िब्द 
पांताांनी परत शगळून टाकले. 
 



माांगवाड्यात शिपाई गेला आशण सावळा आला. तो हुकूम ऐकून त्याच्या डोळयात पाणी आलां . तो 
शखन्न झाला. तो कापऱ्या आवाजात म्हणाला, 
 

“मी काय करू? पाांढरीचां मत काय?” 
 

“तू जा आता या घडीला. मी काहीच साांगत नाही,” पांत उत्तरले शन सावळा म्हणाला, 
 

“शनघायची तयारी करून येतो.” 
 

“कर जा!” 
 

सावळा उठून शनघाला. तो पोलीसही त्याच्यामागां चालू लागला. तेव्हा िांकरराव शबथरला, 
 

“ए, मागां शिर! तू कुठां शनघालास? सावळा परत येणार आहे. धडपडू नको. घाई करू नको!” 
 

“आशण हे पाहा –” पांतानां सल्ला शदला, “बेळगावपयंत तू त्याच्यािी नीट वाग. आडवांशतडवां बोलू 
नको. तो माणसाळलेला वाघ आहे. तुला िाडूनही टाकू िकेल. लक्षात ठेव!” 
 

पोलीस पुन्हा हबकून बसला. सवव तयारी करून सावळा आला.तो ऐटबाज पटका बाांधून, एक 
गठलां  काखेला अडकवनू आशण हातात एक वजनदार काठी घेऊन जते्रला शनघाल्याप्रमाणां शनघाला. हाां हाां 
म्हणता सववत्र बातमी गेली. लोक जमले आशण त्याला वाटेला लावण्यासाठी त्याच्याबरोबर शनघाले. 
माांगाची बायकापोरां डोळे शटपू लागली. घम्यानां हांबरडा िोडला. माांगाचा आघाडीवरचा तो शचराच शनखळून 
शनघाला होता. 
 

माळापयंत लोक आले. त्याांनी सावळयाला शनरोप शदला. सावळयानां पांताांचे पाय धरले आशण 
दाटल्या कां ठानां म्हटलां , 
 

“गावकर, माझी भाकरी पोरकी व्हतीया. वाईच नजर असू द्या. मी जातू, पर जर कमीअशधक 
झालां , तर मी न्हाय - तुम्हीच हायसा!” 
 

“तू जा, काळजी करू नको!” पांत उद्गारले. 
 

सावळा सवव माांगाांना ओरडून म्हणाला, “जावा, जावा. मी जातू. घाबरू नका. मी हाय. जर काय 
भानगड पैदा झाली, तर मी गोरीतनां परत येनार हाय. जावा, दाबात असा!” त्यानां दौलतीचे पाय धरले. 
भरैूला शमठी मारली. घम्याला पोटािी धरलां . बायकोला धीर शदला आशण पुढा शिरवला. तो बेळगावची 
वाट चालू लागला. 
 

आज आपण आपल्या जन्म शदलेल्या गावाला, मातीला सोडून शनघालो; आता आपण उपरा म्हणून 
दुसऱ्या गावात जगणार; आपली मुलां माणसां, गाव शदसणार नाही; वतनदार असून परदेिी, घर असून 



वनवासी – आपलां  कोण असणार शतथां? या शवचारानां त्याचां हृदय करपू लागलां  आशण दगडासारख्या 
काळजाचा तो सावळा लहान मुलाप्रमाणां ढसाढसा रडू लागला. 
 

ज्या कायद्यानां सावळा बेळगावला गेला, त्याच कायद्याचा वरवांटा प्राांतभर शिरला. हजारो माांगाांना 
त्यानां वनवास शदला. हजारो पोराबाळाांना नादार केलां . वतनापेक्षा जातीलाच महवव प्राप्त झालां . माांग हा 
लायक असूच िकत नाही, असा शनयम झाला. लायकी हा िब्द माांग जातीपासून अलग करून कैक 
माांगाांना गावाांपासून, घराांपासून, पोराबाळाांपासून अलग करून टाकण्यात आलां . माांग जातीतील झुांझार 
वृत्ती नमावी, नाहीिी व्हावी, त्याांनी लाचार व्हावां, हाच त्या कायद्याचा हेतू होता. 
 

परागांदा केलेले माांग परगावात जे शमळेल ते काम करू लागले. कैकाांनी आपली गावां सोडून, 
जशमनी सोडून बायकापोरां बरोबर नेली. ते शिरस्ते म्हणून शिरू लागले. त्या कायद्यानां आपला िास इतका 
आवळून टाकला, की माांग ही जात साांगणांही कठीण झालां . माांग म्हणाला की क्षमा नाही, हा अांमलदार 
लोकाांचा खाक्याच ठरला. शिरते माांग स्वतःला माांग साांगण्याऐवजी जात चोरू लागले. कैक माांगाांचे 
गारुडी बनले. महाराष्ट्राचा आशदवासी माांग इांग्रजाांनी तरवारीच्या धारेवर धरला. 
 

सावळानां बेळगावात जाऊन वडाराचां दगड िोडायचां काम सुरू केलां ; पण गावाकडची त्याची ओढ 
भलतीच वाढत होती. तो बेचैन होत होता. जोगणी शनघेल. बापू खोत येईल शन ती घेऊन जाईल – मग 
नाव जाईल, राणोजीचां बशलदान िुकट होईल. ती कल्पना सहन न होऊन त्यानां एकदा आपल्यावर नजर 
ठेवणाऱ्याचे पाय धरून शवनांती केली, 
 

“मी हतां वडाराचां काम करून ऱ्हाईन. कुनाच्या पाचोळयावर पाय देनार न्हाय –” 
 

“मग तुझां म्हणणां काय?” अशधकाऱ्यानां शवचारलां . 
 

“मला दर वषी आषाढी अमावास्येच्या शदविी गावी जायाची परवानगी शमळावी.” 
 

“ते तुझ्या वतवनावर अवलां बून आहे.” अशधकारी म्हणाला आशण सावळा स्वच्छ वाग ूलागला. अगदी 
वडार बनला. अशधकाऱ्यानां त्याला गावी िक्त एक शदवस जाऊन येण्याची परवानगी शदली. सावळा 
आषाढात जोगणीला हजर झाला. लाांब दाढी वाढलेला सावळा कुऱ्हाड घेऊन जोगणीबरोबर शिरला. रात्री 
सवांना भेटला. पांत, िांकरराव, दौलती, आपली बायकापोरां याांची भेट घेऊन तो पुन्हा गेला. 
 

सावळा पुढां शनयमानां येण्याची धडपड करू लागला. आपल्या जते्रला आपण नाही गेलो, तर खोत 
येऊन जोगणी पळवील, म्हणून तो राब ू लागला. दगड िोडू लागला. सवव लोक त्याला वडार म्हणूनच 
ओळखू लागले आशण सावळा शदसेही तसाच. 
 

गाव सोडल्यापासून चार वषं त्याला दर वषी जोगणीला जाण्याची परवानगी शमळाली; परांतु 
पाचव्या वषी त्याांच्यावरचा अशधकारी बदलून गेला आशण नवा आला. त्या नव्या अशधकाऱ्याला खूष करून 
हाताखाली घेण्यात सावळा अपेिी ठरला आशण त्यापढुां पाच वषं गावाला जाण्याची परवानगीच त्याला 



शमळाली नाही. ती पाच वषं त्यानां झुरत काढली. घमाांडी लकवा बायको – जे कोणी येई, तेच त्याला 
खुिाली साांगे आशण ती ऐकून त्याला समाधान होई. 
 

- आशण नवव्या वषी तो जेव्हा जोगणीला आला, तेव्हा त्याला सारांच एकदम बदललेलां  शदसलां . ते 
जुने शनवडुांगाांचे डाांग वाळून नव ेतरतरून आले होते. त्या जुन्या घरात नवी माणसां वावरत होती. मरायचां 
नाही, असां ठरवनू जगलेला दौलती एक वगेळया समाधानाचे सुस्कारे टाकीत होता. त्यानां कुसळाएवढी 
पोरां मेरूसारखी केली होती. आशण तो आता एका पायावर मरायला तयार झाला होता. त्याच्या त्या 
शपळदार देहाला आता बाक आला होता. वाघासारख्या शमश्या रेिमासारख्या चमकत होत्या. शपकलेल्या 
भवुया कपाळावरच्या गांधात एकरूप होत होत्या. त्याच्या िरीरातील भरीव हाडां लखलखत होती. 
कातड्याच्या आडून शिरा सणसणीत शदसत होत्या. 
 

मुलाप्रमाणां नातवाचा लौशकक पाहून मग मरायचां, अिा शनधारानां जगलेली राहीबाई शनधास्त 
झाली होती. शतच्या मानेत कां प शनमाण झाला होता. डोकीचे केस पाांढरे झाले होते. चेहरा सुरकुत्याांनी 
झाकाळला होता आशण आजही ती मोठां कुां कू लावनू िळेया राखीत होती. 
 

आपल्या कष्टाचां चीज झालां , असां राधाबाईला वाटत होतां. शतच्या अकरा वषांच्या खडतर जीवनाचां 
साथवक झालां  होतां, कुां कवावीणां जगणां दुधवर असतां, पण तेच शजणां राधा जगली होती. आज शतच्या घरात 
एक नव्हे, दोन जवान मुलां  कती झाली होती. दौलती आशण राही याांच्या डोळयाांपढुां दोन राणोजी वावरत 
होते. िशकरा-साधू हे घरचा सवव भार साांभाळीत होते. त्याांच्या त्या जुन्या घरात नवां आनांददायी वारां खेळत 
होतां. 
 

िशकरा आता वयात आला होता. बापाच्या कीतीला साजेिा वतवनानां तो गावात लाडका झाला 
होता. पाणीदार डोळे, रसरिीत चेहरा, पोलादाप्रमाणे िरीर घेऊन नुकताच तारुण्यात प्रविे केलेला 
िशकरा पाहून लोक आनांदले होते. त्याच्या आईनां त्याला सवव चाांगली वळणां लावली होती. तो िाांतपणे 
बोले, अन् मोजकां  बोले. तो आपल्याच धुांदीत चाले. त्याला शथल्लरपणाची चीड असे. आपणही पांतासारखां 
वागावां, असां त्याला वाटे. तो आता हट्ट करीत नव्हता, तर देव्हाऱ्यात ठेवलेली राणोजीची तलवार पुजीत 
होता. गबऱ्याचां खोगीर त्याला िार शप्रय होतां. ते खोगीर नव्या गबऱ्यावर घालून बशहरी ससाण्याप्रमाणे तो 
माळावर सुरकुां डी घेत होता. 
 

साधू सरकारी नोकरी साांभाळीत होता. 
 

शवष्ट्णुपांत आता उतरणीला लागले होते. त्याांच्या पल्लेदार शमश्याांत करड शदसू लागली होती. रुां द, 
देखणा चेहरा िारच गांभीर झाला होता. त्याचबरोबर त्याांच्या मूळच्या करारीपणात अशधक भर पडली होती. 
 

िांकरराव पाटलाचा देह आता अशधकच वाढला होता. म्हातारपणानां त्याला ग्रासण्यास सुरुवात 
केली होती; पण उरातील अहांकार सांपला नव्हता. तो पूवीसारखाच होता. अहांकारी माणसां अहांकार घेऊन 
जन्मतात आशण अहांकार घेऊनच मरतात. िांकरराव पाटील त्याांपैकीच एक होता. भरैू, आप्पा ही जुनी 
माणसां म्हातारी झाली होती; परांतु जीवनातील तापट वृत्ती त्याांनी सोडली नव्हती. उलट, आता ती वाढली 
होती! इिा, शकिा, बळी, मुरारी, घम्या, शभवा ही पोरां आता मोठी होऊन वाघाप्रमाणां वागत होती. 



 
हे सारां पाहून सावळयाला आनांद आला. 

 
आषाढी अमावास्येचा तो शदवस उगवला. गावात आनांद पसरला. जोगण्या पाहण्यासाठी 

गावोगावचे लोक आले. सकाळपासून गावात एकच घाई सुरू झाली. 
 
 

५ 
 
“एवढी ईष्ट्या असांल आशण तू जर माझ्या वांिाचा असिील, तर ती जोगणी माझ्या हयातीत परत 
आणिील!” हे बाजीबाचे करारी िब्द बापू खोत शवसरला नव्हता. त्या िब्दाांनी त्याच्या काळजात कुरूप 
केलां  होतां. तो आज दहा वष े ती जोगणी आणण्याची शिकस्त करीत होता. परांतु त्याला अपेिच आलां . 
त्याचा आविे वाटेगावकराांना पुरता कळला होता. जोगणीचा शरवाज मोडून आपल्या हद्दीत घुसून जो 
आपला माणूस मारायला भ्याला नाही, तो आपली जोगणी परत नेल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, याची 
एक प्रकारे धास्तीच घेऊन वाटेगाव सावध होता. 
 

शजवावर उदार होऊन िांकरराव, पांत, सावळा, भरैू रामोिी, तायन्या महार याांनी बापूला शनष्ट्प्रभ 
केला होता. 
 

जोगणी परत आणण्यासाठी बापूने काही करायचां बाकी ठेवलां  नव्हतां. सवव खटपटी करूनही त्याला 
यि आलां  नव्हतां. सहा माणसां मरूनही जोगणी गेल्यामुळां  शिगावकराांचा शहय्याच मोडला होता. कोणीही 
जोगणीसाठी शिर हातात घेऊन लढण्याची भाषा काढीत नव्हता. मग एकटा बापू काय करणार? सरकारी 
अशधकारी, परगावचे शमत्र याांच्या बळावर जोगणी आणून बापानां उच्चारलेले िब्द खरे करून दाखवणां 
त्याच्या आवाक्याबाहेरचां होतां. त्यासाठी त्याला गावची मदत व्हायला हवी होती; पण नेमकां  तेच होत 
नव्हतां. 
 

परांतु अलीकडे त्याचा दबदबा वाढत होता. गावातली नेटकी पोरां त्याच्या कह्ात आली होती. 
त्यातच स्वतःच्या जशमनी चाांगल्या पोराांना वाट्यानां देऊन त्यानां त्याांना अांशकत करून घेतलां  होतां. दरवषी 
शिगावात शनघणारा तो एकटा जोगा पाहून कैकाांना वाईटही वाटत होतां. इभ्रतीखातर मरावां, असांही 
अनेकाांना वाटत होतां; पण आपल्या एकट्यानां काय होणार, असा पेच पडत होता. 
 

बाजीबा आता थकला होता. चालत्या घोड्यावर उडी घ्यायची धमक त्याच्यात उरली नव्हती. 
दुःखी अांतःकरणाने तो त्या रांडक्या जोग्याकडे पाहत होता; परांतु जोगणीबद्दल एक िब्दही कधी बोलत 
नव्हता आशण इतराांचा तर तो घासच नव्हता. कोणीच जोगणी आणायची भाषा उघडपणे बोलू िकत 
नव्हता. कारण जोगणी म्हटलां , की त्याच्या डोळयाांपुढे भरैू रामोिी आशण सावळा माांग कुऱ्हाडी घेऊन 
नाचत. त्यामुळां  मनातले शवचार मनातच राहत. आपण जोगणीशवषयी काही तरी बोलू आशण ती बातमी 
कोणी तरी भऱै्याला देईल – मग तो यम येऊन आपलां  वाटोळां करील, असां सवांना वाटे. ही भीती आता 
थोडीिी बोथट झाली होती. खोताभोवती तरुण मांडळी उघड उघड जोगणी परत आणण्याची चढाईची 
भाषा करीत होती. त्यामुळां  कैकाांना धीर आला होता. 



 
– आशण याच दरम्यान एक नवलाईची गोष्ट घडली. ती म्हणजे बापू खोतानां आपली मुलगी 

िांकरराव पाटलाच्या भावकीत रावसाहेबाला शदली होती. ती सोयरीक जोडण्यासाठी त्याने चौदा हजार 
रुपये हुांडा शदला होता आशण तोही पुढला सगळा शवचार करूनच. कारण िांकरराव पाटलानांतर 
रावसाहेबाांकडे ती पाटीलकी येणार होती. आज तो काम करीत नसला, तरी िांकररावाच्या खालोखाल 
त्याला गावात मान होता आशण सासऱ्याच्या शवचाराप्रमाणां शिरणाराही होता. त्याच्या आडून शकती तरी 
गोष्टी बापू खोताला साधता येणार होत्या. हे सवव लक्षात घेऊनच तो आज जोगणीचा गांभीरपणे शवचार करीत 
होता. 
 

सोप्यात तरणी पोरां जमली होती. कैक म्हातारे खाांबाला टेकून बसले होते. बाजीबा चौिाळयावर 
बसून िाांतपणे ऐकत होता. बापू बोलत होता, 
 

“मला मरायची भीती नाही. माझां काळीज माझ्या पोटात नसून पाठीवर आहे; पण मी एकटा काय 
करू? मला बळ असून त्याचा उपयोग नाही. पाठबळ हवां. एकटा कधीही जाऊन मी कटून मेलो असतो; 
पण आता मी शनशित साांगतो, की आमची जोगणी परत आलीच पाशहजे!” 
 

“मग काय करू या? बोला –” गज्या माळयाचा गलू माळी नाक िुगवनू म्हणाला आशण बापूला 
गज्याच्या पराक्रमाची आठवण झाली. तो म्हणाला, “गलू! तुझ्या बापानां ‘िेक भाला’ म्हणताच आपला 
भाला िेकून त्या माांगाला खसकन शटपला. तसा वीर मला हवा!” 
 

“मग मी तयार हाय!” बापाच्या करणीचा पोवाडा ऐकून गलू पुलशकत होऊन म्हणाला आशण 
खाांबाला टेकून बसलेला कुां भार म्हणाला, 
 

“हो, हो. म्या गजूची जखम बशघतली व्हती. टाळूत मारलेली तलवार त्याच्या नाकापतूर खाली 
उतरली व्हती.” 
 

हे ऐकून बापू चरकला. कुां भाराला गप्प करून तो म्हणाला, “झालां , ते गेलां  त्याच्यासांगां. आता 
आजचां बोला. माझी पन्नास माणसां बाहेरची येणार आहेत. इथां सोप्यात – ही पन्नासएक भरतील आशण 
पाचपन्नास गावातून काढू या शन –” 
 

“देऊ या दांगल उडवनू!” ज्ञानू सुतार जोरात येऊन म्हणाला. 
 

“हो, दांगल झाली पाशहजे!” खोत म्हणाला, “आता ताणून धरण्यात अथव नाही. िेंडी तुटो का 
पारांबी तुटो! जे होईल ते होईल!” 
 

“उघड हाणामारी करायची का?” एकानां िांकेच्या सुरात प्रश्न केला. 
 

‘नाही. माझा जावई आहे त्या गावात. शतथां माझी बाहेरची मांडळी मुक्काम करून बसली आहेत. 
त्यापैकी काही माांगाांची तलवार रोखून धरतील आशण काही रावसाहेबाांबरोबर जोगणीच्या जवळ जातील 



आशण तीच महववाचां काम करतील. आपण थोड्या अांतरावर असायचां, पाांगून वावरायचां शन दांगल झाली, 
की जोगणीचा पीछा करणाराचे पाय तोडीत गावाकडे सटकायचां.” 
 

“बरां, भऱै्या रामोिाचां काय करायचां?” दुसरी एक िांका उठली आशण एकदम चमकून बापू खोत 
म्हणाला, 
 

“हो. भऱै्या आशण सावळया हे दोघे शतथां असतील, शतथां आपली आठ माणसां असणार शन दांगलीत 
प्रथम हे दोन मुडदे खाली पडतील–” 
 

“मग जमलां !... मग जमलां !” सोप्यात एकच आवाज घुमला. जण ूभरैू आशण सावळा याांचे खरोखर 
मुडदे पडले, आता त्याांना भास झाला आशण त्याांच्या उरावरचां ओझां हलकां  झालां . 
 

खलबत झालां . सवव लोक उठून कामाला लागले. शनरशनराळया वाटा धरून वाटेगावची वाट चालू 
लागले. एखाद्या युद्धाची तयारी करावी, तिी बापूनां तयारी केली. घोंगड्याांच्या भाळीत हत्यारां घेऊन 
शिगावचे लोक तयार झाले. सरहद्दीवर काहींनी घोडी तयार ठेवली. काही जाऊन पोहोचले. काही पाांगून 
बसले. कोण भऱै्याला िोधू लागले. कोण सावळयाचा चेहरा शनरखू लागले. ते सारेजण गदीत शमसळून 
गेले. 
 

आकाि धुतल्या ताांदळासारखां स्वच्छ झालां  होतां. सूयाचा झोका पशिमेला शनघाला होता. त्याच्या 
शकरणाांतील प्रखरता लकशचत थांड झाली होती. मनाला आल्हाद देणारा वारा वाहत होता. गावातली 
ललबाची झाडां भरभरत होती आशण झुकाांड्या खात होती. पेरणीची वाट पाहत पडलेल्या काळया जशमनी 
धापा टाकीत होत्या. दौलतीच्या घराजवळची लचच डुलत होती. 
 

जोगणी शनघायची वळे जवळ आली होती. काल धुतलेली कापडां घालून दौलती, राही, राधा 
गावात आली-गेली होती. गाव माणसाांनी गजबजला होता. बारा बलुती धावपळ करीत होती. िांकररावानां 
आपल्या घोड्याला साज घालून नटवला होता. रेिमी आबदा घालून वर जीन घातलां  होतां आशण त्या 
शजनालाच तलवार खुटवनू स्वारी वर बसली होती. पाटलाचा घोडा सारखा उसळत होता. जते्रकरी गदी 
करून त्या घोड्याला पाहत होते. 
 

शरवाजाप्रमाणे माांगाांची तलवार वाजत-गाजत शनघाली. मुरा, बळी, शकसना, घमाांडी, ईश्वरा, 
शभवा, साधू, लचचणीकर शपराजी, साजूरकर शनळाजी, घोंचीकर बळी हे मातब्बर माांग त्यात शदसत होते. 
त्याांनी कडेकोट तयारी करून तलवारी उांचावनू धरल्या होत्या. कैक भाले, कुऱ्हाडी लखलखत शनघाल्या. 
हलगी कडाडू लागली. एकदम सारी जत्रा म्हणाली : ‘आली माांगाची तलवार!’ 
 

िशकरानां गबऱ्यावर जुन्या गबऱ्याचां खोगीर चढवलां  आशण हातात देव्हाऱ्यातील ती तलवार घेऊन 
तो शनघाला. इतक्यात बोलावणां आलां , 
 

“ताबडतोब ये!” 
 



िशकरा गबऱ्यावर बसला आशण सरसर त्या गाडीमागानां पांताांच्या वाड्याकडां वावटळीप्रमाणां 
शनघाला. मागात दबा धरून गलू माळी बसला होता, त्यानां त्याच्याकडे डोळे िाडून पाशहलां  आशण बाजूच्या 
एका जते्रकऱ्याला शवचारलां , 
 

“ह्ो कोन?” 
 

“ह्ो िशकरा.” त्यानां उत्तर शदलां . 
 

िशकरा पांताांच्या वाड्यात गेला, तेव्हा सावळा आशण भरैू. हे दोघे लचतातुर होऊन बसले होते. 
त्याांचे चेहरे पाहताच िशकराला िांका आली. काही तरी नक्कीच घडलां  आहे! त्याशिवाय ही लोखांडी माणसां 
अिी उदास होणार नाहीत. तो खाली उतरून आत गेला. 
 

िशकरा आल्याचां कळताच पांत बाहेर आले. तेही लचतातुरच शदसले. गांभीर स्वरात पांत म्हणाले, 
 

“िशकरा, आज घात होणार आहे. शिगावचे लोक गावात शिरले आहेत–” 
 

“कोण म्हनतां?” 
 

“सावळा आशण भरैू!” 
 

िशकराच्या कपाळावर आठी उमटली. तो सावळाला म्हणाला, 
 

“मग आधीच न्हाय का साांगायचां? परस्पर बांदोबस्त केला असता–” 
 

“हो,” भरैू म्हणाला, “न्हाय तर आांगलट याची भानगड.” 
 

“काहीही असो,” पांत समजावणीच्या सुरात म्हणाले, “आधी काय आशण नांतर काय, जी खबर 
शमळाली, ती महववाची. आम्ही सावध झालो. बेसावध असतो, तर घात झाला असता. आता कडक नजर 
ठेवा. सावळा, भरैू, –तुम्ही जुनी माणसां पोराांना लढाई शिकवा.” पांत एकदम थाांबले. त्याांनी िशकराला 
डोकीच्या केसापासून पायाच्या नखापयंत न्याहाळून घेतला आशण ते पुन्हा म्हणाले, “ही तलवार 
राणोजीची?” 
 

“हो.” एवढांच म्हणून िशकराने होकाराथी मान डोलावली. 
 

पांत म्हणाले, “िशकरा –” 
 

एवढे िब्द उच्चारून ते पुन्हा थाांबले. त्याांनी वळून सनदी शिपायाला हुकमी आवाजात साांशगतलां , 
“नाथा, िांकररावाांना मी बोलावलां  म्हणून साांग. तातडीनां जा!” 
 



नाथा पळतच गेला आशण पांत आवाज चढवनू बोलू लागले, 
 

“िशकरा, बापू खोतानां आमच्या हद्दीत शिरून राणोजीचां शिर मारलां  आहे. जर तसा प्रयत्न झाला 
आशण तो करील... तर... त्याला आपल्या शिवपेार जाऊ देऊ नको. तुझ्या हातातील तलवारीची इज्जत 
िार मोठी आहे आशण ती तुझ्या हाती आहे!” 
 

हे ऐकून िशकरा काहीच बोलला नाही. उगीचच त्याचे डोळे पाण्यानां भरले. उरातील लहमत 
उसळून ती डोळयाांत तरळू लागली आशण सावळा म्हणाला, 
 

“खोत शिवांभाईर गेला, तर मी सरगाला जाईन!” 
 

“जावा. झटून प्रयत्न करा. थाांब ूनका! मीही जोगण्या काढाया शनघतोय.” 
 

िशकरा, सावळा, भरैू वाड्याबाहेर पडले आशण िांकरराव आले, त्याांना पांत म्हणाले, “पाटील, 
गावात काय घडामोडी होत आहेत?” 
 

“बरां झालां , तुम्ही बोलावलां .” पाटील म्हणाला, “ह्ा वषी गावात काही तरी घडणार, असां 
वाटतांय. बुजार चेहरे केलेली माणसां बोळाबोळात उजळू लागली आहेत आशण रावसाहेबाांच्या वाड्यात 
अगदी नवी माणसां शदसू लागली आहेत.” 
 

“म्हणजे खोतानां आमच्याखाली कोठार पुरून ठेवलां  असून ते पेटणार आहे.” पांत म्हणाले. 
 

“पेटू द्या. दहा वषव झाली. शजवाला अटण लागली आहे.” पाटील शचडून बोलू लागला, “एकदाचा 
िवेट होऊ दे. आजच जर –” 
 

“आजच लागणार आहे िवेट!” पांत मध्येच म्हणाले, “खोतावर नजर ठेवा आशण दांगल पेटली, की 
िशकराची पाठ राखा. मी जोगणी काढतो. जा तुम्ही!” असां म्हणून पांत थाांबले. पाटील काहीच बोलला 
नाही; परांतु दोघाांच्याही मनात एकाच वळेी एकच भावना तरारली. पाटलानां एकदम पांताला शमठी मारली 
आशण पांताांच्या हाताांनी िांकररावाला शवळखा घातला. पाटील उद्गारला, “आता जगलो, तरच भेट!” 
 

सवव वाद्याांचा एकदम गडगडाट झाला. लिग वाजलां  आशण जोगणी शनघाली. एकच नाद उठला. 
आकािाला गचके बसू लागले. धनगरी ढोलानां घराांवर कौलां  नाच ूलागली. ढबांव... ढबांव... ढबांव! तािा 
आशण माांग-हालगी याांनी माणसाचे िब्द मुके केले. 
 

हत्याराांच्या सावलीत जोगणी वाटचाल करू लागली. महाराच्या थळाजवळ दौलती, राही आशण 
राधा ही जोगणीची वाट पाहत उभी होती. ती त्याांची दरवषींची जागा होती. 
 

जोगण्या थोड्या चालून गेल्या आशण िशकरानां साधूला जवळ बोलावनू म्हटलां , “तू माझ्या मागां 
आस. माझ्यावर मागनां येनाऱ्याचा मुडदा पाड. मुराला हकडां बोलाव!” असां म्हणून त्यानां वळून पाशहलां . 



िांकरराव जवळून घोडा आवरीत चालला होता. ‘मी आहे’ अिी डोळयानां खूण केली. मुरा आला. तो 
िशकराला आता दाजी म्हणत होता. त्यानां शवचारलां , “काय, दाजी?” 
 

“वाईच जपून. दगा व्हनार हाय!” गबऱ्यावरून चालता चालता िशकरा वाकून म्हणाला, 
“बरोबरीच्या गड्याांच्या माना साांभाळा आशण जोगणीवर चाल करील, त्याची झपाट्यात मान उतरा. 
लचचनीकर, साजूरकर शन घोंचीकर ह्ास्नी म्हनावां, हटू नका! जा.” 
 

मुरा गेला. बळीला साांशगतलां . एकमेकाांनी एकमेकाांना खबर शदली. बळी गरवकन शिरून 
िशकराजवळ येऊन टाचा वर करून म्हणाला, “दाजी, शिगावची शकती मानसां असतील?” 
 

हे ऐकून िशकरा शचडक्या सुरात म्हणाला, “शकती बी असू दे. िांभर, दोनि,े हजार! पुढां येनाराचां 
खाांडुळां करा. जा. रामुश्यास्नी साांगा!” 
 

खबर सववत्र पोचली. लकशचत चोरटी हालचाल झाली. रामोश्याांनी खाांद्यावरची घोंगडी शरकाम्या 
माणसाांजवळ देऊन ते सरळ झाले. जोगणीजवळ असलेली पोरां नाहीिी झाली. ज्या बाजूला मोकळीक 
असेल, त्याच बाजूला िशकराचा गबऱ्या वळत होता आशण शजकडे िशकरा जाई, शतकडे साधू जात होता. 
त्या दोघाांच्या शपछाडीवर िांकरराव आपला घोडा सावधपणे चालवीत होता. पुढां भरैू शन सावळा, शिवाय 
पांताांचा घोडा होता. 
 

वातावरण तापलां . झटापट क्षणोक्षणी जवळ येऊ लागली. िशकराची पापणी हलेनािी झाली. 
जोगणी थळात आली. 
 

दौलतीनां नमस्कार करून शमिीला स्पिव केला. राहीबाईच्या डोळयाांपढुां राणोजी उभा राशहला. 
राधाबाईनां िशकरा-साधूची मनातल्या मनात दृष्ट काढली. जोगणी पुढां सरकली. नवखी माणसां लगट करू 
लागली. हत्यारां शजभा चाटू लागली. 
 

जोगणी महारवाड्याच्या वाळवांटात आली आशण एकदम गाडीमागानां माांगाांच्या लचचेखालून सरळ 
आपला घोडा िेकीत बापू खोत पुढां आला. त्याबरोबर सवांचां लक्ष चटकन शतकडे गेलां . नजरा चढल्या. 
पहाऱ्याची पकड सैल झाली आशण जोगणीभोवती एकच मुरकुां ड पडली. लगेच रामोिी परत शिरले, माांग 
उलटले, तरवारी चालू लागल्या. माणसां तुटून पडू लागली. सावळा, मुरा, बळी, शनळू, शभवा, ईश्वरा 
रक्तबांबाळ झाले. भरैूनां डोळे झाकून कुऱ्हाड चालू केली. 
 

परांतु िशकरा जागचा हालला नाही. तो खोतावर घारीसारखी नजर ठेवनू होता. दांगल शिगेला 
पोचली. कोण तरी ओरडलां  : ‘जोगणी गेली!’ 
 

एक इसम गदीतून बाजूला शनघाला आशण तो धावत बापू खोताकडे वळला. िशकरानां गबऱ्याला 
हळूच टाच मारली. िशकरानां जागा सोडताच साधूही धावला. िांकरराव डोकां  िाांत ठेवनू पाहत होता. 
िशकरा काय करणार, याचां त्याला कोडां पडलां  होतां. 
 



गदीतून धावत गेलेल्या माणसानां जोगणीची वाटी खोताच्या हवाली केली आशण खोतानां आपला 
घोडा उलट शिरशवला आशण... आशण िशकराचा गबऱ्या भरभरला. 
 

जोणीचीजवळची दांगल माांग-रामोश्याांनी थांड पाडली आशण ते पाहू लागले, तेव्हा िशकरा बापू 
खोताच्या मागां जाऊन शबलगला होता. सलग काळया वावरात हजारो लोकाांच्या डोळयाांसमोर ती दोन 
कारवानी घोडी पळत होती. अखेर जोगणी गेली – म्हणून सवांनी शनःश्वास कोंडून टाकले. पळत पळत 
िशकरानां आपला गबऱ्या खोताच्या डावीकडे वळवला आशण उजव्या हातानां डावीकडे वार करणां त्याला 
कठीण करून टाकलां . तरीही शचडक्या खोतानां तलवार उगारली. त्या तलवारीवरच लक्ष ठेवनू धावणाऱ्या 
िशकरानां मुठीसकट ती तलवार उडवली आशण लगेच गबऱ्याला टाच मारून सरळ घोड्यावर घोडा 
घातला. 
 

हातासह हत्यार गमावलेला खोत क्षणात गाांगरला. त्यानां पटकन घोड्यावरून अांगच टाकलां  आशण 
गबऱ्यापढुां झुकाांडला. परांतु दुसऱ्याच क्षणी गरवकन शिरून तो उलटला. तो तसाच भरवगेात खोताच्या 
अांगावरून पुढां गेला. खोत टापाांखाली तुडवनू पुन्हा गबऱ्याला उलट वळवनू िशकरा परतला. गडबडीनां 
उठून खोत केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाला, “मला मारू नको. ही जोगणी –” 
 

िशकराला धीरच झाला नाही. माणसाला ठार मारणां सोपां नसतां. त्यानां वाटी घेऊन बापूला ताकीद 
शदली, 
 

“ठीक. ती तलवार शततांच पडू दे. तो घोडा शन जीव घेऊन पळ. परत शहकडां बघ ूनगां. हातां िशकरा 
नावाचां मरान गबऱ्यावर बसून शिरत असतां –” 
 

बापू खोत घोड्यावर बसून शिगावकडे पळत गेला आशण गावातली दांगल िाांत करून सववजण 
िशकराकडे धावत आले. पांताांनी गदीत शिरून शवचारलां , 
 

“िशकरा, काय झालां?” 
 

िशकरानां ती मुठीसकट तुटून पडलेली तलवार दाखशवली आशण जोगणी पुढां ठेवली. सवांनी एकच 
गजवना केली आशण सारी घोंगडी गगनात उडाली. पांत गालात हसत म्हणाले, 
 

“तू त्याचां डोकां  का मारलां  नाहीस?” 
 

“ते त्याचां डोस्कां च हाय!” खोताच्या तलावरीकडे बोट करून िशकरा उत्तरला आशण पांताांनी 
त्याच्या पाठीवर थाप मारली. 
 

“बापाचां नाव राखलां स!” 
 

“हा काटा काढून माझा जीव मोकळा केलास!” िांकररावानां िशकराला शमठी मारीत म्हटलां  आशण 
िशकरा ओरडला, “जोगणी खोताकडे कुनी शदली?” 



 
“सातारच्या दुला माांगानां.” मुरा म्हणाला. 

 
‘कुठाय त्यो?” 

 
“चावडीत! चला.” पांत म्हणाले, “जोगणी पुढां चालू द्या.” 

 
खोताच्या हाताची मूठ आशण तलवार चावडीवर रवाना करून पाटलानां पुन्हा जोगण्या चालू 

केल्या. पाांगापाांग झालेली माणसां पुन्हा आली. दौलती, राहीबाई, राधा याांनी िशकराला शमठ्या मारल्या. 
राधानां िशकराचा घाम पुसण्यासाठी पदर ओढला आशण त्याच्या कपाळाकडे पाशहलां . तोच शतला त्या एका 
शदवसाची आठवण झाली. लहानपणी िशकरा व साधू बापाला नैवदे्य दाखवायला गेले होते, तेव्हा पाया 
पडताना त्याांच्या कपाळाला माती लागली होती. ती माती पुसून शनघेल, असां वाटून शतनां हात आवरला 
होता आशण स्वतःचे आसू पुसले होते. 
 

लोकाांनी जखमा बाांधून जोगण्या शिरवल्या. जोगणी शवसजवन करून पांत आशण पाटील चावडीत 
आले. शतथां दुलारी माांगाला बाांधून सावळा आशण भरैू पहारा करीत बसले होते. रात्री त्याची चौकिी झाली. 
त्यानां डोकां  मारण्याच्या भीतीनां सवव हकीकत साांगून टाकली. 
 

दुलारी हा साताऱ्यात सरकारी नोकरीत होता. तो गुन्हेगाराांच्या खबरी पोशलसाांना देऊन बराच 
हुद्याला चढला होता. साताऱ्यात सरकारी अांमलदाराांनी त्याची व खोताची भेट करून शदली होती. पुढां त्या 
दोघाांची मतै्री होऊन शमत्राच्या मदतीला तो आज आला होता. इथां तो रावसाहेबाांच्या वाड्यात दोन शदवस 
पाटील म्हणूनच राहत होता. त्यानांच गावात दांगल करावयाचे सवव डावपेच रावसाहेबाांच्या वाड्यात बसून 
आखले होते. आशण ते रावसाहेबाांना माहीत होते. 
 

ही सारी हकीकत ऐकून पांताांचां व िांकररावाांचां डोकां  सुन्न झालां . रावसाहेब खोताला सामील आहे, 
हे कळताच साप आपल्या उिाखाली आहे, असां िांकररावाला वाटलां . परांतु त्या सांकटाची तोंडओळख 
झाल्यानां त्याला आनांदही झाला. 
 

दुलारी सरकारी माणसू आहे, हे लक्षात घेऊन त्याला पांताांनी ताकीद शदली, 
 

“तू सरकारी चाकर असून, ह्ा झगड्यात पडू नये, तो पडलास. सरकारी नोकर, म्हणून तुला 
आम्ही एक वळे क्षमा करून सोडत आहोत. तू आत्ताच्या आत्ता शनघनू जा!” 
 

“पन मला माांग रामूिी जाऊ देनार न्हायती.” दुलारी रडत म्हणाला. 
 

“ठीक आहे. आम्ही तुझ्याबरोबर माणूस देऊ.” असां म्हणून पांताांनी भरैूला साांशगतलां , “भरैू, याला 
शिगावला पोचव!” 
 



– आशण भरैू आपणाला पोचवणार, हे ऐकून दुलारी अशधकच रडू लागला. तो म्हणाला, “ह्ो मला 
शिगावऐवजी सरगाला पोचवील!” 
 

हेही जोगणी प्रकरण भलतांच दणाणलां . जते्रला आलेली हजारो माणसां जाताना िशकराची तारीि 
करीत परतली. िुलाांतील मध माश्याांनी पळवावा, तद्वत माणसाांनी िशकराची कीती गावोगाव पोचवली. जो 
तो म्हणू लागला – ‘िशकरा जबर माणूस! त्यानां खोताला चीत केलां . मुठीसकट तलवार मारून त्या 
लवचवाची नाांगीच मारली. खोत शनकामी केला!’ 
 

िशकराच्या त्या शदविीच्या वतवनावर गाव बेहद्द खूष झाला. िशकरानां आपल्या पराक्रमाला 
घोडदौडीनां प्रारांभ केला. दौलती, राही, राधा याांच्यापेक्षाही सावळा आशण भरैू याांना आनांद झाला. ते 
आपल्या जखमा शवसरले. कतवबगार माणसाची कीती शदगांतरास जाते. ती ऐकून इतराांना क्षणभर आियव 
वाटतां; पण त्या कीतीच्या पाठीिी असलेला त्याग शन झीज ह्ाकडे त्याांचां लक्ष नसतां. 
 

सकाळीच सावळा बेळगावला शनघाला. जाताना तो प्रथम िशकराकडे आला. त्यानां िशकराला 
शमठी मारली. त्याचे डोळे भरून आले आशण तो मोठ्यानां हसू लागला. त्याचां ते हसणां पाहून िशकरा 
गोंधळून गेला. दौलती, राही, राधा, साधू याांना नवल वाटलां . 
 

“का हासतूस, गा?” िशकरानां शवचारलां  आशण सावळा म्हणाला, 
 

“मला जुनी याद आली. तुम्ही लस्कर बघाय गेला शन मी दौलूआबाबरां भाांडलू, त्येची मला आज 
याद आली.” असां म्हणून तो गांभीर झाला. त्यानां भवुया चढवल्या, नाक िें दारलां  आशण तो म्हणाला, “काल 
गाजवलां स, माझ्या मनाजोगां झालां . िनेातला शकडा िनेात ऱ्हात न्हाय! –” 
 

“आता कवा येणार?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“ते मी कसां साांग?ू” सावळा लाचार स्वरात म्हणाला, “जरी एखादा खून केला असता, तरी बरां 
झालां  असतां, काळांपानी भोगून आलो असतो. पर ह्ो काळयापान्यापरास वांगाळ कायदा माझ्यामागां 
लागलाय.” 
 

“काय खटपट न्हाय का व्हनार?” िशकरा बोलला. 
 

“कोन करनार?” सावळा शचडला शन म्हणाला, “आम्ही मुकी मानसां. त्यात कानिाटी. आमचां 
कानावर कोन घेनार?” 
 

“पांतास्नी न्हाय का साांगायचां?” 
 

“काय साांग?ू त्येस्नी न्हाय का शदसत?” 
 

“बरां, मी बोलतो एकदा.” 



 
“बोल. करा काई तरी.” सावळा दुखावल्यासारखा बोलू लागला, “आठनऊ वसं काढली. लई 

वांगाळ काढली. वतनदार असून वनवासी झालोय. आता –” तो बोलता बोलता थाांबला. त्याचा गळा दाटून 
आला आशण िशकरा म्हणाला, 
 

“आता काय? –” 
 

“आता गाव सोडू नये, असां वाटतांय!” 
 

हे ऐकून िशकरा शखन्न झाला. त्याच्या काळजाला शचमटा बसला. तो हुकमी आवाजात म्हणाला, 
“तू आता जा. मी गप्प बसनार न्हाय शन पांतास्नी बी बसू देनार न्हाय!” 
 

“हो, हो.” सावळा एकदम हसरा चेहरा करीत म्हणाला, “मला परमुलखात मरू शदऊ नगा. माझी 
हाडां हातां माझ्या पाांढरीत पडावी. माझ्या मढ्याला साऱ्याांचां हात लागावां. म्या तकडां कुत्रयाच्या मोतीनां मरू 
नये, असां मला वाटतां.” 
 

िशकराच्या वमी बाण लागला. तो सांतापून म्हणाला, 
 

‘तर मग तू जाऊच नगां. येऊ दे...” 
 

“नगां नगां –” मध्येच सावळा म्हणाला, “मला गावानां जायला साांशगतलां  म्हणून मी गेलो. गावाच्या 
मताइरुद्ध वागून कसां चालांल?” 
 

“बरां, मग जा तर!” िशकराला त्याचां म्हणणां पटलां . सावळा शनघनू गेला आशण ‘म्या शतकडां 
कुत्रयाच्या मौतीनां मरू नये, असां मला वाटतां –’ या सावळाच्या बोलानां िशकराच्या हृदयात डोंब पेटला. 
त्याचां मन उशद्वग्न झालां . सावळासाठी काय करावां, याचा तो शवचार करू लागला. तो लचचेला टेकून शकती 
तरी उिीर उभा राशहला. 
 

सूयव हळूहळू वर आला. त्याची कोवळी शकरणां लचचेच्या पानाांवर बसून झोके घेऊ लागली. शहरव्या 
शनवडुांगावर शपवळा सोनेरी प्रकाि उधळला गेला. गावची गुरां गावदरीला आली. माणसां कायवक्षम झाली. 
शवष्ट्णुपांत मळयाकडे शनघाले. त्याांच्या घोड्याच्या टापा ऐकून िकीरा भानावर आला. पांताांचा घोडा 
लचचेखाली येऊन थाांबला. एवढ्यािा पोरासाठी पांतानां घोडा थाांबवला, याचां माांगवाड्याला आियव वाटलां . 
आपल्या त्या प्रचांड घोड्याच्या पाठीवर झोके घेत रोखून पाहत पांत म्हणाले, “िशकरा, काय झालां?” 
 

“काई न्हाय, आबा.” िशकरा हसला. 
 

“नाही कसां? तुझा चेहराच साांगतोय.” 
 

“आबा, सावळानाना गेला –” 



 
“कुठां? बेळगावला?” 

 
“हो, बेळगावला!” 

 
“मग? तुझां काय म्हणणां आहे?” 

 
“का गेला?” 

 
हे ऐकून पांताांना पेच पडला. थोडा शवचार करून ते म्हणाले, 

 
“त्याला गुन्हेगार म्हणून सरकारनां हद्दपार केला आहे.” 

 
“त्यानां काय गुन्हा केला?” 

 
“काहीच नाही. तसा सरकारकडे मुळीच पुरावा नाही.” 

 
“मग हे कोन इचारनार सरकारला?” 

 
“आलां  लक्षात. शवचारलां  पाशहजे आशण मीच ते शवचारीन. तू जा घरात –” 

 
पांताांचां घोडां थडाड् करून उडालां  आशण धावत शनघालां . िशकरा घराकडे वळला. दौलती दारात 

उभा होता. राधा बाहेर आली. माांगां जमली. दौलती म्हणाला, 
 

“काय इचारलांस पांतास्नी?” 
 

“सावळूनानाबद्दल.” 
 

“मग काय म्हनलां  त्ये?” 
 

“सरकारला इचारनार हायती.” 
 

हे ऐकून माांगाांची काळजां डोंगराएवढी झाली. आता आपले शदवस सुखाचे येणार! जर पांत 
सातारला गेले, भाांडले, तर हा कायदा बोथट होईल आशण आपल्या मागची लाांडगेतोड सांपेल. दुःखी 
शमळव ूआशण सुखी खाऊ. आपल्या घरात, आपल्या पाांढरीत – पसाभर का होईना, आपल्या या जशमनीत; 
शजथां जन्मलो, शतथांच आपली हाडां पडतील आशण तसांच व्हावां, असां म्हणत माांग घरोघर गेले. 
 

–आशण पांधरा शदवसाांनतर पांत साताऱ्याला रवाना झाले. 
 



 
६ 

 
शवष्ट्णुपांत कुलकणी साताऱ्यात पोचले, तेव्हा त्याांच्याबरोबर भरैू रामोिी होता. साताऱ्याचा घाट चढताच 
चोराांची िार भीती असते, म्हणून तो सनदी शिपाई या नात्यानां पांताांबरोबर गेला होता. कचेरीपुढां त्याांना 
दुलारी माांग भेटला. त्यानां पांताांना नीट ओळखलां  नाही, मात्र भरैूला चटकन हेरलां  आशण तो तावात पुढां 
आला. 
 

“कां च्या गावचां?” त्यानां जवळजवळ आडवां उभां राहात शवचारलां  आशण पांत म्हणाले, “आम्ही लाांब 
शतकडे –” 
 

“पर गावाला नावबीव हाय का न्हाय?” 
 

हे ऐकून भरैू शचडला. त्यानांही दुलारीला ओळखलां . तो काही तरी बोलणार, इतक्यात पांत 
म्हणाले, “आम्ही वाटेगावचे. का? तू कोण?” 
 

“मला वळाखलां  का?” 
 

त्याचा हा प्रश्न ऐकून भरैू म्हणाला, 
 

“न्हाय वळाखलां . का? तू कोन राजाबीजा हाईस का काय?” 
 

“त्ये तुला आता शदसांल! पन माजांच नाव हाय दुलारी वाघमारे.” 
 

“तू कोणीही ऐस. वाट सोड!” पांताांचा आवाज चढला, “तू कोण हे जाणून घ्यायला मी आलो 
नाही, मी प्राांतसाहेबाांना भेटणार आहे!” 
 

“ह्नेां त्या शदिी मला मारलां . माळाच्या दगडाच्या पाया पडाय लावलां  –” दुलारी शचडून म्हणाला 
आशण मग पांताांच्या लक्षात आलां , की हा त्या शदविी खोताबरोबर आला होता. यालाच पकडून चावडीत 
ठेवला होता व भरैूला बरोबर देऊन पाठशवला होता. वाटेत भरैूनां याला मारलां , म्हणून हा शचडला आहे. 
 

“मग तू का आला होतास?” पांत रागानां म्हणाले, “आता वाट सोड, नाहीतर घोडां अांगावर 
घालीन!” त्याांनी टाच मारली आशण गडबड वाढली. अशधकारी बाहेर आले आशण दुलारी नमला. पांताांना 
प्राांतानां ओळखून कचेरीत नेलां . भरैू एका झाडाखाली बसला. 
 

शवष्ट्णुपांत कुलकणी हा काटेकोर वृत्तीचा माणूस आहे, याची सरकारी अांमलदाराांना कल्पना होती. 
त्याच्यािी बोलताना जपून बोलावां लागतां, हे लक्षात येऊनच प्राांतसाहेबाांनी बोलावयास सुरुवात केली, 
 

“हां, बोला – काां येणां केलां  होतां?” 



 
“मी दरवषी इकडां सज्जनगडावर येत असतो दिवनाला. तसाच आलो होतो आशण तुम्हाकडेही एक 

गाऱ्हाणां घालायची पाळी आली –” 
 

“मग बोला ना – काय गाऱ्हाणां आहे?” प्राांत मध्येच म्हणाला, “तुम्हाला पाहून मला आनांद झाला. 
साांगा, काय?” 
 

“माझ्या गावचा एक माांग आठ-दहा वष ेबेळगावला नेऊन ठेवला आहे –” 
 

“बरां, मग पुढां?” प्राांतानां टक लावनू पाहत प्रश्न केला आशण पांत म्हणाले, 
 

“तो माणसू सदनिीर शिपाई आहे. त्याला इनाम आहे, परांतु तो बेळगावात आहे –” 
 

“त्याचां असां आहे...” प्राांतानां मध्येच आपलां  म्हणणां माांडलां , “अिी माणसां वाईट असतात. त्याांच्या 
बाबतीत सरकार शवचार करणार नाही.” 
 

“अिी, म्हणजे किी?” पांताांनी प्रश्न केला. 
 

“अिी, म्हणजे चोरटी?” प्राांत िाांतपणे बोलू लागला, “ही माणसां भरुट्या चोऱ्या करून जनतेला 
हैराण करतात. त्यामुळां  लोकाांचा सरकारवरचा शवश्वास उडतो आशण इतर बांडखोर प्रवृत्तींना चेव येतो. 
म्हणून अिी माणसां – नव्हे, ही जमातच डाांबरट आहे. शतला क्षमा नाही!” 
 

“असां म्हणू नका.” पांत समजावणीच्या स्वरात म्हणाले, “सरसकट गव्हाबरोबर शकडे रगडणां हा 
राज्यावरचा शवश्वास दृढ करण्याचा मागव नव्हे, असां माझां मत आहे. सरकारानां दुःख बघूनच डाग देणां 
न्यायाला धरून होणार आहे.” 
 

“मान्य आहे.” प्राांत म्हणाला, “अन्याय होऊ नये, याची आम्ही काळजी घेत आहोत –” 
 

“मुळीच नाही!” पांत एकदम म्हणाले, “तसांच असतां, तर सावळा माांग दहा वषं बेळगावला 
राशहलाच नसता. मुक्याचां जाणां कोण होत नाही.” 
 

“त्यानां त्या भागात अिाांतता शनमाण केल्यामुळांच त्याला भरुटा चोर समजून – नव्हे, ठरवनू – 
गुन्हेगार जमातीच्या कायद्यान्वये हद्दपार केलां  आहे!” 
 

“त्यानां त्या भागात अिाांतता शनमाण केली होती, याला पुरावा काय आहे?” पांताांनी मोजक्या 
िब्दाांत प्राांताला पेच घातला आशण “सावळा हद्दपार झाल्यापासून त्या भागात िाांतता झाली आहे, असां 
सरकारचां मत आहे का?” हा पांताांचा दुसरा सवाल ऐकून प्राांत शबचकला. तो म्हणला, 
 

“त्याला गुन्हेगार जमातीचा कायदा –” 



 
“पण तो इसम गुन्हेगार आहे का?” पांताांनी लगेच प्रश्न केला आशण प्राांत म्हणाला, 

 
“मी स्पष्ट बोलू?” 

 
“जरूर-जरूर.” 

 
“तुम्ही गैर अथव काढू नका,” प्राांत म्हणाला, “माांग-रामोिी जातींना हातािी धरून काही उच्चवणीय 

लोक बेबांदिाही शनमीत आहेत. ते लोक खून-दरोडे करतात आशण हे प्रशतशष्ठत लोक आपली घरां सोन्यानां 
भरतात शन तेच गुन्हेगार लोकाांचां समथवन करीत सुटतात –” 
 

“झालां  तुमचां?” पांत अगदी िाांतपणे म्हणाले, “माझ्या भागात एकही दरोडा पडलेला नाही, तेव्हा 
माझ्या घरात सोनां येण्याचा सांभव उरत नाही आशण मी एका गुन्हेगाराचां समथवन करण्यासाठी आलेलो 
नसून एका सनदिीर शिपायाची न्याय्य बाजू सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी आलो आहे. हे समथवन 
नसून मी म्हटलां , त्याचप्रमाणे हे गाऱ्हाणां –” 
 

“माझे िब्द तुम्हाला लागले.” प्राांत शदलशगरीच्या स्वरात म्हणला, “परांतु माझ्या म्हणण्याचा असा 
अथव घेऊ नका –” 
 

“नाही घेत.” पांत चढत्या सुरात म्हणाले, “ज्या जमातीला स्वतःच्या जातीचां नाव साांगणां ज्या 
कायद्यानां अिक्य करून ठेवलां  आहे, त्या जातीचां समथवन करणाराही दोषी मानला जाणार, याची मला 
कल्पना आहे; परांतु समथवन करीत नाही, हे लक्षात घेतलां , तर मी दोषी ठरत नाही. म्हणून माझी शवनांती 
आहे की, सावळाची बाब गांभीर आहे. ती आपण शवचारात घ्यावी. नाही तर त्याच्या जशमनीचा शललाव 
करण्याची तरतूद–” 
 

हे ऐकून प्राांत स्तब्ध झाला. थोडासा शवचार करून तो म्हणाला, “पांत, मी सावळाची चौकिी करतो 
–” असां म्हणून तो थाांबला आशण एकदम आठवनू परत म्हणाला, “आशण, हो परवाच तुमच्या गावच्या एका 
माांगानां म्हणे, त्या शिगावच्या खोताचा हात तोडला. याचा अथव काय? हा काय प्रकार आहे? सरकार या 
गोष्टीचा गांभीरपणे शवचार करीत आहे.” 
 

हे ऐकून पांत म्हणाले, “मग मी म्हणतो, त्याही गोष्टीची तुम्ही खास नोंद घ्यावी, की त्याच खोतानां 
जोगणीची वाटी घेऊन शनघालेल्या एका माांगाचां शरवाज मोडून आमच्या हद्दीत शिरून डोकां  मारलां  शन ते 
विेीला टाांगलां . ही िार लाांबची गोष्ट नसून अवघ्या दहा वषांपूवीची आहे आशण तीच वाटी परत नेण्याचा 
प्रयत्न करीत असता त्याचा हातच मारला गेला; डोकां  नाही. त्याचां डोकां  सहज मारता आलां  असतां आशण 
धार्षमक बाब म्हणून कायदाही काही करू िकला नसता –” 
 

प्राांत डोळे शवस्िारीत म्हणाला, 
 

“तुमच्या गावचे माांग इतके लढाऊ आहेत?” 



 
– आशण छाती काढून पांत म्हणाले, 

 
“लढाऊ आहेत; भरुटे नाहीत! खोतानां ज्याचां शिर मारलां , त्याच्याच मुलानां खोताचा हात तोडला. 

मी म्हणतो, असा सांयम पाळणारी जात दुसरी नाही!” 
 

“म्हणजे खोत ती जोगणी परत नेत असता हा प्रकार घडला, तर!” प्राांत म्हणाला. 
 

त्यावर पांत म्हणाले, “... आशण त्या कामी तुमचा दुलारी माांग त्या खोताला मदत करीत होता. 
आम्ही त्याला अटक करून सरकारी नोकर म्हणून सोडला. शरवाजाप्रमाणां त्याचांही डोकां  मारणां सहज सोपां 
होतां.” 
 

हे ऐकून प्राांताला राग आला. त्यानां लगेच दुलारीला बोलावनू घेतलां  आशण शवचारलां , 
 

“जोगणीच्या दांगलीत तू होतास?” 
 

“हो, व्हतो. पन बघत व्हतो.” 
 

“खोटां बोलतो आहे हा!” पांत म्हणाले, “यानां ती वाटी शहस्कून खोताला शदली –” 
 

“काय? खरां का?” प्राांत डािरला. आशण दुलारी रडू लागला. तो केशवलवाणा चेहरा करून 
म्हणाला, “मला बाबरखानसाहेबानां साांशगतलां  –” 
 

“मग खोटां का बोललास?” प्राांत शचडला. 
 

“माझ्या गावचे माांग असले नाहीत.” पांत म्हणाले, “म्हणूनच म्हणतो, माांग जात इथून शतथून 
सारखी धरता येत नाही. कारण मोळापोटी केरसुणीही पदैा होत असते.” 
 

मग प्राांत काहीच बोलला नाही. पांत उठून सज्जनगडावर जाण्यासाठी शनघून गेले. कबूल 
केल्याप्रणाने सातारचा दपाटा बेळगावला गेला. सावळाच्या वतवनाची नोंद सातारला आली आशण त्याची 
हद्दपारी रद्द केल्याचा हुकूम रवाना झाला. 
 

सावळा गावी आला, तेव्हा नाचत आला. त्याला हषववाय ूव्हायची पाळी आली. आल्याबरोबर त्यानां 
िशकराचे पाय धरले. दौलती, राहीबाई, राधा याांच्या पाया पडून तो गावात गेला. पांताांपुढां त्यानां दांडवत 
घातला. 
 

“आता मी माझ्या पाांढरीत मरांन. माझी बायकोपोरां मला बघतील –” असां म्हणत तो गावभर 
शिरला. भरैूला कडकडून भेटला. 
 



आता आपण कुणाच्या पाचोळयावर पाय द्यायचा नाही, आगळीक करायची नाही, बायकापोराांत 
कष्ट करून जगायचां. कष्टानां मातीचां सोनां होतां, वाईट कायदा कुत्रयावाणी असतो, असां तो साांगत शिरला. 
 

सावळा आल्यानां त्याच्या घरात नवा तजेला आला. माांगाांना धीर वाटला. गावालाही बरां वाटलां . 
एक जवळचा दुरावलेला शदलदार माणूस जवळ आला, म्हणून िशकरालाही आनांद झाला. 
 

िशकराच्या िब्दावर पांत सातारला गेले शन सरकारिी भाांडले, म्हणूनच सावळाला नवा जन्म 
आला; िशकरानां त्याला माणसात आणला; नाही तर तो कुजून मेला असता, असां माांग म्हणू लागले. 
िशकराच्या िब्दाची लकमत त्याांना समजली आशण त्या वयात ते त्याला आपला कता पुढारी समजू लागले. 
 

दूरदूरचे माांग येऊन त्याला पाहून जाऊ लागले. िशकराचे मतैर झाले. लवचू ठार मारण्याऐवजी 
त्याला नाांगी तोडून शजवांत ठेवणारा िशकरा लोकाांना आगळा वाटू लागाला. 
 

– आशण राधालाही तो तसाच वाटू लागला. ती लहानपणापासून त्याला भीत आली होती. आताही 
ती भीत होती. ज्या शदविी तो रागानां लचचेवर चढून बसला, त्या शदवसापासून राधा त्याला चढत्या सुरात 
कधीच बोलली नाही. कधी राग आला, तर ती शगळून घेई. आता पुन्हा शतला हुरहूर लागली होती. आपलां  
कुां कू गाजलां  – आता आपली ही कूसही गाजणार! पण पुढां काय? खोत गप्प बसणार नाही. हात तुटला 
म्हणून काय झालां? एक पाय मोडला, म्हणून गोम लां गडत नाही आशण तो खोत तर भयाण माणूस आहे. तो 
स्वस्थ न बसता सूड घेणार. त्यानां जर सूड घेतला, तर? 
 

ती कल्पना शतला असह् झाली; पण करणार काय? िशकराला कसां साांगावां, हा प्रश्न होता. रोज 
नवनेव ेलोक त्याला भेटत होते. तो लचचणीकर शपराजी, साजूरकर शनळू आशण कैक रामोिी, कैक मराठे 
आशण कुमजेचा सवया – त्यानां तर उघड बांड केलां  आहे. त्याला तोिेच्या तोंडी देण्याचा हुकूम सुटलाय 
म्हणे शन त्याची िशकरािी मतै्री. सत्त ू येऊन िशकराला भेटून जातो. ही सारी माणसां िशकरासारखीच 
शदसतात. िशकराही घोडां घेऊन कुठां तरी जात असतो. रात्री-अपरात्री येतो. जर एखादे शदविी त्या 
खोतानां वळे साधली, तर –? 
 

या शवचाराांच्या जाचात राधानां शकती तरी शदवस काढले आशण एकदा शतनां शनिय केला की, 
िशकराला बोलायचांच. 
 

एकदा िशकरा दोन शदवस कुठांतरी गेला आशण शतसऱ्या शदविी सकाळी पहाटेस आला. लचचेखाली 
येताच गबऱ्याच्या टापा ऐकून राधानां डोळे उघडले. तीन शदवस ती लभतीला टेकून बसली होती. शतनां 
अन्नाचा घास घेतला नव्हता. गुडघ्यावर हनुवटी टेकून दौलती वाट पाहत होता. राहीबाई डोळे पुसत होती. 
पहाटे िशकरा आल्यानां सवांचा आत्मा िाांत झाला. िशकरा घोडां बाांधून घरात आला, तेव्हा शदवा जळत 
होता. राधाबाई लभतीला टेकून बसली होती. दौलती शखन्न होऊन बसला होता. 
 

ही सवव पशरस्स्थती पाहून िशकराला चरका बसला. तो म्हणाला, “आई –” 
 

राधाच्या गालाांवर आसवाांची धार चमकली, ती पाहून िशकराचा आवाज चढला. 



 
“आई, काय झालां? साधू कुठाय?” 

 
“चावडीत.” दौलती म्हणाला. 

 
“आई, का रडतीस? बोलत का न्हाई?” 

 
“माझां रडां कुनालाच न्हाय कळायचां.” 

 
“का? साांग की.” िशकरा जवळ बसला आशण राधा म्हणाली, 

 
“कसां साांग?ू मला जन्मभर तुझी भीती वाटली शन आता बी वाटतीय.” 

 
“माझी भीती? आगां, तू माझी आई –” 

 
“आई?” 

 
“हो, हो. माझी आई!” 

 
“मग कुठां गेला व्हतास?” 

 
“लचचनीला – शपराजीकडां.” 

 
“कुनाला इचारलां  व्हतां?” 

 
“कुनाला न्हाय इचारलां .” 

 
“का? आम्ही तीन शजवाांनी शदव्यावानी जळायचां?” 

 
“आई! थोरले आई, बाबा, माझां चुकलां .” 

 
“तुझ्या आईनां तीन शदवस पानी शिवलां  न्हाई.” दौलती राधाकडे बोट दाखवीत म्हणाला, “ही 

म्हातारी पाखरावानी वाट बघीत बसलीया. अन्न असून घास उतरांना, बाब्या –” 
 

“पन तुम्ही एवढी काळजी का करता? मी आता का प्वार हाय?” 
 

“तू मोटा हाईस.” राधा म्हणाली, “पन ह्ा काळजाला कसां साांग?ू खोतासारखा वैरी दोन शपढ्या 
मागां लागलाय. दुखवलेला साप परवाच शबळात गेलाय. आमास्नी त्येची भीती वाटती –” 
 



“पर मी भीत न्हाय.” िशकरा म्हणाला, “आनी तो कवाबी येऊ दे. त्येनां नुसती िडी जरी वर 
केली, तरी मी त्येला चेचून काढीन! मी सावध हाय शन मला सारां ठावां हाय. आपल्या गावचा रावसाहेब 
पाटील, त्यो काळगावचा धोंडी चौघला – ही खोताची शबळां  हायती. आनी त्या शबळाांवर माझी नजर हाय.” 
 

“पर पाांदीनां जाऊ नगां, माझ्या आांगावरनां जा, असां म्हननां बरां नसतां.” दौलती बोलला आशण 
िशकरा हसत म्हणाला, 
 

“मी तसां कसां बरां म्हनीन? मी कुनाच्या आांगावर जानार न्हाय शन कुनाला येऊ बी देनार न्हाय.” 
 

“आनी असाच रातचा-अपरातचा शिरत ऱ्हानार?” मध्येच राही म्हणाली. 
 

“न्हाय बरां –” िशकरा म्हणाला, “आता तुमास्नी इचारल्यावाचून कुटांच जानार न्हाय.” 
 

“एवढांच कर.” दौलती पुटपटुला शन िशकरा म्हणाला, 
 

“मला वाटलां , तुम्ही शबनघोरी असाल–” 
 

“म्हांजी आमास्नी तुझी काळजी न्हाय, असांच न्हवां!” राधा म्हणाली, “मी बोलत न्हाय. कारन 
नखाएवढा व्हतास, तवा ऐकलां  न्हाईस – तोंड पोळलां –” 
 

“आगां, तवा मी बच्चा व्हतो.” िशकरा म्हणाला, “आता परत लचचांवर चढून खाली उडी टाकीन, 
असां मी म्हननार न्हाय! खरांच आई!” 
 

“काय नेम साांगावा, बाबा, तुझा!” राधा कौतुकानां म्हणाली आशण िशकरा हसला. 
 

“माझां निीब शिकां दर हाय – तू माझीच आई हाईस. तू बोल मला. तू बाबा – थोरली आई, आरां 
तुम्ही सारी पांढरी हायसा–” िशकरानां त्या सवांच्या पुढां डोकां  टेकलां . त्याबरोबर त्या तीन आत्म्याांना कळ 
आली. दौलती कळवळयानां पुढां सरकला. त्यानां त्याच्या पाठीवरून हात शिरवला. राधाच्या डोळयात 
सागर उसळला. राहीनां उठून शमरच्या उतरून टाकल्या. ती म्हणाली, “तुम्हा दोघाांसाठी म्हनून आम्ही 
जगलो.” 
 

“तुझा बाप तुझ्यावानीच व्हता.” दौलती म्हणाला, “जोगणीला हात घालीस्तवर कुनालाच बोलला 
न्हाय–” 
 

“तसां तेवढां तू करू नगां!” राधा म्हणाली, “जे जे करिील, ते आमास्नी साांगनू कर!” 
 

सूयव उगवनू वर आला. पशहली शकरणां राांगत राांगत दौलतीच्या खोपटात शिरली. शनवडुांगावर 
पाखरां शभरशभरू लागली. रात्रभर दौड मारून आलेला गबऱ्या िुरिुरू लागला. बोलण्याच्या भरात चुकून 
राशहलेली कोंबडी खुराड्यात धडपडली. राधाचां मन हलकां  झालां . ती उठली. उठता उठता पुन्हा म्हणाली, 



 
“चाांगली मानसां जोडावी. वाइटाची सांगत करू नये. शजवाला जपावां. एवढांच आमास्नी कळतां–” 

 
“आनी तेवढांच मला बी कळतां.” िशकरा म्हणाला, “माझी मानसां नुसती शचऱ्यासारखी हायती. 

शजथां बसवलां , शतथां बसनारी. आनी, आई! मरान मानसाच्या पुढां जन्माला येतां आनी ते मानसाला घेऊनच 
मरतां; पन मानसाचां मागां उरतां काय?” 
 

“नाव – चाांगुलपन.” राधा मध्येच म्हणाली. 
 

“आनी त्येच मला शमळवायचां हाय. तूच मला शिकवलांस, की मानसानां वाईट वाग ूनये, म्हनून. मी 
ते इसरत न्हाय – इसरनार न्हाय. पन–” 
 

“पन काय?” 
 

“तू रडायचां न्हाय.” 
 

हे ऐकून ती हसली. 
 
 

शदवस सुगीचे होते. दुःखाची जागा सुखानां घेतली होती. श्रीमांतीचां शिवार धुांद झालां  होतां. पाखरां 
गुटगुटीत झाली होती. शकडे माजले होते. गुरां उांडारली होती. माणसां दोन वळेा पोटभर खाऊन ढेकर देत 
होती. शदवसभर रानामाळात गेलेली माणसां घराकडे येत होती. रशवनारायण आपल्या दारात उभा होता. 
त्याची ती शपवळी ऊन्हां शहरव्या शनवडुांगावर पसरून एक नवाच रांग डोळे शदपवीत होता. 
 

माांगाांची पोरां कुां थत चक्र शिरशवत होती आशण सूयाकडे पाहत माांग पेढाला बटी लावीत होते. एक 
बटी लाव ूआशण काम सांपव ू– दोन लाव ूआशण पुरां करू – तीन बट्या लावनू सुटी करू, असां म्हणत ते 
काम उरकीत होते. पेढाची पोरां रडकुां डीला आली होती. 
 

– आशण शनवडुांगाच्या पलीकडे गुरां चारायला गेलेली पोरां ओरडत घराकडे येत होती. म्हिीच्या 
पाठीवर बसून गात होती : ‘तू ऐक, नांदाच्या नारी!....’ 
 

एवढ्यात एक वाटसरू आला. तो एका ठेंग ू घोड्यावर बसला होता. त्याच्या मानानां ते घोडां 
अगदीच खुजां होतां. त्यामुळां  वरच्या त्या माणसाचे पाय जवळ जवळ जशमनीला लागत होते. एखाद्या 
गाढवावर बसावां, तसा तो बसला होता. डोकीला लाल रांगाचा पटका, अांगात जाड कापडाची बांडी, 
जरीकाठी धोतरानां कां बर बाांधून त्यानां हातात पल्लेदार दाांड्याची कुऱ्हाड घेतली होती. त्याचा रांग काळा 
होता. त्यानां आपल्या बेतात असलेल्या शमश्याांना पीळ भरून नाक िें दारलां  होतां. त्याच्या ताांबरट डोळयाांत 
राग शदसत होता. त्याला पाहून पोराांचा गलका बांद झाला. ती आपल्या साांकेशतक भाषेत एकमेकाांना साांग ू
लागली, 
 



“ए, आरील शठकालाय, रां –” 
 

“आरां, आरील नव्हां – लझमक!” दुसरां केकाटलां  आशण शतसरा शचरकला, 
 

“आल वसरू नका –” 
 

लगेच चौथां म्हणालां , “पेडू द्या.” 
 

त्या पोराचां ते बोलणां ऐकून तो इसम थाांबला. आवाज नरम करून तो म्हणाला, “कुनाचां रां, तुमी?” 
 

“आमी? – कुरवाड्याचां.” एका पोरानां चटकन खोटां साांगनू टाकलां . 
 

तो इसम चशकत होऊन म्हणाला, “मग ही रां, कसली भाषा बोलताय?” 
 

“ही पोराांची –” 
 

“काय चोराांची?” त्या हुिार माणसानां पोराांना शचमटा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण बनलेली ती 
पोरां वठली नाहीत. नाकाचा मुरठा करून एक पोर म्हणालां , 
 

“तुम्ही शकवांडां हायसा?” 
 

“न्हाय बा – मला ऐकू येतां की.” 
 

“मग पोराांची म्हनताना तुमी चोराांनी किी ऐकली?” त्या पोरानां वाटसरूवर डाव उलटीत आणला 
आशण ते पुढां म्हणालां , “चोराच्या मनात–” 
 

हे ऐकून सारी पोरां हसली. माळ हास्यानां भरला. शहरमुसला वाटसरू म्हणाला, “ए थट्टा करू नगा. 
त्या िशकराचां घर कां चां रां?” 
 

हा प्रश्न ऐकून पोराांना पुन्हा सांिय आला. त्याांनी एकमेकाांना डोळयाांनी खुणावलां . एक पोर म्हणालां , 
“तुमास्नी कां चा िशकरा पायजी?” 
 

वाटसरू पुन्हा पेचात पडला. बाबजी माांगाचा लझग्या शनवडुांगाच्या बेळयातून उांदराप्रमाणे शनघून 
िशकराकडे पळाला. 
 

“हतां शकती िशकरा हायती?” त्या वाटसरूनां पुष्ट्कळ शवचार करून शवचारलां  आशण पोरां म्हणाली, 
 

“आवां, हातां चार िशकरा हायती.” 
 



त्या पोराांच्या बोलण्याचा रोख त्या वाटसरूच्या डोकीत आला. ही सारी माांगाची पोरां आसून, ती 
आपल्याला गाढवात काढीत आहे, हे लक्षात येऊन तो म्हणाला, “त्या चार िशकराांच्या बापाांची नावां रां 
काय?” 
 

एक काळां हडकुळां  पोर पुढां होऊन म्हणालां , “मी साांगतो – एकाचां शिग्या, एकाचां लझग्या, एकाचां 
शिरग्या शन एकाचां शमरग्या –” ही नावां ऐकून सारी पोरां पोट धरून हसू लागली. काही लोळू लागली. 
वाटसरू भाांबावनू गेला. इतक्या वळेात त्या बेळयातून िशकरा माळाला आला. लझग्या लां गोटी नीट करीत 
दूर उभा राशहला. सारी पोरां गप्प झाली आशण िशकरा म्हणाला, “कोन गाव, पाव्हनां?” 
 

“आम्ही शतकडां काळगाव – कुमजांचां.” 
 

“कुनाकडां आलाय?” 
 

“िशकराकडां.” 
 

“काय काम हाय?” 
 

“मला कुमजांच्या सत्तनूां पाठवलां य.” 
 

सत्तचूां नाव ऐकून िशकरा चमकला. तो म्हणाला, 
 

“सत्तकूडां मला तुम्ही शदसला न्हाय कवा.” 
 

“मी गोंदा गोंधळी. मी गावोगाव शिरत असतो. सत्त ू माझा मतैर हाय. त्येनां मला िशकराकडां 
पाठवलां य–” 
 

“मग मीच त्यो िशकरा. बोला, काय काम हाय? ए पोरानू, जावा तुमी आता.” 
 

पोरां गुराांना हाकीत गेली. गोंधळी घोड्यावरून उतरला आशण म्हणाला, 
 

“सत्तवूर बाका प्रसांग गुदरलाय, म्हनून त्येनां मला तुमच्याकडां पाटवलां य.” 
 

“कसला प्रसांग?” 
 

“जर तुम्ही हातपाय हलवलां , तरच सत्तचूा जीव वाचनार हाय – न्हाय तर त्येची आिा न्हाय–” 
गोंधळी शखन्न होऊन म्हणाला. 
 

िशकरा एकाएकी गांभीर झाला. तो म्हणला, 
 



“कसला प्रसांग – साांगा तरी!” 
 

“चला – साांगतो.” 
 

ते दोघे घराकडे शनघाले. आपला एक शमत्र सांकटात आहे, हे ऐकून िशकरा बेचैन झाला. त्याची ती 
हकीकत ऐकण्यासाठी तो आतुर मनानां चालू लागला. 
 

गोंधळी चालता चालता म्हणाला, 
 

“ही पोरां कुनाची?” 
 

“माांगाांची.” 
 

“मला साांशगतलां , कुरवाड्याची म्हनून.” 
 

“खोटां साांशगतलां  त्येंनी.” 
 

“हातां िशकरा शकती हायती?” 
 

“एकच – मी.” 
 

“मला त्येंनी चार साांशगतली.” 
 

िशकरा हसला. 
 

“बरां, ती बोलत्यात बी शनराळां.” गोंधळी पुटपुटला. 
 

“कसां?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“आरील म्हांजी काय?” 
 

“कुरवाडी.” 
 

“वरावला म्हांजी?” 
 

“आला. ही भाषा आमच्या जातीची हाय.” 
 

“ही भाषा का म्हनून बोलता?” 
 



“सरकारी अांमलदारास्नी कां ळू नये, म्हनून.” 
 

दोघे घरात आले. कुमजांत घडलेला प्रकार गोंधळी साांग ूलागला – 
 

“बहादू्दरवाडीच्या दादा पाटलानां काल सत्तलूा अटक केलीया. साहेबाचा तसा हुकूमच होता. आनी 
जेवढा म्हनून सरकारइरुद मानूस हाय, तेवढा सारा कैद करायचा त्येंचा बेत हाय!” 
 

“सत्तलूा किी अटक झाली?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“एका न्हाव्याकडां दाढी करीत व्हता. इतक्यात पन्नास लोकाांनी त्येला अटक करून मळीला बाांधून 
ठेवलाय. उद्याच तो सातारला शनघनार हायती. ह्ा अटकां मागां समदां पाटील हायती.” गोंधळी म्हणाला 
आशण िशकरानां शवचारलां , 
 

“मला काय शनरोप हाय सत्तचूा?” 
 

“शनरोप हाय की, ‘माझ्यावर हत्यारानां उपकारा. जर जगलो, तर ते उपकार िेडीन!’” 
 
हा साांगावा ऐकून िशकराच्या वमी बाण लागला. तो उशद्वग्न होऊन म्हणाला, 

 
“तुम्ही इतका उिीर का केला?” 

 
“काय करू? वाटाच बांद व्हत्या. आता तुम्ही घाई करा, न्हाय तर वारनेचा खोरा एका मदाला 

मुकां ल!” 
 

“दादा पाटलाची शकती मानसां हायती?” 
 

“पन्नास. पर हत्यारबांद–” 
 

“हत्याराचां नाव नका मला साांग.ू मानसां शकती?” 
 

“पन्नास.” 
 

“मग शनघ ूया!” िशकराला घाई झाली. 
 

“दोघांच?” 
 

“ते का? मानसां जमवीत जायचां.” िशकरा साधूला हाक मारून म्हणाला, “सत्तलूा सोडवायचा. 
मानसां काढा शन शनघा!” 
 



कडुसां पडलां  आशण सवव गडी जमले. मुरा, बळी, ईश्वरा, शकसन, शभवा, घम्या असे पांचवीस जवान 
तयार झाले. गबऱ्यावरचां खोगीर आवळीत िशकरा म्हणाला, “घमाडी, तू शचचनीला जा शन शपराला साांग. 
म्हनावां, दुपारी बहादू्दरवाडीत ये. जा तू! एकजन जाऊन हरी शन रामाला शघऊन या!” सवव तयारी करून तो 
राधाकडे गेला. शतच्या पायाांवर डोकां  ठेवनू म्हणाला, “रागाव ूनगां. माझा मतैर मरनाच्या दाढांत हाय. त्येला 
सोडवाया जातू. बाबा, थोरले आई! –” एवढांच बोलून त्याांच्या पायाांना त्यानां शमठी घातली. 
 

दौलती मग कापऱ्या आवाजात म्हणाला, 
 

“जा – पर जपून!” 
 

“कवा येनार?” राधा आसू आवरीत म्हणली. 
 

“मी उद्या दीस बुडताना नक्की यीन!” 
 

“आम्ही तवर भाकरी खानार न्हाय!” राही म्हणाली. 
 

“माझी काळजी करू नगा. साांजांला घरात हाय मी.” िशकरा उत्तरला. 
 

सारी तयारी झाली. गबऱ्या खेकाळला शन शनघाला. राधाला हुांदका आला. ती मनातल्या मनात 
गबऱ्याला म्हणली, 
 

“बाबा, माझ्या िशकराला टाकून येऊ नगां. दोगां या. न्हाय तर –” 
 

त्यावळेी िशकराचा घोडा दुडक्या चालीवर नाचत बहादू्दरवाडीची वाट चालत होता आशण 
िशकराच्या डोळयाांपढुां कुमजेचा सत्त ू मरणाचा कानोसा घेत मळीला बसलेला होता. त्याच्या ओठाांवर 
बहादू्दरवाडी एवढेच िब्द नाचत होते. सूयोदयाच्या आत बहादू्दरवाडी गाठायची. मग पुढां कसा वढेा 
घालायचा, सत्तलूा मुक्त कसां करायचां आशण सूयास्ताच्या आत आईला कबूल केल्याप्रमाणां परत कसां 
शिरायचां, याचा शवचार करीत तो शनघाला होता. 
 
 

७ 
 
कुमजां गावाला वारणा नदीनां एक पल्लेदार वळसा घेतला होता. त्या वळणदार, अगदी वारणेच्या कुिीत 
कुमजां वसलां  होतां. काळजाच्या वडीसारखी सुपीक जमीन शन वारणेचां पाणी यामुळे त्या खोऱ्यात कुमजां हे 
कुबेराची अमरावती मानलां  जात होतां. धरणी, पाणी शन कष्ट याांचा शनसगानां सुांदर सांगम घडवला होता. 
 

परांतु त्या कुमजेत सत्तचूां काहीच उरलां  नव्हतां. तो वठल्या वृक्षासारखा झडझडीत होता. बापानां 
सारी जमीन शचलमीत घालून गाांज्याच्या व्यसनात िुां कून धूर करून टाकली होती आशण जशमनी शवकून 
त्याचा गाांजा ओढीत स्वतःचा धूर कैलासी रवाना केला होता. आज्याच्या कारकीदीतील घर आता 



मोडकळीस आलां  होतां. सत्तलूा िक्त आई होती. आईशिवाय त्याला आपलां  म्हणायला जगात कोणीच 
नव्हतां. 
 

कुणाचा दळाकाांडा करून, तर कुणाची घरां सारवनू, कुणाची खळी लिपून, अिी अनेक कामां करून 
भोसल्याच्या बणाबाईनां आपल्या सत्तलूा जगवला होता. जेव्हा सत्त ू िाळेत सातवी शिकत होता, तेव्हा 
बणाबाई घरोघरी जात होती. आयाबायाांना साांगून सत्तसूाठी लोणचां, साांडगे, पापड मागून आणीत होती. ते 
सत्त ू खात होता आशण वाढत होता. उशकरड्यावर एखादां िाळवाचां ताट पोसावां, तद्वत त्या दाशरद्र्याच्या 
उशकरड्यावर सत्त ू पोसवला. रूपानां, गुणानां आशण िरीरानां सत्त ू डोळयात भरू लागला. कैकाांचे डोळे 
शदपले. 
 

– आशण सत्तचेू डोळे उघडले. स्वतःचां भयानक दाशरद्र्य त्याला शदसू लागलां . आईची दया आली. 
स्वतःची लाज वाटली. त्यानां सातवीत िाळा सोडली आशण लष्ट्करात जाऊन घोडदळात नोकरी धरली. 
मनानां आशण बळानां मजबूत सत्त ूत्या घोडदळात लौकरच आगळा वाटू लागला. त्याची ती बेिाट घोडदौड 
बघून अशधकारी बावचळले. इांग्रजी हुदे्ददाराांची मती गुांग झाली. कैक तरुण मडमा सत्तलूा पाहून शजभल्या 
चाटू लागल्या. साऱ्या घोडदळात वचक बसली. बांदुकीपासून कुस्तीपयंत तो अजोड ठरला. 
 

कुमजेत बणाबाईला सुखाचे शदवस आले. कलां डलेलां  घर सरळ होऊन स्वतःच्या पायावर उभां 
राशहलां . बणाच्या पायाला शवश्राांती लाभली. पोरानां िवेटी पाांग िेडला, असां गाव म्हणू लागला. कुमजेचां 
नाव सत्तचू लष्ट्करात गाजवलां , म्हणून कैकाांचे ऊर िुगले. बणाबाईकडे पैिाचा झरा वाहत येऊ लागला. 
 

परांतु लौकरच शनराळां घडलां . अशधकाऱ्याांच्या मत्सराला सत्त ू कां टाळला. उद्धट, हेकट वतवनानां 
शचडला. गुलामाप्रमाणां वागणां त्याला परवडलां  नाही. त्याला शिसारी आली आशण एकाच वषात तो नोकरी 
सोडून पुन्हा कुमजेला आला. लष्ट्करात नाव केलां , म्हणून लोकाांनी त्याचां कौतुक केलां ; परांतु मथाजी 
चौघुल्यानां उगीच नाक िुगवलां . तो सत्तचू्या तोंडावर म्हणाला, 
 

“लष्ट्करातनां आला, म्हांजी राजा हूनिान आला काय? कुां भाराची सून िवेटी कातवरालाच 
जानार–” या मथाजीच्या िब्दाांनी सत्त ू चमकला, वरमला; पण ते बोलणां कानाबाहेर टाकून तो पुन्हा 
कुमजेच्या त्या जीवनात एकरूप झाला. शमळेल तेव्हा शवळामजुरी करू लागला आशण मजुरी नसेल, तेव्हा 
हातात कुऱ्हाड घेऊन शिरू लागला. 
 

काही शदवस असेच गेले. 
 

एकदा सत्त ू नदीवर आांघोळीला गेला होता. चैत्राचां ऊन धरणीला होरपळीत होतां. प्रत्येक वस्तू 
तप्त झाली होती. नदीच्या पाण्यात मासे काजबारले होते आशण नव्या पालवीनां वारणाकाठ नटला होता. 
शहरव्या रेिमाची िाल पाांघरून बसल्यासारखा वाटत होता. एकूण एक झाड पानािुलाांनी डवरलां  होतां. 
आजूबाजूच्या जशमनी नाांगरून धापा टाकीत पडल्या होत्या. जळतां वारां तापलेली धूळ उडवीत पळत होतां. 
उन्हात तगमग झालेली पाखरां मुकी झाली होती. शनःिब्द िाांतता नाांदत होती. वातावरण भलतांच रागावलां  
होतां. 
 



सत्त ूपाांदीनां घराकडे शनघाला आशण एकाएकी पाांदीत एका बाईनां बोंब ठोकली. सारा वारणाकाठ 
थरथरला. वातावरण अशधकच तांग झालां . सत्तनूां शतकडे धाव घेतली. 
 

एका तरुण, गरोदर महारणीनां मथाजी चौघुल्याचा अपराध केला होता. भर उन्हात येऊन शतनां त्या 
चढेल माणसाच्या कुां पणाची नाांगी उपटली होती आशण त्याच वळेी तो शतथां आला होता. त्यानां आल्या 
आल्या त्या महारणीला माराय जुपी केली होती. तो शतला जुमानून लाथा घालीत होता आशण ती उपडी 
पडून ओरडत होती. काट्यात लोळत होती. आपल्या पोटावर लाथा लाग ूनयेत, म्हणून पोट दडवीत होती 
आशण लकचाळीत होती. 
 

चौघुला दोन हातात दोन जोडे घेऊन शतला मारीत होता. डोकीपासून पायापयंत तो दमानां भरीव 
लाथा मारीत होता. ती शनपशचत पडली, की तो िाांत होत होता आशण शतनां हालचाल करताच पुन्हा भडकून 
मारीत होता. ती मरत किी नाही, याचीच जण ूत्याला चीड आली होती. मग त्यानां शतच्या कुिीत लाथा 
मारण्याची खटपट सुरू केली. मग मात्र सत्तलूा स्वस्थ राहून पाहणां असह् झालां . त्यानां चौघुल्याचा हात 
धरला आशण नम्रपणे म्हटलां , 
 

“आबा, काय करता हे?” 
 

“शहनां माझ्या कुपाची नाांगी मोडली – उांडगी –” 
 

“मग पुरे झाली की शिक्षा. सोडा आता.” 
 

“न्हाय! न्हाय! मी शहला शजवां मारनार! तू मागां सर!” चौघुला हात सोडवनू घेत मान नकाराथी 
हलवीत म्हणला आशण सत्त ूम्हणाला,” 
 

“मग कुपासाठी मानूस मारता की काय?” 
 

“तू नगां साांग ूमला. मी जाईन िािीला!” 
 

“चौघुलां , ती गरोदर हाय. चला.” असां म्हणून सत्तनूां त्याचा हात धरला आशण चौघुला शचडला. 
त्यानां शहसका मारून सत्तलूा दूर लोटलां  आशण एकदम खवळून तो ओरडला, “गुमान जा!” तो पुन्हा 
भडकला आशण त्या बाईला मारू लागला. उिीर शनपशचत पडलेली महारीण हांबरडा िोडून म्हणाली, 
 

“माझ्या बोटात बाळ हाय. मला मारू नगा. मी मरेन. मी परत हात लावणार न्हाय ऽ ऽ” 
 

महारणीच्या त्या लकचाळीनां सत्तचूां काळीज पेटलां . तोच चौघुला पुढां जाऊन म्हणाला, 
“वराडतीस? मग वरडच तर –” 
 

सत्तचू्या अांगाची आग झाली. तो चढत्या आवाजात म्हणला, “चौघुल्या ऐकायचां आहे की नाही?” 
 



“न्हाय ऐकत!” चौघुला हातात जोडा घेऊन गरवकन परत शिरला. भवुया चढवीत डोळां  वटारून 
तो म्हणाला, “मी शहला शजवां मारनार!” 
 

“आशण मी तुला शजवां मारल्यावर?” 
 

“मग मार की!” हातात जोडा घेऊन चौघुला तावानां पुढां गेला आशण हातातील कुऱ्हाड हवते 
उांचावनू सत्त ूगरजला, 
 

“चौघुल्या, मर आता!...” आशण एकाच दणक्यात चौघुला पाांदीला आडवा झाला. मग एकापाठी 
एक दणके बसत राशहले. कुपाच्या काटक्याांप्रमाणां चौघुल्याच्या देहाची खाांडोळी झाली. तो कधी मेला, हे 
सत्तलूा समजांलही नाही. मग उशिरानां तो िाांत झाला. त्यानां त्या महारणीला उठवनू महारवाड्यात नेऊन 
सोडली आशण त्याच शदविी कुमजही सोडली. 
 
 

सत्त ूिरारी झाला. मानवहत्या घडली, याची त्याला मुळीचां खांत वाटत नव्हती. उलट, आपण एक 
नेक कमव केलां  आहे, असां त्याला वाटत होतां. तो आपल्यासारखी पन्नास माणसां जमवनू वारणेच्या खोऱ्यात 
सांचार करीत होता. 
 

चौघुल्यासारखा वाह्ात, ताठ माणसू उभा ठेवायचा नाही, असा त्यानां शनधारच केला आशण त्याांचा 
शनपटावा आरांभला. मी मी म्हणणाराांना त्यानां शचरडून काढलां . सावकाराच्या व्याजाच्या वह्ा शन गहाणखत 
जाळून कुळाांना मुक्त करीत तो शिरू लागला. त्याच्या दराऱ्यानां वारणेचा शकनारा हादरला. नवऱ्याांनी 
टाकलेल्या मुली त्याांच्या नवऱ्याांना पटवनू त्यानां पुन्हा नाांदाय लावल्या. त्या कामी ज्यानां काां कू केलां , त्याची 
वरात काढली. कैकाांना एका पायावर उभे राहावयाची शिक्षा शदली. लाडक्या बापाांना कडक दम भरला 
आशण चढेल जावयाची रग शजरवली. कैक मुलींचे शवस्कटलेले सांसार पुन्हा सुकर झाले. सोन्याचे झाले. या 
खोऱ्यात एकूण एक मुलगी शदल्या घरी नाांदू लागली. भाांडखोर नवऱ्याांना सत्तचूी हबक बसली. प्रत्येक 
नाांदत्या मुलीला सत्त ूदेव वाटू लागला. 
 

सत्त ूवारणेच्या खोऱ्यात एखाद्या राजासारखा शमरवत होता; परांतु सरकारही शनजलां  नव्हतां. पाच 
हजाराांची रक्कम सत्तलूा पकडून देणाराला इनाम म्हणून जाहीर झाली होती. साऱ्या चावड्याांच्या खाांबाला 
तसे हुकूम शचकटले होते आशण त्या खोऱ्यातील इरसाल टगे सरकारला मदत करण्यासाठी शजवाचां रान 
करीत होतां. शिगावचा खोत, बहादू्दरवाडीचा दादा पाटील आशण मथाजी चौघुल्याचा मुलगा उमाजी चौघुला 
हे तर नुसते सावलीसारखे त्याच्या पाठीवर पाळत करीत होते; सांधीचा वाट पाहत होते. टपून होते. 
 

सत्त ूशनभवय होता. तो शगशरकां दरात आशण वारणाकाठच्या िवेऱ्याांत शिरत होता. समोर येऊन हात 
उगारणारा त्यानां ठेवलाच नव्हता. कुमजेत त्याची िक्त म्हातारी आई होती. जेव्हा त्याला बणाबाईची 
आठवण होत असे, तेव्हा तो सरळ कुमजेला जात होता आशण आपल्या आईला भेटत होता. मग शकतीही 
पहारा असो, कोणीही पाठीवर असो, तो त्याची पवाच करीत नव्हता. कुमजेबद्दल त्याला अशभमान वाटत 
होता आशण ज्या माउलीच्या कुिीत आपण जन्म घेतला, शतच्या भेटीसाठी तो शनभवय होत होता. शिवाय त्या 
भागातील बळी त्याने भईुसपाट केले होते. जे होते, त्याांना तो जुमानीत नव्हता. हाां – एक िशकरा माांग 



सोडला, तर एकही माणूस आपल्या तोलाचा नाही, अिी त्याची समजूत होती. म्हणूनच तो स्वतः 
िशकराला भेटत होता. शजवाला जीव देणारा म्हणून त्याचां तो नाव घेत होता. जो बळी होईल, त्याचा पीळ 
काढावा, असा त्याचा बोल होता. आशण दाशरद्र्याच्या साणेवर धैयाला धार चढते, असा त्याचा दावा होता. 
िौयव श्रीमांतीत िुलत नाही, ते गशरबीतही उसळून उठतां, याचा त्यानां स्वतः अनुभव घेतला होता. 
 

परवा शदवाळीचा सण आला आशण सत्तलूा एकाएकी आईची आठवण झाली आशण तो कुमजेला 
शनघाला. अगदी शनभान होऊन शनघाला. िक्त बारा माणसां बरोबर होती. आईला कधी पाहीन, असां त्याला 
झालां  होतां. आईच्या आठवणीनां जुना इशतहास त्याला आठवत होता. सत्तसूाठी शजनां श्रीमांताांची घरां 
सारवली, त्या माउलीच्या भेटीआड कोणतीही िक्ती उभी राहणार नाही, अिा शनियानां तो शनघाला होता. 
 

आपल्या माणसाांसह जो जेव्हा नाांदगावच्या गावदरीला आला, तेव्हा चांद्र मध्यावर आला होता. 
पहाटेची चाहूल लागून चराचर सजीव होत होतां. सृष्टीला नवा तजेला येत होता. िुक्राची चाांदणी, शदवा 
जळावी, तिी गगनात शदसत होती. शनःिब्दता नाहीिी होऊन िब्द साकार होत होते. शनद्राधीन धरणीनां 
नेत्र उघडले होते. ढगाांच्या अनांतरांगी गाशलच्यावरून प्रकाि येत होता. पूवेचां शक्षशतज हसत होतां. वारा 
शगरक्या घेत होता. वृक्षाांची नम्रता ढळली होती. पाखरां आपले पांख झटकून सज्ज होत होती. जीवनाला 
हळूच गती शमळाली होती. 
 

गोठ्याांतील बैलाांच्या गळयाांतील चाळ गुणगुणत होते. जाती शिरत होती आशण ितेकरणींची गीतां 
मांजुळ नाद काढीत होती. बायाांच्या गळयातून शनघालेला धारदार स्वर तलवारीप्रमाणे आरपार जात होता. 
सत्त ू नाांदगावच्या पेठेत आला आशण पशहला कोंबडा आरवला. आशण लगेच एका घरातून गीताची ओळ 
त्याच्या कानावर आली. ती ऐकून तो खटकन थाांबला. सववजण थाांबले. सत्त ूकान टवकारून ऐकू लागला. 
ती बाई म्हणत होती : 
 

िसेल जरी र्ाहेर, िाऊ असावा पाठीचा 
गनरबाचंा वाली, जसा सत्त्याबा कुर्जंचा॥ 

 
हे िब्द ऐकून सत्त ूगरवकन शिरला. सारी माणसां गांभीर झाली. त्याांनी शनःश्वास रोखून धरले. सत्त ू

कानात प्राण आणून ऐकू लागला आशण त्या बाईचां दळणच सांपलां . शतनां आपल्या दळणाचा शन गीताचा िवेट 
केला : 
 

सरलं र्ाझ ंदळण, घास घालीते शवेटला 
आळनवते देवा, दे आवुक्ष सत्त्याबाला ॥... 

 
जातां जोरात शिरलां , गदकन थाांबलां  आशण सत्तनूां शनःश्वास टाकला. लोण्याप्रमाणां त्याचां काळीज 

शवतळलां . त्याला भडभडून आलां . त्याचे ओठ थरारले... 
 

“कुमजांत माझां काय आहे? इथांच माझी कुमज आहे. इथांच माझी आई आहे, इथांच माझी बहीण 
आहे.” 
 



हे ऐकून बरोबरची माणसां भाांबावली. 
 

गोंदा गोंधळी गांभीर चेहरा करून म्हणाला, 
 

“पन शदस उगवांल न्हवां?” 
 

“उगवू द्या.” सत्त ू म्हणाला, “मला शदवस आशण रात्र सारखीच आहे; परांतु ही माझ्यासाठी रोज 
सकाळी देवापुढां पदर पसरते; मला आवुक्ष मागते आशण मी शतला जन्मात पाशहली नाही. शतला 
पाशहल्यावाचनू मी कुमजांला येनार न्हाय!” 
 

हे ऐकून गोंधळी गोंधळला. त्यानां शवचारलां , 
 

“मग काय करायचां म्हणता?” 
 

“जा आशण काकनासह कासार अन् लुगड्याच्या दुकानासह दुकानदार घेऊन या!” लकशचत 
धावपळ झाली. ‘सत्त’ू हे नाव ऐकून दुकानदाराची बोबडी वळली. लुगड्याचां लदड बाांधून तो चालू लागला. 
कासार पेटारा घेऊन आला आशण सत्तनूां दारावर थाप मारली.’ 
 

“दार उघड –” 
 

“कोन हाय?” आतून ती बाई म्हणाली. 
 

“कुमजांचा सवयाबा–” 
 

‘सवयाबा’ हे नाव ऐकून ती पुढां झाली. शतनां दाराची कडी काढली आशण शपठानां भरलेले हात पुिीत 
ती त्याला पाहू लागली. सत्तनूां मटकन शतच्या पायाांवर डोकां  ठेवलां  – 
 

“ज्याला तू रोज आवुक्ष मागतेस, तो हा कुमजांचा सवया तुझ्या पायाांवर डोकां  ठेवीत आहे.” सत्त ू
म्हणाला आशण त्या बाईच्या डोळयाांतून दोन आनांदाश्र ूत्याच्या पाठीवर पडले. पेठेत गडबड झाली. आळी 
उठली. हाां हाां म्हणता गाव गोळा झाला. लोकाांनी सत्तलूा सोप्यात बसवलां . त्याच्या नवख्या बशहणीनां 
आरती आणली आशण त्याला ओवाळलां . 
 

“आज शदवाळीची भाऊबीज हाय.” एक ितेकरी उद्गारला आशण सत्त ू म्हणाला, “अगदी 
भाऊबीजां शदविीच मला बहीण शमळाली.” त्यानां त्या आपल्या बशहणीपढुां पाच लुगडी ठेवली. शतला काकणां 
घातली, सुरती रुपयाांनी शतची ओटी भरली आशण तो उठला. म्हणाला, “मला आवुक्ष मागत राहा. मी 
जातो!” 
 

ती काहीच बोलली नाही. शतचा कां ठ उगीचच दाटला. आपला सख्खा भाऊ कुठां तरी दूर शनघाला, 
असां शतला वाटलां  आशण सत्तनूां नाांदगाव सोडलां . 



 
सूयोदयाला सत्त ूकुमजेत आला. त्याला पाहून आईला आनांद झाला. शदवाळीचा सण शतनां त्याला 

जेव ू वाढला. बरोबरीच्या सवव लोकाांसह तो जेव ू लागला. त्याला शनघण्याची घाई होती. तेव्हा बणाबाई 
तक्रारीच्या सुरात म्हणाली, 
 

“उगीच मारलास त्याला.” 
 

“कुनाला?” सत्तनूां शवचारलां . 
 

“त्या चौघुल्याला–” 
 

“उगीच? आशन त्यानां ती महारीन मारली असती, ती?” 
 

“सरकारनां त्याला शिक्षा शदली असती–” 
 

“अग, पन कधी? ती बाई मेल्यानांतरच ना?” सत्त ूमध्येच आईला अडवनू म्हणाला, “आशन एक 
नव्हे, दोन माणसां नाहक मेली असती. त्याऐवजी तो एकटा मेलेला वाईट न्हाई–” 
 

“परांतु हा वनवास तुझ्या नशिबी आला ना!” आई दुःखी अांतःकरणानां म्हणाली, “तो एकटा मेला 
खरां, प...” 
 

“... पन मी एकटा नाही.” सत्त ूम्हणाला, “माझ्यासाठी दोन हजार मरतील. येऊ दे कुनीही. मी 
हयातभर लढत राहीन. मी िौज बनवनू लढत राहीन. कारण मी चूक केलीच न्हाई!” 
 

बणाबाई गप्प झाली, पुन्हा बोलली नाही. जेवण झालां  आशण सत्तनूां कुमजां सोडलां . सांगांची माणसां 
पाांगवली आशण गोंदा गोंधळी बरोबर घेऊन तो शवश्राांतीसाठी बहादू्दरवाडीत बाबा न्हाव्याकडे गेला. 
 

सत्तचेू अनेक इमानी शमत्र होते. त्याांपैकी एक बाबा न्हावी हा होता. त्यानां सत्तचूी सोय करून शदली. 
दुपारी सत्त ू शतथेच झोपला. रात्रीच्या जागरणामुळे त्याला सडकून झोप आली आशण गोंदा पहारा करीत 
बसला. बाबा आपल्या उद्योगाला गेला. 
 

शकती तरी शदवस पाळतीवर असलेल्या दादा पाटलाच्या गावातच – वाघाच्या घळीत आयता सत्त ू
आल्याची बातमी पाळतीवरच्या लोकाांनी दादाला शदली आशण त्याला आनांद झाला. त्यानां लगेच माणसाांची 
जमवाजमव सुरू केली. एवढ्यात सत्तचूा शपच्छा करीत करीत उमा चौघुला येऊन दाखल झाला. त्यामुळां  
त्या दोघाांनाही धीर आला आशण त्याांनी पन्नास माणसां घेऊन भर दुपारी त्या घराला गराडा शदला. उमानां 
आपल्या लोकाांना साांगून ठेवलां  : ‘शजवांत नाही, तर मुडदा पकडा!” 
 



घराभोवतीचा गलका ऐकून गोंधळी चरकला. त्यानां सत्तलूा जागां केलां . दादा पाटलानां आशण उमा 
चौघुल्यानां घर वढेलां  आहे, हे ऐकून सत्त ूक्षणभर शखन्न झाला आशण लगेच त्यानां पुढची तरतूद केली. गोंदा 
गोंधळी भ्रशमष्टासारखा बाहेर पाहत होता. त्याला सत्त ूम्हणाला, 
 

“आता काय करायचां?” 
 

“भाईर पडू या शन म्होरां यील, त्याला काांडलीत शनघ ूया!” 
 

गोंधळी लढाईला तयार झाला. त्यानां कुऱ्हाडीचा दाांडा ठोकला आशण सत्त ूम्हणाला, 
 

“तसां शनघता येनार न्हाय. आपण दोन मानसां शकती लढनार!” 
 

हे ऐकून गोंधळयाचा जोर एकदम ओसरला. तो गडबडीनां म्हणाला, 
 

“मग काय करू? बोला!” 
 

सत्त ूशवचार करून म्हणाला, 
 

“त्याचां सारां लक्ष माझ्यावर हाये. मी सरळ जाऊन त्याांच्या हवाली होतो. तुम्ही मागच्या दारानां 
बाहेर पडायचां आशण लगेच आपली माणसां जमवनू या बहादू्दरवाडीला वढेा घालायचा. आकाराम शन आनांद 
पाटील याांनी बहादू्दरवाडीची शपसू बाहेर जाऊ द्यायची नाही – मी काय म्हणतो ते लक्षात येतांय ना?” 
 

“हो, हो.” गोंदा म्हणाला. 
 

“आशन तुम्ही लगेच वाटेगाव गाठा, िशकराला भेटा आशण त्याला हे सवव साांगा–” बोलता बोलता 
सत्त ू गांभीर झाला आशण चटकन उठून आपली कुऱ्हाड घेऊन म्हणाला, “िशकराला साांगा, म्हनावां, 
कुमजांच्या सवयावर हत्यारानां उपकार करन्यासाठी लवकर ये!” 
 

“मग मी जाऊ?” गोंधळी चाचरला आशण सत्त ूम्हणाला– “जा खरां; परांतु मध्यानरात्रीपयंत िशकरा 
इथां आला पाशहजे. मी शनघालो पुढां.” असां म्हणून तो सरळ अांगणात येऊन उभा राशहला. कुऱ्हाडीशिवाय 
सत्त ू दारात आलेला पाहून उठलेल्या कुऱ्हाडी दबल्या. पन्नास माणसाांनी एकदम मुरकां ड देऊन त्याला 
पकडला. तो शजवांत सापडला, म्हणून उमाला आनांद झाला; परांतु हा वाघ एकाएकी इतका नरम कसा 
झाला, याचां आियव वाटून दादा पाटलाला धक्काच बसला. त्याचा चेहरा खरवकन उतरला. 
 

त्याांनी सत्तचू्या मुसक्या बाांधल्या आशण लगेच तालुक्याला रवाना करण्याचा शवचार केला; परांतु भर 
दुपारी सत्तलूा घेऊन जाणां सोपां नव्हतां. त्यात वाटेत सत्तचूी माणसां हल्ला करतील, या भीतीनां सरकारात 
खबर देण्यासाठी एक माणसू पाठवनू सरकारी मदत येईपयंत सत्तलूा मळीला – नदीकाठाला – बाांधून 
ठेवावा, असा बेत करून त्याांनी त्याप्रमाणे केलां . माणूस तालुक्याला गेला आशण उमा व दादा हे सत्तलूा 



घेऊन दाट िवेऱ्याांतच नदीकाठी मदतीसाठी वाट पाहत बसले. पाच हजारातील आपल्या वाटणीला शकती 
येणार, याचा कैक मनातल्या मनात आकडा जुळवीत होते. 
 

रात्र उलटत होती. नदीकाठचा गारठा शपसाट झाला होता. िवेरीच्या बारीक पानाांच्या दाट 
गदीतून चांद्रप्रकाि खाली उतरत नव्हता. त्यात आता चांद्र मावळण्याच्या बेतात होता. वारणाकाठ मशलन 
झाल्यासारखा वाटत होता. लकजाळ, उांबर, जाांभळू या झाडाांच्या सावल्या अांधारात भर घालू लागल्या 
होत्या. नदीच्या धारेत मासे धडपडत होते. पाणी खळखळाट करीत होतां. कुठां तरी दरड ढासळून पडत 
होती. त्यामुळां  खेकड्याच्या शबळात िपेटी घालून बसलेलां  कोल्हां शभऊन भन्नाट पळत होतां. बाजूला दादा 
पाटील घोंगड्याची भाळ मारून कुऱ्हाड पोटािी धरून बसला होता. उमा भाकरीसाठी गावात गेला होता 
आशण एका मकाणाच्या खोपीत सत्त ूशनिल पडला होता. 
 

गोंदा आता कुठां असेल? त्यानां कुठून कुठपयंत दौड केली असेल? ठरल्याप्रमाणां झालां  असलां  तर 
ठीक, नाही तर मग मरण टळत नाही, असा तो शवचार करीत होता. 
 

इतक्यात उमा आला. त्यानां आणलेल्या भाकऱ्या लोक खाऊ लागले. तो दादा पाटलाजवळ 
जाऊन बसला आशण म्हणाला, 
 

“कसला शवचार कराता, पाटील?” 
 

“खरां साांग?ू सत्तलूा पकडून इस्तू पदरात बाांधून घेतल्यासारखां वाटू लागलां य–” 
 

“पर का?” उमा उत्साहानां म्हणाला, “माणूस आता तालुक्याला पोहचला असला, तर 
सकाळपयंत बाबरखान िौजदार नक्की येईल. शभता का?” 
 

“आपला माणूस तालुक्याला गेला असांल, असां किावरून म्हणता?” दादा पाटील कण्हत 
म्हणाला, “सत्त ूहाती लागल्यापासनां मला धडकीच भरलीया. सवया लस्करी मानूस हाय. काय करील, 
त्येचा नेम न्हाय. एकाएकी त्यो हातात आलाच का?” 
 

या प्रश्नानां उमाही चरकला; पण स्वतःला आशण दादा पाटलाला धीर देण्यासाठी म्हणाला, 
“पाटील, घाबरू नका.” 
 

“आता घाबरून काय करायचां!” दादा पाटील म्हणाला, “पर जो इांग्रजाांच्या डोईजड झाला, त्योच 
ह्ो सवया हाय. जर का ह्ो गेला, तर वांिाला मानूसच शठवनार न्हाय, हे मातर...” 
 

या बोलण्यानां उमाला दादाची चीड आली. तो शखन्न झाला. सूयोदयापयंत आपण गुमान सत्तचूां 
डोकां  मारून मोकळां व्हावां, असा एक शवचार त्याच्या मनात आला आशण दादा पाटील म्हणाला, 
 

“सत्तलूा आपून ठार जरी मारलां , तरी आपला जीव वाचत न्हाय –” 
 



आपल्या मनातील शवचार याला ऐकू गेला, की काय अिी िांका येऊन उमा चटकन उठला. 
त्याबरोबर हा उमा सत्तचूा खून करील, अिी दादाला भीती वाटली. 
 

िशकरा आशण गोंधळी माणसां जमवीत बहादू्दरवाडीच्या गावदरीला आले होते. िशकरा आपल्या 
पाांढऱ्या िुभ्र घोड्यावर बसला होता. साधू, सावळा, शपरा, मुरा, बळी अिी पन्नास माणसां दौडत होती. 
िशकराचां घोडां दुडक्या चालीवर पळत होतां. गावदरीला एक माणूस आडवा आला. त्यानां शवचारलां , 
 

“कोन चाललां य ते?” 
 

“कोन आकाराम?” गोंदाचा आवाज ओळखून तो थाांबला आशण िशकरानां घोडां उभां केलां . 
 

मग गोंदानां शवचारलां , 
 

“हां, कसां काय? सत्त ूकुटां हाय?” 
 

“मळीला पानवठ्याच्या वरल्या िवेऱ्यात.” आकाराम म्हणाला, “उमाचा इसम तालुक्याला 
जाताना आम्ही पकडून शठवलाय. आम्ही आता मळीच येडलीया–” 
 

“िाबास!” िशकरा म्हणाला, “हां, चला.” त्यानां टाच मारली आशण ते सवव पाांदीनां मळीकडे 
शनघाले. िशकरानां वास घेतला. मािाांचा शहवळ वास आला. िजेारी भयुाांची घरां शदसत होती. त्याांची जाळी 
कुपावर वाळत पडली होती. 
 

िशकरा सावळाला म्हणाला, 
 

“सावळूनाना, त्यातली दोन जाळी घे अन् चल!” 
 

ते पाणवठ्याला आले. िशकरानां आपलां  घोडां लकजाळात बाांधून कां बर बाांधली. सावळा आशण बळी 
याांनी भईु होऊन, शदवटी घेऊन नदीनां वर यायचां शन बाकीच्या लोकाांनी शजथां सत्त ूआहे, शतथपयंत गुमान 
जायचां आशण उमा चौघुल्याच्या लोकाांचां लक्ष त्या शदवट्याांकडे वळताच हल्ला चढवायचा, असा सारा बेत 
करून ते आपापल्या मागाला लागले. 
 

रात्रीची शमठी सैल होत होती आशण जसजिी रात्र सांपत होती, तसतसा उमा उतावळा होत होता. 
तो बावरून कानोसा घेत शिरत होता. एकाएकी नदीत खळखळाट झाला आशण उमा डािरला, 
 

“कबीरा?” 
 

“जी.” कबीर धावत आला. 
 

“काय शदसलां ?” 



 
“दरड कोलमडली पाण्यात.” 

 
“दहाजणां खोपीजवळ असा, जा!” कबीरा गेला. थोड्या वळेानां सावळा आशण बळी नदीनां वर 

आले. त्याांच्या हातातील शदवट्या पाहून उमा चमकला. त्यानां शनजलेल्या दादाला उठवलां . एवढ्यात एक 
इसम धडधड धावत आला. 
 

“काय, रां? काय झालां?” उमानां शवचारलां  
 

“मला काय तरी शदसलां .” तो इसम म्हणाला. 
 

“काय शदसलां ?” उमाचा आवाज चढला आशण तो इसम म्हणाला, 
 

“डुकार असांल –” 
 

“मग डुकरासारखा पळतोस का?” उमा रागावला आशण त्या शदवट्या जवळ आल्या. त्याांचा गांभीर 
प्रकाि वारणेवर थरथरू लागला. त्या प्रकािात झाडाांच्या सावल्या झोके खाऊ लागल्या. उमानां दरडावनू 
शवचारलां , 
 

“कोन आहे ते?” 
 

“आमी भईु हाय.” त्याबरोबर सववच लोक त्या शदवट्याांकडे पाहत राशहले आशण िशकरानां एकदम 
हल्ला चढवला. दणादण कुऱ्हाडी आदळू लागल्या. ‘आलां , ‘मेलो’, ‘धावा’ – एकच दांगल उडाली. धडाधड 
माणसां कोसळू लागली. हातात तलवार घेऊन िशकरा चपळाईनां पुढां धावला आशण पुढां उमानां तळहातावर 
थुांकून कुऱ्हाड शिरवली. तो खोपीकडे मटकन शनघाला आशण गोंधळी िशकराला म्हणाला, “दाजी. उम्या 
आला!” 
 

“येऊ दे.” असां म्हणून िशकरानां उमावर झेप घेतली. तोच साधू ओरडला, “पाडा त्याला खाली!” 
मुरानां उमाला मध्येच आडवला. िशकरानां सत्तचेू दोर कापून त्याला मोकळा केला आशण आकारामानां एक 
कुऱ्हाड त्याच्या मुठीत शदली. ती मुठीत आवळीत सत्त ूम्हणाला, 
 

“हां, आता मागां सरा. कुठाय उमा चौघुला?” 
 

