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अंधश्र �नम्
ूर ल कथा
भाग - १
१. कुसुम
वडगाव येथील शाळे चा आज पा�रतो�षक-समारं भ. अशा प्राथ� मराठ� शाळांचा

पा�रतो�षक-समारं भ म्हणज मला
ु चं ्य मेहनतीचे चीज होण्याचा काय तो �दवस नसन
ू ,

�श�कांच्य मेहनतीचेह� चीज होण्य न होण्याच �दवस असतो. त्यातह गावठ� शाळे त �खचपत

पडलेल्य आजकालच्य आमच्य अधर्पोट मराठ� �श�कांना तर ह्य �दवसाचे फारच महत्.
कारण त्यांच् पोटापाण्याच् प्रश्नांश ह्य असल्य वा�षर् पा�रतो�षक-समारं भाचा थोडाफार
संबंध पोचण्याच संभव असतो.

कारण गावपंचांना, गावांतील पालकांना आ�ण वेळी डेप्युट�महाशयांनाह संत ुष् करण्याच

ह्य वेळी त्य �बचा-या �श�काला एक सुवणर्सधीच आलेल� असते. अशा समारं भाच्य �दवशी
त्य गावचे ते गावपंच, द�डदमडीच्य भांडवलाचे गावशेठजी, जन्मा ज्यांन कोणी खुच� दे त नाह�

असे ‘पालक’ ह्य थोर पदवीने त्य �दवशी शाळे तील खुच्या�व बस�वले जाणारे रे मेडोके

गावगह
ृ स्, मुले, मुल�ं, जातीयेती बायामाणसे, ह्य सायार् जणांना अशा समारं भातील त्य

�झळ�मळया, तासे-ढोल, गाणीं-संवाद, पेट�-तबला, ‘या हो! या हो!’ची आजर्व स्वागत यांनी त्य
शाळे �वषयी मोठ� आपल
ु क� वाटू लागते आ�ण �वद्याथ्या�च पर��ेपे�ाह� ह्य असल्य
पा�रतो�षक-समारं भामळ
ु े च त्य �श�काचे नांव गावात ज्याच् त्याच् तोडी ऐकू येऊ लागते;

त्यामुळ वर डेप्युट�लाह आपल� शाळा आ�ण आपण स्वत गावकर्यांत �कती लोक�प् आहो हे
�श�कांना सहजासहजी दाख�वता येते.

या समारं भाचा गावठ� शाळांतील बापडया सरकार� �श�कांना जर आणखी एक महत्वाच

उपयोग होत असेल तर तो आपल्य शाळे च्य प्रगतीच भाषणात येनकेनपकारे ण स्वतःच्
आबाळीचे दःु ख वेशीवर टांगण्याच सं�ध त्य �न�मत्तान �मळते, हा होय. ओढाताण करु
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शाळे च्य प्रगतीच व्याख्यानाच �वषयात स्वतःच् पोटापाण्याच् अधोगतीचा थोडातर�
उल्ले �श�कांना सहज घुसडून दे ता येतो!

वडगावचे �श�कह� असेच आबाळलेले, त्यातह जरा भोळसर. त्यांच् त्य गावातील

शाळे च्य या आजच्य पा�रतो�षक-समारं भास गावपंचांसद्
झाडून सारे लोकच नव्हे, तर
ु

शेजारच्य त्य तालुक्याच् मुख् ठाण्या म�हन्य दोन म�हन्यांन एखादा अंक काढणा-या
‘जगत्समाचा’ नांवाच्य साप्ता�हकाच संपादक श्. बंडोपंत हे च अध्य�पद �वराजमान

होण्यास् येणार होते. वतर्मानपत्रा संपादकांसारखी, आपल�ं दःु ख� जीवर जगतासमोर टांगता
येतील अशी उं च �न भव् वेस दस
ु र� कुठे �मळणार? अशा �वश्वासान वडगावातील ह्य शाळे च्य

�दगोजीपंत �श�कांनी आपल्य होणायार्व्याख्यान आपल्य दःु खाची कहाणी सांगोपांग गोवून
पगाराच्य �न तांद ळ
ू , डाळ, भाजी, भाड� प्रभृ�तसा संसारात कमीत कमी जो खचर येतो त्याच्

प्रमाणश प्रमाणशून्यत पाढा वाचलेला होता. ते भाषण त्यांन स्वत तर पाठ केलेच होते; पण
त्या अथार्च एक पद रचून ते इतर पदांप्रमाण मुला-ं मुल�ंक डूनह� पाठ कर�वले होते.

याच पद म्हणण-या मल
ु �ंत कुसम
ु होती. ती �दसण्या चांगल�, वयाने दहा वषा�ची,

बोलण्या चण
ु चण
ु ीत, गळयाची गोड, अथार्त पद बस�वताना �दगोजीपंतांनी �तलाच मख्
ु
गा�यकेचे काम �दले. ते पद �तला �शक�वताना आताशी �तच्याश �दगोजीपंत येता-जाता इतके

बोलत क�, इतर मला
ु मल
ु �ंन ा मत्स वाटून त्यांच्-त्यांच्या नव्ह, तर काह� गावगंड
ु
बायामाणसातह� ‘जळ
ु तेसे आहे ह �टपण!’ अशी टवाळी सहजासहजी आतन
ू आतन
ू चालू लागल�.

तसे म्हटल असता �दगोजी �श�क कुसुमपे�ा इतर मुलाम
ं ुल�ंशीच पुष्क बोलत; पण

शाळा-कॉलेजातील

�श�क-अध्याप-प्राध्यापकां

�वद्याथ्या�

आ�ण

�वद्या�थर्नीं

बोलण्याच मोजणी ज्य कोष्टकान गणल� जाते, त्य कोष्टकाप्रमा काय ते �बचारा
�दगोजीपंत कुसुमशीच अ�धक बोलतो असे ठरे .

ते कोष्ट असे : शाळा-कॉलेजांतील कोण्य मला
ु शी �श�क शंभर वेळा बोलतो तर ते िजतके

आ�ेपाहर नाह� �ततके ते वगार्ती एखाद्य गबाळ मुल�शी दहादा बोलले तर आ�ेपाहर समजावे;

आ�ण गबाळ मुल�शी दहादा बोलणे िजतके आ�ेपाहर, त्याहू कोण्य चुणचुणीत मुल�शी एकदा

बोलणे अ�धक संशयास्प समजावे; हा या प्रकरणी दं डकच पडला! त्यामुळ चुणचुणीत

कुसुमशी �दगोजीपंत �श�क एकदा बोलताच सायार् शाळे स ते िजतके ठळकपणे ऐकू जाई �न
भडकपणे �दसून येई तसे शंभरदा कोणा इतर मुलाम
ं ुल�ंश ी बोलले असताह� ऐकू जात नसे; �दसून
येत नसे.

***

शाळे चा प�रतो�षक समारं भ चालू होताच मुलाम
ं ुल�ंच ी पदे , संवाद झाले. कुसमची भू�मका

सगळ्यां सुरेख वठल्यामुळ अध्य असलेल्य ‘जगत ् समाचारा’च्य संपादकांनीह� �तचे कौतुक
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केले. ‘पाघळले ह पाहुणे पण!’ दोघे चौघेजण कोपयार्द हातावर हात मारु �खदळले. �दगोजीपंत
मनात स�चंत झाले! ‘माझे भाषणह� कुसुमच्य संवादासारख� वठे ल का? संपादक त्याचेह असेच
कौतुक करतील का? - तो झाल�च त्य भाषणाची वेळ - आ�ण मुलाम
ं ुल�ंच ्य एकच गलक्याच!

�दगोजीपंतांनीह� मुलामुल�ंच ा तो गलका थंब�वणायार्�श�काची �न शाळे च्य प्रगती वतृ ्तान

वाचून त्याव भाषण करणायार् व्याख्यात्य अशा आपल्य दोन्ह भू�मका एकसहाच करण्या

कंबर कसल�. उजव्य हातात प्र�तवृत्त (�रपोटर) ते पुडके �न डाव्य हाताशी टे बलावर ठे वलेल�
छडी घेऊन ते बोलावयास उभे रा�हले. ‘मुलान
ं ो, मुल�ंन ो!’ असा प�हला शालेय भाषणातील

सवयीचा संबोधनी होकार �दगोजीपतांनी घसा खरडून दे ताच त्य आ�ाधारक मला
ु मल
ु �ंन ी ‘ओ!
ओ! मास्त!’ अशा प्रत्युतरा एकच ओरड चाल�वल�. ‘हा चप
ू ! चप
ू ! नस
ु ते ऐका! राम्य! त,ू त,ू

�तथं ग�द्य! गप!’ असे त्य �दगोजीनी मला
ु -मल
ु �ंन ा दटावीत डाव्य हाताने टे बलावर छडी

दहापाच वेळास कडाकड आपटल्यानंत मला
ु मल
ु �ंच ्य बरे चसे ध्यनात आले क�, ह्य वेळी

मास्तरांन आपणास हाका मारल्य �कं वा काह� �वचारले तर� आपण बरोबर उत्तर न दे ता चप
ू

बसायचे आहे से �दसते.

�दगोजीपंतांच्य ल�ात या वेळपयत
� येऊन गेले होते क�, शालेय भाषणातील सवयीने आपण

सभेतह� आरं भ ‘मुलान
ं ो �न मुल�ंन ो!’ असा करु गेलो, ह� चूक झाल�. यासाठ� आता त्यांन

सावधपणे पुन्ह प�हल्यापासू भाषण चाल�वले -

‘अध्य महाराज आ�ण बंधभ
ु �गनींनो! (हं! सोम्य,हुश्श!) आज आपल्य शाळे चं परमभाग्
क�,’जगत्समाचार’सारख्य थोर पत्रा जगप्र� संपादक श्रीय बंडोपंत हे अध्य म्हणू
समारं भास लाभले आहे त! (थोरांच्य टाळया, त्यासरश चाणा� पोरांना कळून चुकले क�,

वाक्याशेवट टाळया द्याव् लागतात. त्याप्रम पुढ�ल वाक् संपण्याच ते, हात टाळीसाठ�
सजवून वाट पाहतात.) या शाळे चे संस्थाप श्. दगडूजी पाट�ल या वष�च पटक�ने वारले -!
(पोरांच्य टाळयांचा कडकडाट! �दगोजीपंतांच्य रागावून टे बलावर आपटल्य जाणा-या छडीचा

छमछमाट! आ�ण आ�ांचा गडगडाट! हुश्! ऐकून घ्य, �तथं चंद्य! चूप!) या�वषयी मी आरं भीच
अत्यं खेद प्रदशर्�. आता शाळे च्य प्रगती प्र�तवृ प्र वाचावयाचे; परं तु (मास्त!

मास्त! हा �भक्य मला कोपरखळया मारतो आहे सारखा!’ ‘नाह� मास्त, ह्य सख्यानं मला
�चमटा काढला प�हल्या’ असा ग�गाट! ‘हा! उठा, दोघेह� उठा �तथून. तू इकडे बैस तू जा मागे!’

अशा �श�क �दगोजीपंतांच्य कडक आ�ा!) - परं तु, ह� पाहताच आहा तुम्ह या उनाड मुलाच
ं ी
गडबड! तेव्ह मी इतकेच सांगतो क�, मी एक बापडा द�रद् �श�क, कुटुंबात मुल-लेकर तर सारखी
वाढताहे त, पण दरमहाच्य बारा रुपय पगारात मात गेल्य बारा वषार् एक दमडीचीह� वाढ नाह�.

बारा एके बारा, पण पुढे काय? (चाणा� ग�द्याल वाटते-पाढ्यचे पुढे काय, ह� मास्तरांन अडचण
पडल�. तो ताडकन ् ओरडतो - ‘पुढे बारा दोनी चोवीस मास्त! राम्य म्हणत - ‘बारा त्र छत्ती
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मास्त!’ त्यासरश अध्य वगैरे सवर्ज खो खो हसतात! �दगोजीपंत आपल्य करू
कहाणीच्य भर शोकरसात ह्य हास्यरसान माती काल�वल्यामुळ संत ापून दे हभान �वसरतात,
डाव्य हाताकडची छडी केव्ह उजव्य हातात घेतल� आ�ण त्य पायापाशीच बसलेल्य ग�द्यराम्याच् अंगावर सपासप केव्ह लगावल� तो ती मुले मोठयामोठयाने ‘अयायाया! अयाय!’ असे

�कं काळून उठे तो �दगोजी �श�कांच्य स्पष्टप ध्यान्य सुद् येत नाह�! ) ह्य ग�गाटासरशी

त्य सभेच्य समय� अध्य�महाशयांन शेवट� आपण मध्ये उठून सां�गतले,

‘�दगोजीपंत, आता अस करा. तुम्ह ते तुमचं प्र�तवृ �न हे तुमचं �ल�हलेलं मूळ भाषण

दोन्ह�ह माझ्याकड धाडून द्य. मी ते ‘जगत्समाचार’त समग छापतो. मग इथे ते भाषण नुसतं
बोलून दाख�वण्यासाठ� काय तो हवा कशाला हा ग�धळ! नाह� तर� तुम्ह हे �ल�हलेलं भाषणच
पाठ केलेलं �दसतं!’

‘छे , तसंच नाह� काह� रावसाहे ब अगद�! पण आपण जर ते समग छापीतच असाल तर

मा�गतला एक डोळा �न दे वाने �दले दोन, असाच उपकार होईल या द�नावर!’ लगेच अध्य�ांन
सार�ं भाषणे रद करु दहापाच पा�रतो�षके तेवढ� स्वहस् वाटावयाचे ठर�वले.

‘कुसुम!’ प�हलेच नांव अध्य�ांन घेतले - प�हल्या क्रमांकाच पा�रतोषकास योग्

म्हणू!

कुसुमला जर�चा खण �मळताच प�हल� टाळी पडल� �दगोजीपंतांची. त्यासरश मुलामुल�ंन ी

कळसूत् बाहुल्याप्रम कडकडाट चाल�वला. मध्ये काह�कांना खोकल्याच् साथीने
पछाडल्यासारख होऊन खोडसाळपणे मोठमोठयाने खाकरल्यावाचू राहवले नाह�. बाक�ची

पा�रतो�षके वाटून होताच समारं भ संपला. मल
ु े सटल
ु �ं आ�ण त्य गावच्य वाटे वाटे ने आनंदाचा

एकच गलका कर�त घरोघर चालल�ं.

शेतांतील म� ढवाडा झझ
ुं रक्याल उघडताच एखादे कोकर जसे �हरवळीवर मोकाट बागडू

लागते आ�ण उगीच उं च उड्या उड्य मार�त इकडे �तकडे आनंदाने नाचू लागते तशी आपल्य

घरच्य अंगणात पाऊल टाकताच कुसुम बागडू लागल�. बाहे र गेलेल� आई परत येताच �तला तो
पा�रतो�षक �मळालेला जर�चा खण कधी दाखवीन असे �तला होऊन गेले होते! आई परत येताना

दर
ु ू �दसताच ती धावत सुटल�. आई भेटताच �तला �तने �मठ� मारल�. खण दाख�वला. सभेतील
काय काय गमती सां�गतल्य, पदे पण म्हणू दाख�वल�ं. आईने ज� ज� �तचे कौतुक करावे तो तो
�तचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला.

त्य दहा वषार्च् लेकराला त्य �णी काय ठाऊक क�, तशा मनमोकळया आनंदाचा �तच्य

आयुष्याती तो बहुधा शेवटचाच �ण होता!

***
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कारण त्या �णी गोपाळभटजी - �तचे वडील - �तथे आले. ते एक उं च गोरे पान. रूढ�ला

शास् समजणारे , �भ�ुक� आ�ण दध
ू दह� �वकण्याच दोन्ह परस्पर�वर व्यवसा एकत्

करणारे , त्य तुटपुं ज्य उत्पन्ना कसाबसा च�रताथर चाल�वणारे , बरे च कमर्, थोडे तापट �न
फार हे केखोर पुरू होते. त्यांन अंगणात पाय टाकताच गंगाबाईला, कुसुमच्य आईला, हसडले.

‘काय, मनात काय मुल�ला नायक�ण करायचं आणलं आहे स क� काय! �कती मोठयानं

म्हणत ह� कारट� ती पाचकळ पदं ! कुसुम, उद्यापासू तू शाळे त पाऊल टाकता कामा नये!’
‘ते कां?’ गंगाबाई रागावून हटकत्य झाल्य.

‘का! कुसुम काय आता सातआठ-वषार्च कुक्कूबा आहे वाटतं? दहा वषार्च लग्नाच मुलगी

झाल� ती आता! शाळे त आज कुचाळ लोक �तच्याकड टकमक पाहत होते, माह�त आहे ! बाराबारा

वषार्च् घोडनवयार् शाळे त नाच�वणायार्उल्लूतल मी नाह�, समजल�स? शास्त्रा काह� उगीच
‘अष्टवषा भवेत ् कन्य’ ह� मयार्द घातल� नाह�!

बाराबारा वषार्च् मुल�ंन ा घोडनवयार्म्हणणाया! ह्य कमर्�नष गोपाळभटजीचे गंगाबाई हे

�तसरे कुटुंब होते. पन्नाशीच् वयात त्यांच दस
ु रे कुटुंब वारले. दोन मोठ�ं मुलेह� होती. पण

तर�दे खील त्यांन �तसरे लग् करण्याच ठरवून एका तेरा वष� वयाच्य कुमार�स पा�णग्र�ह.
त्या गंगाबाई. त्याल आता सोळा वष� झाल�ं होती. गंगाबाईची वडील मुलगी चवदा वषा�ची होती.

ती रानपाटच्य खोतांना �दल� होती. दस
ु र� कुसुम.

आमच्य या गोष्ट�तल् समाज�चत्रांपै हे प�हले समाज�चत! गोपाळभटजी पासष्ठ

उलटलेल,े त्यांच �तसर� बायको गंगाबाई �तशीच्य वयाची, आ�ण �तची ह� दस
ु र� धाकट� मुलगी
कुसुम दहा वषा�ची! - ती �तच्य त्य व�डलांच्य शास्त्रमयार्द घोडनवर� होत आलेल� आहे !

***
गोपाळभटजी आपल्य बायकोला असे फटकार�त असताच अंगणात एक �शपाई येऊन

‘तार!’ म्हणू ओरडला. ‘तार’ शब् ऐकतांच ज्यांन नेहमी तारा येतात, त्यांच् दे खील मनाची

चल�बचल झाल्यावाचू राहत नाह�. फार �नकडीची, �वशेष आनंदाची वा घोर संकटाची बातमी

म्हणज तार! त्यातह खेडग
े ावात गोपाळभटासारख्य बापडया कुटुंबाला तार येण्याच प्रस
जन्मा दोनतीन वेळाच येणार! स्वत गोपाळभटांना त्य वेळपावेतो एकच तार आलेल� आठवत

होती. ती त्यांच् पन्नाशीनंत मोठया प्रयासा गंगाबा�शी लग् जमले तेव्ह ते ठरल्याच होती!

त्यानंत तार अशी ह� दस
ु र�च काय ती त्यांन आल�! या वेळी लग्नाच प्रश नव्हत - अथार्त
काह�तर� अ�रष्ट असले तर असणार! ह� शंका येऊन थरथरत्य हाताने गोपाळभटजीनी तार

घेतल� �न शेजारच्य घर� ती वाचून घ्यावया ते घाईघाईने चालले असता त्या शंकेने तोड सुकून
गेलेल्य गंगाबा�नी हात जोडून दे वास प्रा�थर,
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‘इडा�पडा टळो �न अमंगळ पळो!’
गंगाबा�ची वडील मल
ु गी रानपाटच्य खोतांना �दल� होती. ती आजार� होती ह�ह� बातमी

आधीच कळल� होती. गंगाबा�च्य ह्दया सारखी धडक� भरल� - तार �तच्य घरची तर नसेल ना

? �तचेच काह� वेडेवांकडे तर -! तो भयंकर �वचार मनाला दे खील �तने परु ता उच्चा �दला नाह�.

अधार उच्चारल म्हणू सुद् ती �बचार� मायाळू आई मनावर रागावल� - ‘वैर� �चंती ना ते हे मेलं
मन �चं�ततं!’ गोपाळभटजी डोळयातून �टप� गाळीतच लगोलग परतले. तार त्यांच् वडील
मुल�कडचीच होती! रानपाटच्य खोतांनी - त्यांच् जावयांनी - त्य तारे ने कळ�वले होते क�,

‘त्यांच वडील मुलगी अत्यवस. सासूबा�ना �न कुसुमला जेवत असल्य तर हात धुवायलाच

इकडे शश
ु ्रूषेसा धाडा?’

‘जेवत असले’ तर कशाला जेवण्या सुद् न बसता, पाण्याच घोटदे खील न घेता ताबडतोब

गाडी करु कुसुमसह गंगाबाई रानपाटला लगेच �नघून गेल्य.

पण त्य �तथे पोचतात तोच ती त्यांच वडील मुलगी मतृ ्यूच् पाशात न सुटेशी अडकत

आल� होती. आपल्य आईला �न कुसूमला �तने डोळे भरू काह� वेळ पा�हले, वाचा बंद म्हणू
हात तेवढा कुसुमच्य तोडावरु �फरवला, त्य दःु खासरशी हंबरडा फोडलेल्य आईच्य मांडीवर
आपल� लटपटती मान एक वेळ टे कल� आ�ण �तने राम म्हटल!

खोत सुस्वभाव �न समंजस गह
ृ स् होते. तरू पत्न वारल्याच त्यांन तीव दःु ख झाले

असताह� ते �गळून ते आपल्य सासूबा�चे �न लहानग्य कुसुमचे समाधान परोपर�ने कर�त होते.
ते घरचे सुखवस्त; सासरची मंडळी �नधर्; यास्त अडीअडचणीस त्यांन आपल्य सासर्यांस

हातभारह� लावलेला होता. कुसुमला तर त्यांच्य आग्रहा गोपाळभटजीनी शाळे त धाडणे भाग
पडले होते. ती आपल्य वडील ब�हणीसह खोतांकडे पुष्कळद रा�हलेल� होती. असा ह्य दोन

कुटुंबाचा जडलेला दाट लोभ �न प्रे नातेह�, त्य तरू पत्नीच् ज्य साखळीने ते जुळले तीच

अचानकपणे दद
ु � वाने तोडून टाकल्यामुळ आता तुटते क� काय ह� शंकाह� त्य तरुणीच्
मरणाइतक�च कुसुमच्य आईबापांना आ�ण खोतांना मनातल्य मनांत व्याकुळवी होती.

आपल्या घरच्य माणसांसारख्य अगद� िजव्हाळयाच् वाटू लागलेल्य ह्य आपल्य

सासरच्य माणसांची ममता तर� यापढ
ु े अंतर नये, या स�दच्छेच् पोट�च पत्नीच् सत
ु काचे दहा

�दवस उलटतात न उलटतात तोच त्यांन वाटले क� कुसमच्य �श�णाचा सार भार आपण

घ्यावयाच सासब
ू ा�ना आश्वासू �तला इथेच ठे वन
ू घ्याव. सासब
ू ा�नी परत घर� जायचे नांव
काढले तेव्ह खोत म्हणाल, ‘मला तुम्ह� आईच्य �ठकाणी होतात. ज्य आम्हां अंतरल्य त्य
अंतरल्या; �तथं त्यांच आमचा उपाय खटला
. पण आपण जी मायेची माणसं उरलो आहोत
ुं
त्यांन तर� एकमेकांना अंतर दे ऊ नये. यापुढेह� मला आपण आईच्या �ठकाणी असाव. आपण
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जाऊ म्हणत ते ठ�कच. गोपाळभटजी काह� झालं तर� इतके येऊन राहणार नाह�त. त्यांच्यासा
आपणालाह� �तकडे जाणे भाग; पण हे लेकर आहे ते तर� मायेच माणूस म्हणू, आपल्य

कुटुंबातील ममतेची साखळी म्हणू मजजवळ ठे वाव. स�पाक�, गडी घर� आहे तच �तच्य सेवेला,
�तचं �श�ण, लालनपालन मी �तच्य व�डलां इतक्या ममतेन कर�न.’

‘क्व�चत अ�धक ममतेनसुद् कराल; बर ते सगळं झालं तर �तचं �श�ण होईल इतकेच. पण

सध्य मी �तला नेते आ�ण मग व�डलांचा �वचार घेऊन लवकरच धाडून दे ते परत!’ सासूचे हे
बोलणेच योग् असे समजून खोतांनीह� त्या अनुम�त �दल�.

गंगाबा�नी घर� परत येताच वेळप्रस पाहून गोपाळभटजीपुढे ती गोष् काढल�. खोतांशी
जुळलेला नात्याच संबंध �न त्यांच पाठबळ तुटू नये ह� भटजीचीह� उत्क इच्छ होतीच.

कुसुमच्य �श�णची नसल� तर� लग्नाच �चंता त्यांन आधीच लागलेल�! �तला बारा वषार्च

घोडनवर� करू कुळास बट् लावायचा नाह� हा त्यांच �नधार्! त्य मनःिस्थती खोतांचा हा बेत
ऐकताच गोपाळभटजीच्य मनात अचानक एक योजना जुळून आल�.

ब�हणीवर खोतांनाच कुसुम दे ऊन टाकल� तर? सगळ� च मनासारख� जुळणार! शास्त्रमयार्

प्रश नव्हत. चालू �शष्टाचरास ते अगद� धरु होते. ‘अस ममतेच,े �बनहुंडयाचं, सुखवस्त
�ठकाण कुसुमला तर� कुठे पाहणार आम्ह! मुल�चं भाग्य म्हणायच हे सगळ जुळल तर!’

गंगाबा�नाह� तो बेत अगद� आवडला. कुसुमच्य आवडी-�नवडीचा प्रश नव्हत. लग्

म्हणता �तला भी�त वाटल�; पण ती कसल�, हे त्य दहा वषार्च् मुल�स स्वतःह कळे ना आ�ण
कोणी �वचार�ह� ना!

गोपाळभटजीनी अगद� स्पष �न आजर्व शब्दां ती योजना खोतांना कळवल�. कुसुमसारखी

दे खणी मुलगी, लोभाची आधीचीच, धडुं ता सापडावयाची नाह� कोणा �बजवराला! खोतांनी काह�एक

आढे वेढे न घेता कुसुमशी लग् करण्याच वचन �दले. पण आणखी द�डएक वषर्तर मध्य जाऊ

द्याव �न तोवर कुसुमने खोतांकडेच राहावे, इतके काय ते सुच�वले.

‘लग्नाच मल
ु गी लग्नांवाचू परक्य घर� अशी ठे वणे हे आपणास रुचणा नाह�; दहा लोक

हसतील, तेव्ह कुसम
ु चे लग् करायचे तर ते लगेच करावे हे उत्त. इतकेच नव्ह, तर पढ
ु े

चातम
ु ार्, मह
ु ू तर नाह�त, म्हणू अगद� याच म�हन्या ते मंगलकायर उरकल्या ठ�क. �टपण
जळ
ु ते आहे -’ असे, जरा �नवार्णीच झोक असलेले उत्त गोपाळभटजीनी धाडले. त्यांन धास्त

होती क�, �दवसगत लागल्या न जाणो खोतांना दस
ु रे एखादे हुंडयाचे �ठकाण दे खील येईल, त्यांच
मन बदलेल! कुसुमच्य तोडचा घास काढून घेण्या टपलेल्य बारा वषार्च् ‘घोडनवयार्’ घरोघर

त्यांन आढळत होत्या! या शंकेमुळे मुल�चे कल्या व्हाव या स�दच्छेने गोपाळभटजीनी
लग्नाच घाई चाल�वल�. त्यांच हा बेत त्यांच् क�ेतील भट-�भ�ुक-शास्त मंडळींनी शास्त्र
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आ�ण �शष्टांन �शष्टसंम ठर�वलेलाच होता. काह� बायाबापडया ‘इश्’ म्हण, कुटाळ लोक
शीळ दे त, पण शास्त्र �टपणांची वा �शष्टाचाराच अशी काह� अडचण नव्हत.

खोतांच्य क�ेतील भट-�भ�ुक-आप्तेष्टांनी त्य योजनेस शास्त्र �न �शष्टाचारा

धरुन आहे , अशा प्राप्तकाया �नवार् असा अनेक वेळा करावाच लागतो, ब�हणीवर मेहुण्याल
बह�ण दे तातच असा अ�भप्र �दला. खोतांनीह� बेत पसं�तला, लग् जुळले, मुहूतर ठरला, भट-

�भ�ुक-आप्तेष �नःसंकोचपणे �मळाले. सवर सोहाळे यथाशास् यथासांग होऊन अकरा वषार्च्

आत असलेल्य त्य मुल�चे कुसुमचे, लग् त्य �तच्य वडील ब�हणीच्य �वधुर झालेल्य प्र
नवयार्अश, त्य वडील ब�हणीस मरू एक वषर उलटते न उलटते तोच, वाद्यांच् आनंद� गजरात
यथाशास् लावले गेले - खोतांनी नवा संसार थाटला!

जो तो मनापासून म्हणाल, मुल�चे चांगले झाले. त्या कोणाचीह� इच्छ �तचे अन�हत

करावयाची नव्हत हे ह� खरे च. एक पत्न अकाल� मानवी उपायांना न जुमानता मतृ ्यून ओढून
नेल�, त्या काय उपाय? पण मेल्यागेल्यांसा खोतांसारख्य वयात असलेल्य पुरूषाच सारा

संसार थोडाच बड
ु ू द्यावेयाच! जगाची रहाट� पाहून एक डाव उधळला तर पन
ु ्ह दस
ु रा नीटनेटका
मांड ण�च भाग, असा त्यांन जो �वचार केला तो यिु क्तसंग नव्हता असे कसे म्हणायच? हे च
सार्यांचे मत पडले.

-आ�ण कुसुम? �तला मत असे जवळजवळ नव्हते! आवडले नाह� खरे ते सारे . वरवर चांगले

झाले म्हणू म्हणणायार आयाबायांपैक� काह� मागेमागे �तची �टंगलह� करताना ती ओशाळे सुद्

केव्ह केव्ह; पण चांगलेवाईट काय बोलायचे ते �तला नक्क कळे ना! जे कळ� ते बोलावयास �तला
कुणी सांगेना, पुसेह� ना.

या गोष्ट�ती हे दस
ु रे समाज�चत पहा! आपल� प�हल� तरू पत्न वारताच एका वषार्च्

आतबाहे र �तचीच धाकट� दहा वषार्च जी बह�ण �तच्याशी लग् लावणारे �तशीपिस्तशीच

�बजवर खोत! पन्नाशीनंत लावलेल्य आपल्य �तसयार् �ववाहापासन
ू झालेल्य त्य दहा

वषार्च् मुल�चे �तच्य वडील ब�हणीच्या नवयार्  तसे कन्यादा करणारे शास्त्रमयार्दा�भ
गोपाळभटजी! आ�ण त्य सासयार्-जावयाच्य
◌
�तसयार्दस
ु यार्◌�ववाहाप्रमाण त्य दहा वषार्च्

अल्ल मुल�च्य �ववाहासह� शास्त्र �न �शष्टाचा संमत मानून तो यथासांग स्वत पार
पाडणारा भट-�भ�ुक-आप्तेष-�शष्टा�दकांच समाज!

त्यातह� हे समाज�चत अवघ्य नऊ-दहा वषार्पूव�च-अगद� ताज�!
***
लग् झाल्यानंत लगेच कुसुमला खोतांकडे पोच�वण्या आले. त्यांन �तला शक् त्य त्य

उपायांनी सुखात ठे वण्याच यत् केला. लग् झाल्यामुळ शाळे त धाडण्याच प्रश रा�हला
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नव्हत! पण कुसुमला खोतांनी घर� स्वत मा�सके, कादं बया्र , नाटके वाचण्याच �न ऐकण्याच
चांगला नाद लावला, कुसुम बुद्धी कुशाग, दे हाने उफाडयाची �न स्वभावान तरतर�त मुलगी होती.
हळुहळू �तचे मनह� सासर� रमू लागले; कामुक भाव जागू लागले, रूज लागले. घरच्य

संसारातीलच नव्हे तर सावर्ज�न उठाठे वीह� कराव्याश वाटू लागल्य. एकंदर�त खोतांशी

झालेल्य �ववाहामुळे �तचा संसार सुखातच जाईल असा रं ग �दसू लागला. गोपाळभटजीना आ�ण
गंगाबा�ना आपल्य मुल�चे कल्या झालेले पाहून जी कृत्यकृत्य वाटे �तला तर पारावरच
नव्हत.

कुसुमच्य लग्नाल आता वषर द�डवषर होऊन गेले होते. गंगाबा�ना पा�हले क�, गोपाळभटजी

आज बरे च रं गात �दसताहे त. पहाटे च स्नानसंध् आटोपून गाई-म्हशीच दध
ू काढून त्य चरव्य

गडयांपाशी सोपवून ते सांगत होते - अमक्याल इतके उकाडयाचे घाल, तमक्याकडू दध
ु ाचे पैसे
येणे ते आण. दध
ू �वकायला गडी जाताच �भ�ुक�साठ� बाहे र जाण्याच् आधी ते एक स्तो
म्हण गंगाबाईकडे आले �न सहज िज�ासले,

‘काय, तझ
ु ्य लाडक्य मल
ु �चं गपु ् पत आले क� काय एखादं - मला न सांगण्यासारख

आनंदाची बातमी सांगणार? इतक� गालातल्य गालात हसतशी आहे स ती?’

‘आता अशी आनंदाची बातमी सांगणारं पत यायचं म्हणज तुमच्य कुसुमच्य गभर्दाना!

यायचंच आता तेह� आज ना उद्य. कडोसर�ला दोन पैसे लावून ठे वायचे बर का! या पाळीला
मुल�चं ते मंगलकायर तर� अगद� श्रीमं हौशीचं झालं पा�हजे ह!’ गंगाबाई उल्हासल्.
तोच अंगणातन
ू आवाज आला ‘तार! गोपाळभटजी, तम
ु ची तार!’
जळता �नखारा पायावर पडावा तसा तो भयंकर शब् त्य �बचायार् नवरा-बायकोच्य

कानावर पडला!

‘तार!’ गोपाळभटजीच्य जन्मातल ती �तसर� तार! मागची तार त्यांच वडील मुलगी

अत्यवस असल्याच होती. ह� तार त्यांच जावई कुसम
ु चा नवरा अत्यवस असल्याच होती!

गंगाबाई तर �तथल्य �तथेच खचून खाल� बसल�. गोपाळभटजी �तला कस�बस� उठवून गाडी

करु स्वतःबरोब घेउन कुसुमच्य सासर� ताबडतोब �नघाले. �तथे पोचतात तोच घरातून

रडारडीचा एकच आक्र त्यांच् कानावर आला. कुसुमचा नवरा वाखा होऊन तडकाफडक�
वारला!

बारा वषार्च कुसम
ु बाल�वधवा झाल�! हे �तसरे समाज�चत पहा! वाचक ह�ं समाजाची �चत्

नव्हेत, छाया�चत् आहे त ती! अगद� यथावत!

***
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कुसुम मानवी शास्त्राध बाल�वधवा झाल�; पण �नसगार्च शास् मानवी शास्त्राधार

थोडेच भीक घालणार! �दवस��दवस यौवन �तच्य अंगात बहर लागले. भोगेच्छ सळसळू
लागल्य; पण सासरहून �तला गोपाळ भटजीनी माहे र� आणून जी क�बल� ती पुन्ह काह�
अंगणाबाहे र जाऊ �दल� नाह�. �तच्य नात्यागोत्यांच घर� लग्नकाय, गौर�-गणप�त होत. �तची

वयातीत आई समारं भांना, �मरवणुक�ना, हळद�-कुंकवाला जाई; पण ती सोळा सतराची, भर
हौशीच्य वयाची �न मूळच्य खेळकर स्वभावाच कुसुम एखाद्य घातक अपराध्यासारख घरातच
डांब ून ठे वलेल� राह�. ती गोर� असताना �न �तचा काह� एक अपराध घडला नसताह� �तच्य तोडाला
कसल� काय काळोखी फासल� गेल� समाजात �तला एखाद्य अशभ
ु ासारखी, चोरासारखी, तोड

लपवन
� भांग फाटलेल्य गावसासन
ू जगण्याच पाळी आल�. एकदा तर टाळूपयत
ू े �तच्य तोडावर
�तच्य भरदार केसांक डे बोट दाखवन
ू नाक मरु डले �न घोगयार् ठसक्याच् आवाजात म्हणाल,

‘लाज नाह� का ग वाटत कुसुम तुला या केसाच्य नट्टयापट्ट! गोपाळभटजी तर लाज

कोळूनच प्यायल म्हण! नाह�तर �वधवेच्य हाती फणी पाहावल� तर� कशी त्यांन!’ पण
गोपाळभटजीनी शेवटपय�त तेवढ� दया केल� होती.

आताशी घरोघर तोच प्रक आहे . ‘शास्त्र रु�ढबर्ल�य!’ क�लयग
ु च आहे हे .’ असे म्हणू

त्यांन कुसम
ु च्य केसांक डे तेवढा कानाडोळा केला होता. कोणच्य शास्त्राध? - तर समाजात

आताशी तसे पषु ्क लोक करतात ह्य! तेवढयासाठ� आताशी भटांवर कुणी ब�हष्का घाल�त
नाह�त ह्य!

पण यौवन सरसर अंगी भरभराटात चाललेल्य त्य तरुणीच् सायार् भावना एका

वेणीफणीच्य पेट�त थोडयाच मावणायार् होत्य! �हची वेणीफणीची पेट� तेवढ� जर� कुणी �हसकून

घेतल� नव्हत तर� त्य बाल�वधवेची अंतःकरणाचीच पेट� जप् झाल� होती, मोहोरबंद केलेल�
होती; मन मनातच गाडून टाकले होते. त्यातल् त्या �तला सोबत अशी पुस्तकांच तेवढ�

उरलेल� होती - तीह� �तच्य आईच्य सवलतीने खोतांकडे सासर� असता मा�सके, क�वता, गोष्ट,
वाचण्याच �तला छं द लागला होता, तोच वाढत जाऊन �तने आता वाचनच वाचन चाल�वले.

संस ्कृतच श्लोकह भाषांतराच्य साह्यान ती वाचू लागल�. मराठ� भाषांतराच्य आधारे अथर करु
वाचता वाचता मेघदत
ू �तला इतके आवडले क�, �तने ते सरस संस ्कृ काव् तोडपाठ केले; ते

म्हण असता आकाशातील त्य मेघासारखा �तच्य नयनांतह� अश्रूं एक मेघ येऊन ज्याल
नांव ना गाव अशा �तच्य कोण्य �प्रयकचे तेच व्याकु संदे श �तलाह� दे ऊ लागे!

एक �दवस, त्यांच् एका दरू च्य नात्याच जी �तच्याचसारख बाल�वधवा मुलगी पुण्याकड

असे, ती �शकून मोठ� होताच �तचा पुन�वर्वा थाटाने पुण्या लागल्याच वतृ ् एका मा�सकाच्य

ताज्य अंकात �तने वाचले. ती बातमी �तने धावत जाऊन गंगाबा�ना सां�गतल� - त्यांन लगेच
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गोपाळभटजीना! त्यासरश त्यांन पुन�वर्वा करणा-या त्य मुल�ला ज्य �शव्य हासडल्य त्य
�वचारु नयेत!

‘माझी मुलगी अशी कुलटा �नघेल तर मी �तचा तर� जीव घेईन नाह�तर माझा तर� दे ईन!’ हा

त्यांच संतापलेला समारोप तर इतका कडकडीत होता क�, कुसम
ु एका कोपयार्  जाऊन थरथरत

रडू लागल�. गोपाळभटजीनी �तच्य खोल�तल�ं सार�ं मा�सके उचलून नेल�ं; आ�ण आजकालचा

बाष्क ‘छापा’ पुन्ह घरात �दसता कामा नये अशी सक् आ�ा सोडल�. कुसुमची ती एकच एक
मनमोकळी सोबतह� नाह�शी झाल�! सकाळ-संध्याका गाईम्हशींच दध
ू दभ
ु ती काढण�, दप
ु ार�
त्यांचे पाणीवैरण पाहण�; हा तेवढा �तचा कायर्क वषार्नुवष चालला!

‘या गाईम्हशीप्रम मीह� एक गोठयातले गुरू नाह� का?’ �तने �चडून स्वतःशी म्हणाव.

�तची आजकालची पुस्तक बंद झाल�ं; पण �तच्य आईने पांडवप्रत, राम�वजय, ह�र�वजय, �तला
वाचायला द्याव. पण त्यां तर� काय? रुिक्मणीह, सुभद्राह, रामल�ला, कुंती �न कणर, शंतनु

�न गंगा! �तच्य आईने �नत् म्हणावी, ती गव�ळणींची रसभ�रत प्रेमगी, उषाहरणाचे

‘पण
ु ्यपाव’ गाण�! मा�सक पस
ु ्तकांती गोष्ट�ंपे�ाह या पज
ू ् दे वदे वींच्य �न राजष� ब्रह्मष�
सेवनाने प�वत्रत वाटू लागलेल्य कामवासना �तच्य अंतःकरणातन
ू अ�धकच सळसळू

लागल्य. �तच्याबरोब एकदोघी मै�त्र आपल्य प�हल्य छबक
ु डया लेकराचा �चमक
ु ला हात
हातात खेळवीत जेव्ह त्याल पाजीत बसताना ती पाह�, तेव्ह कुसम
ु ला वाटे , आपणह� झप�कनी
त्य ग�डस तान्ह्या घेऊन छातीशी तसेच पाजावे. पण ह्य कोणत्याह उत्क वासनांचा उच्चा
म्हणू �तला उघडपणे करण्याच लवलेश धैयर नव्हत. उलट त्य लप�वण्यासाठ ती वरवर त्यांच
�तटकारा दाखवी.

रमणीचे जीवन म्हणजे र�त आ�ण वत्सलत! ह्य दोन्ह जीवनप्रवृत् �तच्य

जीवनातून वजा झालेल्य, वज्य झालेल्य! �तचे जीवन �तला असह् झाले. आ�ण ते अगद�
सुसह् आहे असे आईबापांना धाकाने, त्यांन मुलगी �बघडल� असे न वाटावे म्हणू, वरवर

दाख�वणे तर �तला भाग. त्यामुळ �तचा स्वभा लपंडाव-�नष्णा होऊ लागला. दहा बाया जमल्य
क�, गावातील वा जगातील स्त्रीपुरूषा बयार्◌ावाईउठाठे वी हटकून करायच्य; तशा गोष्ट

�नघताच कुसुमने, ‘इश्! मला नाह� बाई अशा पाचकळ गोष्ट आवडत’ असे म्हण फणकारु

�तथून उठून जावे; पण आडोशाला उभ� राहून शक् तोवर त्य गोष्ट आवडीने ऐकाव्य. अशा
प�रिस्थतीती अनेक तरू कुमा�रकांचा �न बाल�वधवांचा स्वभा समाजभीतीमुळे इतका

�मथ्याचार बनतो क�, असल्य ज्य �वषयांचा त्य �तटकारा दाख�वतात त्य त्यांन नक्क

हव्याश् असतात असे समजावे. ‘हे मळ
ु ीच आवडत नाह� मला ह!’ असे त्यांच फणकायार्ऐचवाक्
‘हे मला फार आवडत ह!’ याच अथ� बहुधा योजलेले असते!

www.savarkarsmarak.com

मनातल्य मनात ती �बचार� बाल�वधवा कुसुम अशी कुढता कुढता �तला अठरावे वषर उलटत

आले! गोपाळभटजीनी पन्नासाव् वष� ज्य कारणाक�रता �तसरे लग् केले; त्यांच् �बजवर
जावयाचा संसार पुन्ह थाटणे योग् वाटून वडील मुल�च्य मतृ ्यूनंत एकाच वषार्च् आतबाहे र,
ज्य कारणाक�रता आपल� दस
ु र� दहा वषार्च मुलगी त्य खोतांना दे णे त्यांन माणुसक�चे,

�शष्टाचाराच �न शास्त्रस वाटले, त्यांपैक कोणत्याह कारणासाठ� या यौवनाने मुसमुसत
रा�हलेल्य आ�ण आता अतपृ ्ततेन झुरणीस लागलेल्य आ�ण बाराव्य वष� बाल�वधवा झालेल्य
मुल�चा पुन�वर्वा करणे �कं वा �तला नुसते मनमोकळ� अंगणाबाहे र जाऊ दे ण�सुद् माणसुक�चे
वाटले नाह�!

होय, शेवट� कुसुम झुरणीसच लागल�. अतपृ ् वासनांच्य मान�सक कळा �तला

सोसवेचनात! त्यायोग �तची �ीणता वाढत वाढत �तला चोरटा ताप येऊ लागला. �तने अंथरु
धरले. आई तळमळे , पण ती औषधपाणी काय करणार? पैशाचे पाळबळ नाह� आ�ण �ततक�
�चंताह� नाह�. म्हणू डॉक्ट पाहण्याच नांव गोपाळभटजी कसले काढणार? गंगाबाई हे जाणूनच

होत्य. पण तर�ह� त्य माउल�ने एक युिक् योजून कुसुमचा जो एक मावसभाऊ चांगला डॉक्ट

झाला होता, त्याल घर�च काह� �दवस राहावयास बोलावून �वनामूल् कुसुमची प्रकृ पर��ून

घ्याव असा घाट घातला �न मोठया �मनतवार�ने त्या यजमानांची अनु�ा �मळ�वल�.

कुसम
ु चे मावसभाऊ डॉ. गो�वंदराव पत पावताच आले. कुसम
ु ची प्रकृ पर���ताच त्यांन

ताडले क�, दख
ु णे मान�सक हृद् काय तो! गोपाळभटांच्य मागे गंगाबा�नी गो�वंदरावांशी

मनमोकळे पणे

बोलण्य-बसण्याच सवलत कुसम
ु ला दे त असावे. दोनचार �दवसातच

गो�वंदरावांनी �तच्य मनाची सार� व्यथ युिक्तप्रयुक् �तला हसवून खेळवून समजावून घेतल�.

त्य हसण्याखेळण्या �तच्य प्रकृती तत्का इतका चांगला प�रणाम झाला क�, ती दस
ु र�च

कोणी ताजीतवानी कुसुम �दसू लागल�. डॉ. गो�वदरावांनाह� �तचे वाचन, बहुश्रुत �न बु�द पाहून
कौतुक वाटे . त्यांन �तला �तच्य मान�सक व्यथेच मूळ स्पष्टप समजावून �दले आ�ण अशाच
काह� बाल�वधवांनी धीटपणे स्वतं होऊन आपले �श�ण वा पुन�वर्वा करु सुखाचे संसार कसे

थाटले त्याच उदाहरणे सा�गतल�ं. शेवट� �तला आश्वा�सल - ‘तुझी इच्छ असल्या मी तुझ्य
�श�णाचा भार उचल�न. म्हणशी तर तुझा कुठल्यातर स्थळ पुन�वर्वाहह लावून दे ता येईल.
तुझ्यासारख् सुबुद, सिच्छ, सुरेख �न �नकोप तरुणीच् उदर� दोनतीन दे वदत
ू ांसारखी बाळं

उपजून तुझ्य कुसव्याल आ�ण आपल्य राष्ट्र धन्य�वतीलह क्व�चत! उगीच का झुरावे! मग
काढू का हा �वषय स्पष्टप तुझ्य व�डलांपाशी?’

‘नको नको!’ हात जोडून कुसम
ु म्हणाल,’ते माझा तर� जीव घेतील नाह�तर त्यांच तर�

दे तील!’
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‘छट! तसलं काह� एक होणार नाह�, मी समज घाल�न, तशी त्यांन कधी अनु�ा जर� �दल�

नाह�, तर� तू स्वतंत्र �श�ण केलंसच तर भलतीच आडकाठ� पण घालणार नाह�त. तुला तर

त्यां काह�एक पाप �कं वा वावगं वाटत नाह� ना?’

‘मुळीच नाह�. पण त्यांन सांग ू नकोस. म्हणशी तर मी तुझ्याबरोब गुपचूप �नघून येते.

नेशील का मला? सोडीव रे मला एकदाची! माझं जीवन अगद� नीरस झालं आहे ! त्य मेल्य

गाईम्हश �न मी! गेल�ं सहा वष� मी ह्य अंगणाबाहे र पडले नाह� बर! आणखी सांग ू का रे ? - मला
कनी कोणाला तर� कडकडून भेटावसं वाटतं. कोणीतर� मला घ्या आ�ण -! गो�वंदा, तूं खरं च का

उद्य जाणार? नको रे मला सोडूस!’ असे हृद हलवन
ू सोडणायार् के�वलवाण्य शब्दां

बोलताबोलताच �तने गो�वंदरावांच्य गळयास घट �मठ� मारल�. मनाचे सारे बांध फुटून, सारे भान
सट
ु ू न त्याच मटामट मक
ु े घेतले आ�ण त्यांन घेऊन आपल्य खाटे वर महापरु ात लतामंडप

उन्मळू पडावा तशीची ती पडल�.

इतक्या मागे दार करकरले. गंगाबाई उभ्य असाव्यातस �तला वाटले - आ�ण �तच्य मनाने

भयंकर उचल खाल्ल! �तने गो�वंदरावांना दरू ढकलले. आईने ते पा�हले असल्या आपल्याव
एका अ�राचाह� बोल येऊ नये म्हणू ती ताडकन ् तशीच आईकडे गेल� �न रागाचे रडे रडू लागन
ू
स्फंदल-

आई, गो�वंदा वाईट मनुष् आहे ! मला सहज पाठमोर� पाहताच त्यान घट �मठ� मारल�

आ�ण -�कती दषु ् असतात हे पुरु!’

तोड हातात झाकून ती हुंदके दे ऊ लागल�! �तच्य आईला ती इतकं खोटं बोलेल हे शक्य
वाटे ना!
‘गो�वंदाला म्हणा, तू आता घराबाहे र जा! मी त्याच पुन्ह तोड पहाणार नाह�! बाबा

येण्याच् आधी जा म्हणा!’

कुसुमने कपट� कोपाची पराकाष्ठ केल�! - आ�ण ती �कती सहज साधल� �तला! - �कं बहुना

त्य वेळेपुरते तेच �तचे सगळ� मन होते, दट
ु प्प कपटाला लागते तसे �तचे दस
ु रे मन म्हणू जे

होते ते त्य भीतीच्य धक्क्या तेवढयापुरते तर� चक्काचू होऊन गेले होते!

आपल्याव कुसुमने रचलेले हे अत्यं खोटे �न खोडसाळ कुभांड गो�वंदरावांना स्पष्टप एकू

आले. ते मनांत म्हणाल,

‘अरे रे! ह्या भ्या �मथ्याचारापाय िस्त्रया जगांत जी होते आहे ती पायमल्ल झाल�.

िस्त्रयां पायांतील बेडया तोडण्या येणा-या पुरुषाल प�हल� �शवी जर कोणी हासडीत असेल

तर ती बहुधा स्त् होय! स्त्रीस्वातं� खरा शत् आज तर� स्वत स्त ह�च आहे ! पण -िस्त्रया
हा भ्या �मथ्याचारसुद पुरषी समाजाच्य धाकदपटशाह�चीच पडछाया आहे हे ह� खोटे नाह�!

कुसुमचा तर� काय दोष! आता जर मी असाच जाऊन खरे ते सांगेन तर ह्य �बचायार् कुसुमचा

सत्याना होईल! मला ते ओझे झेपेल म्हणून �तने हे कुभांड मजवर लादले आहे , नाह� का?
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आपण �तच्य आईच्य दृष्ट� दषु ् ठरलो तर� चालेल - पण ह्य अनाथ मुल�ला आणखी
दःु खभोग घडवू नये हे च कतर्व!’

असा �वचार तो थोर मनाचा डॉक्ट कर�त आहे तोच त्याच मावशी गंगाबाई �तथे आल�.

‘गो�वंदा, झालं ते झालं! मुल�साठ� मी तुझ्य ह्य दव
र
सुद् गाजावाजा कर�त नाह�.
ु ्तर्ना

�तकडे दे खील सांगणार नाह�. पण तू आताच्य आता येथून जाव हे बर!’

डॉक्ट गो�वंदराव पाणीसुद् न �पता त्य घरातून पुढच्य दारातून खरोखरच बाहे र पडतो

आहे हे कुसुमला �दसताच आपल्य दे हातून आपला जीवच बाहे र पडतो अशा तीव वेदनेची �तच्य
ह्दया कळ आल�.

गो�वंदा! नको! नको जाऊस रे मला सोडून? अरे मला पण ने न! गो�वंदा, ए गो�वंदा!’ अशी

अगद� �कं काळ्या फोडीत ती जी धावल� ती त्य उन्मादाच् झटक्या पढ
ु च्य दाराला
उं बरठयाची ठ� च लागन
ू धाडकन ् अस्ताव्य पडल�!

ह्य गोष्ट�ती हे च ते शेवटचे समाज�चत! अगद� ताज� - अगद� गेल्य वष�चे!
-
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१९३६

२.

गो�वंदा गवळी

गो�वंदा गवळी पूव� मुंबईस �गरणीत काम कर�त असे. पुढे उतरत्य वयात काम होईनासे

झाले, शिक् घटत �न ऋण चढत चालले, तेव्ह एक �दवस स्वार सहकुटुंब गुपचूप �नघून,

बेपत्त होऊन कोकणात समुद्रका असलेल्य आपल्य मूळच्य गावच्य झोपडीवजा कंबळी
घरात येऊन राहू लागल�.

मंब
ु ईहून त्य झोपडीवजा घरात परत येताना त्यान मंब
ु ईची �मळकत अशी जी एकच गोष्

आणल�, ती लॉटर�चा नाद!

मनषु ्यांन चाल�वलेल्य लॉटर�ची �तक�टे त्यान अनेकवार घेतल�ं होती; पण त्या त्या
अजन
ू केव्हाह यश म्हणू आले नव्हत. तथा�प लॉटर�चा �नकाल म्हणू जो प्र� होई

त्या कोणास तर� पाच हजार रुपय �मळाले म्हणू ‘छापन
ू ’ येईच. त्य कोणाचा गो�वंदाला
जर� पत्त नसे, तर� ‘छापात’ येईल ते खोटे ह� असू शकते अशी त्याल स्वप्नात शंका येत
नसे. जुन्य शास्त्रीपुरा�णका, अमुक गोष् अगद� खर� असल�च पा�हजे हे �सद करण्याच

अमोघ पुरावा म्हणज ‘पोथीत’ तसे आहे हा; तसाच कोणच्याह गोष्ट�च् अशंकनीय

खरे पणाचा खेडवळ लोकांचा पुरावा म्हणज ‘छापात’ तसे आले आहे हाच. त्यामुळ अमक्याल
पाच हजार �मळाले असे ‘छापात’ वाचलेले ऐकताच गो�वंदा त्य अमक्याच् मुद्रे कल्पन
कर�त आपल्य खोल�त पडे �न ह� पाच हजारांची रक्क अचानक त्य अमक्याच् हाती

सापडताच त्याच मुद् कशी ‘दार प्याल्यावा’ तरर झाल� असेल, तो �गरणीकामास लाथ
मारू ‘�गरणीच्य शेटावाणी’ लगेच गाडीघोडा उडवीत, सायार् मुंबईत �हंडत, बोलपट, नाटक,
तमाशा पाहण्या कसा चूर झाला असेल, त्याच �चत, आपल्य तशा संभवनीय अनुभवाचे,
भडक रं गांत �चतार लागे. लगेच त्याच �नश्च होई, ‘शहाणे म्हणता तेच खरे ! ग�द्य, चल,

�फरु यत् करू पहा!’ त्यासरश शहाणा होऊन तो पुन्ह कोणाच्य तर� दस
ु -या सोडतीचे
रुपय आठ आण्यांच �तक�ट घेऊन त्य पाच हजार रूपयांच् त्याच् हातात अचानक

पडणायार्रकमेची नी छापात अचानक झळकणा-या त्याच् ‘गो�वंदा गवळी’ या नांवाची वाट

पाहत आशेच्य आनंदाची �नशा भोगू लागे.

त्यान मुंबईहून आल्यावरह कोकणातल्य त्य गावी बसून स्वत उपासतापास काढ�त
वाच�वलेल्य रूपय आठ आण्यां दोनतीनदा लॉटर�ची �तक�टे काढल�ं होती. त्याल जर
कोणी म्हटल क�,’अरे , तुला पोटापाण्याच टं चाई कोण? तेव्ह कुठला तर� धंदा करावयाचा का

कडोसर�स नसला तर� पोट मारु रुपय काढायचा �न सोडतीत दवडायचा!’ तर तो मनाशी

म्हण क�, धंदा करावयाचा तर त्याल हवे ते भांडवल कुठून आणू! ह� एक म्है मी घेतल� तर
पाचपन्ना रुपय खाऊन बसल�. �तचे दध
ू �वकून दहापाच रुपय जेमतेम पदर� बांधता येतात,

येतील; पण या जन्मा तर� �तच्याव पाच हजारांची रक्क गाठ�स बांधता येईल का?
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ज्यांच्यापा लाखो रुपय आहे त त्यांन तर लॉटर�त दहापाच रुपय फेकावेच. कारण त्यांन ते

बुडाले तर� दहापाच रुपयांच ��तीच वाटत नसते. पण ज्यांच्यापा धंद्याल म्हणू
भांडवलच नाह� त्य द�रद् बापडयांनी दे खील ह्य लॉटर�च्य धंद्यात काय ते आपले एका

अध्या रुपयाच असले नसले भांडवल टाकणे हा शहाणपणा आहे . कारण एका रूपयाच्

भांडवलावर आज नाह� उद्य एकदम एकगाठ� दहापाच हजार रुपय व्या अचानक �मळवून

दे णारा धंदा ह्य जगात जर कोणचा असला, तर हा लॉटर�चाच काय तो आहे ! त्य अमक्याल
नाह� का �मळाल� अशी रक्क �न त्य तमक्याल सुद्! ‘छापात’ काय खोटं छापतात वाटतं

कधी! ज्याच्यापा फार फार तर रुपयाच काय ते भांडवल असू शकते त्या लाभकारक धंदा
असा एकच - लॉटर�!

असे �ववचन
ू त्यान पन
ु ्ह लॉटर�चे �तक�ट काढावे. असे �कतीदा तर� झाले; पण काह� केल्य

त्याल मनषु ्यान काढलेल्य लॉटर�त प�रतो�षक म्हणू �मळे ना. तेव्ह त्यान या पाळीला ज्य

मनषु ्यान काढलेल्य लॉटर�चे �तक�ट घेतले त्याल यशाची �निश्च� लाभावी म्हणू दे वाच्य

नांवे परु ातन काळापासन
ू चालत आलेल्य सप
ु ्र�तिष अशा दै वी लॉटर�चेह� दस
ु रे �तक�ट
काढले. त्यान नवस केला - क�, जर या वेळच्य या मानवी लॉटर� �तक�टाचा त्याच् नांवाचा
क्रमा यशस्व होऊन त्याल काह� तर� पा�रतो�षक �मळाले तर ‘दे वा मोरया, तुझ्य नांवे
एकवीस ब्राह जेवू घाल�न, मोदक वाढ�न, संकष्ट चतुथ�चे व्रत कर�न!’

***
नवस ह� एक दे वाच्य नांवे चाललेल� दै वी लॉटर�च नाह� काय? मानवी लॉटर�त शेकडो वेळा

फसगत होते; पण केव्हातर लागोभागो तीन टोले होऊन दहा हजारांत एखाद्याल एखादे

पा�रतो�षक �मळून जाते. नवसाचेह� तसेच आहे . शेकडो वेळा नवस खोटे ठरतात. जो जो

मनुष् आजार� पडतो त्याच् बरे होण्यासाठ बहुधा दहापाच नवस होतच असतात. पण
लाखांनी माणसे मरतच असतात! �ततके लाखो नवस खोटे पडतातच क� नाह�? लहान
माणसांचे क�बडीं बकर�ं कापण्याच नवसच नव्ह, तर मोठमोठया राजे -महाराजांच्य

प्राणां� दख
ु ण्यांच् महादानाचे नवसह� लटके पडतात. प�हले माधवराव पेशवे �याने

मरणी टे कले तेव्ह गो�पकाबा�नी सायार् महाराष् राज्यभ �ठक�ठकाणी हजारो ब्राह
बसवन
ू दे वळोदे वळी अ�धका-यांच्य सक् दे खरे खीखाल� मतृ ्युंज मंत्रा कोट� जप्रकर�व.

पण ती कोट�ची संख्य परु � झाल्याच बातमी येते तोच माधवराव पेशवे मरायचे ते मेलेच! तो

नवस व्यथ गेला! पानपतची लढाई िजंकल� गेल� तर लाखो रूपयांच् धमार्दायाच नवस

मोठमोठया जागत
ृ दे वदे वतांना पेशव्यांन केले होते. पण ते सारे �वफल होऊन पानपती
महाराष्ट्र दोन लाख बांगडी फुटल�! पण हे लटके पडलेले लाखो नवस आपण �वसरू जातो
- आ�ण मुलगा व्हाव म्हणू िजजाबाईने केलेला भवानीचा नवस योगायोगाने सफल होऊन
�शवाजी जन्मल तर त्य एकटया दक
ु टया नवसावर कथा रचल्य जातात, पोवाडे गा�यले

www.savarkarsmarak.com

जातात! ज्य ज्यो�तषांच लाख� भ�वष्य खोट�ं पडतात त्याच काकताल�य न्यायान एखादे

भ�वष् खरे ठरताच तो तेवढे च आपल्य प्र�सद् (जा�हरातीत) छापून प्रख् ज्यो�तष
म्हण�वत, तसेच ह्य नवसांचे प्र भाबडया लोकांच्य �वस्मृतीव काय ते उभारलेले असते.

खोटे पडलेले लाखो नवस �वसरु सहजगत्य बोलाफुलास गांठ पडताच, नवसावाचूनह� जे

कायर ज्य साधनांनी शेकडो वेळा घडले तेच त्या साधनांनी धडधडीत घडले असताह� त्य

वेळी केलेल्य नवसानेच ते केले असे भोळे लोक मानतात आ�ण तेवढयाच नवसाचा काय तो

चहूकडे बोलबाला होऊन, दे व नवसास कसा पावतो पहा, म्हणू जो तो म्हण लागतो. जो तो
नवसाच्य दै वी लॉटर�चे �तक�ट दशर्नीहुंडीच् पतीसारख्या अमोघ पतीचे मानन
ू पन
ु ः पन
ु ः
काढ�त असतो.

एक वेळ मानवी लॉटर�ला तर� थोड�बहुत बड
ू असते, पण ह� नवसाची दै वी लॉटर� अगद�
चकचक�त �बनबड
ु ाची असते. मानवी लॉटर� �नवळ फसवणक
ु �ची ठरल� तर सरकार कधीकधी
त्य भामटे �गर�च्य चालकांना दं ड तर� करते; पण दे वाला दं ड कोण करणार? त्याच् नांवे

चाललेल्य या नवसाच्य दै वी लॉटर�ची सार�ं �त�कटे जर� खोट�ं ठरल� तर� कोणी �वचारता ना
पस
ु ता!एखाद्याच सारे नवस खोटे ठरले तर� दोष कोणी कोणास �दलाच तर त्य
फसलेल्यास �दला जाणार! ‘तुझा भावच खोटा म्हणू तुझ्य नवसाला दे व पावला नाह�!’
असेच जो तो म्हणणा! पण तर� दे खील -

लाखो �त�कटे फुकट जातात तर�ह� जशा लॉटयार् चालल्या आहे त, तसे लाखो नवस लटके

पडतात तर�ह� लोक नवस कर�तच आहे त!

गो�वंदा गवळयानेह� त्य दोन्ह सोडतीची �त�कटे काढल�ं. प्र लॉटर�चे �तक�ट काढले �न ते
यशस्व व्हाव म्हणू त्याच कुलदै वत जे मोरया त्याल नवसह� केला! नुसते लॉटर�च्य
�त�कटात यश यावे म्हणून नव्ह तर आपल्य कुटुंबावरची सार�ं संक टे टळावीं यास्त त्यान
संकष्ट�चतुथ�चेह व् केले.

***
त्य गांवात गो�वंदा गवळयाच्य ओळखीचा एक कासम नांवाचा मस
ु लमान मनषु ् होता.
त्यानेह लॉटर�च्य व्यसना �कत्ये रूपय दवडले �न दमडीह� कमावल� नव्हत. त्यानेह

गो�वंदाबरोबर एक �तक�ट त्या लॉटर�चे घेतले. मोरयाच्य नांवे गो�वंदाने नवस केला; तसाच
आपणह� खद
े ोरे �खचडी
ु ाचा व�शला लॉटर�कडे लावावा म्हणू कासमनेह� त्याच् गांवी गंडद

प्रभृ नवस पीराच्य नांवे घेणायार्◌ एका फ�कराकडे जाऊन पीरास नवस केला. नवसाच्य

लॉटयार् �हंदं त
ू च भरभराटलेल्य आहे त असे नाह�. �हंद ु एकपट धमर्भोळ तर मस
ु लमान

सातपट धमर्भोळ . इतकेच नव्ह , तर ते त्य व्य�त�रक बहुधा धमर्वेड �न धम�न्मत्त
असतात. दे व पावला नाह� तर वैतागून �हंद ु फार तर दे वापुढे आपलेच डोके फोडील; पण
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मुसलामानांत खुदाने पावावे म्हणू दस
ु यार्◌ुच डोके फोडण्याच नवस दे खील करणारे
अल्लाउद् �खलजी �कं वा ‘माय ब्रे मोपला ब्रद’ काह� थोडेथोडके �नघत नाह�त.

तेच कशाला, वाटमारे �न ठग यांच्याह दे वता असतात! आ�ण लग्नाच वर्हाड� लुटण्या जर
आम्हांल या वष�च्य लग्नसराई खूप यश �मळे ल तर कोणातर� वधूवरांचे रक् तुला वाहू,
�कं वा एखादा तर� नरबळी तुला दे ऊ म्हणू नवस ते करतात आ�ण त्य नवसालाह� केव्ह

केव्ह दे व �कं वा खुदा पावतो! वास्त�व दरोडेखोरांना ज्य मानाने त्यांच तडफ, क्रूर,

शस्त्रा, कारागीर असतात त्य मानानेच दरवडयात यश �मळते. दे व वा अल्ल स्वत कधीच

दरवडयात भाग घेत नाह� �कं वा नवस करु झोपी गेलेल्य दरोडेखोर भक्तासमो, स्वत
दरोडा मारु दे व वा खद
ु ा दरवडयाचे द्र आणन
ू ओतीत नाह�. पण दरोडेखोर यश पावतात
त्यांच्य प्रत प्रयत्न आ�ण समजात ते नवसाने �मळाले म्हणू! त्यांचेह शेकडो नवस

लटके पडतात पण ते �वसरू जो एखादा बोलाफुलास गाठ पडून खरा ठरल्यासारख भासतो

तेवढाच ते ध्याना ठे वतात. �न नवसाच्य �बनबड
ु ी लॉटर�चे अ�भमानी बनतात!

लॉटर�च्य �नकालाची तार�ख उलटल�. गो�वंदा गवळी �न कासम दोघेह� टपालवाल्याच्
वाटे कडे प्रत् सकाळपासन
ू डोळे लावन
ू बसू लागले. तो �दसताच ‘आमचे काह� आहे का?’

म्हणू धडधडत्य काळजाने �वचार�त. त्य टपालवाल्यान िस्थतप उपे�न
े े नकाराथ� मान
हालवून पुढे पाऊल टाकले क� त्यां त्य टपालवाल्याचा अगद� मनापासून राग येई. गो�वंदा
लगेच मनाला म्ह,ण ‘दै वास दोष! तो टपालवाला काय स्वतः मला हवे ते पत �लहून धाडणार
होता क� काय!’ आ�ण चूप राह�. पण कासमने �तसयार् �दवसापासून आपल्य �नराशेचा राग

त्य टपालवाल्यावर काढण्या आरं �भले. ‘क्य साला मगरु है यह पोस्टम! हाथ म�

�चठठ� है या नह�ं दे खता भी नह�! अस काफरकोह� लाठ�से जरा नरम करना पडेगा, तब यह
डाकू िजसका खत उसको ठ�क वक्तप पहुचायेगा!’

तीन चार �दवस आणखी गेले तो गणेशचतुथ� आल�. त्य �दवशी घरातून गो�वंदा म्है
सोडून�बडून बाहे र पडतो तो टपालवाला नीट त्याच्य दाराशी येताना �दसला.
‘गो�वंदा, तुझी मनीऑडर् आल� आहे .’ टपालवाला म्हणाल.
‘काय आल�? मनीऑडर्? माझी?’
‘होय शंभर रुपयांच!’

गो�वंदा गवळयास उभ्य जन्मा स्वतःच् नांवे मनीऑडर् येण्याच हा प�हलाच प्रस!

त्या ती शंभर रुपयांच मनीऑडर्! खर� दे खील वाटू नये इतक� चांगल� ती बातमी! गो�वंदाचे
ऊर धडधडू लागले. सह��बह� कुठे करायची ते टपालवाला सांगेल तसे सुन्नपण सारे करु

शंभर रुपय त्याच् हातात पडले , तर� त्याल ते नक्क काय घडते आहे ते आकळे ना. सोबतचे

पत्र वाचले. लॉटर�त त्याच क्रमा कुठे सा येऊन त्याल शंभर रुपय �मळाले इतके अगद�

खरे !
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शंभर रुपय! एक रकमी! अगद� रोकड! त्याच हाती! मरे मरतो खपून पाचपंचवीस

रूपयांपल�कड ज्याच् घरात कमाईची रक्क म्हणू जन्मा �दसल� नाह� त्याल

काबाडकष् न करता अचानक शंभर रुपय रोख �मळावे! खरोखर लॉटर�सारखा धंदा नाह�,
मोरयासारखा दे व नाह�, नवसासारखी सोडत नाह�!

त्या �दवशी गणेशचतुथ�. त्यामुळ मोरयाला केलेल्य नवसामुळेच हे यश आले, अशी त्याच
पक्क �निश्चत झाल�. त्याच् बायकोचाह� आनंद हृदया मावेनासा झाला. ती

म्हणाल,’तुमचा नवस लॉटर�पुरता जसा खरा झाला तशीच संकष्ट�चतुथ�च प्र�च येऊन

तम
ु चा आजार, बेकार�, इडा�पडा, समद�ं संकट आता टळणार! चांगले �दवस आणले बर बाप्प
मोरयाने!’

ह्य वष� गो�वंदा गवळयाने गणपतीचा उत्स मोठया गाजावाज्यान केला. सायार् गांवात
त्याल लॉटर�ची रक्क �मळाल्याच आ�ण ते यश गणपतीला केलेला नवस सफळल्यामुळ

आल्याच अद्भ कथा ज्याच् त्याच् तोडी झाल�.

कासमला लॉटर�त काह� �मळाले नाह�. त्याच पीराला केलेला नवस �वफळला, ह�ह� ट�का जो
तो कर लागला. त्यामुळ कासम �न पीराच्य नांवे नवसाची लॉटर� काढून बसलेला तो फक�र हे

मात �चडून गेले. असले नवस या जगाच्य यशापयशाच्य प्रश फुकट असतात हे सत्
�शकण्याच सोडून कासमने �न फ�कराने गो�वंदास �न त्याच् मोरयास यथेच् �शव्य
हासडल्य. ‘दे ख लेगे तेरे को भी’ म्हणू कासमने मूठ वळवून गो�वंदाच्य तोडावर हातवारे
कर�त धमकावले. गो�वंदाह� कच्च् मातीचा नव्हत. ‘जा रे ! अशा कावळयांच्य शापाने ढोरे

मरत नसतात! जा!’ म्हणू कासमलाह� �धक्का�रल.

***
आज सायार् गावभर गणप�त बोळ�वण्याच धांदल चालू आहे . सारे मागर ‘मोरया! मोरया!’

अशा जयजयकाराने घुमत आहे त. त्य सायार् जयघोषाहून उं च जयघोष होता गो�वंदा
गवळयाचा. त्याच �चमुकल� गणपतीची मू�तर आपल्या हाती उं च धरु ‘मोरया! मोरया!’
गजर् तो पढ
ु े आ�ण त्याच मल
ु े टाळया वाजवीत मागे, अशी त्य बापडयाने आपल्यापर मोठ�

थाटाची �मरवणक
ू काढून गणप�त समद
ु ्रा आणला. अत्यं भिक्तभावान मनात आभार
मानले - ‘दे वा मोरया, मला लॉटर�त यश �दलेस, माझ्य नवसास पावलास! संकष्ट चतथ
ु �चे

व्रत सफळवन
ू तू माझीं सार�ं संक टे �नवारशीलच �नवारशील! गणप�तबाप्प मोरया; पढ
ु च्य
वष� लवकर या!’ असे गज्
ूर ती लहानशी म�ू तर हाती घेऊन त्यान समद
ु ्र उडी घातल�.