मुरानां उमाला जखमी केला होता. दादा पाटील पायाला कुऱ्हाड लागल्यानां लां गडत माघार घेत 
होता आशण जेव्हा सत्त ूसुटल्याचां सवांच्या लक्षात आलां  तेव्हाच एकच पळापळ सुरू झाली. उमा आशण दादा 
याांनी नदीत उड्या घेतल्या साऱ्या िवेऱ्यात उमाची माणसां पाांगली. रात्री पळत्याचा शपच्छा करू नये, म्हणनू 
िशकरानां आपली माणसां एकत्र केली. दांगल िाांत झाली. िशकरा आशण सत्त ू दोघे होते, म्हणून उमा 
पळाला, नाही तर त्यानां कहर केला असता, याची सवांना कल्पना होती. 
 



सवव लोक एकत्र आल्यानांतर सत्तनूां हातातील कुऱ्हाड टाकून िशकराला शमठी मारली आशण तो 
म्हणाला, 
 

“नाईक, तुम्ही आला, म्हणनू हा सत्त ूवाचला. आता तुम्हाला माझ्या कैक आयाबशहनी, हा सारा 
वारनाकाठ दुवा देईल!” 
 

“ह्ो दुवा देन्याचा सवाल काय?” िशकरा माांग म्हणाला, “दगडाला दगडाची गरज लागती आन् 
मी तर मानूस हाय!” 
 

“अिी मानसां थोडी असतात.” सत्त ूम्हणाला, “तुम्ही माझ्यावर उपकाराचा डोंगरच रचला हाय. 
आता माझी एक शवनांती–” 
 

“काय?” िशकरा हुांकारला आशण सत्त ूम्हणाला, “असांच तुमच्या मदतीला येन्याची मला सांधी द्या. 
मी धावत येईन!” तो क्षणभर थाांबला आशण पुन्हा समोरच्या वारणेवर बोट रोखून म्हणाला, “ही, ही वारनाच 
वळवनू तुमच्याकडे आनीन!” 
 

िशकरा काहीच बोलला नाही. ते सववजण नाांदगावच्या रोखानां चालू लागले. नाांदगावच्या 
गावदरीला येताच पशहला कोंबडा आरवला. ते सवव थाांबले. शतथून िशकराची वाट िुटून वगेळी होत होती. 
िशकराला पुढां जायची घाई झाली होती आशण ‘–सरीलां  माझां दळण, घास घालीते िवेटला, आळशवते, 
देवा, दे आवुक्ष सवयाबाला’ या गीताचे स्वर सत्तचू्या कानात घुमत होते. दोघाांनी एकमेकाांचा शनरोप घेतला. 
 

िशकरा पुढां पशिमेकडां शनघाला आशण पूवेला प्रकािानां हालचाल आरांभली. ढगाांच्या पायघड्या 
तुडवीत तो पुढां पुढां येऊ लागाला. िुभ्र घोड्यावर बसून आपल्या घरी शनघालेल्या िशकराची पाठमोरी 
आकृती पाहत सत्त ूउभा राशहला. मग तो गोंदा गोंधळयाला म्हणाला, 
 

“रोज पहाटे आवुक्ष मागणारी बहीन असावी आशण भाऊ हा असा – िशकरासारखा असावा! 
सुदैवानां मला दोघांही आहेत. चला!” 
 
 

८ 
 
कधी ना कधी घात होणार, या एकाच शवचारानां राधाचां काळीज पोखरलां  होतां. जखमी हृदयावर िशकराच्या 
त्या हालचालींच्या सारख्या जखमा होत होत्या. िशकरानां िाांत बसावां, त्यानां कुठां जाऊ नये, त्याचे वैरी 
टपून बसले आहेत, ते केव्हा तरी डोकां  वर काढतील, याचाच ती शवचार करीत शदवस मोजीत होती. 
 

िशकरा सत्तचूी सुटका करून आला आशण दुसऱ्याच शदविी बाबरखान िौजदारानां गावात येऊन 
डेरा शदला. गावातून त्याचां बोलावणां येण्यापूवीच माांगवाड्यात एकाएकी दांगल उडाली. आपापसात 
हाणामारी झाली. एकूणएक माणूस जखमी झाला. कधीही एकमेकाला िब्दानां न दुखावणारे माांग आपसात 
लढले, हे ऐकून गावाला आियव वाटलां  आशण त्या मारामारीनां बाबरखान चरिडला. कारण 



बाबरखानाबरोबर उमा चौघुलाही आला होता. सत्तचूी सुटका िशकरानांच केली, असा त्याचा दावा होता. 
नदीला रात्री झालेल्या चकमकीत एकूणएक माणूस जखमी झाला आहे, असां त्यानां बाबरखानाला साांशगतलां  
होतां. त्या सवव लोकाांच्या जखमा पाहण्यासाठीच मुद्दाम बाबरखान आला होता. जो जो जखमी शदसेल, 
त्याला अटक करायची त्यानां तरतूद करून ठेवली होती. 
 

परांतु साराच डाव उधळला गेला. आपसात मारामारी करून सववच माांग जखमी झाले आशण 
बाबरखानाची शनरािा झाली. त्या रात्री सवव माांग लोकाांना बोलावणे करण्याऐवजी सवांना सकाळी 
सूयोदयालाच चावडीवर बोलावलां . त्या वळेी दोन िळया करूनच माांग गावात दाखल झाले. एका िळीचा 
िशकरा, तर दुसरीचा सावळा हा पुढारी होता आशण सववच जखमी होते. 
 

चावडीच्या कट्टट्यावर बाबरखान गुडगुडी ओढीत बसला होता. पाठीमागे एक बांदूकधारी शिपाई 
उभा होता. बाबर गुडगुडीचे मांद झुरके मारून, तोंड एकदम पसरून धूर सोडीत होता. त्याचा शगड्डा देह 
खाली बसल्यामुळां अशधकच रुां दावला होता. त्याच्या काळया चेहऱ्यावरील दाट भवुया, सणसणीत शमश्या, 
लाांब दाढी आशण डोकीचे ताठ केस याांमुळे त्याची भीती वाटत होती. 
 

सावळा एकदम पुढां झाला. त्यानां आपला जखमी उजवा हात डाव्या हातानां धरून िौजदाराला 
रामराम केला आशण जवळच बैठक मारली. 
 

चावडीत शवष्ट्णुपांत कुलकणी, िांकरराव पाटील व इतर बडी मांडळी गांभीर चेहरे करून बसली 
होती. धुराचा लोट सोडून बाबरखान समोर बसलेल्या सावळाकडे रागानां पाहत म्हणाला, 
 

“काय रे, मी कसा शदसतो तुला? खरां साांग.” 
 

“अस्वलावानी शदसता, सरकार.” सावळा उत्तरला. 
 

त्याचां ते उत्तर ऐकून डेरा चरकला. सवव लोक भयभीत होऊन पाहू लागले. 
 

“तुला माझी भीती वाटत नाही?” 
 

“न्हाय, सरकार!” 
 

“का वाटत नाही?” 
 

“मेल्यालां  मेंढरू अग्नीला भीत नसतां, रावसाहेब!” 
 

“खरां आहे तुझां.” बाबरखान म्हणाला, “रात्री मारामारी का केली, रे?” 
 

“मी वाईच दारू घेतली, म्हनून िशकराला राग आला. त्येनां मला काठी मारली. मग झाली जुपी.” 
सावळानां एका दमात सारां साांगून टाकलां . 



 
बाबरखान पुढां काहीच बोलला नाही. त्यानां पुढां कसलीच चौकिी केली नाही. दुपारी राहुटी 

उठवनू तो रवाना झाला. 
 
 

– आशण नांतर राधाला समजलां , की ती मारामारी केवळ नाटक होतां. वारणेच्या काठी मळीला 
झालेल्या जखमा पाहून आपण अडकू, म्हणून िशकरानां मुद्दाम मारामारी केली होती. त्या प्रसांगाची आठवण 
होऊन राधा बेचैन झाली. 
 

गावातील आयाबाया राधाला सल्ला देत, ‘िशकराचां लग्न करून टाक. सवात मोठा उपाय हाच 
आहे. एकदाचां लग्न झालां , की हा सुतासारखा सरळ होऊन प्रपांच करू लागेल.’ पण ते राधाला पटत 
नव्हतां, कारण त्याच्या बापाचा – राणोजीचा – इशतहास ती शवसरली नव्हती. पेढ्याची पुडी कमरेत खोचनू 
त्यानां जीव शदला होता. त्याचीच अवलाद! त्याचां लग्न झालां  काय, न झालां  काय सारखांच. 
 

पांधरा शदवस झाले आशण एके शदविी लचचणीकर शपराजी आला आशण राधाला म्हणाला, 
 

“आक्का, तू बारा वसं गाव सोडून कुठां गेली न्हाईस. एकदा चल लचचणीला, ऱ्हा चार शदस शन ये 
मग!” 
 

“न्हाय, रां बाबा.” राधा म्हणाली, “घरात आत्या हायती, त्येंच्यानां काम व्हत न्हाय शन या घरात भतू 
नाचतांय, त्येला कुटां सोडू?” 
 

“त्येची नकां  काळजी करू.” शपराजी म्हणाला, “तू आत्याला बी घे सांगां शन चल. िशकराची 
काळजी करू नकां . त्या भतुाला मी मांतीर मारतो.” 
 

शपरानां िारच आग्रह केला आशण एक चाकोरीत कैक वषं काढून कां टाळा आलेली राधा लचचणीला 
गेली. ती राहीलाही घेऊन गेली. 
 
 

ऐन डोंगराच्या पायथ्याला परबती माांगाचां घर होतां. अगदी सह्ाद्रीच्या कवळयातच लचचणी वसली 
होती. सभोवतालची घनदाट झाडी, उांच डोंगर, बाजूला असलेलां  कुरण – राधाला ते सारां नवांनवांच 
वाटलां . त्यात परबतीचा सांसारही नेटका होता. शपराजी, त्याची बायको, एक मूल आशण नुकतीच वयात 
आलेली शपराजीची बहीण सरूबाई. साठ वषांचा म्हातारा परबती आशण म्हातारी. ही सारी माणसां किी एका 
माळेत ओवलेल्या मण्याांसारखी वागत होती. 
 

दोन शदवस सरूबाईची आशण राधाची चाांगली ओळख झाली. िशकराची आई म्हणून परबती मोठ्या 
आदरानां शतच्याकडे पाहू लागला. एकदा दोनदा तो बोलता बोलता बोलूनही गेला, 
 

“बाई, तू साधी न्हाईस – तू एका वाघाची आई हाईस!” 



 
हे ऐकून राधाच्या अांगावर मूठभर माांस चढल्यासारखां झालां . िशकराबद्दल शतला अशभमान वाटू 

लागला. 
 

परबतीचा तो सांसार, ते घर, शपराजीचां मूल हे सारां पाहून राधाच्या मनात नवाच शवचार घोळू 
लागला – जर िशकराचां लग्न केलां , तर त्यालाही मूल होईल. तोही सांसाराला लागेल आशण आयाबाया 
साांगतात, तसांच का होणार नाही? लोक म्हणतात, स्त्री ही पुरुषाची वसेण असते. मग आपण िशकराला – 
 

राधाला सरूबाईचा गोड स्वभाव, रांगरूप, सवव काही पसांत पडलां . ही सरू आपली जर सून झाली, 
तर उभ्या गावात उजवी ठरेल, असा शवचार करून एके शदविी शतनां शपराजीला बाजूला नेऊन आपला हेतू 
साांशगतला. 
 

“शपराजी, एक गोष्ट बोलू?” 
 

“आक्का, इचारू नगां. मला माग.” शपराजी म्हणाला, “माझां डोस्कां  कापून पायावर शठवीन मी!” 
 

“नगां मला डोस्कां  तुझां.” राधा म्हणाली, “मला सरू देऊन टाक! मी िशकराचां लगीन करत्ये.” 
 

“तुला सून पटली!” 
 

“हो. मला पटली.” 
 

“रांगानां-रूपानां, गुनानां!” 
 

“साऱ्यानां – साऱ्यानां, बाबा...” 
 

“मग लगीच घेऊन जा शन लाव लगीन बरां!” 
 

“म्हांजी तू नामाशनराळाच. बरा हाईस की!” 
 

“मग मी काय करू, ते साांग” 
 

“तू ह्ा लग्नात काय करनार?” 
 

“काय करू? बोशलवलां स, तर पोळया खाईन...” 
 

“म्हांजी माज्या आयत्या पोळया खानार तू?” 
 

“मग साांग, काय, करू त्ये!” 



 
“लग्नाचा तू शकती खचव करनार?” 

 
“लगीनच करून देऊ!” 

 
“न्हवां. लगीन माझ्या दारात झालां  पाशहजे.” 

 
“मग सारां सामान घेऊन येतो शन शततां करतो.” 

 
“मग जमलां .” राधा हरखून म्हणाली, “बाबास्नी इचार साांजांला.” 

 
“त्येला काय इचारायचां?” शपराजी म्हणाला, “ही बातमी ऐकून आबा शटरीनां ढोलकां  वाजवील. 

तयारी कर. सारां लागांल, त्ये गाडीत भरीत चल. नवरी तुझी. नवरा तुझा. हे घर बी तुझां!” 
 

राधाचा आनांद गगनात मावनेासा झाला आशण जेव्हा सांध्याकाळी ही गोष्ट परबतीला व इतराांना 
समजली, तेव्हा सवांचे चेहरे हषानां मोहोरलां . सरू लाजून चूर झाली. 
 

िशकराचां लग्न शनशित करून राधा जलदीनांच परतली. िशकराच्या कपाळाचां बालिग आपण आता 
लौकरच पाहणार, या गोड शवचारात त्या सासू-सुना देहभान हरपल्या होत्या. आता आपण सासू शन 
आजेसासू होऊन सून आशण नातसून दोघी आपल्या हाताखाली घेणार – केवढां हे आपलां  निीब! या 
कल्पनेनां राहीबाई मनातल्या मनात हसत होती. 
 

राधाबाई शन राहीबाई दोघी कऱ्हाडला आल्या. शपराजी त्याांना पोचवण्यासाठी गाडी घेऊन शनघाला 
होता. तो बैलाांना सारखा दाबीत होता. ऐन दुपारी त्यानां कृष्ट्णा गाठली आशण भाकरी खाण्यासाठी 
वाळवांटावर गाडी सोडली. 
 

कृष्ट्णाकाठच्या आांबराईत दूरदूरचे वाटसरू बसले होते. कोण जेवण करीत होते, कोण चुली 
पेटवनू पीठ मळत होते, तर कोणी भाकरी खाऊन सावलीत आराम करीत होते. राधा, राही, शपराजी याांनी 
दुपारचां जेवण त्या सावलीत उरकलां , त्याच वळेी दूर कुठां तरी तापसरीचा भयांकर रोग आला असून 
मुांगीप्रमाणां माणसां मरत असल्याचां ते वाटसरू एकमेकाांत बोलताना राधानां ऐकलां  आशण शतचां काळीज 
चरकलां . एक-दोन शदवसाांच्या तापात माणूस मरतां, हे ऐकून तर शतला भलतीच भीती वाटली. िशकराच्या 
लग्नाच्या कल्पनेनां मोहरलेलां  शतचां मन ही तापसरीची बातमी ऐकून काळवांडलां , ती शखन्न झाली. शतला त्या 
आांबराईत बसवनेा. शतनां शपराजीला साांगून गाडी जुांपली आशण घर जवळ केलां . 
 
 

आली आली म्हणता कार्षतकी पौर्षणमा आली. सववत्र तुळिीची लग्नां लागली आशण मग लग्नसराई 
सुरू झाली. पशहलीच शतथी धरून राधानां िशकराचां लग्न उरकून घेतलां . भोवतालच्या वीस गावात कुणाचां 
झालां  नसेल, असां िशकराचां लग्न झालां . इांग्रजी लष्ट्कराला हुलकावण्या देत स्वतः सत्त ूदोनि ेमाणसाांसह 
लग्नाला आला होता. त्यानां सुरती रुपयाांनी नवरानवरीची ओटी भरली. उभा गाव िशकरावर ताांदूळ 



टाकायला राधाच्या दारात आला. स्वतः शवष्ट्णुपांत, िांकरराव पाटील ह्ा मांडळींनी देखरेख केली आशण त्या 
वळेी प्रत्येकाच्या डोळयाांपुढां माळानां गबऱ्याला घेऊन दौडत येणारा राणोजी तरळला. दौलती आशण 
राहीबाई याांनाच वरबाप-वरमाईचा मान शमळाला. त्याांनीच मळवट भरला. राधा शवधवा होती, परांतु ती 
आनांदात होती. शतला कुां कवाचां दुःख वाटत नव्हतां. 
 

सावळा तर मुख्य कारभारी होता. घमाांडी, मुरा, बळी, साधू ही मांडळी आलेल्या पाहुण्याांची 
उस्तवारी करीत होती. िशकराच्या कपाळी पाच शदवस बालिग ठेवायचां, असा राधाचा शनधार होता. 
 

नवरा-नवरी बरोबर गेली. सवव थोराांना मान शदला आशण लग्न सांपलां . 
 

आपण एक महान कायव पार पाडलां , असां राधा, दौलती, राही याांना वाटलां . दौलती शन राहीबाई 
याांनी बोलून दाखवलां , 
 

“आता िशकराचां बालिग ह्ा डोळयाांनी बशघतलां , आता ह् ेकवाबी झाकू दे. आम्ही तयारी केलीया-
” 
 

कार्षतक मशहन्यापासून वैिाखापयंत सहा मशहने िशकरा घर सोडून कुठांही गेला नाही. राधाचां 
काळीज डोंगराएवढां झालां . लग्नाला आलेली सरूबाई चारच शदवस माहेरी जाऊन लगेच परत आली 
होती. ती राधाला काहीच काम करू देत नव्हती. सारां घर एकटीच आवरीत होती. त्यामुळां  आम्ही जे पूवी 
कष्ट काढले, त्यासाठी आता देवानां आम्हाला सुखच द्यायचा शवचार केला आहे, असां राधा, राहीबाई, 
दौलती याांना वाटू लागलां  होतां; परांतु आता साधूवरही चार ताांदूळ पडलेले पाहाव,े हा शवचार काही त्या 
शतघाांना सोडीत नव्हता. 
 

सहा मशहन्याांपूवी दूर कुठां तरी चालू झालेली तापसरी आता अगदी जवळ आल्याची बोलवा सुरू 
झाली होती. लोक काजबारले होते. मरणाच्या भयांकर कल्पना त्या खोऱ्यातून प्रत्येक माणसाच्या मनात 
नाचत होत्या. त्यातच गावांच्या गावां, घरांच्या घरां बसल्याच्या कथा एक दुसऱ्याला साांगत होते. 
 

– आशण ते खरांही होतां. ती साथ अशत उग्र स्वरूप धारण करून इांच इांच जमीन व्यापीत पुढां पुढां 
सरकत होती आशण गावात साथ पसरताच भरला सांसार शजथल्या शतथां टाकून लोक सैरावैरा पळत होते. 
जण ूत्याांच्यासाठी भयांकर वणवाच लागला होता. जो पळत नव्हता, तो शनशित मरत होता. िांभरात िक्त 
दहाच किीबिी वाचत होती. मरणाराांना पुरण्यासाठी माणसां उरत नव्हती. घरातील सववच माणसां एकदम 
तापसरीचां भक्ष्य होत होती. मग त्या घरात कोण मरण पावला, हे पाहण्यासाठीही कुणाला िुद्ध उरत 
नव्हती. 
 

या भयांकर साथीची बातमी ऐकून राधाचां काळीज पुन्हा चरकलां . दौलती हबकला. राहीबाई 
घाबरली आशण त्या शतघाांच्याही पुढां एकच प्रश्न नाच ूलागला. 
 

“– आम्ही कुसळां  वाढवनू मेरू घडवला; पण आता ह्ा तापाच्या साथीत तो मेरू शटकाव धरणार 
का?” 



 
ही साथीची भयांकर भीती पाठीवर टाकून माणसां कसा तरी धीर धरत होती; परांतु पुन्हा दुसऱ्या 

एका शततक्याच भयांकर सांकटानां मानवावर आक्रमण सुरू केलां– 
 

ज्येष्ठ मशहना मागां गेला. मृग नक्षत्र शनघालां . माणसाांनी चपळाई करून आपापल्या जशमनी पेरून 
टाकल्या आशण येणाऱ्या साथीला तोंड देण्यासाठी मनाची तयारी केली. 
 

आकािात ढगाांनी प्रचांड धडपड केली. अक्राळशवक्राळ ढग गगनात जमले व लगेच लोळत दूर 
शनघून गेले. एकही थेंब पृथ्वीवर पडला नाही. मृग नक्षत्र कोरडां ठाण शनघून गेलां . मृग नक्षत्रानां दगा शदला; 
पण पुढील नक्षत्र काही असांच कोरडां जाणार नाही, असा शवचार करून माणसाांनी कोलमडणाऱ्या मनाला 
आिचेा धीर शदला, पण... 
 

पण दुसरांही नक्षत्रां आलां  तसांच गेलां . मग मात्र हाहाकार उडाला. आषाढ कोरडा गेला शन धूळ उडू 
लागली. वळवानां उगवलेली गवतां मातीत एकरूप झाली. मातीत पेरलेलां  बी पाखराांनी उकरून खाऊन 
त्याचा माग बुजवला आशण भयांकर दुष्ट्काळ सुरू झाला. 
 

सुांदर प्रदेि भकास झाला. एक भयांकर आग सवव काही जाळून जावी, तिी स्स्थती झाली. माणसां 
हांबरू लागली. गुरां हाडां-लचध्या खाऊ लागली. 
 

रोग, दुष्ट्काळ आशण मृत्य ूहे हातात हात घालून सववश्रेष्ठ मानवतेला शचरडीत शनघाले आशण मृत्यूचां 
उग्र ताांडव वाटेगावच्या समीप आलां . उपािी माणसाांवर साथीनां सहज कबजा केला. घरच्या घरां कण्हू 
लागली. दुष्ट्काळानां केवळ हाडाांचे सापळे केलेली माणसां गारद करायला मृत्यलूा सोपां झालां . 
 

वाटेगावात माणसां मरू लागली. दाही शदिाांना अांधार दाटला. लोकाांना वालीच उरला नाही. 
सुरुवातीला मसणवटात काही शचता जळाल्या; पण लवकरच लाकडाांची टांचाई आली आशण मग मढी 
मातीआड करण्याचीच सवांवर पाळी आली; परांतु लौकरच तोही प्रश्न शबकट झाला. दुष्ट्काळातील 
उपासमारीनां अस्स्थपांजर झालेल्या माणसाांना दुसऱ्यासाठी खड्डा खणणां अवघड झालां . मग एका एका 
गोरीत बसतील शततकी मढी गाडली जाऊ लागली. 
 

– आशण मग डोंगरातील कोल्ही, लाांडगे याांनी गावदरीलाच तळ शदला. वैरण न शमळाल्यामुळे 
मेलेली गुरां खाऊन गावची कुत्री माजली आशण सववत्र कोल्हा-कुत्रयाांचां राज्य प्रस्थाशपत झालां . 
 

उभा माांगवाडा साथीनां कण्हत पडला होता. जे कोणी उभे होते, ते पोटासाठी धडपडत होते. 
म्हातारी टाचा घासून खळया खणीत होती आशण राधाबाई व सरू घरी दाणे दळून घरोघरी तरवणी पुरवीत 
होत्या. आजाऱ्याांची सेवा करीत होत्या. जे काही जवळ होतां, ते िवेटपयंत माांगवाड्यात सवांना चारून मग 
एकदम आपण सववच उपािी मरायचां, असा त्या दोघाांनीही शनधार केला होता. 
 



– आशण िशकरा, सावळा, साधू, मुरा मरणाराांसाठी गोरी खणनू हैराण झाले होते. एकट्या 
माांगाांचीच नव्हे, तर उभ्या गावाची मढी पुरण्याचां काम त्याांच्याकडे आलां  होतां. मरणानां जाशतभेद नष्ट केला 
होता. 
 

दुपारची वळे होती. वातावरण तप्त झालां  होतां. िशकरा नुकताच येऊन बसला होता. सरू व राधा 
याही आल्या होत्या. दौलती व राहीबाई एका जागी बसून कोण कोण मेलां , याची चौकिी करीत होते. 
इतक्यात मोक्या आला. म्हणाला, 
 

“दाजी हाय काय?” 
 

“हाय – या?” िशकरा म्हणाला. 
 

“आता किाला येऊ? लचगा म्हातारी गेली –” 
 

“मग चला तर –” असां म्हणून िशकरा उठला. 
 

“सवांनी लचगा म्हातारीला मातीआड केलां  आशण ते परत शिरले. वाटेत चालता चालता मुरा 
म्हणाला,” 
 

“दाजी, ही म्हातारी जगली असती.” 
 

“मग शतला का जीव नकोसा झाला?” सावळानां खवचटपणां शवचारलां  आशण मुरा म्हणाला, 
“अन्नावाचनू मानूस मरतांय –” 
 

“म्हांजी कसां?” िशकरा हुांकारला व मुरा म्हणाला, “माांगवाड्यात आज या घडीला शचपटांभर दानां 
न्हायती! माज्यानां हे हाल बघवांना –” 
 

“मग काय करायचां?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“काई करता येत न्हाई!” मुरा उद्गारला. 
 

बोलत बोलत ते सवव पाांदीला आले आशण माांगवाड्याकडे वळून चालू लागले. मध्येच थाांबून िशकरा 
म्हणाला, 
 

“तुम्ही जावा आशण एकूण एक माणूस जमून बसा! मी गावात जाऊन येतो.” 
 

असां म्हणून तो झरकन पाांदीनां गावाकडां शनघाला. त्याची सवव गात्रां बशधर झाली होती. तो शवष्ट्णुपांत 
कुलकण्यांच्या वाड्यापुढां कधी आला, ते त्याच्या लक्षात आलां  नाही. समोर वाडा पाहून तो एकदम भानावर 
आला. 



 
काळोखानां शवष्ट्णुपांताांचा तो प्रचांड वाडा शगळांकृत केला होता. सववत्र अांधारानां आपलां  अस्स्तत्व 

प्रस्थाशपत केलां  होतां. गावात हूां की चूां होत नव्हतां. मधून मधून एखाद्या घरी रडण्याचा हलकल्लोळ उसळत 
होता, पण रडणाऱ्याांनाही रडण्यासाठी तकवा नव्हता. क्षणभरच ओरडून मग पुन्हा सवव काही िाांत होत 
होतां. मध्येच कुत्री दीघव सूर काढून रडत होती, त्यामुळां  गावात भेसूरता अशधक उग्र होत होती. 
 

िशकरा वाड्याच्या ढेलजेत येऊन थाांबला. देवळीत जळणाऱ्या शनराांजनाचा मांद प्रकाि त्याच्या 
मजबूत देहावर थरारला. िशकरानां हाक मारली, 
 

“आबासाहेब –” 
 

“कोण, िशकरा?” पांत गडबडीने मधल्या अांगणात आले. पांताांच्या वयानां आता साठी गाठली होती, 
पण त्याांचा शधप्पाड देह अजून दणदणीत होता. प्रचांड मस्तकावरचां टक्कल, रुां द गदवन, टपोरे डोळे आशण 
पल्लेदार िुभ्र शमश्या यामुळां पांत एखाद्या ढाण्या वाघाप्रमाणां शदसत होते. त्याांचा आवाजही गुहेत वाघ 
गुरकल्याप्रमाणां गांभीर होता. 
 

िशकरा पुढां होऊन एकदम पांताांपढुां थाांबला. त्यानां आपले कठीण, मजबूत हात पाठीमागां धरले 
होते. त्याचे रसरसणारे डोळे पांताांवर स्स्थरावले. त्याचा रुबाबदार चेहरा घामानां डबडबला. तो मनातल्या 
मनात िब्द िोधू लागला; पण पांताांनीच सुरुवात केली, 
 

“माांगवाड्यात आशण महारवाड्यात काय चाललां  आहे?” त्याांच्या करारी नेत्राांत लचतेचा भाव 
तरळला. 
 

देवळीत जळणाऱ्या शनराांजनाकडे पाहत िशकरा म्हणाला, 
 

“माांगाांम्हाराांचा वांिच उरत न्हाय, आबा!” 
 

“आतापयंत शकती माणसां दगावली?” 
 

“चार शदसाांत बारीक-मोठी ईस.” िशकरा पुटपुटला. त्याचे िब्द अांधारात चडिडत गेले. 
 

“मग तुझां म्हणणां काय आहे?” पांताांनी पुन्हा प्रश्न केला. 
 

िशकरा ओठाांवरून कोरडी जीभ शिरवीत म्हणाला, 
 

“भाकरी भाकरी करून पोराांचां चरिडून मरनां आशण त्याांचा तो हांबरडा आता माझ्यानां ऐकवांना. 
ढेकळावाणी काळीज इरगाळतांय माझां.” 
 



िशकराच्या पापणीत देवळीतील त्या शनराांजनाच्या प्रकािाचे कण लोंबकळू लागले आशण त्यानां 
गरकन मान शिरवनू आसू दडवले. 
 

“तसां नाही–” पांत समजावणीच्या सुरात म्हणाले, “धीरानां घ्यायला पाशहजे आता, िशकरा.” 
 

“आबा –” िशकराच्या काळजातून कण्हत बोल आला, “माांग-म्हार भोपळीचा शन करडूचा पाला 
खाऊन जगतोय, पण जमांना. नुसती उपासमार असती, तर पोट बाांधून काळीज िाबतू शठवलां  असतां; पण 
ह् साथीनां कडेलोट केलाय आमचा–” िशकरानां पुढचां िब्द शगळून घेतले आशण पांताांकडे पाशहलां . 
 

पांताांनी पुन्हा तोच प्रश्न केला, 
 

“मग आता पुढां काय?” 
 

पांताांना धीरगांभीर आवाज वाड्यात घुमला आशण िशकरा मांद स्वरात म्हणाला, 
 

“तुमीच साांगा!” 
 

“मी? मी काय साांग?ू गाव दुष्ट्काळाच्या दाढेत आहे, हे मी सरकारात कळवलां  आहे; परांतु टीचभर 
शचठ्ठीनां त्याचां उत्तर नाही आशण मी म्हणजे केवळ मृताांची नोंद करणारा झालो आहे.” 
 

“मग आमास्नी धनी कोन?” िशकराचा स्वर वैतागला. 
 

“कोण कोणाचा धनी नाही!” पांत चटकन बोलून गेले, “माझ्याही भोवती आक्रोि सुरू आहे, मी 
सांकटात आहे; परांतु माझां स्पष्ट मत आहे, की तुम्ही जगलां च पाशहजे! मरणापेक्षा आज जगणां हे महववाचां 
आहे.” 
 

“पन, आबा, कसां?” िशकरा अशधकच शचडक्या सुरात उद्गारला. 
 

“जसां जमेल, तसां!” पांत खटकन बोलले, “काहीही करा, पण जगा!” त्याांनी झेप घेऊन, 
शनराांजनाची वात वर करून मोठा प्रकाि केला. प्रकािाची पाचर अांधारात खोल गेली अन् अांधार थरारला. 
 

“मग आम्ही काय करावां?” िशकरानां गोंधळून पुन्हा प्रश्न केला आशण पांताांचा चेहरा शबथरला. 
त्याांच्या आवाजात अशधक कडवटपणा आला. 
 

“ते मला कळत नाही.” पांत गळयातील जानव्याला करकचून शतढा देत म्हणाले, “तुम्ही 
कुत्रयासारखां मरू नका! हेही शदवस जातील –” 
 

पांताांच्या मुखातून िब्दाांऐवजी शनखारेच बाहेर पडले आशण िशकराच्या अांतःकरणात धैयाचा 
महासागर लाट उसळीत उठला. त्यानां पांताांपढुां हात टेकला आशण तो उठून म्हणाला, 



 
“आबा, मी जातो!” 

 
“जा. उशकरड्याचा पाांग शिटतो आशण तुम्ही तर माणसां आहात, माणसां –” पांताांनी िशकराला 

शनरोप शदला. 
 

काजळी झाडताच ज्योत प्रखर व्हावी, तद्वत िशकराचां मन उजळलां . गगनाला गवसणी घालण्याची 
प्रबलता त्याच्या छातीत शनमाण झाली. त्याच्या तरुण पायाांत शवजेप्रमाणां लहमत सांचारली. तो शचखल 
तुडवावा, तसा अांधाराला तुडवीत, बेभान होऊन माांगवाड्याकडे शवदु्यतगतीनां शनघाला. 
 

‘तुम्ही जगलां च पाशहजे!’ हे पांताांचे िब्द त्याच्या डोकीवर घण घालीत त्याच्याबरोबरच धावत होते. 
त्या िब्दाांचां काहूर उठलां  होतां आशण ते जण ूिशकराला लोटीत सुटलां  होतां. 
 

माांगाांची आशण महाराांची ती दोनि े घरां त्या काटेरी शनवडुांगाच्या कड्यात गाांगरून बसली होती. 
गांभीर िाांतता नाांदत होती. वाऱ्याच्या झपाट्यानां ते शनवडुांग करकरत होतां. जण ू काही वातावरण दाणेच 
खात बसलां  होतां. मध्येच एखादां घुबड घूत्कार करून भीतीला उठवीत होतां. शतथां माणसाचां अस्स्तत्व शन 
िब्द त्या काट्यात राांगत होते. िशकराच्या दारापुढच्या ललबाखाली जेवढी उभी माणसां होती, तेवढी जमून 
िशकराची वाट पाहत होती. या शनकराच्या समयी पांत काय साांगणार हे ऐकण्यासाठी त्याांची मनां उत्सुक 
झाली होती. 
 

जे अगदी जेर झाले होते शन भकेुनां वाकले होते, ते मनात म्हणत होते, 
 

‘पांताांच्या मनात देव शिरावा आशण त्यानां पांताांना साांगावां – ह्ा गरीबाांस्नी दे घरात असांल नसांल, 
त्ये...’ 
 

तर कोणी अांधारात िशकराच्या वाटेकडां रोखून पाहत अांदाज बाांधीत होते – 
 

िशकरा येताना पांचवीस पोती जोंधळे घेऊन यावा. िशकराचां पांताांवर भलतांच वजन आहे. पांत 
िशकराचा बोल वाया जाऊ देणार नाहीत आशण या वळेी पांत नक्कीच माांग-माहार मरू देणार नाहीत. 
 

असे नाना तकव  करीत माणसां िशकराची वाट पाहत होती. त्याांच्या डोळयाांतील बुबळां  कायवक्षम 
झाली होती. मनां सारी दुःखां शवसरली होती. पांत काही तरी करतील, या एकाच आिनेां त्याांच्या रक्तबांबाळ 
मनाांना हुरूप आला होता. आपला शनविं होणार, ही भीती पार शवसरून आता ते अांधारातून त्याांच्याकडे 
येणाऱ्या धान्याच्या पोत्याांचा शहिबे करीत होते. 
 

इतक्यात अांधारातून एक शधप्पाड आकृती प्रचांड काठी टेकीत, अांगावर घोंगड्याची खोळ घेऊन त्या 
झाडाकडे येताना सवांना शदसली. ‘आला िशकरा! –’ असां मनात म्हणून सववच सरळ बसले. ती कानाांची 
कवाडां खाडकन उघडली गेली; परांतु दुसऱ्याच क्षणी ते शनराि झाले. ती आकृती त्याांच्याजवळ येताच तो 
िशकरा नव्हे, हे लक्षात येऊन कुणी तरी शवचारलां , 



 
“कोन हाय?” 

 
“मी तायनू म्हार हाय, गा.” 

 
अांधारात सवव वळवळ झाली. पुन्हा स्वर नरमाईनां कण्हले, 

 
“काय, तायनुबा, कसां?” 

 
“सारीच माणसां वळीनां शनजवनू आलोय.” तायनू गांभीरपणे म्हणाला आशण बशहरूनां शवचारलां , 

“म्हाताऱ्याचा ताप उतरला का?” 
 

“ह्ा तापाला औशिदच न्हाय.” सावळाचा आवाज चरिडत आला. 
 

तायनू म्हणाला, 
 

“या तापावर एकच औशिद हाय –” 
 

“कां चां? कां चां?” जवळजवळ सवांनीच तो प्रश्न एकदम शवचारला आशण मग तायनू महार म्हणाला, 
“भाकरी!” 
 

भाकरीचां नाव ऐकताच सवव पुन्हा शखन्न झाले. त्याांचां जगणां-मरणां भाकरीत होतां आशण तीच त्याांना 
शमळत नव्हती – नव्हे, शदसत नव्हती. केवळ कोरडी भाकरी शमळावी, यासाठी ती माणसां चरिडत होती. 
 

एवढ्यात िशकरा आला. त्याबरोबर सवांनी कान टवकारले. त्याांचे चेहरे गांभीर झाले. पटकुरां 
झटकून काहीजण लकशचत पुढे सरकून बसले. मग सवांनी आपले शनःश्वास रोखून धरले. सवव डोळे 
िशकरावर स्स्थर झाले आशण ललबाच्या मुळीवर बैठक मारून िशकरा म्हणाला, 
 

“हां, बोला, गा!” 
 

तायनू महार पुढां सरकत िाांतपणे म्हणाला, 
 

“काय म्हनलां त पांत?” 
 

“त्येंनी जगाय साांशगतलांय.” िशकरा म्हणाला. 
 

“पन कोरड्या बोलानां आम्ही कसां जगायचां?” सावळा बसल्या जागचा उठून बोलला आशण जरा 
पुढां येऊन पुन्हा बसला. 
 



“खरां हाय त्ये.” िशकरा म्हणाला, “आपून शन कुलकणी एकाच वाटांवर वाटचाल करतोय. मातर 
िरक एवढाच, की आपून आधी पोचनार शन पांत वाईच मागनां त्याच जाग्यावर येनार! म्हांजी मरनार – आलां  
का ध्येनात?” 
 

“मग आमची वाट काय?” मुरा उद्गारला. 
 

“म्हांजी आमी मेलां  पायजे!” शकवांडा हरी महार ओरडला. 
 

“न्हाय! आमी जगलां च पायजे!” िशकरा खेकसला. 
 

“आरां, पर कसां?” सावळानां मान वाकडी करून शवचारलां . 
 

कोंडी महार खाांद्यावर ताऱ्या घेऊन उभा राशहला. त्यानां हात जोडून शवचारलां , 
 

“पाांडुरांगा, इठ्ठला! माजी दोन पोरां घडीची सोबती हायती. त्येंच्या पोटात आज दोन शदवस 
शिपीभरबी तरवणी न्हाय. आता मी काय करू!” 
 

“मी म्हनांन तसां करा!” िशकरा ताडकन उठून ओरडला. 
 

“काय करू? – बोला, दाजी.” सवव कां ठातून एकच प्रश्न बाहेर पडला आशण त्या सवव गोंगाटावर 
मात करीत िशकरा म्हणाला, “पांताांनी” सरकारात आजव केलां , पन सरकार उत्तर देत न्हाय. मारुतीवानी 
तोंडाची मानसां बघून आमास्नी वाटलां , ह् ेमारुतीच्या वांसाजां राज हाय. पर आता मातर असां वाटतां, की ह् े
कुां भकनाच्या अवलादीचां राज हाय. आपून तलवार घेऊनच ह्ेंच्या उरावर नाचलां  पायजे!...” 
 

‘आपून तलवार घेऊनच त्येंच्या उरावर नाचलां  पायजे!...’ हे िशकराचे शनवाणीचे िब्द त्या 
काळोखाचां ऊर शचरीत दूर गेले. िशकरा चपळाईनां घरात गेला. त्याच्या पाठोपाठ राधा, दौलती, राहीबाई, 
सरूबाई हीही घरात गेली. िशकरा त्वषेानां पेटला होता. त्यानां देव्हाऱ्याकडे झेप घेऊन ती तलवार हाती 
घेतली. हीच तलवार धरून राणोजी शिगावच्या भर जते्रत शनभवय झाला होता! हीच तलवार धरून 
िशकरानां खोताचा हात तोडला होता! 
 

िशकरानां मग आईच्या पायाांवर डोकां  ठेवलां . राहीबाई आशण दौलती याांच्या कृि पायाांना शमठी 
मारून, सद्गशदत होऊन तो म्हणाला, 
 

“आई, थोरले आई! – आबा. मी मरून ही मरनारी मानसां जगवनार! मला अडव ूनका –” मग 
त्यानां सरूबाईच्या पाठीवरून हात शिरवनू म्हटलां . “हबकू नगां. सांभाळ सारां –” आशण तो बाहेर आला. 
 

त्याच्या हातातील ती नांगी तलवार बघून सवांच्या छातीत हत्तीचां बळ खवळून उठलां . क्षणभर 
हालचाल झाली. िशकरा एक एक नाव उच्चारू लागला– “साधू, बळी, मुरा, केरू, सावळूनाना, घमाांडी, 



तायनू महार, केसू महार, सुकाना, भाना... आशन ज्येच्या पायाांत बळ शन उरात लहमत असांल, त्येंन एका 
बाजूला शनघावां!” 
 

त्याचा हुकमी आवाज ऐकणाऱ्याच्या उरात शिरू लागला आशण प्रत्येक हृदयातून हुांकार शनघ ू
लागला. 
 

घोंगावत आग्या मोहोळ उठावां, तद्वत दीडि ेमाणसां उठून बाजूला झाली. अांगात त्वषे चढून बेभान 
झालेल्या सावळानां घोंगडां, हवते शभरकावनू िडू्ड ठोकला, 
 

“उभां ऱ्हाऊ नगा. हत्यारां घ्या. हत्यारां उपािी मरत्यात!” 
 

िशकरा म्हणाला, 
 

“हो, हत्यारां घ्या!” 
 

क्षणभर धावपळ झाली. कुऱ्हाडीचे दाांडे ठोकून बसले. तलवारी झळझळल्या. मग 
म्हाताऱ्याकोताऱ्याांना उदे्दिून िशकरा म्हणाला, 
 

“आम्ही येईपातुर तुम्ही मढ्याांस्नी पानी पाजून जतन करा. उद्या सकाळी अन्नाचा हतां ढीग लावतो. 
घाबरू नका!” 
 

आकािात गडद काळोखात दोन चाांदण्या मांद लुकलुकत होत्या. त्याांचा चोरटा प्रकाि िशकराच्या 
तलवारीच्या पात्यावर पडून ती तलवार उग्र भासू लागली. िशकरानां आकािात दृष्टी रोखून रात्रीचा अांदाज 
घेतला आशण तो चालू लागला. त्याच्या पाठीमागां दीडि े हत्यारां चकाकत शनघाली. उरलेली माणसां 
आपापल्या घराकडां गेली. 
 

“गबऱ्याला तरी घेऊन जा!” राधा काळीज कठीण करून म्हणाली आशण खटकन थाांबून िशकरा 
उत्तरला, “नगां, त्येला आताची दौड शनभनार न्हाय. त्यो थकलाय–” त्याबरोबर गोठ्यात गबऱ्या 
खेकाळला. त्याच्या त्या खेकाळण्याचा आवाज त्या शनवडुांगात शननादला. राधाचां काळीज शनधास्त झालां . 
जण ूगबऱ्यानां ‘घाबरू नको – िशकरा शवजयी होऊन येणार’ असा शतला धीरच शदला. 
 

गावाबाहेर पडून माळाला लागल्यानांतर सावळानां आपली चाल वाढवनू ती िशकरािी जुळशवली 
आशण त्याच्या पार खाांद्यापािी तोंड नेऊन तो म्हणाला, 
 

“दाजी, आपून कुटां जायचां?” 
 

“माळांवाडीच्या मठकऱ्याला लुटाया!” िशकरा उद्गारला आशण वादळाप्रमाणां समोर पाहत धावत 
शनघाला. मग सारेच धाव ूलागेल. 
 



 
त्यावळेी माळांवाडी िाांत होती. कोपीत एखादा म्हातारा बसावा, तिी ती डोंगराच्या खोऱ्यात बसली 

होती. शतच्या डोकीवर ती काळी रात्र नाचत होती. गावाच्या एका टोकाला तो मठकऱ्याचा शचरेबांदी वाडा 
वाळीत टाकल्याप्रमाणां िटकून उभा होता. त्या वाड्याच्या त्या शचरेबांदी लभतीवर अांधार टकरत होता. 
 

िार पूवी एका राजानां एका पुजाऱ्याला एका प्राचीन मठाची देखरेख ठेवण्यासाठी चौदा गावां इनाम 
शदली होती. तेव्हापासून आजपयंत त्या चौदा गावाांच्या इनामावरच त्या मठाचा खचव चालला होता; परांतु 
त्या चौदा गावाांच्या जशमनीसाठी शन त्या दौलतीसाठी त्या गावात भलतीच होड लागून आजपयंत कैकाांचे 
खून पडले होते. एक दुसऱ्याचा खून करून त्या मठाच्या मालकीसाठी आपल दत्तक घालीत होता. आजही 
त्या प्रचांड वाड्यात पाच मालशकणी आपलां  राांडपण रेटीत होत्या. शतथां पेवात शकडे नाांदाव,े तिी माणसां 
नाांदत होती. 
 

मठकऱ्याच्या त्या चौसोपी वाड्यात प्रत्येक खाांबाला दाण्याची एकएक कणगी उभी होती. कैक 
पेवाांत धान्य सडत होतां. बाहेरच्या त्या कणगी सारख्या लावनू खाांबाांिी जखडून उभ्या केल्या होत्या. 
जागोजाग शिकारी कुत्री खुरमुांडी घालून शनजली होती. प्रत्येक कुत्रयापािी एक एक चाकरीचा गडी 
हत्यारबांद पडला होता. त्या शवस्तीणव वाड्याच्या मधल्या अांगणात पलां ग टाकून तो मठकरी शनवाांत शनजला 
होता. सोप्यात िकेडो गुरां दावणीला रवांथ करीत होती. शतथां शनभवय शनजणाराच्या घोरण्यानां रातशकडे 
भयभीत झाले होते. चौदा गावाांचां धान्य शन जीवन पोटात घेऊन तो दगडी वाडा सुस्कारे टाकीत होता. 
 

– आशण त्याच वळेी त्या दगडाांना िशकराचे हात शभडले होते. दीडि ेलोकाांनी गावाची नाकेबांदी 
करून मठ आशण गाव याांच्यामध्ये पाचर मारली होती. सावळा, बळी, मुरा याांनी पशहला आडणा मारायचां 
काम पुरां केलां  होतां. गावची मुख्य वाट साधूनां दाबली होती. 
 

हातात ती तलवार घेऊन िशकरा वाड्यात शिरण्यासाठी उतावळा झाला होता. 
 

सववत्र िाांतता नाांदत होती. जण ूवादळापूवीची ती िाांतता प्रस्थाशपत झाली होती. 
 
 

९ 
 
माळांवाडीची मठकरी पलांगावर पडून घोरत होता. मध्येच त्याच्या तोंडाची मचमच होत होती. 
आपल्याभोवती एक महासांकट शवळखा घालीत आहे, याची त्याला मुळीच जाणीव नव्हती. 
 

बाहेर सावळा आडणा मारायचां काम वगेात करीत होता. त्यात त्याला ते कायव कसलाही आवाज न 
होऊ देता पार पाडायचां होतां. आडणा मारून आत शिरण्यापूवी दांगल होणां हे हुकमी पराजय होण्यासारखां 
असतां, याची त्याला कल्पना होती. म्हणून तो आपलां  कायव जलद पण काळजीपूववक करीत होता. 
 



– आशण िशकरा हातात तलवार घेऊन नाचत होता. त्याचां मन वाड्यात शिरण्यासाठी उत्सुक 
झालां  होतां. सवव कायव पार पाडून सूयोदयाच्या आत आपण आपल्या घरी गेलां  पाशहजे आशण त्या बेतानां हा 
कायवभाग उरकावा, असां त्याला वाटत होतां, म्हणून तो एकसारखा म्हणत होता, 
 

“सावळूनाना, आटप लौकर. न्हाय तर घात व्हईल!” 
 

सावळा दरवाजा मारून िशकराला म्हणाला, 
 

“हां – तयार असा!” 
 

“तयार हाय. दरवाजा द्या लोटून!” िशकरा गांभीर आवाजात म्हणाला आशण सावळानां तो प्रचांड 
दरवाजा लोटला. त्याच्या आवाजानां रात्रीच्या त्या िाांत वातावरणात सारा वाडाच हादरला. पेटत्या मिाली 
आशण नांग्या तलवारींनी मठकऱ्याांचां अांगण गच्च भरलां . सोप्यातील सवव गुरां धडपडून उठली. कुत्रयाांनी वाडा 
डोकीवर घेतला. मठकरी दचकून जागा झाला आशण त्यानां लाथा मारून चाकराांना जागां केलां  आशण 
मोठ्यानां बोंब ठोकली: 
 

“धावा...धावा!...” 
 

िशकरा पुढां होऊन त्वषेानां ओरडला, 
 

“बोंबलू नगां. न्हाय तर मुांडकां च मारीन! कुनीच, नरड्यातनां कसलाच आवाज काढायचा न्हाय! 
न्हाय तर शजवांच मराल!” 
 

पुन्हा सवव काही पूवववत झालां . उठलेले चाकर पुन्हा आपल्या जागी शनपशचत पडले. कुत्रयाांना मात्र 
िशकराच्या बोलण्याचा अथवच कळला नव्हता. ती आपली तिीच भुांकत राशहली. मठकरी पुन्हा आपल्या 
जागी पडून पाहू लागला. 
 

खाांबािी जखडून उभ्या केलेल्या कणगींवर कुऱ्हाडीचे दणके बसून कणगीबाहेर पडलेल्या त्या 
धान्याची गांगा अांगणापयंत धावत िशकराकडे आली आशण पन्नास सिक्त माणसां धान्याची पोती भरून 
वाड्याबाहेर जाऊ लागली. 
 

मठकऱ्याच्या पशहल्या बोंबनेां जागा झालेला गाव साधू, घमाांडी याांनी पुन्हा शनजवला होता. पन्नास 
माणसां जागोजागी गोिणी जोडून दगड सोडीत होती. पुढे येणाराला थोपवीत होती. तायनू महारानां 
एकट्यानांच एक पाांद रोखली होती. त्याचा तो प्रचांड देह गावकऱ्याांना भतुासारखा भासत होता. त्याच्या 
ओरडण्यानां तो खोरा दरदरत होता. 
 

कणगीतील धान्य पोत्यात भरून माणसां अांधारात पळत होती, परांतु पुढील मुख्य पाांदच 
गावकऱ्याांनी रोखल्यामुळां  एकही पोतां अजून हद्दीबाहेर जाऊ िकलां  नव्हतां. हे जेव्हा िशकराला उमजलां , 
तेव्हा तो पुढां आला. त्यानां खुणा करून आपली माणसां बाजूला काढली आशण मठकऱ्याची दावण कापून सवव 



गुरां त्या पाांदीत लोटली व एकदम गुराांच्या शपछाडीवर गोिणी सुरू केला. त्या लचचोळया पाांदीत त्या गुराांनी 
भयांकर धडधडाट केला. त्या जबर रेट्यानां गावचे गडी मागां सरू लागले आशण सारखा गोिणीचा मारा 
करीत िशकरानां वाट गाठली. 
 

पूवेला ताांबडां िुटलां  होतां. दुष्ट्काळानां पोळलेला मुलूख भकास भासत होता. झाडां किी तरी उभी 
होती. वारा मात्र जोरात पळत होता. रोगटलेल्या करवांदी शझपऱ्या सोडून बसलेल्या शभकाऱ्याप्रमाणां शदसत 
होत्या. मात्र पूवेला जुनाच तजेला आला होता. रांगीत ढगाांनी मांद वाटचाल आरांशभली होती. सवव काही िाांत 
भासत होतां. भमूी दग्ध होती, तर प्रकाि चैतन्यमय शदसत होता. 
 

शनवडुांगात डांग करकरत होते. पक्षी शकलशबलत होते. गावात देवापुढां कणा वाजत होता. त्याचा 
दीघव नाद दूर दूर जाऊन शभडत होता. शनवडुांगात त्या ललबाखाली मोत्याांसारखी धान्याची रास लागली 
होती. शचल्लीशपल्ली बुट्या, पाट्या घेऊन ओळीनां बसली होती. जाणती पोरां चेकाळली होती. कैक शदवसात 
आज प्रथमच ती दाण्याला स्पिव करणार होती. नुसत्या धान्याच्या दरवळानां कैकाांची भकू मेली होती. जण ू
अमृतच शतथां अवतीणव झालां  होतां. 
 

मुरा, सहदेव, तायनू महार ते कते पुरुष धान्य वाटीत होते. बुट्या पळत होत्या. माांगामहाराांच्या 
घरात एक आगळा आनांद पैदा झाला होता. शकत्येक शदवस शनपशचत पडलेली जाती जीव आल्याप्रमाणां 
घरघरत होती. थांड चुलींना उबारा आला होता. शकती तरी शदवसाांनी आजच प्रथम तव ेजाळ खाऊन तापत 
होते. 
 

धान्य वाटून एक लहानसा ढीक उरला. तो मापानां वाटता येणार नाही, म्हणून मुरानां िशकराला 
शवचारलां , 
 

“दाजी, ह् ेदानां कसां वाटावां?” 
 

“एक दाना गैर वाटू नगा.” िशकरा म्हणाला, “डाव घ्या आशन डावीनां सारखां वाटा. एक दाना 
एका मानसाला एक शदवस जगवील, ह् ेइसरू नगा!” 
 

सवव धान्य डावीनां वाटून झालां  आशण सूयव शनवडुांगावर आला. तो शदवस महार-माांगाांना सोन्याचा 
शदवस भासला. कोवळया उन्हात दारात बसून त्याांची पोरां ऊन ऊन भाकरी िाांतपणे खात होती. 
 

सवव काही स्स्थर झाल्यानांतर िशकरानां कां बर सोडली आशण तलवार देव्हाऱ्यात उभी केली. 
 

दुसऱ्या शदविी स्वतः प्राांतसाहेब आपलां  लष्ट्कर घेऊन गावात शिरला. बाबरखानाच्या पोशलसाांनी 
पशहल्या झपाट्यात िशकराला वढेा देऊन अटक केली आशण एकूण एक महार-माांग कैद करूनच त्यानां 
चावडी गाठली. चावडीत तरुण व गाजलेल्याांना प्रथम बेड्या ठोकल्या. काहींची दावण लावली. मग 
माळांवाडीच्या मठकऱ्याला लुटणाऱ्या गुन्हेगाराांचा िोध लावण्याचां कायव सुरू झालां . आयुष्ट्यात प्रथमच 
हातात बेडी ठोकलेल्या अवस्थेत िशकरा उभा होता. मुरा, बळी, बशहरू, तायनू, घमाांडी, सावळा या 



सवांच्या हातात बेड्या पडल्या होत्या. झडतीत सापडलेल्या भाकरीच्या बुट्या पोशलसाांनी चावडीत आणून 
त्याांचा ढीग लावला होता. चावडीपढुील अांगण कैद्याांनी व गावकऱ्याांनी िुलून शनघालां  होतां. 
 

पोशलसाांनी विेी दाबनू धरल्या होत्या. सववत्र सांशगनी लखलखत होत्या. त्या गदीत बाबरखान 
आपलां  प्रचांड पोट सावरीत िाांतपणे वावरत होता. माळांवाडीच्या मठकऱ्याांच्या चेहऱ्यावर शवजयी भाव 
ओसांडत होता. जेरबांद माांगमहाराकडां कुऱ्यात पाहात तो शमिीला पीळ भरीत होता. 
 

िशकराच्या अटकेची बातमी समजताच शवष्ट्णुपांत धावतच आले. त्याांना पाहून गदी पाांगली. 
लोकाांनी भाांग करून पांताांची वाट मोकळी करून शदली; परांतु पांत चावडीची पायरी चढले नाहीत – 
दारातच उभे राशहले. ते सांतापानां थरथरत होते. सववत्र शनःिब्दता शनमाण झाली. पांत बोलले – नव्हे, 
जवळजवळ ओरडले. त्याांचा राग शिगेला पोचला होता. लोक प्राांताच्या तोंडाकडे पाहू लागले. पांत 
म्हणाले, 
 

“साहेब, काय आरांभलां  आहे हे?” 
 

“आम्ही गुन्हेगाराांना अटक केली आहे.” प्राांत गांभीरपणे कैद्याांची नाव ेनोंदीत उत्तरला आशण पांत 
एक पाय वरच्या पायरीवर ठेवीत म्हणाले, 
 

“आम्ही गावचे सरकारी नोकर आहोत, हे मान्य आहे का आपणाला?” 
 

“हो. मान्य आहे.” 
 

“मग आम्हाांस न शवचारता ही धरपकड काां केलीत?” शवष्ट्णुपांताांनी गावकामगाराचा शनयम पुढां 
केला. त्याांचा स्वर वाढता शनघाला शन प्राांतही शचडला. तो गुरकला, 
 

“तसा आम्हाांला अशधकार आहे आशण त्याांनी तर माळांवाडीचा त्या मठकऱ्याला धडधडीत लुटलां  
आहे.” 
 

“परांतु त्याला काय पुरावा आहे?” पांताांनी पुराव्याची मागणी करून त्याच्याकडे रोखून पाशहलां , 
तेव्हा चटकन प्राांत म्हणाला, 
 

“मठकऱ्याच्या धान्याचा माग या गावाच्या सीमेपयंत आला असून ह्ा लोकाांच्या घरात पुष्ट्कळ 
भाकरी सापडली आहे.” असां म्हणून प्राांतसाहेबानां आपलां  बोट त्या सवव लोकाांच्या रोखानां शिरवलां . 
 

हे िब्द प्राांतानां सभ्यतापूणव आशण स्पष्टपणे उच्चारले; परांतु शवष्ट्णुपांत खवळून गरजले, 
 

“मग मला काां अटक करत नाही तुम्ही? कारण तो माग माझ्याही गावाला शभडला असून माझ्याही 
घरी तुम्हाला या क्षणी भाकरी सापडेल!” 
 



हातापायाांची आग झाल्याप्रमाणां चुळबुळत पांताांनी चौिेर दुष्टी िेकली. तेव्हा लोकाांच्या नजरा 
िक्त त्याांच्यावर स्स्थरावल्या होत्या. 
 

“मग तुम्हाला काय म्हणायचां आहे?” प्राांत कपाळावर आठ्या आणीत म्हणाला, “स्पष्ट बोला ना, 
पांत–” 
 

“मग ऐका, तर –” पांत शनर्षभडपणे सवव लोकाांना उदे्दिून बोलल्यागत बोलू लागले, “साहेब, हा 
माझा गाव दुष्ट्काळानां शचरडून काढला असून इथां माणसां माती खाऊन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 
त्यातच साथीच्या रोगानां आक्रमण करून इथां घरांच्या घरां बसवली आहेत. इथां माांग-महार कुत्रयाच्या मौतीनां 
मरत आहेत, हे सवव मी तुम्हाला कळवलां  होतां की नाही?” 
 

“खरां आहे, पुढां बोला!” प्राांत बाबरखानाकडे पाहत म्हणाला. 
 

“मग मला उत्तर काां शदलां  नाही?” पांताांनी कडाडून शवचारलां . 
 

“उत्तर शदलां  नाही, याचा अथव असा नव्हे, की लोकाांनी अराजकता माजवावी, कायदा हाती घ्यावा, 
एखाद्याला लुटावां! हे सवव आम्हाला मान्य नाही!” प्राांतानां नाक िें दारलां , त्याचा चेहरा लालबुांद झाला. 
 

“मग काय मान्य आहे?” पांतही लालेलाल होऊन म्हणाले, “लोकाांनी कुत्रयाच्या मौतीनां मरावां? 
त्याांनी तीन वाटेची माती खावी? दहाच्या ऐवजी शवसाांनी एका गोरीत गाडून घ्याव?े हे मला मान्य नाही, 
सरकार!” 
 

“मग काय मान्य आहे तुम्हाला?” प्राांत पाय आपटीत खेकसला. त्याने चावडी डोकीवर घेतली. तो 
पांतावर बोट रोखून म्हणाला, “काय तुम्हाला लुटालूट मान्य आहे? बेबांदिाही मान्य आहे?” 
 

“याला उत्तर – होय!” पांत धीरगांभीरपणे उद्गारले. 
 

“ठीक. करा लुटालूट. आम्ही आरोपींना घेऊन आताच साताऱ्यास जातो.” प्राांत डोळे आकुां शचत 
करून म्हणाला आशण मग पांतही त्यात तालात म्हणाले, 
 

“ठीक. खुिाल जा! पण लौकरच परत या!” 
 

“का? किाला?” प्राांत गोंधळला. 
 

“मला – शवष्ट्णुपांताला – अटक करायला!” पांताांनी शनवाणीचां साांगून टाकलां . 
 

“म्हणजे तुम्ही-तुम्ही स्वतः लुटालूट करणार?” प्राांतानां चमकून शवचारलां . 
 



पांताांनी उपरण्यानां कां बर बाांधली, प्राांतावर आपली जळजळीत नजर रोखली शन मान उांचावनू उत्तर 
शदलां , 
 

“साहेब, जर दुष्ट्काळाचा आशण साथीचा बांदोबस्त झाला नाही, तर प्रत्येक माणसाला कुत्रयाच्या 
मौतीनां मरावां लागेल लकवा लुटारू होऊन काही शदवस जगावां लागेल; आशण मी कुत्रयाच्या मौतीनां मरणारा 
माणूस नाही, साहेब!” 
 

शवष्ट्णुपांताांच्या त्या कडक बोलण्यानां प्राांत रडकुां डीस आला. तो नरमाईनां म्हणाला, 
 

“मग आम्ही काय करावां, म्हणता?” 
 

“तुम्ही सरकार आहात. हा दुष्ट्काळ शनवारा!” पांत शनभान होऊन म्हणाले, “लोकाांना मरणाच्या 
दाढेतून वाचवा. नाहीतर हा मराठा माणसू मरत मरत तुम्हाला मारीत मरेल, हे शवसरू नका!” 
 

पांत बोलत होते. लोक ऐकत होते. आपणच साहेबािी बोलत आहोत, असां प्रत्येकाला वाटत होतां. 
प्राांत शनरुत्तर झाला आहे, हे लक्षात येताच पांताांनी पुन्हा कोपरखळया द्यायला सुरुवात केली, 
 

“...साहेब, हे लोक मढी नसून शजवांत माणसां आहेत. जो बैल चुचकारून चालत नाही, त्याला 
पराणी टोचून पळायला लावणारे हे लोक आहेत. तलवार ह्ाांच्यावर काब ू करू िकत नाही. कारण 
तलवारी ह्ाांनी िार चालवल्या आहेत.” 
 

हे ऐकून प्राांत शचडण्याऐवजी एकदम हसला आशण आशण नम्र स्वरात म्हणाला, 
 

“आम्ही तुमचां वय शन दजा शवचारात घेतला नाही, याबद्दल राग मानू नका. आम्ही हा दुष्ट्काळ 
शनवारण्याची शिकस्त करू आशण आम्ही सवव आरोपींना मुक्त करतो!” 
 

प्राांतानां असां म्हणताच पोलीस पुढां सरसावले. सवांच्या हातातील बेड्या शनखळल्या. त्याबरोबर 
क्षणात चावडीपुढील ते अांगण हास्यानां शन आनांदानां भरलां . पांत चावडीची पायरी चढून आत गेले आशण 
प्राांतािजेारी खुचीवर िाांतपणे बसले. िशकराच्या बेड्या शनघताच त्यानां पांताांच्या पायाांवर मुरकुां ड शदली. 
िांकरराव पाटलानां आपली पल्लेदार शमिी नकळत कुरवाळली. ‘माणूस असावा, तर पांतासारखा असावा’, 
अिा कौतुकपूणव नजरेनां उभा गाव पांताकडे पाहत होता. 
 

थोड्याच वळेात प्राांताचां शबऱ्हाड साताऱ्याच्या वाटेला लागलां  आशण ‘पांताांनी माांगामहाराांच्या बेड्या 
तोडल्या, लेका!’ असां म्हणत लोक घरोघर गेले. 
 

परांतु आठव्याच शदविी गावात खळबळ माजली. उभा गाव चशकत झाला. कारण एकदम 
साताऱ्याहून दोन हुकूम चावडीत येऊन थडकले होते. त्याांपकैी एका हुकमानां िांकरराव पाटलाची बडतिी 
झाली होती आशण दुसऱ्यानां िांकररावाच्या जागी रावसाहेब या नव्या पाटलाची नेमणूक केल्याचां जाहीर 
केलां  होतां. 



 
ही बातमी कळताच गावात लचतेचां वातावरण शनमाण झालां . एक कता, दयाळू शन शदलदार पाटील 

सरकारनां कमी केला, याबद्दल गाव चरफ़डला. नवा रावसाहेब पाटीलकीवर येण्यात शिगावच्या खोताचा 
हात नक्की असावा, असां जो तो म्हण ू लागला. खोतानां सरकारात रदबदली करून आपल्या जावयाला 
पाटीलकी शदली असावी, असा सवांचा कयास झाला. 
 

– आशण ज्या शदवसापासून रावसाहेब कामावर रुजू झाला, त्या शदवसापासून चावडीला वाघाच्या 
गुहेचां स्वरूप प्राप्त झालां . शवष्ट्णुपांताांना ती नेमणूक मुळीच मान्य नव्हती. त्यामुळां  त्याांनी नव्या पाटलाला 
धारेवर धरलां  होतां. चावडीत आग धुमसत होती. रावसाहेबावर झडप घेण्यासाठी पांत दबा धरून जण ूबसले 
होते. ते जाणनू होते की, िांकररावाांची बडतिी हा एक सरकारी डाव आहे. आता लौकरच माांग-महाराांवर 
नवां सांकट नक्कीच येणार! 
 

–आशण ते खरांही होतां. रावसाहेब कामावर रुजू होताच त्यानां डोकीचां पागोटां शिरवलां . हातात 
िरिी कुऱ्हाड घेतली. आपल्या आळीची दाांडगी पोरां बरोबर घेऊन तो गावालाच दाब ूलागला, 
 

“आता िांकररावाचां राज इसरा. आता रावसाहेब पाटील हाय. नीट वागा!” असां तो उघडउघड 
बोलू लागला. त्यानां िशकरासह शकत्येकाांवर करडी कमान धरली. 
 

रावसाहेब गावचा पोलीस पाटील होऊन एक मशहना झाला होता. सूयव वरती पळत होता. 
उन्हातली प्रखरता नरम होत होती. रावसाहेब चावडीत बसता होता. पलीकडे पांत िाांतपणे आपलां  काम 
करीत होते. पाटलाच्या सभोवती बसलेली त्याची मांडळी चकाट्या शपटीत होती. शखदळत होती. जान्या 
जाधव पाटलाच्या समोर बसला होता. तो गाांजा ओढून तरव झाला होता. त्याच्या डोळयाची पापणी लागत 
नव्हती. त्यानां पान खाल्लां होतां आशण तो बसल्या जागेवरून आपल्या दोन बोटाांची कातर तोंडाला लावनू 
पानाची शपचकारी दूर रस्त्यावर झुगारीत होता. चार शदवसाांपूवी पशहल्यानां नाांदाय आलेल्या आपल्या 
बायकोच्या गुणाांचां, स्वरूपाचां वणवन करीत होता. 
 

जाधवाची बायको देखणी आहे, असा गावात गवगवा झाला होता. तो पाटलानांही ऐकला होता. 
म्हणूनच पाटील कानात जीव आणून जान्याच्या बाता ऐकत होता. बोलता बोलता पांताकडे चोरट्या नजरेनां 
पाहत दबक्या आवाजात जान्या म्हणाला, 
 

“पाटील, एवढी देखणी बायको मला शमळांल, असां वाटलां  नव्हतां; पर देवानांच मला ही केळीच्या 
खुटावानी बायकू शदली बघा!” 
 

“त्याचां असां झालां ...” रावसाहेब पाटील रांगात येऊन म्हणाला, “त्या येळी देवानां बी गाांजा ओढला 
हुता. म्हनून त्यो केळीचा खूट बाभळीच्या खोडाच्या गळयात बाांधला, बघ...” असां म्हणून पाटील पोट 
धरून हसला. त्या बरोबर सववच मांडळी शन चावडी दणाणली. त्यासरिी पांताांच्या कपाळाची िीर सणाणली 
आशण ते वळून शचडक्या आवाजात म्हणाले, 
 

“पाटील! ही चावडी आहे. चव्हाटा नव्हे!” 



 
हे ऐकून हसणारा पाटील एकदम आचकला. त्याचा चेहरा खरवकन उतरला; पण लगेच त्याच्याही 

कपाळावर आठी उमटली आशण तो डोळे वटारून म्हणाला, 
 

“आशन पांत, मी पाटील हाय, डोंबारी न्हवां!” 
 

“मग डोंबाऱ्यारखां वागणां बांद करा!” पांताांनी पुन्हा दणका शदला आशण पाटीलही शपसाट झाला. 
 

तो मान उांचावनू पांताांकडे पाहत म्हणाला, 
 

“आम्ही कसांबी वाग.ू तुम्ही आमास्नी साांग ूनगासा!” 
 

“ते कसांबी वागणां घरात!” पांत पुढे पाहत, काम करीत उत्तरले, “देऊळ, चावडी, धमविाळा हे 
ज्याला कळत नाही, त्यानां पाटीलकीची हौस धरू नये!” 
 

“ह् ेतुम्ही आमास्नी शिकव ूनगा!” पाटील तावात येऊन म्हणाला, “मी हौसेनां पाटील झालो न्हाय. 
हक्कानां–” 
 

“मग पाटलासारखां वागा!” पांत गुरकले. 
 

“पर तुमी मला दाब देनारां कोन?” पाटील गुडघेमेटी घेऊन बोलला आशण पांत म्हणाले, 
 

“मी शवष्ट्णुपांत कुलकणी आहे. नीट वागा, नाही तर मी तुम्हाला चार शदवसात सरळ करीन! 
पाटीलकीची धुांदी चढू देऊ नका!” 
 

हा गलबला ऐकून पेठेतील लोक चावडीपुढां जमले. लोकाांनी पाटलाला शवचारलां , 
 

“पाटील, काय भानगड हाय ही!” 
 

“इचारा त्या पांतास्नीच,” असां म्हणून पाटलानां मान शिरवली आशण पांत म्हणाले, “हे पाटील ह्ा 
चावडीचा कुां टणखाना करू पाहत आहेत –” 
 

एवढ्यात सातारचा खास पोलीस एक नवा हुकूम घेऊन चावडीत आला आशण पशहला वाद बाजूला 
सरला. पांताांनी तो हुकूम वाचनू पाटलाकडे िेकला. 
 

त्या हुकमानां वयात आलेल्या सवव माांगाांना आशण गावातील इतर गुन्हेगाराांना तीन वळे हजेरी 
लावण्याचा अशधकार पोलीसपाटील आशण कुळकणी याांना शदला होता. 
 



तो हुकूम हातात पडताच रावसाहेब पाटलाने ताडकन उडीच मारली. उिीर चावडीच्या खाांबाला 
टेकून ऐकत बसलेल्या रामोिाला पाटील म्हणाला, 
 

“ए लेका रामुिा, पेंगत काय बसलायस? पळ – सारी माांगां म्होरां घालून ये, चल ऽ!” 
 

त्याबरोबर रामोिी पटका सावरीत माांगवाड्याकडे शनघाला. पाटलानां शवजयी मुदे्रनां वळून पांताांकडे 
पाशहलां , तेव्हा ते लकशचत शखन्न झालेले शदसले. त्याांच्याकडे पाहत पाहतच पाटील पुन्हा ओरडला, 
 

“ए रामुिा, येताना त्या तायन्या म्हाराला बी आन!” 
 
 

१० 
 
मध्यान्ह रात्र झाली होती. सारां चराचर अांधारात एकरूप झालां  होतां. हूां का चू होत नव्हतां. शनवडुांगात िक्त 
रातशकडे दीघव नाद काढून शचरकत होते; परांतु त्याांच्या शचरकण्यानां ती भीषण िाांतता भांगत नव्हती. उलट, 
ती रात्र प्रखर शन कू्रर आहे, याचीच जाणीव होत होती. 
 

ती हजेरीची वळे होती. िशकरा अांथरुणावर पडला होता. त्याला रात्रभर झोपच येत नव्हती. आज 
पांधरा शदवस तो रात्री डोळयात काढीत होता. त्या शदविी त्याला हजेरी लागली, तो शदवस शन त्या 
शदविीचा तो रावसाहेब पाटलाचा कुरा हे सवव त्याच्या मस्तकातून हालता हलत नव्हतां. 
 

आपण माणसू असून हा केवढा अन्याय आहे! आपण तीन वळेा हजेरी द्यायची आशण ती पाटलानां 
घ्यायची! जर आपण कुठां शनघालो, तर पाटलाचा लेखी हुकूम घ्यायचा. तो देणां न देणां पाटलाच्या स्वाधीन 
आशण जरी शदला, तरी तो ज्या गावी आपण जाऊ, शतथल्या पाटलाला द्यायचा शन त्याला हजेरी द्यायची 
आशण यात काही कसूर झाली, तर तीन मशहने सक्तमजुरीची शिक्षा. नाही तर... 
 

या शवचारानां िशकराचां काळीज तुटत होतां. सरकारानां, खोतानां एक होऊन आपल्यावर हा सूड 
उगवला आहे, असां त्याला सारखां वाटत होतां. आता आपण कुठांही जाऊ िकत नाही. आता आपले 
हातपाय आपले नसून ते रावसाहेब पाटलाच्या दावणीत बाांधले आहेत. आपल्या नाकात बैलाप्रमाणां ह्ा 
कायद्यानां वसेण घातली असून, ती आपल्या वैऱ्याच्या हाती शदली आहे. आता पुढां मागव कोणता? आपण 
यापढुां हेच जीणां जगायचां का? 
 

िशकरा तळमळत होता. अांधारात डोळे शमटून तो मनािीच बोलत होता आशण त्याचां कणखर मन 
त्याला उपदेि करीत होतां : 
 

‘कालपरवा तू इतर माणसासारखा होतास; पण आता तू सरकारचा बांदी आहेस. तुझ्यावर आता 
पाटलाची हुकमत आहे. आता िांकरराव पाटील लकवा शवष्ट्णुपांत कुलकणी हे तुझ्या मदतीला येणार नाहीत. 
कायद्यानां त्याांच्यावरही मात केली असून, त्याांचा आता पडता काळ सुरू झाला आहे. म्हणून तर नाांगरट्या 



रावसाहेब पाटील आज पांधरा शदवस भर मध्यान्ह रात्री तुझी हजेरी घेत आहे आशण सकाळी तू स्वतः जाऊन 
ती देत आहे, पुन्हा शदवस बुडताना पाटलापुढां तुला उभां राहावां लागत आहे.’ 
 

‘मग मी काय करू?’ िशकरा हृदयाच्या आतल्या आत कुणाला ऐकू न येईल, असा ओरडत होता. 
‘मी शकती शदवस हजेरी द्यायची शन ती का द्यायची? सरकारनां हवां तर येऊन आमची गदवन मारावी, 
आम्हाला तुरुां गात डाांबावां; पण तसां न करता ही गुलामी का? मी गुलाम नाही. मी सनदिीर शिपाई–
रखवालदार आहे. माझा बाप माळाला–गावासाठी कटून मेला? अन् मला तीन वळेा हजेरी? मी हजेरी 
देणार नाही!’ 
 

‘काय? हजेरी देणार नाही मग तीन मशहने तुरुां गात जा. पुन्हा हजेरी दे. नाही म्हणिील, तर 
तुरुां ग... चक्र चालू....’ 
 

िशकराच्या डोकीत भयांकर वादळ उठलां . तो आतून पेटला. त्याला अांथरुणाचे चटके बसू लागले. 
त्याच्या सभोवतीचां वातावरण दाहक झालां . तो चटकन उठला. िजेारीच सरू िाांत शनजली होती. शतच्या 
नाकातून शनघणारे शनःश्वास शनभवय ये-जा करीत होते. पलीकडे राधा शनपशचत पडली होती. म्हातारा 
दौलती, राहीबाई याांची हालचाल मुळीच जाणवत नव्हती. साधू दारापुढल्या माांडवात होता. गबऱ्या ताठ 
उभा राहून झोप घेत होता. केवळ झोपेसाठी जशमनीला पाठ लावायची नाही, हा आपला अस्सल घोड्याचा 
धमव तो काटेकोर पाळीत होता. 
 

िशकराला ते वातावरण असह् झालां . तो कावराबावरा झाला. मग पुन्हा िाांत होऊन तो 
अांथरुणावर पडला. त्यानां दोन्ही हाताांची खोबरशमठी मानेखाली घातली आशण त्याच्या डोळयाांपढुां शवचाराांची 
भतुां नाच ूलागली. 
 

त्याच्या शमटलेल्या डोळयाांपढुां तो शदवस उभा राशहला. ज्या शदविी तो रामोिी आला आशण त्यानां 
चावडीवरचां बोलावणां साांशगतलां , तेव्हा सवव माांग ओळीनां चावडीवर उभे झाले होते आशण पाटील हातात 
िरिी कुऱ्हाड घेऊन सवांकडे करड्या नजरेनां पाहत होता. त्या वळेी िशकराही त्या गदीत उभा होता, 
पाटलानां सवांची नावां नोंदली आशण बजावनू साांशगतलां ; 
 

“आजपासनां साऱ्या माांगाांनी अन् माांगाांच्या नादाला लागलेल्या म्हाराांनी हतां येऊन दोनदा हाजीर 
व्हायचां आशण म्या एकदा रातचां येऊन तुमास्नी उटवनू हाजरी घ्यायची. जर का कुनी गैरहजर ऱ्हायला, तर 
बेड्या शन खडी...” 
 

तो प्रसांग आठवताच िशकरा पुन्हा बावरला. इतक्यात महारवाड्यातील सारी कुत्री जागी होऊन 
त्याांनी दांगा केला. त्याचबरोबर िशकरा खाली अांग टाकीत पुटपटुला, 
 

“आली हजेरी!” 
 

तो कान टवकारून सासूांद घेऊ लागला. महारवाड्यातून हे पाटलाचां भेरगां आता इकडे येणार, या 
शवचारानां पुन्हा त्याच्या मस्तकात भणभण आरांभली. 



 
तरणाबाांड रावसाहेब पाटील हाती कुऱ्हाड घेऊन पुढां दमदार गतीनां चालत होता. गण्या कोळी, 

जान्या जाधव, एकोबा परीट, दोन रामोिी, एक महार, तात्या माांग आशण आपल्या भावकीतील आठ माणसां 
घेऊन तो हजेरीला बाहेर पडला होता. चार-पाच कां दील बरोबर जळत चालत होते. जान्याच्या काखेत 
नांगी तलवार चमकत होती. कैक भाले शजभल्या चाटीत होते. 
 

“ए तायनू महार ऽऽऽ” अिी महारवाड्यात पाटलानां मारलेली हाक माांगवाड्यात ऐकू आली. मग 
माांगवाड्यातली कुत्री जागी झाली. क्षणात त्याांनी डोकां  शिरवल्याप्रमाणां माांगवाडा डोकीवर घेतला. सववत्र 
हलकल्लोळ उसळला आशण त्यातच ‘– ए बशहरू म्हार – एक शकिा महारऽऽ ए दाद्याऽऽ’ अिा हाका मारीत 
पाटील पुढां पुढां चालत होता आशण ‘हाजरऽऽ’ असां त्याला जागोजाग उत्तर शमळत होतां. 
 

कुत्री भुांकत होती. महारवाड्यात शन माांगवाड्यात कुत्री भुांकल्यामुळां  गावचीही कुत्री जागी झाली 
होती आशण सारा गावच कुत्रयाांच्या भुांकण्यानां व्यापला होता. त्यामुळां  उभा गावच जागा झाला होता. आज 
पांधरा शदवस रोज रात्री असाच गाव जागा होत होता. पेंगुळलेली माणसां पाटलाला मनातल्या मनात 
इरसाल शिवी हासडून पुन्हा डोळे झाकीत होती. 
 

थोड्याच वळेानां हजेरी िशकराच्या दारात आली. पाटील खटकन थाांबला आशण त्यानां हाक शदली, 
 

“साधू राण ूऽऽ” 
 

“जी. हाय मी.” माांडवात पडल्या पडल्या साधूनां उत्तर शदलां  आशण लगेच पाटील गरजला, 
 

“िशकरा राण ूऽऽऽ” 
 

“हाजर ऽऽऽ” िशकरानां जबाब शदला; परांतु पाटलाचां समाधान झालां  नाही. त्यानां पुन्हा पशहलीच 
हाक जोरात शदली, 
 

“िशकरा ऽऽऽ” 
 

“काय?” िशकराही शबथरून आतून ओरडला आशण पाटील एकाएकी शचडला. तो दोन पावलां  पुढां 
सरकून म्हणाला, 
 

“िशकरा, भाईर येऊन हाजरी दे!” 
 

“मी भाईर येनार न्हाय!” िशकराचा आवाज चढला. माांडवात साधू जागा झाला शन उठून बसला. 
पाटील एकेरीवर का आला याचा तो शवचार करीत आहे, तोच पुन्हा एकवार आवाज आलाां, 
 

“तुला रोज हतां माझ्या म्होरां येऊनिान हाजरी शदया पायजे!” 
 



“न्हाय. मी असाच. आतनांच देणार!” 
 

िशकरा अशधकच शचडला आशण पाटील तरकटला. त्याचा तोल सुटला. तो मुठीतली कुऱ्हाडीचा 
दाांडा आवळून, नाक िें दारून म्हणाला, 
 

“न्हाय! ती बायकूच्या पुढ्यातली हाजरी चालणार न्हाय. भाईर ये!” 
 

– आशण त्याबरोबर धाडकन दार उघडलां  शन िशकरा चौकटीत आला. कां शदलाचा लाल-शपवळा 
प्रकाि त्याच्या चेहऱ्यावर स्स्थर झाला. तो अशत उग्र झाला होता. त्याच्या डोळयाांत जाळ पेटला होता. 
त्याच्या पीळदार मनगटात रक्ताचा दाब वाढला होता. त्या एकाच िब्दानां तो शनभान झाला. साधू चटकन 
उठून उभा राशहला. दौलतीची झोप झडून गेली. सरूबाई, राधा, राही – सववच आियानां पाहू लागल्या. 
 

िशकरा चौकटीत येऊन पाटलावर नजर रोखून हळूच म्हणाला, 
 

“काय म्हनलास?” 
 

“भाईर येऊन हाजरी!” पाटील उद्गारला. 
 

“आशन काय म्हनलास?” िशकरा जोरानां ओरडला. त्याबरोबर पाटलानां वळून पाशहलां  आशण 
िशकराची खणखणीत चपराक त्याच्या डाव्या गालिडात खाडकन वाजली. तडाख्यात त्याचां पागोटां दूर 
उडालां  शन त्याचा तोल जाऊन तो कोलमडला; पण लगेच स्वतःला सावरून त्यानां कुऱ्हाड शिरवनू 
हाणली; परांतु त्या वळेी िशकरा शतथां नव्हता. तो तलवारीकडे धावला होता. त्यामुळां  पाटलाची कुऱ्हाड 
चौकटीत जाऊन रुतली. 
 

तलवारीकडे शनघालेल्या िशकराला राधानां अडवला. दौलती आडवा झाला. सरूनां हात धरला. 
िशकराच्या हातात ती तलवार आली, तर कत्तल होईल, याची त्याांना कल्पना होती. त्या सवांनी िशकराला 
देव्हाऱ्याकडां जाऊ शदला नाही. आईच आडवी आली आहे, हे लक्षात घेऊन िशकरा परत शिरला. तो सरळ 
जाऊन पाटलावर शवजेप्रमाणां कोसळला. पशहल्या झडपेत त्यानां पाटलाला खाली ओढला. एखाद्या 
माांजरानां उांदीर चेलमडावा, तसा पाटील उलथापालथा झाला. एक जोराची लाथ बसून पाटलाला हूक 
भरली. तो दोन्ही पाय सरळ पुढां पसरून हातानां पोट धरून कण्हू लागला आशण बरोबरीच्या लोकाांकडे 
केशवलवाण्या नजरेनां पाहू लागला. उशिरानां पाटील बोलला, 
 

“आरां, मेलू की रां ऽऽ” 
 

दौलतीनां बाहेर येऊन िशकराला धरलां . राधा पुढां आली. त्या दोघाांनी त्याला शमठी मारली. तोच 
जान्या तलवार घेऊन पुढां आला. त्याच्या पाठीत साधूने काठी हाणली, त्यासरिी हातातील तलवार टाकून 
जान्या अांधारात पडला. िशकरानां वाकून चटकन ती तलवार उचलली. 
 

“नगा मारू, पाटील हाय त्यो पाांढरीचा.” साधू म्हणाला. 



 
इतक्यात पाटील उठला आशण त्यानां गावाकडां तोंड करून दोन्ही हाताांनी भयांकर अिी बोंब 

ठोकायला सुरुवात केली. क्षणात सारा गाव जागा झाला. माांगाांनी हत्यारां काढली. महार धावले आशण 
थोड्याच वळेात गावकऱ्याांचा लोंढा माांगवाड्याकडां येऊ लागला. 
 

काय झालां , कोण बोंब ठोकीत आहे, हे कुणालाच कळत नव्हतां. 
 

तो प्रसांग खरोखर बाका होता. क्षणभरच िशकरा गाांगरला; पण लगेच त्यानां साधूला इिारा शदला, 
 

“साधू, तयार ऱ्हा!” 
 

थोड्याच वळेात सारा गाव माांगवाड्यात एकत्र झाला. दौलती माांगाच्या दारात गदी झाली. 
 

िशकरानां कां बर बाांधून तलवार घेतली होती. सावळा, मुरा, बळी एकूण एक माांग अांधारात दबा 
धरून बसले होते. महाराांनी टापरी बाांधल्या. 
 

तायनू महार मोठ्यानां ओरडला, 
 

“आरां, कोन बोंबलतांय ह्?े” 
 

जरा वळेानां लोकाांच्या लक्षात आलां , की रावसाहेब पाटील बोंबलतोय. 
 

मग सववच लोक पाटलाकडां वळले. कुणी शवचारू लागले, 
 

“पाटील, काय भानगड हाय?” 
 

तोपयंत रावसाहेब पाटलाची भावकीही त्या गदीत आली होती. पाटील आपली माणसां न्याहाळीत 
म्हणाला, 
 

“मला माांगानां लाता मारल्या. मला िशकरानां मारलां !” 
 

माांगानां मारलां , हे ऐकताच कैकाांची डोकी बशधर झाली. माांगानां – शन पाटलाला मारावां, हा गावचा 
अपमान वाटून काही मांडळी एकदम भडकली. पाच-पांचवीस माणसाांनी लगेच कुऱ्हाडी ठोकल्या आशण 
‘कुटां हाय त्यो िशकरा?’ अिी आरोळी ठोकली. त्याबरोबर गांभीर िाांतता पसरली. 
 

सावळा करड्या सुरात म्हणाला, 
 

“िशकरा हाकडां हाय! कुनाला मरायचां असांल, त्येनां हाकडां यावां!” 
 



आता मोठी मारामारी होणार, या भीतीनां कैक एकदम पळू लागले. त्या पळापळीत कैक शनवडुांगात 
शिरून अडकून पडले. शनवडुांगाच्या कोंडात जर माांगाांनी मारा केला, तर काय घ्या, या भीतीनां गावकरी 
चरकले आशण हाां हाां म्हणता एकूण एक माणूस गावाकडे पळत सुटला. दांगल पळत पळत पुन्हा चावडीवर 
एकत्र आली. 
 

शतकडे चावडीवर गाव जमला शन इकडे माांगवाड्यात सवव माांग एकत्र झाले. 
 

एकाएकी हे सांकट कसां उद्भवलां? सांकट केव्हा केव्हा चालून येतां, तसांच घडलां . िशकरा शखन्न 
झाला. पाटलानां मुद्दाम ही कुरापत काढली. आता लौकरच गाव शन सरकार एक होणार. त्यात खोत तेल 
ओतून आग भडकवणार. 
 

या सवव गोष्टींचा शवचार करीत माांग िशकराच्या दारात बसले होते, तोच शवष्ट्णुपांत कां दील घेऊन 
आले. त्याांना पाहाताच िशकराच्या डोळयात पाणी आलां . त्यानां पांताांचे पाय धरले. 
 

“ऊठ, काय घडलां , ते मला साांग!” पांत िाांतपणे म्हणाले. 
 

“आगळीक पाटलानां केली–” िशकरा झाल्या प्रसांगाची माशहती देऊन पुढे म्हणाला, “त्येनांच 
मुद्दाम वाढवलां  ह्.े” 
 

“हो. तो वाढशवणारच होता.” पांत उपलाणी हसत म्हणाले. 
 

सावळानां पागोटां काढून पुढां ठेवीत प्रश्न केला, 
 

“आमास्नी कुनी धनी हाय का न्हाय? ह् ेअसां कुनीबी यावां शन आमास्नी मारावां!” 
 

“त्याचां असां आहे–” पांत समजावणीच्या सुरात म्हणाले, “ह्ा शकल्ल्या शिगावातून शिरत आहेत. 
मात्र लवचू मारताना महादेवालाच दणका बसला आहे. गाव दुखावला आहे. तेव्हा...” 
 

“मग आम्ही आता काय करावां?” िशकरानां मध्येच शवचारलां . 
 

तेव्हा पांत म्हणाले, 
 

“आता गाव चढाई करील. सरकारची सारी चक्रां  शिरू लागतील. पाटलावर हात टाकला, एवढां 
शनशमत्त पुढां करून सरकार, पाटील, गाव शन खोत – सववच तुम्हाांवर तुटून पडतील!” 
 

“मग ह्ातनां वाट कां ची?” दौलतीनां मध्येच शवचारलां . 
 

“आता गाव सोडा!” पांत गांभीर आवाजात म्हणाले, “सांकटाला बगल देणां कधी िायद्याचां होतां. 
शिवाय जे जे आज हजेरीला पात्र आहेत, त्याांच्यावर खोताची करडी कमान आहे.” 



 
“मलाबी तसांच वाटतांय.” िशकरा म्हणाला, “मी आत्ताच िीव सोडून जातो!...” 

 
“तसांच कर!” पांत म्हणाले, “मी नांतर ही सवव पशरस्स्थती हळूहळू बदलीन व साताऱ्याला जाऊन 

जमेल तेवढी रदबदलीही करीन; परांतु जर तोपयंत गाव तुम्हावर आला, तर लढू नका! चलतो मी...” असां 
म्हणून पांत उठले. 
 

पांताला घालवीत सवव माांग मुख्य मागापयंत आले आशण जेव्हा पांताांनी शनरोप घेण्यासाठी मागां वळून 
पाशहलां , तेव्हा सवव माांगाांनी त्याांना लवनू मुजरा केला. पांत डोळे शवस्िारून म्हणाले, 
 

“जा, दुबळे होऊ नका! हेही शदवस जातील. शदवस घर बाांधून राहत नाही!” असां म्हणून तो 
गावाकडे शनघाले. 
 

त्या शबकट काळोखात त्याांचा कां दील हाताच्या झोक्यानां मागांपुढां हेलकाव ेदेत होता आशण प्रकाि 
अांधाराला रेटीत पुढांपुढां सरकत होता. महारवाडा ओलाांडून पांत पुढां शनघाले, तेव्हा त्याांना चावडीपुढां मोठी 
गदी झालेली शदसली. शकत्येक कां दील पेटत होते. कैक शदवट्या ढणढणत होत्या. ते पाहताच पांत शतकडे 
वळले. पांताांना पाहताच सवव लोक बोलणां बांद करून त्याांच्या रोखानां पाहू लागले. 
 

रावसाहेब पाटील पाय पसरून बसला होता. त्याचे सवव दात पडल्यामुळे तो वरचेवर रक्ताच्या 
चुळा टाकीत होता. पांताांना पाहताच तो सरळ झाला आशण शवव्हळत म्हणाला, 
 

“बघा ह् ेकाय झालां ! मला माांगानां मारलां !” 
 

“मला सवव काही समजलां  आहे.” पांत म्हणाले, “आता िाांत राहा, उद्या काय करायचां, ते पाहू.” 
 

“उद्या?” पाटील ताडकन उठून ओरडला, “माझां दात पडलां , त्ये काय उद्या उगवणार हायती? 
आशन आम्ही गप्प बसून काय व्हनार? न्हाय बरां, आम्ही गप्प बसनार न्हाय! आम्ही आताच जाऊन माांगाांची 
कत्तल करनार शन खोपटां पेटवनू देनार! जाऊ दे भडवीची–” 
 

“पाटील, ऐका! पांत करड्या आवाजात बोलू लागले, “तुम्ही िार उतावळे आहात. हजेरी 
घेताना– “घरातून नको, बाहेर येऊनच दे’ म्हणून तुम्ही िशकरािी कुरापत काढली आशण आता वर खोपटां 
जाळण्याची भाषा काढता? जा. मग आताच जा शन माांगाांची खोपट पेटवा. तुम्हाला आता कोणीच अडवणार 
नाही. कारण िशकरानां हा गाव सोडला आहे केव्हाच! –” 
 

“म्हांजी पळून गेला?” कोणी शवचारलां . 
 

“ते मला माहीत नाही.” पांताांच्या स्वरात प्रखरता आली. ते पाटलाकडे वळून म्हणाले, “एकही 
कता माांग घरात नाही. त्याांची घोडी दूर गेली असतील. आता जावा शन पेटवा घरां! परांतु या गावासाठी 



माळाला कटून मरणाराची अवलाद दुबळी मानू नका! िशकरा िाांत बसणार नाही! त्याचां घर पेटवा शन 
आपलां  शवझशवण्यासाठी पाणी आणून ठेवा! जा–” 
 

पांताांच्या बोलाांनी वातावरण तप्त झालां . शदवट्या अशधकच तेजाळ भासू लागल्या. ऐकणारे गाांगरले. 
तरी शधटावा करून पाटील म्हणाला, 
 

“येऊ दे शन पेटव ूदे माझा वाडा!” 
 

“ठीक. मग माझ्या कानावर हात आहे.” पांताांनी दोन्ही हात कानाांवर ठेवनू बजावलां , “पुढां जे जे 
होईल, त्याचे पशरणाम तुम्हीच भोगा! िशकरा आपल्या सवव लोकाांसह आता डोंगरात गेला असेल लकवा 
डोंगर चढत असेल!” 
 
 

११ 
 
एका उांच कड्यानां आपली मुांडी ढगात घातली होती. मांद गतीनां तरांगणारे प्रचांड ढग त्या कठीण सह्ाद्रीच्या 
मस्तकावर आदळून शदिा बदलून घेत होते. उांच डोंगरातील रानटी वारे बेबांद पळत होते. त्याांच्या 
धसमुसळेपणानां घनदाट वनश्री नम्र होऊन त्याांना वाट देत होती. जे वृक्ष ताठ राहण्याचा प्रयत्न करीत होते, 
त्याांना वारा सहस्त्र कराांनी वाकवीत पुढां रेटीत होता. करवांदी, बोरी, बाभळी, लपपरण, जाांभळू, सागवान, 
पाांगीरा या वृक्षाांची वाऱ्यानां दाणादाण होत होती. पालापाचोळा त्याच्यापुढां लोटाांगण घेत होता. 
 

ऐन शगशरकां दरात एका दाट झाडीत िशकराचा तळ पडला होता. आठ कारवानी घोडी करांवदीच्या 
जाळीखाली पाग करून बाांधली होती आशण त्याचा तो गबऱ्या पाठीवरचां शजन तसांच घेऊन उभा होता. एका 
कठीण प्रसांगात आपण आहोत, याची जण ू त्यालाही जाणीव होती. सववत्र गांभीर वातावरण दाटलां  होतां. 
िशकराची माणसां डोंगराच्या कपारीत सवव नाक्याच्या वाटा दाबनू बसली होती. हत्यारबांद माणसाांनी 
करवांदीच्या शविाल जाळया उग्र भासत होत्या. त्याांना छावणीचां स्वरूप आलां  होतां. लचचणीकर शपरा, 
साजूरकर शनळू, साधू, मुरारी, बशहरू, सावळा, तायनू महार, बशहरोजी महार, घमाांडी अिी एकाआगळी 
एक शदलदार शन बेडर माणसां शतथां वावरत होती. 
 

आज एक मशहन्यात दूरदूरचे माांग येऊन िशकराला शमळाले होते. हजेरी देऊन जगण्यापेक्षा लढून 
मरण्याचा त्याांनी शहय्या केला होता. आलेल्या लोकाांना शनरशनराळी कामां वाटून देऊन िशकरानां सवव तयारी 
केली होती. 
 

एका मशहन्यात िशकरानां सह्ाद्रीच्या खाांद्यावरून शकत्येक मलै दौड मारली होती. आशण कैक 
शिरजोराांना धूळ चारली होती. जे त्या भागात बळी होऊन बसले होते, त्याांना त्यानां जमीनदोस्त केलां  होतां. 
त्याचां नाव ऐकून कैकाांना कापरां भरत होतां. िशकराचा तो दरारा ऐकूनच रावसाहेब पाटील आपले िवेटचे 
शदवस जपून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत होता. 
 



परांतु िशकरानां ज्या शदविी घर सोडलां . त्या शदवसाची त्याला सारखी आठवण होत होती. त्या 
शदविी राधानां अगशतक होऊन स्वतःचां तोंड बडवनू घेतलां  होतां. सरूनां हुांदका कां ठात दाबून ठेवला होता. 
म्हातारी राहीबाई ऊर बडवीत होती. दौलतीनां आसू ढाळीत गबऱ्यावर खोगीर घातलां  होतां. त्या स्स्थतीत 
त्या चार जीवाांना सोडून साधू शन िशकरा हे परागांदा झाले होते. आता त्याांची भेट किी होणार? कधी 
होणार? 
 

एकाएकी आलेला प्रसांग हा सवांनाच दाहक वाटल्यानां सववच दुःखी झाले होते. कते म्हणून पुढे 
आलेले दोघेही मुलगे – िशकरा व व साधू – िरारी होत आहेत. ते परत कधी येणार? का सरकार, 
पाटील शन खोत त्या दोघाांना ठार करणार? या अन् अिा कैक इांगळया राधा, दौलती, राही याांच्या 
काळजाला डसत होत्या. 
 

िक्त दौलतीचांच नव्हे, तर माांगाांच्या वस्तीतील प्रत्येक घर त्या रात्री रडलां . कारण घरटी एक 
माणूस तरी त्या शदविी बाहेर पडून िरारी झालां  होतां. 
 

भर मध्यान्ह रात्री जेव्हा ती सारीजणां घर सोडून शनघाली. तेव्हा सवव लहानथोराांनी दारात येऊन 
त्याांना शनरोप शदला होता. त्याांचे ते कृि हात, दुष्ट्काळानां जजवर केलेले देह, िशकराच्या सारखे नजरेसमोर 
येत होते. गेल्या काही शदवसाांच्या अनुभवानां तो पार बदलून गेला होता. एका जाळीत शनवाांत पडून त्या 
प्रसांगाची तो आठवण काढीत होता. 
 

आज आठ शदवस त्याला घराकडचीही काहीच बातमी कळली नव्हती. सरू त्याच्या डोळयाांपुढां 
सारखी येत होती. आई लभतीला टेकून तळमळत असेल, आबा घोर करीत असेल, थोरली आई चडिडत 
असेल. आपलां  घर, आपलां  अांगण, माांडव, गाव आपणाला अांतरलां . आता शकती शदवस असे जाणार, याचा 
शवचार करीत तो पडला होता. 
 

रात्र सामसूम झाली होती. डोंगरातील जग केव्हाच शनपशचत झालां  होतां. चराचर अांधारात शवलीन 
होऊन शकती तरी वळे झाला होता. अशत शविाल सह्ाद्री – पण तोही थांड भासत होता. मध्येच कुठां तरी 
एखादां पाखरू नाजूक आवाज काढून भरवकन जात होतां. एखादां डुक्कर हुांकार देऊन रात्रीचां पोट िाडीत 
होतां आशण त्या प्रशसद्ध डुक्करमुसांडीनां लपलेली खोकडां जीव मुठीत घेऊन पळत होती. सिाांच्या उरात 
धडकी भरत होती. बेलाग उांच गाांजणीत तरसाांची धरपड सूरू होती. 
 

घमाांडी शदवस बुडताना घराकडे गेला होता. तो घरची खुिाली ऐकून व आपली लोकाांना देऊन 
येणार होता, म्हणून सववजण उत्सुक होऊन घमाांडीची वाट पाहत होते. िशकराही मधूनमधून चाहूल घेत 
होता. 
 

िजेारच्या जाळीत शपरा आशण घोंचीकर बळीबा हे दोघे शनजले होते. ते दोघेही घोरत होते. त्याांच्या 
त्या प्रचांड घोरानां कोणाचांच शचत्त स्स्थर राहत नव्हतां. त्याांनी ती घरव घरव ऐकून एक मोठां रानडुक्कर त्या 
जाळीच्या रोखानां बावरून, कान टवकारून हळूहळू जवळ येऊ लागलां  होतां; पण डुकराची त्या दोघाांवर 
होणारी ती चढाई कोणालाही कळत नव्हती; कारण जो तो आपल्याच शववांचनेत होता. त्याांना झोप येत 



नव्हती आशण शवचार त्याांना सोडीत नव्हते. आपलां  काय होणार, या शवचारावर बायकापोराांचां काय होणार, 
या शवचारानां मात केली होती. 
 

एका जाळीखाली अांधारात सावळा अांगावर घोंगडां घेऊन बसला होता. त्यानां सडकून गाांजा 
ओढला होता आशण त्याला तार चढली होती. त्या तारेत तो बोलत होता. शन तायनू पडल्यापडल्या ऐकत 
होता. तो घोंगड्याची खोळ खालवर घालून, पोटािी आपली प्रचांड कुऱ्हाड घेऊन सावळाच्या बोलण्याला 
हुांकार देत होता. आपल्या प्रत्येक िब्दाला तायनूनां हुांकार शदला पाशहजे, असा सावळाचा आग्रह होता. 
हुांकार देण्याला लकशचत खांड पडताच तो तायनूला शडवचून जागा करीत होता. नाही तर मोठ्यानां म्हणत 
होता, 
 

“जागां हायसा का?” 
 

“हां. काय की....बोला तुमी...” तायनू अांगावर घोंगडां घेऊन त्याला म्हणत होता आशण मग सावळा 
समाधान व्यक्त करीत बोलत होता. 
 

“ह् ेगोरे लोक मारुतीची अवलाद हाय. जवा मारुतीनां रावनाची लां का जाळून भसु्काट केलां , तवा 
रामानां मारुतीला आिीवाद शदला आनी साांशगतलां  – म्होरां तू राजा व्हिील. म्हनूनिान बघ ह् े राज 
आलांया. पर, इच्याभनां, हे राम वांिाचां राज आमास्नी म्हागात पडलां . आमास्नी तीन यळा हाजरीच लावनू 
बसलां–” 
 

“थाांबा–” तोंडावरचां घोंगडां बाजूला सारीत तायनू म्हणाला, “राम दे्यव व्हता. त्याांच्या भक्ताचां ह् े
जर राज हाय, तर मग तुम्ही कोन? शन तुमचां त्येचां वैर का? बोला!” 
 

“आवां, त्येच तर उमजांना.” सावळा खजील होऊन म्हणाला, “आमी गरीब मानसां, आमास्नीच ह् े
असां का?” 
 

“आनी ऐका–” तायनू म्हणाला, “जर मारुतीच्या वांिाचां गोरां हायती, तर त्येस्नी िपूेट का वां 
न्हाय?” 
 

“काय की, बा!” अांधारात सावळानां ओठ उिराटे केले आशण तो स्तब्ध झाला. पण पुन्हा थोडा 
शवचार करून हळू स्वरात म्हणाला, “मला वाटतां, सायब लोकास्नी िपेटां असतीली, पर इजारीनां ती 
शदसत नसतील!” 
 

हे ऐकून तायनूला हसू आलां  शन मग ते मोठ्यानां हसू लागले. त्याांच्या त्या प्रचांड हास्यानां ती कपार 
जागी झाली. जण ूतो सह्ाद्रीच खदखदून हसत असल्याचा भास झाला. 
 

“दाजी ऽऽ” पलीकडच्या जाळीतून िशकराचा आवाज आला. सावळानां हसू आवरून शतकडे 
शनरखून पाहताच पुन्हा सवव काही िाांत झालां . 
 



“येऊ का?” सावळा उद्गारला. 
 

“घमाांडी आला न्हाय?” 
 

“हो. न्हाय आला.” सावळा उत्तरला. 
 

“का आला न्हाय अजून?” 
 

“कुनाला ठावां?” 
 

“का वाट चुकला?” 
 

“कुनाला ठावां!” 
 

“यदाळ यावा त्यो!” 
 

“हो; पर कुठां अडाकला, कुनाला ठावां!” 
 

“रात उलटली –” िशकराच्या सुरात कां प शनमाण झाला. 
 

आकािात पाहत सावळा म्हणाला, 
 

“अजून बाजलां  मावळलां  न्हाय शन चोर त्या बाजल्यापािी गेलेलां  न्हायती. 
 

यील त्यो आता. शनजा तुम्ही –” 
 

“मला वाटतां, घमाांडी वाट चुकला.” िशकरा म्हणाला. 
 

“मग काय करू म्हनता?” सावळानां शवचारलां  आशण िशकरा म्हणाला. “वाईच चुचकारून बघा.” 
 

सावळा जाळीबाहेर आला आशण एका कड्यावर उभा राहून खाली तळवटाकडे पाहत त्यानां 
मोराप्रमाणां शवशचत्र आवाज काढला. तो त्याचा आवाज दूर गेला. सववजण कानोसा घेऊ लागले. उशिरानां 
खालून प्रशतध्वनी आला आशण सावळानां आनांदानां उडी मारली. 
 

“– घमा आला!” 
 

त्याबरोबर बळीबाच्या जाळीजवळ आलेलां  डुक्कर भेदरून धडपडत कपारीखाली धावलां . 
 



थोड्या वळेानां घमाांडी वर आला. त्याच्याबरोबर बेडसगावचा शभवा माांग होता. त्याला पाहून 
िशकराला लकशचत आनांदच झाला. हा शभवा िरीरानां भलताच मजबूत होता. शिवाय तो सावळाचा पाव्हणा 
होता. दगा होण्याचा मुळीच सांभव नव्हता आशण आता िशकरालाही एक एक माणूस हवा होता. 
 

बेडसगावकराला पाहून सवांना आनांद झाला. घमाांडीनां घराकडची खुिाली शन एक लहमतवान 
माणूस आणला, याबद्दल सवांनी त्याची पाठ थोपटली. मग त्यानां प्रत्येकाच्या घरची खुिाली, शनरोप 
साांशगतले आशण तो म्हणाला, “आठ शदवस झाले, शिगावकर खोत गावात आलाया. रोज रातचां पाटील 
माांगवाड्यात येऊन घरात शिरून झडती घेतोय. बायकापोराांस्नी शिव्या देतोय शन कालच सातारचा दाांडगा 
सायब येऊनिान गेला. िशकरादाजीला धरून देनाराला इनाम दीन, असां म्हनीत व्हता. तवा दौलूआबानां 
शन राधाआईनां साांशगतलांय, की तुमी जपून असा. शिगावचा गनू रामोिी येनार हाय. त्येच्या-” 
 

“त्येला डोगांर चढू देऊ नगा!” खांडू ओरडला, “खोत त्या गण्याला शितवनू हकडां पाठवील शन 
दगा व्हईल!” 
 

“नाईकाचां खरां हाय–” िशकरा म्हणाला, “आता कुनावरच सरळ इस्वास टाकू नगा. मानूस न् 
मानूस पारखून घ्या. न्हाय तर आपून सारी एका दमात मरू!” मग तो घमाांडीकडे वळून म्हणाला, “बरां, 
आबानां आनी काय साांशगतलां ?” 
 

“आबानां?” घमाांडी म्हणाला, “गन्याला हाजरी लागलीया. तवा त्यो आबाकडां येऊन म्हनीत 
व्हता, की मला िशकराकडां घालवा –” 
 

तायनू गप्प ऐकत होता. तो मध्येच म्हणाला, “खोटां. आता अिी कैकाला हाजरी लावनू सरकार ती 
मानसां इकडां सोडील, आनी हतां येऊन दगा –” 
 

“म्हनून आपून वाईच सावध असू या.” मुरा म्हणाला. 
 

त्या वळेी दगा होणार, या कल्पनेनां सवांनी मनां पोळली. आपले वैरी स्वस्थ नसून आपल्या शजवावर 
उठले आहेत, ते सवव बाजूांनी आपल्यावर हल्ला करण्याची तरतूद करीत आहेत, याची जाणीव सवांना 
झाली. 
 

परांतु बेडसगावकरासारखा एक जबरा माणूस आपल्या बांडात स्वतः येऊन सामील झाल्यानां त्याांना 
परम समाधान झालां  होतां. शभवानां िशकराची ती उग्र मूती जेव्हा पाशहली, तेव्हा तो चशकत झाला. एका प्रबळ 
सते्तशवरुद्ध बांड करणारा हा आपल्याच जमातीतला माणूस म्हणून िशकरा त्याला दैवताप्रमाणां भासला 
आशण तोही शजवावर उदार झाला. 
 

शभवाला पाहून तायनूला सवांपेक्षा अशधक आनांद झाला. शभवाच्या दाट करड्या शमश्या सरळ पुढां 
झेपावत होत्या आशण त्याांनी त्याांचा रुां द जबडा झाकला जात होता. त्याचे टपोरे डोळे भलतेच रागीट 
शदसत. त्यावरच्या करड्या भवुयाांनी त्याच्या चेहऱ्यावर तापटपणाचा भाव सारखा शदसे आशण तायनूला 
तसलाच माणूस आवडत असे. 



 
डोंगरी लाकडाांचा जाळ मांद जळत होता. सावळा, तायनू व शभवा त्या जाळाभोवती बसून िकेत 

होते. शभवा शचलमीत शनखारा कोंबून, शमश्या आजूबाजूला सारून झुरके मारीत होता. 
 

मध्यान्ह रात्र उलटली होती. वाऱ्याला जाग आली होती आशण तो कपारीनां बेभान पळत होता. 
घमाांडी आल्यामुळे आशण घराकडची खबर समजल्यानां सवांच्या उरावरचां दडपण हलकां  झालां  होतां. ते 
जाळीजाळीत घोरत होते. गबऱ्या नाचत होता आशण त्याच्या िजेारच्या जाळीत िशकरा जागाच होता. 
त्याला झोप येत नव्हती. शकती तरी उिीर पडून तो कां टाळला शन चटकन जाळीबाहेर आला. वाऱ्याच्या 
झोतानां त्याला बरां वाटलां . तो मग िाांतपणे जाळाजवळ गेला. त्याला पाहताच शभवानां म्हटलां , “या की, 
बसा!” 
 

“हां – बोला, कसां काय चाललांय तुमच्या खोऱ्यात?” िशकरा जाळाजवळ बसत बोलला आशण 
शभवा म्हणाला, 
 

“बेडसगावात सरकारी खशजना हाय. तवा सारां गाव अांमलदाराांनी उठवनू काढलाय. त्यात आम्हाां 
गरीबाांवर ही हाजरी. डोस्कां  हालवाय िुरसती न्हाय –” 
 

“खशजना?” िशकरा गांभीर होऊन म्हणाला, “खशजना शतथां कसा?” 
 

“– त्या भागातला सारा वसूल आधी बेडसगावला येऊन मग पुढां कोल्हापूरला रवाना होत 
असतो.” शभवानां साांशगतलां  आशण िशकरा डोळे आकुां शचत करीत म्हणाला, 
 

“खशजन्यावर शकती लोकाांचा पहारा असतो?” 
 

“पहारा किाचा?” शभवा म्हणाला, “इनमीन चार मुांडकी – कवा तरी येऊन जात्यात. आनी एक 
बामन हाय, तो एकटाच त्याची राखन करीत असतो.” 
 

“म्हांजी खशजना कोन िोडील, असां सरकारला वाटत न्हाय?” िशकरानां आियव व्यक्त केलां . 
 

“कोन िोडनार?” शभवा म्हणाला, “ह्ा सरकारला कुनाचां भ्या वाटत न्हाय, म्हून तर त्यो खशजना 
बामनाच्या वाड्यात शठवलाय. रक्कम तुांबली, की मग ती कोल्हापूरला जाती. त्यावळेी मातर सातआठ 
मानसां बांदुका घेऊनिान येत्यात...” 
 

“खशजन्यात शकती रक्कम असती?” िशकरानां प्रश्न केला. 
 

“शकती असती, कोन जानां!” शभवा उद्गारला आशण िशकराच्या डोकीत तो खशजना खळखळू 
लागला. तो चटकन उठून आपल्या जाळीत आला आशण त्यानां हाक मारली. 
 



मुरा, बळी, साधू हे शतघे धडपडून उठले आशण धावले. त्याांना जवळ घेऊन िशकरा म्हणाला, 
“बेडसगावात इांग्रजाांचा खशजना तुांबलाय–” असां म्हणून त्यानां पूवेकडां नजर टाकली. 
 

आकाि लाल होत होतां. अनांत रांगाांचा सडा साांडला होता. मखमली गाशलचाच्या पायघड्या 
तुडवीत नवा रशव भतूलावर पदापवण करीत होता. त्याची ती नयनरम्य िोभा पाहून िाांदीिाांदीवर बसलेली 
पाखरां आपल्या मांजुळ िब्दाांत एकमेकाांना साांगत होती – िषे वशेचताां अठरा घटका । पूवव शदिनेे क्षाळले 
मुखा । कुां कुम रेशखले त्या शतलका । अरुणोदय बोशलजे । 
 

“मग काय करू या म्हनता, दाजी?” त्या शतघाांनी प्रश्न केला आशण िशकरा बेडसगावच्या शदिनेे 
पाहत धीरगांभीरपणे म्हणाला, “चला, तयारी करा! त्यो खशजना मारू या. वाटेत वाघ उठला, असां 
सायबाला वाटलां  पाशहजे. लाव म्हनावां हाजरी शन कर हतां राज....” 
 

“मग कवाची तयारी करू या?” साधू म्हणाला. 
 

“लौकर चला! बेडसगावच्या त्या बामनाच्या वाड्यात ती दौलत अडकून पडलीय–” िशकरा 
आवाज चढवीत म्हणाला,“शतला मोकळी करा! हो. पन आदी मला आईला, बाबाला, थोरल्या आईला 
एकदम भेटून येऊ दे. पर तुम्ही मानसाांची जुळनी करा! िांभर मानसां कडवी घ्या शन चला –” 
 

हे सारां शभवानां ऐकलां  होतां. तो पुढां येऊन म्हणाला, “पर बामनाकडां बांदूक हाय. आनी बांदुकीपढुां 
बळ बेकार व्हतां. भलताच मार हाय, म्हनां –” 
 

“माझां बळ तोिेपुढे बेकार व्हनार न्हाय!” िशकरा तीव्र स्वरात म्हणाला, “बांदूक? असू दे बांदूक! 
शकती गोळया उडवील ती? एक एक मानूस दहादहा गोळया खाऊ या! मेलेलां  मेंढरू अग्नीला भीत न्हाय. 
उद्या मरायचां, त्ये आज मरू या! पन जरा मानसावानी शन लहमतीनां! पांत म्हनीत, एक राजा हतां झाला. त्येचां 
नाव मी इसरलो. त्यो राजा म्हनत व्हता, िळेी हूनिान िांभर वसं जगन्यापरास वाघ हूनिान एक शदस 
जगावां. आनी त्येच खरां हाय. वाघच होऊ या शन वाघासारखां मरू या! चला. जमवा मानसां शन चला! – हो. 
पन आदी मी वाईच घराकडे जाऊन आईला भेटून येतू!” 
 

िशकरा, साधू, मुरा, बळी बोलत असतानाच पूवेला रशवनारायण िाांतपणे वर आला. जण ू तोही 
िशकराचां बोलणां ऐकून भारावला होता. लाल शकरणाांनी भमूांडळ खच्चनू भरलां . सह्ाद्रीवर त्या शकरणाांनी 
वषाव सुरू केला. वनराजी शपवळया शकरणाांनी िोभायमान केली. लहान लहान रानिुलां  वाऱ्याच्या स्पिानां 
मस्तक डोलावनू सूयाला नमस्कार करू लागली. डोंगरी दुशनया जागी होऊन कायवक्षम झाली. 
 

िशकराची माणसां आांघोळी करून आली. कोण देवाचां नाव घेत जाळीत बसले, कोण धोतरां 
वाळवीत सूयवनमस्कार करू लागले. मुरा, बळी, साधू बेडसगावच्या खशजन्यावर शवचार करीत आपल्या 
तयारीला लागले. 
 

‘बेडसगावचा खशजना’ या एकाच िब्दानां त्या डोंगरात जाळी न् जाळी कुजबुजत होती. प्रत्येक 
जाळीत खशजन्याची चचा चालू झाली आशण ‘खशजना खशजना’ करीतच तो शदवस मावळतीला गेला. 



 
िशकरा घराकडे जाण्याची घाई करू लागला. घमाांडीनां येऊन गबऱ्यावर खोगीर घातलां  आशण तो 

म्हणाला, “दाजी! एकटां जाऊ नगा! रावसाहेब पाटलानां आपली मानसां पाळतीवर शठवल्याती.” 
 

“बरां. मी सावळूनानाला घेऊन जातू.” िशकरा म्हणाला, “मी सावध हाय. तुम्ही मातर हतां जागत 
बसा. सावळूनाना शन तायनूआबा, हेस्नी म्हनावां चला –” 
 

सूयव डोंगराच्या पलीकडे हळूहळू उतरत मावळतीला गेला आशण िशकरा गबऱ्याला घेऊन डोंगर 
उतरत उगवतीकडे शनघाला. दोघेही आपापल्या घरी शनघाले होते. मात्र सूयव एकटाच होता आशण 
िशकराबरोबर सावळा शन तायनू हे काळासारखे चालत होते. 
 

डोंगरातून गावदरीला येईपयंत सववत्र सामसूम झाली होती. रानातली माणसां केव्हाच गावात गेली 
होती. सवव पाांदी शनजवन भासत होत्या. गावात एखादा माणूस बोलत होता. ते रात्रीच्या िाांत वातावरणात 
दूरपयंत ऐकू येत होतां. िशकरा, सावळा, तायनू हे पाटलाच्या पडवीत येऊन थाांबले. कारण िशकरापुढां 
दुसरा एक पेच पडला होता. तो म्हणजे गबऱ्याचा. गबऱ्या गावात गेला, की खेकाळून सवव गाव जागा 
करील. लोक गबऱ्याचा तो आवाज ओळखणार. सवव सांकटात साहाय्यकता म्हणून शजवापेक्षाही शप्रय 
असणारा गबऱ्या आज िशकराला एकाएकी सांकटाप्रमाणे भासू लागाला. तो शवचार करीत आहे, तोच 
सावळा म्हणाला, “किाचा इचार करताय?” 
 

“गबऱ्याचा” 
 

“म्हांजी कसां?” तायनूनां शवचारलां . 
 

“म्हांजी दारात गेल्यागेल्या आमी आल्याची वदी खेकाळून देनार शन...” िशकरा पुढां बोलणार, तोच 
तायनू मध्येच म्हणाला, “खरां हाय. आता असां करू या –’ तुम्ही शन सावळा शनघा. मी गबऱ्याला घेऊन हातां 
थाांबतो –” 
 

“आनी तुम्ही घराकडां कवा जानार?” िशकरा चमकून म्हणाला. 
 

“मी? सावळा आल्यावर जाईन. जावा. पर सावळा, तू लौकर ये, जा –” 
 

िशकरा क्षणभर शखन्न झाला आशण गबऱ्याला तायनूच्या हातात देऊन अांधारात पढुां शनघाला. 
सावळाही घराकडे शिरला. तेव्हा िशकरा म्हणाला, 
 

“नाना! तायनूआबाला घरला जायचां हाय. लौकर ये शन त्येला जाऊन येऊ दे पोराबाळाांस्नी 
भेटून...” 
 

घरात मांद शदवा जळत होता. दौलती भाकरी खाऊन दातात काडी घालीत बसला होता. राहीबाई 
अांग टाकायचा शवचार करीत होती. राधाचां शचत्त स्स्थर नव्हतां. सरू बावरून गेली होती. आज एक मशहना 



होत आला होता. िशकराला शतनां पाशहलां  नव्हतां. ती मनात पेटत होती; परांतु मनातली आग शतला 
शवझवताही येत नव्हती. मनातलां  दुःख दुसऱ्याला साांगनू लकशचत कमी होतां, पण सरूला तेही जमत नव्हतां. 
स्वतःला काय होत होतां, हे ती त्या घरात कोणालाही बोलू िकत नव्हती. म्हणून ती चरिडत होती. 
त्यातच अलीकडे गावात रोज नव्या भमुका उठत होत्या. कोण म्हणत, िशकराला धरणां येणार! कोण म्हणे, 
सातारच्या सोशजराांनी िशकराला वढेा शदलाय. कोण म्हणे, शिगावचा खोत पाळतीवर असून तोच 
िशकराला पकडणार आहे. एकदा-दोनदा काही माणसां दारात येऊन गेल्याचां सरूनां पाशहलां  होतां. रोज 
िशकराच्याबद्दल एक ना एक नवी बातमी शतच्या कानावर आदळत होती. 
 

राधा आज सांतापली होती. ती बाहेर पाहत पुटपुटली, “– त्येनां आपल्या बायकूला तरी न्हाय का 
भेटून जायचां? आमी ऱ्हाऊ दे...” हे ऐकून दौलतीनां गपकन डोळे उघडले आशण आवाज दाबीत तो 
म्हणाला, 
 

“कसा यनार त्यो? वैऱ्याची मानसां वळचनीला कान लावनू बसल्यात–” 
 

“हो. खरां हाय.” राही मध्येच म्हणाली, “त्यो न्हाय येत त्येचां बरां हाय. देवा, नकां  रां, त्येला इकडां 
येऊ देऊ!” 
 

इतक्यात िशकरा गपकन घरात शिरला आशण सवांच्या कां ठात भयांकर असा हांबरडा येऊन 
दाटला. राधा, सरू आशण राही याांनी शिकस्त करून आलेला हुांदका दाबला. दौलतीनां त्याला शमठी 
मारली. त्याच्या हातात कां प भरला होता. तलवार आईच्या हातात देऊन िशकरानां शतच्या पायावर डोकां  
ठेवलां , तेव्हा सरू भानच शवसरली. हुिार दौलती चटकन दारात येऊन टेहळणीवर उभा राशहला. ती 
घडीच अिी होती, की ती माणसां सवव काही शवसरली. त्याांची काळवांडलेली मनां क्षणात प्रिुल्लीत झाली. 
मायेची िुलां  नेत्रातून आपोआप गळली शन पेटती हृदयां िाांत झाली; पण पुन्हा साधूची आठवणही शततक्याच 
वगेानां पुढां झाली. 
 

पहाटे तायनू दारात आला. तोही पोराबाळाांना भेटून हषवभशरत चेहऱ्यानां आला होता. त्याला घेऊन 
िशकरा पुन्हा शनघाला. सरूनां त्याच्या हातात ती तलवार शदली आशण उगीचच ती लाजली. पाांदीपयंत 
राधा, दौलती, सरू िशकराला घालवीत आली. राहीनां दारात उभां राहून त्याला आिीवाद शदला. पाांदीत 
सावळा शन गबऱ्या याांना पाहून पुन्हा सवांना आनांदाचां भरतां आलां . दौलतीनां गबऱ्याची िेंडी चाचपून त्याचा 
मुका घेतला व “लेका, सांभाळ बाबूला –” आपला गाल त्याच्या कपाळावर घािीत तो म्हणाला. 
 

िशकरा सवांचा शनरोप घेऊन शनघाला, तेव्हा राधा म्हणाली, “आता वाट शदलीच पायजी. आमची 
काळजी नगां करू, शजवाला जप! आता लौकरच दुसरा िशकरा आमच्या घरात येनार हाय. हो –” 
 

हे ऐकून सरू लाजून चूर झाली. िशकरानां चटकन शतच्याकडे पाशहलां ; पण अांधारात शतचा लाजेनां 
मोहरलेला चेहरा त्याला शदसला नाही. मात्र दुप्पट बळ त्याच्या अांगात सांचारलां  शन तो ताडकन् गबऱ्यावर 
उडी मारून बसला. 
 



पूवेला एका काळया ढगात एक लाल रेषा हळूहळू प्रखर होत होती. जण ूअांधाराच्या लभतीला तडा 
जाऊन त्या लखडीतून प्रकाि पुढां येत होता. 
 

िशकरा डोंगराकडे शनघाला होता. त्याची पाठमोरी आकृती राधा पाहत होती. 
 
 

१२ 
 
अशत उांच अिा सह्ाद्रीच्या पाठीवरून ती सवव माणसां बेडसगावकडे शनघाली होती. त्या वळेी ती महाराष्ट्राचां 
भषूण – सह्ाद्रीप्रमाणांच शविाल भासत होती. पशरस्स्थतीनां त्याांना धनुष्ट्याच्या कमानीप्रमाणां घडवलां  होतां. 
 

लहानिा पाऊलवाटेनां ते सवव एकामागां एक चालत होते. कोणीही घाई करीत नव्हतां. कारण सूयव 
अजून बराच वर होता. तोही मांदगतीनां शविालगडाच्या शिखरावरून चालत होता. त्याच्या शकरणाांनी 
वारणाकाठ सोन्याच्या रािीसारखा शदसत होता. कीरव झाडीच्या मस्तकावर रुपेरी रांगच जण ूआकािातून 
साांडत होता. 
 

डोंगर बोलत होता. पाखरां सुरकां ड्या घेत आपापल्या घरट्याकडे जात होती. काही घरट्याांत 
शकलशबल होती, तर काही िाांद्याांवर बसून गोड गीत गात होती. 
 

आष्टीच्या धोतरानां कां बर बाांधून िशकरा गबऱ्यावर बसला होता आशण शनिल बसून समोर पाहत 
हता. बेडसगावात काय होणार, याचा शवचार तो करीत शनघाला. त्याचा चेहरा भलताच गांभीर झाला होता. 
वावटळीत पाचोळा सापडावा, तसा तो शवचारात शगरक्या घेत होता. 
 

सरकारी खशजना लुटला, म्हणून सरकार आकािपाताळ एक करील. मग आपलां  काय होईल? 
आई, थोरली आई, सरू आशण दौलती याांना कोण मग? आशण आपण येतेवळेी आईला हे साांशगतलां  नाही. 
चूक केली. बेडसगावचा खशजना आपण लुटणार, हे आईला न साांगनू आपण चूक केली. 
 

या शवचाराची हुरहूर िशकराच्या काळजात बोचत होती; पण गबऱ्या शनभवयपणे त्याला क्षणाक्षणाला 
पुढांच नेत होता. बळी हातात मुसळासारखी काठी घेऊन झेपा घेत होता. त्याच्या शनःश्वासानां त्याच्या 
नाकपुड्या िुगल्या होत्या आशण घोंचीकर बळीनां घोड्यावर बसून आपली ती प्रचांड दाढी मुठीत धरली 
होती. वारा भन्नाट येऊन त्या दाढीला शवस्कटीत होता. मुरा वरचेवर शमश्या चापून-चोपून नीट बसवीत 
होता. सावळा वाघासारखा शदसत होता. एकूण एक माणूस शनभवय होतां. आपण आज मृत्यूिी सामना 
करणार आहोत, याची कल्पना असूनही ते यस्त्कां शचतही मलूल झाले नव्हते. मात्र त्याांची मनां आपआपल्या 
घरात – बायकाांमुलाांत घुटमळत होती शन िरीरां बेडसगावची वाट चालत होती. 
 

ते सवव बेडसगावच्या गावदरीला आले आशण सूयव मावळला. कडुसां पडत होतां. िशकरानां आपल्या 
माणसाांच्या टोळया करून गावाच्या पशिमेला त्याांना वारणेच्या वाळवांटात जाण्याची सूचना शदली. त्याप्रमाणां 
सवव पाांगून शनघाले आशण सावळा, तायनू, शपरा, साधू, खांडू रामोिी याांना घेऊन िशकरा सरळ गावात घुसून 
शनघाला. नदीच्या काठी जमून थोडी शवश्राांती घ्यायची होती. शिवाय गावाला नीज लागल्याशिवाय काहीच 



हालचाल करता येणां िक्य नव्हतां, म्हणून तो ठरलेल्या शठकाणी शनघाला होता. गावच्या मध्यभागी िशकरा 
आला, तेव्हा पारावर बरेच लोक बसून गप्पा मारीत होते. त्याांनी िशकराची ती माणसां पाशहली आशण लिग, 
हलगी, मिाली, तलवार, भाले, कुऱ्हाडी हे सारां पाहून त्याांनी कान टवकारले. काहींना तर राहवलां  नाही. 
त्याांनी धीर करून शवचारलां , 
 

“कोन गाव, पाव्हनां?” 
 

तेव्हा चटकन सावळा म्हणाला, 
 

“बुक्कलपूर!” 
 

“आमचा तमािा हाय.” लगेच तायनू महार म्हणाला, “आमची मानसां म्होरां गेली का?” 
 

“न्हाय बा!” एक गावकरी तरुण चटकन म्हणाला, “पर नाच्या कुठायां वां, तुमचा?” 
 

“त्योच तर म्होरां गेलाया.” तायनू म्हणाला, “आज साांजांला शदसांल की त्यो तुमास्नी–” 
 

“म्हांजी तुमचा तमािा हातां, आमच्या गावात व्हनार हाय म्हनता?” एका गावकऱ्यानां चेकाळून 
शवचारलां  आशण सावळा म्हणाला, 
 

“हो. बामनाच्या वाड्याम्होरां आज आमचा तमािा उभा ऱ्हानार हाय!” 
 

“मग काय? मज्जा हाय–” सववच गावकरी म्हणाले आशण िशकरा हा त्या तमािातील सरदार 
असावा, असा तकव  करू लागले शन िशकरा गावाबाहेर पडला. 
 

– तोंडओळख मोडली होती. वारणाकाठ कष्टाळू ितेकऱ्याांप्रमाणां शनिल झाला होता. कुठांही हूां की 
चूां होत नव्हतां. सववत्र सामसूम झाली होती. अांधाराच्या जाड थरानां सवव चराचर झाकलां  होतां. आकािातील 
चाांदण्याांच्या लखलखाटात िक्त वारणामाईचां पात्र अांधारात तळपणाऱ्या तलवारीप्रमाणां चमकत होतां. कुठां 
तरी एखादां पाखरू शवशचत्र आवाज काढून गांभीर वातावरणाला धक्का देत होतां. 
 

िशकराची सवव माणसां एकत्र आली मग सवांनी चुळा भरून भाकरी सोडल्या. “ही भाकरी आता 
िवेटची समजून खाऊ या. कुनाला ठावां, आज कोन मरनार शन कोन जगनार!” िशकरा म्हणाला, “पर 
आज आपून सरकारी खशजना िोडून – म्हांजी मरनाचां दारच िोडून यमराजाला भाईर काढनार हाय. 
खशजना लुटीची बातमी ऐकून सरकार शपसळून उठेल आशण परत आमास्नी त्येच्याबरोबर लढावां लागेल!” 
िशकरा बोलत होता. भाकरीच्या कोरा हातात घेऊन सवव ऐकत होते. शभवा उठला आशण म्हणाला, 
 

“मरता मरता खशजना लुटू या, म्हांजी आपली पोरांबाळां  तरी चार शदवस सुखानां खातील. कुनी 
बशघतलां य म्होरचां–” असां म्हणून त्यानां घास घेतला. 
 



“पर मगािी सारांच घसरलां .” तायनू म्हणाला, “बामनाच्या वाड्याम्होरां तमािा हाय म्हनून गाव 
जमून बसलाय शन आमचाच तमािा व्हनार –” 
 

“काई न्हाय. तुटून पडा!” शपरा म्हणाला, “तमािाला आलेले हौसे गल्लीनां पळतील. कसा तमािा 
व्हतोय, त्यो तरी बघा!” 
 

सवांची जेवणां झाली. मग कैकाांनी गाांजा ओढला. तरव होऊन मग तयारी केली. त्या वळेी रात्र 
बरीच झाली होती. गाव सामसूम भासत होता. त्याचा अांदाज घेऊन िशकरा म्हणाला –’ हां! पेटवा मिाली! 
–” एकदम सवव उठले. मिाली पेटल्या. त्याांच्या उग्र प्रकािात िाांत वारणा जागी झाली. वाहतां पाणी 
अशधकच अवखळ भासलां . कुऱ्हाडी ठोकून सरळ बसल्या. भाल्याांची िाळां सज्ज झाली आशण घमाांडीनां हलगी 
िकेली. लिगहलगी खशजना लुटणारे मदव शजवावर उदार झाले. हळूच जाऊन घात करणारी भ्याड माणसां 
ती नव्हती, तर वाजत-गाजत जाऊन, मरणाला जागां करून मग त्याला कवटाळणारी ती मदव माणसां होती. 
िशकरा भरवकन पुढां शनघाला. 
 

“हां, चला –” कोणी तरी हुांकारलां  आशण सवव चालू लागले. गावात शिरताच हलगीवर शटपरू 
पडलां  शन लिगानां आरोळी ठोकली. सारा प्रदेि थरारला. बेडसगाव एकदम जागा झाला शन कान टवकारून 
ऐकू लागला. 
 

“कसलां  लिग? –” गाव बोलला शन पुन्हा स्वतःच उत्तरला, “असेल वरात!” 
 

हलगीच्या कडाक्यानां गल्ल्या हादरल्या शन लिगानां भीशतदायी वातावरण पेटलां . िशकरा 
वादळाप्रमाणां ब्राह्मणाच्या वाड्यापढुां येऊन दाखल झाला. रघुनाथ ब्राह्मणाचा तो वाडा आता जागा झाला 
होता; परांतु दीड लाखाचा खशजना पोटात घेऊन शनभवय बसला होता. प्रचांड जुन्या चालीचा मजबूत 
दरवाजा बांद होता आशण त्या दरवाज्यावरच्याच कमानीत एका शखडकीत रघुनाथ येऊन पाहत होता. – 
वरात का बांड? – या प्रश्नानां त्याचां काळीज िोडलां  होतां. 
 

िवेटी त्याचा कयास खरा ठरला. दरोडाच आला, याची खात्री होताच त्यानां बांदूक सज्ज केली. 
 

– िशकरा दाराला शभडला होता. नांग्या तलवारी, कुऱ्हाडी लखलखत होत्या. माणसात बळ 
उसळत होतां. “–वाड्यात घुसा! –” हा एकच आक्रोि त्याांना पुढां रेटीत होता. िशकरा हातात तलवार 
घेऊन अगदी दारालाच छाती लावनू उभा होता. त्यामुळां  वर कमानीच्या शखडकीतली बांदूक त्याला नेम ू
िकत नव्हती; परांतु रघू बामणाला कड शनघाली नाही. त्यानां अांधारात एक गोळी झाडली आशण मग मात्र 
गावाला खरा प्रकार उमगला. ‘दरोडा आला’, हा एकच बभ्रा सववत्र झाला आशण लहमतवाली माणसां शमळेल 
ते हत्यार घेऊन बामणाच्या वाड्याकडे धावली. 
 

पशहली गोळी कडाडताच िशकरा ओरडला, “मिाली शवझवा!” 
 

क्षणात सववत्र अांधार दाटला आशण मुरा ओरडला, “गाव आला. गोिणी जोडा – हाणा!” 
 



घोड्याांवरून आणलेले वारणेच्या वाळवांटातील गोटे गल्लीनां गडगडू लागले. पुढून येणारी माणसां 
पटापट पडू लागली; परांतु लौकरच दगड सांपले. िशकराची माणसां दगड चाचपू लागली आशण शपरा 
िशकराला म्हणाला, 
 

“दाजी, दगड सरलां , पर गाव माांग सरत न्हाय! साऱ्या गल्ल्या भरल्याती मानसाांनी–” 
 

“मग हत्यारां काढा!” िशकरा म्हणाला, “हां! आता गय करू नका. शदसांल, त्याला कापीत वाट 
काढा आनी नदीवर चला. पाांग ू नगा. एका शजवानां, सारखां लढत म्होरां व्हा!” – हे ऐकताच सावळा शन 
लचचणीकर शपरा, साजूरकर शनळू, तायनू, शभमा, मुरा ही बेडर माणसां शपसाट झाली शन त्याांनी त्या गल्ल्या 
दाबून वाट काढली. 
 

– दरोडा मारून काढला, म्हणून गावानां शनःश्वास टाकला. बामन बांदूक घेऊन खाली आला. 
कैकाांनी स्वतःची पाठ थोपटली. उद्या गावाला सरकार इनाम देणार, असा शवचार शकत्येकाांच्या डोकीवर 
नाच ूलागला. कोणी अांथरुणावर डोकां  टेकलां . हळूहळू सामसूम झाली. 
 

परांतु नदीकाठी िशकरा वडेावला होता. पराजयाची आग त्याचां हृदय जाळीत होती. प्रत्येक माणूस 
कुढत होता, चरिडत होता. िशकरा आवगेानां म्हणाला, 
 

“हां. बोला-काय करायचां? दरवाज्याला छाती लावनू, जीवन घेऊन आम्ही पळ काढला. जन्मभर 
पळतोय शन मरन मागां हात धुऊन लागलां य. आम्ही कुठवर पळायचां? मागां पळन्यापरास म्होरां मरनाच्या 
खाईत पडून मरावां. पळताना येनारां मरान वांगाळ, असां नरकात जातां मानूस! मरान साऱ्याांस्नीच येनार, 
सारांच मरनार; पर मरनात बी डावां उजवां असतां. कुत्रयाच्या मौतीनां मरनारां मानूस मेलां  शन जगलां  सारखांच. 
जर पळून जायचां असांल, तर ही हत्यारां आताच हतां वारनाआईच्या म्होरां जाळून, त्येंची राख कपाळाला 
लावनू, सरळ सरकारला िरन जाऊ या शन जग ूया! हत्यारां वागवायचा आमास्नी हक्क न्हाय!” 
 

“मग काय करायचां?” मुरा म्हणाला, “गावानां भलताच नेट धरला. निीब, वाट तर झाली शन 
सलामत भाईर आलो–” 
 

“सलामत?” िशकरा तरकटला, “कवा आम्ही सलामत व्हतो?– आईच्या पोटातनां भाईर 
आल्यापासनां – नव्हां, आईच्या पोटात व्हतो, तवापासनां रक्तचां घोट घेतोय. लढतोय! आमी कवाच 
सलामत नव्हतो. साांजीरबाच्या माळाला माझा बाप कटून मेला, तवापासनां एक शदवस, एक घडी मला 
सुखाची लाभली न्हाय शन वैऱ्याांनी ती लाभ ूशदली न्हाय! इचारा या सावळानानाला –” 
 

सवव काही िाांत होतां. िशकरा बोलत होता आशण ती पेटती माणसां हळूहळू िुलत होती. पुन्हा 
वारणाकाठ तप्त होत होता. 
 

थोड्याच वळेात थकवा दूर झाला. वारणेचां थांड पाणी शपऊन माणसां तरतरीत झाली आशण पुन्हा 
त्याांच्यात झुांजेची ऊब उठली. 
 



“हां, चला तर परत!” तायनू महार उठून म्हणाला, “आता झटून दार िोडू, न्हाय तर कटून मरू! 
–” 
 

“चला, चला!” सववच बोलले शन शपरा कुऱ्हाड ठोकून गरजला, – “िकेा हलगी. उठा –” 
 

“आता जर बेडसगावला पाठ दावीन, तर बापाचां नाव साांगनार न्हाय! –” सावळा गुरगुरला आशण 
सववत्र चेव आला. टक्कर घेऊन मरण्याची ऊमी सवांच्या अांगात सांचारली आशण पुन्हा हलगी िकेली. पुन्हा 
वाळवांटाचे दगड पोत्याांत भरले शन तलवारी सज्ज झाल्या. 
 

क्षणात पुन्हा हलगीच्या कडकडाट झाला. पुन्हा दुप्पट जोरानां लिग खेकाळलां  आशण दाही शदिा 
दणाणनू गेल्या. 
 

पळून गेलेले दरवडेखोर पुन्हा माणसां जमवनू आता शनवाणीची झुांज देण्यासाठी आले; कदाशचत 
त्याांनी पुन्हा दुप्पट माणसां आणली असतील आशण आता ते मुळीच हटणार नाहीत; उलट, आम्ही 
सरकारसाठी िुकट काय म्हणून मरायचां, असा शवचार कैकाांनी बोलून दाखशवला. खशजना सरकारचा, 
राखणदार बामण शन लुटणारे चोर. मग आम्ही का मरायचां? असा पोक्त शवचार करून गाव स्वस्थ बसला. 
धडाडीची माणसां पशहल्या उमाळीनां उठली; पण दुसरां कोणीच येत नाही, असां पाहताच त्याांनी काढता पाय 
घेतला. 
 

– आशण िशकरा रघू बामणाच्या वाड्यापुढां आला. 
 

बांदुकीच्या आटोक्याबाहेर स्वतःची माणसां उभी करून त्यानां नाकी दाबली, गल्ल्या रोखल्या शन 
शपरा, मुरा, तायनू, घमा, साधू याांना घेऊन तो दाराला शभडला. 
 

बामणाची बांदूक त्याांच्या डोकीवरून गोळी झुगारीत होती आशण िशकरा दरवाजा िोडण्याचा 
शवचार करीत होता. सववत्र दांगल सुरू होती. 
 

एकाएकी शपराला सुचलां  आशण तो समोरचे शचरे उचलून त्या दारावर घालू लागला. त्याचा तो 
शपसाटपणा बळीच्या अांगात शिरला. मग सारीच बलवान माणसां पुढां आली आशण त्याांनी मोठमोठे दगड 
घालूनच तो प्रचांड दरवाजा मोडून काडला. 
 

शखडकीतून तोंड काढून गोळया झाडणारी बांदूक उलटण्यापूवीच हत्याराांनी वाड्याचा चौक भरला. 
मुरा, बळी, घमाांडी याांनी परसदार िोडून बांदूक शहसकली होती. हातची बांदूक जाताच रघू बामण अांधारात 
गडप झाल्यामुळां मुरा बेचैन होऊन त्याला िोधीत होता. 
 

िशकरा चौकात आला तेव्हा बामणाचा प्रशतकार सांपूणव मोडून पडला होता. वाड्यात अांधार होता. 
बाहेरची िाांतता प्रस्थाशपत करून मिाली वाड्यात येताच रघू बामण एका खोलीपढुां तलवार घेऊन उभा 
असलेला शदसला. आपली मुलां , बायका, तरुण मुली याांना एका खोलीत बांद करून तो एकटाच त्याांच्या 
अब्रचूां रक्षण करण्यासाठी उभा होता. त्याला पाहताच िशकरा म्हणाला, 



 
“कोन हाय त्यो?” 

 
“मी आहे वाड्याचा मालक!” रघू बामण तीक्ष्ण स्वरात म्हणाला, “रघुनाथ बामण –” 

 
“बराच जीव धरलाय!” िशकरा म्हणाला, “आज ह्ा वाड्याचा मालक मी हाय! खशजना कुटां 

हाय? वाट सोडून बाजूला हो!” 
 

“मी बाजूला सरणार नाही!” रघू बामण शपसाट होऊन ओरडला, “आशण कोणाला पुढां येऊ देणार 
नाही!” असां म्हणून त्यानां हातातील तलवार झाडली. पोलादी पात्याला जोराचा शहसका बसून ते हत्यार 
थरारलां . िशकरा एकदम पेटला. हा बामण आपल्याला भीती घालीत आहे, आपल्या पुढां तलवार हासडीत 
आहे, असां वाटून िशकरा उसळून पुढां धावला, कमरेची तलवार खसकन ओढून तो म्हणाला, 
 

“तलवारीला मी डरनार न्हाय शन खशजना लुटल्यावाचनू मागां सरनार न्हाय! माझी वाट सोड! त्वा 
मरावां, असां मला वाटत न्हाय –” 
 

“पर त्येला मरावांसां वाटतांय न्हवां–” तायनू पुढां होऊन म्हणाला आशण त्याला अडवनू िशकरा 
खेकसला – “कुठाय खशजना?” 

 
“शतकडे आहे – तुझ्या पाठीमागच्या खोलीत –” बामणही शततक्या जोरात खेकसला. 

 
िशकराला आियव वाटलां . खशजना माझ्याजवळ असून हा त्या खोलीपुढां का उभा आहे? त्या 

खोलीत नक्कीच काहीतरी असावां, असां वाटू िशकरानां शवचारलां , “तू शततां का उभा? –” 
 

“ह्ा खोलीत माझी बायकामुलां  आहेत.” बामण म्हणाला आशण िशकराला त्याचा राग आला. तो 
दोन पावलां  पुढां जाऊन म्हणाला, 
 

“बामना, तूच तेवढा बायकापोराांचा धनी हाईस शन आमी काय बोकडां पाळल्याती? चल, उघड ते 
दार!” 
 

िशकराचा आवाज वाड्यात घुमला आशण त्या खोलीचां दार खाडकन उघडलां  गेलां . रघू बामणाची 
बायको, भावजय व दोन तरुण मुली अिा चौघी समोर येऊन उभ्या राशहल्या. रघूची पत्नी हात जोडून 
म्हणाली, “बाबा, हा वाडा धुऊन घेऊन जा. परांतु... ह्ा दोन मुलींची लग्नां झालेली नाहीत. मी पदर 
पसरून भीक मागते. आमची अब्र.ू..” 
 

असां म्हणून त्या सवव शस्त्रया आपापल्या अांगावरचे दाशगने उतरून ठेव ू लागल्या. तो प्रकार पाहून 
िशकराला भडभडून आलां . तो म्हणाला, “आई. थाांबा! मी खशजना न्हेनार हाय. तुमास्नी ओरबाडाय मी 
आलो न्हाय. कारन, आब्र ूखाऊन उपािी मानसां जगत नसत्यात. जावा, आपल्या घरात बसा!” 
 



एवढ्यात खशजन्याच्या खोलीतून शपरा आला शन म्हणाला, 
 

“लोखांडी शतजोरी हाय. शकल्ली न्हाय –” शकल्ली नाही, असां ऐकताच िशकरानां रघूकडे पाशहलां  
आशण तो चटकन म्हणाला, 
 

“शकल्ली कोल्हापूरला असते –” 
 

“असां?” िशकरा म्हणाला, “मग असां करा. ती शतजोरी तिीच उचला शन शनघा!” 
 

“दाांडगां धूड हाय त्ये.” सावळा म्हणाला शन मग िशकरा शवचार करून म्हणाला, “मानसां घेऊन 
जावा शन गावचा वडार सुतकीसकड आना, चला!” 
 

सावळा, मुरा, बळी हे गावात गेले आशण वडार घेऊन आले. वडारानां आपल्या प्रचांड सुतकीचे घाव 
घालून शतजोरीचा बुकणा पाडला. पन्नास हजार रुपयाांचा ढीग लावला. 
 

रघू बामणाच्या वाड्यात, त्याच्यासमोर िशकरानां ती शतजोरी िोडली आशण वडाराची मजुरी 
चुकवनू, पन्नास हजार रुपये पोत्यात भरून बेडसगाव सोडलां . वारणेला नमस्कार करून ते सवव लोक एका 
माळाला लागले होते. पुष्ट्कळ चालून आल्यानांतर िशकरा थाांबला आशण त्यानां सवव रक्कम वाटून देण्याची 
सूचना केली. वाटण्या करण्यापूवी आपल्या गावच्या गोरगशरबाांना मदत म्हणून दोन भाग काढून, ते 
माांगवाड्यात व दुसऱ्या महारवाड्यात देण्याचां ठरवनू उरलेली रक्कम सारखी वाटून शदली. 
 

आशण मग आपापली रक्कम कमरेला लावनू ते सवव वाटेगावची वाट चालू लागले. गबऱ्या िशकराला 
घेऊन मोराप्रमाणां डुलत शनघाला होता आशण आता पुढां काय होणार, याचा शवचार करण्याऐवजी आता 
आपली पोरांबाळां  काही शदवस सुखात जगतील, याचाच ते शवचार करीत होते. 
 

परांतु त्याचवळेी रघू बामण आपल्या घोड्यावर बसून कोल्हापूरचा मागव कापीत शनघाला होता. 
खशजना लुटला, ही खबर सरकारात कधी एकदाची देतो, असां त्याला झालां  होतां. तो नाक िें दारून 
घोड्याला सारखी टाच मारीत होता. 
 
 

१३ 
 
“लौकरात लौकर िशकराला पकडला पाशहजे! नाही तर पन्नास हजाराांपैकी एक पैही हाती लागणार 
नाही!” बापू खोत बोलत होता, “एवढां मोठां लष्ट्कर आज पांधरा शदवस त्याला पकडू िकत नाही, याचा 
अथवच मला समजत नाही!” 
 

“त्याचा अथव सरळ आहे.” प्राांताशधकारी म्हणाला, “पळणाराची एक वाट आशण िोधणाराच्या 
हजार वाटा. त्याांचा थाांगच लागत नाही, त्यामुळां  आमच्या लोकाांची दौड व्यथव आहे. शिवाय एवढां मोठां 
धाडस हा माांग करील, यावर आमचा शवश्वासच बसत नाही –” 



 
“थाांबा, सरकार –” प्राांताला मध्येच अडवनू रावसाहेब पाटील म्हणाला, “िवेटी तुम्ही जे बोलला, 

त्येचा अथव आमाला कळत न्हाय!” 
 

“अथव सरळ आहे. ऐका –” प्राांत म्हणाला, “जर िशकराला दौलतच हवी होती, तर त्यानां तुमच्या 
घरावर दरोडा घातला असता. सवविस्क्तमान सते्तिी वैर बाांधण्याची त्याला गरजच काय होती? म्हणून 
असां वाटतां, की सरकारी खशजना लुटणारे लोक भयांकरच असले पाशहजेत. सुतकीनां शतजोरी िोडून 
सरकारी दौलत घेऊन जाणां ...” 
 

प्राांत बोलता बोलता थाांबला. त्याचा चेहरा लकशचत उग्र झाला आशण लचतेच्या छटाांनी तो झाकळून 
गेला. 
 

नेल्याच्या माळाला छावण्या पडल्या होत्या. सातारचे सवव वशरष्ठ अशधकारी येऊन दाखल झाले 
होते. गोऱ्या िौजेनां बांदुका भरल्या होत्या. नीर काढून गुन्हेगाराांना पकडून शचरडून टाकू, या शहरीरीनां सवव 
चक्रां  शिरत होती – चोराकडून चोर पकडण्याची नीती सरकारनां अवलां शबली होती आशण त्या कायात त्या 
खोऱ्यातील नामवांत गुन्हेगार जवळ केले होते. त्याांना हत्यारां, अन्न, मदत सवव काही पुरवलां  जात होतां. 
थोडक्यात इांग्रजाांनी आकािपाताळ एक करीत आणलां  होतां. 
 

आज छावणीत बापू खोत, रावसाहेब पाटील, कुमजकर कबीरा, धोंडी चौघुला, सातारकर गण्या 
माांग अिी कैक इरसाल माणसां बसली होती. सवव बडे अशधकारी तीक्ष्ण नजरेनां त्याांचे चेहरे शनरखीत होते. 
त्याांच्या बोलण्याचा भावाथव ताडून खऱ्याखोट्याचे धागे जुळशवण्याचा खटाटोप करीत होते. 
 

माळाला सववत्र िुभ्र छावण्या पसरल्या होत्या आशण त्या छावण्याांतून गोरे लोक हत्यारबांद वावरत 
होते. जण ूकाय कोणी तरी त्याांच्यािी युद्धच पुकारलां  होतां. 
 

उिीर शवचार करून बापू खोत पुन्हा म्हणाला, “सरकारनां हे लक्षात घ्यावां, की िशकरा गावच्या 
पाटलाला मारून िरारी झाला आहे. पाशहजे तर शवचारा ह्ा रावसाहेबाला–ह्ाचे दात पाडले त्यानां!” 
 

साहेब का हे? – अिा भावाथानां सववच लोक रावसाहेब पाटलाकडे पाहू लागले. 
 

मध्यभागी सवांपेक्षा वशरष्ठ अशधकारी बसला होता. तो इांग्रज होता. त्याला मराठी समजत नव्हतां, 
म्हणून त्याच्या कानाजवळ एक दुभाषा ताठ उभा होता. महववाचा िब्द लकवा प्राांताच्या चेहऱ्यावर 
उमटणारा भाव ताडूनच तो इांग्रज दुभाषाला खूण करीत होता आशण चटकन तो दुभाषा नम्रपणे वाकून 
मराठीचा इांग्रजी तजुवमा करून साांगत होता. त्याला सवव लोक जॉन मायकेल म्हणत. तोच आता खशजना 
लुटणाऱ्याांचा शनःपात करण्यासाठी आला होता. रावसाहेब पाटलाकडे सवांनी टवकारून पाहताच 
जॉनसाहेबानां दुभाषाला शवचारलां , 
 

“हा कोण?” 
 



“हा एका खेड्याचा पोलीस पाटील आहे. याच्याच गावच्या एका िशकरा नावाच्या माांगानां खशजना 
लुटला असावा, असा याचा दावा आहे.” 
 

हे ऐकून साहेबाचा चेहरा लालेलाल झाला. शनळी बबुुळां  गरगरा शिरली आशण तो पुढां रेलून 
म्हणाला, 
 

“हा िशकरा कसला आहे?” 
 

साहेबाच्या या सवालानां सववच गभवगशळत झाले. कोण उत्तर देतो, याची सववच वाट पाहू लागले. 
आशण मगरूर खोत आपला तुटका हात पुढां करून म्हणाला, 
 

“माय-बाप! िशकरा भारी जबरा माणूस आहे. तो लसहासारखा शदसतो, पण बळ हत्तीचां पाळतो 
आशण त्याच्या हातात तलवार तर शवजेप्रमाणां खेळते.” 
 

“हो, हो.” रावसाहेब पाटील मध्ये म्हणाला, “मामाचा हात त्यानांच तोडलाय –” 
 

हे ऐकून साहेब गांभीर झाला. लचतेचा भाव त्याच्या चेहऱ्यावर दाटला. तो पुटपुटला, 
 

“कुठां आहे तो आता?” 
 

“िरारी–” सवांनी एकदम उत्तर शदलां  आशण साहेब अशधकच गांभीर झाला. तसा कबीरा 
चेकाळला. त्यानां खोताला खूण केली आशण खोत हळूच म्हणाला, “ह्ा िशकराला शवष्ट्णुपांत कुलकण्यांची 
मदत आहे. नव्हे, तो बामन त्याचा कणाच आहे. खशजना िशकरानांच लुटला आहे. जर हे खोटां ठरलां , तर 
जीभ कापून देईन! –” 
 

“मग पकडा त्याला!” साहेब भडकून उठला आशण सवांवर नजर शिरवीत म्हणाला, “िशकराला 
पकडण्यासाठी जे करावां लागेल, ते करा –” 
 

छावणीत वातावरण एकदम तांग झालां . अशधकाऱ्याांनी कमरेचे पटे्ट नीट केलां . हत्यारां चाचपली 
आशण एकाग्र दृष्टीनां ते पुढील हुकूम ऐकू लागले. साहेब टेबलावर बोटानां रेषा ओढीत म्हणाला, 
 

“खास लष्ट्कर कामाला लावनू त्याला वढेा घाला. त्याचबरोबर तो सत्त ू आहे, त्यावर सारखां 
दडपण लावनू धरा! काही लोकाांनी त्याची ससेहोलपट चालू ठेवा. चला.” 
 

आशण मग दुप्पट धावपळ सुरू झाली. सवव िक्ती िशकरावर रोखली गेली. सवव शवचार िशकराला 
िोधू लागले. हजारो डोळे, हजारो हत्यारां िशकराच्या मागावर शनघाली. िकेडो घोडी दौडू लागली. 
सवांच्या शजभेवर ‘िशकरा’ हेच िब्द खेळू लागले. आशण – 
 
 



सूयव हळूहळू वर आला. शकरणां माांगवाड्यात उतरू लागली. अांधाराचा शवरशवरीत थर दूर होऊ 
लागला. माांगाांची माणसां जागी होऊन पाहू लागली आशण एकदम भयभीत झाली. पोरां गाांगरली. शस्त्रया मुलां  
पोटािी धरून पळू लागल्या; पण – 
 

पण रात्री अांधारातच इांग्रज सैशनकाांनी माांगवाड्याला वढेा शदला होता. सवव वाटा रोखल्या होत्या. 
हत्याराांनी मरणाचा हात धरला होता. जागोजाग गोरे शिपाई शिकाऱ्याांप्रमाणां सज्ज झाले होते. 
माांगवाड्यातील लोकाांचा गोंधळ पाहून एका अशधकाऱ्यानां हुकूम सोडला, 
 

“– कोणीही पळायचां नाही. जो पळेल, तो मरेल! आपापल्या घरात बसून राहा!” 
 

ह्ा हुकुमानां वातावरण थरारलां . माांग आपआपल्या खोपटापढेु दीनवाणे होऊन बसले आशण आता 
पुढां काय होणार, याची वाट पाहू लागले. तोच रावसाहेब पाटील ओरडला, 
 

“कोणी घरात जायचां नाही!” असां म्हणून तो अशधकाऱ्याकडे वळून म्हणाला, “साहेब, ह्ाांचा 
दारकोंड केला पाशहजे!” 
 

“दारकोंड?” माांगाची खोपटां न्याहाळीत तो साहेब म्हणाला, “अरे, पण ह्ाांच्या घराांना दारांच 
नाहीत; मग ह्ाांचा दारकोंड करण्याचा प्रश्नच कसा येतो? माझ्या हे लक्षातच येत नाही. म्हणे, दारकोंड 
करा! दारां नसल्यावर दारकोंड!” असां म्हणून तो साहेब पोट धरून हसू लागला. 
 

“हासताय काय?” पाटील शचडला. 
 

“मग काय रडू?” तो अशधकारी शबथरला. 
 

“मी दारकोंड करून दावतो!” पाटील म्हणाला. 
 

“मग करा ना!” असां म्हणून तो अशधकारी डोळे वटारून पाहू लागला आशण पाटील पुढां होऊन 
म्हणाला, “ह्ा शनवडुांगाच्या डाांबाांनी आनी बाभळीच्या-नाांग्याांनी साऱ्या खोपींची दारां कुडून टाका!” 
 

“हाां–हे पटलां .” साहेबानां मान डोलावली. 
 

थोड्याच वळेात काटेरी कुां पण घेऊन, सवव घराांची दारां बांद करून, माांगाांचा दारकोंड पूणव करण्यात 
आला. सवव माणसां आपापल्या दारात शनवाशसत होऊन बसली आशण त्याांच्यावर लष्ट्करानां कडक पहारा 
सुरू केला. 
 

माांगाांचा आशण महाराांचा दारकोंड झाला होता. त्या सवव लोकाांना जनावराांप्रमाणां वागवण्यात येत 
होतां. ती माणसां शवचार करीत होती, की हा अन्याय आम्हाांवर का? िशकराला पकडण्यासाठी आम्हाांला 
याांनी अडकवलां  आहे याचा अथव काय? बरोबर आहे. िशकरा आमचा आहे, म्हणून आम्हाांलाच याांनी शचरडून 
टाकायचा बेत केला आहे; पण आमचा दारकोंड करून का याांना तो िशकरा सापडणार आहे? 



 
– आशण त्याच वळेी शनवडक सैशनक आशण बशलष्ठ घोडे घेऊन बाबरखान िशकराच्या मागे धावत 

होता आशण िौज पाठीवर घेऊन िशकरा सह्ाद्रीतून दौडत होता. साधू, बळी, मुरा, सावळा, तायनू महार, 
शनळू शन लचचणीकर शपरा, शभवा असे शनवडक साथीदार घेऊन तो झुकाांड्या देत होता. गबऱ्याला जण ूती 
धावपळ कळून चुकली होती. त्याचा तर पायच जशमनीवर ठरत नव्हता. कीरव झाडीतून, उभ्या कड्यावरून, 
सपाट प्रदेिातून तो िशकराला घेऊन वाऱ्याप्रमाणां धावत होता. त्याच्या पाठीवर पळून पळून कैि सरकारी 
घोडी कोकदम्याला आली होती. कैकाांनी आपली घोडी बदलून घेतली होती. कैि सैशनक बदलून गेले 
होते. 
 

कारण िशकराला कैद करणां सोपां नव्हतां. शपच्छा करणां आशण कैद करणां यातील भेद सैशनकाांना 
उमगला होता. जर का हा िशकरा अचानक उलटला, तर सारांच मुसळ केरात जायचां, ही भीती सवांनाच 
वाटत होती, म्हणून ते शपच्छा करणारेही जीव राखूनच पाठलाग करीत होते. 
 

– आशण िशकरा आपली नेक माणसां घेऊन शन हत्यारां नीट धरूनच पळ काढीत होता. पळ 
काढताना उलटण्याचीही तयारी त्यानां केली होती. मध्येच उलटून ित्रूला चेचून काढायचां, असा शवचार 
त्यानां केला होता. 
 

तब्बल आठ शदवस धावपळ करून िवेटी िशकरा एका डोंगरावर जाउन पोहोचला होता. 
मागावरच्या लोकाांना घोटाळयात घालूनच ते उांच शिखर त्यानां गाठलां  होतां. आज तो दमगीर होऊन एका 
झाडाखाली बसून शवचार करीत होता. आता लौकरच लौकर उलटून मागची माणसां कापून काढलीच 
पाशहजेत, तरच उसासा घेता येईल. 
 

– आशण बाकीचे जोडीदार पुढां शनघण्याची तयारी करीत होते. सवांनी जेवणां आटोपली. पुन्हा 
खोगीर घातलां , तेव्हा िशकरा म्हणाला, 
 

“आता शकती पळायचां? आपले सारे लोक कुठां हायती, त्याचा पत्ता न्हाय. मनगटानां मजबूत 
असलेला मानसाांची मला आज गरज व्हती; पन तीच न्हायती!” 
 

“कय इचार हाय?” सावळानां शवचारलां . 
 

“काय न्हाय–” िशकरा म्हणाला, “शपच्छा करनारास्नी हात दावनू मगच पुढां जावां, असां वाटतांय–
” 
 

“मग ठरवा तर –” मुरा म्हणाला. 
 

“ठरवायचां एवढांच.” िशकरा म्हणाला, “आता सरकारच्या हालचालींची खबर लागेल. जर 
सरकार थांड असेल, तर आपुन आपली मानसां जमवनू कुटां तरी उलटून ह्ा मागां लागलेल्या भतुाांचा 
शनकाल लावायचा!” 
 



सूयव मावळेपयंत िशकरा त्या डोंगरावर थाांबला होता, कारण आजच घमाांडी येणार होता शन 
घराकडची खबर आणणार होता. िशकराचां सारां लक्ष घराकडां लागलां  होतां. रकमा वाटून घेऊन बरोबरची 
सवव माणसां आपापल्या गावी गेली होती. त्याांचां काय झालां  असेल? का कोणाला अटक झाली आहे? जर 
एखादा आपल्याांतील माणूस पकडला गेला, तर? आशण त्याच्याकडे मुदे्दमाल सापडला, तर इांग्रज चैन पडू 
देणार नाही आशण स्वतःही चैन घेणार नाही. आता हा जो पाठीवर बाबरखान पडला आहे, तो 
खशजन्यासाठीच; परांतु जर भरीला भर पडून एखादा आमचाच माणूस पकडला गेला शन त्यानां गुन्हा कबलू 
केला, तर? ... अिा अनेक शवचाराांनी िशकरा आज लचतातुर झाला होता. तो शनवाणीचा शवचार करीत 
होता. पाठीवर असलेल्या बाबरखानावर उलटून त्याचा शनःपात करायचा, हे ऐकून सववच गांभीर झाले. 
सावळा म्हणाला, 
 

“वाईच दमानां घ्या. पार शजवावरच आलां , तर मग जीव देऊ, न्हाय तर जीव घेऊ. आता भाकरी 
खाऊ या –” 
 

शतन्हीसाांज झाली होती. भाकरी खाऊन िशकरा एका जाळीत पडला होता. घमाांडी येणार म्हणून 
तो त्याची वाट पाहत होता. सावल्या लाांबत होत्या. सूयाच्या अस्स्तत्वाला ओहोटी लागली होती, अांधाराचा 
काळा पडदा जगावर पसरला जात होता. शकरणाांतली प्रखरता िीतल होऊन ती उगीचच धडपड करीत 
होती. रानटी वारा गवतात शिरून त्याला पाडीत होता. उांच झाडां वाऱ्यानां कापरां भरल्याप्रमाणां कापत होती. 
पाखरां आपापल्या घरट्यापुढां येऊन बसली होती. त्याांनी शकलशकलाट आरांभला होता. आपली तीक्ष्ण नखां 
मुठीत घेऊन रानमाांजरां त्या पाखराांवर टपली होती. 
 

खाली तळवटाचा सुपीक प्रदेि अस्पष्ट शदसत होता. शहरव े मळे काळया शठपक्याांचा आकार घेत 
होते. गावां घराांचा ढीग भासत होती आशण त्याांच्यावर धुराचे ढग तरळत होते. 
 

नकळत आज उद्यात एकरूप झाला आशण साांज रात्रीच्या अांकावर शनद्रावि झाली. चराचर लुप्त 
झालां . दृष्टीतील अपार लाांबी मयाशदत झाली. सववत्र शबकट काळोख दाटला. 
 

िशकरा, मुरा, शपरा, सावळा, बळी, साधू एका जाळीत येऊन सावध बसले. घमाांडी येणार होता. 
त्यानां लौकर यावां, असां त्याांना वाटत होतां. त्याचबरोबर पाठलाग करणाऱ्याांचा अांदाज नव्हता. कदाशचत 
तेही डोंगर चढण्याचा सांभव होता. त्यात तो कडव्या नागासारखा बाबरखान िौजदार कुठां शन केव्हा वार 
करील, याचा नेम नव्हता. 
 

एकाएकी तळवटाला गडबड झाली आशण िशकरा चटकन उठला. कानोसा घेऊ लागला. तोच 
तायनू म्हणाला, “धनगराचां मेंढरू लाांडग्यानां पळवलां  असांल.” आशण थोड्या वळेानां एक माणसू त्याांच्याच 
रोखानां येताना शदसला. सावळा पुढां होऊन ओरडला, “कोन हाय त्ये” 
 

“मी हाय घमाांडी –” 
 



घमाांडी आल्याचां कळताच त्याांचा आनांद गगनात मावनेासा झाला. त्या सवांनी एकदम घमाांडीला 
शमठ्या मारल्या. मग ते सवव एका खडकावर बसले आशण िशकरा म्हणाला, “खाली गडबड कसली 
झाली?” 
 

“बाबरखान परतला.” 
 

हे ऐकून सवांनी सुटकेचा शनःश्वास टाकला. त्याांच्या उरावरचां ओझांच जण ूदूर झालां  आशण मोकळी 
झालेली मनां क्षणात उल्हशसत होऊन हासू लागली; परांतु िशकरा गांभीर होऊन म्हणाला, 
 

“ह्ो बाबरखान परतला का?” 
 

“का म्हांजी?” सावळा म्हणाला, “साप मानसाला शभतो शन मानूस सापाला टराकतां, तसांच हाय 
ह्!े” 
 

मग ते सवव घमाांडीभोवती बसून ऐकू लागले आशण आणलेल्या खबरा तो साांग ू लागला. घमाांडी 
म्हणाला, 
 

“बाबरखान, बापू खोत, चौगुला, कबीरा आशण सरकार ह्ाांनी रान चाळून काढलांय. आज सकाळी 
आपली सारी मानसां पकडून नेल्याला न्हेली. पांतास्नी बी छावनीचां बोलावनां आलां  व्हतां, त्ये जानार व्हतां –” 
 

“कुनाकुणाला अटक झाली?” िशकरानां चटकन शवचारलां  आशण घमाांडी म्हणाला, 
 

“एकून एक मानूस न्हेलां य. दौलूआबा, राधाआई, म्हातारी आई शन सरूकाकू – म्हांजी माांगवाड्यात 
औसदाला मानूस शठवलां  न्हाय!” 
 

“म्हांजी? सारी मानसां न्हेली?” बळीनां आियानां शवचारले. 
 

“एक मानूस न्हाय माांगवाड्यात.” घमाांडी म्हणाला, “आनी दारकोंड केलाया. समद्या दारास्नी 
बाभळीच्या काट्या लावनू दारां कुडल्याती. ढोरां-गुरां उपािी मरत्याती –” 
 

“मग घात झाला –” मुरा तरमळला. 
 

“घात?” घमाांडी रडकुां डीली येऊन म्हणाला, “सरकारी शिपाई मुांगीवानी पसरलाय. शदसलां , 
त्येला अटक करत्यात. जो त्यो म्हनतो, िशकरानांच खशजना लुटला –” 
 

हे ऐकून ते सवव गांभीर झाले. िशकरा उदास झाला. तो शखन्न होऊन म्हणाला, 
 

“– घरटांच मोडलां  माझां शन इचवाच्या पेवात पडलोय. आता पुढां काय?” 
 



एकाएकी त्या जाळीत वातावरण तापलां . िशकराच्या डोळयाांपढुां अटक करून नेलेली राधा, 
दौलती, राही, सरू याांच्या मूती उभ्या राशहल्या. म्हातारीकोतारी, बायकापोरां काय करीत असतील? 
 

िशकराला सरकारच्या या करणीची चीड आली. तो उशद्वग्न होऊन म्हणाला, 
 

“आता आपनु काई तरी केलांच पायजी! –” 
 

“काय करायचां?” मुरा उद्गारला आशण िशकरा मुराला म्हणाला, 
 

“अन्ना, आताच्या आता तुम्ही कुमजांला जायचां आनी सत्तलूा गाठून त्येला ह् े सारां साांगायचां. 
नेल्याची ही छावनी मारूनच काढली पायजी –” 
 

“बरां, आनी काय करू?” मुरानां शवचारलां . 
 

– आशण िशकरा म्हणाला, 
 

“कां च्या शदसी शन कां च्या येळेला सत्त ूछावनीवर येनार, त्ये पक्कां  करा. म्हांजी आपनु बी त्या येळांला 
आपली मानसां जमवनू छावनीला शभडायचां शन काढायची छावनीच मारून. आता दुसरा इलाजच न्हाय. 
मरान हे येणारच हाय. एवढांच की त्ये आलां च, तर वाईच लौकर तरी यील!” 
 

“पर म्या परत कुठां यीयाचां?” मुरानां शवचारलां  आशण िशकरा म्हणाला, 
 

“आता रातोरात दौड मारा. सत्तलूा भेटून समदां ठरवनू उद्या रातचां सातदऱ्यात या. तवर मी इकडां 
समदी तयारी करून वाट बघतो.” असां म्हणून त्यानां आकािात नजर झुगारली. 
 

शनरभ्र आकािात चाांदण्या लुकलुकत होत्या. चाांदण्याांचा रुपेरी रस त्या शविाल वनराजीवर 
ओसांडत होता. ती कीरव झाडी िाांत भासत होती आशण तो महाराष्ट्राचा - बांडखोर महाराष्ट्राचा - आत्मा 
सह्ाद्री अचल बसला होता. आज युगानुयुगां त्यानां कैक बांडखोराांना त्या एका जागी बसून - अचल बसूनच 
- अमोल साहाय्य केलां  होतां. तो देिभक्ताांचा अग्रणी, तो मराठी िाशहराांचा स्िूर्षतदाता आज जण ूिशकराचा 
िब्द न् िब्द ऐकत होता आशण गालात हसत होता. त्यानांच कैक देिभक्ताांना आपल्या कुिीत जागा शदली 
होती आशण कैक बलाढ्य पुांडाांना, आक्रमकाांना गारद केलां  होतां. तो महाराष्ट्राचां कुलदैवत सह्शगरी आज 
भलताच िाांत शन गांभीर भासत होता. 
 

कुमजेला जाऊन, सत्तचू्या मदतीनां छावणीवर हल्ला करण्याचा बेत नक्की करून, िशकरा उठला. 
मुरानां िशकराच्या गळयाला शमठी मारली. दोघे कडकडून भेटले आशण लगेच मुरा घोड्यावर बसला. 
 

“मारा दौड–” िशकरा म्हणाला, “वकूत कवा तरी येतो शन आला तर त्यो ऱ्हात न्हाय. 
छावनीवरचा हल्ला लाांबनीवर टाकू नगा! मी बी बसत न्हाय. जर त्यो बाबरखान पाठीवर पडला, तर उद्याच 
मी उलटून त्याला मारून काढतो. जावा आता. उद्या लाांब न्हाय! जपून...” 



 
भरवकन मुरानां लगाम ओढला. त्याचां घोडां जाळीआड झालां  शन उसळून दौडू लागलां . त्याच्या 

टापाांनी जांगल जाांग झालां . जण ूत्या सह्ाद्रीचां शविाल हृदयच धडधडत होतां. िशकरा कान लावनू उिीर 
ऐकत उभा राशहला. हळूहळू मुरा अांधारात दूर गेला आशण – 
 

– आशण िशकरा झेप घेऊन गबऱ्यावर बसला आशण गबऱ्या चालू लागला. आपण कुठां शनघालो 
आहोत, याचा कुणालाच पत्ता नव्हता. 
 

अधा डोंगर उतरल्यावर खांडू रामोिी म्हणाला, 
 

“कुठां जायचां आपुन?” 
 

“नाईक, कुठां जायचां, हे परत मला इचारू नगा!” िशकरा लकशचत शचडक्या स्वरात म्हणाला, 
“आता मी वाऱ्यावर पाचोळा –” 
 

“असां म्हनू नगा.” रामोिी आवाज चढवनू म्हणाला, “हातात शिर घेऊन शिरनारानां पाचोळा 
होऊन चालत न्हाय –” 
 

“खरां हाय, नाईक?” – गबऱ्यावरून उतरून िशखरा खांडूच्या खाांद्यावर हात टाकून म्हणाला, 
“मी हादरलो –” 
 

“हादरू नगा.” खांडू म्हणाला, “टाचा रुतवनू लढत लढत टाचांवर मरू या!” 
 

“िाबास!” िशकरा म्हणाला, “मरू या! नेल्याच्या माळाला आमची अब्र,ू आमची अवलाद शन 
आमची आई कृस्ना दावनीला बाांधनाराची छावनी कापून काढीत मरू या! आपुन मरू, पन ह्ो मुलूख 
मरनार न्हाय. ह्ो डोंगर मरनार न्हाय. ही झाडां... ही माती... ह्ास्नी मरान न्हाय!” 
 

बोलत बोलत ते डोंगर उतरले. 
 
 

१४ 
 
सूयव मावळत होता. गांभीर चेहरा करून शवष्ट्णुपांत छावणीबाहेर पडले आशण आपल्या घोड्याकडे शनघाले. 
एका झाडाखाली भरैू रामोिी घोडा धरून त्याांची वाट पाहत होता. चालता चालता पांताांनी वळून पाशहलां  
आशण दौलतीनां हाक मारली, 
 

“गावकर, मी दौलती हातां हाय –” 
 



पांत नकळत वळून दौलतीकडे गेले आशण त्याच्यापुढां शनिल उभे राशहले. हजारो लोकाांच्या 
दावणीत दौलतीला बाांधलेला होता. राधाबाई, म्हातारी राहीबाई, तरुण सरू आशण आपल्या गावची ती 
माांगां पाहून पांताांना भडभडून आलां . ते घोगऱ्या आवाजात म्हणाले, “आशलया भोगासी सादर असावां. मी 
साहेबािी बोलून पाशहलां ; परांतु िशकरा हजर होईपयंत तुम्हाला त्याांनी ओलीस ठेवलां  आहे, सोडणार नाही, 
असां म्हणतात. दौलती, धन्य तुझी! शकती घाव घेत राहणार तू? खरांच, तू वज्रदेही आहेस!” 
 

“आबा!” दौलती कापऱ्या स्वरात म्हणाला, “ही माझी नातसून कैदी हाय शन शतच्या पोटात बाळ 
हाय. त्ये बी कैदी हाय. ही सारी म्हातारी, पोरां, साऱ्यास्नी हे शदस यावां, असां काय पाप केलां य?...” 
 

“आता रडू नका,” पांत म्हणाले, “िशकराची भेट घेऊन त्याला साांगतो –” 
 

“नगा, नगा!” राधा केशवलवाणा चेहरा करून म्हणाली, “आमी अस्सां मरू, पन त्येला म्हनावां, तू 
हजर होऊ नकां .” 
 

“हो, हो–नकां .” दौलती म्हणाला, “आमचां काय उरलां य? पन बाबनूां हजर व्हायला नकां . आमची 
काळजी करू नकां , म्हनावां.” 
 

दौलती, राधा बोलत होती. राही खाली मान घालून रडत होती. सरूचे डोळे रडून सुजले होते. तो 
प्रसांग शतला नवाच होता. पांत शनघाले, तेव्हा सरूनां त्याांच्या पायाांपढुां बांशदस्त हात टेकून नमस्कार केला 
आशण पांताांनी उपरण्यानां डोळे पुसले. 
 

“– जावा, शदस बुडांल–” दौलती शमश्या सरळ करीत खणखणीत आवाजात म्हणाला. 
 

पांत घरी आले, परांतु आज त्याांना किातच बरां वाटत नव्हतां. ते आज जेवलेही नाहीत. नेल्याच्या 
माळाची ती माणसाांची स्स्थती, ते हाल, तो अन्याय, यानां त्याांचां मनच शवटलां  होतां. या राज्यात हा एवढा 
भयांकर अत्याचार व्हावा, हे त्याांना मान्य नव्हतां. आपण प्रत्यक्ष यमपुरीच पाहून आलो आहोत, असां त्याांना 
वाटत होतां. 
 

लगीला लटकणारा कां दील िाांत जळत होता. सोप्यात पांत एकटेच बसले होते. सववत्र सामसूम 
होती. शनम्मी रात्र होत आली होती. पांत उदास झाले होते. त्याांच्या पल्लेदार करड्या शमश्या लपजारल्या 
होत्या. हे उघडेच बसले होते. आज आपणास झोप येणार नाही, याची त्याांना कल्पना आली होती. 
आपल्याला िशकरा कसा भेटणार, हा प्रश्न त्याांच्या मनात डाचत होता. 
 

इतक्यात अांगणात पावलां  वाजली. पांत चमकून पाहू लागले आशण बापू खोत व त्याचा जावई 
रावसाहेब पाटील सोप्यात आले. त्याांना पाहून पांताांना आियव वाटलां . त्याांनी शवचारलां , “असे अपरात्री 
इकडां कुठां?” 
 

“तुमच्याकडेच.” खोत म्हणाला, “माांग लोकाांस्नी सोडावां, म्हणून तुम्ही रदबदली करायला गेला 
होता, असां मला समजलां  –” 



 
“खोटां! –” पांत म्हणाले, “सरकारनां मला गावकामगार म्हणून बोलावणां केलां  होतां. त्याचप्रमाणां 

मी गेलो होतो –” 
 

“असां असां! –” खोत म्हणाला, “ठीक, आता पुढेमागे तिी रदबदली करू नका. कारण त्यास्नी 
मदत करू नका, एवढांच आमचां साांगणां –” 
 

“मी कुणाचां साांगणां ऐकत नाही!” पांत एकदम शचडून गरजले. “मला शवनांती करा. साांगणां साांगणारे 
तुम्ही कोण? आशण कुणासाठी मी रदबदली करावी की न करावी, हा माझा प्रश्न आहे!” 
 

“पांत, ऐका –” रावसाहेब पाटील गुरकला, “असां तरकटू नगा. ही गावपाांढर माझी हाय. ह्ा 
पाांढरीत नाांदायचां असेल, तर सरळ नाांदा! न्हाय तर –” 
 

“नाही तर काय करणार?” पांत मध्येच ओरडले आशण पाटील म्हणाला, 
 

“आमीच तुमास्नी सरळ करू –” 
 

“असां?” पांत िाांत होऊन म्हणाले, “तर मग आता ज्योत्यावरून प्रथम खाली व्हा! चला!” 
 

“आवां, पर ऐका –” खोत म्हणाला आशण पांत पुन्हा ओरडले, 
 

“प्रथम येथून चालते व्हा!” 
 

बापू खोत शन पाटील शनघून गेले आशण पांताांचां मन पुन्हा पेटलां . तो प्रकार त्याांच्या आयुष्ट्यात नवाच 
होता. आता आपलां ही जीशवत सुरशक्षत नाही, याची त्याांना कल्पना आली. आशण ते शखन्न होऊन पुटपटुले, 
 

“माणसानां इतकां  दुष्ट आशण इतकां  मूखव नसावां!” 
 

बाहेर रात्र शनम्मी होत आली होती. कां टाळा आला, म्हणून अांग टाकण्याचा शवचार करून पांत 
उठले, तोच िशकरा सोप्यात आला. पाहताच त्याांचा कां टाळा नाहीसा झाला. दाट भवुया चढवीत आियानां 
ते म्हणाले, 
 

“िशकरा, इकडां कुणीकडां? आशण एकटाच?” 
 

“त्ये का? –” िशकरा म्हणाला, “आपली सारी िौज घेऊन आलोय!” 
 

“असां?” पांत बाहेर पाहत उद्गारले, खांडू, साधू, शपरा, घमाांडी उभे होते. बाकीची सवव माणसां 
िशकरानां गावांदरीला शनरशनराळया जागी टोळया करून बसशवली होती आशण शनवडक माणसां घेऊनच तो 



गावात आला होता. अांगणातील पाच-सहा गडी पाहून पांत म्हणाले, “िशकरा, तुझे वैरी जागोजागी टपून 
आहेत. तू असा एकट्यानां वावरणां धोक्याचां आहे!” 
 

“खरांच पन्नास गडी सांगां घेऊन आलोय!” िशकरा म्हणाला, “मला िवेटचा आिीवाद द्या –” 
 

“थाांब–” पांत डोकीवर मांशदल ठेवनू म्हणाले, “चल, दूर रानात जाऊ. जरा बोलायचां आहे. मी 
आजच छावणीकडून आलो. ते सारां साांगतो तुला–” असां म्हणून ते अांगण उतरून चालू लागले आशण 
िशकरा त्याांच्यामागे शनघाला. उिीर चालून गावाबाहेर आल्यानांतर पांत एका आांब्याखाली बसले. ऐसपैस 
बसून लचतायुक्त स्वरात ते बोलू लागले आशण िशकरा पुढां बसून ऐकू लागला. पांत म्हणाले, 
 

“सरकारी शवचार शनवाणीचा झाला आहे. ते तुला कैद करूनच दम घेणार, असां वाटू लागलां  आहे. 
तू हाती यावास, म्हणून त्याांनी आकािपाताळ एक केलां  आहे. हजारो शनरपराध लोकाांना पकडून माळाला 
डाांबून टाकलां  आहे. माणसां टाचा घासून मरणाची वाट पाहत आहेत. माझ्या अांगावर काटा उभा राशहला तो 
सवव प्रकार पाहून–” 
 

“मला ह्चे कळेना–” िशकरा म्हणाला, “मला कैद करन्यासाठी सारा मुलूख धारांवर का 
धरलाय?” 
 

“मी छावणीत हा प्रश्न शवचारला.” पांत गांभीरपणे म्हणाले, “तेव्हा जॉनसाहेबानां उत्तर शदलां , की 
नाक दाबल्यावर तोंड उघडतां! यावर मी सवाल केला, की दुःख शतथां डाग द्या–” 
 

“मांग काय म्हनाला त्यो?” बळीनां चटकन शवचारलां  आशण पांत उत्तरले, 
 

“ते म्हणतात, शदव्य औषधीनां बऱ्या न होणाऱ्या रोगावर िस्त्रशक्रयाच करणां प्राप्त आहे. म्हणून त्याांनी 
तुझी सवव माणसां पकडून आता ओलीस ठेवली आहेत. जोपयंत तू हाती येत नाहीस, तोपयंत कैद झालेला 
एकही माणसू मुक्त होणार नाही, ही दगडावरची रेघ आहे!” 
 

“छावनीत आमचां कोन शदसलां  का तुमाला?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“सववच शदसले शन भेटले.” पांत उत्तरले. 
 

“आई?” 
 

“हो.” 
 

“आबा?” 
 

“तोही.” 
 



“नारू म्हातारा?” 
 

“सववच भेटले.” पांत वैतागनू म्हणाले, “त्या प्रसांगाची आठवण नको! माणसाांना इतकां  कू्ररपणे 
वागवल्याचां दुसरां उदाहरण नाही! तरणी, म्हातारी, पोरां सवांना ओळीनां एकाच दावणीत गुराांप्रमाणां डाांबलां  
आहे. ती छावणी नव्हे – िशकरा, यमपुरी उतरली आहे त्या माळाला! येताना मी दौलती, राधा याांना भेटून 
बोलून आलो. सूनबाईच्या हाताच्या दोऱ्या पाहून काळजाला आग लागली! 
 

पांत एकदम थाांबले. पुढचे िब्द जण ूत्याांना आठवत नव्हते. उिीर कोणीच बोललां  नाही. सवांच्या 
चक्षूांपुढां छावणी उभी राशहली. 
 

“आई काय म्हनली?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“त्या सवांचां मत आहे, की तू सापडू नयेस!” पांत म्हणाले, “त्या सवांनी आता दुःखाला पाठ शदली 
आहे ... पण ...” 
 

“पन काय?” 
 

“पण–” पांत म्हणाले, “तू हजर व्हावांस, असा साहेबाांचा आग्रह आहे शन तू हजर होईपयंत ती 
माणसां जगण्याची आिाच नाही!” 
 

“मग मी काय करू?” 
 

“तुम्ही हजर व्हावां.” 
 

“मी हजर व्हायचां?” 
 

“एकट्यानां नव्हे–” 
 

“मग कुनी कुनी?” 
 

“िशकरा, शपरा, मुरा, बळी, तायनू, सावळा, हरी, खांडू, शभवा–” पांत म्हणाले, “आशण दहावा 
घोंचीकर बळी सकाळीच कैद झाला.” 
 

“कैद झाला?” सववच चमकून उद्गारले आशण पांत म्हणाले, 
 

“म्हणजे त्याला कैद केला. त्यानां कऱ्हाडच्या कृष्ट्णा पलुावर लष्ट्करािी गदी केली; परांतु कैद 
झाल्यानांतर शिपायाांनी व खोतानां त्याची दाढी उपटून काढली. तो मला शदसला, तेव्हा प्रथम मी त्याला 
ओळखलां च नाही. तो जखमीही झाला–” 
 



“मग घात झाला!” िशकरा म्हणाला, “आता जगन्यात राम उरला न्हाय. आता मरन्यात जन्माचां 
साथवक व्हनार हाय! बळी ...” असां म्हणून िशकरानां नेल्याच्या रोखानां वळून पाशहलां  आशण चटकन उठून 
तो पुन्हा म्हणाला, “आबा, मी उद्याच ती छावनी गारद करनार!” 
 

“छावणी मारून काढणां कुवतीबाहेरचां आहे.” पांत म्हणाले, “लष्ट्करािी तुम्ही किी झुांज देणार? 
शतथां बखतबांद लोकाांची िौज आहे–” 
 

“असेल!” िशकरा मध्येच म्हणाला, “मी कत्तल करीत करीत कटून जाईन! हजर होऊन 
वैऱ्याहाती मान देन्यापरास मरनालाच जीव देऊन मोकळा व्हयीन–” 
 

“परांतु पुढां काय?” पांत म्हणाले, “आठ लोकाांची गदवन जाणां शन आठिाांनी कत्तल करून घेणां, 
यातून कोणतां ठीक शदसेल, ते कर; परांतु लौकर कर आशण त्या गोरगशरबाांचे प्राण वाचव! तो खोत, तो 
कबीरा, हा पाटील हे इरेलाच पडले आहेत. माझांही जीशवत धोक्यात आहे, िशकरा! आत्ताच मला खोत 
धमकी देऊन गेला! –” 
 

“मी वाईच इचार करतू.” िशकरा म्हणाला, “साऱ्यास्नी इचारून, काय करायचां, त्ये नक्की करून 
मग मी तुमाला भेटतो.” 
 

“ठीक. तसां कर!” पांत म्हणाले आशण उठले व घराकडे शनघाले. िशकरा रानात चालू लागला. 
पाांगून ठेवलेली माणसां जमवनू, त्या सवांचा शवचार घेऊनच काय ते शनशित करायचां, असा बेत करून तो 
शनघाला. 
 

चाांदणां दुधासारखां वषवत होतां. सृष्टी रुपेरी प्रकािानां न्हाऊन शनघाली होती. वातावरण धुांद झालां  
होतां. शवशहरीवरच्या कण्हेरीची िुलां  आपला सुगांध पसरवीत होती आशण त्या मळयाला लागून असलेल्या 
मसणवटीत घाणेरीला बहर आला होता. 
 

मसणवटी शन मळा याांमध्ये सावळा व शभवा आपली दहा माणसां घेऊन बसले होते. बाकीची माणसां 
घोंगड्याांच्या खालवरी घालून पडली होती. सावळा आशण शभवा याांनी गाांजा ओढल्यामुळे ते तरव झाले होते. 
जे सुचेल ते बोलत होते. वाऱ्यानां गाांज्याची तार चढतच होती. शभवा चेकाळून गेला होता. तो हळूच 
म्हणाला, 
 

“पाव्हनां, आता असां करू या–” 
 

“कसां करू या?” सावळया हुांकारला आशण शभवा म्हणाला, 
 

“िशकरा लवकर येत न्हाय, तवर तुमी एक गोष्ट साांगा. मी एक लावनी म्हनतो–” 
 

“काय? लावनी?” सावळा आियानां म्हणाला, “आवां तुमी लावनी म्हननार?” 
 



“का? का?” शभवा शचडक्या स्वरात म्हणाला. 
 

“मला काय समजता तुमी? माझ्यावानी गानारा आमच्या गावात न्हाय दुसरा! –” 
 

“त्ये खरां असांल, वां–” सावळा म्हणाला. 
 

“पर हतां मळा जवळ हाय शन आपुन पाटलाच्या गावांदरीला बसलोय–” 
 

“तुमी गुमान गोष्ट साांगा!” शभवा गुरुकला, “आनी मग ऐका ह्ा सरज्याची लावनी!” 
 

“बरां, बाबा!” सावळा म्हणाला, “आदी गोस्ट सुरू करतो. ऐका –” 
 

“एका कुां भाराचां एक गाढव व्हतां. त्ये रोज शदवसभर काम करून थकत व्हतां, म्हनून कुां भार त्येला 
रातचा रानात सोडीत व्हता शन ते गाढव लोकाांची उभी शपकां  खात व्हतां. गहू, हरबरा, ऊस, गाजरां अिी 
शपकां  चोरून खाऊन त्ये गाढव माजलां . अगदी भोपळयागत टमटमीत झालां –” 
 

“म्हांजी रातभर चोरी करून शदसाचां घरला यीयाचां त्ये?” शभवानां मध्येच शवचारलां  आशण सावळा 
म्हणाला. 
 

“हो. म्होरां त्या गाढवाला येक कोल्हा भेटला. त्यो बी चोर. मग त्या दोघाांची जमली दोस्ती. आनी 
दोघां बी रातभर चोरून खात शिरू लागलां . पर कुनाच्या बाला घावायचां न्हाय ते दोघां!” 
 

“बरां, म्होरां?” शभवानां हुांकार शदला आशण सावळा म्हणाला, 
 

“एकदा अिीच चाांदनी रात व्हती. गाढव शन त्यो कोल्हा एका मळयात शिरून खात व्हतां. पोटभर 
खाल्ल्यावर गाढव कोल्ह्ाला म्हनतां, ‘ए गड्या, मी गानां म्हनू का’ पन कोल्हा टराकला. त्यो म्हनला, 
‘मामा, तुमचा आवाज दाांडगा हाय. तुमी गानां कसां म्हननार?’ तवा त्या गाढवाला राग आला शन त्ये शबथरलां  
शन कोल्ह्ाला म्हनलां , ‘ए, भडव्या, मला काय समजतोस? मला का गानां येत न्हाय व्हय?’” 
 

“मग कोल्हा काय म्हनला?” शभवानां शवचारलां  आशण सावळा म्हणाला, 
 

“त्यो काय म्हननार? त्यो म्हनाला, ‘गाढवमामा, तुमी हातां गानां म्हना. मी त्या बाांधावर बसून 
मळांकरी येतील, त्येस्नी बघतो.’ कोल्हा दूर गेला. एका बाांधावर बसला आनी त्या गाढवानां आपलां  भसाडां 
गानां सुरू केलां . त्याबरोबर मळांकऱ्याांस्नी जाग आली. त्येंनी काठ्या काढल्या आनी त्या गाढवाला मार 
मारून खाली पाडलां . पार पडलां  गाढव आनी मांग मळांकऱ्याांनी एक उखळ आनून त्या गाढवाच्या गळयात 
बाांधलां . त्ये शजतां व्हयील शन पळांल, म्हनून.” 
 

“आनी, वां, मांग?” शभवा उद्गारला. 
 



“आनी काय?” सावळा म्हणाला, “उिीरानां गाढव जागां झालां  आनी उखळासकट पळाया लागलां . 
तवा कोल्हा म्हनला, ‘मामा, गानां चाांगलां  व्हतां. म्हनूनच तुमास्नी ह्ो मनी बक्षीस शमळालां ’ – जाली माजी 
गोस्ट. हां करा सुरू गानां –” 
 

ही गोष्ट शभवाला पटली. तो एकाएकी पोट धरून हसू लागला. त्याच्या भयांकर हसण्यानां मळांकरी 
जागे झाले आशण मसणवटीत भतूच उठलां , असां समजून पळू लागले. 
 

शभवा पोट धरून हसत म्हणाला, 
 

“नका, नका. माझां गानां ऱ्हायलां . खरां हाय, माझ्या बी गळयात उखळ पडायचां रां, बाबा–” 
 

एवढ्यात िशकरा आला. सवव एकत्र आले आशण पांताांनी जे जे साांशगतलां , ते सवव िशकरानां सवांना 
साांगून तो म्हणाला, 
 

“आठजन जोवर हजर होत न्हाईत, तवर आपली मानसां सुटत न्हायती. सरकार त्येस्नी सोडनार 
न्हाय!” 
 

“आठजन कोन?” एकदम आवाज उठला. 
 

“ऐका–” िशकरा म्हणाला, “िशकरा, शपरा, मुरा, बळी, तायनू, सावळा, शभवा आनी...” 
 

“मग तुमचां मत काय?” सवांनी शवचारलां . 
 

“आताच त्ये मी कसां साांग?ू” िशकरा म्हणाला, “जे पांताांनी साांशगतलां  व्हतां, ते म्या तुमास्नी 
कळवलां . आता म्होरां काय करायचां, ते मुरा आल्यावर ठरव.ू सत्तचूां पाठबळ शमळालां , तरच आम्ही नेल्याची 
छावनी कापून काढू, न्हाय तर...” 
 

“न्हाय तर काय?” शभवानां मध्येच शवचारलां  आशण िशकरा म्हणाला, 
 

“न्हाय तर आमास्नी आपली मान कापून शदली पायजे – आठ मुांडकी घेऊनच सरकार माळाला 
खोतानां लावलेली दावन सोडनार हाय. आनी जर आम्ही आठजन हजर न्हाय झालो, तर एकून एक मानूस 
कुत्रयाच्या मौतीनां मरनार हाय. समद्यात मोठा घात झाला, शन त्यो म्हांजी बळीबा घोंचीकर कैद झाला –” 
 

“काय बळीला पकडला?” सवांच्या मुखाांतून आियाचा उद्गार शनघाला आशण तळमळून िशकरा 
म्हणाला, 
 

“बळीला कऱ्हाडला कैद झाली आनी छावनीपातूर अकरा मलै खोतानां त्येची दाढी उपटून 
काढली. मुस्क्या बाांधून बळीची दाढी शहस्कून काढणारा खोत अजून शजवांत हाय. आनी आमीबी शजवांत 



हाय. आमच्या घरास्नी काट्या लावनू आमचा दारकोंड करनारा पाटील अजून पायावर उभा हाय शन आम्ही 
हजर व्हायचां का न्हाय, ह्चेा इचार करतोय...” 
 

“आनी ऐका–” खांडू रामोिी म्हणाला, “खोत हातांच-जावयाकडांच हाय. हातां बसूनच त्यो 
शकल्ल्या शिरवतो –” 
 

“मग बघता काय?” सावळा शपसाट होऊन म्हणाला, “बळीच्या बदलात खोताला कैद करू या 
चला–” 

 
“हो, खरांच!” शभवा म्हणाला, “आनी त्यो पाटील बी. चला. दनक्याला दनका-” 

 
“वाईच आमचा बी हात दाव ूया की!” तायनू म्हणाला आशण सववच उठले. 

 
“थाांबा.” िशकरा म्हणाला, “खोताला भाईर काढायचा, तर माांजरानां कोंबडां उडवावां, तसां झालां  

पायजी आशन येता येता रावसाहेबाला बी वढा; काय व्हायचां, ते होऊ द्या.” 
 

“तुम्ही थाांबा हातांच!” बळी म्हणाला, “आमी येतो भरवकन. काळजी करू नका. त्येच्या बायकूला 
देखील कळू देत न्हाय–” 
 

“मी घराकडां पळतो.” िशकरा म्हणाला, “माांगुड्यात लवकर ये.” 
 

चेतलेली पन्नास माणसां घेऊन बळी, शपरा, सावळा, साधू हे गावाकडां धावले. विेीपासून सवांनी 
शनःश्वास रोखले होते. हातातील हत्यारां अलगद धरून भर वाऱ्याप्रमाणां ते पाटलाच्या वाड्याला जाऊन 
पालीप्रमाणां शचकटून बसले. 
 

वाड्यात माणसां जागीच होती. खोत, पाटील उद्याचे मनसुब ेआखीत होते. गण ूनाईक, गण्या माांग 
अिी बरीच मांडळी बसली होती. गण ूरामोिानां पुष्ट्कळसे िरारी आणून खोतापढुां हजर केले होते. त्याांनी 
िशकराला कैद करण्यास मदत करावी आशण त्या बदलात सरकारनां त्याांना गुन्हे माि करायचे, असां ठरलां  
होतां. 
 

पुष्ट्कळ उशिरानां ती आलेली मांडळी शनघून गेली आशण खोत अांगणात आला. सोप्यात काही माणसां 
बसली होती. कां दील जळत होते. गळयातील जानवां कानात अडकवनू खोत अांधारातच सरकला. 
ज्योत्यावरून उतरून एका लभतीआड बसला आशण गप्पकन सावळाची प्रचांड शमठी त्याच्यावर पडली. 
लकशचत धुसिूस झाली आशण खोताचे पाय जशमनीपासून उचलले गेले. तोंड कायमचां बांद झालां  होतां. हा 
काय प्रकार आहे, हे खोतालाच उमजलां  नाही. आपण दूर जात आहोत, एवढांच त्याला जाणवत होतां. 
 

शकती तरी उशिरा मामा आला नाही, म्हणून रावसाहेब पाटील चमकला. त्यानां अांधारात रोखून 
पाशहलां  आशण तो हळूच उठून दारात आला. कोणािी बोलत असतील, असां वाटून तो पुन्हा जोत्यावर 
आला. इकडे शतकडे पाहत हळूच म्हणाला, 



 
“मामा!” 

 
हुांकार आलाच नाही. सववत्र सामसूम असून हा एकटाच कुठां गेला, याचा शवचार करीत पाटील 

जोत्यावरून खाली उतरला आशण ... 
 

– आशण एक भयांकर शमठी त्याच्यावर पडली. प्रथम गप्पकन तोंड बांद झालां  शन लगेच तो 
अांतराळातून कुठां तरी वाहत शनघाला आशण मग त्याच्या लक्षात आलां , आपण मृत्यूच्या शमठीत-नव्हे दाढेत 
आहोत. हा कू्रर मृत्य ूआपणाला घेऊन शनघाला आहे. मामाही याच वाटेनां गेला असावा. इतक्या सहजपणे 
आपण िसलो कसे, याबद्दल त्याला स्वतःचा सांताप आला. 
 
 

माांगवाड्यात पाटलाचे पाय जशमनीला लागले, तेव्हा त्यानां डोळे िाडून सववत्र पाशहलां . िशकरा 
त्याच्यापुढां उभा होता. शपरा, सावळा, बळी त्या तलवारी, कुऱ्हाडी, ती प्रचांड माणसां शन त्याांची ती अिाट 
करणी - हे सवव पाहून पाटील भयभीत झाला. त्यानां खाली पाशहलां , तो त्याचा पराक्रमी मामा आडवा पडला 
होता. त्याला बाांधून टाकला होता. 
 

“िाबास!” िशकरा म्हणाला, “माझ्या मदानूां! आता मला कवा बी मरान येऊ दे. मी तयार हाय! ह् े
दोघां मागां ऱ्हायलां  असतां शन मी मेलो असतो, तर ह्ेंनी आमचां बी शठवलां  नसतां!” 
 

“िशकऱ्या, आमास्नी गुमान सोड–” पाटील शबथरून म्हणाला आशण खांडूनां एक लाथ हाणनू 
त्याला क्षणात खाली पाडला. 
 

“आता पाटीलकी इसर!” खांडू ओरडला. 
 

िशकरानां पाटलाला उचलून उभा केला शन उांबऱ्यापयंत ओढीत नेला आशण वैतागून तो म्हणाला, 
 

“ह्ो दारकोंड का केलास? त्वा माझ्यािी इनाकारन वैर का बाांधलां स? माझी गरीब जमात 
नेल्याच्या माळाला डाांबलीस. हे सारां त्वा का केलां स? बोल?” 
 

“आता ह्ो बोलनार न्हाय. ह्लेा शघऊन चला!” साधू म्हणाला आशण त्याांना घेऊन ते सवव 
डोंगराची वाट चालू लागले. 
 

“आमची मानसां बाांधून घातलीस!” सावळा खोताच्या कानाजवळ जाऊन म्हणाला, “आता मी तुला 
डोंगरात बाांधून घालनार! –” 
 
 

ते पहाटे सातदऱ्यात आले, तेव्हा पहाटेचा वारा अांगाला चटके देत होता आशण चांद्र मावळत होता. 
वनराजीवर अांधार हळूहळू पसरत होता. पूवेला प्रकािाची प्रखर रेषा स्पष्ट झाली होती आशण त्या रेषेचा छेद 



करीत एक प्रचांड काळा ढग अचल उभा होता; परांतु त्या ढगाला चैतन्यमय वारा लोटून दूर करीत होता 
आशण प्रकािाची अपरांपार शकरणां त्या ढगाखालून भमूांडळापुढां धावत होती. त्या अनांत शकरणाांच्या समूहानां 
दशक्षणेला नवाच रांग आला होता. िीड मोडलेल्या तारूप्रमाणां रेिमी ढग वाहत होते. जांगल जागां होत होतां. 
पाखरां दशक्षणेचां ते अप्रशतम रूप पाहून दांग झाली होती. 
 

सह्ाद्रीचां एक शिखर गगनाला शभडलां  होतां आशण त्या शिखरावर एक प्रचांड वटवृक्ष उभा होता. 
शविाल मस्तकावर िेंडी उभी राहावी, तद्वत तो महावृक्ष शदसत होता आशण त्याच्या अनांत पारांब्याांनी त्या 
पववताला घट्ट धरलां  होतां. त्या पारांब्याांच्या शमठीत एका अशतप्राचीन देवळाचे अविषे शवस्कटून पडले होते. 
त्या देवळाच्या पशिमेला लभतीला लागून उभा कडा होता. त्या कड्यावरून पाहता त्या लभतीपासून दोन मलै 
सरळ खाली जमीन शदसत होती. ती बाजू अगदी बेलाग होती. पाहणाऱ्याची नजर तरळत होती. 
 

अिा त्या स्थळी िशकराचा तळ पडला होता. त्या देवळात येताच िशकरानां पाटील आशण बापू खोत 
याांना डाांबून टाकलां  शन लभतीकडेनां आपली घोडी बाांधून जागोजाग आपली माणसां पहाऱ्यावर ठेवली. 
 

डोंगरावर येताच आता त्या दोघाांचां काय करायचां, हा प्रश्न सवांपढुां उभा राशहला. जागोजाग 
टोकळी बसली आशण एकच चचा सुरू झाली. आमच्या सवव दुःखाचां मूळ त्या दोघाांत आहे. आता वाटेल ते 
होवो, आपण याांना सोडायचां नाही. मेलो, तरी त्याांना सोडायचां नाही आशण जर हे सुटले, तर आमचा वांिच 
नष्ट करतील. ही महाभयांकर माणसां मारूनच टाकली पाशहजेत! पण मारायची किी? कसलां  मरण याांना 
द्यावां? याांचा कडेलोट का करू नये? 
 

शनरािचे्या कोंडात सापडलेली माणसां गाांगरत नाहीत. कारण झुांजणां हा त्याांचा स्वभावच बनलेला 
असतो. मन हे मूळचांच बेडर नसतां. ते अशवरत होणाऱ्या आघाताांनी शनभवय होतां. जसे पोलाद शनखाऱ्याांत 
कैक क्षण तापून बाहेर येतां शन कणखर होतां, तद्वतच त्या सवांची मनां जन्मभर दुःखाच्या भट्टीत जळून 
कणखर झाली होती. 
 
 

१५ 
 
“अजून मुरा कसा आला न्हाय?” िशकरानां शवचारलां . 
 

“चढन अवघड हाय.” साधू उत्तरला. 
 

“उिीर केला त्येनां.” 
 

“यील आता चांद्र उगवल्यावर.” 
 

“आज शकतवी घडी हाय?” 
 

“आज मध्यान्हीला चांद्र उगवांल!” 



 
िशकरा पुढां बोलला नाही. तो पुन्हा शवचारमग्न झाला. मुरानां लौकर यावां, सत्तकूडची बातमी 

कळावी आशण आपण लौकर काय ते शनशित करून टाकावां, म्हणून उत्सुक होऊन तो मुराची वाट पाहत 
होता. 
 

सूयव मावळून पुष्ट्कळ उिीर झाला होता. डोंगरावर कीरव झाडीत काळोख मी म्हणत होता. वडाच्या 
झाडाखाली ते सवव बसून बोलत होते. सवांचां लक्ष मुराच्या वाटेकडे लागलां  होतां. तो येताच त्याांचां भशवतव्य 
ठरणार होतां. 
 

काल रात्री पकडून आणलेले खोत आशण पाटील त्या पडक्या लभतीआड पडून कानोसा घेत होते. 
त्याांना हातपाय बाांधून शतथां टाकलां  होतां. आता आपण जगत नाही, याबद्दल त्याांची खात्री होती आशण िवेटी 
सववच डाव उलटल्यामुळां  ते तळमळत होते. दैवानां आपली कू्रर थट्टा का करावी, म्हणून ते दैवाला शिव्या 
देत होते. हे जन्मभर सतावलेले बेरड आता एकदाच सवव सूड घेणार! आता जे होईल, ते सहन करणां 
यापेक्षा दुसरां काहीच इथां नाही! 
 

असा शवचार करीत ते दोघे सासरेजावई कण्हत पडले होते. त्याांचे हात त्याांच्या पाठीवर बाांधले होते 
आशण पाय बाांधून दोन कोपऱ्यात त्या प्रत्येकाच्या कमरेला एक प्रचांड दगड बाांधून एकमेकाांपासून दूर ठेवलां  
होतां. त्यामुळां  त्याांना काहीच करता येत नव्हतां. जसजिी रात्र उलटत होती, तसतसे आपण मरणासमीप 
जात आहोत, असां त्याांना वाटत होतां. रात्री अांधारातच त्याांना आणून त्या देवळात टाकलां  होतां. शदवस 
त्याांनी त्या देवळात पडून काढला होता. बाहेर काय आहे, याची त्याांना मुळीच कल्पना नव्हती. 
 

परांतु खोतानां धीर सोडला नव्हता. तो अांधारात जगण्याची धडपड करीत होता. ज्या दगडािी 
त्याला बाांधला होता, त्यालाच तो शहसके देत बसला होता. बाहेरची हालचाल ऐकू येताच तो गप्प पडून 
पुन्हा कण्हत होता. सासऱ्याचां कण्हणां ऐकून पाटील िवेटची घडी मोजीत होता. मध्यान्ह रात्र उलटली 
आशण खोतानां तो दगड ओढला. दगड जशमनीवर पडला, तर आवाज होईल म्हणून त्यानां चटकन त्या 
पडत्या दगडाखाली पाठ शदली आशण मग हळूहळू त्याला ओढीत तो पाटलाजवळ आला. तो आपल्या 
दाताांनी पाटलाच्या वाद्या कातरू लागला. उांदराप्रमाणां त्याचे हात सोडू लागला. जलद-अशतजलद तो 
कायव करू लागला. मृत्य ूजणू आपल्यापासून दूर जात आहे, असां त्याला वाटू लागलां  आशण िवेटी त्यानां 
पाटलाचे हात मुक्त करूनच शनःश्वास घेतला. आपलां  तोंड त्याच्या नाकाजवळ नेऊन तो म्हणाला, 
 

“हां, आटपा. माझे हात सोडा, लौकर...!” 
 

चांद्र डोंगर चढून आला होता. सववत्र चाांदणां पडलां  होतां. वडाची प्रचांड सावली मावळतीला लाांबच्या 
लाांब पसरल्यामुळे देवळालगतचा तो कडा त्या सावलीनां झाकला होता आशण त्या सावलीत ते दोघे 
एकमेकाला मुक्त करीत होते. 
 

पाटील सरळ होऊन खोताला सोडव ूलागला आशण एकदम घोड्याांच्या टापाांचा खडखडाट झाला. 
एकदम घाबरून बाहेरचा कानोसा घेत खोत म्हणाला, 
 



“ह्ो कोन आला असावा?” 
 

“येऊ दे. आपुन कसां शनघायचां?” रावसाहेब पाटील कुजबुजला आशण खोत म्हणाला, 
 

“चांद्र वर आलाय. मागच्या मागां अांधारात चलू या!” 
 

मुराला पाहून त्या सवांना आनांद झाला. िशकरानां त्याच्या पाठीवर थाप मारली आशण सववजण 
एकत्र जमून सत्तकूडील बातमी ऐकायला उत्सुक होऊन मुराभोवती कडां करून बसले. हळू आवाजात मुरा 
म्हणाला, 
 

“कबीरा, चौघुला शन पवार िौजदाराांनी सत्तलूा चारी बाजूनां कोंडलाय. टकू्करां खाजवाय त्येला 
िुरसद न्हाय. छावनीकडां सरकन्यासाठी त्यो धडपडतोय; पण काइ जमेना. तवा गोंधळयानां मला शनरोप 
शदला, की तुम्ही चला. पवाराला हुलकावनी देऊन मी छावनीवर हल्ला करतो. तुम्ही तयार असा–” 
 

“पन कवा?” िशकरानां मध्येच शवचारलां  आशण मुरा म्हणाला, 
 

“त्येच तर नक्की न्हाय!” 
 

“मग आता त्यो इच्यार सोडा!” िशकरा शनराि होऊन म्हणाला, “आता आम्हाांला हजर झालां  
पायजे –” 
 

रात्री पांताांची भेट, सवव लोकाांची धरपकड शन खोत, पाटील याांना आपण केलेली अटक हे सवव 
मुराला साांगनू िशकरा म्हणाला, 
 

“– सरकारचा हुकूम हाय, की आम्ही मानसाांनी छावनीवर हजर व्हावां, तरच आमची अटक 
झालेली बायका-पोरां मोकळी व्हतील!” 
 

“दहाजनां?” मुरा म्हणाला, “कोन कोन?” 
 

“िशकरा म्हणाला, “मी िशकरा, मुरा, बळी, हरी, शपरा, सावळा, तायनू, शभवा, खांडू आशण दहावा 
घोंचीकर बळी! पन बळीला अटक झाली–” 
 

“काय? बळीला अटक?” मुराला धक्का बसला आशण िशकरा म्हणाला, “आता कामाला लागा. 
सकाळी आपुन छावनीवर हजर व्हायचां आशन त्या खोताचा काय त्यो शनकाल लावा. चला!” 
 

पाटील शन खोत याांचां नाव शनघताच सवव उठले आशण देवळात गेले, परांतु ते दोघेही शतथां नव्हते. ते 
दोघे पळून गेल्याचां लक्षात येताच सवांना धक्का बसला. सावळा ओरडला. 
 

“दाजी, त्ये पळालां  की! –” 



 
“पळतील कसां?” िशकरा म्हणाला, “म्होरां आम्ही हाय, मागां वाट न्हाय. पळा. वाटा रोखा. त्येस्नी 

शजवांत जाऊ देऊ नका!” 
 

क्षणात धावपळ झाली. चाांदण्यात माणसां पळत सुटली. िशकरा अशधकच लचतातुर झाला. जन्माचा 
वैरी हाती येऊन गेला, हे िल्य त्याच्या काळजात सलू लागलां  आशण प्रथम खोताला ठार करीन आशण मग 
छावणीवर हजर होईन, हा शवचार त्याच्या मस्तकात मूळ धरू लागला. उशिरानां घमाांडी धावत आला आशण 
म्हणाला, 
 

“देवळामागचा कडा उतरताना पडून त्ये दोघांबी मेलां त –” 
 

“मेलां ?” शनःश्वास टाकून िशकरा म्हणाला, “ठीक झालां , चला! या म्हनावां वर साऱ्यास्नी!” 
 

“त्येंची मढी आनायची का?” घमाांडीनां शवचारलां . 
 

“नको!” िशकरा उद्धगारला. 
 

रात्रभर िशकरानां डोकां  टेकलां  नव्हतां. सकाळीच छावणीवर हजर व्हायचां, म्हणून त्यानां सारी 
तयारी केली होती. पहाटेच तो स्नान करून आला होता. स्वच्छ कापडे अांगावर घालून आष्टीच्या धोतरानां 
त्यानां कां बर बाांधली होती. सावळा, मुरा, तायनू,शपरा, शभवा हेही तयार झाले होते. सावळानां लिग उजळून 
लखलखीत केलां  होतां. लिग िुां कीत साहेबापढेु हजर व्हायचां, असा त्यानां बेत केला होता. आपल्या बांडखोर 
जीवनाचा अांत समीप आला, याचां सवांना दुःख वाटत होतां. या लढाईत कोण हरला शन कोण लजकला, हा 
प्रश्न सवांच्या शजभेवर नाचत होता आशण िवेटी आपण िरणागती पत्करली, हे त्याांना बोचत होतां; परांतु 
कसां का असेना, आपण मनानां हजर होऊन ही लढाई सांपवीत आहोत, मार खाऊन नव्हे, याचां त्याांना 
समाधानही वाटत होतां. 
 

सकाळीच िशकरानां साधूला बोलावनू पुढां कसां वागायचां हे समजावनू साांशगतलां  – आम्ही हजर 
झाल्यानां इतराांवर करडी नजर राहणार नाही. मग हळूहळू सवांनी आपआपल्या घरी जायचां, असां साांगनू 
सूयोदयाला थोडा अवकाि असतानाच तो घोड्यावर बसला. सवव लोक साधूसह गावापयंत आले. पुन्हा 
सवव एकमेकाांच्या गळयात पडून भेटले. ती त्याांची िवेटची भेट होती. 
 

एकाएकी िशकरा गावात आला शन शवष्ट्णुपांताांच्या वाड्यात शिरला. प्रथम पांताांच्या पायाांवर डोकां  
ठेवनू तो म्हणाला, 
 

“मी हाजर व्हायला शनघालो. जमात जपा माझी. साधू हाय मागां –” 
 

पांत बोलले नाहीत. त्याांचा कां ठ भरून आला होता. तेही त्याला गावाबाहेर वाटेला लावण्यासाठी 
शनघाले. 
 



मग िशकरा िांकरराव पाटलाकडे गेला आशण िांकररावजीनां धावत येऊन त्याला शमठी मारली. 
 

गावात खबर पोचली, तेव्हा सारा गाव िशकराला पाहण्यासाठी धावला आशण त्याला चार पावलां  
वाटेला लावण्यासाठी शनघाला. 
 

पुन्हा गावाबाहेर येताच िशकरानां गावाला हात जोडून नमस्कार केला; तेव्हा िांकरराव म्हणाला, 
 

“जा! घाबरू नकां ! गाव तुला इसरनार न्हाय! बाप साांजीरबाच्या माळाला पडला शन बेटा नेल्याच्या 
माळाला पडला. मी शन पांत आम्ही कोल्हापूरला मागोमाग येतो. जामीन म्हणून माझां नाव साांग!” 
 

हे ऐकून िशकराला दुप्पट बळ आलां . तो भरवकन गबऱ्यावर बसला आशण सावळानां लिग िुां कलां . 
 

सात घोडी भरधाव नेल्याकडां शनघाली. गबऱ्या सवांपढुां झेपावत होता. 
 

छावणीच्या माळाला पुन्हा लिग वाजलां  आशण सारी छावणी हादरली. सवव लोक बाहेर येऊन पाहू 
लागले, तोच िशकरा जॉनसाहेबाच्या तांबूपढुां येऊन गबऱ्यावरून उतरला शन सरळ तांबतू शिरला. 
 

िशकराला समोर पाहून साहेब शवचशलत झाला; लकशचत चमकून गेला शन उद्धगारला, 
 

“कोण?” 
 

“िशकरा रानूजी माांग–” 
 

पुढां साहेब बोलला नाही. शकती तरी वळे तो िशकराकडे पाहतच राशहला. बाहेर ‘िशकरा आला’ 
असा गलका सुरू होता. त्या गलक्यानां साहेब भानावर आला शन म्हणाला, 
 

“िशकरा? – बैस!” 
 

हातातली ती तलवार टेबलावर ठेवनू िशकरा म्हणाला, 
 

“मी हजर व्हायला आलोय. ही बाकीची मानसां – आठ” 
 

“आलां  लक्षात!” साहेब हषवभशरत होऊन म्हणाला, “हजर होऊन तू मोठां िहाणपण दाखवलां  
आहेस. ठीक. बैस ना!” 
 

“पन साहेब!” िशकरा म्हणाला, “ह्ा बेगुन्हा लोकाांस्नी अटक करून त्येस्नी दावनी लावनू तुम्ही 
िानपना दावला नाय –” 
 



“मग काय करणार?” साहेब म्हणाला, “जर तुम्हीच आमच्या जागी असता, तर तुम्ही काय केलां  
असतां?” 
 

“आमी?” िशकरा म्हणाला, “आमी अिी तुमची पोरांबाळां  दावनीला लावली नसती, तर तुमचा 
तानपट्टा काढून तुमास्नी घोड्याांच्या टापाांखाली तुडवनू मारलां  असतां!” 
 

हे ऐकून साहेब गांभीर झाला. टेबलावरची ती तलवार उचलून शतची धार पाहात त्यानां खाांदे 
उडवले आशण शवषय बदलून तो म्हणाला, 
 

“ही तलवार कुठां शमळाली?” 
 

“ही तलवार माझ्या पूववजाला शिवाजीराजानां शदली.” िशकरा गांभीर होऊन म्हणाला, “ही घेऊन 
माझा बाप खोतासांग लढला शन मी शहला घेऊन तुमच्यािी लढलो!” 
 

“आशण िवेटी हरलात –” साहेब म्हणाला आशण हसला. 
 

बाबरखान, प्राांतसाहेब वगैरे बडे अशधकारी जॉनसाहेबाच्या मागां येऊन उभे होते. दुभाषा ऐकून 
भाषाांतर करून साांगत होता आशण साहेब रांगात येऊन बोलत होता. िशकराची करारी मुद्रा पाहून तो 
शदपला होता. ‘आशण िवेटी हरला’ या िब्दानां िशकरा दुखावला. तो चटकन म्हणाला, 
 

“साहेब, तलवारीला धार नसेल, तर ती तलवार काय कामाची? - धारांवाचून तलवार शन 
बळावाचनू बांड लटकां  असतां, साहेब. माझी पाठबळ कोती पडली, म्हनूनच ही तलवार म्या तुमाला शदली!” 
 

“ठीक, आता खशजन्यातील रक्कम द्या!...” असां म्हणून साहेब मोठ्यानां हसला. 
 

“परत करण्याच्या बोलीनां ती मी लुटली नाही, साहेब! –” िशकरा म्हणाला. 
 

“ठीक. परांतु थोडे तरी रुपये द्या!” साहेब म्हणाला, “िक्त पांधरा हजार!” 
 

“त्ये तुमी आमास्नी द्या!” सावळा म्हणाला, “मग त्येच आमी तुमास्नी देतो–” 
 

“म्हणजे सत्तर हजार पूणव होतील नाही का?” साहेब सावळाकडे वळून म्हणाला, “पांचावन्न 
हजाराांचा दरोडा शन हे पांधरा हजार! तू अस्वल आहेस! –” 
 

थोडा वळे शवचार करून साहेब दुभाषाला काही तरी बोलला आशण दुभाषी िशकराकडां वळून 
म्हणाला, 
 

“साहेब म्हणतात, तू म्हणे, छावणीवर हल्ला करणार होतास?” 
 



“खरां हाय!” िशकरा म्हणाला, “पन हल्ला करायचां माझ्या नशिबात नव्हतां शन त्यो बघायचां तुमच्या 
नशिबात नव्हतां!” 
 

“ठीक. आता पुढां काय?” साहेब उद्धगारला. 
 

“आता बेगुन्हा लोक सोडून द्या!” 
 

“कबूल!” साहेब बाबरखानाकडे वळून म्हणाला, “िशकरा जी जी माणसां दाखवील, ती सोडून 
द्या!” 
 

बाबरखानानां गदवन नमवनू होकार शदला शन िशकरा छावणीबाहेर आला. त्याला पाहताच सवव माळ 
ओरडू लागला. िशकरा धावत जाऊन राधाच्या गळयात पडला. दौलतीच्या पायाांना त्यानां शमठी मारली. 
राहीला भेटला आशण मग त्यानां सरूला पोटािी धरली. त्या पाचाांच्या डोळयाांतून कृष्ट्णा-कोयना वाहत 
होत्या. राधा बोलण्यासाठी चरिडत होती; परांतु िब्दच उमटत नव्हता. 
 

“तू का आलास?” दौलती आसू पुिीत म्हणाला. 
 

“नकां , नकां .” िशकरा म्हणाला, “म्या तुमास्नी जन्मभर दुःख शदलां . तुमाला ह्ा दावनीत बाांधून म्या 
जगनां...” तो पुढां बोलला नाही. राधा म्हणाली, 
 

“साधू कुठाय?” 
 

“त्यो खुिाल हाय!” िशकरा म्हणाला, “आई, आबा, थोरले आई, सरू, तुम्ही काळजी करू नगा. 
आता घरला जावा. साधू हाय. त्यो सारां बघील.” 
 

राधा बोललीच नाही. ती भ्रशमष्टाप्रमाणां िशकराकडे पाहत होती. राही मानेतील कां प आवरीत डोळे 
शटपीत होती. दौलती बावरला होता. तोच िशकरा बाबरखानाला म्हणाला, 
 

“ह्ा साऱ्या दावनी कापून ही समदी मानसां सोडा! चला!” 
 

हे ऐकून बाबरखानानां वळून छावणीकडे पाशहलां . जॉनसाहेब उभा होता. त्यास बाबरखानानां 
िशकराची इच्छा साांशगतली आशण साहेबानां सवव लोकाांना सोडण्याचां हुकूम शदला. क्षणात एकूण एक माणसू 
मुक्त झाला. दाही शदिा माणसां पळत शनघाली. िशकराची माणसां जागची ढळली नाहीत. राधा शन सरू 
डोळयाांत प्राण आणनू िशकराकडां पाहत होत्या. 
 

“साहेब, आता िवेटचा अजव!” िशकरा साहेबाकडे जाऊन म्हणाला, “ही माझी तलवार शन ह्ो 
घोडा माज्या आज्याला शमळावा. आम्ही दरवषी तलवार पजुतो.” 
 



“ठीक आहे!” साहेब उद्धगारला आशण िशकराला आनांद झाला. त्यानां ती तलवार नेऊन राधाच्या 
हातात शदली. पुन्हा शतचे पाय धरले आशण तो साहेबाकडे गेला. 
 

सावळा, मुरा, तायनू, हरी, शभवा हे सवव आपापल्या बायकापोराांना भेटून बोलत होते. त्याांची 
िवेटची भेट घेत होते. 
 

सूयव मावळतीकडे शनघाला होता. उदास वातावरण माळावर नाचत होतां. दोनि े लहान-मोठी 
माणसां एका जागी जमून उभी होती. त्या सवांना िशकरा, मुरा, हरी, शपरा, तायनू याांनी हात जोडले आशण 
ते सवव लोक छावणीत शिरले. 
 

ती दोनि ेमाणसां गावाकडे शनघाली होती. त्याांच्या अांगात चालण्याचां त्राण नव्हतां शन त्या सवांचे 
प्राण त्या छावणीत होते. क्षणोक्षणी ती सवव लाांबून वळून पाहत होती, हळहळत होती. सवांच्या नेत्राांतून आसू 
वाहत होते. आतापयंतची धडपड, ती झुांज, जमातीसाठी शदलेली लढाई - हे सारां सारां आठवनू प्रत्येक 
माणूस म्हणत होता, 
 

“त्येंनी जबर लढाई शदली-” 
 

राहीबाईला गबऱ्यावर बसशवली होती. दौलती त्याचा लगाम धरून ओढीत होता. राधा तलवार 
पोटािी धरून डोळे शटपीत शनघाली होती. सरू क्षणोक्षणी परतून पाहत होती. 
 

“सूनबाई, काय बघता?” दौलती शखन्न स्वरात म्हणाला, “आता बाब ूपरत येणार न्हाय!” 
 

“नका, नका तसां म्हनू!” राधाच्या काळजात कळ आली. ती दाटल्या आवाजात म्हणाली, “काय 
पाप केलां  व्हतां, म्हणून हे सारां मी बघतेय! बाप त्या माळावर ज्येच्यासाठी पेढ्याचा पुडा कमरांत खोवनू 
लढत मेला, तोच नेल्याच्या माळावर आईसाठी आपनहून मरनाच्या दाढांत शिरला. कुनाला साांगावां 
नवल?” 
 

“हे सारां आता मनाला साांग ूया!” दौलती म्हणाला, “हाां, गावां मनाला शन लाभ साांगावा जनाला - 
चला-” 
 

एका लवणातून वर येऊन राधा एकाएकी थाांबली आशण एक जुनी आठवण जागी झाली. ती 
वडे्याप्रमाणे डोळे झाकून शवचार करू लागली. सवव लोक थाांबून पाहू लागले. 
 

िशकरा लहान होता. नेल्यात छावणी पडली होती. पोरां पोरां जमून साहेब कसले आहेत, हे 
पाहण्यासाठी गेली होती. राधानां िशकराला सववत्र िोधला; पण त्याचा पत्ता लागत नव्हता. मग ती रडू 
लागली. तेव्हा आत्तारानां खबर शदली, की िशकरा नेल्याच्या माळानां गेला आहे आशण राधा नेल्याच्या 
माळाला शनघाली होती. ती चालताना िशकराची िोपाट्यात उमटलेली पावलां  पाहत शनघाली होती. पावलां  
पाहत पाहत ती याच जागेवर आली आशण समोरून लहानसा िशकरा घराकडे धावत येताना शतला शदसला. 
 



शतला अशत आनांद झाला. घामानां डबडबलेला चेहरा, ती घराची ओढ, ते सारां पाहून राधाला 
भडभडून आलां . शतनां मटकन गुडघे टेकले आशण भरवकन िशकरा येऊन शतला शबलगला. त्याला पोटािी 
धरूनच राधा उठली. पदरानां त्याच्या पायाांवरची धूळ शतनां झाडली. 
 

त्याच जुन्या जागेवर तो प्रसांग नव्यानां आठवताच राधाचां मस्तक सुन्न झालां . सवव िरीर बशधर होऊन 
ती गरवकन वळून नेल्याकडे पाहू लागली. तोच लहान िशकरा, घमाांडी, मुरा, बळी येताना शतला शदसले. 
िशकरा राधाच्या रोखानां धावत आला. राधानां मटकन गुडघे टेकले आशण हात पसरून शमठी मारली. 
 

– आशण क्षणात राधा भानावर आली. शतच्या शमठीत िशकराची तलवार होती. सरूनां शतला 
उठवली. मग ती अगशतक झाली. शतनां आपली नजर दूर िेकली आशण मोठा हांबरडा िोडला, 
 

“िशकरा ऽ ऽ!” 
 

 
  



वैर्यांता 
 

१ 
 
वैजयांताच्या पायाांतील नूपुराांच्या नादानां वातावरण भारलां  होतां. उन्मादानां वडेावलेले पे्रक्षक मांत्रमुग्ध होऊन 
डोलत होते. तीचां अप्रशतम लावण्य, मधुर स्वर, नृत्यनैपुण्य यामुळे तमािािौकीन वास्तव जग शवसरून 
कलेच्या दुशनयेत वावरत होते. 
 

कोणी कानाांत प्राण आणून ऐकत होते; तर कोणी डोळयात हृदय घेऊन पाहत होते. नूपुराांच्या 
शनयांशत्रत झनझनाटाखाली शकत्येकाांच्या नजरा शचरडल्या जात होत्या. हजारो डोळे शतच्यापढेु चरिडत 
होते. शकत्येकाांची आतुरता, उत्सुकता शिगेला पोचून ते टाळया शपटून आपला आनांद व्यक्त करीत होते. 
 

काही असांतुष्ट आत्मे बुभशुक्षत दृष्टीनां शतला आपल्यात सामावनू घेण्याची दुबळी खटपट करीत होते. 
 