आणखीह� दहापाच कसलेले पोहणारे त्यांच् म�ू तर सगळयांच्यापुढ बड
ु �वण्यासाठ पोहत
�नघाले. गो�वंदा कसलेला पोहणारा �न तो सगळयांच्य पुढे �नघाला, अंधार पडत आला होता.
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तोच समुद्राच दोन तीन लाटा इतक्य उं च उसळल्य �न इतक� चवताळलेल� आपटधोपट

कर कर लागल्य क�, ते पोहणारे लोक मू�तर झटकन त्य लाटांतच सोडून कसेबसे परत
तीराला लागले.

पण गो�वंदा? तो का रे गाळला? त्याच मुले वाळं वट�वर �खरापत वाट�त बागडत होती. ती त्य

परतलेल्यांन �वचार लागल�ं ‘बाबा कुठे आहे त?’ बोलता बोलता जो तो �वचार

लागला,’गो�वंदा कुठे ?’ तोच शेवटचा जो तटास लागला तो पोहणारा ओरडला,’अरे बुडाला!

गो�वंदा बुडाला! लाटांच्य कैचीत दबून -पुढे �दसला म्हणू नाह� मला!’ पो�लसांनी मचवे

सोडले, िजकडे �तकडे हाकाहाक झाल� - पण पत्त नाह�! गो�वंदा आपला गणप�त सगळयांत
पढ
ु े नेऊन बड
ु �वण्याच् धांदल�त समद
ु ्राच वादळी लाटात गडप झाला!

गणपतीचे घर जे कैलास - थेट तेथे गणप�त गो�वंदास घेऊन गेला. गणपतीबरोबर शक्
�ततके पढ
ु े जाता जाता गो�वंदा थेट कैलासास गेला! गो�वंदा कैलासवासी झाला!

***
गो�वंदाच्य ज्य अंगणात �तसरे प्रह ती आनंदाची �मरवणूक मातल� त्या अंगणात
�तन्ह�सांज उलटून जातात न जातात तोच एकच रडारड माजल�! त्याच धायधाय रडणार�
बायको, त्याच मुले, समजा�वत्य शेजारच्य आयाबाया - एकच आकांत झाला! आपल्य

नवसास पावून आपल�ं सार�ं संक टे दरू करणारा म्हणू ज्य मोरयास �मरवत आणले त्याला
�मरवत नेतांना त्याच्य पायी आपल्याव हे महासंकट गुजरावे. ‘असा माझा घात दे वा, तू
केलास तर� कसा?’ असे �वचारू ती �बचार� गो�वंदाची बायको �ववळत होती! �तचा

उपाध्या पांडुभटजी �तथे येऊन शक् ते समाधान कर लागला तो ती अ�धकच तळमळून
हंबरल�,’भटजी, भटजी, माझ्य गो�वंदाने �कती हो कळवळून आताच दे वास �वन�वले होते -

गणप�तबाप्प मोरया, पुढच्य वष� लवकर या! भटजी! मोरया पुढच्य वष� येतीलच, पण
माझा गो�वंदा मात आता पुन्ह -! हाय रे दे वा, हाय!’

पांडुभटजीच्य दे खील डोळ्य टचकन ् पाणी आले. ते उपरण्याच् पदराने �टपीत आहे त तोच

- ‘क्य, पांडुभट, अब रोते हो क्य भाई? अब तम
ु ्हार मोरयाके नामसे रडो - दै वके नामसे क्य
रोते हो!’ त्य झोपडीच्य अंगणातील �हरवळीवर उभा असलेला आ�ण दं श धरू अचानक
�नघालेल्य नागासारखी त्याच् मानेची फणा उमर्टपण उभारलेला कासम होता तो! ‘मोरया
नवसास पावतो ना? या ग�द्याच सार�ं संक टे तो हरणार होता नाह�? �दले लॉटर�चे �तक�ट �न
हरु नेला प्र! ये तम
ु ्हार �मट्टी दे व दे खो! अब तो फेक दो उनको और भजो हमारा पीर!

आमच्य खद
ु ाला जो नवस करतो त्याच �नदान प्र तर� जात नाह�त! मोरयाला भजणारा
ग�द्य मेला - पण मी? मोरयाला दगड म्हणणार हा मी कासम िजवंत आहे बघ! सच्च है मेरा
पीर और अबबब! काटा! या अल्ल! तोबा!....’
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प�हले वाक् अध�च सोडून कासमने अकस्मात असे मोठयाने ओरडून पाय फडफड झटकला.

त्याच् पायास �वळखा मारु कडकडून डसलेला एक भयंकर नाग सटकन खाल� पडला

आ�ण त्य �हरवळीतून फुसफुस कर�त सपासप जो �नसटून गेला तो मंद चांदण्याच् एका

�करणातून जवळच्य शेतातील �बळात जाताना चक् �दसला!
कासम तडफडत �तथे मेला!

दे व क� दै त्? कोणाचा नवस खरा? कोणाचा खोटा?
***
प्रामा� लॉटर�त काह� �त�कटे यशस्व व्हायची. गो�वंदाचे �तक�ट उचलले गेले म्हणू

त्याल पा�रतो�षक �मळाले. कासमचे �त�कट उचलले गेले नाह� म्हणू त्याल काह� �मळाले
नाह�. धडधडीत कायर्कारणभा ह्य दोन घटना उलगडून दाख�वण्या िजतका पुरायचा
�ततका पुरतो. त्याप�लकड नवसाने अ�धक काय केले? कोणचा अ�धक पटणारा
कायर्कारणसंबं उलगडला? याचा नवस सफळला तर त्याच �वफळला! आ�ण नवसाचे

थोतांड ज्य युरोपमधून आजकाल जवळजवळ नामशेष झाले आहे त्या शेकडो लॉटर्यांत
हजार� लोकांस नवसावाचूनह� पा�रतो�षके �मळत आहे तच क� नाह�त!

भर समुद्र पोहण्याच शिक् संपल� म्हणू गो�वंदा बुडाला! - गुरुत्वाकषर्णा �नयमाला

मोरया उलटवू शकला नाह�. सापाच्य शेपट�वर पाय पडताच साप चावला �न ते �वष

उतर�वणारे औषध वेळीच �मळाले नाह� म्हणू कासम मेला. शार��रक �नयमांस अल्ल
उलटवू शकला नाह�. या दोन धडधडीत सिृ ष्ट�नयमांन या दोन घटनांचा जो काह� उलगडा

होतो त्याहू कोणचा अ�धक समंजस नी अव्य�भचार कायर्कारणसंबं नवसांच्य भाकड
गह
ृ �त कृत्यान स्था�पल जातो?

मोरया मोरया कर�त गो�वंदा मेला! या अल्ल, या अल्ल कर�त कासम मेला! दे वाच्य म्हण,
वा दै त्याच् म्हण अशा कोणाच्याह भाकड नांवावर चाल�वलेला नवसाचा धंदा म्हणज एक
अगद� अनवलेबनीय, पोकळ आ�ण �बनबुडाची सोडत आहे ! नुसत्य नवसाने कायर घडतह�

नाह� �न �बघडतह� नाह�. ‘नवस� कन्यापु होती! त�र का करणे लागे प�त’ असे तक
ु ारामच

�वचारतात!

नवस फेडण्यासाठ मक्केल जाणायार्मस
ु लमानांची �कत्ये जहाज� पिश्च समद
ु ्र (अरबी
समद
ु ्र) बड
ु तात. नवस फेडण्यासाठ पंढर�च्य यात्रे जाणारे शेकाडो वारकर� महामार�ने
चंद्रभागेच वाळवटावर पटापट मरतात!

ज्य घटनांचा कायर्कारणभा स्था�पणार सिृ ष्ट�नय आपणास आज अवगत नाह� त्या

कोणी ‘चमत्का’ �कं वा ‘नवसास दे व पावला’ ह�ं दोन्ह नांवे अ�ानाचे प्र�तश आहे त;
�ानाचे नव्हे!
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�प�याचे दस
ु रे लग् कसे �फसकटले?

सत् म्हणज जवळ जवळ जशी त्यांन स्वत आम्हां सां�गतल� तशीची तशीच; पण तर�ह�

‘कथा’ एवढयाचसाठ� म्हटल क�, तीत नांवे गावे तेवढ�ं, भाग पडले म्हणून, बदलल�ं आहे त �न

घटनेशी घटना जुळवून घेतल्य आहे त.

ज्यांन जुन्य समाजिस्थतीती काह� गोष्ट टाकाऊ वाटतात ते जुन्य पात्रां एक किल्प

कथा रचून तीत त्य गोष्ट�च �वपाक �कती हा�नकारक वा हास्यास् झाला ते वणूर पाहतात.

उलटप�ी ज्यांन नव्य समाजिस्थतीती काह� पालट भयावह वाटतात तेह� त्य पालटांची

�हडीस वा अ�नष् बाजू उठावदारपणे रं ग�वल� जाईल अशी पात्रां नी प�रणामांची किल्प

जुळणी सहज कर शकतात. अशा किल्प कथा - कादं बर्यांचीह� ती ती बाजू समाजाच्य मनावर
ठसठशीतपणे अं�कण्या पुष्क उपयोग होतोच होतो. परं तु नव्याच वा जुन्याच द�ु वर्पा

दाख�वणायार्किल्प गोष्ट� �झडकारू जुन्याच वा नव्याच अ�भमानी त्य किल्प कथेच्य

फुगलेल्य �शडास ज्य एका टोल्यासरश फाडून, त्याती सारा वारा काढून ते शीड अकस्मात
�ढलावन
ू सोडतात तो टोला ह्या आ�ेपाचा असतो क� ‘जा रे ? कल्पना करायची तर वाटे ल ती

करता येईल! ‘एकच प्याल’ नाटकात दार �पऊन बायकोला मारणारा नवरा जसा दाख�वला तसा

दार �पऊन बायकोला कडेवर घेऊन नाचणारा नवराह� दाख�वता येईल! �संधस
ू ारखी दारुडय
नवयार्पचप�तव्र बायको आज बायकांच्य कैवायार्दन रं ग�वल�, तशी स्त जात्या कुलटा असते,

‘पम
ंु ते’ हे परु ातन सत
ु ा�नत्ये भज
ू सम�थर्णारयांना जाराचे नाद� लागन
ू , दार �पऊन, नवयार्◌ाच
गळा कापणार� �संधूह� रं ग�वणे कठ�ण नाह�! बोलून चालून भाकडकथा! �वचारतो कोण �तला!’

किल्पतापे� घ�टताचा प�रणाम नेहमीच शतपट�ने अ�धक �टकाऊ, अ�धक लाग,ू अ�धक

�वश्वसनी असणारच असणार. अथार्त समाजातील कोणत्याह रुढ�च सुप�रणाम वा दषु ्प�रणा
अखंडनीय पुराव्यान सामािजक मनावर ठस�वण्या सत्यकथांच उपयोगह� �ततक्या पट�ने

अ�धक होणार. त्यांच् तात्पयार् �ततके सहजासहजी प्र�तप�ाला हे टाळता येत नाह�.

उदाहरणाथर - �ववाहाचा �वषय घेऊ. लेखकाच्य लहर�प्रमा �ववाहाच्य प्र वा बाल, सवणर वा
अवणर, स्वतं वा परतंत अशा वाटे ल त्य प्रकार सुखद प�रणाम कादं बर�कारास सहज रं ग�वता

येईल. तो �ववाह साजरा करावयास त्याल हवी ती घटनांची सामग् कल्पनेच् हाटात वाटे ल
�ततक� मागण्यावार �मळू शकते, त्यामुळ किल्प प्रब इतर दृष्ट� �कतीह� उपयोगी वा
आकषर् असले तर� �ववाहांच्य जुन्य वा नव्य पकारात समाज �कती सुखी वा दःु खी असू शके
�कं वा शकतो ते �न�वर्वादपण ठर�वण्या तशा खरोखरच घडलेल्य �ववाहांच्य आ�ण
�ववाह�वषयक घटनांच्य वैयिक्त सत्यकथ ह्या, �नभ�ळ वतृ ्तान्ता खालोखाल, उपयोगी
पडणायार्असतात; आ�ण केव्ह केव्ह किल्पताहू अ�धक आकषर् �न रोमहषर् असू शकतात.

www.savarkarsmarak.com

समाजाच्य वास्त प�रिस्थतीव लख् प्रक पाडणार� अशीच एक सत्यकथ आ�ण त्या

�ववाह�वषयक प्रकर आम्हां श्. �पत् ह्यांच् तोडून ऐकावयास �मळाल�, ती पूव� त्यांच्

स्वतःच्य होऊ घातलेल्य दस
ु यार. लग्नाच. त्यांच् स्वतःची फसगत तीत असताह� ती
त्यांन स्वतः न लप�वता सां�गतल�. ह्यावर �न त्यांच्यासारख सरळ मनाच्य सदगह
ृ स्थान

ज्य �नष्कप सहजपणे ती सां�गतल� त्यावर ती जवळजवळ अ�रशः खर� आहे अशी ग्वाह

आमचे मन दे त होते. पण तर�ह� ती आम्ह त्याती दोघा�तघा महत्वाच् �शष्टपात्रांक

पडताळूनह� पा�हल्यामुळ �तच्य सत्यते�वषय आम्हां शंकाच उरल� नाह�.

आजचा काळ तर बोलूनचालून शारदा �नब�धाच्य क�लयुगाचा! पण जेव्ह अष्टवषा

भवेत्कन्’चा अगद� सत्ययुगी काळ होता तेव्ह त्य सनातन सूत्राप्र चालणा-या धमर्शी

लोकांचीह� �ववाहनीती प्रसं काय काय रूप धर� हे यथातथ् दाख�वण्यासह सत्यकथ एखाद्य
आरशासारखी कामी येते. त्य संभाषणाचा महत्वाच भाग असा :-

‘म्हणज? तुम्ह पेशावरकडे नौकर�वर असतानाच तुमचे प�हले कुटुंब इकडे वारले? त्य कुठे

असत?’

‘माझ्य पत्न म्हणजे सौभाग्यवत इं�दराबाई �पत्! तुमच्य �शतूत डॉक्टरांच् नातलग

लागत त्य, आले ध्याना? त्य वारल्याच कळताच मी ती द�डशे रुपय दरमहाची पेशावरची
नौकर� सोडून तडक महाराष्ट् परत �फरलो. �तकडील मंडळींनी पुष्क म्हटल क� ‘�पत् तुम्ह

असे बैरागी काय होता एकदम! नोकर� सोडू नका.’ पण मी काह� ऐकले नाह�. तडक पंढरपूरला

परत आलो. प�हले कुटुंब जे वारले त्यापासू झालेल�ं माझीं दोन लहान मुले त्यांच् आजोळी

पोच�वल�ं आ�ण रामभाउं नी बोलावल्याप्रम त्यांच् भेट�स गेलो. जाताच रामभाउं नी मला
स्पष्टप सां�गतले क� ‘तुमच्य मनात असेल तर छान मुलगी कोकणात आत्ताच आत्त

�मळण्यासारख आहे . तेव्ह, �पत्, तुम्ह ह� लग्नसरा हातची जाऊ दे ऊ नये. तुम्हां दस
ु र� काह�

एक उठाठे व करावयास नको. ज्यांन माझे दस
ु रे लग् गेल्य वष� असेच �बनभोबाट जुळवून �दले
ते ध�डभट जोशी हे च तुमचे हे लग्नह जुळ�वणारे ! मग �चंता काय? त्यांन कोकणातल्य अशा

अनेक मुल�ंच ी लग्न दे शावर जुळवून आपल्य घर� पार पाडल�ं आहे त. तुम्ह नुसते एकटे जर�

�तकडे जाल तर� बाक�चे सगळे सोहोळे ते जोशीबुवा उरकून घेतील �न येताना तुम्ह नवीन बायको

खाकोट�स मारू जोडीने याल! माझे प�हले कुटुंब �नवतर्ल्या ऐकताच मला ध�डभटजीनी असेच
एकटे कोकणात बोलावून नेले आ�ण आठदहा �दवसात सारा �व�ध उरकून मुलगी माझ्य पदरात
टाकन माझी सहकुटुंब पाठवण करु �दल�. या, आत या असे. ह� पहा ती मल
ु गी. हे आमचे

द्�वती कुटुंब. गेल्या वष� लग् झाले आमचे!’ रामभाउं नी असे उत्तेज �दल्याव मीह� �वलंब

न करता लग् उरकून घेण्याच ठर�वले. रामभाऊ माझे बाल�मत. त्यांन स्वतःच् अनभ
ु वाने जो
िजतका कतार नी �वश्वासाह वाटला तो कोकणातील ह्य ध�डभटजीसारखा साहाय्य काह�
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वारं वार �मळणार नाह� हे मी जाणून होतो. त्यातह रामभाउं नी केलेल� ती कोकणातील त्यांच
दस
ु र� बायको चांगल� चुणचुणीत, अकराबारा वषार्च, त्यावेळच् समजुतीप्रमा उपवर पोर
�दसल�. श्रीमा �वधुरांना अशा मुल� कोकणात �मळू शकतात असा त्य वेळी भार� लौ�कक असे.’
‘म्हणज ह� गोष् अशी घडल� तर� �कती वषार्पूव? आपले वय काय होते तेव्ह?’
‘सरासर� वीस वषार्पूव. मी चा�ळसाव्य वषार्च् आतबाहे र असेन.’
‘बरे , पढ
ु े ? तम
ु ्ह मग काय कोकणात एकटे च गेलात क� ध�डभटजीशी आधी मल
ु �च्य

मा�हती�वषयी काह� पत्रव्यव केलात?’

***
‘छे ! मला गाजावाजा नको होता. पुन्ह लग्नसरा जवळ आलेल� आ�ण रामभाउं चे यशस्व

उदाहरण डोळयांपुढे. यास्त त्यांन सां�गतल्याप्रम पंधराशेच्य नोटांचे पुडके एका पैशाच्य

कशात घालून �न तो कंबरे स बांधून कोकणात �नघालो, तो थेट ध�डभटजीच्य गावी जाऊन

त्यांच् घर� उतरलो. रामभाउं नी सगळ� कळवून ठे वलेच होते. ध�डभट माझी वाटच पहात होते,

ओट�वर त्य खेडयातले काह� भंडार� होते. त्यांन मी का आलो हे कळलेले असावेस� �दसले. कारण

ते मी थोडा इकडे �तकडे उभा रा�हलोसे पाहून आपापसात बोलत होते क� मुळयांच्य मुल�चं
बामणाशी जमलं तर बेश होईल बुवा. ध�डभट काय म्हणती ते करतील. त्य मुळयांच्य तोडचं
पाणी पळालं आहे . मुलगी तर गळी लागल�. आता अकराव वषर लागणार. समद्य बाया �वचारतात
लगीन कधी करणार! पण गाठ� दमडी नाह�! मुळया तर� करणार काय! आता हा आपला उपकार�
भटजी बुवाच तार�ल तर तार�ल त्य मुल�ला. पाहुणाबी सज्ज �दसतोय!’ त्यांच् या माझ्यामाग
बोललेल्य पण मला ऐकू येणायार् संवादाने मला बर�च तरतर� आल�. ध�डभटजी�वषयी आदर,

त्य कोणच्याश मुळयांच्य मुल��वषयी आतुरता �न ह्य भंडार��बंडार� गावकर्यां�वषयी आपुलक�
भासू लागल�.

‘स्नानाच वेळ होताच मला एका मोकळया शेतासारख्य आगरात मोठे मोठे ध�डे पाडून

केलेल्य चुल�वर पाणी तापत होते �तकडे नेण्या आले. पाल्यापाचोळ्या एक �चरा होता. �तथे

अगद� उघडयावर स्ना करताना मी ध�डभटजीस पा�हले - तसेच मीह� स्ना कर लागलो.
कोकणी खेडेगावचे ते सगळ� च नवीन ठाण. ते हे पहा, करण्या मन बावचळले होते. त्यामुळ

अंगवार उभ्याउभ् तीनचार तांबे पाणी ओतून अंग हाताने घासू लागेतो नोटांचा कसा कंबरे ला
बांधलेला आहे याचा मला आठवणच रा�हल� नाह�. हात कंबरे ला लागताच चमकलो. घाईघाईने

कसा सोडला तो नोटा �भजत आलेल्य! तसाच पुढे होऊन, उन्हा त्य नोटा पसरू, त्याव दगड
ठे वून स्ना उरकून मी धोतर नेसलो. तो ध�डभटांनी दर
ु ु कोकणात जे सहज बोलणे म्हणता
पण ज्याल दे शावर ओरडण�च म्हटल जाईल अशा उं च आवाजाने ‘मुल�ला पाणी भरायचेय,
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�कं �चत ् इकडे यावे’ असे घाईघाईने सां�गतले. मी झटकन ् �तकडे गेलो, तो संध्येच पाट ठे वलेला

पा�हला. त्यांच् कोकणी भावना दख
ु वू नयेत म्हणू पाटावर बसून भस् लावतो न लावतो तोच
एका मुल�ने धावत येऊन सां�गतले क�,’ते कागद कोणाचे पडले आहे त, कावळयाने उड�वला क�
एक! मी �तकडे दृिष ठे वल� होती नी लगेच परतणार होतो नोटा उचलण्या तोच ती मुलगी हे

ओरडल�. झटपट जाऊन पाहतो तो शंभराची एक नोट नाह�! अथार्त कावळयाने नेल�! कावळयाचे

काय घेणार? ध�डभटाने, त्याच् बायकोने, त्य भंडार्यांपैक� एकाने कावळयांचा उपद्रव �शव्य
हासडल्य; कावळयांच्य उपद्रवा प्रक सांगण्या येऊ लागले, कोकणचे कावळे नी दे शी कावळे

यांच्य जातीपातीपयत
� गोष्ट�वर गोष् गेल�; पण नोट काह� परत आल� नाह�.

‘तर� दे खील ती खेडवळ माणसे �कती हळहळल�! एका भंडायार् च् डोळ्यां तर �टप�

आल्यासारख �दसल�ं. मोठया नगरातील लोकांपे�ा खेडेगावची माणसे दयाळू, सरळ साधी

असतात म्हणू क�व जे गोडवे गातात ते काह� खोटे नव्ह! मी मनात म्हण लागलो - माझ्याएवढ
प्र �बजवर �मळे ल ती मुलगी पदर� पाडून घेण्या आला असता अजून एकानेह� मला �खजवले

नाह� - नाह�तर नगरातील ती हलकट सभ्यत! एवढयात शंभरदा मजकडे बोटे दाखवून �फद� �फद�
हसल� असती! लागट बोलल� असती!

‘या �वचाराने नोट गमावल्याच मला जवळजवळ �वसरच पडला. सारखी आठवण होत होती

ती एवढ�च क�, दोन �दवस उलटून गेले पण ध�डभटजी मळ
ु ्यांच् मल
ु �कडे मला अजन
ू कसे नेत
नाह�त.’

‘तोच मज�वषयी प्रथमपास कळकळ दाख�वल्यामुळ ज्यासंबंध मला ममत् वाटे तो �शद ू

भंडार� येऊन मला म्हणाल,’महाराज आले क� एकदाचे मुळे बाहे रगावाहून परत! आज ध�डभट

तुम्हासन नक्क नेणार बघा मुलगी बघायास.’

‘मी म्हटल, अरे ! ध�डभटजीना पसंत, ती मला पसंत आहे च क�; बघायची कसल� ? ठरवन
ू च

टाकायचं एकदम!’

त्याव �शद ू म्हणाल, ‘तांदळ
ु ाचे गोण भार� सस्तावल आहे ती. आमचा तोच व्यापा, आज

खरे द�स्न जाणार मी. तुमचेभी ल�गनसा�हत् सस्ता घेऊनशानी येतो तर!’ मी म्हटल, ‘जाच

तू.’ तोच ध�डभट आले नी मुल�कडे �नघायचे म्हणाल. मी अगद� प्रस झालो, त्य �नघण्याच्

लगबगीतच ध�डभट मला झटकन ् थांबवून म्हणाल,’�शद ू िजवास जीव दे णारा मनुष्, तांद ळ
ू

खरे द�साठ� नडला आहे . आज न गेला तर लग्नापय� परतू शकणार नाह�. पण तो नसला तर
सायार् गावास वेळी दटाऊ शकून कायर पार पाडणारा दस
ु रा दं डम माणूस कोण �मळणार! तर त्याल

हवे ते २०० रुपय लगेच द्याव. तो येताच रुपय परत दे ईल. आपल्य लग्नाच तांद ळ
ू पण स्वस्त
घेऊन येईल. हं चला; मुल�कडे लवकर गेलं पा�हजे.’
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मुल�कडे जायच्य माझ्य धांदल�त यांच्य �हरमोडाची आडकाठ� मुळीच नको, या

�वचारावाचून दस
ु रा �वचार मला सुचूच न शकल्यामुळ मी २०० रुपयांच् नोटा �शदला
ू दे ऊन
लगबग मुळ्यांच् घर� गेलो.

‘मल
े ावात त्य काळपयर् ‘अष्टवषा भवेत ् कन्य’ -चेच यग
ु गी ठ�क होती. त्य खेडग
ु नांदत

होते. त्यामुळ त्य अकरा वषार्च् मुल�स लोकांनी घोडनवर� म्हण नये म्हणू मुळ्यांनाह
लग्नाच घाई आहे , हे मी जाणून होतो. पण तर�ह� माझ्यासारख् �बजवराकडून मुल�च्य नांवे

उलट हुंडा उपटणारे �कत्ये आईबाप आमच्य नगरातून मला आढळले असल्यामुळ तशा
टग्यांश माझी गाठ पडते क� काय अशी मला भी�त वाटत होती; पण दे ण्याघेण्या कोणचीह�

भानगड मुळ्यांन केल� नाह�. मी म्हणे त्या त्यांच संतोष! मला पुन्ह वाटले, हे खेडवळ लोकच

खरे धमर्भी! �कती साधाभोळा व्यवहा यांचा! रामकृष्णपं मुकदम नांवाचे कुणी गह
ृ स् �तथे

शेजारच्य गावाहून सहजासहजी आले होते. त्यां बोलावून, त्यांच सम� लग् नक्क ठरू, मला
एक गडंगनेराची जेवणावळह� त्या �दवशी झाल�.

‘रात् ध�डभटजीनी पंधरा �दवसांवरचा मह
ु ू तर नक्क केला. माझेबरोबर एक भंडार� माणस
ू

दे ऊन ते म्हणाल,’तम
ु ्ह मंब
ु ईस जाऊन ठरलेले दा�गने घेऊन या; पण त्य आधी लग्नाचीह

तप
ू साखरप्रभृ �कराणा सामग् ह्य भंडा-याचे हाती उलट बोट�ने धाडावी. दा�गने झाले क� तम
ु ्ह
यावे. तोवर �शद ू भंडार�ह� तांद ळ
ू खरे द�हून येईल.’

आम्ह दोघे मुंबईस आलो. शंभरसवाशेचे �कराणा सामान �न कापड ह्य भंडा-याबरोबर

बोट�ने लगेच धाडून �दले. पाचसहा �दवसात मनाजोगे दा�गने घडवून मीह� परत ध�डभटजीकडे
आलो.

पहातो तो माझ्यामाग ध�डभटजीच्य मला
ंु साजर� झालेल� आहे �न लग्नासाठ
ु ची मज

म्हणू धाडलेले तप
ंु ीसाठ� खचर झालेले आहे! आ�ण ह� गोष् स्वत
ू साखर, कापडचोपड त्य मज

ध�डभट मला साळसद
ू पणे अशी सांगते झाले क�, तम
ु ्ह गेल्याव त्य भंडायार्हच हाती जे सामान
धाडलेत ते येताच मी मुळ्यांन मांडव�बंडव घालण्याच �वनंती करावयास ज� गेलो तो त्यांन

मुलगी दे ण्याच बेत रद केल्याच कळ�वले; तेव्ह म्हटल, हे सामान आता उगीच सडवून का टाका?
यासाठ� त्यात मुलाची मज
ुं उरकून घेतल�!’ ध�डभटाचे हे बोलणे ऐकताच मला राग आला. मी

म्हटल, ’मला मुलगी तर� द्य. नाह�तर माझे पैसे तर� भरू द्य आ�ण तो �शद ू भंडार� आला क�
नाह�? त्यान नेलेले दोनशे रुपयेह मला तुम्ह� �दले पा�हजेत!’

‘माझ्य या रागीट मागणीने मुळीच न रागावता अ�धकच थंडपणे ध�डभट म्हणाल,’तुमची

दमडी न ् दमडी आम्ह दे ऊ. इतकेच नव्ह, पण दस
ु र� मुलगीह� मी शोधीत आहे . तुम्ह काह� �दवस
धीर धरू इथेच रहावे’.
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‘मी पुन्ह ग�धळलो. �णभर वाटले, हा मनुष् लुच्च असता तर इतक्य न्यायाच गोष्

बोलता ना! पण आता आपण थोड� सावध रहावे , आ�ण पुन्ह दमडी दे ऊ नये म्हण झाले. असा

�वचार कर�त जेवून ज� ओट�वर येतो तो माझी दा�गन्यांच लहान ट्र �तथे नाह�, माझ्य उरात
आता मात धडक�च भरल� जवळ जवळ ओरडूनच मी उठलो, ‘पण माझी ट्र कुठे आहे !‘ ट्र! तोच

आतून ध�डभटजी आले नी त्य प�हल्य शांतपणाहूनह� शांतपणे म्हणाल, ’ओट�वर ट्र कशी

ठे वावी? आत नीट माळ्याव ठे वून दे ण�च सुर��त! पण तुम्हां हवी तर इथे जवळ ठे वा.’ मी
�न�ून म्हटल, ‘घेऊन या ती.’ त्यांन आणून �दल� ती.

‘माझ्य उरात भरलेल्य धडक�सरशी माझ्य मनात आता मात एक चमत्का�र अवसान

आले. पंजाबपय�त नाना दे शचे पाणी प्यालेल मी मनुष् - हा ध�डभट खरा असो, खोटा असो;
ह्याच् हातात इतके मी सापडावेच का, क� हा मला फसवील क� काय ह्य शंकेने मला असे सारख�
व्याकू व्हाव लागावे! जे गेले ते गेले समजून ती परत आलेल� दा�गन्यांच ट्र तर� इथे ठे वणे

नाह�, असा �वचार करु आजूबाजूस पा�हले तो ध�डभट मागे दरू आगारात गेल्याच नी जवळ पास

कोणी नसल्याच आढळले. तडक उठलो, ट्र चक् डोक्याव घेतल� �न सपासप जो समोरच्य

घाट�ने चढू लागलो तो मागे म्हणू पा�हले नाह�.

‘थोडीशी घाट� चढून एका दाट झाडीत वाट फुटलेल� पाहताच तीत वळलो दोनचार माणसांना

- त्य मळ
ु ्यांच् घर� झालेल्य गडगनेराचे वेळी जे रामकृष्णपं मक
ु दम मला भेटले होते त्यांच् गावाचा पत्त �वचारला. ते गाव त्या वाटे ने संध्याकाळपय�तच् चाल�वर आहे , असे
कळताच �तकडेच जावे म्हणू चाललो. आमचे एक नाते त्य �दवशी बोलता बोलता �नघाले होते.

‘संध्याकाळ मुकदमांच े घर गाठले. त्यांनाह फार आनंद झाला. ते म्हणाल ‘बाबा! सुटलास

का एकदाचा त्य ध�डभटाचे जबडयातून? जाऊ द्या हो. जे गेले ते पैसे! हे वाच�वलेत तेच �वशेष

समजा! अहो, कसला मुळ्य, कसल� मुलगी, कसला �शद ू भंडार� �न कसले तांद ळ
ू घेऊन बसला
आहात? महाराज! ती एक चांडाळ चौकडी आहे �न त्य ध�डभटाने आजवर असे तुमच्यासारख
दहापाच उतावळे नवरे फस�वले आहे त! तुमची नोट तुम्ह स्ना करता करता ज्य कावळयाने

पळ�वल� ना, तोच कावळा तुमची ह� ट्र पळ�वण्याच् बेतात होता. पण उचलल� नाह� त्याच्
चोचीला झटकन ्, इतकेच! आम्ह त्य गडंगनेराच्य �दवशीच तुम्हां सावध करणार होतो. पण

बोलावे कोणी! तुम्ह� ते खोटे मानतेत तर आमचेच दात पडते. कारण तो ध�डभट, तो मुळ्य नी ते
दोनचार भंडार� गडुं , गाजावाजा तर होऊ नये, �शकार पण �शकार गवसावी, अशा बेतानेच,

�नबध
� ाचे कैचीत स्वत न गवसता, गळा कापतात दस
ु यार्शच! इतक्य सावधपणे क�, त्या
गळे कापू म्हणू जो कोणी म्हणे त्यावर उलट मानहानीचा खटला भरु कोटार् खेचता यावे!’

मुळ्याच् माझ्य मुळावरच आलेल्य मुल�च्य पायी मी पडत असलेल्य खड्डयातू

�शरसुर��त सुटलो ह्याच आनंद मला न होतो तोच काय सांग ू राव, पुन्ह एकदा लग्नाच नवे
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संकट �तथल्य �तथेच दत् म्हणू उभ� रा�हले! कारण वर�ल भाषण संपते न संपते तोच

रामकृष्णपं म्हणाले ‘आता हे पहा, ह� आमची मुलगी; ह� आम्ह तुम्हांल दे तो आ�ण कोकणात

येण्याच् तुमच्य श्रमा शेवट� साथर् करतो!’ हे बोलतबोलतच त्यांन मुल�ला मजसमोर उभी

केल� तर� ती माझ्य गुडग्याहू फारशी काह� उं च �दसल� नाह�. त्य काळी �शष्टसंम असलेला
‘अष्टवषा भवेत ् कन्य’चा परकर दे खील �तला मोठा होईलस� स्पष �दसत होते. मी दे खील थोड�
ओशाळतच �वचारले ,’मुल�चे वय �कती? फारच लहान �दसते!’

‘रामकृष्णपं �निश्चं �नश्चयान उत्तरल,’वयच �वचाराल तर सातवे लागलं आहे , पण

आम्ह एकदोन वष� �तला माहे र�च सांभाळू म्हणज झाले, तुमच्य प�हल्य कुटुंबाची दोन लहान
मुले आहे त. त्यांत ह�ह� वाढे ल. मुल�ची जात! दोन तीन वषार् अशी उफाडेल क� यंव!’

हसता काय महाराज? आज मलाह� त्य भाषेचे जर� तुमच्यासारख� हसू येते तर�

कोकणातील खेडग
े ावातून केवळ वीस वषार्पूव�पय� ह� भाषा अगद� प�रचयाची, अगद�
�शष्टाचाराच असे. अहो, गुजराथ राजपुतान्या तर मी अजूनह� तीनतीन चारचार वषार्च्
मल
ु �ंच ी लग्न पहात होतो तर त्य काळी मला ह्या काय �वशेष आश्चय वाटणार? त्यातह

कोकणात आल्यासरश मल
ु गी �मळवायचीच असा मला एक अ�भ�नवेशच चढलेला. आता हसा वा
हसू नका. त्य वेळी तर� मी आनंदाने लग्ना होकार भरला. म्हटल, झाल� आमची मल
ु गी! जवळ
दा�गन्यांच ट्र होतीच. ते सारे दाखवन
ू बोलता बोलता त्या बैठक�वर मह
ु ू तर ठर�वला. त्य

मळ
ु ्यांच् मल
ु �शी ज्य �दवशी तो ध�डभट माझे लग् लावणार होता ना, त्या �दवशी �तच्य
सवाई �ठकाणची मल
ु गी वरणारच तर मी! असा सड
ू उगवल्यासारख् एक आवेशच चढला मला.

अगद� शेजार� दे खील फारसा गवगवा न होऊ दे ता ठरल्य �दवशी �ववाह संस्कारा आरं भ

झाला. मला नी मुल�ला हळदह� लागल�. तोच - दरू वरू दहापाच दांडगट लोक मोठमोठयाने
बोलत येताना �दसले. बोलता बोलता �शद ू भंडार� त्य ध�डभटाच्य बैठक�तल्य इतर भंडार्यांसह

दाराशी येऊन ठे पलेला नी मला भेटण्यासाठ दं डम हट धरू उभा असलेला पा�हला. मनात

कसल�शी भी�त वाटल�, पण रामकृष्णपंतान याच म्हटल म्हणू तसाच हळद लावलेला मी पुढे
आलो. त्य �शद ू भंडायार् च डोळे लाल, �फरलेले, माडी �पऊन तरर्र झालेल!े त्याच् साथीदारांच्य
तोडातूनह� माडीच्य उग् गंधाचे भपकारे येत होते. मला पहाताच ते दटावून ओरडले, ’अरे

बामणा, त्य मुळ्याच् मुल�शी ठरलेले लग् मोडून आमच्य गावाला काळोखी लावून इथे

आलास काय पळून?’ मी शक् त्य सौजन्यान दादा-बाबा कर�त म्हणाल,’अरे , ध�डभटांनी मला
सां�गतले ना क�, मळ
ु ्यांनी मल
ु गी दे ण्याच नाकारले म्हणू!’

‘ते वेड्यावाकड् �शव्य हासडीत म्हणाल,’चुल�त गेला तो पाजी ध�डभट! आम्ह तुला या

कोकणातल� कोणाचीच मुलगी आता कर दे णार नाह�. चल, धुवून टाक ती अंगाला माखलेल�
हळद! चल खंडोबा �दसतुया जसा!’
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इतक्या रामकृष्णपंतांन मधे पडून �शदला
ू बाजूला घेऊन काह�स� गयावया करु सांगताना

मी दर
ु ू पा�हले. �शदच
ू ी नाडी त्यांच् चांगल्य प�रचयाची �दसल�. तो थोडा थंडावल्यासारख
झाला. पण त्याच् रोगावर कोणते औषध इतके तत्का रामबाण ठरले?

आम्ह त्यांच समज काढण्यासाठ पन्ना रुपय दं ड द्याव; हे ! हूं का चंू न करता मी ते रुपय

रामकृष्णपंतासमो त्य गड
ुं ांच्य हाती टाकले! ते वाटे ला लागले आ�ण मी तसाच तडक तापत
असलेल्य स्नानाच् पाण्याकड जाऊन अंगावर भराभर लोटे ओतीत हळद धुऊन टाकल�!

�बचार� अभर् ती मुलगी - आत हळद लावून तशीच बस�वलेल� होती! �बचारा रामकृष्णपं!

‘अहो �पत्, आता त्य गुंडांची समजूत झाल� आहे , आता काह� वांधा नाह�, हळद का धुता?’ म्हणू
काकुळतीने पुसू लागले मला!

मी म्हटल, आता त्यांच नव्ह माझाच वांधा आहे! त्याच जशी एका अथ� पटल� - तशीच दस
ु -

या अथ� माझीह� समजूत पटल�! आता या जन्मा पुन्ह लग् म्हणू कतर्व नाह�! छे ! पा�हजे

तर तुम्हांलाह लग् मोडल्याच म्हणा तो दं ड दे तो पण असे अपशकुनी लग् आता लावणे
नाह�!’

पण रामकृष्णपंतांन मात माझ्याकडू काह�ह� दं ड न घेता माझे दागदा�गने परत केले नी मी

आल्य वाटे ने परत �फरलो! तेव्हापासू -

‘खेडयातील लोक म्हणज गोगलगाय’ साळसूदपणाचे आगर म्हणज खेड.े नागर तेवढा काय

तो लुच्च! अशी एक एक क�वता ज्याव �ल�हलेल� आहे आ�ण मी स्वत, ते ध�डभट, तो �शद ू
भंडार�, ते त्य ओट�वरच्य बैठक�तले इतर सालस खेडवळ, ते मुळ्य, आ�ण आम्ह सवा�च्य
पायदळी त्य दोन आठदहा वषार्च् �नरपराध अभर् मुल� वरमाला घेऊन ज्यामध्

�ववाहहोमाच्य पेटलेल्य कुंडात उडी घेत आहे त, असे एक छाया�चत काढून त्याच एकेक प्
जुन्य नीतीच्य अमार्या�द अ�भमान्यांन भेट द्याव अशी मला लहर�वर लहर येत!े
-
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१९३५

३.

काळ आ�ण कसर!

सायारs प्रम इ�तहास संशोधकांची एकच दाट� मंडपाच्य दाराशी उडालेल� होती. एकमेकांवर
वष�नव
ु ष� �नयतका�लकांतन
ू �तखट �न प्रसं �शवराळ ट�का करण्यापुरती ज्यांच परस्प

ओळख असे, असे दरू वरचे शेकडो इ�तहास संशोधक आज येथे दाटलेले असल्यामुळ आज
त्यांच परस्प तोडओळखह� होणार� होती. हाह� एक संशोधनाचा �वषयच असल्यान एक

संशोधक त्या कामावर �नयोिजला होता. प्रत् आलेल्य संशोधकाची वंशाव�ल �न
�बरुदाव� मोठयाने संक�त�त तो ज्या त्या मंडपात प्रवेशव योग् स्थान बसवी.

इ�तहास संशोधक महामंडळाचे हे संमेलन अगद� अपूवर असल्यान अनेक प्रख् इ�तहास�

आपले अगद� अपूवर तेवढे च �नवडक �नबंध घेऊन सभेस आलेले होते. अध्याप �चंते यांनी
गेल�ं चाळीस वष� ज्य शोधा�वषयी ख�चर्ल त्याच गंभीर चचार त्यांन आपल्य �नबंधात
केलेल� होती. त्यांच तो �वषय म्हणज ‘ग्रीकां चालून जाताना सम्र चंद ्रगु ज्य

घोडयावर बसला त्याच् शेपट�चे केस �कती लांब होते?’ हा होय. ती चंद ्रगुप्ता घोडयाच्य

शेपट�च्य केसांच ी लांबी �निश्चणार अनेक पुरावे त्यांन त्य �नबंधात गणनाच्य तक्त्या
दे ऊन त्य पुराव्यांच पुरावा म्हणू मौयर्कालच् घोडयांची �चत् असलेल�ं नाणीं छाया�चत्,
कागद, ताम्रपटप्र प्राच वस्त सोबतच्य प्रदशर्ना मांडलेल्य होत्य. प्रख्

पुरातत्व श्रीय रावणे यांनीह� त्या प्रदशर् एक अत्यद् प्राच वस्त धाडलेल� होती.
ती म्हणज त्रा�टकेच चोळीची उजवी बाह� ह� होय.

हजार� प्रे ती बाह� पाहण्या त्य गाळ्या दाटलेले असत. हा शोध जरा खरा ठरला, तर

पुराणकालावर, रामायणावर आ�ण एकंदर मनुष्यजातीच् �ानावर मोठाच प्रक पडून �तचे
असीम �हत साधणारे असल्यामुळ गेल�ं चार वष� सायार्�वद्वान मंडळींनी सायार् वतृ ्तपत्रां
�न मा�सकांतून उलटसुलट चच�चे लेखामागून लेख �लहून मोठ� खळबळ उडवून �दलेल� होती.

त्यातह ते संशोधक रावणे ना�शक पंचवट�चे राहणारे असल्यान खर� पंचवट� राजमहे द्र�च

बाजूला आहे असे मानणायार् संशोधकांनी त्य शोधा�वरु कुचाळक�ह� करण्या कमी केले

नाह�, असा श्. रावणे यांच्य प�ाचा आ�ेप होता. त्यामुळ त्य वादास ना�शककर �वरु
महे द्र� असे स्वर येऊन जो जो ना�शककर तो तो त्य शोधास भराभर अनक
ु ू ल होत
चालला आ�ण जो जो महे द्र� तो महे द्र� म्हणून त्य कुचाळक�स खरा शोध म्हणू

उचलन
ू धर लागला. परु ातत्व रावणे यांचे म्हणण असे होते क�, पंचवट�च्य ज्य बाजक
ू डे

�ेत्रोपाध्यां अखंड परं परे प्रमा खडकावर खडक होऊन पडलेले ल�मणाने कापलेले
रा��सणीचे नाक �न कान अद्या दाख�वल�ं जातात, त्याच् काह� अंतरावरच एक गह
ु े सारख�

थोरले भगदाड आहे . जशी सीतागफ
ुं ा तशीच त्रा�टकागुं असल� पा�हजे. रा��सणीसह
त्रा�ट �तथे केव्ह केव्ह तर� रमत असावी आ�ण रामचंद सीतागफ
ुं े त जाता येता येथूनच
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�तने चोरु त्यां पहात असावे �न त्यांच्या मोहत असावे असा �नश्च होऊन त्य

त्रा�टकागुंफे सू�म �नर��ण करण्या श्. रावणे जेव्ह गेले तेव्ह एका खबदाडात खुपसून
ठे वलेले काह�तर� वस् त्यां आढळले. ओढून पाहतात, तो ती दणकट मळकट कापडाची
बाह�! अथार्त ती त्रा�टकेच चोळीचीच असल� पा�हजे! चोळीसाठ� एक बाह� ठे वून बाक�
�शवायची तो त्या �दवशी रामाची शेवटची कटकट होऊन ती मारल� गेल� असावी! ह्य

तकार् त्य बाह�च्य लांबीचा, रामायणातील रा�सींच्य �धप्पा दे हाच
ं ्य वणर्नांच प्रभृ
अवांतर पुरावाह� श्. रावणे यांनी आपल्य �नबंधात �वस्तारश �दला होता. पण महे द्र�

संशोधकांनी तो तच
ु ् मानन
ू , त्य वस्त्र उपपित् अशी लावल� होती क�, त्य बाजस
ू भटके
पठाण वारं वार जातात, �तथेच खाऊन �पऊन आपले उष्ट खरकटे , फुटके फाटके सामान फेकून

�नघन
ू जातात त्यांच्यापै कोणा पठाणाच्य अघळपघळ फाटक्य तम
ु ानीचा तो उजवा पाय
�तथे पडलेला असावा, नव्ह त्यांन एका पठाणाचे त्य अथार्च वक्तव्य सह�सद्
ु प्र�स�द!
त्यां त्य पठाणाने सां�गतले’मी स्वत अमक्य वष� त्य जागी गळ
ू आ�ण श�गाचे दाणे

फाक�त बसल� असता खबदाडातन
ंु ी वर येऊ नये म्हणू माझ्य एका फाटक्य
ू क�टमग
तम
ु ानीचा जवळ असलेला पाय त्यां क�बन
ू ठे वला होता!’ अथार्त ती त्रा�टकेच चोळीची बाह�
नसून पठाणाच्य तुमानीचा पाय होता! ह्य महे द्र�करांच म्हणण्या संत ापून श्. रावणे

यांनी आपल्य ह्य संमेलनाथर �ल�हलेल्य �वशेष �नबंधाच्य शेवट� असे �वचारले होते
क�’एका लफंग्य पठाणास लाच दे ऊन एका अत्यं महत्वाच् ऐ�तहा�सक �सद्धान् खोटे

पाडण्याच यत् करताना महे द्र�करां लाज कशी वाटल� नाह�!’

जपानने चीनवर जी स्वार केल� आहे , �तचे �हंदस
ु ्थानाव काय प�रणाम होणार आहे त , ह्य

वा अशा �ुल्ल �वषयांस एक अ�रह� जागा न दे ता वर�ल ज्य अत्यं महत्वाच् प्रश्न

चचार करण्या सार�ं वतृ ्तपत �न �वद्वान गेल�ं चार वष� गत
ुं ले होते, तो प्र ‘त्रा�टकेच

चोळीची बाह� का पठाणाच्य तुमानीचा पाय?’ हा आजच्य संमेलनात प्रमुखप च�चर्ल्
जाणा-या �वषयांतील जसा एक �वषय होता, तसाच दस
ु राह� एक इतक्या महत्वाच �वषय

श्. नाव�कर ह्य सुप्र� संशोधकांनी �नबंध �लहून संमेलनात प्रस्ता� होता. नाव�कर हे
दे शभक् �न स्वा�भमान इ�तहासकार म्हणू प्रख् होते. ते स्वत वैश् जातीचे;
गोमांतकात नाव� येथील पेठेतून त्यांच् जातीची मंडळी दे शावर पसरलेल� होती. आयर लोक हे

उत्त ध्रुवाकड भारतात आले या स्वा�भमान दे शभक्ती लां�छणा-या मताच्य ते अगद�
�वरू होते. आया�ची जन्मभ भारतच असून ते नंतर उत्तरध्रुवा वसाहत कर�त गेले, ह्य
स्वदेशा�भमान मतास ते पुरस्कार�. इतकेच नव्ह , तर सायार् जगातील प्रत् राष् हे

कोणातर� ज�यष्ण भारतीय जातीने बाहे र जाऊन वस�वले असलेच पा�हजे, असा त्यांच

उपजत ठाम �सद्धा होता. त्या सम�थर्णार एक अत्यं महत्वाच गमक त्यांन अल�कडेच
जे सापडले त्याची सांगोपांग �स�द करणारा �नबंध या संमेलनाक�रता त्यांन धाडलेला होता.
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त्यांच हा नवीन �न अत्यं साधार शोध असा क�, नाव� हा दे श नाव�कर वैश्यांची वसाहत
आहे ! पुरावा? भरभक्क! दस
ु रा�तसरा सोडा - प्रत नांवाचाच! गोमांतकातील ह्य नाव�

पेठेच्य वैश्यांन जाऊन तो दे श वस�वला नसता तर त्या नाव� नांव ठे वण्याच दस
ु यार् लोकाचे

काय अडले होते! पुन्ह भारतीय वैश् सूय�पासक, तर नाव�चे राष्ट् मूळचे सूय�पासक. पण

श्. नाव�कर यांचा हा महत्वाच शोध लागताच दे शा�भमानशन
ू ् अशा एका दषु ्टान त्या
नामा�भधानाच्य पुराव्या पुढे करु एक अगद� उलट �सद्धा मांडला. तो असा क�, नाव�

दे शच्य लोकांनी गोमांतकात घुसून नाव� पेठ स्थापल आ�ण नाव�कर ह� तीच परक� जात!
मळ
ु ी भारतीयच नव्हे ते; जसे �चतपावन! ‘आयर लोक हे उत्त ध्रुवाकड �हंदस
ु ्थाना आले

असे प्र�तपादणायार स्वा�भमानशून दषु ्टपणाच ती प्रवृित, नाव� दे श हा आम्हा भारतीय

नाव�कर वैश्यांच वसाहत होय हे माझे म्हणण असे खोडून काढण्याच �नदर ्यपण कर�त आहे ;

नाव�च्य परक्य लोकांपासन
ू भारतीय नाव�कर वैश्यांच उत्पित झाल� आहे, असे म्हणण

�नव्व दे शद्र होय!’ अशा कडक शब्दां श्. नाव�कर यांनी आपल्य �नबंधात ह्य

आ�ेपकांचा खरपस
ू समाचार घेतला होता. तोच आज संमेलनात च�चर्ल जाणार असल्यान
तीह� मोठ� खडाजंगी उडणारच होती.

अशा अनेक अपूवर ऐ�तहा�सक शोधांचा �नणर् ह्य संमेलनात लागणार होता. त्यामुळ त्य
संमेलनाचे महत्वह अपूव्
र आहे , असे जाणून जो तो इ�तहास-संशोधक त्य मंडपात
वेळेआधीच येऊन बसला आ�ण संमेलनाचा आरं भ होण्याच प्रती आतुरतेने कर लागला.

शेवट� ललकार्यांच्य �न जयघोषांच्य दणक्या �नयोिजत अध्य रावसाहे ब धुरंधर हे

�ानवद
ृ असल्यामुळ मुळीच न हसता आ�ण वयोवद
ृ असल्यामुळ लचकत लंगडत

सभास्थान प्रवेश. संमेलन आरं भले.
अध्य�ांच भाषण

अध्य रावसाहे ब धुरंधर हे �ानवद्ध
�न वयोवद्ध
शोभेल अशा गांभीयार्न �न �वलंबाने,
ृ
ृ

गुळाची भेल� काटयावर चढवून, तोलून, उचलून फेकावी तसा प्रत् शब् थबकत थबकत

तोडाबाहे र टाक�त म्हणाल,’जंटलमेन अॅन् लेडीज! मला टाईम नसताह� केवळ तुमच्य फ्र�ड
प्रेशरसाठ काय ते मी ह� प्रे�सड�ट चेअर अॅक्सेपटत. ह्य कॉन्फरसच अंपॉटर ्न अगद�

यू�नक आहे . हे तुम्हा सवा�च्य मनावर अंप्रेस ह� माझ्य डयूट� समजतो. माझे स्पी आपण
अटे िन्टव्ह �लसनावे. (हंशा होतो) व्हॉ! सालयलेन्! आचरटासारख्य �बहे व्हत! (हंशाच

हंशा) मी इंिग्ल व्हबर ् यूजतो म्हणू ना! अहो, मराठ�त मुसलमानी आ�ण इंग्र नाउन्

अँड अॅडजेिक्टव्ह यांची भर घालून आपल� मराठ� लँ ग्वे �रच करण्याच महत्काय आजवर

पुष्क जण कर�त आले आहे त . बट तुम्ह अगद� फरगेटता क�, मराठ� भाषा जर कशात
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अगद� पुअर असल तर ती व्हबर्समध् होय. आपल्य मदर लँ ग्वेजच जर तुम्हां काह�
अ�भमान असेल तर तुम्ह इंग्रजीसारख �क्रयापदां समद
ृ असलेल्य कल्चड लँ ग्वेजमधू

शक् �ततक� व्हबर ् मराठ�त आणल�ं पा�हजेत. ते महत्काय मी माझ्यासाघ् �रझ�वर्ल आहे .

जर इंग्र मदर,फादर, ब्र, वाअफ, एटसेट् अगद� घरगुती नाम� ह� तुम्ह वापरता तर तीच

यूसफुल प्रोस े पुढे रे टून मी इंग्र व्हबर्सह मराठ�त बोलू लागलो तर त्या मराठ�चे �हतच

नाह� काय? जसे आपण आपल्य मदरलँ डमध्य मुसलमान, ज्य, इंिग्ल, पोतु्गीजप्रभ
र
जो
येईल तो फॉरे नर बंधुप्रेमा �रसीिव्हल आ�ण त्यायोग आपले नेशन म्हणज जगताच्य

धमर्शाळेसारख शोभू लागले आहे, - आय नो, �वकेड पीपल त्याल जगताचा उ�करडा म्हणू
�हण�वतात; पण दॅ टस ् ऑल नॉन्से! तसेच इंिग्ल, जमर्, फारशी, अरबी, अंदमानी,

ने�ग्रटोप्र झाडून सायार् लँ ग्वेजांमधी लाखो वडा�ची भर आमच्य मराठ�मध्येह घालन
ू
आम्ह त्य आमच्य मदरटं गला वल्डर्ट करु सोडल� पा�हजे! (टाळया) मराठ�चे नस
ु ते
र�ण केले म्हणू जर �चपळूणकर मराठ�चे �शवाजी ठरतात, तर आम्ह मराठ�त ह्य

व्हे�रय फॉरे न नाउनांना, अॅडजेिक्टव्हां, अॅडव्हबर्स, व्हबा�न सामील करु, अनेक्सू,

मराठ�चे बाजीराव का बनू नये? (टाळया) इंिग्ल व्हबर्स भर मराठ�त घालन
ू ह्य माझ्य

मदरटं गच्य �क्रयापदां दा�रद् नाह�स� करण्याच मी अगद� �रझॉिल्व्ह आहे. मग मला

फू�लश पीपल वाटे ल �ततके �र�डक्युलो! (अवसानाच्य भरात दम लागून धापा टाक�त खाल�
बसतात, आ�ण आता तुमचा मुख् ठराव मांडा म्हणू श्. तत्व यांस हातानेच खुणावतात.

त्याबरोब श्. तत्व उठतउठत उठून बोलू लागतात.)

श्. तत्व - मी वायफळ बोलणारा माणूस नाह�. कोणच्याह प्रकर तत् तेवढे नेमके सांगतो.
आजचे संमेलन अपूवर का? अध्य�ांन मराठ�चे �क्रया दा�र्रदय �नवारण्यासाठ इंग्र
�क्रयाप घ्यावी असा जो उपक् केला त्यामुळ काह� हे संमेलन अपूवर ठरत नाह�. मराठ� भाषा

�क्रयापदांच प्रकर द�रद् आहे खर�च, सायार्प्राक भाषाच तशा आहे त. आपल� संस ्कृ

भाषा ह� इतर कोणच्याह संपत्तीप्रम �क्रयापदांच संपदे तह� इंिग्लशल दे खील हार

जाणार� नाह�. तेव्ह मराठ�त �क्रयाप जी घ्यायच ती आपल्या संस ्कृ भाषेच्य अगाध

�नधीतून घ्याव. ह� कुबेराची संपित् घर� असता दस
ु र्यांच्य दाराशी भीक मागत �न त्यांच्
उच्चारांन दात �वचक�त �फरण्या आम्हां लाज वाटल� पा�हजे. (अध्य -बॉश! स्टु�प!)

तत् हे क�, स्वतःच् संस ्कृतप्रा भाषांत जे शब् आहे त वा �न�मर्त येतात, त्यांन

लाथाळून, मारू, नामशेष करु, फादर, मदर, कायदा, तहहयात, कबूल प्रभृ�तसार
अनावश्य परक� शब् घेऊ नयेत, वापर नयेत. पण आपल्या जे मुळीच नसतील तसे

�व�शष् प्रकारां शब् जसे बूट,कोट, जाक�ट, पु�डंग, गुलाब प्रभृ सुखेनव
ै घ्याव. पण
(अध्य- तो �वषयच ड्रा! स्टॉप!) बरे तर; मी तत् तेवढे च सांगतो. आमच्य ह्य

ऐ�तहा�सक संशोधक महामंडळाची आजवर अवघ्य भूतलावर कोणाह� इ�तहास मंडळाने न
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केलेल� जी �व�शष् काम�गर� ती ह� क�, आजवर सवर इ�तहास संशोधक मंडळ� आ�ण सरकारे

ऐ�तहा�सक कागद, ताम्र प्रभृ साधने सरं �ण करण्याच एकांगी काम�गर�च काय ती

कर�त आल�ं आहे त. पण आपल्य इ�तहास संशोधक मंडळाने ती सामान् काम�गर� एका

बाजूला कर�त असताच दस
ु यार्बाजूला ऐ�तहा�सक साधनांचे �नदार्ल करण्याच सत्कायर्
पार पाडीत रा�हले पा�हजे!

जगाच्य आरं भापासून ह� क् लृिप कोणासह� सुचल� नाह�. या कामी मुसलमानी �वजेत्यांन

आ�ण काह� जणांच्य मते ग्र डफ साहे बांनीह� थोडी काम�गर� केलेल� आहे . पण त्यांन त्याच
तत् उमगले नाह�. त्यांच स्वतःच् कायर्साध अप्पलपोटेपणासाठ त्यांन जन
ु े ग्र,

कागदपत्रा� ना�शले. पण संशोधनाचे कतर्व म्हणू �नरपे� �नष्का बद्धी
ते कायर
ु
त्यांन केले नाह�. ते तत् मलाच कळले. हा माझा इ�तहास-संशोधन शास्त्र आ�ण कलेवरच
उपकार झालेला आहे तेव्ह थोडक्या माझा ठराव हा क�,आपण, ऐ�तहा�सक - साधनं �नदार्ल - स�म�त’ ह्य नांवाचा आपला एक स्वतं �वभाग स्थापू आज प्राच ठरणारे

जन
ु े कागदपत् नव्हे, तर उद्य प्राच ठरणारे आजचे महत्वाच कागदपत - पट - वस्त ग्र - वास्त प्रभृ ऐ�तहा�सक महत् पावणारे पदाथर फाडून, तोडून, जाळून, पोळून,
�नदार्ळण्या मोठ� मोह�म आरं भावी! (शेम! ब्रेव! स्वीका! �धक्का! बोला! बसा! अशा

गजर्नांच उलट सुलट सरबत्त सभेत चालू होते. अध्य घंटा वाजवीत बजावतात; ‘हा, हा,

स्पीकरल मध्ये इंटरप्टत कामा नये!) मला वायफळ बोलण्याच सवय नाह�. तत् तेवढे मी
सां�गतले. बाक� उलगडा अनुमोदक कर�ल. संपले माझे भाषण!’

अनुमोदक श्. उलगडे म्हणाल,’सभ्यह, आपणांपैक� काह�जणांस श्. तत्व यांचा इ�तहास

साधन �नदार्लकमंड स्थापण्या ठराव ऐकून बरे वाटले नाह�, ते साहिजकच आहे . पण
‘इ�तहास-साधन-सरं �ण-कायर’ सोडावे असे काह� हा ठराव म्हण नाह�, हे आपण �वसर नय�.

आपल्य महामंडळाने प्राच वस्तुसरं�णाथर् �कती खटपट केल� आहे ते ध्यान आणा!

प्राच कागद - ताम्र - साधने अिग्नजलवायुप्रभृती उत्पातातह सुर��त रहावीं म्हणू
आजवर जगातील इ�तहाससंशोधकांनी फारतर �चरे बंद� संग्रहाल बांधल�ं, पोलाद� कपाटे

ठे वल�ं तीह� पडझड पावतात यास्त �कत्येकांन कोणच्यातर प्रच पवर्ताच् पोटात भुयार

पाडून त्या जगातील सवर महत्वाच् प्राच वस्त जतन कराव्य अशी युिक् सुच�वल�. पण
प्रच भूकंपासारख्य उत्पाता त्य पवर्ताती ती गभर्स भुयारे ह� हदरू कोसळतात, ती

दे खील आपित् टळावी म्हणू आम्ह सध्य �वमानासारखा सदै व तरता असा एक मोठा
नभोदग
ु र आकाशातच अधांतर� बांधून त्या वेदकाल�न वस्तूंपासू तो थेट आजकालच्य

वाण्यांच् चोपडयांपय�त सार�ं ऐ�तहा�सक कागदपत् पटा�द साधने संग्रहाव, अशी योजना

जगापुढे मांडल� आहे च क� नाह�! तेव्ह इ�तहास साधन संर�णाचे कायर एका बाजूस आपण
कर�त राहण्या काह� बाक� ठे वल� नाह� हे उघड आहे . पण ते काम एका बाजूस कर�त राहूनह�
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आता आपणास त्याबरोबर ऐ�तहा�सक साधने काह� प्रमाण तर� �वनाश�वण्याचेह कायर

करावयास पा�हजे; नाह�तर पुढच्य �पढ्यांतू ऐ�तहा�सक संशोधनाची प्रग साफ खटुं ू न
जाण्याच संकट कोसळल्यावाचू कधीह� राहणार नाह�, हे आपण कसे �वसरता? समजा,

का�लदासाने आपले जन्म मृत्यू �ठकाण �न �म�त नक्क सां�गतलेला एखादा श्लो जर
�ल�हला असता �न तो आजपयत
� �निश्चतीन उपलब् असता तर, महाराज, आपल्य त्य

इ�तहाससंशोधनशास्त्र केवढ� मोठ� हानी झाल� असती बरे ? मग का�लदासाची जन्मभ
एकाने काश्मी, दस
ु -याने बंगाल, �तसयार् न उज्ज�यन, तर चवथ्यान रामटे क अशी सांग ून ते

ते कोड� सोड�वण्या जो आपणास, आनंद वाटतो, त्या आपण आंचवलो असतो, नव्ह का?

आपण अशा एका श्लोकान केवढ� तर� ब�ु द्धस्वात गमावन
ू बसतो! पण त्य क�वकुलगर
ु ून
दरू दृष्ट� तसा श्लो �ल�हला नाह� �कं वा तसा श्लो इतरांनी िजवंत राहू �दला नाह�, त्यामुळ

आज आमची ब�ु द त्य प्रकर इतक� स्वतं आहे क�, उद्य का�लदासाची जन्मभ लंका होती
असे प्र�तपादण्या आम्हा संशोधकांच्य प्र�तभ मज्जा करण्याच कोणाचीह� छाती

नाह�! पेशव्यांच दप्त िजतके अजन
ू अ�ुण् आहे , �ततके जर� राजगहा
ु ार प्रभृ
ृ तील �बंदस
राजांचे वा मौया�चे दप्त राज अबा�धत राहते तर� सायार् बद्धकाल
संशोधक मंडळांची
ु
�दवाळी �नघती �दवाळीं! बुद हा मनुष् असा कोणी नव्हता - त्याच ती सार� कथा सूयार्वरच

एक रूप, असा जो प्र�तभाशा पािश्चमात इ�तहाससंशोधकाने प्र काढला आहे, तसा

प्र �वचारू तो सोड�वण्या संशोधनज्त�ां जो रम्याद् आनंद होतो, त्या आपण

सवर्स् पारखे झालो नसतो काय? चंद ्रगु होता �न त्याच घोडाह� होता, येवढ�च मा�हती
प्रच� ठे वून बाक� गहाळ केल� म्हणून ना आजच्य संमेलनांत चंद ्रगुप्ता घोडयाच्य

शेपट�ची लांबी �कती हा रम्याद् वाद आपणास उपभोगता येतो आहे? अहो, इ�तहास-

साधनांचा सारखा नाश होत आला म्हणून इ�तहास-संशोधनशास् नाश पावले नाह�!

इ�तहासाची साधने जर �वना�शल� नाह�त तर इ�तहास संशोधनशास् ठार झालेच म्हणू
समजा! �ानेश्व एक क� दहा, �शवाजीची जन्म�त� कोणती, �शवाजीला �ल�हता येत होते

क� नव्हत, या कोडयांस सोड�वताना जो आनंद मनुष्यजाती होतो त्य काव्यम आनंदास
�शवाजीचे नक्क हस्ता� नाना फड�वणासांच्य अ�रासारख� पैशापासर�ने मोकाट, सापडते

तर आपण आंचवतो नाह� का? रामदास नांवाच्य दस
◌
साधूची संशयास्प च�रत् त्य
ु यार्कोणा
�पढ�ने �लहून ठे वण्याच शहाणपणा केला नाह� म्हणू आज आपणास रामदास एक क�
एकवीस ह्य वादाच्य ह्दयंग व्यवसाया मुकावे लागते; याचा तुम्हा इ�तहास संशोधक
मंडळींस राहून राहून खेद नाह� का वाटत? इ�तहास संशोधनास सवर्स् जतन करणे म्हणज
ज्य फांद�वर आम्हा इ�तहास संशोधकांचे अिस्तत तग धरू आहे , तीच तोडण्याच
आत्मघातक मूख्पण
र
करणे होय! यास्व माझे ठाम मत आहे क� - प्रत् शतकाच्य शेवट�
त्य शतकातील ऐ�तहा�सक कागदपत्रा साधनांचा आं�शक नाश करावा.
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उदाहरणाथर, लोकमान् �टळकांसारखा महापुरु घ्य. येवढा थोर पुरु या शतकात �नपजून

जर आम्ह त्यांच्या�वषयीच इ�तहास संशोधनास पुढ�ल �पढ�स काह�च वाव ठे वला नाह� तर
त्य पुढ�ल �पढयांस, �ानेश्व एक क� दोन प्रभृ कोडीं सोड�वतांना आम्हां जो रम्याद्

आनंद होतो तशा आनंदास नाग�वल्यासारख� होणार नाह� काय? पण �टळकांचे केळकरकृत

�वस्तृ च�रत तसेच िस्थ ठे वल्या पुढ�ल इ�तहास संशोधकांना आपल� प्र�त
चाल�वण्याल म्हणण्यासार जागाच उरणार नाह�! यास्त त्य केळकर च�रत्रा या
शतकाच्य अंती नाश करावा. �टळकांच्य कंु डल्य चार पाच तर� �नर�नराळया करु ठे वाव्य.

सन बरोबर तर शक चक
ु लेला, शक बरोबर तर म�हना �नराळा, शक म�हना जळ
ु ले तर

भलत्या �तथीस भलताच वार �ल�हलेला, तसेच कुठे केसर�कर �टळक क�व होते, असा
उल्ले तर� कुठे क�व �टळक बं�दवासात पडले अशा उल्लेखांच् बखर�ची दहावीस पाने

�लहून जतन करू ठे वावीं. �टळकांच्य पत
ु ळयावर�ल काह� अ�रे ठे वन
ू काह� घासन
ू नासावीं.
सन १८ शे ठे वन
ू ५६ आकडा खरडवन
ू टाकावा, म्हणज आज �शवजन्म�तथीच् कोडयाची जी
मौज आम्हा संशोधकांस उपभो�गता येते तशीच रे व्हरं �टळक �न लोकमान् �टळक एक क�

दोन, जन्म�त� ह� क� ती, �टळकांचा ‘केसर�’ म्हणज एक वतृ ्तप होते क� त्यांन खरोखरच

एक �संह पाळलेला आ�ण गायकवाड वाडयात बांधलेला होता, अशा अनेक प्रकार मनोरं जक
प्र पुढ�ल �पढयांच्य इ�तहास संशोधक प्र�तभ उद्भ�व येऊन इ�तहास संशोधक �न
इ�तहास संशोधनशास् बेकार�पायी मर शकणार नाह�. फार काय सांगावे, जर आपण

कुशलपणे इ�तहासाची काह� नांवे-गावे-आख्या�यक �न आख्यान यांची चलाखीची �पसणी
करु बाक�ची साधने गहाळ कर शकू, तर का�लदास कोणत्य �वक्रमाच पदर� होता हे जसे

आज मनोरं जनाचे कोड� पडले आहे , तसे पंचवीस �पढयांनंतर �टळक हे कोणत्य छत्रप
�शवाजीमहाराजांचा प� घेऊन लढले, रायगडचे सतराशेतील प्र �शवाजी क� कोल्हापूरच

एकाणवीसशेतील �शवाजी, ह�च एक ज�टल समस्य होऊन बसेल �न त्य भावी �पढ�तील
कोणीतर� जदन
ं ी काह� संशोधक म्हणता तसे, अट्टाहासा
ु ाथसरकार आज रामदासासंबध

प्र�तपा लागतील क�, �टळकाला राजकारण कशाशी खावे हे दे खील उमजत नसून तो �बचारा
एक �ानेश्वरासारख गीताभाष् �ल�हणारा, वेदाभ्यासज, पुरा�णक, छत्रप �शवाजीच्य

पदर� राहत असे; �न याला �न�वर्वा आधार म्हणज गीतारहस्यावर� (त्यांच प्रस्ता

फाडून नाह�शी केल� आ�ण वरचे �टळककृत श्लो तेवढे ठे वले तर) स्वत �टळकांनीच
सां�गतलेले स्वतःच उल्ले! ‘बालो गांगाध�रश्चाह �तलकान्वयज द्�वज! महाराष्ट पुण्यपुर

वसन ् शां�डल्यगोत्रभ’; ‘श्रु�त’ अशी स्वतःच मा�हती त्य श्लोका भाष्यका �टळक
दे तो, पण त्या आपण राजकारणाचे मुळा�रदे खील पा�हल्याच तो पुरा�णक सांगतो आहे का?

‘राजकारणी �टळक’ हा अथार्त ह्य ‘गीताभाष्यका पुरा�णक �टळका’हून दस
ु राच असला
पा�हजे!
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तेव्ह अशा अत्यं रम्याद् गमतीस पुढ�ल �पढयांनी पारख� होऊ नये असे जर तुम्हां वाटत
असेल, आ�ण आम्हा इ�तहास संशोधकांचा यापुढे �नवश
� च व्हाव अशी जर तुमची दषु ् इच्छ

नसेल तर तुम्ह ठरावास संमतावे �न प्रत् इ�तहास संशोधक मंडळाने आपल्य एका
उपमंडळाकडे इ�तहाससाधन�नदार्ल �वभागाची काम�गर�ह� सोपवून द्याव.’

टाळयांच्य कडकडाटात ठराव एकमताने सभेने संम�तला. लगेच श्. तत्व ह्यांन दस
ु रा ठराव
मांडला.