पे्रक्षकाांच्या डोक्यावर धुराचां धुकां  तरांगत होतां आशण त्यात उग्र अत्तराचा वास दरवळत होता. 
वातावरण हेलकाव ेखात होतां. 
 

टाळया, शिट्या, हास्य यानां सदानांद शथएटर दणकत होतां, घुमत होतां. हलगीचा आवाज उसळून 
बाहेर पडत होता. 
 

बावीस वषांची सुांदर वैजयांता नाचत होती. जण ूशतच्या पायाांत वीजच सांचारली होती. ती अस्मानी 
रांगाचां पातळ नेसली होती. त्याच रांगाची पण जरीची तांग चोळी शतच्या भरदार दांडाांत कचत होती. 
शदव्याच्या प्रखर प्रकािात शतचां नोकदार नाक, पाणीदार टपोरे डोळे अशधकच मोहक शदसत होते. 
पदराआड न दडणारे उभार उरोज, बारीक कां बर, रसरिीत पोटऱ्या, शवपलु केस अिी शतची ती ओतीव 
काया आशण नाजूक सांयमी हालचाल यामुळां  ती पे्रक्षकाांच्या हृदयात केव्हाच सामावली होती. 
 

वैजयांताच्या जोडीला चांद्रा रांग भरीत होती. शहरवी जरीची साडी शतच्या गोरेपणाला खुलून शदसत 
होती. अशभजात नृत्यनैपुण्य आशण शगरेबाज हालचाल यामुळे ती वैजयांताच्या तोडीस तोड देत होती. 
 

पे्रक्षकाांची न्यायबदु्धी त्या दोघींची तुलना करीत होती. वैजयांता आशण चांद्रा यात श्रेष्ठ कोण? हा प्रश्न 
त्याांच्या अांतरांगात क्षणोक्षणी उमटत होता. 
 

रांगमांचाला लागून असलेल्या खुचीवर खुांदलापूरचा आबा पाटील बसला होता. सवव प्रशतशष्ठत 
मांडळींत तो सव्वा हात उांच भासत होता शन चटकन डोळयाांत भरत होता. त्यानां डोकीला लाल रेिमी पटका 
बाांधला होता, शन तो कपाळावर सरकवला होता. अांगात शनळया रांगाचा गरम कोट घालून तो पाटावर बसावां 
तसा माांडी घालून खुचीवर बसला होता. त्याचा गुबगुबीत रुां द चेहरा, दाट भवुया, सावळा रांग, झुबकेदार 
शमश्या, प्रचांड छाती, भरदार गदवन बरेच हाडकुळे मवाली त्याच्याकडे कौतुकपूणव नरेजनां पाहत होते. त्याांना 
त्याचा हेवा वाटत होता. 
 



परांतु पाटील शतकडे लक्षच देत नव्हता. अत्तराच्या िायाला बोट लावनू नाकाचा िेंडा शडवचीत तो 
समोर वैजयांताकडे एकटक पाहत होता. मध्येच शिटी मारणाऱ्याकडे गुरकून पाहत - खुांदलापुरात असतास 
तर दणकां च शदलां  असतां, असा चेहरा करून पुन्हा आपली समाधी लावीत होता. 
 

डाव्या लवगेत वैजयांताची आई गजराबाई िुभ्र पातळ नेसून बसली होती. उजव्या लवगमध्ये 
बाबालाल िटेचा मुलगा चांदूलाल गांभीर होऊन पाहत होता. तो सवव भाव डोळयाांत घेऊन वैजयांताला 
न्याहाळीत होता. शतचा प्रत्येक अवयव शटपून घेत होता. त्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर अनेक भाव उमटून लुप्त 
होत होते. त्यानां पँट घालून वर शवरशवरीत बुिकोट घातला होता. तो एखाद्या राजपतु्राप्रमाणे शदसत होता. 
बापानां त्याची दोन लग्नां केली होती, परांतु तो जन्मात कधीच सांतुष्ट झाला नव्हता. शथएटरमध्ये नाचणारी 
प्रत्येक बाई ही आपल्या मालकीची आहे, असा त्याचा शकत्येक शदवसाांचा समज होता. 
 

आशण आज प्रथमच नाचायला आलेली वैजयांता पाहून तो बेभान झाला होता, स्वतःला शवसरला 
होता; त्यामुळां  त्याच्या डोळयाांतली बाहुली हलत नव्हती. 
 

परसू, गांगू, अप्पा, वैजयांता, चांद्रा याांचा तमािा पे्रक्षकाांवर अलौशकक मोशहनी घालीत होता. गांगूच्या 
िब्दानां हास्याचे भईुनळे घडोघडी पेटत होते. 
 

गण सांपला आशण गौळणी मथुरेला शनघाल्या, तसा गांगू सोंगाड्या कृष्ट्णाचा दोस्त पेंद्या होऊन 
आडवा आला. राधा झालेली चांद्राबाई पुढां सरकली आशण एक साधी गौळण होऊन आलेल्या वैजयांताला 
पेंद्यानां अडवलां . दोन्ही हात आडव ेपसरून तो म्हणाला, 
 

“ए, कुठां शनघालीस एवढ्या कुऱ्यात?” 
 

“मथुरेच्या बाजाराला!” वैजयांता जगातील सारा आनांद आपल्या चेहऱ्यावर आणीत म्हणाली, 
“राधाबाई पुढां गेली. मी जात आहे-” 
 

“असां का?” – गांगू डािरला. “अग पर, सेलटॅक्स भरलास का?” 
 

“म्हणजे?” आियव प्रगट करीत वैजयांता म्हणाली. “माल शवकण्यापूवी सेलटॅक्स? हा रे कुठला 
कायदा?” 
 

“ए कायदेवाली! –” गांगू केकाटला. “अग, आमच्या राज्यात कायदा हमाली करतो – हे तुला 
ठावां हाय का?” 
 

“नाही बरां–” वैजयांता केशवलवाणा चेहरा करीत म्हणाली. “मी आज प्रथमच मथुरेला शनघाले 
आहे. मला या राज्यातील कायदे शन कर माहीत नाहीत. कृपा करून तू मला साांग.” 
 

“मग ऐक! –” गांगू ििेारून म्हणाला. “सेलटॅक्स म्हांजी जकात, शन जकात म्हांजी चारि-ेवीस.” 
 



गांगूच्या िब्दाांनी वैजयांताच्या गालावर चांद्रज्योत उजळली. तसा गांगू पुन्हा ओरडला, 
 

“हसून गार करू नकां . ती राधा कुठां गेली?” 
 

मग राधा-चांद्रा परत आली. कृष्ट्ण होऊन परसू आला. कृष्ट्णानां आपल्या अवताराची महती गाशयली 
शन मग राधा कृष्ट्णचरणी लीन होऊन गौळण सांपली. 
 

लगेच परसूनां वग सुरू केला. तो गांगूला बरोबर घेऊन मुलुखशगरीवर शनघाला. पे्रक्षक जागीच अांग 
घुसळून सरळ बसले. इतक्यात एका लावणीला प्रारांभ होऊन दोन अबलख घोडी रांगभमूीवर साकार 
होऊन दौडू लागली. पे्रक्षक हळूच कलेच्या दुशनयेत शवलीन झाले. 
 

एका नदीवर परसू व गांगू येऊन दाखल झाले आशण त्याच वळेी एका श्रीमांताची दासी वैजयांता पाणी 
भरायला आली. शतला पाहताच परसू भान हरपून म्हणाला, “गांग्या लेका, राजकुमारी पाण्याला आली–” 
 

“खरांच की रां–” गांगू शनरखून पाहत म्हणाला. “परसू, मला वाटतां, राजवाड्यात सांप झाला 
असांल. न्हायतर ती पाण्याला का आली असती?” 
 

“शवचार! शवचार!” परसू म्हणाला, 
 

गांगू खाकरून पुढां गेला आशण म्हणाला, “खरां – देवाच्यान तुम्ही कोण?” 
 

“मी वैजयांता–” ती पे्रक्षकाांच्या डोकीवरून भरवकन नजर शिरवनू म्हणाली, “आता साांगा, तुम्ही 
कोण?” 
 

परसूनां आपला आवाज शटपेला लावनू लावणी सुरू केली – 
 

गाव आर्च ंसातारा शहर । राहतो देशावर । 
िावाचा आवाज तुझ्या आला । 
आम्ही आलो आशा करूि । हेतु धरूि सागं आम्हाला ॥ 

 
“अगबाई! तुम्ही माझ्यासाठी आला?” वैजयांता बावरून उद्गारली. गरवकन शिरून शतनां 

तुणतुण्याचा स्वर कानात घेतला आशण पुढचां कडवां िेकलां  – 
 

अहर्दिगरची र्ोहिा राणी । चहंूकडं वाणी । 
बटाव ूनतच्यासाठी रे्ला । र्ारीला नतच्या िवऱ्यािं । 
सागंते खूण । तो व्यथमची रे्ला – ॥ 

 
असां म्हणून कडवां सांपताच पाठीवरचा पदर पुढां ओढून छाती झाकीत ती म्हणाली, 

 



परिारीसाठी रावण रे्ला । चंराला डाग लागला । 
बटाव ूर्ोहिेसाठी रे्ला ॥ 

 
हे ऐकताच पे्रक्षकाांत टाळयाांचा कडकडाट झाला. ‘भला जबाब शदला!’ शकत्येक उद्गारले. 

 
परांतु परसू नमला नाही. उलट चढाई करीत तो पुढे सरकला. लोखांडावर कानस घासावी तसा 

स्वर तारेिी घासून त्यानां पुढील कडवां झुगारून शदलां  – 
 

या नवर्षय लोिासाठी । जर्वली गठी । 
िावाचा डंका त्यािंी केला । हे िार् ूर्ारूती म्हणे आशा केली कुणी । 
येऊि जन्द्र्ाला ॥ 

 
परसूनां शजवावर उदार होऊन ती आक्रमक भाषा सुरू करताच बेडर पे्रक्षकाांना बरां वाटलां . यावळेी 

चांदूलालनां एकट्यानांच टाळी वाजवनू आपलां  मनोगत व्यक्त केलां . 
 

परसू म्हणाला, “बटाव ू मोहना पे्रमासाठी जगली शन बटाव ू पे्रमासाठी मेला. रणात शन पे्रमात 
मरणाऱ्या आत्म्याला मुक्ती प्राप्त होते, कारण पे्रमात पाशवत्रय असतां आशण माांगल्यात देव असतो.” 
 

“परांतु माझ्यासाठी कुणी मरू नये;” वैजयांता भावनावि होऊन म्हणाली. “मी दासी आहे. पे्रमाची 
मला चटक नाही. शिवाय हे हृदय शरकामां नाही. यात बालपणीच एका देवाची स्थापना केली आहे.” 
 

वैजयांताची ती कला पाहून गजराबाईचे डोळे आनांदाश्रूांनी डबडबले. ती एकाग्र दृष्टीनां मुलीच्या 
पायाखाली त्या रांगभमूीवर पाहत होती. त्या शठकाणीच पाच वषांपूवी चांद्रानां गजराचा पराभव केला होता. 
कलेच्या दुशनयेतून शतला हाकून लावलां  होतां. आशण आज त्याच जागेवर वैजयांता कलेचां चाांदणां िुलवीत 
असलेली पाहून शतचां हृदय भरून आलां  होतां. 
 

बाबालाल बेहद्द खूष झाला होता. या मुलीचा सत्कार करायचा म्हणून त्यानां हार आणला होता. 
आबा पाटलाच्या डोक्यात भलतांच भतू नाचत होतां - बाई असावी तर अिी! 
 

“एक गोष्ट शवचारू?” गांगू म्हणाला. 
 

“शवचार की–” ती लाजली. 
 

“तुम्ही पाण्याला का आला?” गांगू म्हणाला. “नव्हां-आमच्याकडां राजां लोक काांम करीत 
नसत्यात.” 
 

“मग मी काही राजकन्या नाही! – मी दासी आहे. इथां चांद्रावळी नावाची थोर श्रीमांत बाई आहे; 
शतची मी दासी आहे.” वैजयांतानां साांशगतलां . 
 



परसू शवस्मयानां म्हणाला, “गांग्या, जर ही दासी इतकी देखणी तर ती मालकीण किी असांल? 
अांगण इतकां  सुांदर तर ते घर शकती सुांदर असांल?” 
 

“तसां काई न्हाई बरां–” गांगू िाांतपणे म्हणाला. “एक एक घर जुनाट शन पडकां  बी असतां –” 
 

गांगूच्या बोलण्याची खोच पे्रक्षकाांनी ओळखली. चांद्रा जुनाट घर शन वैजयांता सुांदर अांगण, असा अथव 
घेऊन त्याांनी टाळी शदली. परांतु लवगेत उभी असलेली चांद्रा एकदम िटिटीत पाांढरी पडली. गांगूवर डोळे 
वटारून शतनां पाय आपटला, तिी त्यानां जीभ चावली. 
 

“तू लोकाांचां पाणी काां भरतेस?” परसू म्हणाला. “चल, आमच्या मुलखात. शततां काळी जमीन 
आहे. माणूस पेरलां  तर माणसू उगवतां –” 
 

“आनी कृष्ट्णेचां पाणी प्यालां  की काया सोन्याची होते!” गांगू बोलला. 
 

“मग तुम्ही असे वनवासी का?” वैजयांतानां चटकन प्रश्न करून त्याांना गार केलां . आशण गांगू 
म्हणाला, “आम्ही माजोरी म्हून लहडतोय.” 
 

लोक हसले आशण लगेच परसूनां सूर धरून लावणीला आरांभ केला – 
 

गाव आर्च ंग सातारा । ध्यािार्धी धरा । 
रु्लुख आहे न्द्यारा । पुणे धतीचा । 
नजथ ंहोती र्राठ्ाचंी गादी । जबर होती सद्दी देश र्दांचा ॥ 

 
या ओळीनां पे्रक्षकाांपुढां गत-इशतहास उभा राशहला. कानात घोडदौड उठली. हृदयात तोिाांनी 

गडगडाट केला. 
 

आबा पाटील शमिीला पीळ भरू लागला. चवलीची दौलतजादा करणारे शखिात रुपया पाहू 
लागले. 
 

वैजयांता बाशलि हसत म्हणाली, “माझां लग्न शतकडांच होणार आहे. मी अजून लहान आहे.” असां 
म्हणून शतनां मागां सरकून तुणतुण्याचा स्वर कानात घेतला व ती गाऊ लागली – 
 

जशी तलर् िरजरी घडी । तशी र्ाझी आली िरार्धी कुडी- 
 

या लावणीच्या िवेटावर शतनां एक भरदार झेप घेतली. त्यातच शतनां पाठीवरचा पदर िराऱ्याप्रमाणे 
उांचावनू, डोकीवरून धरून पाण्यात मांदगतीने नाव चालावी, तसां नृत्य सुरू करताच पे्रक्षकाांच्या नाजूक 
भावना एकदम उचांबळून आल्या. 
 



बाबालाल िटेचा नोकर शन सदानांद शथएटरचा कारभारी बशळराम गार पडला होता. पोस्टाच्या 
पेटीप्रमाणे तोंड पसरून तो पाहत होता. उदार पे्रक्षकाांनी दौलतजादा पुकारली, पण मध्येच आबा पाटील 
ओरडला, “चल – पन्नास रुपये!” 
 

त्या आकड्यानां रुपयेवाल्याांचे ऊर दडपून गेले. आबा नोटा हवते हालव ूलागला. 
 

वैजयांतानां काढणी लावनू शवटा िेकावा तिी नजर त्याच्यावर िेकून परत घेताच आबा शचरडला. 
तो पुन्हा गरजला, 
 

“– िांभर रुपयां. चल!” 
 

िांभर रुपये – शथएटरात आियव भरलां . 
 

रांगमांचावर वैजयांता उभी होती आशण खाली आबा पाटील िांभर रुपयाांच्या नोटा नाचवीत होता. 
लोक पाहत होते. तोच चांद्रा पुढां आली. ती वैजयांताच्या कानात हळूच म्हणाली, “वजू, जा की आण ते 
रुपये!” 
 

“मी नाही बाई!” वैजयांता म्हणाली. 
 

“बरां, मी आणत्ये!” असां म्हणून चांद्रा शनघाली तसा आबा पाटील खेकसला - “ए, तू नकां ! शतला 
येऊ दे – ती आली पायजे!” 
 

चांद्रा थाांबली. ते िब्द शतला काळासारखे कू्रर वाटले. क्षणात ती खचली. सारे शथएटर शमस्स्कलपणे 
हसलां . त्या हास्यानां शतचां काळीज शवरघळून पाणी झालां . शतच्या पायात कापरां भरलां . किीबिी ती परत 
आली आशण आिाळभतू स्वरात म्हणाली, “मेल्यानां माझा अपमान केला. उन्मत, शनलवज्ज, शकरडीवाला!” 
ती शिव्या देत राशहली. 
 

शदव्याांच्या प्रखर प्रकािात यावळेी वैजयांता घामानां उिाळून शनघाली होती. पातळ शतच्या अांगािी 
शचकटलां  होतां. चांदूलाल त्या स्स्थतीत शतला पाहण्यात गकव  झाला होता. शतच्या गोऱ्या माांड्या पातळातून 
अांधुक शदसत होत्या, त्यावरून त्याची नजर हालता हालत नव्हती. 
 

“चल घे हे रुपयां!” पाटील स्वर चढवनू म्हणाला. तिी चांद्रानां वैजयांताला कोपरानां शडवचलां  – 
“जा ना आण!” 
 

“मी नाही –” वैजयांता पुन्हा म्हणाली, तेव्हा चांद्रा पुढां सरकून म्हणाली, 
 

“ऐका ऽ वैजयांता िांभर रुपये दौलतजादा घेणार नाही!” 
 

“मग शकती घेणार? बोल–” आबानां नाक िें दारून उलट सवाल केला. तिी वैजयांता म्हणाली, 



 
“शतन्ही लोकीचां राज्यापद देऊ केलां  तरी मी शतकडे येणार नाही –” 

 
हा बोल आबाच्या वमी लागला खरा, पण इतराांना हषव झाला. बरी साल्याची शजरवली, असा भाव 

करण्यासाठी त्याांनी चेव येऊन टाळी शपटली. 
 

“ऐका मांडळी –” बाबालालिटे रांगभमूीवर येऊ बोलू लागला. “ही वैजयांता आमच्या गजराबाईची 
मुलगी आहे. आज प्रथमच शतनां आपली कला तुम्हाला दाखवली. तुम्ही सवव खूष आहात. या मुलीला शतच्या 
आईनां याच जागी नाचून िाळा शिकवली. नृत्यिाळेत नाच शिकवला. त्यामुळे तरवारीला अशधक धार 
आली, हे तुम्ही प्रत्यक्ष पाशहलां च. सवव तमासशगराांनी जर असांच मुलाांना तरबेज केलां  तर उद्धार होईल, यात 
िांका नाही. एवढी मोठी चांद्रा शिक्की पडली आज. या मुलीचा मी सत्कार करतो.” असां म्हणून त्यानां 
वैजयांताच्या गळयात हार घालताच कडाडून टाळी पडली शन बारी सांपली. 
 

भावनावि होऊन उिीर बसलेली गजराबाई चटकन उठली आशण स्टेजवरच वैजयांताच्या गळयात 
पडली. शतला हृदयािी घट्ट धरून ती अश्रू ढाळू लागली. परांतु भावनाांचां समाधान होत नव्हतां. मग शतनां 
शतच्या गालाचां चुांबन घेतलां , शन ती पटकन खाली बसली आशण वैजयांताचे दोन्ही पाय धरून म्हणाली, 
“याच जागेवर मी मेले होते, परांतु याच जागेवर या तुझ्या पायाांनी मला शजवांत केलां  –” 
 

आपल्या आईची ती दारुण स्स्थती वैजयांताच्या लक्षातच येत नव्हती. ती शवस्मयचशकत होऊन 
पाहत होती. 
 

“आई, असां ग काय?” 
 

“आज मी खरचां शजवांत झालेय –” 
 

“मला समजलां  नाही? –” 
 

“घरी चल, साांगते –” गजराबाईनां ते आनांदाश्र ूशनपटून डोळे शरकामे करून पाशहलां , तेव्हा शतला 
शतची वैजयांता अप्रशतम शदसली. 
 

“मामा, चला –” वैजयांता परसूला म्हणाली. दमलेला परसू उठला, तोच चांद्रा शचडक्या सुरात 
म्हणाली, 
 

“गांगू, थाांब; जाऊ नको –” ती रागानां लाल झाली होती. ‘मुडद्यानां माझा अपमान केला-भर सभेत 
मला गारद केली –’ असां स्वतःिी ती बोलत होती. 
 

“वैजयांता, कमाल केलीस!” चांदूलाल लाांब सुस्कारा सोडीत म्हणाला. परांतु त्याच्याकडे मुळीच 
लक्ष न देता ती घरी शनघाली. 
 



पायातील घुांगरां सोडून आईपािी देऊन ती शथएटरबाहेर पडली तोच चांदूलाल व बळी दोघे आले. 
चांदूलाल म्हणाला, “मी येतो घरापयंत –” 
 

चांदूलालला पाहताच गजराबाईच्या काळजात धस्स झालां . भयभीत स्वरात ती म्हणाली, “आम्ही 
शतघां आहोत. तुम्ही नका येऊ. आम्ही जाऊ.” 
 

“तसां कसां?” चांदूलाल आपलुकीच्या स्वरात म्हणाला. “आज पगाराचा शदवस आहे. दारू शपऊन 
काही लोक दांगा करीत असतात. त्यात वैजयांता बरोबर. उगीच एकादा छेड काढील. चला-येताना आम्ही 
दोघे येऊ. परत यायला शकतीसा वळे लागणार आहे?” 
 

गजराबाईचा नाईलाज झाला ती मुकाट्यानां चालू लागली. शतला चांदूच्या दुववतवनाची पुरेपूर माशहती 
होती. म्हणून शतचां हृदय भीतीनां थरथरत होतां. आजपयंत जी जी बाई शथएटरमध्ये नाचत होती, शतला 
हरप्रकारे चांदू आपलीिी करीत होता. घरात दोन बायका असून तो कधीच सांतुष्ट नव्हता. त्याची तृप्ती किी 
ती होतच नव्हती. तमािात नाचणाऱ्या बाईच्या दुबवलतेचा शन लाचारीचा तो िायदा घेत होता. ‘जर याची 
दुष्ट नजर आपल्या वैजयांतावर पडली तर?... तर...’ गजराबाई उगीचच मनात भ्याली. 
 

बशळराम ढेंगा टाकीत होता. त्यानां काळा लाांब कोट घातला होता. डोकीचा पाांढरा पटका काखेत 
धरला होता. त्याचां गुळगुळीत डोकां  शदव्याच्या प्रकािात चमकत होतां, शन तो गांभीरपणे शवचार करीत होता. 
त्याचीही गजराप्रमाणे समजूत झाली होती. 
 

‘ही बोकडाची अवलाद या पोरीच्यापाठी नक्कीच लागणार! आशण या कामात आपली शवनाकारण 
धावपळ होणार. आजपयंत मी पाप करायचां शन यानां आपला आत्मा िाांत करून घ्यायचा. हे पाप कुठां 
िेडणार? याला चाांगलां  मरण, देवा, देऊच नको,’ अिी तो देवाकडे चोरून मागणी करीत होता. 
 

“का वैजयांता, बोलत काां नाहीस?” चांदू अगदी जवळ जाऊन म्हणाला. 
 

“काय बोलू? मामािी बोलते आहे ना!” 
 

“आता ओळख होईल म्हणा–” तो म्हणाला. “ही पशहलीच वळे आहे. आता रोज तू येिील तेव्हा 
मग बोलिीलच!-” 
 

“नाही बरां का िटे! –” गजराबाई मध्येच म्हणाली. “माझी वैजयांता परत नाचणार नाही. आज मी 
शमनतवाऱ्या करून मुद्दाम नाचाया लावली शतला. यापढुां मात्र ती तमािात नाचणार नाही.” 
 

“का? असां का?” चांदूला आियव वाटलां . 
 

नांतर कुणीच काही बोललां  नाही. मात्र हा माणूस उथळ आशण हलकट आहे असा वैजयांताचा समज 
झाला. आजपयंत ती त्याला दुरून पाहत होती, परांतु आज तो लोहचुांबकाकडे सुई सरकावी तसा आलेला 
पाहताच शतची खात्री झाली, की हा हलका परांतु तीक्ष्ण सुईसारखाच आहे. 



 
 

२ 
 
“ए हरामखोर! – रस्त्यावर घाण करतो? अरे म्युशनशसपाशलटी बोंब मारील ना!...” जांगी ओरडला. 
त्याच्या त्या दमदार आवाजानां रात्र थरारली. तो आवाज िजेारच्या इमारतीवरून गडबडत दूर गेला. 
 

वैजयांता, गजरा, परसू, बळी, चांदू – सारेच दचकले. त्याांनी चमकून बाजूला पाशहलां . 
 

जांगी एका शदव्याखाली बसला होता. तो घरी जायचा शवचार करीत होता, परांतु पायात गती येत 
नव्हती. डोळे उघडत नव्हते. 
 

बाजूला तारेचे कुां पण होतां. त्या कुां पणात शकत्येक झोपड्या थांडगार पडल्या होत्या. 
 

एक कुत्रयाचां लहानसां शपल्ल ूहळूच रस्त्यावर आलां  आशण जांगीकडे पाहत घाण करू लागलां . तसा 
जांगी शचडला आशण ओरडला. परांतु ते शपल्ल ूभ्यालां  नाही. ते आपलां  कायव उरकून परत त्या कुां पणात शिरलां  
आशण वळून जांगीवर गुरकलां  व भुांकू लागलां . 
 

जांगीला त्याचां नवल वाटलां . तो हसत म्हणाला, “डेरींगबाज आहेस – परांतु जर शदवसा येिील 
तर एकादी मोटार मोडिील साल्या–” असां म्हणून तो हसू लागला. 
 

चांदूलालनां जांगीला ओळखलां  आशण त्याला म्हणाला, “जांगी, झोप लागत नाही वाटतां?” 
 

तसा जांगी उठून उभा राशहला. सहा िूट उांच शधप्पाड देह कायवक्षम झाला. त्याच्या अांगावर शनळा 
िटव शन खाकी पँट होती. हा जांगी घावडा जांगी म्हणून प्रख्यात होता. चाकूच्या घावानां तो ‘घावडा’ या 
नावानां ओळखला जात होता. 
 

चांदूलालच्या िब्दानां तो भानावर आला. शनरखून पाहत तो म्हणाला, 
 

“तू... तू कोण? –” 
 

“मी चांदूलाल-” 
 

“मग जा तर–” जांगी उद्गारला. चांदूलालबरोबर दोन शस्त्रया आहेत हे लक्षात येताच जांगी िाांत 
झाला. परांतु चांदूलालचां दुदैव आड आलां . आगाऊ िहाणपणा दाखवीत म्हणाला, 
 

“जांगी, तू प्याला आहेस. पोलीस येईल–” 
 



“मादरचोद! तू कोण साांगणार?” जांगी शबथरून म्हणाला. “बाबालालचा बेटा म्हणजे काय लॉडव 
साहेबाचा बेटा आहेस?” 
 

“जांगी! –” चांदूलाल शचडक्या सुरात म्हणाला. “पोलीस पकडील म्हणून मी म्हणतो–” 
 

“हॅट-” जांगी म्हणाला. “तू या देखण्या पोरीपुढां भाव खाऊ पाहत आहेस.” 
 

“जांगी! – तोंड आवर!” चांदू भडकला. 
 

वातावरण तांग झालां . जांगीला चांदूलालचा राग आला. त्याला त्याचा पूवेशतहास ठाऊक होता. 
उजवा हात शखिात घालून तो िाांतपणे म्हणाला, “मुजोर साल्या – पाजी आहेस तू. देखणी बाई शदसताच 
तुल चेव येतो शन म्हणे तोंड आवर–” 
 

चांदूलालनां गपकन शखिात हात घातला. त्याच वळेी जांगीनां आपला हात शततक्याच वगेानां बाहेर 
काढला. लखलखीत पातां चमकलां . डोकीवरच्या शदव्याच्या धूसर प्रकािात जांगी कृतान्त काळासारखा 
शदसू लागला. 
 

चांदूचा हात बाहेर शनघण्यापूवीच जांगी एकदम ओरडला, 
 

“हात काढू नको! –” 
 

चांदूलाल हताि झाला. वैजयांता, गजर, परसू याांनी पाय काढला. परांतु त्याांच्या पाठीवर जांगीचा 
आवाज पुन्हा टक्करला – “ए, थाांबा - तुम्ही शनघाला, मग हा मुडदा कोण घेऊन जाणार? जाता जाता 
याचा मुडदाही घेऊन जा. याला मरण हवां आहे.” 
 

“जांगी! तू नाहक माझा अपमान केलास.” चांदूलाल उसन्या अवसानानां म्हणाला. 
 

“तू हलकट आहेस – मुकाट चालू लाग!” जांगी गुरकला. 
 

“ठीक, मी जातो.” 
 

“जा – परांतु शजवाची काळजी घे. जीव परत येत नसतो. जा. नादान!” 
 

वैजयांतानां वळूनही पाशहलां  नाही. ती घरी आली तेव्हा शतचा जीव भाांड्यात पडला. एक सुस्कारा 
टाकून ती म्हणाली, 
 

“हा मुडदा खरांच आगाऊ आहे –” 
 



ती घरात गेली आशण थोड्या वळेानां चांदूलाल येऊन दारातील खाटेवर बसला. त्या चाळीच्या पुढां 
ललब, िवेगा या झाडाांची गदी होती. मधल्या अांगणात पुष्ट्कळ लोक झोपत. त्याांच्या खाटा शतथांच असत. 
वैजयांतानां चांदूची मुळीच शवचारपूस केली नाही. आल्याबरोबर चूल पेटवनू ती चहा करू लागली. परसूला 
चहा हवा होता. ती चहा करीत असली तरी शतचां शचत्त थाऱ्यावर नव्हतां. शतच्या हृदयात भीतीचां काहूर उठलां  
होतां. उद्या उमा काय म्हणेल? तमािात नाच ूनको असां त्यानां पुन्हा पुन्हा साांशगतलां  होतां. आईनां भलताच 
आग्रह केला आशण आपण उमाचां मन मोडलां . त्याला काय वाटेल? तो नक्कीच रागावले. पण आपण तरी 
काय करणार? ही अिी नाजूक पशरस्स्थती आपल्याच वाट्याला का आली कोण जाणे! 
 

चांदूलाल दारातील खाटेवर एकटाच चुळबुळत होता. तो िटे होता. तमािातील बायाांनी त्याची 
ऊठबस करायची असा शरवाज होता. परांतु वैजयांताला तो शरवाज मान्य नव्हता. शिवाय, ती काही तमािात 
नाचणारी नव्हती. िक्त एक शदवस ती सहज उभी राशहली होती एवढांच! 
 

चांदूलालला मात्र वैजयांताची ही बेपवाई अपमानास्पद वाटत होती. मात्र त्याही स्स्थतीत तो उठून 
जाऊ इच्छीत नव्हता. 
 

गजराचा आनांद हृदयात सामावत नव्हता. आज आपला महान शवजय झाला आहे, आपण चांद्रावर 
सूड घेतला आहे, हे वैजयांताला कसां साांगावां याचा ती शवचार करीत होती. 
 

परसू आज भलताच शवचारमग्न झाला होता. वैजयांतासारख्या शस्त्रया जेव्हा तमािात येतील तेव्हाच 
तमािाचा उद्धार होईल असां त्याचां मत झालां  होतां. आज दोन तपां तमािा करून सववत्र गाजलेला तो 
तमासगीर होता. स्वतः कवीही होता. सवव तमासशगराांवर त्याचां वजन होतां. वतवनानां, गुणानां, मनानां, 
कवनानां तो श्रेष्ठ मानला जात होता. दहा वषांपूवी त्याची पत्नी शनवतवली होती. तेव्हापासून तो 
गजराबाईकडे राहत होता. त्याला बहीण नव्हती शन गजराला भाऊ नव्हता. म्हणून ती मायेची उणीव 
दोघाांनी भरून काढली होती. सख्ख्या बहीणभावापेक्षाही त्याांची एकमेकाांवर माया होती. 
 

आपण हयातभर तमािा केला, पण आज या कालच्या पोरीनां िडात आपली ताराांबळ केली, याचां 
त्याला नवल वाटत होतां. 
 

वैजयांता चहा घेऊन आली तेव्हा परसू म्हणाला, “बैस. तुझा तमािा पशहला. आत्मा सांतुष्ट झाला. 
पण खरां साांग!ू मी खचतही होतो.” 
 

“का? का? किानां?” ती जवळच बसली आशण गुडघ्यावर हनुवटी टेकून हसत शतनां शवचारलां . 
 

“तुझ्यात इतका हजरजबाबीपणा असेल असां मला वाटलां  नव्हतां. आता माझी खात्री झाली की, 
गायनासाठी गळा जसा आवश्यक असतो तद्वत कलेच्या आशवष्ट्कारासाठी खोल शवचार, सुांदर देह आशण 
शततकीच जबर धमकही असणां जरूर आहे.” 
 

वैजयांताला परसूबद्दल भारी आदर होता. ती त्याचा िब्द मोडीत नव्हती. ती काहीच बोलली नाही. 
िक्त हसली. 



 
इतक्यात चांद्रा आली. शतच्याबरोबर गांगूही आला. त्यानां आपल्या खाटेची काळजीपूववक पाहणी 

केली. 
 

चांदूलालकडे लक्ष जाताच चांद्रानां आियव प्रकट केलां . “कोण चांदूिटे एकटेच बसले आहा?” 
 

चांदूलाल िक्त हुांकारला. तोच चांद्रा म्हणाली, “आल्ये मी पातळ बदलून.” 
 

ती तिीच घरात गेली आशण गांगू हळूच परसूजवळ येऊन म्हणाला. “आजचा तमािा मुळावर 
आला. चांद्राबाईनां मला िडातून काढलां . म्या म्हनां शतचा अपमान केला.” त्यावर परसू काहीच बोलला 
नाही. मग मीही शतच्या िडात जाणार नाही, असां मनातल्या मनात ठरवनू तो शवचारमग्न झाला. 
 

“हां िटे, बोला, काय म्हणता?” चांद्रानां चांदूिजेारी खाटेवर बसत शवचारलां . 
 

“काही नाही. सहज आलोय मी.” 
 

“ते मी ओळखलां य! पुढां बोला –” 
 

“मग काय करू?” चांदूनां लाांबच्या लाांब सुस्कारा टाकला, आशण चांद्रानां वैजयांताला हाक मारली - 
 

“वैजयांता, इकडे ये ना–” 
 

वैजयांता उठली. पदरानां सवांग लपेटून घेत ती आली आशण लकशचत अांतर राखून बसली. थोड्या 
वळेापूवी जांगीनां वस्त्रहरण केलेला हा चांदूलाल िटे काय बोलणार आहे याचा ती शवचार करू लागली. 
 

“खरांच वैजयांता, तू कमाल केलीस!” चांदूलाल म्हणाला, “हे एकाएकी तू कसां करू िकलीस - 
नवल आहे!” 
 

“अहो नवल कसलां?–” चांद्रा म्हणाली. “मािाचां शपल्ल ू पोहायला कसां शिकलां  असां 
म्हटल्याप्रमाणेच तुमचां बोलणां आहे!” असां म्हणून वैजयांताकडे वळून ती पुढां म्हणाली, “वजू, अग तो 
खुांदलापूरचा पाटील तर वडेाच झाला आहे. तुझां ते पद लोकाांना भलतांच आवडलां  आहे.” 
 

वैजयांता काहीच बोलत नव्हती. िक्त ऐकत होती, हसत होती. 
 

शनम्मी रात्र उलटून गेली होती. चांद्र डोईवर आला होता. त्या िुभ्र प्रकािात वैजयांता अशधकच 
मोहक शदसत होती. आपलां  पद लोकाांना आवडलां ; िार िार आवडलां  – हे ऐकून ती हषवभशरत झाली 
होती. 
 

“मी तर त्या गाण्यावर शिदा आहे!” चांदू उद्गारला. 



 
“मग करा धडाडी िटे, मोडाच ही घडी –” चांद्रानां मोकळां  हसत शवनोद करताच वैजयांता 

चमकली. 
 

“अक्का, मला नाही आवडत हे!” वैजयांता लकशचत शचडक्या स्वरात म्हणाली. तसा बळी उठून 
बसला. तो उिीर पडून ऐकत होता. तो म्हणाला, 
 

“काय हरकत आहे? मग, आज ना उद्या घडी मोडणारच की! ती सासूनां मोडली काय शन सुनेनां 
मोडली काय – सारखांच!” 
 

“बळी!” वैजयांताचा स्वर तीक्ष्ण झाला. 
 

“काय?” त्यानां शवचारलां . 
 

“कसली घडी?” 
 

“घडी – आपली भरजरी–” बळी चाचरला. 
 

“जीभ सैल झाली!-” 
 

“खरांच सैल झाली!” बळीनां कबूल केलां . 
 

“मग आवरा, नाही तर रांडकी होईल!” वैजयांता दबक्या पण दाट आवाजात म्हणाली. “एक दात 
उरणार नाही. आपलां  वय लक्षात घेऊन बोलावां! –” 
 

“एवढाच गुन्हा!” असां म्हणून तो पुन्हा उताणा पडून त्या गाण्याची िीळ वाजव ूलागला. 
 

“अक्का, मी जाते.” असां तुटक म्हणून वैजयांता िणकाऱ्यानां उठून घराकडे गेली आशण ती दोघांच 
अांगणात बोलत बसली. 
 

“ही भलतीच बेमुववतखोर शदसते!” चांदूला वैजयांताचा राग आला. 
 

“अजून अग्नीपासून दूर आहे तूप! –” चांद्रा म्हणाली. “शिवाय उमा आहे ना, तो आहे शतचा प्राण, 
त्याच्यासाठी ही जीव टाकीत असते.” 
 

“अच्छा! चांद्रा, मी जातो. एका खास कामासाठी मी तुला नांतर भेटेन. मला तुझी मदत हवी आहे, 
एवढांच मी तुला साांगनू ठेवतो–” असां म्हणून चांदूलाल शनघाला. बळीही धडपडून त्याच्यामागोमाग चालू 
लागला. 
 



मध्यान्ह रात्र गांभीर भासत होती, पण वैजयांता आशण गजरा जाग्या होत्या. त्या मायलेकींना झोपच 
लागत नव्हती. त्या आपल्या शवचारचक्रात शगरक्या घेत होत्या, चांद्राचा पराभव झाला म्हणून गजराला हषव 
झाला होता. तर आज आपण तमािात नाचून उमाला दुखवलां  हे बरां केलां  नाही – वैजयांताला वाटत होतां. 
 

‘एकदाच – िक्त एकच वळे तमािात नाच–’ असा आईनां आग्रह केला, याचां कारण समजून 
घेण्यासाठी ती उत्सुक झाली होती. 
 

िजेारच्या खोलीत उमाची आई-हौसाबाई आशण बाप ज्योती दोघां अजून जागीच होती. ती दोघां 
बहुतेक आपल्या तमािाचीच चचा करीत असतील! उमा घरी येताच त्याला नाही नाही ते बोलून ती त्याचा 
अपमान करतील! पाहा – शजच्यासाठी रात्रांशदवस काळजी करीत असतोस ती तुझी लाडकी आज तमािात 
नाचनू आली! ही बाई तुझा सांसार कसा करणार? – म्हणून ते उमाला शहणवतील, त्याच्या मनात शवष 
कालावतील शन तो शचडेल. पण मग आईनां तरी असां काां केलां? 
 

आशण गजराबाईही त्याचाच शवचार करीत होती. मनातील हषव-खेद, सुख-दुःख हे सारां व्यक्त 
करण्यासाठी िब्दाांची गरज असते. अथात ती भासत नसते. पण गजराबाईला िब्दच सुचत नव्हते. एका 
जखमेवरची खपली नखलताना सवव िरीरात कळ शिरेल की काय याची शतला भीती वाटत होती; आशण ती 
जखम तर अजून ओली होती. 
 
 

गजराबाई त्यावळेी तरुण होती. तारुण्याचा दया क्षणाक्षणानां मयादेची रेषा गाठत होता. 
उन्मादाच्या लाटा उसळत होत्या. त्याांच्यावर प्रभतु्व करण्याचां सामथ्यव कुणातच नव्हतां. गजराचां जीवन 
अस्स्थर वाऱ्यासारखां होतां. स्वैर होतां. 
 

त्यात तारुण्य, लावण्य आशण कला याांचा अपूवव सांगम शतच्याठायी झाला होता. त्यामुळां  लौशकक 
आशण लक्ष्मी याांनी शतचा पदर धरला होता. 
 

गजरा तमािात नाचत होती. रांगमांचावर चांद्रा शतचा हात धरून शिकत होती, रुळत होती. 
गजराच्या तमािानां सदानांद शथएटर भरभराटीला आलां  होतां. बाबालाल खोऱ्यानां पैसा ओढीत होता. 
शकत्येक रांगेल अशभरुचीचे आत्मे गजराबाईवर शिदा झाले होते. सावलीप्रमाणे बरोबर शिरत होते. हलक्या 
मनाची माणसांच अिी मागां लागतात, असां शतचां मत झालां  होतां. 
 

एके शदविी ती मनात चरकली. आयुष्ट्यात न घडावी ती गोष्ट घडली. दैवानां घात केला. मशहना 
आला तसा गेला. पाळी टळली. मनाला हुरहूर लागली. ती अस्वस्थ होऊन शवचार करू लागली. आपल्या 
कुिीत एक प्राण, एक मानव साकार होत आहे. या अांकुराचा धनी कोण? आपण जरी मातृत्व पदरी घेतलां  
तरी दातृत्व कोण घेणार? 
 

या शवचारानां गजराबाई बेचैन झाली. कोळपून गेली. भयभीत झाली. आपल्या पोटी जन्माला 
येणाऱ्या मुलानां कुणाचां नाव साांगावां? त्याला बापच नाही, ही कल्पनाच शतला दाहक वाटत होती. शतनां 
सलगीच्या बायाांना ते गुशपत साांगून उपाय शवचारले, तेव्हा अनेकींनी अनेक उपाय साांशगतले. बहुतेकींनी हा 



अांकुर मुळातच मारावा असां सुचवलां  आशण हृदयात रोवलेली ती मुळी जळण्याचे अनेक जालीम मागव 
दाखवले. गजरानां िथव केली, पण ती मुळी जळत नव्हती. शतनां हृदयािी शतढा शदला होता. अगदी आळपून 
बसली होती. 
 

िजेारची हौसाबाई त्याचवळेी गरोदर होती. गजरानां आपलां  ते गुशपत शतला साांगताच ती धीराच्या 
सुरात म्हणाली, “गजराअक्का; असू दे. त्ये तुझ्या काळजाचा देठ हाय. त्यो कापू नकां .” 
 

ती चाळ गरीब वस्तीत होती. शतथां काही खोल्या तमासगीराांच्या होत्या. गजराबाईचा िजेारी जोती 
हा एक जुना तमासगीर होता. परांतु तो आता एका कारखान्यात नोकरी करीत होता. त्याची बायको 
हौसाबाई ही सुद्धा तमािातच होती. तीही आता गरतीसारखा सांसार करीत होती. त्याांचां सवव ठीक चाललां  
होतां. तमािाच्या धांद्यात शमळणारा मान हा बेगडी आहे. तमािावाला म्हणताच समाजात, जातीत लकमत 
नसते. शिवाय कां त्राटदाराच्या इच्छेनुसार तमासशगराांना नाचावां लागतां, प्रसांगी मानहानी सोसावी लागते. 
या सवव गोष्टींचा वीट येऊन जोती आशण हौसाबाई याांनी तमािाला कायमचा रामराम ठोकला होता. 
तमासशगराला कुणी मुलगी देत नाही, कोण सोयरीक करीत नाहीत. तेव्हा आपण जर आताच सावध होऊन 
वागलो तर आपली पुढची शपढी दोषमुक्त होईल. केलेलां  पाप मातीआड होईल - म्हणून ती दोघां 
तमािापासून अशलप्त राशहली होती. परांतु िजेारधमव त्याांनी सोडला नव्हता. 
 

गजराबाई आशण हौसाबाई दोघी एकाच आठवड्यात बाळांत झाल्या. जोतीनां त्यावळेी गजराला सवव 
मदत केली. दोन्हीकडचां पाणी भरलां  आशण एकाच शदविी दोन्हींकडे दोन पाळणे हलू लागले. 
गजराबाईला मुलगी झाली, तर हौसाला मुलगा झाला. शतनां आपल्या मुलाचां नाव उमा असां ठेवलां  शन गजरा 
आपल्या तान्हुलीला वैजयांता म्हणू लागली. 
 

परांतु गजराबाईच्या कलेला कष्टाचां रूप आलां  होतां. बाराव्या शदविीच ती आपली वैजयांता घेऊन 
शथएटरमध्ये नाचायला गेली आशण लवगमध्ये बाळाला शनजवनू तमािा करू लागली. पुढां तो शतच्या 
जीवनाचा क्रमच झाला. 
 

दोन मशहन्याांची वैजयांता घुांगरां, ताल, सूर, डि, तुणतुण याांच्या नादावर लवगमध्ये खेळू लागली. 
सात वषांपयंत रोज रात्री वैजयांता शथएटरमध्ये शनयमानां जात होती. लवगेत बसून हषवभशरत होऊन आईचां 
नृत्य पाहत होती. गायन ऐकत होती. झाडाच्या िेंड्यावर बसून शकलशकलाट करणारा शचमण्याांचा थवाच 
आईच्या पायात बोलत आहे असां वाटून शतचां बालमन आियवचशकत होत होतां आशण त्यावळेी होणारे सवव 
पशरणाम हृदयात घेऊन ती घरी येत होती. 
 

मग ती शदवसभर उमाबाहेर खेळत होती. शतला उमा आशण आई एवढीच आपली आहेत असां वाटत 
होतां. उमावाचनू शतला चैन पडत नव्हतां. क्षणभरही ती त्याच्यापासून दूर रहात नव्हती. 
 

मध्येच आईपुढां ती रात्री पाशहलेलां  नृत्य करी आशण शतच्या पायाांतील ते ताल गजराला कळत. 
कौतुकाला भरतां येऊन ती शतला चटकन पोटािी धरी. शतच्या पायाचे पटापट मुके घेई. ‘माझ्या बाईचे पाय 
बोलके आहेत’, असां म्हणून स्वतःच्या कपाळी बोटां कडकन मोडून अलाबला घेई. 
 



वैजयांताला बाप नाही ही टोचणी गजरानां केव्हाच िेकून शदली होती. मी शतची आई आशण मीच बाप 
असां ती म्हणत होती. शतला किाचांही उणां पडू देत नव्हती. पैसा पाण्यासारखा उधळीत होती. 
 

वैजयांता लहानपणापासूनच आईला छळीत होती. खाऊचा पुडा उजव्या हाती घेऊन लगेच डावा 
हात पुढां करून म्हणत होती, “आशण उमाचा!” यामुळां  गजराबाईला प्रत्येक वळेी प्रत्येक वस्तू उमासाठी 
शनराळी आणावीच लागत होती. एकदा वणेीचा गोंडा उमाला आणला नाही म्हणून ती रडत बसली आशण 
उमासाठी दुसरा गोंडा आणलेला पाशहला तेव्हा हसली. 
 

आपल्या लाडक्या वैजयांताबरोबरच गजरा उमाचेही लाड करीत होती, यामुळे जोती शन हौसाबाई 
याांनाही आनांद होत होता. एकदा जोती सहज म्हणाला, 
 

“गजराबाई, ही पोरां साळांत घालू या! शदवसभर कोंबड्यावानी मातीत खेळत्यात–” 
 

जोतीचां म्हणणां गजराला पसांत पडलां . त्याच शदविी शतनां दोन पाट्या आणल्या आशण त्या दोघाांना 
िाळेत घातलां . रोज सकाळी गजराबाई त्या दोन मुलाांना िाळेत सोडून येत होती, आशण जोती त्याांना परत 
आणीत होता. लवकरच त्या दोघाांना अक्षराांची गोडी लागली. घर, िाळा, खेळ यात ती रमून गेली. 
 

परीके्षच्या पायऱ्या चढत चढत ती दोघां सुज्ञपणाकडे शनघाली आशण त्याांनी वयाची सरहद्दही समीप 
आणली. ज्ञान शन वय याांजबरोबर परस्पराांशवषयी पे्रम, आपुलकी, शनष्ठा याांचा शवकास झाला. िरीराबरोबर 
स्वरूपात बदल होऊन बालपणींच्या मतै्रीचां िुद्ध पे्रमात रूपाांतर झालां . हे सारां झालां , हे त्याांच्याही लक्षात 
आलां  नाही. एवढां मात्र खरां की, आपल्या देहात एकच आत्मा वास करीत आहे, अिी त्याांची शनशित समजूत 
झाली. 
 

वैजयांता अलीकडे बुजत होती. स्त्रीसुलभ शनयमाांनी शतला जखडलां  होतां आशण स्त्रीजन्मासाठी 
शनमाण केलेल्या सवव मयादा शतला आखून शदल्या होत्या. आपल्या देहाचा प्रत्येक अवयव असा गशतमान का, 
याची जाण होऊन ती लाजत होती. अगदी लाजून चूर होत होती. 
 

ती िाळेतून घरी येताच गजरा शनत्यनेमानां शतची दृष्ट काढीत होती. पुढां गजराबाईनां वैजयांताला 
नृत्य शिकण्यासाठी एका नृत्यिाळेत घातलां . 
 

िाळेतून वैजयांता सरळ नृत्यिाळेत तासभर जाऊन नृत्य शिकत होती आशण शतथून शथएटरात 
आईकडे जात होती. याही वळेी उमा बरोबर असायचा. मग बारी सांपल्यानांतर गजरा, वैजयांता, उमा अिी 
शतघां येत होती. 
 

वाटेत येताना गजराबाई म्हणे, “तमािाला येणारी सारीच माणसां वाईट नसतात. पण सारीच 
चाांगलीही नसतात. त्याांच्यापासून आपण दूर असावां, नाहीतर भयांकर टोचणी लागते. सोन्याप्रमाणे माणूस 
पारखावां!” 
 



या साांगण्याचां कारण एवढांच की, वैजयांतानां सावध असावां. कुणी शतला िसव ू नये. आता शतला 
सोळावां वषव लागलां  होतां. शतची उभार देहयष्टी पाहून कैक भुांगे गुांगत होते, हे गजराला शदसत होतां. शिवाय, 
डागणीची कळ किी असते याचा शतनां स्वतः डागण्या घेऊन अनुभव घेतला होता. तमािातील ते वातावरण 
उमालाही िुद्ध वाटत नव्हतां. तो रोज येतेवळेी शखन्न शदसे, आशण एकाांतात वैजयांताला म्हणे, “तू तमािात 
नाच ूनको.” 
 

मग ती त्याला हळूच शचमटा घेऊन म्हणे, 
 

“बरां, बरां, बरां–!” 
 
 

३ 
 
वैजयांताचां वाढतां वय शन अप्रशतम रूप पाहून गजराचां मन खचत होतां. आनांदाऐवजी एकपरीनां ती गाांगरत 
होती. शहचां लग्न कसां होणार? कधी होणार? लौकर व्हावां आशण आपण जरी वाकड्या वाटेनां आयुष्ट्य 
कां ठलां  तरी आपल्या वजूनां सरळ गरतीसारखा सांसार करावा, तो आपण पाहावा, एकादां नातवांड खेळवत 
डोळे झाकाव,े असां सारखां शतला वाटत होतां. 
 

एकीकडे या शववांचनेत असताना उमा आशण वैजयांता त्याांच्यातील तो शजव्हाळयाचा सांबांध शतला 
आिचेा तुणीर वाटत होता. आपण हा तांतू सोडू नये; जर हे लग्न जमलां  तर वजूचा सांसार सोन्याचा होईल, 
ह्ाबद्दल शतची खात्री होती. कधी कधी ती म्हणे, ‘ही सोयरीक नक्की होईल. जोती िहाणा आहे. आपला 
िब्द मोडणार नाही.’ आशण या एकाच शवचारानां ती शनधास्त होत होती. 
 

त्याच वळेी जोतीही तोच शवचार करीत होता. त्या दोघाांतील ती सलगी त्याला धडकीच भरवीत 
होती. ही पोरगी उमाच्या गळयात पडली, तर साराच घोटाळा होईल असे वाटून तो हौसाबाईला हळूच 
म्हणे, ‘अग ए, ही वजी उमाच्या गळयात पडांल बरां का!’ यावर मग हौसाबाई म्हणे, ‘तुमचा भारी बारीक 
शवचार! अजून पोरां नव्हां का ती?’ 
 

परांतु गजरा, जोती, हौसा याांचे हे शवचार त्याांच्या मनातच होते. ते जनात आले नव्हते. त्यामुळां 
वैजयांता आशण उमा याांना त्याची दखल नव्हती. त्याांचा रोजचा क्रम शनयमानां चालत होता. 
 

िवेटी गजरानां मनाचा शहय्या केला. जोतीला घरी बोलावनू शतनां तो शवषय काढला. शतनां शवचार 
केला, मनाची रुखरुख एकदाची काढून टाकू. ती खालच्या सुरात म्हणाली, 
 

“दादा, माझी वैजयांता आता उपवर झाली. शतचां लग्न करावां असां माझां मत आहे.” 
 

“खरांच की!” जोती काळजीच्या स्वरात म्हणाला. ‘पोरगी नेटकी झाली हां खरां!’ त्यानां इथांच 
सांपवलां , कारण गजराबाई वैजयांताचां उमािी लग्न करू या, अिी नक्की गळ घालणार याची त्याला कल्पना 



आली होती. त्यामुळे या बाईला कसां टाळावां याचीच त्याला शिकीर पडली होती. वलेीला न दुखवता 
त्याला वाळूक तोडायचां होतां. परांतु त्याच्या चेहऱ्यावरची उत्सुकता पाहून गजराला आनांद झाला. 
 

“तसां नाही! वैजयांता तुमच्या उमाला द्यावी असा माझा शवचार आहे!” ती म्हणाली. 
 

“तसां कसां? असां वळचणीचां पाणी आढ्याला का बरां न्हेता? शन ते कसां जाणार?” जोती जाशतवांत 
तमासगीर. त्याच्या बोलण्याचा िटकारा कुठां बसला हे गजराला समजलां  नाही. मात्र कळ जरूर आली. 
ती चपापून म्हणाली, 
 

“तुमचां मत काय, साांगा बरां!” 
 

“हे काय इचारता? आम्ही गरीब माणसां; आनी आता लगीन करायची. आमची ऐपत हाय का?” 
जोती केशवलवाणा चेहरा करून काळजावर वार करायची सांधी िोधू लागला. तो िाांतपणे म्हणाला, 
“शिवाय प्वार शिकतांय – त्येची आई म्हनती त्येला वकील करायचा-” 
 

“मग शबघडलां  कुठां? कराना!” गजरा गांभीरपणे म्हणाली. “पुढील सवव खचव मी करीन. मला उमा 
परका नाही. लहानपणापासून तो शन वजू दुजी शदसलीच नाहीत. मी त्याला जावई म्हणणार नाही; तोही 
माझा लेक समजेन.” 
 

या बोलण्यानां जोती पेचात आला. त्याचां मूळचां धोरण डळमळीत झालां . गजराबाईला न दुखवता 
त्याला त्या प्रसांगातून बाहेर पडायचां होतां. 
 

“आवां पर तुमी शन आमी – याांच्यात जमीनअस्मानाचा िरक हाय, ह्चेां काय? तुमच्याकडां 
गुडघाभर पैका तर आमचां हे हातावर पोट! तुमी आपला तुम्हाला दांडल असा पाव्हणा बघा. तुमच्या 
चाांदापिी माझी पांती काय वां करणार!” 
 

“तुम्ही असां काही म्हणू नका!” 
 

“नका-नका! भलती गळ घालू नका.” जोती चेहरा पाडून म्हणाला. “गजराबाई, तुमच्या पोरीचा 
जन्म आमच्या म्होरां झालाय. त्यो कसा झाला त्ये आमास्नी ठावां –” 
 

“म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचांय?” गजराबाई घाबरली. जोतीच्या िब्दाांनी माांजराप्रमाणे शतला 
ओरबाडलां . ती चमकली आशण शबथरलेल्या माांजराकडे पाहावां तिी पाहत राशहली. 
 

“म्हांजी त्येचां असां–” त्यानां पुन्हा सुरवात केली. “पोरीचां वागणां, रांगरूप हे सारां आमास्नी ठावां 
हाय; एवढांच मला म्हणायचां व्हतां –” 
 

“मग नडतांय कुठां?” गजरा सांताप दाबीत म्हणाली आशण जोती भकास चेहरा करून बोलू लागला, 
 



“आमास्नी लगीन करायचां न्हाय, आनी तुमी आमास्नी परत असां बोलू नका. आपल्या तोलाची शन 
मोलाची माणसां बघून टाका ताांदूळ.” 
 

“म्हणजे कसां काय?” गजराचा राग मस्तकात उसळत होता. ती शिकस्तीनां स्वतःला सावरीत 
होती. त्याचा प्रत्येक िब्द शतच्या वमी घाव घालीत होता. पण त्याचा रोख स्पष्ट नव्हता; आशण म्हणूनच ती 
अगशतक होत होती. ती शचडून कापऱ्या स्वरात म्हणाली, “कृपा करा शन तुम्हाला काय म्हणायचां ते सरळ 
सरळ साांगा-” 
 

“त्यात काय वाकडां हाय? –” िब्द शचरडायचे, डोळे झाकायचे शन वमव भेदायचे या कलेत जोती 
तरबेज होता. तो िून्यात पाहत म्हणाला, “हातच्या काांकणाला आरसा लागत न्हाय! गजराक्का, मी 
मुलखाचा गरीब. तुमच्या पांक्तीला कसा बसू? लग्नाची मला ऐपत बी न्हाय शन घाई बी न्हाय–” 
 

“मग मी करते. मला घाई आहे!” 
 

“मग करा की! मला का इचारता?” 
 

“मग कसां करायचां?” 
 

“आता कसां साांग?ू – अक्का, माझा माल कोरडा हाय. नासायची भीती न्हाय. तुमी तुमच्यावाणी 
चाांगली जागा बघा आनी करा पोरीचां लगीन–” 
 

जोतीच्या या िब्दाांनी गजराच्या काळजात मेखच मारून टाकली. त्याच्या बोलण्याचा रोख लक्षात 
येऊन शतच्या हृदयाची आग झाली. वैजयांताला बाप नाही, म्हणूनच हा राक्षस इतका वळे आपल्या 
काळजाची शचरिाड करीत होता, हे लक्षात येताच ती िाांत झाली. शनःिब्द झाली, मुकी झाली – जन्माची 
मुकी झाली. 
 

जोती उठून शनघाला तेव्हा ती िक्त म्हणाली, “मी पाया पडते. ही गोष्ट कुणाला साांग ूनको.” 
 

“मला का याड लागलां य?” असां म्हणून तो िाांतपणे शनघनू गेला. 
 

जोती दृशष्टआड होताच गजराला रडू कोसळलां . ती मनमुराद रडली. आजपासून वैजयांताच्या 
लग्नाशवषयी कोणालाही बोलायचां नाही, असां शतनां ठरशवलां . आता वैजयांताचां लग्न िक्य नाही – शतला 
उत्कृष्ट कलावांत करायची, असा शतनां शनिय केला, आशण आसू पुसून ती शरकामी झाली. 
 

वैजयांतानां उत्कृष्ट कलावांत व्हावां या जाशणवनेां तमािात कुठां सांकट आहे, याची कल्पना ती शतला 
देऊ लागली. “वैजू, तू आपलां  पाऊल जपून टाक, आता तू मोठी होत आहेस. माझ्याकडे येणारा जरी 
कोल्ह्ासारखा शदसतो तरी वाघ असतो, हे तू लक्षात ठेव. बेदरकार वतवनाचा पशरणाम भयानक होतो. याचा 
अथव तू गोगलगाईचां जीवन कां ठावां असाही नाही. शनखाऱ्याच्या रािीत सोन्याची लकमत शनशित होत असते.” 
 



हे सवव वैजयांता ऐकून घेत होती; आशण आईचा प्रत्येक िब्द हृदयात साठवनू ठेवीत होती. अगदी 
गाठीला बाांधून जपून ठेवीत होती. 
 

याच दरम्यान एक अघशटत घटना घडली. 
 

वैजयांताच्या िाळेत त्या शदविी वार्षषक समारांभ होता. त्यासाठी मुलीने शवश्वाशमत्र-मेनका हे नृत्य 
बसवलां  होतां, आशण सवांनी वैजयांतालाच मेनकेची भशूमका शदली होती. मुलींनी िार मेहनत घेऊन ते नृत्य 
बसवलां  होतां. 
 

िाळेचां पटाांगण नुसतां पे्रक्षकाांनी िुलून शनघालां  होतां. शिक्षक, पालक, बडेबडे अशधकारी, शनमांशत्रत 
पाहुणे व इतर याांनी गदी केली होती. गदीत उमा अगदी पुढची जागा पटकावनू बसला होता. तो 
वैजयांताची वाटच पाहत होता. 
 

ठरल्या वळेी कायवक्रम सुरू झाला. िुलाांनी मढलेली वैजयांता रांगभमूीवर येताच पे्रक्षक आियानां 
थक्क झाले. शतचां अप्रशतम स्वरूप शद्वगुशणत झालां  होत. पायातील नूपुराांना जण ूवाचाच िुटली होती. क्षणात 
पे्रक्षक तल्लीन झाले. शतची प्रत्येक हालचाल लोकाांना आकषवक वाटत होती. हजारो डोळे शतच्यावर 
स्स्थरावले होते, आशण कौतुक करीत होते. टाळयाांसाठी सहस्त्र कर उांचावत होते. 
 

जनतेनां केलेल्या त्या कौतुकानां वैजयांता भारावली होती. पुलशकत होऊन पाहत होती. 
 

जेव्हा नृत्य सांपलां  तेव्हा सवांनी पुन्हा तोंड भरून शतची स्तुती केली. अशधकारीवगानां पाठ थोपटली. 
त्या सवव स्तुशतसुमनाांच्या वषावानां शतचां हृदय भरून आलां  होतां. ती सवव जनता शतला आपल्या आईसारखी 
भासू लागली. आई जसां कौतुक करीत होती; तसांच ही दुसरी आई आपले कौतुक करीत आहे. आईनां 
घरात कौतुक केलां ; पण हे मदैानातलां  कौतुक. त्याला मोल नाही, असां शतला वाटलां . ती स्वतःला शवसरून 
बसली. 
 

पे्रक्षक, मास्तरणी, िहाणी माणसां तारीि करीत होती आशण ती त्याांची गजरािी तुलना करीत 
होती. 
 

उमानां गदीत शिरून शतला ओढीत बाहेर काढली आशण आपल्या अस्स्तत्वाची जाणीव करून शदली; 
तेव्हा ती भानावर येऊन त्याला शबलगली. 
 

“उमा मी नाचले-” 
 

“हो, हो. पाशहलां  मी!” तो म्हणाला. “चल लौकर; नाहीतर तुला दृष्ट लागेल.” तिी ती लाजली 
शन सवयीनुसार खाली मान घालून चालू लागली. 
 

ती दोघां शथएटराकडे शनघाली होती. गजराला घेऊन नांतर ती घरी जाणार होती. 
 



रात्रीचे दहा वाजत होते. रस्ते सुन्न शदसत होते. शनजीव भासत होते. शभकारी आशण बेवारिी पोरां 
िूटपाथवर अांग टाकीत होती. मध्येच एखादां चावट पोर त्या दोघाांना पाहून शचचुांद्रीसारखां शचरकत होतां 
आशण ती दचकून उमाला अशधकच खेटून चालत होती. त्याचा स्पिव शतला हवाहवासा वाटत होता. 
झाडाांच्या गदीत जळणाऱ्या शदव्याांचा प्रकाि शहरवा होऊन शतच्यावर वषवत होता. त्यामुळां  ती अशधकच सुांदर 
शदसत होती. शतचां मन अजून नाचतांच होतां. 
 

“एक गोष्ट बोलू?” उमा म्हणाला. 
 

“हो-हो. बोल ना! मी एकटीच शकती बोलू?” मान शतरपी करून शतनां नाक उडवलां  शन ती हसली. 
 

“तू िारच सुांदर नाचलीस.” 
 

“आशण काय?” 
 

“तू िारच सुांदर शदसत होतीस.” 
 

“हे तर सववच म्हणत होते!” ती रुसक्या सुरात म्हणाली. “थोडां शनराळां  बोल-” 
 

“मग तेच ऐक ना!” 
 

“मग साांग ना!” 
 

“माझी एक शवनांती ऐकिील?” 
 

“मी कधीच तुझां म्हणणां मोडणार नाही. का, साांग?ू तू माझा देव आहेस.” 
 

“म्हणून म्हणतो-” 
 

“तेच लौकर साांग ना-” 
 

“तू िाळेत नाचलीस-” 
 

“ते मला ठाऊक आहे रे बाळा-” 
 

“अग ऐकना-” 
 

“बरां, बोल.” 
 

“माझी इच्छा आहे-” 



 
“काय?” 

 
“तू तमािात कधीच नाच ूनकोस.” 

 
“मी कधीच तमािात नाचणार नाही. बस्स?” 

 
“एवढांच कर.” 

 
ती दोघां हसली आशण थेटरात शिरली. 

 
 

गजराची बारी सुरू होती. तमािा भर जोसात आला होता. चांद्रा आशण गजरा या दोघी तळपत 
होत्या. परांतु चांद्रा चढती भासत होती. शतच्या तारूण्यानां सवव नजरा आकषूवन घेतल्या होत्या. गजरा पोक्त 
शदसत होती. देहात सैलपणा येऊन तो अवजड भासत होता. 
 

माणसाला नवां आवडतां. त्यात त्याांचा दोष नव्हता. उत्तान हावभावानां आशण उन्मादक नजरेनां चांद्रा 
पे्रक्षकाांना उद्दीशपत करून सवांचां लक्ष वधूेन घेत होती. 
 

त्या दोघीत अस्स्तत्वाचा दारुण सांगरच जण ूअांशतम पवात सुरू झाला होता. 
 

दौलतजादा होत होती. चांद्रा पैसे घेऊन येत होती. हसत होती. कटाक्ष िेकीत होती. पे्रक्षकाांनी 
जसां वळवावां तिी वळत होती. 
 

एक रुपया दौलतजादा घेऊन चांद्रा स्टेजवर आली. घुांगराांचा झनझनाट करीत म्हणाली, “ऐका 
ऽऽ या रुपयाचां म्हणनां आहे की – शिव ूनका मिी दुरून बोला – ही लावणी झाली पाशहजे.” 
 

“हो - झाली पाशहजे!” मध्येच पे्रक्षकाांतून आवाज आला. 
 

चांद्रानां कपाळावर आठी घातली. नाक मोडीत दुःखी स्वरात ती म्हणाली, “हो, खरां आहे. पण मी 
काय करू? माझ्या जोडीला बैल चाांगला नाही. मी म्हाताऱ्या बैलाबरोबर हे औत एकटी किी ओढू?” 
 

या शवनोदानां पे्रक्षक हसले. पण त्याच क्षणी गजराच्या अांगात कां प भरला. डोळे भरून आले. गळा 
दाटला. त्या िब्दाांनी शतचां हृदय रक्तबांबाळ झालां . शतची नजर क्षणात भईुसपाट झाली. चेहरा िटिटीत 
पडला. ती गशलतगात्र होऊन मटकन खाली बसली. 
 

बारा वषव पायात वागवलेली घुांगरां त्या घडीला शतनां सोडून काढली. आसूभरल्या डोळयाांनी ती 
जागा न्याहाळली, आशण शतथली धूळ कपाळाला लावली. कमरेत खोचलेला पदर ओढून शतनां डोळे पुसले. 
 



त्याच क्षणी शतनां तमािाचा कायमचा शनरोप घेतला. परत इथां यायचां नाही, असा शनधार करून ती 
बाहेर पडली आशण उमा-वैजयांता याांना घेऊन घरची वाट चालू लागली. 
 

गजराबाईचा चांद्रानां भयांकर अपमान करून शतला भर िडातून जण ू हाकूनच शदलां  होतां. परांतु 
‘चांद्राच्या त्या कू्रर कृत्याचा सूड घेऊनच मरेन!’ अिी प्रशतज्ञा शतनां मनात केली होती. 
 

दुसऱ्याच शदविी ती बाहेर पडली आशण एका श्रीमांताच्या घरी मोलकरणीची नोकरी पत्करून भाांडी 
घासू लागली. हजारो लोकाांना भरुळ घालणारे हात धुणी धुऊ लागले. 
 

आशण दुसऱ्याच मशहन्यात वैजयांताची िाळा सुटली. खचव झेपत नव्हता. ती घरात सवव कामां करू 
लागली. 
 

वैजयांताच्या मागोमाग उमाही िाळा सोडून बसला. तो बकेार लहडू लागला. 
 
 

या गोष्टीला आज सहा वषं झाली होती. गजराबाईनां आपलां  जळतां मन राख होऊ शदलां  नव्हतां; 
आशण जेव्हा तो अपमान, ती टोचणी असह् झाली तेव्हा ती बाबालालिटेला म्हणाली, 
 

“एकदा वैजयांताला थेटरात तमािात उभां करून पाहायचां आहे. जर ती चाांगली खेळली तर मला 
तेवढाच आधार होईल. कुठवर लोकाांची भाांडी घासू?” 
 

बाबालालला गजराची दया आली. त्यानां िब्द खचूवन चांद्राला साांशगतलां . “वैजयांताला िडात उभी 
करून एकदा बघ ूया. तू शतला काही देऊ नको. मला िक्त पाहायचां आहे - शतचां कसब.” 
 

चांद्राला नाही म्हणताच येत नव्हतां. एकतर बाबालालचा िब्द होता आशण दुसरां म्हणजे गजराचा 
शथएटरात अपमान केल्याची गोष्ट ती शवसरून गेली होती. ती तयार झाली. 
 

मग गजरानां वैजयांताची शवनवणी केली होती. “िक्त एकदाच - माझ्यासाठी आशण एकच 
शदवसासाठी तू तमािात उभी राहा.” 
 

“आई, मला तू दुसरां काही साांग. पण एवढां साांग ूनकोस!” 
 

“नाही! िक्त एकच शदवस, आईसाठी एकच शदवस नाच! त्याने माझा आत्मा समाधान पावले. मग 
मी भीक मागून तुला पोिीन!” 
 

वैजयांताचा नाइलाज होऊन शतला आईची शवनांती मान्य करणां भाग पडलां  होतां. म्हणनूच ती आज 
तमािात नाचनू आली होती. थकवा आला म्हणून शनजली होती. गजराचा आत्मा िाांत झाला होता. 
 



वैजयांतानां आईचां कायव उत्कृष्ट पार पाडलां  होतां. भर िडात चांद्राला गारद केलां  होतां आशण तो सूड 
उगवला होता. 
 

उमाची शवनांती पायदळी तुडवनू आईची शवनांती शतनां ऐकली होती; आशण उद्या उमा काय करील, 
काय म्हणेल याची धास्ती उरात घेऊन ती शनजली होती. 
 

गजरा जागत होती. कैक शदवसाांची अांतरीची जखम एकाएकी भरून आल्याचा शतला आनांद झाला 
होता. सकाळी उठताच तमािात नाचण्याचा आग्रह आपण का केला ते वैजयांताला साांगायचां असां शतनां 
ठरवलां  होतां. 
 

परांतु एक शवजय शमळवीत असता शतची वैजयांता दुसरी आघाडी हरली होती. शतनां आईच्या 
हृदयाची जखम भरून काढली होती, तर स्वतःच्या हृदयात एक भयांकर जखम करून घेतली होती. 
 

सकाळी गजरा लौकर उठली, तेव्हा शतचा चेहरा प्रिुल्लीत शदसत होता. वैजयांतानां शतच्या आधी 
उठून सैंपाक उरकला होता. परांतु ती मलूल शदसत होती. 
 

गजराच्या हे लक्षात येऊन ती सद्गशदत होऊन म्हणाली, “वैजू, हे काय? तू माझ्यावर उपकाराांचा 
डोंगर रचला आहेस. मी वडेी होऊन तुला आग्रह केला. तू माझां ऐकून आपल्या आईसाठी तमािात उभी 
राशहलीस शन मला पुनजवन्म लाभला!” असां म्हणून गजरानां तपिीलाने आपल्या अपमानाची कहाणी 
वैजयांताला साांशगतली. वैजयांता काहीच बोलली नाही, तेव्हा पुन्हा पुन्हा भीतीयुक्त सुरात गजरा म्हणाली, 
 

“आता तू किाचीच काळजी करू नको. तुझां लग्न काही होणार नाही, कारण तू माझी आहेस शन 
मी कलां शकत आहे. तेव्हा आता आपण उगीच भलत्या इच्छा करण्यात अथव नाही. दुःखी शमळवनू सुखी 
खाऊ. आपण गरीब आहोत. आपला वाली नाही. परसू, गांगू ही वनची पाखरां आहेत. आज ना उद्या ती 
उडून जाणार. परांतु तू कुठां जाऊ नयेस. रात्री तो चांदूलाल आला, तेव्हापासून भीतीनां माझां काळीज िुटलां  
आहे. तो िार दुराचारी माणसू आहे. तो आला तर एकही िब्द लवचीक बोलू नको. नाहीतर तो राळयावर 
ब्रह्माांड रचील. या भागात तो जांगी आहे म्हणून हा चांदूलाल माणूस आहे. नाहीतर तो सैतान आहे. आता तो 
तुझी पाठ घेणार. तेव्हा जपून अस. तू कुणाचा हात धरून जावां लकवा तुला कुणी ओढून न्यावां ही कल्पनाच 
मला सहन होत नाही. तसां झालां , तर मग माझ्यानां कष्ट होणार नाहीत. मी वडेी होईन!” 
 

वैजयांता डबडबत्या डोळयाांनी पाहत ऐकत होती. आईचां अांतःकरण ती भरल्या नेत्राांनी पाहून घेत 
होती आशण भावी जीवनातील सांकटाांच्या सावल्या पाहून भयचशकत झाली होती. 
 

गजराबाई सवव साांगून कामावर गेली. 
 
 

४ 
 



आठ शदवसातच वैजयांताच्या जीवनाला शनराळी गती शमळाली होती. ती चशकत होऊन अवतीभोवती पाहत 
होती. एक शदवस तमािात उभे राहाताच हे चमत्कार कसे झाले? तमािाच्या के्षत्रात त्या एकाच शदवसानां 
खळबळ झाली होती. एखादी नवी हशरणी मदैानात येताच पारधी सज्ज होतो, तसे शकत्येक पारधी वैजयांताची 
शिकार करायला तयार झाले होते. 
 

बाबालाल, आबा पाटील हे तर आलेच; पण दूरदूरचे तमासगीर येऊन शतला आपल्या िडात 
येण्याची गळ घालून गेले. शकत्येक शथएटरमालक, कां त्राटदाराांनी मुद्दाम येऊन शतच्यािी ओळख करून 
घेतली. आबा पाटलानां तर कहर केला. तो घरातून हलता हलत नव्हता. जेव्हा गेला, तेव्हा त्यानां ते िांभर 
रुपये वैजयांताला बक्षीस शदले. हे रुपये परत नेले तर पाप आहे, असां तो म्हणाला. 
 

चांदूलाल बशहरी-ससाण्याप्रमाणे सारख्या शघरट्या घालीत होता. साांज-सकाळ चांद्राकडे येऊन 
बसत होता. 
 

त्यामुळां  चाळीत चचा होत होती. गजरानां मुलीला शिकवनू काय शमळवलां ? अखेर तमािात उभी 
केली! असां म्हणून कोणी नापसांती दिवशवली तर जोती अशभमानानां म्हणाला, “चुलीचां लाकूड चुलीलाच 
जळणार; त्याचा इमला होणार नाही! आपण सावध होतो म्हणून बरां. नाहीतर ही सून महाग पडली 
असती!” 
 

आशण आज आठ शदवस उमा तर चाळीत शदसतच नव्हता. त्यामुळांच वैजयांताची भीती अशधक 
वाढली होती. त्याला भेटून त्याचा राग िाांत करायचा शवचार करून ती थकली होती. 
 

दुसरी गोष्ट - चांद्रानां गांगूला िडातून काढला होता. तो आता हातगाडी घेऊन हमाली करीत होता 
आशण गांगूला काढला म्हणनू परसू स्वतः चांद्राचा िड सोडून बसला होता. तो गांभीर होऊन आयुष्ट्याचा 
शवचार करीत होता. 
 

हे सवव लक्षात घेऊन वैजयांताच्या काळजाचां पाणी पाणी होत होतां. 
 

दुपार झाली होती. उष्ट्णता वाढली होती. चाळीत सामसूम होती. िजेारची हौसाबाई बाहेर गेली 
होती आशण एकटी वैजयांता शवचारात बसली होती. 
 

इतक्यात उमा आल्याची शतला चाहूल लागली. तो एकटाच आपल्या घरात बसला होता. उमा 
काय म्हणेल याचां उगीच दडपण वैजयांताला असह् झालां  होतां. एकदाचा काय ते तो म्हणू दे, असां ठरवनू 
ती त्याच्या खोलीत गपकन शिरली. शतनां समोर पाहत पाठीमागां दार लावनू घेतलां . 
 

“का आलीस तू?” त्यानां रुक्ष सुरात शवचारलां . 
 

“तुझी क्षमा मागायला-” ती िाांतपणे उद्गारली. उमाचा चेहरा लाल शदसला. ती अपराध्याप्रमाणे 
पाहत राशहली. त्याच्या डोळयाांत पाहण्याचे सामथ्यव आपल्यात नाही, याची जाणीव होऊन शतनां ओठावरून 
जीभ शिरवनू ते ओले केले. 



 
“तू तमािात काां नाचलीस?” 

 
“मला आईनां तसा आग्रह केला.” 

 
“का? - कारण काय?” 

 
“तू िाांतपणे ऐकून घे- सारां साांगते.” 

 
“मला एकाच िब्दाांत साांग!” तो आवाज लकशचत चढवनू म्हणाला. 

 
“पण एकाच िब्दाांत कसां साांग?ू” शतनां हतािपणे शवचारलां , 

 
“मग आता तू जा-” उमा सांतापून म्हणाला. “तू शन तुझां अांतरांग यात िार िरक आहे. आईनां 

आग्रह केला - मग मी घडोघडी केलेली शवनांती? त्याचां काय?” 
 

“परांतु माझी मनःस्स्थती लक्षात घे. मी आईच्यापुढां - आईसाठी एकच शदवस म्हणून ते पाप केलां . तू 
क्षमा करिील अिी आिा होती म्हणून.” 
 

“खोटां. मी तसा मूखवपणा करणार नाही वैजयांता. या क्षमायाचनेमागांसुद्धा कपट आहे. माझ्याही 
आईबापाांचा आता आग्रह आहे-” 
 

“काय आग्रह आहे?” वैजयांता दीनवाण्या नजरेनां पाहत म्हणाली आशण कानात प्राण आणनू ऐकू 
लागली. 
 

“मी तुझ्यािी सांबांध ठेव ूनये.” 
 

“पण कारण काय?” शतच्या स्वरात अगशतकता आली. कां प भरला. ती कळवळून म्हणाली, “उमा, 
ही क्षलु्लक बाब आहे!” 
 

“असां? मग मोठी बाब कोणती? मी आज आठ शदवस पाहत आहे - जोड्याांचा ढीग लागतो आहे 
तुझ्या दारी! ते जोडे मोजणाराची अवलाद मी नाही! तू हलकट आहेस-” 
 

“उमा!” 
 

“- आशण शनलवज्जही आहेस. रूपानां सुांदर, पण मनानां कुरूप आहेस. कपटी! हेकेखोर....” 
 

“उमा! उमा! उमा!-” कानात तप्त शिसां ओतावां तसां वाटून वैजयांता थरथर कापू लागली. शतनां 
तोंड झाकून घेतलां . हुांदके देत ती रडू लागली. आपलां  रक्त गोठत असल्याची शतला जाणीव झाली, परांतु 



धीर करून ती म्हणाली, “आता पुरे, मी पाया पडते. ही झाली तेवढी शिक्षा मला पुरे. आता नाही सहन 
होत!” असां म्हणून ती एक-एक पाऊल पुढां येऊ लागली. त्याच्या पायाांवर डोकां  ठेवनू त्याला िाांत 
करण्यासाठी ती पुढां गेली. पण.... 
 

उमा क्रोधाशतियानां बेभान झाला होता. शववकेावरचा त्याचा ताबा सुटला. समोर येताच त्यानां 
खाडकन शतच्या मुस्काटात भडकावली. 
 

“आईऽऽ” एवढा एकच िब्द उच्चारून ती गप्प झाली. दोन्ही हात गालावर धरून ती खळकन 
शनखळून पडावी तिी पडली. क्षणात दातखीळ बसून ती शनपशचत झाली. 
 

थोड्या वळेानां ती िुद्धीवर आली, तेव्हा उमा शतला वारा घालीत होता. ती ओलीलचब झाली होती. 
गालावर चार बोटां जिीच्या तिी उमटली होती. तोच गाल धरून ती किीतरी उठली शन पदर सावरून 
दाराकडे गेली. दारातूनच का कोण जाणे, पुन्हा मागां वळून नम्र स्वरात वळून नम्र स्वरात ती म्हणाली, 
 

“मी क्षमा मागायला आले होते-” 
 

“म्हणूनच मी क्षमा केली;” उमा िाांतपणे म्हणाला. “तमािात नाचणाऱ्या बाईला अिीच क्षमा 
करावी लागते. तर ती-” 
 

शतने पुढील िब्द न ऐकता आपला गाल पुढां केला. तो दाखवीत म्हणाली, “तू मला मारलां स.” 
 

“मारलां  नाही. आपल्या पे्रमाचा िवेट करून त्यावर अांशतम शिक्कामोतवब केला आहे. आता तू 
आनांदानां आपला धांदा कर. रोज नव ेनव ेश्रीमांत तुझ्या घरी येऊ देत. तुझी भरभराट होवो, एवढीच इच्छा 
आहे.” 
 

या अखेरच्या िब्दाांनी शतच्या अांगावर काटा िुलला. सांताप अनावर होऊन अश्रूांची धार वाहू 
लागली. 
 

“मी जाते. आता परत येणार नाही.” 
 

“नको येऊस. पण लक्षात ठेव, माझ्यािी जसां वतवन केलांस तसां दुसऱ्यािी करू नकोस.” 
 

ती काहीच बोलली नाही. बोलण्यासाठी ओठ थरारले, पण िब्द उमटले नाहीत. ती मुकाटपणे 
आपल्या खोलीत आली. आपल्या पे्रमाचा तो भयांकर िवेट शतला असह् होऊन ती वडेावली. शकती 
उिीरपावतेो हृदयात दबलेला हांबरडा मोकळीक शमळताच बाहेर पडला. पदराचा बोळा तोंडात कोंबून तो 
पुन्हा दाबीत ती रडू लागली. खूपखूप रडावां, असां शतला वाटू लागलां . डोळयाांतील अश्रूांनी शतचां वक्षःस्थळ 
शभजलां . जण ूहृदयातील पे्रमाच्या स्मृतींना ती अश्रूांचां स्नानच घालीत होती, आशण आपल्या या अश्रूांनी त्या 
स्मृती वाहून जातील, म्हणून ते आवरीत होती. 
 



 
सूयव मावळतीकडे वळला होता. प्रखरता िाांत झाली होती. धगधगता सूयव िीतल वाटत होता. 

धुरकट रांगाचे लहानसे ढग दूर सरकत होते आशण सोनेरी शकरणां सूयाभोवती गोळा होत होती. 
 

उमाचां मन भानावर आलां  होतां. त्याच्या मस्तकात दारुण द्वांद्व सुरू झालां . त्याचे सवव सुज्ञ शवचार 
त्याच्यापुढां उभे राहून त्याला शवचारू लागले - 
 

तू मूखव तर नाहीस? एकदाच ती तमािात नाचली, त्यासाठी तू एवढा उग्र का झालास? नेत्राचे 
शदव ेकरून ती तुझी वाट पाहत होती. तुला पाहताच शतच्या गोऱ्या गालावर उषःकाल िुलत होता आशण 
त्या गालावर तू आज मारलांस? 
 

या प्रश्नाला त्याच्याकडे उत्तर नव्हतां. तो उदे्वगानां उठला आशण बाहेर पडला. शजथां वैजयांता 
मूस्च्छवत पडली होती, त्या जागेकडे पाहण्याचां त्याला धैयव होईना; म्हणून तो भटकत शनघाला. त्या वळेी तो 
दगडी पुतळयासारखा भकास, शनर्षवकार शदसत होता. 
 

शथएटरसमोर चांदूलाल आपल्या शमत्रमांडळीत उभा होता. उमाला पाहताच वैजयांता याच्यासाठीच 
जीव टाकीत असते, या चांद्राच्या शवधानाची त्याला आठवण झाली. उमा आशण वैजयांता या दोघात पाचर 
मारल्याशिवाय वैजयांता वगेळी पडणार नाही आशण आपल्या हातीही लागणार नाही, याचा त्यानां शवचार 
केला होता. 
 

उमा समोर येताच तो त्याला थाांबवीत म्हणला, “ए - तुझां नाव काय?” 
 

“उमा-” उमानां थाांबनू उत्तर शदलां  आशण प्रसांग बाका आहे, हेही ताडलां . 
 

“तू त्या वैजयांताची का पाठ धरली आहेस?” चांदूलालनां डोळे वटारून शवचारलां . 
 

“कोण म्हणतां?” उमा िाांतपणे म्हणाला. 
 

“तसां त्या दोघींनी मला साांशगतलां  आहे.” चांदूलाल त्याच्या िक्तीचा अांदाज करीत त्याच्या 
चेहऱ्यावरचे भाव शनरखीत म्हणाला. उमाला त्याची चीड आली. हा आता आपणाला मुद्दाम भेडसावीत 
आहे, ‘मी तसां करीत नाही’ अिी या डाकूला आपल्याकडून कबलुी हवी आहे, याचा शवचार आशण येणाऱ्या 
प्रसांगाला तोंड देण्याची मनाची तयारी करून तो म्हणाला, 
 

“तू लबाड आहेस.” 
 

“मी लबाड? चल-” असां म्हणत चांदूलालनां उमाचा गळा धरला. उमाला याची कल्पना होतीच. 
चांदूलाल अांगावर येताच त्यानां त्याच्या काळजात एक जोरदार ठोसा हाणला. पिात्तापानां धुमसणारां मस्तक 
सांतापानां पेटलां  आशण मग उमा चांदूलालला ठोिावर ठोसे देऊ लागला. अगदी ठार मारण्यासाठी मारू 
लागला. 



 
हा एवढां आक्रमण करील याची चांदूलालला कल्पनाच नव्हती. इतराांप्रमाणे हा गाांगरून सुटका 

करून घेईल, या समजुतीनां त्याला दगा शदला आशण तो मार खाऊ लागला. थोड्याच वळेात त्याचा 
प्रशतकार दुबळा झाला. तो शनवाणीवर आला. त्याने शखिातून खसकन चाकू काढला. गदी वाढली. लोक 
पळू लागले. सववत्र धावपळ सुरू झाली. ‘पोलीस-पोलीस’ लोक ओरडू लागले. 
 

चांदूलाल भडकून कसातरी उठला आशण डोळे झाकून उमावर वार करू लागला. उमानां 
प्रसांगावधान राखून चाकू धरण्याची खटपट केली, पण गडबडीत चाकूचां पातां त्याच्या तळहातात शिरलां . 
 

आशण पोशलसाांनी दोघाांच्या माना धरल्या. दांगल िाांत झाली. पोलीसस्टेिनवर चांदूलालनां उमाला 
चाकू मारला, असां शसद्ध झालां . उमा पट्टी मारून घरी आला. चांदूलाल जाशमनावर मुक्त झाला. 
 

उमाला चांदूलालनां चाकू मारला, हे ऐकून वैजयांतावर आकाि कोसळले. दुपारी मारलेलां  ती 
शवसरली. हाताला पट्टी मारून आलेला उमा शतनां पाशहला, तेव्हा शतचा जीव भाांड्यात पडला. 
 

उमाला चांदूलालनां चाकू मारला, हे कळताच जोती भडकला आशण चौकीवर जावां तसा तो धावत 
जांगीकडे गेला. 
 

आठ वाजले. अांधारानां ती चाळ मुठीत घेतली. चांदूलाल पोलीसस्टेिनवरून थेट चांद्राकडे आला. 
तो दारू प्याला होता. मांदगतीनां त्याला येताना पाहून चाळ भयभीत झाली. लोकाांनी दारां लावनू घेतली. 
 

चांदूलाल िाांतपणे चांद्राच्या खोलीत गेला. चांद्रा तेव्हा तमािाला जाण्यासाठी साजसरांजाम करीत 
होती. नटलेली चांद्रा चांदूलालला मोहक वाटली. तो उद्दीशपत झाला. त्यानां शतला कवटाळून पोटािी 
धरली. 
 

“तुम्ही उमाला का मारलां?” चांद्रानां प्रश्न करताच तो दचकला. शमठीतली चांद्रा सोडून तो तरातरा 
अांगणात आला आशण सवव िक्ती एकवटून ओरडला, 
 

“चल - उम्या! ये, बाहेर ये.” 
 

त्याचा तो आवाज रात्रीची शचरिाड करीत दूरवर गेला. उमा बाहेर यायला शनघाला, तेव्हा 
लोकाांनी त्याला कोंडून ठेवला. 
 

चांदूलाल बडबडतच होता, “मला तू मारलांस. मी जन्मात असा मार खाल्ला नव्हता. एकदम 
मारलां स तू! मला कल्पना नव्हती. तू मला मारिील यावर माझा शवश्वास नव्हता. पण...... तू मला भरपूर 
मार शदलास.” तो शनलवज्जपणे कबलुी देत होता. दारूमुळां  त्याला भान नव्हतां. म्हणून तो अगशतक होऊन 
‘उमानां मारलां  – उमानां मारलां ’ असां ओरडून बोलत होता. त्याच्या या बोलण्यावरून खरा प्रकार लोकाांच्या 
शन वैजयांताच्या लक्षात आला की, चांदुलालला उमानां बराच मार शदला आहे आशण तो दारूच्या नादात 
त्याची कबुली देत आहे. 



 
काही लोक चांदूची ती बडबड ऐकत होते, पण पुढां कोणीच जात नव्हते. िवेटी परसूनां पुढां जाऊन 

म्हटलां , “चांदूिटे, तुम्ही िहाणी माणसां - असां गैर काां वागता? जा शनजा-” 
 

“काां? काां? तू कोण मला साांगणार?” चांदूलाल त्याच्यावर शबथरून झेप घ्यायच्या पशवत्रयात उभां 
राहून म्हणाला, “तू परसू ना? तू एक नांबरचा चोर आहेस. तुझीच वैजयांतावर नजर आहे. माझी खात्री आहे 
की, तू शतला पळवणार आहेस. परांतु याद राख - मी तुला सोडणार नाही. आशण तो उम्या तर भानचोद-” 
 

त्याच्या बडबडीतून त्याच्या अांतरीची तळमळ स्पष्ट होत होती. हा वैजयांतासाठीच वडेावला आहे, 
अिी लोकाांची खात्री झाली होती. पण त्याला घरी जा म्हणता येत नव्हते. तो आता माणसात नव्हता. 
 

या चाळीत आपणावर चाल करून येणारा कुणी नाही, याची चांदूलालला खात्री होती. शिवाय 
वैजयांताला आपलां  बळही शदसावां, अिी त्याची इच्छा होती. 
 

परांतु झालां  भलां तच. जोती जो गेला तो जांगीला घेऊनच आला. चांदूलाल एकटाच मदैानात पाहून 
जांगीला आनांद झाला. काहीतरी कुरापत काढून चांदूलालिी त्याला भाांडण करायचां होतां, म्हणून तो सांधी 
पाहत होता. कारण त्या शदविी वैजयांताला पोचवीत चांदूलाल गेला आशण वाटेत बत्तीखाली त्या दोघाांची 
बाचाबाच होऊन प्रकरण कसांतरी शमटलां ; त्याच रात्री परत येत असता एकट्या शनजलेल्या जांगीचा खून 
करण्याचा प्रयत्न चांदूलालनां केला होता. परांतु जांगी ऐनवळेी जागा झाला म्हणूनच वाचला. ‘परत रात्री का 
आलास’ असां जांगीनां शवचारलां , तेव्हा ‘तुझी मािी मागायला आलो,’ असां चांदूलाल म्हणाला होता. तरी 
खरा प्रकार बळीने जांगीला सकाळी साांशगतला होता. 
 

त्यामुळां  चांदूलाल हा कधी ना कधी आपला घात करील, अिी जांगीची समजूत झाली होती आशण 
तो घात करण्यापूवी त्यालाच शचरडून टाकावा अिा शवचारात तो होता. आज ती सांधी चालून आलेली 
पाहताच तो चेतला. 
 

“मागां सरा-” जांगी सवव िस्क्तशनिी एकवटून ओरडला. लोकाांची पाांगापाांग झाली. चांदूलाल 
जांगीला पाहून दचकला. तोल सावरील तो म्हणाला, 
 

“जांगी..... तू माझा इन्सल्ट करू नको. घडीघडी तू माझ्या भानगडीत पडून मला त्रास देऊ 
नकोस.” 
 

जांगी काहीच बोलला नाही. त्यानां चांदूलालच्या थोबाडावर ठोसा मारला आशण शवचारलां , “चाकू 
कुठाय, बोल-” 
 

चांदूलाल धडपडून उठून सरळ होतो न होतो तोच दुसरा ठोसा बसला आशण तो पुन्हा कोसळून 
पडला. परत उठण्याची धडपड करीत असतानाच जांगीनां त्याच्या माांडीवर बुटाची लाथ मारून त्याचा तो 
प्रयत्न क्षणात मारून काढला. 
 



“जांगी - माझी माांडी!” चांदूलाल पडून ओरडला आशण जांगीनां चाकू खोलला. टरवरव- असा चाकूचा 
आवाज ऐकून लोकाांची काळजां िाटली. आता भयांकर प्रकार होणार, याची कल्पना करून त्याांनी दारां 
धडाधड बांद केली. 
 

“जांगी, हात आवर!” बाबालाल धडपडत येऊन ओरडला. चांदूलाल उमाकडे पनु्हा मारामारी 
करायला गेला आहे, हे बळीनां साांगताच तो धावत आला होता. 
 

जांगी एकदम भानावर आला. त्यानां चाकू बांद करून शखिात घातला. बाबालालकडे वळून तो 
म्हणाला, “हा महामूखव तुमचां अखेर वाटोळां करणार आहे. इतका हलकट, कपटी शन नादान माणूस या 
दुशनयेत नाही. याला साांभाळा-” 
 

“काय केलां  त्यानां जांगी?” बाबालाल त्याला िाांत करीत म्हणाला. आशण जांगीनां त्या रात्रीची सवव 
हकीकत साांशगतली. ती ऐकून बाबालालनां त्याला वचन शदलां- “चांदूलाल तुझां नाव काढणार नाही; तू 
शनधास्त अस.” जांगी शनघून गेला आशण चांदूलाल उठला. त्यानां अांगाची धूळ झटकली. नाकातून वाहणारां 
रक्त रुमालानां पुसलां . समोरचे दोन हात हालवनू त्याांची तपासणी केली. त्याची ती अवस्था पाहून 
बाबालालला वाईट वाटलां . 
 

मशहनाभरात उमाची जखम बरी झाली. चांदूलाल दांड भरून मुक्त झाला. त्याच दरम्यान उमा 
आशण चांदूलाल याांची ती मारामारी वैजयांतावरून झाल्याची अिवा उठली. ती ऐकून वैजयांता भ्याली. जर 
ही बातमी खरी असेल, तर मग भयांकर आहे! याचा अथव, आपण सुरशक्षत नाही. आपलां  अस्स्तत्व धोक्यात 
आहे, असां वाटून ती स्वतःला दडवण्याचा प्रयत्न करू लागली. ती घराबाहेर सहसा शदसतच नव्हती. 
 

मग दुपारच्या वळेी चांद्राबाईच शतच्याकडे येऊन बसू लागली. ती शनयमानां येऊ लागली, तिी 
वैजयांताची लचता वाढू लागली. काहीतरी शवपरीत घडणार, असां शतला वाटू लागलां . 
 

चांद्रा येऊन हसत-गात बोलत होती. परांतु बोलणां सांसाराचां, सुखदुःखाचां नसे. ती स्वतःच्या 
जीवनात आपण कसां वतवन केलां , याचाच पाढा वाची. त्याचबरोबर तमािाचां जीवन शकती कष्टाचां असतां, 
त्यात तरुण बाईची पशरस्स्थती किी होते, स्टेजवर आई म्हणणारे, पण एकाांतात वासनाधीन होऊन दुष्टपणा 
करणारे तमासगीर कसे असतात, याचां वणवन ती करी. आपल्यावर शकती लोकाांनी कसकसे अत्याचार 
केले, परांतु आता आपण शनभवय आहोत - त्यामुळांच आपली सद्दी जोरात आहे - म्हणून लोक आपल्याला 
शभतात, असां ती साांगे. 
 

चांद्राच्या या बोलण्याचा हेतू वैजयांताच्या लक्षात येत होता. आपणही असांच बेबांद वतवन करावां, 
यासाठीच ही असां साांगत असावी, असां शतनां मनािी पक्कां  ठरवनू ठेवलां  होतां. 
 

आशण ते बरांचसां खरांही होतां. वासना भडकावनू वैजयांताचां मन अस्स्थर करावां, एवढ्यासाठीच चांद्रा 
रोजरोज येऊन त्या पे्रमकथा साांगत होती, हसत होती शन पुरुषलीला वणीत होती. 
 

आशण वैजयांता िाांतपणे ऐकत होती. 



 
 

५ 
 
जीवनाच्या लाटेवर माणसू कस्पटाप्रमाणे तरांगत असतो, लाटेबरोबर वाहवतो. कोणत्या शकनाऱ्याला 
लागणार याची त्याला कल्पना नसते. वैजयांताची स्स्थती तिीच झाली होती. शतला जीवन दुधवर वाटत 
होतां. 
 

परसू स्वतःचा िड उभा करण्याची धडपड करीत होता. तो शदवसभर लहडत होता. हुिार, 
हजरजबाबी माणसां एकत्र करून एक उत्कृष्ट िड उभा करण्याचा त्याला ध्यास लागला होता. गांगू आपली 
हातगाडी रेटून मेटाकुटीला आला होता. 
 

एकूण ती सवव एकाच चक्रात सापडली होती. त्याांना बाहेर पडण्याचा मागवच सापडत नव्हता. 
 

आईचे कष्ट, गांगूचे हाल, परसूची धावपळ हे सवव वैजयांता पाहत होती. पस्तीस वषांचा देखणा परसू 
आजपयंत तमासगीर म्हणून गाजत होता आशण आज त्याचा तो रांजीस, उशद्वग्न चेहरा, गांगूची वैतागलेली 
मूती, आईची थकणारी हाडां यानां शतचां काळीज शतळतीळ तुटत होतां आशण त्या कोलाहलात स्वतःच्या 
अांतरीचां दुःख ती शवसरत होती. 
 

आकािात िुभ्र ढग रेंगाळत होते. सूयाची चैतन्यमय शकरणां मुांबईच्या लभतीवर चढत होती. 
आल्हाददायी वारा वरच्यावर चरिडत होता. िवेग्याच्या झाडावर एक कावळा बसून गुरकत होता. 
शचमण्याांचा थवा शभरशभरत होता. 
 

गांगू गाडीच्या चाकात वांगण भरीत होता. परसू गांभीरपणे त्या चाकाकडे पाहत होता. इतक्यात 
बाबालाल िटे आबा पाटलाला घेऊन आला. आबा पाटलाची शमिी न्याहाळीत गांगू मनात म्हणाला, हा 
‘वैजयांताला खुांदलापुरात नाचवणार, नाहीतर मी आपली झुबकेदार शमिी भादरणार,’ असां म्हणाला होता. 
पण अजूनही त्यानां शमिी भादरलेली शदसत नाही. 
 

“काय गांगाराम?” बाबालाल म्हणाला, “कुठां गेली वैजयांता? पाटील आले आहेत म्हणावां!” 
 

“काय पाटील, अजून शमिीची भानगड केली न्हाय वाटतां?” गांगू हसत म्हणाला, तसा आबा 
चमकला. म्हणाला, 
 

“गांग्या, तू सापावाणी हायस शन पक्का डौकील-” 
 

“काय िटे? आशण हे कोण-पाटील? तुम्ही केव्हा आलात?” वैजयांता पदरानां हात पुिीत हसत 
दारात आली. शतच्या त्या मोकळया हसण्यानां पाटील रांगात आला. पायाच्या नखापासून डोकीच्या 
केसापयंत शतला न्याहाळीत तो हसला आशण ओसरीवर बैठक मारीत म्हणाला, 
 



“आनांद झाला. एवढाच जरी लोभ असला, तरी आम्ही आनी िांभर वषे जग ूशन परत परत येऊ-” 
 

हे ऐकून वैजयांतानां तोंडाला पदर लावला. “काय म्हणणां आहे िटे?” शतनां शवचारलां . 
 

“काय साांग ूवैजयांता!” बाबालाल म्हणाला, “तू खरां म्हण, नाहीतर खोटां म्हण. पण माझा धांदा पार 
बसला.” 
 

लगेच गांगू म्हणाला, “मग हकडां का आला? रस्त्याची माणसां न्हीयाची शन उठवायचा न्हाय का 
त्यो?” 
 

गांगूचे ते बोलणां ऐकून वैजयांता मोठ्यानां हसली. 
 

“भले! सरज्या,-” आबा पाटील गांगूला म्हणाला, “तू लाखाचा बोल केलास, पर या घडीला 
िुकट. जर हे तू िडात बोलला असतास, तर मानसां हसून मुतली असती-” आबा पाटील प्रत्येक िब्द 
वैजयांताकडे पाहत बोलत होता. आपण मोठे आहोत, तमािाची माशहती आपणाला जास्त आहे, हे त्याला 
वैजयांताच्या शनदिवनाला आणायचां होतां. त्याचबरोबर आपणच तुझ्यासाठी वाटेल ते करू िकतो, तुझा 
सवात श्रेष्ठ शहतलचतक आपणच आहोत, असा भाव त्याच्या िब्दातून शनघत होता. 
 

खुांदलापुरात दोन िळया पडून त्याची ती दुही आता हातघाईवर आली होती. रोज मारामाऱ्या होत 
होत्या. त्यापकैी एक खटला हायकोटात आला होता, म्हणून तो मुांबईस आला होता. परांतु हा चाशळिीपयंत 
मजल मारलेला दणकट माणूस गहूभर नमलेला शदसत नव्हता. तो वैजयांतावर सांपूणव भाळला होता. 
काहीतरी काम काढून तो मुांबईस येत होता आशण त्याने बाबालाल िटेिी चाांगलीच मतै्री जमवली होती. 
मोठा माणूस म्हणून बाबालाल त्याला मान देत होता. 
 

खेड्यावरची माणसां मोठी रांगेल अशभरुचीची असतात, असा बाबालाल िटेचा समज होता. आबा 
पाटील आज भलताच रांगात येऊन बोलत होता. काहीतर भलतां सलतां बोलून जाईल, म्हणून बाबालाल 
जपून बोलत होता. 
 

वैजयांता म्हणाली, “तुमचा धांदा बसला, त्याला मी काय करू म्हणता? मी गरीब माणसू-” 
 

“वैजयांता, खरां साांग?ू पोटात सुगांधी कस्तुरी घेऊन वनात भटकणाऱ्या मृगासारखी तुझी अवस्था 
झाली आहे. तू जर आपला िड उभा केलास तर पस्ब्लक तुला डोक्यावर घेईल! गजराचे हाल तू का 
म्हणून करते आहेस? माझां ऐक, तुझ्यात अप्रशतम कला आहे. त्या शदवसापासून शकत्येक लोक तुझी तारीि 
करतात. ते तुला शवसरले नाहीत-” 
 

“लाांब किाला, हातांच बघा-” आबानां स्वतःचा पुरावा सादर केला. “मी बारा वषं तमािा बशघतला, 
पण वैजांता, तुझ्यासारखा तमािा मला कवाच शदसला न्हाय. अिी बाई, असा नखरा, सारांच शनराळां. सगळां  
काळजाच्या कप्प्यात घालावां. न्हायतर गावगन्ना तमाि े हायती. मोर नाचतो म्हणून लाांडूर बी नाचतो 
झालां ....” आबा मनापासून बोलत होता, काळजाचा कप्पा, नखरा, हे िब्द बाबालालला बरे वाटले 



नाहीत. त्याला काळजी वाटत होती, ती म्हणजे ही बाई िटकन काहीतरी बोलून याचा अपमान करील. ती 
काही धांदेवाईक नाचणारी नाही. 
 

परांतु वैजयांतानां उलट केलां . ती पाटलाच्या त्या बोलण्यावर मनापासून हसली आशण म्हणाली, 
“खरां साांग?ू मला तमािा करायचा नाही.” 
 

“का? का?” आबा पाटील पोटशतडकीनां म्हणाला, “का बरां असां? मािाच्या शपल्लानां पाण्यात 
खेळायचां न्हाय तर का वाळवांटीला चरिडायचां? हेच बघा माणसाचां चुकतां! माणसाला जे येतां, ते ते करीत 
न्हाय, नकां  तेच करीत बसतां. ह् ेहातचां सोडून पळत्याच्या पाठी लागनां मला पास न्हाय!” 
 

“खरां आहे पाटलाांचां-” बाबािटे म्हणाला, “वैजयांता, तू आपला िड उभा कर. हा परसू, हा गांगू. 
ही रत्नासारखी माणसां िुकट बसली आहेत. अग, हे शचरे आहेत. तुम्ही शतघां एकत्र आला, तर तमािा उभा 
राहील. तुला भरपूर पैसा प्राप्त होईल. मलाही चार पैसे शमळतील आशण तुला काही नाही शमळालां  तरी मी 
पवा करीत नाही. िक्त खचव शनघाला तरी बस्स.” 
 

परांसू िाांतपणे ऐकत होता. बाबालालची ती भाषा त्याला पशरशचत होती. बाबालाल मूळचा अांडी 
शवकणारा - त्या धांद्यात शदवाळां  शनघालां  आशण तो तमािाचा िौकीन असल्यामुळां  तमािाचां शथएटर सुरू 
करावयाची कल्पना त्याला सुचली. पुढां ओळखीच्या तमासशगराांनी त्याला हात शदला म्हणून आता तो िटे 
म्हणून प्रशतष्ठा पावला होता आशण खोऱ्यानां पैसे ओढीत होता. परसूला हे सवव ठाऊक होतां. आज त्याची ती 
उदार वृत्ती उचांबळून आलेली पाहून तो िाांतपणे म्हणाला, “बरां िटे, मी आपला िड केला तर काय शिदा 
देणार? बोला.” 
 

“शिदा? ऐक परसू- जर तुझ्या िडात वैजयांतासारखी शहरकणी असेल, तर तू साांगिील ती रक्कम 
मी देईन! यात जीभ बदलणार नाही!” 
 

“आशण वैजयांतासारखी नाचणारी बाई नसांल तर?” 
 

“तर मग काम तसा दाम-” असां म्हणून बाबािटे हसू लागला. 
 

“परांतु मी शचऱ्यासारखा माणसू आहे की!” 
 

“शहऱ्याची लकमत पैलूनां वाढते-” बाबालाल म्हणाला, “आशण कोंदणानां िोभा हे तुला का मी 
साांगावां? तू िहाणा आहेस. शिवाय आता बाई चाांगली असेल तरच पस्ब्लक थेटरात शिरते. आम्हालाही 
पे्रक्षकाांचां ऐकावां लागतां. थेटराबाहेर बाया बसल्या तरच चार पैसे अशधक शमळण्याचा सांभव होता. परांतु आता 
कायद्यानां तसां करत नाही. म्हणून कोणत्या बाईवर पस्ब्लक शिदा होईल, हे आम्ही आता स्वतः पारखून 
ठरवतो शन मग पैसा खचूव की नाही हे साांगतो.” 
 



“म्हणजे बाई चाांगली आशण पस्ब्लक शिदा होईल अिी असांल तर तो तमािा चाांगला- असां तुमचां 
मत आहे, आशण याचमुळां  तमािाचां वाटोळां झालां  आहे- शन ते थेटरमालकाांनी केलां .” असां म्हणून परसूनां 
बाबालालिटेवर एक प्रकारे आरोप केला. परांतु िटे त्याला उत्तर न देता वैजयांताला म्हणाला, 
 

“वैजयांता, तुझा तमािा लोकाांनी पाशहला असून तू तरुण, देखणी, सववगुणसांपन्न आहेस. लोकाांना 
सुांदर, नवां असां काहीतरी हवां असतां. म्हणून म्हणतो - शवचार कर.” 
 

“शकती शिधा देणार?” वैजयांतानां सहज शवचारलां . 
 

“साांग शकती घेणार?” िटेनां तगादाच केला. 
 

आबा पाटील टवकारून पाहू लागला. 
 

“इतराांपेक्षा दोनि ेअशधक.” बाबािटे म्हणाला, “तू साांगिील ते मला मांजूर-” 
 

“करा, करा तमािा-” आबा म्हणाला, “जर तुमचा तमािा मदैानात आला, तर सात सैदा पाच 
बकरी मारून कां दुरी करीन.” 
 

“मग आमी तमािाच करणार न्हाय!” गांगू चटकन म्हणाला, “तमािा तुमी बघनार शन बकरी बरीक 
िुका मरनार!” 
 

बऱ्याच वळेानां आबा, बाबालाल शनघून गेले. गांगूनां आपली गाडी रेटून वाटेवर लावली. 
 

परसू आशण वैजयांता दोघांच घरात होती. वैजयांता गजराबाईइतकाच परसूला मान देत होती. 
लहानपणापासून त्याच्याशवषयी शतला िार मोठा आदर होता. तो अलीकडे उदासवाणा चेहरा करून लहडत 
आहे, हे शतला सहन होत नव्हतां. त्यानां िडाला लागणारी सवव माणसां तयार केली होती. िक्त सुांदर बाईच 
शमळत नाही म्हणून तो वैतागला होता. नाचणाऱ्या बाई मुांबईत काही कमी नव्हत्या; परांतु त्या सवव शथएटर 
मालकाांच्या आहारी जाऊन ििेारल्या होत्या. शिवाय तिा बायाांची त्याला जरुरी नव्हती. आशण आता 
वैजयांताच्या बोलण्यात तिी तयारी शदसल्याने तो शतचाच शवचार करीत होता. परांतु तू नाच, असां म्हणायचां 
धाडस त्याला होत नव्हतां. 
 

परसूनां मुकां  बसू नये, काहीतरी बोलावां, असां शतला वाटू लागलां . ती एकटक त्याच्याकडे पाहत 
होती, पण तो बोलत नव्हता. त्याला बाबालाल िटेचा राग आला होता. 
 

“वैजू, ऐकलां स ना?” तो उशिरानां बोलू लागला. “तमािा, तमासगीर याांना या शथएटरवाल्याांनी 
समूळ नष्ट केलां  आहे, असां माझां मत आहे. म्हणे जर बाई चाांगली असेल तर - शहऱ्याची लकमत पैलूनां वाढते. 
काय माणूस आहे!” 
 

“माझ्या हे लक्षात येत नाही-” वैजयांता म्हणाली, “की हे माझ्याच का मागां लागले आहेत?” 



 
“त्यात गुशपत काहीच नाही.” परसू म्हणाला, “ज्या बाईवर पैसे शमळण्याची खात्री असते, त्या 

बाईचा हे असाच शपच्छा परुवतात. त्या शदवसापासून शकत्येकाांची माथी शिरली आहेत. तू त्या सवांना 
शवसरली असिील, पण ते शवसरणार नाहीत. त्या चांदूला तर म्हणे वडेच लागलां य!” असे म्हणून तो 
उगीचच उठून बाहेर गेला. कुठां जाणार, कधी येणार - तो काहीच बोलला नाही. 
 

वैजयांता एकटीच बसली होती. चांदूलाल वडेा झालाय हे ऐकून ती त्याचाच शवचार करू लागली. 
पलीकडे हौसाबाई आशण उमा याांची बाचाबाच ऐकून ती उठली आशण दारात येऊन थाांबली व ऐकू लागली. 
 

“मी घरात जेवणार नाही” - असां उमा म्हणत होता, तर ‘दारात का जेवणार’ असां हौसा शवचारीत 
होती. 
 

इतक्यात बळी आला. आल्याबरोबर अांगातला कोट काढून तो डोकीवर हात शिरवीत मटकन 
बसला. 
 

हा नक्कीच काहीतरी शवपरीत घेऊन आला असावा, असा वैजयांताचा तकव  झाला. ती म्हणाली, “हां 
बोला, काय हुकूम आहे?” 
 

“काही नाही. सहज आठवण झाली म्हणून आलो आहे.” वैजयांताचा हसरा चेहरा पाहून बळी 
रांगात येऊन म्हणाला, 
 

“माझी आठवण एकाएकी का बरां झाली?” 
 

“का म्हणजे काय?” तो चेकाळून म्हणाला. “आठवण ही चोरासारखी असते. म्हणजे ती 
चाांगल्याच माणसाची होते. आशण मी तुम्हाला कसला हुकूम करू? मी स्वतःच हुकमाचा ताबेदार आहे. 
माझा जन्म िुकट आहे बाई! मी खरां साांगतो, शदवसभर कुत्रयावाणी लहडायचां आशण रात्री खाटेत ढेकूण 
वळवळतो तसां त्या थेटरात शिरायचां शन पुन्हा खुरमांडी-” 
 

“ते मला माहीत आहे. पण आज तुम्ही काां आला ते साांगा ना.” वैजयांता अहोजाहो बोलतच बळीचा 
आत्मा सांतुष्ट झाला. समाधानाची छटा त्याच्या चेहऱ्यावर शदसू लागली. 
 

“वैजयांताबाई, माझां या दुशनयेत कुणीच नाही. मी तसा िार दुःखी आहे. तुम्ही माझ्याप्रमाणां दुःखी 
व्हावां, अिी मात्र माझी इच्छा नाही. तुमचांच उदाहरण घेऊ या. तुम्ही काही माझ्या - म्हणजे दैवात जे 
असांल तसां तुमचां घडांल. तुम्ही कुणाच्या पदरी पडाल ते काही आता साांगता येत नाही. तुम्ही माझ्या पदरी 
पडावां असां मला वाटून काय होणार? दैवात ते असावां लागतां. आता तुमच्यासाठी तगादा लावनू काय 
होणार?” 
 

“मला तुमचां हे काहीच कळत नाही!” शतनां मध्येच म्हटलां , बळी हसला. म्हणाला, 
 



“कसां साांग?ू हेच पाहा - माझ्या चार बायका मला सोडून गेल्या. म्हणजे तमासशगराांनी एकेक 
पळवली. बोक्यानां कोंबडी पळवावी, तसां झालां . याचा अथव त्या माझ्या दैवी नव्हत्या....” असां म्हणून तो 
एकाएकी गांभीर होऊन हळूच म्हणाला, “तुम्हाला पळवायची तयारी होऊ लागली आहे. जरा सावध 
असा... परांतु माझां नाव.... म्हणजे हे मी तुम्हाला साांशगतलां  हे कुठां बोलू नका!” असां म्हणून तो उठला. 
आपण एक मोठां कायव केलां , अिा आशवभावानां शनघनू गेला. 
 

बळी गेला, पण त्याचे िब्द वैजयांताच्या मस्तकात थैमान घालू लागले. हा बळी असां का बोलून 
गेला? त्याचा अथव काय? का मी भ्यावां म्हणून मुद्दाम हा असां बोलला? की चांदूलालनां एखादां नवीन 
कारस्थान रचलां  आहे? शतला काहीच कळत नव्हतां. िक्त मानेवर भीतीची तलवार लटकत आहे, असां 
शतला वाटू लागलां . शदवसभर ती बेचैन झाली. 
 

सववत्र सामसूम होती. अांगणात अांधार भरला होता. िक्त दोन खोल्याांची दारां उघडी होती. गजरा, 
परसू, गांगू ओसरीला बसून बोलत होती. त्या खोलीपासून आठवी असलेली चांद्राची खोली उघडी होती. ती 
थेटराकडे शनघाली होती. आपला साज करीत होती. 
 

त्या दोन खोल्यात शदव ेजळत होते. त्यामुळे प्रकािाचे दोन पटे्ट अांधारात आडव ेपडले होते. ते दोन 
पटे्ट भयांकर जबड्यातील सुळयाांसारखे भासत होते. 
 

चांद्राच्या खोलीत चांदूलाल केव्हा आला, याचा कुणालाच पत्ता लागला नव्हता. तो चांद्रासमोर बसून 
शतला न्याहाळीत होता, आशण ती काजळ भरीत होती. 
 

गजराच्या ओसरीला गजरा, परसू बोलत होती. गांगू िक्त ऐकत होता. 
 

दुपारी बळीनां तसां का साांशगतलां  याची चचा सुरू होती. ती ऐकून वैजयांता अस्वस्थ झाली होती. 
गजराबाई घरी येताच शतनां बळी काय म्हणाला ते शतला साांगून टाकलां  होतां. 
 

वैजयांताचां शचत्त लागत नव्हतां. मनाची अस्वस्थता दूर व्हावी म्हणून ती उठली आशण चांद्राच्या 
खोलीकडे गेली. आत चांदूलाल शदसताच ती दारातच थाांबली. 
 

चांद्रा आशण चांदूलाल दोघां बोलत होती. चांद्रा तमािाला शनघाली होती. शतने सारा साज-िृांगार 
केला होता. आज रांगभमूीवर कोणते भाव कसे व्यक्त करायचे, कोणत्या क्षणी कोणती लकब घ्यायची, हे ती 
आतापासूनच मनात शनशित करीत होती. त्यामुळे ती अशधकच आकषवक शदसत होती. 
 

शतचे ते उन्मादक हावभाव न्याहाळीत चांदूलाल बसला होता. 
 

“मी िारच भ्याले. एकाएकी काां आलात?” चांद्रानां शवचारलां . 
 

“म्हणजे! तू अजून पुरुषाांना शभतेस?” 
 



“होय, शभते.” 
 

“का? पुरुष म्हणजे लाांडगे की बोके?” 
 

“साांग?ू” लकशचत छाती पढुां करीत चांद्रा म्हणाली, “पुरुष भ्रमरासारखे असतात. ते िुलानां 
भाळतात.” 
 

“परांतु िूल त्याांना भीत नसतां!” चांदू म्हणाला. त्यावर ती काहीच बोलली नाही. मग अांगावर काटा 
शिरशिरल्यासारखां करीत म्हणाली, 
 

“आज सकाळी जांगी आला होता.” 
 

जांगीच नाव ऐकताच चांदू वरमला. तो उशद्वग्न होऊन म्हणाला, “जांगीनां माझ्यािी वैर बाांधलांय. या 
वषात त्याचा शनकाल मी लावीन. पण चांद्रा, जांगीच्या दादाशगरीपेक्षा या वैजयांताची दादाशगरी मला सहन 
होत नाही. उरात चाकू बसावा तिी ती बसली आहे.” 
 

“मग टाका काढून शन व्हा शरकामां!” शनऱ्याांचा घोळ माांडीच्या शनडणीत दाबीत ती म्हणाली, 
“एखाद्या बाईसारखां रडता किाला?” 
 

“तू मला मदत कर.” 
 

“काय करू?” 
 

“शतला एकदाच तुझ्या घरी बोलाव-” 
 

“नाही ग बाई - तुम्ही शिकार करून जाल घरी आशण मला तुरुां गात जावां लागांल!” 
 

“ते सवव मी पाहीन! मी िपथ देतो.” 
 

“आत्ता नाही जमायचां! नांतर बघ.ू” 
 

वैजयांताच्या उरात धडकी भरली. ते बोलणां ऐकून शतचे पाय लटपटत ती परत शनघाली. शतला 
घाबरलेली पाहून गजरा चरकली. म्हणाली, 
 

“वैजू, कुठां गेली होतीस?” 
 

“चांद्राच्या खोलीकडे.” ती पुटपटुली. परांतु शतच्या आवाजातील शवचशलत अवस्था गजराच्या 
लक्षात आल्यावाचनू राशहली नाही. 
 



“काय काम होतां आता शतकडे?” 
 

“काही नाही ग, सहज गेले होते-” वैजयांता हळूच म्हणाली, “पण मी घरात गेलेच नाही. चांदूलाल 
आला आहे शन ती दोघां माझ्याशवषयी बोलत होती; ते ऐकून बाहेरच्या बाहेरच परतले.” 
 

“काय बोलत होती ती?” गजरा रागात म्हणाली. 
 

“ते नांतर साांगेन. आता नको!” 
 

“ते मला माहीत आहे.” गजरा काळजीच्या आवाजात म्हणाली, “मी शतला पुष्ट्कळ शदवस 
ओळखते. आता मी तुला हात जोडते. तू स्वतः होऊन सांकटात शिरू नको. माणसानां मरणाची वाट 
पाहावी. पण मरणाची वाट चालू नये. सत्यानाि होतो.” 
 

“आई, आता मी असां कधीही करणार नाही.” भेदरल्या मनःस्स्थतीतून बाहेर पडत वैजयांता 
म्हणाली, “आता कान धरला मी-” 
 

त्या शदवसापासून वैजयांता जपून पाऊल टाकीत होती. उांदरावर टपलेल्या माांजराप्रमाणे 
हालचाली करीत होती. तरीही स्वतःला उांदीर समजून दचकत होती. शदवसभर घराबाहेर पडत नव्हती. 
कामापुरतीच दारात येत होती. आपण चांदूच्या उरात चाकू रुतल्यागत रुततो आहोत. आणखी शकती 
जणाांच्या डोळयात आपण सलत आहोत, कोण जाणे, याची शतला लचता पडली होती. शबब्याच्या झाडाखाली 
बसणाराच्या अांगाला ती सावली उतते असे म्हणतात. ते खरां असायचां. आपण सावली म्हणून जाऊ शन ही 
सावली अांगाला उतायची. कुणी साांगावां? माणसाचे शवचार पालटायला वळे लागत नाही. 
 

प्रत्येक क्षणी वैजयांता आपल्याच शववांचनेत असे. त्याचबरोबर उमाचा राग िाांत होऊन त्यानां 
आपल्यािी बोलावां, हसावां असां शतला वाटत होतां. त्याच्या िब्दासाठी ती आसुसली होती. त्याची कसलीही 
हालचाल ऐकू यावी, त्यासाठी सिाप्रमाणे कान टवकारीत होती. 
 

कधीमधी उदास वाटून ती मलूल होऊन बसत होती शन स्वतःिी बोलत होती. तमािात उभां राहून 
मला काय शमळालां? चांद्रावर शवजय शमळाल्याचां आईला समाधान शमळालां . पाहणाराांना आनांद शमळाला; 
आशण माझ्या वाट्याला दारुण दुःख आलां . जो माझा होता, त्याने मला शझडकारलां  शन आपलां  हृदयच 
गमावलां . एवढांच नाही तर शकत्येक वैरी जोडले. चांदूलाल मला राख करू पहात आहे. आबा पाटील तर 
म्हणे पैजच मारून बसला आहे. काय ही आपली बोरातील आळीसारखी स्स्थती! 
 

मशहन्याभरात वैजयांताच्या काळजीत आणखीच भर पडली. घरात सववच गोष्टी सांपत आल्या होत्या. 
गजरा रोज लोकाांची धुणी धुऊन थकून येत होती. शतचा पगार पुरत नव्हता. परसूचा तमािाचा िड 
उभारायचा प्रयत्न मूळ धरीत नव्हता. गांगू हातगाडी रेटून हैराण होत होता. त्याची हाडां उघडी पडून 
आवाज आत ओढला जात होता. आशण हे सारां पाहून वैजयांता अशधक बेचैन होत होती. 
 



आशण एके शदविी सांध्याकाळी गजरा कामावरून आली ती थांडीने हुडहुडतच. आल्या आल्या शतनां 
अांथरूण धरलां . शदवसभर धुणी धुऊन गारठा झाला असेल असां ती म्हणाली खरी, परांतु रात्री शतला 
िणिणून ताप भरून ती शनिल होऊन पडली. 
 

यावळेी मात्र वैजयांताचा धीरच खचला. आईचे अपार कष्ट आठवनू रडू लागली. गजरा पहाटे उठून 
घरची शनम्मी कामां उरकून अांधारातच घर सोडीत होती. शदवसभर लोकाांचे काम करून पुन्हा अांधारातच 
घरी येत होती. कधीच शतला शदवसा घर शदसत नव्हतां. रजा नव्हती, की शवश्राांती नव्हती. आजच्या 
युगातील ती गुलामशगरीच जणू शतच्या दैवी आली होती. 
 

शतनां अांथरूण धरताच वैजयांता, परसू, गांगू याांचां धाबां दणाणलां . सवांचा एक आधाराच जण ूमोडून 
पडला होता. 
 

रात्रभर गजराबाई तडिडत होती. बडबडत होती. सबांध रात्र वैजयांता शतच्या उिािी बसून होती. 
आपल्या डोकीवरची ही मायेची सावली कू्रर दैवानां जर पुसून टाकली तर?... याची शतला भीती पडली 
होती. तो एकच प्रसांग कल्पनेने पुन्हा पुन्हा डोळयापढुां उभा करून ती गाांगरली, रडली शन करपली. 
 

पहाटे गजरा िुद्धीवर आली. डोळे उघडून शतनां सगळीकडे पाशहलां . वैजयांता, परसू, गांगू ही शतघां 
उिापायथ्यािी असलेली पाहून शतला वाईट वाटलां . वैजयांताला जवळ घेऊन ती म्हणाली, “वजू, रडतेस 
तू?” 
 

“आई, तू मला घाबरवलांस ना!” वैजयांतानां घाईघाईने अश्रू शनपटून टाकले. 
 

“मला काहीच व्हायचां नाही.” गजरा भकास चेहऱ्यावर रुक्ष स्स्मत आणीत म्हणाली. “घाबरू नको 
माझ्या सोन्या, माझा हा आजार तात्पुरता आहे. तू बांगल्यावर जाऊन बाईला साांग. म्हणावां, आज मी 
कामावर येणार नाही. बरां वाटलां  की येईन. जािील?” 
 

वैजयांतानां मानेनांच होकार शदला. गडबडीनां चूल पेटवली. गांगूनां एक आण्याची साखर, दोन 
पैिाांची बुकी, एक आण्याचां दूध आणनू शदलां . चहा झाला शन केसाांवरून िणी शिरवनू वैजयांता 
गजराबाईच्या मालकीणबाईला साांगायला शनघाली. 
 
 

६ 
 
वैजयांतानां शनःश्वास रोखून बटन दाबलां . घांटी खणखणली शन खटकन दार उघडलां . 
 

“कोण तुम्ही?” एका देखण्या तरुण बाईनां शवचारलां  आशण रोखलेला शनःश्वास सोडीत वैजयांता 
म्हणाली, 
 

“मी गजराबाईची मुलगी.” 



 
“काय? गजराची तू? केवढी झालीस ग! आशण काां आली होतीस? गजरा कुठां आहे?” बाईनां 

एकात एक अनेक प्रश्न शवचारले. पायाच्या नखापासून डोकीच्या केसाांपयंत वैजयांताला न्याहाळीत ती 
हसली. 
 

प्रथम ‘कोण तुम्ही’ आशण नांतर गजराची मुलगी हे समजताच ‘अगां तुगां’ हा त्या बाईच्या शजभेचा 
खेळ का झाला हे लक्षात येऊन वैजयांता गांभीर झाली. म्हणाली, 
 

“आई आजारी आहे. आज येणार नाही.” 
 

“असां? काय होतांय शतला?” 
 

“रात्री ताप भरला.” वैजयांता उत्तरली. 
 

“काही हरकत नाही.” बाई म्हणाली. “नीट औषधपाणी कर. आजच आम्ही शिरडीला जात 
आहोत. आठवडाभर येणार नाही. गजराला साांग शन शतला शवश्राांती घेऊ दे. जा आता, पण थाांब हां-” असां 
म्हणून बाई घरात गेली आशण दहा रुपयाांची नोट घेऊन आली. नोट वैजयांताच्या हाती देत पुन्हा ती 
काळजीच्या सुरात म्हणाली, “डॉक्टरकडे गजराला घेऊन जा हां!” 
 

बाईची ती हालचाल, ते मोठेपण, नोकराशवषयीची कळकळ हे सारां पाहून वैजयांताला बरां वाटलां . 
‘अहोजाहो’ वरून ती ‘अगां तुगां’ वर आली हे आता शवसरली शन मनात म्हणाली - बाई देवमाणूस आहे. 
 

“बरां, जा तू-” असां म्हणून बाई मागां सरली. वैजयांता वळली तोच पुन्हा हाक आली, “ए थाांब, 
मोरीत चार भाांडी आहेत खरकटी, तेवढी घासून जा!” 
 

वैजयांता काहीच बोलली नाही. मुकाट्यानां मोरीत शिरली. हजारो चक्षूांसमोर आपल्या कलेचां 
अलौशकक इन्द्रधनुष्ट्य शनमाण करू िकणारी वैजयांता आयुष्ट्यात प्रथमच मोलकरीण झाली. शजच्या तरल 
नजरेनां काही काळापूवी शकत्येकाांना भईुसपाट केलां . ती कमरेस पदर खोचनू आईच्या कामावर रुजू झाली. 
ज्या हाताच्या लकबेनां शकमया केली ते हात खरकट्या ताटावरून शिरू लागले. मालकीणबाई दुरून पाहत 
होती. 
 

वैजयांताचा लपड कलावांताचा होता. कला ही खडकाखाली शझरपणाऱ्या पाझराप्रमाणे गुप्त असूनही 
शझरपत असते. तद्वत वैजयांताची एकूण एक हालचाल आकषवक होती. ती पाहून बाई चशकत झाली. 
 

श्रमातही एक प्रकारचां सांगीत असतां, एक लय असते, याचा साक्षात्कार होऊन ती बाई म्हणाली, 
 

“काय ग, कुठां काम करतेस?” 
 



“कुठांच नाही. घरीच असते–” असां म्हणून वैजयांतानां बाईकडे पाशहले तेव्हा तर ती अशधकच 
घोटाळयात पडली. 
 

“तू नाटकात काम करतेस वाटतां?” शतनां शवचारलां . या प्रश्नाला मानेनांच होकाराथी उत्तर देऊन 
वैजयांता मोरीबाहेर आली. घरी शनघाली तेव्हा बाई म्हणाली, 
 

“आशण हे पाहा, आम्हाला परत यायला आठ शदवस लागतील. गजराला कामावर यायची काही 
गरज नाही. पण हो. . . .आमचा सुरेि घरी आहे. त्याचा डबा येणार आहे. िक्त सकाळी पाणी भरायचां 
काम आहे. तेव्हा तू सकाळी येऊन तेवढां करून जात जा. काय?” 
 

“बरां आहे.” एवढांच बोलून वैजयांता शनघाली. 
 

“ए - आशण हे पाहा,” बाई पुन्हा ओरडली, “सुरेिला कॉलेजात जायचां असतां त्यापूवी ये. बरां 
का!” 
 

“येईन की-” असां म्हणून वैजयांता दृशष्टआड झाली. 
 

ती घरी आली तेव्हा गजरा उठून बसली होती. परसूनां शतला दवाखान्यात नेऊन आणली होती. 
वैजयांता आल्याबरोबर आईला शबलगली. उिीर का झाला हे आईनां शवचारताच, बाई शिरडीला जाणार, 
आठवडा मोडणार, तू शवश्राांती घे, वगैरे सारांच शतनां एका दमात साांगून टाकलां ; आशण ती म्हणाली, 
“रात्रीची चार भाांडी होती खरकटी, ती घासून आले.” 
 

“वजू! तू भाांडी घासलीस?” गजराचे डोळे भरून आले. बाईनां शतला भाांडी घासायला लावली 
याचा शतला राग आला. 
 

“मग काय झालां ?” वैजयांता म्हणाली. “रोजच तू काम करावां आशण आम्ही-” 
 
गजरानां शतचे हात हाती घेऊन त्याांचा मुका घेतला. शतचां मन दग्ध झालां . वैजयांता चटकन 

म्हणाली, 
 

“बाईचा भाचा एकटाच घरी आहे. रोज सकाळी येऊन पाणी भर, असां बाईनां साांशगतलां  आहे.” 
त्यावर गजरा काहीच बोलली नाही. 
 

गजराचा ताप चढउतार करीत होता. कमालीची अिक्तता येऊन ती एका जागीच बसून होती. 
वैजयांता रोज सकाळी पाणी भरायला जात होती. चार शदवसात सुरेििी शतची ओळख झाली होती. रोज ती 
येताच तो गजराच्या प्रकृतीची आस्थेनां शवचारपूस करीत होता. त्यामुळे शतला तो आपला जवळचा कुणी 
असल्यासारखा वाटत होता. 
 



एकदा ती पाणी भरून शनघाली, तेव्हा सुरेि रुसका आशवभाव करीत म्हणाला, “ए गडे, जरा चहा 
करून दे शन मग जा!” 
 

मोठी माणसां, बाईचा भाचा - नाही म्हणता येत नाही. आशण त्याची भीड मोडणां शतला िक्यही 
झाली नाही. शतनां स्टोव्ह पेटवनू चहा केला. कप त्याचेपढेु ठेवला, तेव्हा तो पुन्हा हसत म्हणाला, “तूही घे 
ना -” 
 

“नाही. मी एकदाच घेते.” 
 

“अरे वा! तू शकती शिकलीस?” 
 

“सातवी -” 
 

“परांतु वाचन पुष्ट्कळ झालां  आहे वाटतां?” 
 

ती िक्त हसली. शतला घरी जायची घाई होती. 
 

“तुम्ही काय शिकता?” शतनां शवचारलां  
 

“मी? आता वशकली.” सुरेि आपला आवाज अशधक भरदार करीत म्हणाला. “तुझां वय काय?” 
 

“एकवीस.” 
 

“लग्न झालांय?” 
 

“नाही.” 
 

“का?” 
 

“मला माहीत नाही.” 
 

“अरे. तू साक्षीरदारासारखी उत्तर देतेस!” 
 

“तुम्ही वशकलासारखां शवचारता म्हणून!” 
 

“हे दहा रुपये घे.” सुरेि हसत म्हणाला, “आई तुझी आजारी आहे. औषध....” 
 

या घरातील सवांचा आपल्या आईवर भारी जीव शदसतो शन ही सारी माणसां पे्रमळ आहेत. त्याांना 
आमची दया येते, असां मनात म्हणत शतनां ते पैसे घेतले. 



 
“जाते मी.” शतनां रेिमासारखा स्वर काढला. ती शनघाली तेव्हा सुरेि म्हणाला, 

 
“ए थाांब. रात्री आठ वाजता दोन भाांडी -” 

 
“ती सकाळी घािीन.” असां म्हणून ती चालू लागली. 

 
“नाही. तुला आलां च पाशहजे!” त्याचीं अशधकारवाणी शतच्या पाठीवर टक्करली. 

 
सांध्याकाळी गजरा दवाखान्याांत शनघाली, त्यावळेी परसू, गांगू आशण वैजयांता ही शतघां शतच्याबरोबर 

आली. शतथून वैजयांता सुरेिकडे भाांडी घासायला शनघून गेली. 
 

आठ वाजले होते. रस्त्यावरचा उत्साह मावळत होता. माणसाांची गदी मांदावली होती. कोलाहल 
मात्र कायम होता. कोण कोणाकडे पहात नव्हतां. जो तो आपल्या नादात दांग शदसत होता. वैजयांता 
बांगल्यावर पोचली. शतनां घाईतच बटन दाबलां . बांद दार उघडत सुरेि हसला. 
 

“मला वाटलांच की तू येणार-” त्यानां पुन्हा दार बांद केलां . 
 

“झालां  का जेवण?” 
 

“म्हणजे?” तो िक्त हसला. 
 

“मला एकटीला रात्री जायचां - उिीर होईल.” ती काळजीच्या स्वरात म्हणाली. 
 

“तू वाऱ्यासारखी तरल आहेस.” तो रोखून पहात म्हणाला. वैजयांतानां चटकन त्याच्याकडे 
पाशहलां . त्याचा चेहरा िटिटीत पडत होता. त्याचां बोलणां, चालणां, हसणां सववच अगशतकपणाचां होत होतां. 
त्याची रुां द छाती वगेानां खालीवर होत होती. आज तो नवा शन शनराळा शदसत होता. 
 

“मग जाते मी -” ती बावरून म्हणाली. 
 

“तू जाणार?” त्याचा स्वर बोंदकरला, तिी वैजयांता भयभीत झाली. इतक्यात घांटी ठणठणली. 
तसा शतचा जीव खाली पडला. चटकन शतनां दार उघडलां . 
 

“कोण? गांगूमामा?” ती चशकत झाली. 
 

“अक्का म्हनली, घेऊन ये, म्हनू आलू!” गांगू म्हणाला. “झालां  का काम? चल.” 
 

गांगूला पाहून शतला भलता धीर आला. परांतु आपण एका शवशचत्र पशरस्स्थतीत आहोत याची त्याला 
कल्पना येऊ नये म्हणून शतनां काळजी घेतली. सुरेिकडे जळजळीत कटाक्ष टाकून ती म्हणाली, “सरकार, 



तुम्ही वकील व्हायच्या नादी लाग ूनका. तुम्ही वकील होऊ िकणार नाही, मात्र खुनी लकवा त्याांचे दाते-” 
असां म्हणून ती घराबाहेर पडली. घर येईपयंत ती एक िब्दही बोलली नाही. 
 

ती घरी आली तेव्हा गजराची लचता शमटली. शतला पाहताच ती म्हणाली, “झालां  भाांडी घासून? 
शकती भाांडी होती?” 
 

“हो... हो... झाली.” वैजयांता चाचरली. घडला प्रकार आईनां जाणला आहे, असां वाटून ती शखन्न 
झाली. 
 

“उद्या पुन्हा जाणार का?” गजरानां शवचारलां . 
 

“नाही.” असां म्हणून वैजयांता घरकामाला लागली आशण गजरानां समाधानानां अांग टाकलां . 
पडल्यापडल्या ती बोलू लागली - 
 

“वजू, हे जग िासेपारध्याांनी भरलां  आहे, हे तुला कळावां म्हणून िाळेत घातली, िार जपून वागावां 
लागतां. धक्का लाग ूनये याची काळजी घ्यावी लागते. मला िार िार धके्क लागले. ते अनांत धके्क खाऊन मग 
मला जगाचां स्वरूप समजलां . तिी तूही करू नको. अपरात्री त्या चार भाांड्यासाठी जायची गरज नव्हती.” 
 

“आई, मी तुझ्या पाया पडते.” पिात्तापदग्ध होऊन वैजयांतानां शतच्या पायाला हात लावला, तसा 
शतच्या हाताला चटका बसला. पुन्हा गजराचा ताप चढत होता. मग ती रडकुां डीला येऊन म्हणाली, “आता 
मी अिी चुकणार नाही आई! मला तो सरळ वाटला. मला िवेटपयंत त्याचा हेतू उमगला नाही. मात्र त्याचा 
शवचार हलकट असावा हे खरां. त्यानां मला कपटानां बोलावलां  होतां. आता मी घर सोडून कुठां जाणार 
नाही!” असां म्हणून शतनां डोळे पुसले. 
 

“तसां नाही बाई, सोन्याची लकमत शनखाऱ्याच्या रािीतून शनघाल्यानांतर ठरते; एवढांच मला 
साांगायचां.” असां म्हणून गजरा िाांत पडली. 
 

गजराचा ताप एकदम चढला. त्यामुळां  त्या रात्री कुणीच जेवलां  नव्हतां. वैजयांता, परसू, गांगू उिाला 
जागत बसली होती. गजरा डोळा उघडत नव्हती; त्यामुळां  वैजयांता तळमळत होती. नको ती कल्पना शतला 
भेडसावीत होती. ती खचत होती. 
 

मध्यान्हीला गजरा पुन्हा बडबडू लागली - 
 

“माझ्या वजूला सुख शमळावां म्हणून मी दुःखाचे घास घेतले. एकदा वजूला हळद लागावी शन नवरी 
होऊन ती बोहोल्यावर चढावी. शतच्या कपाळी मी बालिग पाहावां. बालिगाचे गोंडे शभरशभरतील तेव्हा माझी 
देखणी वजू... किी शदसेल! शतला दृष्टच लागेल. पण... 
 



“म्हणून मी जोतीला देवासारखा आळवला. तोंड शन पदर पसरून भीक माशगतली. उमा शन 
वैजयांता...जोडा िोभला असता. पण तो...कुलवांत झाला. मी कलां शकत आहे. त्यानां माझा िब्द 
शझडकारला. 
 

“परांतु तो कुलवांत कसा? तोही तमािात होताच की! गरीब बळीची हौसा त्यानां जबरीनां घरात 
आणली. तीही नाचत होती. पण आता ती गरती ठरली, पशवत्र ठरली. आशण माझी वजू? मी? आम्ही 
पापी... कसा हा न्याय? याला का न्याय म्हणायचा?” 
 

गजरा सारखी बडबडत होती. जीवनातील एक एक नवलपूणव गुशपत उघडां करीत होती. त्यामुळांच 
जण ू शतचां हृदय हलकां  होत होतां. िब्दागशणक शतच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत होते. शकत्येक शदवसाांची 
तळमळ ती व्यक्त करीत होती. 
 

आईच्या तोंडून शनघणारे िब्द वैजयांताला मोलाचे वाटले. ती आसूभरल्या डोळयाांनी पाहत ते ऐकत 
होती. हौसाबाई, जोती मूळचे तमासगीर - बळीची हौसा जोतीनां बळकावली. पुढां उमा झाला - हे ऐकून 
आपण उमापेक्षा हीन, कलां शकत नाही, असां शतला वाटू लागलां . 
 

आपण त्याला हृदय शदलां  ते तो थोर कुलवांत म्हणून नाही. तो बरोबरीचा समजूनच त्याच्यावर पे्रम 
केलां . त्याचा िब्द पडू शदला नाही. पण एकच िब्द मोडताच त्यानां आपला घोर अपमान केला. आपल्याला 
ठोकरलां . हाकून शदलां . परांतु आपण लाचार नाही. त्याच्यापेक्षा कमी नाही - हा अहांकार त्याच क्षणी शतच्या 
हृदयात जागा झाला आशण यापढुां त्याच्याकडून अपमान सहन करावयाचा नाही, असां शतनां ठरवलां . 
 

सकाळी गजराला थोडां बरां वाटत होतां. ती उठून बसली होती. परसू तमािाचा िड उभारायच्या 
खटपटीसाठी बाहेर गेला होता. गांगू हातगाडी घेऊन काम िोधायला गेला होता. वैजयांता आज बांगल्यावर 
कामाला गेली नव्हती. ती नळावर धुणी धूत होती. 
 

चाळ ओसाड भासत होती. मोठी माणसां शदसत नव्हती. पोरां खेळ माांडून खेळत होती. उमा गेले 
शकत्येक शदवस वैजयांताला टाळीत होता. ती त्याच्या नजरेची भकेुली होती. पण तो शतच्याकडे नजरच 
वळवीत नव्हता. आज तो एकाएकी नळावर आला. 
 

“वजू!” तो हळूच म्हणाला. 
 

“मला तू कौतुकानां वजू म्हणत होतास. आता वैजयांता म्हण. आता तुझां कौतुक नको. त्या 
शदवसाांची राख झाली -” 
 

“अग ऐकून तरी घे!” 
 

“काय ऐकू?” ती िणिणली. “सवव काही ऐकलां  आहे मी तुझां. आता काय साांगणार तू?” 
 

“वजू, ऐकून घे ना!” तो लवच ूचावल्याप्रमाणे शचरकला. तिी ती पुन्हा उसळून म्हणाली, 



 
“चांदूलालला साांगून मी तुला मार बसवला, असां तुला म्हणायचां आहे का?” 

 
“नाही ग.” 

 
“मग िहाणा आहेस.” ती म्हणाली. “मी तमािात नाचणारी आहे. तरी, इतकी दुष्ट नाही. आशण 

मारेकऱ्याची अवलाद खास नाही. दुसरे हे की पूवीप्रमाणेच सदैव माझ्या दृष्टीत मोठा ऐस. शकडामुांगी ठरू 
नको. एवढांच कर.” 
 

“माझ्याकडून ती चूक झाली. मी मारलां  तुला-” 
 

“त्याचांही कारण होतां–” ती खाली पाहत म्हणाली. “मी नाचणारी. तू कुलवांत आईबापाचा मुलगा, 
म्हणून तू मला कुत्रयाप्रमाणे वागवलां स, मारलां , हाकून शदलां स. मी तेव्हा पाया पडत होते. राजा, पण तुला 
दया आली नाही. कारण मी पापी-हीन-नीच! आशण तू? पण...” ती बोलली नाही. उमा भ्रशमष्टासारखा 
पाहत राशहला. त्याची ती केशवलवाणी अवस्था पाहताच वैजयांतानां िवेटचां पातळ शपळून काढलां . 
 

“तू या थराला पोचिील याची कल्पना मला नव्हती!” तो सावरून म्हणाला. 
 

“किी असणार? तू मला गवाणीतलां  कुत्रां समजत होतास. परांतु माणसानां शदवा घेऊन दुसऱ्या 
शदव्याखाली अांधार पाहू नये. इथां मुांबईत सवव शदव्याांचा प्रकाि खाली नसतो. तो वर असतो.” असां म्हणून ती 
धुणी घेऊन घरी आली आशण एकाएकी शतला भडभडून आलां . ती दोन्ही हाताने तोंड झाकून रडू लागली. 
जण ूउमाला हृदयातून काढून टाकताना शतला दारुण यातना होत होत्या. आपण इतकां  बोलायला नको 
होतां, असां मनात येऊन ती दारात गेली. उमा नळावर शनःिब्द उभा होता. त्याला पाहून ती पुन्हा चरकली. 
आपल्या हृदयाच्या तारा तटातट तुटताहेत असां शतला वाटलां . 
 

शदवसभर मुकां  झालेलां  वातावरण बोलत होतां. सूयव मावळत होता. सावल्याांनी सवव घरां झाकली 
होती. मावळती शकरणां दूर डोंगरावर बसून मुांबईवरचां सावल्याचां राज्य पहात होती. यांत्रां शवश्राांती घेत होती. 
माणसां घराची वाट चालत होती. जीवन मरगळलां  होतां. 
 

परसू त्रासून आला होता. िडात नाचणारी बाई नाही म्हणून त्याचा तमािा उभा रहात नव्हता. गांगू 
आपली गाडी बाजूला लावनू धापा टाकीत आला. वैजयांता अस्वस्थच होती. गजरा गप्प पडून होती. 
त्यामुळां त्या घरात वातावरण कुां द झालां  होतां. तिीच जेवणां झाली. अखेर ती िाांतता असह् होऊन गजरानां 
परसूला शवचारलां , 
 

“काय झालां  िडाचां?” 
 

“अक्का, अजून काहीच नाही.” बेकारीला कां टाळलेला परसू म्हणाला. उत्तम िड करायचा तर 
उत्तम अिी बाई हवी. आजकाल नाचणारी बाई ही िडाचा कणा ठरली आहे. ती जर सववगुणसांपन्न नसेल, 



तर िड उभाच राहू िकत नाही. आजचा थेटर-मालक बाई बघूनच बारीचा भाव लावतो आशण ती मला 
शमळत नाही.” 
 

“मामा, मी तयार आहे!” वैजयांता म्हणाली. त्या िब्दाांनी सवांना आियाचा धक्का बसला. परसू, 
गजरा शतच्याकडे पाहत राशहली. गांगू चटकन उठून बसला. 
 

“वजूबाई, खरांच म्हणता?” परसूचा शवश्वासच बसत नव्हता. 
 

“हो, खरांच! मी तमािात नाचणार. शनखाऱ्याच्या रािीत बसून या कलेला मोल करायला 
लावणार. तुम्ही माणसां तयार करा -” वैजयांता म्हणाली. 
 

“माणसां तयार आहेत-” परसू म्हणाला आशण गांगू हळूच पुढां झाला आशण गांभीर मुद्रा करून 
म्हणाला, 
 

“देवा खांडूबा, आता डोळे झाकू नगां. एकच शदवस ही बाई तमािात ऱ्हायली शन मला बैल व्हून 
वढायची पाळी आली. तसां तेवढां नांग.” 
 

गांगूचां हे बोलणां ऐकून वैजयांता मोठ्यानां हसली. पुष्ट्कळ शदवसाांत अिा मोकळेपणानां ती हसली 
नव्हती. 
 

“हरी-रामा हे दोन सूरकरी-” परसू गांभीरपणे साांग ूलागला. त्याांचा सूर ढगाला शभडवनू घ्यावा. 
नेलेकर गणूचां ढोलकां  - तालाचां माप मोजून देणार तो. मी माझा िब्द तराजूत तोलून देईन. उणा पडलो 
तर तमािात तोंड दाखवणार नाही. गजरा बशहणीचा मी भाऊ आहे. 
 

गांगू कान पाडून ऐकत होता. आपला उज्ज्वल भशवष्ट्यकाळ पाहून तो चेकाळून म्हणाला, 
“वैजयांताबाई म्हांजी इांद्राची उवविी. शतला दुरून बघा; न्हायतर इजेचा झटका बसून मुडदा पडांल. पण जर 
का लाांब बसून ऐकलां  तर मुडद्याचां माणूस व्हईल.” 
 

वैजयांता हास्यानां मोहरली होती. गांगूचा आनांद शतला पुलशकत करीत होता. काजळी झाडलेल्या 
शदव्याप्रमाणे ती उजळली होती. 
 

गजराची ओसरी हषानां भरली होती. परसू म्हणाला, “एक राशहलां . गांगू सौंगड्या मढां हसशवणार शन 
नाही हसलां  तर –” 
 

“तर साांग?ू” गांगू मध्येच म्हणाला, “तर त्येला कचऱ्याच्या गाडीला जुपावा –” 
 

हे ऐकू सववच पोट धरून हसू लागले. 
 



आपल्या भावी तमािाचां शचत्र परसूला शदसू लागलां . वैजयांताच्या अांगात सवव गुण आहेत. ती तरल 
आहे, कणखर आहे. शतच्या कां ठात अमृत आहे. शतच्या बळावांर आपला िड शनशित गाजेल. आपण दाही 
शदिा दणाणनू सोडू – असा अहांकार त्याच्या हृदयात घर करू लागला. 
 

गजराच्या घरी तमािाच्या तालमीला आरांभ होताच शकत्येकाांच्या भवुया अांतराळात चढल्या. अखेर 
शबचारीला नाचावां लागलां  – शबचारीचां लग्न नाही झालां , असे शमठाच्या पाण्यासारखे उद्धगार शकत्येकाांनी 
काढून जखमेवरची खपली काढली. 
 

आता वैजयांतािी लौकरच सामना देणां भाग पडणार, याची चांद्रानां खूणगाठ बाांधली आशण ती 
चरकली. 
 

बाबालालिटेला मात्र ती बातमी ऐकून भलताच आनांद झाला. त्यानां धावत येऊन वैजयांताचां 
कौतुक केलां  आशण लगेच आबा पाटलाला शलशहलां , ‘तुमचां निीब शिकां दर आहे. वैजयांताचा िड तयार 
आहे. तुम्ही तयार असा.’ बाबालालचां ते पत्र हाती येताच पाटलाचां मन मुांबईची वाट चालू लागलां . 
 

उमा पिात्तापानां दग्ध झाला. आपण आपल्या हातानां वैजयांताला तमािाच्या िडात लोटून शदली. 
आता शतच्या नशिबी अधःपातच आहे. लवकरच ती चोराांच्या बाजारात उभी राहाणार शन शतथां शतची 
मनसोक्त लूट होणार... शकत्येक शगधाडां शतच्यावर तुटून पडणार आशण मग नुसता हाडाांचा सापळा 
उरलेली वैजयांता दुलौशककाचां खापर डोकीवर घेऊन शिरत असलेली पाहण्याचा दुदैवी प्रसांग आपल्यावर 
येणार. आपण शववके सोडला. अशवचारी होऊन शतला दुखवली. गरीब, पे्रमळ वैजयांता नष्ट होऊन 
अधःपतनाकडे शनघाली. अधःपतनाचा मागव आपण आपल्या हाताांनी तयार करून शदला. 
 

तो भ्रशमष्ट होऊन लहडू लागला. वैजयांताच्या शवचाराांनी त्याची पाठच धरली. सववत्र त्याला शतचांच 
नाव ऐकू येऊ लागलां . 
 

बाबालालिटेनां नाक्यावर मोठा बोडव लावला होता – 
 

‘लौकरच येणार! लक्षात ठेवा! तलम भरजरी घडी घेऊन वैजयांता पुन्हा येणार! तुम्हीही न चुकता 
या. परांतु – जरा शदल को सांभालके–’ 
 

पण गजराचां मन काळजीनां पोखरत होतां - आता वैजयांताचां काय होणार? 
 
 

७ 
 
एका सकाळीच बाबालाल आला. प्रथम त्यानां गजराबाईच्या प्रकृतीची चौकिी केली. शतच्या आजाराला 
उतार पडत नव्हता. ती अिक्त झाली होती. पैिाअभावी रोगाचां शनदान, औषधपाणी वगैरे काहीच करता 
येत नव्हतां. हे पाहून बाबालालनां दोनि ेरुपये वैजयांतापढुां ठेवले आशण लचतायुक्त आवाजात म्हटलां , 
 



“गजराबाईच्या आजाराचा बांदोबस्त कर.” 
 

वैजयांताला भडभडून आलां . ती म्हणाली, “इतके रुपये किाला?” तिी बाबालाल म्हणाला, 
 

“हे दान नाही. हे उपकार पण नव्हेत. तुझी बारी माझ्या शथएटरात कष्ट करणार याची मला पूणव 
जाणीव आहे. म्हणून तुझ्या रकमेचा एक शहस्सा मी आगाऊ देत आहे.” 
 

हे ऐकून वैजयांताचा आनांद दुणावला. ती हसत म्हणाली, “तरीदेखील हे उपकारच मानीन!” 
 

“काही नको –” बाबालाल म्हणाला. “मला आता नक्की तारीख साांग. बोडव लावले आहेत. पे्रक्षक 
तुझ्या आगमनाची चातकासारखी वाट पहात आहेत.” 
 

“तुमच्या सोयीची कोणतीही तारीख तुम्ही जाहीर करा. माझी तयारी आहे.” वैजयांता उत्तरली. 
तेव्हा बाबालाल गांभीर होऊन म्हणाला, 
 

“वैजयांता, तुला चांद्रािी बारी द्यावी लागणार आहे, हे शवसरू नको शन ती चांद्रा आहे बरां! तू जर 
आरांभीच मार खाल्लास तर तुला उठून उभां राहणां अिक्य होईल, याचा शवचार कर!” 
 

“मी सांपूणव शवचार केला आहे.” वैजयांता पदरािी चाळवाचाळव करीत म्हणाली, “मेलां  मेंढरू 
अग्नीला भीत नाही. तूतव मी बारीचा शवचार करते – यिापयिाचा नाही!” 
 

“नकोच करू –” बाबालाल मध्येच म्हणाला. “तू, परसू, गांगू, शजकडां असाल शतकडां यि. याची 
मला पूणव कल्पना आहे.” 
 

गांगू हातगाडीच्या चाकात वांगण घालीत होता. तो हळूच म्हणाला, “िटे, माजां ऐकता? कसलाबी 
तमासगीर आणा, त्येला िुकून लावीन तरच नावाचा गांग्या! जा आशण करा तारीख शडक्लर.” 
 

“मग येती दहा तारीख नक्की!” असां म्हणून िटे चांद्राच्या खोलीकडे शिरला. पण पुन्हा काहीतरी 
आठवनू परत आला. म्हणाला, “खुांदलापूरच्या आबा पाटलाचां पत्र आलां  आहे. पाटील देवाला बकरां 
कापूनच येणार आहे. मोठा तमािािौकीन माणूस. वैजयांता, तो पत्रात शलशहतो, की वैजयांतासाठी सारी 
दौलत जरी गेली तरी डरणार नाही –” असां बोलून िटे कौतुकानां हसू लागला. 
 

“म्हणजे शवचार तरी काय आहे त्याांचा?” आियव व्यक्त करीत वैजयांतानां शवचारलां ; आशण 
कपाळावर आठी घालीत बाबालाल म्हणाला, 
 

“दुसरा काय असनार? हे सातारी लोक दुभत्या म्हिीसारखे असतात. जेवढा चारा घालावा शततकां  
दूध देणार. तू नुसती चुचकारीत राहा शन पाहा –” 
 



त्याांचां ते बोलणां ऐकून वैजयांता अस्वस्थ झाली. ती काहीतरी बोलणार तोच गजराबाई क्षीण स्वरात 
म्हणाली, “तमािात मुलीनां नाच ूनये अिी माझी इच्छा होती, परांतु नाइलाज झाला आहे. आता एवढांच 
करा – माझ्या वजूला जपा!” 
 

“गजराबाई, त्याची काळजी नको!” िटे चटकन म्हणाला. चांदूलालच्या गैरवतवनाची तक्रार 
करावी असां गजराला वाटलां , पण मध्येच वैजयांता म्हणाली, 
 

“मला जपायला मी काही लहान बाळ नाही! आई, तू आता माझी काळजी करू नको. लौकर बरी 
होऊन माझीच काळजी दूर कर. मला काही होणार नाही. खुडून घ्यायला मी काही भाजी नाही!” 
 

शदवसाांची माळ सरकन सरकली आशण दहा तारीख येऊन दाखल झाली. त्या शदविी सदानांद 
थेटरात तोबा गदी उडाली. थेटर ठासून भरलां , अिी गदी पूवी कधीच झाली नव्हती, असां बाबालाल 
ओळखीच्या मांडळीला पुन्हा पुन्हा साांगत इकडे शतकडे शिरत होता. बळी झुरळाप्रमाणे त्या गदीत 
वावरताना शदसत होता. खुांदलापूरचा आबा पाटील बरीच मांडळी घेऊन जते्रला जावां तसा तमािाला आला 
होता. 
 

चांदूलाल शरवाजाप्रमाणे लवगमध्ये िाांत बसला होता. 
 

चांद्राची बारी प्रथम उभी राशहली. ती ईषेंनां आपली कला सादर करू लागली. शतच्या नृत्य-
नैपुण्यानां पे्रक्षकाांत शनःिब्दता पसरली. आज आपण सारां कसब पणाला लावनू वैजयांताला पाय ठेवायला 
जागाच द्यायची नाही असा खोल शवचार करून चांद्रा कलेचा कलि भरीत होती. 
 

आबा पाटील रांगात आला होता. तो डोळे झाकून दौलतजादा सोडत होता. त्यामुळां  इतर िौकीन 
त्याच्यावर शबथरले होते. हा भरमसाट रक्कम सोडून आमचा अपमान करीत आहे - आमच्या दौलतजादा 
सोडण्याच्या हक्कावर गदा आणीत आहे, अिी शकत्येकाांनी बाबालालकडे तक्रार केली; तेव्हा ‘मी काय 
करू? त्याच्या नगाऱ्यापुढां तुमची शटमकी वाजत नाही हा काय माझा दोष?’ असां म्हणून तो त्याांची समजूत 
घालीत होता. 
 

आपल्या बारीचा िवेट करताना चांद्रानां एक िासव सुरू केला - दोन शमत्र दारू शपऊन वशे्येकडे 
जातात आशण शतच्यावरून त्याांचां भाांडण जुांपतां. िासव सुरू होता. पे्रक्षक चेकाळून हसू लागले. त्या 
हास्याच्या वावटळीतच चांद्राची बारी सांपली. 
 

वैजयांता सवव तयारीनां रांगमांचाकडे शनघाली. तोच गांगू म्हणाला, “वजूबाई, उमा बी आलाय!” 
 

त्या िब्दाांनी शतची समाधीच भांगली. उमाचां नाव कानी पडताच बावरली. पण पुन्हा स्वतःला 
सावरून ती पुढां गेली. बारी सुरू झाली. 
 

गण झाला, आशण गौळणीला प्रारांभ होताच वैजयांता राधा होऊन मथुरेला शनघाली. तेव्हा शथल्लर 
पे्रक्षकाांच्या भावनाांचा बाांधच िुटला. टाळया शन शिट्याांना ऊत आला. वैजयांताला तमािात पाहण्याचां स्वप्न 



साकार झालां . त्यामुळां  आबा पाटील खुलून गेला. आजूबाजूची लहानिी हालचालही त्याांना सहन होत 
नव्हती, शिट्या घालणाराांकडे तो गुरकून पहात होता. 
 

पे्रक्षक वैजयांताला शवसरले शन राधेला पाहू लागले. गव्हासारखा गोरा रांग, तलम अस्मानी पतळ, 
िुभ्र रांगाची जरीची तांग चोळी; यामुळां शतचां सौंदयव शद्वगुशणत झालां  होतां. ती िुलाांनी डांवरलेल्या वलेीसारखी 
भासत होती. नजरेतील तरलता, हावभावातील सांयमी वृत्ती, िब्दातील स्पष्टता याांनी पे्रक्षक केव्हाच गुांग 
झाले. 
 

गांगू शबथरून आडवा झाला. म्हणाला, “बाई, कुठां शनघालीस या उन्हात?” 
 

“का रे बाबा? मी मथुरेला जात आहे.” 
 

“आगां ते खरां, पर...” गांगू म्हणाला. “तुझां परशमट कुठां हाय? ते दाखव.” 
 

“ए बाबा, कसलां  रे परशमट?” ती मांजुळ स्वरात म्हणाली. त्या स्वरानां पे्रक्षकाांच्या भावना शडवचून 
तरांग उठले. 
 

गांगू म्हणाला, “मानवात काळा बाजार करून बरीच मांडळी आमच्या राज्यात आलीया. म्हणून 
कृष्ट्णदेवानां एक वटहुकूम काढलाय–” 
 

“वटहुकूम म्हांजी काय कुनाला ठावां! मी आजच शदवटीवर आलोय–” 
 

“मग काल कुठां होतास?” राधानां शवचारलां . 
 

“साांग ूका?” गांगू हसत म्हणाला. “काल मी भेंडीबाजारच्या नाक्यावर हातगाडी रेटत व्हतो –” 
गांगूनां जीवनातील सत्य अचानक उच्चारताच थेटर हसलां . पण वैजयांता भानच हरपली. कारण गांगू शन 
त्याची गाडी शतनां पाशहली होती. ते शचत्र डोळयाांपुढां तरांग ूलागून ती शकतीतरी उिीर हसत होती. आशण 
शतचां ते हसणां पाहत पे्रक्षकही हसत होते. नांतर शतनां स्वतःला सावरलां . िणकारून ती बोलली. 
 

“ए बाबा, वाट सोड. मी हातगाडीवाल्याचां ऐकणार नाही!” 
 

“माझां ऐकणार न्हाय?” 
 

“हो-हो! नाही ऐकणार –” 
 

“भाव चढला वाटतां?” गांगू खेकसला. 
 

“हो-हो. चढला भाव!” शतनां मानेला शहसडा शदला; तसा गांगू म्हणाला, 
 



“भाव चढला? तर मग कसा रत्तल?” 
 

वैजयांता खुदकन हसताच टाळयाांनी थेटर घुमलां . मग कृष्ट्ण आला. राधेला त्यानां आपल्या 
अवताराची यादी लावणीत गुांिून साांगताच ती अतमुवख होऊन त्याला िरण गेली, आशण वैजयांताची गौळण 
सांपली. 
 

नांतर देिद्रोही हा वग सुरू झाला. एक प्रधान राज्य बळकवतो व राजकन्येवर जुलूम करतो. 
त्यावळेी एक शिपाई राजकन्येला मदत करतो. त्याचां िौयव पाहून ती राजकन्या त्याच्यावर मोशहत होऊन 
पे्रम करू लागते. 
 

या वगात शिपाई परसूवर वैजयांता राजकुमारीच्या रूपात पे्रम करते. वैजयांतानां आपल्या अशभजात 
अशभनय आशण गायनकौिल्यानां पे्रक्षकाांना तल्लीन करून सोडलां . शनस्सीम पे्रम करण्याची रीत शतनां साकार 
केली. परसूत उमाची मूती कल्पून तन्मय होऊन जिी ती पूवी उमािी वागली, तिीच ती स्टेजवर तेच 
प्रसांग उभे करू लागली. आपल्या जीवनातील एकूणएक प्रसांग शतनां पुढां आणले. तेच हसणां, तेच रुसणां, 
तेच बोलणां, त्या शवनांत्या, ती शनष्ठा शन श्रद्धा आशण तोच आदर याांनी सवव पे्रक्षकाांना नकळत उचलून आपल्या 
जीवनाच्या दुशनयेत नेऊन चशकत करून सोडलां . 
 

उमा वडेावनू पहात होता. वैजयांताची प्रत्येक हालचाल त्याला ओळखीची वाटत होती. प्रत्येक 
घटना पशरशचत वाटून तो अांतरात दग्ध होत होता. शतचा प्रत्येक िब्द अमृताप्रमाणे कानात शिरून जुन्या 
आठवणी जागृत करीत होता. त्यामुळां  त्याचां हृदय चरिडत होतां. शदव्यावर पतांगानां टकरा घ्याव्यात तिी 
त्याची नजर वैजयांतावर हेलावत होती. 
 

बारीचा िवेट करताना वैजयांतानां पे्रक्षकाांच्या भाशवक मनाला स्पिव केला. टाचेपयंत शवपुल केस 
सोडून शभल्लीण होऊन ती रामासाठी बोरां घेऊन आली. बोराांचा स्वीकार करण्यासाठी शतनां रामाची आराधना 
आरांभली. 
 

ते शभशल्लणीचां नृत्य शतच्या तमािाचां वैभव ठरलां . राम सांतुष्ट होऊन म्हणाला, “एक गोष्ट बोलू?” 
 

“हो-हो. बोल ना!” ती म्हणाली. “मी एकटीच कुठवर बोलू!” 
 

“तू िार सुांदर नाचलीस.” परसू िाांतपणे म्हणाला. 
 

“आशण काय?” शतनां त्याच्याकडे पाहत शवचारलां . 
 

“तू िारच सुांदर शदसत होतीस!” 
 

“यापेक्षा शनराळां  काही काही असलां  तर साांग!” 
 

“ऐक ना!” 



 
“काय?” 

 
“माझी एक शवनांती ऐक.” 

 
“मी तुझां मन कधीच मोडत नाही शन मोडणार नाही. कारण तू माझा देव आहेस!” वैजयांता 

भावनावि होऊन म्हणाली. शतला भडभडून रडू कोसळलां . शतनां मटकन खाली बसून रामाचे पाय धरले. 
 

परसूनां मुजरा करून बारी सांपवली. 
 

उमाचां भान हरपलां . मागे एकदा िाळेतून येत असता वैजयांता त्याच्यािी असांच बोलली होती; 
आशण ज्या शदविी त्यानां शतला मारलां , त्यावळेी ती अिीच त्याच्या पायाांवर पडली होती. त्या गोष्टीची 
आठवण होऊन तो वडेावला आशण तडक थेटराबाहेर पडला. 
 

आयुष्ट्यात प्रथमच आपली बारी देऊन वैजयांता घरी आली. अजून शतच्या डोळयापुढां आबा पाटील, 
बाबालाल याांनी केलेलां  कौतुक; टाळया, हास्याचे लोट हे सारां कायम होतां. खरांच, पैिाचा पाऊस पडला 
होता. गजराबाई आतुर होऊन तमािा कसा झाला याची पुन्हा पुन्हा चौकिी करीत होती. 
 

गांगू शन परसू याांचा आत्मा सांतुष्ट झाला होता. 
 

परांतु अांथरुणावर अांग टाकताच वैजयांताच्या डोळयापुढां एकेक प्रसांग शचत्रपटासारखे तरळू लागले. 
माांग ती तमािात नाचली, त्याच्या दुसऱ्या शदवसापासून चांदूचा शतच्यामागां सुरू झालेला ससेशमरा, नांतर 
जांगीचां ते भाांडण – मग उमाकडून झालेला अपमान आशण बसलेला मार, पुढां उमाची चांदूिी झालेली 
मारामारी, आईचा आजार... 
 

आशण आताही आपण नाचनू आलो आहोत. उद्या काय वाढून ठेवलां  आहे दैवानां, कोण जाणे! 
आणखी शकती ित्रूांची भर पडणार? आशण आपण कोणत्या थराला जाऊन बसणार? 
 

परांतु त्याची आता लचता का करायची? सवव काही आपण शवचारपूववक करीत आहोत. जे जे होईल 
ते पहायचां शन सहन करायचां! त्याखेरीज गत्यांतरच नाही आता! 
 

मात्र यावळेी उमाची भीती नाही. ते एक बरां झालां . आता तो काही का म्हणेना! आता आपले मागव 
शभन्न आहेत. आपण वाटेल ते करू िकतो. आपल्याला कोण आडवणार? आपण आता कुणाचीच नाही! 
 

वैजयांता नकळत रडत होती आशण मनाची समजूत घालीत होती. 
 
 

“वैजयांता–” सकाळी आबा पाटलानां दारातून हाक मारली आशण ती धडपडून जागी झाली. 
अांगावरचां पातळ गडबडीत सावरून ती उठली आशण म्हणाली, 



 
“या ना पाटील!” 

 
आबा आत आला, तेव्हा त्याला आियव वाटलां . तमासगीरच व्हायचांय तर माणसां जोडली पाशहजेत, 

हा त्या धांद्यातील न्याय होता शन शरवाज होता. तो पाटलाला आत बोलावनू वैजयांतानां पाळला होता. 
 

गजराबाई, गांगू, परसू, केव्हाच उठले होते. ते वैजयांताच्या उठण्याची वाट पहात होते. आबाचा 
िब्द ऐकताच ती उठली, तेव्हा ती आळसटून गेली होती; थकल्यासारखी शदसत होती. डोळे शवस्िारीत 
शतनां शवचारलां , “कसां येणां केलां त पाटील?” 
 

“हे काय इचारनां झालां?” आबा म्हणाला. “रातभर डोळयाांना नीज न्हाय. ही तुमची केसाची येणी 
सापावाणी रातभर डोळयाम्होरां हालता हालां ना –” 
 

“मग भीतीनां काळीज तर िुटलां  नाही ना?” आपला आांबाडा चाचपीत वैजयांता म्हणाली शन 
हसली. 
 

“छा! तसां कसां?” काळजावर हात ठेवनू वैजयांताला भरपूर पाहून घेत आबा म्हणाला. “हे काळीज 
िुटणारां न्हाय बरां! त्ये का बटार शबस्कूट हाय व्हय? ते पोलादाचां घडलां य–” 
 

“नाही म्हटलां , माझी लाांबसडक वणेी सापावाणी डोळयापुढां वळवळली शन तुमची नीज उडाली. 
तेव्हा...” असां म्हणून ती मोठ्यानां हसली. 
 

“कसा काय झाला आमचा तमािा?” परसूनां मुद्दाम मध्येच प्रश्न केला, तसा पाटील भवुया चढवनू 
म्हणाला, 
 

“ते काय बोलावां? मी खुांदलापूरचा पोलीस पाटील हाय, शन मी सकाळीच तुमच्या दाराला 
दरविेावाणी आलू- ह्ावरनांच...” एवढांच बोलून पाटील एकटाच हसला. पुन्हा थाांबून तो म्हणाला, 
“माज्या गावाला तमािाचा भलता नाद हाय. कैकाांनी तमािापायी वाटुळां  करून घेतलां य! या कवातरी शन 
बघा! बाकी तुमच्या तमािाला तोड न्हाय. त्यात ही बया म्हांजी तरवार हाय. शहचां डोळां  म्हांजी भाल्याची 
िाळां...” 
 

“पुरे, पुरे पाटील! मला चढव ू नका!” वैजयांता रुसका चेहरा करून म्हणाली. “आम्ही गरीब 
आहोत–” 
 

“पण मनानां, गुणानां तुमी राजां हायसा!” पाटील गांगू, परसू, गजराबाई या सवांकडे आळीपाळीनां 
पहात म्हणाला. “आमापािी धन चापून हाय, पर गुण न्हाय! रोज गावात मारामाऱ्या, कोटवकचेऱ्या, दाांडगी 
भानगड! आनी एक गोष्ट बोलू?” 
 

“बोला की!” गांगू रांगात येऊन म्हणाला. “आता तुमचीच बारी हाय!” 



 
“छा! तसां म्हण ूनका शन मला खुळा समजू नका. आरसा शदसला की, मानूस तोंड बघतां. तसां ही 

बाई शदसली की, मला खरां बोलावांसां वाटतां!” 
 

“मग बोला ना!” वैजयांता म्हणाली. 
 

“काई न्हाय. िक्त एकदा तुझां पाय माझ्या पाांढरीला लाग ू दे. खरीच कृपा कर माझ्यावर - या 
आबा पाटलावर!” 
 

“नाही ग बाई!” उगीच छातीवर हात ठेवनू घाबरल्यासारखां करीत वैजयांता म्हणाली. “काय नेम 
साांगावा? तुम्ही डाांबरट माणसां - मला कोंडून ठेवलां त तर काय करायचां?” 
 

हे ऐकून पाटील बावचळला. अवस्थ झाला. शतच्या डोळयात रोखून पहात म्हणाला, “खोटां! सात 
कुलपात तू ऱ्हानार न्हायीस. आनी आम्ही डाांबरट असलो तरी शदलानां दणकेबाज हाय! आमी जानाराला 
ऱ्हा म्हनत हाय शन ऱ्हानाराला जा म्हणत न्हाय! तू घाबरू नगां. जातू मी!” असां म्हणून पाटील उठला. त्यानां 
िांभर रुपयाांच्या नोटा शखिातून िसकन ओढून या सवांच्या पुढां टाकल्या आशण दमदार पावलां  टाकीत तो 
बाहेर पडला. 
 

आबा पाटील जाताच वैजयांता शवचारमग्न झाली. हा महाधूतव आहे. ह्ाला तमािाचा नाद आहे 
एवढांच नाही, तर याला आपलां  वडे लागलां  आहे! आपल्यासाठी खरांच हा वाटेल ते करील. हा जे बोलतो ते 
खरां बोलतो. बोलता बोलता शकत्येक गोष्टी हा कसलाच आडपडदा न ठेवता बोलून गेला! तरी पण हा 
लां पट नाही, शदलदार आहे. 
 

चार शदवस लोटले. चांद्रा एकाएकी आली शन म्हणाली, “ऐकावां नवलच बाई!” 
 

चार शदवस मनात अढी धरून ती आली नव्हती. आता आली ती काहीतरी नकोसां घेऊन आली 
असावी, असां समजून वैजयांता सावध झाली. म्हणाली, 
 

“कसलां  नवल घडलां?” 
 

“अग, तो उमा माझ्याकडे आला आशण म्हणतो मला तमािात घ्या! मला तमािा जमेल का? जेव्हा 
मी म्हणाले, तमासगीर आईबापाचां मूल आहात तुम्ही - न जमायला काय झालां? तिी तो आियवचशकत 
झाला. आपली आई आशण बाप तमािात होते, ही गोष्टच त्याला माहीत नव्हती. मी बाई सहज बोलून गेले, 
पण तो भारीच बेचैन झाला.” 
 

“मग िवेटी काय झालां?” वैजयांतानां शवचारलां . त्यावर चांद्रा कष्टी झाल्यासारखां करीत म्हणाली, 
 



“काय करणार? मी त्याला आपल्या िडात घेते असां वचन शदलां . त्यानां मला स्पष्ट साांशगतलां  की, 
आपल्या आततायी वतवनामुळां  वैजयांतानां स्वतःला तमािात झोकून शदलां  आहे, त्यामुळां  आपल्या मनाला 
पिात्तापाची आग लागली असून ती िाांत व्हावी, म्हणून आपण तमािात येत आहो.” 
 

चांद्राकडून हे सवव ऐकून वैजयांता पुन्हा अस्वस्थ झाली. परांतु अांतरीची ती तगमग शतनां बाहेर मुळीच 
शदसू शदली नाही. चांद्रा उठून जाताच शखन्न झाली. शतनां डोळे घट्ट शमटून घेतले. ती मनात म्हणाली, ‘– 
याचा अथव तू माझ्या जीवनात सदैव उभा राहणार! अगदी मानेवर तलवार लटकावी तसा!’ 
 
 

८ 
 
वैजयांता आता सुखावली होती. सुख, सांपत्ती, सांगीत याांच्या गगनात स्वैर भ्रमण करीत होती. सववत्र शतची 
ख्याती झाली होती. परसू, गांगू, पुनाजी हे िडकरी शतला शजवापलीकडे जपत होते. 
 

पालीपढुां लवचवानां नाांगी टाकावी, तद्वत सवव शथएटर-मालक वैजयांतापढुां दबून होते. ‘मुजोरी 
करणाऱ्या शथएटर-मालकाच्या शथएटरपुढां आपण िुकट तमािा करू आशण शथएटर बांद पाडू’ अिी एकदा 
बारी सुरू असताना शतनां जाहीर धमकी देऊन ठेवली होती. 
 

याच वळेी चांद्राच्या िडाला ‘उमा-चांद्राचा िड’ असां नाव प्राप्त झालां  होतां. या दोन िडात रोज 
झटापटी होत होत्या. 
 

चांदूलालचां त्रासदायक अस्स्तवव आता शतला जाणवत नव्हतां. आबा पाटील अधीमधी येऊन देवावर 
गुलाल उधळावा तसा शतच्यावर पैसा उधळून जात होता. बळी पशहल्यापेक्षा आदबिीर वागांत होता. 
एकां दरीत शतच्या सभोवतीची पशरस्स्थती सुखदायी अिीच होती. 
 

उमा अलीकडे वैजयांतापासून दूरच राहण्याचा प्रयत्न करीत होता. 
 

चांद्रानां ज्या शदविी उमाला ‘तुझी आई तमािात नाचत होती’ – ही गोष्ट सहज साांगून टाकली, त्या 
शदविी त्यानां जोतीिी कडाक्याचां भाांडण केलां  होतां. तो आई, बाप याांना नको नको ते बोलला होता. आपण 
तमािात होतो ही गोष्ट गजराबाईनांच उमाला साांशगतली असावी, असा समज करून घेऊन हौसाबाई व 
जोती गजरा व वैजयांता या मायलेकींना पाण्यात पहात होती. 
 

जोती रोज कामावरून येताना दारू शपऊन येई आशण दारात बसून उपहासानां बोलत राही, मध्येच 
शथएटरात जाऊन चांदूलालिी कानगोष्टी करताना शदसे. एखादे शजविी दारू शपऊन दारात बसून वैजयांता 
शदसताच दाशगने मोजीत बसे आशण रोज एक दाशगना असां म्हणून थुांके. 
 

जोतीच्या हालचालीची शन प्रखर िब्दाांची वैजयांतानां दहितच घेतली होती. कारण तो उमाचा 
जन्मदाता होता. आज दोन तपाांचा िजेारी - त्यानां असां बोलणां शन वतवन करणां, हे शतला जास्तच अस्वस्थ 
करीत होतां. तसां पाशहलां , तर आता तमािात एकापेक्षा एक भयांकर शवचाराची माणसां शतला शदसत होती. 



डोळे मोडीत पाहणारे, उन्मत्तपणे लगट करणारे, आपणच कलेचे भोक्ते असल्याचा आव आणनू स्वतःची 
शवषयलोलुपता दडव ूपाहणारे असे अनेक लोक ती रोज पहात होती. िक्त एका स्पिासाठी आसुसलेले 
असांतुष्ट आत्मे, अश्लील िब्दाांचा स्पष्ट उच्चार करून स्वतःचां समाधान करून घेणारे पुण्यवान - अिी अनेक 
माणसां ती जवळून बघत होती. परांतु जोतीचां ते वतवन त्या थरात बसत नव्हतां. जोतीनां माांडलेलां  वैर अशधक 
दाहक होतां. 
 

चाळीत पहाटेपासून गडबड सुरू झाली होती. नळावर भाांडी धडधडत होती. घरोघर चुली पेटल्या 
होत्या. पोरांबाळां बोलत होती. काहींनी भाकरी बाांधून घर सोडलां  होतां. 
 

जोतीही कामावर शनघाला होता. रात्री तमािा करून आलेला उमा दारात पडलेला पाहून त्याचां 
डोकां  शिरलां . “िवेटी माझ्या तोंडाला डाांबर िासलां ! तमािात गेला. चाांगली िां ड सवीसवाली नोकरी 
धरली नाही. या बायाांनी पोराचां डोकां  शिरवलां  म्हणूनच िहाणां पोर कामातून गेलां !” असां तो सारखा बडबडू 
लागला. उमा त्याची बडबड ऐकत गप्प पडून होता. 
 

जोतीच्या बोलण्यानां वैजयांताही उठली होती. त्याच्या िब्दातील आपल्यावरचा रोख शकती आहे 
याचीच जण ूती गणती करीत होती. 
 

जोती दारात येऊन बसला. पलीकडची म्हातारी कामावर शनघाली, शतला त्यानां हाक मारून 
बोलावली. ती जवळ येताच तो शमस्कीलपणे हसत म्हणाला, “ए म्हातारे? या वयात लोकाांची भाांडी का 
घासत बसलीस?” 
 

“मग काय करू बाबा?” म्हातारी सहज सुरात बोलून गेली, तसा जोती म्हणाला, 
 

“आगां माझां ऐक! तू तमािा कर. तुझां बरां व्हयील. रोज एक दाशगना गळयात घालून ठुमकिील – 
काय?” 
 

म्हातारी भडकली. डोळे वटारून म्हणाली, “शनलाजरा मेला! आपली बायको नाचव परत 
तमािात! काही शजभेला हाड मेल्याच्या! रामाधमाच्यापारी–” असा भशडमार करीत म्हातारी कामाच्या 
ओढीनां शनघाली. परांतु उमाला ते असह् झालां . तो उठून म्हणाला, 
 

“काय शमळवलां  हे असां बोलून?” 
 

“मग काय झालां ? थट्टा केली–” 
 

“कसली थट्टा ही!” उमानां स्वर चढवीत शवचारलां . “लाथा खायची थट्टा का करायची?” 
 

“आपल्या आईवाणी हाय म्हातारी!” जोती हसला. 
 

“पण हे असां रोज बोलायचां का?” 



 
“का! काय झालां ? कुणाच्या बापाचां भ्या हाय?” जोती डािरून म्हणाला. “आमी कुनाचां नाव घेत 

न्हाय. आमी आपलां  काय बी बोलू–” 
 

“परांतु ते कळतां ना–” 
 

“कळू दे.” 
 

“मग हे थाांबणार का नाही?” 
 

“न्हाय थाांबणार. दे मला िासी!” असां ओरडून जोती उठला. 
 

“तू हे कुणाला बोलत असतोस?” 
 

“दुशनयेला–” जोतीचे डोळे लाल झाले. 
 

उमा समोर आला. बाचाबाच हातघाईवर आली. हौसानां जोतीला धरलां . ‘ऱ्हाव ूद्या. जा कामावर!’ 
असां म्हणून शतनां त्याला बाजूला खेचलां . जोतीच्या बडबडीनां वैतागलेले िजेारी दुरून ऐकू लागले– 
 

“तू कोण मला दम देणार?” असां म्हणत हौसाच्या हातातून स्वतःला सोडवनू घेत जोती उमावर 
धावला. “तू त्या बायकाांची बाजू घेऊन मला टरकावतोस! लेका, शजवां मारीन. खून करीन! त्या पोरीच्या 
नादाला लागून...” 
 

वैजयांताचां नाव शनघताच उमा भडकला. “परत शतचां नाव घेऊ नको!” तो ओरडला. “मोठा आला 
अब्रदूार! जन्मभर तमािा करून आता साधू–” 
 

उमाचा हा िब्द जोतीच्या वमी बोचला. तो उमावर एकदम घसरला आशण उमानां दूर लोटताच 
खाांबावर आदळला. 
 

“माझां डोस्कां  िोडलां–” असां ओरडतच तो उठला. त्याच्या डोकीला खाांब लागनू खोक पडून रक्त 
वहात होतां. सवांना रक्त दाखवीत तो बोलू लागला, “बघा, मला लेकानां मारलां . नाचणाऱ्या बायकाांसाठी 
माझां डोकां  िोडलां . आता मी चौकीवर जातो!” असां म्हणत तो पळत सुटला. त्यानां कोणाचांच ऐकलां  नाही. 
 

त्या प्रकारानां चाळीतील लोक थरारले. त्याचबरोबर जोतीचा तो वाह्ातपणा त्याांना आवडला 
नाही. हा म्हातारपणी चळला आहे, असां म्हणून शकत्येकाांनी शिव्या शदल्या. ‘वैजयांतासाठी मला मारलां ’ असां 
हा चौकीवर साांगतो की काय, म्हणून उमा घाबरला होता. 
 

परांतु जोती शदवसभर परतच आला नाही. तो सांध्याकाळी परत आला आशण शखन्न होऊन बसला. 
लोकाांना त्याचां आियव वाटलां . 



 
आजच जोतीची नोकरी सांपल्याचां त्याला समजलां  होतां. वय झाल्यामुळां  त्याला कमी करण्यात 

आलां  होतां. मात्र त्याच्या जागी त्याच्या मुलाला ठेवायची तयारी मालकानां दाखवली होती. 
 

आपली नोकरी उमानां करावी म्हणून जोतीनां दोन शदवस त्याला गळ घातली, पण आपण नोकरी 
करणार नाही, असां त्यानां स्पष्ट साांशगतलां . आशण मग जोतीनां त्याला शवचारायचां सोडलां . दोन शदवसाांनी तो 
दोनि ेरुपये घेऊन आला शन म्हणाला, “नकां  नोकरी करू. मला रक्कम शमळाली–” 
 

तो काय म्हणत होता याचा उमा लकवा हौसा याांना अथवच समजला नाही. 
 

त्या शदवसापासून जोती रोज दारू शपऊन येत होता आशण िां डाचे शमळालेले सवव पैसे दारात आणून 
मोजत बसत होता. ते पाहून लोक म्हणत, ‘याला नक्कीच वडे लागलां !’ 
 

वैजयांता, गजराबाई या समोर शदसताच जोती चरिडत होता. दे्वषानां जळत होता. मनातल्या 
मनात शिव्या देत होता. याांनी आपल्या आयुष्ट्यातील गुशपत आपल्या मुलाला साांगून आपली ताटातूट केली, 
म्हणूनच उमा इतका शनष्ठुर झाला, असां तो बडबडत होता. 
 

एकदा तो रुपये घेऊन दारात बसला होता. एकाएकी वारा आला आशण त्या सवव नोटा उडाल्या. 
एक नोट गजराबाईच्या दारात पडली होती. गजराला राहवलां  नाही. शतनां ती नोट उचलून जोतीच्यापढुां 
धरली. तसा तो शबथरला. 
 

“टाक-टाक! हात लाव ूनकां . माझ्या कष्टाचां हे पैसे हायती! पापाचां नव्हां!” तो रागात बोलला. 
 

त्याच्या त्या िब्दानां गजराबाई कष्टी होऊन घरात गेली. 
 

जोतीच्या या उपद्व्यापानां उमा हैराण झाला. त्याच दरम्यान बाबालालचां नवां शथएटर जळगावला 
सुरू झालां , तेव्हा उमाची बारी काही शदवसाांसाठी खानदेिात गेली. 
 

तेव्हा जोती म्हणू लागला–“माझां मूल देिोधडी लावलां . याचा मी सूड घेणार!” 
 
 

९ 
 
बाबालालच्या धांद्याला भरभराट आली होती. या वषी खानदेिात त्यानां दोन थेटरां उभी केली होती. त्यामुळां  
त्याची सारखी धावपळ चालली होती. िडाांची अदलाबदल, शहिबे, याांसारखी कामां तो स्वतः करीत होता. 
तमािा, तमासगीर शन शथएटर याांखेरीज इतर गोष्टींचा तो शवचारच करीत नव्हता. 
 

सदानांद शथएटरची सवव व्यवस्था आता चांदूलालच पहात होता. जोवर शतथां बाबालाल होता तोवर 
चांदूच्या हातात काहीच अशधकार नव्हता. पण बाबालाल खानदेिात जाताच चांदू या शथएटरचा 



सववसत्ताधीि बनला. मूळचाच बेबांद्र चांदूलाल आता स्वैर होऊन कारभार करू लागला. बापानां 
तमासशगराांचे लाड केले आहेत म्हणून हे मूखव डोईजड झाले आहेत, त्याांना िुद्धीवर आणलां  पाशहजे, असां 
ठरवनू तो सवांिी वागत होता. क्षणोक्षणी ‘हे चालणार नाही, ते चालणार नाही’ असा दाब देत होता. 
 

परांतु वैजयांता मात्र त्याची जरब जुमानीत नव्हती. त्यामुळां  तो शचडत होता. इतर तमासगीर बाया 
किा नम्र शन सरळ असतात – ये म्हणेन तेव्हा येतात, जा म्हणताच जातात – आशण हीच एवढी कोण 
लागनू गेली आहे राजकन्या? शहची एवढी शमजास का? 
 

वैजयांता त्याच्या उरात चाकूसारखी रुतली होती. त्यात ती मुळीत नमत नव्हती, त्यामुळे खटके 
उडत होते. 
 

“नाही! वैजयांता, पस्ब्लकिी सरळ वागलां  पाशहजे!” तो डोळे िाडून म्हणत होता. 
 

“मी सरळ तमािा करीन शन सरळ जाईन. दुसरां मला मान्य नाही. तमािा म्हणजे माझ्या देहाचां 
नग्न प्रदिवन नव्हे! जनतेची मालकी माझ्या कलेवर-िरीरावर नाही!” 
 

“परांतु लोकाांचां मन राखलां  पाशहजे. जर कोणी बोलावलां , तर चार पावलां  गेलां  पाशहजे!” तो जोर 
देऊन आग्रहानां म्हणत होता. “िक्त स्पिानां काय होणार आहे? िडात डोळा मारून घरी शवडा देतात. मग 
तुला केवळ हातात हात द्यायला काय हरकत आहे?” 
 

“मी इतराांसारखां वागणार नाही आशण कुणाचां भलतांच ऐकणारही नाही. एकादी पैिासाठी कुणाच्या 
माांडीवर बसेल, मी मात्र कुणाच्या वाऱ्याला उभी राहाणार नाही. मग हातात हात द्यायचां नावच काढू नका 
िटे! मी तमािा करण्यापूवी हे सारां थोरल्या िटेना स्पष्ट साांशगतलां  आहे शन अजूनही साांगते आहे–” 
वैजयांता शनवाणीवर येत होती. 
 

“हा तुम्हा बायकाांचा लोकाांवर जुलूम आहे! ते काही िक्त गाणी ऐकण्यासाठी येत नाहीत!” 
 

“आशण मीही इथां कसबीण म्हणून येत नाही. तमािात कसूर झाली तर जनतेनां मला िािी द्यावां. 
पण तुम्हीच लोकाांच्या नावावर हे वाह्ात वतवन माझ्यावर लादताहात!” वैजयांता लालेलाल चेहरा करून 
म्हणाली. मग बळी आशण इतर िडकरी याांनी मध्यस्थी करून त्या दोघाांना समजावलां . 
 

चांदूलाल शनघून गेला, पण चारचौघाांत झालेला अपमानामुळां  मनातल्या मनात मात्र तो 
ज्वालामुखीप्रमाणे धगधग ूलागला. 
 

‘कालची पोर ही! पण काय अहांता! म्हणे मी देहाचां प्रदिवन करणार नाही! तो शतचा मगू्रर देहच 
चेलपटून त्यातील पीळ काढून चऱ्हाटाप्रमाणे िेकून शदला पाशहजे!’ या अांतरीच्या बडबडीनां त्याच्या 
मानेवरचा सैतान लकशचत िाांत होताच त्याला जांगीची आठवण झाली आशण तो दचकला. 
 



‘त्या सैतानानां पशहल्याच शदविी शतच्यासमोर आपल्याला आव्हान देऊन आपला घोर अपमान 
केला. आपली पत उडाली. आपण शतच्यासमोर दुबळे ठरलो. जर तो प्रसांग उद्भवला नसता तर पुढां ही 
पाळी आलीच नसती. शिवाय जांगीनां मुद्दाम येऊन आपल्याला शतच्या दारात मारलां ... म्हणूनच शतनां आपलां  
पाणी ओळखलां  आहे.’ 
 

‘मग काय करावां?’ 
 

असे शकत्येक शवचार मनात येऊन त्याच्या काळजाचे पापदेु्र कुरतडून जात होते. त्यामुळां  तो 
अस्वस्थ झाला होता. 
 

वैजयांताही त्या कटकटीनां शचडली होती. पे्रक्षकाांना सांतुष्ट करण्यासाठी तमासशगराांनी – शविषेतः 
बायाांनी सवव मयादा सोडून वतवन करावां हे चांदूचां मत शतला पसांत नव्हतां. एकदा बाबालालिटेला भेटून 
त्याचा शनकाल लावनू टाकावा, नाहीतर शथएटर सोडून आपला तमािा बाहेर करावा, याचा तो शवचार 
करीत होती. 
 

एके शदविी बारी सुरू असताना अचानक बाबालालिटे आला. वैजयांतािी थोडां बोलून शनघनू 
गेला. बरां झालां , आता सकाळीच त्याला भेटून चांदूची चाांगलीच कानउघाडणी करायची, असां शतनां ठरवलां . 
 

परांतु बाबालाल त्याच रात्री खानदेिात गेला. सकाळीच चांदूनां शहिबे पाशहला. काही लोकाांना 
त्यानां शिधा शदला आशण त्याला वैजयांताची आठवण झाली, तसा तो शवचारमग्न झाला आशण त्याच्या त्या 
अांशतम शवचाराचां थैमान त्याच्या डोकीत उठलां . पुढां पशरणाम काय होईल याची स्पष्ट कल्पना त्याच्या पुढां 
येऊ िकली नाही. तो उदास झाला. घरात कुणीच नव्हतां. दोन्ही बायका माहेरी गेल्या होत्या. त्यानां 
बळीला हाक मारली. 
 

“आताच वैजयांताकडे जा–” 
 

“आनी काय करू?” बळीनां शवचारलां . काहीतरी भानगड उद्भवणार अिी त्याला िांका आली. 
 

“तू शतला साांग – म्हणावां थोरल्या िटेनां बोलावलां  आहे. उभ्या उभ्या येऊन जा. काय? पळ–” 
 

“शनघालो.” असां म्हणून बळी ढेंगा टाकू लागला. 
 

“ए! थाांब – इकडे ये.” चांदूनां त्याला पुन्हा परत हाक मारली. “हे पाहा, बाबालालिटे गेले असां 
चुकून बोलू नको. नाहीतर ठार मारीन–” 
 

“छा, छा – चुकणार नाही.” बळीचा चेहरा रुां दावला. 
 

“ती जर नाही आली तर तुझी खैर नाही!” चांदू नजर रोखून म्हणाला. “लौकर ये शन त्या 
लक्षादादाला इकडे पाठव. जा – पळ बघ!ू” 



 
तासाभरानां बळी परत आला तेव्हा लक्षादादा, खािादादा आशण त्याांची दोस्तमांडळी याांनी घर भरलां  

होतां. सववत्र दारूची घाण दरवळत होती. चांदूलालच्या पापण्या जड झाल्या होत्या आशण जीभ मांदावली 
होती. त्यानां डोळे वटारून शवचारलां , 
 

“काय रे? काय म्हणाली ती?” 
 

“ती येतीया. आता शनघाले म्हणली.” 
 

“िाब्बास!” चांदूलाल सांतुष्ट झाला. त्यानां एक मोठां ग्लास भरून बळीच्या हाती शदलां  शन म्हणाला, 
“हां, मार एवढां! घे एका दमात! चल आटप!” 
 

“आवां पर ही अधी बाटली हाय की!” बळीनां भेदरून ग्लासाकडे पहात तक्रार केली. 
 

“असू दे – पी. मोठां काम केलां  आहेस तू. घे शपऊन! चल–” 
 

बळीनां तो ग्लास पोटात ओतून घेतला आशण लोळून उठलेलां  गाढव अांग झाडतां तसां सवांग 
झटकीत नाक-तोंड एकत्र करून म्हटलां , 
 

“छा: शपवर माल हाय बरां!” 
 

“आता तू आसपास बैस आशण ती येऊन गेली की परत ये. जा – पळ...” चांदूनां त्याच्या पाठीवर 
थाप मारताच बळी चालू लागला. तो दारात आला तेव्हा त्याच्या पोटात डोंब उसळला. पोटातील ती आग 
बळीच्या मस्तकाकडे सरकली होती. त्यामुळां  त्याची सवव गात्रां बशधर झाली होती. हातापायातील िक्ती 
पाांगळी होऊन तो पाय कसेतरी ओढीत नाक्यावर आला. कान, डोळे, हातपाय सवांवरचा ताबा जाऊन तो 
आता वडे्यासारखा हसू लागला. शतथल्या एका झाडाच्या बुांध्याला पाठ लावनू तो बसला, तेव्हा त्याचा 
अवतार पाहून जाणारे लोक हसू लागले. हे सवव लोक मूखव आहेत अिा आशवभावानां बळी पोट धरून हसत 
त्याांची कीव करू लागला. थोड्या वळेानां त्याची नजर समोरच्या छपरावर स्स्थरावली. त्या छपरावर – 
“येणार–येणार–तुमची लाडकी वैजयांता येणार!” असा तमािाचा बोडव शदसत होता. त्यावर एक बाई 
डोकीवर पदर उांचावनू नाचत होती. वाऱ्यानां तो बोडव कलां डून लोंबकळत होता. त्याकडे एकाग्र शचत्तानां 
पहात बळी हसत होता शन बोलत होता– “तूमची लाडकी वैजयांता येणार शन शतला िासी लागणार. िासी-
िासी-िासी!” 
 

हसता हसता तो मध्येच रडत होता. ‘ती गरीब आज िासी जाणार वाघाच्या घरी पाव्हणी...” 
 

उन्हाची प्रखरता भलतीच वाढली होती. वैजयांता बाबालालकडे शनघाली होती. शतची चपळ नजर 
शभरशभरत होती. ती नाक्यावर आली आशण समोर बाबालालचां घर शदसताच शतनां आपला वगे अशधकच 
वाढवला. 
 



“वजांताबाई, हकडां या!” बळीनां िाांतपणे हाक मारली. तिी खटकन वैजयांता थाांबली. शतनां 
बळीकडे न्याहाळून पाशहलां , तेव्हा तो कसातरी बसला होता. डोळे लाल झाले होते. अांगाची सारखी तगतग 
चालली होती. त्याची ती दारुण अवस्था पाहून वैजयांतानां घाबरून शवचारलां , 
 

“बळबा, काय हे?” 
 

“काय नाही. दारू प्यालोय मी. तुम्ही आता म्होरां जाणार, पर माझां ऐका. देवाच्यानां खरां साांगतो. 
माझा तुमच्यावर भारी जीव हाय. पन त्यो बोकड वाईट मानूस. म्हांजी असां – त्यो बाबालाल रातीच गेला 
मसनात. आन् चांदूलाल दारू शपऊन... तुमची वाट बघत बसला... खरांच, आता तुमी ठार मरनार... त्यो 
आज तुमाला सोडणार न्हाय... सारां दादालोक तरव...” 
 

वैजयांता चटकन उठून परत शिरली. सवव िक्ती एकवटून जवळजवळ ती धावतच शनघाली. 
िासेपारध्याच्या हातून सुटलेल्या हशरणीसारखी शतची अवस्था झाली. कोणीतरी धावत येऊन आपल्याला 
ओढून नेईल आशण एका भयांकर आगीत आपला हा देह िेकून देईल, असां वाटून ती पळत होती. 
 

वैजयांता दूर गेल्यानांतर बळीच्या लक्षात आलां , की ती परत गेली. तेव्हा तो हसला. वाचली! – 
त्यानां माांडीवर टाळी मारली आशण स्वतःलाच साांशगतलां , “ती पळाली.” 
 

त्यानां जेव्हा जबरीनां डोळे उघडले तेव्हा सात वाजून गेले होते. उन्हाची जागा सावलीनां घेतली 
होती. वातावरणातील दाहकता शनमाली होती. हवते आल्हाद भरला होता. इमारतीच्या गल्लीत वाट 
चुकलेलां  वारां एकदाच रस्त्यावर येऊन भन्नाट पळत होतां आशण त्याच्यामागनू कागदाचे कपटे धूम ठोकीत 
होते. 
 

बळीची नजर आता शनवाळली होती. येणारा चेहरा त्याला शदसत होता. समोरून जांगी येताना 
पाहून त्याला आनांद झाला. त्यानां उठायची खटपट केली. 
 

“या जांगी दादा!” बळीला उठता आलां  नाही, तेव्हा तो मग तसाच बसून बोलू लागला. 
“जांगीदादा, बसा.” 
 

बळीची दारू जांगीच्या लक्षात आली. तो उगीच चेष्टा करावी म्हणून त्याच्यापढुां बसत म्हणाला, 
“काय शकती घेतलीस?” 
 

“अधी बाटली. चांदूिटेनां शदली. पण भारी कडक! ती लक्षादादाच्या भट्टीची. माझी हाडांच पाांगळून 
गेली!” 
 

जांगीला गांमत वाटली. बळीला अशधक छेडावा म्हणून तो म्हणाला, 
 

“तरीच तुझी बकरी डोंगरावर गेली!” 
 



“छे, छे! ती परत गेली!” बळी गांभीर होऊन म्हणाला. “आज चांदूलाल शतची आगळ काढणार 
व्हता. पर म्याच शतला वाचवली.” 
 

जांगी त्याच्या बडबडीनां घोटाळयात पडला. तो शचडून म्हणाला, “ए भानचोद, सरळ साांग ना!” 
 

“आवां, वजांताबाई – आज शतच्यावर चांदू जबरी करणार व्हता. पर म्या शतला सारां साांगून परत 
शिरवली. न्हायतर मेली असती ती!” 
 

“साल्याांनो, पाप करू नका!” जांगी हसत म्हणाला. “नरकात जाल तुम्ही सारे! सवांच्या पुढां तू 
जािील, मादरचोद–” असां म्हणून बळीच्या गुळगुळीत टाळूवर एक टपली मारून जांगी शनघनू गेला. 
 

आठच्या सुमाराच बळीच्या पायात तकवा आला आशण तो कसाबसा घरी पोचला, तेव्हा घरात 
वातावरण पेटत होतां. वैजयांता न आल्यानां चांदू खवळला होता. बळी शदसताच तो ताडकन उठला. याच 
हरामखोरानां शतला उलटसुलट साांशगतलां  म्हणून ती आली नाही, असा सांिय येऊन तो बळीवर धावला. 
 

“शनमकहराम! बोल, ती का आली नाही? आशण खरां खरां साांग, नाहीतर तुझी आतडीच काढतो 
बाहेर! बोल!” चांदूच्या आवाजानां घर गरजलां . त्याचा स्वतःवर मुळीच ताबा नव्हता. वैजयांता आता येईल, 
मग येईल असां म्हणून आतुर मनाला िाांत करण्यासाठी आतापयंत तो सारखा दारू पीत होता. त्याचा तो 
रुद्रावतार पाहून बळी गाांगरला. आता आपला मुडदा पडणार याची खात्री होऊन तो काहीतरी 
बोलण्यासाठी बोलला, 
 

“ती-ती - येत व्हती–” 
 

“मग काय झालां ?” 
 

“शतला जांगीनां परत नेली!” बळीनां जांगीचा मोठा अडसर घेतला शन तो कोसळून पडला. 
 

जांगीचां नाव ऐकताच चांदू पेटला, लक्षा, खािा शबथरले. तापलेली डोकी तरकटून पेटली. एकदम 
भडका झाला. 
 

मुठीतील चाकू गरम झाले! 
 
 

काळोखाच्या प्रचांड शढगाऱ्याखाली ती वस्ती दबली होती. बोलणां, चालणां, हालणां सारांच मांदावनू 
माणसां अचल झाली होती. उद्याची शववांचना त्याला थोपटून शनजवत होती. सवव काही िाांत सामसूम झालां  
होतां. 
 

परांतु वैजयांता चरिडत होती. भय, उदे्वग, लचता याांनी शतचां हृदय थरथरत होतां. आज काय झालां  
असतां, हा एकच प्रश्न शतच्यापुढां नाचत होता. 



 
आपण एका अभेद्य चक्रव्यूहात शिरत होतो, थोडक्यात बचावलो. नाहीतर? आज आपली राख 

झाली असती. आपला अहांकार, आपली इज्जत सववच त्या चक्रव्यूहात नष्ट झालां  असतां. 
 

आशण ते कसां नष्ट झालां  असतां याचां भयाण शचत्र ती कल्पनेनां आपल्या चक्षूांपढेु उभां करू पहात होती 
शन थरथर कापत होती. “आई, माझ्या अांगावर पाांघरूण घाल. मी आज तमािाला जाणार नाही–” असां 
पुन्हा पुन्हा म्हणत होती. परसू, गांगू, पुनाजी हे लचतातूर होऊन बसले होते. एकाएकी हा प्रकार उद्भवला हे 
त्याांना कळेना. 
 

अकस्मात ती िाांत वस्ती हादरली. सववत्र एकच आवाज शननादला – खून! 
 

जाळयात अडकलेले मासे धडपडाव ेतद्वत माणसां धडपडून उठली, कान टवकारून ऐकू लागली. 
कानोसा घेऊ लागली. मग आतुर होऊन दारात आली. 
 

“खून? कोणाचा?” असां म्हणून वैजयांता ओसरीला आली, तेव्हा माणसां पळत होती – एकमेकाांिी 
बोलत होती. 
 

“काय झालां?” 
 

“खून झाला, खून!” 
 

“कोणाचा खून?” 
 

“जांगीचा खून!” 
 

“जांगीचा? कुणी केला?” 
 

“चांदूलाल –” 
 

“नाही. खोटां – चांदूचा खून झाला!” 
 

“कोण म्हणतां? आरां एक नाही चार खून!” 
 

या हलकल्लोळात ती वदांता नाचत होती. ती ऐकून वैजयांता भाांबावली. आशण पुन्हा घरात जाऊन 
म्हणाली, “माझ्या अांगावर घाला.” 
 

आज मृत्यु आपल्यासाठी आला होता, परांतु बळीनां देव होऊन आपली मृत्यूची वाट चुकवली. तेव्हा 
तो भयाण मृत्य ूशचडला आशण त्यानां हे खुनाचे सत्र आरांभनू कोणाचा तरी बळी घेतला. आपण मात्र वाचलो 
–असां म्हणून शतनां काळजावरून हात शिरशवला. 



 
थोड्या वळेानां वातावरण गशलतगात्र झालां . कोणीही बाहेर शिरकत नव्हतां. शथएटर बांद पडलां  

होतां. खरा प्रकार काय घडला असावा, याची नुसती कल्पनाच लोक करीत होते. 
 

परांतु पोशलसाांची मोटार त्या भयांकर रात्रीला शचरडीत धावत होती; बोळाबोळातून ती दाहक धूर 
सोडीत होती. ‘पोलीस’ – लोक हळूच बोलत होते. 
 

पोलीसाांची मोटार रात्री बारा वाजता आली आशण वैजयांताच्या दारापुढां थाांबली, तिी वैजयांता 
भेदरून उठली. 
 

“वैजयांता कोण?” एका अशधकाऱ्याचा प्रबळ आवाज त्या शनबवल वस्तीवर घुमला. 
 

“कोण आहे?” परसूनां हळूच शवचारलां . 
 

“हेच घर का?” पोलीसानां शवचारलां . 
 

“हो, हेच घर. मीच वैजयांता!” 
 

“चल पोलीस स्टेिनवर!” 
 

“मी एकटीच? मामाला घेऊ?” 
 

“चालेल.” त्या अशधकाऱ्याचा आवाज खज्यात शनघून दूर गेला. 
 

“मी अांगावर घेते –” वैजयांताचे िब्द कापले. 
 

वैजयांता आशण परसू याांना घेऊन मोटार भरकन गेली. गजराबाईचे हातपाय गळून गेले. ‘माझ्या 
वजूला कुठां नेली?’ ती स्वतःला शवचारू लागली. 
 

आपण पोलीस-स्टेिनवर जात आहोत, हे पोलीस मला का घेऊन शनघाले आहेत, असे िब्द 
वैजयांताच्या शजभेवर चरिडू लागले. इतक्यात ती मोटार पोलीस-स्टेिनच्या आवारात शिरली आशण 
वैजयांतानां शजभेवरचे िब्द शगळून घेतले. 
 

पोलीस-स्टेिनमध्ये युद्धाचां वातावरण शनमाण झालां  होतां. पोलीस कायवक्षम शन गांभीर शदसत होते. 
लाठीच्याऐवजी शपस्तुलां  शदसत होती. एका कोपऱ्यात बळी केशवलवाणा चेहरा करून बसला होता. आता 
त्याची दारू पार उतरली होती. वैजयांता शदसताच शतला ‘ये’ असां डोळयानां खुणवनू आशण पुन्हा मटकन 
डोळे झाकून गुडघ्यात मान घालून तो आजारी माकडाप्रमाणे बसला. 
 



पोशलसाांची धावपळ, ती रक्तानां न्हालेली माणसां, सवांगाला पट्टया मारलेला खािादादा, हबकून 
बसलेला बळी हे पाहून वैजयांता भयभीत झाली. आयुष्ट्यात प्रथमच त्या तसल्या वातावरणात आल्यामुळां  
शतला चुलवणातच शिरल्याचा भास होत होता. 
 

शमशनटाशमशनटाला िोनची घांटा वाजत होती. साहेब िोन घेऊन बोलत होता. गांभीर मुद्रा करून 
मग खािाबाकडे कटाक्ष िेकून शवचारमग्न होत होता. कोणी तरी काळजीच्या सुरात शवचारत होतां, 
 

“काय? मेला तो?” 
 

“नाही, पण जगायची आिाही नाही.” 
 

“जबानी झाली ना?” 
 

असे तुटक िब्द ऐकून वैजयांता अशधक बुचकळयात पडत होती. कोण मेला? 
 

हळूहळू एक एक गोष्ट कानावर येऊन घडलेला प्रकार शतच्या लक्षात आला, की चांदूलाल, लक्षा, 
खािा याांनी आपली माणसां घेऊन जांगीवर हल्ला चढवला. त्यावळेी मोठी मारामारी झाली आशण जांगीच्या 
मारामारीत चांदूलाल, लक्षा, हे दोघे भयांकर जखमी होऊन दवाखान्यात पडून अजून िुद्धीवर आलेले 
नाहीत; आशण या सवांनी जांगीची शनदवयपणे कत्तल केली आहे व तो आता गसॅवर असून त्याची आिा नाही. 
 

मशॅजस्रटेनां इस्स्पतळात जांगीची जबानी घेतली, तेव्हा त्यानां सवव प्रकार साांगून हल्ला करण्यापूवी ते 
सवव दारू शपऊन तयार होते आशण वैजयांता नावाच्या बाईवर जबरी करणार होते, या गोष्टी आपल्याला 
बळीकडून समजल्याचां साांशगतलां . त्यावरूनच बळीला अटक झाली होती. 
 

हा प्रकार लक्षात येऊन वैजयांताला कां प भरला. इतक्यात जबान्याांच्या शवधीला आरांभ झाला. 
 

प्रथम बळी उठून बोलू लागला – 
 

“वैजयांताबाईवर पुष्ट्कळ शदवस चांदूलाल िटेची वाईट नजर होती. परांतु त्याची इच्छा पूणव होत 
नव्हती. काल त्यानां आपल्या बायका माहेरी पाठवल्या आशण मला वैजयांताकडे पाठवलां . िटेच्या 
हुकुमाप्रमाणे मी जाऊन थोरल्या िटेनां तुला बोलावलां  आहे असां साांगून आलो. त्यावळेी लक्षा, खािा हे 
दादालोक घरात बसले होते. ते दारू प्याले होते. मलाही िटेनां एक मोठां ग्लास शदलां  शन ते मला चढलां . मी 
एका झाडाखाली बसलो. नांतर मला वैजयांता शदसली. मी शतला काहीतरी साांशगतलां . नक्की काय ते मला 
आठवत नाही, तेव्हा िटे माझ्यावर चाकू घेऊन धावला. वैजयांता का आली नाही, असां शवचारून तो मला 
चाकू मारणार होता. पण मी त्यावळेी जांगीचां नाव मुद्दाम साांगनू जीव वाचवला. मी साांशगतलां , की जांगीनां 
वैजयांताला येऊ शदलां  नाही. हे ऐकून ते सवव शचडले आशण जांगीला मारण्यासाठी शनघून गेले. नांतर कोणाचा 
कसा सुपडा साि झाला – मला माहीत नाही.” 
 



बळीची जबानी सांपली आशण तो पुन्हा आपल्या जागेवर जाऊन पूवीसारखाच खुटक्यात मान 
घालून बसला. नांतर पोलीस-ऑशिसर वैजयांताकडे वळून म्हणाला, 
 

“हां. तू तमािात नाचतेस? ठीक बोल.” 
 

“सकाळीच अकरा वाजता बळीनां मला साांशगतलां , की तुला बाबालालनां बोलावलां  आहे. त्याप्रमाणे 
मी बारा वाजता घर सोडलां . परांतु नाक्यावरच मला बळीनां हाक मारली. तो दारू प्याला होता. तो हसत 
होता शन रडतही होता. म्हणाला, तुझ्यावर माझा भारी जीव आहे, पण आज तू मरणार. चांदूलाल तुला...” 
असां बोलताना एकाएकी वैजयांता अडखळली, लाजली आशण पुन्हा म्हणाली, “मग मी प्रसांग ओळखला 
आशण परत शिरले. पुढे काय झालां , मला ठाऊक नाही.” 
 

नांतर खािाबानां साांशगतलां , “आठ वाजता जांगी हातात लोखांडी सळई घेऊन आला. तेव्हा आम्ही 
दारू प्यालो होतो. ‘तुम्ही त्या बाईवर जबरी करणार काय रां?’ असां म्हणून जांगीनां मारामारी सुरू केली. 
पशहला िटका त्यानां मला मारला. डोकां  िुटून मी पडलो आशण मग त्यानां चांदूला चाकू मारला. जांगीवर 
कुणी वार केले मला ठाऊक नाही. पण जांगी ओरडत होता – ‘गरीब बाईच्या पाटी का लागला तुम्ही? शतनां 
मला सारां साांशगतलां ’ –” 
 

“अरे मग नाक्यावर मारामारी किी झाली?” ऑशिसर शडरकला. तिा खािा म्हणाला, 
 

“नाक्यावर? तेव्हा आम्ही घरी जात होतो. त्यावळेी जांगी आला शन त्यानां आम्हाला मारलां –” 
 

इतक्यात बळी उठून म्हणाला, “सरकार, ह्चेी दारू अजून साि उतरली नाही. त्याची कवटी 
िुटली असती म्हणजे खरां बोलला असता–” 
 

“चूप! –” एक पोलीस खेकसला. 
 

मग सवांच्या जबान्या झाल्या. सवांनी एकच साांशगतलां , की नाक्यावर जांगीनां मुद्दाम मारामारी केली. 
ते ऐकून बळीला सांताप आला. गावाचा शभत्रा, भोळा बळी अगशतक झाला. परांतु तो पुन्हा मान खाली घालून 
स्तब्ध बसला. 
 

थोड्या वळेानां िोन आला. पोलीस अशधकारी बोलू लागला, “कोण डॉक्टर? हॅलो – हां बोला – 
काय? मेला?” एकाएकी तो अशधकारी गांभीर झाला. आपली िाांत नजर सवांवरून शिरवीत िवेटी ती 
वैजयांतावर स्स्थर करून तो उद्धगारला, “जांगी मेला!” 
 

उगीचच वैजयांताचे डोळे थरारले. टपोरे डोळे स्स्थर होऊन दोन अश्र ूपापण्याांच्या काठावर हळूहळू 
आले. शदव्याच्या प्रखर प्रकािात ते रत्नाप्रमाणे क्षणभर चमकून पटकन कोसळून शतच्याच पदरात गुप्त 
झाले. ती मनात म्हणाली, आपल्यासाठी या ना त्या कारणानां एका समथव माणसाचा बळी गेला! त्याची 
कत्तल झाली! 
 



जबानी सांपताच पोलीसाांनी वैजयांताला पुन्हा घरी आणनू सोडलां , तेव्हा पहाट होत होती. रात्रभर 
गजराबाई डोळयात प्राण आणून शतची वाट पहात होती. जेव्हा ती आली तेव्हा शतच्या शजवात जीव आला. 
 

पण वैजयांताच्या हृदयावरचां दडपण अजून दूर झालां  नव्हतां. शतचां मन खचलां  होतां. पुन्हा पाांघरूण 
अांगावर घेऊन ती जी पडली, ती आठ शदवस पडूनच होती. 
 
 

१० 
 
जांगी खून खटला अकरा मशहने चालून एकदाचा शनकालात शनघाला होता. बाबालालनां सवव प्रकारे शिकस्त 
करूनही त्याला अपयि आलां  होतां. सवव आरोपींना जबर शिक्षा झाल्या होत्या. त्यात चांदूलालला तर दहा 
वषांची सक्तमजुरी झाली होती. त्यामुळे बाबालालची स्स्थती केशवलवाणी झाली होती. पाण्यासारखा पैसा 
जाऊन जे व्हायचां ते झालां  होतां. आता हायकोटात अपील दाखल करून दैवावर हवाला ठेवनू तो स्वस्थ 
बसला होता. 
 

या खटल्यात वैजयांताचां नाव गुांतल्यानां सववत्र शतच्या नावाचा भलताच गाजावाजा झाला होता. 
‘एका सुांदर युवतीसाठी रक्तपात’ असे वृत्तपत्राांनी मथळे शदले होते. पुढां पुढां तर त्या खटल्याचां नावच 
‘वैजयांता खटला’ असां पडलां  होतां. अकरा मशहने वैजयांताच्या शजवात जीव नव्हता. पण जेव्हा सवव 
आरोपींना शिक्षा झाल्या, तेव्हा शतला हायसां वाटलां  होतां. 
 

आता ती अगदी शनभवय झाली होती. शतच्या तमािाला जोड नव्हती. त्यामुळां  सवव शथएटर मालक 
शतच्यामागां लागले होते. 
 

परांतु चांदूलालच्या दुष्ट्कृत्यानां शतचां मन शवटलां  होतां. तमािाच्या अधोगतीला हे कां त्राटदारच 
प्रामुख्यानां जबाबदार आहेत, असां शतचां मत झालां  होतां. आशण आपण आपला तमािा कनातीबाहेर मदैानात 
करावा, लोक देतील ते घ्यावां – म्हणजे हे शथएटर मालकाांचे भुांगे टळतील, असां शतला एकसारखां वाटत 
होतां. 
 

त्याचबरोबर उमाचा िड गावोगाव शिरत असून त्याचा पुष्ट्कळ लौशकक वाढला आहे, अिा बातम्या 
ती ऐकत होती. एखादे शदविी उमाची स्मृती होताच जुन्या आठवणी उसळून ती आपल्या गतजीवनाच्या 
शवचारात मग्न होत होती. आपली पे्रमाची दुशनया स्वप्नासारखी का शवरली याचा ती तासन्तास शवचार करी 
शन मग काय चुकलां , कोणाचां चुकलां  याचा शनवाडा करी. 
 

अकरा मशहन्यात उमाचां एक पत्र आलां  होतां. तेही गजराबाईच्या नावावर होतां. िवेटी त्यात 
वैजयांताला िक्त त्यानां नमस्कार शलशहला होता. त्या शदविी ती रात्रभर रडली. वीस वषांची ओळख हा 
शवसरला कसा? एवढांच स्वतःला शवचारीत ती रात्रभर चरिडत होती. त्यानांतर मात्र त्याचां पत्रही नव्हतां. 
म्हणून ती म्हणत होती, ‘तो आपल्याला सांपूणव शवसरला. चांद्रानां त्याला पूणव आपलासा केला असावा. पण 
चांद्रापेक्षा आपण अशधक देखणी, अशधक सुांदर, तरुण असां असता हे घडलां  कसां? पण मग आईबापाचाही 
त्यानां त्याग का करावा? एकदा तो चांद्राजवळ म्हणाला होता म्हणे, की आपल्यामुळांच वैजयांता तमािात 



गेली. आता आपल्या मनाला िाांती लाभणार नाही; म्हणून आपणही तमािात जाणार! त्याचां हे म्हणणां खरां 
असेल का? मग तो आपल्याला भेटला कसा नाही? हो, एकदा भेटला नळावर, पण मीच त्याला 
मूखासारखां टाकून बोलले. लहानपणीसुद्धा त्याला कधीच बोलू शदलां  नाही. आपलांच घोडां पुढां दामटलां . 
त्यावळेी नळावर त्याचा अपमान करताना मला केवढा आसुरी आनांद लाभला. पण त्यामुळां  जन्मभर टोचणी 
मागां लागली त्याचां काय? आता या यातना शकती शदवस सहन करायच्या? त्याला शवसरून हा देह, हे हृदय 
कुणाला देऊ?’ 
 

असे एक ना अनेक प्रश्न शतला भांडावनू सोडीत होते. परांतु पुन्हा सकाळी तीट वटवीत होऊन 
आपलां  काम करीत होती. बोलण्यात, तमािात रमून जात होती. अांतरीची ती तळमळ आता शतच्या 
अांगवळणी पडून शतला सुखदायीच वाटत होती. आपल्या हृदयाच्या तारा अिाच छेडल्या जाऊन हे 
स्मृशतसांगीत अखांड ऐकावां, असां शतला वाटत होतां. 
 

आज बारी नव्हती. ती व गजराबाई या दोघीच घरात होत्या. वैजयांता मलूल शदसत होती. खरां 
म्हणजे शतचां मन शवचारचक्रात शगरक्या घेत होतां. 
 

इतक्यात परसू आला. त्याबरोबर शतच्या चेहऱ्यावर हास्य िुललां . नकळत श्रद्धापूणव नजरेनां शतनां 
त्याच्याकडे पाशहलां . 
 

गजराबाई म्हणाली, “बारीचा कां टाला आलाय. शिरून तरी यावा!” 
 

वैजयांता पातळ बदलून तयार झाली शन शनघाली. साांज होत होती. गदीतून चालत होती. परसूच्या 
मागून चालताना ती मनात लाजत होती. लोक काय म्हणत असतील? याची कल्पना करून ती उगीचच 
गालात हसू दाबीत होती. 
 

रस्त्यावर चालणाऱ्या माणसाांना गतीनां अांशकत केलां  होतां. जो थाांबले त्याला धक्का बसेल हा शनयम 
वैजयांताला माहीत होता. म्हणून ती जपून पावलां  टाकीत होती. 
 

आकाि स्वच्छ होतां. मावळतीची शकनार मात्र ढगाांनी भरली होती. शकरणाांच्या वषावानां तो सागर 
भारावल्याचा भास होत होता. जण ूत्याच्या वगेवान लाटाांवर ती सोनेरी शकरणां आरूढ होऊन खेळत होती. 
शकरणाांचा रांग पोटात घेऊन लाटा शकनाऱ्याकडे येत होत्या शन एकदम दमगीर होऊन दीघव शनःश्वास टाकून 
परत वळत होत्या. 
 

वैजयांताची अचल नजर लाटाांवर हेलकाव ेघेत होती. ती देहभान हरपून तो अथाांग सागर डोळयात 
सामावनू घेत होती. शतला पाहून तो सागर हसत होता. 
 

आशण परसू िक्त वैजयांताला न्याहाळीत होता. कोणीच बोलत नव्हतां. 
 



लाटाांची ती धवल धावपळ वैजयांता पाहत होती. लाटेतून लाट शनपजत होती. एक दुसरीच्या 
डोकीवरून उडी घेत होती. पुढां येणारी नरम वाळूवर िाांत होऊन पुन्हा परत शिरत होती. त्या प्रचांड 
लाटाांमध्ये वैजयांताचां मन गुांतलां  होतां. आपल्या जीवनाची तुलना ती त्या लाटाांिी करीत होती. 
 

पशिमेला सूयव बुडाला, त्याच वळेी पूवेला चांद्रोदय झाला होता. वातावरणातील ते पशरवतवन शतला 
आल्हाददायक वाटलां . उरलीसुरली शपवळी शकरणां सागराच्या तळाला गेली आशण रुपेरी प्रकािात तो 
अरबी सागर नवरूप नटला. चाांदीच्या लाटा उधळू लागला. एक लाट येऊन शतच्या पायाजवळ थाांबली. 
आत्मसमपवण करून लुप्त झाली. 
 

“अग बाई!” असां उद्धगारून ती लकशचत दूर सरून बसली. तेव्हा परसू शतची पलुशकत अवस्था 
पाहत हळूच म्हणाला, 
 

“लाटेवर लाट आदळून गेली!” 
 

“कोण, मी लाट?” मान शतरपी करीत शतनां प्रश्न केला. त्यावळेी चांद्र नारळीच्या बनातून हळूच वर 
आला होता. नारळीच्या लाांबट सावल्या पाण्यावर आडव्या पडून त्या लाटाांवर डगमगत होत्या. त्या गदीत 
वैजयांताची सावली कलती होऊन पाण्यात बुडत होती आशण लाटा शतला पाण्यात कुसकरून पाण्यािी 
एकरूप करीत होत्या. आपल्या सावलीची ती स्स्थती पाहून वैजयांता लाजत होती. 
 

“वैजयांता?” परसू हळूच म्हणाला. 
 

“काय मामा?” ती हुांकारली. 
 

“बोल ना–” 
 

“तुम्हीच बोला. खूप बोला. मी ऐकते!” 
 

“नाही, तू बोल!” 
 

“मी िार बोलले आहे. आता ऐकणार मी!” 
 

“मी एकटाच शकती बोलू?” 
 

या प्रश्नानां ती चमकली. शतला ते िब्द ओळखीचे वाटून ती हसली. 
 

“या लाटा का उठतात?” 
 

“वारा त्याांना उठवतो.” 
 



“ही लाट म्हणजे वाऱ्याची पावलां . माणसाचां जीवन म्हणजे सुद्धा वाऱ्याची पावलां  आहेत. खरां 
साांग?ू माझां जीवन ह्ा लाटेपेक्षा शनराळां नाही. मी कोणत्या शकनाऱ्यावर आदळणार, हे मला माहीत नाही.” 
असां म्हणून ती हसली. 
 

“आशण काय वाटतां तुला वैजयांता?” सारांगीच्या तारा छेडून उन्मादक स्वर मनमुराद ऐकाव,े अिा 
उदे्दिानां परसूनां शवचारलां  आशण वैजयांता म्हणाली, 
 

“वाटतां, या लाटेप्रमाणां धावत जाऊन शकनारा गाठावा, शन श्वास घ्यावा. त्याच्या हृदयावर मस्तक 
ठेवनू नम्र व्हावां, परांतु परत शिरू नये. शतथांच रहावां – सांसार करावा–” असां म्हणून ती थाांबली. चटकन 
उठून त्याच्याजवळ जाऊन शतनां त्याचे हात धरले आशण ती लाजली. तो अचल, शवचारमग्न शदसला, तिी 
ती अस्वस्थ झाली. ‘वैजयांता, तू माझी हो–’ असां जर हा म्हणाला तर?... तर त्याला नाही म्हणायचां 
सामथ्यव आपल्यात आहे का? मुळीच नाही! असां मनात येऊन ती घाबरली, बावरली. 
 

दुसऱ्याच क्षणाला पदरानां सारां अांग लपेटून घेऊन ती उठली आशण म्हणाली, 
 

“मामा, आता चला!” 
 

परसू उठून चालू लागला. 
 

वैजयांतानां पाऊल उचलताच शतच्या पायाखाली ओली वाळू चरवकन शचरकली. 
 

शतनां घरात पाऊल टाकलां  न टाकलां  तोच गजराबाई म्हणाली, “वजू उमाचां पत्र आलां  आहे. हे 
पाहा –” 
 

हाती पत्र येताच वैजयांताच्या सवव भावना अनावर होऊन उचांबळून आल्या. चटकन ते पत्र 
काळजात लपवावां असां शतला वाटलां . शदव्यापुढे जाऊन ती पत्र वाचू लागली – 
 

नप्रय वैजयंता, 
 

तूझी आठवण क्षण टाळीत िाही. र्ी जणू त्या स्र्ृतीवरच जगत असतो. तर्ाशा ठीक चालू आहे, 
परंतु चंराबाईच ंवतमि र्ला बरं नदसत िाही. त्यातच र्ला ताप येत असतो. हे तुला कळवण्याच ं कारण 
र्ाझ्यावर फक्त तुझाच हक्क होता. आता आहे की िाही ठाऊक िाही. आता फक्त एकच कर - र्ाझ्याकडूि 
जे गैरवतमि झालं ते नवसर. र्ला क्षर्ा कर. तू तुझी रु्खत्यार आहेस. पण र्ी त्यावळेी गैर वागलो याची 
आताच िव्हे, तर त्या क्षणापासूि खंत वाटत होती. काही वळेा हे तुला सागंाव ंअस ंवाटत होतं, पण वजू, तू 
ऐकूि घ्यायच्या र्िःत्स्थतीत िव्हतीस. 
 