तत्व - मी प्रत् प्रकरणात तत् तेवढे पाहणारा माणूस, इ�तहास संशोधन शास्त्र

शक्यता जगात कशी झाल�? इ�तहासाची साधने वारं वार नाश पावतात ह्यामुळ अगद�
प�हला मनु राजा म्हणता त्याच्यापास जे ल�ावधी राजे झाले - सारे सय
र
,
ू ्वश

रघव
ु शी,चंद्रव, यादववशी, पंडुवशी, मौयर्वश, काण्ववश, आंध्रव, शा�लवाहनवशी,

राष्ट्रकूट, पांड्, चेर, चोळ कदं ब, राठोड, ग�ु हलोत - रामा रामा! नस
ु त्य वंशांची नांवे घेता
घेता श्वा उखडून जातो! - -

त्य त्य वंशातील शंभर शंभर �पढया! त्य लाख� राजांची च�रत् जर प्रत्य नेपो�लयनचे जसे

�वस्तृ च�रत उपलब् आहे �ततक� जर� �वस्तृ च�रत् आज अनष् असती आ�ण मोल�ने

ग्लॅडस्टन �ल�हले तसे बाडचे बाड त्यांच् दशल�ाव�ध प्रधानांच च�रत्रा जर आज
उपलब् असते, तर त्य पुस्तकांच् भाराखाल� शेष दे खील मटकन मोडून बसता. त्यांच

नुसती वंशावळी प्रथमपास शेवटपय�त म्हणत म्हणत आयुष् संप ून जाते. एक आविृ त्
करायला दे खील आयुष् पुरते ना! मग अभ्या कुठला? त्यांत त्य त्य �पढ�चे प्रम क�व,

ज्योती�, �शल्प, वैद्, ऋ�ष, पुरा�णक यांचीह� आत्मच�रत िजवंत राहती, प्रत्य ल� ल�

ग्र �ल�हणायार्ग्रंथकारांच ग्रंथां बाड�, साम्राज्या दप्तर, शतकोट� रामायण�, को�टकोट�
अभंग, रामा रामा! तर ती सार� मेलेल्यांच इ�तहास सामग् ठे वण्याल भू�म कमी पडून
िज�वताना राहण्या अंगुल�भर स्थलह उरते ना! तेव्ह वरचेवर जुने ग्र, च�रत्, ताम्र,
कागद, वस्त, वास्त सारखी नाश पावत गेल� ह्या�वषयी आपणां ऐ�तहा�सक संशोधकांनी
महोत्स करावयास हवा! महोत्स! पण तत् पाहतो कोण? ह्य जीणर ताडप�याचा चुराडा
करु, इ�तहासाचा नाश करु, आमच्य इ�तहास संशोधनशास्त्र अिस्तत कोणी शक्

केले? काळाने! त्य �वनाशशक्तीन! ह्यास् आपल्य ठरावात ज्य अथ� इ�तहास�नदार्ल

हे ह� इ�तहास संशोधनाचे प्रम कतर्व आहे हे तत् आपण मान् केले आहात त्य अथ� त्य

�वनाशाची दे वता जी काळ �तचेच आभार सवा�आधी आपणां इ�तहास संशोधकांस मनःपूव्
र

मानावयास नकोत काय? इ�तहास संशोधकांचे काळ हाच कुळदै वत आहे .आजवर तत् न

जाणल्यामुळ कोणाह� इ�तहाससंशोधक मंडळाने काळाचे उपकार समजले नाह�त. यास्त ते

अपूवर काम आज आपण केले पा�हजे आ�ण इ�तहास साधनांचा सपाटून �वनाश करणायार्
काळाचे ह्य ठरावाने आभार मानून अनण
ृ ी झाले पा�हजे! (टाळया)
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अध्याप �चंते - आ�ण कसर�नेह�! काळा-प्रमाण कसर�चेह� आमच्याव अनंत उपकार
झाले असल्यान �तचे आभार मानून �तचेह� आम्ह अनण
ृ ी होणे अवश् आहे ! काळ हा राजा
पण त्याच ह्य काय� अ�तकुशल कामदार कसर ह�च! इ�तहासाची मुख् साधने म्हणज

राज्यांच सु�वशाल दप्तर - जसे पेशव्यांच, ती दप्तर तुम्ह काळालाह� कठ�ण जाईल अशा

वज्रप दग
ु ार् पोलाद� कपाटात, शंभर शंभर कुलुप� लावून ठे वल�ंत तर� पहारे कर्यांस पत्त न

लागू दे ताह� काळाचा कुशल �न �चमुकला कामगार त्य दप्तरां केव्ह घुसेल �न रुमालांच

फडक�, कागदांची बाड�, वर जशीची तशीं �दसू दे ऊन आतून त्यांच कसे पीठ पाडील हे सांग ूनह�

सांगता येणारे नाह�, टाळू म्हटल तर� सम्राटांना टाळता आले नाह�! खरोखर, ह� कसर

ऐ�तहा�सक कागदपत्रां जो नाश करते तोह� आपणां ऐ�तहा�सक संशोधकास हवा तसाच!

सगळा कागद नासणार नाह�. मधल�ंच अ�रे खाऊन टाक�ल - पण अशी क�, िज�ासेने �वंचू
चावल्याप्रम खाडकन ् जाग� व्हाव, ओरडून उठावे. बाजीराव प्रभृ वाक्यांती बाक� सारे

शब् खाईल पण ‘बाजी’ ठे वील; म्हणज ह्य कागदात तो बाजी घोरपडे क� दे शपांडे क� प�हला
बाजीराव क� दस
ु रा - उमगह
ू � नये! कोडयांत जसे थोड� तर सांगावे पण परु ते तर सांग ू नये, तसे

ह� कसर करते. इतक्य मा�मर्कपण क�, कसर�चा हा क�डा पव
र
कोणी ममर्
ू ्जन्मा
ऐ�तहा�सक संशोधकच असावा असे वाटावे!

ह्यास् मी म्हणत क� पराक्रमा मू�तर जशी �संह तशी ऐ�तहा�सक साध�नदार्ल जो काळ

ह्याच प्रत मू�तर कसरच असल्यान कसर�च्य स्वरूपा एक पुतळा उभारू त्याच
आमच्य या आज स्था�पलेल् नव्य �न इ�तहास साधन�नदार्ल उपमंडळाची दे वता म्हणू
�नत् पूजा होत जावी. (टाळया)

हे दोन्ह प्रस् संमत होताच अध्य महाशय आळस दे त उठले �न म्हणाल,’आता फार लेट

झाला आहे . बाक� काम आपण टुमारोच्य मी�टंगमध्य �रझ्युम! मी आजची मी�टंग आता
क्लोजत!’
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४.

नारदाची पथ्वी
पन
ु ्ह भेट!
ृ

स्वगार्मध इसवी सनाप्रमा �द. १९ जुलै सन १९३५ शक
ु ्रवा, सुरसम्र इंद्रा झाडून सा-या

दे वदे वतांची राजसभा बोलावल�. सारे दे व आपापल्य आसनांवर बसल्यानंत दे वाधीश इंद
म्हणाल,’नारद कुठे आहे ?’

तोच अत्यं श्रु�तमनो अशा संगीताने वातावरण मंज ुळ झाले आ�ण - असे नारदमु�न
दे वसभेच्य मध्यभाग आ�वभर्वल.

वीणा ज्याच डुल�वत �दशा घे वहावा वहावा!
पायीं, ज्यांच्याव जड�वल्य चं◌ादण्य,त्य खडावा!
सुरप�त इंद - ‘नारदा, �त्रभुवन एकसारख� संचरत प्रत्यह वतृ ् सुरसभेस �नवे�दणे हे तुमचे

पूवार्पा कतर्व असता, गेल�ं हजार द�ड हजार मनुष्यवष तर� आपल्य पथ्वीकडी
काह� एक
ृ
प्र�तवृ (�रपोटर ) धाडले नाह� हे कसे? पथ्वीच
स्वगार् संबंध जवळजवळ सुटत आल्यासारख
ृ

झाले आहे . आमची बातमी त्यांन �न त्यांच आम्हांल काह�च कळे नाशी झाल� आहे . दे वांमाणसात

पूव� �कती दाट संबंध असे. पथ्वीवर�
मोठमोठ�ं युद् तर काय, पण साधारण गह
ृ
ृ कृत्य�देखी
आम्हा दे वांना सुपार� �दल्यावाचू होत नसत. आमच्य स्वगार्त उलाढाल�ंचाह� त्यां वारं वार
पत्त �मळे . मनुष्यांच् - त्यांतह त्य य�ीय भारताच्य - कोणच्याह प्रकर तुम्हांल �कती

ममत् वाटे ! �वशेषतः मोठमोठया लढायांपासून तो लहान मुलाचं ्य परस्प बोचकायार्णपय�
आपण स्वत उपिस्थ राहून सार�ं भांडणे यथाशास् भांडल�ं जातात क� नाह�त ते पयर्वे�ी
(सुप�रंटेडत) असा आ�ण त्य कथा आम्हां सरु े ख संस ्कृ अनुष्टुपा येऊन सांगत असा आम्ह
दे वांची ती �कती करमणुक होई! दे वां-मानवांतील तो िजव्हाळयाच संबंध पुन्ह जुळावा यास्त
आमची अशी इच्छ आहे क�, आपण पूव�प्रमा पथ्वील
पुन्ह प्रत् भेट दे त जावी आ�ण
ृ
मानवाकडील प्रत् वतृ ् आम्हांल येऊन �नवेद�त असावे, पथ्वीव
दे वां�वषयी कोण काय
ृ

बोलते, ते तर �बनचूक कळवीत राहावे.’

सरु े श्व इंद्रा हे भाषण ऐकून दोन-चार रू रागावन
ू म्हणाल,
‘दे वांचा त्य मानवांशी संबंध तट
ु त आहे तोच बरा! त्यांच आम्हांल आता एवढा कोणता उपयोग

होतो आहे ? मानव उमर् झाले आहे त, दे वांची त्यांन आठवण दे खील होत नाह�. पूव� आमचे

ह�वभार् व्यविस् पोचत, आम्ह�ह त्यांच वास्तपुस ठे वीत अस.ू पण आताशी त्यांन आमची
खंडणी साफ बंद पाडल� आहे . ना चौथाई ना सरदे शमुखी! ग्रीकां स्थं�डल कधीच �वझून गेल�ं;

पार�सकांचा अिग् उद्ध्व; आयर्देखी अनायर झाले. अहो, ज्य भारतवषार्तू प्रत् दे वांचे
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मुख जो अिग् त्या सुगध
ं ी �न िस्नग अशा ताज्य ताज्य तुपाचे हौद आ�ण रु�च मांसाचे
ढ�गच्य ढ�ग अ�पर्ल जात, त्य भारतातून गेल्य उभ्य वषार् कुरुंदवाडच् टपालातून एक बोकड
काय तो धाडला गेला! चारपाच माणसांना दे खील जे मास अपुरे पडावे त्या तेहतीस कोट� दे वांची
भूक भागेल असे का त्यां वाटले? त्यांन आमची चेष्ट चाल�वल� आहे दस
ु रे काय? अशा

मानवांशी यापुढे िजव्हाळयाच संबंध कसला ठे वता? इंद्, भारतवषार्कडू अजून वषार्काठ

थोडातर� आज्याच् आहुतीचा नी अजमांसाचा पुरवठा आम्हा दे वांस होतो, पण त्य उद्द, उमर्
�न नािस्त युरोप, अमे�रका, �वशेषतः तो र�शया, त्यांन तर ज्य दे वमुखास्प अग्नीमध्

प्रत् जन्म मृत्युप्रवासयुद् प्रसंग सर
ु ु�च आज् नी अजमांस अपार्वयाच त्या हटकून
कोळसे आ�ण पेट्र ओतीत बसावे आं! इंद्, िजव्हाळयाच् संबंधाचे नांव सोड. दे वांची खंडणी

गेल�ं हजार वष� तंब
ु ल� ती उगवन
ू घेण्यासाठ या मानवांशी जर कोणचा संबंध आता ठे वायचा तर
तो केवळ यद
ु , प्ले, भक
ू ं प, जाळपोळ यांचा.’

रूद्रवंशां दे वांचे हे रागीट भाषण एकून इंद शांतपणे म्हणाल, ‘काह� झाले तर� मानव आपल�ं
लेकरे आहे त. त्यांच्या अगद� रागावूनच कसे चालेल? असे अगद� सोम प्याल्यासार काय
चवताळता?

नारद - ‘इंद्, तुम्हांल खरे सांगायचे म्हणज आपल्य ह्य खंडणीच्य आ�ण दं डणीच्य स्वभावा
आम्ह दे वांनी आता सोडण्याच वेळ आल� आहे . त्यांतह त्य र�शया�दक लोकांमध्य �व�ान
नांवाचा एक नवीन दे व अवतरला आहे. तो आमच्य �वद्युत, मरूत, वरू, भैरव, मर�आई,

म्हसोब प्रभृ दै वते कर�त, त्य बहुतेक करामती लाचबीच काह� एक न घेता, अगद�
�नय�मतपणे �न �नरपे�पणे घड्याळाप्रम करु दाख�वतो. आपण दे व असलो तर� सषृ ्ट�च्

ज्य �नयमांनी बद आहोत, त्य �नयमांसच त्य �व�ानाने मानवांस हळुहळू �शक�वण्या

आरं �भले आहे. आपल�ं अनेक �बंग� त्यान फोडल�ं आहे त. हळुहळू सायार् मानवजातीस त्य

�व�ानाच्या प्रभुत्वाखा सोपवून तुम्ह जुन्य दे वांस स्वगार्पुर काय ते बसू द्याव, असा
श्री�वष्ण हे तु �दसतो. तेव्ह ग्रीकांच दे वांनी जसा पथ्वीच
�नरोपकधीच घेतला, असा आता
ृ

तुम्ह घ्याव, जुन्य प�रचयाचा स्नेहसंबं तेवढा मानवांशी ठे वल्या ठे वावा.’

इंद -हे च आता योग्. बरे नारदा, तम
फारसे गेला नाह�त; ते कां?’
ु ्ह गेल�ं हजार वष� तर� पथ्वीव
ृ
नारद - ‘त्याच कारण असेच एक होते. मज�वषयीह� त्यांच एक गैरसमज झाला होता क�,
‘हा तो सारा कलह करवी!’ भांडखोरा जनांनी!
पूव� कंडी �पक�व�ल �तला लोक तो सत् मानी!
त्यांच् भांडाभांडी पूव� चालत तेव्ह मी थोडी गमंत पाहत उभा असे खराच! पण - -
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मातेची का? कलह बघता मौज कोणा न वाटे ?!
तीचेह� मी प�र अ�लकडे का�ढ का नांवह� ते!
लोकाथार म्या सतत झटतां नारदाने, परु ाणे!
गाती थोड�! चक
ु ु �न कळह� लागता लांब गाण�!!
म्हणू मी त्यांच्य जाण�च सोडून �दले. तर�ह� ज्य अथ� त्यांच् भांडाभांडया �न लठ्ठाल

सारखी चालूच रा�हल� त्य अथ� ‘नारद येतो म्हणू आमची भांडणे होतात’ असे म्हणण्य
त्यांन तोडच रा�हले नाह�. जमर् महायुद्ध मी एवढयाचसाठ� चकार शब्दसुद उच्चारल नाह�.
कैसरला भेटलो नाह� क� झारला, क� ले�ननला. अंत�ार्नान आपल� सगळी लाथाळी पाहत होतो,
पोट धरधरू हसत होतो.’

इंद - ‘आता त्यांन तुमच्यावाचूनह चांगले मरे मरे तो भांडता यावयास लागले असल्यामुळ तुम्ह
कळ लावीतो ते थांबतच नाह�त म्हणत? असो. आता तुम्ह पथ्वीव
पुन्ह संचाराथर �नत् जावे,
ृ

दे वां�वषयींचे मानवांचे गैरसमज शक् तो दरू करावे . पथ्वीवर�
लोक दे वां�वषयी काय बोलतात ते
ृ

सारे वतृ ् आम्हां सांगत चलावे. आपण आणलेल्य मा�हतीचे एक प�रपत (स�युलर) आम्ह सवर
दे वांस धाडले जाण्याच व्यवस् कर. भगवान ् �वष्णून घेतलेला नवयुगप्रवत नवावतार जो
�व�ान त्याच वचर्स मानव्याव स्थापण्या पुण्यकाय�ह आपण झटालच.’

***
अ�हंसानंद �न शब्दशास् वादाच्य भररं गात आले होते. वाद रं गता रं गता आता अगद� एकेर�वर

आला. भूकंप दे वाच्य रागाने येतो हे दोघांसह� मान् होते. पण ह्य वष� एकदम दोन भयंकर

भूकंप लागोपाठ �बचायार् भारतावर धाडण्याइतक दे व रागावला कां, हा त्यांच् मतभेदाचा मुख्
प्र होता.

शब्दशास् - ‘अहो अ�हंसानंद, अस्पृश्य ह� शास्त्र, सनातन; प्रत् कोटयव�ध लोक ती
पाळतात, सवर भारतवषर्भ ती पाळल� जाते, पण हा �बहारमधील भूकंप तर ह्या वष� झाला.

अथार्त दे वाला मनुष्यांच इतका �वशेष राग येण्यासारख कोणतीतर� �वशेष पापमय घटना ह्या
वषार् घडलेल� असल� पा�हजे. अस्पृश्यते शास्त्र सनातन असताह� उच्छेदू त्य ह�न

जातीचा सारा �वटाळ समाजात कालवावा, इतकेच नव्ह, तर दे वांच्य दे वळात दे खील अस्पृश्यां
येऊ द्याव ह� तुमची पाखंड चळवळ ज्य अथ� याच वष� चालू झाल� त्य अथ� तीच ती पापी �वशेष
घटना असल� पा�हजे क�, जी योगे दे वाला आम्ह मानवांच हा �वशेष राग येऊन आमचे डोळे

उघडण्यासाठ हा दं ड त्यान द्याव. अहो दे वाचा न्या �कती सत्व �न �कती काटे कोर असतो पहा.
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गुरूवायुपूरच् दे वालयात त्य कु�याहूनह� ओवळया �न अमंगळ असणायार् अस्पृश्या

नेण्यासाठ तुम्ह पापी लोक त्य दे वळाच्य दरवाजाशी जाता न जाता तोच दे वाने भयंकर

भूकंपाच्य जबडयात सारा �बहार प्रा ढकलून �दला. गंगामाय रागाने फुगून या पापी भूलोकास
सोडून स्वगार परत जाण्यासाठ अंतराळांत अध� उं च चढून गेल�! तेव्ह हे स्पष आहे क�,

महाराधेडांना दे वळात नेण्याच जो पापी उपक् तुम्ह केलात त्यामुळ चवताळून दे वाने हा दं ड

मनुष्या �दला आहे . भूकंप नको असतील तर एकच उपाय क�, धमर्शास्त्रान �न सनातन
रूढ�प्रम अस्पृश्य पाळावी �न मं�दरप्रवेशा हा भ्रष्टा तत्का बंद करावा!’

अ�हंसानंद - ‘अहो शब्दशास्, ती सध
ु ारणा चळवळ आम्ह तत्का बंद केल� तर आज एकटया
�बहारला भक
ू ं प झाला तो सायार्भरतखंडभर पसरे ल. नस
ु ती गंगाच नव्ह तर गोदा, कृष्ण, कावेर�,

प्रत् ओहोळ, फार काय नगरसंस्थेच प्रत् गटार रागाने तड
ं फुगन
ु ुब
ू वर उसळून यच्च्याव

नगरसंस्थांती आधीच नाकास असह् झालेल� घाण शतपट�ने अ�धक वाढवील. सध
ु ारणा ह� या

वष�ची भूकंपकारक �वशेष घटना नव्ह; तर आजवर अस्पृश्य हे महापाप आहे असे तुम्हां

कोणी �शकवीत नसल्यामुळ तुमचे ते पाप अहे तुक नी अ�ानजन् म्हणू जे थोडेस� �म् होते ते,

आता आम्ह तुम्हां ते पाप आहे असे या वष� सांगत असताह� तुम्ह एकत नाह� त्यामुळ, अ�म्

ठरले. ह� ती भूकंपकारक �वशेष घटना होय. अस्पृश्य ठे वणारच, मद्रास गुरूवायुपूरच मं�दर
अस्पृश्यां उघडणारच नाह�च, असा हट धरलात म्हणू �बहारला भूकंपाचा भयंकर दं ड दे वाने
�दला!’

शब्दशास् - ‘पण जर अस्पृश्य ठे वतो म्हणू भूकंपाचा दं ड असता तर तो त्य शास्त्
धुमधडाक्यान उपदे �शणायार् वणार्श्रमधमार्�भ अशा आम्हा पुढार्यांस झाला असता! पण
आमच्य चार� शंकराचाया�पैक� भूकंपात एकह� कसा सापडला नाह�? त्यांच् मठाचा एक दगडह�
कोसळला नाह�! म्रदास जे गुरूवायुपू अस्पृश्य उघडले नाह� म्हणू भूकंप झाला म्हणत, ते

दे ऊळह� नुसते डुलक� आलेला मनुष् कलतो, �ततके दे खील कलले नाह�. प्रत झामोर�न त्य

कट् मं�दरप्रवेश�वरो महाराजांच्य तोडावर�ल माशीदे खील दचकून उडावी इतकादे खील

भूकंपाचा धक्क त्यांन बसला नाह�!

अ�हंसानंद -अहो शब्दशास्, जर गर
ु ूवायुपूरच् आ�ण इतर दे वमं�दरांस भ्रष्ट�वण्या आम्ह
सध
ु ारक धडपडतो म्हणू भक
ू ं प झाला, हे तम
ु चे म्हणण खरे असते तर तो भक
ू ं प जे सध
ु ारक त्य

वेळी त्या गर
ु ूवायुपूरच् दे वळात बळ� -बळ� -नव्ह-सत्याग्रह घस
ु त होते तेव्ह त्यांच् छावणीत

व्हावया हवा होता. पण अस्पृश्यता�नवारणा �न मं�दरप्रवेशा घोर प्र�त करू

गांधीजीप्रभृ जे सध
ु ारक त्य दे वळाजवळ ठाण मांड ू न बसले होते त्यांच्यासमोर त्य साधश
ु ील
द�रद्र�नारायण शोभेशा द्र, लोणी, मोसंबीप्रभृ बापडया आहारं ◌ाचा ढ�गसुद् डळमळू नये
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आ�ण डळमळून कोलमडला तर� नेमका त्यांच् तोडात यथाप्रम पडावा अशाच बेताने

कोलमडावा, असा उलट दे वाने त्यांच याव�दष् पाहुणचार केला तो कसा? अस्पृश्यता�नवा
पुढार� मद्रासमध पाप करतात म्हणू �बचायार्ि�बहारला हजारो बायकामुले गंगेच्य भूकंपीय
महापुरात गळचडंु ी दे ऊन बुडवून टाकण्या हा तुमचा दे व म्हणज कोणी ठकांचा सरदार होता क�
काय?

इतक्या त्य वेळेपावेतो अदृश रूपान तो संवाद ऐकत असलेले नारदम�ु न आ�वभर्वू त्य दोघांच्यामध्

उपिस्थ झाले. त्यासरश �वस्मयाच प�हला धक्क ओसरताच त्य दोघांनीह� त्यांन सादर
उत्थाप �दले. नारदानेह� उभयांस आशीवार्दू �वचारले क�, ‘तुमच्य वादातून शेवट� काय
�सद्धा �नघाला?’

शब्दशास् - माझे म्हणण हे च क�, माझा �सद्धा हाच क�, सनातन वणार्श्रमधमार मयार्द
उल्लंघू अस्पृश्यां �शवावे इतकेच नव्ह, तर त्यांन दे वमं�दरात न्याव या पाखंडमताचा प्रच
या सुधारकांनी चाल�वल्यामुळ दे वाचा कोप झाला, आ�ण त्यान ह� भूकंपाची भयंकर आपित्
�बहारवर कोसळ�वल�!

अ�हंसानंद - आ�ण माझा �सद्धा असा क�, आज �पढयािन्पढय अस्पृश्यांच होत असलेल्य
अमानुष छळामुळे संत ापून आता यापुढे तर� या स्पृश्यां डोळे उघडावे �न तो छळ त्यांन बंद

पाडून अस्पृश्य काढून दे वमं�दरे त्य अस्पृश्या मुक्तद्व करावीं; यास्त दे वाने �बहारला
भूकंपाचा भयंकर दं ड �दला, स्पृश्यांच डोळयांत चरचर�त अंजन घातले!

नारद - पण अ�हंसानंद , अस्पृश्य सायार् भरतखंडभर पाळणायार् कोटयानक
ु ो�ट स्पृश्यांच

पापासाठ� �बचायार् �बहार प्रांतात अस्पृश्यांन काह�एक आगाऊ सच
ू ना न दे ता रातोरात
कत्त करू टाकणारा आ�ण तर�ह� त्य स्पृश्यतेच पापाचे सवार् मोठे अपराधी जे हे काशी ते

रामेश्वरापय�तच पं�डत, राजे , महाराजे, अ�हतािग्, धमर्वी, शंकराचायर, वैष्णवाचाय प्रभृ

त्यांच् मात केसासह� धक्क न लावणारा, आ�ण त्य अस्पृश्यांचा �बहारमध्य त्या भक
ू ं पात
तशाच �नदर ् �नष्ठुरपण प्र घेऊन या सनातनी धमार्�भमान स्पृश्यां त्यांच कधीह� केला
नव्हत असा घोर छळ करणारा - हा तुमचा दे व म्हणज एका चोर�च्य अपराधासाठ�
सावसंन्याशासुद सायार् नगराची कत्त करणारा आ�ण ज्य बापडयाला त्य चोराने लुटले त्य

बापडयालाह� फाशी दे णारा कोणी सवाई ना�दरशाहच असला पा�हजे, नव्ह काय?

शब्दशास् - वा! नारदा वा! भल� खोड मोडल� या सुधारकांची! अगद� असेच मीह� �वचारले होते!
काय अ�हंसानंद , बोला, आता चूपका?
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नारद - आ�ण काय हो शब्दशास्, ‘अस्पृश्यता�नवा सुधारकांच्य पाखंडाने रागावूनच मी दे व,

�बहारचा भूकंपाने फडशा पाडतो’ अशी दे वाची स्वहस्ता बोटभर �चठठ्◌ तर� तुम्हां आल�
होती काय? जर आल� असल� वा शास्त्राथार दे वाचा तसा �नश्च तुम्ह अनुमानीत असला तर
�बहारच्य भूकंपात मूठभर सुधारकांबरोबर हजारो वणर्धमार्�भमा स्पृश्यांस दे वाने ठार मारले,

इतकेच नव्ह , तर जी शेकडो स्पृश मं� दरे आंत अस्पृश्यां सावल�दे खील पडू न दे ता शेकडो वष�
शद
ु रा�हल� तीच दे वमूत�सुद् भूकंपीय लाथेच्य ठोकर�सरशी धुळीस �मळ�वल�ं; आ�ण अस्पृश
थेट गाभायार्  जाऊन ब्राह्मणा रु पढत ज्या स्वहस् दे वास अ�भषेकू शकतात, शेकडो

चांभार - महार - ब्राह - मराठे ज्या पकट सहभोजने झोडतात, ज्यान अस्पृश्यां ‘पव
ू ार्स्पृ’
करू सोडले ते जातपाततोडक असे रत्ना�गर�च प�ततपावन मं�दर मात सरु ��त ठे वले! अशी

शास्त्राथा �नव्व टर उड�वणायार् ह्य तम
ु च्य दे वाहून कोणचा अस्पृश्यता�नवा सध
ु ारक

अ�धक पाखंड आहे सांगा बरे ? सध
ु ारकांइतका पाखंड पण अस्पृश्य पाळता म्हणू तम
ु ्ह

सनातनी मंडळींवर कोणताह� सध
ु ारक जो कहर कधीह� कर अिच्छणा नाह� अशी जाळपोळ,
हत्य, यांनीं तम
ु ्हा �बहार� सनातन्यांचाह चक्काचू उड�वणारा आ�ण म्हणून सध
ु ारकांहून
सहस्त्रपट अ�धक क्र असा हा तम
ु चा दे व - दै त् क� दे व!?

अ�हंसानंद - भले, नारदा भले! चांगल� खोड मोडल�त या वावदक
ू , शब्द�नष, अस्पृश-छळकांची!

मी तेच सांगत होतो क�, दे वास अस्पृश्य �प् नाह�, तो प�ततपावन; पण हे अस्पृश्यां छळून

दे वमं�दर�ं येऊ दे ईनात यासाठ� दे वाचा संताप होऊन त्यांन �बहारच्य भूकंपाच्य भयंकर दं ड या
लोकांस �दला. बायकामुलाम
ं ्हातारयांसुद् भूमीत िजवंत गाडून टाकले, कोसळत्य दगडाच्य
मायार् खाल शेकडो सनातन्यांन ठे चून काढले, शेकडोना आगीत भाजून कोळसा केला - दे वाचाच
कोप तो!

नारद - अरे रे! अ�हंसानंद ! दार �पऊन �झंगलेल्य �न चवताळलेल्य दारूडयांच बोलणेदेखील इतके

�वसंगत, रक्ता �न क्र नसते! अहो तुम्ह अ�हंसानंद ना? आ�ण तुमचा दे व इतका �हंसाळ?

गभार्तल् लेकरांनी तर� अस्पृश्यां छळ केला नव्हत ना? मग तशा शेकडो गभर्वत,
आसन्नप्र मातांना, जन्मू दध
ु ाची प�हल� धार पीत असलेल्य शेकडो लेकरांना ज्य भूकंपाने

बकासुरासारखा आपला रक्तबंबा जबडा उघडून कचाकच खाऊन टाकले, त्य भूकंपाच्य भयंकर

संकटास दं ड म्हणू जो दे व दे ऊ शकतो, त्याच भक् म्हणवू घेण्या �हंस् रा�स दे खील
कचरतात! अशा �हंस् दे वाचे भक् म्हण�वणार तुम्ह अ�हंसावाद� एक �मथ्याचार तर� आहात

नाह� तर महामख
ू !र त्य बापडया सनातन्यांच ब�ु द पालटून त्यांन अस्पृशता�नवारणाच सद्बु�
द्यावेयाच शिक् त्य दे वास - तो दे वच असला तर - होतीच होती! �माशील दे वाने ते न करता

प्र त्यांन अस्पृश्यां छळ करणायार् स्मृत् पढवन
ू त्यांन दब
ु ्�
ुर �दल� आ�ण नंतर त्य

दब
, त्यांच् हजारो जीवांच्य सपासप माना कापल्य. गळे घोटून प्र घेतले! - हा दे व क�
ु ्�द्धस
ुर
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दै त्? बरे , क्वेट्टया मुसलमानात, जपानमध्य, द��ण अमे�रकेत अस्पृश्य �हंदस
ु ्थानसारख
नाह� ना?

दोघेह� - नाह�!
नारद -मग तेथेह� असेच भक
ू ं प का झाले?
अ�हंसानंद - त्यांच् प�रिस्थतीच मी अद्या फारसा अभ्या केला नाह� पण - पण त्यांन
काह�तर� दस
ु र�ं पाप� केल�ं असतील!

शब्दशास् - बहुधा सवर्रोगप्र�तब पंचगव् ते लोक �नयमाने पीत नसावेत; आ�ण
सवार्�रष्टशां�तप्री ‘श्रीर जयराम जयराम’ हा मंत एक कोट� वेळा जपतह� नसावेत!
रामनामाचा प्रत अ�रष् शामक आहे ?

नारद - तुम्ह प्रत् मढ� नेतांना ‘राम बोलो भाई राम’ म्हणू रामतंत सारखा उच्चार�

स्मशानापय� जाता; पण स्मशाना �तरडी ठे वताच ती सार�ं मढ�ं ते अ�रष् टळून िजवंत होतात
काय? �हंदस
ु ्थाना हा मंत युगोयुगे जपता - �हंदस
ु ्थानावर जगात कुठे ह� नाह�त इतक� अ�रष्ट
आज कोसळल�ं आहे त! भूकंपाची साथची साथ आल� आहे !

अ�हंसानंद - पण तथा�प भूकंप�वद्येच मी आजवर जो खोल अभ्या केला, त्यावर एक

�सद्धा मात मी �निश्चतपण सांग ू शकतो क�, त्य क्वेट, जपान, द��ण अमे�रकाप्रभृ
�ठकाणी दे वांची प्राथर वेळच्य वेळी होत नसावी, म्हणू �तकडे भक
ू ं प होतात. आमच्य
अस्पृश्य-�नवारक मंडळींच्य केद्र िजथे िजथे दे वाच्य प्राथर वेळच्य वेळी होते �तथे �तथे
भक
ू ं प आला नाह�. साबरमती, वधार, अ�हंसाळू झाल्यापासू राष्ट् सभेची अ�धवेशने िजथे िजथे

भरल� ती ती स्थळ भक
ू ं पाची छाती झाल� नाह� �डवचायची! प्राथर्नेम प्रसाद दे व भक
ू ं प धाडीत
नाह�. भक
ू ं प नकोत तर प्राथर करा! मग दे व रागावन
ू भक
ू ं पका बरे धाडील?

नारद - अ�हंसानंद , एखाद्य गव्हनर्र तुम्ह मानपत �दले नाह�त म्हणू त्यान राजधानीतील

बायकामुलाम
ं ाणसांची सरसहा कत्त केल� तर त्य गव्हनर्र तुम्ह न्याय, सत्वशी, �न दयाळू
म्हणा का?

अ�हंसानंद - केव्हाह नाह�! आम्ह त्य क्रूरा�व प्र त्याच् दारात आडवे पडण्याच सत्याग
पुकार; शेवट� अन्नसत्या पुकारू स्वतः उपाशी मर!

नारद - तर मग जो दे व त्याच प्राथर करण्या, त्याच स्तु� गाण्या काह� लोक �वसरतात
म्हणू जे प्राथर करतात त्यासुद, जी लेकरे पुरते दोन शब्दह अजून बोलू शकत नाह�त, नव्ह जी

अपत्य अजून गभार्त आहे त, त्यांसुद हजारो जणांचे जीव भूकंपा�द अ�रष्टांच् गदे खाल�
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चेदाम� दा करू टाकतो, तो दे व क� दै त्; अहो, तुम्ह त्य दयाळू सत्वम परमकारु�ण
प�ततपावन भगवताच्य ठायी अशा कल्पन आरोपून त्याच नकळत का होईना, पण कोण

�वटं बना करता आहां, पहा बरे !

शब्दशास् - मग नारदमु�न! वेद, अवेस्त, पुराण, कुराण, बायबल, तालमदप्रभृ यच्चावत
ईश्वर धमर्ग्रं दे वाची प्राथर न केल�, तर तो रागावून त्य लोकांवर रोग, दषु ्का, भूकंप,

जलप्र, अिग्नप् प्रभृ संक टे आणतो असे जे ईश्वराने ग्र�थ वा क�थले आहे, ते काय

सारे लटके आहे ? सांगा, ह�ं धमर्रहस् आम्हांहू आपणास अ�धक �बनचक
ू पणे कळतात यांत
आम्हां काह�च शंका नाह�.

नारद - तर मग सांगतो ऐका! हे सारे ग्र ईश्वरग्र वा ईश्वरक�थ नसून मनुष्यकृ आहे त.

आपला ‘आतला आवाज’, ‘अंतःस्फू�त.’ ह�च दे वाची प्रत वाणी, इच्छ, स्फू�त, आ�ा होय,
अशा प्रामा� भावनेने काह� थोर पुरूषांच स्वतः फसगत झाल�, काह�ंनी स्वतःच स्तो

माज�वण्साठ जाणूनबुजून दस
ु यार्  फस�वले. या �वशाल �वश्वाच सिृ ष्ट�नयम ठरलेले असून
त्यांच, तुम्ह मानव तुमच्य अत्यं तुच् आवडी�नवडीप्रमा तुमच्य त्य धमर्ग्रं, ज्यां

पाप वा पुण् समजता त्यांच्या लवलेशह� संबंध नाह�. मुसलमान-�ख्रस्त्य गाय मारणे पाप
नसून बहुधा पुण्यह वाटते; �हंदं न
ू ा ते महापाप! �नयोग, एकदा ब्राह्मणांन पाप नव्हत; आज ते
महापाप! असा तुमचे तुम्ह� जे पापपुण्यांच बोटावरच्य थक
ुं �प्रमा, पत्त्यांच �पसणीप्रमा,
खेळ कर शकता, त्यांच् लहर�प्रमा या प्रच �वश्वाच अबा�धत सिृ ष्ट�नय बदलू शकतील हे

मानणे म्हणज दे व हा माणसांचा गुलाम आहे असे मानण्यासारख आहे . तुमच्य घराची कलती

�भंत धाडकन ् कोसळल� �कं वा जुन्य �कल्ल्या भक्क बुरू धडाडला वा नवीन बांधलेल्य
कच्च् पायाचा प्रच पूल कोलमडला तर तो पाया खचल्यामुळ वा जीणर बांधकाम हदरल्यामुळ

होय. पण त्य �भंतीवर बुरजावर वा पुलावर रे गाळणारे बागुरडे जर समजले क�, आमच्य हातून

काह� पाप घडले म्हणू हे घर, बुरू वा पूल कोसळला, भूकंप झाला, त्यांच अंडीं कच्चीबच्च

चक्काचू झाल�, तर तुम्ह हसाल! त्याचप्रम तुम्ह माणसे जेव्ह भूकंपात पवर् कोसळले,

समुद उफाळले, नद्यांच डोहच्य डोह आचमनासारखे भूगभार्ती उसळत्य अग्नीन �पऊन

टाकले, तेव्ह हा सिृ ष्ट�ो तुम्ह चार सुधारक बागुरडयांनी ‘दे वमं�दरे अस्पृश्या उघडा’ म्हणू

सां�गतले असता इतर सनातनी बागुरडयांनी ते ऐकले नाह� यास्त झाला, असे समजता तेव्ह
मला हसू येत!े प्राथर केल� नाह� तर दे व रागावतो म्हटल्या दे वच दै त् ठरतो इतके मी तुम्हां

सां�गतले! आता आणखी असे सांगतो क�, सिृ ष्टव्यवहारापुर तर� जे कोणी दे वाची प्राथर न

करता सिृ ष्ट�नयमांच् अबा�धत क्रमा तोड दे तात आ�ण त्याती अनक
ु ू ल ते �नयम पाळून
प्र�तक �नयमांस तोड दे तात ते प्राथर न करणारे लोकच दे वास अ�धक आवडतात. तो र�शया

पहा! तम
ु ्ह दे वालाच दै त् बन�वणायार् ज्य भाबडया कल्पन करू खयार. दे वाचे �वडंबन करता
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तसे करण्याच र�शयाने सोडून तशा दे वाचे अिस्तत् नाकारले. मानव्याल एकंदर�त ज्य

प�रिस्थती जे उपयुक् ते चांगले, ते पुण्, जे अनुपयुक् ते त्य प�रिस्थती वाईट, पाप! हा

मानवांचा मानवधमर! और सब ् झूट! त्य मानावी पापपुण्याच, बागुरडयांया पापपुण्याच

मनुष्याच् हालचाल�ंशी नसतो तसा, सिृ ष्ट�नयमानुसा होणायार् सिृ ष्टच् प्रच भूकंपापासून
तो यःकिश्चत को�थं�बर�च्य पणर्कंपापय�तच् हालचाल�ंशी काह�एक संबंध नसतो; म्हणू

प्राथर, अनुष्ठान प्रभृ तदथर् भाबडे उपाय अ�ान वा थोतांड! असे म्हणणायारत्य र�शयावर

खरा दे व उलट प्रसाद आहे! र�शयात प्र वाढत आहे , त्यांन पुरू उरे ल इतक� धनधान्यसमृ�
�पकत आहे , रोगराई घटत आहे ! प्राथर करणायार् तम
ु ची घरे दारे - दे वळ� सद्
ु एक वषार् दोन
भक
ू ं पात गडप्रकरणायादे वाने �तकडे यावष� एकसद्
ु भक
ू ं प धाडला नाह�, इतकेच नव्ह तर तम
ु ्ह

भक
ू ं प थांब�वण्यासाठ अस्पृश्य �नवारावी क� ठे वावी, प्राथर कुराणानस
ु ार म�शद�त करावी क�
वेदमंत्रां दे वळात, या भाबडया चचार कर�त असता �तकडे ते र�शयात भक
ू ं प�वद्ये अध्ययू
त्याच सिृ ष्ट�नय समजावन
ू घेत भक
ू ं प कुठे , कसे, केव्ह होतात ह्याच �कत्ये अबा�धत �नयम

आ�वष्कारून बसले आहे त. नक्क ओळखलेले भक
ू ं पाचे पट् टाळून ते आता नगरे बसवू
शकतात!

शब्दशास् - पण ते र�शयन �न युरो�पयनह� �ख्रस आहे त; आ�ण �ख्रस लोकह� चचार्तू

प्राथर करतात असे आम्ह ऐकतो!

नारद - तुम्हा �हंद-ु मुसलमानांप्रमा ते र�शयना�दक युरो�पयन पूव� बायबलास ईश्वरकृ मानून

तसाच वेडगळपणा कर�त, तेव्ह भूकंपा�वषयी त्यांच् तुमच्यासारख्य दध
ु खुळया कल्पन

असत. त्यांच एक ऐ�तहा�सक दाखला (पूव�प्रमा पौरा�णक भाषेत नव्ह तर -) ऐ�तहा�सक भाषेत
सांगतो तो ऐका -

�लस्बनच भक
र
ू ं प आ�ण यरु ो�पयनांचा धमर्भोळ मख
ू ्पण
इसवी सन १७५५ त �लस्बनल भयंकर भूकंप होऊन �लस्ब नगर�ची नगर� गडप झाल�!

पंधरा हजार माणसे चुटक�सरशी चक्काचू झाल�ं! सारा युरोप हादरला! तेव्ह या भयंकर
अ�रष्टा टाळण्यासाठ त्य भाबडया �ख्रस लोकांपैक� जे प्रॉटेस् सुधारक होते ते म्हणाल,’या

रोमन कॅथो�लक सनातन्यांच् धा�मर् रू� दे वाला आवडत नाह�त म्हणू दे वाने हा दं ड �दला.
यास्त आता प्रॉटेस् सुधारकांच्य धमार्स सवा�नी आचरावे , म्हणज भूकंप येणार नाह�त.’ हे

ऐकताच रोमन कॅथो�लक सनातनी खवळून प्र�तपा लागले क�,’सनातन �ख्रस धमर्रूढ�ं
तोडण्याच पाप जे हे प्रॉटस् सुधारक कर�त आहे त त्याने दे व रागावून �लस्बनल उच्छे�दल!
ह्य प्रॉटेस्टंटा नामशेष करणे हाच एक भूकंपापासून जगतास बचावण्याच उपाय आहे .’

कॅथो�लक सनातनी बहुसंख् असल्यामुळ त्यांन नुसते बोलूनच न थांबता �लस्ब नगर पुन्ह

www.savarkarsmarak.com

उभारण्याच् आधी जे भूकंपातून उरलेसुरले प्रॉटेस् त्यांच् हाती लागले त्यांच त्य

कॅथो�लकांनी कत्त केल� आ�ण ते बळी �दल्यान दे व प्रसाद असे समजून त्यांच् कत्तल�च्

पायावर नगरग्रा पुन्ह उभारल� आ�ण हे पुण्यकृत दे वास �नवेदण्यासाठ ह्य कॅथो�लक
सनातन्यांन एक मोठ� सामुदा�यक प्राथर केल�! परं तु त्यानंत झालेल्य अनेक भूकंपांत हजारो
कॅथो�लक लोकह� सापडले, �तथे िजवंत गाडले गेले - जाताहे त !

शब्दशास् - मोठे दध
ु खुळे होते ह युरो�पयन �ख्रस लोक!
नारद - होय; फरक इतकाच क�, ते युरो�पयन �ख्रस पूव� दध
ु खुळे होते �न तुम्ह �हंद-ु

मुसलमान

अजूनह�

या

प्रकर

दध
ु खुळे

आहांत!

अस्पृश्यतेच

पापाने

-

क�,

अस्पृश्यता�नवारणाच पापाने भूकंप झाला हे तुम्ह �हंद ु तुमच्य अपुयार-, अधर्व �न अंधळया
‘आतल्य आवाजास’ �वचार�त बसला आहात आ�ण तो भूकंप म�शद�त सामुदा�यक �नमाज पढले
म्हणज टळे ल म्हणू मुसलमान अल्लाच् प्राथर कर�त आहे त ! तर� बरे क� त्य भूकंपात

�बहारमधल� शेकडो दे वळ� जशी चक्काचू झाल�ं तशीच क्वेटयाल प्रत् �नमाजांनी
�ननादणायार्शेकडो म�शद� मातीस �मळाल्य!’

अ�हंसानंद - मग हा दध
ु खुळेपणा त्य युरो�पयनांनी केव्ह सोडला? कोणी �शक�वले ते

त्यांन?

नारद - जेव्ह त्यान बायबलाची स्मृ� �मटून �व�ानाची स्मृ� उघडल� तेव्ह! -�व�ानाने

�शक�वले हे त्यांन.

शब्दशास् - हा �व�ान कोण?
नारद - हा �वष्णूच नवा अवतार! सिृ ष्-व्यवहारापुरत तर� तुम्ह आता ह्य �व�ानाचीच

स्मृ� अनुसरा! �तच्य बळे च युरोप दरू दशर्, दरू श्र, पथ्वीच
साम्रा, समुद्राच खोल
ृ
तळापासून तो आकाशाच्य �वरल स्तरापय� अव्याह ग�त प्रभृ अत्यदभु आश्चय युरोपकर
शकत आहे . हा �व�ानदे व लाचलच
ु पत, पज
ू ानैव ेद्, बळी-बोकड, �नमाजकुरबानी, मंत्रत,

स्तु�त�नंद, कशासह� अपे��त नाह�, कशानेह� प्रसा नाह�ं। रागावत नाह�; तो कोणाच्य

गळयातील ताईत होत नाह�, कोणास गंडा घाल�त नाह�! अबा�धत सिृ ष्ट�नयमांन्व त्याच सारा

कारभार चालतो. तम
ु ्ह माणसांनी त्याच् स्मृती भक
ू ं पका होतो �न त्याच् उत्पातापासू
माणसांचे र�ण कसे �न �कती प्रमाण करता येईल ते �शकावे. ह्य �व�ानाने आणलेल� ह�
स्मृ� तम
ु च्य बायबल-कुराण-परु ाणाप्रमा मनषु ्याच् कोत्य �ानाच्य �न अ�ानाच्य
आतल्य आवाजाचे पडसाद नसून ती खरोखरच ईश्वरकृ आहे , सनातन आहे ; कारण ती

�त्रकालाबा� सिृ ष्ट�नयमांस काय ती सांगते - तुमच्य मानवी कल्पनांन किल्पलेल दे वह�

त्य स्मृतीती �नयमांस उल्लंघ शकत नाह�त! कारण ती मनुष्याच् दे वाने कुजक्य ताडपत्रा
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वा खजुरांच ्य पानांवर �ल�हलेल� नसून �वश्वाच् दे वाने आकाशाच्य नीलपत्रां तार्यांच्य

जाज्वल अ�रांत मु�द्र आहे! त्यातल् त्या कशास म्हणावयाचे तर, मनुष्या तर�,

�तलाच सनातन धमर म्हणत येईल!

शब्दशास् - ह्य स्मृतीतू भक
ू ं प टाळण्याच आमच्यापुरत आत्ताच् आता आपण

कोणता उपाय सांग ू शकता?

नारद -(हसून) भूकंप�वद्येच जे �नयम आहे त त्य सिृ ष्ट�नयमांच शोध लावा, जे कळले आहे

त्याच् आधारे भूकंपाचे पट् भूगभार् कुठे कुठे आहे त ते �निश्च करू त्य त्य क�ेत वस�त

कर नका, नगरे वसवू नका, आ�ण भूकंपात आपण दगावलो तर आपल्य कुटुंबातील जी कोणी

मुले-माणसे वांचतील त्यांन काह� तर अन्नवस्त् आधार असावा म्हणू सापडण्याच् आधीच

शक् �ततक्य मोठया रकमेचा �वमा उतरू ठे वा. महाराष्ट्रापु बोलायचे तर मुंबईची नवभारत
�कं वा पुण्याच कॉमनवेल् ह्या �वमा उतरावयास येत असाल तर माझ्या बरोबर का चलाना!
मी �तकडेच चाललो आहे .

नारदाच्य तोडची ह�ं वाक्य ऐकताच शब्दशास् स�वस्म वर पाहात म्हणाल,’नारदा,

आपण या �वमा मंडळयांची अडती (एजन्स) घेतलेल� आहे क� काय आजकाल? एवढया गंभीर

सनातन �वषयाचा हा असला �भकार उपसंहार? अरे रे! या परम भगवद्भ भगवान ् नारदाची
शेवट� एक �वमा मंडळींचा अडत्य व्हाव ना? कोण अधःपात!’
पण ह�ं वाक्य संपण्याच् आधीच नारद अंतधार्नल होते!
-१९३५
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५. एक घडलेला चरु चरु �त संवाद

जसा धा�मर् भाबडेपणा असतो तसाच एक बौ�द् भाबडेपणा असतो. धमर्भोळ वगर जर
एखाद� गोष् धमर म्हणू कर लागला �न त्याल �वचारले क�, अहो, ह्य गोष्ट�च काय लाभ?

हे का करता असे? तर तो �बचारा सरळपणे सांगतो,’पोथीत असे आहे , हे दे वाला आवडते, हा

आमचा धमर आहे ’ - इतकेच काय ते! कोणचे तर� कारण सांग ून माझी तशी श्र म्हणू मी
करतो एवढ� च काय ते म्हणत. त्याच ते म्हणण आपल्याल पटले नाह� तर� समजते. पण

काह� लोकांना नुसते पोथीत आहे म्हणू आपण एखाद� गोष् करतो, ती तकार्ल �टकते क�
नाह�, उपयुक् आहे क� नाह�, हे आम्ह पा�हलेले नाह�, असे मान् करू स्वतःल धमर्भोळ

म्हणवू घेण्याच तर लाज वाटते, पण ती धमर्भोळ गोष्, आचार वा समजूत तर सवयीमुळे
सोडवत नाह�. पोथीत सां�गतले म्हणू काय ते खरे असे म्हणू न थांबता, तो आचार वा ती

समजूत आजच्य बु�द्धवादाच कसोट�सह� पूण्पण
र
उतरते आ�ण �व�ानाच्य प्रत्य�
प्रयोग ती तशी कसास उतरते म्हणून आम्ह त्य समजुतीस उचलून धरू तसे आचरतो;

आम्ह भोळे नसून बु�द्ध�नष आहोत, असे �सद करण्याच त्यांच यत् चालतो. त्यांन

धमर्भोळेपण तर सोडवत नाह� आ�ण बु�द्धवा पण म्हणू घ्यावेस वाटते. त्यामुळ �नभ�ळ
धमर्भोळेपणाहूनह त्यांच हा बौ�द् भाबडेपणा के�वलवाणा वाटू लागतो. ज्य आचाराचे ते
समथर् कर जातात तो अ�धकच �हणकस ठर लागतो. आजच्य सुधारकातह� अशा अधर्व

वतृ ्तीच �कती तर� लोक आढळून येतात! त्यातह काह� जण केवळ दट
ु प्पीपणामुळे �कं वा
�मथ्याचार�पणामुळे असे �वतंडवाद करतात असे नाह�. त्यांच्यात काह�ंची एक �नरपे�

�न �नःस्वाथ अशी पूव्ज
र ा�भमानाच सद्भावना त्यां आपल्य धमर्भोळय �न आज टाकाऊ

ठरणायार्आचारास असे येनकेन पकारे ण सम�थर्ण्य प्रवृ करते. त्या असे भय वाटते
क�, जर आपले पोथीगत आचार आजच्य �व�ानाच्य वा तकार्च् कसोट�स उतरत नाह�त

असे �सद होऊ �दले, तर आपले ऋ�ष �त्रकालद, आमची शास्त �त्रकालाबा�, �न आमचा

धमर सनातन नाह� असे मानावे लागेल. पव
र मख
ू ्
ू र होते असे ठरे ल! या चक
ु �च्य समजत
ु ीमळ
ु े
ते ज� ज� त्य धमर्भोळेपणाच समथर् ब�ु द्धवादा �न �व�ानाने कर जातात, तो तो तो आचार

वा रू� अ�धकच धमर्भोळ ठर लागते, �न पव
र
पदर� नसता मख
र
अ�धका�धकच
ू ्जांच्
ू ्पण

पडू लागतो.

मागच्य प�रिस्थती एखाद� रू� उपयक
ु ् असल� �कं वा त्य काळच्य भौ�तक �ानाच्य
मानाने एखादा �सद्धा बरोबर वाटला; पण जर ती रू� आज समाजास हा�नकारक ठरत

असेल वा तो �सद्धा वाढत्य भौ�तक �न प्रयोग� �ानाने खोटा पडत असेल तर ती रू�

बदलण्या वा तो �सद्धा अ�सद मानण्या पूव्जांच
र
काह�ह� अपमान होत नसून उलट
त्या आमचा �न त्यांच गौरवच आहे . कारण त्यांन मानवी �ानाची सीमा. त्य काळी �ततक�
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वाढ�वल�, त्य भांडवलाचा योग् उपयोग करू त्यांच्य भांडवलाच्य बळावर आम्ह

आपल� मानवी �ानाची संपित् अ�धका�धक वाढवीत चाललो आहो, असेच त्यायोग �सद
होते. व�डलांचे राज् वंशजांनी वाढ�वले, ‘बापसे बेटे सवाई’ �नघावे हे च पूव्जांन
र
�न वंशजांना
भूषण. पण काह� लोकांना व�डलांहून आम्ह अ�धक मूखर होत आहोत, बापाची �मळकत आम्ह

बुडवीत आहोत, असे �सद करण्यात स्वतःच धन्यत, व�डलांचा गौरव, �न त्यांच् पोट�
आपण जन् घेतल्याच साथर् वाटते!

स्वतः धमर्भोळ म्हणवू घेण्या कमीपणा मानणायार् आ�ण बु�द्धवाद �टकेल तेच

स्वीका असे म्हणणायार प्रामा� सध
ु ारकांतह� हा ब�ु द्धभोळेप कसा त्यांन नकळत दबन
ू
बसलेला असतो ते स्पष व्हाव यासाठ� आ�ण ‘आपल� प्रत् रू� आ�ण आचार आजच्य

प�रिस्थती आपल्य �हंद ु राष्ट्रा उद्धार उपयक
ु ् आहे क� नाह�, तो ब�ु द्धवाद �टकतो
क� नाह�, ते कोणत्य कसोट�वर कसे पारखावे, याची पद् ध्यान यावी म्हणूनह’ ‘पंचगव्’

या �वषयावर आमचा एका सध
ु ारक �मत्रा झालेला संवाद खाल� दे त आहो. संवाद शक् तो
स्मरणपूवर घडला तसाच �दलेला आहे .

आमचे हे �मत �हंदस
ु ंघटनाचे पण
ू र अ�भमानी; अस्पृश्यत नव्ह, तर जा�तभेदह� न मानणारे

आ�ण पकट सहभोजक आहे त. प्रामा�, �च�कत्साप्, बहुश्र �न आयर्वैद्यका अभ्यास
असलेल्य ह्य आमच्य वैद्यशास्त �मत्रां गेल्य गणेशोत्सव आमची भेट घेऊन

पंचगव्याच आचार टाकाऊ �न भाबडा होय ह्य आमच्य मता�वषयी त्यांच �नषेध
व्यक्त�वण्यास �न तो आचार आजच्य �व�ानाच्य कसोट�सह� कसा पूण्पण
र
उतरतो ते

बु�द्धवादान आम्हां पटवून दे ण्यासाट आमच्याश बुद्ध चचार केल�. �तचा वेचक भाग
असा-

वैद्यमहाश -आमच्य �त्रकालद पूव्जांन
र
आपल्य ज्य अनेक आचारांना धमर म्हणू
पाळावयास सां�गतले आहे , ते त्य आचारांनी लोकांचे भौ�तक कल्याणह व्हाव अशाच हे तूने
सां�गतले आहे . पंचगव् �पणे हाह� आचार असाच ऐ�हक दृष्ट्यादे �हतकर आहे . अशा
आचारा�वषयीची धमर्भावन नाह�शी करणे हे उपयुक्ततावादाच् दृष्ट�ने घातक ठरते.

वैद्यबुवां यावर आम्ह �वचारले,’प्र हे सांगा क�, तुम्ह आम्हांश पोथीवाद घालणार
आहात क� बु�द्धव? म्हणज अमुक वचन शास्त् आहे म्हणू ते सत् असे म्हणणा क�,

मानवी तकार्ल �न उपयुक्ततेल ते धरू आहे म्हणू ग्रा असे म्हणणा? ते ठरले म्हणज
तसे आम्हां बोलता येईल.’

वैद्यमहाश -मी बु�द्धवादान हे �सद करणार क�, शास्त्रव �नदान या पंचगव्यप्रक

तर� अगद� ग्रा आहे त. धमर म्हणू तो आचार जो आमच्य �त्रकालद पूव्जांन
र
सां�गतला
तोच तकार्ल �न उपयुक्ततावादालाह धरू आहे .
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आम्ह - ठ�क, जे मनुष्य�हता ऐ�हकदृष्ट उपयुक् आहे ते कसे उपयुक् आहे हे न सांगता
नुसते ते कृत् पुण्, उलट कृत् पाप, त्य कृत्यान दे व पावतो, उलटप�ी रागावतो, इतकेच

काय ते सांगण्याच, धमार्च् पारलौ�कक अवडंबरात तो आचार गुरफटून टाकण्याच पद्
पूव� �कतीह� आवश्य असल� तर� ती आता त्याज �न अ�हतकारकच ठर�वणे भाग आहे .
कारण अमुक एक गोष् उपयुक् म्हणू न सांगता तो �त्रकालाबा� सनातन धमर आहे

एवढे च सांगत रा�हल्यान, तो आचार वा ती वस्त स्वरूपत स्वयमेव धम्य आहे असा
लोकांचा बु�द्ध होतो आ�ण त्यामुळ ज्य प�रिस्थती त्य वस्तूपासू वा आचारापासुन

मनषु ्याच अ�हत होते, त्याह प�रिस्थती ती वस्त वा आचार धम्य मानला जाऊन लोक
अनस
ु र लागतात. गायीचेच पहा. ती उपयक
ु ् पशु म्हणू पालनीय ठरल�; त्यायोग हळूहळू

�तला दे वता, परलोक� स्वगर् दे णार� दे वी, असे समजू लागताच ती गाय वस्तुतः पज
ू ्,
प�वत, मनषु ्याहूनह श्रे वाटू लागल�. त्यामुळ ज्य प�रिस्थती गाय ह� राष्ट् ऐ�हक
दृष्ट अनप
ु यक
ु ् ठरते वा गोवध हे च मनषु ्य�हतसाध कृत् ठरते त्याह प�रिस्थती गाय
ह� वस्तुतः पज
ू ् दे वता, माता अशी धमर्भावन दृ झाल्यान �तला मारण्याच ‘पातक’

करण्यापे� राष्ट्रा लढाया हरू राष् दे खील लोक मर दे तात! शत्रूच गायी, केवळ

उपयुक्ततेच् दृष्ट� आपल्य शत्र, हे तत्का पटते; शत्रूच दाणावैरणीप्रमा त्यांच्

गायींचाह� नाश करणे अवश्यमे सत्कृत ठरते. पण गाय ह� वस्तुतः पूज् दे वता मानल�

जाऊ लागल� म्हणू, वस्तुतः अवध् ठरल� म्हणू, शत्रूच गायीदे खील मारावयास �हंद ु

सै�नक सहसा �सद होत नाह�त. �कत्ये परदे शी वेढ्यां शत्रूच गायींचे मांस खाण्या

नाकारू �हंद� �शपाई उपाशी मरत, पण ते गोमांस खाईनात. कारण गोमांस हे धमर्त �न�षद

ह� त्यांच भावना केल� गेल� होती. पण जर केवळ गाय ह� उपयुक् म्हणून र�णीय असे
स्पष �ान त्यांन �दलेले असते तर ते �हंद ु लोक युरो�पयनांप्रमाण परशत्रूच गायी चापून
कापून काढून त्याव जगते. अन्नह परब्रह. पण शत्रू दाणावैरण आपण जशी अवश् तर

जाळून पोळून टाकतो, तशीच शत्रूंच गायींचीह� वाट लागती. परं तु गाय ह� वस्तुतः धम्य
ठरल�, प�वत ठरल�; त्यामुळ �तचे दध
ू च नव्ह, तर गोमय, गोमूत्र प�वत ठरले! कारण �तच्य

शर�रातील दध
ु ाच्य स्थान जसे दे व स्था�पल गेले तसेच गोमय-गोमूत्रात त्यांच स्थापन

पोथीत सां�गतल�, व्यवहारा शपथेवर प्रत्ये �शक�वल�! अगद� गोसूक्ता शास्त्र

श्लो सांगतो, ‘मूत् गंगा!’ गाईच्य मूत्र गंगा �नवसते! मग काय आश्चय क� लाखो लोक
गोमूत्रप्राश पाप जाते, मनुष् प�वत होतो म्हणू ते �पऊ लागल!’

वैद्यमहाश - नाह�! गोमूत जे आम्ह �पतो ते पाप जाते म्हणू पीत नाह� पंचगव् �पण्याच
आचार वैद्यशास्त् अगद� धरू आहे . ह� आमची रू� मुळीच भाबडेपणाची नाह�. मी
वैद्यकशास्त्र आधारे पंचगव् �पणे कसे अवश् ते �सद करु दे तो.
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आम्ह - वैद्यक�च आधार थोडे मागाहून बघ.ू प्र आज गोमय-गोमूत हे पाप�ालनाथर्
लोक पंचगव्या घालून, फार काय, गोमूत तर नुसते दे खील �पतात; त्या आपण एखाद्य
रोगावरचे हे औषध घेत आहोत, ह्याच भान दे खील त्यांन नसते ह� गोष् खर� क� खोट�? जे

हजारो ब्राह श्रावणीच �दवशी गोमूत-गोमय �पतात, त्यांती बहुतेक लोक तो एक
पाप�ालक धम्य संस्का म्हणून करतात - हे नाकारणे �नव्व खोटे बोलणे होईल.

�वटाळलेल्य कपडयांवर जेव्ह म्हातार माणसे गोमूत्रा उगीच चार �शंतोडे टाकतात,

सहभोजनाचे प्रायिश म्हणू गोमूत पळीभर प्य �न मोकळे व्ह, म्हणू तो ‘शद
ु ’

करण्यासाठ जेव्ह सारे गाव त्य �व�हर�त वा तलावात गायीचे शेण मत
ू ओतन
ू त्या अ�धक
घाणेरड� कर�त असताना समजतात क�, ते पाणी पन
ु ्ह ‘शद
ु ’ करू घेतले - अशा प्रत्

हजारो प्रसं गोमत
‘पाप’ जाते, प�वत्र येते, ह्या
ू जे आम्ह वापरतो, ते गोमय गोमत्रा
ू
भावनेने होय - रोग जावा ह्य भावनेने नव्ह, हे कसे नाकारता येईल? प्रत् प्रायिश्चत्

पंचगव् असते, प्रत् रसायनात नव्ह; या एकाच गोष्ट�वर हे �सद होते. ‘मत्
ू गंगा’ असे

गोमाहात्म्य शास्त्र आहे , ‘मत्
ू औषधयः’ असे नाह�. फार काय, पंचगव् �पताना जो

श्लो मंत म्हणू आपण म्हणत तोच हे �न�वर्वा �सद करतो. तो मंत हाच ना क�
‘यत्तवगिस्थग पापं दे हे �तष्ठ� मामके! प्राशना पंचगव्यस दहत्यिग्न�रवेन्ध!’

आता बोला! यात पंचगव्यान हाडीमासी �खळलेले ‘पाप’ जळले जाते असे सां�गतले आहे, रोग

बरे होतात असे नव्ह ,हा धा�मर् श्लो आहे का वैद्यकशास्त?

वैद्यमहाश - धमर्शास्त जर� तो श्लो असला तर� वैद्यशास्त अगद� धरू आहे .
आमच्य धमर्शास्त्र प्रत् श्लोका गूढ अथर भरलेला असतो.

आम्ह - ती नुसती धमक� नको! कोणता गूढ अथर तो ह्य श्लोकापुरत काढून वैद्यशास्त
कसा ते सांगा.’

वैद्यमहाश - ह्य श्लोका ‘पाप’ असा जो शब् आहे त्याच अथर ‘रोग’ असा घ्याव.

म्हणज ‘हाडीमासी �खळलेले रोग बरे होतील’ असा अथर होईल; हा श्लो वैद्यशास्त्र
कसोट�स उतरे ल.

आम्ह-आता गंमत पहा. हा श्लो धमर्शास्त होता, तोवर फार तर उपे�णीय ठरता.

पंचगव्यान पाप जाते ह� श्र होती, श्रद् कशाला तकार्च करवत लाव। असे एक वेळ
म्हणत येते; पण जुन्य भोळयाभाबडया श्लोकांन तकर्शु ठर�वण्याच् हौसेने तुम्ह

त्याच्य नसता गूढ अथर दडपून जेव्ह तकार्च् कसोट�ला लावता तेव्ह धावण्याच् स्पध�

हावभर� होऊन भाग घेऊ लागणायार् पंगूसारखे ते �नव्व हास्यास् होतात! ‘पाप’ याचा
अथर ‘रोग’ असा घेणे हे च �वपर�त नाह� काय? रामकृष् परमहंस रोगाने मेले ह� खर� गोष्
सांगताना रामकृष् परमहंस पापाने मेले म्हणू जर कोणी म्हणाल तर त्या तुम्ह

द�डशहाणाच म्हणणा नाह� का? आमच्य औषधांनी रोगी तत्का रोगमुक् होतात, अशी
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पाट� न लावता जर एखाद्य वैद्यान अशी पाट� लावल� क�, ‘आमच्य औषधाने पापी

पापमुक् होतात!’ तर तुम्ह त्याच हुय� उड�वणार नाह� का? डॉक्टरच् घर� जाऊन जर
आपण म्हणाला, ‘आमच्य घर� एक पापी आहे ; त्या आपण पापमक
ु ् कराल काय?’ तर
डॉक्ट तुम्हां सांगणारच क�, ‘गह
ृ स्थ, तू पत्त चुकलास, शंकराचायर इथे रहात नाह�त!-’

इतका गैरसमज वाढ�वणारा शब् वैद्यकशास्त्रासा काटे कोर �व�ानात वापरणारा ह्य

श्लोकाच कतार �कती गबाळया मनुष् असला पा�हजे बरे ! वैद्यका पांडुरोग, �यरोग,
वैद्यान रोग�च�कत्स करावी, असे शब्दप्र आम्ह शताव�ध पा�हले आहे त. पण पांडुपाप,

�यपाप, वैद्यान पाप�च�कत्स करावी, असे प्रय काह� पा�हलेले नाह�त!’

वैद्यमहाश - पण? ‘पाप ह्य शब्दाच ‘रोग’ असाह� अथर असलेला मी तम
ु ्हांल दाखवन
ू
�दला तर!’

आम्ह -तर� काय? रोग हा स�ु निश्च शब् वैद्यक�व�ानाच् प�रभाषेतलाच योजण्याच
सोडून अनेक घोटाळे उत्पन करणारा ‘पाप’ हा शब् त्य अथ� योजणायार् ह्य ग्रंथकारा

चक
ू च ठरे ल, नाह� काय? रोग शब् काय या वतृ ्ता बसला नसता? ते वैद्यक�व�ानातल
मोजके वचन �लहावयाचे होते - ‘प्रत्य�रश्लेषयप’चे एखादे काव् नव्ह!

वैद्यमहाश - (हसून) त्यांन काय माह�त क�, तुमच्यासारख अश् लोक पुढे त्यांच् शब्दाच
असे �धंडवडे काढतील म्हणू!

आम्ह - (हसून) आता पुन्ह श्रद् नांव का मध्य आणता? श्रद्ध दृष्ट� तो श्लो
�नरुपद्, फार तर भोळसर म्हणू आम्ह कधीच बाजूस सारला होता. तुम्ह� त्याल अगद�
काटे कोर पा�रभा�षक वैद्यकशास्त कसोट�स लावू �नघालेत! दस
ु र असे क�, त्य

पंचगव्यमाहात्म्या कत्यार आमच्यासारख ‘पाप’ शब्दाच ‘रोग’ हा अथर न
समजण्याइतक अ�ानी लोक पुढे �नघणार आहे त हे काय माह�त असणार म्हणू जे

म्हणाला ते तर त्याहूनह आश्चय होय! अहो, मघापासून तुम्ह ह्य शास्त्र अशा ज्य

आमच्य पूव्जांन
र
‘�त्रकालद’ म्हणू ठासून दहादा म्हणाला, त्यांन पुढे सन १९३५ त

अश् लोक �नघू शकतील हे कळले नाह�, असे होईल तर� कसे? का त्यांच् त्य �त्रकालद
�ानपंचांगात हे १९३५ सनाचे पान तेवढे फाटलेले होते?

वैद्यमहाश - बरे . आम्ह तुमचा हा आ�ेप मान् करतो क� पंचगव् हे वैद्यक� औषध
म्हणू ग्रा असे न सांगता आमच्य धमर्शास्त ते पाप�ालक म्हणू सां�गतले आ�ण

त्यामुळ आज ल�ाव�ध लोक श्रावण्यां, प्रायिश्चत्ता �न व्यवहारांतू जे �पतात ते

मूळचा वैद्यक� हे तु साफ �वसरू जाऊन �नव्व धा�मर् भावनेनेच काय ते �पतात. पण

आम्ह म्हणत क�, त्यामुळ त्यांच वैद्यक� उपयोग अ�धकच व्हाव, औषध घ्य म्हणू

सां�गतले म्हणज लोक इतके �नयमाने ते �पणार नाह�त, पण धमर म्हणू सां�गतल्यान पाप
जाण्याच् आ�मषामुळे ते पंचगव् लाखो लोक अ�धकच सा�ेपाने �पतील, असाच
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शास्त्रकारा त्य पंचगव्याच् धम�करणात सद्धे नव्हत का? आ�ण त्याच प�रणामह�
एकंदर�त चांगलाच झाला नाह� काय?

आम्ह - चांगला प�रणाम तर झाला नाह�च, पण उलट एकंदर�त पाहता अगद� वाईट प�रणाम

झाला. त्य भाबडया काळी जो काह� उपयोग अशा धम�करणाचा असेल नसेल तो आता तर

अगद�च दघ
र , कसे ते पहा. अमुक औषध अमक्य रोगावर रामबाण आहे इतक�च यथाथर
ु ्
प्रशं वैद्य ग्रंथ शेकडो औषधांची केल� असता�ह आ�ण त्य औषधाने पाप जाते, पुण्

लागते प्रभृ भाकड व�शले लावले नसताह� ती औषध� हजारो रोगी वैद्यांन पैसे दे ऊन दे ऊन
घेतातच ना? धडधडीत बाटलेला महार डॉक्ट असलेल्य औषधालयात त्याच् हाताने

बाटल्य �पतात, त्याल बटा
ु सद्
ु घरात आणतात! रोग रोखठोक बरा करणारे औषध घेणे
‘पाप’ आहे म्हणू �न�षद केले तर� रोगी घेतातच! तेव्ह गोमत
ू - गोमयाने अमक
ु रोग बरे

होतात असे नस
ु ते सां�गतले असते �न तसा रोखठोक अनभ
ु व येता तर वैद्यकाती ओवा,

शोपा, धमार्च व�शला नसतानासद्
ु जशा घरोघर वापरल्य जातात, तसे ते पंचगव्यह त्य

त्य रोगावर वापरले जातेच! पण त्य गोमत्रा
पाप जाते, गाय म्हणू �तची शेपट� �शवल�
ू
तर� �वटाळ जातो, �तचे गोमत
ू म्हणज गंगा, अशी वाह्यात स्तु� केल्यान त्य गोमत
ू गोमयाचा जो खरा औषधी गुण तो उलट लुप् होऊन कुचकामाचा झाला. रोग

घाल�वण्याऐवज बु�द्धभ्रं �न भाबडटपणाच एक नवा रोग फैलावण्या मात हे गोमूत गोमय कारण होऊ लागले.

वैद्यमहाश - ह� मात तुम्ह अ�तशयोिक् करता!

आम्ह - मुळीच नाह�! उलट त्य पंचगव्याच् मंत्र ‘हाडीमासी �खळलेले पाप’ - तुम्ह

म्हणत त्य अथ� रोग - पंचगव् �पताच अग्नी सपर् जळावे तसे जळून भस् होतात -

‘दहत्यिग्न�रवेधन’ ह� मात अ�तशयोिक् आहे खर�च! येता जाता भाबडे गोर�क बोलून
जातात, गोमूत - गोमय खाल्ल्या, पंचगव्यान सवर रोगांचा मुळातच उच्छे होतो! अहो, जर

पंचगव्यान सवर्रो प्र�तब होतो �कं वा सपर् अिग् जाळतो तसा यच्चावत रोग �ततका

पंचगव् �पताच दे हाग्नी राख होऊन जातो, तर मग वाग्भ-चरकांना वैद्य ग्रंथा पुढे एक
पानदे खील �ल�हण्याच आवश्यकत नव्हत! सार�ं औषध� , शल्य, रसायने, मात्, डॉक्ट,

वैद्, ��करण�, जंत ुघ् टोचणी - �नरथर् ठरती. सार�ं रुग्णाल बंद करू गोमूत्राल तेवढ�
उघडीं ठे वल�ं क� आरोग्यखात्या काम आटोपते! िजकडे �तकडे पी हळद �न हो गोर�, पी

पंचगव् �न हो बर�!! - हा धडाका सुर झाला असता! असल� मूख्पणाच
र
अ�तशयोिक्
तुम्हां खपते तर� कशी? �न अशा भाबडट मंत्र तुम्ह वैद्या�न अद्ययावत औषधीय पाठ

म्हणू आजच्य वैद्यका �लहू धजणार तर� कोणच्य तोडाने! जर गोमूत अशी सवाई
संजीवनी असती, तर त्याच् हौदात शतकोशतके डुबत राहणारे आम्ह आज प्ले महामार�चे राखीव रान कसे झालो आ�ण सात �पढयांत त्य पशच
ू ्य शेणामुताचा थ�बह� तोडात
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न घालणारे ते युरो�पयन असे लालबुंद, गलेलठ, �नकोप �न �नरोगी कसे? अगद� आमच्या

वायुमानात आमच्य शेजार� राहणारे मुसलमान गोमूत पीत नाह�त म्हणू पटापट मरत
नाह�त कसे? गोमूत्राच वैद्यक� उपयोगाची ह� अवार्च �न भरमसाट स्तु�त त्याच
�वटं बना करते - आ�ण त्या कारण त्य पदाथार्च धम�करण नव्ह काय? पशच
ूं े मूत प्याल्या

म्हण मनुष् ‘प�वत’ होतो! अशा भाकड गोष्ट�ंव �वश्वसणायार बु�द्धभ्रं रोगमात ह्य
पंचगव्यान फैलावला खरा!