आता एकच नविंती आहे, की आपली िेट कधीच होऊ िये. परंतु तू र्ला क्षर्ा केल्याचं र्ी ऐकाव.ं 
तेवढंच सर्ाधाि. गजराआईला र्ी काय नलहू? तुझी नि र्ाझी ती एकच आई आहे, हे र्ी कस ं नवसरू? 



पुष्ट्कळ नदवस या िाविा दडपण्याचा यत्ि करूि पानहला, पण आता अशक्य झालं म्हणूि हे नलहीत आहे. 
कदानचत तू र्ाझी कीव करशील... 
 

पुढां पत्र वाचणां अिक्य होऊन ती शखन्न झाली. शतचे डोळे भरून आले. हुांदका कां ठात येऊन 
चरिडू लागला. ‘राजा, मीच चुकले! तू सागरासारखा अथाांग. तुझा मला अांतच लागला नाही. तूच मला 
क्षमा कर. मीच तुला काही वळेा शवसरले.’ शतचा कां ठ दाटला. ओठ थरथरू लागले. 
 

शतची ती शवलक्षण अवस्था पाहून गजराबाई, परसू, गांगू याांना आियव वाटलां . आपल्या मनातील ते 
ताांडव कोणी पाहू नये, म्हणून वैजयांता उठून अांगणात गेली. आपलां  हृदय परत सापडलां , आतापयंत आपण 
हृदयाशिवाय जगत होतो, असां वाटून ती हसली. 
 

“कोण वैजयांता?” अांधाराांतून येता येता बाबालालनां शवचारलां . तिी ती बावरली. अधे पत्र वाचायचां 
होतां ते तसांच पोलक्यात घालून हृदयािी दाबून ठेवनू ती म्हणाली, 
 

“या िटे!” एकाएकी बाबालाल काां आला असावा या शवचारानां ती दचकली. 
 

“चल घरात!” बाबालाल दुःखी स्वरात म्हणाला. 
 

घरात घेऊन बाबालाल गांभीर मुद्रा करून बसला, जण ूकाही तरी जगावगेळां तो साांगणार आहे, 
पण ते साांगण्यासाठी िब्द िोधीत आहे, असांच वैजयांताला वाटलां  आशण ती लचतातुर झाली. 
 

उिीरानां बाबालाल शखन्नपणे म्हणाला, “आज हायकोटाचा शनणवय समजला, शिक्षा कायम झाल्या, 
चांदूलाल आता दहा वष ेजाणार. अब्र,ू पैसा शन मुलगा-सारांच गेलां . दोन सुना दहा वष ेमला साांभाळतील 
असां वाटत नाही. एकूण माझ्या घराची सांपूणव वाताहत झाली-” 
 

वैजयांता गांभीर होऊन िक्त ऐकत होती. हा पुढां काय साांगणार याची शतला भ्राांत पडली होती. 
 

“बरां, आताां पुढां काय करायचां?” गजराबाईनां प्रश्न केला, तेव्हा बाबालाल म्हणाला, 
 

“आज चांदूलाल कोटात भेटला. त्याची एकच इच्छा आहे, की तुरुां गात शिक्षा भोगायला जाण्यापूवी 
भेटावां. त्याला काहीतरी बोलायचां आहे, असां तो म्हणत होता-” 
 

बाबालालच्या त्या िब्दाांनी वैजयांताचां हृदय पुन्हाां शवदीणव झालां , शतला नकळत कां प भरला. ‘मी 
त्याला काां भेटू? तो कोण माझा?’ असां ती मनात बोलू लागली. मग ती उघडपणे म्हणाली, 
 

“पण ती म्हणते, मी त्याला भेटायचां कारणच काय? मी कोण त्याची? माझां शन त्याचां नातां काय? 
बरां, एक िटे उपकारकता म्हणावां तर तसांही नाही. उलट आजपयंत मला गारदच करायचा त्यानां प्रयत्न 
केला आहे. मग ही इच्छा कसली?” 
 



“ते काही असो वैजयांता!” बाबालाल म्हणाला. “तरुणपणी चुका होतात, त्याला इलाज नाही. पण 
तू आता नाही म्हणू नको. त्याची ही अांशतम इच्छा आहे. या खटल्यात मी खलास झालो. जर तो सवव पैसा 
खचूवन तुझ्यािी लग्नच त्यानां केलां  असतां तरी बरां झालां  असतां; परांतु त्यानां मला हे सवव साांशगतलां च नाही. 
म्हणून आता हा पिात्ताप-” 
 

त्याच्या बोलण्याचां शतला आियव वाटलां . ती नुसती पहातच राशहली. पुत्रशवयोगानां हा भ्रशमष्ट झाला 
असावा. याला दुखव ूनये, असां वाटून ती बोलली नाही; परांतु पुन्हा पुन्हा बाबालाल म्हणाला, “तू तरी मला 
या प्रकरणाची कल्पना द्यायची! जर मला हा प्रकार, हे असां शवपरीत होईल याची कल्पना असती, तर मी 
किाचीच पवा केली नसती, मी त्याच्यािी तुझां लग्नच केलां  असतां. जात, कुळी, प्रशतष्ठा मी काहीही पाशहलां  
नसतां. तू नाचणारी म्हणून काही शदवस लोकलनदा झाली असती; पण पुढां सवव काही ठीक झालां  असतां शन 
हा सववनाि तर शनशित टळला असता.” 
 

बाबालाल कष्टी होऊन शनःश्वास टाकीत िाांतपणे बोलत होता. आपले िब्द वैजयांताला लागतील, 
ती शचडेल याची त्याला कल्पनाच नव्हती. त्या दारुण प्रसांगानां त्याची सदसद्शववकेबुद्धी गाांगरली होती. 
पण नवल हे की त्याही वळेी त्याचा दाांशभकपणा आशण अहांकार सजीव होता. तो त्याच्या िब्दाांतून बाहेर 
पडत होता. जण ूपशरस्स्थतीच्या आघातानां त्याच्या मनाचे सवव पडदे िाटून सत्य बाहेर पडत होतां. 
 

बाबालालच्या त्या बोलण्यानां वैजयांताला चीड आली होती, त्या ढोंगी माणसाला हाकून द्यावां, असां 
शतला वाटलां , परांतु आता दुःखात आहे, त्याचां मन दुबळां  झालां  आहे, असा शवचार करून सौम्य िब्दाांत ती 
म्हणाली, 
 

“िटे, तुम्ही बोलत बोलत माझा अपमान करीत आहात. चांदूलाल तुमचा मुलगा असला, तरी 
त्याच्या दुष्ट्कृत्याांचा डोंगर तुम्ही दृशष्टआड करू नका. इतका पाजी, नादान दुसरा कुणी नसेल! आशण मी 
नाचणारी असले तरी अिा हलकटाच्या सावलीलासुद्धा उभी राहणार नाही! कृपा करून माझ्या काळजाला 
घरां पाडू नका. मी त्याची भेट घेणार नाही! मुळीच नाही - कदापीही नाही!” 
 

“नको, नको - असां म्हणू नको!” बाबालाल गयावया करीत म्हणाला. “हे सवव तुझ्यामुळां  त्याच्या 
नशिबी आलां  आहे. आमचा जो हा सववनाि झाला, त्याचां मूळ कारण तू आहेस, तुझ्यासाठीच तो बरबाद 
झाला. जन्मातून उठला-” बाबालालच्या या बोलण्यानां वैजयांता पुन्हा पेटली. ती खवळून म्हणाली, 
 

“असां? मग नक्कीच तुमची बदु्धी भ्रष्ट झाली आहे. माझ्यासाठीच का त्यानां अनांत पापां केली! उमावर 
चाकू चालवला. जांगीचा भर रस्त्यात खून केला - ते का त्याला मी साांशगतलां  होतां? आशण मला हाताखाली 
घेण्यासाठी त्यानां चांद्राला कुां टीण नेमली होती, ते का मला सुख देण्यासाठी की मला शगळून टाकण्यासाठी? 
िटे, जो दुसऱ्याचा घात करू पहातो, त्याचा घात हा असा होतो. मी तर म्हणते, अिा या पाप्याला िािी 
किी झाली नाही? मी त्या शदविी दहीभात खाल्ला असता-” 
 

“ठीक. मी जातो-” असां तुटक बोलून बाबालाल उठला, आशण िाांतपणे शनघाला, तेव्हा बाहेर 
अांधार दाटला होता. रस्त्याकडेचे शदव े अांतराळात डुलत होते. त्यामुळां  बाबालालची सावली त्या डाांबरी 
रस्त्यावर आडवी पडून घडपडत शनघाल्यासारखी शदसत होती. 



 
वैजयांता शकतीतरी वळे त्याच्या मूखवपणाचा शवचार करीत बसून राशहली. उमाच्या पत्राची आठवण 

येताच शतनां बाबालालच्या शवचाराांची भतुां हाकून शदली आशण उमाचां पत्र काढून ती वाचूां लागली, उमानां 
शलशहलां  होतां- 
 

र्ी आता थेटरात तर्ाशा करीत िाही. तर्ाशा ही र्दैािी कला आहे. ती किातीत कोंडूि वाढणार 
िाही, म्हणूि र्ी तर्ाशा र्दैािात करीत आहे. परंतु आर्च्या फडात एकोपा िाही. चरंाच ंआनण र्ाझ ंपटत 
िाही. नतच्या वतमिात यात्त्कंनचतही बदल होत िाही. तरीही र्ला तूतम हा फड सोडता येत िाही. कारण 
र्ला र्ाझा स्वतःचा फड उिा करायचा आहे. तर्ासनगरािं र्ािािं जगाव,ं हे र्त चंरा र्ािीत िाही. या 
एकाच गोष्टीवरूि आर्च ं दुर्त आहे. ती उत्कृष्ट कलावतं असूिही फुकट जात आहे. नतच ं वागण ं बेबंद 
असतं. उथळपणा नि चंचल वृत्तीला तुलिाच िाही. त्यारु्ळं नतच ंतेज वाढत िाही. र्ी अंधारात चाचपडत 
आहे. तुझा बोलबाला ऐकूि र्ि डोंगराएवढं उंच होतं. असो. 
 

तुला एकदा िेटाव ं अस ं र्िात येतं, पण खरं म्हणजे िेट होत िाही तेच ठीक आहे. कारण र्ी 
दुखवलेलं तुझ ंर्ि आता खुिशी बिलं आहे. ते र्ला पाहताच सूडाचाच नवचार करणार; आनण तू र्ाझ्यावर 
सूड घेऊ िये म्हणूि र्ी दूरदूर आलो आहे. आईला िर्स्कार सागं. परसूर्ार्ा, गंगूर्ार्ा – या सवांिा 
र्ाझा िर्स्कार सागं. तुला काय सागं.ू ते कळत िाही. 
 

तुझा वैरी – उर्ा 
 

हे पत्र वाचून शतनां पानां शिरवनू पाशहली. शतला तो मजकूर अपूणव वाटला, म्हणून सववत्र नजर 
शिरवनू ती शनराि झाली. पत्रात उमानां आपला पत्ताही शलशहला नव्हता. त्यामुळां  ती बचैन झाली. 
 

दुसऱ्या शदविी बाबालाल आला तो बडबडतच – “गेला चांदूलाल, कोणत्या तुरुां गात नेला त्याला 
कोण जाणे! त्याचां पत्र येईल तेव्हाच त्याचा पत्ता लागेल. मग मीच जाऊन त्याची भेट घेईन. माझी तर 
खात्री झाली की ही सांसाराची शवस्कटलेली घडी पुन्हा बसणार नाही. तो सुटून येईपयंत मी जगेन असां 
मला नाही वाटत...” 
 

त्याची ती बडबड ऐकून वैजयांताला राग आला. परत ही पीडा का आली असां वाटून ती म्हणाली, 
 

“िटे, का आला होता तुम्ही?” तेव्हा थोडा शवचार करून बाबालाल म्हणाला, 
 

“त्यानां तुझी िार िार वाट पाशहली, आशण तो िार शनराि झाला. तरी पण जाताना तो मला 
साांगून गेला आहे, की वैजयांताला मदत करा. पैसे द्या. शतची काळजी घ्या. मी नक्कीच शतला भेटणार 
आहे...” 
 

बाबालालच्या या िब्दाांनी शतला इांगळया डसल्यासारखां झालां . ती म्हणाली, “मला मदत करणारा 
तो कोण? त्याला म्हणावां, प्रथम आपल्या त्या दुदैवी बायकाांची काळजी घे. माझी लचताच करू नको!” 
 



वैजयांताच्या या बोलण्यानां बाबालालचां मन भलतांच दुखावलां . तो एकाएकी वैतागून म्हणाला, “तू 
कोणतीही गोष्ट ऐकूनच घेत नाहीस याचा अथव काय? का मला कसलां च समाधान लाभ ूनये, अिी तुझी 
इच्छा आहे? खरां आहे! तू तरी काय करिील! आमचांच दैव उलटलां  आहे, म्हणूनच तुझ्यासारखीला 
देवपण आलां  आहे!” असां म्हणून त्यानां स्वतःच्या तोंडात िडािड मारून घेतलां . रागानां थरथर कापत तो 
उठला आशण चालू लागला. अगदी वडे्यासारखा तो शनघनू गेला. 
 

बाबालाल गेल्यानांतर वैजयांताच्या मनावर इतका वळे पडलेलां  दडपण हलकां  झालां . शतच्या मनात 
नाना शवचार थैमान घालीत उठले. ती मनात म्हणाली, ‘हा चांदूलाल टळत नाही हाच याचा अथव. 
माझ्यामुळांच त्याांचां वाटोळां  झालां  असां त्याांना वाटत आहे, पण ते मुखव आहेत. काहीही वाटू दे त्याांना! मी 
त्याला भीत नाही. पण... पण तो तुरुां गात राहूनही माझी पाठ सोडणार नाही – दहा वष ेत्याच्या नावाचां भतू 
माझ्या काळजावर सारखां थैमान घालीत राहणार की काय? आशण काय नेम साांगावा? दहा वषांपूवीच तो 
कदाशचत तुरुां गातून मुक्त होऊन येईल! पण जरी दहा वषांनांतर आला तरीही तो येईल तेव्हा पिूच होऊन 
येईल!’ 
 

या शवचारानां ती दचकली आशण स्वतःिीच म्हणाली, ‘काय मेली पीडाच झाली ही!’ 
 

सतत दोन वळेा बाबालाल येऊन जे बोलला, ते गजरानां ऐकलां  होतां. परांतु त्या बाबतीत ती काहीच 
बोलली नव्हती, याचां वैजयांताला नवल वाटलां  होतां. िवेटी शतनां गजराबाईला शवचारलांच– “आई, 
माझ्यामागां ही काय पीडा लागली आहे? शन तू खुिाल ऐकून घेतेस, याचां नाव काय? बोलत का नाहीस 
तू?” 
 

“वजू, तू बोललीस तेच बरोबर होतां!” गजरा म्हणाली. “मी आशणक काय बोलू? पण मी म्हणते, तू 
इतकी भ्यालीस का? अग, तो तुरुां गात आहे. त्याची दहा वषं भरायची आहेत...” 
 

“पण तो कधीतरी सुटणार ना?” वैजयांता आवगेानां मध्येच म्हणाली. “मला आताची भीती नाही ग 
आई, मला उद्याची भीती वाटू लागली आहे! उद्या म्हणजे दहा वषांनां काय होणार माझां? तो हलकट आहे–
” 
 

“वैजयांता, आपण तमासगीर आहोत.” गजरा म्हणाली. “अग, आपण उद्याची काळजी करू नये. 
जर तमािात नाचायचां, तर उद्याची लचता करू नये. तो ‘उद्या’ आपला तमासशगराांचा नाही! जाते ती घडी 
आपली. दहा वषांत काय होईल, कोणी साांगावां? रोवलेला दगड एका जागी रहात नाही. मग या दहा 
वषांत आपण कुठां असू कोण जाणे!” 
 

“मला बाई त्याची भीतीच वाटते!” वैजयांता पुटपटुली. 
 

“काही कारण नाही भ्यायचां!” असां म्हणून गजराबाई उठून दारात जाऊन परत येत म्हणाली, “मी 
त्या जोतीला पाठचा भाऊ समजून शवनवलां . त्यानां ऐकलां  असतां तर तुझां लग्न झालां  असतां. तुला धनी 
शमळाला असता. आज तू तमािात शदसलीच नसतीस. पण निीब िुटकां . ते जमलां  नाही. त्यात उमा दुबळा 
शनपजला. त्याचा लहानपणी तुझ्यावर जीव होता. तो मनावर घेऊन लग्न करील, असां मला वाटत होतां. 



पण त्यानां ऐकलां  नाही. आशण तोही सारां सोडून तमािात गेला. तुला नाकारून तो त्या चांद्राच्या जाळयात 
पडला. जर त्यानां लग्न केलां  असतां, तर आता तुला चांदूलालचा शवचार करीत बसायची पाळी आलीच 
नसती!” 
 

गजराच्या त्या िब्दाांनी पुन्हा वैजयांताच्या मनात पाचर मारली. उमानां गैर केलां . जर त्याचां पे्रम खरां 
असतां, तर तो चांद्राच्या िडात गेलाच नसता! आईबापाचां न ऐकता त्यानां आपला हात हाती घेतला असता. 
मग मात्र आपण सुखी झालो असतो. परांतु उमाचां पे्रम ढोंगी होतां, म्हणूनच त्यानां एका लहानिा गोष्टीकरता 
आपल्याला ही जबर शिक्षा शदली आशण आता पत्र शलहीत आहे. तेही एक ढोंगच आहे. नाहीतर त्यानां 
आपला पत्ता शलशहला असता लकवा एखादे वळेी येऊन भेटून गेला असता. त्याला आपली प्रीत उमजलीच 
नाही! 
 

आशण मी मात्र िसले. सांपूणव िसले. चुकले आशण स्वतःला मुकले! 
 
 

११ 
 
तुरुां गाच्या त्या लभती कणखर उभ्या होत्या. त्यामुळे मानवी िक्तीचा आवखळपणा कुां शठत झाला होता. त्या 
लभतींच्या वढे्यात वातावरण दमगीर झालां  होतां. प्रचांड दरवाजापुढे सिस्त्र शिपाई सांगीन लावलेली बांदूक 
रोखून पहारा करीत होता. आतल्या बाजूला शनखाऱ्याप्रमाणे डोळे असलेला कू्रर माणूस कैद्याच्या वषेात 
उभा होता. तो वॉडवर होता. त्याचा शधप्पाड देह त्या तुरुां गाच्या मोठेपणात भरच घालीत होता. दारातून आत 
गेलां , की एक मनोरा शदसत होता. त्या उांच मनोऱ्यावर एक प्रचांड घांटा लटकत होती आशण त्या घांटेचे दोर 
धरून दोन कैदी गांभीरपणे बसले होते. 
 

शतथां उदे्वगानां, क्रौयानां, अशवचारानां पछाडलेली माणसां शवशचत्र हालचाल करीत होती. या जगात 
जीवन जगताना मानशसक शवकृतीनां पाांगळी झालेली मनां शतथां दहितीच्या जबर रुळाखाली दडपली जात 
होती. 
 

शतथां आलेले ते कैदी एके काळी माणसांच होते. पण मानवी शनयम, नैशतक शनयांत्रणां त्याांनी अमान्य 
केली, म्हणूनच ते बांशदस्त होऊन त्या लभतीआड चरिडत होते. बाहेरच्या जगात कोणी िील तर कोणी 
सोनां व कोणी प्राण तर कोणी वहाण जे सापडलां  ते चोरलां  होतां. म्हणूनच त्याांना त्या भेसूर जगात येऊन 
लचता, अगशतकता याांच्या डोहात बुडावां लागलां  होतां. 
 

त्यात शकत्येक नवखे होते, तर शकत्येक शनढावलेले होते. ते गात होते, हसत होते, शदवसभर कष्ट 
करून रात्री शनवाऱ्याला येत होते. तासातासाला त्या मनोऱ्यावर ती प्रचांड घांटा घणघणत होती. ते ठोके 
ऐकून ती माणसां आपल्या मुक्तीचे क्षण मोजीत होती. कोणी रात्री दचकत होती, कोणी साि खचली होती. 
काही मृत्यचूी वाट पहात होती. परांतु ती माणसां होती – नव्हे, माणसातील भयांकर असे नमुने होती. 
 

पाखराांप्रमाणे स्वैर भ्रमण करणारा चांदूलाल आता त्या दगडी लपजऱ्यात कोंडला गेला होता. ऊठ, 
बस, शगनती, बेडी, बांद, कष्ट शन जरब याांच्या वरवांट्याखाली त्याचां मन शपचून शनघत होतां. एक एक क्षण 



डोंगराएवढा येऊन हत्तीप्रमाणे हळूच जात होता. इतका हळू मागव क्रमणारा सूयव त्यानां पूवी कधीच पाशहला 
नव्हता. 
 

चांदूलाल रोज रोज शदवस मोजीत होता. गेले शकती आशण उरले शकती याची वजावट करून 
उरलेल्या शदवसाांची ती प्रचांड सांख्या पाहून मनातल्या मनात रडत होता. आतासे अवघे चार मशहने गेले 
होते. अजून नऊ वषं आठ मशहने भशवष्ट्यकाळाच्या उदारात होते. आपली दहा वष ेपुरी होऊन आपण सुटू, 
या गोष्टीवर त्याचा शवश्वासच बसत नव्हता. ती नऊ वषं आठ मशहन्याांची सांख्या त्याच्या मस्तकात शनरािचेां 
वावटळच उठवीत होती. पण काही वषं मािी शमळेल, असां तो स्वतःला साांगनू धीर देत होता. बुडत्याला 
काडीचा आधार होतो, तद्वत ‘काही वषं मािी’ या िब्दावर तो पटकन उडी मारून बसत होता. 
 

गेल्या चार मशहन्यात चांदूलालला बाबालालची दोन पत्रां आली होती आशण दोन वळे बाबालाल 
येऊन भेटून गेला होता. त्या दोन पत्राांनी शन भेटीनां एक एक भयांकर प्रकार त्याच्यापढुां येऊन चांदूलाल 
शवरघळला होता. 
 

त्याची पशहली बायको आजारीच होती. शतच्या दोन बरगड्या शनकामी झाल्या होत्या. धाकटी 
बायको माहेरीच होती शन लौकरच ती दुसरा घरोबा करणार होती. बाबालालचा धांदा पार बसला होता. 
खानदेिची शथएटरां बांद पडली होती. मुांबईचां शथएटरही वैजयांतानां शतथली बारी बांद केल्यामुळां  जवळजवळ 
बांद पडल्यासारखांच झालां  होतां. एकूण सगळया बाजूांनी बाबालाल पेचात आला होता. त्याला जगणां मुस्ष्ट्कल 
झालां  होतां. 
 

या सगळया बातम्या ऐकून चांदूलालचां काळीज मात्र िाटत होतां. त्याचां मन खांगत होतां. परांतु याच 
सुमाराल खुांदलापूरचा दत्त ूसवाखांडे तुरुां गात आला शन त्यानां पशहल्याच शदविी चांदूलालचां मन वदेनामुक्त 
केलां . आबा पाटलाचा हाडवैरी म्हणून चांदूनां त्याच्यािी दोस्ती केली होती; आशण तरुण, देखणा, दुदैवी 
प्राणी म्हणून दत्तचू्या मनात चांदूलालशवषयी सहानुभतूी शनमाण झाली होती. ते दोघे एकाच बराकीत रहात 
होते. त्या दोघाांनी एकमेकाांच्या जीवनकथा परस्पराांना ऐकशवल्या होत्या. 
 

दत्त ू सवाखांडे हा खुांदलापूरचा एक वीरपुरुष होता. त्याचां आशण आबा पाटलाचां मोठां वैर होतां. 
गावात दोन िळया पडून वैर वाढत होतां. रोज मारामाऱ्या होत होत्या. आबा पाटील धमालाचा कता होता, 
तर दत्त ू सवाखांडे हा शनम्म्या गावाचा पुढारी होता. सवव सवाखांडे दत्तचू्या पाठीिी खडे होते. लकशचत 
आगळीक होताच कुऱ्हाडी उठत होत्या. मुडदे पडत होते. अिाच एका मारामारीत दत्तनूां आबा पाटलाच्या 
िळीचा एक गडी कुऱ्हाडीने जबर जखमी केला होता. या गुन्ह्ात दत्तलूा सहा मशहन्याांची सजा झाली 
होती. 
 

दत्त ूहा मोठा ऐटबाज गडी होता, तो तरुण होता, तसाच देखणाही होता. शिवाय त्याचा दराराही 
मोठा होता. पूवी शकत्येक वळेा मारामारी करून तो या तुरुां गात येऊन गेला होता. सवव अशधकारी त्याला 
वरमत होते. काही वॉडवर खुांदलापूरच्या आसपासचे असल्यामुळे ते दत्तलूा मान देत असत शन तो 
जेलरप्रमाणे शकत्येक कैद्याांचे मुजरे घेत, शिक्षा भोगीत होता. 
 



ज्या शदविी दत्त ू तुरुां गात आला, त्या शदविी चांदूलाल रेड्याप्रमाणे मोट ओढीत होता. त्या सक्त 
कामानां त्याची हाडां शपचत होती. परांतु आल्या आल्या दत्तनूां त्याची बदली करून घेतली होती. आपल्या 
मानेवरचां शिवळ दूर करणारा हा बहाद्दर जन्मभर आपल्या बरोबर रहावा, असां चांदूलालला वाटत होतां. 
एकदा चांदूलाल त्याला म्हणालाही होता, 
 

“दत्त,ू तू शिक्षा सांपल्यावर जाणार?” 
 

“जाणार म्हणजे? जाणारच!” 
 

“मला वाटतां, तू माझी शिक्षा पुरी होईपयंत जाऊच नये! एकाच वळेी दोघे जाऊ!” चांदूलाल रडवा 
चेहरा करून म्हणाला होता; आशण त्यावळेी दत्तनूां पटकन उत्तर शदलां  होतां, 
 

“दोस्त, तू लचता करू नकोस. येत्या नऊ वषात अठरा वळेा मी या तुरुां गात येणार आहे!” यावर ते 
दोघेही हसले होते. 
 

वैजयांता नावाच्या एका देखण्या नाचणाऱ्या बाईसाठी खून करून आलेला म्हणून दत्तलूा 
चांदूलालची दया येत होती. त्याचा तापट स्वभाव, लचतातुर मनःस्स्थती आशण वैजयांताशवषयीची अपार ओढ 
हे दत्तचू्या लक्षात आलां  होतां. म्हणूनच तो चांदूलालिी सलोख्यानां वागत होता. 
 

एका रात्री ते दोघेच जागत होते. रात्र शनम्मी झाली होती. चांद्र शखडकीत आला होता. बाहेर 
पहारेकरी उभ्या उभ्या डुलक्या घेत होते. सववत्र भेसूर िाांतता नाांदत होती. कैद्याांचां घोरणां, बडबडणां, 
तोंडाची मचमच, खाजवण्याची खरखर, झोपेत लकचाळणां यानां वातावरण क्षणभर हेलकाव ेघेत होतां शन मग 
पुन्हा िाांत होत होतां. 
 

मध्यरात्र झाली. मनोऱ्यावरच्या घांटेनां बारा टोले देताच, ‘सवव ऑल बेल’ अिी हाक दूर गेली. 
दत्तनूां ती िाांतपणे ऐकून म्हटलां , “तूला झोप येत नाही?” 
 

“नाही. िार थोडी. कधी कधी तर मुळीच नाही!” चांदूलाल म्हणाला. 
 

“मग ऐक!” दत्त ूम्हणाला. “भरपूर झोप घे. नाहीतर दहा मशहन्यातच मरिील.” 
 

त्यावर चांदूलाल काहीच बोलला नाही. दत्तनूां घोंगडां अांगावर घेतलां  तसा चांदूलाल म्हणाला, “तू 
झोपू नको, आपण बोलत बसू या.” 
 

दुसऱ्या शदविी सकाळीच बाबालाल भेटीला येणार होता, त्यामुळे चांदूलाल आतुर झाला होता. 
हुरहूर लागून त्याची झोप उडाली होती. उद्या कदाशचत दोन्हीही बायका येतील, असां त्याला वाटत होतां. 
कारण त्यानां त्या दोघींना पत्रां शलशहली होती आशण जर त्या उद्या आल्या नाहीत तर ... पुढील कल्पना 
त्याला सहनच होत नव्हती. 
 



“ए - तू एकट्यानां तो खून केलास?” दत्तनूां शवचारताच चांदूलाल भानावर येऊन म्हणाला, 
 

“नाही, आम्ही सात जण होतो!” 
 

“मग वाईट केलांस!” 
 

“परांतु तो भयांकर माणूस होता!” 
 

“हो. पण तू शमळवलां स काय?” 
 

“काहीच नाही!” चांदूलाल शनराि होऊन म्हणाला. “ते सारां मी वैजयांतासाठी केलां .” यावळेी 
त्याचा आवाज बोंदकरल्यासारखा शनघाला. त्याच्या घिाला कोरड पडली होती. 
 

“ती वैजयांता किी आहे?” 
 

“िारच देखणी आहे!” असां म्हणून चांदूलालनां समोर शदसणाऱ्या पूणव चांद्राकडे डोळे रोखले शन 
शनःश्वास कोंडून ठेवीत तो पुन्हा म्हणाला, “ती या चांद्रासारखी शदसते. त्या चांद्रावर तो डाग तरी शदसतो. 
पण ती स्वच्छ आहे. मला शतचां वडेच लागलां ! शतच्या अहांकारानां माझां मन इरेला पडून तो खून मी केला.” 
 

“ती इतकी देखणी असेल, तर आबा पाटील शतला मुळीच सोडणार नाही!” दत्त ूआत्मशवश्वासानां 
म्हणाला. “आबाची करणी मला माहीत आहे. त्या चांद्रासारख्या वैजयांताला तो कोटाच्या शखिात कोंबनू 
बसणार, हा माझा कयास मुळीच चुकणार नाही. परांतु मला तुझी दया येते. तू नाहक बरबाद झालास. 
नखाच्या कामाला तू कुऱ्हाड चालवनू स्वतः नष्ट झालास!” 
 

“मला समजलां  नाही!” चांदू चमकून म्हणाला, तेव्हा दत्त ूहसला. म्हणाला, 
 

“तू वडे पाांघरू नको शन भोळा होऊ नको!” 
 

“दत्त,ू मला गरीब समजू नको. मी एका प्रबल माणसाचा खून केला आहे!” चांदूलाल तीक्ष्ण स्वरात 
उत्तरला. त्याच्या धारधार सुरानां दत्त ूचमकला. तो गरवकन वळून म्हणाला, 
 

“मी म्हणतो, त्या कामासाठी खुनाची गरजच काय होती? कोणत्या वस्तूला शकती लकमत द्यावी हा 
सरळ व्यवहारच, चांदूलाल, तुला समजला नाही. म्हणून -” 
 

“मग तू मला हे साांग, तू जर माझ्याजागी असतास तर तू काय केलां  असतांस?” चांदूलालनां ‘काय 
केलां  असतांस’ या िब्दाांवर जोर शदला आशण दत्त ूम्हणाला, 
 

“ऐक! जर तुझ्याजागी मी असतो, तर एकाच शदवसात ती वैजयांता काबीज केली असती, नाहीतरी 
सवाखांड्याच्या अवलादीचां नाव साांशगतलां  नसतां!” असां म्हणून त्यानां शमिीला हात लावनू हळूच शतला पीळ 



भरला. त्यावळेी त्याचा सारा अहांकार जागा झाला होता. त्याचा आवाज कडा पडावा तसा गडगडला. 
चांदूलालचा स्वाशभमान लडवचला गेला. तो दत्तकूडे पहात म्हणाला, 
 

“दत्त,ू मला पाहून शकत्येकाांची गाळण उडत होती. ते जाऊ दे. शतनां तुला शझडकारलां  असतां, तर तू 
काय केलां  असतांस ते सागां!-” 
 

“ते काय साांगायचां? मी िार बायका पशहल्या आहेत. जी बाई िार देखणी असते, ती घमेंडखोर 
असते. अिी बाई पोरकट माणसावर शिदा होत नाही, कारण ती स्वतःवर शिदा असते. आशण खरां साांग?ू 
ती ज्या पुरुषावर शिदा होते त्याची ती जन्माची होते. हलकट माणूस शतला आवडत नाही? शतला शदलदार 
माणसां पसांत पडतात!” 
 

“अरे बाबा, हे तवव मला साांग ूनको. तू म्हणतोस त्याच जातीची ती बाई आहे. पण तू काय केलां  
असतांस ते साांग ना -” 
 

“मी? जर मी तुझ्या जागी असतो आशण जर शतनां मला शझडकारलां  असतां, तर मी ती मूखव 
खुनाखुनी केली नसती शन नाहक बुडालो नसतो. मी खसकन शतचां नाकच कापून टाकलां  असतां, आशण 
त्यानां मला दहा वषांची शिक्षा मुळीच झाली नसती. घर बुडालां  नसतां. िक्त वषाभरासाठी इथां आलो 
असतो. मात्र एका सपाट्यात ती जन्मातून उठली असती. शतचां देखणेपण धुळीला शमळालां  असतां आशण 
माझ्या अपमानाचां धोर प्रायशित शतला जन्मभर भोगावां लागलां  असतां. म्हणून मी म्हणतो तुझा व्यवहार 
चुकला -” 
 

“परांतु नाक कापून प्रश्न शनकालात शनघतो कसा?” चांदूलाल म्हणाला. तेव्हा दत्तलूा त्वषे चढला. 
तो खेकसला, “चांदूलाल, तुला माझां मत पटणार नाही. ते कमव करायला हृदयात दगड असावा लागतो. 
नाक कापून तू जर आला असतास, तर एका वषात परत गेला असतास शन ती देखणी जन्मभर शवदू्रप 
होऊन जळत जगली असती. हे तुला नाही कळणार, कारण तुम्ही मुांबईचे सुरेवाले दळभदे्र - तुम्ही 
पाठीमागून सुरे मारणार! समोर जाऊन कपाळात कुऱ्हाड घालण्याची लहमत ही मुांबईला शपकत नाही! अरे, 
आता ती पूवीपेक्षा शदमाखात नाांदत असेल हे खरां नाही का? आशण तू पूवीपेक्षा अशधक बरबाद झालास! याांत 
कोण हरलां ? कोणाचा पराभव झाला! साांग ना -” 
 

दत्तचू्या या जळजळीत भशडमारानां चांदूलाल बेचैन झाला. त्याच्या अांतरातील जखम एकदम वहाव ू
लागली. त्यानां कबूल केलां , की आपलां  चुकलां . वैजयांता आज सुखात आहे शन आपण घोर दुःख भोगत 
आहोत, खरांच, जर आपण शतचां खसकन नाक कापलां  असतां, तर दहा वषव मोजण्याची पाळीच आली 
नसती. 
 

तो काहीच बोलत नाही असां पाहून दत्त ूपुन्हा म्हणाला, “नीज आता. नाहीतर लौकर मरिील शन 
तुझा धूर कैलासावर जाईल!” असां म्हणून त्यानां अांग टाकलां . 
 



दत्तचूां खरां, आपलां  चुकलां , जांगीचा खून करून आपण चूक केली, या शवचारानां चांदूलाल वडेावला. 
त्यानां एकदम उठून शखडकीच्या गजाांना शमठी मारली. त्याच स्स्थतीत त्याच्या डोळयाांदेखत चांद्रास्त होऊन 
सूयोदय झाला. 
 

सकाळी ठरल्याप्रमाणे बाबालाल भेटीला आला तेव्हा चांदूलाल आवगेानां त्याच्या गळयात पडला. 
शकतीतरी वळे त्या दोघाांच्या कां ठातून िब्दच उमटत नव्हता. त्याांची भारावलेली मनां हलकी झाली तेव्हा ते 
बोलू लागले. आता काय ऐकायला शमळणार, या शवचारानां चांदूलाल हादरला होता; तोच आबालालच 
म्हणाला, “एकां दरीत आपलां  वाईट झालां . थोरली सून दोन घडीची सोबतीण आहे आशण धाकटी सूनबाई 
दुसरा नवरा करण्याच्या तयारीत आहे. पांचाांनी शतला तिी सांमती शदली आहे. मी शतला आडकाठी किी 
करू?” 
 

या िब्दाांनी चांदूलालच्या मस्तकात आग पेटली. दुःख, सांताप याांनी त्याच्या हृदयात कल्लोळ 
झाला. मोठ्या कष्टानां त्यानां ते सारां दुःख दाबण्याचा प्रयत्न केला. पण डोळयाांनी त्याला दगा शदला. ते 
नकळत भरून वाहू लागले. 
 

“आता रडून काय होणार?” बाबालाल त्याच्या पाठीवरून हात शिरवीत सद्धगशदत होऊन 
म्हणाला, “त्या हलकट बाईच्या पायी तू हा सववनाि करून घेतलास. आता धीरानां शदवस काढ. नाहीतर 
मरून...” 
 

“हे सारां ऐकून मला जगण्याची इच्छाच होत नाही! किाला जगू? दहा वषांनां येऊन काय करू? 
काय खाऊ? का येऊन भीक माग?ू” चांदूलाल रडू लागला. भशवष्ट्यकाळ त्याला अांधकारमय शदसू लागला 
होता. 
 

“तसां म्हण ू नको!” बाबालाल त्याला धीर देत म्हणाला. “लहमत सोडून चालणार नाही. तू 
बायकोला पत्र शलहून कळव. ती तुझां ऐकून दुसरा नवरा करणार नाही!” 
 

“खोटां! बाबा, मी कोणत्या तोंडानां तसां शतला साांग?ू ती मुळीच माझां ऐकणार नाही. आयुष्ट्यात 
बायकोचां नातांच मी पाळलां  नाही. मग शतनां माझां का ऐकावां?” 
 

मग शकतीतरी वळे कोणीच बोललां  नाही. एकाएकी चांदूलालनां शवचारलां , “वैजयांता कुठां आहे?” 
 

“मुांबईतच आहे. शतचे हजारो धांदे चालू आहेत. तमािाही करते.” बाबालाल बोलू लागला. “ती 
काय चालीची बाई आहे? आबा पाटील रोज येत असतो. परसू आहेच. परवा उमाचा म्हातारा जोती भेटला 
होता. तो म्हणत होता, वैजयांता परसूिी लग्न करणार आहे. आपणाला काय करायचां? ती मसणात जाऊ 
दे. मात्र भयांकर बाई! आमचां सांपूणव वाटोळां केलां  शतनां...” 
 

“खरां आहे!” चांदूलालच्या काळजात कालवाकालव झाली. तो भकास दृष्टीनां बापाकडे पाहू 
लागला, तेव्हा बाबालालनां हळूच िांभरािांभराच्या दोन नोटा त्याच्या मुठीत कोंबल्या. 
 



“खरांच, वैजयांतानां वाटोळां केलां !” चांदू उद्धगारला. त्यानां दोनि ेरुपये मुठीत घट्ट आवळून धरले. 
 

“काय करणार याचां?” म्हाताऱ्यानां शवचारलां . 
 

“काही नाही; उगीच आधार!” 
 

“असूां दे. पण चांदा, आता धांदा बसला!” 
 

“नका!” चांदूलाल ओरडला. “मला काही साांग ू नका! नाहीतर मी प्राणच गमावनू बसेन! नाही 
ऐकवत ते मला -” 
 

“नको नको! मी काहीच साांगणार नाही!” शवस्तवानां हात पोळावा तसा झटकन पलटा घेत 
बाबालाल म्हणाला, “आनांदात रहा. मी दर मशहन्याला येईन. मला यावांच लागेल!” 
 

भेट सांपली आशण चांदूलाल वॉडवमध्ये आला, तेव्हा दत्त ूपत्र वाचत बसला होता. तो चांदूकडे पाहून 
हसला. 
 

“काय झाली भेट?” 
 

“हो. झाली की?” 
 

“काही शविषे घडलां?” 
 

“काही नाही. पत्र कुणाचां ते?” 
 

“माझ्या घरचां. वाच की!” 
 

चांदूलाल दत्तचूां पत्र वाचू लागला छ़ 
 

- इकडे सवम र्ंडळी बरी आहेत. काळजी िसावी, या वर्षी आम्ही आपली सवाखंड्याचंी वगेळी जत्रा 
िरवणार आहो. तशी तयारीही केली आहे. या वर्षी खंुदलापुरात दोि जत्रा. दोि तर्ाश.े म्हणजे िलताच 
रंग िरणार आहे. आम्ही आपल्या जतं्रकरता उर्ा-चंराचा तर्ाशा िक्की केलाय, सुपारीही नदली आहे. आबा 
पाटलािं धर्ालाचं्या जते्रसाठी वैजयंताला सुपारी नदली असूि ती येणार आहे. जत्रा आता दीड र्नहन्द्यावर 
आली असूि तुर्ची नशक्षा एक र्नहिा उरली आहे. तुम्ही आला की, आम्ही तुर्ची जंगी नर्रवणूक काढायचा 
नवचार केला आहे. 
 

पत्र शन वैजयांताचा त्याांतील उल्लेख वाचून चांदूलालनां लाांबलचक शनःश्वास टाकला. 
 



“काय? कसां वाटलां? मी म्हटलां  ते खोटां नाही! तो आबा पाटील शतला सोडणार नाही!” असां 
म्हणून शमस्स्कल हसत दत्तनूां चांदूलालला टोचणी शदली. त्यामुळे तो िारच अस्वस्थ झाला. तो काहीच 
बोलला नाही. 
 

दुसऱ्या शदविी रात्री चांदूलाल उदास होऊन बसला होता. एक बायको मरणार, दुसरी लग्न 
करणार, वैजयांता खुांदलापूरला जाणार! मी पराभतू झालो आशण ती शवजयी झाली. नव्हे, मी मेलो शन ती 
जगली - अमर झाली! या शवचाराांचे भुांगे त्याचां काळीज कुरतडत होते. त्याला झोप येत नव्हती. जवळच 
दत्त ू अांगावर काांबळां  घेऊन पडला होता. तो जागाच होता. तो चांदूलालचा शवचार करीत होता. याला 
वैजयांताचां भलतांच वडे आहे. हा जर आता मोकळा झाला, तर नक्कीच शतचा घात करील. वैजयांताचा 
तमािा उभा राहण्यापूवी जर हा खुांदलापूरला आला आशण याला थोडा आधार शदला तर हा वाटेल तो 
अशवचार करील. मी म्हणतो तसां जर यानां शतचां नाक खसकन कापलां  तर... सवव धमालाांची तोंडां काळी 
होतील. त्याांची बेअब्र ूहोईल. नव्हे - जत्रा िक्त आमची सवाखांड्याांचीच भरेल. मात्र हा चांदूलाल जते्रपूवी 
खुांदलापुरात दाखल झाला पाशहजे. हा तुरुां गातून सुटला की, वैजयांताला ठेवणार नाही. 
 

एवढ्यात चांदूलाल दत्तलूा धरून गदगदा हालवीत म्हणाला, “दत्त,ू उठ ना, मला झोप येत 
नाही!” 
 

“बरां, काय म्हणणां आहे? हां, साांगा.” दत्त ूउठून बसत म्हणाला. 
 

“जर मी आता मोकळा झालो, तर शतला ठारच मारीन; नाहीतर शतचां खसकन नाकच कापीन!” 
 

“तर मग मी तुला मोकळा करतो!” दत्त ूम्हणाला. “िक्त िांभर रुपये आशण मनाची तयारी करून 
ठेव. बाकी सवव मी पाहीन. तू िक्त शनघायचां!” 
 

“मी दोनि ेरुपये शन मनाची तयारी करून बसलो आहे. मला खुांदलापूरला जावांसां वाटतांय-” 
 

“िाब्बास!” दत्त ूम्हणाला. “तू खरा बहाद्दर आहेस. आता नीज. मी सारां करतो.” 
 

“काय करणार तू?” चांदूलालनां हताि होऊन शवचारलां . तेव्हा दबक्या आवाजात दत्त ूबोलला, 
 

“माझ्यावर शवश्वास ठेव. मी तुला मुक्त करतो!” 
 

हे ऐकून चांदूलालचां मन उसळून उठलां . ते पाखराप्रमाणे गगनात भरारी मारू लागलां . ते 
खुांदलापुर! तो आबा पाटील! आशण ती वैजयांता! आपली मुक्ती जवळ आली या कल्पनेनांच तो बेभान 
झाला. दत्तचू्या दांडाला धरून तो म्हणाला, “तू बोलतोस ते सवव खरां का?” 
 

“खरां म्हणजे खरां!” दत्त ू नाक िें दारून म्हणाला. “ही सवाखांड्याची अवलाद खोटां बोलणार 
नाही!” 
 



“मग दे वचन!” चांदूलालनां हात पुढे केला. 
 

“हे घे!” दत्त ू त्याचा हात हातात घेऊन म्हणाला. “आशण ऐक, खुांदलापुरात तुझ्या जन्मभर 
जगण्याची जबाबदारीही मी घेतो.” 
 

“बस्, बस्! एवढांच कर. इथां मरण्यापेक्षा बाहेर मरू दे. मला समाधानानां मोकळया जागेत मरू दे!” 
असां म्हणून चांदूलालनां दत्तचेू पाय धरले. त्याच्या मनावरचां ओझां नाहीसां झालां . तो िक्त सुटकेचाच शवचार 
करू लागला. 
 

आशण पांधराव्या शदविी दत्तचू्या सुटकेचा हुकूम आला, तेव्हा त्याला गगन ठेंगणां वाटलां . पण त्याच 
वळेी चांदूलालवर आकाि कोसळलां . तो लहान मुलाप्रमाणे रडू लागला, तेव्हा दत्त ूम्हणाला, 
 

“चांदूलाल, घाबरू नको. मी सवव तयारी केली आहे. आमची जत्रा भरण्यापूवी पांधरा शदवस तू 
सुटणार -” 
 

“परांतु कसा दत्त?ू” चांदूलाल ओरडला. 
 

“ओरडू नको!” दत्त ू म्हणाला. “तो ढेकणेमामा हवालदार आहे ना, तो त्या शदविी तुला बाहेर 
िैलावर जांगलात लाांकडां तोडायला चल म्हणेल; तेव्हा तू तयारीत पैसे घेऊन बाहेर जा आशण ढेकणे 
साांगेल तसा वाग. सुटका होताच खूांदलापूर गाठ. खुांदलापूर येथून पन्नास मलै आहे. रोज रात्री दहा मलै 
मजल मार. शदवसा प्रवास करू नको आशण रस्त्यानां चालायचां नाही. डोंगराांतून यायचां. तेवढा खुांदलापूरला 
ये, मग मी आहे -” 
 

“पण खुांदलापुरात कुठां येऊ?” चांदूलालनां कापऱ्या सुरात प्रश्न केला. 
 

“गावदरीला माझा मळा आहे. समोर दोनच िलांगावर आबा पाटलाचा मळा आहे. शतथां जाऊ 
नको. त्याच्या शवशहरीवर नारळाची दोन झाडां आहेत हे लक्षात ठेव. माझ्या मळयात मोठां आांब्याचां झाड आहे. 
शतथां ये.” असां साांगून दत्त ूम्हणाला, “खुांदलापुरापयंत सापडू नको.” 
 

त्या रात्री ते दोघे बराच वळे बोलत बसले. पुन्हा एकदा दत्तनूां चांदूला सवव योजना नीट समजावनू 
शदली. 
 

दुसऱ्या शदविी दत्त ूशनघून गेला, परांतु चांदूलालच्या हृदयात प्रखरिा हुरहुरीची पाचर मारून गेला. 
 

तो शदवस केव्हा येणार! आपण केव्हा सुटणार! खुांदलापूर कसां असेल! शतथां वैजयांता येणार शन 
आपण शतचां नाक खसकन कापणार या एकाच शवचाराचां त्याला शवलक्षण वडे लागून राशहलां . 
 
 

१२ 



 
दत्त ू गेल्या शदवसापासून चांदूलाल खरोखरच वडेावला होता. नऊ वषांचा शहिबे सोडून तो त्या 
अमावास्येचाच शवचार करीत होता. पण ती कधी येणार याचा त्याला काहीच पत्ता लागत नव्हता. हुरहूर 
क्षणाक्षणाला वाढत होती. त्याला त्या तुरुां गाची चीड आली होती. 
 

त्या भयांकर शववांचनेत पांधरा शदवस भरवकन शनघून गेले आशण तो त्याचा मुस्क्तशदन येऊन ठेपला. 
त्या सकाळीच ठरल्याप्रमाणे तो ढेकणेमामा बराकीपुढां येऊन म्हणाला, “ए, तुला बाहेर िैलावर जायची 
वदी आहे. चल - आशण ऐक, तयारीत चल!” 
 

चांदूलाल दोनि े रुपये बरोबर घेऊन बाहेर पडला. त्या शदविी तो िार अस्वस्थ झाला 
होता.खुांदलापूर त्याच्या डोकीत नाचत होतां. सूडाच्या कल्पनेनां तो बेभान झाला होता. सवव िक्ती एकवटून 
तो लाकडां तोडीत होता. 
 

सूयव आज वगेानां जात आहे, असां त्याला वाटत होतां. ढेकणे एका झाडाखाली बसला होता. तो 
चांदूलालकडे पहात होता. शदवस वरता शिरताच त्यानां चांदूलालला जवळ येण्याची खूण केली. तो जवळ 
येताच त्यानां हात पसरला तेव्हा चांदूलालनां गुमान दोन नोटा त्याच्या हातात शदल्या. त्या घेऊन ढेकणे 
म्हणाला, “आता जाते वळेी िैलातून मागां रहा.” 
 

“आशण काय करू?” असां चांदूलालनां शवचारताच ढेकणेनां डोळे वटारले आशण चांदूलालचां तोंड बांद 
होताच मोठी जाांभई शदली. चांदूलाल नांतर काहीच बोलला नाही. तो मुकाट आपल्या जागेवर जाऊन 
लाकडां तोडू लागला. 
 

सांध्याकाळ झाली आशण ढेकणेमामाचा िैल परत शिरला. ठरल्याप्रमाणे चांदूलाल मागां राहून 
जांगलातून खुांदलापूरकडे तोंड करून भर वगेात शनघाला. 
 

काही वळेानां िैल दरवाज्याजवळ आला, तेव्हा एक पहारेकरी ढेकणेमामाला म्हणाला, “मामा, 
एक कैदी कमी आहे!” 
 

त्याला मध्येच अडवीत ढेकणे हळूच म्हणाला, “आता बोंबलू नको, नाहीतर कैदी गेला शन 
नोकरीही त्याच्या मागां जाईल! िैल पशहल्या गेटातून आत कोंब शन मग बोंब ठोक. चल!” 
 

“पण शगनती होईल ना?” पहारेकरी शचरकला आशण ढेकणे म्हणाला, 
 

“अरे चल तू -” 
 

“मामा, कैदी बाराऐवजी अकराच आहेत!” 
 



“असू दे. त्या अकराव्यातच बारावा आहे. एक कैदी डबल आहे!” असां म्हणून ढेकणे लष्ट्करी ऐटीत 
पुढां झाला आशण शबनबोभाट त्याचा िैल पशहल्या गेटातून आत शिरला. पशहल्या गेटात बारा नोंदवनू 
ढेकणेनां अांग झटकून टाकलां . 
 

थोडा वळे गेला. कैदी बांद होऊ लागले, तेव्हा एकाएकी पहारेकरी ओरडला, “कैदी िरारी!” 
 

कैदी िरारी! कैदी िरारी! अिी सववत्र बोंब उसळली. क्षणात हलकल्लोळ माजला. पहारेकरी 
धावत सुटले. हत्यारी शिपाई सज्ज झाले. सैशनकी मोटारी पळत शनघाल्या. िहराकडे िोन गेले. िहरी 
पोलीस नाक्यावर उभे राशहले. सवव वाटा रोखा, असा हुकूम शनघाला. 
 

तासातासाला वाजणारी ती प्रचांड घांटा अखांड वाजू लागली. तुरुां गाच्या इमारतीवर प्रचांड लाल 
शदवा पेटला. वातावरण भेदरलां . सारा तुरुां ग थरारला. 
 

आशण ‘वैजयांता खटल्यातील प्रमुख आरोपी चांदूलाल िरारी!’ असा मजकूर वतवमानपत्रासाठी 
मुशद्रत होऊ लागला. 
 

त्यावळेी चांदूलाल तुरुां गापासून सात मलैाांपेक्षा पुढे शनघाला होता. काळया गडद अांधारानां 
त्याच्यावर कृपाछत्र धरलां  होतां. त्यानां हमरस्ते सोडले होते शन तो आडमागानां चालत होता, नव्हे पळत 
होता. त्याचा तो भयांकर मागव कीरव झाडीतून त्याला घेऊन जात होता. आता तो किालाच भीत नव्हता. 
िक्त त्याला माणसाची भीती वाटत होती. तो ज्या वाटेनां चालला होता, ती वाट एक डोंगराच्या पायथ्याला 
घासून गेली होती. डाव्या बाजूला ती डोंगराांची राांग उभी होती, त्यामुळां  चांदूलाल शनधास्त होता. तो अवघा 
डोंगर त्याला सुलभ शन सुखकारक वाटत होता. 
 

त्या रात्री तो अशवश्राांत चालला. त्यानां बारा मलै पूणव करून समोर पाशहलां  तसा तो भयचशकत झाला 
शन खट्कन थाांबला. 
 

पूवेला प्रकाि मोहरत होता. तेजोमय रांगानां शक्षशतजाची शकनार िोशभवांत होत होती. शनळया रांगाच्या 
तलम वस्त्राला गडद गुलाबी शकनार जोडावी तसा तो देखावा भासत होता. त्या रांगात प्राण आला होता. 
मध्येच पोलादी पट्टा उमटून तो उजाळलेल्या तरवारीप्रमाणे शदसत होता. शनळया रांगाच्या त्या शविाल 
पाश्ववभमूीवर त्या अनांत रांगाांच्या गदीतून एक महान िक्ती उदय पावत होती. जण ू त्या तेजाळ रांगाच्या 
गाशलच्याांच्या पायघड्या तुडवीत रशवराज अवतीणव होत होता. त्या आल्हाददायी वातावरणात चैतन्य खेळत 
होतां. पाखरां भराऱ्या मारीत होती. ती गात होती, नाचत होती. 
 

आशण चांदूलालच्या उरात धडकी भरली होती. शनसगाचां ते शदव्य स्वरूप पाहून तो भयभीत झाला 
होता. त्याला रात्र, अांधार, शनजवनता हवी होती. साऱ्या जगाला सुखकारक वाटणारा तो अरुणोदय 
चांदूलालला भीशतदायक वाटला आशण तो एखाद्या लाांडग्याप्रमाणे िजेारच्या डोंगरात शिरला. 
 



रात्रभर तो शनभवय होता, परांतु सूयोदय होताच त्याच्या काळजानां ठाव सोडला. सांकटाचा त्याला 
साक्षात्कार झाला. तुरुां गातील ते जीवन सरळ शन सोपां होतां, असां त्याला वाटू लागलां . कारागृहापेक्षा हे 
बाहेरचां जीवन कठीण आशण दाहक आहे, याची त्याला आजच प्रथम कल्पना आली. 
 

शदवसभर तो त्या डोंगरात बसला होता. तो हूां का चूां करीत नव्हता. त्याच्या डोकीवरच एक उांबर 
शपकला होता. त्याची उांबरां त्याच्या अांगावर पडत होती आशण ती तो उचलून खात होता. 
 

अगदी जीव मुठीत घेऊन चांदूलालनां तो शदवस डोंगरात काढला. शदवस मावळून अांधार पडताच तो 
उठून चालू लागला. त्याबरोबरच त्याचे शवचारही चालू लागले. 
 

आपण चूक केली. वैजयांतासाठी सांसाराची राखराांगोळी करून घेतली. दत्तचूां म्हणणां खरां आहे. 
जांगीच्या खुनाची गरज नव्हती. उगीच ती दारू घेतली शन तो बलात्काराचा कट केला. खरां म्हणजे तो जांगी 
सरळ होता. पण आपण शवनाकारण त्याच्या पोटात चाकू खुपसला. तेव्हा तो शकती मोठ्यानां ओरडला! 
 

इतक्यात त्याच्या पुढ्यात काहीतरी सळसळलां . तसा तो गाांगरला. त्याला दरदरून घाम िुटला. 
त्याची बोबडी वळली. पण लगेच एक रानडुक्कर धडपडत दरडीनां वर गेलेलां  त्याला शदसलां , तेव्हा आपण 
उगाच भ्यालो असां म्हणून तो हसला आशण चालू लागला. आता कसलाही शवचार मनात आणायचा नाही, 
असा त्यानां मनात शनिय केला. 
 

परांतु शवचार त्याची पाठ सोडत नव्हते. 
 

शवचार न करून तरी कसां भागेल? आता खुांदलापुरात तर गेलां च पाशहजे, शतथां ती वैजयांता येणार 
आहे. शतचां नाक कापूनच आपण या दुःखातून मुक्त होऊ िकतो. पण तेही कसां िक्य आहे? आपण शतचां 
नाक कापलां  आशण दत्तनूां आपल्याला आश्रय शदला, तरी उघडपणे या जगात आपल्याला कसां वावरता 
येणार? सरकार स्वस्थ बसणार नाही. ते शपच्छा करणारच... 
 

करीना? आता भय नाही. पुढां जे व्हायचां ते होऊ दे. आता थाांबता येणार नाही. एकदा शतचा नक्षा 
उतरला म्हणजे मग मरण जरी आलां  तरी हरकत नाही. 
 

असां म्हणत चांदूलाल पळत होता. मलैच्या मलै अांतर कापीत तो पूवेकडे धाव घेत होता. शदवस 
उगवला, की एखाद्या पिूप्रमाणे खबदाडीत शिरून देह दडवायचा आशण काळोख पडताच रस्ता काटायचा, 
असा त्याच्या जीवनाचा क्रम होऊन तो खुांदलापूरच्या समीप येत होता. 
 

तो जसजसा पुढां सरकत होता तसतसा सांपूणव बदलत होता. कू्रर-अशतकू्रर शदसत होता. पौष 
मशहन्याच्या कडक थांडीनां त्याचां अांग तडकून त्याला भेगा पडल्या होत्या. त्या भेगा उन्हानां तडकून 
रक्ताळल्या होत्या. त्याच्या ओठाांचां शधरडां झालां  होतां. त्यातून रक्त गळत होतां. दाढीचे खुांट भलतेच वाढले 
होते. त्याच्या देहाचा हा भयानक कायापालट त्याच्या डोळयाांदेखत होत होता. भीतीनां त्याचा चेहरा ओढला 
होता डोळे ताांबारले होते शन तो शवदू्रप झाला होता. पण त्याला याचा पत्ता नव्हता. कारण तो वडेा झाला 
होता. देहभान शवसरून तो पळत होता. 



 
दहाव्या शदविी भर मध्यान्ह रात्री तो खुांदलापूरच्या िजेारी येऊन दाखल झाला. मग त्यानां गती 

वाढवली, डोंगर सोडला शन सडक धरली. परांतु आपण कुठां आहो याचा त्याला पत्ता नव्हता. कुणाला 
शवचारण्याची सोय नव्हती. 
 

चाांदणां सववत्र दुधासारखां पडलां  होतां. चांद्र डोकीवर आला होता. दूर एक गाव शदसत होता. 
चाांदण्यात घरावरचे पते्र लखलखत होते. 
 

चांदूलाल सडकेनां शनघाला होता. पुढां एका शठकाणी पुष्ट्कळ गाडीवान गाड्या सोडून शवश्राांती घेत 
होते. त्यापैकी एकानां चांदूलालला पाशहलां . 
 

“कोण गाव?” तो गाडीवान पडूनच म्हणाला. 
 

“नाांदलापूर-” चांदूलाल चालत चालत उत्तरला आशण गाडीवान केकाटला, 
 

“आवां पावणां, नाांदलापूरची वाट मागां ऱ्हायली! राव, तुमी वाट चुकला की -” 
 

“मग ही वाट कुठां जाती हो?” चांदूलालनां मुद्दाम शवचारलां , तेव्हा गाडीवान म्हणाला, 
 

“ही वाट सरळ खुांदलापुरात गेलीया -” 
 

“मग बरां झालां !” चांदूलाल म्हणाला, “मला खुांदलापूरला जायचां आहे.” 
 

“मग सरळ नाकाच्यासमोर जावा!” असां म्हणून गाडीवान अांगावर घोंगडां घेऊन पुन्हा आडवा 
झाला. 
 

चांदूलाल पुढां शनघाला. आता त्याचा वगे पुन्हा वाढला होता. खुांदलापूांर समोर शदसत होतां. 
अचानक त्याला तो गाडीवान भेटून त्यानां मागव दाखवला होता. आज दहा शदवसात चांदूलाल प्रथमच 
बोलला होता; त्यामुळां  त्याचे ओठ तडकून रक्त वहात होतां. पण त्याकडे त्याचां लक्ष नव्हतां. तो खुांदलापूर 
पहात होता. 
 

मध्यान्ह रात्र उलटली, तेव्हा चांदूलाल खुांदलापूरच्या गावदरीला आला होता. आकािात चांद्र 
कलता झाला होता. त्या कलत्या चांद्राच्या प्रकािात आबा पाटलाच्या मळयातील ती नारळीची दोन झाडां 
गगनात झुकाांड्या मारीत होती. त्याांना पाहून चांदूलाल हषवभशरत झाला. लगेच त्यानां पलीकडां पाशहलां , 
तेव्हा त्याला दत्तचू्या मळयातील प्रचांड आांबा शदसला. तिी त्यानां दौड मारली. 
 

अगदी मळयाजवळ जाताच चांदूलालनां शवचार केला, कुणी परका माणसू भेटला तर घात होईल. 
दत्तचू भेटला पाशहजे. आपण िरारी आहोत हे जर दुसऱ्याला समजलां , तर ते आबा पाटलाच्या कानापयंत 
जाईल आशण ज्या कामासाठी आपण इथवर आलो ते पार पडण्यापूवीच पुन्हा बांदी व्हावां लागेल. असां म्हणून 



तो खाली बसला आशण सरपटत शनघाला. मग तो पोटाने सरपटत त्या आांब्याच्या झाडाखाली आला तेव्हा 
पहाट झाली होती. कोंबडे आरवत होते, जाती घरघरत होती, लोक जागे होत होते. 
 

दत्तचेू बैल दावणीत उठून उभे राशहले होते. त्याांच्या गळयातील घांटा गुणगुण ूलागल्या होत्या. 
 

चांदूलाल कानोसा घेत होता. दत्तचूा आवाज ऐकण्यासाठी त्याचा आत्मा आतुर झाला होता. 
इतक्यात दत्तचूा मोठा कुत्रा हळूच आला आशण त्यानां चांदूलालवर एकदम झडप घातली. कुत्रयानां त्याचा 
लचका तोडला, त्यासरिी चांदूलालनां एकदम गरवकन शिरून त्याची मान पकडली आशण सवव िक्ती 
एकवटून एक जोरदार बुक्की मारली. कुत्रां पळत माांडवात गेलां  पण भुांकलां  नाही. त्या दणक्यानां त्याचा 
आवाजच बांद झाला होता. 
 

कुत्रां पळत आलां  शन भुांकत नाही, हे लक्षात येताच दत्तचूा गडी कुम्या घाबरला. तो उठून हळूच 
दत्तजूवळ जाऊन त्याला उठवनू म्हणाला, “दादा, उठा, मळयात कोनतरी शिरलांय!” 
 

“कुत्रां कुठां आहे?” दत्तनूां पडूनच शवचारलां . 
 

“कुत्रां हाय. त्ये पळांत आलां  - पर भुांकां ना!” कुम्या उत्तरला. 
 

“भुांकना?” दत्तलूा नवल वाटलां . तो उठला आशण त्यानां कुऱ्हाडीचा दाांडा ठोकून शवचारलां , 
“कोणत्या बाजूनां कुत्रां पळत आलां?” 
 

“आांब्याच्या बाजूनां.” 
 

कुऱ्हाड सरळ धरून दत्त ूआांब्याकडे गेला. त्याचेपढुां चांदूलाल बसला होता. 
 

“कोण आहेस तू?” दत्तनूां कुऱ्हाड उगारून शवचारताच चांदूलालनां तो आवाज ओळखला. 
 

“दत्ताजी - मी आहे चांदूलाल -” 
 

“चांदूलाल? आलास?” दत्तनूां त्याला शमठी मारली. “बरां झालां  आलास! मी तुझी वाटच पहात 
होतो. तू जते्रपूवी आलास हे एक बरां झालां . चल -” 
 

मग ते दोघे दारातील माांडवात आले, तेव्हा कुम्याच्या जीवात जीव आला. ते कुत्रां िपेटी घोळीत 
जवळ आलां . दत्त ूम्हणाला, “कुम्या, मक्याची कणसां भाज शन हा पाव्हणा इथां आहे हे कुणाला साांग ूनको, 
नाहीतर ठार मारीन! जा. पळ -” 
 

कुम्यान कणसां भाजली. ती चांदूलालनां पोटभर खाल्ली आशण पाणी शपऊन तो म्हणाला, “आता मला 
झोप आली आहे.” 
 



“आता आठ शदवस शनधास्त झोप काढ! -” दत्त ूम्हणाला. “चल घरात.” 
 

चांदूलाल खुांदलापुरात आल्यानां चांदूलालपेक्षा दत्तलूाच ितपटीनां आनांद झाला होता. आपण आता 
शनशित आबा पाटलावर मात करू. हा चांदूलाल त्या वैजयांताचां वाटोळां  करील शन त्याबरोबर आबाच्या 
लौशककाची राख होईल. आता धमालाांचा पराभव आपल्या घरात आराम करीत आहे, असां मनात म्हणतच 
तो गावात गेला. 
 

दुसऱ्या शदविी दत्तनूां चांदूलालला साांशगतलां , “तू आता दाढी करू नकोस. वाढू दे ती. आशण 
पटका, धोतर शन पैरण असा पोषाख कर म्हणजे तुला कोणी ओळखणार नाही!” 
 

त्या शदवसापासून चांदूलालचा पुन्हा कायापालट झाला. कल्हई रांगाचा पटका, भरदार पैरण, 
शपवळां  पशहलवानी चालीचां पांजी, खाांद्यावर घोंगड अिा थाटात तो त्या मळयात राहून वैजयांताची वाट पाहू 
लागला. 
 
 

१३ 
 
खुांदलापूरची ती जत्रा आता उद्यावर येऊन ठेपली होती. गावात वातावरण तांग झालां  होतां. मातबर धमाल 
आशण जबर सवाखांडे याांनी कडेकोट बांदोबस्त केला होता. शकत्येक शदवसाांची त्याांच्या मनातली तेढ उद्या 
रणात येणार होती, म्हणून दोन्हीकडची माणसां धुांद झाली होती. ती झुांजेच्या बैलाांप्रमाणे चालत होती. 
 

गावाबाहेर एक लचचेचां बन होतां. त्या बनात त्या गावच्या देवाचां - खुांदलूबाचां देऊळ होतां. आज त्या 
बनात िकेडो दुकानदाराांनी आपली पालां  माांडली होती. बत्तािाांच्या पाट्या आशण चुरमुऱ्याांची पोती येऊन 
दाखल झाली होती. पलीकडे लाकडी पाळणा उभारला गेला होता. 
 

देवळािजेारीच िाळा होती. त्या िाळेत प्रचांड पोलीसदल घेऊन स्वतः िौजदार उतरले होते. 
समोरच्या ओसरीत बांदुकीचां बुचाडां लावनू एक हत्यारी पोलीस पहारा करीत होता. 
 

उमा-चांद्राचा तमािा अजून न आल्यानां सवाखांडे मांडळी कष्टी शदसत होती. परांतु धमाल मांडळी 
खुषीत होती. कारण त्याांचा तमािा शन प्रख्यात वैजयांता येऊन पोहोचली होती. त्यामुळां  आबा पाटलाचां 
प्रचांड डोकां  जण ूगगनालाच घासत होतां. 
 

वैजयांता आली होती. शतला देवळापासून अवघ्या चार िलांगावर आबा पाटलानां आपल्या मळयात 
उतरवली होती. अगदी गावदरीलाच तो मळा होता. नवां घर, शनवाांत जागा - दोन शदवस वैजयांतानां 
आनांदात रहावां म्हणून आबानां मुद्दाम तिी व्यवस्था केली होती. शिवाय तसां करण्यात त्याचा दुसरा एक हेतू 
होता, की आपलां  वैभव पाहून वैजयांताचे डोळेच शदपावते. 
 

त्या मळयात खरांच आबाचां वैभव होतां. त्यानां नुकतांच एक शचरेबांदी घर बाांधलां  होतां. त्या घरासमोर 
स्वच्छ पाण्याची शवहीर होती, त्या शवशहरीजवळच उांचच्या उांच नारळीची दोन झाडां गगनाला शभडली होती. 



जण ू आबाच्या दौलतीच्या त्या दोन पताकाच तळपत होत्या. शवशहरीपासून दूरपयंत पाटानां कण्हेरीचे 
ताटवचे्या ताटव ेलावले होते. ते आता िुलून दरवळत होते. दारापढुांच शहरवा चािा िुलला होता. त्याचा 
सुगांध वातावरणात, एकरूप झाला होता. घरापुढां थोडां अांगण होतां. त्या अांगणालाच आबाचा उांसाचा िड 
येऊन शभडला होता. 
 

आबाचा हेतू अगदी सिल झाला होता. सूयव मावळण्यापूवीच वैजयांता त्या मळयात आली होती, 
तेव्हापासून ती हषवभशरत झाली होती. आबाच्या सामथ्याचां शन दौलतीचां ती क्षणोक्षणी कौतुक करीत होती. 
 

आबानां त्या घरात दुसरीही तयारी केली होती. सवव तमासशगराांचा सैंपाक शतथांच होणार होता. 
चहा, दूध, पाणी, शवडीकाडी, पानसुपारी, दारू कोणतीच वस्तू नाही असां म्हणायची पाळी येऊ नये, म्हणनू 
त्यानां खबरदारी घेतली होती. सवव व्यवस्था नीट पहाण्यासाठी केरू धमाल या म्हाताऱ्याची खास नेमणूक 
केली होती. वैजयांतासाठी खास एक गाडी आणली होती आशण दारात एक कोरीव माचा टाकला होता. 
 

वैजयांता मळयात आल्याची बातमी समजताच आबाच्या िळीची मोठमोठी माणसां देवळात जाण्याचां 
शनशमत्त करून मळयात येऊन जात होती. 
 

कडूसां पडत होतां. दारात माच्यावर वैजयांता बसली होती. वातावरण कसां िाांत िाांत होतां. मांद वारे 
अनेक िुलाांचा सुगांध घेऊन शतच्यावर उधळून जात होते. त्या मादक सुांगांधानां ती धुांद झाली होती. 
 

त्याच वळेी घरात परसू, गांगू, पुनाजी, हरी ही मांडळी गाद्याांवर लोळत होती शन तो थाट पाहून 
दचकत होती. त्या सवांना आबाची भीतीच वाटू लागली होती. कारण ‘पैसा कुरीनां पेरीन, पण वैजयांताला 
खुांदलापूरला नेईन’ ही आबाची घोर प्रशतज्ञा त्याांच्या आठवणीत होती. 
 

हळूहळू अांधार पडला आशण खुांदलापूर त्यात बुडालां . शहरव्या रांगाची गदव झाडी अांधारात एकरूप 
झाली. वातावरणात भेसूरता आली शन ते ओसाड भासू लागले. 
 

थोड्या वळेानां चांद्र झाडाला लागावा तसा त्या झाडीतून हळूच वर आला आशण वातावरण पुन्हा 
हसलां . नाटकाचा पडदा पडून देखावा बदलावा तसां घडलां . 
 

त्या मधल्या काळोखात दत्त ूसवाखांडे आशण चांदूलाल हे दोघे पूवेकडून त्या उसात शिरले आशण 
कोल्ह्ाप्रमाणे अांगणाला शभडले, याचा कुणालाच पत्ता नव्हता. ते दोघे उसाच्या सावलीत कुां पणाआड बसून 
समोर पहात होते शन ऐकत होते. चांद्रप्रकािात अांगणातील सवव काही त्याांना स्पष्ट शदसत होतां. मात्र ते दोघां 
कुणालाच शदसत नव्हते. 
 

अांगणात माच्यावर वैजयांता बसली होती. ती िुभ्र पातळ नेसली होती. शतला पाहून चांदूलाल भान 
हरपून शवचार करीत होता. उद्या येऊन काय करायचां, कसां करायचां हे शवसरून तो वडे्यासारखा शतला 
पोटभर पहात होता. ती त्याला आज शकत्येक शदवसाांनी शदसत होती. 
 



उद्या चांदूनां कोणत्या वाटेनां यावां, कुठां दडावां, सांधी साधून वैजयांतावर किी झडप घालावी व 
आपलां  कायव उरकून पुन्हा कसां परत शिरावां हे सवव समजावनू देण्यासाठीच दत्तनूां त्याला शतथां आणला 
होता; आशण आता तो त्याचाच शवचार करीत होता. पण चांदूलालचां लक्षच उडालां  होतां. 
 

ते दोघे त्या उसातून वैजयांताकडे पहात होते. त्याांचे चार डोळे शनखाऱ्याप्रमाणे वैजयांतावर रोखले 
होते. 
 

थोड्या वळेानां परसू बाहेर आला. नांतर वैजयांता व परसू दोघां बोलत बसली. जुना तमािा व 
तमासगीर या शवषयावर परसू बोलत होता आशण वैजयांता ऐकत होती. 
 

एके काळी या महाराष्ट्रात तमािा शन जनता याांचे सांबांध शनराळे होते. कोणत्याही गावात जाऊन 
तमासगीर पाटलाकडे हजेरी लावीत असत शन तो पाटील लगेच त्याांना शिधा म्हणून धान्य देत असे. मग 
गावात तमािा आल्याची दवांडी देऊनच लोकाांना जमवीत असे. 
 

सारा गाव तमािा पाहून सांतुष्ट होई आशण तमासशगराांना इनाम देई. काही गावां तर आपल्या गावच्या 
तमासशगराला बैता पोसावा तसा पोिीत असत. म्हणजे जनता तमासशगराांना शजवांत ठेवी आशण तमासगीर 
तमािाला शजवांत ठेवीत. 
 

परांतु अलीकडे तमािाला कां त्राटदाराांनी कनातीत कोंडला असून तो चवचाल पे्रक्षकाांसाठीच केला 
जात असे. कां त्राटदार साांगेल तसा तमािा करूनच तमािा मरू लागला आहे. हा कलाप्रकार मदैानी आहे. 
तो मदैानातच वाढतो. म्हणून आपण थेटरां सोडली ते ठीक केलां . 
 

ती दोघां बोलत आहेत, इतक्यात आबा पाटील आपली बडीबडी मांडळी घेऊन मळयात आला. 
एकाएकी अांगण भरलां . ती आलेली माणसां आबाच्या िळीची इरसाल माणसां होती. तिीच ती गबर शन 
िौकीनही होती. 
 

सवव मांडळी िाांतपणे बसली. वैजयांता माच्यावर बसली होती. शतच्या िजेारी आबा पाटील बसला. 
त्यानां प्रथम सोय किी काय याची चौकिी केली, तेव्हा सवव काही ठीक आहे, असा कृतज्ञतेचा भाव शतच्या 
चेहऱ्यावर उमटला शन पदराची चाळवाचाळव करून ती नीट बसली. 
 

चांद्राच्या प्रकािात उजळलेली ती वैजयांता पाहून आलेली माणसां गुांग झाली, डोळे भरून 
शतच्याकडे िक्त पहात राशहली. बोलण्याचां कुणालाच सुचत नव्हतां. 
 

सदोपांत कुलकण्यानां काळजीच्या स्वरात प्रश्न केला, “प्रकृती वगैरे सवव ठीक आहे ना?” त्यावर 
वैजयांतानां िक्त गोड हास्य करीत होकाराथी मान डोलवली, तिा सवव माना एकदम डोलू लागल्या. 
 

ही मांडळी मोठी शबलां दर आहे; हे वैजयांताच्या लक्षात यायला उिीर लागला नाही. ती सवांकडे 
गोड हसून त्याांच्यावर जादू करू लागली. तिी ती मांडळी बावचळून गेली. 
 



सदोपांत हा गावचा कुलकणी होता. त्याचां वय शनम्मां झालां  होतां. पण त्याचा आत्मा चवचाल होता व 
तो बोलण्यात भलताच बेरकी होता. 
 

नामा तेली हा अांगालपडानां गावात मोठा म्हणून मान्यता पावला होता. त्याची मोठी जमीन होती. हा 
भारी तमािािौकीन होता, पण अबोल होता. 
 

सावळा धनगर हा सव्वा खांडी मेंढराांचा धनी होता. हाणामारीत तो भलताच हुिार होता. म्हणूनच 
आबा पाटलानां त्याला जवळ केला होता. 
 

नाथा पाटील हा काळीचा पाटील होता. हा आबाचा उजवा हात होता. 
 

सुभाना गुरव हा देवाचा मानाचा गुरव होता, तर वीरमल गुजर हा श्रीमांत असून गाण्याचा नादी 
होता. अिी ती माणसां वैजयांताला पाहून चशकत झाली होती. पण सदोपांत मात्र चढाई करीत होता. तो 
उशिराने पुन्हा म्हणाला, 
 

“तुमच्या प्रकृतीची चौकिी एवढ्यासाठी, की या दोन शदवसात आम्ही तुम्हाांवर मोठा भार घालणार 
आहोत -” असां म्हणून त्यानां सवांच्या तोंडाकडे पाशहलां , तेव्हा ते सवव चशकत होऊन सदोपांताांकडे पहात 
होते. मात्र आबा पाटील अस्वस्थ झाला होता. कुलकण्याच्या बोलण्यातील पेच त्याच्या लक्षात आला होता, 
त्यामुळां त्याच्या भवुया चढउतार करीत होत्या. 
 

इतक्यात सुभाना गुरव बोलता झाला, “म्हांजी असां - ते ओझां तुमच्यावर पडणार हाय - ते तुम्ही 
झेपलां  पायजी -” 
 

गुरवाच्या बोलानां पाटील पुन्हा चमकला. तोच सदोपांत खाकरून म्हणाला, “म्हणजे वैजयांता, असां 
की दोन शदवस आम्ही तुम्हाला शवश्राांतीच घेऊ देणार नाही -” 
 

“- म्हांजी तुमच्यावर दाांडगा भार पडणार!” नामा तेल्यानां सदोपांताांचां वाक्य पूणव होऊ शदलां  नाही. 
तो मध्येच िुसिुसला. 
 

“आरां सारांच उलटां का बोलताय?” आबा पाटील लकशचत शबथरून म्हणाला, तेव्हा सदोपांत 
म्हणाला, 
 

“म्हणजे वैजयांता, आम्ही असां म्हणतो, की तुला एका मोठ्या तमासशगरािी बारी द्यावी लागणार 
आहे!” सदोपांतानां उिीर उलटां चाललेलां  बोलणां अखेर पायावर उभां केलां  शन डोकीची टोपी काढून 
पाटलापुढे उपडी ठेवनू शदली. पाटलाला हायसां वाटलां . 
 

शकतीतरी वळे दाढेला तांबाखू शन चुना धरून बसलेल्या सावळा धनगरानां सदोपांताांच्या चकचकीत 
डोकीवरून पलीकडे एक जोरदार शपचकारी मारली. बांदुकीची गोळी चुकवावी तसां मट्कन डोकी खाली 



घालून सदोपांतानां चमकून िेंडीवरून हात शिरवला. डोकां  ओलां  झालां  नाही याची खात्री करून घेऊन त्यानां 
धनगराकडे शनखाऱ्यासारखा कटाक्ष टाकला. 
 

इतक्यात वीरमल गुजर म्हणाला, “सवाखांडे वात्रट आहेत. त्याांनी तुमच्यािी बारी देण्यासाठी एक 
मोठा तमासगीर नक्की केला आहे. तो आताच येईल.” 
 

“मोठा म्हांजी दाांडगा -” नाथा पाटील बोलला आशण सावळा धनगर गुडघ्यावर ढोलकीचा ठेका 
नाचवीत म्हणाला, 
 

“आमच्या पाांढरीचां नाव झालां  पायजी!” 
 

“काां होणार नाही?” कुलकणी सदोपांत गुरकला. “काळजी करू नका. वैजयांताचां हे रूप, हे डोळे, 
ही काांती, ही गांभीर मूती हे सवव पाहून मी पैज मारून साांगतो - आमचा तमािा श्रेष्ठ ठरणार! गाजणार -” 
 

परसू, गांगू, पुनाजी ऐकत होते. वैजयांता िाांत बसली होती. ती एका वळेी खुद्धकन हसत होती, 
तिा मांडळीत उकळया िुटत होत्या. गांगू बोलण्यासाठी चुळबूळ करीत होता; परांतु त्याला सांधीच सापडत 
नव्हती. 
 

केरू धमाल चहाची तयारी करीत होता. चहाचां पातेलां  चुलीवर ठेवनू तो ऐकत होता. 
 

आशण त्याच वळेी उसात दत्त ू आशण चांदूलाल दोघे एकूण एक िब्द शटपून घेत होते, याची 
कुणालाच कल्पना नव्हती. 
 

शकतीतरी वळे त्या गप्पा चालल्या होत्या. सदोपांताला मात्र गप्प बसवत नव्हतां. तो पुन्हा पुन्हा 
काहीतरी बोलत होता. एवढा िहाणा माणूस - असा एकाएकी बावचळला किानां याचा पाटील शवचार 
करीत होता. 
 

उिीर वैजयांताकडे पाहून शतला सांपूणव न्याहाळून पुन्हा सदोपांत म्हणाला, “ऐका मांडळी - ही 
चांद्रकळा तनुधाशरणी आशण वलेीसारखी लवचीक वैजयांता उद्या नक्कीच वावटळ होऊन आमची पागोटी 
अस्मानात आशण त्या सवाखांड्याचा लौशकक स्वगात पोचवणार आहे. यात चूक झाली तर मी आपली ही 
जीभ कलम करून देईन -” असां म्हणून त्यानां आपल्या शजभेचा िेंडा बाहेर काढून दाखवला. तसा गांगू 
चटकन पुढां सरकला. सदोपांतापढुां तोंड नेऊन तो म्हणाला, 
 

“बघ ूतुमची जीभ? एकच हाय का दोन हायत्या सापावाणी?” 
 

यावळेी मात्र वैजयांता मोकळां  हसली. बहरलेल्या लतेप्रमाणे शतचां िरीर लहदकळलां . ती हसतच 
म्हणाली, “कोण तमासगीर येणार आहे?” 
 



“ते आम्ही काय साांगणार?” आबा पाटील म्हणाला. “बाकी आमचां नाव बुडू देऊ नका. आमास्नी 
यि शमळवनू दे!” 
 

पाटील गांभीर झाला, तसा नामा तेली म्हणाला, “नक्कीच देणार! मी उिीर बघतोय. माझी खात्री 
झाली, की ही बया तुम्हास्नी जे पायजे ते देणार. काळजी करू नका!” 
 

या बोलानां सवांना धक्का बसला. पुन्हा तेल्यानां गुांतागुांत केली शन पाटील शबथरला. पण इतर 
मांडळींना हुरूप आला. इतकां  बोलूनही ही बाई काहीच बोलत नाही, त्या अथी ही तिीच आहे, असां वाटून 
त्याांची डोकी तरकटली. 
 

इतक्यात िौजदार आला. दोन पोलीस त्याच्याबरोबर होते. तो येऊन माच्यावर बसला. “का येणां 
केलां?” असां शवचारताांच िौजदारानां वैजयांताकडे शनरखून पाहून म्हटलां , 
 

“एकूण या जते्रत रणखुांदळच होणार असा रांग शदसू लागला आहे! इथां बांदोबस्त करणां कठीण 
आहे. सववत्र हत्यारां चमकू लागली आहेत. धमालाांनी भालेच भाले सज्ज केले आहेत, तर सवाखांड्याांनी 
कुऱ्हाडीचां पीकच काढलां  आहे. तुमच्या आळीला पन्नास भाला शन सवाखांड्याच्या िळीला िांभर कुऱ्हाड 
तयार आहे -” 
 

िौजदाराचा तो आवाज वैजयांताला ओळखीचा वाटला. पण चेहरा आठवनेा म्हणून ती शवचारमग्न 
झाली. इतक्यात आबा पाटील म्हणाला, 
 

“मग तुमचां म्हणणां काय हाय रावसाब?” 
 

“आमचां म्हणणां एवढांच, की तुम्ही दोघाांनी उद्या एकमेकाांची कातडी काढू नयेत!” िौजदार 
उत्तरला. 
 

“ते खरां हाय!” पाटील म्हणाला. “पर आम्ही एकमेकाांची कातडी काढू म्हणून तुम्ही आम्हा 
दोघाांची कातडी काढू नका म्हांजी झालां !” 
 

आबाचां हे बोलणां ऐकून सवव मांडळी हसली. 
 

“आत्ताच माझ्याकडे एक हुकूम आला आहे, की धमाल आशण सवाखांडे याांनी आपापल्या पालख्या 
देवळात नेऊ नयेत. त्या दोन्ही पालख्या पशहल्या पायरीपासून परत शिरल्याच पाशहजेत.” असां िौजदारानां 
साांशगतलां  तेव्हा आबा ओरडला, 
 

“कबूल-कबूल! पर ह्ो कायदा सवाखांड्याांनीबी पाळला पायजी! जर त्येंची पालखी देवळात 
गेली, तर दारात रक्ताचां लिपणांच व्हनार-हो!” 
 



सवव मांडळी गांभीर झाली. ‘रक्ताचां लिपणां’ या िब्दाांनी वातावरण तांग झालां . िौजदारानां प्रश्न 
केला, “पालखी शनघण्यापूवी दुसरा कायवक्रम काय?” 
 

“आदी तमासशगराांची शमरवणूक शनघणार-” आबा पाटील म्हणाला, “नांतर देवाची पालखी.” 
 

“मी त्या शमरवणुकीला येणार नाही!” वैजयांता म्हणाली, तेव्हा सवांना धक्का बसला. साऱ्याांनी 
एकदम एकच प्रश्न शवचारला, 
 

“का? काय झालां ?” 
 

“नाही!” वैजयांता पुन्हा म्हणाली, “मी नाही येणार-” 
 
“अग पर आमच्या गावचा त्यो शरवाज हाय!” पाटील समजावणीच्या सुरात म्हणाला. “देवाच्या 

पालखी आदी तमासशगराांची शमरवणूक शनघालीच पाशहजे-” 
 

“ते काहीही असो! मी येणार नाही!” वैजयांता शनक्षून म्हणाली. “पण परसूमामा, गांगूमामा - ही 
सारी मांडळी येतील. िक्त मी एकटीच येणार नाही!” 
 

“ठीक, ठीक. नका येऊ!” सवांनी अनुमती शदली. सदोपांत म्हणाला, 
 

“काहीतरी खाजगी अडचण असेल. नका येऊ!” 
 

“पर परवा मात्र ही अडचण आडवी येऊ देऊ नका!” वीरमल गुजरानां कळकळीनां साांशगतलां  शन 
सवव मांडळी जायला शनघाली. 
 

िौजदारासह सवव जण शनघनू गेले, तेव्हा उसात बसलेल्या चांदूलालनां दीघव शनःश्वास टाकून ऊर 
शरकामां केलां . 
 

“चलू या!” चांदूलाल म्हणाला. 
 

“जाऊ की - थाांब!” दत्त ूउद्धगारला. 
 

“िौजदार येऊन गेलाय. पाहील कुणीतरी!” चांदूलालनां काळजी व्यक्त केली. 
 

“थोडा वळे ऐकू या-” दत्तनूां चांदूलालला गप्प केला शन ते दोघे पाहू लागले. 
 

आलेल्या लोकाांना वाटेला लावनू आबा पाटील परत आला. तो आज वैजयांताबरोबर जेवणार 
होता. तो माच्यावर बसताना केरूनां एक बाटली आणली. ती घेऊन एक पेला भरून आबानां वैजयांतापुढां 
धरला. “हां - घे एवढां!” तो गुरकला. 



 
“नाही, मी कधीच घेत नाही!” वैजयांतानां तोंड शिरवीत म्हटलां . 

 
“बरां, नकां  घेऊ!” असां म्हणून आबा पाटलानां तो प्याला एका दमात घिात ओतून घेतला. क्षणात 

त्याच्या पोटात प्रलय झाला शन लगेच डोळे धुांद झाले. पुन्हा त्यानां दुसरा प्याला भरून गडप केला. 
 

“तू दारू घेत न्हायीस हे बरां न्हाय!” असां म्हणून तो सरळ झाला, तोच केरूनां ताटां माांडल्याची वदी 
शदली. 
 

जेवणां झाली. पुन्हा आबा आशण वैजयांता बाहेर येऊन माचावर बसली, तेव्हा चाांदण्याचा नुसता 
वषाव होत होता. रुपेरी प्रकािात ती सवव शहरवीगार झाडी न्हाऊन शनघाली होती. समोरच्या नारळीच्या 
झाडावर िुभ्र प्रकािाचे थर जमून त्याची मोठमोठी पानां तरवारीप्रमाणे लखलखत होती. 
 

“तो मळा कोणाचा?” वैजयांतानां प्रश्न केला. 
 

“त्यो दत्त ूसवाखांड्याचा-” 
 

“कसा आहे तो दत्त?ू” 
 

“डाांबरट हाय लेकाचा-” आबा गुांगीतच म्हणाला. “परवाच त्यो तुरुां गातनां आला!” 
 

“तुरुां गातून?” वैजयांता चमकली. तुरुां गाचां नाव शनघताच शतला चांदूलालची आठवण झाली. क्षणात 
ती भयचशकत होऊन शतनां हळूच त्या उसात पाशहलां . चांदूलाल िरारी झाला आहे - तो उसात येऊन 
बसल्याचा शतला भास झाला. शतची ती अस्वस्थ मनःस्स्थती लक्षात येताच आबा पाटील हसला. 
 

“का? भ्यालीस का?” 
 

“मला भीतीच वाटते! तो चांदूलाल िरारी झाल्याचां ऐकून मला धडकीच भरली आहे!” 
 

“अग पर तुला भ्यायचां कारन काय?” 
 

“तो माझ्या पाठीवर सापासारखा पडला आहे. तो मला कुठांतरी गाठण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार. 
म्हणून मी त्याला भीत असते. माझ्या मनानां त्याची दहितच घेतली आहे!” वैजयांता हळू आवाजात 
म्हणाली. शतच्या स्वरात कां प भरला होता, ओठ थरथरत होते आशण नजर भईुसपाट झाली होती. एकाएकी 
अांगावर काटा शिरशिरल्यासारखां करीत शतनां वर पाशहलां . 
 

शतची भेदरलेली मूती व आवाजातील कां प लक्षात येऊन आबानां शतच्याकडे पाशहलां  तेव्हा ती पुन्हा 
मान खाली घालून शवचारांमग्न झाली होती. जण ूआपलां  भशवतव्यच ती पहात होती. त्या वळेी चांद्राचा प्रकाि 
शतच्यावर पडून ती िूलल्याप्रमाणे शदसत होती. सुांदर स्त्री सुखात तिी दुःखातही सुांदरच शदसते. वैजयांता 



त्या स्स्थतीत अशधकच मोहक शदसत होती. शतची ती मांद हालचाल, नाजूक, तरुण शन उन्मादक काया, 
मानेवरचा शविाल आांबाडा, स्वप्नाळू पाणीदार डोळे पाहून आबाच्या मनाचा तोल गेला. धुांद मन अशधकच 
बेहोष झालां . त्यानां हळूच शतचा हात हाती घेतला. काहीतरी बोलायचां म्हणून तो घोगऱ्या आवाजात 
म्हणाला, 
 

“उगीच घाबरू नकां . मी आबा धमाल हाय. गोळी घालीन त्येला!” 
 

शतचा हात त्याच्या हातात होता. तो सोडवनू घ्यायचा ती प्रयत्न करीत नव्हती. शतला त्याचां भानच 
नव्हतां. त्यामुळां  आबाच्या हृदयात प्रचांड कोलाहल झाला. त्या मादक स्पिानां त्याचां भान हरपलां . त्यानां 
शतला जवळ ओढण्याचा प्रयत्न केला, तोच समोरून कुणीतरी आलां . तसा आबा पुन्हा भानावर येऊन 
ओरडला, “कोण हाय?” 
 

“मी पाांडू रामोिी-” 
 

“काय रां? काय भानगड?” आबानां शवचारलां . 
 

“चावडीवर बोलावणां हाय तुमास्नी!” रामोिी म्हणाला आशण पागोटां काखेत दाबून आबा उठला, 
तोच रामोिी पुन्हा म्हणाला, “िवेटी उमाचा तमािा आला-” 
 

‘उमाचा तमािा आला’ या िब्दाांनी वैजयांता एकदम भानावर आली. ती हषवभशरत होऊन म्हणाली, 
 

“काय? उमा आला?” 
 

“हो, आला. का?” रामोिी उत्तरला. 
 

‘उमा आला - उमा आला-’ असां लहान मुलाप्रमाणे ओरडत वैजयांता घरात गेली आशण परसू, गांगू, 
पुनाजी याांना म्हणाली, “मामा, उमा आला. उद्या उमा बारी देणार, उमा-” परत ती अांगणात आली, तेव्हा 
सववच जण दारात आले. शतचां स्वरूप शद्वगुशणत झालां  होतां. साऱ्या जगतातला आनांद शतच्या चेहऱ्यावर 
ओसांडत होता. ती आबा पाटलाकडे हषवभशरत दृष्टीनां पहात म्हणाली, 
 

“पाटील, मी उद्याचा तमािा रांगवीन. कधी केला नव्हता असा मी उद्या तमािा करीन...” 
 

आबा पाटील शतचा तो आनांद पाहून िक्त हसला आशण ढेंगा टाकीत चावडीकडे शनघाला. 
 

दत्तनूां दीघव शनःश्वास टाकला. तो मनात म्हणाला, ‘कधी केला नाही असा तू तमािा करण्यापूवीच 
तुझ्या जन्माचा कधी झाला असा तमािा होणार आहे, याची तुला काय कल्पना? तू खुिीत गाजरां खात 
थोडी कळ काढ!’ 
 

नांतर तो चांदूलालच्या दांडाला धरून हळूहळू आबा पाटलाच्या उसाबाहेर गेला. 



 
 

१४ 
 
दत्त ू सखाखांडे चांदूलालला घेऊन आपल्या मळयात आला तेव्हा कुम्या एकटाच माांडवात बसला होता. 
त्याला दत्त ू म्हणाला, “कुम्या, तमासवाली मांडळी आली आहे. त्याांना चहाला घेऊन ये. जा - माझां नाव 
साांग!” 
 

कुम्या चटकन उठून शनघाला. त्यालाही चांद्राला पुन्हा पाहायची इच्छा होती. तो लकशचत दूर गेला 
तेव्हा दत्तनूां त्याला थाांबवलां  - “ए, कुम्या थाांब!” 
 

चांदूलालला शतथचां सोडून दत्त ूझपाझप पावलां  टाकीत कुम्याकडे गेला आशण दबक्या आवाजात 
म्हणाला, “कुम्या, तू तमासवाल्याांना पाशहलां स?” 
 

“हो - मगािीच!” 
 

“ती बाई किी आहे?” 
 

“मायांदाळी देखणी हाय ती!” 
 

“मग शतला घेऊन ये. अगदी आलांच पाशहजे म्हणावां! आशण हे पाहा येताना चार बाटल्याही घेऊन 
ये. त्या शगरजा लोहाराला माझां नाव साांग. जा, पळ लौकर!” 
 

कुम्याला घालवनू दत्त ूपरत माांडवात आला, तेव्हा चांदूलाल दुमुवखलेला चेहरा करून बसला होता. 
‘आपण िरारी आहोत - कोणीतरी पाहील आशण आपण पुन्हा तुरुां गात जाऊ’ ही भीती तर त्याच्या हृदयात 
ठाण माांडून बसली होतीच, पण पुढां काय होणार याचा स्पष्ट अांदाज नसल्यामुळां  त्याच्या मनाची सारखी 
घालमेल होत होती. 
 

“आता उगीच शवचार करू नका!” दत्त ूिाांतपणे म्हणाला. “तुला मागव मोकळा झाला आहे. ज्या 
वाटेनां आपण आलो त्याच वाटेनां तू उद्या जायचां, शन आपलां  कायव उरकायचां. तू निीबवान आहेस. ती जण ू
उद्या तुझी वाटच पहात बसणार आहे...” 
 

“मग मी नक्की काय करू?” चांदूलाल मध्येच म्हणाला. “काय करावां काही सुचत नाही.” असां 
म्हणून त्यानां हाताची बोटां मोडली. 
 

“तुझ्या मनाला वाटेल ते कर!” दत्त ूम्हणाला. “ती एकटी असणार. आशण शतथां असलाच तर तो 
केरू धमाल असेल. तो तुझ्या आडवा येणार नाही. गपकन घरात शिरून दार बांद करून घे. मग काय 
होईल - साांग?ू तो केरू गावात पळत सुटेल. नांतर तू सावकािानां बाहेर पडून इथां ये. बस!” 
 



“ती मला उद्या एकटीच सापडणार!” चांदूलाल स्वतःिीच बोलू लागला. “आता मी शवचारच 
करीत नाही. जे करायचां ते उद्याच करीन!” त्याचा आत्मा प्रक्षुब्ध झाला आशण नजर लाांडग्याप्रमाणे 
शवलक्षण उग्र झाली. तो असांबद्ध बडबडू लागला. “-धांदा बसला... बायको नवरा करणार... मी परत 
तुरुां गात जाणार...” 
 

“चांदूलाल!” दत्त ू खेकसला, “हे काय? धीर धर. बाकी एवढां खरां, की तुला वडे लावण्याचां 
सामथ्यव त्या बाईत शनशित आहे. नुसती तरवार आहे ती. पण तू िुकट गारद झालास. तुझ्या पदरी काहीच 
पडलां  नाही. आता मात्र पुन्हा वळे आली आहे. ती दवडू नको. आशण खरां साांग?ू मी तुला आपला शमत्र 
मानला आहे - तुझ्यािी शमत्रद्रोह करायचा नाही, नाही तर हे कायव मी स्वतःच केलां  असतां. अिा बाईला 
माांजरानां उांदीर खेळवावा तिी खेळवली पाशहजे!” त्यावर चांदूलाल दाढी चोळीत गांभीरपणे म्हणाला, 
 

“दत्ताजी, तू बेशिकीर ऐस, मी उद्या नक्कीच आियवजनक असां करीन. सवव जत्रा थक्क होईल. 
धमालाांची गाळण उडेल. तू पाहात राहा -” 
 

नांतर शकतीतरी वळे कोणीच बोललां  नाही. थोडा शवचार करून दत्त ूम्हणाला, “आता ते तमासगीर 
इथां येणार आहेत. त्याांना तू ओळख देऊ नको. उमा, चांद्रा आताच येतील. त्याांच्यावर शवश्वास ठेवणां बरां 
नाही, गावात िौजदार आला आहे, तो तू पाशहलासच! तू माांडवातच पडून रहा. नाहीतर उद्याचां कायव 
धोक्यात येईल...” असां साांगनू दत्त ूउठला शन घरात गेला. 
 

चांदूलाल एकटाच माांडवात पडला होता. तो उताणा पडून आकािात पहात होता. त्याच्यापढुां एक 
िुभ्र ढग लपजला जात होता. त्याची नजर त्या ढगािी खेळत होती. ह्ावळेी त्याचां हृदयही ढगाप्रमाणां 
लपजलां  जात होतां. तो मनात म्हणत होता, ‘हा दत्त ूशबलां दर आहे आशण मी कमनशिबी आहे. आता ती चांद्रा, 
बळी ही ओळखीची माणसां इथां येणार, पण मी त्याांच्यासांग बोलू िकणार नाही. मी त्या तुरुां गाबाहेर असलो, 
तरी या दत्तचू्या मोठ्या तुरुां गात आहे. त्या तुरुां गापेक्षा हा तुरुां ग भयाण आहे. 
 

‘आपण म्हणजे एक मढां आहो शन दत्त ूएक भीतीचा दगड रचून ते गाडीत आहे. लौकरच आपण 
दृष्टीआड होऊ - आपण िार काळ जगू िकणार नाही. िक्त एकदा ती वैजयांता भेटावी शन आपण 
शतच्यावर सूड घ्यावा. मग या भयांकर दहितीच्या रुळाखालून, भीतीच्या दाढेतून मुक्त व्हावां!’ 
 

असा शवचार करीत चांदूलाल पडला होता. इतक्यात कुम्या दारूच्या बाटल्या घेऊन आला. 
तमासगीर येत आहेत अिी त्यानां बातमी शदली आशण उमा येत नाही हेही साांशगतलां , तेव्हा दत्तलूा आनांद 
झाला. तो माांडवात आला आशण चांदूलालला म्हणाला, 
 

“हे पाहा, ती चांद्रा येत आहे. सावध ऐस! मी तुला इथांच दारू आणनू देईन. तू बोलू नको!” 
 

“म्हणजे आता तू सवांना दारू पाजणार?” चांदूलालनां घाबरून शवचारलां . 
 



“चांद्रासह सवांना भईुसपाट करतो पाहा!” असां म्हणून दत्त ू पुन्हा घरात गेला आशण चांदूलाल 
तळमळू लागला. तो अस्वस्थ होऊन बसला आशण आता काय काय प्रसांग पाहायला शमळणार याचा शवचार 
करू लागला.- 
 

इतक्यात ती तमािवेाली मांडळी आली. त्याांच्या आकृत्या पाहून चांदूलालचा आत्मा पेटला. चांद्राला 
दुरून पाहून त्याचां काळीज उगीचच िाटल्यासारखां झालां . तो आिाळभतू नजरेनां पाहू लागला. शतच्या 
चालण्यातली चपलता, पदर घेण्याची शवलोभनीय तऱ्हा त्याचां लक्ष खेचून घेत होती. पण शतच्या 
डोळयातली गशहरी चांचलता त्याला शदसत नव्हती. चांद्राच्या देहातला कणन्कण त्याच्या पशरचयाचा होता. 
त्यामुळां त्याला शतची जबर ओढ लागली. 
 

ही सवव माणसां एके काळी त्याच्या शथएटरमध्ये नोकराप्रमाणे वागत होती आशण तो लवगेत बसून 
त्याांचा तमािा पहात होता. आज मात्र स्वतःच्या दुदैवाला दोष देत चोराप्रमाणे स्वस्थ पडून राहण्याचां 
त्याच्या नशिबी आलां  होतां. 
 

इतक्यात दत्तनूां त्याला एक ग्लासभर दारू आणनू शदली आशण तो म्हणाला, “ही चांद्राही काही 
कमी नाही. नुसती धवळी नागीण आहे-” असां म्हणून मुळीच न थाांबता लगबगीनां तो परत गेला. चांदूनां दारू 
शपऊन अांग टाकलां . पुढील सवव प्रसांग त्याला असह् झाला. 
 
 

बाहेर अांधार दाटला होता. चांद्रा गेल्यापासून उमा एकटाच गणू सवाखांड्याच्या माडीवर बसला 
होता. तो मनात चरिडत होता. चांद्राच्या त्या पशरवतवनाची त्याला चीड आली होती. आल्या आल्या ती दत्त ू
सवाखांड्याचा चहा प्यायला गेल्यानां शतच्या उथळपणाचा तो शवचार करीत होता. 
 

ही दुष्ट बाई दुसऱ्याचा तर नाहीच, पण स्वतःचाही शवचार करीत नाही. शहचां पुढां काय होणार! ही 
शकती शदवस अिी स्वैर वागणार! कोण हा दत्त ू - त्याची शहची ओळखसुद्धा नाही, िक्त त्याचा शनरोप 
आल्याबरोबर अपरात्री ही चहाला गेली. याचा अथव काय? 
 

चांद्रा त्या िडाची स्वाशमनी होती. सवव तमासगीर शतच्या जरबेत होते, ती कुणाचांच ऐकत नव्हती. 
प्रशतष्ठेनां वागण्याची शतला आच नव्हती. मात्र तमािा उभा राशहला, की ती उमाच्या िजेारी शहरकणीसारखी 
िोभत होती आशण सांपला, की माझी मी मुखत्यार म्हणून वतवन करीत होती. ती कुठांही जात होती, 
कोणािीही सलगी करीत होती, याचाच उमाला राग आला होता. पण त्याची ती पवा करीत नव्हती. एवढांच 
नव्हे, तर शतच्या त्या स्वैरपणाला शवरोध करताच ती िणकाऱ्याांना म्हणत होती, ‘मला कुणी काबूांत 
ठेवण्याची धडपड करू नये. मी आग आहे!’ 
 

उमा आज एकटाच बसला होता. त्याची प्रकृती लकशचत ठीक नव्हती. म्हणून तो दत्तकूडे गेला 
नाही. पण चांद्रा जाताच कुणीतरी त्याला वैजयांता आल्याची बातमी साांशगतली होती. त्यामुळे तो अस्वस्थ 
झाला होता. नकळत त्याचां मन चांद्रा आशण वैजयांता याांची तुलना करू लागलां . 
 



अधी रात्र उलटली आशण चांद्रा आली. आली कसली, शतला लोकाांनी आणली होती. शतला वस्त्राची 
िुद्ध नव्हती. केस शवस्कटले होते. चेहरा ओढला होता, शन ती धडपडत होती. मात्र ती सारखी रडत होती. 
 

गुलाब, मातंडा, बळी वगैरे तमासगीर रोगी कोंबड्याप्रमाणे शतरपडतच वर आले आशण शजथां शतथां 
गप्प बसून राशहले. धरणीवर अांग टाकण्याचांही त्याांना भान नव्हतां. 
 

दत्तनूां चांद्राला किीबिी आणून सोडली आशण तोही झुकाांड्या घेत शनघून गेला. तो सवव प्रकार 
पाहून उमाला तर शकळस आली. पण तो िाांत बसून राशहला. जागचा हलला नाही. 
 

चांद्रा रडत होती, त्यावरून शनशित आज काही तरी शतच्या मनाशवरूद्ध प्रकार घडला असावा, असा 
त्यानां कयास केला. 
 

इतक्यात ती अांथरुणावरून उठून हळूहळू त्याच्याजवळ येऊन बसली, तरीही उमानां िब्द 
उच्चारला नाही, तेव्हा ती पदरात तोंड दडवनू रडू लागली. िब्दाऐवजी हुांदके उसळू लागले. 
 

मग पुन्हा ती उठून आपल्या अांथरुणावर जाऊन पडली शन तसेच हुांदके देत शनजली. 
 

थोड्या वळेानां शतच्या मस्तकातली बशधरता कमी झाली. उरावरचां ओझां दूर झाल्यासारखां वाटलां . 
पण हृदयातली कळ अशधकच तीव्रतर होऊन ती स्वतःिी बडबडू लागली -“अगदी नादान! आयुष्ट्यात 
इतका घातकी, रानटी माणसू भेटला नाही. जे भेटले ते लाचार होते. गालावरचां स्स्मत पहाण्यासाठी ते 
डोळयाची पलकां  पसरीत होते. िब्द झेलण्यासाठी तोंड पसरीत होते. पण हा माणसू माणूसच नव्हे तो! 
हलकट-जांगली पि!ू त्यानां इतकां  गैर... पण आपणच चकू केली. आपण शतथां जाणां टाळलां  असतां, तर तो 
प्रसांग आला नसता... छी : ... 
 

“मेलां  सारांच शवलक्षण! तो दारात-माांडवात पडलेला माणसू कोण होता कोण जाणे! तो का 
चरिडत होता? का ओरडत होता? त्याच्या देहाचा डोंब का झाला होता? तो गडबडा लोळत का होता? 
शन त्यानां आपलां  नाव घेऊन हाक का मारली?” 
 

चांद्राला पुढील शवचार असह् झाले. शतच्या मस्तकात शतडीक उठली. ती रात्र शतनां डोळयात 
काढली. 
 

सकाळी उठल्याबरोबर उमानां चांद्राला शवचारलां , “रात्री रडत का होतीस?” तेव्हा ती कपाळावर 
आठी आणीत म्हणाली, 
 

“त्या मेल्यानां रात्री माझ्यावर दरुडा घातला!” 
 

“हे खोटां आहे!” उमा शचडून म्हणाला. “शतजोरी दरोडेखोराच्या दारात घेऊन जायचां शन मग 
लुटलां  म्हणून बोंब ठोकायची. मला हे पटत नाही!” 
 



त्यावर ती ओिाळली आशण काहीतरी बोलणार, इतक्यात दत्तसूह बरीच सवाखांडे मांडळी माडीवर 
आली. ती सवव बडी माणसां तमासशगराांची शवचारपूस करण्यासाठी आली होती. त्यात दत्तलूा पाहून चांद्राला 
राग आला. त्याला जाब शवचारण्याची शतनां तयारी केली. पण... 
 

पण दुसऱ्याच क्षणी नवल घडलां . दत्तनूां भरजरी पातळाची घडी चांद्राच्या पायावर मुद्दाम ठेवली शन 
तो चोराप्रमाणे दूर झाला. रात्रीचा प्रकार शहनां आता चारचौघाांत माांडला, तर आपली बेअब्र ूहोईल, असां 
वाटून तो स्वतःची नजर चुकव ूलागला. एक म्हातारा सवाखांडे म्हणाला, 
 

“ती वैजयांता आलीया. जत्रा अिाट जमशलया. आज कसूर शठव ू नका बरां-” आशण लगेच दत्त ू
नरमून बोलू लागला - 
 

“चांद्रा, राग धरू नको. अन्याय पोटात घे. चुकीवाकीबद्दल क्षमा कर. एखादी गोष्ट आमच्या हातून 
घडू नये ती घडलीही असेल. पदरात घे, अिी आमची सवाखांड्याांची शवनांती आहे.” 
 

हे त्याचां कावबेाज बोलणां िक्त चांद्रा व उमा याांनाच कळत होतां. बाकीची माणसां मुकाट माना 
डोलावीत होती. 
 

आशण त्याच वळेी दत्तचू्या िब्दाांनी पाण्यानां शनखारा शवझावा तिी चांद्रा थांड पडली. लगेच शतच्या 
मनातली आग नष्ट झाली. काजळी झडताच ज्योत उांच व्हावी तिी ती प्रिुशल्लत शदसू लागली. 
 

आलेली माणसां परत शनघाली, तेव्हा चांद्रानां दत्तलूा शवचारलां , “तो धडपडणारा माणूस कोण?” 
 

“तो एक आमचा पाव्हणा आहे शन त्याला महारोग जडलाय!” दत्त ूचटकन उत्तरला. 
 
“मग तो माझां नाव का घेत होता?” चांद्रानां शवचारलां . 

 
“त्याला चढली होती!” असां म्हणून दत्त ूघाईघाईनां भरभर पावलां  टाकीत शनघून गेला. तेव्हा चांद्रा 

गरवकन उमाकडे वळली आशण उमा म्हणाला, 
 

“रात्री रडत होतीस-दरुडा घातला म्हणून शियाद करीत होतीस शन आता हसतेयांस याचा अथव 
काय?” 
 

“याचा अथव असा -” चांद्रा शवजयी मुद्रा करून म्हणाली, “आता त्यानां क्षमा माशगतली. आशण मी 
काही त्याची गदवन मारू िकणार नाही! तो गरीबाप्रमाणे बोलला तोच माझा शवजय!” असां म्हणून ती जरीचां 
पातळ न्याहाळू लागली, तेव्हा उमा भडकून म्हणाला, 
 

“चांद्रा, तुझ्या या वतवनाची मला शकळस येऊ लागली आहे! तू आज कोणत्या बळावर तमािाचा 
िड मारणार आहेस? तू दारू शपऊन नांगानाच करणारी बाई वैजयांतावर किी मात करणार? आज ती 
वैजयांताच तुझ्यापुढे मदैानात येणार आहे याची तुला कल्पना आहे का?” 



 
“तुम्ही त्याची काळजी करू नका!” चांद्रा लकशचत गवानां म्हणाली. “मी आज शतला झडझडीत 

उघडी करते. एक माणूस ठेवीत नाही शतच्यापढेु! मात्र कृपा करून तुम्ही खांबीर असा, शतच्यापायी धीर 
सोडून माझा कडेलोट करू नका. रांगदेवतेनां शतलाच काही अमर वरदान शदलेलां  नाही!” 
 

तो सबांध शदवस उमा कोणािीच बोलला नाही. पालखी शनघून गेल्यावर तमािा उभा रहाणार आशण 
वैजयांतािी समोरासमोर बारी देण्याची कठीण पाळी आपल्यावर येणार याचाच तो शवचार करीत होता. 
 

गावात तमासशगराांच्या शमरवणुकीची तयारी झाली होती. परगावचे जते्रकरी आशण गावकरी 
रस्त्यावर येऊन एकच हलकल्लोळ उसळला होता. सववच वाद्यां एकाच वळेी वाजून गाव दणदणत होता. 
सवाखांडे आशण धमाल रणभरैी होऊन शमरवणुकीतून चालत होते. 
 

पेरोमकॅ्सच्या बवयाांनी रस्ते भरले होते. आबा पाटील शन दत्त ू सवाखांडे दोघेही बांदुकी खाांद्याला 
लावनू चालत होते. कुऱ्हाडी, भाले याांनी वातावरण उग्र केलां  होतां. 
 

त्या शमरवणुकीत िक्त वैजयांता नव्हती. 
 

आशण त्याच वळेी चांदूलाल दत्तचू्या उसात पडला होता. भाकरी खाऊन तो उताणा पडला होता. 
त्यानां प्रचांड कुऱ्हाड पोटावर घेतली होती. त्याचां लक्ष गावाकडे लागलां  होतां, पण गावात काय चाललां  आहे, 
त्याला मुळीच कळत नव्हतां. त्याच्या मस्तकात बशधरता सारखी वाढत होती. 
 

गावात वाद्याांचा जेव्हा प्रचांड गडगडाट झाला, तेव्हा चांदूलाल धडपडून उठला आशण साक्षात 
मृत्यूप्रमाणे धीरगांभीर पावलां  टाकीत शनघाला. हातात कुऱ्हाड मजबूत धरून तो सरळ उसात शिरून आबा 
पाटलाच्या अांगणाजवळ येऊन थाांबला. त्यानां चौिेर नजर शिरवनू कानोसा घेतला. केरू धमाल दारातील 
माचावर बसला होता. वैजयांता घरात असावी अिी त्याची खात्री झाली. केरूनां प्रशतकार केला तर त्याला 
ठार मारायचां-मग शतचां नाक कापण्याऐवजी, ज्या हेतूनां आपण आपला सववनाि करून घेतला, तो हेतू 
सिल करून घ्यायचा-प्रथम शतचा तो तोरा जमीनदोस्त करायचा असा त्यानां मनािी बेत केला. 
पतांगाप्रमाणे आपण ज्योतीवर झडपा मारल्या, पण शतनां ती ज्योत शवझ ू शदली नाही; उलट आपलीच पांखां 
जळून खाक झाली. आता शतचां नाक कापण्यापेक्षा शतला ठारच केलेली बरी; असा शवचार करून तो तयार 
झाला. 
 