वैद्यमहाश - आपण ह्य भाबडया धा�मर् अ�तशयोक्ती�वर हत्या उपसलेत हे अगद�

ठ�क केलेत. पण शास्त्र पद्धती �ल�हलेल्य आपल्य वैद्य ग्रंथ अशी अ�तशयोिक्

नाह� ह! गोमत्रा
औषध कोणकोणच्य रोगावर लागू पडते ते जसे त्या �दले आहे, तसेच
ू

गोमत
ू कोणच्य प्रकृ�तपरत अपायकारक होते तेह� �दले आहे. उदाहरणाथर, गोमत
ू हे

�पत्तप्रकृती माणसाने प्याल असता अपाय करते असे स्पष सा�गतले आहे . �पत्तप्

सायार्रोग्यांन ते वावड� आहे .

आम्ह - कशी लाखाची गोष् बोललात! �पत्त�वकारांन गोमत
ू औषध नाह�, अपायकारक; या

एकाच उदाहरणावरू ते सवर्रोगप�रहार वा प्र�तबं असे म्हणण मख
र
ठरत नाह�
ू ्पणाच
का? पण गोमूत्रा धम�करण केल्यामुळ आज बायाबापडया ते वाटे ल त्या पाजतात, �पतात.
प्रायिश्चत भट ते पंचगव् सरसहा सवा�ना दे तात; श्रावण जमणारे धष्टपुष्टा सारे

लोक काह� रुग्णालयापु दाट� करणारे रोगी नसतात!! गोमूत्रा जे रोग बरे होतात त्यांनी

पीडलेल्यांन तेवढे पंचगव् द्याव. �पत्तप्रकृत ब्राह �नवडून त्यांन ते दे ऊ नये अशी

काह� एक पद् त्य संस्कारा नाह�. अथार्त हे संस्का �न पंचगव्याच ह� रू� �नव्व
धा�मर् म्हणजे �नव्व भाबडट आहे , वैद्यकशास्त् �तचे समथर् होऊच शकत नाह�.

उलट सवा�स सरसहा गोमूत - गोमय दे णे वैद्यकाच् दृष्ट� अपायकारकच होते. तसे म्हटल

तर गायीचेच का, गाढ�वणीचे मूत्र औषधीयच आहे !

वैद्यमहाश - होय, आठ पकारची मूत् औषधीकमार् सां�गतल�ं आहे त. शेळीचे, उं �टणीचे,

गाढ�वणीचे, घोडीचे - ‘

आम्ह - फार काय ‘नािस् मूलमनौषधम ् ह्य सूत्राप्र ‘नािस् मूत्रमनौषध’ असे म्हटल

तर� चालेल! नम
ृ ूत्र औषधीय आहे ! पण गोमूत्राच एवढ� प्र कां? गाय ह� दे वता म्हणू!
पुन्ह असे पहा, वैद्यका वाटे ल त्य गाईचे शेण मूत काह� औषधीय मानलेले नाह�.

वैद्यमहाश - मुळीच नाह�. उलट अन्न, पक्वान् खाणायार्गाईच्य शेणा-मुतास �न�षद
मानले आहे . कालवड, रानात �हरवेगार गवत खाणार�, अशा गाईचे गोमूत औषधीय.

आम्ह - असे �नयम आहे त पण तेह� एकरू नाह�त! आ�ण व्यवहारा तर त्यांच

मागमूससुद् उरलेला नाह�! ठाणबंद, जख्ख, ओखटवाणीखाऊ, ज्यांच् शेणास दग
� ,
ु ध

रोगीट, �यी, गाय म्हटल क� दे वता! गोमूत म्हटल क� गंगाजल! अशा ह्य ओंगळ रूढ�च
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समथर् वैद्यकाच् आधारे कधीतर� करता येईल का? धम�करणाने आमचे वैद्यकदेखी
गोमूत्राच प्रकर थोड� आंधळे च झाले आहे . म्हणू त्या जे रोग गोमूत्रा बरे होतात

म्हणू �ल�हले आहे , त्यांच अद्ययावत �च�कत्स �न रसायन यांच्य कसोट�ने प्रयोगशाळ
पुन्ह एकदा पर��ा व्हाव. औषध म्हटल म्हणज त्याच पाठप्रम - पात - प�रिस्थ�तपरत्

�नयमबद कोष्ट हवे. नुसते आपले ‘दहत्यिग्न�रवेन्ध’ काय कामाचे! तशा अद्ययावत
प्रयोगशाळेत वैद्यक� आ�ण रासाय�नक कसोट�त गोमूत - गोमयांचे जे औषधीय �कं वा
कृ�षकम�य उपयोग ठरतील त्य मानाने ते सेव् समजण्या यत ् �कं �चतह� हरकत नाह�. हा

प्र एक गोमत्रा
, गायीचा वा पंचगव्याचा नाह�. प्रत् पदाथर मनषु ्याल ज्य प्रमाण
ू
उपयक
ु ् त्या प्रमाण सेव्. त्याच धम�करण केले क�, तो वस्तुतः दे वता होऊन पडतो.
आ�ण ह्य भाबडया वतृ ्तीन राष्ट्र ब�ु द् मारल� जाते. ह्य भाबडया प्रवृत्

उच्छेदण्यासा गाय, वड, तळ
ु स गोमत
ू ह�ं काह� उपल�णे म्हणू �नवडून त्यांच् चच�त
इतका वेळ आम्ह दवडतो.’

-
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१९३५

६.

आता मात �दवाळीत दषु ्काळाच भी�तच नको!

�दवाळीचा सण �कती गोड! �कती प्रे! त्याच ज्याल त्याल आनंद!
�दवाळी आल� रे आल� क� लहान लेकरांना, मुलाम
ं ुल�ंन ा, कुमार�-कुमारांना नव्यानव्

छानछान वेषांची, जर�च्य टोप्यांच, रे शमी पोलक्यांच, गुलाबी पातळांची, ऐटदार नव्य घाटाच्य
कोट-जा�कट-सदर्यांची, सुरेख धोतरजोड्यांच आ�ण फुलबाज्य, हवया, सापतारा, तोटे लवंगी

फटाके, अत्या� नाना पकारच्य गमतीदार दारूकामांच स्वप् पडू लागतात! व�डलांपाशी ‘मला

हे हव� अं, ते हव� अं’ ‘घ्या न बाबा’ असा सादर अजार्ग, आ�ण तो अमान् होणार अशी भी�त

पडल� तर आईपाशी ‘घेतलंच पा�हजे अं आई - हवंच ते मला! ’ असा गोड हट्टा मला
ं ल
ु म
ु �ंच ा
घरोघर चालू होतो. इतक्या नाना मोहक खेळण्यांच, वेषांचे फटाक्यांच, अत्तर, उदबत्त्, सग
ं ी
ु ध

तेलांचे सामान एकेक घरात येउ लागत� . आईच्य हाती त्याती ज� पडेल त्याच ‘पाहू ग पाहू ग! ’
म्हणू मला
ं ी ओढाताण चालू होते. त्यां लहान रांगती मल
ु च
ु ेह� हातास येईल ते उचलू लागतात.

त्यांन आई इकडे आवरते आहे ; �तकडे मोठया मला
ं ी तेलाची वा
ु चं ्य ओढाताणीत एखाद� सग
ु ध
अत्तराच कुपी खाल� पडून फुटल्यामुळ तीं ओशाळीं होत आहे त. त�च तो सुगध
ं िजकडे �तकडे

दरवळून ते वातावरण इतक� आनंदमय होत� क� आईला रागावू म्हटल तर� रागावता येत नाह�!

घरोघर सारवासारव, साफसफाई, रं गरं गोट� चालल� आहे . �तकडे बंगल्यां बैठका,

टे बलखुच्या, �चत्, तस�बर�, पुष्-पात् यांची थाटदार मांडणी होत आहे . इकडे सैपाकघरात पुयार्, ◌

करं ज्य, कडबोळ्यांच खमंग तळण सळसळत आहे . मुले आशाळभूतपणे डोकावून डोकावून पळत

आहे त. एखादा दस
ु रा अचपळ मुलगा लग्ग लागला तर त्याती काह�तर� पळवून त�डांत घालून

रागावणायार्आईला, आजीला, व�हनीलाच उलटा हसत आहे !

सासर� - सासर� नववधू आपल्य भावाकडच्य भाउ�बजेसाठ� येणायार्आमंत्रणा सोत्कं

वाट पहात आहे त. माहे र� - माहे र� माउल�चे डोळे आपल्य, आमंत्रणाप्र मुलगी �दवाळीला घर�
येते क� नाह�, अशा धुगधुगीने वाटे कडे लागलेले आहे त!

�दवाळीत सारे �हंद-ु राष् आनंदाची लूट कर�त असत� ! गह
ृ �गह
ृ � �मष्टान, नगरोनगर�

द�पोत्स, िजकडे �तकडे लखलखाट, स्वस्थ, संगीत, �प्रयजनांच भेट�, भावांस ब�हणी
ओवाळीत आहे त , �मत्रां �मत, आप्तांन आप् प्री�तभोज दे त आहे त, प्रेमोपह वाट�त आहे त,

सार� जनता चंद्रज्योती, फटाकेफुलबाजांच्य गमतीत रं गन
ू गेल� आहे . �दवाळीचा सण ह�च

एक आनंदाची फुलबाजी आहे !

राष्ट्र राष्ट जी एकजीव होउन शतकोशतके नांदतात, तीं काह� त्यांच् पुस्तक वा ता�कर्

व्याख्ये नव्ह ! �हंद-ु राष् हे एकजीव आहे क� नाह� ते �हंदतु ्वाच शािब्द व्याख् पाहून �कतीसे

ध्यान्य येणार? गंगा नद�च्य व्याख्येव �तची िजतक� कल्पन येईल �कं वा आलेख्याती
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(नकाशातील) �तची केसासारखी आखलेल� रे षा पाहून �तच्य प्रवाहा गंभीरता, शीतलता �नदान

मौयर्कालापासू तर�, म्हणजे गेल�ं दोन हजार वष�, ह� �दवाळी ह्य आपल्य �हंदस
ु माजांत
प्र�तव अशीच लखलखाटत आलेल� आहे . त्यांच त्यांच ऋतु आला क� कमलवन� जशीं आपोआप
फुलून उठतात तसा तो �दवाळीचा �दवस आला क� आपोआप �हंद�ू हंदं च
ू ी मुखकमले आपोआप फुलू
लागतात. त्याल राष्ट्रसभ �कं वा �हंदम
ु हासभेचे ठराव नकोत, प्रच नको, �हंद�ू हंदं च
ू ्य रक्तात

ती �दवाळीची जाणीव जागून उठते, कािश्मराती अत्युच पवर्तश्रेणीव एकटदक
ु ट �हंद ु

दे वालयापासून, नेपाळतराईतील घनदाट जंगलांतील रानट� छपर�पासून, �भल्-ग�ड कोळयांच्य

पणर्कुटयांपासू त� मोठमोठया राजामहाराजांच्य प्रासादापय, �दवाळीचे �दवे जणू काय
आपणच पेटावे तसे लखलखाटू लागतात! अशी �हंद ु झोपडी नाह�, दरू वरच्य घनदाट

रानावनातील, �न�बड अंधारातील एकट्य रानट� पहारे कयार् चीह झोपडी नाह� क� िजथे ह्य
�दवाळीच्य रात् दहापांच पंत्य तर� तेवत नाह�त! हे सामािजक सणच आमच्य राष्ट् एकतेच्य
नाड्य होत. राष्ट् जा�णवेच,े �हंदतु ्वाच् ममत्वाच �ानतंतु होत.

त्यातह जे काह� थोडे सण आजसुद् जातीपातीपंथ�न�वर्शेषपण यच्यावत �हंदं न
ू ा एकाच

भावनेने, एकाच संस्कारान एकजीव करू सोडीत आहे त, त्यातह �दवाळीच प्रम आहे . आमच्य
�हंदतु ्वाच् वैजयंतीतील सारे म�ण, मा�णक, मौिक्त ह्य �दवाळीच्य सूत्रा आपण होउन

ओवले जातात. वै�दक �हंदं च
ू ी को�ट को�ट जनता तर �दवाळीस आपला एक राष्ट् सण समजतेच
समजते. पण महावीरांची स्वगार्रो जयंती म्हणू आमचे जैन �हंदह
ु � हा सण पाळतात. आमचे

शीख �हंदह
ु � हा सण पाळतात, �लंगायत �हंद,ु आयर्समाज �हंद,ु ब्राह्मसम �हंद,ु दे वसमाजी
�हंद ु - �हंदम
ु ात �ततका हा सण स्वक� स्फूत�ने पाळीत आहे . काश्मी ते �संहलपय�त ह्याल
अपवाद नाह�. गेल�ं दोन हजार वष� तर� हा सण आपण पाळीत आलो. आजह� अ�खल �हंदरु ाष्ट्र
तो अत्यं आवडता सण आहे आ�ण आणखी एक हजार वष� तर� - नव्ह, �हंदरु ाष् राष् म्हणू

जगते आहे त�वर ती �दवाळी, ते फटाके, ते सद
ुं र आगकाम, ते नळे , तो फुलबाजा, तो वीज�दव्यांच
लखलखाट, तीं �मष्टान् त्य भाउ�बजा - ती आनंदाची �दवाळी अशीच चालू राहणार! - अशा

तकर्संग �वश्वासान �तचा �वमा अत्यं सावध अशी �वमामंडळीदे खील काढण्या सहसा
कचरणार नाह�!

परं तु केवळ ती एकदोन हजार वषा�ची परं परा आहे म्हणून काह� ह्य सणास आम्ह �चकटून
राहण� योग् होय असा अथर नाह�. राष्ट् जीवनात परं परे ला एका अंशी महत् असले तर�

उपयुक्ततेल �न स्थलकाल�ववेकाल त्याहूनह अ�धक महत् �दले पा�हजे. प्रस्

प�रिस्थती जर एखाद� रू� हा�नकारक ठरत असेल �कं वा मानवी �ानाच्य उज्ज्वल
पकाशात एखाद� समजूत �कं वा �सद्धा चुक�चा ठरत असेल, तर त्याच् मागे �कतीह�
लांबलचक परं परा असल� तर� तो त्याज् गणला जावा. पण हा �दवाळीचा आमचा राष्ट्
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सण स्वतः इतका गोड, प्रे, सामािजक संघटनेस सवर्थै अनुकूल, आजच्य बु�द्धवादाच

कसोट�सह� उतरणारा आहे क�, त्याच परं परा खं�डण्याच काह�ह� कारण त्यां आढळत नाह�;

इतक�च नव्ह तर �दवाळीसारख्य ज्य सणांची परं परा गौरवास्प आ�ण उज्ज् आहे त्यांच
सामािजक उपयुक्तताह त्य परं परे नेच उलट अ�धक वाढत असते. नाना पकारच्य

ऐ�तहा�सक स्मृ� आ�ण आपल्य राष्ट् जीवनाच्य सत्वाच �न सातत्याच आत्म�वश्व
अशा परं परे ने जागत राहतो. सुदैवाने कोणत्याह धा�मर् भारुडांच् दलदल�त �दवाळीचा सण

रूतलेल नाह�. भाबडया �न बु�द्ध�वह लोकभ्रमां पुट� त्याव म्हणण्यासार चढलेल�ं

नाह�त. नरकचतद
ु र ्शील पहाटे च स्ना न केले तर अंगावर घाण पडते प्रभृ लोकभ्
लेकरावाचन
ू कोणी खरे मानीत नाह�त - आ�ण लेकरांनाह� तसल्य अमंगळ थापा ह्यापुढ

कोणी दे ऊ नयेत, म्हणज झाले. �दवाळीच्य सणात मंत्रत, जादट
ू ोणा, होमहवन, गोमत
ू -

गोमय प्रभृ कोणत्याह धा�मर् जंजाळाचे प्र लवलेश नसत� च म्हटल तर� चालेल.

�दवाळी एक �नभ�ळ सामािजक सण आहे . आपल्य �नविृ त्तप्र राष्ट्राच तो एक
प्रवृित्तप आनंदोत्स आहे . त्याच सारे संस्का प्रे, सभ्, समाजसंघटक, श्र-

नयनानंदक, आरोग्यप, आल्हाद आ�ण सवर्स् �नमर् आहे त. घरे दारे , गोपरु े , नगरे

रं गवून, शग
ंृ ारू िजकडे �तकडे आरोग्यप वातावरण �नमार्वयाच, सुगध
ं ी तेल लावून अभ्यं
स्ना करावयाचे, शो�भवंत नवे वस् ल्यावयाच, िस्नग्धरु, �मष्टान् खावेयाची,
स्नेह�मंड पाचारायचे, प्रेमोपह परस्परांन द्यायच - घ्यायच, �दपोत्स करावयाचे, सायार,

जनतेने दारूकामाच्, स�गटयांच्य संगतीच्य सभ् हौशीत �नमग्नावयाच, शब्दस्व

गंधस्पशा�च आनंद�आनंद लुटावयाचा; असा हा सण! त्याच दे वताच मुळी ल�मी आ�ण

संस्का आनंद! आ�ण परं परा श्रीकृष्णमहावीर अनेक राष्ट्रपुरूषा ऐ�तहा�सक
�वजयोत्साहांन गजबजलेल�!

असे राष्ट� सण राष्ट् एकजीव �न एकरूपकरण्य फार उपयोगी असतात. म्हणून
आसेतुहमाचल �हंदम
ु ात �ततका गेल�ं दोन हजार वष� ज्य ह्य सणात रं गत आला आहे त्य

ह्य �दवाळीच्य सामािजक सणास आपण सवर �हंदं न
ू ी आपले एक राष्ट् कतर्व म्हणू

अत्यं उत्साहान साजरे कर�त राहाव� . आपल्य पूव्परंपरे
र
आपल्य �हंद ु राष्ट्रा
अभ्युदया आजह� जे काह� उपयुक्, बलप् �न संघटक सणवार आहे त आ�ण जे

समाजमानसाच्य ( सोशल सायकॉलॉजी) बु�द्धयु कसोट�सह� उतरतात, त्यात हा

�दवाळीचा राष्ट् सणह� गणता येतो. �दवाळीतील बहुतेक संस्का-उपचार �हंदस
ु ंघटनास
पोषकच आहे त, प्रत्य�� समाजमानसासी धरून आहे त.
�दवाळीचा सण आम्हां असा अगद� मनापासून आवडत असल्यामुळ आम्ह तो या वष�ह�
आनंदाने पाळणार होतो. पण दषु ्का पडल्याच् बातम्य जशा वरचेवर येउ लागल्य तसतसे
आमच्य आनंदावर �वरजण पडू लागले. अशा उद्�वग मनःिस्थती आम्ह होतो, त�च
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आमच्य ओळखीचे एक भा�टया गह
ुं ईकडे धमर्प्रच म्हणू कायर कर�त असतात ते
ृ स्-मब

आमच्य खोल�त आले. येताच त्यांच् गळयातील धमार्थ दानाची एक पेट� होती ती आ�ण

हातातील पत्रकां एक गठ् बैठक�वर ठे वून �न, लोडाशी टे कून ते �वचारते झाले, ‘काय वाचता
आहा ते? काय बातमी आहे त्या एवढ�?’

‘वर्हाडात दषु ्काळाच ठाण� बसले आहे ! काह� बापडे लोक तर आताच इतक्य अन्नान्नदश

पोचले आहे त क�, झाडाचा पाला ओरबडून खात आहे त! या �बचार्यांना कसल� �दवाळी! या

वषार्च �दवाळी म्हणजे बोलून चालून दषु ्काळाती �दवाळी. तुम्ह आम्ह सार� केल� तर

एक रू कतर्व म्हणू! दःु खातले सख
ु म्हणू!

‘छे छे , अस� उद्�वग होण्याच काह�च कारण नाह�! हे पत् पाहा! अहो आता या �दवाळीत
दषु ्काळाच भय कशाला हव�? �दवाळीच्य आधीच दषु ्काळा �पटाळून लाव.ू धो धो पाउस पडून

िजकडे �तकडे या म�हन्याच् आत धान्यसमृ� झाल�च पा�हजे! अहो, वेदभगवान ् आमच्य
पाठ�शी असता आम्हांल दषु ्का कसा गांज ू शकणार? पण काय कराव� ! आम्ह� जर त्य

वेदभगवानाकडे पाठ �फरवल� तर आमच्य कमार्च कटु फळ आम्हां चाखाव� च लागणार! या
साठ�च दषु ्काळाच संकट येत� न येत� त�च आम्ह त्याव तोडगा करण्याच �नश्च केला आहे .

आता या �दवाळीत दषु ्काळाच् भयाचं नांव कशाला घेता! एवढा रामबाण उपाय मात वेळीच
योजला गेला पा�हजे. त्य कायार् साहाय् योजण्यासाठ� मी आपल्याकड आलो आहे !’

‘कोणचा बुवा तो उपाय! एवढा अमोघ, दषु ्काळा �दवाळीच्य आत �पटून घाल�वणारापजर्न्या �शळं धार भूमीवर कोसळ�वणारा?’ आम्ह अश्रद् हसलो.

‘अहो, कोणचा म्हणज काय �वचारता? पजर्न्यसूक्त जप! आ�ण लोकांनी हव� �ततक�

द्रव्यसाह �दलेच तर पजर्न्यसूक्ता एक महाय�! इतक� बोलता बोलताच त्यांन

अत्युत्साहा झटपट त्य पत्रकाच पुडक्याती दोनचार पत्र ओरबाडून आमच्य हाती
�दल�ह�! त्याती एकात बातमी होती ती अशी क� -

‘मुंबई ऋ�षकुल आश् द�हसर या संस्थेच संचालक �वद्या�थर्गणां मुंबई, आंग्रेवा,

काळबादे वी रोड येथे पुरुषोत् मासा�न�मत् आले असून सवर् पजर्न्याच अभावामुळे
दषु ्काळाच �चन्ह जी भासत आहे त त्यांच् �नवारणाथर त्यांन पजर्न्यसूक्त जपानुष्ठा

चालू केले आहे ! सनातनी धमार्�भमान सद्गृहस्थां साहाय् �मळाल्या पजर्न्यसूक्ता
य� करण्याचाह त्यांच �वचार आहे !’

हे पत् आम्ह वाचतो आहो न वाचतो आहो त�च भा�टया �मत म्हणाल,‘ह� बातमी केसर�तह�

प्र� झाल� आहे . आमची वर�ल ऋ�षकुल-संचालकाशी काह� ओळख नाह� तर आम्ह

स्वंयस्फूत�न त्यां वर�ल य�ाच्य कायार्थ काह� द्र �मळवून धाडण्याच मनात आणले.

�न ह� दान-पेट� गळयात बांधून आज बाहे र पडलो. प्र आपला �वचार घ्याव म्हणू इकडे
आलो आहोत.

www.savarkarsmarak.com

‘आपल्य सदहे तू�वषयी आभार! ऋ�षकुलाच्य वर�ल संचालकांचा हे तुह� सावर्ज�न कल्या

असेल; पण सायार्आभारतात बोकाळलेला प्र दषु ्का मब
ुं ईच्य एका कोपयार्कपांच हजार
वेळा ‘पाउस पडो’ म्हणू जप केल्यान �कं वा य�ाची होळी पेटवून त्या तूप जाळीत
बसल्यान जाईल ह्य खुळया कल्पनेच मात आम्हां हसू आल्यावाचू राहात नाह�! अहो,

माझा �वचार घेता म्हणू सांगतो, हा माझा टाक �न ह� दौत इथे पडल� आहे , मी जर एखाद�

दौतसूक् �कं वा टाकसूक् लाख वेळा जपत बसलो - ‘हे टाका, या दौतीत तू आपण होउन बूड,

हे दौती, तू शाई दे , आ�ण तुम्ह दोघे �मळून हा माझा लेख �लहून टाका! सरस्वत तुम्हांल
ब�ु द दे वो!’ तर त्य माझ्य दौतसक
ू ्तान वा टाकसक
ू ्तान ह्य वस्त, हा लेख, झटपट उठून

कधीतर� �लहून टाकतील का? �कं वा तो पल�कडे पाण्याच तांब्य, �न भांडे आहे . जर मी
एखाद्य जलसक
ू ्ताच य� कर�त बसलो आ�ण प्रा�थर ‘हे तांब्य, हे पंचपात्, प्रस व्ह!
तांब्य, तू आपले पाणी आपण होउन त्य पंचपात्र न सांडेल इतके काठोकाठ भर! मग हे

पंचपात् तू येउन अलगत माझ्य त�डास लाव! मला भयंकर तहान लागल� आहे ! जलदे वतांनो,

प्रस व्ह, �न तांब्यातल जल कधीह� आटू दे ऊ नका!’ तर हा �नज�व तांब्य �न ह� पंचपात्

आपण होउन मला तहान लागताच लगबग उठून मला पाणी पाजतील का? तम
ु ्हांल हे पहा
ह्य कल्पनेच हसू आले; पण पजर्न्यसूक्त मुंबईस नुसता जप केल्यान वा य� केल्यान

आकाशातील असले-नसलेले मेघ सारे एकत होउन, जे ह्य तांब्यासारखे �नज�व ते, िजवंत

माणसांप्रमा जप ऐकून संत ोषून, आपल्य ह्य सायार् अफाट राष्ट्रा हजार� योजन
शेतीवर ध� धो वषार् करतील अशा कल्पनेच मात तुम्हांल हसू येत नाह�! नुसत्य प्राथर्न

एक पंचपात्री पाणीदे खील जर माझ्य त�डात आपण होउन जलदे वता पाडीत नह�त तर त्य

तशाच नुसत्य प्राथर्नेस धो धो पाउस हजारो कोसांच्य शेतीवर पाडतील हे संभवत� का
तर�?’

‘पण पजर्न्यसू ह� तुम्ह तांब्यापंचपात्री केलेल्य ह्य टवाळखोर प्राथर्नेसा नुसती

प्राथर नाह�! परमपूज् वेदांतील तो मंत आहे ! त्या कोण गंभीर �न �दव् अथर भरलेला
आहे !’

‘अशीच काह�तर� गूढ �न भ्रा समजूत ह्य वेदांतील मंत्रांसंबं लोकांची झालेल� असते,

म्हणून त्यांन त्य मंत्रांतू काह�च्य बाह�च अशी रहस्यम शिक् भरलेल� आहे अस�

वाटत� ! पण मी सांगतो क�, त्य पजर्न्यसूक्ता, मी आता टाकसूक् वा शाईसूक्ता जी
प्राथर केल� ती अगद� तशी एक प्राथर साधी काय ती केलेल� आहे ! तुम्ह तीं पजर्न्यसूक
साथर वाचल�ं आहे त का? ऋग्वेदाती मूळ सूक्त पा�हल�ं वा ऐ�कल�ं तर� आहे त?’

‘नाह�. ऋग्वे समजण्याइतक संस ्कृ येते आहे कोणास! ऋग्वेदाच अथर कोणी सां�गतला
आहे का कधी?’
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‘हो, आहे . आम्ह कोणी सां�गतला तर तो चुकला म्हणू म्हणत येईल; पण अगद� वै�दक

वगार्ने अत्यं अ�धकृत म्हणू मानलेल्य आ�ण ज्याच् आधारानेच आजवर

परं परा�भमानी �वद्वान वेदशास्त्रसं गुरुज शताव�ध वेदशाळांतून तो �शकवीत आले

आहे त त्य सायनाचाया�च्य भाष्यात जो ऋग्वेदाच अथर सां�गतला आहे , तो तर� अमान्

करता येणार नाह�. वेद अथर्शून आहे त अस� जर म्हणावयाच नसेल तर सायनभाष्याती
अथर जो परम भा�वक ब्राह वै�दकह� मानतात तो तर� मानला पा�हजे. तुम्हां संस ्कृ येत
नसले तर� मराठ� चांगले येत�. सायनभाष्याच्य मुख्याधार �चत्रावंशास्�यासार
�वद्या�न� ब्राह्मण केलेल्य त्य पजर्न्य�वष सक
ू ्तांपैक एकदोन प्रम सक
ू ्तांच अथर
मी तम
ु ्हां वाचन
ू दाख�वतो म्हणज तम
ु ्हां माझ्य शाईसक
ू ्ताहू त्यांती प्राथर फारशा

�नराळया वाटणार नाह�त. मंडूकसक
् ा खरोखरच
ू ्तांच तर हसच
ू कोसळे ल! अशा प्राथरन

दे वदे वता संतोषतात अशी भावना ज्य काळी प्रामा�णकप सायार! मनषु ्यजाती वाटे ,

तेव्हाच् मानवी मनाच्य प्राथ� अवस्थे आ�ण मानवी जीवनाच्य प्राथ� अनभ
ु वात
त्य प्राथर अगद� साहिजक �न सन्मानाह होत्य. दोष त्य कालांच्य त्य ऋषींचा नाह�. पण

आता यग
ु ोयग
ु ींच ्य अनभ
ु वाने त्य प्राथर फोल ठरतात, हे प्रत्य आल्यानंतरह आ�ण

ग्रह, पाउस, ऋतु कसे �न कां घडतात याचे �नसगर्�नय कळून चुकल्यावरह, ह्य वै�ा�नक
�ानाच्य पूव�हून अ�धक झालेल्य �वकासाच्य ह्य युगातह�, तशा खुळचट उपायांनी
दषु ्का टाळू पाहण� हे आजचे आपल्य लोकांचे खुळचटपण होय; हास्यास् आहे ते आपले
भाबडेपण होय! हे ऐका त्य एका प्रम पजर्न्यसूक्त थोडेस� भाषांतर -

दे वा�प ऋ�षषेण पुत म्हणत - ‘हे बह
ृ स्पत, माझ्याकड पाउस पाडणाया� दे वतेला पाठ�व... तू

शंतनूक�रता पाउस पाड! हे बह
ृ स्पत, तू आमच्य स्तोत् �नद�ष आवाज, सारखा प्रव �न
ओज उत्पन कर. ज्य स्तोत्र आम्ह शंतनूक�रता पाउस पाडण्याच मागणी कर�त आहोत,

त्य स्तोत् स्वगार्त मधुर पाझर प्र�वष्! दे वांची स्तु� जाणणारा आि�टशेण ऋ�ष
बसला आहे तो वरच्य अंत�र�ाखाल�ल जलमय भागातून उत्कृष पावसाचे पाणी उत्पन
करो. ह्य जलमय भागावर वरचा जलमय भाग दे वांनी अडवून ठे वला आहे ते उदक त्यांच्

इच्छेनुसा योग् भूमीवर पावसाच्य रूपान पडेल! हे अग्न, तू पाउस पाडणायार् मेघांना प्रेर

कर. हे अग्न, ह्य नव्याण् गाई तुला सम�पर्त. द्युलोकांतू आमच्य इच्छेनुसा पाउस
पडू दे . हे अग्न, नव्याण् सहस् गाई पाउस पाडणायार् इंद्रा त्याच भाग म्हणू दे . हे

अग्न, शत्रूं �कल्ल फोड, रोग दरू कर, रा�सांना लांब सार. ह्य अफाट पसरलेल्य
अंत �र�ातून �वपुल उदक पजर्न्यरूप सोड!’ (ऋग्वे, मं॰०,सू.९८)

हे सूक् शंतनूच्य राज्या बारा वष� पाउस पडला नाह� तेव्ह म्हटल गेले अशा पी�ठका आहे त!
एवढे दषु ्का वै�दक ऋषींच्य काळातह� पडत! अशा सूक्तांन जर पाउस हटकून पडतो, तर

प्रत ऋषींच्य काळात, क� जेव्ह इंद, अिग् ये म्हणता येत �न पाव म्हणता पावत,
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तेव्ह कसे पडले? बारा वषार् ज्य इंद -अग्नींन त्य सहस्त्रा लोकांच्य भयंकर यातनांची

आपण होउन करुण आल� नाह� अशा �नष्ठु दे वता ह्य एका सूक्तासरश पाउस
पाडण्याइतक् स्तुतील हपापलेल्य होत्य क� काय? ह्य सूक्ता दे ऊ केलेल्य नव्याण्

वा सहस् गाआींची लाच �मळताच त्यांन पाउस पाडावा नाह�तर ती लाच उपटण्यासाठ बारा
बारा वष� सहस्त्रा जीवांना तहानभुकेने तडफडत मार�त राहाव� , अशी त्य दे वतांची कल्पन,
ह� दे वपणाची नसून दै त्यपणाची नव्ह काय? ह� दे वांची स्तु� क� �वटं बना? बरे , बारा

वषार्नंत तर� राजाने कर�वलेल्य य�ातील ह्य सूक्तान पाउस पडला अस� कशावरू?

दग
ु ार्देवीच् बारा वषार्च् क�लयग
ु ीन दषु ्काळा मस
ु लमान राजा होता त्यान य� कर�वलाच
नाह� -ध्वं�सल मात! पण तर�ह� पाउस पव
र
चालू झालाच क� नाह�? बारा वषार्च्
ू ्वत
दषु ्काळानंत पाउस सिृ ष्टक्रम केव्हातर पडणारच; तसा पडताच ते त्य काळच्य
धमर्भोळय लोकांना राजाच्य य�ाचे वा ह्य सक
ू ्ताच फळ वाटण� �कतीह� साहिजक असले,

तर� हे य� राजाने न करताह� दग
ु ार्देवीसारख् प्रद� दषु ्काळानंत �नसगार्च प्र�त�क
होउन पाउस पजर्न्यसूक्तावाचू पडतातच, असा अनभ
ु वच शंभरदा येउन गेल्यानंतरह

आम्ह अशा प्राथरन
् ा दषु ्काळावर� रामबाण उपाय मानावा हे साहिजकह� म्हणत येत
नाह�, शहाणपणाचे तर नाह�च नाह�. हा �नव्व खुळचटपणा आहे !’

‘पजर्न्याच प्राथर्ने�व आणखी एक वै�दक सूक्ताच गोष् ऐका. मं.७स.ू १०१ हे सूक्तह

पाउस पाडण्यासाठ म्हटल जात� . ‘जो औषधींना वाढ�वतो आ�ण जो पाण्याच लयलुट करतो,

तो पजर्न आम्हां सुख दे वो! ह्य पजर्न्या एक रू वांझ गाईसारख� आहे �न दस
ु रे उत्पाद.
हे स्तो तो स्वयं�स पजर्न ऐको, तो संतोषो, आम्हां पावसाचा लाभ होवो! तो पजर्न

बैलाप्रमा अनेक औषधींना उत्पन करणारा, तोच स्थाव जंगमांचा मूलाधार, ते उदक मला
लाभो. दे वांनो, माझे कल्या करा!’ अस� व�शष्ठांच ‘पाउस-दे वते’चे सूक् आहे . त्याच्य
पुढचे १०३ व� सूक् हे ‘बेडुक-दे वते’च्य प्राथर्न आहे !

‘पजर्न्यसू ऋषींनी म्हटल तेव्ह त्यांन बेडकांनी अनुमो�दले. यास्त व�शष्ठान मंड ू कसूक्
गा�यले अशी याची पी�ठका �दल� आहे ते सूक् अस�-

व्रताचर ब्राह्मणाप् वषर्भ पडून रा�हलेले बेडूक पजर्न्या �प् असणारे शब् बोलू
लागले! सुकलेल्य पखाल�प्रमा पडून रा�हलेल्य ह्य बेडकांकडे जेव्ह स्वग� उदक आले,

तेव्ह वासरासाठ� हंबरणायार् गाईप्रमा ह्य मंडूकांचे शब् कोलाहालू लागतात. वषार्का
आल्याव तष
ृ ातर बेडकांवर जेव्ह विृ ष् होते तेव्ह मूल बापाकडे बोबडे बोल बोलत जात�, तसे

एक मंड ू क दस
ु यार्◌मंडूकाकडे शब् कर�त जातो. पाउस पडल्यामुळ आनंदललेला �चत्र�व�
एक बेडूक दस
ु यार्◌ह�रतवणर बेडकाशी आपला आवाज �मसळतो; एक जाउन दस
ु यार्ि◌लधरतो

�श�काचा �शष् अनुवाद करतो तसा एक बेडूक दस
ु यार.चा अनुवाद करतो. उन्हाळ्य
मातीला �मळून गेलेले बेडूक पाउस पडताच पुन्ह िजवंत होउन शब् कर�त फुगून जातात. एक
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बेडूक गाईसारखा ओरडतो, तर एक शेळीसारखा. अनेक रं गांच े पण एकाच ‘मंड ू क’ नांवाचे हे

बेडूक शब् कर�त आहे त! अ�तरात नांवाच्य सोमयानात ब्राह ज्याप्रम मंत म्हणता

त्याप्रम भरलेल्य सरोवराभोवती मंड ू क शब् कर�त आहे त! सोम �पउन वा�षर् स्तो

म्हणणायार ब्राह्मणांप् शब् करणारे , प्रवग ऋित्वजांप्रम घामाने डबडबलेले काह�
बेडूक पाउन पडताच बाहे र पकटतात! हे सवर्श्र मंड ू क दे वांची आ�ा पाळतात! ह्य बेडकांनी

आम्हां संपित् �दल�. वषार्ऋतूनंत मंडूकांनी शेकडो गाई आ�ण द�घार्युष आम्हां �दले!
(ऋग्वे, मं. ७स.ू १०३)

‘ऐकलेत का? वास्त�व हे सक
ू ् छान आहे . त्याती �वनोद गोड, स्वभावोिक चटकदार! पण
अशा सक
ू ्तांन ईश्वरोक समजण� �कं वा त्यांच जप केल्यान पाउस पडतो अस� मानण� म्हणज

�नव्व भाबडेपणा नाह� का? आम्हां तर अस� वाटत� क�, पजर्न्यसूक म्हटल्या पाउस
पडतो या भाबडेपणाची चेष्ट करण्यासाठ� व�शष्ठान ‘बेडूक दे वतेवर’ हे सक
ू ् रचलेले

असाव� ! कारण पजर्न्यसूक्त मंत म्हटल्या पाउस पडतो ह� धमर्भोळ समजत
ू बेडके
ओरडतात म्हणू पाउस पडतो अशा स्तुतीइतक� खळ
ु चट आहे अस� त्या मोठया गमतीने
सच
ु �वलेले �दसत� ! �नदान नकळत तर� त्या तसा ध्व� उमटला गेला खरा!’

‘बरे , वै�दक प्राथर �न सूक्त युगोयुगे म्हण असता आपल्य इकडे युगोयुगे दषु ्का �न

अवषर् पडतच आल�ं आहे त हे खोट� आहे काय? उलटप�ी पजर्न्यसूक कशाशी खातात हे ह�

माह�त नसलेल्य �न वेद�नंदक अशा अनेक म्ल�च दे शां तून दषु ्काळाच आविृ त् आपल्य
अकडच्यासारख प्र�तव न �नघता ते धनधान्यांह आपणांहून अ�धक समद
ृ आहे त हे ह� खरे

नाह� काय? एखादे वेळी पजर्न्यसू म्हणावया �न पाउस पडण्या बोलाफुलाची गाठ शंभर
वषार् एकदा पडल� असेल; कावळा बसायला �न फांद� मोडायला जशी पडते तशी! पण म्हणू
फांद्य मोडायच्य क� त्याव एक कावळा बसवावा असा �नयम का त्यायोग बांधता येतो?

कुर्हाडीने हटकून फांद� तुटते तशी कावळा बसल्यान जोवर बहुतेक प्रसं तुटत नाह� त�वर
तसा �नयम बांधण� मूख्पणाच
र
होय, नव्ह काय? आमच्य स्वतःच् आठवणीत पंचवीसदा
लहानमोठे दषु ्का आले, पंचवीसदा पजर्न्यसूक्ता लहानमोठे य� झाले, पण एकदाह�
दषु ्का हटल्याच �कं वा तत्का भरगच् पाउस पडल्याच आठवत नाह�! तुम्हांसह अशीच

आठवण नाह� काय? इ�तहासातह� हे च आढळत� , नव्ह काय?’

‘खरे सांगायचे तर माझाह� अनुभव हाच. इ�तहासा�वषयी म्हणण मला पटत�. आजकाल ह्य
क�लयुगात मंत्रांचे सामथ्य लोपले खरे च; पण वै�दक काळी ते मंत -’

‘मी मघाच तुम्हां दाखवून �दले क�, आजकालच नव्ह तर मंत िजवंत होते अस� तुम्ह ज्य

युगी समजता, त्य वै�दक युगात अशा प्राथरन
् ा पाउस पडत होताच होता ह� गोष् मुळातच
सवर्स् असंभवनीय होय. आ�ण वेदात पुरावा तसाच सापडतो. ह्य वर�ल सूक्ताच्

पूव्पी�ठकेत
र
बारा वषा�च्य दषु ्काळाच उल्ले आहे . अहो, इतर जनांना सोडाच. पण प्रत
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मंत्रद्र ऋषींनाह� पजर्न्यसूक्तां घोकण्यान अन्नाच शीत �मळाले नाह�; दषु ्काळान

फटफिजती केल�! तो तपोभास्क �वश्वा�म पहा! वेदपाठक चतुव�द�च नव्ह तर वेदमंत्रद्!

पण त्याच्या काळात असाच एक भयंकर दषु ्का पडला. पजर्न्यसू काय �वश्वा�मत्र
�कं वा त्य भर वै�दक काळातील मंत्रद्रष्ट् �पढ�त कोणालाह� येत नव्हत? पण त्याच
काह� उपयोग झाला नाह�. प्रत �वश्वा�मत्र अन् अन् कर�त श्वपचाच्यासु घर�

भीक मागत �शरले. तेथेह� काह�च खावेयास �मळे ना, तेव्ह कु�याच्य मढयाची तंगडी त्यांन
�तथून चोरू पळ�वल� आ�ण भुकेने कासावीस झाल्यामुळ �मटक्य मार�त चघळल�! तेव्ह

ह�ं पजर्न्यसूक वा प्राथर वै�दक काळीसद्
ु ‘पड पावसा’ म्हणता पाउस पाडीत ह� समजत
ू
अगद� �नम्
ूर आहे !’

‘पण ह� असमथर्त काह� वेदपरु ाण यांतील प्राथर्ना �कं वा सक
ू ्तांची आहे अस� नव्ह, तर

कुराणातील आयतांत वा प्राथर्नां पाउस पाडण्याच सामथ्य नाह�,न बायबलातील, न

अवेस्ताती. दग
ु ार्देवीचा बारा वषार्च दषु ्का घ्य. त्या हजारो �हंदं च
ू ्य दे वांच्य नांवानी

केलेल् पजर्न्यसूक्त प्राथर जशा फोल ठरल्य, तशाच त्य काळी म�शद�म�शद�तन
ू

अल्लाच् नांवाने केलेल्य शेकडो प्राथर्न फोल ठरल्य; आ�ण मुसलमानी राज्यात लाखो
मुसलमान अन् अन् कर�त तडफडून मेले! आजह� प्रत् दषु ्काळा जसे पुराणाचे
अनुयायी �हंद ु तसेच कुराणाचे अनुयायी मुसलमान दोघेह� दषु ्काळाच् जबडयात �चरडून

जात आहे त. बायबलच्य जुन्य करारात तर, ज्यांन दे व जाता येता भेटे अशा पैगंबरा�दकांना
सहकुटुंब दषु ्काळा उपासमार�ने छळल्याच आ�ण जेव्ह जेव्हाच भक् असणारे ते राष्ट्

राष् अन्नावार अिजप्तच् फर�हाचे दासानुदास झाल्याच् कथा आहे त! तेव्ह वै�दक वा

पौरा�णक, कुराणीय वा बायबल�य प्राथर्ना वा मंत्रजपां पाउस पडतो, वा दषु ्का हटतो ह�

�नव्व भाबडेपणाची समजूत, अनुमानधपक्याच बाजार! पाउस पाडण्याच �कं वा दषु ्काळांन

नामशेष करण्याच ज� काह� सामथ्य मनुष्याच् अंगी येण� शक् आहे ते ह्य दै �वक
अ�ानाच्य मागे लागून नव्ह . तर प्रात्य �व�ानाच्य! अबा�धत सिृ ष्ट�नयमाच् �ानाने
आजह� आपल्य इच्छेप्रम पाउस पाडण्याच काह� प्रय र�शयाकडे सफळत आले आहे त.

आ�ण ते पूण्पण
र
सफळ होईतोपयत
� ह� दषु ्काळाच नांगी ठे चण� इतर मानवी मागा�नीह� शक्

आहे . हे पहा, जर का राष्ट्रस प्र, प्रयत्न, �न प् असेल तर ज्य �हंदस
ु ्थाना
दषु ्काळाच् वषार्तह �ठक�ठकाणी यथेच् पजर्न पडतो �न अफाट पाणी वाया जात� त्याच

योग् उपयोग करू, शेतीसुधार कायर्वाह� आणून �न जेथे धान्याच मागणी तेथे झटपट
धान्याच वाहतूक करू दषु ्काळाच नांगी ठे चल� जाउ शकेल! पण आपला अथे तो �वषय
नाह�.

‘आपले म्हणण सवर्स् खरे आहे . पण आता आजच्य आज मी माझ्य व्यक्तीपुर ह्य
पकरणी काय कर तेवढ� सांगाव�.’
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‘प्राथर - पजर्न्यसूक्तां खुळापायी भर दषु ्काळातह आहे ते तूप �न धान्यसुद अग्नय

स्वाह करण्याच हा खुळचट उपाय त्यागू या �दवाळीत ह�च पेट� गळयात बांधून इतर

प्रचारकां घरोघर �हंडाव� . �दवाळी साजर� कशीतर� होणारच. पण उदाहरणाथर,
फटाक्यासारख् दारूकामापाय जे हजारो रूपय अगद� थेट परदे शी जातात तेवढे तर� वाचवून

प्रत् कुटुंबाने ती रक्क दषु ्काळग् बंधूंसाठ� दान द्याव अशी भीक मागावी आ�ण ज�
जमेल त्य द्रव्य धान् घेउन स्वतहस् प्रत दषु ्काळा जे भुकेने व्याकू, त्यांच् त�डी

दोन घास घालावे. ठ�क ना? चला तर लागा कामाला. अकरणान्मन्दकर श्रे! ह� माझी
वगर्ण प�हल्यान घ्य!
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- १९३६

७. नंद�बैल आ�ण माणस
ू बैल
‘घे ग बाई एवढ्य भायार्!’ लाकडांच्य मोळीवाल्य बाया नानूशठ
े जीच्य पत्नील गळ

घालून म्हण होत्य.

‘टाका तर मग. पण अडीच आण्यांपे� मी एकेका मोळीला दमडीसुद् अ�धक दे णार
नाह�.’ शेटाणी म्हणाल्.

‘नको ग ताई अस करू! अग, चार चार आणं येतात बर ह्य एकेका मोळीचे! आम्ह घर�

मुलंबाळं टाकून झुं जुरक्याल जे �नघालो, ते ह्य नगरात ह� दोनप्रहर वेळ येईतो बोजा

डोक्याव घेऊन भटकत आहो ग दारोदार! अडीच आण्या �मरची, मीठ, दाणं काय नेणार
घर�? साडेतीन आणं मोळीमागं दे बया �न घे सायार्मोळया!’
◌

‘तुला सां�गतलं न एकदा! अडीच आणे मोळी टाकायची तर टाक, नाह�तर जा आपल�
कशी! तुला चार नाह� आठ आणे कोणी �दले भायार्तमागतर मी नको का म्हणत! तुला

परवडेल �तथं दे आपल� तू! ह? छे , तीन आणे नाह� �न दोन आणे नाह�त! अडीच आणे

मोळी, परवडलं तर सायार् जण टाका! काय? जा पाहू आपल्य! उगीच ताईबाई कर�त बसू
नका! मला �कचक�च करायला वेळ नाह�. नसलं पटत तर चालू लागा पुढे!’
‘पुढे कुठे जाणार आता? दोनप्र �दवस डोक्याव आला, घर� लेकरं ! बर एकेक पैसा
जास् -’

‘मी धरू का ठे वले आहे तम
ु ्हांल ? जास् पैसा दे ईल �तकडे जा! अडीच आणे मोळी
�मळाल� तरच मला हवी. माझ्याव तर� तझ
ु ं बळ का?’

सौद्याच् दृष्ट� शेटाणीचे हे बोलणे सरळच होते. �तलाह� �तचा संसार होताच! शेवट�

आंबट तोड करू जळफळत बडबडत त्य भारे वाल्य बायांनी अडीच आणे मोळीप्रमा

भायार्टाकण्याच मान् केले. त्य बायांच्य कट�ंना एकेक लहानस� लग
ु ड� त्यातल् त्या
काच्य मारू गड
ुं ाळलेल,े कट�खाल� मांडयांची वीतदे खील पुरती न झाकणारे ! वर एक
फाटक�तुटक� चोळी, अंग घामात डबडबलेले, हातात �पतळी, कथल� �न कांचेच्य राकट

बांगडया तेवढया भरपूर! अशा त्य चार पाच मोळीवाल्य बाया शेटाणीने दाख�वलेल्य
बोळात वळून त्य घराच्य मागच्य दाराकडे त्य मोळ्य टाकण्या गेल्य. धडाधडा

एकावर एक मोळ्य पडल्य. शेटाणीने गणन करू पैसे त्यांच् हाती टाकले. तोच त्य
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भारे वाल्य बायांनी ठरा�वक भांडण काढले आ�ण िजने अडीच आणे मोळीला ‘हो’ म्हटल
होते, ती सोडून बाक�च्यांन मोठा गलका केला.

‘नाय! नाय! आम्ह नाय म्हटल अडीच आणं! तीन तीन आणं म्हणाल� बाई तू, म्हणू

आम्ह आमच्य मोळया टाकल्य. �तची अडीच आण्यांच असेल, नाय, नाय, नाय! नगत

आम्हांस् तुझं पैस!ं मोळया दे परत आमच्य!’ असा कोलाहल कर�त दोघी�तघींनी
आपले पैसे फेकले �न भायार् उचलू लागल्य? अथार्त शेटाणी संतापल�. �तचा वडील

मुलगा दारातच होता त्याल ओरडून म्हणाल,’गंप्य! उचल ते पैसे �न हात लावू दे ऊ नको
या लच
ु ्च् बायांना त्य मोळयांना!’

गंप्य हा हायस्कुला �शकणारा उं च �न दं डम पोयार्होता, तो लगेच धावला. पैसे उचल�त
गंप्यान दटावले,’हट दरू ! हात लावशील मोळीला तर ध्यान्य धर! हो हो! दे त नाह� जा!
पैसे नाह�त �न मोळ्य पण दे त नाह� जा! लबाडी करता काय?’

शेवटची यिु क् पण फसल�! ‘बड
ु व बाई आम्ह बापडयांना.’ ‘लट
ू केल�स बया आमच्य
मोळ्यांच’ असे शाप तोडाने दे त त्य भारे वाल्य बायांनी शेवट� फेकलेले पैसे अडीच

आण्यांच् भावानेच परत घेतले. ते वाटून घेण्याच् अवधीत मागचा सगळा रागलोभ
त्य �वसरल्य आ�ण नेहमीच्य प्रघाताप्र मोळ्यांच् सौद्या भांडणापायी

उणावलेले उत्पन गोडीगुलाबीने भरू काढण्याच ठरा�वक असा दस
ु रा अंक चालू झाला.
‘पाणी तर� दे बया थोडं!’ ‘लोणचं दे ग ताई लेकराला एक फोड,’

‘�शळा घास हाय का एखादा? थोडा भात-भाकर तर� अवल�शी दे ग मावल�.’ असे गयावया

कर लागल्य. ‘जात कोण’ ते आधी �वचारू शेटाणीने जातीच्य कोष्टकानुरूपकोणा
ओंजळीने , कोणाला तपेल� दे ऊन पण यथेच् पाणी पाजले, थोडी �शळी ताजी भातभाजी
हातांवर टाकल�. त्य भारे वाल्य बायांनी सौद्या लबाडी केल्याच शेटाणीसह� राग उरला

नाह� - मोळया फार स्वस्त गेल्याच दःु ख भारे वाल्याह �वसरल्य. दोघांनाह� त्य
ठरा�वक बाचाबाची �न हो - नाची सवयच होती - र�तच होती ती - �शष्टाचार होता तो
मोळ्यांच् व्यवसायामधल!

थोडेस� हुश् करू त्य बाया तो भाकरतुकडा खात �न पाणी पीत बसल्य. झुं जुरक्यापासू
जे भारे डोक्याव वाहत आपल्य खेडग
े ावाहून त्य नगरानगरांतून घरोघर भर दप
ु ारपय�त

�हंडत �हंडत त्यांच कंबरडीं बसल�ं होती, नाक� नवे आले होते! आ�ण शेवट�ं तो लाकूडफाटा
तोडून आणून �वक�तो झालेल्य कष्टांच �मळकत झाल� अडीच आणे!
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त्य शेठजीच्य घरासमोरच आपल्य माडीच्य �खडक�त रामभाऊ उभे होते. त्य
मोळीवाल्य बापड्य बाया शेठजीच्य पुढच्य दार� मोळ्यांच् अडीच आणे क� तीन आणे

दरा�वषयी घासाघीस कर�त असताना ती ते पाहत होते. त्य बाया शेठजीच्य मागच्य
दार�

मोळया

टाकण्यासाठ

बोळात

वळे तो

त्यांन

�दसल्य

�न

त्यांच्

कष्टाळूपणा�वषयीच �वचार रामभाउं च्य मनात घोळत होते. शेठजीच्य मागल्य दार�
शेठाणीची �न त्य बायांची �तकडे गडबड चालल� असताच इकडे शेठजीच्य पुढच्य

दाराशी, हातातील एक डमर ‘डुम डुम डुमक, डुम डुम डुमक’ असे वाजवीत एक बुवाजी
आ�ण त्यांच्यामा एक नंद�बैल �न एक गाय असे लटांबर येऊन ठे पले. सार� वाट अडवन
ू
तो बव
ु ा शेठजीच्य पढ
ु च्य दाराशी तळ ठोकून डमर वाजवीत ओरडू लागला ‘गोमातेला धमर करा बाई! अहो बाई, नंद�बैलाची पज
ू ा करा!’
त्य बव
ु ाच्य गळयात एक पायघोळ भगवी कफनी होती, वर एक रूद्रा� माळ,

डोक्याल भगवा फेटा, रं गाने काळा, उच्चारांच इडाणी, �दसण्या जन्मद�रद �न
अजागळ पण �चंता �कं वा �वनय असा काह�च नव्हत त्याच् चय�वर वा ध्वनी! भीक
म्हणू तो काह� मागत होता असा कोणचाह� भाव त्याच् त्य ओरडण्या नव्हत. उलट,

त्य दारात तो येण्याच् आधीच कोणीतर� ‘धमर’ घेऊनआपल्य स्वागता उभा
नव्हत,बरे नव्हत तर नव्हत, पण आता मी दाराशी ओरडत असता अजून कुणी ल�ह�
दे त नाह� याचा त्याल राग येत चाललेला �दसत होता. तो याचना कर�त नव्हत तर
‘धमार्च’ मागणी कर�त होता! नंद�बैल आ�ण गोमाता दोन दै वतांचा पुरो�हत तो!

‘काय? कुणाला ऐकू येतं क� नाह�? नंद�बैलाची पूजा नाह� करायची का? डुम डुम डुमुक डुम
डुमुक! अहो बाई? धमर करा!’

त्य आरडाओरडीने एकदाची घरातील दोनचार मंडळी येतातशी पाहून त्यान धम�पदे शाचे
संगीत छे डले; पण ते दे खील कसे? कोणचाह� �भकार� �नदान एखादा अभंग,श्लो, गाणे

तर� पाठ करण्याच श् घेतो. पण त्य नंद�बैलाच्य �न गोमातेच्य भांडवलावर च�रताथर
चाल�वण्याच भाग् पदर�ं असलेल्य साधुपुरुषा तेव ढे देखील कष् करावयाची

आवश्यकत नव्हत! त्याच धम�पदे श, शीघ्रक�व, छं द-मुक्तछं! तो साधे गद् जे सुचे
तेच एका कोणच्य तर� सुरात मनात येईल �तथे, मनास येईल तो शब् ताणीत वा
आखडीत बोलणेच गाऊ लागला! त्यांती प्रक साधारणतः असा -

‘द्य ऽऽ हो बाई! ह्य गोमा ऽऽ तेला कपडा कु ऽऽ डता द्य! हळदकुंकू गो ऽऽ मा ऽऽ तेला
महादे वाचा! चा ऽऽ नंद�बै ऽऽ ल दे वाचा ऽ! नंद�रा ऽऽ जा! पैसा ऽ पैसा! गोमाता तेतीस ऽऽ
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कोट� दे वांची! ची ऽऽ पैसा चारा घाला ऽ हो बाई! ध ऽ र ऽ म करा ऽ बा जी! डुम ् डुम ्
डुमुक!डुम ् डुम ् डुमुक! द्य हो बाई! नंद� माग ऽऽ तो पैसा ऽऽ दानाचा! महादे ऽऽ वाचा ऽ!’

तो ग�गाट ऐकून शेटाणीह� पुढल्य दाराशी आल�, �तला पाहताच साधुबुवा
धम�पदे शकाच्य अ�धकार� स्वरा म्हणाल,

‘माई! दार� नंद�राजा आला, महादे वाला दान दे ! ह� आ�ददे वी गोमाता कामधेनु दार� आल�
आहे , �तच्याव दया कर! चायार्◌ेसाठधमर काह�तर� कर! - काय मागतोस नंद�बा? पाठ�वर
एक कपडा?’ हातातले दावे प्रश्नाथर् बुवाने खेचताच नंद�ने मान हाल�वल�! पोरे

हसल�. शेटाणीह� हसल्य �न चार आण्यांच तक
ु डा त्यांन गाईवरू ओवाळून त्याल
�दला!

रामभाऊह� हसले - पण उपहासाने! महादे वाचा जो नंद�, त्याल म्हण फाटकातट
ु का कपडा

पाठ झाकायला हवा! त्यासाठ महादे व माणसापाशी दान मागतो! आ�ण िजला हा

आ�ददे वी कामधेनु म्हणत त्य गाईला म्हण चायार्◌ोसाठभीक घाल! कामधेनु चायार्हसाठ
दारोदार भटकते! ह्य �भकार्यांना भीकदे खील सस
ु ंगतपणे कशी मागावी, ते कळत नाह�!

भीक मागणारे एकपट मख
ू ,र तर भीक घालणारे दसपट मख
ू !र धा�मर् भाबडेपणाने साध्य

शब्दांच अथर्ह कळे नासा होतो. इतर सवर व्यवहारा जे डोळस �न चाणा� तेह� आंधळे �न
मूखर होतात. कधी न फसणारे हौसेने स्वतः फसवून घेतात! मघा त्य कष्टाळ

मोळीवाल्यांश सुद् अडीच क� तीन आणे दर, इतक� बार�क घासाघीस ज्य ह्य शेटाणीने

केल�, �तने घस�दशी या ऐतखाऊ �भकायार्वल नंद�बैलाची नुसती ओवाळणी म्हणू चार
आणे दे ऊन टाकले! जी कामधेन,ु ती भीक मागेल तर� कशी, हा प्रश्नस �तच्य मनात
आला नाह�!

शेटाणीने खुणावल्यावर �तच्य मुलाने हळदकुंकू आणून त्य गाईला लावले, नंद�लाह�

लावले �न नमस्का केला. इतके झाले तर� तो गल्लेल साधु आपले डमर डुमुक डुमुक
वाजवीत �भकेचा पाल्हा कर�तच होता. ‘चारच आणे �दले’ ते गोमातेला पुरेसे नाह�त. हा

नंद� कपडा मागतो, दे वाच्य घर� तू दे शील त्य दानाच्य शंभरपट तुला परत �मळे ल ग

बया!’ म्हणू मागतच होता, �न डमर वाजवून �न दावे �हसडून आपल्य मागण्य �न

वचने महादे वाच्य नंद�दे वाचीच आहे त, असे प्रमाण दे ण्यासाठ त्य नंद�बैलाची मान

हालवून त्याच होकार घेतच होता. त्याच कामधेनु ह� काडी खा, त्य कचयार्मच्�ढगात
तोड खुपस, अंगणाच्य बाहे र आलेल्य झाडाचा फांद�पाला ओरबाड, अशी मागेपुढे वाट
अडवून वावरत होती.
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इतक्या त्या वाटे ने नगरसंस्थेच (म्यु�न�सपा�लट) मोठ� मैलागाडी आल�. त्य
गाडीवर नगराच्य मैल्यान भरलेला गाडीवर आडवा ठे वलेला एक बंद अवजड बंब होता.

त्य जड ओझ्यांन �दवसभर वाहणारा एकच बैल जुंपलेला होता �न नगरसंस्थेचा भंगी
�तला हाक�त होता, मध्यान्हपय घामट, ओंगळ �न अवजड ओझे उचल�त, फेक�त,

बंबात भर�त, गाडयावर चढवीत, उतर�त तो भंगीह� त्य बैलासारखाच मेटाकुट�स आलेला
होता. �नढळाच्य घामाच्य, काबाडकष्टांच्, रक्ताच् केलेल्य पाण्याच् धारा त्य
बैलाच्य �न त्य भंग्याच् डोक्याव �न तोडावर �नथळत होत्य. बारा वाजण्याच् आत

ती मैलागाडी कशीबशी �ठकाणावर पोचवन
ू भाकर�च्य मधल्य सट
ु �त घर� जातो कधी,

�न थोडा मोकळा होतो कधी, असे त्य भंग्याल होऊन गेले होते. आपल� गाडी तो मागार्तू
शक् �ततक्य सावध वेगाने जर� हाक�त होता, �बचारा बैल हूं का चंू न करता जर� ती
ओढ�त होता, तर� त्य भंग्याच् मैलागाडीच्य घाणीने आलेल्य �शसार�चा राग

आजब
ू ाजच
ू ्य घरातील लोक �न मागार्वर� साबणचव
ु ट लब्धप्र�ति त्य भंग्यावर

काढ�त होते! त्याल अद्वातद् बकत �न �तरस्कार� ‘हट जावो!’ ‘वाट काय अडवतो

आहे हा गाढव!’ ‘अरे रामा! आल� ह्य चांडाळाची गाडी!’ ‘अरे ले जाव साला जलद�!
घाणीनं जीव नकोसा करतात हे हरामखोर!’ अशा अपशब्दांच �न धमक्यांच मारा जो तो

त्य �बचायार् काबाडकष् कर�त मेटाकुट�स आलेल्य भंग्याव कर�तच होता! जणू काय
ज्य घाणीने त्य दष
ू क नाग�रकांचा जीव त्यांन नकोसा होत होता, ती मैलाबंबातील

गाडाभर घाण त्य भंग्याने केल� होती! जणू काय ती ह्य दष
ू क नगरसभ्यांन केलेल�च
नव्हत! पण जे घाण करणारे , तेच नाग�रक नाकास रूमा �न उपरणीं लावून ती त्यांच
नगरघाण काढणायार् �न नेणायार्भंग्याला नेहमी अत्यं �तटकाया�ने �ह�डस�फडीस

करतात, हा �कती अधम अन्या आपल्य हातून प्रत् घडत असतो, हे आपल्य बहुधा
ध्याना येत नाह�! भंग्याच गाडी पाहताच आपण जेव्ह चटकन ् आपल्य घाणीचा राग
त्य �बचायार् व काढतो �न त्याच चहूबाजूंनी �हडीस�फडीस होते - ‘घाणीने जीव नकोसा
करतो हा गाढव, भर वाटे नं मैलागाडी नेऊन!’ तेव्ह आपण ध्यान्य धरावे क�,
कोणत्यातर वाटे ने ते घरोघरच्य मैल्याच डबे �न शेवट� गाडी नेण्याच त्य भंग्याल काह�

हौस नसते! तुम्ह �वमानातून वरचेवर अलगत ती मैलागाडी नेव�वल� वा खालून
पाताळातून, तर तो ती तशी नेईल; आ�ण �वशेष हे क�, तो गाढव तसे अत्यं घाणेरड� काम
करू ती मैलागाडी दाख�वलेल्य वाटे ने तशी हाक�त असता तुम्हांल �णभर तुमचा जीव

नकोसा करतो - म्हणून तुम्ह द�डशहाणे सभ्यज तुम्हांल हवा तो जीव जन्मभ
सुखरूपण उपभोगू शकता, नगराचे स्वास् �न आरोग् �नव�ध राहू शकते!
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ती भंग्याच गाडी �तकडून जो येत,े तो ह्य भीकमाग्य साधूचे ते लटांबर ती वाट अडवून
उभ� होते. भंग्यान दोनदातीनदा ओरडून सां�गतले क�, ‘ते गायबैल बाजूला घ्य! ए

बुवाजी!’ पण भीक मागण्याच् त्य त्याच् रडगाण्या तो बोवा मग् होता, त्याच्

त्य गायबैलालाह� त्य भंग्यान हॅट हॅट करू पा�हले; पण त्य पशन
ू ा नंद�बैल �न
कामधेनूपणाचे भीकमाग�

पा�व�य आल्यापासू त्यांन सहसा कोणीह� वाटे त

�ह�डस�फडीस कर�त, हुसक�त वा चपराक�त नसल्यामुळ आपण एक अवध्य नव्ह, तर
अताड् दै वी जी आहोत, अशीच जणू काय जाणीव असलेल� �दसल�. मार�ल तर हा
आपला साधु धनीच आपणास मार�ल-बाक�चे लोक पज
ू ाच करणारे - त्यांच काय ऐकायचे,

अशी संवयीने जणू त्यांन �निश्च� पटलेल� असल्यामुळ त्य भंग्याच् हॅटहॅटला न
जम
ु ानता ती गाय �न नंद�बैल वाटे तन
ू दरू म्हणू होईनात. तो साधह
ु � ऐकेना. हा घोळ

पडला आहे , तोच त्य भक
ु े ल्य गाईला तो मैलाचा वास येऊन ती बंबाच्य पढ
ु च्य टोकाला
खेटून िजभेने चाटू लागल�. �तला जर� म्हटल आ�ददे वी जगज्जनन गोमाता - तर� होता
तो एक पशच
ु !

�नरुपयान ती गाडी थोपवून तो भंगी थोडा थांबतो तोच आजूबाजूच्य घरांत ून, वाटसरांतून
�न प्रत शेटाणीच्य तोडातून एकच �धक्का उठला! ‘ए भंगडा, हाक ती गाडी! घाणीने
जीव नकोसा केला या गाढवानं! - अरे , हाक! ने ती ब्या एकदाची येथून!’

भंगी ओशाळला. जसा काह� तो कोणी चोर चोर� करताना धरला जातो आहे , असा घाबरला!

त्यान गाडीच्य बैलाला एक चाबूक हासडून गाडी पुढे घातल�. मैलाबंबाचे पुढ�ल टोक
चाटणार� गाय मधे लुडबुडू लागल�, म्हणू �तला त्यान चाबकाच्य काठ�ने मागे ढोसल�.

हे पाहताच तो गलेलठ भीकमाग्य ‘साध’ू एखाद्य सैतानासारखा खवळून ‘ए साल्य! त्य

माझ्य प�वत गोमातेला �शवलास? मारलस? तुझ्य...’ अशा आईमाईवरू �शव्य हसडून
त्य साधूने एक ध�डा उचलून भरकन ् त्य भंग्याल मारला. थोड� चुकले म्हणू तो
भंग्याल लागला नाह�. यासाठ� दस
ु रा टोला उचलून तो साधू त्य भंग्याव फेकू पाहत आहे

तोच सारा प्रक पाहून खवळलेले रामभाऊ माडीवरू ओरडले,’हां! ध्यान्य धर! ए
�भकारड्य, जर त्य भंग्याल मारलंस तर-! थांब आलोच मी खाल�!’ असे ओरडत
रामभाऊ मागच्य पायी िजना धडधड उतरले आ�ण वाटे शी आले.

‘टाक तो दगड खाल�! वाटे तून दरू हो! �भकारडया! ऐतखाऊ! तो �बचारा भंगी काबाडकष्

करू आपल्य �नढळाच्य घामावर पोट भरतो. ती आपल� गाडी हाक�त असता त्याच
वाट अड�वल�स �न उलट त्याला �श�ा दे तोस, मारतोस!’ रामभाऊ गरजले.
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‘मग माझी प�वत गोमाता त्यान �वटाळल�; �तला ढोसलं ते नाह� का �दसलं तुम्हांल?’

�भकारडा साधु दटावू लागला,’गाईला तो �शवला, ती मला �शवल�, मलाह� �वटाळ झाला!
हे कसे पाहत नाह� तुम्ह?’

‘तेवढे च पाहत नाह� मी, तर मघापासून मी हे ह� पाहत आहे क�, तुझी ह� प�वत गोमाता

आपण होऊन मोठ्य आवडीनं तो मैलाबंब चाट�त होती! मग तेव्ह नाह� का ती
बाटल�?आ�ण त्य भंग्याच �वटाळ तुला झाला म्हणू जे म्हणतो ना, त्याच अस क�,

जर कोणी �शवले म्हणू �वटाळ होत असेल, तर काबाडकष्टांव स्वतःच पोट भरणारा �न

अत्यं �कळसवाणं काम तेच आपल्य वाट्याल घेऊन समाजाची घाण स्वच करू
समाजाच्य आरोग्याच साधना करणारा हा भंगीच तझ
ु ्यासारख् ऐतखाऊ साधड
ु ्यापे�
अ�धक प�वत आहे ; त्याच् �शवण्यान �वटाळ होत नाह�. होतच असेल, तर
तझ
ु ्यासारख् ऐतखाऊलाच जो �शवतो त्याल �वटाळ होतो!’

‘मी ऐतखाऊ काय! मी �दवसभर आमच्य ह्य नद�बैलाचं दशर् लोकांना घड�वण्याच
कष् कर�त नाह� क� काय? आज तीन �पढया आमचा धंदा आम्ह�ह कर�त आहो!’

‘तर मग तूच एक ऐतखाऊ नसून तुझ्य तीन �पढया ऐतखाऊ आहे त म्हणायच्!

समाजाचं कोणतंह� उपयुक् काम न करता दारोदार भीक मागत �फरायचं ह्याल का बाबा
धंदा म्हणता? कष् म्हणता? भीक मागणं हाह� एक धंदाच आहे , अशी तुम्ह

भीकमाग्य ल�ाव�ध लोकांची सो�यस्क समज असते हे खरं . त्याच दोष िजतका

तुमच्याव आहे �ततकाच तुम्हांसारख् ऐतखाउं ना पोसण्यात धमर घडतो अस
मूख्पणान
र
समजणायार्◌ह्य आम्ह भीक घालणायार् लोकांचाह� आहे हे ह� खरं ! पण

म्हणून आता यापुढे अशा ऐतखाउं ना भीक घालणं धमर नसून अधमर आहे , अस लोकांना
�शकवणं आम्हां भाग आहे हे ह� खरं च!’

गंप्याल ते म्हणण तत्का पटले! तो होकार भर लागला,’अगद� खरं आहे बर भाउं चं

म्हणण. मी मघाच ताईला म्हणाल क�, दे ऊ नकोस चार आणे टचकन ् ह्य ऐतखाऊला
म्हणू. त्य �बचायार् कष्टाळ भंग्याच् डोक्या दगड घालण्यापे� या आळशी
�भकाड्र्यांच च्य डोक्या दगड घालायला हवा बर का ताई!’ शेटाणीला गंप ूने बजावले!

‘दगडच नको काह� घालायला! त्याच खोड मोडायची म्हणज त्यांन कोणी भीक घालू नये
म्हणज झाले! भीक �मळते आयती म्हणून ते भीक मागण्याला धंदा म्हणता! आपण

ती भीक अशा नंद�बैल घेऊन �मरवत राहणार्यांना न घातल� क� बसतोच त्यांच �भकेचा
हा धंदा!’ रामभाऊने शेटाणीकडे पा�हले.
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शेटाणीताई आपल� बाजू सावर लागल्य,’अहो भाऊ! पण त्य नंद�बैलानं �न ह्य
गोमातेनं काय केलं आहे पाप? ह्य �भकायार् व काह� मी दया केल� नाह�, तर त्य

नंद�बैलावरू �न गाईवरू ओवाळून टाकल� ती पावल�! ते तर दै वत आहे ना?’

‘पशला
ू दै वत म्हणणंह पापच! पण जर म्हणायचं ना, तर ह्य भंग्याच् गाडीचा हा
बैलच ह्य नंद�बैलापे�ा अ�धक पूज्, दयाहर �न दे वलसी म्हटल पा�हजे बर ताई. हा
भंगीबैल पहा बर समाजाचे काबाडकष् �कती करतो आहे ! हे घाणीचे िजवापाड बोजे

सकाळपासून संध्याकाळपय� तो वाहात असतो. त्याल एक सोडून चार प� ढया चारा घाला.

त्य चायार्ळवसमाजाचं केवढे �हत साधता येईल! पण ह्य �भकारडया साधन
ू ं समाजाच्य

कष्टाव स्वतःस ऐतखाऊ बन�वलं नाह�, तर ह्य त्याच् बैलालाह� ‘नंद�’ �न गाईला
‘आ�ददे वी’ बनवन
ू ऐतखाऊ करू सोडलं आहे ! समाजाचं शेती, गाडीभाडं अस कोणतंह�

उपयोगी काम न करणारा हा बैलह� ह्य �भकायार्◌ाऐतखाऊ करू सोडला! हा माणस
ू बैल
�न तो ह्याच नंद�बैल! दोघांच्याह श्रमां समाज अंतरतो ह्य भाबडेपणापायी! एक

�रकामटे कडा ऐद� मनषु ् �न एक �रकामटे कडा ऐद� बैल! दोघांना समाजाला म्हणजे

तुमच्य-आमच्य-सारख्यांन, व्यथ पोसाव लागतं! त्यापे� ह्य नंद�बैलाला जुंपावा
नांगराला �न ह्य माणूसबैलाला धरावा समाजाच्य वेठ�ला, हे च योग् नव्ह काय? तोच
खरा धमर!

‘आ�ण ह्य गाईचं तर� काय! अहो भाऊ!’ गंप्य हसला, मी दोन �दवस धमर्शाळेपाश

पाहतो आहे क�, हा बुवा �तला नांवाचा चारा घालतो; �तचं दध
ू काह� �पतो �न काह� �वकतो!
दस
ु यार्आच्पैशाचं गवत �न दध
ू �पतो हा!’ गंप्य खो खो हसला!

‘खरं काय रे साधुबुवा?’ शेटाणी पण थोडया �तरस्कारान हसल�. ‘इश्, मला हे माह�त

असतं तर मी पावल� तर काय पण गवताची काडीदे खील घातल� नसती ह्याल! पण नंद�
पूजावा हा धमर -’

‘ह्य धमर्छापानं डोळयाला अंधेर� येते ताई आपल्य! नाह�तर त्य मोळीवाल्य

बायांच्य चार आणे मोळीच्य थापांना कसे डोळसपणानं पर��ून पा�हलंत! त्य
मोळीवाल्य बायांनी जर तुम्हांल सां�गतलं असतं - ‘बाई, ह्य सोन्याच् मोळ्य आहे त,

तेव्ह ह्यांन चार आणे दे शील तर दे वाच्य घर� सोन्याच् मोळया �मळतील,’ तर तुम्ह

हसला असतात! त्यांन म्हणाल असता,’ह्य मोळ्य एवढया सोन्याच् आहे त तर तू का
दारोदार चार आण्यावार �वक�त �फरतेस?’ पण हा लुच्च जेव्ह म्हणाल, ‘बैल नंद� दे व
आहे ह� गाय कामधेनु आहे’ तेव्ह तुम्ह त्याल काह� हासडलं नाह�त क�,’जर ह�
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कामधेनुच तुझ्य घर� तू पाळतोस तर तू दारोदार भीक का मागतोस? गाईला, नंद�ला चारा

घालणं हा धमर आहे तर तू आपल्य दे हास कष्ट�, चार पैसे �मळव �न त्यातू त्य
गाईनंद�ला पोसून स्वतः त्य धमार्च पुण् का जोडीत नाह�स?’ पण तो काह� �वचार
तुम्हांल सुचला नाह� कारण गाईला चारा द्याव, नंद�ला पुजावे हा धमर आहे , हे पोथ्यांतू

तुम्ह ऐकलेल!ं मोळीवाल्यांन दान द्याव. मागतील त्य दराने मोळया घ्याव्, हा धमर
आहे , अस पोथीनं �शकवले नाह�! ताई, आता यापुढे तर� मोळी घेतांना जसे डोळे उघडून

वस्त पारखून घेता, तसाच धमर पण पारखून घ्याव! नाह�तर आंधळे पणानं केलेला धमर्
असा अधमर होतो. कोणत्याह �भकायार्पलपारखल्यावाचू ‘धमर’ करणं हे पाप आहे . तेच

दान, काबाडकष् करू समाजाची कामं करतात, दस
ु यार्वन �मळवावे �न यांनी खावे असे

आळशी, ऐतखाऊ नाह�त, अशांनाच जे दे णं ते दान द्याव. पोटचा मल
ु गा जर न �मळवता

घरबशा झाला, तर त्यालाह आपण सांगतो क�, धंदा कर तर जेवायला �मळे ल! पण नस
ु ती

एक कफनी �कं वा रूद्रा�म �कं वा टाळ �वकत घेण्यापुरत तेवढे भांडवल हे लच
ु ्च लोक
खचर्ता आ�ण त्य भांडवलावर जन्मभ ‘साध’ु ‘बव
ु ा’ बनन
ू , समाजाचा पैसा उकळून,

च�रताथर चाल�वतात! ते आळशी, लच
ु ्च, ऐतखाऊ बनतात! समाज त्यांन पोसण्या त्य

मानानं द�रद् बनतो! दोन्ह पापं अशा आंधळया दानानं आपणां स्वतः न कळत
लागतात! न्यूना न्यू दहा ल� �भकार� आपल्य समाजाचं धनरक् अस गो�चडांसारखं

आज शोषीत आहे त!’

‘भाऊ आता पुन्ह कोणीह� असा नंद�बैल्य वा मरतुकडी गाय घेऊन लोकांच्य

धमर्भावनेव धंदा कर�त, �तच्य नांवे �मळालेल्य पैशावर स्वतः पोट भर�त �न �तचं

दध
ू स्वतः गट करू गलेलठ बनत �फरणारा भ�द ू माझ्य दाराशी आला ना, तर बघा मी
त्याल एक दमडी तर� दे तो का ते! ए ताई, तुला गाईला धमर् करायचा ना? तर एक छान

गाय स्वतः �वकत घेऊ �तला खूप चारा पाणी घाल, �न स्वतः पाळ! नंद� दे व
म्हणशी, तर शेतीत राबणारा बैलच खरा नंद�. कारण त्याच् कष्टान नांगर-ओखर

करू जो धान् उग�वतो �न घर�दार� सगळयांना जो आनंद�वतो, तोच खरा नंद�! त्याल

शेतावरू थकून जाताना �हरवीचार गवताची प� ढ� सोडत जा-! त्य शेतकर्यांना चवल�
पावल� त्य नांवे दे त जा.’ गंप्य धम�पदे क बनला!

‘आ�ण त्य घर� पाळलेल्य गाईचं दध
ू एकदोन �नधर् पण सच्छ� �वद्याथ्या�

प्यायल दे त जा हव तर! �कं वा गाईची वीण �न समाजाला प्रत उपयोगी असे गुण
वाढ�वणायार्ज्य गोर�ण संस्थ असतील, त्यांती गाईच्य �खल्लारांन ते दान दे त जा
हव तर!’
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‘पण ऐकलंत का ताई, गाय �न बैल पशु आहे त - समाजाला उपयुक् पशु आहे त - म्हणू

त्यांच समाजाला उपयोग होईल, अशा पद्धती दान �दलं तरच पुण्, ह� दृिष धरा क�,

मग तुमचं दान आपोआप डोळस होईल �न त्य पशच
ूं ी उपयुक्तत वाढे ल. अशाच प्रका

पारखून दान दे ण्याच तुमच्यासारख् व्यवहारचतुरांन बु�द होईल. पण गायबैल ह्य

स्वयमेव दे वता आहे त, असा धमर्छा डोळयांवर मारू ठे वलात क� तुमच्य दानबुद्धी
डोळे फुटून हा असा अंधळा धमर तुमच्याकडू अधमर घडवीत गेलाच म्हणू समजा!

‘आ�ण गंप्य, नंद�बैलवाले हे असे आले म्हणजे नव्ह, तर कोणीह� �भकार� दाराशी आला

क� त्यालाह हे च सांगत जा क�, समाजाला उपयोगी असा काह�तर� उपाजर् कष् तू
करतोस क� नाह� ते आधी बोल! काम कर �न पोट भर! काम नसलं तर मी तला
ु झेपेल ते
दे तो. ते काम दे णं एवढे च खरं दान! कामाचं प्र�तमू त्याल दयेनं योग् वाटलं तर थोड

अ�धक द्य, पण ऐतखाऊ �भकायार् ल नस
ु ती कफनी वा रूद् घालतो वा शंख फंु कतो

म्हणू दमडीची दे खील भीक घालू नका!’

इतक्या रामभाऊना घरात कोणी हाक मारल� ‘आलो ह’ असे म्हणू ते लगबग घरात
�नघून गेले. ते �दसेनासे झाले, असे पाहताच तो नंद�बैलवाला तावातावाने म्हणाल,’तो

मैलागाडीवरचा एक भंगी तर बामन सवाई भंगी �दसतो! दे तस
े ना एखादा कपडा

नंद�राजाची पाठ झाकायला?’ डुम डुम डुमुक डुम डुम डुमुक! - त्याच �भकेचे डमर पुन्ह
वाजू लागले!

‘चल चालता हो अथून!’ दं डम गंपा ओरडला!
ताई म्हणाल,’गंप्य भांडतोस कशाला! फार तर दे ऊ नये त्याल काह�! तू जा ह बाबा
आता! पावल� �दल� न तुला!’

ताई अजून बोटचेपी आहे असे तकूर् त्य साधूने आपल्य त्राग्य शेवटचे अस् सोडले!

भाबडया लोकापुढे त्रा केला क� अ�धक दान हटकून �मळते, �नदान �दलेले कोणी परत
घेत नाह�, हा ह्य �भ�ेकर्यांचा नेहमीचा बहुधा अचूक अनुभव असतो. ‘घे ताई घे! तुझी
ह� पावल� पण घे परत! दे व बघून घेईल ह्य तुझ्य पोराला! गोमाता, नंद�राजा. महादे व -’

तोच त्यान फेकलेल� ती पावल� पटकन उचलून गंप्यान अक्र �वक्र अवसानाने
त्याच्या चालून जाऊन दटावले ‘चल, होतोस क� नाह� येथून चालता! होतोस क� नाह�?’
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त्याबरोब तो नंद�बैलवाला एकदम दबला आ�ण नंद�चे दावे ओढून दहा पावले चुपचाप

मागे हटला. पण तेथ ून पुन्ह एकदा अगद� गयावया कर�त ‘माझी पावल� तर� दे रे दादा ती
परत!’ म्हणू त्यान हात पसरला! पण गंप्याच तो ‘चालता हो!’ पुन्ह गडगडताच पुन्ह
चुपचाप पुढे चालता झाला, गंप्य पण काह� बडबड कर�त घरात परतलेला जेव्ह त्य

साधूजींना �दसला, तेव्ह एकदा त्यांन स्वतःच् मनासमोर तर� स्वतःच पत
राखण्यासाठ झालेल्य अपमानाचा सूड उगवला - ओठातल्य ओठातच त्य गंप्याल एक

�शवी हसडून, ‘हा एक �तसरा भंगी �दसतो! ह्य आळीत भंग्याचे बेटे रहातातसे �दसतात
सगळे !’

�तथेच ती आळी संपल� होती आ�ण गंप्याच् मागच्य दाराशी जाणारा बोळ लागला
होता. गंप्याच मागचे दार त्य बोळातच उघडते ह� कल्पना नसल्यान, नवी वाट म्हणू
साध,ू त्याच नंद� �न ती कामधेनु असे ते सारे लटांबर त्य बोळात घस
ु ले. इतक्या त्य

दारातन
ू त्य मोळीवाल्य बाया हातात मोळ्याच् सट
ु या घेऊन, त्यांन �मळालेल्य
त्यांच् काबाडकष्टाच् त्य अडीच अडीच आण्यांच् प्राप् �कती मीठ-�मरची-तेल

�वकत घ्यायच ते बेत योजीत �तकडून येत होत्य, त्य त्याल भेटल्य. त्य नव्य
�गर्हाअकांना पाहताच साधूचे डमर पुन्ह वाजू लागले ‘ डुम डुम डुमुक, डुम डुम डुम डुमुक!
‘गोमाता! कामधेनु! द्य ऽ वा हो चारा पैसा द्याव ऽ हो! काह� दान नंद� ऽ ऽ राजाला!
घाला ऽऽ हो! पै ऽ सा पू ऽ ऽ जा ऽ! हो नंद� रा ऽ जा! डुम डुमु डुमुक! डुम डुम डुमुक!’

साधूची चपटपंजर� सुरावर चालू झाल�. त्य मोळीवाल्य बायांनी नंद�ला नमस्का केला.

गाय तर अगद�च आडवी आल�. साधू हात पसरू पसरू ‘ध ऽ र ऽ म गायी ऽ ला! गायी ऽ
ला!’ म्हणू �पच्छ पुरवू लागला. गायीच्य नांवे त्य बायांना नाह�च म्हणवेन. त्य
आपसात कुजबुजून एक दोन पैसे काढून आता त्याच्यापु फेकणार तोच -

‘ए बायांनो, थांबा! दमडीसुद् दे ऊ नका त्य लुच्च �भकारडयाला!’ असा दरडावणारा
आवाज आला!

गंप्याचा तो आवाज! पण ह� ब्या बोलते आहे कुठून असे ग�धळून त्य साधूने बोळाच्य

तोडाकडे वळून पा�हले , तो गंप्य �तथे नाह�! पुढे पा�हले तो गंप्य त्याच् मागच्य
दारातून खवळून बाहे र पडताना �दसलाच त्य भयभीत साधूजीना!
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‘बायांनो, दे ऊ नका काह�एक ह्य असल्य भ�द ू �भकायार्बल! हा माणूस बैल �न हा त्याच
नंद�बैल दोघेह� ऐतखाऊ आहे त, ऐतखाऊ! आ�ण तुम्ह? कुठे रानावनात श्रम ती लाकड�

तोडल�ंत, फोडल�ंत, पहाटे सच भारे बांधून खेडयातून नगरात अनवाणी येऊन तो बोजा
माध्यान् �दवस येईतो डोक्याव वाहून दारादोर भटकल्या, तेव्ह कुठे अडीच आणे
पदरात पडतात! ते तुमच्य �नढळाच्य घामाचे पैसे हा ऐतखाऊ आता आयते उपटणार?
दे ऊ दे णार नाह� मी ते त्याल! त्य अडीच आण्यां तुमच्य घरच्य मुलालेकरांना मीठ,
�मरची, तेल ते तुम्ह काय नेणार? ए साध.ु अरे , तू त्यांन या पशव
ू र ‘दयाधरम’ करायला

सांगतोस पण त्यांच् लेकरांची दया तला
ं ेकरांच्य
ु नको का यायला? आपल्य मला
ु ल

तोडचा घास �हसडून, बायांनो, कशाला ग दे त होतात तम
ु ्ह त्याल पैस?े गंप्यान कळवळून
�वचारले.

‘गोमातेच्य पायाचा अंगारा दे त होता साधु आम्हांल!’
‘साध?ू भ�द ू आहे तो भ�द!ू पशच
ू ्य पायाचा अंगारा माणसांना �वकतो! बायांनो, तम
ु च्य

घर�ं शेतीचे बैल �न गायी, गरु ं ढोर असतीलच ना? मग त्य कष्टाळ गरु ाढोरांचा अंगारा

आपल्य माथी लावीत जा, जर काह� लावायचाचं तर! कारण ते पशु तुमच्य कामास तर�
येतात! हे पाहा, ह्य ऐतखाऊ साधूला मघा माझ्य आईने चार आणे �दले होते दान
म्हणू! ते कुपात् दान मी दे ऊ �दलं नाह�, सत्पात द्याव म्हणू! जा, हे घ्य ते चार आणे!
तुमची ती मुलल
ं ेकरं �त तुमची ती गुरंढोरं दानाला खर�ं सत्पा! घ्य हे .’

‘नग नग आम्हांसन ते, दादा!’ त्य बाया अगद� कळवळून म्हणाल्,’तुझं पैसे आम्ह

कशापायी घेणार? काबाडकष् करू खातो दादा आम्ह दोन घास, अंधळया पांगळयां
थोडयाच आहोत? आम्हांसन कशा हव दान!’

‘ए साध!ू ऐकलंस का? �दसतं आहे का हे तुला? बघ ह्य कष्टाळ बायांची थोर ह्दय! अरे

तुझ्य त्यांच्य खयार्साधू ह्य मोळीवाल्य आहे त, �न तू �नव्व भ�द!ू आता तर�

सोडून दे हा ऐतखाऊपणा आ�ण हे अंगारा �वकणं! अरे , जर कोणाच्य पायाचा अंगारा

लावायचाच ना, तर त्य तुझ्य ऐद� पशच
ू ्य पायाचा अंगारा ह्य बायामाणसांना
लावण्यापे� ह्य काबाडकष् करू समाजाच्य काह�तर� उपयोगी पडणार�ं कामं करू

त्याव पोट भरणायार् त्य भंग्याच्, ह्य मोळीवाल्याच् शेतकरणी कामक�रणींच्य

पायांचा अंगारा तुलाच लावावयास हवा! समाज जो अजून जीव धरू आहे तो ह्यांच्य

काबाडकष्टांव होय! तुझ्यासारख माणूसबैल, �न ह� पशब
ु ैल, �न ह� पशप
ु ूजा, �न हे अंग ारे ,
�न ह� ऐतखाऊ साधुता, �न हे तुझे नंद�बैल ह� समाजाच्य भाबडेपणाची मैलागाडी आहे -
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त्य भंग्याच् मैलागाडीहून �तरस्काय, टाकाऊ! कारण त्य भंग्याच् मैलागाडीचे शेतांना
तर� खत होते - पण ह्य भाबडेपणाच्य मैलागाडीने बु�द्धभ्रं रोगराईची काय ती

िजकडे �तकडे फैलावते! उपयोग असा काह� नाह�! बायांनो, दान म्हणू नाह�, पण तुमच्य
लेकरांना खाऊ म्हणू फुटाण्यासाठ मी ते दे तो हं चार आणे बर! ओशाळू नका! घ्य ते ह!’

गंप्यान बळे बळे ती पावल� मोळीवाल�च्य हाती टाकल�. त्य �भकायार् च् तावडीतून

सुटून त्य बाया बोळाबाहे र पडेतो गंप्य �तथे उभा रा�हला. तो बाबा त्य बोळाच्य दस
ु यार्
त�डाकडे जात आहे असे पा�हले, तेव्हा काय तो गंप्य घरात परतला.

गंप्य �दसेनासा होताच त्य साधच
ू ्य पोटात साचलेला गंप्यावरच सारा राग एकदम वर

उसळला आ�ण त्याच वचपा ज्य एकाच वस्तूव त्य �भकारडयाला काढता येण्यासारख
होता, त्य वस्तूव, म्हणजे त्याच् नंद�बैलावर त्यान हातातील काठ�चा एक रट् असा
बळाने हाणला क�, तो �बचारा बैल धम
ू पढ
ु े पळाला. आ�ण लगेच मागे वळून गवतकाडी

वेचन
ू खात रे गाळत चालणायार् त्य �बचायार् गाईच्य नाकावरच त्यान दस
ु रा रट् हाणला

क�, गाईला दे वता न मानता केवळ एक उपयक
ु ् पशु म्हणून काय ते मानणायार्◌

मनषु ्याचेह हृद त्य �नष्कार क्रूरत े कळवळून यावे! ज्य नंद�ला दे व आ�ण गाईला
दे वी म्हणू लोकांनी पोसावे असे ढ�ग तो लाकांना �शकवी, त्यांना तो भ�द ू स्वत
पशइ
ू तक्य दे खील दयेने वागवीत नव्हत! असे हे नंद�बैल काह�तर� दहा हजार आ�ण

ऐतखाऊ रूद्र टाळकुटे , भ�द ू दहा लाख गांवगन्न भटकत आहे त! समाज जर

गंप्यासारख होईल, तर अशा दहा लाख ऐतखाउं ना काम करू पोट भरणे भाग पडेल!
भ�दप
ू णाचा �न भाबडेपणाचा रोग प्लेगासारखा समाजाला पोखर�त आहे !
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८. चातम
ु ार्स
रांगोळीची करं डी घेऊन रखमाबाई येतात आ�ण ‘वनवासी राम माझा सांगा कुणी पा�हला!’ हे गाणे

गुणगुणत गोपद् रांगोळीने काढ�त बसतात. इतक्या सखुताई, ल�ला, शा�लनी, मा�लनी, सीता
प्रभृ िस्त् येतात, त्यां रखमाबाई स्वाग�तता.

रखमाबाई - या या सखत
ु ाई, ल�ला - या अशा, कुणी इथे बसा, कुणी इथे बसा. या! (पन
ु ्ह गोपद्

काढू लागतात.)

सखुताई - हे काय चाललं आहे रखमामावशी?
रखमाबाई - अग, या चातुमार्स्य मी �कनी गोपद्मा व् धरलं बर. अग, पण ती कमला नाह�

आल� ती कुठे तुमच्याबरोब आज? �कती बातर� आहे ग ती! आल� क� कुठे मेलं ते �हंदस
ं टन का
ु घ
कायसं आहे न ते काढलचं �तनं!

सखुताई - मग त्या हो वाईट ते काय आहे रखमामावशी? ती जर� वयानं लहान असल� न
तुमच्याहू, तर� �तचे �वचार �कती पोक् असतात! तुमचं हो वय काय रखमामावशी आता?

रखमाबाई -आमचं काय बाई! दहा गेले �न पाच रा�हले! (बोटे मोजून) बघ, तीन �संहस् मला
अगद� चांगले आठवतात. मग तूच पहा आपल� आता माझं वय काय असेल ते!

सखत
ु ाई - आता मला जर �तशी उलटल�. तर� तम
ु ्ह साठ�च्य जवळ असणारच मावशी! अहो,

आल�च वाटतं ती कमला! हाक मारते आहे ! ओ! - या या, दार लोटलेलं आहे हो नस
ु तं. उघडा, या
आत. (कमला येताच) या �श�क�ण बाई! बसा अशा.

कमला - काय रखमामावशी, कसे काय आहे ? हे काय करता आहा?
रखमाबाई - अग, ह�ं गोपद् काढते आहे मी. चातुमार्स्य गोपद्मां व् फार प�वत. १०८ गोपद्
प्रत् रांगोळीनं काढावीं, मग त्यांच पूजा करावी, स्वत सोवळयानं स�पाक करू पक्वान्नां

पान वाढून गोठयांत जाव, गाईला हळदकुंकू लावून फुलांच ी माळ घालून सोवळयान आपल्य हाती
गोग्र घालावा आ�ण मग जेवाव अशीं १०८ गोपद् - अग, म्हणज गाईच्य खुरांच ी ह�ं अशीं �चत् -

चार म�हने काढल�ं न, म्हणज गोलोक नांवाचा स्वग १०८ वषर िजवाला भोगायला �मळतो! हो पण

व् संपताच दहा तर� भट-जेवायला बोलावून प्रत्येक एकेक सोन्याच गोपद् �दलं पा�हजे हो! नाह�तर नाह� स्वग �मळणार! अग कमळे , तुला काह� व् नको का धरायला आता! �श�क�ण

झाल�स म्हणू काय झालं! अग, दे वाची सेवा काह� करावी, काह� धमर आचरावा! तू पण हे
गोपद्मां व् धर पाहू.
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कमला - पण प्रत् गायीसारख्य एका पशच
ू ्य खुराची १०८ �चत् काढल्यान आ�ण भटांना
सोन्याच गोपद् �दल्यान दे वाची सेवा ती काय साधणार! धमर तो काय घडणार ? धमर म्हणज

परोपकार. परोपकारः पुण्य! तेव्ह ह्य लोक� काह� प्रत असा परोपकार घडेल अस व् करण
बर. तसं एक व् मी धरलं तर त्यां नाह� का दे वाची सेवा घडत?

रखमामावशी - लागल�च पाचकळपणा करायला! अग, गायीची सेवा तीच दे वाची सेवा. भाव ठे वावा
�तथं दे व आहे च! पोथीतच आहे हो हे सारं !

कमला - होय ना? मग जर पशत
ू भाव ठे वला तर दे व पावतो, तर आपल्य ह्य �हंदरु ाष्ट्रा

भावाब�हणींची, माणसासारख्य माणसांची सेवा दे वाच्या नांव केल� तर काय तो पावणार नाह�?
नराची सेवा तीच नारायणाची सेवा, हे सुद् पोथीच सांगते!

सखुताई - हे अगद� खरं हो कमलाताई, मी तसं व् धरते. या ल� दव
ु ा�पे�ा तोच खरा परोपकार,
खर� दे शसेवा, कोणचं धर?

कमला - अस बघा सखुताई, एका �बहाराच्य भूकंपात अनाथ अशी �हंदं च
ू ी तीन हजार बाळं

�मशनर� मौलवींनी नेल�, बाटवल�ं, त्यांच आईबाप त्यांन मुकले. इतकंच नव्ह, तर हे तीन हजार

वंश पुढ�ल �पढ�पासून �हंदच
ू े कट् शत् होणार. आपल्य �हंदरु ाष्ट् संख्याब अशा प्रत्यह�
धुडगुसापायी कोट�कोट�ंनी घटत असता, �हंदध
ु मा�च खरं व् म्हणज लाख लाख दव
ु ा�च्य गवताचे
भारे दे वाच्य नांव बांधीत बसणं नसून अशी एकेक अनाथ �हंद ु बालबा�लका वाच�वणं हे च होय.

पण यासाठ� �हंदस
ु भेने काढलेल्य अनाथालयांना भीकदे खील कोणी घाल�त नाह�! आम्ह दे खील
द�रद्; अशा �हंद ु अनाथालयांस पैसे कुठुनं दे णार! पण आपलं शर�र तर� �हंदस
ु ंघटनाच्य अशा

प�वत कायार्साठ कष्ट�वण आपल्य हातचं आहे , हे ह� तपच आहे , अशा हे तूनं आम्ह दहा पाच

मै�त्रणीं अस व् धरलं आहे क�, प्रत् आमच्य येथील �हंदस
ु भेच्य अनाथालयात दोन तास
जाऊन तेथील लेकरांना आंघोळून, जेववून, त्यांच कपडे घरच्य साबणानं धुऊन पर�टघडीसारखे

चक् करू ठे वायचे आ�ण दर र�ववार� त्यांन �हंद ु वीर पर
ु ूषांच् सोप्य कथा सांगायच्य.

�व�ानाचे चमत्का, खेळीव �वमानयंत, ध्व�न�े यांची खेळणीं दे ऊन, समजन
ू सांगायचं.
झाडझड
ू करू मळ दे खील आम्ह� काढतो.

रखमाबाई - इश्! कुठल�ं मेल�ं ती �बनवारशी पोरट�ं! ना जात ना पात! त्यांच मळ काढायचा �न
गदळ कपडे धुवायचे; भं�गणी आहात का धो�बणी?

सखुताई - अस का म्हणत रखमामावशी? अहो, आपण आपल्य घरच्य लेकरांच्य मळानं
लडबडलेल�ं �चरगुटं नाह� का धूत? कुटुंबातल्य लेकरांचा मळ काय सोन्याच असतो? �हंदरु ाष्
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हे ह� आपलं एक मोठं कुटुंबच आहे हो! मी तर� असच �हंदस
ु ंघटनाच काह� सेवाव् धरणार. त्य
अनाथालयासाठ� सांगा ना कमलाताई मी काय करू?

कमला - तुम्ह? अहो खरं च. तुम्हाल फक्क �शवणकाम येतं नाह� का? बस्. तर तुम्ह अस करा
क� चातुमार्स्य �नदान शंभर झबल�ं �न सदरे त्य अनाथालयास धमार्थ �शवून द्य फुकट; ते
साहाय् त्य संस्थेच केवढ� तर� �चंता दरू कर�ल!

सखुताई - हो, हो! पण बाई कापड कुठलं �वकत आणू मी इतकं!
रखमाबाई - मी दे ते बर तुला कापड. या माझ्य १०८ गोपद्मामा १०८ मुलाचं ्य झबल्यासदरयांचं

कापड मी दे ईन हो धमार्थ. मग तर पावेल ना मला सुद् तो तुझा �हंदस
ं टन - दे व? अग हसता
ु घ

काय अशा! �हंदस
ु ंघटना हाह� एक दे वच आहे बर. गणप�त, म्हणज गणांचा प�त, संघटनाचा दे व.

अग, आम्हांल कळत का नाह� हे? पण आम्ह आपल�ं जुनीं माणसं. तुमच्य नव्य कल्पन

आम्हांल आमच्य जुन्य भाषेतच सां�गतल्य म्हणज लवकर पटतात हो. मी ह� आपल� १०८
गोपद् पूजीनच. पण अनाथालयांतील १०८ लेकरांना कापड पण धमार्थ �दल्यावाचू व्रता
सांगता झाल� अस मानणार नाह� बर. म्हणज जुनं व् पण झालं, �न नवह� झालं. काय कमला?

कमला - आभार आहे त हो मावशी तुमचे. तुम्ह वडीलधायार् माणसांनी आम्हांल इतका आशीवार्

�न सहकायर �दलं तर� पुरे आहे ! बर ल�ला, शा�लनी, मा�लनी तुम्ह सायार्जणींनी कोणकोणची व्र
या चातुमार्स्या धरल� आहे त?

ल�ला - आम्ह दहा जणांनी प्रत्य ल� ल� वातीचं व् धरलं आहे . प्रत् शंभर दोनशे वातीचा

काकडा सकाळी दे वघरांत वा दे वळात जाळायचा अशी लाखोल� प्रत्ये जाळल� क� दहा भट
बोलावन
ू त्यांन दहा सोन्याच् वाती द्यायच् (सगळया हसतात)

कमला -भटांच्य घर� सोन्याच् वाती जाळतात होय? ल�ले,पव
ू � �वजेच,े गॅसेच,े रॉकेलचे �दवे

नसत; तेव्ह घर�, दे वळी, पणत्यांतू वातीच लावीत. तेव्ह त्य काळी लाख वाती फुकट जात
नसत. घर�, दे वळी त्यांच उपयोग होई, पण आता िजकडे �तकडे रॉकेलचे कं�दल, गॅस �न �वजेचे

�दवे झगझगाटत आहे त. आता त्य झगझगाटात लाख वातीपायी तुम्ह दहा-पाच जणींचं जे

मणभर तर� तूप नुसतं जाळून टाकायचं त्यां काय अथर आहे बर! पुन्ह वाती पेटवायच्य त्य
म्हण सकाळी उजाडल्याव पेटवायच्य. �कती व्यथ कष्! म्हणू म्हणत, तुम्ह ते मणभर तूप

अस उगीच जाळून टाकण्यापे� त्य अनाथालयातील लेकरांच्य तोडी घाला. नुसत्य कापसाच्य
वाती पेटवून पडलेल्य उजेडात आपल्य राष्ट्रा दास्, दा�रद्, दषु ्का, दद
ु र ्श यांचा अंधेरच

काय तो �दसतो! पण आपल्य �हंदरु ाष्ट्रा त्य लेकरांच्य जीवनाची �वझती वात जर तेव�वल�
ना तरच तो अंधेर घाल�वणारा खरा उजेड आपल्य घर� पडेल.
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सखुताई - आ�ण प्राणदाना तेच कृत् दे वालाह� जास् आवडेल! अग, माझ्य मुल�नं

मुलालेकरांच्य तोडी पडणारं तूप जर चुल�त उगीच ओतून �दलं तर मी �तच्याव रागावेन का
प्रसाद? तसंच दे वाच्य लेकरांच्य तोडी पडणारं हे मणोगणती तूप अस नुसतं जाळून टाकल्यान
दे व उलट रागावतच असला पा�हजे. त्यापे� ते मणमण तूप दे वाच्या नांव त्य अनाथ लेकरांस

पोसण्यासाठ खाऊ घातलं तर त्यांत खरा परोपकार घडेल! इहलोक� प्रत लाभ, परलोक�
पुण्!

शा�लनी - मी कनी चातम
ु ार्स्य केळीच्य पानावर जेवायचं व् धरलं आहे . चार म�हने केळीच्य

पानावर जेवायचं �न मग भटांना जेवायला घालन
ू एकेक चांद�चं केळीचं लहानमोठं पान दान
द्यायच.

मा�लनी - मी कनी भ� डीव् धरलं आहे. या चातुमार्स्य भ� डयांच ी भाजी खायची नाह� आ�ण शेवट�
भटाला बोलावून एक चांद�ची भ� डी दान द्यायच. आमच्य गोपाळ भटजीनी सां�गतलं आहे क�,

इथे अशी चांद�ची भ� डी दान �दल� क� मेल्याव स्वगार सोन्याच् भ� डया �मळतात हो िजवाला.
(सगळयाजणी पुन्ह हसतात) हसता ग काय सारख्य?

रखमाबाई - अग, हसू नको तर काय कर? मला म्हातार�ल दे खील ह� भटांची लुच्चे�गर पसंत

नाह� बर पडत! कोण ग हा गोपाळभटजी! तो का? वा ग वा! लोकांची घरं मक्त्या बांधायचा

त्याच एक धंदा आहे च. घर� गाईम्हश बाळगून दध
ू गावभर �वकतोच. अग परवा मी मनुस्मृती

ऐकलं क� जो ब्राह दध
ू �वकतो तो तत्का प�तत होतो म्हणू! त्याच मुलगा पो�लसखात्या
मोठा कारकून आहे च. तीन मजल� नवे घर त्या अ�लकडेच बांधल आहे . �तकडे ती आपल्य

�हंदं च
ू ी शेकडो लेकरं भुकेने मरताहे त. �मशनर�, मुसलमान त्यांन बाटवून �हंद ु राष्ट्र कट् शत्
बन�वताहे त �न आम्ह इकडे मणमण तूप आगीत जाळतच आहोत �न अशा पैसेवाल्य धंदेवाईक

भटांना चांद�ची केळीची पानं �न सोन्याच् भ� डया धमर म्हणू दान दे त आहोत! हा कसला मेला
धमर - अधमर आहे हा! कमल, तुझं म्हणण अगद� खरं आहे , हे भट मोठे लुच्च आहे त. दे वाच्य नांवे
भाबडया लोकांना मनास येतील तशा थापा मारू स्वतःच तंब
ु डी भरत आहे त!

कमला - पण रखमामावशी, मी म्हणत, क� ह्यांच सारा दोष भटांवरच टाकणंह� अन्यायाच होईल.

आजच्य भटांच्य बायाह� तीच व्र करू दस
ु र्यांना तशींच दाने दे तात. भट तर� आपलेच भाऊबंद.

त्यांनाह सध
ु ारावे तर तेह� सध
ु ारतील! खरा दोष आपल्य सगळ्यांच् भाबडेपणाचा आहे . भट

बळे बळे लाठ� घेऊन काह� आपल्य घर� येत नाह�. आम्ह� त्या बोलावतो, भट आला नाह� तर
जेवत दे खील नाह�. मग आम्ह दे ऊ �ततकं दान तो नेतो! तेव्ह मूळ दोष आपल्य भाबडेपणाचा!

आपण आपल्य �ववेकानं पोथीत खोटं काय, खरं काय ते ठरवावे. बर सीताबाई, तुम्ह कोणचं व्
केलंत ?
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सीताबाई - मी काय बाई व् धरणार? घर� मुलान
ं ा गोडधडदे खील �मळत नाह�. मधुकर�दे खील

मागावी लागते �बचार्यांना, म्हणू मी आपल्य वडाभोवती ल� प्रद�� तेवढ्य गेल्य वष�
घातल्य. या चातुमार्स्य गोग्र कानवल्याच व् धरलं आहे . दर सोमवार� नऊ गुळाचे कानवले

करते. पैक� आठ कानवले गाईला घालते �न एक तेवढा प्रस म्हणू मुलान
ं ा दे त.े मी स्वत उपास
करते. असे सोळा सोमवार करायचे!

सखत
ं ा गोडधोड �मळत नाह�
ु ाई - इश्! हा तर �नव्व आचरटपणा नाह� का? अहो, घर� मला
ु न
म्हणू एक�कडे म्हणत आ�ण गळ
ु ाचे नऊ कानवले करू गाईसारख्य एका पशला
ू आठ चारता

�न मला
ु चं ्य तोडी एक घालता! अहो, मला
ु माणसांना दध
ू दे ते म्हणू जी गाय हवी, �तला,

मला
ु माणसांना उपाशी ठे वन
ू तप
ु ाशी जेववायाचं काय? पशच
ू ी जोपासना करायची तर पशस
ू ारखी
करा. पशला
ू �हरव गवत प� ढ�भर आणन
ू घाला, पा�हजे तर ओखटवाणी घाला आ�ण कानवले

मला
ं ा द्य! गोठ्यातल पशु दे व आहे , तर तम
ु न
ु ची पोटची लेकरे काय भत
ु ं आहे त? माणसाहून पशु

श्रे आहे हे सांगणारं व् दे वाचं नसून दै त्याच आहे दै त्याच!

ल�ला - तसंच तुझ्य त्य वडाच्य भोवती ल� वेळा गरगर �फरायचं व् दे खील भाबडटपणाचं

नाह� का? त्या परोपकार असा ग कोणचा केलास?

रखमाबाई - तुम्ह सगळयाजणी कमलेच्य पट्ट�शिष् झाल्यात �दसतं मला. खरं च बर, �तचं

जे म्हणण क� अशींच व्र करावीं क� ज्या या लोक� प्रत परोपकाराचं काह� कृत्, राष्ट्र

काह� सेवा घडेल, ते अगद� बरोबर आहे हो. अमुक भाजी खायची नाह�, केळीच्य पानावर जेवायचं,
उगीच लाख वेळा गरगर �फरायचं असा व्यथ दे हदं ड करण्यापे� दे हदं डाचं तपह� घडाव आ�ण

राष्ट्र प्रत सेवा, या लोक� काह� तर� प्रत परोपकार करावा, अस मी एक व् तुम्हांल

सांगते ह. तुम्ह �नधर् असल्या तर� दे खील पुष्क दान �दल्याच पुण् तुम्हांल कसे जोडता
येईल बघा ह. माझ्य अंगणास लागून माझी ह� केवढ� तर� मोकळी जागा आहे . तीत नुसत रान

उगवतं. तर तुम्ह दहावीस जणी प्रत् इथे येऊन स्वहस्ता खणून पेरू या चातुमार्स्य वांगीं,

अळू, �मरच्य, को�थंबीर प्रभृ शाक भाजी लावा. त्य अनाथालयास चारसहा म�हने पुरेल इतक्य
भाज्य आपण स्वतःच् मेहनतीने परु वू या!

कमला - ठ�क ठ�क! दव
ू ा�चे भारे बांधीत भटकण्यापे� वा वाती कर�त वा ह� अशी गाईच्य खरु ाची

�चत् काढ�त वा झाडाभोवती लाख वेळा गरगर फेयार् घाल�त राहण्यापे� असा आपल्य
धमर्बांधवांच्, या �हंदरु ाष्ट्रा सेवेत दे ह �झजवावा हे च उत्त. जर दे व झाडपशच
ंू ्य सेवेनं

संतोषत असेल, तर तो नराच्य सेवेनं अ�धक संतोषत असला पा�हजे आ�ण त्य त्य व्रतां
पारलौ�कक फळं �मळत असतील तीह� �मळत असल�ंच पा�हजेत! आता बघा ह. रखमाबाई त्य

अनाथ शंभर लेकरांना कापड दे तील. सखुताई त्यांच झबल� �न सदरे �शवून दे तील. तुम्ह मणभर
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तूप द्या, ह्य सगळयाजणी �मळून चार म�हन्यांच् भाज्य पुरवतील. म्हणज आपण त्य

एका अनाथालयाचा केवढा खचर भागवू बर? - �हंद ु धमार्च, राष्ट्र, केवढ� सेवा �न केवढा
परोपकार कर शकू बर! मग घेताना ह�ं सगळीं व्?

सायार् जणी - अगद� आम्ह सगळयांनी ह�ंच व्र या चातुमार्स्य करायचा संकल् हा आताच
केला बर. तम
ु ्ह जा नी त्य अनाथालयाच्य संचालकांना द्य हे वचन इतक्य धमार्थ साहाय्याच.

कमला - त्यांन �कतीतर� आनंद होईल. त्यांच केवढ� �चंता दरु ावेल हे ऐकून! जाऊ या आपण

सायार-जणीच �तकडे. चला! (जातात).
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९. ताबत
ु ांची गोष्
आपल्याल ताबुतांची गोष् माह�त आहे काय? तुम्ह प्र�तव मुसलमानांचा ताबुताचा सण

पाहतच असता. लाखो मुसलमान त्या जर� खूप नाचताबागडताना �दसतात तर� तो सण
आनंदाचा नसून त्याच मूळ एका अत्यं हृदयद्र शोककथेत आहे . मुसलमानी धमर्संस्था जे
महंमद पैगंबर, त्यांच् प्रत नातवाच्य झालेल्य क्र कत्तल�च ती वा�षर् स्मृ� आहे .

पण अशी एखाद� करुणरसान थबथबलेल� गोष् नुसती कल्पनेने कोणी र�चते तर �तने भावना
खळबळून सोडल्या असत्य हे जर� खरे असले तर�ह� �तच्यापासू �शकण्य सारख्य ज्य काह�
महत्वाच् गोष्ट आहे त त्यांच प�रणाम वाचकांवर व्हाव �ततका सहजच झाला नसता; कारण

मन म्हणत ‘ऊ! ह� नुसती कल्पकथ आहे ! असे काह� खरोखर थोड�च घडले आहे ! प्रत्य�ा

व्यवहारा अशा भाकडकथांचा तो काय उपदे श घ्यायच? स्वप्न तीन फुटांच ्य खोल�त तीन

हजार �शपाई �शरलेले �दसतात, �बछान्याव असता स्वतःल डोहात फेकलेले �दसते; पण म्हणू

जाग� होताच त्य डोहात आपण पडलो आहोत, असेच समजन
ू तरण्यासाठ कोणी पोहू लागतो
थोडाच! स्वप्नात चट
त
ु का सवर्स् स्वप्नापुरत! किल्प गोष्ट�ंच चटका मख्य
ु
मनोरं जनापुरताच!’

यासाठ� व्यवहारा घेण्यासारख उपदे श मनावर पक्क ठस�वण्याच् कामी नुसत्य भावना
खळबळून सोडणायार् अरे �बयन नाअटसारख्य किल्प कथांचा जर� थोडाबहुत उपयोग होतो तर�

त्यांच्याह �कती तर� पट�ने इ�तहासात जशा ज्य घटना खरोखरच घडलेल्य असतात त्यांच

पकड भावनेवर नव्ह , तर बुद्धीवर अ�धक पक्केपण बसते. कोणतेह� सत् मनावर �बंबवावयाचे

झाले तर ते मूलतःच बव्हंश असत् असलेल्य किल्प कादं बर�पे�ा, �ततकेच भावनोद्दी
असताह� अ�र �न अ�र सत् असणायार् ऐ�तहा�सक घटनेनेच अ�धक प�रणामकारकपणे

�बंब�वले जाऊ शकते.

ह� ताबुतांची गोष्टह कादं बर�सारखीच अत्यं �चत्तवेध असताह� इ�तहासाइतक�च सत् आहे .
त्यातह

�गबन,

सेल

प्रभृ

अनेक

इंग्र

इ�तहासकारांच्य

�न

कुराणशर�फच्य

अभ्यासकांच्याक न जाता आपण ह� ताबुतांची गोष् हे तुतः जिस्ट अमीरअल्ल�सारख्

�नष्ठवंत पण सु�वद् मुसलमानी लेखकाच्या तोडून ऐकू म्हणज त्यायोग ती सांगतांना

�बनमिु स्ल लेखकांनी ती जाणन
ू बज
ु न
ू चक
ु लेल� सां�गतल� अशी शंका आपणास वा दस
ु यार्◌ा
घेण्याच फारसे कारण उरणार नाह�.

महंमद पैगंबरांनी, ज्य वेळी ते अत्यं ह�न िस्थती होते आ�ण त्यांच् गावीह� ते पैगंबर -

ईश्वरदू - म्हणू जेव्ह बहुतेकांस माह�त नव्हत त्य वेळी एक होतकर, दे खणा �न प्रामा�
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मुलगा पाळता होता. त्याच नांव अल्ल. त्या पुढे महंमद पैगंबर यांनी आपल्य पुत्राच ठायी

मानले, कारण पैगंबरास पुत नव्हत. पुढे महंमदानी आपल� मुलगी फा�तमा ह�स त्य तरू
अल्ल�ला दे ऊन त्या आपला जावईह� केले.

महंमदावर आलेल्य अनेक संकटात अल्ल�न त्या सोडले नाह�. अरबांनी महंमदाचे पैगंबरत्
मान् केले तेव्ह त्याच् वाढत्य वैभवासह अल्ल�चेह महत् वाढत गेले. पण महंमद पैगंबर सन

६३२ त वारले, तेव्ह त्यांच् गाद�वर अल्ल�ला हक् आहे असे त्याच् प�ाच्य लोकांचे मत
असतानाह� ख�लफापदावर दस
ु यार्  गह
ृ स्थाच �नवड �वरू प�ाने केल�.

येथूनच या दोन प�ांत तुमुल युद्ध आरं भ झाला. अल्ल�च् �वरू असलेल्य प�ाचे पुढार�पण

मोअ�वया नांवाच्य बलाढय सेनानीने स्वीकार अल्ल�ल रणांगणात हतवीयर केले आ�ण शेवट�

मुसलमानांतील काह� कटवाल्यांन ह्य मुसलमानी पैगंबराच्य अत्यं �वश्वास आ�ण पुत्रव
मानलेल्य जावयाची सन ६६१ त क्रूरपणा हत्य केल�! आ�ण तीह� केव्ह? तर तो सत्पुर
अल्ल, पैगंबराचा कृतकपुत, मुसलमानांचा ख�लफा मुख् म�शद�त ईश्वराच प्राथर कर�त

असताना! मुसलमानी धमर्शास्त्राप �नष्ठेन वागणायार् मनुष्याच दे व पाठ�राखा असतो,
त्या �वजयच �मळतो, अशी समजुती, या जगातील �वजयाच्य अथ� तर�, �कती पोकळ आहे त हे

या घटनेवरू स्पष होत नाह� काय? कुराण अल्ल�च् बाजूस होते; पण यश, �नदान भौ�तक यश

तर मारे कयार् च् सुयार्  �मळाले! कुराणाचे प्राथर्ना त्य अल्ल�च् ओठावर असताच
मारे कयार्मचसुरा त्याच् हृदया घुसला. ते कुराणाचे मंत त्या ह्य जगात तर� वाचवू शकले
नाह�त!

राजपुत हसन-हुसेन
अल्ल�ल, महंमद पैगंबरांच्य फा�तमा नांवाच्य ज्य मुल�शी त्याच लग् झाले होते, तीपासून

हसन आ�ण हुसेन हे दोघे पुत झाले. अल्ल�ल वर सां�गतल्याप्रम मारे कर� घालून ठार
मारल्यानंत त्याच् प्र�तप�ा मोअ�वयाचे ख�लफापद मान् केले. परं तु अल्ल�च् प�ाच्य

मते ख�लफापद हे महंमद पैगंबराच्य वंशातच राहावे असे असल्यान आ�ण अल्ल�च जे वर�ल पत
ु
तेच महंमद पैगंबराच्य वंशाचा उरलेला अंक ु र असल्यामुळ त्य हसन-हुसेनांच्य हातीच
ख�लफापद ठे वण्याच अल्ल�च् प�ाने पराकाष्ठ चाल�वल�. अल्ल ठार मारला जाताच त्यांन

हसनला ख�लफा म्हणू घो�षत केले. पण �तकडे मोअ�वया हा प्र सैन् घेऊन त्यांच्या

चालन
ू येत आहे असे कळताच त्यांच गाळण उडाल�. पैगंबराचा हसन हा नातू असला तर� ते दै वी

नाते ह्य मानवी जगात प्र असलेल्य सैन्यावाचू अगद� दब
ु ळ� ठरले; आ�ण हसनला
ख�लफापदावर�ल आपला अ�धकार सोडून दे ऊन मोअ�वयास एका वषार्च् आत शरण �रघावे
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लागले. दोन्ह प�ांचा करार झाला तो इतकाच क�, मोअ�वयानेच ख�लफा व्हाव. पण त्याच्
मतृ ्यूनंत मात पैगंबराचा दस
ु रा नातू जो हुसेन त्याल ख�लफा नेमावे.

अशा र�तीने मोअ�वया हाच शेवट� मुसलमानी साम्राज्य एकमेव �न अप्र�त ख�लफा झाला.

यश त्याल आले! तो कोणी मोठा धमर्भी, कुराण �नष्ठेन पाळणारा, न्याय, सदाचार� होता

म्हणू का त्याल हे अप्र� यश येऊन तो कुराण मानणार्यांचा मुख् राज्याध्य नव्ह तर
धमार्ध्य� झाला? मळ
ु ीच नाह�! यच्चयावत मस
ु लमानांचा अगद� �न�वर्वादपण झालेला आ�ण

अत्यं प्र ठरलेला असा जो प�हला ख�लफा, तो हा मोअ�वया कसा होता या�वषयी अमीर
अल्ल� म्हणता :-

‘ज्याच �मत्र राखता येणे कठ�ण जाई �कं वा ज्याच शत्रु डोईजड होई त्याच त्याच �वषाने वा
खंिजराने त्य मोअ�वयाने घात केला आ�ण कर�वला. हत्य ह� त्याच् अंगवळणीं पडलेले एक

प्र हत्या होते. त्याच् सत्तेल अडथळा कर लागेल अशी वाटे ल ती कुराणातील दै वी वा
व्यवहाराती मानवी आ�ा वा आचार झुगारू दे ण्या तो कमी कर�त नसे. पण सोईस्क

असल्या कुराणातील आचार बाह्यश पाळण्याच स�गह� असे वठवून दे ई क� यंव! हा केवढा

दै वद�ु वर्ला होय क�, ज्यांन प्रत महंमद पैगंबराचा छळ केला तेच त्याच् वंशजांच्य पैतक
ृ

संपत्तीच �न राज्याच वारस ठरावे! आ�ण ज्यांन मू�तर्पूजकांच प� घेतला तेच महंमदाच्य
मू�तर्भंज मुसलमानी धमार्च ख�लफा - धमार्ध् - व्हाव!’ (�हस्ट ऑफ �द सारासेन् प.ृ ७१ �न
८२).

पण ऐ�हक दृष्ट� पाहता मोअ�वयाला हे यश कसे आले ते अगद� सूय्पकाशाइतक
र
स्पष्टप �दसू
शकते! तो अत्यं धाडशी, राजनी�तपारं गत, शरू , कारस्थान पुरू होता. ऐ�हक राज्य िजंकण्या

जे गुण अवश् ते त्या होते. त्याच सैन् झझ
ुं ार असून, शस्त्रा उत्कृष असत, म्हणू ऐ�हक
राज् िजंकण्याच् कामी त्याल यश आले. आ�ण पैगंबराचा दै वी वंश �तकडे धुळीस �मळत
असता मोअ�वयाने स्था�पलेल दमास्कसच मुसलमानी साम्रा �न धमार्ध्य�त्व ते
ख�लफापद त्याच् साध्य मानवी वंशात शंभर वष� अव्याहतपण नांदत रा�हले!

हसनच्य हातन
ू ख�लफापद �न साम्रा �छनावन
ू घेऊनच मोअ�वया स्वस बसला नाह�.

थोडयाच अवधीत त्याच मल
ु गा ये�झड याच्य कारवाईने हसनला �वष पाजन
ू ठार मारण्या

आले! पैगंबराचा - दे वदत
ू ाचा तो प्रत नातू पण त्यालाह वाच�वण्यासाठ महमद पैगंबर
दे वापाशी मध्यस् कर शकले नाह�त - दे वाने मागे अल्ल�ल कटवाल्यांच् खंिजरास मार �दले
तसेच आता त्य सुष् हसनलाह� �वषाच्य पेल्या �पण्याआध एकवार दे खील सावध न करता

दषु ्टांच् घातास बळी पडू �दले!
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राहता रा�हला महंमदचा दस
ू रा नातू हुसेन. ख�लफा मोअ�वयाने पूव� करार केला होता क�, त्याच्

मागे ख�लफापदावर �न साम्राज्यपद हुसेनला स्था�पल जाईल! पण त्याच वडील भाऊ हसन
त्याल �वषप्रयोगा ठार केल्याबरोब हा करारह� मोडून ख�लफा मोअ�वयाने आपल्यामाग

आपला पुत ये�झड ह्यास ख�लफापद �मळावे म्हणू �निश्चल आ�ण मुसलमानी साम्राज्या
म�शद�मशीद�तून ये�झडलाच ख�लफा करण्याच ग्वाह �दल� गेल�. सैन्यान �न राजधानीने तीच
शपथ घेतल�. पराक्र मोअ�वया सन ६८० मध्य वारताच त्याच हा सवाई पराक्र पुत ये�झड,

राजधानी दमास्कसमध्, आपल्य �पत्याच् �वस्तीण साम्राज्य धनी �न मुसलमानी धमार्च

धमार्ध् झाला!

ख�लफा ये�झड
ह्या ये�झडने महंमद पैगंबराच्य एका नातवास, हसन यास, �वषप्रय करवून मारले हे वर

�दलेच आहे . महंमद पैगंबराचा दस
ु रा नातू हुसेन, त्याल ख�लफा नेमण्याच झालेला करार
लाथाडून आता तोच ये�झड ख�लफा झाल्यामुळ हुसेनच्य जातीचे �न प�ाचे लोक अथार्त फार
�चडले. त्यांच्यापै अराकच्य लोकांनी तर हुसेनला बंड करू उठण्या खूपच भर �दल�. ‘आपण

आमच्य प्रांत पाऊल टाकताच सार� जनता एका माणसासारखी बंड करू उठे ल! आपल्य

येण्याच काय तो अवकाश!’ असे उत्�ोभ �नरोप हुसेनला येत रा�हले! त्यासरश त्य �नरोपावर
�वश्वासू आपल्य ख�लफापदाचा ये�झडने �छनावून घेतलेला हक् रणांगणावरच परत �मळवीन
अशा �नश्चयान हा पैगंबराचा धमर्शी नातू हुसेन अराककडे उघडपणे चालून गेला. त्याच्याबरो

त्याच नातलग, दोन मोठे मुलगे, काह� �नष्ठाव अनुयायी, बायकामुले, इतक� मूठभर सेना काय

ती होती!

हाय हसन! हाय हुसेन!
ये�झडला तर हे च पा�हजे होते! तो िजतका पराक्र �ततकाच लुच्च! त्यान सायार् मुसलमानी
साम्राज् असा दरारा बस�वला होता क� त्याच् वतर्ना तो कुराणाच्य आ�ांचा उपमदर जमेल
तेव्ह कर�त असताह� तोच ख�लफा धमर्�नष्ठां धमर्गु! - म्हणू सारा मस
ु लमान त्याच्यापु

चप
ु चाप गड
ु घा टे क�त होता. लाखो मस
ु लमानांची सहानभ
ु �ू त प्रत महंमद पैगंबराच्य त्य

संत्र असताह� सत्यपराय रहाणायार्◌नातवाकडे - हुसेनकडे - होती. पण ख�लफा ये�झडच्य
�वरू ब काढण्याच कोणाची छाती होईना! अशा िस्थती हुसेन बंड करू उठतो आहे हे पाहून

ख�लफा ये�झड उलट संतापला! गपु ् हस्तकांकरव उत्�ोभ बातम्य त्यान होऊनच हुसेनला
चहूकडून धाड�वल्य क�, ‘या! आम्ह ये�झड�वरू तुम्हां तत्का �मळतो!’ त्य �नरोपास सत्

मानून तो सत्यपराय हुसेन या मूठभर बाजारबुणग्यांसारख् टोळी�नशी जो जो पुढे चालला तो
तो त्याल कोणी अड�वण्या येईच ना! त्यालाह हे आश्चयर वाटले! �नष्ठवंत भा�वक मुसलमान
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म्हण लागले ‘अल्ल सत्याच अ�भमानी. प्रत पैगंबराच्य नातवा�वरू असणायार्शत्रूं डोळे

अल्लान अंधळे केले, बु�द भ्रं�श! नाह�तर ख�लफा ये�झड असा नांगी टाकून बसणारा प्रा
नव्ह ! दे वाचा अद्भ चमत्का आहे हा!’

तो अद्भ चमत्का होता खराच! पण तो दे वाच्य दयेचा नसून ये�झडच्य राजनीतीचा! कारण
हुसेनला असे खोटया आशेच्य मागे लावीत लावीत त्यान अशा �ठकाणी आणून सोडले क�, िजथे
�नराशेच्य जाळयात तो पैगंबराचा नातू अचानक �न परु तेपणी सापडावा.

अराकच्य प्रांता त्या बोलावले होते. जायचेच काय ते कठ�ण काम. �तथे जाताच तो प्रांत

प्रा ‘अल्ल हो अकबर’ करू हुसेनसाठ� उठणार. ह्य अपे�त
े ील कठ�ण काम तेच पार पडले.
हुसेन अराकमध्य प्रवेशे त्याल कोणीह� अड�वले नाह�. पण अराकमध्य बंडाचा झ�डा घेऊन

त्यान पाय ठे वताच जे सोप� वाटले तेच काम कठ�ण ठरले - हुसेन कान दे ऊन ऐकत रा�हले पण
अराकमध्य �नजलेल्यांच झोप मोडण्याइतक दे खील गडबड कुठे ऐकू येईना. ‘हुसेन क� जय’

गजर् एकह� तरवार म्यानातू खणखणेना!

तो तरवार� खणखणल्य; तीरह� सो सो सुटत चालले! पण हाय हाय! ते हुसेनला साहाय् दे ण्याच
वचन �दलेल्य मुसलमानाचे नसून त्य लबाड ख�लफा ये�झडने हुसेनला अचानक गाठून कापून

काढण्यासाठ धाडलेल्य मुसलमानी सैन्याच होते!

‘�वश्वासघा!’ हुसेनच्य टोळीत एकच हाहाकार उडाला. �नरूपायान एका गावच्य आश्रय
आपले तंब ू ठोकून त्यातल् त्या रचता येईल �ततका व्यू रचून हुसेनने ठाण मांडले. शत्रू

वेढयाची तात त्य ठाण्याच् गळयाभोवती घातल�!

करबलाची लढाई नव्ह, कत्त!
त्य जागेचे नांव करबला होते. ख�लफा ये�झडने हुसेनला त्य �पंजयार्ठकडण्यासाठ जो सेनानी
धाडला होता, त्यान हुसेनच्य टोळीवर चढून न जाता त्याच छळ करावयाचाच तेवढा �वडा

उचलला होता. हुसेनची ती मूठभर टोळी - ती जर� तरवार उपसून उभी होती तर� �तलाह� शत्रू
चालून जाणे अशक् होते. लढाईचा प्रश नव्हत तो! शत्रू हुसेनचे पाणी तोडले, दर
ु ू तीरांचा
वषार् चाल�वला. �दवसामागून �दवस हुसेनचे लोक पाण्यावाचू तळमळू लागले. शत्रू हुसेनने
बोलणे केले,’मला सुखरू परतू द्य - मी लढणार नाह�!’ पण त्याच् लढाईला भीत होता कोण!

महंमद पैगंबराचा तो नात,ू हजारो मुसलमान पैगंबराच्य ज्य वंशास दै वी अंश मानीत त्य वंशाचा

तो राजपुत!...पाण्यावाचू तडफडू लागला,’मी शरण येतो-पण मला ख�लफा ये�झडकडे न्या ते
बं�दवान म्हणू नेऊ नका, तर माननीय वीरपुरू म्हणू न्य!’ पण त्या बं�दवानच नव्ह तर

नीच, पापी म्हणू, अपराधी म्हणू आणा; आणला तर! उत्त मागर म्हणज िजवंत आणूच नका!
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ह�च तर त्याच् शत्रू - ख�लफा ये�झडची - आ�ा होती! शेवट� तो न्यायपराय हुसेन
म्हणाल,’माझाच जीव तुम्हां हवा आहे ना? मग हा मी पुढे येतो, मला मारा �न वाद संपवा. पण
�नरपराध लेकरांना �न िस्त्रया तर� तहानेने तडफडत मार नका. त्यांन सुर��तपणे वेढयाबाहे र
काढून द्य!’ पण ह�ह� �वनंती ख�लफाच्य सेनानीने अमानल�! आता मतृ ्यूवाचू गत्यंत नाह�स�

पाहून हुसेनने आपल्य अनुयायास सां�गतले,’तुम्ह व्यथ मर नका, ज्या जाणे त्यान मला
सोडून जावे हे च उ�चत; त्यात मला समाधान वाटे ल!’ पण कोणी गेला नाह�. उलट आपल्य
मुसलमानी धमर्संस्थापकाच प्रत नातवावर तलवार चाल�वण्या कचरू झज
ुं णे तर त्याच्

वतीनेच झज
ंु ू अशा �नश्चयान ये�झडच्या सैन्याती काह� धमर्शी मस
ु लमान सै�नक हुसेनच्य
छावणीत �नघन
ू आले.

तीरामागन
ू तीर एकसारखा ये�झडच्य सैन्यातू सट
ु त चालला. हुसेनच्य मठ
ू भर लोकांतील
वीरामागन
ू वीर वेचक वेचक पडत चालला. शेवट� तो पैगंबराचा नातह
ू � घायाळ झाला. त्यान पाणी
मा�गतले. मोठया प्रयासा पाण्याच् प्रवाहा त्या नेण्या आले. तोच शत्रूंच तीरांची झोड

उडाल�ं. तहान तहान कर�त हुसेन पुन्ह तंब ूच्य दाराशी आला. िस्त् ओक्साबोक् रडू लागल्य.

हुसेनचे लढते पुत मरू पडले होते. एक अभर् उरले, त्याच शेवटचे चुंबन घेण्या हुसेनने ते लेकर
उचलले - तोच शत्रू त्या एका ती�ण बाणाने �खळून टाकले! त्यासरश ‘अल्ल’ असे ओरडून तो

राजपुत हुसेन तंब ूपुढे मटकन बसला. पाणी पाणी! एका सतीने प्रयत्ना शथर करू एक पेला
पाणी �मळ�वले.
पाणी! पाणी! त्य घायाळ राजपुत्राच हातात तो पाण्याच पेला येताच त्यान तो �पण्या आवडीने

उचलला. घोट घेण्या कोरड पडलेले तोड पटकन उघडून आ केला; तोच पाण्याच् घोटाआधीच
शत्रू बाण नेमका त्याच् तोडात सूं सूं कर�त �शरला. एक ककर् �कं काळी फोडून वीरपुत तरवार

उचलून उठतो तो चोहोकडून हाणा, मारा कर�त शत् धावला �न हुसेन तरवार�च्य घावांनी
�छन्न�व�छन होऊन ठार झाला!
मुसलमानी धमर्संस्थापकाच नातवाचे त्य मुसलमानांच्य दै वी ख�लफाचे दे वावर त्य मानवी

ख�लफा ये�झडचे ते क्र मस
ु लमान थै थै नाचले, त्याच् प्रेत त्यांन हाणले, ठोकरले, त्याच

�शर भाल्या टोचन
ू �मरवीत �नघाले! पण दे वाने त्य ‘दै वी’ पण दब
ु ळ्य ख�लफाच्य साहाय्याय

हूं का चंू केले नाह�! (अमीरअल्ल प.ृ ८६) मानवी पण प्र अशा ख�लफा ये�झडपढ
ु े दे वसद्
ु
असतोषाचा एक ब्र काढू धजला नाह�!

ये�झडचा तो सेनानी ओबाअदल
ु ्ल त्य राजपुत हुसेनची ती दद
ु र ्श पाहत रा�हला. त्याच् त्य क्र
सै�नकांनी हुसेनचे �शर आणून त्याच्यापु जेव्ह टाकले तेव्ह तो अगद�च �पसाळला.
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हुसेन�वषयीचा त्याच राग अनावर होऊन त्यान हातातल्य छडीने मत
ृ राजपुत्राच कापून
आणलेल्य रक्ता मस्तकाच् तोडावर �न ओठावर सपासप मारले!
ये�झडच्य त्य क्र सै�नकांत दे खील ते बीभत् दृश पाहून हळहळणारा एक तर� प्रा होती ह�च
गोष् �वशेष. तो एक वद
ृ मुसलमान पुटपुटला,’हाय हाय! दै वी पैगंबराच्य ह्या लाडक्य
नातवाच्य ह्या ओठांचे, त्य पैगंबराचे ओठ चंब
ु न घेतांना मी स्वत पा�हले होते!

हुसेनच्य िस्त्रया, फाटक�तट
ु क� लक्तर नेसलेल्य, मळलेल्य, पाण्यासाठ तळमळलेल्य त्य
मस
ु लमानी पैगंबराच्य मल
ु �-सन
ु ांना, मस
ु लमान सै�नकांच्य पाहयार,त ये�झड ख�लफाकडे

धाडण्यासाठ दमास्कसल पाठ�वलेल्य टोळीच्य पुढे भाल्याव टोचलेले हुसेनचे मस्त �मरवत
चाल�वलेले होते! करबलाच्य अत्यं क्र कत्तल�च तो �वजयध्व होता!

ख�लफा ये�झडच्य भव् राजवाडयाच्य तटाखाल� �भंतीला टे कून महंमद पैगंबराच्य त्य मुल�-

लेक�-सुना लक्तर नेसलेल्य, मळलेल्य, हुसेनचे ते कापून आणलेले मस्त ज्यांच्यापु पडले
आहे अशा त्य राजिस्त् ओक्साबोक् रडत बसल्य! आपले केस तोडतोडून मोठमोठ्यान

त्यान एवढा आक्र मांडला क�, सार� राजधानी रडू लागल�, �चडू लागल�. ये�झड दे खील थोडा
गडबडून गेला, त्यान त्यांच झाल� ती �नभर्त्सर् बस झाल� असे समजून त्यांन परत
मक्काम�दनेकड आपापल्य गावी जाऊ �दले.

अशी करबलाची कत्त झाल�! मुसलमानी पैगंबराचे प्रत नातू जे हसन-हुसेन त्य राजपुत्रां
असा अत्यं शोचनीय शेवट झाला! महंमदाच्य वंशाची करबलाला अशी दद
ु र ्श झाल�, असा

नायनाट झाला! तीच करूणकथ आठवून आठवून करबलाच्य त्य कत्तल�च् �दवशी प्र�तव

कोटयव�ध मुसलमान ताबुतांच्य स्मृ�त�दन ‘शोक! हाय, शोक!’ असे वारं वार आक्रं धायधाय

रडू लागतात. करबलाची ह�च करूणकथ ताबुताची गोष् होय! हसन-हुसेनच्य या हृदयद्र
शेवटाचा तो शोक�दन सतो, ते दःु खस्मार असते!

हसेनच्य ह्य दद
ु र ्शेच बातमी पोचताच मस
ु लमानांची जी प्रमुख धमर्�ेत �न पैगंबर महंमद

स्वत जीत राहत, त्य म�दना नगर�तील लोका अत्यं खवळून गेले. त्यांन ये�झडचे ख�लफापद

रद केले �न त्याच अ�धकार �पटून घाल�वला. ह� बातमी पोचताच तो पराक्र ये�झड �डवचलेल्य
�संहासारखा चवताळला आ�ण �संहाहूनह� �हंस् अवतार धरू ससैन् म�दनेवर येऊन कोसळला!

त्याच् क्रोधा तो सारा अरब दे श थरथर कापू लागला. ये�झड, मुसलमानी साम्राज्य मुख्

धनी, मुसलमानी धमार्ध् ख�लफा पण त्य मुसलमानी ख�लफानेच मुसलमानी धमर्�ेत्र
राखरांगोळी उड�वल�! महमद पैगंबराचे �नवडक अनुयायी लहानमोठे वेचून वेचून कत्त
करण्या आले. जे उरले त्यांन दास बन�वण्या आले. त्यांच् मानेवर डाग दे ऊन ठे वले.

अल्ल�च् �खलाफतीपासून जी रूग्णाल, सावर्ज�न कायार्लय, उठ�वलेल�ं होती ती सार�ं धुळीस
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�मळ�वल�ं; फार काय - त्य मुसलमानी पुण्य�ेत्रां ती पैगंबराची पुण्यत मशीद, �तची

ख�लफा ये�झडने घोडशाळा बन�वल�, �न प�वत स्थलांच अनिन्व �वटं बना केल�! (�हस्टर ऑफ

सारासेन् पषृ ् ८८) म�दनेला धुळीस �मळवून ये�झड मक्केव चालून गेला आ�ण येथील प�वत

‘काबा’ आ�ण इतर पुण्यस्थ यांचीह� चथेच् नासधूस करण्या आल�!

ये�झड हाच शेवट� अप्र�त ख�लफा ठरला. ऐ�हक राज्, यश, दरारा, �वजयश् ह�ं सार�ं त्याच्

पायाशी कु�नर्सा कर�त होती.

हा एवढा �वजय त्य ये�झडला �मळाला आ�ण हसन-हुसेना�दक पैगंबराच्य पत्र
ु पौत्रां धळ
ु धाण

झाल�. का बरे ? ये�झड हा त्य हसन-हुसेनहून कुराणाच्य आ�ा अ�धक एक�नष्ठपण पाळीत
होता, कुराणीय सदाचारांत अ�धक �नष्ठाव वा मानवी दृष्ट अ�धक न्याय होता म्हणू का

हसन-हुसेन नाश पावले �न ये�झड �वजयी झाला? नव्ह. नव्ह! त्य ख�लफा ये�झडच्य
धमर्�नष्ठे�वष मुसलमानी ग्रंथकार काय म्हणता ते स्वत जिस्ट अमीरअल्ल�

थोडक्या असे समारोपतात :-

‘ख�लफा ये�झड क्र �न �वश्वासघातक होता. मुसलमानी धमार् अत्यं पातक जे गणले ते

मद्यपा, प�वत म�शद�ंची �वटं बना, हत्य, �वषप्रय, हलकट व्यसन अत्या� धमर्बाह
दरु ाचारांनी ग्र असा हा ख�लफा ये�झड मुसलमानी धमर्पुरो�हतांच चेष्ट करण्यासाठ एका

माकडास मुल्ल मौलवीचे स�ग दे ववून एका सज�वलेल्य गाढवावर बसवी �न त्या आपण जाई
तेथे मागेमागे �मरवीत चालवी!’

महंमद पैगंबराने आपला मू�तर्भंज धमर स्था�पल्यानं, पूव� मू�तर्पूज धमार् पाळीत

असलेल्य मक्केव हल्ल केला, ते नगर िजंकले �न स्वत तेथील जुन्य मूत� धडाधड फोडून

तोडून टाकल्य. जयोन्मादां मुसलमान ओरडले,’हे पहा तुमचे लाकडी दगडी दे व! महंमदाच्य

हातोडयाखाल� चूणर झाले! �कती दब
ु ळे हे दे व!’ (�हस्टर ऑफ सारासेन् प.ृ १६) महंमदाचे हे
तकर्शास खरे होते.

महंमद पैगंबराने म�ू तर्पूजकांच् दे वास दब
ु ळ� म्हटल आ�ण म�ू तर्भंज दे वाच्य म�शद� बांधल्य,

पण ख�लफा ये�झडने त्य म�शद� उद्ध्व करू त्यांच् घोडशाळा केल्य, ती मक्काम�दन
धुळीस �मळ�वल�, त्य मू�तर्भंज पैगंबराच्य वंशाचा क्रूरप नायनाट केला! - मग आता त्या
तकर्शास्त् हे ह� �सद होत नाह� का क�, मू�तर्भंजकाच दे वह� �ततकाच दब
ु ळा आहे ? हातोडा

धडधाकट असला क� तो मू�तर्पूजकाच् दे वळासारखाच मू�तर्भंजकाच् म�शद�ह� चूणर करतो

त्यांच वंशह� �नवश
� करतो? खरा दे व महंमदाचा हातह� धर�त नाह� - ये�झडचाह� नाह�! ऐ�हक

राज्, ऐ�हक �वजय, ऐ�हक सत्त, ज्यांच् हाती ती ती ऐ�हक साधने प्र त्यांच्य हाती
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पडणार. मग ते पुराणांत �वश्वसो वा कुराणांत! आध्याित् मो�ाचा प्र ह्य लेखाचा �वषयच
नाह�.