आकाि ढगाळलां  होतां. चाांदण्या भेदरल्याप्रमाणे लुकलुकत होत्या. नारळीची ती दोन झाडे अचल 
उभी होती. वारा पडला होता. चांदूलालच्या देहाला एक झटका बसला शन त्याला एकाएकी गती प्राप्त 
झाली. तो भरवकन घरात शिरला. त्यानां प्रथम दार बांद करून घेतलां  शन मग पल्लेदार शनःश्वास टाकला. 
 

दार करव ऽऽ वाजताच वैजयांतानां वळून पाशहलां  शन ती शवस्मयचशकत झाली. शतनां त्याला ओळखलां  
नाही. त्याची ती दाढी, तो पटका, तो अवतार हे सववच शनराळां होतां. चेहरा लकशचत पशरचयाचा वाटत होता. 
पण शनशित कोण हे आठवत नव्हतां. स्मृतीचां दार बांद होतां. ते उघडत नव्हतां. 
 



“कोण तुम्ही?” शतनां भयचशकत होऊन शवचारलां , तेव्हा एक पाऊल पुढां टाकून चांदूलाल म्हणाला, 
 

“ते सवव साांगण्यासाठीच आलो आहे. आता िक्त ऐकण्याची तयारी कर!” 
 

वैजयांतानां तो आवाज ओळखला. तेव्हा शतला भयांकर धक्का बसला. तो अकस्मात आलेला पाहून 
शतचा चेहरा खरवकन उतरला. क्षणात ती िटिटीत कापरासारखी शदसू लागली. भयांकर वादळात शदवा 
सापडावा तिी शतची अवस्था झाली. गात्रां बशधर होऊ लागली. तेव्हा बशहरी ससाण्याला पाहून शचमणीनां 
उडण्यासाठी मुरावां तिी ती मुरली आशण ती खोली सोडून दुसऱ्या खोलीत पळत गेली; पण ती खोली 
पशहलीपेक्षा िारच अरुां द होती. पाण्याच्या तळािी गुदमरावां तिी ती गुदमरली. आपला मृत्य ूजवळ आला 
याबद्दल शतची खात्री झाली. 
 

इतकां  स्वतः जपून िवेटी शनरथवक ठरलां . अखेर वणवा येऊन शभडलाच. बांद खोलीत धडपड 
पाांगुळली. देहातील कां प अशधक वाढला. 
 

चांदूलाल बुभशुक्षत दृष्टीनां शतच्याकडां पाहत होता. ती ओरडली – 
 

तू काां आला आहेस?” 
 

“तुला ते कळणार नाही. तूच नीच, घमेंडखोर आहेस!” चांदूलाल म्हणाला, “पण नवल हे, की 
तुला हा माझा अवतारही शदसत नाही का?” 
 

“तुझी इच्छा तरी काय?” शतनां सवव िक्ती एकवटून प्रश्न केला. त्यानां हातातील कुऱ्हाड पुढां केली 
आशण म्हटलां , 
 

“मी वाटेल ते करीन-तू पहात राहा!” असां म्हणून तो पुढां सरकला. 
 

वैजयांतानां जीभ शिरवनू ओठाांना ओलावा शदला आशण पाठ लभतीला लावनू ती उभी राशहली. ती 
गभवगशळत झाली आहे, हे लक्षात येताच चांदूलालनां शतच्यावर झडप घातली. माांजरानां उांदीर धरून तो 
लझझटून शनजीव करावा तद्वत शतला चेलमडून त्यानां शपळून सोडली; वैजयांताच्या देहातील सवव िक्ती 
सांपली होती, पायात धीर उरला नव्हता. ती मट्कन खाली बसली. क्षणात भान हरपून बावचळून सववत्र पाहू 
लागली. जण ू ती स्वतःचा प्राण, स्वतःची िक्तीच त्या खोलीत िोधीत होती. शतचे दाशगने तुटून सववत्र 
शवस्कटले होते. केस सुटले होते. 
 

चांदूलाल घोगऱ्या आवाजात म्हणाला, “हां-उठून इकडे ये!” तेव्हा ती किीतरी उठली आशण 
लभतीिी उभी राशहली. शतचा सवव देह घामानां शभजला होता. प्रत्येक स्नाय ूकापत होता, ओठ थरथरत होते 
शन डोळयाांत भीती भरली होती. 
 



चांदूलालनां शतचां सवव िरीर पाहून घेतलां . ते त्याच्या डोळयात बोचलां . मग तो बेबांद झाला. त्याच्या 
कामाांध डोळयातून शठणग्या उसळल्या. त्यावळेी त्याला काहीच शदसत नव्हतां. त्याच्यातली सवव 
सांवदेनिीलता िक्त वैजयांताच्या देहावर कें शद्रत झाली होती. जगणां-मरणां तो शवसरून बसला होता. 
 

“इकडे ये–” तो पुन्हा म्हणाला; परांतु ती जागची हालली नाही. त्यामुळां  तो शचडला. शनवाणीचा 
शवचार करून त्यानां शतला खसकन पुढां ओढली; मग आवगेानां, हषानां, उन्मादानां शतला हृदयािी कवटाळून 
धरली. 
 

काही क्षण असेच गेले, आशण एक शवलक्षण चमत्कार झाला. वैजयांताच्या मादक स्पिानां त्याच्या 
देहातील नसन्नस पुन्हा सजीव झाली. मस्तकातील बशधरता खाली हृदयात उतरली. तो आियवचशकत 
होऊन पाहू लागला. 
 

वैजयांता िाांत होती. मुळीच हालचाल करीत नव्हती. ती पे्रताप्रमाणे त्याच्यापािी तिीच उभी होती. 
डोळे अश्र ूढाळीत होते - ओठ थरथरत होते – ती बोलत होती. 
 

“तुला काहीच लाभ होणार नाही. तू या देहाची शवटांबना करिील, शचरिाड करिील, पण सारांच 
व्यथव आहे. हा देह लुटून तुझ्या पदरात काहीच पडणार नाही. तू मला लुटून जािील - पण पुढां काय? तू 
अगदीच मूखव आहेस–” 
 

शतचे ते िब्द, ती दुबवलता, ती भयभीत अवस्था-हे सवव पाहून चांदूलाल गोंधळला. त्यानां बाहुली दूर 
ठेवावी तिी शतला लभतीकडेला उभी केली आशण तो शतच्यापढुां उभा राशहला, ती बोलतच होती. 
 

“तू मूखव आहेस. तू माणूस म्हणून जगण्यालायक नाहीस. आज तुझी इच्छा तृप्त होईल. तू आपली 
वासना जाळण्यासाठी माझ्या काळजावर शनखाऱ्याची रास रचून मोकळा होिील. पण मी तुझा कोणता 
अपराध केला होता?” 
 

“मी–मी तुझ्यासाठी बरबाद झालो!” चांदूलाल खेकसला. क्षणात तो िुद्धीवर आला. त्याच्या 
डोळयातील धुांदी दूर झाली. थोड्याच वळेापूवीचे ते अघोर शवचार बाजूला सरकले शन तो शतला गुन्हेगार 
ठरव ूलागला. “मला दुःखात लोटून तू सुखात आहेस. मी सवव बाजूनां नष्ट झालो - उद्ध्वस्त झालो, त्याला 
तू कारण आहेस!” 
 

“तू खरा नादान आहेस!” वैजयांता धीर वाढवनू म्हणाली, “जांगीचा खून करून तुरुां गात गेलास ते 
का माझ्यासाठी? तू स्वतःच्या हातानां आपल्या घरादाराला काडी लावलीस शन त्याचां खापर माझ्या शिरी 
िोडतोस! तू महाहलकट आहेस. मी तुला एका िब्दानां उते्तजन शदलां  नाही. कारण मला आरांभापासूनच 
तुझी शकळस येत होती. आशण आता मला तू जनावरापेक्षाही जनावर वाटत आहेस. आता तुझ्या दुववतवनाची 
परमावधी झाली...” 
 

तो स्तांशभत होऊन ऐकत होता; आशण ती शजवावर उदार होऊन मनाची तयारी करून बोलत होती. 
 



“हां! आता थाांब ूनको. आता तुझी नीच इच्छा असेल ती तृप्त करून घे शन लौकर काळां कर. मलाही 
तुझा हा जाच सोसवत नाही. मूखा, मला परत शदसू नकोस. चल – क्षशणक सुखासाठी माझा बळीच जर तू 
घेणार असिील तर घे. पण लक्षात ठेव! त्या सुखाचां तुला समाधान लाभणार नाही. तू या देहावर शवजय 
शमळशविील, परांतु माझां हृदय अलजक्य आहे. आशण ते माझ्यापािी नाही. ते मी लहानपणीच उमाला अपवण 
केलां  आहे. तू मात्र नाहक जळून राख झालास! 
 

“मी गरीब आईची लेक, तमािावालीची मुलगी म्हणून मी तुझी िजे सजवलीच पाशहजे, ही तुझी 
अघोरी इच्छा मला मान्य नव्हती. त्या इच्छेसाठीच तू असा माणसातून उठून जनावरात जमा झालास!” 
 

“आता तू शनखाऱ्यावर िुां क मारू नको!” चांदूलाल ओरडला. “तू मला आरांभापासूनच हैवान 
समजत आली आहेस!” 
 

“मग त्यात काय खोटां होतां?” वैजयांता आता पूणव भानावर येऊन बोलत होती. जन्मभर पाठी 
लागलेला हा कामाांध अखेर पिूप्रमाणेच वतवन करणार याची शतला कल्पना होती. पण तो दुष्ट प्रसांग क्षणानां 
पुढां लोटावा म्हणून ती बोलत होती, त्यानां शनखाऱ्याचां नाव कळताच शतला चेव आला. ती म्हणाली, 
 

“तू शनखारा असतास तर मी तुला इतका दूर ठेवलाच नसता. म्हणे हैवान समजले! उद्याच तुझी 
एक बोयको दुसऱ्याची िजे साजरी करणार आहे आशण तू हा शनखारा होऊन माझ्या अब्रवूर आग ओतायला 
आला आहेस. पण लक्षात ठेव–” 
 

“काय लक्षात ठेव?ू” तो मध्येच म्हणाला, तेव्हा वैजयांता उद्धगारली– 
 

“ही वैजयांता भोगल्याचां समाधान तुला या जन्मी तरी शमळणार नाही. खशचत शमळणार नाही. 
कधीच शमळणार नाही!” 
 

“काय होईल?” तो गरजला. “मला उद्याची पवा नाही. मी भीत नाही. मी प्राण मुठीत नव्हे –
तळहातावर धरला आहे. मला भेडसाव ूनको!” 
 

“भेकड!” वैजयांतानां चढाई सुरू केली. “तुझ्या दैवी ‘उद्या’ नाही. मला ठाऊक आहे. तू स्त्रीलां पट 
आहेस. तू आपली वासना तृप्त करण्यासाठी वडेा झाला आहेस. तुला माझां रुप, तारुण्य पाहवत नाही. तू 
उद्याची बात करू नको. तो ‘उद्या’ माांगल्याचा, सज्जनाांचा शन िूराांचा आहे. तुझा नाही. पण जेव्हा माझी अब्र ू
माझ्यासमोर जळेल तेव्हा–” 
 

“तेव्हा काय करिील तू?” तो खवळून ओरडला शन वैजयांता िाांतपणे म्हणाली, 
 

“तेव्हा तू या घराबाहेर जाण्यापूवीच मी या लभतीवर टक्कर घेऊन स्वतःचा िवेट करीन. ज्या दुष्ट 
डोळयाांनी तू माझी अब्र ूपाहिील, त्याच डोळयाांना माझ्या रक्ताचा सह्ाद्री पहावा लागेल!” असां म्हणून शतनां 
एक पाऊल उचललां . त्याच्या डोळयातील कू्ररता पाहून ती ओरडू लागली, “आटोप, आता थाांब ूनको. मी 



तुला िार िार भ्याले. मला ती भीतीच आज नष्ट करायची आहे!” असां म्हणत ती एक एक पाऊल पुढां 
टाकीत त्याच्या अांगावर चालून जाऊ लागली आशण एकदम त्याच्यापुढां जाऊन थाांबली. 
 

वैजयांताचा तो भयांकर अवतार पाहून तो चशकत झाला. टक्कर घेऊन रक्ताच्या थारोळयात पडलेलां  
वैजयांताचां पे्रत त्याच्या कल्पनेनां आणून त्याच्यापढुां ठेवलां  आशण ते पाहून त्याला भीती वाटली. मनात प्रक्षोभ 
पावलेल्या सवव भावना शथजल्या, गारठल्या.तापलेल्या वाळवांटावर वळवाचा पाऊस पडावा तसा तो िाांत-
थांड झाला. वैजयांताची सुांदर मूती रक्तात पडलेली पाहून त्याचां अांतमवन गभवगशळत झालां  शन गुन्हेगाराच्या 
लपजऱ्यात उभां राशहलां . हळूहळू त्याचे रक्ताळलेले डोळे पाणावले. त्यानां चटकन शतचे दोन्ही दांड धरून 
हळूच हालवले आशण सद्धगशदत होऊन तो म्हणाला, 
 

“वैजयांता, मी जातो. मला जगण्याची रीतच कळली नाही. पण आता त्याचा शवचार करण्यातही 
अथव नाही. आता वळे झाला. िार वळे झाला. सवव मयादा ओलाांडून मी आता दूर गेलो आहे –” असां म्हणत 
त्यानां स्वतःच्या तोंडावरून हात शिरवला, घाम शनपटून टाकला शन कुऱ्हाड घेऊन तो शनघाला. त्यानां 
खटकन कडी काढली आशण बांदुकीतून गोळी जावी तसा उसात अदृश्य झाला. 
 

वैजयांता पाठोपाठ चौकटीत आली. पण शतला तो शदसला नाही. क्षणात एक लहानसा शनरािचेा 
ढग शतच्या चेहऱ्यावर येऊन बाजूला सरकला, तेव्हा आबा पाटलाच्या उसातून चांदूलाल चालत होता. 
त्याच्या धक्क्यानां ऊस करकरत होता. उिीर ती त्याचा आवाज ऐकत राशहली. 
 

इतक्यात गावाकडून लोकाांचा लोंढा आला. सवांच्यापुढां आबा पाटील धावत होता. त्यानां बांदुकीत 
काडतुसे भरली होती. िौजदार शन सवव तरुण धमाल मळयात आले. 
 

चांदूलाल घरात शिरताच केरू आबा पाटलाला वदी देण्यासाठी झपाट्यानां शनघाला होता, परांतु तो 
वयानां म्हातारा असल्यामुळां  त्याला दौड मारता आली नव्हती. त्यातच आबा पाटील लौकर भेटला नाही. 
त्यामुळां बराच वळे गेला होता. आता नक्की घात झाला असावा, अिा कल्पनेनां तो पळत आला होता. परांतु 
वैजयांता सुखरूप आहे, असां पाहून त्याला हायसां वाटलां . 
 

“कोन होतां वैजयांता?” आबानां शवचारताच ती िाांतपणे उत्तरली, 
 

“तो चांदूलाल होता!” 
 

“कुठां गेला?” 
 

“उसात –” एवढांच बोलून ती घरात गेली. लोकाांनी ऊस िोधला, सववत्र लोक पाांगले. पोशलसाांनी 
जमीन चाळली, पण व्यथव! त्याांना चांदूलाल सापडला नाही. सवांची शनरािा झाली. 
 

परांतु वैजयांता प्रिुशल्लत झाली होती. ती शनभवय शदसत होती. शकत्येक शदवसाांची शतची जखम एका 
क्षणात भरून आली होती. सववत्र शतचीच चचा होत होती. सवाखांड्याांचां कारस्थान म्हणून आबा खवळून 
गेला होता. मळयात पोलीस पहाऱ्याला उभा होता. पण वैजयांताला त्याचां काहीच वाटत नव्हतां. चांदूलालही 



एक माणूस आहे, याचा शतला एक नवा िोध लागला होता. पण लगेच शतचां मन म्हणत होतां –तो कदाशचत 
परत येईल आशण त्या वळेी कसा येईल कोण जाणे! 
 
 

१५ 
 
आज वैजयांताचा खून होणार होता, या वातेनां अवघी जत्रा हादरून गेली होती. घडीभरात वैजयांताचां नाव 
सवव लोकाांच्या शजभेवर नाच ूलागलां . या प्रसांगानां जय कुणाचा – उमाचा की वैजयांताचा हा सवाल अशधक 
कसाला लागला. 
 

दोन्ही बाजूांच्या दोन पालख्या देवळापुढां पशहल्या पायरीला स्पिव करून परत शिरल्या होत्या. 
मध्यान्ह रात्र उलटली होती. देवाच्या नावानां ‘चाांगभलां ’ करणाऱ्या माणसाांनी उमा, चांद्रा शन वैजयांता याांची 
नावां घेतली होती. न साांगता हजारो लोक लचचेच्या बनात एकत्र झाले होते. तमािा, उमा-चांद्रा, वैजयांता 
याांच्या नावाच्या घोषात शबचाऱ्या देवाचां अस्स्तत्वच गारद झालां  होतां. 
 

लचचेच्या बनात लकशचत अांतर राखून दोन रांगमांच उभारले होते. झाडाांच्या िाांदी-िाांदीला 
पेरोमकॅ्सच्या बवया लटकत होत्या. सववत्र झगझगाट झाला होता. 
 

माणसाला माणसू खेटून बसलां  होतां. मोठमोठी रांगीबेरांगी पागोटी, शधप्पाड देह, उग्र चेहरे 
असलेली तमािाची िौकीन माणसां पल्लेदार शमश्याांना पीळ भरीत होती. सववत्र कुऱ्हाडी चमकत होत्या, भाले 
लकाकत होते. हत्यारां धरणाऱ्या माणसाांचे डोळे ताांबारले होते. ती सवव माणसां तमािाची वाट पहात होती. 
उमानां रांग भरला तर बरां, नाही तर वैजयांताकडां जायचां असां कैकाांनी मनािी ठरवलां  होतां. तर काहींचां मत 
होतां की, वैजयांतानां सरळ तमािा केला तर बरां, नाही तर सरळ द्यायची ताणनू! 
 

इतक्यात आबा पाटलानां एखादी राणी आणावी तिा कडेकोट बांदोबस्तात तरवारीच्या कैचीत 
वैजयांताला िडात आणली. 
 

नुकत्याच उमललेल्या टपोऱ्या िुलाप्रमाणे ती सवांच्या डोळयात भरली. आज ती पलुशकत झाली 
होती. शतचा देहच जण ूकलायम झाला होता. 
 

तोच पलीकडे गडबड झाली. उमा-चांद्रा िडात येताच दत्त ूसवाखांडेनां हवते गोळी झाडून भयांकर 
सलामी शदली. लगेच उमाची हलगी कडाडली. उमानां आज शनिय केला होता, की एकदा वैजयांताचा 
गववहरण झाल्याशिवाय ती सरळ होणार नाही. म्हणून तो तयार होता. चांद्रानां तर कां बरच बाांधली होती. 
आज ती अपूवव असा तमािा करणार होती. शतचा पायच ठरत नव्हता. 
 

दोन बाजूला दोन तमाि े एकाच वळेी सुरू झाले. एकाच वळेी दोन्हीकडां गणगौळणीला प्रारांभ 
झाला. सदोपांत, सावळा धनगर, वीरमल वगैरे मांडळी रुपयाांच्या ओण्या बाांधून बसली होती; आशण शतकडे 
सवाखांडे नागाप्रमाणे िणकारत होते. 
 



तमािाांनी लोकाांना लगेच काबूत आणलां . नाही रुचलां  तर शतकडे जाऊ, हा शवचार लोक शवसरले. 
उमानां आपली माणसां गुांगवली तर वैजयांतानां आपल्या समोरच्या श्रोत्याांना मांत्रमुग्ध करून सोडलां . उमा शन 
चांद्रा ही दोघांही आपली कसोटीची वळे समजूनच तमािा करीत होती. चांद्राची गशहरी नजर लोकाांना हलू 
देत नव्हती. शतच्या पायातली जादू तर कमालच करीत होती! 
 

इकडे वैजयांता तरवारीप्रमाणे तळपत होती. ती आज शकत्येक शदवसाांनी उमाला भेटत होती – शतने 
मदैानात अजून त्याला पाशहला नव्हता. त्याचा पराजय करण्यातच आपलां  समाधान आहे, असां शतला वाटत 
होतां. 
 

कां ठ, काव्य शन नृत्यकला यानां ते बन नांदनवन झालां  होतां. दोन तमाि ेरांगदेवतेला आळवीत होते. 
आशण त्याच वळेी एकमेकाांवर मात करायचे मनसुब ेरचीत होते. 
 

वैजयांता हळूच परसूच्या कानात म्हणाली, “मामा, गौळण सकाळपयंत चालू द्या!” 
 

परसूला त्याचा अथव उमगला शन त्यानां तसांच केलां . भाशवकाच्या भावनाांना आवाहन, पे्रम, नृत्य, 
सांगीत, शवनोद या साऱ्याांचा पशरपोष गौळणींतून करता येईल व जनता प्रसन्न होईल, असा दूरचा शवचार 
करूनच वैजयांतानां गौळण लाांबवली. खरा तमािा सकाळी सूयवप्रकािात करता येईल शन तोपयंत उमा 
शरकामा होईल. हा शतचा हेतू होता. परसूनां कां बक बाांधली. गांगूनां शवनोद करून चाांदणां शिकां  पाडलां  आशण 
वैजयांतानां राधा होऊन लचचेच्या बनात गोकुळ अवतीणव केलां , तेव्हा परसूचा कां ठ नुकताच तापत होता. 
 

नेमकी याच वळेी उमाची चूक झाली. ती लक्षात येऊन चांद्रा म्हणाली, “उमाजीराव, वैजयांताची 
गौळण अजून सांपली नाही आशण तुम्ही गौळण सांपवली–” 
 

“घोटाळा झाला!” उमा म्हणाला. “शतनां ठीक प्रारांभ केला. माझां चुकलां . आता वग सुरू 
केल्यावाचनू गत्यांतर नाही.” असां म्हणून त्यानां ‘राजा हशरिांद्र’ हा वग सुरू केला. सोंगाड्या गुलाब, 
कबीरा, मातंडा, बळी याांनी उमाची बाजू सावरली. तमािा चढत चालला. रांगाच्या लाटा उांचावल्या. 
 

परांतु तोपयंत वैजयांताची राधा मथुरेत पोचलीच नव्हती. ती त्या लचचेच्या बनातच रांग भरीत होती. 
 

पूवेला अरुणोदय झाला. त्या तेजोमय प्रकािात पेरोमकॅ्सचा प्रकाि दुबळा झाला. त्या रशवराजाला 
अशभवादन करून वैजयांतानां आपली गौळण समाप्त करून चहासाठी तमािा मोडला. 
 

चार िलांग जायला आबानां बैलगाडी आणली होती. वैजयांता घरी जाऊन आांघोळ, चहा आटोपून 
नवा पोिाख करून परत आली. तेव्हा उमाची भलतीच धावपळ झाली होती. चांद्राही मनात हादरली होती. 
 

दोन्ही तमाि े पुन्हा उभे राशहले. माणसां आपापली जागा धरून परत बसली. परांतु त्याच वळेी 
चहाला गेलेल्या चांद्राला सवाखांड्याांनी आग्रह करून भरपूर दारू पाजली होती. ती िां डात आली, तेव्हा 
शतच्या डोळयातील तरलता मांद झाली होती. पायातली चपलता लोपली होती. 
 



उमाचा हशरिांद्राचा वग पुन्हा सुरू झाला. चांद्रा पुण्यिील तारामतीची भशूमका करीत होती. त्यामुळां  
तर शवसांगतीचा कडेलोटच झाला. चांद्राचां ते असांबद्ध वतवन लक्षात येताच उमानां दत्तलूा शवचारलां , “चांद्राला 
दारू कुणी शदली?” त्यावर दत्त ूहसून म्हणाला, 
 

“आम्हीच. हां करा दाबात. एकच प्याला शदला!” 
 

उमाला सांताप आला. तो मनाला म्हणाला, ‘अनथव झाला! या एकाच प्याल्यात ही हजारो माणसां 
गडप होऊन...’ तो चांद्राच्या मूखवपणाचा शवचार करीत असतानाच त्याचे पाय उखडले जाऊ लागले. 
चांद्राला दारू चढत होती... 
 

इकडे वैजयांतानां छक्कड सुरू केली होती. आधीच ती नटून आली असल्यानां परसूनां सुरुवात केली 
– 
 

पायार्धी जोडवी तुझ्या बारा रपय ं वजिाची | पायात पैंजण र्ार पट्टा बोटात दाटी इरद्याची | 
अंगठ्ात अंगठोळ सशदेशाही तोडं उंच नचिी चादंीचे | कर्रपट्टा सोन्द्याचा त्याला कुलप ं कळसूत्राची | 
दंडात वळेा गोट पाटल्या तऱ्हा न्द्यारी त्याची | गळ्यात चरंहार वज्रटीक लड र्ोत्याची | दुल्लड पािपोत वर 
एक र्ाळ पुतळ्याचंी | 
 

केवढा रु्राराकडी केसातं फुलं बसवलीस हर नजिसी, काय तारीफ सागं ू तुझ्या बुचड्याची | 
र्ािेचा गोल, छातीचा डोल, बारीक कंबर रु्ठीच्या र्ापाची | शुभ्र स्कंध, गव्हाळी र्ाडंी, टाचंा गोल जण ू
वाटी खोबऱ्याची | िाकडोळे जसे वदले, बारीक िवुया कोर चंराची | तू स्त्री रूपाची तत्काळ दृष्ट होईल 
तुला आर्ची | तू हाती आल्यावर बकऱ्याची कंदुरी करीि त्या कवठ्ाच्या सात सैदाची!... 
 

दे तू हातार्धी हात िको पाहू आता अंत–! 
 

एवढी होऊ दे िावाची आरोळी | जगालोकातं वाजू दे टाळी | नपवळ्या चाफ्याची कळी तू कवळी | 
जाती झुकत िागीण धवळी || 
 

कडवां सांपताच वैजयांता पुढां आली आशण परसूला उत्तर देऊ लागली. लोक कान टवकारून ऐकू 
लागले. 
 

ऐका राव र्ी िार िव्हं गनरबाची | सूि श्रीर्ंताची | र्ाझ्या वाड्याला चौकी नशपायाचंी | र्ी पत्िी 
सहर्तबहाद्दराची | जशी सीता रार्ाची | तारार्ती हनरिरंाची | उर्मर्ला लक्ष्र्णाची | लोपारु्रा अगस्तीची | 
अनहल्या गौतर्ाची | र्ी असली असूि संगत करू का या हलकटाची | या कार्ी दशा झाली कैकाची | 
लंकेच्या राजा रावणाची | जयाची जयाची कोटी घरं काशाची िी ताबंयाची | पाच लक्ष पार्षाणाची | सहा लक्ष 
नचरंबंदीची | काचंिाची सात कोटीची | सरळ हवलेी िऊ ताळाची | तीिकोणी लंका चौफेर चार योजिा 
लाबंीरंदीची | 
 



वाली पुत्र अंगद पहावया गेला | तहाििकू हरली त्याची | तसल्याचा प्रलय झाला र्ग कथा काय 
तुजसारख्या र्कम टाची | जात पुरर्षाची द्वाड | त्याला र्स्तीच ंथाड | रे्ला सोदा लबाड | नित होते र्ी गंगेला 
सोवळी | बोलणाराची धरूि नकरडी आवळी | सूि गवळ्याची र्ी चंरावळी | र्ला पाहूि कैक तळर्ळी || 
 

पुढील श्रोत्याांनी प्रचांड हुांकार शदला शन टाळयाांचा कडकडाट करून वैजयांताचां कौतुक केलां . उमा-
बाबजीच्या या छकडीनां वैजयांतानां मदैान मारलां . 
 

चांद्राची ती तऱ्हा घातक ठरली. शतची जीभ जड झाली. पापण्या जड झाल्या. हळूहळू ते श्रोत्याांच्या 
ध्यानी आलां . पशतव्रता तारामती पाहणाऱ्या लोकाांना दारू शपऊन लझगलेली चांद्रा शवदू्रप वाटू लागली. 
सत्विील तारामतीनां घेतलेली जनमनाची पकड सुटली आशण लोक भरवकन उठले. 
 

अमृताचां हलाहल झालां . लोकाांनी हुई ऽ ऽ केली. घोंगडी झटकली. आशण तो महापूर तसाच धावत 
वैजयांताकडां शनघाला. उमा उशद्वग्न होऊन िक्त पहात होता. कलावांताला शदलेली ती एक डागणी होती. 
हा पराजय दारुण होता. त्याचा आत्मा पेटून त्याची राख झाली. 
 

“आरां बाबा ऐका–” सवाखांडे ओरडू लागले. 
 

“आरां ऐका काय? ती बया दारू शपऊन तरकटतीया – चला शतकडां!” असां म्हणत लोक शनघाले, 
तेव्हा सवाखांडे शचडले. इरेला पडून ते लोकाांना अडव ूलागले. दांगल वाढली. दत्त ूउमाला म्हणाला, 
 

“हां, तुम्ही सुरू करा.” 
 

पण उमानां डि खाली ठेवला, आशण सवव सवाखांडे भडकले. त्याांनी लोकाांत शिरून दांगल 
वाढवली. वैजयांताच्या समोर जाऊन ते ओरडू लागले, 
 

“आमाला उमाचा तमािा पाशहजे–” 
 

तिा धुमाळाांनी कुऱ्हाडी शिरवल्या. िौजदारानां शिटी िुां कून पोशलसाांना हुिार केलां . आबानां बांदूक 
लोड केली. 
 

वैजयांताच्यापुढां ताांडव सुरू होतां. सववत्र हलकल्लोळ उसळला होता. गदीत शिरून दत्त ूओरडला, 
“वैजयांताला ओढा!” 
 

आबा पाटील बांदूक सरळ धरून पुढां सरसावला. 
 

िौजदार, पोलीस, िहाणी माणसां याांनी ती दांगल काबतू आणली. परांतु आम्हाला उमाचा तमािा 
पाशहजे! हे पालुपद काही सांपेना. िवेटी आबा पाटील स्टेजवरून म्हणाला, 
 



“ह्ो तमािा आमचा धमालाांचा हाय. हतां वैजयांता हाय. ज्येला उमा पायजी त्येनां सवाखांड्याच्या 
िडात जावां! हतां उमाचां नाव काढील त्येला मी गोळी घालीन–” तरीही दांगल थाांबेना. 
 

वैजयांता, परसू, गांगू सववच गोंधळून उभे होते. त्याांना काहीच सुचत नव्हतां. इतक्यात उमा स्टेजवर 
आला. त्याला पाहताच सववत्र िाांतता प्रस्थाशपत झाली. सवव लोकाांकडे रोखून पाहात उमा म्हणाला, 
 

“मांडळी, माझा तमािा मोडला. हा िड या वैजयांताचा आहे. इथां माझ्या तमािाची मागणी करणां हे 
न्याय्य नाही. मी स्पष्ट साांगतो, तारामतीला-चांद्राचा दारू पाजून सवाखांड्याांनी माझा तमािा मोडून 
काढला. मी हरलो आहे. परांतु आम्ही तमासगीर एक आहोत. कला एक आहे. तुम्ही कटून मरू नये. उमा 
शन वैजयांता दोन नाहीत. बसा शन बघा. मी वैजयांताच्या िडात तमािा उभा करतो. तुम्ही कत्तल करून मरू 
नये म्हणून म्हणतो – बसा!” 
 

लोकाांनी हषवभशरत होऊन टाळी वाजशवली. भराभर लोक बसले. वैजयांता शवस्मयचशकत झाली 
होती. आज शकत्येक शदवसाांनी ती उमाला प्रथमच पहात होती. आनांदाश्रूांनी डोळयात गदी केल्यानां ती 
चूळबूळ करीत होती. लहान मुलाप्रमाणां शनमवळ चेहरा करून त्याच्याकडे पहात ती मनात म्हणत होती, 
‘अखेर सागरच सशरतेकडे धावला.’ शतच्या हृदयात आनांद मावत नव्हता. शतच्या देहातील कण न् कण 
हषवभशरत झाला होता शन डोळयात िुलां  िुलत होती. 
 

बटावाच्या वगाला प्रारांभ झाला. परसूच्या िब्दानां बटाव ूया वगाची कडवी हवते शननादू लागली. 
 

शदल्लीचे व्यापारी अहमदनगरला आले. त्याांनी शतथां मोहना नावाची एक अप्रशतम सुांदर स्त्री पाशहली 
शन ते सारे मोहना-मोहना करीत शदल्लीस परतले. त्या व्यापाऱ्याांच्या तोंडून मोहनाची कीर्षत ऐकून छेलबटाव ू
वडेा झाला. 
 

या वळेी उमा पडद्यामागां बटावाचा पोषाख करीत होता. वैजयांता मोहनेचे रूप घेत होती. ती 
म्हणाली, 
 

“उमा, आता तरी बोल.” 
 

“थाांब! आता माझ्या डोकीत तमािा आहे!” उमा म्हणाला. “तमािा सांपला की मग शनवाांत बोलू!” 
असां म्हणून तो सज्ज झाला. 
 

बाहेर परसूनां वास्तव जग अदृश्य करून गतकालीन शदल्ली िहर, मोहना, बटाव ू वाणी याांचां 
अस्स्तत्व प्रस्थाशपत केलां  होतां. रसरांगाची सशरता लचचेच्या बनात आली होती. मनां तल्लीन झाली होती. 
 

एकदम परसूचा आवाज कडाडला. त्यानां आरोळीनां कडवां सुरू केलां  – 
 

नदल्लीचा बटाव ूझोरा बावरा | हजारात नहरा | लाखार्धी र्ोहरा | चंर गगिात र्ारीतो लहरा | वय 
पंचवीस कोवळा चेहरा | शबद जण ुत्याचा र्ंजुळ वारा | र्स्तकी शोिे र्ोत्याचा तुरा | दंडी दंड पेट्या रेशर्ी 



दोरा | रु्खी पािाचंा नवडा रंगला–| पायात पठाणी जोडा | कंठी करगोट सशदेशाही तोडा | कडी सोन्द्याची 
पनवत्रलेला || 
 

अबलख घोडा सजवला छाि | त्याचा काळा कुर्ाईत वाण | त्यावर ठेवलं नजि सार्ाि | खंडापटा 
गेंद वर दोि | सोिेरी सडका चारी बाजूिं | र्ोत्याच्या लडी नदल्या सोडूि | अंकावर रूप ंखेळवीलं जुिं | 
पायी त्याचे कोयऱ्या वाजे घणघण | चोख चादंीचे वाळे वर दोि | िाद त्याचंा उठला | 
 

खाली सोडल्या र्ोत्याच्या र्ाळा | पंखचौकाला गोंडा शोिला | असा घोड्याचा शृगंार केला || 
 

वैजयांता मोहना होऊन तळपू लागली. उमा बटाव ू होऊन अनांत अडचणींतून शतच्या भेटीला 
शनघाला. तो अहमदनगरला येऊन अांबाबाईच्या देवळात उतरला, तेव्हा त्याला गांगू पुजारी भेटला. त्यानां 
बटावाला मदत केली. मोहना बटाव ूभेट घडवनू आणताना गांगूनां हास्याचा पाऊसच पाडला. श्रोते हषवभशरत 
होऊन तमािा पहात होते. ते एकमेकाांचा जीव घ्यायची ईषा शवसरून देहभान हरपले होते. आता ही भेट 
किी होणार याच आतुरतेत ते बुडाले होते. 
 

आशण पशहल्याच भेटीत ती देखणी मोहना त्या बटावावर मोशहत झाली. 
 

दुसऱ्या शदविी भर मध्याह्र-रात्री मोहना बटावाला भेटण्यासाठी त्या देवळात आली. तेव्हा 
एकाएकी मोहनातील मूळची वैजयांता प्रकटली. उमाला समोर पाहून आपण या शठकाणी ‘मोहना’ आहोत 
हेच ती शवसरून गेली. शकत्येक शदवस हृदयात दबलेली ओढ एकदम उचांबळून आली. भावनावि होऊन 
शतनां उमाला शमठी मारली. त्याला हृदयािी कवटाळून धरलां . 
 

तेव्हा पे्रक्षक डोलत होते. आपण तमािा पहात नसून एक शजवांत शचत्र पाहात आहोत, असां त्याांना 
वाटत होतां. आशण आपण तमािा करीत आहोत याचां वैजयांताला भानच उरलां  नव्हतां. आज माझा उमा मला 
भेटला या समाधानात ती बुडाली होती. आनांदाश्रूांनी त्याचां हृदय शभजवीत होती. 
 

पे्रक्षक टाळया शपटीत होते. पागोटी उडवीत होते. तमािा रांगला होता. 
 

“उमा, आता मला सोडून जाऊ नकोस –” ती रडत रडत म्हणाली. 
 

“नाही जाणार. आता कुठांच जाता येणार नाही!” तो सद्गशदत होऊन म्हणाला. 
 

“तू मला अग्नीत सोडून गेलास, मी शकती शदवस जळत होते - पण जगले.” वैजयांता भावना 
काबूत आणीत आतव स्वरात म्हणाली, “मी मेले असते पण तुझ्याचसाठी जगले!” 
 

“िाांत हो!” तो म्हणाला. “सोन्याची कसोटी अग्नीत लागते. आता हे सोनां मी काळजात ठेवीन. 
जपीन.” 
 

बटावाच्या वगात वैजयांतानां स्वतःचां जीवन ओतून त्याला सजीव करून पे्रक्षकाांना चशकत केलां . 



 
वैजयांता उमापासून अलग होताच पे्रक्षकाांनी शनःश्वास टाकला आशण – 

 
आशण याच वळेी कुम्या ओरडत आला – “दत्त ूसवाखांड्याच्या मळयात खून!” 

 
तमािा मोडलाच होता. उठलेली माणसां दत्तचू्या मळयात धावली शन चशकत झाली. 

 
मळयातील त्या प्रचांड आांब्याच्या झाडाला चांदूलालनां गळिास लावनू घेऊन आत्महत्या केली 

होती. त्याचां मढां लटकत होतां. 
 

रात्रभर उदे्वगानां अगशतक होऊन, दारुण शनरािनेां वडेावनू, पराजयानां पोळून तो लहडत होता आशण 
अखेर अिा कू्रर रीतीनां त्यानां स्वतःचा िवेट करून घेतला होता. 
 

‘हा कोण गावचा?’ म्हणून लोक शनरखीत होते, तेव्हा बळी पुढां गेला. त्यानां तो आपला जुना मालक 
ओळखला. तो म्हणाला, “ह्ो आमचां मालक चांदूलाल िटे, ह्ो तुरुां गातून िरार हायती!” 
 

दत्तलूा अटक करून िौजदार परतला, तेव्हा वैजयांता उमाला घेऊन मळयात गेली होती. ती 
त्याच क्षणी मुांबईकडे शनघण्याची तयारी करीत होती. आता शतला त्या खुांदलापुरात क्षणभरही राहवत 
नव्हतां. दोन शदवस रहा – असा आबा पाटलानां िार आग्रह केला, पण शतनां ऐकलां  नाही.बाांधाबाांधा करून 
ती शनघाली. तेव्हा आबानां तयारी केली गाडीत दोन बैलगाड्या देऊन शतला शनरोप शदला. जेव्हा ती गाडीत 
बसून खुांदलापूर स्टेिनकडे शनघाली, तेव्हा सवव धमाल शतला चार पावलां  वाटे लावण्यासाठी शनघाले होते. 
त्यात सांदोपांत, सावळा, वीरमल आशण स्वतः िौजदारसाहेबही होते. िौजदाराला पाहताच वैजयांता 
चमकली. 
 

“तुम्ही सुरेि ना?” शतनां शवस्मयानां शवचारलां . तेव्हा िौजदार म्हणाला, 
 

“हो. तुझां भशवष्ट्य खरां ठरलां !” 
 

गावापासून खुांदलापूर स्टेिन दहा मलै दूर होतां शन त्यावळेी सुयव मावळत होता. गाड्या मांद-गतीने 
चालत होत्या. उमाला घेऊन वैजयांता एका गाडीत बसली होती. 
 

हळूच चांद्रोदय झाला. भाळावर रुपेरी रस वषूव लागला. चांद्रप्रकािात सृष्टी न्हाऊन शनघत होती. 
अांधाराचा कण न् कण त्या रुपेरी रांगात बुडाला होता. शनळया आकािात चाांदण्या स्वच्छ करून पुन्हा 
आपापल्या जागी बसवाव्या, तद्वत ढाळ देत होत्या आशण आज त्या चांद्राच्या भोवती अशधकच िोभत होत्या. 
 

वैजयांता उमाला खेटून बसली होती. त्याचा स्पिव आज शतला नवा शन उन्मादक भासत होता. ती 
पुलशकत होऊन त्याला चोरून न्याहाळीत होती. शतचां स्वप्नाळू मन नव्या शवचारात गुांतलां  होतां. ती हळूच 
म्हणाली, 
 



“एक गोष्ट बोलू?” 
 

“प्रथम माझां ऐक!” उमा म्हणाला.” 
 

“बरां साांग! ऐकते.” शतनां मन आत ओढली आशण उमा म्हणाला, 
 

“आता गेल्याबरोबर प्रथम लग्न!” 
 

त्या ‘लग्न’ िब्दानां शतच्यावर क्षणात अमृताचा वषाव केला. गगनातील नवलक्ष चाांदण्याचा रांग 
शिका पडला. ती अशधकच उजाळली. जीवनाचां सािल्य जवळ येत आहे, असां वाटून ती अधीर झाली. 
हृदयाचे तुटलेले तांतू जुळले शन ते सप्तसूर काढू लागले. त्या शननादात ‘सांसार’ हा एकच िब्द साकार 
होऊन जीवनाचां गीत गाऊ लागला. शतनां नकळत डोळे झाकले. गपकन ती सांसार-स्वप्नात शवलीन झाली. 
शतच्या कानात सनईचे मांगल-स्वर घुमले. लग्न-नांतर सांसार! आशण मग आपण आई होऊ असा शवचार 
येताच शतच्या हृदयातून लहान बाळाचा हुांकार शनघाल्याचा शतला भास झाला शन ती दचकून जागी झाली, 
लाजली. मग शतनां हळूच उमाच्या हृदयावर मस्तक टेकलां . जण ूती मांगल-प्रीतीपुढे नतमस्तक झाली. 
 

एवढ्यात गाडीला गती शमळाली. त्याचबरोबर आतुरता प्रबळ झाली. ती उद्याची वाट पाहू लागली. 
त्या उद्यात शतच्या जीवनाचां सािल्य सामावलां  होतां. तो ‘उद्या’ शतचां सौभाग्य, माांगल्य शन नवजीवन घेऊन 
येणार होता. आपले सुांदर डोळे शवस्िारून शतनां चोहोंकडे पाशहलां  – 
 

तेव्हा शतचा तो भाग्यिाली ‘उद्या’ शतच्याकडे येत होता, शन ती त्याच्याकडे जात होती. 
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‘गार्िेिी िोकनाट्ये’ : प्रस्तावना 
 
‘तमािा’ हा िब्द उच्चारला की अनेकाांच्या डोक्यात त्या िब्दाचे अनेक अथव येतात. लहानपणी मला िाळेत 
एक कशवता शिकशवण्यात आली होती. “िाळेिी जाताना मुलाांनी वाटेत । तमािा पहात थाांबू नये ॥” हीच 
ती कशवता. मास्तराांनी ‘तमािा’ िब्दाचा अथव साांशगतला तो असा की तमािा म्हणजे डोंबारी, जादूगार अगर 
माकडवाला याांचा खेळ, लकवा रस्त्यावर चाललेले एखादे भाांडण. मी थोडा मोठा झालो तेव्हा दुसराही अथव 
मला कोणी तरी साांशगतला. ‘तमािा’ म्हणजे सभ्य लोकाांनी व शविषेतः त्याांच्या मुलाांनी अगर शस्त्रयाांनी न 
पाहण्याजोगा नाटकाचा एक प्रकार. त्यात नाच्या असतो, तो अश्लील हावभाव करतो, िृांगाशरक गाणी 
म्हणतो. तमािा करणारे लोक अस्पृश्य असतात. तो पाहणे म्हणजे पाप आहे. पुढे पुढे तमािा िब्दाचा 
गर्षभताथवही समजू लागला. एखादी गांभीर चचा चालू असता मध्येच एखादा हसला की त्याला चटकन 
शवचारण्यात येते : “हसतोस काय? इथां काय तमािा चाललाय?” एखाद्या घरात नवरा-बायकोचे भाांडण 
चालले असले की बाहेरून िजेारी सहज बोलतात : “काय ऐकता? रोजचाच आहे तमािा!” ‘चारचौघात 
तमािा नको’ हेही वाक्य अनेक वळेा कानावर आदळले आशण तमािा िब्दाचा गर्षभताथव अशधकाशधक स्पष्ट 
झाला. 
 

पुढे महागोंडच्या (माझे मूळ गाव) जते्रत तमािा पाहण्याचा योग आला. हजारो ितेकरी जमले 
होते. तमािा नामाांशकत असल्यामुळे दहादहा, बाराबारा मलैाांवरूनही ितेकरी आले होते. अनेक 
ितेकऱ्याांनी शचरमुरे व बत्तासे खरेदी केले व ते धोतराच्या िवेात घेऊन धुळीतच बैठक मारली. 
 

रॉकेलचे डबे लोखांडी बुट्याांमध्ये पालथे करण्यात आले व दोन मोठमोठया मिाली पेटवण्यात 
आल्या. आता सवांचे लक्ष स्टेजकडे लागले. स्टेज म्हणजे दोन काांबळी जशमनीवरच अांथरल्या होत्या व 
मागच्या बाजूला दोरीवर एक काांबळे टाकून थोडासा आडोसा केलेला होता. या आडोिाला नाच्या आपल्या 
साज चढवीत होता व त्याच्या िजेारी धग करून हलगी िकेली जात होती. काांबळयाच्या स्टेजवर तीनचार 
तमासगीर बसले होते व आपापली सणगे सज्ज करीत होते. ढोलवाल्याने हातातल्या शचलमीचा जोराने एक 
दम मारला व शचलीम मागच्या साथीदाराकडे शदली. ढोलग्याच्या खुांट्या शपळल्या, तुणतुणेवाल्याने 
तुणतुण्याचा कान शपळला. ढोलगे व तुणतुणे याांचा सूर शमळाला. मागे हलगीवाल्याने हलगीवर थाप 
टाकली व हलगी िकूेन झाल्याचा इिारा शदला. लग्नातील अांतरपाटाप्रमाणे एक धोतर स्टेजवर आडव े
धरण्यात आले. ढोलगेवाला, हलगीवाला व इतर सुरत्ये पे्रक्षकाांकडे पाठ करून स्टेजवर उभे राशहले. 
वाद्याांचा म्होरा वाजला. लय खूप वाढवनू तीन आवतवनाांचा मुखडा झाला व मध्ये धरलेले धोतर झटकन 
बाजूला करण्यात आले. त्या धोतराच्या आड नाच्या होता. त्याने पे्रक्षकाांना लवनू सलाम केला. सवांची तोंडे 
आता खेळाकडे लागली.नाच्याने मुजऱ्याच्या नाचाची पावले टाकायला सुरुवात केली. 
 

मुजरा सांपल्यानांतर गण झाला. कृष्ट्ण-गोपीच्या भागाला सुरुवात झाली. पेंद्याच्या शवनोदाने 
पे्रक्षकाांत हास्याच्या उकळया िुटू लागल्या.राधा (नाच्या) मधूनच नाचे, मध्येच मुरके तर मध्येच लचके. 
राधेचे गाणे सुरू झाले की कृष्ट्णाचा पाटव करणारा ढोलगेवाला आपणच ते गाणे पुढे म्हणू लागे. कृष्ट्णाचे 
गाणे सुरू झाले की राधा त्याची जी ओढी. 
 



कृष्ट्णाने राधेला अडशवले. राधेने ‘माविी’ म्हणून आरोळी मारली. तुणतुणेवाल्याने आपल्या 
धोतराचा सोगा लुगड्याच्या पदराप्रमाणे डोकीवर ओढला व तो माविी बनून पुढे सरसावला. थोडासा 
सांवाद, लगेच छक्कड सुरू झाली. छक्कडीचे एक कडव ेसांपले, मध्येच राधेचा नाच सुरू झाला. नाच रांगात 
आला. पे्रक्षकाांतून राधेवर शचरमुऱ्याचा व बत्तािाांचा मारा सुरू झाला. शिट्या वाजवनू पे्रक्षकाांनी आपली 
पसांती दिवशवली. 
 

तमािाला रांग चढू लागला. तो पाहणाऱ्या हजारो ितेकऱ्याांच्या चेहऱ्यावरून हे स्पष्ट होत होते. 
टाळया मुळीच वाजत नव्हत्या. पण गाण्याच्या तालावर डुलणाऱ्या हजारो माना, सोंगाड्याच्या शवनोदाने 
उडणारे हास्याचे िवारे व नाचाच्या ऐन रांगाच्या वळेी नाच्यावर उडणारे शचरमुरे एकच गोष्ट दाखवीत होते. 
ती म्हणजे सारा जनसमुदाय तमािात पूणव रांगून गेला होता, वषांतून एकदाच जते्रच्या वळेी शमळणारी 
करमणुकीची मेजवानी यथेच्छ झोडीत होता. 
 

मध्यान्ह रात्रीनांतर वगाला सुरुवात झाली. त्यापूवी पे्रक्षकाांतून आरोळया उठल्या होत्या–‘बटावाचा 
वग लावा;’ ‘श्रीयाळ राजाचा वग होऊ द्या;’ ‘हशरिांद्राचा झाला पाशहजे!’ िवेटी हशरिांद्र-तारामतीच्या 
वगाला सुरुवात झाली व पे्रक्षक जीव कानात आणनू ऐकू लागले. 
 

एका पदाने शवषयाची प्रस्तावना झाली. सांवाद व लावण्या रांगू लागल्या. ढोलगेवालाच सोनेरी 
रांगाचा मुकुट चढवनू तलवार बाांधून हशरिांद्र बनला होता. हलगीवाला, झाांजाड्या इत्यादी स्टेजवरच विे 
पालटून इतर पात्राांची कामे वठवीत होते. घटकेपूवी राधेच्या भशूमकेत िृांगाशरक डोळेमोड करणाऱ्या 
नाच्याने आता पे्रक्षकाांची हृदये करुण रसाने हलवायला सुरुवात केली.होती. वातावरण गांभीर होत चालले 
होते. िवेटी तारामतीचे डोके उडशवण्याकरता हशरिांद्र स्वतः तयार झाला व ‘ही माझी तलवार हो शवजयी’ 
हे पद म्हणू लागला, तेव्हा अनेक पे्रक्षकाांच्या डोळयाांतून अश्र ू वाहू लागलेले मी पाशहले. आज २४–२५ 
वषांनतरही तो देखावा माझ्या डोळयाांसमोर स्पष्ट शदसत आहे. ते सूर कानात घुमत आहेत. 
 

कोंबडा आरवायच्या सुमाराला वग सांपला. पाटील, कुलकणी, देसाई वगैरे प्रशतशष्ठत मांडळींनी 
आपापल्या आवडीच्या लावण्या, छक्कडी म्हणण्याचा तमासगीराांना आग्रह केला. तुणतुण्याचा आधीच 
चढलेला सूर आणखी चढला. लावण्या, छक्कडी, झगडे पहाटे सूयोदय होईपयंत चालले होते आशण ते 
हजारो ितेकरीही िवेटपयंत बसले होते. 
 

आठ-दहा वषांनांतर पुन्हा एकदा महागोंडच्या जते्रत तमािा पाहण्याचा योग आला. या वळेीही 
पूवीप्रमाणेच हजारो ितेकरी आले होते. त्याांचा उत्साहही पूवीचाच शदसला. तमािाचे स्वरूप मात्र थोडे 
बदलले होते. मिालीच्या ऐवजी शकटसनच्या बवया लागल्या होत्या.माचे व िळया वापरून उांच स्टेज 
बनशवण्यात आले होते. नाच्या ऐवजी नाचणारी बाई होती. परांतु प्रयोगाच्या एकां दर ढाचा (िॉमव) व अांतरांग 
(कां टेंट) िारसे बदललेले नव्हते. 
 

काही वषांनांतर कोल्हापुरात शथएटरमध्ये तमािा पाशहला. ‘सांगीत जलसा’ अिी त्याची जाशहरात 
करण्यात आली होती. त्या जलािात तीन-चार तािे काम करीत होते. नाचणाऱ्या दोन बाया, सोंगाड्या, 
पायपेटीवाला, तबलजी, शत्रगणवाला (रँगल प्लेयर) इतक्याांचा तािा होता. 
 



कवाल्या, लावण्या व शसनेमातली गाणी याांची भेसळ करून व मधून मधून सोंगाड्याच्या नाचणाऱ्या 
बायाांिी होणाऱ्या सांवादात पाचकळ शवनोद दाखवनू प्रत्येक तािा पे्रक्षकाांची सुमारे अधा तास करमणूक 
करीत होता व नांतर त्या बाया पुढच्या राांगेतील पे्रक्षकाांकडून ‘दौलतजादा’ स्वीकारून पडद्याआड होत 
होत्या. 
 

पुढे िाहीर नाशनवडेकर याांनी बसशवलेल्या ‘िॅिनचा वग’,‘शकसरूळचा ितेकरी’ ‘वसाडगावचा 
जमीनदार’ वगैरे छोट्या तमािाांत मी स्वतः कामेही केली. िाहीर नाशनवडेकर याांनी जुन्या तमािाच्या 
ढाच्यात व अांतरांगात अनेक िरक केलेले मला आढळले. त्याांनी नाच्याला अशजबात िाटा शदला होता. 
परांपरागत चालत आलेल्या गण गौळण, कृष्ट्ण-गोपींचा झगडा वगैरे पूववरांगाला िाटा देऊन ते एकदम 
वगाला सुरुवात करीत होते. िृांगार, पाचकळ शवनोद हेही त्याांच्या तमािात नव्हते. मात्र लावण्याांच्या जुन्या 
चाली, त्या उठावदार करण्याकरता लागणारी ढोलगे, तुणतुणे, झाांज इत्यादी वादे्य त्याांनी कायम ठेवली 
होती.अांतरांगात (कां टेंटमध्ये) खूपच बदल केला होता. उदाहरणाथव,‘शकसरूळचा ितेकरी’ हा त्याांचा वग 
पाहा. ितेाला मुकलेला, कजवबाजारी ितेकरी कजव िेडण्यासाठी पैसे जमवाव ेम्हणून मुांबईचा रस्ता धरतो. 
मुांबईत सवव कामगाराांची जी अवस्था होते, तीच त्या शकसरूळच्या ितेकऱ्याची होते. कजव िेडण्यासाठी 
त्याची जी अवस्था होते, तीच त्या शकसरूळच्या ितेकऱ्याची होते. कजव िेडण्याची त्याची स्वप्ने धुळीला 
शमळतात. दुसरे उदाहरण ‘वसाडगावचा जमीनदार.’यात सरांजामी सरदाराांचे शपढ्यानशपढ्या चालत 
आलेले मूखवपणाचे व ितेकऱ्याांना शपळून कमशवलेल्या पैिाच्या उधळपट्टीचे चाळे िाहीर नाशनवडेकराांनी 
खुबीरदारपणे रेखाटलेले होते. गणेिोत्सव, साशहत्यसांमेलने याांसारख्या प्रसांगीही हे तमाि े त्याांनी करून 
दाखशवले. ते अत्यांत लोकशप्रय झाले होते. 
 

महाराष्ट्रीय ितेकरीवगात प्रचाराचे एक अत्यांत प्रभावी हत्यार म्हणून सत्यिोधक समाजाने 
तमािाचा उपयोग केल्याचे मी ऐकले आहे. दुदैवाने ते तमाि ेपाहण्याची सांधी मला कधीच शमळाली नाही. 
 

गेल्या ६-७ वषांतील तमािाशवषयीचा माझा अनुभव म्हणजे िाहीर अण्णा भाऊ साठे याांनी 
शलशहलेल्या तमािाच्या िकेडो प्रयोगाांत प्रत्यक्ष कामे करण्याचाच आहे. 
 

गेल्या पाचसहा वषांत अण्णा भाऊां चे तमाि े नागपूरपासून रत्नाशगरीपयंत व अहमदाबादपासून 
सोलापूरपयंत िकेडो शठकाणी रांगभमूीवर आणले गेले व ते अक्षरिः लाखो लोकाांनी पाशहले. त्यात 
िहरातील सुशिशक्षत मध्यमवगीय; वारली, आशदवासी याांच्यासारखे अशिशक्षत ितेकरी; शगरण्यात, 
कारखान्यात राबणारे कामगार, खांडावर जगणारे जमीनदार; धीरगांभीर इशतहाससांिोधक, नावाजलेले 
नाटककार व कवी; डॉक्टर,प्रोिेसर, पत्रकार, शस्त्रया, मुले इत्यादी समाजातील अनेक थराांचे व धांद्याांचे 
लोक होते. बहुतेक सवांनाच अण्णा भाऊां चे तमाि े आवडले. कारण साधे आहे. महाराष्ट्रीय जनतेच्या 
हृद्याला शभडणारे, शतची पकड घेणारे असे काही शविषे गुण त्या तमािात आहेत. 
 

परांपरागत चालत आलेल्या लावण्याांच्या ढांगदार चाली अण्णा भाऊां नी जिाच्या तिाच 
उचलत्या.साध्या, सवाना समजणाऱ्या परांतु प्रभावी अिा िब्दाांची कल्पनाांची जोड त्या चालींना शदली. 
पूवीच्या तमािाांत सोंगाड्याच्या शवनोदाला मोठे स्थान होते. सोंगाड्या हे तमािातील सवांचे आवडते पात्र 
असायचे. अण्णा भाऊां नी सोंगाड्याऐवजी आपला नवा ‘धोंडया’ शनमाण केला. सहजसुांदर शवनोदाला 
उपरोधाची तीक्ष्ण धार लावली. वगवजागृत ‘धोंड्या’ आपल्या वगवित्रूांवर जबरदस्त हल्ल ेकरू लागला. जुन्या 



तमािातील राधेकृष्ट्णपे्रमावर, उत्तान िृांगाररसावर आधारलेल्या लावण्या व अश्लील कोट्या आशण 
पाचकळ हावभाव यावर आधारलेला शवनोद अण्णा भाऊां च्या नव्या तमािात आता नवा,साऱ्या जनतेला 
रुचेल व खुलवीत असा नवा साज घेऊन मराठी रांगभमूीला हलव ूलागला आहे. 
 

मालकाने ‘धोंड्या’ म्हणून हाक मारताच तो मालकाला म्हणतो, “माझ नाव धोंडी, डी, डी,! डला 
या ड्या न्हवां!” 
 

“गाढवा, उलट उत्तरां करतोस मला?” म्हणताच “मी गाढव न्हाय. माणूस हाय!’ धोंडीबाने जबाब 
शदलाच. हीच वगवजागतृी ‘धोंड्याची’ साधी उत्तरे कामगार, ितेकऱ्याांच्या हृदयाला गुदगुल्या करतात. 
त्याांची करमणूक करीतच ‘धोंड्या’ त्याांना स्वाशभमानाने जगण्याचे धडे देतो. 
 

अण्णा भाऊां नी आपल्या बहुतेक सववच तमािात जुन्या तमािातील झगडा या लावणीच्या प्रकाराचा 
उपयोग अत्यांत कुिलतेने केला आहे. पूवीच्या तमािात झगडा हा राधा-कृष्ट्ण, आषुक-माषुक, शप्रया-
शप्रयकर याांच्यात व्हायचा. अण्णा भाऊां नी तो झगडा (सांगीत सवाल जबाब) राबणारा आशण शपळणारा अिा 
दोन वगाच्या प्रशतशनधींच्या तोंडी घातला. या नव्या तमािात सांपावरचा कामगार काँगे्रसमांत्रयाला सवाल 
करतो. 
 

तुम्ही असहसावादी | सत्याचे ददी | गनरबाचंी टाळकी का फोडता? 
 

आनण र्ंत्री उत्तर देतो– 
 

तुम्ही कायद्याला र्ोडूि | शातंता तोडूि | संपावर हौदास का घालता? || 
 

सांपावरच्या कामगाराांवर लाठीहल्ला झालेला असतो व डोक्याला बँडेज बाांधलेला कामगार 
काँगे्रसमांत्रयाला वरील प्रश्न शवचारतो. मांत्रयाचा उत्तराांतूनच ‘कायदा’, ‘िाांतता’, ‘अलहसा’, ‘सत्य’ या 
िब्दाांचा पे्रक्षकाांसमोर बोऱ्या वाजतो. 
 

अत्यांत काटकसरीने वापरलेले मोजके िब्द अण्णा भाऊां नी शलशहलेल्या या झगड्यात अनेक वळेा 
इतके प्रभावी ठरले आहेत की तमािा पाहून गेलेल्या पे्रक्षकाांच्या तोंडी शकत्येक शदवस ते घोळत 
राहतात.याचे सुांदर उदाहरण म्हणजे ‘माझी मुांबई’ या तमािातील झगडे हे होय. मुांबई िहर महाराष्ट्राला 
न जोडता स्वतांत्र ठेवाव ेअसे प्रशतपादन करणारे िटेजी, मुांबईसह सांयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणाऱ्या 
शवष्ट्णूला शवचारतात– 
 

िािा िारे्षची । िािा जातींची । तूच र्ागशी कशी नहला? ॥ 
 

शवष्ट्ण ूउत्तर देतो : (कारण) 
 

जशी गरडाला पखं । आनण वाघाला िखं । तशी ही र्राठी रु्लाखाला ॥ 
 



लकवा िटेजी शवचारतात : 
 

आम्ही सोडूि घरदार । नहचा वाढवाया व्यापार । पैसा पेनरला का बोला?॥ 
 

शवष्ट्ण ूउत्तर देतो : 
 

िदीला बगळा । जर्ूि सगळा । टपूि बसतो कशाला?॥ 
 

‘गरुडाला पखां वाघाला नखां । तिी ही (मुांबई) मराठी मुलखाला’ हे कडव े १९४८ च्या 
ऑक्टोबरमध्ये सांयुक्त महाराष्ट्र पशरषदेत शिवाजीपाकव वर प्रथम घुमले व त्याचे पडसाद अद्याप लभतीवरच्या 
पोस्टराांमधून, सभाांमध्ये घोषणाच्या रूपाने उमटलेले शदसतात. ते कडव ेसांयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एक 
राजकीय घोषणाच होऊन बसले आहे आशण यातच अण्णा भाऊां च्या तमािाांचे वैशिष्ट्ट्य आहे. 
 

मराठी रांगभमूीच्या ऱ्हासाची कारणे शसनेमाचे आगमन, शथएटराची दुर्षमळता इत्यादी गोष्टीत 
िोधणाऱ्या नाटककार-नटाांनी तमािाच्या बाबतीत अण्णा भाऊां नी अवलां शबलेल्या मागाचा अभ्यास करावा. 
अण्णा भाऊां नी जनतेला सुपशरशचत व शप्रय असलेल्या तमािाच्या जुन्या ढाच्यात नव े लोकिाही अांतरग 
ओतून, जनतेच्या लोकिाही स्वातांत्रय चळवळीिी आपल्या कलेची साांगड किी घातली, ऱ्हास पावलेल्या 
लकवा भ्रष्ट झालेल्या महाराष्ट्रीय तमािाला मराठी जनतेत पुन्हा मानाचे स्थान कसे प्राप्त करून शदले, 
त्याचा शवचार करावा. 
 

आजरे, शद. ९-१२-१९५० – द. ना. गव्िाणकर 
 

 
  



पलरलशष्ट २ 
 

‘शािीर’ : प्रस्तावना 
 
अण्णा भाऊ साठे याांच्या काही पोवाड्याांचा व लावण्याांचा सांग्रह या पुस्तकाांत केला आहे. या सांग्रहाला मी 
प्रस्तावना शलहावी अिी अण्णा भाऊां नी इच्छा दिवशवली. 
 

अण्णा भाऊ आशण त्याांचे साथी अमर िखे, गव्हाणकर आशण इतर मांडळी याांच्या काव्यकृती, 
पोवाडे, लावण्या, गाणी, तसेच त्याांचे तमाि ेव नाटके गेली पाच-सहा वष ेमहाराष्ट्रापढेु आहेत. त्याांच्या 
तमािावर तर सरकारची करडी नजर पडून ते बांदही पाडण्यात आले. एवढेच नव्हे. तर वऱ्हाडामध्ये त्याांचे 
पथक तमािा करायला गेले असता त्या सवव पथकाला अटक करून शवनाचौकिी शकत्येक मशहने तुरुां गातही 
डाांबून ठेवण्यात आले. पुढे काही शदवस अण्णा भाऊां ना भशूमगत राहाव ेलागले. तर त्याांचे साथी अमर िखे 
व गव्हाणकर नाशसक जेलमध्ये लाठीमार-गोळीबाराच्या हल्लयाांत तावनूसुलाखून बाहेर पडले. अिा 
परांपरेच्या लेखकवगापैकी अण्णा भाऊ. ते कम्युशनस्ट पाटीचे सभासद म्हणून त्याांच्या पोवाडे-लावण्याांची 
चचा महाराष्ट्रात होऊ लागली आहे. 
 

कम्युशनस्ट लेखकाांच्या साशहस्त्यक लेखनाला महाराष्ट्रातील नामवांत लेखकवगामध्ये अद्याप 
िारसे मानाचे स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याांचे काव्यलेखन ‘प्रचारकी’ असते, म्हणजे ते ‘खरे काव्य’ 
नसते असा त्याांचा आरोप आहे. त्यात उघड उघड ‘वगीय दृष्टीकोण’ असतो हा दुसरा आरोप. आशण त्यात 
कलेचे तांत्रच नसते व असलेल्या तांत्राची मोडतोडच काय ती त्यात आढळते असा शतसरा आरोप. आणखीही 
इतर आरोप आहेतच. पण त्या सवांची यादी इथे नको. 
 

आमच्या लेखकाांची कृती प्रचारकी आहे व शतच्यात वगीय दृष्टीकोन आहे हे खरे आहे. आशण हा जर 
‘आरोप’ असेल तर आम्ही ‘गुन्हेगार’ आहोत. पण कुणाच्या दृष्टीने ‘गुन्हेगार?’ ‘कोणाचा ‘गुन्हा’ आम्ही 
करतो?’ 
 

अण्णा भाऊां ची काव्य-पोवाडे-लावण्या ऐकणारा बहुसांख्य श्रोता कामगार व ितेकरी वगातला 
असतो. त्याांच्या काव्यावर ते खूष होतात, त्याांना स्िूती येते, जीवनात आिा शदसू लागते. आशण म्हणूनच 
आमचे िड बाहेर पडताच त्याांच्यावर कॉांगे्रसी सरकारने बांदी घातली. पण लगेच त्याच कॉांगे्रस पुढाऱ्याांनी 
लाखो रुपये सरकारी खशजन्यातून व खाजगी भाांडलदाराांकडून घेऊन स्वतःचे ‘भाडोत्री’ िड उभारण्यास 
सुरुवात केली. याचा अथव एवढाच की कम्युशनस्ट कलाकाराांचे पोवाडे, लावण्या वगैरे कामगार-ितेकरी 
जनतेला आवडू लागले. त्याांच्या प्रत्यक्ष जीवनावर व आचरणावर त्याांचा पशरणाम होऊ लागला आशण 
जनमनाची साशहत्यमागाने पकड घेऊ पाहणारी प्रशतगामी वगाची सत्ता आमच्या साशहत्यमागानेच हादरू 
लागली. आमच्या काव्यावर व साशहत्यावर एका बाजूने पोशलसी हल्ल े होऊ लागले तर दुसऱ्या बाजूने 
‘साशहस्त्यक’ म्हणशवणारे काही टीकाकार केवळ कलात्मक चचेचा आशवभाव करून सूक्ष्म व मानशसक हल्ल े
करू लागले. त्याांच्याकडूनच वरील ‘आरोप’ येतात. 
 

त्याला उत्तर काय? 
 



प्रथम हे साांगून ठेवणे जरूर आहे की आरोप करणाऱ्याांमध्ये सगळेच आमचे शवरोधक लकवा ित्र ू
नाहीत. उलट सरकारने बांदी घातली असता त्या बांदीशवरुद्ध टीका करून आमच्या तमािा-पोवाड्याांना 
मोकळीक असावी अिी मागणी करण्यात अनेक साशहस्त्यक आमच्यािी सहभागी झाले.त्याांच्यामध्येही या 
तीन कम्युशनस्ट कलावांतावर वरील आरोप करणारी मांडळी सापडतील. त्याांना उत्तर काय? 
 

आरोपाांना उत्तर साधे व सोपे आहे. आमचे कलावांत माणसात राहतात, जनतेत वावरतात, 
शतच्यािी समरस होतात, शतच्या जीवन-लढ्यात सहभागी असतात. म्हणून त्याांच्या कलेचा आत्मा जनतेिी 
शनष्ठा ठेवनू स्िूती घेतो. शतच्यासाठी व शतच्याशवषयी ते शलशहतात. 
 

ही बहुसांख्य जनता कोण? 
 

ती असांख्य माणसाांचा रूपगुणशवरशहत असा माांसल गोळा आहे की शवशिष्टगुणसांपन्न सुबुद्ध असा वगव 
आहे? आमचे म्हणणे असे की केवळ मनुष्ट्यमात्राचा मेळावा म्हणजे जनता असे नव्हे, तर समाजामध्ये 
जीवनाचा जो प्रचांड व्यवहार चालतो, त्याचा आधारस्तांभ जो कामगारवगव, ितेकरी वगव व कष्टाळू 
मध्यमवगव, ते शमळून आजची जनता बनते. त्या व्यशतशरक्त जे आहेत ते जनतेच्या बाहेर. आमचे कलावांत या 
जनतेचे. म्हणूनच ते शलशहतात ते या वगाच्या दृष्टीने शलशहतात. 
 

आमच्या कलावांताांची कृती वगीय दृष्टीची असते व असली पाशहजे. 
 

कारण हेच वगव समाजजीवनाचे आधार. त्याचे श्रम समाजधारणा करतात. स्वतःला पोसून ते 
त्याच्या जीवावर जगणाऱ्या वगाला पोसतात. अशधशष्ठत भाांडवलदार-जमीनदार वगव मात्र त्याांना राबवनू 
दाशरद्र्य व दुःखात ठेवनू आपली वगवसत्ता व समाज चालव ूपाहतात. पण हे शदवसेंशदवस कठीण होत आहे. 
जुन्या सरांजामी-भाांडवलदारी आर्षथक सांबांधाांवर आधारलेला समाज मोडत चालला आहे व मोडला 
पाशहजे. 
 

ते केल्यानेच आपल्यावरचा दाशरद्र्याचा, दुःखाचा डोंगर उखडून पडेल. 
 

त्या कायांसाठी कामकरी-ितेकरी वगाला उत्स्िूतव करणारे, त्याांची सुखदुःखे गाणारे, त्याांचे 
वीरत्व-िौयव, जयापजय साांगणारे काव्य शनमाण करणे हे आमचे उघड उघड ध्येय आहे. तसे करणे ‘गुन्हा’ 
असेल तर आरोप कबूल! 
 

म्हणून कम्युशनस्ट कलावांताांची कृती वगीय दृशष्टकोनाची असते व ती प्रचारकीही असते. पण हा 
गुन्हा नाही. 
 

कारण वगवबद्ध समाजाच्या साशहत्यामध्ये आजपयंत ज्या ज्या नामाांशकत कलाकृती झाल्या, त्या 
प्रचारकीय होत्या. उत्तम कला प्रचारकी होतेच व उत्तम प्रचार हा कलात्मक बनतो. उत्तम कलेचा शवषय 
मनुष्ट्य असल्यामुळे व मनुष्ट्याचे जीवन व आत्मा वगवबद्ध सामाजामध्ये वगीय गुणाांनी वढेलेला असल्यामुळे, 
त्या कलेला वगीय स्वरूप येतेच येते. परांतु या मुद्द्याचा जास्त ऊहापोह छोट्यािा प्रस्तावनेत िक्य नाही. 
 



मराठी वाङ्मयाचेच बोलायचे तर शवचारून पाहा, की महानुभावाांचे गद्य दडशवले का गेले? त्याांची 
सुांदर काव्यकृती, ‘रुस्क्मणी-स्वयांवर’ आदी मराठी भाषेतील आद्य ग्रांथ लुप्त करण्यात का आले व कोणी 
केले? शवचारून पाहा की ज्ञानेश्वरीकत्यांवर जुलूम का झाले, तुकारामी गाथा बुडशवली का व कुणी?आशण 
तरीसुद्धा जनता त्याांना शवसरली का नाही? आशण कोण म्हणले की त्यामध्ये कला-काव्य नाही, त्यात प्रचार 
नाही वा त्यात वगवदृष्टी नाही? 
 

अण्णा भाऊां च्या काव्यामध्ये कामगार-ितेकरीवगाची दृष्टी आहे. त्याांचे लढे, त्याांची सुखदुःखे 
आहेत.‘मुांबई शगरणी कामगार’, ‘तेलां गणचा ितेकरी’ वगैरे पोवाड्याांमध्ये ही वगवदृष्टी तर अगदी उघड व 
स्पष्ट आहे. 
 

पण शनव्वळ त्याांची वणानात्मक लावणी घेतली तरीसुद्धा त्यात वगव शदसतो. जनता शदसते, तळमळ 
शदसते. मला वाटते, त्याांचीं ‘मुांबईची लावणी’ ही अगदी अजोड कृती आहे. मुांबईची वणवने अनेक आहेत. 
परांतु इतके सुांदर व भावपूणव वणवन दुसरे नाही. पण ही अिी मुांबई कुणाला शदसू िकते? व शतचे दुगुवण 
शदसूनसुद्धा त्याांतून मागव काढून दाखशवणारा सूर कोण काढू िकेल? कामगारवगाचा कवीच ते करू 
िकतो. 
 

माझ्या म्हणण्याचा अथव असा नव्हे की ही लावणी आणखी चाांगली होऊ िकणार नाही. मुद्दा असा 
की अिा रूपगुणाांची कला कोण साधू िकतो? 
 

काही टीकाकाराांचा आरोप असा आहे की वगव व प्रचारावर नजर ठेवणाऱ्या कम्युशनस्ट कवींना दुसरे 
काहीच शदसत नाही. त्याांना भाषेचा व राष्ट्राचा अशभमान व कतृवत्व शदसत नाही. 
 

या आरोपाला उत्तर अण्णा भाऊां चा ‘महाराष्ट्राची परांपरा’ हा पोवाडा आहे. 
 

महाराष्ट्रावर अनेक कवींनी काव्यरचना केली आहे. त्या सवांची तुलना करून पाहणे िक्य नाही. 
पण रामदासाांचे ‘आनांदवन भवुन’, टेकडे याांचा ‘महाराष्ट्र’, गडकरींचे ‘कृष्ट्णाकाठी कुां डल’ लकवा माधव 
जूशलयन, शवनायक, शटळक, ताांब े व इतर नामवांत कवींच्या कृतीमध्ये महाराष्ट्राचे व मराठीचे जे दिवन 
घडते, त्यामध्ये ज्या भावना स्िूतव होतात, त्यात जो कल्पनाांचा व भाषेचा शवलास शदसतो, त्यापेक्षा शनराळे व 
वैशिष्ट्ट्यपूणव दिवन अण्णा भाऊां च्या ‘महाराष्ट्रा’त शदसते हे साांगायला नको. स्पष्टीकरणाथव उतारे देऊन 
जागा अडवीत नाही. 
 

आमच्या कवींना आपल्या वगाचा अशभमान आहे, मराठी भाषेचा अशभमान आहे, महाराष्ट्राचा आहे, 
तसेच लहदुस्थानचा आहे. अण्णा भाऊां च्या काव्यात हे अगदी स्पष्ट शदसते. 
 

पण आमच्या राष्ट्र आशण वगाशभमानी दृष्टीच्या जोडीला आांतरराष्ट्रीय अशभमानाचीही दृष्टी असते. 
आमच्या देिाबाहेर आमचे दोस्त कोण व दुष्ट्मन कोण हेही आमचे कवी ओळखू िकतात, एवढेच नव्हे, तर 
त्यावर कवनेही करु िकतात. 
 



आजची दशलत जनता ही आांतरराष्ट्रीय आहे; कामगारवगाचे तत्वज्ञान त्या आांतरराष्ट्रीयत्वामध्ये 
आपले दोस्त हुडकते. आशण आमचे कवी त्याांची कवने गातात–हे कम्युशनस्ट कवींचे वैशिष्ट्ट्य इतरात 
शदसणार नाही. 
 

तुकी कवी नाशझम शहकमत तुरुां गात पडला असता लहदी कामगाराांची आठवण आपल्या काव्यात 
करतो. शचलीयन कवी पाब्लो नेरूदा स्ताशलनग्राडच्या लढाईवर शलशहतो, तसेच सोशवएत कवी तुसुवन जाद 
लहदुस्तानच्या अस्पृश्य कामगाराबद्दल काव्य शलशहतो. कामगार वगाच्या या तववज्ञानाने, माक्सववादाच्या 
दृष्टीने जगाकडे पाहणारे कवीच काय ते अिी शवश्वव्यापी, मानवताग्राही दृष्टी घेऊन प्रगशतमान वगवशनष्ठ असे 
काव्य शनमाण करु िकतात. 
 

अण्णा भाऊां च्या पोवाड्याांत स्ताशलनग्राड, बर्षलनचा पाडाव, वगैरे शवषय येऊ िकतात, याचे कारण 
मॉस्कोहून तसा ‘हुकूम आला’ म्हणून नव्हे; तर त्या घटनाांनी जनतेला व कवीला खरोखरीचे हलशवले. त्या 
घटनािी त्याला आत्मीयता वाटली म्हणून. मराठी भाषा, महाराष्ट्र देि, आपला कामगारवगव आशण 
स्ताशलनग्राड या सवांची गुणसांग्राहक अिी आस्त्मयता कम्युशनस्ट कवीच्या कृतीत शदसल्याने अनेक 
थोताांडी राष्ट्राशभमान्याांच्या पोटात दुखू लागते हे खरे. त्याांना हेवा वाटतो की जगातला कुठचाही नामवांत 
कवी डांककव  लकवा शहरोशिमावर काव्य करु िकला नाही. पण स्ताशलनग्राड मात्र गाइले गेले. हे टीकाकार 
आज शचडून कम्युशनस्ट साशहत्यावर हल्ला करीत आहेत. तरी पण याच पुरोगामी साशहत्यािी शदिा बळावत 
जाणार हे नक्की. कारण इशतहासाच्या गतीची शदिाच तिी आहे. 
 

हे जरी असले तरी अण्णा भाऊां च्या काव्याांत दोष नाहीत लकवा त्यावर टीका होऊ िकत नाही असे 
नव्हे. 
 

अण्णा भाऊ व त्याांचे सहकारी याांच्या कलाकृतीमधून साशहत्यामध्ये काही नवीन प्रश्न उत्पन्न 
होतात. उदाहरणाथव नव ेवगव, नवा समाज, लकबहुना नवा शनसगव, नवी हत्यारे-अवजारे, त्या भोवतालच्या 
नव्या भावना या सवांची घडण करताना काव्याच्या साच्यामध्ये काय िरक होऊ िकतात? जुना साचा 
वापरताना त्याची नव्या शवषयािी शवसांगती आली तर ती किी सोडवायची? या नव्या वगीय काव्यात नव्या 
भावनाांचे शचत्रण पाशहजे आहे तसे होत आहे का? असे प्रश्न उभे राहतात. 
 

‘महाराष्ट्राची परांपरा’ हा पोवाडा शलशहताना शब्रटीि अमदानीतील साम्राज्याशवरोधी चळवळीचा 
वृत्तान्त मराठ्याांच्या जुन्या लढायाांना पुस्ती म्हणून जोडून पूणव करण्यापलीकडे त्यात जास्त वैशिष्ट्ट्य काय 
असा प्रश्न होऊ िकतो. सांत वागीश्वर, शिवाजी-मावळे, आांगे्र-मराठे आमचे जुन्याच काव्याांतले व 
पशरचयाचे. उमाजी नाईक व िडकेही जुन्या काव्याांत आहेतच. त्याांची परांपरा घेताना असे काय वैशिष्ट्ट्य 
तुम्ही दाखशवले असे कोणी शवचारले तर? 
 

या शठकाणी कबूल कराव ेलागेल की जुन्या इशतहासाची परांपरा साांगताना अण्णा भाऊां नी केवळ 
‘परांपरागत’ इशतहासच हाताळला आहे. त्यातील जनता व वगव याचे योग्य दिवन त्याांना शमळालेले नाही. 
 

उदाहरणाथव, मराठी भाषेच्या शवकासाची व मान्यत्वाची लढाई म्हणजे महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीयत्वाच्या 
एका मूलभूांत अांगाची लढाई. ती ज्ञानेश्वराने सुरू केली नसून त्या पूवीची आहे. अण्णा भाऊां ना महानुभाव 



कवींनी जे दशलत जनतेचे लढे केले व ज्या लढ्याांनी मराठी भाषेला राज्यावर बसशवले त्याांची माशहती 
शदसत नाही. देवशगरीच्या व त्या आधीच्या यादव राज्याच्या घडामोडीतील वगवलढे, तसेच मराठी जनतेच्या 
गद्य-पद्याांच्या जमीनदार-राज्याांच्या सांस्कृतीिी व सांस्कृतािी झालेल्या लढाया अद्याप आपल्या 
इशतहासकाराांनी उघड करून दाखशवलेल्या नाहीत. म्हणून ही न्यूनता त्याांच्या काव्यात शदसते. सरांजामी 
इशतहासाला केवळ कामकरी-सांपाची पुस्ती जोडल्याने नवी परांपरा बनत नाही हे अजून आपल्या 
साशहस्त्यकाांना स्पष्ट व्हायचे आहे. लढाऊ कामगारवगाची ऐशतहाशसक परांपरेिी साांगड घालतेवळेी नवोशदत 
समाजाच्या कलेला इशतहासही नव्याने साांगावा लागेल. म्हणून इशतहासदत्त सांस्कृतीचे माक्सववादी दृष्टीने 
पुनवाचन करूनच महाराष्ट्राचे यथाथव दिवन काव्यात होऊ िकेल. ते करून देण्याचे कायव अण्णा भाऊ व 
त्याांचे साथी याांना पुन्हा हाती घ्याव ेलागेल. 
 

कम्युशनस्ट साशहस्त्यकाांपुढे दुसरा आणखी एक प्रश्न आहे. क्राांशतकारक वगांच्या श्रमाची, सांघषाची 
जी साधने आशण भमूी, त्याांना कलेचा लेप देऊन सजवायचे कसे? त्यातील काव्यमय आत्म्याचा आशवष्ट्कार 
कसा करावा? त्यामध्ये काव्यरस भरावा कसा? उदाहरणाथव, मराठी काव्यातला पोवाडा घ्या. हा बहुताांिी 
वीराांची आख्याने गाण्यासाठी वापरला जातो. त्याचा साचा, त्यातील वणवने, कल्पना, उपमा वगैरे, 
सरांजामकालीन हत्यारे, युद्धपद्धती, तसेच वगवसांबांधातून उद्भवणाऱ्या तत्कालीन भावना याांना अनुसरूनच 
पोवाड्याांतील काव्याचा पशरपोष करतात.जुने पोवाडे अजून महाराष्ट्रीयाांना हलव ूिकतात. 
 

तीच पोवाड्याची काव्यपद्धती जर बर्षलनच्या युद्धाला अथवा मुांबईतील खलािाांच्या बांडाला लकवा 
सांपाला लावली तर त्यात मूलभतू असे िरक व्हायला पाशहजेत, याचा कलेच्या व तांत्राच्या दृष्टीने शवचार 
झाला पाशहजे. तसेच नवीन वगाच्या जीवनाला अनुरूप असा काव्यात्मा शनमाण करण्याच्या दृष्टीने त्याचा 
खोल शवचार व्हायला पाशहजे. लसहगडच्या पोवाड्यात वीरश्रींचे शवशिष्ट पद्धतीने वणवन असते. पोवाड्यातला 
वीर क्रोधाने लाल होतो. तलवारीचे हात करीत उडी घेतो, युद्धाचे आव्हान येताच इष्ट्काांतून उठून शस्त्रयाांची 
कत्तल नांतर रणात उतरतो, वगैरे. 
 

पण अलीकडचा सेनापती क्रोधाने लाल होत नाही. तलवारीचे हात करण्याची त्याला जरुरी 
नसते. स्वतःच्या शस्त्रयाांची कत्तल लकवा जोहार तर दूरच राहो! तरी पण तो िूर असतो, युद्धकौिल 
जाणतो. जुन्या पोवाड्याांची तलवार, घोडा, घोरपड, गडशकल्ल ेयाभोवती परांपरेने साांधशवलेली भावना जिी 
‘लसहगड’ वाचताना श्रोत्याला हलशवते, तिी शजच्यामुळे आर्षटलरी, शवमान, टँक व िहरातील बॅशरकेड 
याांच्याभोवतीही आपल्या भावना हलू िकतील अिी काव्यिक्ती नव्या कलावांताांची असली पाशहजे. तरच 
पोवाड्याचे जुने पण स्िूर्षतदायक सुांदर तांत्र नव्या वगाच्या लढ्याांना सजव ूिकेल. 
 

अण्णा भाऊां च्या काव्यामध्ये याची जाणीव शदसून येते. पण ती अद्याप पशरपूणवतेला पोचलेली नाही. 
खलािाांच्या बांडाचा भाग शलशहताना खलािाांच्या नौकाांचे व युद्धाच्या तयारीचे सुांदर िब्दाांत त्याांनी वणवन तर 
केलेच आहे. पण त्याच्यापुढे जेव्हा कामगार सांप करून खलािाांच्या मदतीला जातात त्यावळेच्या वणवनात 
जुनी धाटणी आशण नवा वगव याची साांगडही त्याांना घालता आली आहे असे मला वाटते. उदाहरणाथव – 
 

ती हाक ऐकता कार्गार र्ग उठला 
खलाशाला सहाय्य करण्याला । 
संपाचा घण र्ग त्यािे हाती घेतला 



हादरले वायुर्ंडळ असा गजमला ॥ 
कारखािे आनण नगरण्यात थाबंविू पार यंत्राला 
कारिार ओस पानडला सार्सूर् केले िगराला 
कार्गार आला रस्त्याला । 
उिारूि िईुकोटाला 
दर्गीर केला र्नशिगिवाला । 
तो नशवाजी पाकम ला हातघाईवर आला 
परळात प्रलय र्ानंडला । नवसरूि देहिािाला 
त्यािं लालबागला लाल रंग आनणला। 

 
तरी पण साववशत्रक सांपासारख्या अत्यांत प्रखर हत्याराचे वणवन रसात्मक व्हायला, व िहराच्या 

सामसुमीचा क्राांशतकारक अथव समजायला श्रोता िहरी असला पाशहजे. चालत्या कारखान्याांची व धावत्या 
समाजजीवनाची भावना त्याच्या मनामध्ये रुजली असली पाशहजे. तरच या ओळींचा काव्यमय पशरणाम 
त्याच्यावर होऊ िकेल. उदाहरणाथव, सांपाचे आणखी वणवन पाहा– 
 

कार्गार र्दैािी आला 
नगरण्याचंी तोंडे दाबुनि साचा बंद केला 
त्रासिात आऱ्या जाहला । 
थैली फेकूि बाजूवाला झाला बाजूला । 
कपड्याचा हात र्ोडला । 
नतरीनर्री आली धोट्याला । 
रोवीण केट िलेुरात गोंधळ र्ाजला । 
र्ढ्यासर्ाि पडल्या नगरण्या प्राणनच गेला 

 
या वणवनात काव्य कुणाला शदसेल व कुणाला नाही! ज्या वगाचे जीवन धोट्याला बाांधलेले आहे, 

त्याला ते शदसेल. पण त्या धोट्यावर ऐतखाऊ मालकी साांगून, धोट्याच्या धावीमधून धन उत्पन्न करणाऱ्या 
श्रमकत्या कामगारवगाला जे छळू पाहतात त्याांना नाही शदसणार! भाांडवलदारवगािी लढून ज्याांनी 
आतापयंत सांगर केले, ज्याांची मुलेबाळे, गणगोत त्या सांगरामध्ये लढली, शब्रशटि साम्राज्य व प्रशतगामी लहदी 
भाांडवलदार याांच्यािी लढून जे वीर बनले, त्या वगाला, त्याच्यािी बांधुभाव ठेवणाऱ्याांना हे काव्य शदसू 
िकते. काव्य शनमाण करण्यासाठी जिी जनताग्राहक वगवदृष्टी लागते, तसेच त्यातील भावनाांमुळे िुलून 
जाणाऱ्याांसाठीही तिीच मनोमय घडण लागते. बाजीराव सरांजामदाराांना लसहगडचा पट्टा कळेनासा झाला. 
त्याांना लावणीच्या कमरेची लचकच काय ती समजे. शतथे शिवकालीन अज्ञानदास कवीचे कतृवत्व काय 
करणार? त्याचप्रमाणे अण्णा भाऊां च्या धोट्यािी शतशरशमरी आशण भलेुराचा गोंधळ िठेजीच्या समाजाला 
कळला नाही तर त्यात त्याांचा काय दोष? पण क्रास्न्तकारक कामगारवगाला तर कळेल. 
 

वाङ्मयाकडे आशण शविषेतः मराठी वाङ्मयाकडे पाहण्याची आमची दृष्टी किी असावी याची 
थोडीिी चचा ‘जनता आशण वाङमय’ व ‘माझी मराठी’ इत्यादी प्रबांधात झालेली आहे. त्याचप्रमाणे एशप्रल 
मशहन्यात कलकवयामध्ये कम्युशनस्ट साशहस्त्यक, टीकाकार व कलावांताांची जी बैठक झाली त्यामध्ये 
यासांबांधी बरीच चचा झाली. भाषावार राज्यरचना नसल्यामुळे व अिा रचनेला प्रशतगामी राज्यकत्याचा 



शवरोध असल्यामुळे मराठी भाषेचा, तसेच सांशमश्र राज्याांतील इतर भाषाांचा कसा कोंडमारा होतो, त्याांच्या 
शवकासाला कसा अडथळा येतो याची तेथे चचा झाली. भाषावार राज्यरचनेची चळवळ जनतेची आहे व 
शतला चालना देण्यासाठी आपल्या भाषेचे, साशहत्याचे, इशतहासाचे िास्त्रिुद्धदृष्टया नीट वाचन व अध्ययन 
करणे शकती आवश्यक आहे याची चचा झाली. तेथे जमलेल्या मराठी, बांगाली, तेलग,ू ताशमळ, गुजराती, 
लहदी वगैरे भाषाांच्या साशहस्त्यकाांनी आपापल्या भाषाांतून व आपल्या शवशिष्ट सांस्कृशतगुणाांना अनुलक्षनू 
जनतेच्या व कामगार-ितेकरी वगाच्या स्वातांत्रयाला व जीवनाला पोषक व त्याांच्या जीवनलढ्याांचे शवजयी 
हत्यार बनू िकेल असे साशहत्य व कला शनमाण करण्याचा शनिय केला. अण्णा भाऊ साठे व त्याांचे 
सहकारी शमत्र त्याांच्या त्या कायाला ही प्रस्तावना पोषक होवो अिी आिा व्यक्त करून ती सांपशवतो. 
 
मुांबई, शद. १६-४-१९५२ – एस. ए. डाांगे 
 
  



पलरलशष्ट ३ 
 

‘प्रालतलनलधक कथा’ : प्रस्तावना 
 
तसे पाशहले तर मराठी साशहत्याने अनेकाांना नगण्य गणले आहे. साशहत्यात ज्याांचे कतृवत्वच नाही लकवा 
सुमारच आहे, त्याांचा शवचार न होणे स्वाभाशवक आहे, अिाांचा शवचार व्हायला हवा असा आग्रह कुणी 
बाळगणार नाही, तसा आडमुठेपणा कुणाकडून घडणार नाही असे नव्हे; पण ते इष्टही नव्हे. मात्र ज्याांच्या 
भाळी कतृवत्वाचे शिरपेच खोवले गेले आहेत त्याांचा शवचारच बाजूला टाकणे, शवचार करण्याच्या आड येणे 
लकवा त्याकडे साि काणाडोळा करीत राहणे हे शनशित आडमुठेपणाचे आहे; ते न्याय देण्याचे काही कृत्य 
नव्हे. अनाठायी आडमुठेपणा वांध्येसारखा लझझाडणाराच असतो. 
 

अण्णा भाऊ साठे याांच्या वाट्याला असे न्यायदान आले आहे. कतृवत्वच नाही म्हणून शवचारही नाही 
असे अण्णा भाऊां च्या बाबतीत घडते तर त्याबाबत नको तो अप्रस्तुत आग्रह बाळगण्याचे कारण नव्हते. पण 
बहुताांिी सारे काही असूनही, उपेशक्षततेचा गाळाच अण्णा भाऊां च्या माथी बसावा, ही अण्णा भाऊां ची 
साशहस्त्यक िोककथा आहे. 
 

अण्णा भाऊां च्या चाहत्याांनाच ही कथा िोककारक होती असे नव्हे, तर खुद्द अण्णा भाऊां नाही त्याची 
सल सलत होती असे शदसते. क्कशचत केव्हा ती घडणाऱ्या अण्णा भाऊां च्या भेटीतला एक प्रसांग; त्या सांदभाने 
अण्णा भाऊां चे प्रकट झालेले मनोगत आठवते. 
 

१९६४-६५ मधली गोष्ट. सातारच्या ‘रजताशद्र’ हॉटेलसमोर उभे राहून अण्णा भाऊ उभ्या उभ्या 
बोलत होते : 
 

“तर त्याचां काय आहे .... हां .... कोण बरां ती बाई? .... शजनां तो इशतहास शलशहला .... मराठी 
काांदबरीचा इशतहास हो .... काय बरां नाव शतचां? .... डोळयाांसमोर आहे हो.” 
 

अण्णा भाऊां च्या आठवणींचा पडदा पकडून मी म्हटले होते, “.... त्या ना? त्या कुसुमावती देिपाांडे 
....” 
 

“हाां .... बरोबर बघा. तीच ती तुमची देिपाांडे ....” अण्णा भाऊां नी हातावर टाळी देत म्हटले होते. 
 

“.... काय केलां  देिपाांड्याांनी अण्णा भाऊ?” मी सहज शवचारले. 
 

“अहो, काय केलां  काय शवचारता? या बाईनां तो इशतहास शलशहला ....” 
 

“मराठी कादांबरी : पशहले ितक १८५०-१९५० (पूवाधव व उत्तराधव)” मधल्या जागा मी भरून 
काढल्या. 
 



“हां, तर तोच ...काय तो इशतहास पण बघा. एवढा मोठा इशतहास शलशहला. बरा शलशहला, चाांगला 
शलशहला असां पुण्या-मुांबईकडां शवद्वान साशहस्त्यक बोलतात. पण बाईला आमची एकही कादांबरी शदसली 
नाही. अख्ख्या इशतहासात चुकून नावसुद्धा नाही. हे असां आहे.” हे बोलताना, अण्णा भाऊां चा आवाज 
कातर झाल्यासारखे मला वाटले. डोळयाांत शवलक्षण शवषण्णतेची गडद छाया तरळून गेल्याचाही भास 
झाला. अण्णा भाऊां ची व्यथा जाणवली. 
 

१९६४-१९६५ मध्ये केव्हा तरी अण्णा भाऊ सातारला आले होते. सोबत िाहीर गव्हाणकर आशण 
इतर अनेक मांडळी होती. सातारच्या हजेरी माळावर ‘िशकरा’च्या शचत्रीकरणासाठी त्याांचा तळ पडला 
होता. ‘िशकरा’ मधील शब्रशटि सोल्जराांच्या प्रसांगासाठी एन्.सी.सी. मधील कॅडेट्टस् हव े होते; म्हणून 
छत्रपती शिवाजी कॉलेजच्या आम्हा एन्.सी.सी. अशधकाऱ्याांिी िाहीर गव्हाणकराांनी सांपवक साधला होता; 
तर त्या वळेचे सातारचे कलेक्टर एम्.ए. देिमुख याांना शचत्रीकरणाच्या परवानगीपूवी, हजेरी माळाचा वापर 
करू देण्याआधी मूळ ‘िशकरा’ कादांबरी वाचण्याचा सोस सुटला होता. (कारण अण्णा भाऊ वगैरे 
कम्युशनस्ट असल्याने, त्याांना त्याांच्या दृष्टीतून आवश्यक तरतुदींची पूतवता करणे हे परमकतवव्य वाटत होते.) 
त्यासाठी अण्णा भाऊां नी मला गाठले होते. त्या सांदभाने गाठीभेटी, चचाशवशनमय घडत गेला. प्रा. 
कुसुमावती देिपाांडे याांच्या ‘मराठी कादांबरी’ मधील स्वतःचा अनुल्लेख अण्णा भाऊां च्या बोलण्यातून अिाच 
एका प्रसांगाने उभारून आला. मात्र अण्णा भाऊां ची ही व्यथा कथा बनून राशहली नाही. 
 

अण्णा भाऊां ची व्यथा पोटशतडकीची होती. त्यात दे्वष नव्हता, पण राग होता. कुसुमावतीबाईांच्या 
शतरकस उल्लखेामागे, एवढ्या मोठ्या समाजिील शवद्वते्तला अद्यापही ‘मूल्य’ जोखता येत नाही याबद्दल 
कडकडीत भावना होती. शवखार शनशितच नव्हता, मात्र ‘उद्या-परवा केव्हातरी; आम्ही अगर आम्हापैकी 
कुणीतरी बच्चमजी पटवनू देऊ; पटवनू घ्यायला लाव’ू असा शनधार होता. काळयाकरांद अांगकाांतीमधून 
टकटकणाऱ्या दोन डोळयाांत ‘आमचां न्याय्य आहे. आम्ही ते सोडणार नाही. का सोडू? किासाठी सोडू? 
मात्र तुमचां तुम्हाला सोडायला लावण्याखेरीज गत्यांतर ठेवणार नाही,’ असा शवलक्षण गशहरा आत्मशवश्वास 
उतू जात होता. अण्णा भाऊां चा आशवभाव हा खास करून अण्णा भाऊां चाच होता. त्याला तुलना नव्हती. 
 

अण्णा भाऊां च्या हृदयात व्यथा होती; पण व्यथेपोटी वाया जाणे नव्हते. अण्णा भाऊां ची ती लहमत 
होती. स्वतःच्या बळावर प्रचांड कातळामध्ये स्व-कतृवत्वाचे शिल्प खोदणाऱ्या अण्णा भाऊां सारख्या 
प्रशतभावांताला स्तुशतलनदेचे सोयरसुतक नसते. स्तुतीचे यि तो पचशवतो आशण अपयिाचे कडूजहर घुटके 
शगळतो : सारे रस्ते यिाकडे न्यावते ही त्याांची दृष्टी असते. ह्ा सरळ गशणती दृष्टीने, चढत्या-वाढत्या 
भशूमती श्रेणीने अण्णा भाऊां नी मी मी म्हणणाऱ्याांच्या पांक्तीत मानाचे पान पटकावले. ‘ऐशतहाशसक 
साहसरम्यता,’ ‘शचत्रपटासाठीच बेताव्यात अिा कथावस्तूांची रूपशसद्धता,’ आशण ‘सामाशजक जाणीवाांच्या 
वदेनाांचा शवद्रोह’ या शत्र-सूत्रीचे अलोट बळ पोतडीत बाळगणारा अण्णा भाऊां सारखा कलावांत जुन्या 
चाकोऱ्या मोडतो, नव्या शनमाण करतो. इतराांसमोर सतत आव्हानाांमागून आव्हाने ठेवणे आशण इतराांनी 
शदलेल्या आव्हानाांना त्याहूनही मोठे वादळ बनून त्यावर स्वार होणे हे महववाचे मानतो. अण्णा भाऊां नी 
उमलत्या वृत्तीने ते केले. 
 

अण्णा भाऊ सतत शलहीत होते; शिरत चालत होते. प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक ‘स्वधमव’ असतो. तो 
जाणणे जरूर असते. त्याची ओळख करून घेणे आवश्यक असते. प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक स्वधमव असतो; 
म्हणजे त्याला तो जाणता येतो लकवा त्याने जाणलेला असतो असे नाही. स्वधमाची ओळख हा मोठेपणाच्या 



मागावरला एक सोपान असतो. अण्णा भाऊां ना त्याची जाण पुरेपूर लाभली होती. एरवी सलणारी कुठलीही 
व्यथा मनात राखून वागणे-वावरणे हे दुसरे मरणच असते, तसाच झळझळीत आत्मशवश्वास आशण आत्मबळ 
असल्याखेरीज हे मरण टळत नाही. पण अण्णा भाऊां नी प्राकृशतक मरणाखेरीज अन्य मरण मुळी 
स्वीकारलेच नाही; नेहमीच टाळले, पार िेकून शदले, त्यामुळे वांदण्या-लनदण्याचा हषवखेद झाला तरी 
त्यातून खुांटणे घडले नाही. खुांटणे हे आणखी एक प्रकारचे मरणच असते. मरणाचेच ते दुसरे नाव आहे. 
पण काहीही घडो, खुांटले जाणे हा अण्णा भाऊां चा प्रकृशतलपड नव्हता. साहशजकच आपल्या स्वधमािी 
अण्णा भाऊ थटून राशहले. या थटून राहण्याच्या बुडािी बलदांड जीवनसक्तीचा धाराप्रवाही झरा शदसतो. 
त्यातून अण्णा भाऊां च्या हाती शजण्याचे आशण लेखनाचे एक प्रयोजन आले. त्याची कक्षा न ओलाांडता अण्णा 
भाऊां नी ते प्राणपणाने जपले.साशहस्त्यक अण्णा भाऊां चे सजृन या ‘प्राणपणा’त आहे. 
 

अण्णा भाऊां नी, मराठी साशहत्याच्या के्षत्रात पाचपांचवीस दुवा आशण िुले रुजशवली, रक्त आशण 
अश्र ू लिपडले, वदेना आशण शवद्रोह पेटशवले; त्या साऱ्याांच्या पायखुणा इतक्या जबऱ्या आहेत की, त्या 
ओलाांडून पुढे जाणे अिक्य आहे. त्याांनी चाकोरलेल्या पायवाटा बुजशवणे िक्य नाही आशण त्या शदिनेे नव े
मागव चोखाळल्याखेरीज गत्यांतर नाही, हे त्यामधील मूळ सूत्र आहे. त्या दृष्टीने मराठी साशहत्याच्या 
इशतहासात अण्णा भाऊां च्या लेखनाकडे दुलवक्ष झाले आहे. शदलदार शपळदारपणा हा अण्णा भाऊां च्या 
स्वभावाचा आशण पौरुषसांपन्न पेचदारपणा हा त्याांच्या अखांड लेखनाचा धमवच आहे. आपल्या अखांड, 
एकसूत्रात्मक आशण सलग साशहत्यात अण्णा भाऊां नी मराठी मातीचे लावण्य आशण मराठी अांगामनाची 
पौरुषता याांचे चैतन्यिाली व सामथ्यववान शचत्र रेखाटले : मग ती कादांबरी असो, कथा असो, नाटक असो, 
वग, तमािा लकवा पोवाडा-असे काहीही असो; वलिड तटतटलेल्या मदमस्त बैलाच्या अांगाांगात सणसणून 
राशहलेल्या रगीसारखी रग ही अण्णा भाऊां च्या साशहत्याची नस आहे आशण त्याांच्या जीवनातला सहज 
ऋजुभाव साऱ्या साशहत्याला गळाशमठी घालून आहे हे अशधकच आहे. त्यामुळेच तर, गावकुसाबाहेरच्या 
घाणेरड्या वस्तीत दाशरद्र्याने दिावतार भोगलेल्या शवषमतेच्या चरकात जीव शपळून शनघालेल्या अांगावरची 
लवही शदसू नये अिा दारुण अवस्थेत शपचत पडलेल्या आशण सगळया परांपराांनी नकार शदलेल्या समाजावर 
अण्णा भाऊां नी आगपाखड केली नाही. नस्त्या आक्रस्ताळेपणाला वाव राखला नाही. मानवी जीवनातल्या 
ऋजुभावनेला साथीला घेऊन, क्षमािील सांतवृत्तीने अण्णा भाऊां नी ‘माणसा’चे अलोट दिवन घेतले. 
पांढरीच्या वारकऱ्याांच्या धारणेने त्याांनी हे केले. शजथे माणसाला जगणे शिकवायचे आहे, माणसाने माणूस 
म्हणून जगण्याखेरीज त्या शजण्याला अथवच नसतो, पण माणसू म्हणून जगायचे तर कसे जगायचे याचे 
आत्मबळ द्यायचे आहे, शतथे गभवगाभे लाजाळूच्या बाांशधलकीने हळुवारपणे हाताळाव ेलागतात; ममवबांधाांची 
उकल अवचटपणाने करून चालत नाही. अण्णा भाऊां नी हे इतक्या समथवपणे जाणले होते की, तसे आशण 
तेवढ्या पातळीवरचे जाणणे िशचतच घडते. यासाठी मनाजवळ नैशतक दृष्टीची धार्षमकता असावी लागते. 
अण्णा भाऊां च्या ठायी ही नैशतक तपिरणाची दृशष्ट होती. त्यामुळे तर, साम्यवादाच्या शटळेमाळा घालूनही 
अण्णा भाऊां नी प्रचारी साशहत्याचा शहणकसपणा शनपटून काढण्यात यि घेतले आशण वैपल्यग्रस्त बनून 
माणसाांना शवदू्रप करण्याचे टाळले. उलट जे ‘रांगशवणे’ अिक्य अिी कल्पना आशण रांगशवणे िक्यच झाले 
तर त्याला साशहत्याची कळा लाभणे केवळ असांभव अिी परांपरागत धारणा, ते अण्णा भाऊां नी सहजभावाने 
रांगवनू दाखशवले. अण्णा भाऊां ची ही मान्यताप्राप्त खेळी, साशहत्यशनर्षमतीला आशण साशहत्यसमीके्षला नव े
वळण आशण शदिा देणारी ठरली. अण्णा भाऊां सारख्या माांग जातीत जन्माला आलेल्या, मातीखालच्या 
मातीत गाडल्या गेलेल्या मराठीतल्या पशहल्या बांडखोर दशलत साशहस्त्यकाची, मराठी साशहत्यके्षत्राच्या 
िजेसरीतील सगळी सिर मरगळत्या जीवनात प्राण ओतणारी आहे. सववस्पिी क्राांतीचे–बदलाचे–रणभतू 
जागवनू अण्णा भाऊां नी मराठी साशहत्याला लागलेला दारकोंड काढला, त्याला ताटी लावली आशण त्याचे 



महाद्वार बनशवले. त्यातून अवघा सामान्य इकडेशतकडे करताना पाशहला. उघडउघड अधाकच्चा काळ 
असताना, अण्णा भाऊां नी हे केले. ते त्याांचे मोठेपण आहे. 
 

अण्णा भाऊां नी अनेक साशहत्यप्रकार हाताळून आपल्यातील लेखकाचे अशनयवत्व प्रकट केले. 
माणसात लेखक होता. त्यामागे पशरस्स्थतीची तराटणी होती, शतच्या बुडािी पे्ररणाांची नागीण सळसळत 
होती, लेखकाच्या शवशिष्ट प्रशतभेची जात ओसांडत होती आशण वाचकवगांची शनशिती डोळयाांसमोर तरळत 
होती. – एवढ्या साम्यांतर कलाकृतींचे सृजन अटळ होते. अण्णा भाऊ त्याचे साधन झाले. त्याांनी ते केले 
आशण धके्क बसले. आके्षपही झाले. ज्याांना लौशककाथातील वगेळेपणाचे धके्क बसलेल्याांनी ते समजावनू 
घेतले. वगेळेपणाचे सामथ्यव आशण सौंदयव, रूप आशण स्वरूप असे ह्ा समजून घेण्याचे रूपरांग होते. पण 
असे काही नाहीच, कुठले काय झाले आहे नवीन? अिी ज्याांची धारणा होती, त्याांच्याकडून आके्षप येत 
गेले. काही आके्षप न कळण्यातून तर काही दूशषत दृष्टीतून अिी ह्ा आके्षपाची माांडणी होती. अण्णा भाऊ 
उच्चभ्र ू नव्हते, माांग; म्हणजे दाणगट; उच्चभ्रूांसारखे कलाबतूपूणव वाङ् मय त्याांना कसे शलशहता येणार? 
म्हणजे राांगड्याचे साशहत्यही तसेच राांगडे असणां हे एक, आशण दुसरे असे की, अण्णा भाऊां च्या साशहत्यात 
एवढे असून असून असणार काय? बटबटीत, प्रखर वास्तव. केवळ राबस वास्तवाच्या भेदक दिवनात 
साशहत्य कसे असू िकेल? अण्णा भाऊ साम्यवादी; म्हणजे त्याांचे साशहत्य भडक, अवास्तव व प्रचारी 
असणार, हे शतसरे. असे अनेकाांचे शकत्येक आके्षप. पैकी सगळेच खोटे तसे नसले तरी मनाच्या 
दूशषतपणामुळे आके्षपाांचा रांग अशधक गडद बनलेला. कदर होणे कठीण, स्वाशभमानी अण्णा भाऊां नी ती 
मागणेही अिक्य होते. खऱ्या रशसकाला कदर आपणाहून द्यायची असते. खरी रशसकता तीच असते. ते 
घडले नाही. कदर कृतघ्न बनली, मात्र अण्णा भाऊ साठे मराठी परांपरेिी कृतज्ञ राशहले. या साऱ्याच 
सांदभात ‘या देिावर आम्ही पे्रम तर का कराव?े’ लकवा ‘या देिातल्या माणसाांना आम्ही आपलां  का मानावां?’ 
असे प्रश्न अण्णा भाऊां नाही शवचारता आले असते. पण त्याांनी ते शवचारले नाहीत. समांजस जीवनदृष्टीने 
त्याांना ते शवचारू शदले नाहीत. अण्णा भाऊां चा राग देिावर नव्हता. त्या देिातल्या, येणाऱ्या-जाणाऱ्या 
लोकाांवरही नव्हता; तर त्याांच्या शवचारप्रशक्रयेतून-शक्रयाप्रशतशक्रयाांतून आकाराला आलेल्या मनुजवैरी 
समाजरचनेला होता. ह्ा समाजरचनेत पशरवतवन करायचे तर देिाची, त्यामधील माणसाांची हेटाळणी 
करून उपयोग काय? तराटणी द्यायची शतथे ती जरूर द्यावी; पण नेहमी तराटून राहण्यात हािील काय? 
अण्णा भाऊां च्या समांजस जीवनदृष्टीने हे केलेले नाही. ऐन युद्धाच्या वळेी काय हाती घ्यायचे आशण काय 
बाजूला ठेवायचे हे अण्णा भाऊां ना चाांगले जाणत होते. म्हणून तर त्याांनी, शहऱ्यामोत्यासारखे िब्द जपून 
ठेवले, प-ैपैिाला शमळणाऱ्या नकली मण्यासारखे उधळले नाहीत. उलट, िल्य उरी घेऊन मातीिी स्नेह 
जोडू इस्च्छणाऱ्या ससाण्याप्रमाणे अण्णा भाऊां नी अथवहीन जीवनातील अथवपूणवतेचा वधे घेताना मऱ्हाटी 
आशण खास करून मऱ्हाटी सांस्कृतीचे सांशचत उभे केले. अण्णा भाऊां नी केलेला हा शहिबे लक्षणीय आहे. 
 

अण्णा भाऊां च्या घराण्यात सात शपढ्याांत कुणी शिकून नाव केले नव्हते. अण्णा भाऊ जवळजवळ 
त्यापैकीच एक. लहानपणीच िाळेत जाऊन शिकायचे असते, हे धोडपोर होईपयंत तरी अण्णा भाऊां ना कुठे 
माहीत होते? पण आई वालूबाईचे टुमणे सारखे मागे होते आशण हाताचे घोटे, दगडासारखे कठीण 
झाल्याच्या काळात – बोटे न वळण्याच्या स्स्थतीत – अण्णा भाऊां नी िाळेचे तोंड बशघतले. पण तेही अगदी 
थोडा वळे, एकदोन शदवसाांसाठी जाऊन येण्यापुरते. अण्णा भाऊां ची दृष्टी गशतमान, वृत्ती िाशहरी; 
साहशजकच मागे पाहत पाहत पुढे जाणे ही प्रवृत्ती. अण्णा भाऊ शनत्यनेमाने िाळेकडे शिरकलेच नाहीत, 
याच्या मुळािी या प्रवृत्तीचा सहयोग आहेच; पण आईची भणुभणूही चुकली नव्हती. ती सतत सुरू होती. 
शतला अण्णा भाऊां चे आश्वासक उत्तर होते, “िाळेत नाही गेलो तरी मरणार नाही आशण गेलो तरी जगेन 



असां मुळीच नाही.” पुढे अण्णा भाऊ स्वतः जगले आशण लोकाांना त्याांनी जागशवले. माणूस म्हणून जगण्याचा 
आशण जगशवण्याचा त्याांनी अव्याहत आटाशपटा केला. ‘माणूस म्हणून मानानां जगा आशण अशभमानानां जगू 
द्या,’ अिी अण्णा भाऊां ची हाळी होती. ‘जगा आशण जगू द्या’ एवढाच मयाशदत आिीवाद नव्हता. 
जवळजवळ शनरक्षर असलेल्या अण्णा भाऊां नी आत्मशवश्वासरशहत माणसाच्या मनात चैतन्याची समथव वले 
रुजू घातली; एका उपेशक्षताने अन्य अनेक उपेशक्षताांच्या जीवनात कोरलेली अक्षरशिल्पे, शकत्येकाांची जीवन 
झळाळून टाकणारी ठरली. बासरी,स्वरपेटी, बुलबलुतरांगसारखी वादे्य उत्तम वाजशवणाऱ्या अण्णा भाऊां नी, 
माणुसकीला पारख्या झालेल्या शकत्येक सामान्याांच्या जीवनात गुप्त झालेल्या, अनेक वाद्याांचे सप्तसूर 
तन्मयतेने आळशवले. सृष्टीच्या चातकाने आकािाकडे मान करून सशललाची प्रशतक्षा करावी तसे अनेकाांना 
त्यातून जीवन जगण्याचे शनमांत्रण शमळाले. त्यासाठी अण्णा भाऊां नी देव, दैव, दैववाद. धमव, सांस्कृती आदी 
‘गुणा’ मुळे मानवी जीवनावर दाटणारी काजळी झाडून ज्ञानशवज्ञानाच्या पे्ररणा अांगीकारल्या; पराभतू, 
वांशचत, उपेशक्षत अिा साऱ्याांना मातीचे सत्य समजावण्याचा प्रयास राखला आशण शदवसेंशदवस ओसरत 
जाणारे मानवीपण व माणसाचे मूल्य कसे वाढत जाईल याचा िोध घेतला. अण्णा भाऊां नी माणसाच्या 
गुणदोषाांसकट त्याच्यामधील शवधायक ‘स्वधमाचे’ स्वागत केले. त्याचे मनोगत साांशगतले आशण उद्धगानही 
केले. मात्र त्यासाठी कल्पनेचे आकाि बाजूला ठेवनू मातीचे वास्तव स्वीकारले. 
 