य�पूजक इंद्रा अनुयायीच �वजयी होतात ह�ं पुराणवचने जशीं अनुभवाने इतथ् ठरल� तशींच

य�ध्वंस मू�तर्भंज अल्लाच अनुयायीच ‘फत्त’ पावतात ह� कुराणवचनेह� इतथ्य ठरल�

आहे त. ज्य लोकांनाच जगाचे राज् दे ईन म्हणू ‘जेहोवा’ने बायबलांत वचने �दल�ं. पण आज

जगात जर कोणाचे ट�चभरह� राज् नसेल तर ते ‘ज्य’चेच!

जर वेद, कुराण, बायबल, तौ�लद, अंिजल प्रभृ धमर्ग्, त्यांच त्यांच अनय
ु ायी मानतात तसे
ईश्वरप्र, ईश्वरकृत असते तर ईश्वरान त्यांच वचने अशीं खोट�ं पडू �दल�ं नसती! त्यांच्य
पैगंबराच्य �न ऋषींच्य वंशाची अशी धुळधाण उडू �दल� नसती. कधी पुराणाचे आचार
पाळणार्यांचाह�

सत्यना;

कधी

कुराणांचे

आचार

पाळणार्यांचाह�

सत्यना,

कधी

बायबलवाल्यांचीह दद
ु र ्श! �कं बहुना या धमर्ग्रं ‘गाय पूज’ �न त्य धमर्ग्रं ‘गाय पुजू

नकोस, खा!’ अशा धडधडीत उलटसुलट फसवे�गर�च्य आ�ा दे ऊन मनुष्यां नसता कलह
चेत�वण्याच दषु ् काम �नदान दे वासारख्यान तर� करावयास नको होते!

पण दे वाने ते केले हे म्हणण्या खर� चूक आहे . हे सारे वेद, बायबल, कुराण प्रभृ धमर्ग्
मनुष्यकृ आहे त. त्यांती अनेक वचने जी आज खोट�ं पडल�ं आहे त ती टाकून, जे �ान आज
लटके ठरते ते सोडून, आजह� जे उपयोगी वा सत् वाटते तेवढे मानावे हे च उ�चत. कोणत्याह

मानवी ग्रंथाप्रम तेह� आहे त. एवढ� मानताच ते ग्र मनुष्यजातीची ऐ�तहा�सक �न सामाईक
संपित् होते. दे वाचे नांवे डोक� फोडणे बंद पडते. आपण सवा�नीच बाबीलोनच्य इिष्टक
ग्रंथाप्र, त्यां सादर संर�ावे, साभार आदरावे, सावधान अभ्यासाव; पण दे व न्यायाच वाल�
आहे , सत् प� �वजयी होतोच, पुराण वा कुराणवाल्यांच जय हा ठे वलेलाच प्रभृ �मथ्य
आशांवर न �वसंबता राज् संपा�दणे वा जोडे �शवणे - तर त्य त्य ऐ�हक साध्यां ज्य ऐ�हक

साधनांची आवश्यकत प्रत्य� भासते ती साधने संपादावीं.

ऐ�हक जगापरु ता खरा धमर म्हणज ऐ�हक �व�ान, (एक्सपे�रम�ट सायन्) हे च होय.
-१९३४
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११. ‘तोतया’ राजा झाला!
�चतेवरू उठलेले प्र!

नागा गोसाव्या गाद�!

बारा वष� आपल�च ओळख �वसरलेला राजकुंवर!
आपल्य पतीसच तोतया प�त ठर�वणार� राणी!

मरू बारा वष� झालेल्य भावास भेटणार� बह�ण!

वर�ल मथळयांपैक� कोणताह� एक मथळा जर� एखाद्य कथेस दे ता आला तर� ती कथा मनास
चटका लावून सोडती; मग हे सगळे मथळे ज्य कथेस लावता येतात असे कथानक किल्प असले

तर�ह� �कती रम्याद् (रोमँ�टक) असले पा�हजे!

मग वर�ल सवर चमत्का�र घटनांनी प�रपूणर असे कथानक जर किल्प नसता खरोखरच घडलेले

असेल तर तो योगायोग एक अलौ�कक आश्चयर नव्ह काय? ब्रह्मद कांदबयार् �लहू लागला
तर इ�तहासदे खील कादं बर�हूनह� रम्याद् झालाच पा�हजे! केव्ह केव्ह घटनाच (फॅक्)
किल्पताहूनह आश्चयर्का असते खर�!

बंगालमध्य अल�कडेच जो ‘भोवाल संन्यास’ नांवाचा खटला �नकालात �नघाला आ�ण
न्यायालया पुराव्याच सू�मा�तसू�म छाननी होऊन त्याच् स्वतःच् पत्नीनेह ‘तोतया’

म्हणू नाकरलेल्य एका राजकुवरास खरा राजपुत म्हणू जे ठर�वण्या आले, ती घटनाह� असेच
एक, किल्प कथांनासुद् मागे सारणारे , आश्चय आहे !
तोतये!
कोणत्याह तोतयाची कथा बहुधा मुळातच थोडीबहुत आश्चयर्का असणारच! मग तो तोतया
लबाड असो, �कं वा त्याल तोतया ठरवू पाहणारे लबाड असोत. हे खरे क� खोटे , या�वषयी तुमुल
कुतूहल वाटू लागले, क� त्य प्रश्न मनास चटका लागल्यावाचू राहत नाह�. तोतयाचा प्र

मुळातच ‘हे खरे क� खोटे ’ असे कोडे घालणारा असल्यामुळ तोतयांच्य कथा लोकांना हटकून

आश्चयर्का वाटतात. ते कोड� उलगडेतो सहस्त्रा लोकांच्य मनास सारखा चटका लावन
ू
सोडतात. �कत्येकद तोतयांनी ल�ाव�ध लोकांना चक�वले आहे . �कत्येकद ल�ाव�ध लोकांनी
खयार्◌ालातोतया ठर�वले आहे !

मेलेल्यांच तोतये

उदाहरणाथर, पानपतच्य संग्रामा गोष् घ्य. सप
ु ्र� भाऊसाहे बांच्य तोतयाचा झालेला
बोलबाला, सहस्त्रा मराठ्यांन तो खराच भाऊसाहे ब म्हणू पडलेला भ्, पण
ु ्याव चालन
ू

येण्याच धमक यावी इतका त्याच् हाताखाल� त्याल खराच भाऊसाहे ब समजून जमलेला
दळभार, फार काय, प्रत पावर्तीबा�न हा आपला खराच प�त असावा असा झालेला संदे ह, या
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गोष्ट प्र�स आहे त! चकला नाह� असा ‘भला बु�द्ध सागर’ नाना फडणवीसच काय तो होता!
म्हणू शेवट� सवर राष्ट् �न�वर्वा वाटावा अशा पुराव्यान तो भाऊसाहे ब नसून तोतयाच आहे
असे उमगले आ�ण त्याच डोके मेखसूने फोडून त्य तोतयास दे हान् शासन दे ण्या आले.

त्या पा�नपतच्य संग्राम पडलेले जे दोन वीर जनकोजी �शंदे �न यशवतराव पवार ह्यांचेह

तोतये त्य धामधुमीत �नमार् झाले होते आ�ण त्यांन ग्वाल्हेरच �न धारच्य संस्थानांव
अ�धकार सांग ून बर�च गडबड माज�वल�. त्यांचेह कपट शेवट� असेच उघडक�स आले तर� काह�

काळ अनेक लोकांना त्यांनीह भुरळ पाडल�च होती!

इंग्लंडमधी एक उदाहरण
आपल्याइकडे अशा मोठमोठया ऐ�तहा�सक व्यक्तीं नामधार� तोतये उत्पन होऊन

सहस्त्रा लोक फसत गेले असे नसून, तोतयाच्य मायाजालात युरोपमधील जनताह� वारं वार
अशीच कशी फसते, सामान् जनांची चमत्का लोलप
ु तेची सहज प्रवृि ‘तोतया’ उठताच

यरु ोपमध्येह कशी उत्तेिज होऊन उठते, याचेह� एक उदाहरण म्हणू सर रॉजर ‘�टचबोनर’ या
मनषु ्याच प्रक सांगता येईल. आपण सर रॉजर �टचबोनर हे च असन
ू �कत्ये वषा�पव
ू � नाह�से

झाल्यामुळ �बनवारशी समजल� जाणार� मत्त आपल्या �मळावी असा एकजणाने दावा आणला.

त्याव प्र�तवाद� म्हणण पडले क�, हा मनषु ् खरा बेपत्त झालेला सर रॉजर �टचबोनर नसन
ू
क्वीन्सलंडमध ‘वाग्गावाग्’ नांवाच्य गावातील एक खाट�क आहे ! सर रॉजर सडपातळ होते

तर हा लठ, ते फ्र भाषापं�डत तर ह्याल फ्र�च अ�र बोलता येईना, ते सु�श��त �न सभ् तर हा

�नर�र �न इडाणी. सर रॉजरच्य कुटुंबातील बहुतेक मंडळींनीह� तो तोतयाच आहे असे स्पष
सां�गतले. पण तर�दे खील तोच सर रॉजर आहे असे प्रामा�णकप वाटणायार्जवळजवळ शंभर
�भन् �भन् वगार्च् प्रम गह
ृ स्थांन तोच खरा सर रॉजर असे न्यायालया शपथेवर सां�गतले!

फार काय, सर रॉजरची प्रत मातासुद् चकल�. �तच्य पोटच्य मुलाची खूण जी कानाची �वशेष

ठे वण ती त्य मनुष्याच कान बघताच �तला तंतोतंत पटल� आ�ण प्रथमदशर् तो आपला पुत
म्हणू त्य आईने जो ध्या घेतला तो शेवटपय�त सोडला नाह�. आईनेच मुलास ओळखले ह्य

एका बातमीचा सामान् जनतेवर इतका पगडा बसला क� सहस्त्रा इंग् लोकांनी त्य
मनुष्यास खरा खरा सर रॉजर म्हणू उचलून धरले! सामान् जनतेची समज काह� काह� प्रसं

एक स्पशर्ज साथ कशी असते आ�ण पांचामुखी परमेश्व ह� म्हणसुद भाबडेपणाचेच एक
सूक् कसे ठरते, ते इंग्लंडसारख् प्र दे शातील लोकह� अशा हुल्लडील जेव्ह बळी पडतात
तेव्ह सहजी �दसून येत.े शेवट�, जेव्ह सर जॉन कोले�रजने त्य मनुष्याच् इत्थंभू वतृ ्ताच
छडा लावून ते कपट चव्हाटयाव मांडले आ�ण त्य आईला एककल्ल वेडगळपणाची बाधा

असल्याच डॉक्टरांन �स�द्ध, तेव्हा काय तो अतोनात द्रव्य राखरांगोळी करू शंभर �दवस
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अव्याह चाललेल्य त्य खटल्याच �नकाल लागला आ�ण पंचांच्य एकमतानुरू न्यायाधीशान
तो धाडसी मनुष् सर रॉजर नसून एक लुच्च तोतयाच काय तो आहे , असा �नणर् �दला!
मेलेल्यांचे नव्हे तर मळ
ु ी जन्मले नाह�त त्यांच सद्
ु �नघालेले तोतये!
जन्मू हरवलेल्य �कं वा मेलेल्य माणसांचे तोतये जसे इ�तहासात प्र� आहे त तसेच �कत्ये
वेळा न जन्मलेल् व्यक्तींचे तोतये �नघाल्याच इ�तहास सांगतो! त्याचेह एक उदाहरण घेऊ.

कोल्हापूरच राजे संभाजी १७६० त �नपु�त् वारले. त्य वेळी त्यांच धाकट� बायको कुसाबाई

गरोदर होती. पेशव्यांच फार �दवसांचे धोरण म्हणज मराठयांच्य साम्राज्या पूव� फुटून
�नघालेल्य कोल्हापूरच् राज्या सातारच्य राज्या पुन्ह जोडून टाकावे �न सार� महाराष्ट्
शिक् एकक�द् �न एकमुखी करावी, त्या अनुसरू माधवराव पेशव्यांन कोल्हापुरा औरस

धनी उरला नाह� असे पाहून पूव�च्य अंतःकलहामुळे दोन झालेल�ं, पण वस्तुत एक राज्
असलेल�ं, सातारा-कोल्हापूरच संस्थान एकवटून मराठयांचे एकछत करावे असा घाट घातला. पण
संभाजीच्य �वधवा बायकांचा हट क�, कोल्हापू �नराळ� ठे वावे. ह्यासाठ त्यांन पत टाकले. राज्

�नप�ु त् हा प्रश �मटला. कारण ‘कुसाबाई वैशख वद् ७ अंदव
ु ासर� प्रस झाल�. राजकुवर
जन्मा आले. तम
ु ्हा कारणे साखर धाडल� आहे स्वीकारण.’ पण ह्य बातमीच्य खरे पणाचा

पेशव्यां संशय आला. तेव्ह रागावन
ू आणखी एका पत्र संभाजीच्य बायकांनी फटकारू
�ल�हले क�,’आमचे वंशी अशा िक्लष कल्पन यामागे झाल्य नाह�त; पढ
ु े होणे नाह�त. तम
ु ्ह

येऊन पर��ा पाहून सांगणाराशी सांगावे. त्यांच मुख� ‘होय’ म्हटल्या हा राजा होतो नाह�तर
ब्रह्मदेव �ल�हणे लटके पडते असे नाह�!’

परं तु माधवराव पेशवे काह� फस�वल्यान फसणारे थोडेच होते! शोध लावून खरा प्रक त्यांन
इतक्य पुराव्यास उघडक�स आणला क�, संभाजीच्य पत्नीन शेवट� आपल्य मुख� मान्

केले,’कुसाबाईस पुत झाला ह� आमची बतावणी खोट�!’ तेव्ह मुळातच न जन्मलेल्

कोल्हापूरच् राजाचा तो बन�वलेला तोतया ते मूल - खोटे पडले, त्याच खरे आईबाप धरू आणले

आ�ण त्यांन शासनह� करण्या आले. अशा खोडसाळ वतर्नान िजजाबाई-कुसाबाईचा फार
दल
ु ��कक झाला. पण पुढे तो �मा करू माधवराव पेशव्यान बाईस दत्तकाच अनु�ा �दल�.

(सरदे साई मध्य�वभा ४ पषृ ् १३४).
परं तु आपल्य वा इतर दे शांच ्य इ�तहासामध्य असे जे अनेक तोतये �नघाल्याच् मनोरं जक कथा
आहे त, त्य सवा�मध्य ह्य बंगालमधील भोवाल संन्यास खटल्याती प्रकरणाइतकेचमत्का

�न रोमहषर् वतृ ् अगद� �वरळा! कारण ह्य प्रकर नुसता कोणी तोतया उभा रा�हला �कं वा
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कोण्य खयार् पुरूषाव तोतयेपणाचा आरोप आला इतक�च चमकृ�त नसून, त्याती प्रत्
घटना �नर�नराळया पकारे �तच्य रम्याद्भुतत मनास चटका लावून सोडणार� आहे .
भोवाल संस्थानच् राजकुवराचे प्रक : चमत्का प�हला!
बंगाल्या भोवाल नांवाचे एक,वषार्च साधारणतः आठदहा लाखांच्य उत्पन्ना, संस्था आहे .

त्याच �वगत स्वाम कै. राजेन्द्रनार राय ह्यांच द्�वती पत
ु कुमार राम� न् नारायण राय.

त्यांच पत्न �वभावतीदे वी. वडील वारल्यानंत आपल्य वाट्याच् उत्पन्ना उपभोग घेत
असता अ.स. १९०९ मध्य कुमार राम� न् नारायण हे आपल� पत्न �वभावतीदे वी �हच्यास
दािजर्�लं नामक रमणीय थंड प्रदे वारापालट करण्यासाठ गेले. त्यांच्या त्यांच मेहुणे

�वभावतीचे बंधु सत्येन्द् बानज�, कौटुंबीय �च�कत्स डॉ. आशत
ु ोष, अनेक सेवकसे�वका असा
प�रवारह� होता. दािजर्�लंगल काह� �दवस शीतल जलवायूचा उपभोग घेतात न घेतात तोच त्यां

अचानक संग्रहणीच रोगाने पछाडले. �च�कत्स होऊन त्य डॉ. आशत
ु ोष प्रभृ मंडळींनी - काह�

अघोर कटामुळे असो वा नसो, पण राजकुवरांना सोमल दे ण्या आला! त्य �वषाने जी बेश�ु द
आल� �तचा �वकोप हाऊन शेवट� राजकुवर वारले असे सवार्नुमत ठरले. पत्न �वभावती, �तचा तो

भाऊ, तो डॉक्ट तो प्रभृ सवा�नी �मळून रातोरात प्र स्मशाना नेण्याच योजून घाईघाईने प्र
हल�वले. स्मशाना जाऊन �चता रचून प्र तीवर ठे वून आग ज� लावणार तोच आश्चयर्का

योगायोगाने अकस्मात मोठ� वादळ उठले. पाऊस धो धो कर�त वषूर लागला. सोसाट्याच् वायार्आ
उभ� राहण�सुद् भयप् झाले. आग तर �चतेस लागता लागेना. तेव्ह त्य स्मशानाती त्य भीषण
वादळामधून आपला जीवच कसाबसा वाच�वणे आधी अवश् असे होऊन, प्र �चतेवर तसेच ठे वून

ती सार� मंडळी घाबयार् घाबयार
घर� परत आल�. तोच एक दस
ु रा चमत्का घडून आला. �चतेवर ते

प्र ठे वताच भयंकर� वादळी �न मुसळधार पाऊस असा अकस्मात चालू होऊन त्य प्रेता

अग्नीपासू र�ण झाले, तसेच ती मंडळी त्य प्रेत �चतेवरच टाकून घर� पळून गेल� असता,
त्या वादळात त्या रात् �तथे नागा संन्यास काह� दस
ु यार् चमत्का�र योगायोगाने भटकत
आले! क्व�चत राजकुवरच्य घाताच्य ह्य कटाची बातमी कटातीलच काह� व्यक्तींच

वेधळे पणाने ह्य नागा संन्याशांन त्य स्थान �नवसत असता आगाऊ कळल� असावी!

जे अघोर, त्या स्थळ; जी अघोर, नेमक्य त्या वेळी, जे अघोर त्या संकटात उडी घेण�, सहन

करण� , भटकत राहण�, आ�ण स्मशान रानीवनी �हंस् श्वापदांतू असे भटकत असता अनेक

जीवांना दारू संक टातन
ू सोड�वणे - हे च ह्य अघोरपंथी, सवर्संगप�रत्या पण प्र अशी एक
संघ�टत मठसंस्थ असलेल्य ह्य नागसंप्रदाया ब्र आहे !
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�तसरे आश्चय
ते नागसंप्रदा साधु त्य स्मशाना येऊन पहातात तो �चतेवर ‘प्र’ म्हणू जे पडले होते ते

अगद� प्रे नसन
ीत माणस
ू एक मरणासन् बेशद्ध
ु
ू होते! गाद्या�गरद्यां पथ्यपाण्या
पराकाष्ठेच व्यवस् �न शश
आजार� मनुष् सुधारणे असाध्!
ु ्रू असताह� अशा घातक बेशद्ध
ु

- पण आजाराच्य तशा भयंकर मरणासन् अवस्थे लाकूडगवर्यांच्य �चतेत क�बलेल्य आ�ण
वादळाच्य वायार्◌ा�न पावसाच्य �शळं धार वषार्वा स्मशाना पडलेला तो आजार� मेला नाह� तर उलट असाध् अशा मत
सुधारू, गेलेल� जीवनाची धुगधुगी त्याच् हदयात,
ु
ृ ावस् बेशद्धीत

�न बंद पडलेले ठोके त्याच् नाडीत पुन्ह संचरले! ‘�वषमप्यमृत क्व�चद्भवेदम वा
�वषमीश्वरेच्छ!’

त्य परोपकाररत नागा गोसाव्यांन ती धुगधुगी पाहून त्य ‘प्रेत’ उचलून �नजर् �न एकान्
अशा गुहेत नेले. औषधोपचारात ते गोसावी अत्यं �नष्णा वनस्पत्या� उपचारांनी त्यांन त्य
राजकुवरास पुन्ह जन्म �दला आ�ण त्या त्याच काह� एक पूव्वृ
र त न सांगता आपल्य
संप्रदाय सामावले. त्याच प्रकृ पुन्ह अगद� धडधाकट झाल�.

पण चवथ� आश्चय असे क�, त्य मरणासन् बेशद्धीच
तडाक्या त्य राजकुवराची पूव्स्मृ
र
ु
आमूलात ् नाह�शी झाल�! आपण कोण, कोठ�ल, कोणाचे, हे त्याल मुळीच आठवत नव्हत, त्या
ते कोणी सांगणारे ह� भेटत नव्हत. नागांच्य महंतांना ती मा�हती - त्यांन ती गुप् राखलेल�, अशी

ती �वस्मृ� बारा वष� �टकल�!

त्य राजकुवरला त्य अद् �वस्मृतीमध्ये मधून मधून िज�ासा होई - आपण मूळचे कोण? तो
�वचार�ह� महंतांन ा तो प्र पण ते म्हण,’बेटा, यथासमय तुझ� तुलाच ते सगळ� आठवेल; थोडा

थांब!’ कारण काह� दै वी नव्हत तर� अद्भ होते - असा पूव्स्मृ�तभ
र
जसा ती स्मृ�क�द्
दख
र
�नरोगी झाला
ु ावल्यान अकस्मात होतो तसाच हळूहळू मज्जा�पं पुन्ह बळावत जर पूव्वत
तर तीच स्मृ�तकेद पुन्ह स्वकायर् होताच तो स्मृ�तभ् �ततक्या अकस्मात नाह�सा होऊन
पव
र
पन
ू ्स्मृ
ु रु�द होते.

नागसंप्रदायाप्र त्य नव�शष्याच यथाक् बढती होता होता काश्मीरच बाबा धरमदास नागा
ह्य मख्
महामहंतांच्य हस्त त्या नागसंप्रदाया महाद��ाह� दे ण्या आल�. एकंदर बारा वष�
ु

तो राजकुवर, आपण राजकुवर आहोत ह� जाणीव लेखमात उरल� नसल्यान, नागा गोसावी
म्हणून काय तो स्वतः समजत त्य संप्रदायानुस उिल्लं अवस्थे महंताच्य आदे शानस
ु ार
प्रदेशोप्र भटकत रा�हला.
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इकडे काय झाले ?
राजकुवर रामेन् नारायणाचे प्र त्य वादळात �चतेवर तसेच टाकून जे त्याच मेहुणे प्रभृ पळून

गेले होते ते, वादळ काह� शांत होताच ती रात संपण्याच् आधी स्मशाना ती �चता
पेट�वण्यासाठ पुन्ह आले - पण पाहतात तो प्रे नाह�स� झालेल!े तर�ह� त्यांन धीर न सोडता
रातोरात आणखी एक कपटव्यह रचला, आ�ण सकाळी गावात त्य समयीच मेलेल्य कोण्य

एकाचे प्र नेऊन राजकुवराचे तेच प्र अशा बहाण्यान त्याल अिग् �दला! ह्य गोष्ट�वर तर
राजकुवरला सोमल दे ण्या आ�ण त्य बेशद्धी
मतृ ्य समजून त्यांन झटपट जाळण्यासाठ
ु

नेण्या त्य चांडाळचौकडीचा प्रथमपासू एक नश
ं कट असला पा�हजे असे उत्क अनुमान
ृ स

संभवते!

राजकुवराचे म्हणू असे एक दस
ु रे च प्र जाळल्यानंत त्य लोकांनी राजकुवर राम� द मेले

असल्याच द्वाह सवर् �फरवल�. राजकुवराची पत्न �वभावती ह� बारातेरा वषार्ची त्य वेळी
होती. अथार्त �तचे चालकत् �तच्य त्य भावाकडे आले. त्यान �तच्य हस्त त्य मत
ृ म्हणू

प्र�स�द्धल नवयार्तच उत्तर�क् यथासांग कर�वल�, �तच्य वाट्याच संस्थानच �तसयार्

भागाचे दोन तीन लाख रूपयांच वा�षर् उत्पन �तच्य नांवे सरकारातन
ू र�तसर करू घेतले,

�तच्य चालकत्वाच् �न पालकत्वाच् �मषे त्याच सगळा भोगवटा आपल्य हाती घेतला आ�ण
�तला आपल्या घर� नेऊन ठे वले.

त्य उत्पन्ना असा यथेच् उपभोग घेत ती दोघ� भाऊबह�ण �तकडे अशा पकारे जी नांदत रा�हल�ं
ती एकसारखी भरभक्क बारा वष�!

इकडे त्य पुनज��वत राजकुवरास नागा संन्यास मंडळीने त्य चांडाळ-चौकडीकडून पुन्ह काह�
अपाय होऊ नये ह्य सदबुद्धी पंजाबात नेल.े �तकडे तो राजकुवर स्वतःच स्वतःसह पूण्पण
र

�वसरू आ�ण नागा संन्यास मंडळात आपल्याल तसाच एक पूवार्पा नागा संन्याशी समजून
बारा वष� भटकत रा�हला. परं तु तो काळ संपत येताच -

पाचवे आश्चय असे घडले क� त्याच प्रसु पूव्स्मृ
र
आपण होऊन हळूहळू जागू लागल�!! तो

पुनः पुनः ‘आपले खरे खरे पूव्वृ
र त काय; मला आता असे स्मरत क�, मी भोवालचा राजकुमार

राम� द नारायणच असलो पा�हजे; मला माझ्य मंडळींना एकदा नुसते बघावयाचे आहे !’ असे �वनवू
लागला. त्याच् िजवाला अपाय होऊ नये म्हणू नागा गोसाव्याच् रूपात त्यान स्वग्र जावे

असे योजून नागा महंत महाशयांनी शेवट� त्या बंगाल्या जायची अनु�ा �दल� आ�ण त्याच सारे

पूव्वृ
र त त्या कळ�वले. त्याप्रम १९२० सनात तो राजकुवर नागा गोसाव्याच् रूपा डाक्क

स्टेशनव येऊन उतरला. भोवाल त्या िजल्ह्य. �तथे पाय टाकताच त्याल ते वातावरण �न

दृश पूव� अनेकवार पा�हलेस� वाटले. त्य त्य वस्त पाहताच अनेक पूव्स्मृ
र
अंधुकपणे जागू
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लागल्य. तो डाक्क नगरातून प्रवा एका नद�तीर� जाऊन आपला डेरा टाकता झाला. त्याच

लांब दाढ�, मस्तक जटाजूट, सारे शर�र �वभू�तच�चर्, आचार नामपरं परा नागसंप्रदाया, परं तु

तर�ह� बोलता बोलता लोकांमध्य कुजबूज चालू झाल� क�, होय ना होय, हाच तो भोवालचा मधला

राजकुवर असला पा�हजे! सायार्◌नगरभर ह� अद्भ बातमी पसरताच आजूबाजूच्य गावचे लोकह�
त्याल पाहण्या येऊ लागले. सन १९२१ त जवळील काशीमपूरच्य भू�मदाराने त्य जटाजूटधार�

गोसावी महाशयास आपल्य गावी नेल.े �तथे ते उतरताच सायार्लोकांनी एकमुखाने ‘भोवालचे
मधले राजकुवर’ ह्य नांवाने त्यांच जयजयकार केला. भोवाल तेथ ून सिन्नध. �तथे ह� बातमी
पोचताच सायार् संस्थानाती गागोगावचे लोक आपल्य राजकुवराच्य दशर्नाथ लोटू लागले.

ज्याच् त्याच् तोडी ‘हे च ते! हे च ते!’ झाले. नंतर लोकांनी आग्रहपूव त्यांन जयदे वपरु ास,
िजथे त्यांच बह�ण ज्यो�तमर्यीदे आ�ण मातामह� राणी सत्यभामादेव होती �तथे आणले. ते

�तथेह� नागा गोसावीच होते. परं तु त्यांच स�
ू मा�तस�
ू म पर��ा घेत घेत त्य दोघींचीह� पक्क

�निश्च� पटल� क�, हाच तो आपला भाऊ, आपला नात!ू तेव्ह प्रजे फार आग् पडला क�,

राजकुवराने आता पकटावे . राजकुवराने आढे वेढे घेतले , पण शेवट� जवळजवळ बळाने त्याच

जटाजट
ू काढण्या येऊन त्याच मळ
ू रू सवर्त्रा दाख�वण्या आले. सवा�नी ‘हे च! हे च!’ म्हणू

जयजयकार केला. तेव्ह राजकुवराने स्वमुख आपले रोमहषर् वतृ ्, जे ज्य नागा संन्याशांन

त्यांन शेवटच्य �दवशी कळ�वले. ते पक�टल. त्य �दवशी सायार्संस्थानातू लोटलेल्य चाळीस

सहस् जनतेच्य प्रच सभेत प्रजाजनां ठराव करू उद्घो�षल क�, ‘कुमार रामेन् नारायण ते

हे च होत!’ इतकेच नव्ह , तर आपला संस्था�न या नात्यान शेकडो लोक आपण होऊन त्यांन
आपला करभारह� अपूर लागले!

सहावे आश्चय!
नागा गोसाव्याच जो राजपुत ठरला तोच तत्का राजपुत्रा ‘ठग’ ठरला!

भोवाल संस्थानाती प्रज ह� चळवळ फैलावत चाललेल� पाहून कोटर ऑफ वॉडरच्य हाती ते
संस्था त्य वेळी असल्यामुळ डाक्क िजल्ह्याच कलेक्टरांन �तला पायबंद घालणे अवश्
वाटून त्यांन ह्य नागा गोसाव्याल राजपुत्रा ठक (तोतया) म्हणू उद्घो�षल. आ�ण ३ जून

१९२१ ला संस्थानाच करभार प्रभृ घेण्याच बंद� करू तेथ ून �नघून जाण्या आ�ा�पले!
त्यामुळ राजपुत्रा दै व पुन्ह उलटले. त्यान आपण ठग-तोतया-नसून खरे खरे राजपुत आहो, हे

�न�वर्वादपण �सद करण्यासाठ आपल� पत्न जी �वभावतीदे वी �तलाच आपल्याकड बोला�वले!

पण सवार् मोठ� आ�ण सवार् दःु खद आश्चय हे क� त्य राणी �वभावतीदे वीने ‘हा गोसावडा माझा
प�त नसून माझ्य मत
ृ पतीचा ठग आहे (तोतया आहे !) असे सरकारात �न लोकांत चक् प्र�
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करू त्याच् बोलावण्याप्रम त्याच्याक जावयाचे साफ नाकारले. अथार्त ती ज्याच्याक

गेल�ं बारा वष� राहत आल�, त्य �तच्य भावानेह� �तच्य म्हणण्या प्र पाठपुरावा करू

बहुतेक उच् सरकार� अ�धकार्यांचाह�, उत्पन्ना धनीण व�हवाट�प्रमा जी ठरलेल�च होती त्य
�वभावतीलाच, पूणर पा�ठंबा �मळ�वला.
आपल्य धमर्पत्नीन आपणास ठग ठरा�वलेले ऐकताच राजकुवरास पराकाष्ठेच दःु ख झाले.

‘�तला वैधव्यात आनंद वाटतो तर �तच्य सुखात माती का कालवा आ�ण हे प्रक पुढे कोटार्
आणून आपल्या अशा अत्यं लज्जास् दल
ु ��ककाचा डांगोरा जगभर का �पटा?’ असे बोलून तो

स्वस रा�हला. पण त्याच् ब�हणीने आ�ण आजीने त्रा करू आपला वारसा तू �सद केलाच
पा�हजेस, असा अगद� हट धरला. तेव्ह सन १९३० च्य ए�प् म�हन्या राजकुवर राम� द नारायण
ह्यान कोटार् संस्थानाव आपलाच अ�धकार असल्याच दावा आणला.

जगातील एक अत्यं भानगडीचा, चमत्काराच आ�ण लांबीचा खटला
खटला कोटार् चालू होताच त्याकड सहस्त्रा लोकांचे ल� वेधन
ू गेल.े हा खटला एकंदर सहा वष�

चालला होता. �वभावतीने भरकोटार् सां�गतले क�, ‘ह्य गोसाव्याच मद
ु ् माझ्य पतीशी
कोणच्याह प्रकर जळ
ु त नाह�. माझ्य पतीचे शव माझ्यासम जाळण्या आले. दस
ु रे कोणाचे

तर� शव आम्ह जाळले हे साफ खोटे ! हा मनषु ् पंजाबातील औजला गावचा �नवासी असन
ू
धरमदास नांवाच्य नागा संन्याशाच �शष् आहे, ह्य लोकांनी हा सारा कपटव्यू रचलेला असन
ू
हा माझ्य मत
ृ पतीचा एक नीच ठग आहे ! (तोतया आहे !)’

�वभावतीच्य अ�ण राजकुवराच्य अशा दोन्ह प�ांच्य वतीने �कत्ये मोठे मोठे इंग्र, �हंद�,
सरकार� अ�धकार�, डॉक्ट, रावसाहे ब, वक�ल आ�ण ज�नक नेते सा�ीला बोलावण्या आले.

पंजाबातून

नागा

संन्यास,

मानस�व�ानतज्, मोठे मोठे

इंग्लंडकडू

सेवा�नवतृ ्

सरकार�

अ�धकार�,

दे शी�वदे शी

बॅ�रस्ट, संस्थानाती शेकडो प्रजा स्त-पुरू येऊन

एकमेकांच्य अगद� उलट अशा सा�ी शपथेवर दे ऊन गेले. डॉ. मुकज�, डॉ. रॉय, �प. सुरेद्रन �मत,

जे. गुप्, आय.सी.एस, डॉ. जे. कॉलबटर , ले.क. बकर्ल �हल अशी अनेक थोर मंडळी राम� द

नारायणाच्य वतीने सा� दे ऊन गेल�. वास्त�व बारा वषार्नंत इतक्य असंभव घटनातून जगून
आलेला मीच तो, हे �सद करणे आ�ण स्वतःच् पत्नीन ठग ठर�वले असता, �तच्य बारा वषार्च्

व�हवाट�स, व जनांस �न व�शल्यांन खोटे पाडणे आ�ण तेह� मोठमोठे सरकार� अ�धकार�,
स्वतःचे अनेक नातेवाईक आ�ण �शष्टज राणी �वभावतीच्य वतीने शपथेवर सांगत असताना

क� हा मनुष् ठग आहे - राजकुवर नव्ह! असा बलवत्त पुरावा हाणून पाडणे राम� द कुमाराला

फारच दघ
र गेले असल्या काह� नवल नाह�. यामुळेच उभय प�ांच्य वतीने �मळून या खटल्या
ु ्
एकंदर पंधराशे सा�ीदार आले, दोन हजार �नवडक �नदशर्क (एिक्झ�बट), द�डशे �नवडक
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छाया�चत् दाख�वण्या आल�ं. या खटल्या शेवट� शेवट� लोकांचे इतके ल� वेधले क� ‘भोवाल

दै �नक’ नांवाचे एक �वशेष वतृ ्तप प्र� होऊन ते अडीच वष� चालले!

राजकुवर ते हे च, हे ठर�वताना आनुवश
ं �व�ानाचे अनेक चमत्कृ�तजन पुरावे जे पुढे आले, त्यांच

काह� कल्पन येण्यासाठ आ�ण सामान्यतःह ती मा�हती उपयुक् म्हणू, काह� उदाहरणे दे त
आहो.

राजकुवराच्य ‘मतृ ्य’ पूव�च्य जोडयांचा एक जोड प्र�तवाद�न पुढे आणला त्यावर

राजकुवराच्य पायांची एक �व�शष् ठे वण होती, ती ह्य ‘ठगा’च्य पायाची नाह�, हा �वभावतीचा
प�. पण तो जोडा �नर���ता वाद�च्य पायाची तीच ठे वण �न तो जोडा त्याच् पायास तंतोतंत
जळ
ु तो असे �सद झाले!

पव
ू �च्य फोटोत राजकुवराची उजव्य हाताची बोटे असमान लांबीची, पण डाव्य हाताची समान
�दसत. हा �वशेष ‘ठगा’च्य बोटातह� तंतोतंत आढळतो. असे छाया�चत्रणत (फोटोग्रॅ�
स्पे�शया�लस) �म. �वंटरटनर ह्यांन दाख�वले आ�ण राम� द नारायण ते हे च असे मत �दले.

याहूनह� आश्चयर्का परु ावा म्हणज हा क�, कै.राज�द नारायण, त्यांच बह�ण कृपामयी, त्यांच
मल
ु गी ज्यो�तमर् आ�ण त्यांच वडील �न धाकटा मल
ु गा यांच्य सवा�च्य घोट्याव कातड� जाड,
रठ आ�ण सुरकुतलेले असे. कनर् मॅकिजल ख्राअ ह्यांन सां�गतले क�, हा आनुव�शक रोग

असतो. आ�ण पर��ेत त्य कुटुंबातील ह्य रोगाचा ठसा ‘ठग’ (तोतया) म्हणू म्हटल्याजाणाया
त्य मधल्य मुलाच्य, वाद� राम� द नारायण याच्याह घोटयावर जसाचा तसाच उमटलेला आहे !

अथार्त तेच राम� द नारायण खरे राजकुवर होत!

सायार् न्यायालया च�कत करू सोडणारा आणखी एक पुरावा पुढे आला, �वभावतीनेच ‘मत
ृ ’

राजकुवराची काह� छाया�चत् पुराव्या दाखल केल�ं होती. ती बारकाईने पाहता, प्र�

छाया�चत् (फोटोग्रा) श्रीय गांगोल� ह्यांन न्यायाधीशा दाख�वले क�, त्य प्रत्
छाया�चत्र डोळयांच्य पापणीखाल� एक प्रकाश�बं आढळतो. हा प्रकाश�बं येण्याच एकच

कारण असे असले पा�हजे क�, त्य �ठकाणी राजकुवरच्य तोडावर काह�तर� शार��रक वै�शष्ट

असले पा�हजे. त्याप्रम वाद� राम� द नारायणाची मुद् न्याहाळत अगद� त्या �ठकाणी

पापणीपाशी एका �तळासारखी एक मांसाची पुटकुळी �नत्याच उठलेल� आढळल�! प्रत्
छाया�चत्-तज्�ान (फोटोस्पे�शया�लस) हा पुरावा अखंडनीय असाच मानला.

बारा वष�. एखाद्य प्र मान�सक धक्क्यासर, पूव्स्मृ
र
सवर्स् �वलोपणे आ�ण नंतर ती
हळुहळू पुन्ह जागणे हे शक् नाह�, असे काह� मानस�व�ात्यांन सां�गतले; तर उलट काह�
प्रख् मानस�व�ानतज्�ांन ती घटना शक् आहे असे शपथेवर प्र�तपा�द!

अशा अत्यं �कचकट �न अत्यं �वस्तृ �न �व�वध पुराव्यांच छाननी होऊन शेवट� जज् श्.

पन्नालालज यांनी २४ ऑगस् १९३६ ला या अभूतपूवर खटल्याच �नकाल �दला क�, वाद� हे ठग
नसून, तोतया नसून राजकुवर राम� द नारायण ते हे च होत!
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या �नकालासरशी भोवाल संस्थानच् प्रजाजनांमध तुमुल हषार्च एकच लाट उसळल�! घरोघर
द�पोत्स झाला! शेकडो वद
ृ तरू स्त-पुरूषांच् डोळयांतून अश्रुधा वाहू लागल्य!

न्यायाधीशान �वभावती�वषयी �ल�हले क�, द्रव्यलोभ आ�ण वैधव्याच् िस्थती सवर
उत्पन्ना �तचीच अबा�धत चाललेल� सत्त सोडण्याच �तच्य िजवावर येत असल्यामुळे या
स्त्र जाणूनबुजून आपला प�त हा ठग आहे , तोतया आहे , असा कांगावा केला. या दषु ्कमार �तला
�तच्य कु�टल भावानेच उद्युक केल असून त्याल साहाय्य असणायार्चांडाळचौकडीनेच हा

अधम कट बारा वषार्पूव� प्रथमपास रचला होता. त्य भावाच्य हातीच �न घर�च �वभावतीदे वी
असल्यान त्याल �न त्याच् साग्यालाग्यां �तच्य उत्पन्ना जे राजवैभव भोगता येई, ते
सोडण्याच त्यांच् िजवावर आले आ�ण म्हणून त्यांन हा सारा अधम उपद्व्य केला.

या सहा वष� चाललेल्य खटल्याच ल�ाव�ध रुपयांच व्य राजकुवराच्य भ�गनीनेच प्रमुख
केला होता. पण आता �तच्य प�ाचा जय झाल्यान आ�ण संस्थानच सत्त राजकुवर राम� द

नारायण यांच्या हाती आल्यान �तला त्य व्ययाच वा कष्टांच झालेले दःु खच आनंदप् होत
आहे ! ‘क्लेश फलेन �ह पन
ु नर्वता �वधत्त!’

ती संस्थानच राज्यल�मी नव्ह तर ती पतीस मेला - �चतेवर जळला - म्हणू ठरवू पाहणार�

�वभावतीह� त्या पतीच्य हाती आज पुन्ह �नदान नैब्�ध
र
अ�धकाराने तर� पत्न म्हणू
सोप�वल� गेल� आहे ! �कती �वजोड जोड हा!

– १९३६
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ं ी
१२ अंगरख्याल माणसे बेतणारा �शप

माणसाच्य अंगास जुळेल असा अंगरखा बेतणारे �शंपी आपणा सवा�च्य चागल्य प�रचयाचे
आहे तच. माणूस उं च असेल तर अंगरखा लांब होईल इतके कापड फाडून त्य माणसाच्य छातीचा

घेर िजतका रूं असेल �ततका अंगरख्याचाह घेर रूं धरू आ�ण ज्य माणसाला अंगरखा
�शवायचा असेल त्याच् हाताच्य लांबीप्रमा अंगरख्याच् बाहया लांब वा आखूड अशा कापून,

एकंदर�त त्य माणसाला ठ�कठाक असेल असा अंगरखा श◌ा
्ं पी बेततात; मनुष्याच्
आकाराप्रमा अंगरखा मोठा वा लहान कापतात.

पण अंगाला जुळेल असा अंगरखा न कापता अंगरख्याल जुळेल असे अंगच कापणारा �शंपी तुम्ह
पा�हला आहात काय? त्याच् अंगरख्याच आकार ठरलेला आहे . तो अंगरख्याच आकार काह�

कधीह� बदलणारा नाह�, इतका घोळ, इतक� लांब बाह�, इतक� मोठ� मान. त्य ठरलेल्य
आकारापे�ा �नराळा अणुमात अ�धक मोठा �कं वा अ�धक लहान असा अंगरखा �शवणे वा घालणे हे

त्य जातीच्य �शंप्यांच् शास्त् पाप समजले जाते. प्रत् माणसाने अंगरखा म्हटल क�,

तसाच घातला पा�हजे. अगद� �शवणाचे टाके दे खील ठरलेले. ह्य �नयमामुळे त्य जातीच्य

�शंप्यांच् दक
ु ानी कोणीह� मनुष् गेला क�, ते �शंपी त्य मनुष्याच् अंगाप्रमा अंगरख्याच

कापड फाडीत नाह�त. तर त्यांच् त्य ठरा�वक अंगरख्याप्रम त्य माणसाचे अंग बेतून घेतात.

त्य अंगरख्यापे� माणस
ू लहान असेल तर त्यान अंगरख्याइतक मोठे होईतो उघड� �फरावे �कं वा
अंग लहान असले तर� तो अंगरख्याच लफ्फालो तसाच, जसा जमेल तसा, अंगावर वागवावा.

अंगरखा अंगात लहान होईल असा मनषु ् आला तर? तर� दे खील �शंप्यांच ह� जा अंगरख्याच्
त्य ठरा�वक प्रमाणापे अ�धक मोठया आकाराचा अंगरखा बेतणार नाह�, ठरा�वक प्रमाणाह

जास् कापड कापणार नाह�, तर अंगरख्या अंग बेतन
ू घेईल. अंगरख्याच बाह� शास्त्राप्

िजतक� लांब असावी म्हणू त्यांच पव
ू ार्पा जा�त�नयम आहे त्य बाह�हून जास् लांबीच हात
असल्या ते �शंपी �गर्हाईकाच हात कापतील, बाह�ची लांबी वाढ�वणार नाह�त! अंगरख्याच्
शास्त् मानेहून त्य माणसाची मान अ�धक घेराची असल्या हे �शंपी ती मान तासून बेताची

करतील, पण अंगरख्याच् मानेचा घेर वाढवून त्याच् जातीचा परं परागत कुलधमर ते मोडणार
नाह�त.

त्यांच् जातीच्य ज्य कोण्य एका महनीय पूव्जान
र
ह्य सषृ ्ट�च् उत्पत्तीच प�हल्य �दवशी

ब्रह्मदेव �दलेल्य कापडाचा प�हला अंगरखा �शवला त्य कापडापे�ा अ�धक पातळ वा अ�धक
जाड कापड वापरणे �कं वा कोणास वापर दे णे म्हणज हे �शंपी एक अधा�मर् कृत् समजतात. एक
ठरा�वक पकारच्य कापडाचा तो ठरा�वक साच्याच अंगरखा घालून माणसाने अत्यं थंड अशा
उत्तरध्रुव असो �कं वा अत्यं उष् अशा सहारा वाळवटाच्य आसपासचे प्रदेश असो, रा�हले

पा�हजे. जर ते त्या करवत नसेल तर त्याहूनह उत्त मागर म्हणज त्य कापडाचा अंगरखाच
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वापरणारे धा�मर् लोक ज्य गावात वसत आलेल्य गावाच्य बाहे र काह� झाले तर� जाऊच नये.
गावात भीक मागण्याच प्रस आला आ�ण बाहे र कुठे जर� सोन्याच् खाणीत फुकट सोने
धुवायची सोय असल� तर� त्यान त्य सोयीसाठ� आपल्य गावची अटक ओलांडता कामा नये.
कारण न जाणो �तकडे तो अंगरखा बदलण्याच मोह पडायचा!

ह्य �शंपीधमार्च आणखी एक महत्वाच �सद्धा आहे . तो हा क�, मनुष् पापी क� पुण्यवा, थोर

क� हलकट, उच् क� नीच हे त्य मुनष्याच् अंगच्य गुणावगुणाव
ं रू ठर�वणे पाखंड आहे . तर

तो मनुष् ह्य ठरा�वक पकारच्य लांबीरूंद�च हा धा�मर् अंगरखा घालतो क� आपल्य अंगास

येईल �न बदलत्य वायम
ु ानास जळ
ु े ल असे �भन् आकारापकाराचे अंगरखे बदल�त राहतो
ह्यावर तो धा�मर् वा अधा�मर्, साित्व वा तामसी, साधु वा ठग आहे ते ठर�वले पा�हजे. जर

तो अंगरखे अंगास बेतील तर तो हलकट असलाच पा�हजे; जर तो आपले अंग त्य शास्त्
अंगरख्या बेतील तरच तो थोर होय, साधु होय, धा�मर् होय!

अशा या �शंपीधमार्च् �शंपीमंडळीस त्यांच् अंगरख्यां आपल�ं अंग� बेतू दे णार�ं माणसे तर�,

�गर्हाइके तर�, कसची �मळणार? असे जर आपणास वाटे ल तर ती चक
ू ठरे ल. कारण ह्य ठरा�वक
अंगरख्यांवाचू दस
ु यार् पकारच्य अंगरख्यां मनुष् केवळ आपल्य अंगच्य लांबीरूंद�च् वा
वायुमानाच्य सोयी गैरसोयीच्य बदलत्य आवश्यकतेप्रम वापर�ल तो माणूस घोर अशा

नरकात ‘सान्व’ पडेल असा शाप दे णार� एक पोथी ह्य �शंपी जातीच्यापाश आहे ; आ�ण ती
पोथी कोण्य मनुष्यान �ल�हलेल� नसून प्रत ईश्वरान स्वतःच् चाकूने स्वतःच बोर तासून
त्य स्वतःच् लेखणीने स्वत �ल�हलेल� आहे अशी मुसलमानांची �नष्ठ आहे . म्हणज �हंदं च
ू ्य

वेदाला ज्य अथ� �हंद ु ‘श्रु’ म्हणता त्या अथ� ‘कुराण’ ह� मुसलमानांची ‘श्रु’ आहे .
यास्तव त्या �दलेले बार�क सार�क आचारदे खील �त्रकालाबा� म्हणू मानले जाऊ लागले.

इतकेच नव्ह तर महंमद पैगंबराच्य मतृ ्यूनंत त्यांच घालावयाचा जो अंगरखा असे तो दे खील
त्यांच् राजदं डाप्रमाण मुसलमानी धमर्पीठाच् आ�ण राजपीठाच्य अध्य�त्वा एक प्रत -

न बदलता येणारे �दव् �चन् - समजले गेले. महंमदमहाशयांच्य मतृ ्यूनंत त्यांच गाद�चा धनी
आ�ण मुसलमानांचा सव�च् धमार्ध् म्हणू जो झाला त्या ख�लफा म्हण. आ�ण

ख�लफासच काय तो महंमद पैगंबराचा प�वत अंगरखा घालण्याच अ�धकार असे. ख�लफाच्य
पदवीसाठ� अनेक इच्छु उभे राहत, लढत, परस्परांच् हजारो सै�नकांच्य कत्तल कर�त,

मुसलमान मुसलमानांच्य रक्ताच या यादवीत पाऊस पाडीत आ�ण एकेका वेळी �नर�नराळया

भागात तीन तीन �नर�नराळे प्र सेनाप�त स्वतः खरा ख�लफा तो मीच म्हणू म्हणवी

राज् कर�त. त्या बगदादच्य ओमेयेड ख�लफांचा वंश मोठा प्र �नघाला. महंमदाचा राजदं ड,
धमर्दं �न हा प�वत अंगरखा त्यांच्य हाती असे.

ह्य बगदादच्य ख�लफांत काह� ख�लफा मोठे प्र आ�ण साधुशील असे �नपजले. ते महंमदाचा
हा प�वत अंगरखा धम�पदे शाच्य वेळी घाल�त.
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जो ख�लफापदास योग् ठरे ल �कं वा ते पद �छनावून घेण्याइतक प्र ठरे ल त्याल ख�लफा
होताच अंगरखा घालण्याल अ�धकार येई. पण भाबडया धमर्भावनेच शेवट� जी �वकृ�त होत जाते

तीच मनुष्यस्वभावानुस मुसलमानांतह� होत जाऊन जो पूज् ख�लफा असेल त्याच् अंगात हा

प�वत अंगरखा असतो हे पाहता पाहता हा प�वत अंगरखा ज्याच् अंगात असतो तो
ख�लफासारखा पूज् होय अशी विृ त् बोकाळल�!

आपल्य इकडे पूज् संन्यास असतो, तो भगवी कफनी घालतो; हे पाहता पाहता ज्याच् अंगावर

भगवी कफनी �दसतो तो संन्याशासारखा सहजगत्य पूज् वाटू लागला आ�ण भगवी कफनी

पा�हल� क� संन्यास म्हणू चोरांनाह� सन्मा �न �भ�ा �मळ�वणे अगद� सोप� होऊन बसले.
तशीच ह�ह� गोष्.

अशा ब�ु द्धह धमर्भोळेपणाच शेवट� त्या बगदादच्य मस
ु लमानी राजधानीत इतक� पराकाष्ठ

झाल� क�, ख�लफाचा हा अंगरखाच जवळजवळ ख�लफा होऊन बसला! ख�लफापदाला योग् ते

गण
ु त्य व्यक्त असोत वा नसोत, �तच्य अंगावर हा प�वत अंगरखा आहे का? असल्या तो

ख�लफा! दब
ु ळया खळ
ु या अनय
ु ायांचे पढ
ु ार�ह� दब
ु ळे खळ
ु े असेच �नपजतात. ओमेयेड ख�लफांचीह�
तशीच अवन�त झाल�. ख�लफापदावर �व��प् व्यिक येऊ लागल्य. पण बाह् आचाराच्य

पोकळ मुखवट्याला िजथे मुख म्हणू समजले जाऊ लागले �तथे मुखवटा तेवढा संभाळला क�

पुरे होई. अशाच पडत्य काळी या प�वत अंगरख्यान मोठा गमती केल्य! उदाहरणाथर, या ओमेयेड
वंशातील या पडत्य काळचा ख�लफा दस
ु रा वा�लद याचीच गोष् पहा!
ह्य

ख�लफा

वा�लदला,

मुसलमानी

साम्राज्य

सम्र

�न

अवघ्य

जगाचा

धमार्ध्,’शंकराचायर’ ह्य नात्यान राजधानीतील भव् म�शद�त प्राथर चालवायची असे; त्य

समारं भासाठ� जायचे असता एका वेळी त्याल आळस आला. यास्त त्यान आपल्य एका सद
ुं र
रमणीला आपल्य ख�लफापदाचे मुख् प्रत असा तो ‘प�वत’ अंगरखा घालून प्राथर्न पौरो�हत्
करण्या धाडल�! अवघ्य मुसलमानी साम्राज्या वतीने मुसलमानी धमार्च ख�लफा म्हणू

�तने प्राथर चाल�वल� आ�ण ख�लफाच्य त्य प�वत वेषाचा तो अ�धकार ख�लफाप्रमाण

समजून त्य रमणीची ती प्राथर ख�लफाच्य प्राथर्नेप्र त्य धमर्�नष अनुयायांनी
अनुवा�दल�! व्यिक कोणीह� कशीह� असो - तो मुख् ख�लफा नव्ह; मुख् ख�लफा म्हणज तो
�खलाफतीचा प�वत अंगरखा!

पुढे अनेक उलाढाल� होत होत अरबी मुसलमानांची सत्त आपसांतील हाणामार�त इतक� दब
र
ु ्

झाल� क�, बगदादच्य ख�लफांच्य वाड्या पगार� तुकर मूळचे मुसलमानी धमार्च अनुयायी नसून
ते आपल्य शौयार्च् बळावर ह्य मुसलमानी �खलाफतीचे सत्ते खाऊन टाक�त आले होते,

ख�लफा त्यांच् हातांतले बाहुले झाले. कोणास गाद�वर बसवावे, कोणास काढावे ते ह्य भाडोत्
तुक� सैन्याच सरदार ठरवीत! अशा एका प्र तुकर सेनापतीचे प्राब असता आबासाईड ख�लफा
वा�सक हा वारला. मरणाच्य आधी आपला वारस सांगण्याच अ�धकार ख�लफांकडे असे.
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त्याप्रम त्य ख�लफा वा�सकने मरणाच्य आधी सां�गतले क�,’माझ्य मागे माझा मुलगा
ख�लफा व्हाव.’

ती र�तच होती. मुसलमानी समाजाने ख�लफाची आ�ा �शरोधायर करू म्हटल,’ते मूलच ख�लफा
करावयाचे!’

पण ते त्य तुकर सेनापतीस इष् नव्हत. त्याल त्याच् पुठ्ठयात एका ख�लफावशीयास ख�लफा
बनवावयाचे होते. ते खरे कारण न सांगता तो इतकेच म्हणाल,’छट ख�लफाचा मुलगा, ते मूल,
ख�लफा होण्या अयोग् आहे !’

‘का अयोग्?’

ख�लफाच्य आ�ेला लाथाडून दस
ु रा मनषु ् ख�लफा करण्या त्य मस
ु लमानांच्य धमर्भावने

पटे ल असे काह�तर� कारण सांगणे भाग होते. तक
ु र सेनापतीस आपल्य मनातले कारण सांगता
येईना; कारण ते धा�मर् कारण ‘सनातनी’ कारण नव्हत. बरे तो मल
ु गा लहान आहे म्हणू
ख�लफापदास शोभेसा दस
ु रा कोणी पराक्र वा साधश
ु ील पर
ु ू हवा हे कारणह� अप्रस् होते.

कारण पराक्रमाच दृष्ट� व्यिक योग् क� अयोग् हा प्र त्य मस
ु लमानी बहुजनांचा मळ
ु ी
नव्हता. ते बहुतेक त्य धमर्भोळय ‘सनातनी’ �शंपी जातीचेच लोक! व्यिक कशी असो - तो
योग्यतेच ठरा�वक जुनाट मुखवटा �तने घातलेला आहे ना? येवढाच त्यांचाह प्र असणार!

ख�लफा सांगेल तो त्याच उत्तरा�धकार हा धमर्दंड. त्याप्रम तो मुलगाच ख�लफा व्हावया
योग्! मग तो अयोग् का म्हणाव?
केवळ

धमर्भोळेपणाच्य

आ�ेपाची

अडचण

असल्यान

त्य

धूतर

तुकर

सेनापतीने

धमर्भोळेपणाला तंतोतंत पटे ल असे, त्य मुलाची अयोग्यत �न�वर्वादपण �सद करणारे कारण

सां�गतले.

तो तुकर सेनाप�त म्हणाल,’जर� ख�लफाने मरताना त्य आपल्य मुलास ख�लफा करण्या
सां�गतले असले तर� तो त्य ख�लफापदास अयोग् आहे . कारण, तो इतका लहान आहे क�,

ख�लफा होण्या जो एक मुख् संस्का करावा लागतो तोच त्या करता येणार नाह�. ख�लफास
जो अवश्यमे घातलाच पा�हजे तो प�वत अंगरखाच मुळी त्य मुलाच्य अंगास येत नाह�. तो

अंगरखा �न तो धमर्दं त्या झेपणार नाह�, फार मोठा होईल. यास्त तो मुलगा ख�लफापदास

अयोग्. तो अंगरखा ज्याच् अंगास होईल �न तो धमर्दं ज्या झेपेल असा माणूस ख�लफा
हवा!’

‘सनातनी’ जातीच्य �शंपीशास्त् तो शास्त्र�न अगद� धरू होता. ख�लफापदास शोभेल अस

योग् पुरू कोण! ख�लफापदाचा तो जुनाट, प�वत अंगरखा ज्याच्याअंग होईल असा ख�लफा
नेमला! अंगरख्या माणसे बेतणारा �शंपी असावा तर असा!

-
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१९३४

अंधश्र �नम्
ूर ल कथा
भाग - २
१. बाळं तीण
तो गाव दहाबारा हजार �हंद ु वस्तीच. एक पडवीसारखी धमर्शाळाह बोडार्न बांधलेल� गावच्य

मध्यवस्तीपुढ वाटे च्य टोकास होती. आज त्याधमर्शाळेपा पाचपंचवीस लोक जमन
ू हे

करताहे त तर� काय, असे वाटे ने जाताना स्वतःश पट
ु पट
ु त, श् गोदास सख
ु े �तकडे वळले. पहातात

तो एक मरतक
ु डी, वाटचक
ु ार �न वीण संपलेल� एक जख्ख गाय �तथे मटकन ् बसलेल� आहे आ�ण
जमलेले ते दहापांच लोक एकमेकास �वचार�त आहे त, ‘मारले? कोठे ? कुणी? गायीला छडी मारल�?

’
गायीला छडी मारल� हे शब् ऐकताच गोदास सुखे त्य लोकांस हाताने ढकल�त एकदम

गायीजवळ गेले. त्यांन पाहताच एका मुलाने सां�गतले क�, ‘ह� जख्ख गाय दोन चार �दवस
संध्याकाळ येथे बसलेल� असते. शेजारच्य एका काम करणा-यामनषु ्यान वाटे त आल� म्हणू

�तला माझ्य सम� छडी मारल�. मी ओरडलो नाह�,नाह�तर तो मला मारता. पण �तला वाटे तन
ू
उठवन
ू तो गेला, तेव्ह मी या दोघाचौघा जात्यायेत्या ते सां�गतले. हे पहा इथे मारले!’ असे

म्हणू त्यान गायीच्य पाठ�कडे बोट दाख�वले. पण �तथे वळबीळ काह� �दसत नव्हत. गोदास

सख
ु े अगद� मोठमोठ्यान बोलण्याच्याआवेश येऊन मला
ु स फटकार लागले; ‘चप
ू �भ�या!

गोमातेला छडीने मारणा-यात्य माणसाचा तू �शरच्छे का केला नाह�स? गाय वाटे त येऊन बसल�

होती, तर माणसाने वाट सोडून गटाराच्य बाजूने जायचे होते. छडी मारू �तला उठ�वणारा असला
वाटसुर कसाईच असला पा�हजे. �बचार� म्हातार गाय! आईसारखी पूज्! तुम्ह इतके �हंद ु लोक
इथे टकमका बघत असता �तची जोपासना करण्याच यत् एकजण तर� करतो आहे काय? ’

असे म्हण गोदास सुखे यांनी आपल्य उपरण्याती एक गोग्रासपे बाहे र काढल� आ�ण

खुळखुळवीत सगळ्यांपुढ �फरवल�, ‘गोग्रास�भ घाला! एका-दोघांनी तीत चवल� पावल� टाकल�.
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गोदास सुखे हे एक �फरते गोसेवक होते. पूव� ते एका संस्थेच् वतीने �हंडत. पण त्य संस्थेन

त्यांच नाव लबाड म्हणू छापले, त्यांन ती संस्थ लबाड म्हणू छापले, आ�ण आता ते स्वतंत्र

गोसेवाप्रच कर�त कर�त त्य गावास अल�कडेच आले होते. त्य गायीचे प्रक पाहून त्यांन थोडे

मनापासून वाईटह� वाटले. आपले प्रचारका प्रस्ता�वण हे प्रत उदाहरण त्य गावी चांगलेच
उपयोगी पडेल अशीह� अटकळ त्यांन बांधल�. लगेच त्य गायीस उठवून त्यांन एक दावे �तच्य
गळयात बांधले �न ते धरु एक गोसेवा गीत म्हण त्य घोळक्यास ते रस्त्या चालले.

जे त्यांच मूळचे नाव गोपाळराव, ते त्य गोर�णसंस्थे ते होते तोवर वापर�त असत. पण

त्य संस्थेतू ते जेव्ह फुटून �नघाले तेव्ह त्य संस्थे�वषय त्यांन जे आ�ेप आणले त्यां हाह�

एक आ�ेप होता क�, कोणच्याह �हंद ु संस्थेन गोर�ण संस्थ म्हण�वण म्हणज �हंदध
ु मार् कलंक
लावणे होय. कारण गाय ह� �हंदं च
ू ी दे वता. �तचे पूजन, सेवन, भजन करणे हे �हंदं च
ू े कतर्व! पण

स्वतः गोर�णकतार म्हणवण म्हणज दे वतेचे र�ण मनुष् करतो, असा �वपर�त भाव प्रकटव

त्य दे वतेची थोरवी �न शिक् मनुष्याहूनह कमी लेखणे होय; त्य दे वतेची ती �नंदा होय! गाय ह�
दे वता, मनुष् �तचे र�ण करणारा, �तचे पालन करणारा, �तच्याहू कोणी महादे व आहे क� काय?

मनुष्यान ‘मी गायीची सेवा करतो’ असे म्हणण शोभेल; ‘गायीचे र�ण करतो’ असे म्हणण

म्हणज दे व दब
र �न भक् सबळ असे म्हणण्यासार होते. यासाठ� सार्य गो�वषयक �हंद ु
ु ्
संस्थांन गोर�णसंस्थ हे नाव टाकून गोपूजक वा गोसेवक संस्थ असे म्हणाव आ�ण प्रत्
कायर्कत्यार स्वतः गोदास, गोभक्, गोरज इत्याद गाईची थोरवी व्यक्त�वणा नांवे घ्याव.

गोपाळ हे नाव श्रीकृष् शोभल, कारण तो गोदे वतेहूनह� श्रे असा जो जगाचा पालक त्य
परमेश्वराचा अवतार होता. पण मनुष्यान स्वतः गोदे वीचे, या ‘�वश्वजनन’ चे पालक वा
र�क म्हणवू घेणे म्हणज काय? असे सावेश प्र�तपाद गोपाळराव सुखे यांनी भरसभेत आपले
मूळचे गोपाळ हे नाव टाकून गोदास सुखे हे नाव घेतले होते.

धमर्शाळेपुढ त्य गाईचा हा गौरव चाललेला असताना त्य पडवीवजा धमर्शाळेच् आत

समोरच एक पंचवीस वषार्च बाई लक्तर कमरे स गड
ुं ाळलेल�ं, जवळ एक �चंध्यांच बोचक�, एक दोन

खापराची भांडी, त�ड अगद� रडकुंडी झालेले - कोणी दर
ु ु पा�हले, क� चटकन ् त�ड �फरवून घेणार�

अशी - अगद� त्य गाईसारखी के�वलवाणी होऊन एका कोपर्या बसल� होती. गायीची दया येऊन
गोदास सुखे कळवळताना आ�ण स्वहस् त्य गाईस वारं वार कुरवाळताना पाहून �तला दहादा
वाटले क�, या दयाळू पुरूषापाश जाऊन आपणह� हात पसरावा. पण ती समाजाला भीत होती. त्य

गावातील काह� लोकांना ती गेल्य म�हनाभर भीक मागता असता माह�त झाल� असून ती
बाळं तपणास टे कलेल� �दसत असल्यामुळ �तच्या�वषय भल्याबुर् गोष्ट�ह गावअड्डयाव दबून

दबून लोक बोलत आ�ण �तला घरापुढेह� बसू न दे ता �शव्य दे ऊन हुसकून दे त. म्हणू ती दबून
बसल� होती. पण त्य नव्य गोसेवक बुवांच्य दयाशीलतेचा आसरा त्य जख्ख गाईस दे खील
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�मळाला - गाईहून गाय झालेल्य मलातर �मळे लच �मळे ल! अशी योग् अटकळ बांधून त्य
गाईची �मरवणूक चालल� असता लटपटत्य पायांनी ती आसन्नप्र स्त, बव
ु ा थोडे रस्त्याच
कडेस झालेले पाहताच त्यांच्यापु पदर पसरू उभी रा�हल�.

‘मी चार �दवसांची भक
ु �! बाळं तपणास टे कले आहे ! मला दोन पैसे -!’
�तचे ते वाक् पुरे होण्याच् आधीच बुवा चवताळले.
‘�भकारडे, ह्य गोमातेच्य भक
ु े लाच परु े से पैसे जमत नाह�त; �तथे तू माणसासारखे माणस
ू -

जा, काबाडकष् कर �न पोट भर! गाईच्य त�डचा घास �हसडून स्वतःच् पोटाची खळगी

भरण्या तुला लाज वाटत नाह�? माणुसक� आहे , क� नाह� तुला? अहो आपल्य दे शाचे कोट्याव�
रुपय ह्य ऐद� �भका-यांस पोसण्या मातीत �मळतात. आ�ण या �बचार्य जख्ख गोमाता
भुकेने तडफडत राहतात. ’

इतक्या बुवांच्य कानाशी एकाने त्य स्त्री पोटाकडे बोट दाखवून कागाळी केल�.

त्यासारश साित्व संतापाने उसळून बुवा ओरडले,

‘हुसका �तला! अस्स काय? काळत�डी!’ असे हातवारे कर�त लोक गात असलेल्य पदाच्य
पालुपदाची वेळ आलेल� पाहून बुवांनी आपल्य उं च व घोगर्य आवाजाचीह� त्य पालुपदात भर
टाकल�.

‘गाईस द्या �भ�ा! हा �हंदध
ु मर र�ा!’
दोघाचौघांनी तेवढयात त्य बाईची चेष्टाह चाल�वल�. पण इतक्या रामभाऊ वैद् तेथे

आले आ�ण लोकांस तसे न करण्या�वषय सांग ून बाईस आश्वासी �वचार लागले, ‘तू कुठल�
बाई? सासरमाहे रचे कोणी नाह� का तुला? ’ रामभाऊ �तच्याश हे �वचारतात न �वचारतात तोच

त्यांच् दहापांच स्नेह्यां त्यांच हात ओढ�त एकच ग�गाट केला,‘हा! हा! रामभाऊ �तच्याश
काय बोलता? तुमच्यासारख् प्र�तिष माणसांवर नसते �कटाळ येईल. पुढे चला - चला आम्ह सांगतो सार� !’

‘गाईस द्या �भ�ा! हा �हंदध
ु मर र�ा!’ ह्य पालुपदाने सारा रस्त दम
ु दम
ु वीत �न

येत्याजात्य अडवून पै-पैसा काढ�त, त्य जख्ख गाईची �मरवणूक पुढे चालल�.

समोरु एक भारे वाल� �हरव्यागा गवताचा भारा घेऊन येत होती. वाटे च्य अगद� कडेने ती

चालल� होती क� त्य गायीच्य �मरवणुक�ची वाट अडू नये! गोदास सुख्यांच ल� त्य गायीच्य

आधीच त्य �हरव्य भार्याकड गेले. त्यांन खूण करताच दोघा-चौघांनी बाईला अडवून ‘भारा टाक’
म्हणू दरडावले. ‘पैसे कोण दे णार? ’ हे �तने �वचारताच एकदम गलका उठला,‘गोग्र गाय आहे
ह�! धमार्च् गायीच्य गवताचे पैसे मागतेस काय? ’
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‘पण मग घरच्य मुलालेकरांना तांद ळ
ू कशाचे नेऊ दादा? खातील काय ती आज? ’
‘आ�ण ह� गोमाता काय खाईल? गोदे वीच्य नांवे लेकरांना उपास कर दे त आजची रात!

स्वगार तुला कामधेनु �मळे ल!’ बुवांनी समाधान केले.

‘बघता काय? घ्य तो भारा �तचा!’ असे म्हण दोघे �तघे भारा ओढू लागले. तेव्ह �तला

आपला बचाव करण्याच शेवटची युिक् सुचून ती म्हणाल,‘हा, हा! मी म्हार�! �वटाळाल! दरू
व्ह!’

तो �तच्य अटकळीचा प�रणाम अगद� उलट झाला. झ�बन
ू भारा ओढणारे ते लोक चेकाळले

आ�ण �तच्य त�डात दे ऊन ओरडले,‘तुझी प�हल्यान दातखीळ बसल� होती काय? चांडाळणी!
�वटाळ झाला ना आम्हाल!’

�तला सोड�वण्या रामभाऊ धावत आले. समाजास ग�जारू म्हणाल,‘त्य गायीसारख्य

एका पशला
ू मघाचे कुरवाळता आहा - आ�ण महार माणूस असता, त्याच �वटाळ मानता? ह� काय
भूतदया क� धमर? ’

हे ऐकताच बुवा �चडले, ‘अहो द�डशहाणे , गायीला पशु म्हणतान तुमची िजव्ह झडत कशी

नाह�? गाय पशु असल� तर� दे व �वश्वव्या; पशत
ूं नाह� क� काय? ’

बुवांस शांत�वण्यासाठ रामभाऊ त्यांच् पाठ�वर हळूच हात �फरवीत म्हणाल,‘तर मग जो

�वश्वव्या दे व पशत
ूं दे खील आहे , तो माणसांत नाह� काय? आ�ण महार माणूस नाह� काय? ’

ह्य प्रश्नाप रामभाऊ महाराच्य स्पशार् �वटाळले असता आपल्या �शवून आपणासह�

�वटाळवीत आहे त, याचाच जास् संताप आल्यासारख करु त्य �बनतोड प्रश्न झालेल� धांदल

बुवांनी लप�वल�. त्य प्रश्नाक लोकांच�ह� ल� काढून, लोकांस पटणार� �वटाळाचीच बाजू पुढे
धरावी म्हणू बुवा रामभाऊंचा हात �हसडून गरजले,‘भंगी आहात भंगी! महाराला म्हण �शवा!

�शव �शव! कोण पाखंड!’ लगेच बुवांनी गायीचे शेप ूट डोळयावर �फर�वले आ�ण त्य पशच
ू ्य

खुराखालची मूठभर माती-ते पावक गोरज, समाजाच्य अंगावर फेकून स्वत तो अंगारा लावून

त्य महार माणसाच्य झालेल्य �वटाळाचे तात्पुरत प्रायिश केले. गायीच्य त�डात त्य �हरव्य

गवताचे जुडग्याव जुडगे स्वहस् चार�त �मरवणूक पुढे चालल�,‘गायीस द्या �भ�ा! हा �हंदध
ु मर
र�ा!’

वाटे त मस
ु लमान �मरवणक
ु �त सगळ्या खेटत येत जाते होते. काह� �फद��फद� हसन
ू टवाळी

कर�त होते. त्यांच �वटाळ कुणाला झाला नाह�, त्यांच् वाटे स कुणी गेले नाह�.

थोडया वेळाने ते गोदासबुवा ज्य एका गोभक् बाईच्य घर� उतरले होते त्य घराशी आले.

त्य बाईचा मुलगा घरचा कतार, �हंद ु संघटनाचा अ�भमानी पण बुद्धीवा (Rationalist) तरु
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वक�ल. आईच्य �भडेने त्यान गोदासबुवांना घर�च उतर�वले होते. दाराशी �मरवणूक येताच बुवांनी
व�कलास आ�ा सोडल� क�, त्य गायीला त्यांन घर� पाळावी. वक�ल हसून म्हणाल, ‘अहो,

आमच्य घरास गोठा नाह�, अंगण नाह�; तुम्ह गोसेवकांना बंगल्या उतर�वले तेथेच गायीला

बांधतो पा�हजे तर. त्य गायीला थोडे गवत घेऊन दे तो - त्य मोकळया मैदानातील झाडाला बांधीत
जा हवे तर!

इतक्या त्याच आई बाहे र आल�. बुवांनी कथा सांगताच मुलावर रागावल� �न म्हणाल,

‘घराशी चालत आलेल� ल�मी �वन्मु दवडायची? आजची रात तर� घर�च बांधायची �तला! या
ओसर�वर’ - अगद� घरात बांधा. उचला त्य बैठक�! तुझी व�कल� बंगल्या, खाल� सत्त माझी.
बाईच्य आ�ेसरशी वक�ल हसून चूप उभे रा�हले.

गायीला वर आणल�; गाद्य, बैठक�, खुच्या काढून ओट�चा गोठा केला, बा�नी घरातून

ताम्हना आरती आणल�. त्य मळमातीने बरबटलेल्य गायीस हळदकंु कू लावून, फुले वाहून
ओवाळून, संत ोषून व�कलास म्हणाल्,‘तेहतीस कोट� दे वांची पूजा एकत् करायची तर बाळ,
गायीची पज
ू ा करावी!’

बुवा ठर�व गोसेवक ठे क्या म्हणाल, ‘सवार्भूत परमेश्व आहे ! ह� आमच्य �हंदध
ु मार्च

अत्युदा �शकवण अंगी बाणण्यासाठ� पा�हल�त ना गोपूजा हे च कसे उत्कृष साधन आहे ते?
पशु �न माणूस ह्यांच आत्मैक! भूतदयेची प�रसीमा!’

दोनतीन �दवस ती गाय तेथेच होती. गोभक् बा�चे हे धमर्कृत पाहून जो तो ‘धन्’ म्हण
होता. शेजारपाजारच्य बायांनी कुणी फुले आणन
ू वा�हल�ं, कुणी पक्वान, चटण्य, भाज्य, खीर,

तप
ू यथास्था वाढलेल� पाने नैवेद् म्हणू त्य गायीपढ
ु े ठे वल�. शेजारची एक बापडी बाई-मल
ु े
माधक
ु र�; पण �तने कानवल्याच् गोग्रासा व् घेऊन नऊ कानवले गळ
ु ाचे करावे, आठ त्य

गायीला सोवळ्यान येऊन चारावे �न एक पोटच्य माधक
ं ा द्याव! -गायीचा प्रस
ु र� मला
ु न
म्हणू!

अशा बडेजावात तीन �दवस गेल्याव त्य गायीस एका शेटजींनी भिक्तभरान जेव्ह आपल्य

घर� पाळावयास नेल� तेव्ह दहापांच इतर भा�वक मंडळींची �तला पाळावयास नेण्याच इच्छ
पुरल� नाह�, म्हणू �नराशा झाल�.

इकडे त्य धमर्शाळे -? त्य �मरवणक
ु �त धक्काबुक् करु लोकांनी हुसकून �दलेल� ती
बाळं तपणास टे कलेल� �हंद ु स्त त्य धमर्शाळे जाऊन त्याच कोपर्या त�ड खप
ु सन
ू रडत बसल�.
रात् �तच्य पोटात भयंकर वेदना होऊ लागल्य. ते कण्हण वाटे वर�ल दोघाचौघा �हंदं न
ू ी ऐकले.

धमर्शाळे ते काय आहे ते बघण्या गेल.े पण एक बाई रडतकढत पडलेल� पाहून ‘आहे झालं
कुठल�तर� ब्या!’ म्हणू �तटकार�त �नघून गेल.े एकदोघांनी �तला ओळखले. ते तर �तच्य
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बाळं तपणाचे लफडे आपल्य अंगाशी �चकटते क� काय अशा शंकेने ‘मर द्या! अहो ती-ती आहे !
भोगील पापांची फळे ! आम्हाल काय त्याच!’ असे आपसात कुजबुजत तेथ ून सटकले.

रात् काळोख, डोळयात बोट घातले तर� �दसेना अशा, त्य काळोखात त्य कोपर्या ती बाई

बाळं त झाल�. �तने �चंध्यांच एक काकडा बाळगलेला असे तो पेटवला. मल
ू पा�हले, ते िजवंत!

नाळ कापायला काह� नव्हत. दोन धारे चे दगड �तने कोपर्यातल् �ढगार्यातू घेतले �न त्याच

आडवी�तडवी नाळ कापल�. मूल �कं चाळू लागले तर� लपेटून ठे वून पहाटे ती एकट�च गेल� आ�ण
जवळच्य नद�वर स्ना करु आल�!

आपित्त कधी कधी आरोग्यप असते, रामबाण औषध होते! न बाज न सुईण, न शां�तपाठ,

न शेक, न पाळणा! बाळं तपणाची कोण आकुल शश
ु ्रू असावयाची! पण ते काह� नसता ते मूल �न

ती बाई िजवंत रा�हल�. लोक येताजाता हसून बघत. शाळे तल� वा भटकती मुले मात कधी जवळ
येत, गंमत पाहून जाते, पण सभ् गह
ृ स् असा कुणीह� ढुंकला नाह�. धमार्त्, भट, गोसेवक,
साधु, ब्राह, पाट�ल, शेटजी �तकडे कुणीह� ढुंकला नाह�! ती गाय थोडीच व्यालेल होती क� �तची

सेवा ‘�हंद ु धमर र�ावया’ साठ� आवश्य असावी? ती एक प�रत्यक् �हंद ु स्त �न ते एक अनाथ

�हंद ु बेवारशी कारटे ! त्यांच् र�णाशी ‘�हंद ु धमर र�ा’ वयाचा काय संबंध! उलट त्यांच �वचारपस
ू

करणेदेखील पाप, असभ्यत! म्हणू �तकडे कोणी ढुंकला नाह�! अड्डयाअड्डया टवाळी मात
चालल�. मधन
ू मधन
ू कोणी �वचार� दात �वचकून स्नेह्यासोबत्य, ‘का? धमर्शाळेतल्
�चरं जीवांसाठ� पेढे कोण वाटणार तम
ु ्ह क� काय? ’

पण रात् नऊ वाजण्याच् संधीस एक मनुष् मात �तन्ह �दवस �तथे जाऊन येई. त्य

बाईपाशी काह� संबंध असला तर त्याचा!

कोण तो? कुणी साध?ु कुणी डॉक्ट? अंधेरात चोरु का जातो असा?
टवाळीच्य एका �वषयापे�ा त्य बाईची अ�धक चुटपूट जर कोणास लागल� असेल तर ती

एका रामभाऊ वैद्यांन होती. त्य �मरवणुक�त बाईशी बोलताना त्यांन हात धरु ज्य स्नेह्यां
�हसडले, त्यांच् �न इतरांच्य त�डून त्यांन इतके होते क�, ती बाई लहान असता �तचा नवरा

मुंबईस बेपत्त झाला. गेल� पांचएक वष� ती शेजारच्य खेडेगावी एका मराठा पाटलाच्य घर�

काबाडकष् करु असे. �तला �दवस लोटल्याच �दसताच त्य खेडग
े ावात �हंद-ु समाजाने जातीचा
प्र काढला. पाटलाने �तला हुसकून �दल�. मूल पाटलाचे असे ती म्हणत. मारहाण झाल्यामुळ
खेडग
े ाव सोडून आल� आ�ण मोठया गावी धमर्शाळे येऊन बसल� - त्य गाईसारखीच मटकन! हे

ऐकल्यापासू रामभाऊंस �तची दया आल�. आणखी एक भी�त त्यांन वाटल� क�, न जाणो,

शेजारच्य �मशन�बशनच्य जाळ्या तर ती फसणार नाह� ना? ते �तला पाहण्या जाण्याच

मनात आणीत, पण त्यांन दे खील ते साहस करण्याइतक धमक मनात येण्या तीन �दवस
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लागले. शेवट� समाज काय वाटे ल ते म्हण, �तची चौकशी एकदा करायचीच, असे �नधार्र दोन
तरु �वद्याथ बरोबर घेऊन ते भर�दवसा एका दप
ु ार� धमर्शाळे गेले. बाईपाशी थोडे �शळ� पाक

अन् होते. त्यांन गोड बोलून �तची मा�हती �वचारल�; तो त्यांन कळले क�, �तला जो एकच

मनुष् रात् येऊन भेटतो, थोडे अन् दे तो, एकदोन फाटक� वस्त्र ज्यान �दल�ं, तो दस
ु रा कोणी
नसून होता त्य गावचा एक मुसलमान भंगी!

तो काय �तची दया येऊन भूतदयेसाठ� ते दान दे ई? काह� एक प्र�तमू घेतल्यावाचू तो ते

धमर्कृत कर�? भुकेल्याल अन् दे णे हे धमर्कृत तो मानी म्हणू तो अन् दे त नसे, तर काफरास

बाट�वणे धमर्कृत होते अशी त्याच समजूत असल्यान तो ते अन् त्य बाईस दे ई �न सांगे,‘बघ!

तू �हंद,ु मुसलमानांचे खातेस; आता �हंद ु रा�हल� नाह�स ह!’ आ�ण त्य अन्नाच प्र�तमू म्हणू
त्य बाईस त्यान सां�गतले होते, ‘ते मूल मला �दले पा�हजे अ, मी मागताच! -नाह�तर ठार मार�न
ठार!’

रामभाऊंना ती हक�कत सांगत असताच ती थरथर कापत होती - नाह�तर तो मुसलमान भंगी

येऊन �तला �न त्यांन पण ठार कर�ल! रामभाऊंनी �तला धीर �दला,‘जर तला
ु आम्ह सवर साहाय्

�दले तर तू त्य मस
ु लमानाचे अन् घेणार नाह�स ना? मल
ू दे णार नाह�स ना? तू �हंदध
ु मार्च्
रक्ताबीजाच ना? ’ �तच्याह अंगी आवेश येत होता, पण झटकन ् हताश होऊन ती म्हणाल,‘पण
आता काय त्याच? मी मस
ु लमानाच्य हातचे खाल्ल आहे ! कोणता �हंद ु मला जातीत घेईल? माझ�
मल
ू �बनजात! ते �हंद ु कसे राह�ल? ’

‘राह�ल! ती �चंता तुला नको. मी रत्ना�गर �हंदस
ु भेचा या गावचा एक कायर्कता आहे . आम्ह

तुला जातीत घेऊ. प्रत् मी तुला अन् �न मुलास दध
ू दे ईन! पो�लसांना सांग ून त्य मुसलमानास

पायबंद घाल�न. हे घे थोडे पैसे. अन् �न दध
ू आत्ता धाडून दे तो!’

कोण्य �हंदच
ू ्य त�डून असे शब् ऐकण्याच �तला प�हलाच प्रस! �तला सद्
ु मस
ु लमानाचे

खाल्ल्या मनषु ् �हंद ु राहतो कसा ते पटे ना. पण साहाय् �मळते ते पाहून ती चप
ू रा�हल�.
रामभाऊंच्य पायावर �तने मूल ठे �वले. ‘माझा धमर वाचवणारा तू दे वच भेटलास! पण मला
धमर्शाळेतू प्र घर� न्य. नाह� तर तो मुसलमान मला खाऊन टाक�ल! न्या तर तुमच्य
शब्दाव �वश्वा!’

रामभाऊ परत आले. थोडे अन् �न दध
ू त्यांन �तला पोच�वल�; पण ते नेण्या त्य सार्य

गावात एकदोन तरुण काय ते धजले; बाक� ज्याल रामभाऊ �वचार�त त्यान त्यान उलट
‘बाटगा! लुच्च! याचा तर नसेल काह� संबंध त्य बाईशी? ’ असे म्हणू रामभाऊंची पाठ �फरताच
कुटाळक� करण्या सोडू नये!
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रामभाऊ स्वत भाड्याच् घर� राहत. त्यांन त्य बाटलेल्य बाईस कोणाच्यातर घर�

आणण्याच योजलेला बेत ऐकताच आगाऊच सावध राहावे म्हणू घरधन्यान सां�गतले,‘आधीच
तुम्ह महारांस �शवून येऊन घरात �वटाळ काल�वता म्हणू कागाळया होतात. आता

मुसलमानाचे खाल्लेल् त्य भटक्य बाईची ब्या जर आणणार असाल, तर घरे सोडून चालते
व्हाव लागेल. बाहे र काय नंगा नाच घालायचा तो घाला, आम्हा उपद् नको!’

रामभाऊ म्हणाल,‘मी आणीत नाह�त त्य बाईस बळ� बळे तुमच्य घर�. पण ती गाय

पाळावयास मागत होता तीह� भटक�च नव्हत का? मुसलमानांच्य हातचे तीह� खाईच ना? ’
‘पण तो पशु होता, पशध
ु मर तो. . . ’

‘हाय हाय! तर मग हे समजत असूनह� त्य पशस
ू गोठयात ठे वता, सोवळयाने पूजता, �तचे

गोमूत �पऊन �तला पक्वान्ना गोग्र स्वहस् घालता! मग ह� �हंद ु बाई तर माणूस, मूल

मराठयाच� , माणसाचा जीव तो, त्याल मुसलमानांच्य हातून सोडवून �हंदन
ु े घर� आणून दोन घास
-!’ रामभाऊंनी वाक् पुरे करण्याच् आधीच घरधन्यांन त्यांच त�ड बंद केले.

‘पूव�चे ऋ�ष गाढव �न तुम्ह शहाणे! कुठ� ती कुलटा �न �बनवारशी कारट� , कुठे ते महारडे

आ�ण कुठे ती �वश्वजनन प�वत गायत् गोमाता! होऊ द्य मुसलमान �तला! अशा कुलटा
मुसलमानात गेलेल्या बर्य!’

‘अशाच �हंदं त
ू ून �हसडलेल्य िस्त्रयां पोट� �हंदं च
ू े कट् शत् जन्मता! आ�ण हे मूल?

मुसलमान होताच अठरा वषार्च् आत ह्याच गायत्र मारणारा एक कसाई होईल! त्याच वंशच
वंश गोमांस खाणारा - गोघ् होईल गोभक्तांच संख्य घटून गोघ्नांच वाढे ल! तेव्ह गोसेवेच्य
दृष्ट� दे खील!’

‘पुरे करा ते ब्रह्म! मला माझ� घर बाटवून घ्यावयाच नाह�! बस्!’
रामभाऊ त्य गावी शेटजींच्य, भटांच्य, मराठा पाटलांच्य शक् त्य त्य घर� �हंडले. ती

मरतुकडी गाय पाळावयास �सद झालेल्य भूतदयावान ् लोकांपक
ै �सुद्ध कुणीच त्य बाईस आश्
दे ईना, गोठ्यातदेखी राहू दे ईना! मग इतरांची गोष्ट बोलणे नको!

तो गाव बारा हजार �हंद ु वस्तीच. मुसलमानांची वसती तीनशे माणसांची असेल नसेल. ह्य

बारा हजार �हंदं स
ू त्यांच् धमार्च एक स्त नी एक मूल परधमार् जाते आहे याची रे सभर �चंता

नव्हत! एक घर, अंगण, गायीला �मळणारा गोठादे खील कोणी त्य बाळं त बाईला दे ईना! त्य
तीनशे मस
इस्ला धमार् कसे ओढून,
ु लमानांतील बाया दे खील त्य ‘काफर’ स्त्र �न मलाला
ु

बळाने दे खील पळवन
ू आणता येईल, याचा कट कर�त होत्य. आपल्य गोषातदे खील वेळी �तला
लपवन
ू ठे वू म्हणू आपण होऊन त्य कटास पा�ठंबीत होत्य.
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�तकडे त्य धमर्शाळे तो मुसलमान भंगी, रामभाऊंनी अन् �दले त्याच गुणगूण कळल�

म्हणू लगोलग संध्याका होते न होते तो �तथे आला. बाईने मा�हती सांगताच ते पोर �हसकू
लागला. बाई ओरडू लागल�. एकदोन करता-करता वीसपंचवीस �हंद ु �तथे जमले, पण दरू ! त्य

मुसलमानाने ‘काफरांस’ काफरांच्य धमार् �शव्यांच लाखोल� वा�हल�! त्य बाईस मूल दे त

नाह�स तर टाक माझी चीजवस्त’ म्हणू दरडावले. �तचे �चंध्यांच गाठोडे �न मुलावरचा
लगुडयाचा तुकडादे खील त्यान �हसकला. मूल उघडेवाघडे घेऊन ती बाई कोपर्या स्फुंदू स्फुंदू
रडत �हंदं क
ू डे बघत होती क� कुणी पुढे याव�! पण कुणी पुढे होईना! मुसलमानाने ते कपडे घेतले,

धमर्शाळेसमो भर वाटे वर त्यां आग लावल� आ�ण कोण तला
ु कपडा नी खाणे दे तो ते बघन
ू
घेईन! मी रात् पन
ु ्ह येईन! त्याल �न तला
ु ठार कर�न!’ अश्य धमक्य दे त त्य होळीपाशी ठाण
मांड ू न रा�हला!

त्य दाट�त ते गोदासबुवाह� थोडा वेळ उभे होते. त्याच धमर्शाळेसमो मटकन ् बसलेल्य

गायीच्य पाठ�वर एक छडी कुणी मारल� ती ऐकून त्याच ह्द �पळवटले होत�; पण ह्य बाईस तो
दषु ् छळताना पाहून त्यांन हूं का चूं न करता ‘असले प्रक आपल्यासारख् सभ्याच्
दृिष्ट�ेपा घेण्याच् योग्यतेच नव्ह, अशा ऐट�ने ते लगेच वाटे ने पुढे गेल.े संक टातन
ू
सोड�वण्या ती कुणी जख्ख गाय थोडीच होती! ती एक जा�तबाह् �हंद ु बाळं त बाई, �न तीनचार
�दवसांचे �बनवारशी मूल!

त्य एका मस
ु लमानास जाणीव होती क�, तो एकटा �तथे असला तर� मस
ु लमान �ततका

त्याच् मागे. �तथे असलेल्य प्रत् �हंदस
ू ह� तीच जाणीव होती. आणखीह� एक जाणीव होती

क�, आपल्यामाग �हंदस
ु माज असा नाह�च, आपण खरोखरच एकएकटे आहे ! तेवढयात इतके मात

कोणी साहस केले, क� धावत जाऊन रामभाऊस ती बातमी �दल�; रामभाऊंनी पो�लसांस �दल�
आ�ण एक पो�लस त्य वाटे कडे येताना दर
ु ु �दसताच त्य भंगी �मय्यासाहेबाच धम�न्मा
उतरु ते तेथ ून पाय काढते झाले!

तर�ह� ह्य बाईस त्य धमर्शाळे एक �म�नटभरह� ठे वणे धोक्याच आहे असे रामभाऊंना

वाटले. पण �तला नेणार कुठे ? गावात कोणी गोठासुद् दे ईना! म्हणू त्यांन रत्ना�गर �हंदस
ु भेस
तार केल�.

पण रात् मध्यंतर हलवून �तला लगेच कुठे ठे वायची? ते तरु वक�ल रामभाऊंचे सहकार�.

त्यांना शेवट� रामभाऊंनी अगद� गळ घातल�, त्यांच आई, �कती दयाळू, दे वलसी गोभक् वद
ृ
आई! त्य द�न गायीची दे खील त्य �दवशी �तला �कती हळहळ वाटल�! मग ह� बाई तर माणूस,

त्या एक बाळं तीण स्त, छातीशी तीन �दवसांचे �पते मूल घेऊन येणार! �तला दया आल�च
पा�हजे. ‘थोडे नाकत�ड मुरडलेच तर� आमची आई नको म्हणणा नाह�. घेऊन या त्य बाईस

आजची रात! उद्य मात ताबडतोब मोटार�ने रत्ना�गर� धाडल� पा�हजे ह!’ त्य तरु व�कलांनी
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पाठबळ दे ताच रामभाऊ त्य बाईला �न मुलाला मोठया प्रयासा त्य दोघा तरू �शष्यांच्
साहाय्यान रातोरात घेऊन आले -

तो घरात तरु व�कलाच्य आईचे रागारागाने चाललेले बोलणे त्यांन ऐ�कले. दार

उघडण्या ते वक�ल धजेनात. रामभाऊंनीह� जोरजोराने दार खडखड�वण्या आर�भले. शेवट�

व�कलांनी दार उघडले -�दवा बाहे र केला. ती बाई थरथर कापत ते मूल छातीशी धरु पाजत
पायर�वर बसल� आहे ; ती उठत आहे , तोच व�कलांची ती गोभक् आई धावतच ओसर�वर आल�!

त्य बाळं त बाईस �तने पा�हले �न मोठयाने �कं चाळी फोडून म्हणाल,‘कुठल� मेल� अवदसा ह�! �न
ते कारट� ! ना जाते ना पात! �तला आत घेऊन घर बाटवशील तर ह� मी घराबाहे र पडते. पुन्ह पाणी

घेणार नाह� या घरात!’ स्वभावान त्य वद
ृ बाई दयाळू होत्य, पण पोथी! पोथीने त्यांच् दयेला
जी आरशी लावल� त्यातून त्य बघणार!

गोदासबुवाह� �तथेच उतरलेले. त्यांन हात जोडून रामभाऊ म्हणाल, ‘व�कलाच्य आईस थोडे

समजावा ना!’ कपाळास आठया घालून ताठयाने गोदासबुवा गरजले,‘आम्ह गोदास,

वणार्श्रमधमा अ�भमानी! तम
ु ्ह लोक सब गोलंकार कर पाहता! महारामांगांना �शवता! या
कुलटा बाया तम
ु ची प्रेमप!ा मस
ु लमानांच्य हातचे �तने खाल्लेल, �तला म्हण �हंद ु म्हण! अशा

प�ततेला ह्य कुल�न सदाचार� ब्राह कुटुंबाच्य घरात घेण्या मी संम�त दे ऊ? ती कोणी गायत्
गोमाता आहे क� काय �तच्य पदरजांनी हे कुल प�वत्र�वण्?

वक�ल बहुतेक �हंद ु (Rationalist) बु�द्धवाद्याप् कृतीने पंगु, इच्छ असून आईस बाजूस
सारण्या धजेनात! इतक्या तो ग�धळ, ते मुलाचे रडणे , बाईचे स्फुंदण ऐकून शेजार�पाजार�
वाणी-ब्राह बायामाणसे आल�! ‘भ्रष्टा! या बाटग्य व�कलास वाळीत टाकले पा�हजे, �वह�र

बंद करा उद्यापासू’ जो तो �धक्का लागला, वक�ल गांगरले ‘साह्याथ पैसे दे तो पण बाईस परत
न्य’ म्हणाल!

शेवट� एका चौकाच्य कोपर्या दक
ु ानाच्य फळीवर एका दक
ु ानदाराने त्य बाईस रात्र

�नजू दे ण्याच औदायर दाख�वले, रामभाऊंनी पहारा �दला. सकाळी रत्ना�गर�च मोटार सुटताच त्य
बाईस �न मुलास घेऊन रामभाऊंनी रत्ना�गर� �हंदस
ु भेकडे पोच�वल�.

रत्ना�गर� पाय टाकताच त्य बाईच्य �न मुलाच्य पायातील स्पशर्बंद�च, जातबंद�च्य,

श�ु द्धबंद�च बेडया आपोआप तडातड तुटून गळून गेल्य. ‘मुसमानाच्य हातचे खाल्ल?
हाित्तच्, त्या काय झाले? धमार्च स्था ह्द; पोट नव्ह. जाते रक्ता �न बीजात असते,

भाताच्य तपेल्या नव्ह. ’ संघटनस्मृतीच राज् झालेल्य �हंदतु ्वा�भमान रत्ना�गर�

�तच्याभोवत जमलेल्य �हंद ु मंडळीत असे म्हण जो तो �तला धीर दे ऊ लागला. अ�खल �हंद ु
उपहारगहा
ृ त ब्राह-वाणी-मराठा मंडळी जी त्य वेळी होती त्यांन, ज्य बाकावर ती होती,

त्याच्य सलग बाकावर बसन
ू हे तत
ु ः उपाहार केला, प�ततपावनाच्य सभामंडपात नेऊन मल
ु
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दे वापुढे ठे वले. सभ् कुटुंबातील येत्याजात् िस्त्रया लुगडी दे ऊन, साबण दे ऊन, औषधे दे ऊन,

धीर दे ऊन �तला अगद� घरसारखे वाग�वले. ब्राह्मणा िस्त्रया �तला पंक्ती घेतले. दोन
�दवसांत �तला चारपांच कुटुंबातून पाळण्यासाठ मागण्य आल्य. सध्य एका प्र�तिष मराठा
कुटुंबातील �हंद ु संघटना�भमानी म�हलेने �तला �न त्य मुलाला पाळलेले आहे !

(या गोष्ट�ती प्रक डोळे उघडून पाहणार्याच् अनुभवास पदोपद� येत असतीलच; पण या

गोष्ट� आधार म्हणू सांगतो क�, ‘दे व सवर्व्या, पशत
ू ह� नाह� काय? ’ �वचारणारे अनेक पुढार�
गोभक् गायीस सोवळ्यान पूजणारे पण महाराच्य सावल�चा �वटाळ मानतात. आ�ण स्वहस्
गायीस गोग्र चारणार� मंडळी शद्धीक
ब्राह्मणा आपल्य घर� जेवणास घेत नाह�त. हे जे
ु

वारं वार आम्हा आढळते तो एक आधार आ�ण अल�कडेच अशा संकटात सापडलेल्य एका स्त्
एका मस
ु लमान भंग्यान अशी जाळपोळ करु मला
ु स �हसकून नेण्याच धाक दाख�वला असता

त्य बाळं त प�रत्यक् �हंद ु स्त् त्य मोठया गावी अंगणातह� कुणी ठे वीना म्हणू रत्ना�गर

�हंदस
ु भेकडे धाडण्या आले, हा आधार दस
ु रा! ह्य वास्त�व अनभ
ु वांची �वणलेल� ह� गोष् कथा
असल� तर� सामान्यत सत्य म्हणावया नको काय? )
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२. प्राथर
‘माझे पत्त ग कुठे आहे त आई? ’
‘ते बघ त्य कोनाडयात; अग ह्य गणपतीच्य मखराच्य कोनाडयात ‘हात नाह� पुरत? थांब हो

बाबी, मी दे ते अ काढून तुला. ’ असे म्हणू �वमल - त्य दड
ु दड
ु धावत आलेल्य मुल�ची आई उठल� �न �तने �तच्य त्य �चमुकल्य लहान बाबीला खेळायला पत्त्यां जोड काढून �दला. त्य

मखराच्य रं ग�वलेल्य कोनाडयात, तो पत्त्यां जोड ती काढावयास गेल� असता �वमलेला एक

जाळे लागलेले �दसले. �तने ‘इश्’ म्हणू �तरस्कारान ते को�ळष्ट जाळे इतक्य झट्�कन �न
सहजपणे त्य पत्त्यांच जोडाचे दोन तीन फटकारे मारु मोडून तोडून टाकले, क� �तला ते जाळे
मोडल्याच आठवणसुद् बाबीकडे वळताच रा�हल� नाह�.

पण कोळयाच्य त्य को�ळष्ट जाळयाची एकदोन �चकट गड
ंु ाळीं त्य पत्त्यांच जोडास

लपेटलेल� पाहून लहानशी बाबी जेव्ह म्हणाल, क� ‘ते बघ कायसं �चकटलं आहे पत्यांच्
जोडाला!’ तेव्ह �वमलचं ल� पन
ु ्ह �तकडे गेलं �न ती गडंु ाळी झटक�त ती बाबीला म्हणल,‘जाळे
ते! तो �कडा नसतो का तो कोळी! त्याच हे घर असतं! -’

‘मग ते तर तू चुरगाळून त�डलंस. आता ग तो कुठे राह�ल आई? रडत असेल न तो आता?’
‘असेल रडत मेला. बांधील पुन्ह दस
ु रं घर त्याल हवे तर? �दवसभर कोळी �वणतच असतो आपल�
जाळी �न कोणीतर� येजाजाता झाडूनच टाक�त असतो तो सार�! कसा सद
ुं र मखराचा रं गीत

कोनाडा तो आपला! या �कडयाच्य जळमटांना सोय हवी म्हणू का असा �शमेटाचा �गलावा
लावून सुरेख केला, रं ग�वला? ’

‘अग आई, पण त्य �कडयाला तसेच वाटत असेल न? ’ �वमलेचा सतरा-अठरा वषार्च पाणीदार

मुलगा ती गमतींची बोलणी ऐकून �तथे आला �न म्हणाल,‘मी त्य कोळयाला ते जाळे �वणताना

परवा ब�घतलं, �कती दं ग होता तो ते �वणण्या �न �कती पटाईत! एखादा मोठा यंत्र�शल
(इंिज�नयर) इतका हातखंडा नसेल! त्य जाळ्याल हवे �तथंच काय ते बार�क तंत ूचे ताण त्यान
�दले. ती मोठाल� तंत व
ु त्ळ
ुर प्र रचन
ू मग त्याच् उभ्य तंत च
ू े धागे कसे झटपट गंत
ु वीत,

थांबत, �चकटवीत, ती त्याच �चकट धाग्याच पोटातील गडंु ी सपसप कशी उकल�त चालला होता
म्हणू सांग ?ू जसा कोणी पटाईत �वणकर मागात आडवेउभे दोरे दांडया सटासट मार�त, गडंु ्य

झरझर उकल�त चालला आहे ! त्याच् त्य �तळाएवढया डोक्या ते �वणकामाचं शास्त्र शास्

�न त्याच् तांदळ
ु ाएवढ्य पोटात अध्या अध्या मैल लांब धाग्याच् गडंु या मावलेल्य पाहून मला
इतका अचंबा वाटला क� आपल्य मखराच्य कोनाडयात ते जाळे बांधीत असतानाह� त्य

�कडयाला मारायचं वा ते जळमट सुपकनी झाडून टाकायचं माझ्याच्या होईनाच! मधे एकदा मी
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गंमत म्हणू त्याच् जाळ्या जोराने बोट लावलं. त्यासारश घाबरु तो या धाग्यावर त्य
धाग्याव पळत, त्याच् मते त्याच् राज्याच सुर��त जो भाग त्य टोकावर जाऊन थांबला.

मग परचक्रा संकट गेलेसे पाहून पुन्ह आपल्य राजधानीच्य मध्य�बंदू येऊन रा�हला. आपण

जसे वास्तुशां� करु आपल्य राजवाडयात प्रवेश �न दे वाचे आभार मानतो क� ‘केवढ� त्याच
कृपा! त्यान आम्हा हे घर �दले!’ तसा तोह� दे वाची प्राथर कर�त �न आभार मानीत असावा!’

‘तर तर! हे एवढं मोठं घर �न तो माझा सरु े ख मखराचा कोनाडा तो त्य �कडयाला जाळे �वणन
ू

त्या सख
ु ानं नांदता यावे म्हणू बांधला वाटतं! दे वाची सोडून मोठ� महादे वाची प्राथर �कड्यांन
केल� म्हणू �कड्यांच् सोयीसाठ� काह� दे व माणसांची घरे राखन
ू ठे वीत नसतो! ह� �तनीसांज

झाल� म्हणू मी जो हा �दवा लावते आहे तो जसा त्य �कड्याल �दसावे म्हणू लावीत नाह�,

तसेच हे टोलेजग
ं वाडे �न राजवाडे माणसे जी बांधतात ती कोळ्यांन जाळीं �वणन
ू त्यां नांदता

यांव म्हणू नव्हे, हे त्य �कडयांना कळले नाह� तर दे वाला कळत हो बाळा!’

‘आ�ण दे वाला कळत तर� आम्ह माणसांना कळत नाह�, क� आम्ह माणसांना हे टोलेजग
ं वाडे �न
राजवाडे बांधता यावे �न त्या नांदता यावे एवढ्या सोयीसाठ� हे जगड्व्य �वश् रचल नाह�.

हा �दवा त्य �कड्याल �दसण्यासाठ आम्ह लावीत नाह� असे आम्ह म्हणत, पण तो प्रच सूयर
मात मनुष्यांन �दसावे, त्यांन जगावे, म्हणून काय तो दे वाने पेट�वलेला आहे असे आमच्य वेद

- बायबल - कुराणासारख्य धमर्ग्रंथातूनदे सां�गतलेलं आहे ! �कड्यांच् वेडगळ प्राथर्नेस

माणसांची गैरसोय जर दे व दरू करणार नाह�, तर या अनंतको�ट ब्रह्मांडा सोयीगैरसोयी न

पाहता, ‘आम्ह माणसांच घरकुलानाच तेवढं र�ावे’ अशा आम्ह माणसांच्य प्राथर तेवढया दे व
ऐकेलच हे तर� कशावरु? मग प्राथर् दे व पावतोच पावतो, रामनाम जपा, अल्ल अल्ल म्हण,

क� दे व साहाय्या आलाच म्हणू समजा, हे जे आमच्य पुराणकुराणा�दक पोथांतून सांगतात ते
भाबडेपणच नाह� का? ’

‘ह �वक्, पुरे झाला अ पाचकळपणा!’ �वमलेची वद
ृ सासू �न �तच्य या �वक् नावाच्य मुलाची
�न छोटया बाबी�च आजी दे वघराशी बसून स्तोत पुटपुटत होती ती हा संवाद ऐकत असता �वक्
जरा बेतालपणे बोलत चालला आहे असे वाटून त्याल दाबू लागल�. ‘इंग्र चार अ�रं �शकल� न,

क� पोरं अशी चटोर होतात मेल�! पोथ्या�बथ्यां�वष असे पाचकळपणांन बोलू नये हो �वक्!
कधी तला
ु कळणार आता हे ? ’

हे त्यांच बोलणे चालले आहे तो लहानग्य बाबीने त्य पत्त्यां तंब ू हळुवार हाताने बांधला होता.

ते कठ�ण �शल्पकाय संप ूणर �तसर्य मजल्याच् �शखरासारखा शेवटचा तंब ू उभारण्या यश
येताच सफळतेच्य अत्यनंदाने बाबी टाळया �पट�त नाचू लागल�. ‘बघ माझा तंब !ू आई, भाऊ,
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आजी! माझ्य बाहुल�चा वाडा अ हा! तुम्ह आता बोलत होतेत त्य राजवाड्यापे� पक्क �चरे बंद�
आहे अ! दरू अ भाऊ! फुंकर मारलास तर बघ माझ्य पत्त्यांच राजवाडयावर!’

�वक् हसला. हो का? ‘आमच्य �चरे बंद� राजवाड्यापे� तुझा पत्त्यां तंब ू पक्क आहे न? �न
फुंकराला �भतेस? ’

बाबी मानेला एक ऐट�चा �हसडा दे त उपहा�सल�,‘परु े हो! तम
ु चे �चरे बंद� राजवाडे नाह� पडत वाटत

फंु करासारखे! काल तच
ू मला ते �चत दाख�वलंस न? �बहारला एक नगरच्य नगर भई
ु फाटून
धडाडधडाड कोसळले ते!’ हे वाक् म्हणता त्य सातआठ वषार्च् बा�लकेच्य गोिजरवाण्य

अल्ल त�डावर भावी संसाराच्य �चंतच
े ी छाया पडल्यासारख होऊन ती के�वलवाण्य स्वरा

आजीला पुसू लागल�,‘आजी! तशी भुई�बई फाटून आज रात् माझा हा तंब ू तर कोसळणार नाह� न
तसा? उद्य माझी बाहुल� राहायला यायची आहे हो त्या!’

‘चूप! असे अशभ
ु काह� बोलू नाह� हो बाबी! ये, मी स्तो म्हणत आहे , दे वापाशी तू हात जोडून बैस.

ये अशी. दे वाची प्राथर कर�त ह� स्तो म्हटल न म्हणज दे व सार� अडा�पडा दरू करतो बर. नाह�
पडणार हो तुझा पत्त्यां तंब .ू ये, दे वबाप्पाल हात जोडून प्राथर कर ये!’

आजीपाशी ती बा�लका मनोभावाने जाऊन बसल�. आजी काह� संस ्कृ, काह� प्राक स्त�त

�नत्याप्रम अगद� श्रद् म्हण असता बाबी मनातल्य मनात दे वाला हात जोडून �वनवीत
होती,‘माझा हा पत्त्यां तंब ू कधी कधी पडू दे ऊ नकोस ह दे वबाप्प!’

प्र�त� संध्याकाळ म्हणायच �तचा प�रपाठ असे ती ती स्तोत् आजी म्हण होती. त्य
प्रत्येक फलश्रु अगद� अगद� खर� आहे ह� �तची श्र असल्यामुळ ती सार� स्तोत इतक्य

मनोभावाने म्हटल्या संसारात दःु ख, दा�रद्, रोग, अपघात, अपमतृ ्य यांची भी�त आपणास
बाळगावयास नकोच अशी �निश्चतत �तच्य मनाला लाभे. सात �चरं जीवांचा तो ‘अश्वत्था

ब�लव्यार्’ हा श्लो म्हणू �तने हाह� श्लो म्हटल,‘सप्तैतान संस्मेरिन्नत, माक�डेय ं

यथाष्टम म! जीवेत ् वषर्शत साग्रम पमृत्यु�वविज!’ ‘वाराणस्युत्त तीरे सम
ु ंतनार् वै द्�वज!

तस् स्मरणमात् �नधर्न धनवान ् भवेत ्!’ हा श्लोकह म्हटल. ‘ह�रं हरं ह�रश्चंद हनम
ं ं
ु त

हलायुधं! एतेषां स्मरणात सायं हा�नस्तस न बाध्यत!’ अशा अनेक स्तोत्रां पठणाने अपमतृ ्य,

�नधर्नत, हा�न प्रभृ सार� अडा�पडा दरू सारल्यासारख समाधान �तला झाले. नुसत्य
‘स्मरणमात्’ हा चमत्का घडून येतो, या �वश्वासान �तने ह्य लहानग्य नातीकडूनह� ती ती

नांवे स्मर�वल. स्तोत म्हण�वल. �वक्रमदेख आजीच्य मनधरणीसाठ� �न एक गंमत म्हणू
हात जोडून चुपचाप ती स्तोत ऐकत होता. एकदा काय ते त्यान मधे त�ड घातले. त्याच् आजीने

जेव्ह ‘सोमनाथं वैजनाथं धन्वंत�रमथािश्व! एतेषां स्मरणात हा�नव्यार्�धस् न बाध्यत!’ हा

श्लो म्हटल तेव्ह तो तरु हसला. ‘आजी सोमनाथाचं स्वतःच दे ऊळ त्य दषु ् महमंदाने
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फोडलं तेव्ह त्याच् स्वतःच् दे वळाची �न मूत�ची हानीदे खील जर तो दरु ावू शकला नाह� तर
त्याच् नुसत्य ‘स्मरणमात्’ सार्य जगतास तो कसा र�ील? ’ पण लगेच आजीने दटा�वले,

‘तुला सां�गतलं ना बाष्कळपण कर नकोस म्हणू!’ तेव्ह तो पुन्ह आपला वरवर सुतासारखा
सरळ �दसू लागला, मनात हसत रा�हला.

सार� स्तोत झाल्याव दे वाचा अंगारा आजीने मुला-ं नातवां-सुनेस लावला. सा-यांना �न�वर्घ ठे व

म्हणू हात जोडले. छोटया बाबीने पण तो अंगारा आपल्य पत्त्यांच तंब स
ू लावला. आता तो तंब ू

ढासळणार नाह� �न उद्य त्या राहावयास येणार� आपल� बाहुल� त्य �तच्य वाडयात आनंदाने
मला
ु बाळांसह आजी एवढ� म्हातार होईतो �न�वर्घ्नप नांदे ल अशा ला�डक �वश्वासा आनंद न
ू ते

मल
ू स्वस्थप झोपले. �वक्रम आजीस गमतीने म्हटल, ‘ या अंगार्या बाबीचा पत्त्यां तंब ू
राजवाड्यासारख �चरे बंद� पक्क झाला नाह� का आजी? बोटानं डवचळून पाहू का? ’
‘जाऊ दे रे �वक्! लहान मुल�ची समजूत आपल� पटल�, काम झालं’
‘आ�ण आजी, त्य तुझ्य स्तोत्रा म्हात-या मुलाच
ं ी समजूत पटते याहून त्यांच तर� काय खरा

उपयोग? आता या स्तोत्र सां�गतल्याप्रम केवळ ‘स्मरणमात्’ आपण सारे शंभर वषर जगू;

धनधान्, आरोग् पावू; अपघात-अपमतृ ्य सारे टळे ल; ह� तर� आपल� एक मनाची, मुलासारखी
समजूत घालणंच नाह� का? ’

‘तुला कनी, �वक्, लहान त�डी मोठा घास घ्यायच फारच सवय झाल� आहे हो!’ �वमलने

�वक्रम बोलणे पटले असताह� सासूबा�चा प� घेतलासे करु आपल्य तरु मुलास हसत हसत
दटावले. ‘बर बुवा रा�हलं!’ असे म्हण �वक् त्याच् �नजायच्य खोल�कडे गेला. छोट� बाबी

आपल्य पत्त्यांच तंब ूच्य �न�वर्घ भ�वष्यान िजतक� आनंद न
ू �नजल� होती �ततक�च दे वाच्य

प्राथर्नेन दे व आपल्य प्रामा� भिक्तभावा पावलाच पा�हजे आ�ण स्तोत्रा फलश्रु
खर� ठरू आपले घरदार, मुल�बाळ� , संसार, सुख, यांत �न�वर्घ्नप नांदलेच पा�हजे अशा श्रद्
�वश्वासान दे वलसी आजीबाई पण आनंद न
ू �नजल्य.

त्य संध्याकाळ ह्य कुटुंबातील दे वघरापाशी त्य आजीबाई �न बाबी जशा मनोभावाने दे वास
आपले चांगले कर म्हणू प्राथ होत्य तसेच ते सार� , नगरच्य नगर, घरोघर, दे वळादे वळांतून,

म�शद�म�शद�ंतून, चचार्चचा�तू आपल्य �नत्यक्रमा सायंप्राथर कर�त होते. दे वळांतून

‘सव��प सु�खनः सन्त सव� सन्त �नरामयाः! सव� भद्रा पश्यन् मा किश्च दःु खमाप्नुयात!’ हे

अत्युदा शब् प्रशा स्वरा ब्राह उच्चार� होते. �दवसातून पांचपन्ना शंभर वेळा
�नमाजाची प्राथर करण्याच व् घेतलेले �नर�नराळया संप्रदायां मुसलमान आपल्य दग्यार्त

वा म�शद�ंत ून शेवटचे �नमाज पढत होते. चचर्तू �ख्रश, अग्यार�ंतू त्य नगरात असलेले
मूठभर पारशी, काह� ज्य, बहुतक
े जण स्वतःच चांगले करण्यासाठ �न शत्रू तेवढे वाईट
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करण्यासाठ दे वाची प्राथर कर�त होते ! कोणी सगळयांचेच चांगले कर म्हणूनह प्राथ होते.

परं तु ‘माझ� स्वतःच वाईट कर; मला अपघात घडू दे , आम्हाल अपमतृ ्य दे , माझे घरदार कोसळू दे .
माझी मुल�लेकरे ठे चून ठे चून मारा असे त्य नगरात घरांत ून वा दे वळांतून वा म�शद�ंत ून वा
चच�मधून, �हंद ु वा मुिस्ल वा �ख्रस, वद
ृ वा बाल, पुरू वा स्त कोणीह� प्राथ नव्हत! जर

प्राथर्ने पायावर उभारलेल्य आशा, दगडमातीच्य पायावर उभारलेल्य साध्य कौलार
घराइतक्य तर� बळकट पायावर आधारलेल्य असतात असे समजावयाचे असेल, तर त्य

संध्याकाळ �न रात्, प्रत् संध्याका-रात्रीप्रम त्य नगरातील सहस्त्रा कंठांत ून एकच
प्राथर ज्य अथ� उठत होती क� - दे वा, आयषु ् दे , धन दे , सख
ु दे , आरोग् दे , संत�त दे , माझ� बरे

कर!’ त्याअथ ते नगर �हमालयाइतके �चरं जीव �न �चरिस्थ असावयास हवे होत�; �नदान
त्याती प्राथर्न, मनोभावे दे वास आळ�वणारे असे शताव�ध नाग�रक तर� मळ
ु ीच प्राथर न

करणा-या पाखंड मास्कोमधल् नाग�रकांइतके तर� संकटापासन
ू मक
ु ् रहावयाला पा�हजे होते.

कारण त्य नगरात जो तो ‘माझे बरे कर, दे वा, माझं घरदार बायकामल
ु े सरु ��त राख’ असेच
प्राथ होता. कोणीह� असे प्राथ� नव्ह, तर �चंतीतदे खी नव्हत क�,‘दे वा, माझा, माझ्य
मला
ु बाळांचा, सवा�चा, चल चटकन ् सत्याना कर! आकाश कोसळून पडू दे ! पाताळ फाटून जाऊ
दे !’

- पण हाय हाय! जे सगळे जण प्राथ होते, तेच नेमके झाले नाह�, दे वाने केले नाह�! जे कोणीह�
प्रा�थर नाह�, �चं�तंले नाह�, दे वाने तेच नेमके केले!

- आकाश कडकडकड कोसळू लागले, �वजांचे चाबकावर चाबूक उडवीत कोणी महारु सायामहाभूतांची पाठ सडक�त चवताळून उठला - पाताळ फाटले!

प्रच सुरुगांच रांगची रांग भूमीच्य पोटातून फुटून टे कड्यांच् टे कड्य दगडासारख्य वर

फेकल्य जाऊन खाल� आदळल्य! भूमीच्य �चंधड्य �चंधड्य उडून समुद्राच लाटा फाटाव्य
तशा पथ्वीच
फरशी फाटून मोठमोठे अतल खड्ड पडले , �न त्या, मडक्यांच् उतरं डी धडधडत
ृ

कोलमडाव्य तशीं नगरातील यच्चयावेत दे वळ� , म�शद�, चच�, घरे , वाडे, बंगले धडाडधडाड

कोसळत गडप झाले. सारे नगर हादरू रा�हले. धक्क्या धक्क खात घरे घरांवर आदळून चण
ू र
झाल�. बसलेले उठता उठता, उठले ते पळता पळता, घरातले घरात, बाहे रचे बाहे र , पाय टाकावा
�तथे भई
ं न
ु दभ
ु ग
ू हजारो लोक पाताळात गडप झाले. वर मोठमोठया बांधकामाचे प्रच दगड, व�
ृ ,

�भंती, राशीच्य राशी कोसळून हजारो िजवंत परु ले गेले, ठे चले गेले. एक दोन तासांच्य आत
भयंकर भक
ू ं पाच्य जबड्या ते क्वेट्टय नगरच्य नगर गडप झाले! दे वळाला दे वाने र��ले नाह�,

न म�शद�ला अल्लान! न जीजस न जेहोव! �नसगार्च् इच्छे मनषु ्याच् प्राथर्नेस म्हणू
कोणीह� आड येऊ शकला नाह�! आडवू शकला नाह�!
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�वमलेच्य घर� मखराच्य कोनाड्याती जाळे �तच्य सोयीच्य आड येताच �तने, त्य कोळ्याच्

लाख आशाआकां�ा, सोयीगैरसोयीस न जुमानता एका फटकार्यासरश मोडून चुरगळून टाकले.
तसेच सषृ ्ट�च् त्य कोनाडयात माणसां-�कडयांनी �वणलेले ते क्वेट नगराचे जळमट सषृ ्ट�च्
स्वतःच् सोयीच्य आड येताच �तने रागाच्य झाडूच्य एका फटका-यासरशी झाडून चुरगाळून

टाकले, होते क� नव्हत�स केले! भुकेल� दध
ू �पती लेकरे दध
ु ाचा ओठावरचा घोट �गळू दे खील न दे ता
त्यांच् डोक्याव दगड लोटून िजथे ज्य सषृ ्ट�न ठे चून टाकल�ं, �तथे ती सषृ ्ट वा तो
सिृ ष्टसंचाल, पोथ्यांती लांबलांब संस ्कृ स्तोत वा कुराणातील अरबी आयते थोडीच ऐकून

घेणारा होता? भग
ू भार् जे अत्यु स्फोटकांच समद
ु ्रासार हौद शतकोशतके कढत, तापत

स्फोटाच् �बंदस
ू आले होते, त्य प्रच सिृ ष्टशिक काय ‘सप्तैत �चरजी�वनां’च्य वा सोरट�
सोमनाथाच्य ‘स्मरणमात्’ �कं वा �नमाजानंतर केलेल्य कोणा मल
ु ्लामौलवीच् दवु ्य’ने
द्रवण होत्य? आपला वैश्व�नयमाच आखलेला बेत बदलणार होत्य?

प्राथर! त्य ल�डवाळ छोट्य बाबीची प्राथर मात एका अथ� सफळ झाल�. ‘माझा पत्त्यां तंब ू

�चरे बंद� वाडयाइतका �टकाऊ होऊ दे अ दे वा!’ असे ते अल्ल मूल मनोभावे प्राथ झोपले. ते मात
दे वाने ऐकलेसे वाटते! �तचा पत्त्यां तंब ू क्वेट नगरच्य �चरे बंद� वाड्याइतक खरोखरच �टकाऊ

ठरला! कारण त्य �चरे बंद� क्वेट नगरातील यच्चयावेत �चरे बंद� वाडे त्य पत्त्यांच तंब ूसारखेच
भूकंपाच्य फुंकरासरशी, हबक्यासरश, एका �णात कोलमडून पडले. त्य पत्त्यांच तंबूइतकेच
�टकाऊ ठरले!

छोट्य बाबीला पोटाशी घेऊन आजी �नजल्यानंत दोन तासदे खील झाले नाह�त, तोच बाहे र दरू वर

तोफांच्य बाते-यांच्य बातेर्य एकदम भडकाव्य तसे भयंकर आवाज दणाणले; हजार� लोकांच्य

आरोळ्यांच, �कं काळ्यांच आतर्स् एकदम उठला! अभ्यासाच् खोल�तून �वक् खाड्�दश
उठला. त्य क्वेट नगरात धमर्वेड् कडव्य मुसलमानांची वस्त मुख्, �हंद ु मूठभर. नेहमी

�हंदं व
ू र शेजारच्य बलुची टोळया दरवडे घालून मारहाण कर�त. �वक् हा ‘�हंदस
ु ंर�क दळाचा’
स्वयंसेव, त्याच कुटुंब महाराष्ट्रा नोकर�साठ� क्वेट्टया गेले तेव्हापासून झाला होता.

त्याल वाटले, �हंदं व
ू र दरवडा पडला, तो झटकन ् खंजीर लाठ� घेऊन दार उघडून बाहे र पडतो तो -

उं च माडावर चढलेला मनुष् वादळात ते माडाचे झाड हलताच जसा गदगद हलतो तसा
पायाखालची सार� पथ्व
भूकंपत थरकापून झोकांडया घेत पायवर�वरच पडला - मागोमाग
ृ
कडकडकड आवाज होऊन त्याच घर कोसळले!

घर भई
ु त पर
ु ूषभ खडयात दगड पडावा तसे खचन
ू गेले. त्यामुळ अंगणातल� मोठमोठ्य

�शळापट्टां एक टे कडीह� कोलमडून त्य खड्डया �तचे पर
ु ू पर
ु ू उं चीचे दगड धबधबा

आदळले. ‘अपमतृ ्य’ स्मरणमात् टाळणार्य माक�डेयाचे स्तो सारखे स्मर �नजलेल्य �न तो
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अंगारा लावलेल्य नातीस पोटाशी धरलेल्य आजीचा त्य छोटया बाबीसुद् त्य प्रच दगडाखाल�
च� दाम� दा झाला! पण त्याच खड्डया चार हातांवर रुतलेल �वमला! �तने कोणच� ह� स्तो म्हटलेल
नव्हत, पण �तचा च� दाम� दा झाला नाह�. �तच्य �तन्ह बाजूंनी मोठया �शळा पडून त्य धक्क्या
ती सुन् झाल� इतक्या पटईची लाकडे �तच्य छातीवर पडून बेशद
ु झाल� - पण मेल� नाह�.

जेव्ह ती अध्या शद्धी
आल� तेव्ह �तच्य शन
ु
ू ्यपण उघडलेल्य डोळयांना वरू त्य खड्डया
उतरत आलेला एक सय
र
�दसला. रात् झालेल्य भयंकर अपघाताची अंध क
ू ्�कर
ु जाणीव �तला
होऊन ‘बाबी! माझी बाबी! माझा �वक्! माझी लेकरे !’ अशी �तने अधर्बेशु �कं काळी फोडल�!

‘थांबा! इथ कुठे तर� कुणी घायाळ माणूस आहे!’ असे एक सै�नक ती खड्डयाती �कं काळी ऐकून
वर ओरडला. चारपांच सै�नकांची ती तुकडी कालरात् झालेल्य भयंकर भूकंपात जे गाडले गेले
त्यांन तत्का शक् ते साहाय् पुर�वण्यासाठ सरकार� आ�ेने त्य भागात �फरत होते. त्यांन

लगेच �तथे तो �ढगारा खणून पा�हले, तो तीन उं च दगडांच्यामध्, गुहेत रत् पडलेले �दसावे तसे,

त्य अधर्बेशु युवतींचे वदन �दसले. लाकडांच्य अलगत पडलेल्य �ढगा-यांत ून सै�नकांनी घायाळ
�वमलेला बाहे र आणल�; त्य दगडाखालची च� दलेल� प्रेते बाहे र काढल�. त्य नुसत्य बातमीसरशी
�वमला पुन्ह बेशद
ु होऊन पडल�!

माक�डेयाच्य ‘स्मरणमात्’ सिृ ष्टशिक आपले अवाढव् व्यापा या तुच् मनुष्याच्

इच्छेनुसा बदलून अपमतृ ्, अपघात टळतात असे मानणा-यांची ह� दग
र ! आ�ण सगळ्या
ु ्�

अत्याश्च हे क�, त्य मेलेल्यां हजारो अत्यं सच्छ�, जन्मभ रामाच्य वा र�हमाच्य पूजा,
�नमाज, प्राथर, मनोभावे कर�त आलेले होते! आ�ण त्य वांचलेल्या �कत्ये अत्यं दःु शील,
लुच्च, लुटार, दारुड आ�ण पापीह� होते!

रुग्णालय भूकंपामध्य वांचलेल्य घायाळांची तात्पुरत शश
ु ्रू झाल्यानंत त्यांच् इच्छेप्रम

ज्यांन आपापल्य गावी जाण�, त्यांन धाडून दे ण्या आरं भ झाला. �बचार� �वमला! ती वांचल�,

बर� झाल�, तर� जाणार कुठे ! �तचा प�त तरुणपणी वारल्यानंत �तचा �वक् �न ती लहान बाबी
ह� दोन मल
ु ेच काय ते �तचे जीवन �न ती �तची दे वलसी मायाळू सासू ह�च �तच्य जीवनाचा

आधार होता! ‘िजथे ती �तघे गेल� �तथे! - त्य यमपरु �स!’ असे ती धायधाय रडत, जो कोणी �तला
�वचार�,‘तम
ु ्ह कुठे जाणार बाई? ’ त्याल उत्त दे ई! शेवट� �तने �तचा एक दरू चा नातलग
नागपरू ला होता, �तकडे जाण्याच ठर�वले. सरकार� अ�धकार� भक
ू ं पातील हजार� आपद्ग्रस्त

शक् �ततक्य त्वरेन संकटाबाहे र पडता यावे म्हणू आगगाड्यांमागू आगगाड्य फुकट सोडीत
होते. त्यांती एका कराचीला जाणार्य गाडीत �वमलेला शेकडो इतर िस्त्रया धाडण्या आले.

कराचीपुढे ज्याच त्यान आपले कुठे कुठे जायचे ती व्यवस् स्वत लावून घ्याव असे सांगण्या
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आल्यावर जसजशी कराची जवळ आल� तसतसे आता पुढे काय कर ह्य �वचाराची धडक�
�वमलच्य ह्दया भर लागल�.

रात् कराचीच्य स्टेशना गाडी घुसताच त्य बायकांच्य डब्यापुढ वेगवगळया दळांचे पांचपंचवीस

स्वयंसेव नम्रप उभे ठाकले. त्यां मुसलमान स्वयंसेवकांच �हंद ु आपद्ग्रस्त आपल्य
�श�बरात बळे बळे नेण्याच धडपड चालू होती. हनुमान दळाचे �हंद ु स्वयंसेवकह त्यांच् तावडीत

ते न जाऊ दे ण्याच पराकाष्ठ कर�त होते. पण �वमला आ�ण दस
ु र्य दोन �हंद ू िस्त्
पीरदादशहाच्य तावडीत सापडल्या. पीरदाद पठाण नम्रप म्हणाल, ‘ब�हणींनो, ह�

मनषु ्यमात्राव सिृ ष्ट�ोभाच आपित्! यात कसले �हंद ु �न कसले मस
ु लमान! एक� झाल�
पा�हजे एक�!

�वमलेस पीरदादच्य मानभावी सहानुभूतीची शंका आल�; पण ती मनात म्हणाल, काह�तर� धोका
आहे . पण आता गांगर तर साफ बुडू. धीटपणे प्रस पडेल तसे वागू तर काह� तोड �मळे ल.’

आपणास कोठे नेत आहे त याबद् �वमलने एकदोनदा दरडावून �वचारले, पण पीरदादने ल� �दले
नाह�. शेवट� �वमला हातघाईवर आल�. ओरडत आक्रं खाल� बसल�. ‘�हंद ु हनुमान’ दलाचे

स्वयंसेव स्टेशनव तुरळक �फरत होते . एक तरु ‘�हंद’ु स्वयंसेव त्य बाईस नीट �नरखून

पाहून त्वेषान बेभान झाला. या िस्त्रया आम्ह �हंदं च
ू ्य हातात दे तोस क� नाह� म्हणू
पीरदादच्य अंगावर गेला. पीरदादने सुरा उपसून म्हटल, ‘हट जाव! यह मेर� शाद� क� औरत है! ह�
माझी लग्नाच बायको!’ �हंद ु तरुणानेह ‘रे हरामखोरा! ती माझी आई!’ असे म्हणू सुरा उपसला.
पोल�स धावले.

उजेड येताच �वमलने त्य �हंद ु तरुणा �नरखून पाहताच एकदम धाव घेतल�,‘�वक्! हा तर
माझा �वक्! माझा प्यार पुत!’ असे स्पंद त्याच् गळ्यां �मठ� मारल�!

होय! तो �वक्र होता. भक
ू ं पाच्य धक्क्यासर तो घराबाहे रच्य पाय-यांवर पडला पण म्हणून
घराखाल� गाडला गेला नाह�. �तथन
ू सट
ु ू न भटकत �हंदरु �क दळात �शरु क्वेट्ट्या भक
ू ं पातन
ू
पळापळ झालेल्य �हंद ु अनाथांना यथाशिक् साहाय् दे त होता.

ते सारे जण पो�लसांनी आपल्य अटकेत ठाण्याव नेले. पाहतात तो पीरदाद हा एक फरार�

दरोडेखोर! लगेच जुने वॉरं ट त्याच्या बजावले गेले. क्वेट्ट्या त्यान दोघा �हंद ु सावकारांस ठार
मारु संपित् लुटल� होती. त्य नोटा, मोतीं, दा�गनेह� त्याच्यापा धरले गेल.े त्याच्

साथीदारांच्य वक्तव्याव (जबानीवरू) �सद झाले क�, दोन वष� �हंद ु िस्त्रयांमुला पळवून

नेऊन ह� टोळी सरसीमेपल�कडच्य पठाण टोळयांना �वक�! क्वेट! भूकंप म्हणज त्यांन एक
पवर्णी होती! ह्य �हंद ु िस्त्रयांन तो तसाच पळवून नेत होता!
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�वक्रमच हाती �वमलेसुद् त्य �हंद ु िस्त् सोप�वण्या आल्य. �वक् आयर्समाजाच्
आश्रम आला. तो त्याच् �मत्रा त्याल एक वतर्मानप दाखवून म्हटल, बघ! महात्म गांधी

भूकंपाच्य संक टातून मनुष्यजातीच सुटका करणारा एक अद्भ उपाय शोधून काढला! �वक्
दलर्�म स्वरा िज�ासला, ‘कोणता उपाय बुवा? ’ �मत म्हणाल,‘प्राथर, दे वाची प्राथर करा!
भूकंपातून सुटाल!’

‘हात्तेच्! गांधीजींच्य आधीच माझ्य आजीबा�नीह� हाच उपाय सां�गतला होता! पण बाबा,

अनभ
ु व असा क� प्राथर ह� भक
ू ं प घाल�वण्यापे� भक
ू ं प तत्का आणण्याच मात रामबाण मात्
असावी! त्यातह या प्रकर तर� माझ्य आजीबाई महात्म गांधीजींपे�ा अ�धक यिु क्तसंग
बोलत. कारण प्राथर्न भक
ू ं प टळतो हे जर� आजी �न गांधीजी यांचं एकच मत, तर� अस्पृश्य
पाळल्यान भक
ू ं प होतो असे दे खील म्हणण् इतक� माझी आजी वहावल� नव्हत. अरे ! अस्पृश्य

न पाळणार्य हजारो मस
ु लमानांची बहुवस्त असलेल्य क्वेट नगराची एका घटकेत भक
ू ं पानं
धुळधाण केलेल� पाहून आता सनातन्यांन का बर म्हण नये क� अस्पृश्य पाळीत नव्हत
म्हणून क्वेट्ट् भूकंपाचा भयंकर दं ड दे वाने �दला. ’

‘पण तुला वाचवले यासाठ� तर� दे वाच्य दयाळूपणाचे आभार मान. तू तर� कसा वाचलास?’
प्राथर कर�त नव्हत मी कधीच म्हणू, असे का म्हण नये! अरे , द्रा�ा �पकला घड

वरवंटयाखाल� ठे चावा तसा हजार� दध
ू �पत्य कोवळया लेकरांचा भूकंपाच्य वरवंटयाखाल� ज्यान

च� दाम� दा उड�वला तो दे व क� दै त्? दषु ् क� दयाळू? खर� गोष् अशी आहे क�, मनुष्याच्

दषु ्टतेच् वा दयाळुत्वाच् गजानं दे वास मोजू पहाणं हाच मूख्पण
र
! सषृ ्ट�च् प्रच उलाढाल�त
त्य वेळी भूकंप हा एक ग�णतागत आला, भूकंप झाला. माझ्य आजीचा वा माझा द्वे कुणी केला
म्हणु नव्ह ! त्य भूकंपात जसे अनेक धुळीचे कण वाताहत होऊन उडाले तसाच एक कण मी

भुईत गाडला न जाता योगायोगाच्य वार्याव उडून इथ पडलो. माझ्याव दया करण्याच् मुख्
�न हे तुपुरस्स बुद्धी कोणी र��लं म्हणू नव्ह! प्राथर! अरे , ज्य गांधीजींना प्राथरन
् ा �न
उपासांनी गुरुवायुपूरच दे ऊळ उघडण्यापुरत त्य एका यःकिश्चत झामो�रनच मन वळ�वता आलं
नाह� ते गांधीजी केवळ प्राथर्न भूकंपाच मन वळतं म्हणू सांगतात �न तुम्ह ऐकता. तुम्ह सारे

वध्यार् जा �न प्राथर करा माझं हे घडयाळ बंद पडावं म्हणू. त्य तम
ु च्य प्राथर्न ह्य माझ्य
�चमक
ु ल्य हातघडीतील (�रस्टवॉचमधी) टाचणीसारख्य या लंबकाचे कंपदे खील �नरो�धले

जाणार नाह�त आ�ण त्य प्राथर्न भक
ू ं पाची प्रस्फ �न पवर्तांच् रांगांच्य रांगा उचलन
ू

फेकणार� आंदोलने �नरो�धल� जातील असे तम
ु ्ह म्हणत हा �नव्व खळ
ु े पणा नव्ह काय? प्राथर
ह� मनषु ्याच आशा आहे ; आशापत
ू �ची हमी नव्ह. ’
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३. पा�हजे! काळया माणसांना गोरे करणारा संशोधक पा�हजे
पा�रस नगरातील अत्यं रम् अशा ‘शान्झेल�झ’ नावाच्य राजमागार्न, युरोपमध्य अनेक वष�
रा�हलेले आ�ण मोत्यांच् व्यापारा मानाने �न धनाने श्रेष् पावलेले रमाकान् हे यूरोप

अम�रकेत थोडे �दवस प्रव करु दे श�वदे श पाहण्याच हौस फेडण्यासाठ आलेल्य आपल्य

घनश्या नावाच्य एका ल�ाधीश स्नेह्या, शोभा पहात �न त्य नवागत �मत्र
स्थलमाहात्म सांगत चालले होते. जाता जाता ‘प्ले द� ला कंकाडर’ अथार् ऐक्याच उद्या’ हया

पार�समधील प्रख् स्थल येऊन एका एकान् बाजूस कोचावर दोघे�ह भारतीय गह
ृ स् �वसावा
घ्यावया बसले असता रमाकान् म्हणाल,

‘‘घनश्या, शो�भवंतपणात ह� पार�स नगर� जगातील नगर�ंची केवळ राणी आहे राणी! आ�ण त्य
राणीच्य प्रासादात दे वपज
ू ेचे प�वत दे वघरच आहे हे ‘प्ले द� ला कंकाडर- ऐक्याच उद्या!’

�छन्न�विच्छ झालेल्य फ्रान्, त्य सप
ु ्र� फ्र राज्यक्रांती मश
ु ीत ओतन
ू फ्रेचां

त्यांच् मातभ
ू ीची जी अखंड म�ू तर �न�मर्ल �तचे ‘ऐक्याच उद्या’ हे राष्ट् स्मार होय. ते
ृ म

पहा ते सद
ंु र पत
ु ळे ; फ्रान्सा प्रांतांच त्य प्र�त�न� प्र�त, फ्रान् उपाग� होते; ती सार�
त्य राष्ट् य�ाग्नीं आपापल� �व�भन् जीवने होमन
ू एकदे ह, एकजीव, एकप्र झाल�. तो

एकदे ह म्हणजे फ्र भ!ू तो एकजीव म्हणजे हे फ्र राष्! आ�ण त्य राष्ट् एकतेचे म�ू तर्मा
प्रत म्हणजे हे ‘ऐक्याच उद्या!’ हे ‘प्ले द� ला कंकाडर’ येथूनच ज्य महामंत्रा पुढे �त्रख
हादरु सोडले तो महामंत उद्घो�ष झाला - स्वतंत्, समता, बंधुबंधुता!’

‘असेल सोडले हादरु �त्रख त्य मंत्रा!’ रमाकान्ताच् अवसानास हे टाळीत घनश्या म्हणाल.

‘रावणाने दे खील कैलास असाच गदागदा हादरु हालवून सोडला होता. म्हणज रावण रा�स

नव्हत असे थोडेच �सद होते! भूकंप�ह खंडचे खंड हादरु ल�ाव�ध मनुष्यां पाताळात िजवंत

गाडून टाकतो. म्हणज तो उत्पा ठरत नाह� क� काय! तसाच हा या दां�भक गो-यांचा ‘समतेचा �न
स्वतंत्र’ महामंत! अहो, राष्ट् वा आ�थर् समता �न बंधुबंधुता तर सोडाच, पण ज्य

समतेसाठ� त्यांच् �खशातल� एक कप�दर ्क� वेचल� जाती ना ती नुसती वणर्�वषय समता तर�
हे गोरे लोक पाळताहे त का? िजथे जावे �तथे आम्ह �हंद� लोकांची हे टाळणी, हुय� �न
�हडीस�फडीस! का? यांच्याहू �वद्ये, संपत्त, कत्त्व
रृ
आम्ह व्यिक्त काह� म्हणू नव्ह;
तर ह्यच व्यिक्त रं ग गोरा �न आमचा व्यिक्त रं ग काळा म्हणू! �ब्रटनमध मी तर काय

पण आमचे दे वतेसमान पूज् असलेले �ववेकानंद, �टळक, लजपतराय, गोखले यांसारखे थोर

पुरूष� मागार्न जाताना ह्य गो-यांची हुच्ची पोर� टोरे दे खील त्यांच ‘ब्लॅक’ ‘ब्लॅक’ म्हणू हुय�
कर�त मागे लागतात! �वद्यापीठा काळ्यांन मज्जा वस�तगहा
ृ त काळयांना मज्जा, खेळात

काळ्यांबरोब खेळणे अपमान, जाल �तथे काळा म्हणू त्यांच्यात पाजीतला पाजी गोरा दे खील
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आमची हे टाळणी करणार - �शवणार नाह�! पण म्हटल �ब्रटन �न आमचे राष्ट् संबंध आज ते
धनी, आम्ह दास, असे पडल्यामुळ त्यांच् या वणर्द्वेषा ह� इतक� �वषार� धार पाजल� जाते

असेल; पण ज्याच्या आमचा घेण्यादेण्या �कं वा िजते-जेतप
े णाचा अथार्अथ संबंध नसून

केवळ माणुसक�चेच काय ते नाते, अमे�रकेत, जमर्नी, फार काय, या तुमच्य समतेचा महामंत
उदघो�षणार्य फ्रान्सम केवळ काळे पणासाठ�च आम्ह �हंद� लोकांचा जो पदोपद� उपमदर होतो

तो पाहून या गो-यांची मला अगद� चीड येते. कालच पा�हलेत ना, सावर्ज�न म्हणू धडधडीत
पाट� असलेल्य त्य चहाच्य दक
ु ानात त्यांच्य �वद्ये त्यांच्याह श्रे असलेल्य आ�ण
संपत्ती त्यांच्यासार दहा नोकर घर� राबत असलेल्य मला �न माझ्य त्य �वद्वान दे शबंधला
ू
केवळ आम्ह रं गाने काळे म्हणू तम
ु च्य त्य पार�समधल्या उपाहारगहा
ृ त त्य गोर्यांनी कसा

मज्जा केला �न द�डदमडीच्य त्य बाजार� फ्र पोर�टोर�ंनी �कती टवाळक� केल� ती? कोण हा

अमानष
ु वणर्द्व!’

‘अगद� अमानुष नव्ह ! असमथर्नी म्हण, असहनीयह� म्हणत येईल - पण अगद� अमानुष
नव्ह ’ घनश्यामा थोपवीत आ�ण थंडावीत रमाकांत म्हणाल! ‘युरो�पयनांना वाटणार्य काळया

रं गाच्य �तटकार्याल तुम्ह आता जो ‘वणर्द्व म्हणू शब् योजलात, त्याती, �नदान तो वणर
हा शब् तर� आमचा एक प्राच ऋणानुबध
ं ी आहे ! आपल्य वणर्व्यवस् ह्य गोर्य काळया

रं गाच्य आवडीनावडीचे गालबोट चांगले हौसेने रे खून लावलेले नव्हत का? गोरा तो द्�व, उच्.

काळा तो शद
ू , तो �ुद; सत्वाच रं ग श्वे; तमाचा कृष्. परं तु गोर्य वणार्च पत्त

‘ब्राह्मणवा,’ आ�ण काळया वणार्च पत्त ‘शद
ू ्रवाड’ असा जर� न�दला गेला तर� प्र�तल,
अनुलोम आ�ण गांधवर �ववाहांच्य लग्नमंडपांतू अ�ण लताकुंजांतून त्य पत्त्यां सारखी
�पसणी होता होता आ�ण उन्हाळयांमागू उन्हाळयांच् झळी लागता लागता तो गोराकाळा हा

वणर्भे बेपत्त झाला. ब्राह्मण काळे पण �न शद
ू ्र गोरे पण �मसळून गेले. जो उरला तो वणर्भे
नसून वास्त�व पाहता वणर्द्व, जा�तद्वे होय. यासाठ� आता काळ्यागोर् रं गांच े तीव भांडण
आपणात आज �ततकेसे उरले नाह�. तर� दे खील गोर्य रं गापे�ा काळा रं ग हा आपणह� �हणकसच

मानतो नाह� काय? काळा रं ग आपणा श्यामलवण� लोकांसह� हवासा वाटतो असे थोडंच आहे ?