अण्णा भाऊां नी प्रत्यक्षानुभव, सहानुभव आशण परोक्षनुभव अिा साऱ्या माध्यमाांतून शलशहले. अशधक 
भर वास्तवानुभतूीवर राशहला. अण्णा भाऊ साांगतात, “प्रशतभेला सत्याचां-जीवनाचां दिवन नसेल तर, 
प्रशतभा, अनुभतूी वगैरे िब्द शनरथवक आहेत. सत्याला जीवनाचा आधार नसला की, प्रशतभा अांधःकारातील 
आरिाप्रमाणां शनरुपयोगी ठरते. मग शकतीही प्रयत्न करून त्यात प्रशतलबब शदसत नाही आशण कल्पकता 
शनमवळ ठरते. अगदी पांखशवरशहत पाखराप्रमाणे ती उडूच िकत नाही. जिी प्रशतभेला वास्तवाची गरज 
असते तद्वतच कल्पनेलाही जीवनाचे पांख असणां आवश्यक असतां. आशण अनुभतूीला सहानुभतूीची जोड 
नसेल तर आपण का शलशहतो याचा पत्ताच लागत नाही.” अण्णा भाऊ जीवनवादाची प्रस्तावना करताना 
प्रशतभा आशण कल्पकता यामध्ये जीवन उभे करतात. त्या दृष्टीने जीवन हा दोहोमधला पूल आहे. हशरभाऊ 
आपटे याांच्यानांतर इतक्या कलापूणव चतुराईने वास्तव उचलणारे अण्णा भाऊ हे एक अग्रक्रमाचे लेखक 
आहेत. 
 

अण्णा भाऊां नी स्वतःला जाणवलेल्या जाणीवाांनुसार, गाठी न बाांधता शन न सोडता लेखन केले. 
अण्णा भाऊां नी मजबरोबरच्या एका खाजगी चचेत म्हटले होते: “आपण िाहीरगडी. पुरोशहतपण करायचां 
माहीत नाही. त्यामुळां  आपण आपल्या साशहत्यात गाठी मारण्याचा आशण गाठी सोडण्याचा प्रकार काही 
केलेला नाही.” याचा अथव, अण्णा भाऊां नी कलात्मकतेची बूज राखली नाही असे नाही; ती राखण्याचा 
प्रयत्न केला. कदाशचत गांभीरपणे केला नाही असे वाटत नाहीच असे नाही; पण केला हे नाकारता येत 
नाही. मानवी मनातील मूलभतू शवधायक प्रवृत्तींना आवाहन करून, त्यामध्ये पशरवतवन घडवनू आणण्याचे 
साशहत्यामधील सामथ्यव अण्णा भाऊां नी कलामूल्याांपेक्षा अशधकचे मानले. अशधक मोलाचे मानले. 
कलामूल्याांचा शवचार केला, पण त्याची कलाबतू होऊ शदली नाही. अण्णा भाऊां च्या मनात साम्यवादाची 
जाज्वल्य शनष्ठा होती. पण त्याचा अथव लेखनात लाल धूळ, लाल टापा, लाल माती असे सारे लालीलाल 
नव्हते. उरात सदैव समाजवादाची आच होती, पण सारखे साम्यवादी बाळबोध धडेच भरशवले गेले असे 
नाही. असे माणने ही वांचना आहे. असेही लेखन अण्णा भाऊां नी केले; पण त्याची आशण ह्ाची दोहोंची जात 
वगेळी. त्याांची साांगड घालता येत नाही. कुणा एकाचे महवव चढशवण्यासाठी लकवा उणावण्यासाठी तिी 
साांगड घालणे इष्ट नाही. कलात्म आशण प्रचारात्म असे अण्णा भाऊां नी लेखनाचे पूणवतः दोन वगेळे प्राांत 



केले. िक्यतो त्याच्या सीमारेषा जपल्या. आवश्यक शतथे जरूर ते रांग उधळून शदले, िक्य शतथे शमश्रण 
केले; योग्य जागी सांयुग साधले; अिक्य त्या जागी सरळसरळ वगेळेपण उभे केले. अण्णा भाऊां नी केळीच्या 
गाभ्यासारख्या ‘िकीरा’, ‘वैजयन्ता’, ‘वारणेच्या खोऱ्यात’, ‘अलगजू’, ‘माकडीचा माळ’, ‘चांदन’, 
‘वारणेचा वाघ’, ‘रानगांगा’, ‘शवष्ट्णुपांत कुलकणी’, ‘शबलवरी’, ‘रानगा’, ‘कोंबडीचोर’, अिा काही कथा-
काांदबऱ्या शनर्षमल्या; तर ‘शबलां दर बुडव’े, ‘मूक शमरवणकू’, ‘खापऱ्या चोर’, ‘माझी मुांबई’, ‘अकलेची गोष्ट’, 
‘बेकायदेिीर’, अिा वगनाट्याांतून सरळसरळ धुमधुडाकेबाज प्रचाराची लयलूट केली. त्यामुळे एका अण्णा 
भाऊां त दोन अण्णा भाऊ शदसले तरी, त्याांनी लेखन-प्रयोजन आशण कलावांत लेखणी याांस नेहमीच अशधक 
मानले. कदाशचत अपवाद करता समप्रमाण ठेवले. कुठे कमीअशधक आढळले तरी ते प्रसांगोपात; िक्यतो 
समान पातळीवरच राखले. आणखी एक घडले ते हे की, पुरोगामी प्रवृत्तीचा पुरस्कार करणाऱ्या अण्णा 
भाऊां चा काव्यात्मा मराठी सारस्वताचा होता याचे दृश्यिल शदसले. मराठी मातीचे, शतच्या गुणदोषाांसकट, 
पुऱ्या अांगोपाांगाांसह अण्णा भाऊां नी प्रशतशनशधत्व केले. केवळ चार घटका करमणूक करावी म्हणून काही 
अण्णा भाऊां नी शलशहले नाही. हे त्याांच्या लेखन-पठडीत बसत नव्हते. अस्पृश्य जीवनाचे उद् गान, नव्या 
वाङ् मयीन जाणीवा अशधक कलामूल्याांची झेपेल तेवढी ताण राखून अण्णा भाऊां नी वगेळया दृष्टीने प्रबोधन 
केले. प्रबोधनात्मक लेखन हे अण्णा भाऊां च्या लेखनाचे कळसूत्र आहे. 
 

अण्णा भाऊां च्या चशरत्र-आत्मचशरत्राांचा या प्रबोधनात्मक कळसूत्राला आधार आहे : अगदी 
बालवयात अण्णा भाऊां नी कल्याणला आपल्या बापाबरोबर कोळसे भरले, कापडाचे गठे्ठ पाठुांगळीला लावनू 
शिरणाऱ्या शिरस्त्याबरोबर तिीच गाठोडी पाठीवर लादून लहड लहड लहडले, मोरबाग शगरणीत 
झाडूवाल्याचे काम केले, पुढे त्याच शगरणीत झाडूवाल्याचे कसबी कामगार कायवकते म्हणून त्रासन खात्यात 
लागले, साम्यवादी पक्षाचा गांडादोरा बाांधून सामान्य कायवकते म्हणून, अनेक ओझी घेऊन वणवण भटकले. 
बापू साठेच्या तमािात नाचले. असे खूप खूप घडले. वैयस्क्तक आशण सामाशजक अिा दोन्ही जीवनात. पण 
अण्णा भाऊां नी कडवी शजद्द टाकली नाही. शतलाच लेखनात प्रमुख रसाचे स्थान शदले. वाळव ेतालुक्याचा 
वारसा साांभाळणाऱ्या ‘त्या’ िशकराचे अण्णा भाऊ भाचे : त्याांच्या जन्माला दोन-चार शदवस होतात न होतात 
तोच धनाढ्य इांग्रजाांचा खशजना लुटून घोडदौड करीत वाटेगावला िशकरा, अण्णा भाऊां च्या झोपडीपुढे दत्त 
म्हणून उभा झाला आशण घोड्यावरची माांड थोडीही शढली न करता बाळबाळांशतणीसाठी दोन ओांजळ सुरती 
रुपये देऊन पुढे गेला. त्या टापाांची लय अण्णा भाऊ पुढे कधीच शवसरले नाहीत. अण्णा भाऊां च्या 
लेखनातून ह्ा ‘गलॅोलपग स्टेप्स’चा प्रत्यय पुनः पुन्हा येतो. उद्दाम कलां दर वृत्तीने अण्णा भाऊां नी, 
पोटशतडकेमधून तटस्थता वगळून, भावनेतून लचतनाला गाळून, िक्तीतून सांयमाला दूर ठेवनू आपल्या 
अमाप िक्ती चौखूर उधळल्या. आयुष्ट्याच्या सांध्याकाळी तर त्या िारच इतस्ततः िेकल्या गेल्या. 
साम्यवादी शवचारप्रणाली, व्यस्क्तगत जीवनाची झालेली होरपळ, आांतरराष्ट्रीय भाषाांतून लेखनाला 
लाभलेला प्रशतसाद, त्यामुळे अण्णा भाऊां च्या कलावांत मनाने गमावलेला असांतुष्टपणा, माणसे शवदू्रप 
करायची नाहीत अिी प्रशतज्ञा असूनही प्रत्यक्ष भोवताली गोळा झालेला शवदू्रप माणसाांचा गोतावळा, 
दाशरद्र्याच्या खाईत आयुष्ट्याची झालेली कुतरओढ, ज्याांनी घडशवले त्याांनीच अखेरच्या क्षणी शधक्कारल्याचे 
मनस्वी दुःख – अिी आशण यासारखी त्याची अनेक कारणे असतील. कारणे काहीही असली तरी त्यामुळे 
अण्णा भाऊां च्या लेखनात काही ‘अिुध्द’ येऊन राशहले हे नाकारून चालत नाही. स्वाभाशवकच इतर काही 
मुदे्द लक्षात ठेवनूही, यामुळे, अण्णा भाऊां ना वाङ्मयीन यि लाभले तरी वाङ्मयीन श्रेय दूर राशहले हे मान्य 
करणे जरूर ठरते. अण्णा भाऊां नी अण्णा भाऊां ना ‘जपले’ नाही. इतराांनी त्याांची ‘कदर’ केली नाही. 
साहशजकच िुले-आांबेडकराांचा वारसा घेऊन उभे राशहलेले, मराठी साशहत्य-सांस्कृतीची परांपरा न 
नाकारणारे अण्णा भाऊ पशहले दशलत बांडखोर लेखक झाले; पण शवशिष्ट मयादेपयंत जीवनाची काव्यात्म 



जाणीव असलेल्या अण्णा भाऊां चे अखांड साशहत्य त्याांच्या चशरत्र-आत्मचशरत्राची अपुरी कहाणी ठरली. 
अण्णा भाऊां ची ही वाङ्मयीन िोकाांशतका आहे. 
 

अण्णा भाऊां नी, सववसामान्याांचे ‘दुबवळ शजणे’ बदलण्यासाठी ‘बांडाचा झेंडा’ हाती घेतला आशण 
‘शवजयी रण’ करण्याची ईषा बाळगली. श्रमधारा आशण रक्तधारा याांनी साशहत्याची धार धरली. कथा, 
कादांबरी, नाटक, पोवाडे, तमाि,े पक्षकायव असा साऱ्या माध्यमाांची राबणकू अण्णा भाऊां नी पुरेपूर करून 
घेतली; आशण श्रशमकाांच्या राज्याचे स्वप्न पाशहले. लेखनात मोत्याचे खडे घातले आशण अस्ग्नस्िुलल्लगही 
पेटशवले. असांतोष कसा असतो, कसा तुटून पडतो, प्रस्थाशपत - अप्रस्थाशपत याांत उलथापालथ किी 
करतो, माणूसच माणसाला शकती हीन बनशवतो आदी साऱ्याांचे दिवन देताना, अण्णा भाऊां नी िोधले काय 
असेल तर माणसू कुठे आहे आशण कुठे नाही हे. सांवदेनिील मनानां त्याांनी त्याचा अखांड िोध घेतला. 
जीवनाच्या िाळेत घेतलेल्या स्वानुभवातून घेतला. अण्णा भाऊां नी म्हटले आहे, “मी जे जीवन जगतो, 
जगत आहे शन जे मी अनुभवले आहे, तेच मी शलशहतो. माझी माणसे मला कुठां ना कुठां भेटलेली असत, 
त्याचां जगणां-मरणां मला ठाऊक असतां.” अण्णा भाऊां सारखा शपळदार साशहस्त्यक आपल्या माणसाांबरोबर 
शकत्येक मरणे मरत असतो आशण जगणे तर अव्याहत सुरू असते. त्याला आपल्या माणसाचे नुसते जगणे–
मरणे ठाऊक असून चालत नाही. माणसाांचे थोडे बाजूला ठेवले आशण स्वतःला झालेल्या लशलतकृतीचाच 
शवचार केला, तर त्याहून वगेळी अिी स्स्थती नसते. हरेक कलावांत आपल्या प्रत्येक कलावृत्तींबरोबर काही 
प्रमाणात जगत आशण मरत असतोच. साशहस्त्यकाने आपल्या साशहत्यावर पोटच्या मुलाप्रमाणे पे्रम कराव,े हे 
सूत्र सववसाधारण साशहस्त्यक थोडेच अमान्य करीत असतो? पण अण्णा भाऊां सारखा साशहस्त्यक आपल्या 
साशहत्यावर त्यापलीकडे, आभाळ भरून उरणारे पे्रम करतो. अण्णा भाऊ साांगतात : “साशहस्त्यकानां 
वाशघणीप्रमाणां पे्रम करावां. वाशघणीचां एखादां शपल्ल ूमलूल अगर चपळ शनघालां  नाही तर ती ते खाऊन टाकते. 
त्याप्रमाणां साशहस्त्यकानां स्वतःच्या चुका शगळून टाकाव्यात व समृद्ध ते राहू द्यावां.” सरत्या काळातील 
अण्णाभाऊां ची लेखनकामाठी ही शनकस साशहत्याच्या शनर्षमतीची चुकाांची माशलकाच होती. ती शगळून 
टाकण्याची, अण्णा भाऊां ना काळानेच सांधी नाकारली. 
 

काळ ती यथावकाि दुरुस्त करून घेईल. काळ कुणाचा मुलाशहजा ठेवत नसतोच. अण्णा भाऊां नी 
स्वतःभोवती आखून घेतलेली लकवा घ्यायला लागलेली मयादाांची चौकट अनेक मलूल साशहत्य-शपल्लाांच्या 
शनपजण्याला बव्हांिी कारण ठरली. इतर अनेक कारणे जोडीला आहेत. स्वानुभतूीतूनच रेखाटनाची 
आकाांक्षा, लेखनप्रयोजनाची वरपाांगी व्यापक पण आकुां शचत कक्षा, बदलत्या जगाच्या आकलनातील 
कमकुवतपणा, लचतनाला वगळून चेतावणीवर असलेला भर, आदी शकत्येक कारणाांनी, काही शवशिष्ट 
मयादेपयंत, अण्णा भाऊां ना डोळे लकाकून टाकणारे सामथ्यव शदले आशण मयादा ओलाांडल्या. शतथे काही 
काळ डोळे झाकून घेणे बरे असेही झाले. अण्णा भाऊां ना अनेकदा अनेकाांकडून चकवा शमळाला, पण त्याांना 
त्याच आकलन होऊ िकले नाही. आकलनाच्या अल्याड राहून अण्णा भाऊ ‘वैजयांता’च्या ‘प्रस्तावने’ मधून 
पुनःपुन्हा धोिा लावत गेले की, “जो कलावांत जनतेची कदर करतो त्याचीच कदर जनता करते, हे मी 
प्रथम शिकून नांतर लेखन करीत असतो. माझा माझ्या देिावर, जनतेवर शन शतच्या सांघषावर अढळ शवश्वास 
आहे. हा देि सुखी, समदृ्ध शन सभ्य व्हावा, इथां समानता नाांदावी, या महाराष्ट्रभमूीचां नांदनवन व्हावां अिी 
मला रोज स्वप्नां पडत असतात. ती मांगल स्वप्नां पाहत पाहत मी शलहीत असतो. केवळ कल्पकतेचे कृशत्रम 
डोळे लावनू जीवनातील सत्य शदसत नसतां. हे सत्य हृदयात शमळवावां लागतां. डोळयानां सववच शदसतां. परांतु 
ते सवव साशहस्त्यकाला हात देत नाही. उलट, दगा मात्र देतां. माझा असा दावा आहे की, ही पृथ्वी िषेाच्या 
मस्तकावर तरली नसून ती दशलताांच्या तळहातावर तरली आहे. त्या दशलताांचां जीवन शततक्याच प्रामाशणक 



हेतूनां शन शनष्ठनेां मी शचशत्रत करणार आहे शन करीत आहे.” अण्णा भाऊां नी असे धोि ेशनष्ठापूववक लावले तरी 
त्यातील तकलादूपणामुळे त्याांनी वाङ्मयीन श्रेय गमावण्यास साहाय्यच पोचशवले. अण्णा भाऊां चा मनःलपड 
माणुसकीने ओथांबलेला होता, करुणेने शनथळलेला होता. जे जे म्हणून कुणी अांधारयाशत्रक असतील त्याांना 
सूयवसन्मुख करण्याचे अण्णा भाऊां चे व्रत होते. अण्णा भाऊां चा ‘दशलत’ जातवाचक दशलत नव्हता. 
त्यापलीकडे तो उभा होता. िोशषत, श्रमजीवी मग तो कुणीही असो, तो दशलत, अिी अण्णा भाऊां ची 
व्याख्या होती. त्याला जातपात-पांथ-धमवभेद याची कसलीच बांधने नव्हती. माणसाच्या जगाचे अण्णा भाऊ 
वाचन करीत होते : माणूस असणाऱ्या आशण नसणाऱ्या माणसाचे हे जग होते. त्याच्या सांघषविील, शजद्दी, 
वृत्ती-प्रवृत्तीमध्ये, वदेना-शवद्रोहामध्ये िोधप्रशक्रया सुरू होती. नशिबी आलेल्या आयुष्ट्याच्या भोगवट्याने 
अण्णा भाऊां च्या साऱ्या भकुा व तृष्ट्णा कडवट करून टाकल्या असल्या तरी वैयस्क्तक आयुष्ट्याचा जांजाळ 
अण्णा भाऊां नी आपल्या लेखनात कधी पसरून दाखशवला नाही. माणसे िार आवडणाऱ्या, त्याांच्यातील 
महान श्रमिस्क्तवर कमालीची श्रद्धा असणाऱ्या अण्णा भाऊां च्या लेखनशनर्षमतीचा स्तोत्र मानव्यावरील 
श्रद्धाशनष्ठेत अशधक आहे. जगावर उत्कटतेने पे्रम करतो त्याच्या ठायी बोलण्या-शलशहण्या-करण्याचे 
सामथ्यवही येते. बऱ्यावाईट जगावर अष्टाांगाांनी पे्रम करायला शिकल्याखेरीज माणसाला शवपुलतेने, 
सातत्याने व समग्रपणाने शलशहता येणेच अवघड आहे : काही साशहस्त्यक लेखनाच्या दृष्टीने लवकर सांपतात 
आशण काही दीघवजीवी ठरतात. यामागे मानव्यशनष्ठा हा एक प्रमुख घटक आहे. अण्णा भाऊां नी ‘स्वधमव’ 
जाणला. स्वतःचा धमव तोच ‘सवांचा धमव’ अिी हाळी मात्र शदली नाही. अण्णा भाऊां ना लढा मान्य होता, 
आक्रोि नामांजूर म्हणून तर अवास्तव असमांजसपणाने त्याांनी किाचा शधक्कार केला नाही, तसा अनावर 
उताशवळीने किाचा स्वीकारही झाला नाही. कुठल्याही रीतीची शवकृती शचशत्रत न करता, माणसे शवदू्रप न 
करता शवकृत बनलेल्या जीवनाची तळामुळातली बैठक बदलणे िक्य आहे काय याचा शवचार अण्णा 
भाऊां नी सतत केला. त्यासाठी िार खोलवर लचतनात ते घुसले नाहीत; घुसले असते तर आहे याहून 
अशधक वाङ्मयीन श्रेयाचे धनी झाले असते; पण अण्णा भाऊां नी सारे तळमळीवर, मन:पूववकतेवर, 
पोटशतडकीवरच भागवनू नेले. समाज केवळ भौशतक दृष्टीनेच समृद्ध होऊन चालत नाही तर नैशतक 
दृष्ट्ट्याही त्याला अशधष्ठान असाव ेलागते. अण्णा भाऊां ची ही धारणा होती. जळणाऱ्याला जळू द्याव े लकवा 
जाळणाऱ्याला जाळू द्याव े हे मानवतावादी प्रशतभावांत साशहस्त्यकाला पाहणे अिक्य असते. साहशजकच 
अण्णा भाऊां ना स्वधमाच्या कवते जेवढे जेवढे म्हणून सामावणे िक्य तेवढे त्याांनी बीज म्हणून कवटाळले, 
रुजू घातले. त्यामुळे हातात सदैव चूड असलेल्या अण्णा भाऊां च्या मस्तकात नेहमी माणूस, माणसुकी आशण 
न्याय इत्यादीचे चक्रीवादळ घोंघावत राशहले आशण अण्णा भाऊां नी ‘शचखलातील कमळाां’नी ‘अस्ग्नशदव्य’ 
उभे केले. ‘वारणेच्या खोऱ्यात’ ‘अलगूज’ घुमशवले. ‘माकडीच्या माळा’ वर ‘केवड्याचे कणीस’ रुजू घातले. 
‘आग’, ‘अहांकार’, ‘वैर’ला ‘रूपा’कार शदला. धो धो शलशहले. पण एवढे पुरेसे नव्हते. अण्णा भाऊां च्या 
साशहत्यातील एकदेिीपणा हा तसा त्याांना मागे खेचणाराच होता. अण्णा भाऊां नी िलैीकार श्री. म. माटे 
याांच्यानांतर पशहल्याांदा दशलताांचे प्रत्ययकारी शचत्रण केले लकवा त्याांनी मध्यमवगीय जीवन लेखनाचा शवषय 
केला नाही; या तिा मयाशदत कौतुकाच्या बाबी ठरतात. खरे महववाचे हे आहे की, अण्णा भाऊां नी 
माणसाला माणसू दाखशवला. कलात्मक आशण प्रचारात्मक दोन्ही रीतींनी! जे जे अन्यायाखाली भरडले 
जातात; दुःख, दाशरद्र, दैन्य, दुखणे, दुरवस्था आदी अवस्थाांनी हैराण होतात; पशरस्स्थतीच्या चरकाखाली 
शचरडले जातात; उपेक्षा अवहेलना, हेटाळणी, अपमान याांच्या दाहक चटक्याांनी अगशतक बनतात; ते सारे, 
मग ते कुणीही असोत, अण्णा भाऊां ना आपले वाटतात. अण्णा भाऊां मधील कलावांत त्या सवांिी अतूट नाते 
जोडतो. जातपात-धमवपांथ भेदातीत अण्णा भाऊां नी, स्वतःच्या अनाठायी आग्रहातून लेखन करून मराठी 
साशहत्यात अस्पृश्यतेचे प्रस्थापन केलेले नाही. अण्णा भाऊां च्या एकलक्ष्यी साशहत्यामधील ही लक्षणीयता 



शविषे स्वरूपाची आहे. म्हणनू तर, अण्णा भाऊां चे साशहत्य ग्रामीण, प्रादेशिक आशण दशलत याांच्या अांतबाह् 
स्वरूप-रांगात बुचकळून जाऊनही, त्यापलीकडे ते गेल्याचे शदसते. 
 

अण्णा भाऊां चे समग्र साशहत्य गाळात रुतून बसलेल्या हत्तींच्या कळपाप्रमाणे, शिळेखाली 
ध्येयआकाांक्षा पार गेलेल्या लोकजीवनातील स्पांदनाांचे शवशवधस्पिी आरेखन आहे. मानवतावादी िाहीर 
असलेल्या अण्णा भाऊां नी शिशजशियन आशण सजवन अिी दोन्ही कामे एकदमच केली. जनतेच्या नाडीवर 
नेमके बोट ठेवले. साशहत्यातून शवचारी व शवकारी मनाांचे दिवन घडशवताना शनबीज पांखपानाांच्या स्वस्प्नल 
वातावरणात अण्णा भाऊ कधी रमले नाहीत. धरसोड लकवा तडजोड जमली नाही. एक तर रोमाांच 
उठावते, दशलताांना न्याय शमळताच आत आत कुठे तरी बरे वाटत जाव े लकवा झेंडूच िुटावा असे अण्णा 
भाऊां च्या एकशत्रत साशहत्याचे स्वरूपच आहे. अण्णा भाऊां च्या साशहत्याने ‘मुस्क्त कोन पथे?’ असा दीनवाणा 
‘आ’ करून हतािपणे वाट पाहत, ताटकळत असलेल्या व्यथाांना कधी कणवनेे, कधी सहानुभतूीने, कधी 
अांतमुवख होऊन तर कधी आांतरअग्नी िुलवनू मुखर करण्याचा प्रयत्न केला. आियाचे बलदांडपण, 
अश्वत्थाच्या सळसळीसारखा ध्येयवाद, क्राांतदिी मानवतावाद आशण हृदय लवधून टाकणारी शनताांत 
शजव्हाळयाची लोभसवाणी तळमळ याद्वारा साशहत्यशवषयक सरळ गशणताने, अण्णा भाऊां नी साशहत्याची 
शिखराांमागनू शिखरे पायाांखाली घातली. शलहावसेे वाटते म्हणून आशण शलशहल्याखेरीज राहवतच नाही 
म्हणून शलशहणारे अण्णा भाऊ हे लेखक होते. उबवणे आशण कृशत्रम रीतीने सजशवणे हे अण्णा भाऊां च्या 
स्वभावातच नव्हते. साहशजकच माणसाांशवषयी, ज्या माणसाांवर पे्रम केले, त्याशवषयीच अण्णा भाऊां नी 
शलशहले. महात्मा िुले याांच्या ‘ितेकऱ्याचा आसूड’ची परांपरा चालशवणाऱ्या अण्णा भाऊां नी धनवांत 
धमांधशवकारवांताांच्या शवचारकृतीवर ‘भीमरावपांथी’ घणाघात घातले. 
 

प्रथर् र्ायिचू्या चरणा । 
छत्रपती नशवबा चरणा ॥ 
स्र्रूि गातो कविा ॥ धृ ॥ 

 
अिा दुदवम्य श्रदे्धने त्याांनी सामान्याांची जीवन-कवने गाशयली. सज्जड धुळाक्षरे शगरशवली. भेदरलेल्या, 
हतबल झालेल्या, लढाई शवसरू पाहत असलेल्याांच्या मनात नव े त्राण आशण बळ आणले. सारे शहिोबी 
गशणत उधळून देऊन केले. त्यामुळे इतराांना शहिोब जुळशवणेही कठीण गेले, तसे शदसते. 
 

त्यामुळे प्रचशलत साशहत्य-चौकटीतही शवचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल. अमुक एक प्रकारचे साशहत्य 
हेच साशहत्य, तसेच नसले तर नव्हे. अमकी अमकी चौकट, त्यातच सारे साशहत्य बसते. नसले तरी ठोकून 
ठोकून बसशवले पाशहजे; असा आग्रह अनाठायी असला तरी अण्णा भाऊ त्यात अडकले यात िांका नाही. 
साशहत्य हा चैतन्यपूणव जीवनाचा, मानवी आत्म्याचा प्रकट हुांकार आहे. तो चौकोटीत असेल अगर 
चौकटीच्या बाहेर असेल; नेमका किात असेल-बसेल हे साांगणे िक्य नाही. स्वसांवदे्य, स्वयांपूणव 
चैतन्यिीलतेच्या अवतीभवतीच्या बांधनाांचा शवचार कसा करता येणार? ते िक्य नसते. पण प्रस्थाशपत 
साशहत्य-सांप्रदाय नेमके तेच करीत असतात. मग स्वतःला न्याय्य व दुसऱ्यालाही न्याय्य करण्याच्या 
आशवभावात अन्याय्य करून मोकळे होत असतात. अण्णा भाऊां च्या बाबतीत हेच घडले. उच्चभ्रूांच्या 
प्रस्थाशपत साशहत्य-सांप्रदायाने नवी म्हणून काही वाङ्मयीन मूल्ये, आकृशतबांध, नव्या जाणीवाांचे 
मानसिास्त्रीय सांिोधन, नेणीवचेे रेखाांकन, कलेये तलस्पिी दिवन इत्यादी स्वीकारली, त्याबाबत आग्रही 
वृत्ती राशहली. पशरणाम असा झाला की, अण्णा भाऊ (आशण तत्सम अनेकाांचे) साशहत्य अनुल्लखेनीय ठरले. 



उल्लेख करावाच लागला तेव्हा ते अ-कलात्मक म्हणून बाजूला सारले गेले. पण एखादा साशहत्य-सांप्रदाय 
प्रस्थाशपत करीत लकवा होत असताना त्याबाहेरही काही राहून आपले प्रभतू्व प्रस्थाशपत करीत असतो; 
त्याचाही एक साशहत्य-सांप्रदाय स्थाशपत होऊ िकतो; हे एका बाजूने शवसरले गेले तर दुसऱ्या बाजूने 
कालानुसार कलामूल्ये बदलली तरीही वाङ्मयाचे म्हणून एक िाश्वत मूल्य आहे, हे अमान्य करता येत 
नाही, हे नामांजूर करण्यात आले. पशरणामी अण्णा भाऊां सारखे साशहस्त्यक उपेशक्षत राशहले. प्रचशलत 
टीकाकाराांना उल्लेखनीय वाटले नाहीत. एकूणच मराठी समीक्षा मागेपुढे शकती आहे, त्याचे हे प्रमाण आहे. 
 

पण अण्णा भाऊां नी आपला सूर बदलला नाही, कथा-कादांबऱ्या इत्यादी वाङ्मय शलशहले. 
सातत्याने व पोटशतशडकीने शलशहले; उन्मळून शलशहले आशण पैसा हवा होता म्हणनूही शलशहले. दुसऱ्या 
प्रकारचे शलशहणे अथातच हीण शमसळल्यागत आहे. पशहले सकस आशण अव्वल आहे. शवपुलता लकवा 
लोकशप्रयता हे वाङ्मयीन गुणवते्तचे लक्षण नाही; पण या शवपलुते-लोकशप्रयतेमागील दृष्टी महववाची आहे. 
अण्णा भाऊां च्याजवळ अिी शवलक्षण पोटशतशडकेने सळसळणारी ध्येयदृष्टी आहे. आतडी शपटवटून यावीत, 
तटातट तुटावीत, मस्तक चक्रावनू जाव,े उभे जीवनच बहेोष व्हाव;े अिी दारुण पशरस्स्थती या ध्येयदृष्टीने 
नजरेखालून घातली आहे. त्यातून अण्णा भाऊां च्या साशहत्याने ठसकेबाज पीळ घेतला आहे. बाभळीच्या 
गाठीगत रूप शमळशवले आहे. हा पीळ सुटतो आशण रूप शनदिवनास येते, ते अण्णा भाऊां च्या सांबांधात दोन 
प्रश्नाांची उत्तरे घेण्याने! ते असे : 
 

१. जीवनाकडे पाहण्याची अण्णा भाऊां ची दृष्टी कोणती आहे? आशण 
 

२. अण्णा भाऊां नी शलशहले ते का शलशहले? कुणासाठी शलशहले? 
 

तसे पाहता हे दोन्ही प्रश्न परस्परावलांबी आहेत, परस्परपूरक आहेत. एकमेकाांत ते असे गुांतून गेले 
आहेत की त्याांचा वगेवगेळा शवचार करणे काहीसे शजशकरीचे ठरणार आहे. कारण अण्णा भाऊां नी 
जीवनमूल्ये आशण कलामूल्ये याांचा समन्वय कलाकृतीत घालण्याचा यिस्वी-अयिस्वी प्रयत्न सतत केला 
आहे. 
 

अण्णा भाऊां नी काही जीवन-मूल्ये मानलेली आहेत. कुणी काही म्हटले, मानले तरी अण्णाभाऊां नी 
आपली जीवन-मूल्ये सोडलेली नाहीत की टाकलेली नाहीत. अण्णा भाऊ कम्युशनस्ट आशण त्याांच्या 
शवचारसरणीिी काही ही मूल्यकल्पना सुसांगत नाही. जीवन-मूल्ये वगैरे कल्पनासांबधी कम्युशनस्ट काय 
मानतो? कम्युशनस्ट नेते श्री. अ. डाांगे याांनी ‘वाङ्मय आशण जनता’ मध्ये म्हटले आहे ते असे : “जीवनात 
अनादी, अचल अिी मूल्ये मुळीच नसतात; कारण खुद्द जीवन हेच अनादी अगर नसते. आजपावतेो मानवी 
जीवनाने जर सवात मोठा ध्यास घेतलेला असेल तर तो भौशतक वस्तू शमळशवण्यासाठी झगडण्याचा; जीवन 
िक्य करण्यासाठी – जीवन जगवनू ते वाढीस लावण्यासाठी – झगण्याचा. या भौशतक वस्तू, ही भौशतक 
मूल्ये शनमाण करावयाची व वाटून घ्यायची यासाठी युगायुगातील स्त्री-पुरुषाांनी एकमेकाांिी सामाशजक नाती 
जोडली आशण ती अिा रीतीने जोडली की, जेणेकरून आपल्या भौशतक सुखसोयींची वाढ व्हायला मदत 
व्हावी. या सामाशजक नात्यातूनच दरेक युगामध्ये स्त्री-पुरुषाांच्या नैशतक व नीशतिास्त्रीय, भावनात्मक 
स्वभावशविषेाांची जोपासना झाली. प्राथशमक गण समाज, गुलाम समाज, सरांजामी समाज, भाांडवलिाही 
समाज व सोशवएत समाज असे समाज स्त्री-पुरुषाांनी मानवी इशतहासाच्या वगेवगेळया युगाांत स्थापन केले. 
या समाजातील सामाशजक नाती–वगीय नाती–ही आपापल्यापरी वगेवगेळया नैशतक व भावनात्मक 



स्वभावशविषेाांनी युक्त अिी आहे. जेव्हा एकां दर समाजाच्या भौशतक सुखाची वाढ प्रचशलत सामाशजक 
नात्यापायी अडून राहते – मग ही नाती गुलाम व मालक अिी असोत, भदूास व जमीनदार अिी असोत, 
कामगार व कारखानदार अिी असोत–आशण जेव्हा दशलत व शपळली जाणारी जनता या अडचणीतून बाहेर 
पडायचा मागव िोधू लागते तेव्हा ती नवी मूल्ये, नव्या भावना, नवी सत्ये, नवी वास्तवता शनमाण करते. 
जुन्या नात्याांना उचलून धरणारे हे प्रशतगामी ठरतात; बदललेल्या अगर बदलणाऱ्या नात्याचे पोवाडे गाणारे 
हे प्रगशतिील–पुरोगामी–ठरतात. सामाशजक इशतहासाचा हा एकच एक िास्त्रीय शसद्धान्त आहे. 
 

खरे जीवनदिवन ते हेच आशण म्हणून खऱ्या कलेचे मोजमाप करायला मानदांड हा एकच. मात्र त्या 
युगातल्या कलाकृतीचे, आपापल्या काळातल्या शपळल्या जाणाऱ्याचे, राजकीय व आर्षथक कायवक्रमाांचे 
जाहीरनामे िडकावले तरच ती कलाकृती प्रगशतिील व त्या युगाची खरी प्राशतशनशधक होऊ िकते, असा 
याचा अथव नव्हे. जी कलाकृती आपापल्या युगातल्या ‘सत्या’िी, ‘वास्तवते’िी ‘मानवते’िी खरोखर समरस 
होते, ती आपला आशवष्ट्कार करण्यासाठी. आपली स्वतःची स्वतांत्र:ची रीत ती िोधून काढते, 
आपापल्यापरी स्वतांत्र रूप धारण करते. जी कलाकृती अिी समरस होत नाही, जीवनाच्या वास्तवतेपासून 
स्वतःची िारकत करून घेते, शतला उतरती कळा लागते, ती पोकळ ठरते.” यामधील िास्त्रीय शसद्धान्त 
आशण तदनुषांशगक शववचेन इत्यादींिी अण्णा भाऊ सववसाधारणपणे सहमत असले तरी जीवनात ते काही 
ठाम मूल्ये मानतात यात िांका नाही. अण्णा भाऊां च्या दृष्टीने ही मूल्येही अगदी स्पष्ट आहेत, ती अिी : 
देिाचे स्वातांत्र, स्त्रीचे िील, पुरुषाचा स्वाशभमान आशण मानवाची प्रशतष्ठा. याबाबत तडजोड नाही, 
कसनुसरेपण नाही. तडजोड करू पाहतो तो नाहीसा होतो, इशतहास त्याला क्षमा करीत नाही. इशतहासाला 
ते साि नामांजूर असते : कारण यावर जीवनाचे ‘अस्स्तत्व’ असते, जीवनातील ‘वास्तवता’ शनभवर असते. 
देिाची मान मोडली, स्त्रीचे िील भांगले, पुरुषाचा स्वाशभमान खचला, माणसाची मानच मोडली, तर ताठ 
मान कुणाची राहील? किासाठी राहील? अण्णा भाऊां चा असा प्रश्न आहे. 
 

या प्रश्नामागे शवशिष्ट सूत्र आहे. अण्णा भाऊ व्यक्तीचा शवकास पाहत नाहीत, तर समाजाच्या 
शवकासाकडे लक्ष देऊन राहतात. व्यस्क्तरूप नव्हे तर समशष्टरूपात ते साऱ्याांचा शवकास पाहतात. कारण 
समाजाच्या शवकासात व्यक्तीचा शवकास असतो आशण व्यक्तीचा शवकास म्हणजे त्याच्यामधील ‘सत्’चा, 
‘ऋत’चा शवकास; हा शवकास व्यक्तीबरोबर समाजाला मोठे करतो. म्हणून व्यक्तीव्यक्तींचा शमळून बनलेला 
समाज गुणपूणव कसा होईल, कसोटीला कसा उतरेल याचा शवचार अण्णा भाऊां च्या वाङ्मयात लहरत 
असतो. अण्णा भाऊां च्या साशहत्यामधील एकही पात्र असे नाही की जे दुगुवणी बनले आहे. उलट दुगवणी पाते्र 
सद्धगुणी बनावीत आशण समाजाच्या उपयोगी ठरावीत असाच प्रयत्न आहे. या प्रयत्नात ‘तरल’ कला 
असलीच पाशहजे असा अण्णा भाऊां चा आग्रह नाही. प्रामुख्याने पशरणामावर लक्ष असल्याने असा आग्रह ते 
धरू िकत नाहीत. साहशजकच सद्शभरुची, सत्प्रवृत्ती आशण सद्वतवन इत्यादींकडे अण्णा भाऊां ची धाव 
असते. ही धाव आपल्या पात्राांकरवी ते पुरी करतात. त्यातील काही तर समाजाच्या खालच्या तळापयंत 
शझरपत पाझरत येईल असे मानतात. तिी श्रद्धा उरािी बाळगतात. या श्रदे्धपोटी, अांतःपे्ररणेचा प्रबळ 
आशवष्ट्कार आशण नैशतक मूल्याांवर त्याांची अपार शनष्ठा आहे, हे स्पष्ट आहे. अिी अांतःपे्ररणा लकवा नैशतक मूल्ये 
वगैरे कम्युशनस्टाांच्या तववज्ञानात बसतात की नाहीत हा अण्णा भाऊां च्या दृष्टीने गौण प्रश्न आहे. अण्णा 
भाऊां च्या जगात–मनात–ते सारे आहे. अण्णा भाऊ कम्युशनस्ट खरे; पण झापड बाांधलेले पोथीबांद 
कम्युशनस्ट नव्हते. कम्युशनस्टाांची वाट थोडी बाजूला करून, थोड्या वगेळया वाटेने मनःपूत िेरिटका 
मारून येण्याचे स्वातांत्रय ते जरूर घेतात. त्यामुळे अण्णा भाऊां च्या साशहत्यातून जनतेच्या–सववसामान्य 
माणसाांच्या–हृदयाचा व भशवतव्याचा आशवष्ट्कार होताना शदसतो. नैशतक मूल्याांची जाण–जोपासना–



समाजाला मोठे करते, माणसाला थोर बनशवते. अण्णा भाऊां च्या मनीमानसी हे सामथ्यव लबबले गेले आहे. 
त्यामुळे त्याांच्या कथा-कादांबऱ्याची घडण त्या शदिनेे होताना आढळते. सत्त,ू चांदन, िशकरा, शवष्ट्णुपांत 
कुलकणी, व्यांकू अिी शकतीतरी पाते्र उदाहरणादाखला पुढे करता येतील. ती केवळ सौंदयवदिवनाकडे नव्हे 
तर समृद्ध जीवनदिवनाकडे जाताना शदसतात. म्हणून शदलेला िब्द पाळतात. त्यासाठी प्रसांगी प्राणही 
गमावतात; एखाद्याचे पाठीराखेपण करताना हवी तेवढे सांकटे उद्भवली तरी ते ती शनमूटपणे सोसतात, 
पण अन्याय अत्याचार, इत्यादींवर तुटून पडतात. मागेपुढे काही पाहत नाहीत. या सगळया प्रशक्रयेतून 
आदिव जीवनव्यवस्थेसाठी, दशलत जनतेच्या ममवभेदक आक्रोिाचा आशवष्ट्कार होतो. गांभीर प्रकृतीचे अण्णा 
भाऊ िाशहरी पद्धतीने हा आक्रोि माांडतात, त्यामुळे तो गडद होऊन येतो. शनतळ रूपामध्ये त्याचे शनदिवन 
िशचत होते. पण जेव्हा होते तेव्हा ते शनताांत आल्हाद देऊन जाते. 
 

अण्णा भाऊां ची प्रकृती िाशहरी आहे. लोकजागतृी, लोकशिक्षण, त्यातून ईस्प्सत समाजरचना ही 
िाशहरी प्रवृत्तीची रग असते. अण्णा भाऊ त्याला अपवाद नाहीत.त्यात अण्णा भाऊ पडले कम्युशनस्ट. मात्र 
िाशहरी वाङ्मय आशण काही कादांबऱ्याांचे अपवाद वगळता कम्युशनस्ट अण्णा भाऊ िशचतच भेटतात. अण्णा 
भाऊां नी ‘दाव’े केले त्याप्रमाणे शलशहले. पण ते करताना, पाशहले तसे शलशहले असे घडलेले नाही. सगळेच 
पाशहलेले असेही झालेले नाही. जे पाशहले ते जीवनस्पिी कलेच्या अांगाने माांडले आहे; आशण जे पाहता 
आलेले नाही, पाहणे िक्य नाही ते ‘शजवीच्या शजव्हाळयाने’ जाणनू घेऊन रांगशवले आहे. हे रांगशवणे सांकुशचत 
अथाने दशलताांपुरते मयाशदत नाही. साऱ्याांचीच मांगल स्वप्ने प्रामाशणक शनष्ठनेे पाहणारा अण्णा भाऊां सारखा 
लेखक असा सांकुशचत असत नाही. साहशजकच अण्णा भाऊां च्या कथा-कादांबरीमध्ये प्रा. श्री. म. माटे याांच्या 
कथाांमधील शवशवध जातीजमातींच्या माणसाांचा अव्याजमनोहर मेळावा उभा राशहला आहे. खचलेले, 
शपचलेले, दबलेले, मुरगळलेले, मरगळलेले, दडलेले, दडपलेले, काजळलेले असे अनेक, अनेक रीतींचे 
उपेशक्षत त्यात आहेत. अण्णा भाऊां चे त्याांच्यािी अलोकीचे अतूट नाते आहे. ही माणसे जाशतधमाने वगेळी 
आहेत, आचार-शवचाराने शनराळी आहेत; अण्णा भाऊां ना ते माहीत नाही असे थोडेच आहे? पण त्याांच्या 
बाबतीत अण्णा भाऊां च्या ठायी एकच नाते आहे : ते आहे माणसाचे, माणुसकीचे. म्हणून त्याांना शनमवळ 
जीवनाचा लाभ घडावा, घडणां जरूर आहे; त्याांचा तो हक्क आहे, अिी अण्णा भाऊां ची आच आहे. ही आच 
आहे ती, ती माणसे तिा शविुद्ध जीवनाची मागणी करतात म्हणून. पशरस्स्थतीने या माणसाांच्या भोवती काही 
कोंडाळे झाले आहे, काही कोंडीत पडून शपच ू लागली आहेत, काही बुरी कृत्ये हातून घडली आहेत, 
घडताहेत, पण त्याांचा मूळ सत्प्रवृत्त आत्मा िाबूत आहे. अण्णा भाऊां चे आवाहन त्यास आहे. जसे ते 
पात्राांच्या कोंडीत अडकलेल्या आत्म्यास आहे, तसेच ते बाहेरील जनसामान्याांच्या मळभ आलेल्या 
समजुतीसही आहे. परस्पराांनी समजून घ्याव,े समजून राहाव,े पराकोटीच्या सहृदयतेने आशण असीम 
सहानुभतूीने सामांजस्य घडाव े अिी अण्णा भाऊां ची धारणा आहे. त्या दृष्टीने अण्णा भाऊां नी ‘माणुसकीचा 
गशहवर’ घातला आहे, ‘उपेशक्षताांचे अांतरांग’ उकलून दाखशवले आहे. वरवर पाहता अण्णा भाऊां नी आपल्या 
कथा-कादांबऱ्याांतून ‘भावनाांची माांडणी’ सजशवल्याचा भास होत असला, तरी त्यामागे असलेले शवचाराांचे 
सांघषव दुलवक्षून चालत नाही. भावनेत ओघळणारे पण शवचारात मात्र साि कोरडे असे अण्णा भाऊां च्या कथा-
कादांबऱ्याांचे एकूण स्वरूपच नाही. अण्णा भाऊां नी अिी कुठलीही ‘बेइमानी’ केलेली नाही. दशलताांभोवती 
अक्राळशवक्राळपणे पसरलेल्या पशरस्स्थतीशवरुद्ध त्याांनी जांग सुरू केलेले असल्याने अिी ‘बेइमानी’ 
खपणारीही नव्हती. दशलताांना जाणता-अजाणता, मूक–प्रकटपणे उभारलेल्या बांडातून अण्णा भाऊां च्या 
साशहत्याचा जन्म झाला आहे. त्यामुळे त्यात समूहिक्तीला केलेल्या आवाहनाबरोबर ‘एतदे्दिीयत्व’ खच्चनू 
भरले आहे. अण्णा भाऊां च्या शबनहत्यारी लढाऊ जनतेचे ते कवच आहे; आशण श्रमजीवी जनतेच्या 
भावनारूपाचे दिवन हा भाऊां चा तर सोडाच, पण एकूणच मराठी कथा–कादांबरीचा अशभमानशवषयक आहे. 



दोन बाप्ये आशण एक बाई, अगदीच कां टाळा आला तर दोन बाया आशण एक बाप्या, त्याांची कुठेतरी, 
कधीतरी, केव्हातरी धावतीपळती गाठभेट, भेटता भेटताच पे्रम बसणे, वाढणे; त्याांचे हे ‘असे’ पाहून शतसऱ्या 
कुणाला तरी हुक्की येणे, त्याने मध्ये ‘पडणे’, सांघषाला सुरुवात, मग सवांग िृांगार, धावपळ, झटापट, 
अपघात, घात, थोडा पाश्ववभमूीदाखल सामाशजक-राजकीय ‘कल्चर’, अलऽलऽडूरची भाषणबाजी, 
समाजवाद-साम्यवाद वगैरे चलनी नाण्याांच्या अांगाअांगाने अज्ञान, दाशरद्र्य, शपळवणूक, अत्याचार, 
इत्यादींबद्दल काहीतरी बकवास, सांकटे, अडचणी, झटापट, नष्ट होणे आशण िवेटी पे्रमगोंधळाची वस्त्रगाळ 
वणवनां बाकी राहणे; अिा त्या काळच्या डबक्यातून–अपवाद करून–अण्णा भाऊां नी मराठी कथा-
कादांबरीला ताकदीने दूर सरकशवले. त्याचे कारण हे की, अण्णा भाऊां ना माणसाांचा आत्मा हरवायचा 
नव्हता, तर त्याच्या वर्षधष्ट्ण ूइशतहासाकडे लक्ष ठेवनू त्याला शदिनेे लावायचे होते. त्याची सोबत करावयाची 
होती. अण्णा भाऊां नी ही सोबत पशतव्रतेच्या शनष्ठनेे केली, जनतेच्या अनुरोधाने त्याांनी शलशहले आहे. 
स्वतःच्या शचत्रणाच्या मनोभावनेच्या अनुरोधाने जनतेच्या मुखवटा शवदारलेला नाही. अण्णा भाऊां नी 
म्हणूनच आपल्या साशहत्याला कोणती शबरुदे बहाल केली जातात याची शिकीर नाही. 
 

अण्णा भाऊां चा जनतेवर–माणसावर–मोठा शवश्वास होता. हा शवश्वास कसा मोजता येईल? 
आकाि, धरणी व्यापून उरणारा हा शवश्वास आहे. माणसाच्या सृजनिीलतेवर त्याांची प्रगाढ शनष्ठा आहे. 
माणसाइतका दुसरा सृजनात्मा पाशहला नाही, असाच त्याांचा दावा आहे. म्हणून माणूस वाढला पाशहजे, 
मोठा झाला पाशहजे ही अण्णा भाऊां ची दृष्टी आहे. माणसाच्या वयाबरोबर सांस्कृतीही वाढल्याखेरीज 
समाजाला भशवतव्य नसते. त्या शदिनेे अण्णा भाऊ पुढे चालत राशहले. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या 
जीवनाची बखर रांगत गेली, सजत राशहली. अण्णा भाऊ जनतेचे कलावांत बनले. अण्णा भाऊां चे कथा-
कादांबरी, वाङ्मय म्हणजे जनतेची कला व ‘जनतेचे वाङ्मय’ याांच्या सुरेख सांगमाचा अचूक पत्ता आहे. 
 

त्या दृष्टीनेच अण्णा भाऊां नी मानवी सांस्कृतीचे वय कसे वाढेल याचा शवचार केला. शतची चाांगली 
वाढ हा त्याांचा ध्यास होता. आपल्या वृत्ती-प्रवृत्तीसांबधी, आचार-शवचारसांबधी, कथा-कादांबऱ्यासांबांधी 
मान्यवर समीक्षक न्यायशनणवय काय करतील याची लचता न बाळगता, कदर न करता, अण्णा भाऊां नी हा 
ध्यास खच्चनू पुढे रेटला आहे. सामान्य माणसू जगतो कसा? खातो, शपतो काय? झोपतो कुठे? कसा? 
त्याच्या भावना काय आहेत? किा होतात त्या प्रकट? हा सामान्य माणूस लढतो कसा? पुनः पुन्हा ताकद 
गमावनूही ताकद वाढवतो कसा? शपळवणूक, अत्याचार, गाांजवणूक इत्यादींनी नाडला जात असूनही 
त्याच्या ठायी तडि आशण शजद्द येते कुठून? एकूणच जगणे अिाक्य असूनही (म्हणजे इतराांना तसे वाटत 
असताना) तो वागतो तरी कसा? –अण्णा भाऊां नी या ‘श्रशमकाच्या जगाचे’ कलावांतदृष्टीने रेखाटन केले 
आहे. िवेटी जनतेच्या जीवनाचा–राजकारणादी सगळया कारणाांचा–आशवष्ट्कार कलेच्या द्वारा करायचा 
तो कलेच्या शनयमाांना धरून व्हायला हवा, हे शन:सांिय उशचत आहे. अण्णा भाऊां नी ही ‘उशचतता’ 
साांभाळली आहे. आशवष्ट्कृतीच्या के्षत्रात कलावांत हा पूणव स्वतांत्र असल्याने त्या बाबतीतील शनयम त्याचे 
त्यानेच बनवायचे असतात, प्रत्यक्ष लेखनाच्या द्वारे तोच त्याचा साचा तयार करीत असतो. अण्णा भाऊां नी 
नेमके हे केले. अण्णा भाऊां ची जीवनमूल्येच वगेळी असल्याने त्याांची वाङ्मयीन मूल्येही शनराळी आहेत; 
त्यात कालसापेक्षतेचा भागही अांतभूवत आहे. अण्णा भाऊां ची ही वगेळी वाट कलामूल्ये शथटी बनवीत नाही, 
साशहस्त्यक गुणवत्ता कमी करीत नाही : दीघवकालीन वाङ्मयीन श्रेयाला थोडा बाध आणते. मात्र एकूणच 
साशहत्याच्या समृद्ध व्यस्क्तमववात आपल्यापरीने थोडीिार–अगदी शटटवीच्या थेंबाने का होईना–भर 
टाकते. हे मान्य होणे न होणे, करणे न करणे ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र शनष्ट्कारण गोष्टींचे बागुलबुव े



उभे करून िब्दाांचे अथव दुबळे करणे इष्ट नाही. ह्ा बाबतीत, आपण साऱ्याांनीच आपणा सवांची मने एकदा 
नीट पाखडून घ्यायला हवीत. 
 

एकूणच चळवळी, मग त्या महाराष्ट्रातील असोत, भारतीय स्तरावरील असोत अगर आांतरराष्ट्रीय 
असोत, तद्शवषयक महामूर रणसांग्रामातील अण्णा भाऊां सारख्या लोकलेखक िाशहराांचे कतृवत्व शकती मोठे 
होते हा अभ्यासाचा एक स्वतांत्र शवषय आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील चळवळींमधील भरती-ओहोटीचे पडसाद 
अण्णा भाऊां च्या एकूण रचनेत कसे उमटले होते हे पाहणे हा स्वतांत्र लचतनाचा शवषय ठरेल. शनदान ठरावा. 
देिभर राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय आांदोलनाचे पडघम घुमत असताना अण्णा भाऊां सारख्या लेखकाांच्या 
शलखाणास सुरुवात झाली. गतीही लाभली.राष्ट्रीय लढा लोक पुढे रेटत नेत होते आशण अण्णा भाऊां सारखे 
प्रशतभावांत लेखक आपली सृजनिक्ती, त्या गाड्याला अशधक प्रगत करण्यासाठी िस्त्राप्रमाणे वापरत होते. 
लोकाांबरोबर राहताना लोकाांसाठी नव्या जगाचे स्वप्नही त्याांना पडत होते. ते प्रत्यक्षात उतराव,े 
नावारूपाला चढाव े म्हणून त्याांनी त्यासाठी आपले िब्द राबशवले, प्रशतभा खची घातली. बहुताांिी 
सहजभाव,े नैसर्षगकपणेच शलशहले. अडथळे शलशहले शतथे अथातच िसले. पण एकूण शहिबे करता, अण्णा 
भाऊ नाटकी नव्हते. वैयस्क्तक काय, सामाशजक काय की साशहस्त्यक काय, कुठेच अण्णा भाऊां नी ‘नाटकी 
पोझ’ घेतली नाही. ते त्याांच्या प्रकृतीच्या एकदम शवरुद्ध होते. 
 

अण्णा भाऊां नी उण्यापुऱ्या एकोणीपन्नास वषाच्या हयातीपैकी लेखनासाठी वापरलेल्या पांधराएक 
वषाच्या काळात चाळीसभर कादांबऱ्या शलशहल्या. िांभर-सव्वािपेयंत कथा बाांधल्या. ‘इनामदार’, ‘पेंग्याचे 
लगीन’ अिी दोन-तीन गावरान नाटके रचली. ‘अकलेची गोष्ट’ सारखी अकराएक लोकनाटे्य उभी केली. 
‘स्ताशलनग्राडचा पोवाडा’, ‘महाराष्ट्राची परांपरा’, ‘माझी मनैा’सारखे लावणी-पोवाडे गाजशवले. 
‘शचत्रा’कादांबरीला कन्नड, रशियन, पोशलि भाषातून भाषान्तर होण्याचे भाग्य लाभले. ‘वारणेच्या खोऱ्यात’ 
गुजरातीत शिरली. ‘िशकरा’ लहदी व पांजाबी भाषेत गाजून राशहली. ‘अलगजू’, ‘आवडी’, ‘माकडीचा 
माळ’, ‘शचखलातील कमळ’, ‘वारणेचा वाघ’, ‘बारा गावचां पाणी’ या कादांबऱ्याांना शचत्राकार लाभला; आशण 
कादांबऱ्याइतक्याच शचत्रपट म्हणूनही त्या गाजल्या. मऱ्हाट देिाांबरोबरच आांतरराष्ट्रीय पशरसरही अण्णा 
भाऊां नी पादाक्राांत केला. शव. स. ऊिव  भाऊसाहेब खाांडेकराांच्या नांतर परभाषाांतून भाषान्तशरत झालेले 
अण्णा भाऊ साठे हे अग्रक्रमाचे लेखक असावते. यातून अण्णा भाऊां ना आर्षथक लाभालाभ काय झाला हे 
प्रकरण िोककारक खरे; पण मराठ देिातले साशहस्त्यक अण्णा भाऊ देिी-शवदेिी सववसांचार करणारे 
ठरले; हे खशचत अशभमानाचे आहे. 
 

अण्णा भाऊ लोकिाहीर म्हणून ख्यातकीतव होते. त्याांनी पोवाड्याच्या कलेला वगेळी बैठक शदली. 
पोवाडा सौंदयवपूणव रीतीने उभा केला आशण त्याद्वारे जनजागतृी साधून जनशिक्षण केले. पावलोपावली 
सौंदयवहानीचे धोके असूनही सवांगाने शवचारपूववक पण कलात्मकतेने पोवाडे रचले असा त्याांचा गौरव अमर 
िखे याांनी केला आहे; तो अष्टाांगानी साथव आहे. या लोकिाशहराच्या गौरवइतकाच कथा-कादांबरीकार 
म्हणून अण्णा भाऊां ना मान आहे. मात्र ‘िशकरा’, ‘वैजयांता’, ‘वारणेच्या खोऱ्यात’, ‘माकडीचा माळ’सारख्या 
कादांबऱ्या सोडल्यास इतर कादांबऱ्या दीघवकथासदृि आहेत. अथात त्या कथा म्हटल्या पाशहजेत. 
कथासदृि कादांबऱ्या आशण कथा यातून अण्णा भाऊ हाडाचे कथाकार आहेत हेच प्रकषाने जाणवते. 
‘कथाकार अण्णा भाऊ’ हा, अण्णा भाऊ साठे याांच्या समग्र साशहत्याचा सूत्रधार आहे. 
 



लोकनाट्यकार अण्णा भाऊां च्या प्रशतभेची जात मूलतः कथाकाराचीच आहे. रसरिीत जीवनदिवन, 
शचत्रमयतेचे रांगदिवन, ठसठिीत व्यस्क्तशचत्रण आशण मूलधाराचे कातीव वैभव आदी गुणाांनी समृद्ध अण्णा 
भाऊां ची कथा आत्ममुक्तीचा उद्घोष करणारी आहे; शतला कहाणीचा स्पिव आहे, लघुकथेचा बाज आहे, 
पण ती पूणव कहाणी नाही की सांपूणव लघुकथा नाही. त्यामधीली समग्र कथा आहे. अण्णा भाऊां नी ती जोसाने 
शलशहली आहे. कथा लकवा कादांबरी असा भेदाभेद न करता अण्णा भाऊां नी कथालेखन केले आहे. त्या 
दृष्टीने कथाांत अण्णा भाऊ आहेत. 
 

१९४९ साली अण्णा भाऊां नी ‘मिाल’ साप्ताशहकामध्ये ‘माझी शदवाळी’ नावाची पशहली कथा 
शलहीली; आशण नांतर शनरशनराळया रूपाांत कथाच शलशहल्या. ‘खुळांवाडी’, ‘बरबाद्या कां जारी’, ‘भानामती’, 
‘िरारी’, ‘लाडी’, ‘गजाआड’, ‘आबी’, ‘मास्तर’, ‘रानबलेी’, ‘शजवांत काडतूस’, ‘कृष्ट्णाकाठच्या कथा’ असे 
त्याांचे कथासांग्रहामागून कथासांग्रह शनघाले. अण्णा भाऊां च्या नावावर काही प्रशक्षप्त कथाांचे पीक शनपजाव े
इतपत त्याांच्या कथाांचा झपाटा जबर होता. अण्णा भाऊां नी या साऱ्या कथाांतून राांगड्या मराठी जीवनाचे, 
मताचे, मनाचे आशण मातीचे अद्भतु कादांबरी वाटाव ेअसे सत्यशचत्र रेखाटले. अनेक भकुा व तृष्ट्णा यामागे 
धावणाऱ्या, ‘ठासलेल्या बांदुका’ सारख्या माणसाांच्या अण्णा भाऊां च्या कथा, आचायव अते्र याांनी 
म्हटल्याप्रमाणे ‘जगण्यासाठी लढणाऱ्या माणसाांच्या कथा’ आहेत. जगण्यासाठी ही माणसे लढतात तेव्हा 
समाजातल्या शकती तरी दाहक पातळयाांचे शवषण्ण करून टाकणारे दिवन त्या देतात. ‘माझे अनुभव 
साांगण्यासारखे वाटतात’ या जाणीवनेे शलशहलेली-अण्णा भाऊां ना तृप्ती आशण रशसकाांना बेचैनी देणारी, 
प्रस्थाशपताांशवरुद्ध बांडावा करणारी कथा अण्णा भाऊां नी मराठी कथावाङ्मयात नेटाने प्रस्थाशपत केली यात 
िांका नाही. 
 

अण्णा भाऊां ची समग्र कथा व्यस्क्तशचत्रणात्मक, रूढीशवध्वांसनाथवक अस्पशृ्योद्वार-कायात्मक, अद्
भतु रांजनात्मक, करुण शवनोदात्मक, ग्रामीण कलात्मक आशण दीघवकथा अिा प्रकाराांत मोडणारी आहे. 
 

आपली शवशवधाांगी साशहत्यसेवा महाराष्ट्राच्या चरणी रुजू करताना अण्णा भाऊां नी प्रसांगोपात 
आपले मनोगत प्रकट केले आहे. कथेसांबधीतही तसे ते आहे. ‘बरबाद्या कां जारी’च्या ‘प्रस्तावने’ मध्ये 
आपल्या कथालेखनासांबधी शववचेन करताना अण्णा भाऊां नी म्हटले आहे : “मी जे जीवन जगतो, पाहतो, 
अनुभवतो, तेच मी शलशहतो. मला कल्पनेचे पांख लावनू भरारी मारता येत नाही. त्या बाबतीत मी स्वतःला 
बेडूक समजतो...बरबाद्याचा जेव्हा कान कापला तेव्हा मी अांधारात बसून पाहत होतो. सुलतान शन भोमक्या 
हे दोघे अमरावती मध्यवती तुरुां गात माझ्याच बराकीत बांदी होते. आम्हा शतघाांच्याही काडावर ‘खून करणे, 
दरोडा घालणे’ असे भयानक आरोप होते ... मकुल मुलाणी तर मला मामा म्हणत होता. इरेनां गाढव 
खाणारा तुका अजून शजवांत आहे. िक्त त्याला ते गाढव पचलां  नाही एवढांच. एकां दरीत माझी माणसां ही 
वास्तव आहेत शन शजवांत आहेत.” अण्णा भाऊां च्या अवतीभोवतीची ही माणसे आपल्या अवतीभोवती 
वावरणारी अिीच आहेत. पशरशचतासारखी वाटली तरी शवलक्षण आहेत. चेतोहारी गशहऱ्या भाषेने अण्णा 
भाऊां नी ती स्मरणीय केली आहेत. 
 

अण्णा भाऊां च्या उभ्या कथाांतून अिी माणसे ठायी ठायी भेटतात : बरबाद्या कां जारी, शनळू, माांग, 
भोमक्या, शबलवर, तुक्या, सपया, मकुल मुलाणी, राणोजी नसरू, सावळा माांग, भोमा, ‘कोंबडीचोर’ राम,ू 
गांगाराम माहूत, शवष्ट्णुपांत कुलकणी, मलू ढेकणा, रामनाक महार, गीता, मीरा, रूपा, लाडी, शचल्ली, आबी, 
भानामती अिी शकती तरी माणसे, शकती तरी प्रश्न, दिवन आशण प्रबोधन घेऊन येतात. 



 
अण्णा भाऊां ची ही माणसे झुांजार आहेत आशण बहुिः तीन गोष्टींसाठी ती रण मारण्याची तयारी 

करून बसतात : पुरुषाांचा स्वाशभमान, स्त्रीचे िील आशण देिाचे स्वातांत्र. भकुा आशण तृष्ट्णा याांसाठीही ती 
नेहमी युद्धप्रवृत्त होतात. पण मुख्य शवचाराचा शववकेही करतात. या सगळया उतट उत्कटतेतून वीर आशण 
करुण रसाच्या अांगाने कथावस्तूचे भरणपोषण होते. शचत्ताकषवक मनोहारीत्व, कसदार गशहरी भाषा, 
उत्िुल्ल सांवाद, जाशतवांत शजव्हाळा आशण प्रबोधनाची नस पकडून अण्णा भाऊ ‘गच्च’ कथा साांगतात. प्रायः 
या सहजगत्या हे घडते. अखेरच्या काळातील काही कथाांमधील ‘पाांढरपेिीकरण’ वगळता या सहजपणात 
दुबळेपण कुठे भेटत नाही. शकत्येक जागा तर अिा भेटतात की, अांतःकरणाचे अस्ग्नकुां ड झाल्याचा भास 
होतो आशण गाते्र थरारतात! चैतन्याचे अस्स्तत्व तेजाळून उठते. अण्णा भाऊां चे पाय मातीत होते तसेच डोळे 
थोडे स्वप्नाांवर असते तर त्याांच्या अख्ख्या कथासाशहत्याला ऐशतहाशसक मूल्यापेक्षा वाङ्मयीन मूल्य अशधक 
लाभले असते याची जाणीव होते; आशण असे असूनही अण्णा भाऊां च्या साऱ्या गुणदोषाांसकट त्याांच्यावर पे्रम 
करणे जरूर वाटते. कारण िवेटी अण्णा भाऊ कोण होते, काय होते, काय करीत होते, काय खातपीत होते 
हे कोण पाहणार आहे? –कालां प्रवाहाच्या पाणलोटात असे सारे अनुषांशगक बघता बघता वाहून जाते. अण्णा 
भाऊां सारखा प्रशतभावांत कोणत्या वाङ्मयीन जाणीवा, कोणत्या कालसांदभाने प्रकट करीत असतो हे 
महववाचे असते. कारण त्यावर वाङ्मयातील बदल अवलां बून असतातः अण्णा भाऊां च्या साशहत्याने अिी 
बदलाांची, शदिाांची आशण वळणाांची नोंद केल्याचे स्पष्ट शदसते. ग्रामीण-प्रादेशिक, दशलत, शविषेतः दशलत 
वाङ्मयाचा चढतावाढता शवकासक्रम हे त्याचे ठळक प्रत्यांतर आहे. 
 

अण्णा भाऊां चे सारे साशहत्य सांघषव आशण वाङ्मय या अदै्वतात आहे : त्याची िारकत करून त्याचा 
अन्वयाथव लावता येत नाही. अण्णा भाऊां च्या साशहत्याच्या शनर्षमतीची बीजे आशण पे्ररणा, लचतनाच्या मूठभर 
कक्षा आशण आकलनाचा आवगे, वास्तवाच्या मयादाांचे व्यापकत्व आशण स्वप्नाांचे न शदसणारे पाय, 
कलामूल्याांचे स्वरूप आशण जीवनदृष्टीचे डोळस आांधळेपण, साम्यवादी शवचारप्रणालीची बाांशधलकी आशण 
आत्मीय अशलप्ततेचे आांधळेपण, दाशरद्र्याच्या शनिाणाखाली एकशत्रक होऊन जगण्यासाठी पत्काराव े
लागणारे हौतात्म्य आशण माणूस म्हणून जगण्याशवषयीचे आवाहन आदी साऱ्या गोष्टींची उकल या अदै्वतात 
आहे. अण्णा भाऊां ना समजावनू घेण्याची ती खूण आहे; त्यासाठी त्या वाटेचे वाटसरू झाले पाशहजे. 
 

ह्ा देिात मरण स्वस्त आहे, होत आहे; म्हणून अण्णा भाऊ अस्वस्थ राशहले. वाङ् मयाच्या 
कारखान्यातील धडाडता बॉयलर बनून, आपल्या लहानखुऱ्या कुवतीनुसार त्यास भडाग्नी देत गेले. कवी 
नारायण सुवे याांनी म्हटले आहे, “आम्हाला सवात मोठे चार िाप आहेत. ते िाप घेऊन आमचा लेखक वा 
िाहीर पुढे येतो आशण त्या िापाांच्याच ओझ्याखाली, जसे एखादे गाढव मरमर काम करून शचरडून मराव े
तसा अचानक मरतो. ते िाप म्हणजे, दाशरद्र, अज्ञान जात आशण राजकारण.” अण्णा भाऊ या िापचक्रात 
उगवले, पोसले, वाढले, रोडावले, खचले आशण गेले. आणखीही जातील. भावनेने नव्हे, कतवव्यदृष्टीनेही 
नव्हे, तर न्याय्य म्हणून. आम्ही या साऱ्याची लकमत केव्हा आशण किी चुकशवणार, की चुकशवणारच नाही, 
एवढाच प्रश्न आहे. 
 
औरांगाबाद, शद. १५-४-१९९१ – एस. एस. भोसिे 
 
  



पलरलशष्ट ४ 
 

‘फलकरा’ : प्रस्तावना 
 

गृिस्थ : (दारातून) काय चाललांय? येऊ का आत? 
 

मी : या ना, या! 
 

गृिस्थ : (दारातून आत येत) तसां नाही! पण काही महववाचां काम चाललां  असलां , तर– 
 

मी : काम चाललां य. ते महववाचां आहे; पण तुम्हाला आत यायला काही हरकत नाही. झाली, तर 
या कामाला तुमची मदतच होईल. 
 

गृिस्थ : (पुढां येऊन बसतात.) ती किी काय, बुवा? 
 

मी : अहो, काही काही कामां अिी असतात, की त्यात शजतके भागीदार अशधक, शततका 
त्याांच्यापासून होणारा आनांद मोठा! वाङ्मयाला रसास्वाद हे असांच एक काम आहे. त्याच्यात कुणी 
बरोबरीनां भाग घ्यायला नसेल, तर तो आनांद केव्हा केव्हा शिका वाटू लागतो. भर पांक्तीत भरुके 
मारल्याशिवाय बासुांदीची लज्जत कळत नाही, तसांच थोडांसां आहे हे! 
 

गृिस्थ : तुमचां काही नवीन शलशहणां चाललां य वाटतां? 
 

मी : अां हां! एक प्रस्तावना शलहायचीय. शवचार करतोय शतचा! 
 

गृिस्थ : अलीकडां प्रस्तावना शलशहताय तुम्ही! 
 

मी : ते असां होतां पाहा, मनुष्ट्य म्हातारा झाला, म्हणजे तरुण मांडळी त्याला नमस्कार करायला 
येतात. मग साहशजकच त्याला त्या तरुणाांना आिीवाद द्याव े लागतात. शक्रकेटमधून शनवृत्त झालेल्या 
मांडळींना पुढे तरुण खेळाडूांना मागवदिवन करावां लागतां ना, त्यातलाच प्रकार आहे हा! खेळाडू खेळत 
असतो, िटके मारीत असतो; पण वशडलकीच्या नात्यानां त्याचां कौतुक करायला लकवा तो िटका असा 
मारायला नको होता शन तसा मारायला हवा होता, असां साांगायला– 
 

गृिस्थ : कुणाच्या पुस्तकाला प्रस्तावना शलशहताय? 
 

मी : अण्णा भाऊ साठ्याांच्या. 
 

गृिस्थ : िाहीर अण्णा भाऊ साठे? परवा इथां आले होते! अहो, ते तर पोवाडे रचतात, तमाि े
करतात. त्याांच्या एखाद्या तमािाला तुम्ही प्रस्तावना शलशहताय की काय? 
 



मी : त्यातली काही जाण असती, तर शलशहलीही असती; पण आज अण्णा भाऊां च्या ज्या पुस्तकाचा 
पशरचय मी करून देणार आहे, ती कादांबरी आहे. ही शतसरी कादांबरी त्याांची. कादांबऱ्याांप्रमाणे कथाही 
शलशहतात अण्णा भाऊ. मोठ्या खुमासदार असतात त्या. ‘खुळांवाडी’ वाचली आहे तुम्ही? 
 

गृिस्थ : (हसत) खुळांवाडी? शवनोदी गोष्टींचा सांग्रह आहे की काय, हा? 
 

मी : अण्णा भाऊां च्या गोष्टीत शवनोद नसतो, असां नाही; पण त्याांचा प्रकृशतधमव आहे गांभीर 
लेखकाचा! ज्यानां िार भोगलां  आहे, सात पडद्याांतून नव्हे, तर समोरासमोर जीवनातल्या कू्रर सत्याचां 
ज्याला दिवन घडलां  आहे, अिा पोटशतडकीनां शलशहणाऱ्या साशहस्त्यकाचा आत्मा त्याांच्यापािी आहे. 
साहशजकच त्याांच्या गोष्टी मोठ्या वैशिष्ट्ट्यपूणव असतात. ग्रामीण कथाकार म्हणून शदघे, माटे, ठोकळ, 
भोसले, याांच्यापासून व्यांकटेि माडगूळकर, शमरासदार, िांकर पाटील, रणशजत देसाई याांच्यापयंत 
अनेकाांची नावां तुम्ही ऐकली, तरी शतची ढांग या सवांच्यापेक्षा अगदी शनराळा आहे. 
 

गृिस्थ : तो कसा काय, बुवा? 
 

मी : झणझणीत पण िक्कड काांद्याच्या शपठल्याला जी रुची असते, तसां काही तरी अण्णा भाऊां च्या 
कथा वाचून वाटतां.(गृहस्थ हसू लागतो. ते पाहून) तुम्हाला स्वयांपाकघरातील उपमा आवडत नसली, तर 
आभाळातली देतो. सांध्याकाळी पशिमेकडे नाना प्रकारच्या गडद रांगाांनी गेलेले ढग शदसतात ना? तिा–
जाऊ दे ते! समाजाच्या तळाच्या थरातली माणसां, घटना आशण जीवन हे सारां अण्णा भाऊां नी अनुभवलां  
आहे, पचशवलां  आहे. माझ्यासारखे पाांढरपेि े लेखक घराच्या शखडकीतून लकवा गच्चीत टाकलेल्या 
आरामखुचीतून बाहेरचां जीवन अनुभवतात, तसां अण्णा भाऊां चां नाही. या थरातच त्याांचा जन्म झाला. 
टीपकागद जसा झटकन ओली अक्षरां शटपतो, त्याप्रमाणां लहानपणापासून खेडेगावातील दशलताांच्या 
आयुष्ट्याांतली आसवां अण्णा भाऊां च्या कलावांत मनानां शटपून घेतली आहेत. नुसती आसवांच नाहीत, तर 
त्याांच्या आिा-आकाांक्षा, त्याांचे राग-लोभ सारां काही त्याांनी आत्मसात केलां  आहे. या साऱ्या अनुभवाांतून 
त्याांच्या कथा शनमाण झाल्या आहेत. 
 

गृिस्थ : मग त्याांची ही नवी कादांबरी जरूर वाचायला हवी! 
 

मी : तेच तुम्हाला साांगणार होतो मी! पुण्या-मुांबईकडल्या सपक लकवा लां पट कामकथा वाचनू 
कां टाळलेल्या तुमच्या मनाला या कादांबरीनां चाांगला रुशचपालट शमळेल. शहचां सारां कथानक वारणेच्या 
खोऱ्यात आशण त्याच्या आसपासच्या भागात घडतां. शहच्यातली प्रमुख पाते्र आहेत ती माांग आशण महार 
जमातींतली. 
 

गृिस्थ : म्हणजे सामाशजक सुधारणेची ही काांदबरी आहे की काय? हशरजनोद्धार वगैरे– 
 

मी : ही कादांबरी आजची नाही. ती एक प्रकारची ऐशतहाशसक कादांबरी आहे. ऐशतहाशसक म्हणजे 
शिवाजी, तानाजी लकवा अिोक-चांद्रगुप्त याांच्या काळातली नव्हे. इांग्रजी अांमल प्रस्थाशपत झाल्यानांतर या 
ितकाच्या आरांभी दशक्षण महाराष्ट्रातल्या खेडेगावच्या पशरस्स्थतींच-शविषेतः एक खेड्यातल्या माांग 
जमातीचां आशण शतच्यातल्या िूर बापलेकाचां-शचत्रण करणारी ही कादांबरी आहे. वारणेच्या खोऱ्यातली ही 



कादांबरी अण्णा भाऊां नी शलहावी, हे स्वाभाशवकच आहे. त्याांचां बाळपण याच खोऱ्यात गेलां  आहे आशण ज्या 
जमातीच्या पन्नास-साठ वषीपूवीचां शचत्रण त्याांनी केलां  आहे, शतच्यातच त्याांचा जन्म झाला आहे. प्रत्येक 
लशलत-लेखक कळत-नकळत आत्मचशरत्राचा उपयोग करीत असतो. लहानपणी पाशहलेल्या, ऐकलेल्या, 
परांपरेन चालत आलेल्या आशण मनावर खोल सांस्कार करून गेलेल्या अनेक गोष्टी, लशलत-लेखनात 
प्रशतलबशबत होत असतात. अण्णा भाऊही या शनयमाला काही अपवाद नाहीत. 
 

गृिस्थ : पण या कादांबरीचां कथानक काय आहे? 
 

मी : हे पाहा, असां थोडक्यात कथानक साांगून शतची गोडी तुम्हाला कळणार नाही. कुठल्याही 
कादांबरीचां कथानक साराांिानां साांग ूनये, या मताचा मी आहे. अहो, नर्षतकेचा एखादा िोटो पाहून शतच्या 
नाना तऱ्हेच्या नृत्याांचां कसब कधी आपल्याला कळेल का? हे छापील िॉमव इथे पडलेले आहेत. त्यातलां  
नुसतां पशहलां  प्रकरण वाचून पाहा. मी ते वाचलां , तेव्हा एखादा शचत्रपट माझ्या डोळयाांपढूुन सरकत 
असल्याचा भास झाला मला. या पशहल्या प्रकरणात माांग-कुटुांबातला कता पुरुष राणोजी उशिरा घरी परत 
येतो. त्याच्या वाटेवर कान लावनू बसलेले त्याचे आई-बाप, बायको आशण मुलां  याांची मनःस्स्थती किी 
झालेली असते, िजेारच्या गावातल्या जोगणी आपल्या गावात आणण्याची आशण त्याला मोठेपण प्राप्त 
करून देण्याची इच्छा िूर राणोजीच्या मनात किी शनमाण होते, लहानग्या िशकराच्या बोलण्यानांसुद्धा ती 
इच्छा तिी चेतवली जाते, दुसऱ्या शदविी हा शनधड्या छातीचा िूर तरुण जोगणी किा घेऊन येतो, त्या 
आणायच्या वळेीही आपल्या लाडक्या मुलाांसाठी पेढ्याांचा पुडा न्यायला तो कसा शवसरत नाही आशण िवेटी 
जोगणी आपल्या गावाच्या हद्दीत आणल्यावर शवरोधकाांकडून तो अन्यायानां कसा मारला जातो, हे सवव शचत्र 
अण्णा भाऊां नी मोठ्या रसरिीत रीतीनां शचशत्रत केलां  आहे. 
 

गृिस्थ : तुम्ही साांशगतलेला प्रसांग तर मोठा अटीतटीचा शदसतो; पण या जोगणीभोवतीच लेखकानां 
सारां कथानक गुांिलां  असेल, तर ते एका जुन्या काळच्या श्रद्धाांचां आशण त्याांच्यावर अवलां बनू असलेल्या 
खेडवळ समाजाचां शचत्रण होईल. 
 

मी : हे पाहा, या कादांबरीचा काळ आजचा नाही. तो पन्नास-साठ वषांपूवीचा आहे. या वळेेच्या 
हशरभाऊां च्या मध्यमवगाच्या कादांबऱ्याांतसुद्धा धमवभोळेपणाचां शचत्रण आलांच आहे, कुठां देवषीचां बांड आहे. 
 

गृिस्थ : या जोगणीमुळां  दोन गावाांत जी चुरस उत्पन्न झाली असेल, शतच्या खेरीज आणखी काय 
आहे, या कादांबरीत? 
 

मी : या चुरिीतूनच लेखकानां पुढल्या कथानकाचा शवकास घडवनू आणला आहे. राणोजीनां 
आणलेल्या जोगणी परत नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या वळेी त्याचा मोठा झालेला मुलगा िशकरा खूप 
िथीनां लढतो. तो त्या जोगणी आपल्या गावातून जाऊ देत नाही. हा िशकराच कादांबरीचा नायक आहे. 
त्याचां िौयव, त्याचां धाडस, कुठल्याही अन्यायाशवषयी त्याला वाटणारी चीड आशण त्याची बांडखोरी वृत्ती 
याांनीच पुढलां  सगळां  कथानक घडवलां  आहे. आताच मी तुम्हाला या कादांबरीचा प्रारांभ साांशगतला ना? 
तसाच शतचा िवेटही मोठा शचत्तवधेक व हृदयस्पिी आहे. िशकरा आशण त्याचे साथीदार इांग्रज 
सरकारशवरुद्ध आपल्या परीनां बांड करतात, झगडत राहतात, दऱ्याखोऱ्याांत लपून आपला झगडा 
चालशवतात. 



 
गृिस्थ : पण असां बांड करण्याचां कारण काय? 

 
मी : कारण नेहमीचांच आहे. या दोन गावाांच्या चुरिीतूनच या गावातल्या साऱ्या माांग-महाराांचा 

वहीम सरकारला येतो. त्याांच्यावर हजेरी लादली जाते. हजेरीची ती अत्यांत अपमानकारक पद्धत िवेटी 
िशकराला सहन होत नाही. त्यातून पुढच्या सांघषाची शठणगी पडते. पुढे आपल्या गावातल्या उपास 
काढणाऱ्या महार-माांगाांसाठी िशकरा आशण त्याचे साथीदार धान्य लुटून आणतात. 
 

गृिस्थ : तुम्ही मघािी िवेटचा प्रसांग मोठा हृदयस्पिी आहे, असां म्हणालात, तो काय आहे? 
िशकरा िािीशबिी जातो की काय? 
 

मी : हळूहळू तुम्ही कादांबरीचां सारां कथानकच माझ्याकडून काढून घ्यायला लागलात की! ते असू 
दे. तो िवेटचा प्रसांग मला मोठा पशरणामकारक वाटला. िशकरा आशण त्याचे साथीदार सरकारी शिपायाांना 
दाद देत नाहीत; पण िवेटी त्याांच्या कुटुांबातली माणसां पकडली जातात, ओलीस धरली जातात. 
सत्याप्पासारख्या दोस्ताकडून कुमक शमळण्याचा सांभव नाहीसा होतो. यिाची शबलकूल आिा नाही; असां 
शदसताच िशकरा साहेबासमोर हजर होतो आशण आपल्या माणसाांची मुक्तता करशवतो. त्याच ते हजर 
होण्याचां वणवन अण्णा भाऊां नी मोठ्या ऐटबाज रीतीनां केलां  आहे. 
 

गृिस्थ : तुम्ही साांगता, हा प्रसांगसुद्धा शचत्रपटात रांगेल, असाच आहे. 
 

मी : अण्णा भाऊां च्या कादांबरीचा हा शवषय आहे. ती उग्र पण शचत्तवधेक प्रसांगानी भरलेली आहे, हे 
खरांच आहे; पण या सवव प्रसांगात एक मोठा गुण असा आहे, की ते जण ूआपल्या डोळयाांपढुां घडत आहेत, 
असां वाचकाला वाटत राहतां. 
 

गृिस्थ : पण केवळ चमत्कृशतजनक लकवा शचत्त थरारून सोडणारे प्रसांग भरपूर असले, म्हणजे 
चाांगली काांदबरी होते का? 
 

मी : छे! शजवांत स्वभावशचत्रण नसलां , तर ते नुसते चटकदार प्रसांग घेऊन काय करायचे? ती 
नुसती ठो ठो करणारी तोट्याांची माळ होईल! या काांदबरीतील तीन स्वाभावशचत्रां वाचकाांच्या मनाची पकड 
घेतील, अिी उतरली आहेत. पशहलां  िशकराचां. त्याचा उमदा, िूर आशण पे्रमळ स्वभाव सवव कादांबरीत 
पसरला आहे– अगदी झगझगीत प्रकािासारखा! पण या शचत्रणापेक्षा मला अशधक आवडली ती दोन पात्र 
म्हणजे िशकराची आई राधा आशण त्या गावातले कुलकणी पांत. तिी राधा कादांबरीत िार थोडा वळे 
आपल्याला भेटते िूर नवऱ्याची बायको होणां आशण िूर मुलाची आई होणां, याच सुख काय आहे आशण दुःख 
काय आहे, हे शतला पुरेपुर अनुभवावां लागतां. शतच्या पत्नीहृदयाच्या आशण मातृहृदयाच्या अांतरीच्या वदेना 
लेखकानां जाता जाता नुसत्या सूशचत केल्या असल्या, तरी त्या वाचकाला हृदयाला जाऊन शभडतात. 
पांताांच्या स्वभावही मोठा ठसठिीत रेखाटला आहे. शदलदार, करारी, साऱ्या गावावर पे्रम करणारा असा हा 
शजवांत काळजाचा मनुष्ट्य कादांबरीतल्या कालप्रवाहाबरोबर जसजसा वृद्ध होत जातो, तसतसा 
त्याच्याशवषयी वाचकाच्या मनातला आदर वाढत जातो. 
 



गृिस्थ : या कादांबरीची भाषा ग्रामीण पद्धतीचीच असेल? 
 

मी : त्या भाषेचांही वैशिष्ट्ट्य आहे. िहरातला पाांढरपेिा मनुष्ट्य शलशहतो, तसलां  िुद्ध गद्यही अण्णा 
भाऊ सहजतेनां शलशहतात. खेड्यातील बोली हा तर त्याांच्या तळहाताचा मळ आहे. ती ऐकतच ते लहानाचे 
मोठे झाले; पण त्याांच्या या साऱ्या लेखनात एक प्रकारची स्वतःची ऐट आहे. कुठल्याही प्रकारचा उसनेपणा 
नाही. मधून मधून लेखक जे शनसगववणवन करतो, त्यात लकवा साध्या गोष्टी नवीन धाटणीनां वणवन करण्यात 
त्याांच्या भाषेला काव्याची शकनार सहज िोभा देऊन जाते. उदाहरणाथव, ही वाक्यां पाहा : ‘बेलगाम गवऱ्या 
भन्नाट शनघाला’, ‘त्या िब्दाांनी त्याच्या काळजात कुरूप केलां  होतां’, ‘दाशरद्र्याच्या साणेवर धैयाला धार 
चढते, असा त्याचा दावा होता.’, ‘आई तू साधी न्हाईस–तू एका वाघाची आई हाईस!’, ‘शतथां, पेवात शकडे 
नाांदाव ेतिी मानसां नाांदत होती.’ 
 

गृिस्थ : आज तुमच्याकडे सहज आलो, ते बरां झालां  म्हणायचां. 
 

मी : या लेखकाला प्रशतभेचां देणां आहे. जीवनात आग ओकणाऱ्या हरेक तऱ्हेच्या गोष्टींचा अनुभव 
आहे. त्याच्या मनात एक प्रकारचा पीळ आहे–आशण अन्यायाशवरुद्ध बांड उभारणाऱ्या वृत्तीचा तो पूजक 
आहे! हे सारां ही कादांबरी वाचता वाचता तुमच्या सहज लक्षात येईल; पण हे सवव जमेला धरूनही अण्णा 
भाऊां नी काही गोष्टींकडे अशधक लक्ष देणां जरूर आहे, असां मला वाटतां. त्यातली ही, की त्याांची काांदबरी ही 
अधूनमधून प्रसांगाांची माशलका वाटते. प्रसांगी स्वभाव, वातावरण, शवषय, िलैी या सवांची समरसता होऊन 
जी शनर्षमती होते, ती कलादृष्ट्ट्या श्रेष्ठ ठरते. अण्णा भाऊां ना अजून ही सवव गुणाांच्या समरसतेची शकमया 
साधलेली नाही. शिवाय त्याांच्या कादांबरीचा जो मुख्य पे्ररक भाग आहे, तो त्या काळाचां शचत्र या दृष्टीनां 
शकतीही चाांगला असला, तरी ऐशतहाशसक लकवा साहसप्रधान अिा कथानकाांच्याद्वारे असले शवषय 
साांगण्यात स्वातांत्रयानांतर शततकां सां स्वारस्य राशहलेलां  नाही. ज्याांना कलात्मकतेइतकां च सामाशजक महवव 
वाटतां, अिा लेखकाांपैकी अण्णा भाऊ आहेत. अिा लेखकाांना अन्यायाची चीड असो लकवा न्यायाची, ती 
व्यक्त करताना केवळ भतूकाळाला शचकटून राहता उपयोगी नाही. आता आपल्या सवव सामाशजक सांघषाचां 
स्वरूपच बदलां ल आहे. अिा वळेी अण्णा भाऊां नी आजची खेडी, शतथली खालच्या थरातली जनता, शतचां 
जीवन आशण शतच्यापुढे दत्त म्हणून उभ्या असणाऱ्या समस्या याांच शचत्रण केलां , तर ते अशधक उद्बोधक 
होण्याचा सांभव आहे. सामाशजक प्रकृतीच्या लेखकाला ‘प्राप्तकाल हा शविाल भधूर, सुांदर लेणी तयात 
खोदा’ हा केिवसुताांचा सांदेि नेहमीच पे्ररक वाटला पाशहजे.मात्र अण्णा भाऊां नी असां काही तरी करावां, 
असां मला वाटत असलां , तरी प्रत्येक लेखकाची िक्ती व त्याच्या मयादा याची मला पशरपूणव कल्पना आहे. 
नदीचा प्रवाह काय शतच्या काठावरल्या लोकाांच्या इच्छेनुसार वाहतो? पण त्याांन शकतीही वडेीवाकडी वळणे 
घेतली, तरी त्याच्या भोवतालचा भाग तो शपकवीत जातोच जातो. कलावांताांचांही तसांच आहे. हे लक्षात 
ठेवनूच आपण अण्णा भाऊां च्या चौथ्या कादांबरीची वाट पाहात राहू या. 
 
कोल्हापूर, शद. ५-३-१९५९ – लव. स. खाांडेकर 
 
  



पलरलशष्ट ५ 
 

दलित सालित्य सांमेिन : १९५८ 
अण्णा भाऊ साठे याांचे उद्घाटनपर भाषण 

[२ माचव १९५८ रोजी महाराष्ट्र दशलत साशहत्य सांघाच्या वतीने आयोशजत केलेल्या पशहल्या साशहत्य सांमेलनातील िाहीर अण्णा भाऊ साठे याांचे उद्
घाटनाचे भाषण.] 

 
शनयोशजत अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, कायववाह व बांधु-भशगनींनो, 

 
या महाराष्ट्र दशलत साशहत्य सांमेलनाचे उद्घाटन माझ्यासारख्या एका दशलतानां करावां हा एक 

अपूवव असा योग असला तरी हे आचायव अते्र याांचे कायव मी करीत आहे याची मला जाणीव आहे. 
 

दशलत साशहस्त्यकाांचे वगेळे सांमेलन भरवनू हा सवतासुभा काां उभा करता, असा प्रश्न काही मांडळी 
करीत आहेत. काहींच्या मते अस्पृश्याता शनवारण करणारा कायदाच अस्स्तत्वात असल्यामुळे आज दशलत 
हा िब्दच शनरथवक झाला आहे. सवव काही ठीक आहे. परांतु हा प्रश्न शनमाण करणारे दशलताांना माणूस 
मानतात. पण त्या दशलताांचा एक वगव आहे ही गोष्ट ते मान्य करीत नाहीत. त्यामुळे हा वरील प्रश्न शनमाण 
होत आहे. 
 

कारण केवळ महाराष्ट्रापुरतेच जरी बोलायचे झाले तरी दशलत माणसाचा मोठा वगव या महाराष्ट्रात 
अस्स्तत्वात आहे. त्याांचे जीवन वगेळे असून, इतर वगािी ते सांलग्न आहे. हा वगव या देिात अगे्रसर असून, 
त्याच्या न्यायी सांघषाचे पशरणाम सवव समाजावर होत असतात. तो या देिाचा सामाशजक, साांस्कृशतक पाया 
आहे. परांतु तो शपळला जाणारा शन कष्ट करणारा दशलत म्हणून शनराळा आहे, शन उपेशक्षत आहे. आशण अिा 
या दशलताला आपले जीवनाचे स्पष्ट प्रशतलबब आजच्या मराठी साशहत्यात शदसत नाही. आजचे साशहत्य 
आरिासारखे स्वच्छ असाव.े त्यात आपले प्रशतलबब स्पष्ट असाव ेएवढीच त्याची मागणी आहे. आपला चेहरा 
आहे तसा शदसावा असां वाटणां गैर नाही. 
 

कारण तरांगमय तळयात पडलेली सावली जिी लाांबळुकी शन डगमगती शदसते तद्वत आजचा 
दशलत आजच्या साशहत्यात शदसतो. हा दशलत आजच्या समाजाचे हृदय आहे, त्या हृदयाचे प्रदम्य स्पांदन 
होत असते. त्यात हषव, खेद, कोमल, कठोर अिा भावना जागृत झाल्यात, त्या भावनाांचे तांतू जुळून त्या 
त्याच्या भावनाचा उगम किात होतो याची कोणी नीट दखल घेत नाही. हा माणूस कष्टासारखे खडतर कमव 
का करतो हे जोपयंत लेखकाला कळत नाही, तोपयंत तो त्याचे दशलताचे साशहत्य शनमाण करू िकत 
नाही. दशलत वगाचे अथाांग जीवन शदसण्यासाठी लेखकाला एक शदव्य दृष्टी असावी लागते. तो त्या वगािी 
एकशनष्ट असावा लागतो. तो वस्तुशनष्ठ असावा लागतो. आशण त्याचा दशलतवगाच्या सवव न्यायी सांघषावर शन 
त्याच्या अांशतम शवजयावर शवश्वास असला पाशहजे. म्हणजे तो लेखक ध्येयवादी असला पाशहजे. शन त्याची 
कल्पकता ही अिीच हवी. 
 

माणूस जगतो का? शन जगण्यासाठी एवढा धडपडतो का? याचा शवचार आम्ही करणे जरूर आहे. 
त्या धडपडणाऱ्या पशतताला आम्ही शभत्रा समजतो, तो उांच गगनात गेलेल्या शवदु्यतमय मनोऱ्यावर उभे 
राहून शवजेच्या तारा जोडतो, खाणीत उभ्या कड्यावर चढून सुरुां गाना पेट देतो लकवा पोलादाच्या रस 



करणाऱ्या भट्टीवर तो शनभवय वावरतो आशण या सवव शठकाणी मृत्य ू त्याची वाट पाहत असतो. कधी कधी 
त्याची व मृत्यचूी गाठ पडून हा दशलत कष्ट करीत करीत मरण पत्करतो. ही जगण्याची शन मरण्याची 
आगळी रीत आहे. ती लेखकाने समजून घ्यावी. सुरुां गाना पेट देता देता लकवा पोलादाच्या रसात बुडून 
मरणे, नाही तर शवजेच्या धक्क्याने मरणे, शदवाळे शनघाले म्हणून िअेर बाजारात मरणे या मरणातील अांतर 
लेखकाने मोजून पाहाव ेशन श्रेष्ठ मरण कोणते ते शनशित ठरवाव.े 
 

दशलतातही सवव भावना इतराांप्रमाणे सदैव जागृत असतात. पण तो इतराांपेक्षा जरा शनराळा असतो. 
कारण तो हाडामाांसाचा केवळ गोळा नसतो. तो शनर्षमतीक्षम असतो. तो वास्तव जगात कष्टाचे सागर उपसून 
दौलतीचे डोंगर रचतो. अिा या महान मानवावर महाकाव्य रचणारा त्याला हवा असतो... 
 

एका झाडाखाली तीन दगडाांची चूल करून मडक्यात अन्न शिजवनू दोन मुलां  शन बायको याांना 
जगशवणारा हा दशलत वरवर कां गाल शदसला तरी त्याची सांसार करण्याची इच्छा केव्हाही पशवत्र अिीच 
असते. कुटुांबसांस्थेवरचा त्याचा शवश्वास मुळीच ढळलेला नसतो. परांतु त्याची कुटुांबसांस्थाच भाांडवलदारी 
जगाने त्या झाडाखाली हाकलून शदलेली असते. त्याचे आम्ही शनरीक्षण कराव,े याची कारणपरांपरा िोधावी 
आशण मग त्या कां गाल शदसण्याऱ्याशवषयी शलहाव.े जपून शलहाव;े कारण या समाजाची घडीन् घडी त्या 
दशलताने व्यापवली आहे. अशधक काव्यमय िब्दात बोलायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, “हे जग, ही 
पृथ्वी िषेाच्या मस्तकावर नसून दशलताच्या तळहातावर तरलेली आहे.” अिा या दशलताचे जीवन 
खडकातून शझरपणाऱ्या पाझराप्रमाणे असते. ते जवळ जाऊन पाहा. मग शलहा. कारण ‘जाव ेज्याच्या वांिा 
तेव्हा कळे’ हे तुकारामाचे म्हणणे खोटे नाही. 
 

म्हणून दशलताशवषयी शलशहणाऱ्याांनी प्रथम त्याच्यािी एकशनष्ठ असले पाशहजे. तू गुलाम नाहीस, हे 
जग तुझ्या हातावर आहे, याची जाणीव करून घ्यावी. त्याचे जीवन वरच्या पातळीवर नेण्याची शिकस्त 
करावी आशण त्यासाठी लेखक हा सदैव आपल्या जनतेबरोबर असावा लागतो. कारण जो कलावांत 
जनतेबरोबर असतो त्याच्याबरोबर जनता असते. जनतेकडे पाठ शिरवणाऱ्याकडे साशहत्यही पाठ शिरवीत 
असते. जगातील सवव श्रेष्ठ कलावांताांनी वाङ्मय हा जगाचा शतसरा डोळा मानला आहे. आशण तो डोळा 
सदैव पुढे व जनतेबरोबर असणे जरूर आहे. 
 

परवा मराठी भाषेसाठी जनतेने अभतूपूवव असा सांग्राम शदला. खऱ्या अथाने तो लढा मराठी 
साशहत्यासाठीच होता शन आहे. त्या लढ्यात सोळा सोळा वषांच्या मुलींनी आत्मबशलदान शदले. त्या लढ्यात 
जे कलावांत जनतेबरोबर होते, त्याांनी या महाभारतावर कवनां रचली. कुणाच्या काव्याच्या करवती तापल्या. 
कुणाची कृपणता वीररस उधळू लागली. कुणी मराठी भाषेची महती गाशयली. त्या कलावांताना हा महाराष्ट्र 
कधीच शवसरणार नाही. परांतु जो कलावांत जनतेबरोबर नसतो, तो बांद खोलीतील कला माांडीवरच्या खुणा 
मोजते शन माांडीवरच्या खुणा मोजणारी आम्हा दशलताांची कला नसते. आमची कला डमडम गोळीच्या खुणा 
मोजते. ती आमची कला, ते आमचे साशहत्य त्याचबरोबर दशलत शस्त्रयाांच्या गालावरच्या शतळावर जी सुांदर 
कलाकृती असेल ती कलाकृती आमची. जो कलावांत ध्येय जाणत नाही, जनता जाणत नाही, तो कोणत्या 
मागाने जातो याची कैक उदाहरणे देता येतील. आम्हाला जे शदसते ते आम्ही शलशहतो. कला ही वगातीत 
असावी, प्रचारातीत असावी असा त्याचा दावा असतो आशण अिा या कलावांताचा आज बोलबालाही कमी 
नाही. परांतु जो जनतेला जाणत नाही, तो शतला शवदू्रप करतो याचे नमुने मराठी साशहत्यात मुबलक 
शमळतात. 



 
एका बारा वषांच्या मुलीचे बोक्यावर पे्रम बसणे आशण त्याने कामवासना तृप्त करावी म्हणून शतने 

चड्डी िेडणे या कथेला काय नाव देता येईल? ही माणसाला हैवान करीत नाही? एक कारकून 
सांतशतशनयमन कराव ेम्हणून स्वतः वर िस्त्रशक्रया करून घेतो, पण त्याची शतसऱ्याांदा (पत्नी) गरोदर राहते 
म्हणून तो झुरतो; याचा अथव ती बाई व्यशभचारी होत नाही? कथेपासून आम्ही काय शिकाव?े 
 

मशहला सांघाची अध्यक्ष बाई पुण्याहून मुांबईस येत असता गाडीत भेटलेल्या एका माणसाबरोबर 
अखेरचा डाव खेळते. ही माणसाांची लनदा नाही का? या कमला िडकेच्या कथेत मराठी माणसू नाही आशण 
दशलत तर मुळीच नाही. हे िडके पशत-पत्नीचे वाङ्मय ‘असेच’ नाही, याचाच अथव जो ध्येय जाणत नाही 
तो जनतेला शवदू्रपच वाटतो. हे सवव मनोशवश्लेषणवादाची रापी घेऊन माणसाांची कातडी सोलू लागले 
आहेत. म्हणून हे दशलताांचे वगेळे साशहत्य सांमेलन भरत आहे एवढेच. हे मनोशवश्लेषणवादी आपल्या वाङ्
मयाचे समथवन करताना म्हणतात, जीवनाच्या दोन बाजू असतात. पैकी एकीचा खोल जाऊन आम्ही अांत 
घेतो; परांतु नाशिकात गांगा आशण गटार दोन्ही अस्स्तत्वात आहे. तुम्ही गांगेऐवजी गटारच का पसांत करता? 
 

आम्हाला गांगेसारखे शनमवळ साशहत्य हवे आहे. आम्हाला माांगल्य हव े आहे. आम्हाला मराठी 
साशहत्याच्या थोर परांपरेचा अशभमान आहे. 
 

कारण मराठी साशहत्याची नाांदी आमच्याच जीवनसांघषाने झडली आहे. जेव्हा दशलताांची सावली 
असह् होती तेव्हा महानुभावपांथीय साशहस्त्यकाांनी, सवांना ज्ञान शमळाले पाशहजे, ज्ञान हे मोक्ष असे समजून 
बांड केले. ते आमचे साशहस्त्यक. माणसाला माणसू म्हणून जगता आले पाशहजे असा दावा माांडून ज्याांनी 
दशलताांच्या भाषेत महाराष्ट्राला सुांदर ज्ञानेश्वरी शदली ते आमचे साशहस्त्यक आशण चुकलेले महाराचे मूल 
कडेवर घेऊन जाणारे ते एकनाथ, ते आमचे साशहस्त्यक. जो दशलताला कडेवर घेतो, त्याला शजभेवर घेतो 
आशण त्याला जो शवदू्रप करतो, त्याला दशलत शवदू्रप करतो अिी इशतहासाची साक्ष आहे. 
 

िब्दाांना नुसता आकार देणे सोपे असते. त्या आकाराला आत्मा देणे त्याहून अवघड आहे. तेदेखील 
काही लेखकाांना सहज साधून जाते. पण त्या आत्म्यामागची इशतहास-परांपरा िोधणे आशण शतचा अथव 
लावणे िार अवघड आहे. 
 

हा आचायव अते्र याांचा खुलासा आम्ही दशलत लेखकाांनी समजून त्याचा अथव लावावा आशण इशतहास 
परांपरा िोधण्याचा प्रयत्न करावा. आम्ही आपल्या वगाचे इमान पटवनू त्याचा उपमदव होणार नाही याची 
काळजी घेऊन त्याचे साशहत्य शनमाण करू या. या दशलताचे जीवन सुखी व समदृ्ध कसे होईल याची 
काळजी करू या, या दशलताला शन त्याच्या जीवनाला वरच्या पातळीवर नेण्याचा आपल्या कलेतून प्रयत्न 
करू या. 
 

काही शवद्वान म्हणतात, “अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली आहे. तेव्हा दशलत हा प्राणी अस्स्तत्वात 
नाही”, परांतु हा केवळ भ्रम आहे. एका गावात एका साववजशनक आडावर पाणी भरताना उच्चवणीय लहदूांची 
काळजे धडधडतात. महारामाांगाचा पोवरा जोपयंत पाण्यात आहे तोपयंत आपला पोवरा पाण्यात सोडत 
नाहीत. शकत्येक हॉटेलात ‘खास’ कप ठेवलेले आढळतात. याचे कारण युगायुगाचे समज एका क्षणात नष्ट 
होत नसतात. म्हणून आम्ही दशलत साशहत्य शनमाण केले पाशहजे. एके शठकाणी गॉकी म्हणतो, “िब्द आशण 



कल्पनाच्या साधनावर उभारलेल्या या कलेचे खरे वैशिष्ट्ट्य मानवी चुकाांचे ज्ञान करून देणे हेच आहे असे 
म्हणता येत नाही. मानवाला त्याच्या बाह् जीवनाच्या पशरस्स्थतीतून वरच्या पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न 
करणे, त्याला कमीपणा आणणाऱ्या वास्तव जगाच्या बांधनातून मुक्त करणे आशण तू गुलाम नाहीस, तू 
वास्तव जगाचा धनी आहेस, तू जीवनाचा स्वतांत्र शनमाता आहेस, असा साक्षात्कार मानवाला करून देणे हे 
वाङ्मयाचे खरे वैशिष्ट्ट्य आहे. या अथाने वाङ्मय सदैव क्राांशतकारक असते.” म्हणूनही वरील अथाने 
पशरपूणव असे साशहत्य शनमाण करू या आशण लेखण्या दशलताांच्या चरणी अपूवया एवढेच. 
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२६. माकडीचा माळ  (२४ ते २९) 
२७. कवड्याचे कणीस शतसरी आवृत्ती, नोव्हें. १९७९ (२४ ते २९) 
२८. वैजयांता  (२४ ते २९) 
२९. धुांद रानिुलाचा  (२४ ते २९) 
३०. आवडी शतसरी आवृत्ती, १९९१ सुरेि एजन्सीज, पुणे 
३१. वारणेचा वाघ  (३० ते ३५) 
३२. िशकरा सोळावी आवृत्ती, जाने. १९९५ (३० ते ३५) 
३३. वैर पाचवी आवृत्ती, ऑगस्ट १९९३ (३० ते ३५) 
३४. पाझर  (३० ते ३५) 
३५. सैरसोबत  (३० ते ३५) 

 
 

ए) प्रलसद्ध पोवाडे 
 

क्र. पोवाड्याचे नाव िेखनकाि 

१. नानकीन नगरापुढे १९४२ 



२. स्टॅशलनग्राडचा पोवाडा १९४२ 
३. बर्षलनचा पोवाडा  १९४२ 
४. बांगालची हाक १९४४ 
५. पांजाब-शदल्लीचा दांगा १९४७ 
६. तेलां गणचा सांग्राम १९४७ 
७. महाराष्ट्राची परांपरा १९४७ 
८. अमळनेरचे अमर हुतात्मे १९४९ 
९. मुांबईचा कामगार १९४९ 

१०. काळयाबाजाराचा पोवाडा १९४९ 
 
  



पलरलशष्ट ७ 
 

अण्णा भाऊ साठे याांच्या कादांबरीवर आधालरत लचत्रपट 
 
क्र. कादांबरी लचत्रपट व लनर्ममती 

वषु 
सांस्था लदग्दशुक गीतकार सांगीतकार पटकथा-सांवाद 

१. वैजयांता १९६१ वैजयांता[‘वैजयांता’ 
या शचत्रपटास १९६१-
६२ या वषांचे 
‘सर्षटशिकेट ऑि 
मेशरट’ हे उत्कृष्ट 
मराठी शचत्रपटाचे 
राष्ट्रीय पाशरतोशषक.] 

रेखा शिल्मस गजानन 
जागीरदार 

ग. शद. मडगूळकर वसांत पवार व्यांकटेि 
माडगूळकर 

२. आवडी शटळा लावतो मी 
रक्ताचा १९६९ 

शचत्र ज्योत वसांत पेंटर जगदीि खेबूडकर राम कदम जगदीि 
खेबूडकर 

३. माकडीचा माळ डोंगराची मैना १९६९ शवलास शचत्र अनांत माने जगदीि खेबूडकर राम कदम िांकर पाटील 
४. शचखलातील 

कमळ 
मुरली मल्हारी 
रायाची १९६९ 

रशसक शचत्र गोलवद 
कुलकणी 
दत्ताराम 
गायकवाड 

जगदीि खेबूडकर प्रभाकर 
जोग 

शदनकर पाटील 

५. वारणेचा वाघ वारणेचा वाघ 
[‘वारणेचा वाघ’ या 
शचत्रपटास १९७०-७१ 
या वषांचे महाराष्ट्र 
राज्य उत्कृष्ट मराठी 
शचत्रपट क्रमाांक 
दोनचे पाशरतोशषक.] 

नवदीप शचत्र वसांत पेंटर जगदीि खेबूडकर राम कदम जगदीि 
खेबूडकर 

६. अलगूज अिी ही साताऱ्याची 
तऱ्हा [‘अिी ही 
साताऱयाची तऱ्हा’ 
शचत्रपटास १९७३-७४ 
या वषांचे महाराष्ट्र 
राज्य उत्कृष्ट मराठी 
शचत्रपट क्रमाांक 
तीनचे पाशरतोशषक.] 
१९७४ 

श्रीपाद शचत्र मुरलीधर 
कापडी 

ग. शद. मडगूळकर शवश्वानाथ 
मोरे 

मधुकर पाठक 

७. िशकरा िशकरा शचत्रशनकेतन कुमार 
चांद्रिखेर 

ग. शद. माडगूळकर राम 
वढावकर 

के. ए. अब्बास 
अण्णा भाऊ 
साठे 

  



अजुवन डाांगळे 
 
मुांबई शवद्यापीठापातून एम. ए. महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, साांस्कृशतक चळवळीत सक्रीय सहभाग. 
‘दशलत पँथर’ या सांघटनेचे सांस्थापक सदस्य. १९७८ साली राज्य िासनाचा वाङ्मय पुरस्कार. पुस्तकाांचा 
अनेक शवद्यापीठात सांदभव ग्रांथ म्हणून वापर. कथा, कशवता, लेख आदींचा देिी-शवदेिी भाषाांत अनुवाद. 
आांबेडकरी व दशलत साशहत्य चळवळीला वैचाशरक-ताशववक अशधष्ठान देण्यात प्रमुख सहभाग. पुस्तके : 
‘छावणी हलते आहे’ (कशवता), ‘ही बाांधावरची माणसां’ (कथा), ‘दशलत शवद्रोह’ (वैचाशरक), ‘दशलत 
साशहत्य : एक अभ्यास’ (सांपाशदत), ‘पॉयझन्ड बे्रड’ (इांग्रजी-सांपाशदत). 
 
⬤ ⬤ ⬤ 
 
नीला वसांत उपाध्ये 
 
एम. ए./पत्रकाशरता पदाशवका (दोन्ही प्रथम श्रेणी). १९७० पासून ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये शविषे प्रशतशनधी. 
गेली आठ वष े साशहत्य-वातांबद्दल शविषे लौशकक. पत्रकाशरतेतील नैपुण्याबद्दल ‘मुांबई महापाशलके’चा 
‘नागरी सन्मान’ तसेच ‘इांशडयन मचंट्स चेम्बर’चा १९९७ चा ‘वुमन ऑि शद इयर’ हा राष्ट्रीय पुरस्कार 
प्राप्त. ‘सत्यशजत : रूपेरी पडद्याचा कवी’, ‘िब्दव्रती िाांताबाई’ व ‘सांिोधक य. शद. िडके’ ही तीन पुस्तके 
प्रकाशित. कोकणातील वाङ्मयीन चळवळीत सशक्रय सहभाग. ‘कोकण मराठी साशहत्य पशरषदे’ च्या 
उपाध्यक्षा. २५ एशप्रल १९९७ पासून महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सांस्कृती मांडळाच्या उपाध्यक्षा. 
 
⬤ ⬤ ⬤ 
 
वसुांधरा पेंडसे-नाईक  
 
सांस्कृत शवषयात एम. ए. शवल्सन महाशवद्यालयात सांस्कृत प्राध्याशपका (१९६८-१९७३). पत्रकाशरता 
पदशवका/रौप्यपदक. दै. ‘लोकसत्ता’च्या सहसांपादक (१९७७-१९३८). साप्ताशहक ‘लोकप्रभा’च्या 
सांपादक (१९८०-१९८६). दै. ‘नविक्ती’च्या सांपादक (१९९१-१९९२). ‘अशखल भारतीय मराठी साशहत्य 
महामांडळा’च्या अध्यक्ष (मे. १९९८). पुस्तके : ‘कुटुांबकथा भाग १-२’. 
 
⬤ ⬤ ⬤ 
 
डॉ. सुभाष दामोदर सावरकर 
 
१९६७ पासून िासकीय तांत्रशिक्षण शवभागात प्राध्यापक. १९७३ साली ‘अस्स्तत्ववाद व मराठी कादांबरी’ या 
शवषयावर उजै्जन येथून पीएच. डी., नागपूर व अमरावती शवद्यापीठात मराठीतील सांिोधन-मागवदिवक, 
लशलत लेखक, समीक्षक, ‘अक्षर वैदभी’ (१९८४) या वाङ्मयीन माशसकाचे सांस्थापक व कायवकारी 
सांपादक, दशलत-आशदवासी-ग्रामीण सांयुक्त साशहत्य महासभेचे व जनसाशहत्य चळवळीचे पुरस्कते. पुस्तके 
: पाच कादांबऱ्या, चार कथासांग्रह, एक नाटक, दोन समीक्षाग्रांथ, अनेक िोधशनबांध प्रशसद्ध आहेत.  



 
 