इतकेच नव्ह , तर श्याम वणार्तह कमीअ�धक काळसरपणाप्रमा आम्ह�ह अगद�
काळे कुट्टपणा �तटकारा करतो. ज्या�वषय आम्हा �तरस्का व्यक्तवावया त्या आपण

‘काळत�डया’ म्हणत. गदळ असेल त्या ‘कळकट’ म्हणत. सुनेस ‘कुठल� काळंु द् पदर� बांधल�
आहे ग बाई आमच्य!’ म्हणू चोच मारणार्य नाकेल्य सासवा आमच्यांतह आहे तच! प्रक,

उज्ज्वल आ�ण सौम् चाकचक् ह� मनुष्याच् नयनांतील �ानतंतूस आल्हाद वाटावी

अशीच त्यांच स्वाभा�व घडण असल्यामुळ कोणाह� मनुष्या काळे पणा हा सहजच उद्वेज
वाटतो. मनात कोणतीह� �वशेष जातीय वा राष्ट् उद्दामवृि वा �वरोध नसताह� आपणा
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श्याम लोकांस अगद� कोळशासारखा काळाकुट �शद् पाहताच जशी सहजच एक नकोशी विृ त्
उत्पन होते तशीच �शद्दयांह आम्ह िजतके उजळ �ततकेच आमच्याहूनह उजळ असणा-

याइटा�लयनास वा दध
ु ासारखे शभ
ु असणार्य गोर्यापान र�शयना�दकांस आमचा श्याम रं ग
थोडासा उद्वेज वाटणे साहिजकच आहे हे आम्ह�ह ध्यान्य धरले पा�हजे. काळा रं ग हे

शार��रक आकषर्णाच् दृष्ट� आमच्यां असणारे एक �कं �चतसे व्यं आहे . त्या गोर्य
लोकांनी सहजासहजी व्यं म्हणू म्हटल तर� आपण न �चडणेच बरे . तसा उपहास त्यांन

केल्या तो त्यांच् सभ्यपणा कमीपणा आणणारा आहे . आपल्य नव्ह, असे जाणून त्याच
शक्यत उपे�ाच करावी!’

घनश्याम परं तु जेव्ह काळा रं ग पाहताच ह्य गो-यांना वाटणारा तम
ु ्ह ज्या ‘साहिजक’

म्हणत, तो उद्वे साहिजकपणाची क�ा सोडून खोडसाळ उपद्रवा स्वर धारण कर लागतो
तेव्ह! त्यांच वणर्द्व हा जा�तद्वेषाच आ�ण राष्ट्रद्वेष दषु ् हत्या होऊ पाहतो तेव्ह? तेव्ह

तर� त्याच आम्हा चीड नको का यावेयाला? अहो, इंग्लंडमध् असता एका भरसभेत एक
�मशनर� महाशय गंभीरपणे सांग ू लागले क�,‘ए�शया, आ�फ्र, अमे�रका येथील काळया रं गाच्य

लोकांवर युरो�पयनांनीच प्रभु गाज�वणे योग् होय. हा ईश्वर संकेतच असला पा�हजे आ�ण तो
संके त व्यक्त�वण्यास दे वाने आमचा वणर गोरा केला आ�ण त्यांच काळा. कारण कोणत्याह

जातीच्य वाङ्मया वा समाजात श�ु चता, शद्ध
, प�वत्र, आरोग्, बल आ�ण प्रभु हयांचा रं ग
ु

श्वे, गौर, स्वच असाच �नद� �शला जातो आ�ण काळा रं ग हा ह�नतेच� , क्रूरते, कळकटपणाचेच
द्योत मानले जाते!’ ह्य त्याच् चपर्टपंजर�ती अंतःस् दषु ् हे तु राष्ट्रद्वेषाव दस
ु रा

कोणताह� नाह� हे पाहून मला फार चीड आल� आ�ण मी �तथल्य �तथेच प्रत्युत्त वेळ येताच
ताडकन ् उभा राहून त्य मानभावी �मशनर�स हटकले क� ‘दे व, दे वदत
ू , दे वतांचे रं ग गौर, शभ
ु ,

स्वच असाच व�णर्लेल असल्यामुळ जो जो गोरा वा पांढरा तो तो दे व, दे वता वा दे वदत
ू असला
पा�हजे; काळ्याहू श्रे सुश्र, बलवान आ�ण प्रभुत् पात असला पा�हजे, हे आपले तकर्शास
आम्हाल तंतोतंत पटले आहे . आता हत्त हा बहुधा काळा असतो आ�ण हजारो डुकरे पांढर� स्वच

असतात. तेव्ह यापुढे डुक्क हे च हत्तीहू बलवान आ�ण सुश्र असे आपण सवा�नी समजले
पा�हजे! अंगावर कोड उठले क� काळा मनुष्यह इतका गोरापान �दसू लागतो क�, दर
ु ु पाहताच तो

कोणी गोरा �मशनर�च येतो आहे क� काय असे वाटाव�! तेव्ह यापुढे कोड फुटलेल्य मनुष्या

आम्ह दे वदत
ू ासारखा सन्मा �दला पा�हजे. व्याघ्र�संहां रानचे ससे अगद� �हमगौर वणार्च

असतात; अथार्त यापुढे रानातील राज्याच प्रभु �संहव्याघ् पदच्यु करु, सशांसच अ�पर्ल
पा�हजे यापुढे �संहाने सशास भ्यायल पा�हजे! ग्र सैन्याच् त्य �शकंदर� सेनापतीस भारतीय

चंद ्रगुप्त रणांगणात जेव्ह धूळ चारल� तेव्ह त्य यवना�धप�त सेल्युकसन त्य चंद ्रगुप्ता

पायावर जयश्र नव्ह तर आपल� राजकन्याह करभार म्हणू वा�हल�. यास्त ते लाखो पराभत
ू
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गोरे ग्र सै�नक �न तो ग्र सेनानी सेल्यूक हे सारे त्य लाखो श्याम भारतीय सै�नकांहून �न
त्य �वजयी चंद ्रगुप्ता शतपट�ने अ�धक काळे क�भन् असले पा�हजेत अशा एका नवीन
शोधाची भर आता इ�तहासात घातल� पा�हजे! तुम्ह आमच्य भारतीयांतील गौरवण�य जातीहून
िजतके अ�धक गोरे आहात �ततकेच ते र�शयन लोक तुम्ह ताम्रमुखांह अ�धक गोरे पान - अगद�
वै�दक ‘हंस’वणार्च आहे त. अथार्त इंग्लंडव र�शयनांचेच प्रभु असावे ह� तुमच्या सूत्राप्र

दे वाची इच्छ असल� पा�हजे. तर मग बोला, इंग्लंडच राजमुकुट र�शयनांचे हवाल� केव्ह

करायचा? ’ रमाकांत, ह्य माझ्य भ�डमारासरशी तो �मशनर� पाण्या टाकलेल्य ढे कळासारखा
�वरघळून गेला आ�ण त्य शेकडो गोर्य स्त्रीपुरुषा माझ्य वाक्यागणी मला टाळया �दल्य!

रमाकांत: झाले तर! आमच्य सावळया रं गासाठ� कोणी मयार्देबाहे दषु ्टबुद्ध उपमदर कर लागला
तर त्याच दात असे त्याच् घशात क�बले क� झाले!

घनश्या: अहो, पण, गोर्य लोकांतील मोठमोठे शहाणे आ�ण तत्व�देखी गोर्य जाती ह्य

प्रभुत् �नसगर्त पात असून काळया रं गाचे लोक हे �नसगर्तः जीवनाथर कलहात �टकाव
धरण्या अ�म आहे त असा ठाम �सद्धा ठोकून दे तात हे आश्चय नव्ह काय?

रमाकांत : त्या कसले आश्चय आहे ! शहाणे लोकह� लुच्च नसतात क� काय? अहो, ह्य गोर्य

मूखर �मशनर�ंची काय कथा? तो अॅ�रस्टॉटलसारख तत्व�ांच मुकुटम�णदे खील एकदा असेच

भकून चुकला क� ग्र दे श हा दे वाने जगावर स्वा�मत गाज�वण्यासाठ� उत्पन केला असला

पा�हजे! कारण जगाचे राज् त्याच् मध्यभाग राहूनच चांगले चाल�वता येणार; आ�ण ग्र हाच
जगाच्य मध्यभागाव - आ�शया, युरोप �न आ�फ्रकेच संगमस्थान �न�मर्लेल आहे . अथार्

तोच जगद्राज्य ईश्वर�न�मर क�द असला पा�हजे! अॅ�रस्टॉटलल माह�त असलेल्य जगावर

त्य काळी ग्रीस प्रभु होते म्हणू त्याल हा �सद्धा सुचला. पुढे तोच ग्र रोमचे पादपीठ

झाले �न आज आहे क� नाह� ते जगाच्य आलेख्या (नकाशात)सू�मदशर् यंत्रांतू पा�हल्या

�दसते. गेल्य शतकातीलच गंमत पहा. युरोप - म्हणजे पािश्चमात राष्ट ह� प्रभु
गाज�वण्या �नसगर्तः स�म आ�ण पौवार्त दास होण्या, हा �सद्धा बोकाळला होता. तोच

जपानने र�शयाचे कंबरडे मोडले! तेव्ह जपान अपवाद ठरू इंग्लं आ�ण जपान ह� दोन्ह�ह प्र

राष्ट या गोलाधार्च् उत्तर� शीतक�ेत असल्यामुळ आणखी काह� शहाण्यांन नवा �सद्धा
काढला क� उत्तर� शीतक�ेतील दे श हे च दा��णात् क�ेतील दे शांच े नैस �गर् �वजेते असणार!

पण रोम दा��णात् क�ेतच मोडणारे असताह� ह्य उत्तर� शीतप्रध �ब्रटनभूमी त्यान

शतकोशतके आपल� दासी करु ठे वलेल� होती! �ब्रटनह काळसर असणा-यारोमच्य साम्राज्

�ब्रटनच गोर्यापा रं गाचे अिस्तत जर कशात उपयोगी पडले असेल तर �ब्रटनच गोर्यापा
कन्यकांच रोमन सै�नकांसाठ� आ�ण सरदारांसाठ� आवडत्य दासी म्हणू पुरवठा करण्याच्
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काय�च काय ते होय. आपल्य लाटबाजीचे आ�ण अहंकाराचे समथर् �नसगार्च् आ�ण दे वाच्य

नावाने करण्याच खोड मनुष्यमात् लागलेल� आहे . ठगांच्य अत्याचारांचीह एक दे वता होती

आ�ण सैतानह� सो�यस्क वाटले तर आपल्य समथर्नाथ बायबलचा आधार घेत असतो.

घनश्या : पण मग काळा रं ग हे एक नैस �गर् व्यं आहे हे मघा तम
ु ्ह� कसे म्हणाला?
रमाकांत : आमच्या ते एक व्यं आहे असे म्हटल म्हणज त्य गो-यांत काह�च व्यं नसन
ू
आमच्याहू सवर्तोपर ते श्रे आहे त आ�ण जगाच्य अंतापय�त श्रेष राहणार आहे त असे ठरते

क� काय? दे हाच्य रं गाचा संबंध मख्य
त व्यक्ती. राष्ट् शक्तीश, �मतेशी �कं वा
ु
कतर्बगार�श गोरे पणाचा वा काळे पणाचा लवलेश संबंध नाह�. आज आमचे श्यामलवण� �हंद�
राष् जर गौरवण�य युरो�पयनांपे�ा राष्ट्रशक क�नष् ठरत असेल, अवनत असेल तर तो
प�रणाम आमच्य सामािजक, राजक�य आ�ण धा�मर् दग
ु ्
ूर �न दध
ु खुळेपणाचा आहे . आमच्य

श्यामलवणार् �कं वा त्यांच् गौरवणार्च नव्ह! ते दग
ु ्
ुर �न दध
ु खुळेपणा नव्हत तेव्ह आम्ह

राष् ह्य दृष्ट� श्याम असूनह� जगास भार� झालेलो होतो - ते दग
ु ्
ुर सुटताच पुन्हाह असेच

भार� होऊ! लंके च्य गोर्य रावणाची दाह� �शरे छाटणारा तो अयोध्येच राजपुत घनश्यामल
होता! तो गीताद्रष सुदशर्नधार श्रीकृष् घनश्या होता! आजह� अधर्जगत ज्याच् चरणांची

धूळ अंगारा म्हणू मस्तक धर�त आहे त्य दे वकल् बुद्धाह कुणी युरो�पयन टॉमी अ�धक गोरा

आहे म्हणू अ�धक श्रे ठरणारा आहे क� काय! जपान्यांन �मशा नसतात म्हणू जसे ते
�मशाळ र�शयनांहून पुरु, तसेच आमचा रं ग काळा म्हणू आम्ह�ह िजत झालो नाह�त! एक वेळ

जपानच्य वैयिक्त बुटकेपणामुळे राष्ट् शक्तील �कं �चत ् कमीपणा येण्याच संभव असू
शकेल; पण आमच्य वैयिक्त काळे पणाचा �कं वा त्यांच् वैयिक्त गोरे पणाचा राष्ट्
शक्तीश वा श्रेष्ठक�नष्ठ लवलेश संबंध पोचू शकत नाह�.

घनश्या : आ�ण वैयिक्त श्रेष्ठक�नष्ठ तर� काळया �न गोर्य रं गाचा कोणता मोठा संबंध
आहे ? आज दे खील �हंद� �वद्याथ युरोप-अमे�रकेच्य कोणत्याह �वद्यापीठा गोर्य
�वद्याथ्या�च र�तभरह� मागे नसतो. परक� दे शाच्य, भाषेच्य प�पाताच्य अडचणींशी त्याल

त�ड द्याव लागते असताह� त्य अडचणी ज्यां मळ
ु ीच नसतात त्य गोर्य �वद्याथ्या�मध �हंद�
�वद्याथ व्यिक्त अनेक स्थळ उलट सरसच ठरलेला �दसतो. वैद्य, �नबध
� , �शल्, यंत,

ग�णत - कोणच्याह �वषयात यरु ो�पअन पीठात �हंद� तरु प�हल्य दहा क्रमांका बहुधा
झळकतो - अगद� प�हले क्रमांक तो अनेकदा पटकावतो. या बौ�द् समानतेप्रमाण सै�नक योग्यतेतह �हंद� सै�नक गोर्य सै�नकांशी व्यिक्त तल
ु ्यब तर� आहे च आहे , ह� गोष् जमर्

महायद्ध
अगद� यरु ोपातील ताज्याती ताज्य शस्त्रास्त्रा शरू ांतील शरू अशा गोर्य
ु
जमर्नसैन्या आमच्य शीख, गुरखा सै�नकांनी ज्य लढाया झुंज�वल्य त्यावर �न�वर्वादपण
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सार्य युरोपने मानल� आहे . तीच गोष् श्र� शक्तीच आहे . मॅा�रशसपासून तो ग्वायनापय�,

कानडापासून का�लफो�नर्यापय�, अ�त शीत वा अ�त उष् अशा कोणत्याह वायुमानात �हंद�

श्र� हा त्या कोणत्याह राजशक्तीच ममत्वाच पा�ठंबा नसता युरो�पयन ��त्रयांच

चढाओढ�त �टकून राहतो; नव्ह आपल्य साध्य राहणीने आ�ण कष्ट�मतेन त्यांन न झेपेल असा
प्र�तस् बनू शकतो. �फजी, ग्वायन, आ�फ्र, मॉ�रशसप्रभृ जगातील अनेक प्रदे
दासासारखे करारबद करु नेलेल्य लाखो �हंद� श्र�मकां केवळ आपल्य स�हष्णुतेच् बळावर

�तकडे मोठमोठया �हंद� वसाहती वस�वल्य आहे त आ�ण ज्य गोर्य मळे वाल्यांच ते दास म्हणू

गेले त्यांच्य तोडीचे धन्याढ मळे वालेह� त्य �हंद� श्र�मकांत �कत्ये कतर्बगा पर
ु ू

हळूहळू झालेले आहे त! तेव्ह आमच्य काळया रं गामळ
ु े यरु ो�पयन गो-यांच्यापे� कोणच्याह

र�तीने शौयर, धैय,र ब�ु द्धमत साह्, श्रम�मताप्र पर
ु ुषाच् वैयिक्त गणा
ु त आम्ह लेशमात
ह�नतर ठरलेलो नाह�. मग त्य काळया रं गास आमच्यातल व्यं म्हणू आमच्याती एक
उच्चा करण्यासारख नैस �गर् उणीव म्हणू आपण कोणत्य अथ� समजावी आ�ण का म्हणू
मानावी?

रमाकांत : केवळ ह्य अगद� दयु ्य अथ�च मी ती मानतो क�, त्यामुळ आपल्य शार��रक

स�दयार् अंशतः बाध येतो. स�दयर हे माणुसक�चा कोणताह� महत्वाच गुण नसले, शौयर, धैय,र
दया, दा��ण्, प्रमा�णकप, जनतत्परत, थोडक्या म्हणज शील हे जर� स�दयार्हू शतपट�ने

श्रे असा सद्गु असले, शील असून स�दयर नसले तर� ती उणीव तुच्, �न सौदयर ओसंडत
असले तर� शील नसले तर ते माणूस माणूस नसून रा�सारखे भयंकर, हे जर� खरे असले तर� शील

असूनह� स�दयर जर असले तर तो मनुष् दे वदत
ू ासारखा शोभू लागतो हे ह� काह� �वसरता कामा
नये.

घनश्या : मान्. पण गोरे पणा म्हणजे स�दयर नव्ह. स�दयार्तह - शार��रक स�दयार्तह -

शर�राची सुबक ठे वण, सुरेख अंगलट ह�च नुसत्य शभ
ु ्रतेह, नुसत्य गोरे पणाहून अ�धक

नयनानंदकार� असते. आ�ण सुरेख अंगलट�त आ�ण सुबक त�डावळयात आम्ह भारतीयांचे स�दयर
युरो�पयनांहून एकंदर�त लवलेश कमी असत नाह�. मी मघा म्हटल्याप्र डुकरे पांढर� शभ
ु
असतात - हत्त काळगे असतात. पण डुक्क ते डुक्क - हत्त तो हत्त!

रमाकांत : पण हत्त असन
ू ह� जर तो त्यातल् त्या शभ
ु ्र असला तर तो शोभेच्य प्रश्नापु

तर� अ�धक अ�भलषणीय ठरणार नाह� का? ऐरावत �हमधवल- यास्त दे वांनीह� रत् म्हटल.
पांढरा

हत्त

हा

आम्ह�ह

राज्यल�मीच

भष
ू ण

समजतो!

तीच

गोष्

आध�ु नक

शर�रस�दयार्च्या�वंष. सब
ु क वा सड
ु ौल दे हयिष् असन
ू ह� त्यांन, हे मगौर �कं वा �हमगौर
अंगकांतीची दे णगी �नसगार्कडून लाभलेल� असल्यान एकंदर शर�रस�दयार् ते श्रे ठरतात.
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कारण काह� झाले तर� गोरे पणा हा शर�रस�दया�चा एक अनुपे�णीय घटक आहे आ�ण काळे पणा हा

स�दयर्वा बाधक आहे हे नाकारण्या काह� अथर नाह�. सोन्यामोत्यां अलंकार कोण्य काळाकुट
�श�द्दणी घातले तर ती होती त्याहू चांगल� �दसेल, पण �तच्य काळया रं गास त्य

सोन्यामोत्यांच तेजाने जसा थोडासा उजळा येतो तसाच �तच्य डांबर� काळया छायेने त्या

सोन्यामोत्यांस �कं �चत ् कळकटपणा आल्या�शवा राहत नाह�. कोण्य ईषत ् श्याम कन्यकेल

तेच सोन्यामोत्यां अलंकार अ�धकच शोभतात आ�ण ती सोने मोतींह� सोन्यामोत्यांसारखी
�दसतात. पण एखाद्य गोर्यापा कन्यकेल तेच सोन्यामोत्यां अलंकार घातले असता �तची
कां�त खल
ु ते! सौदयर असे सांड ू पाहते! आ�ण सोन्याच अलंकार �तच्य कांतीने सोन्याहूनह �पवळे

आ�ण मोती मोत्याहूनह पाणीदार भासतात! माणस
ं राजा आहे .
ू हा प्राण्या अनेक गणा
ु त

स�दयार्तह सद
ंु र प्राण्या जेव्ह तो राजा शोभतो तेव्ह ते त्याच् त्य एकंदर श्रेष्ठ अ�धकच

साजते आ�ण स�दयार्तह �नसगार्च राणी साजण्या मानवी संद
ु रतेची सव
ु णर्प दे हकां� त

सोन्याच् क�दणातच खल
ंु र प्राण् वा हरणासारख्य
ु न
ू �दसावयास हवी. मोरासारख्य सद

सरु े ख मग
ु रतेत त्याच स्वा�मन
ृ ास एखाद� काळी कन्यक कुरवाळीत उभी रा�हल� तर ती संद

शोभण्यापे� दासीच भासू लागेल. पण मोरास वा ह�रणास कोणी गोर�पान कन्यक कुरवाळीत
रा�हल� तर ती स�दयार्तह त्याच राणीच साजेल!

घनश्या : पण मी म्हणत �नदान आपणा आया�चा रं ग वै�दक काळात तर� �हमासारख �कं वा

सोन्यासारख गोरापान होता ह� गोष् त्य काळच्य वै�दक वणर्नावर स्पष असताह� आमचा
रं ग पुढे इतका काळा का पडत गेला?

रमाकांत : त्याच पुष्क कारणे सांगता येण्यासारख आहे त. पण इतर कृष्णवण�यांस झालेले

प्र�तल, अनुलोम वा संकर-रक्तबीजसंबंधप्रभ दयु ्य कारणे वगळल� असता आपणा भारतीय

आया�पुरते तर� आपला गोरा रं ग काळा पडण्याच प्रम कारण म्हटल म्हणज आमच्य दे शाचे
उष्णतामा हे च होय. म्हणून आपल्य दे शात काश्मीरसारख् शीत प्रांत आजह� गोरापान

रं ग पुष्क प्रमाण �टकलेला आहे - आ�ण मद्राससारख उष् प्रांत ब्राह्म �भल्लासारख
काळवंडून गेलेले �दसतात. जे युरो�पयन लोक ब्रा� प्रभृ उष् अमे�रकेत �कं वा अत्युष
आ�फ्रक वसाहती करु रा�हले त्यांच गोरा रं ग एका चारपांच �पढयांतच ध्यान्य येण्यासारख

काळवंडत जाते आहे . मग आज पांच हजार वषा�च्य उष् वायुमानाने आम्ह भारतीय आयर इतके
काळवंडलो यात काह� आश्चय नाह�.

घनश्या : जर आमचा गोरा रं ग उष् वायम
ु ानाने पांच हजार वषा�त इतका काळवंडला तर तो

पढ
ु च्य पांच हजार वषार् आ�फ्रकेच �शद्दयांसार अगद� कोळशाप्रमा काळाकुट होणार क�

काय? आणखी एक गंमतीची शंका आज कोळशासारख्य असणा-या�शद्दयांच काळया रं गावर
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आ�फ्रकेच भयंकर उष्णतेच ताप बसता बसता तो पुढे मा�णकरत्नासारख तेजःपुंज होऊन
उठणार नाह� कशावरु? कारण कोळशाचीच कुठे कुठे मा�णक�, रत्न होतात म्हणू ऐकतो!

रमाकांत : पण दहा हजार वषा�नी पुढे मा�णक-रत्नासारख चमकदार रं ग व्हाव म्हणू आधी पांच
हजार वष� कोळशासारखीं काळीकुट त�डे �मर�वण्या �सद आहात का? कोळशाचींच पुढे मा�णके
होतात ह� तुमची क् लृिप गह
ृ �त धरु �वचारतो.

घनश्या : अहो, �सद न होऊन करणार काय? आपण म्हणत तसा जर उष् वायम
ु ानाचा हा
नैस�गर् प�रणाम असेल तर �हंदस
ु ्थानच् नाग�रकांना �दवस��दवस अ�धका�धक काळे

पडण्यावाचू गत्यंतर नाह�. अत्यं �ुल्ल का होईना पण शार��रक स�दया�तले हे व्यं

आम्हा केव्हाह पुसून टाकता यावयाचे नाह�. �टकाऊपणात युरोपच्य आम्ह व्यिक्त समान

वा वरचढ असताह� �दखाऊपणात नेहमीच ह�न ठरणार! कारण नैस �गर् वातावरण कोण बदलू
शकणार?

रमाकांत :

�नसगर्! अहो, �नसगार्च मनुष्या सोयीस्क नसलेले �नयम बदलून दे णारा

प्र�त�न �नसगर् आम्हा अनेक वेळा पुरवीत आलेला आहे ; �वषास प्र�त� आ�ण रोगास

औषधे दे त आलेला आहे ! काळया जातीत दोन भेद पाडता येतील. मनुष्याच उत्पित ह� वानरा वा
मकर्टांचा �वकास मानला तर ह्य प्राण् काह� लाल त�डांचीं, काह� काळ्य त�डांची तर काह�
शभ
ु असतात. ह्यावर त्यांन मनुष्यप येऊ लागले, तसे मनुष्यातह त्य वंशपरं परे प्रमा

मूळपासूनच काळा, तांब ूस वा श्वेतवण उतरला असावा. ज्य मानवजाती कधीतर� गोर्य होत्य
असा पुरावा मुळीच �मळत नाह�, त्यांन हे स्पष्ट�क लागू पडेल. पण आपल्य भारतीय आया�चा

रं ग मूळचा अगद� ‘हंस’ धवल असल्याच �निश्च�त असल्यान आपण आज काळसर जे पडत

चाललो आहो तो मुख्यत्वेक उष् वायुमानाचाच अवार्ची प�रणाम असला पा�हजे,

अप�रवतर्नीयपण ठाम झालेला आनुवश
ं ाचा नाह�. कारण अजूनह� आपल्य अनेक जातीत स्पे-

पोतु्�गजांइतक
र
तर� गोरे पणा असणार� माणसे आढळतात. अथार्त ज्य अथ� सवर आया�नाच उष्
वायुमानात राहावे लागले असूनह� अद्या सगळे च अगद� काळे झाले नाह�त तर एका कुटुंबातील
भावंडांत सुद् काह� युरोपातील स्पे-इटल�त सहज �मसळून जावी इतक� गोर� मुले �न काह�
काळी �नपजतात, त्य अथ� भारतीय उष्णतामानाच आमच्य मळ
ू च्य गोर्य रं गावर होणा-

याकाळ्य प�रणामास हाणन
ू पाडून त्य वातावरणातह� गोरे पणा �टकवू शकणार्य मात्

�नसगार्च् बटव्या असल्या पा�हजेत.

घनश्या : आपण म्हणत तशी मात् सापडणे मनुष्या शक् आहे का?
रमाकांत :

मनुष्यान आजवर जर कोणच्य शास्त्रा अत्यं दल
र केले असेल तर ते
ु ्

गभर्शास्त्र होय. इतर पदाथा�वर आपणास जसे वाटे ल तसे �वच्छेदनात् वा �वश्लेषणात्
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प्रय करता येतात तसे गभार्व करणे अ�तदघ
र हे ह� त्य दल
र
एक कारण आहे खरे च. परं तु
ु ्
ु ्�ांच

आता मनुष्याच् जीवनाशी अत्यं सबद असताह� आज मनुष्या �ात असणा-यासवर शास्त्र
अत्यं मागासलेले असणा-या त्य गभर्शास्त्राक शास्त् शोधकांचे ल� वेधले जाऊ लागले

आहे . मनुष्याच उं ची वाढ�वणार्य ग्रं कोणच्य, मिस्तष्कात कोणच्य �ान�पंडांची वा
�ानतंतूची काय� कोणचीं, गभार्व �व�भन् अन्-पाणी-प्रक ह्यांच काय �व�भन् प�रणाम

घडतात. अनुवंशाचा (हे �र�डट�) प�रणाम कुठपय�त अप�रवतर्नी समजावा लागेल आ�ण प�रवतर्
(व्हे�रएश) मग ते शार��रक असो वा मान�सक कुठे कसे होऊ शकते, इत्याद अनेक महत्वाच

शास्त् �सद्धा आमच्य �ानाच्य आटोक्या येत आहे त. मल
ु गा �कं वा जे कोणचे अपत् हवे

असेल तेच नेमके होण्याच वै�ा�नक �निश्चतीच �नयमह� सापडल्यासारखा आहे . जन्माच्

आधीच गभार्च �लंग�नणर् करता येऊ लागला आहे . इतकेच नसन
ू जन्मानंतरह शस्त्र�क्र
उपायांनी �लंगप�रवतर् अनेक पकरणी करण्या आले आहे. कालपयत
� ज्यां आपण मेलेले
समजन
ू पर
ु वा जाळून टाकू अशा काह� हृदय�वषय रोगांनी मेलेल्यांन िजवंत करता येऊ शकते!

फार काय, पर
ु ू संयोगावाचन
ू िस्त्रय गभर्संभ �न प्रजोत्प नस
ु ते टोचन
ू घेतल्यानेह साध्

आहे ह� गोष् डॉ. कोएनर् यांच्य आश्चयर्का प्रयोगाव आता मान् केल�च पाह�जे असे

�दसते. फार नको, आणखी दोनशे वषा�च्य आत जर शास्त्र�ा गभर्�व�ानाव अगद� नेटाचा
हल्ल चढ�वला आ�ण वै�ा�नक प्रयोगां मारा सारखा चालू ठे वला तर आज आपण कपडा जसा
हवा तसा बेततो तसा मनुष् मागणीप्रमा घड�वता आला ना - इतक� उं ची, पुरू क� स्त, असा

रं ग, अशी मुद्, असे केस, इतक� बुद, अशी माप� घेऊन मनुष् घड�वता आला ना - तर� मला
आश्चय वाटणार नाह�! कारण �नसगर हा मनुष्यगठ ज्य अथ� �नयमांनीच करतो त्य अथ� ते

�नयम समजताच त्यां हवी ती �नवड करणे मनुष्या शक् झालेच प�हजे. ती शिक् त्य
�नसगार्ने मनुष्यां ठे वल� आहे असा अनेक प्रकर - अपवाद वजा जाता - आजपयत
� चा
अनुभव आहे .

घनश्या : परं तु असे मनुष्य�न�मर्ती शोध ज्य ज्य शास्त्र�ा लावले त्यांन रं गप�रवतर्नाच

शोध अजूनह� लागला नाह� यावरू तो दघ
र
�दसतो, नाह� का?
ु ्ट
रमाकांत :

त्याच एक कारण आहे . युरो�पयन वै�ा�नकच आज संशोधनाचे नेत,े ते गोरे

असल्यामुळ रं गप�रवतर्नाच आवश्यकता त्यां नसल्यान त्यांन त्य प्रकर कसून यत्न
केले नाह�त. पण ब्राझीलसारख उष् प्रदेश जे गोरे वसाहतवाले काळवंडू लागले आहे त त्यांच
ल� गोरा रं ग �टक�वण्याकड असन
ू त्यांन त्य काय� पषु ्क प्रग केल� आहे . काळ्य उं दरावर

प्रय करु �व�शष् रसायन टोचल्यान ते पांढरे शभ
ु होतात असे �सद झाल्याच अल�कडेच
ऐ�कवात आले. परं तु काळ्य रं गास धऊ
ु न दे हास गौरवणर करण्याच आवश्यकता भारतास आज

�नकडीची असल्यान भारतीय वै�ा�नकांनीच हा प्र ताबडतोब हाती घेतला पा�हजे. जर ते त्याव
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आपल्य बौ�द् बळाचा मारा सारखा करतील तर प्रयोगां असे एखाद� रसायन सापडल्यावाचू

बहुधा राहणार नाह� क�, जे अंगात टोचले असता वा गभार् संच�वले असता या �पढ�चा वा पुढ�ल
�पढयांचा रं ग आमच्य पूव्जांप्रम
र
पुन्ह गोरापान होऊ शकेल.
घनश्या : खरोखरच जर असा एखादा रं गप�रवतर्नाच शोध लागला तर मला तम
ु च्याहूनह
अ�धक आनंद होईल! यद्य� शौयर, धैय,र युक्त, दया, दा��ण् प्रभृ माणुसक�च्य कोणच्याह
महत्वाच् �टकाऊ गणा
ु त भारतीय व्यिक ह� यरु ो�पयन व्यक्ती व्यिक्त तल
ु ्यबळ ठरते

आ�ण शार��रक स�दयार्च् सापे�तः उपे�णीय असणार्य �दखाऊ गणा
ं ह� दे हाच्य सरु े ख
ु त
ठे वणीत ह�नतर ठरत नाह� तर�ह� जो नसल्या मळ
ु ीच नडत नाह�, पण असल्या हवासाच आहे

तो गौरवणर्ह जर आम्हा लाभला तर सोन्याहू �पवळ� च होईल! तर मग आता प्र �वशेषतः

आमच्य भारतीय वै�ा�नकांचे ल� हा रं गप�रवतर्नाच शोध लावण्याकड प्रबलप वेधण्याच
तम
ु ्ह प्रय करा आ�ण िजकडे �तकडे प्र� जा�हराती फडकू द्या क�,‘पा�हजे! दे हाचा काळा

रं ग बदलून गोरा करणारे रसायन पा�हजे!’ हे काम तुमचे. मी म्हटल्याप्र जो कोणी संशोधक
असा उपाय शोधील त्या दहा ल� रुपय �ननांवी पा�रतो�षक धाडून दे ण्याच काम माझ�! माझा
पत्त मात कुणालाह� लागू �दला न पा�हजे!

रमाकांत : इच्छ; मी माझ्य कामास लागतोच म्हणू समजा पण माझाह� पत्त लागू न दे ता!
असे म्हण ते दोघेह� अंधारात बेपत्त झाले!
हा लेखह� आमचेकडे प्रेषकाच पत्त्यावाच आलेला आहे .
नाह�तर� कोणत्याह मानवी लेखाचा मळ
ू प्रे कोण याचा पत्त कोणासह� लागते नसतोच!
***
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४. गाढव संघटन
गेल्य एकदोन वषा�मध्य �हंदस
ु ंघटनाची चळवळ जशीजशी प्र होते चालल�, तशीतशी तराईच्य

रानापासून तो थेट मलबार �संधुतीरापयत
� रानारानातून आ�ण गावागावातून �वखुरल्य असलेल्य
गाढव समाजात मोठ� खळबळ उडू लागल�. �हंद ु लोक त्यांच् भारतीय राष्ट्र संघटना कर�त

असता आपण आपल्य गदर ्भी राष्ट्र संघटना न करता स्वस्थप कुंभाराची ओझी वाहत
पडावे, याची गाढवांतील कत्या पुढा-यांस लाज वाटू लागून त्यांनीह गाढव संघटनाची चळवळ

हाती घेण्याच ठर�वले. त्याप्रम �नर�नराळया रानांतून भटकत असलेल्य रानट� गाढवांच्य
कळपांनी आपआपले प्र�त�न �नवडून ते नाग�रक गाढवांच्य स�मत्यांतू धाडावे आ�ण
�हंदस
ु ्थानाती कोणत्य तर� मुख् नगर� प्र�तव अ�खल भारतीय गाढव �ातीचा एक राष्ट्

ग�धळ भरवावा असे ठरू त्यांच अ�धवेशने ह� भर लागल�. त्यांपैक अगद� काल परवाच

भरलेल्य एका सभेची मा�हती आमच्य वाचकांस त्य चळवळीचे स्वर समजण्यासाठ खाल�
दे त आहोत.

ह� सभा भर�वण्यासाठ नगराच्य कंु भारवाडयासमोर�ल �वस्तृ उ�करडयांचे मैदानच �नश्च
करण्या येऊन ते अनेक तरु गाढवांनी फंु कून फंु कून साफ करु ठे �वले होते. या सभेसाठ�
शेकडो प्र�त�न �ठक�ठकाणच्य अ�खल गाढवीय मजलस-ए--आम च्य शाखांकडून धाडण्या

आलेले होते. आरं भ होताच सभेच्य कायर्वाहकान त्य जमलेल्य गाढवांत जे अत्यं शाहणे होते,

त्याच नाव सुच�वले आ�ण अनुमोदन �मळून ते शहाणे गाढव अध्य�पदाव �वराजमान झाले.

त्यांच् अध्य�ी भाषणात त्यांन सां�गतले क�, ‘आपले गदर ्भी राष् हे वास्त�व पाहता �हंद ु
राष्ट्राच् आधीचे आहे . संस्कृतमध्ये पुराणातून तत्काल� ज्य अनेक राष्ट्रा उल्ले केला
आहे , त्या �कराता�दक नांवांसहच ‘गदर ्भा’ नावाच्य जातीचा उल्ले येतो. खरे पाहता या

भारतभूमीचे मूळचे र�हवासी आम्ह गाढवच आहोत. कारण शास्त्रा शोधावरू हे �निश्च
झाले आहे क�, मनुष्यजा ह� गाढवानंतर जन्मा आल�. नव्ह, मी तर असे छातीठोकपणे सांगतो

क� प्रत् मनुष्याच मूल हे जन्मत गाढवच असते. �वकृत �श�णाने ते पुढे गाढवपणास अंतरू
माणुसक�च्य परधमार् ढकलले जाते. या दृष्ट� पाहता प्रत् माणसाच्य मुलास या मानवी

काफराच्य हातून सोडवून आपल्य गाढव संस ्कृती परत आणणे हे आपले प�हले कतर्व् आहे.

माझी दस
ु र� अशी सूचना आहे क�, आपण गाढव मनुष्यापूव� या भूमीचे धनी असल्यान आपण
स्वतः ‘आ�द मनुष्’ म्हणू संबोधू लागावे. मला तर ईश्वराच अशी स्पष आ�ा झालेल� आहे

क�, ‘जा! हे गदर ्भ, तू सवर जगात आपला गदर ्भी संदे श दे जा!’ या ईश्वर� स्फूत�प्रम मी

�हंदस
� हा माझा संदे श स्वत नेऊन
ु ंघटनाचे अध्य डॉ. मुंज्यांपासू तो शंकराचाया�पयत
पोच�वणार आहे ! वास्त�व पाहता आजपयत
� शेकडो �हंद ु लोक आपण होऊन आपल्य या
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गदर ्भी संदे शास पाळीत असत. परं तु या �हंदस
ु ंघटनाच्य दषु ् चळीवळीमुळे �हंद ु राष्ट्र
आपल्य गाढवी संस ्कृतीच बसलेला पगडा कमी होऊ लागल्यान आजकाल �हंद ु लोकांत

गाढवपणा पूव�इतका आढळून येईनासा झाला आहे. इतकेच नव्ह तर उलट आपल्याती �कत्ये
सन्मान गाढव नाग�रकांसच शद
ु करु माणुसक�ची द��ा दे त चालले आहे त! त्यांच् संघटनेचा
प्र�तक करणे, हे आपणा सवर अस्स गाढवचे प�वत धमर्कृत आहे असे आपण समजले पा�हजे.
हे �हंदल
ु ोक �कती वेडगळ आहे त पहा! ते म्हणता, ‘दे वाने त्यां जो माणुसक�चा संदे श �दला आहे

तोच संप ूणर धमर होय! त्यां मी बळपूव्
र असे �वचा�रतो क�, कोणाचे कान जास् लांब आहे त ?

तम
ु ्ह माणसांचे क�, आम्ह गाढवांच?े जर आम्ह गाढवांचे कान जास् लांब आहे त हे तम
ु ्हा
नाका�रता येत नाह�, तर मग तम
ु चे कान आखड
ू आ�ण आमचेच लांब करण्या दे वाचा काह�

�व�शष् हे तु आहे क� नाह�? तो हे तु हाच नव्ह का क� तम
ु च्यापे� आमचे कान अ�धक लांब आ�ण
मोठया भोकाचे असल्यान, दे वाचे शब् तम
र
ु च्यापे� आम्हा अ�धक लौकर आ�ण अ�धक पण
ू ्पण

ऐकू यावेत? तम
ु च्य लहान कानात दे वाचा संप ण
ू र संदे श मावेना म्हणू तर मग त्यान आमच्य

कानांस तो संदे श संपण
र
मावेल इतके मोठ� केले ह� गोष् इतक� स्पष असता �हंद ु लोक
ू ्पण
त्यांच् माणस
ु क�सच संप ण
ू र धमर समजन
ू आमच्य गाढवक�स अपण
ू र धमर समजतात, हा त्य
�हंदं च
ू ा केवढा गाढवपणा आहे ! छे ! छे ! हा �वचार माझ्य मनात आला क�, त्य

�हंदस
ु ंघटनवाद्यांच् वल्गनांच मला अगद� राग येतो! त्यां खाऊ का �गळू असे मला होऊन
त्यांच असा प्र �नषेध करावासा वाटतो. ’

इतके बोलताच साित्व रागाने फुरफुरत त्य अध्य�ी गाढवाने चटकन ् वळून आ�ण सभेकडे
पाठ �फरवून �हंदस
ु ंघटनाचा प्र �नषेध करण्यासाठ इतक्य जोराने दग
ु ाण्य झाडल्य क�,

त्याच् पुढचे ते टे बल ताडकन ् उडून श्रोतृसमाजा जाऊन आदळले. त्यासरश सवर सभासद
‘�हंद ु संघटनाचा जोराचा �नषेध करा’ म्हणू एकच गजर्न कर�त आपआपल्य दग
ु ाण्याह जोराने
झाडू लागले. त्य राष्ट् उत्साहाच् भरात कोणाच्य दग
ु ाण्य कोणास लागते आहे त, याचे

कोणाह� गाढवास भान उरले नाह�. ती सभा कोणत्य प�ाची आहे हे अगद� माह�त नसणार्य

कोण्य अडाणी परस्था दे खील त्य वेळेस माजलेल्य त्य नुसत्य लाथांच्य सुकाळावरून
�बनचूकपणे सांगता आले असते क�, हा पॅन-गाढवीय मजलस-ए-आम-चाच राष्ट् ग�धळ असला

पा�हजे. �तकडे या सभागहा
ु ाण्यांच् झाडण्यान आ�ण गजर्नेन अ�धकच उत्सा�ह
ृ तील शेकडो दग
होऊन अध्य�ांच व्याख्य प्र वेगाने सारखे फुरफुरत चालले त्य अध्य�ांच् वक्तृत्वा

�वषयात हात धर�ल असा त्य उभ्य गाढव समाजात कोणीह� मनुष् नव्हत. तो एकदा
व्याख्याना भरात गजूर लागला क�, गाढवातल्य �संहासारखा शोभू लागे.
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या गजर्-तजर्नाच् भरात ती सभा अशी अगद� रं गून गेल� असता, एकाएक� दोन चार मनुष्य
त्य सभेत अत्यं नम्रपणा हात जोडून आत येताना �दसल�. त्यासरश अध्य�ान त्यां हटकून
�वचारले क�,‘तुम्ह कोण? गाढवांच्य राष्ट् ग�धळात येण्या तुम्हा कोणी परवानगी �दल�? ’

‘�वश्वप्रेम!’ ते गह
ृ स् नम्रपणा म्हणाल,‘�वश्वप्रेम आक�षर् होऊन आम्ह तुमच्यां

�मसळण्यासाठ आलेलो आहो. मनुष् काय, आ�ण गाढव काय, एकाच ईश्वराच लेकरे आहे त. ह�

माणस
ु क� आ�ण गाढवक� अशा धमार्धमार्च आ�ण संस ्कृ�तसंस्कृतीच नसत्य कल्पनांन
वेडावलेले लोक गाढवांत आ�ण माणसांत �नष्कार वैरभाव माजवीत आहे त, ते आम्हाल संमत

नसल्यान आम्ह आपणास अशी �वनंती करतो क�, यापढ
ु े आमच्य तम
ु च्यां अगद�
जा�तधमर्�न�वर्�श भावनेने प्रे� झालेल� एक� स्था�प व्हाव. ’

हे शब् ऐकताच एक वद
ु ंघटनाचे
ृ गाढव म्हणाल,‘‘ पण हे तुमचे कपट कशावरु नसेल? ते �हंदस
पुरस्कत�ह जीवमात्रांच एक�च्य अशाच ताित्व गप्प मार�त असतात. पण आम्ह जेव्ह
त्यांचेकड एक� करण्या गेलो आ�ण म्हणाल क�, एक� हवी तर तुम्ह तुमच्य माणुसक�च्य
आकुं�चत संस ्कृती सोडून आमच्य गाढवी संस ्कृती अंगीकारा. तेव्ह त्यांच ते एक�चे कपट

उघडक�स आले. कारण ते साफ सांग ू लागले क�, ‘गाढवांनी माणुसक� धरावी, हाच एक�चा खरा

मागर आहे ; माणसांनी गाढव व्हाव हा नव्ह! कारण मानवीय संस ्कृ� ह� गदर ्भी संस ्कृतीहू श्रे
आहे !’ अशा प्रकार तुम्ह कोणी �हंदस
ं टक नसाल कशावरु?’
ु घ

‘आमच्य वतर्नावर!’ ती तीन चार माणसे म्हणाल. ‘आमच्य वतर्नावर आम्ह माणसे
आहोत क� गाढवे आहोत याची आपण पर��ा कर शकाल. ’ तेव्ह अध्य म्हणाल,‘वतर्नावर
पर��ा करावयास फार वेळ लागतो. त्या�वर�ह तुमच्य वतर्नावर तुम्ह ‘गाढवे क� माणसे’ ह�

पर��ा करण्याच �ान येण्याइतक �श�णाचा फैलाव आमच्य गाढव �ातीत अजून झालेला
नाह�. तेव्ह जर तुम्ह �वश्वप्रेम खरोखरच प्रे� झालेले असाल, तर तुम्ह बाह् वतर्नातह

आमच्य गाढवी संस्कृतीप्रम चालले पा�हजे. गाढवांनी मनुष्यासारख वागावे म्हणज एक�

होईल हा �हंदस
ु ंघटनाचा उपदे श लुच्चेपणाच आहे . �वश्वप्रेम जर तुम्हा खरोखरच उमाळा
आला असेल तर तुम्ह माणसांनी गाढव का होऊ नये? ’

‘अवश् व्हाव, त्या काय आहे !’ ते नवागत मनषु ् म्हणाल,‘आम्ह�ह �हंद ु आईबापांचे पोट� जर�

जन्मल आहोत, तर� त्य हट् �हंदस
ु ंघटनवाद्यांश आमचा काह�एक संबंध नाह�. �वश्वप् हाच
आमचा धमर असल्यान आपल्य गाढवी संस ्कृतीच अवलंब करुनह आम्ह आपणाशी एक�

स्था�प कर इिच्छत. हा मानव आ�ण हा गाढव, ह� खुळी कल्पन आम्ह त्याज समजतो. ’
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‘मग मात तुम्ह गाढव समाजात समा�वष् होण्या योग् आहात!’ अध्य म्हणाल. ‘तर�ह�

हडसून खडसून घ्याव म्हणू स्पष्टप तुम्हा पुनः एकदा �वचारतो क�, तुम्ह पूव�ची �हंदं च
ू ी
मानवी संस ्कृ� सोडून आमची गाढवी संस ्कृ� स्वीकारण्य �सद आहात काय? ’

‘हो,हो,हो. �वश्वप्रेम उपनेत लावल्यापासू आम्हाल माणुसक�त आ�ण गाढवक�त काह�एक
फरक �दसत नाह�सा झाला आहे . ’ ते सवर मनुष् ओरडले .

तेव्ह आनंदाने उल्ह�स होऊन अध्य गदर ्भाचाय आपल्य अ�खल गदर ्भबंधू म्हणाल. ‘सभ्

गह
ू � शेकडो �हंद ु आपल्य गाढवी संस ्कृतीच स्वीका कर�त आलेच आहे त. या �हंद ु
ृ स् हो! पव

संघटनाच्य दषु ् चळवळीमुळे तो ओघ बराच सुकत चालला. तथा�प अजूनह� या �हंद ु
मनुष्यांसारख काह� मनुष्, �वश्प्माने का होईना, पण आपल्य गाढवी संस ्कृतीच अनुयायी होऊ
इच्छ� आहे त , ह� थोडया उत्साहाच गोष् नाह�. यापुढे या आलेल्य माणसांस आपण गाढवच
समजावे. आ�ण हे मनुष् हो, तुम्ह�ह यापुढे आम्ह गाढवांशी समरस होऊन जाण्यासाठ आम्ह
चालतो तसे चालावे. तर चला, तुम्ह नुसत्य मागच्य पायांवर उभे न राहता तुमचे पुढचे पाय जे
तुम्ह हातासारखे उचलून धर�त असता, तेह� टे कून चार� पायांवर उभे राहा. ’

त्य आ�ेसरशी ते सवर गह
ृ स् आपल्य हातास भुईवर टे कून चार� पायांवर चालू लागले. परं तु

त्यां प्र नीट चालता येईनासे पाहून सवर गाढव ‘खो खो’ हसू लागले. इतक्या तो वद
ृ गाढव
पुनः म्हणाल,‘हा! गाढवांनी सभ्यतेच असे उल्लंघ कर नये. या नवीन गह
ृ स्थां गाढवासारखे
चालावयास �शकवावे क� तसे एकालाह� चालता येत नाह� म्हणू हसाव� ? बरे , आता यांचे आखुड

कान आपल्यासारख लांब केले पा�हजेत; नाह� का? ते जरा ओढले पा�हजेत. तुम्हा लागणार तर
नाह� ना?

गह
ृ स् म्हणाल,‘छे छे , आमचे कान आजवर �कत्येकांन असे ओढलेले आहे त. आम्हा त्याच

अगद� सवय आहे . आपण आमचे कान ओढावे. ’ तेव्ह त्य सभेतील दोघा पुढार� गाढवांनी ते कान

त�डात धरु थोडे बहुत ओढलेह� परं तु ते अ�धका�धक लांब होणाच्य स्थल अ�धका�धक लालच
होते आहे त हे पाहून अध्य गदर ्भाचाय �कं �चत ् रागाने त्य कान ओढणार्य गाढवांस
म्हणाल,‘�कती गाढव आहात तम
ु ्ह, राहू द्य ते. ओढून का कान वाढतात? प्रत् त्य कानांचे
मळ
ु ाशी उद्यापासू पाणी घाल�त जा म्हणज ते वाढतील. आता हे नवागत बंधंन
ू ो, गाढव
संघटनेच्य मख्
कायर्कार मंडळाने आमच्य गाढवी संस ्कृतीच फैलाव करण्यासाठ काह�
ु
�श�णसंस्थ काढण्याच ठर�वले आहे . त्या तम
ु ्ह अध्यापकाच काम कराल का? गाढवांची

मागासलेल्य जातीत गणना न होता तुम्ह �हंदं त
ू ील तुमच्यासारख् पुढारलेल्य जातीत गणना
व्हाव अशी आमची महत्वाकां� आहे . म्हणज आमच्य जातीशी तुमच्य जाती आपण होऊन
रोट�बेट�-व्यवहा दे खील करतील. ’
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‘करतील असे कशाला म्हणत? हे आम्ह, ते सवर काह� आत्त दे खील करावयास �सद आहोत. ’
उत्साहान ती नवागत मनुष्य म्हणाल. ‘तुम्ह नवीन संस्थ काढण्याच् भानगडीत कशास

पडता? आमच्य स्वतःच् �श�णसंस्थ �वश्वप्रेमा पायावरच आम्ह उभारलेल्य असल्यान,
त्या आम्ह मुलामुल�ंस ‘माणुसक� आ�ण गाढवक�’ यात काह�च फरक नाह� असे �शकवीतच

असतो. त्यात आपण आपल्य बु�द्धमा गाढव मुलाम
ं ुल�ंस धाडावे. माणसात आ�ण गाढवात
काह�एक फरक न मा�नता सवर एकाच �नराकार ईश्वराच लेकरे आहे त, हे स�क् र�तीने �सद

करण्याच �वडाच आम्ह उचलला आहे. यासाठ� आमच्य मुल�ंन ी एक �वश्वप्र संघ स्था�पल
असन
ू त्यांन प्र�त� केल्य आहे त क�,- वर�न तर गाढवालाच वर�न. नस
ु त्य व्याख्य

�वश्वप् न ठे वता ते ‘श�ु न चैव श्वपाक च समदश�’ होऊन प्रत आचरु दाखवीन!’

हे ऐकताच त्य सभेतील श्रोतवृ
ृ हषार्�तरेकान एकसहाच गजर्न कर लागला. अध्य�ह प्रस

झाले आ�ण सवर्जणांन त्यांच् समाजात येऊ इिच्छण-याया नवागतांचे मनःपव
र स्वाग
ू ्
कर�त म्हटल,‘ज्य आपणास गाढवपणाचा आमच्याहूनह अ�धक अ�भमान वाटतो, त्य
आपणास आम्ह आमच्य जातीचेच समजत आहोत या, असे या. ’ अध्य म्हणाल,‘ आज

माणुसक�वर गाढवक�चा �वजय झाला आहे. आमचे गाढव-संघटन �हंदस
ु ंघटनाचे लवकरच नाक
कापील! आता आज बराच उशीर झाल्यान सभा संप�वल� पा�हजे. ’ अध्य�ांच भाषण संपताच
कायर्वाहान अध्य�ांच आभार मा�नले �न म्हटल,‘गदर ्भाचाय�सारख
ा
आमच्य गदर ्भी संस ्कृतीच
अ�भमानी �वरळाच सांपडेल. त्यांच्य आमच्य गाढवपणाचे सवर शहाणपण एकवटलेले आहे .

आम्ह गाढवांत इतका थोर गाढव आजपयत
� झालाच नाह�. त्य जातीच्य आ�ण त्याचप्रम

आम्ह गाढवांशी बेट�व्यवहारह आजच्य आज करण्याच नी�तधैयर ज्यांन दाख�वले त्य ह्य
नवागत माणूस-गाढवांचेह� मी आभार मानीत आहे . ’

शेवट� गाढव-संघटनाच्य जयजयकाराच्य आकाश दम
ु दम
ु वून टाकणार्य �खंकाळयांत ती पॅनगाढवीय-मजलस-ए--आम ची सभा �वसजर् पावल�.

www.savarkarsmarak.com

५. श�दाडपरू चा �शवाजी उत्स
गेल्य पंधरवडयात नागूजीरावांच्य िजवाची एकच तारांबळ उडालेल� होती! कारण त्यांच्

वास्तव्या पावनलेल्य श�दाडपुरात ह्य वषार्पासू �शवाजी-उत्स प्रथ चालू करण्याच बेत
ठरला होता.

महाराष्ट्रात अनेक नगरांत ून जर� �शवाजी-उत्स गेल्य पंचवीस वषा�पूव�पासून होते

आला असला तर� श�दाडपूरच्य नाग�रकांनी आजवर त्याच्याक जी पाठ �फरवलेल� होती ती

काह� त्यांन त्य उत्सवाल त�ड दे ण्याच छाती नव्हत म्हणू नव्ह. पुण्याकडच कुचेष ्टेखो लोक
तसे �हणवत; पण श�दाडपूरचे नाग�रक आजवर तो उत्स जो कर�त नव्हत त्याच मुख् कारण

असे होते क�, प�हल� �कत्ये वष� तो उत्स काह� संश�यत वतर्नाच् लोकांनी काढलेल� एक
जाती-जातीत वैमनस् फैलावणार� टूम होती. उत्सवा भाग घेणे हे त्य वेळी सुखरु सभ्यतेच

�कं वा �बनधोक �न अनपवाद राष्ट्र�भमान कृत् समजले जाते नव्हत; पण आता त्य

उत्सवाती �वष काढ�त काढ�त तो अगद� पाण्याहू पातळ, पाणी तेरा रं ग कैसा - िजसम� �मलेगा
वैसा,असा झाला, त्या राष्ट्रा वाटे ल त्य माणसाला आता भाग घेता येऊ लागल्यामुळ त्याल
पूण्पण
र
राष्ट् स्वर आले आहे . त्या आता �हंद,ु मुसलमान, �ख्रश, पारशी, यहुद�,
अंदमानी, नीग्, हबशी, इराणी, तुराणी प्रभृ �हंदस
ु ्थानातील काय, पण जगातील कोणच्याह

जातीच्य सभ् गह
ृ स्था मनमोकळया, सुखरुपपण, �बनधोक सामावता येत.े गव्हनर-

क�मशनर-दे खील त्याच अध्य होऊ शकतात. खानसाहे ब, मुल्लाज, पाद् मुख् वक्त होण्या
नाकार�त नाह�त, असे अत्यं शद
ु राष्ट् स्वर त्या आले. तेव्ह आता श�दाडपूरच्य

राष्ट्र�भम नाग�रकांना तो हवासा वाटू लागला. यामुळेच पूव� त्य उत्सवापासू दहा पावले दरू

राहणा-या नागूजीरावांसारख्य गह
ृ स्थांन ह� ह्य वषार्पासू ‘�शवाजीमहाराज क� जय, असे

प्रकटप गज्
ूर गज्
ूर त्य श�दाडपरू चे वातावरण दम
ु दम
ु �वण्या दोन पावले सगळयांप ढ
ु े

राहावयाचे असे नक्क ठर�वले होते. त्यातह नागज
ू ीरावांचे क�वत् त्याच उत्सवा जगतासमोर
प्रथ पकटावयाचे होते! त्यायोग तर �शवाजीमहाराजां�वषयी नागज
ू ीरावांचा अ�भमान त्यांन

सळो क� पळो करु सोडता झाला. उत्सवा�वषय सवर लोकांत अपव
ू र उत्सा संचर�वण्यासाठ
उत्सवमंडळाच ते कायर्वा श्रीय क�ववर नागज
ू ीराव, हे जातीने गावभर �हंडत होते;

‘�शवाजीमहाराज क� जय’ असे घरोघर जाताना गजर् होते. परत जाताना ‘माझे प्र
काव्यगायनह ह्य समारं भात आहे ’ असे गुणगुणत होते.

या उत्सवासाठ दोन क�वता रचण्याच कायर दोन वषार्पूव� नागूजीरावांनी हाती घेतले होते.
पण क�ववर नागज
ू ीरावांच्य त्य दोन क�वतांचे बांधकाम परु े व्हावयाच होते. रचना चालल�च

होती, या�वषयी नागज
ू ीरावांना मोठा अ�भमान वाटे . ते म्हण,ह्यावर �शल्पापे� काव्याच
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श्रेष् �कती मोठ� आहे हे कसे आपोआप �सद होते पहा! काव् म्हणज काह� दगडाचुन्याच
बांधकाम नव्ह ! ताजमहाल बांधावयास जी अनेक वष� लागल� ती काह� त्याच् �शल्पा,

बांधकामास, लागल� नाह�त; ते दगडी बांधकाम काय एका दहा �दवसांच!े पण वषार्नुवष जी
लागल� ती त्य ताजमहालच्य �भंती�भंतींव र �न खांबाखांबांवर जी काव्यम चरणे कोरलेल�

आहे त ती काव्याच अ�रे कोरण्या होते! तर� दे खील ती चरणे रचायची नव्हती, नुसती कोरायची

होतीं. पण मला तर त्य दोन क�वता मुळातच रचावयाच्य होत्य. त्यांच बांधकाम पायातील
ध�डयाच्य भर�पासून तो कळसाच्य दगडापयत
� ‘एकहाती’ करावयाचे होते. (नागूजीराव ‘एकहाती

एकटाक�!’ असेच म्हणणा होते. पण त्यांच् त्य दोन क�वतांच्य बांधकामात कमीत कमी
दोनशे बत्ती टाक �झजन
ू गेले होते; खड
ु ाखड
ु झालेले एकशे बेचाळीस चवरखे कामास आले होते!)

क�व होण्याच �नश्च नागूजीरावांनी दोन वषार्पूव जो केला त्याच असे झाले होते.

नागूजीरावांना स्वतःच् असामान् बु�द्धमत्ते�व �न कत्त्वा�वष
रृ
असलेल्य दांडग्य

आत्म�वश्वासामु आपण जगात कोणच्य तर� नात्यान अलौ�कक नाव �मळ�वणार असे त्यांन
नेहमी वाटत असे. त्यांन प्रथम प्. परांजप्यांच बडेजाव ऐकून रँग्ल होण्याच �नश्च केला.

पण दशांश अपूणा�काची ध�ड दद
ु � वाने हायस्कूलमध् आडवी आल्यामुळ त्यांन ती वाट आरं भीच
सोडावी लागल�. इंग्र चौथीत असताना त्यांन दोन वष� तीत उत्तीण व्हावयाच प्रय �चकाट�ने

केला आ�ण �तसरे वषर्ह ते चौथीत घाल�वणारच होते. पण मॅ�ट् होऊन तर� काय दस रुपडीच

नोकर�सुद् �मळत नाह� असे जेव्ह त्यांन कळले, तेव्ह ‘साठाव्य वषार्पय� बसत राह�न, पण या

जन्म मॅ�ट् झाल्यावाचू राहणार नाह�,’ अशी चौथीच्य मास्तरांपुढ जी कृत�नश्चय प्र�त ते

कर�त असत, ती मोडण्या उत्त �न�मत् सापडले �न वयाच्य बा�वसाव्य वष� त्यांन इंग्र
चवथीतून नाव काढून शाळा सोडल�. पुढे एका व्यापार्या सट्टय खूप पैसे �मळाल्याच ऐकून

त्यांनीह घरची होती नव्हत ती पज
ुं ी सट्टय घातल�, ती त्यात गडप झाल�. त्यांन घेतलेल्य

लॉटर�च्य �त�कटांचा तर पत्त्यां जोडच झालेला होता आ�ण त्यापाय �खशाची चाळणी झाल�
होती. त्यांन अलौ�ककत् संपादण्यासाठ मध्यंतर एकदा सावर्ज�न चळवळीत भाग घेतला.
प्र फेटा फेकून दे ऊन खाद� टोपी घातल�; नंतर ती फेकून दे ऊन केस �फं दारु बोडके �हंडले. पण

आधीच डोक्याव केस फार थोडे उरलेले असल्यामुळ टक्क पडलेल्य त्यांच् त्य डोक्याल त्य

प�ातह� समरस होता आले नाह�.

अशा िस्थती वैतागून गेले असता त्यांन त्याच कहाणी त्यांच एक �मत छं दोपंत यांना

सां�गतल� �न म्हटल, क� ‘माझ्या अलौ�लक होण्यासारख अनेक गुण आहे त हा माझा ठाम
�सद्धा झालेला असताह� मला अजून जगात काह�च कसे होता येत नाह�! याला काय करावे? ’ हे

ऐकताच छं दोपंत म्हणाल,‘�मत्, तुला काह�च होता आले नाह� हे अगद� खरे ना? वेडया, तर मग
क�व होण्या तू योग् असलाच पा�हजेस! तू क�व हो! मीह� असाच भटक भटक भटकलो; काह�च
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साधेना, तेव्ह क�वता कर लागलो; आ�ण आता पहातोसच क�, मला गेल्य क�वसंमेलनात त्यांन
�कती गौर�वले. छं दोपंत ह� एक पदवी तर� मला शेवट� पटकवता आल�!’

‘हो रे हो! पण, क�वता करायची म्हणज त्याच शास् हवे �शकायला! जर का दशांश

अपणा�
ू कासारखे प्रक त्या पन
ु ्ह आडवे आले -’

‘छट! क�वतेच्य शास्त् अपूणा�काचा प्रश येत नाह�! क�व हा स्वयमेव एक पूणा�क

आहे ! तुला सांगतो ऐक. काव्यशास्त् शास् एका सूत्रामध! ते पाठ केल� स क� सारे पाठ केल� स!

ज्याल शास्त नाह� ते काव्, ह� त्याच व्याख्; आ�ण ‘�नरं कुशाः कवयः’ हे त्याच सूत! कवीचे
जन्म�स-ताम्र!’

‘ठ�क ठ�क! पण कवीला अंक ु श नसला तर� छं दोबंधनाचा लगाम तर� असतोच ना

कोणचासा?’

‘छं द! - बंध? जाळून टाक ते बंधह�! तेवढ�दे खील अडचण कवींना उर नये म्हणू तर मी

मुक्तबं नावाच्य क�वमंडळाचा सभासद झालो आहे . कवींना बंधनच जर नाह�, जर क�व

जन्मजा �नरं कुश आहे तर पुन्ह छं दाचे बंधन पाळा म्हणू त्यांन सांगणे म्हणज वदतो

व्याघा नव्ह काय? तू मुक्तबं छं दातच क�वता कर. गद्याच् ओळी तुला �ल�हता येतात ना!
त्य सरळ न �ल�हता एकाखाल� एक �लह�त गेलास, क� मुक्तबं छं द साधला!’

‘वा! तोड पण काय सुच�वल�स! अडचण पण टळल� आ�ण का�लदासापासूनच्य सार्य

लौ�कक कवींपे�ा आपल� अशी काह� तर� अलौ�कक अपूवार् पण आपल्य क�वतेला लाभणार!

अडचणीवाचून अलौ�ककता! बरे , छं दांचा प्र सुटला; पण काह� झाले तर� क�वतेमध्य �शष्टांच्

कानाला गोड लागावे असे संस ्कृ शब् म्हण पुष्कळ घालावे लागतात. आता मला संस ्कृ
येतच नाह� असे नाह�; पण कोणचा शब् संस ्कृ �न कोणचा असंस्कृ हे ओळखणे तेवढे बरे च

जड जाते. त्यातह तो भाषाशद्धी
कायसा एक बाष्क वाद काह� उपद्र लोक घाल�त आहे त
ु

म्हण! त्यांच् उपद्रवामु ‘�दले,’ ‘आदमी’ ‘द�ु नया’ असे अगद� शद
ु संस ्कृ शब्ददेखी
क�वतेत घालण्याच चोर� झाल� आहे ! आमच्य त�डी तर छप्पन भाषांचे इंग्र, उदर,ू तुक� शब्

�खळलेले. सट्टेबाजार, गोद�वर, चोरबाजारात ह� बाजार� बोल�च तुमच्य शद
ु संस्कृतापे� �कं वा
�कं ग् इंिग्लशपे� आमच्य जास् उपयोगी पडते. ती बाजार� बोल� म्हणजे आजची माझी
मातभ
ृ ाषा! पण तीत क�वता चालेल काय?’

‘होय तर! अरे , ती बाजार� बोल� तला
ु खरं च छान येते का? तर मग वेड्य, भ�वष्यकाळाच

महाक�व होण्या तूच आघाडी मारणार! अरे , आता कोण �वचारतो त्य भूतकालाच्य संस्कृताल
�न भाषाशद्धी
? त्य �शवाजीचे �न त्य �चपळूणकरांचे ते भाषाशद्धी
खोबरे होणार! आता
ु
ु

राष्ट् भाषेची जागा कोण घेणार, आहे माह�त? न �ानेश्वराच मराठ� न टागोरांची बंगाल� न
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तुलसीदासांची �हंद�! ह� सट्टेबाजारात बाजार� भाषाच आता राष्ट्रपदा महत्पदाव चढणार

आहे . अरबी, तुक�, पारशी, यहुद�, पुत्गी
, फ्र, इंग्र- कमीत कमी इतक्य भाषांचे प्र�त�न
ुर
शब् तीत असणार! त्य त्य �हंद,ु मुसलमान, यहुद�, �ख्रश प्रभृ �हंदस
ु ्थानाती
नाग�रकांच्य संख्येच् प्रमाण प्रत् प्रांतांत बोल�त ते ते �वदे शी शब् मूळच्य स्वदेश
भाषांतून घेतलेच पा�हजेत! उदाहरणाथर, बंगाल�तले शेकडा �हंद ु शब् इतके; शेकडा मुसलमानी
शब् िजतके शेकडा मुसलमान �ततके, शेकडा �ख्रश वसती �ततके इंग्र-पुत्गी
-फ्रे शब्!
ुर

त्यातह मुसलमानी समाजाचा ते मागसलेले आहे त हा एक मोठा सदगुण, एक मोठ� अ�धकाराहर

थोरवी, त्यांन आमच्याव केलेला एक मोठा उपकार असल्यामुळ त्यांच् उदर ू शब्दांन �वशेष

प्र�त�न�ध त्य राष्ट्रभा �मळाले पा�हजे ह� गोष्टह ठरलेल�च. तेव्ह जर तला
ु खरोखर�च
सट्टेबाजारा �न चोरबाजाराची भाषा येत असेल, तर तीत पषु ्क उदर ू �न थोडे इतर शब्

असल्यामुळ तू तझ
ु ी नवी क�वता बेधडक तीतच कर लाग! टागोरांची बंगाल� क�वता
बंगाल्याबाहे कोण वाचतो पण तू जर त्य भावी राष्ट् भाषा होणार्य उदर ्बहु
बाजार� भाषेत
ू
क�वता करशील तर ती तझ
ु ी बाजार� क�वता सार्य �हंदस
ु ्थाना घरोघर वाचल� जाईल. थोडक्या
म्हणज, तू उठ �न क�वता कर लाग!’

त्य तडाख्यासरश नागूजीराव लगेच उठले �न घर� जाऊन त्यांन दोनचार क�वता,- प�हल�

पुस्त म्हणून, मराठ� भाषेत - रातोरात रचूनह� टाकल्य. मुक्तबं छं दातच ते रचावयास गेले
असताह� ती क�वता नकळत छं दोबद होऊन पडल�. आद् कवीच� ह� असेच झाले होते. ते
शोकसंतप् होऊन ओरडावयास गेले तो अनुष्टु रचून बसले!

‘परक� शब्दांन मराठ� प्रत लागले क� झाले ते शद
ु मराठ�!’ या �दिग्वजय शास्त्राध

रचलेल्य त्य क�वतेची थोडीशी वानगी म्हणू काह� चरणे खाल� दे त आहोत -

(चालः- बाजीराव नाना! तुंबडीभर दाणा! अशी काह�शी)
रोमान्सच् राज्यां चल मारू लांब मजल!
�प्र तू पोएट् अँड मी एक तुझी गजल!
इष्कान मी बेजार झालो टे क ना माझी दाद!
गल्लोगल् शाउटे न तुझा खाद� �झंदाबाद!
स्पी एक वडर तर�! रडतो धाय धाय!
�रक्वेस नको �रजेक्ट ह� चा�टन तुझे पाय!
�दलाच्य गोठ्या दयेची जी गाय!
फुटूं दे ना पान्ह �तला! ड�ट मी अॅनॉय!
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स्तोत, स्वी हाट� ! तुझी �संगतो बारबार
खुद� तू माझी मी तुझा खुदाइ �खदमतगार! १
या क�वतेच्य ‘�दिग्वज’ मराठ�स मूखर लोक पूव� हसले. पण आज अनेक क�व आपल्य

मराठ� क�वतेत खुदाई �खदमतगार आ�ण �झंदाबाद हा शब् उघडपणे खरोखर�च योजीत असतात
ह� गोष् गेल्य अनेक वषा�तील काह� मराठ� मा�सके चाळताच वाचकांचे ध्यनात येईल.

त्य क�वतेमळ
ु े नागज
ू ीरावांचे नाव क�वमंडळात चमकू लागले असले तर� त्यांन उघड सभेत

स्वतःच काव् स्वतः गाऊन दाख�वण्याच सं�ध भाषाशद्धीवाल
जन
ु
ु ्य कवींच्य मत्सरामुळ

आजवर कुठे ह� �मळाल� नव्हत, ती श�दाडपूरच्य ह्य आजच्य �शवाजी-उत्सवा शक् �ततक्य

प्रच प्रमाणा साजर� करण्यासाठ नागूजीरावांनी त्याच कायर्वाहप स्वत स्वीकार एक
अत्यं मनोरं जक �न भफबाज कायर्क आखला होता.

पण तो कायर्क उत्सवमंडळाकडू संमतवून घेताना सत्कायार् नेहमी येतात, तशाच

अनेक अडचणी आल्य होत्या प्रथम त्य िजल्हयाच लोक�प् कलेक्ट �म. ब्लॅकस्ट यांनी
या सवर सरकार� नोकरांना उद्देश जे एक प�रपत (Circular) काढले होते, त्याच �वचार करावा
लागला. या प�रपत्र असे �ल�हले होते क�,-

‘�शवाजीच्य उत्सवा जर खरे खरे राष्ट् स्वर आलेले असेल तर त्या सरकार�

नोकरांनी भाग घेण्या हरकत नाह�. खरे खरे राष्ट् स्वर म्हणज असे क�, त्य उत्सवाच्

कायर्क्र मुसलमान, �ख्रस, यहुद�, युरो�पयन यांचे सवर प्र�त�न स्वसंतोषान येऊ शकतील
असा त्याच कायर्क हवा. सरकार� नोकर �न नाग�रक या दोघांनीह� आजची शांतता �न

सुव्यवस् यांना धक्क न पोचेल असाच काय तो भाग �शवाजीच्य च�रत्रात �नवडून त्य
उत्सवा लोकांच्य पुढे आदशर म्हणू ठे वावा. आजची या राष्ट्र िस्थ� �शवाजीच्य वेळच्य

िस्थतीहू अवनत झाल� आहे , म्हणू ती सुधारण्या �शवाजीने यावे असा कोणचाह� राजक�य

बाष्क उल्ले त्या असू नये. फार तर आजची सुधारलेल� शां�तसौख्यम राष्ट् प�रिस्थ�
ह� त्य काळच्य धामधुमीच्य, लुटालुट�च्य, हाणामार�च्य, रानट� प�रिस्थतीहू �कती वरचढ

आहे आ�ण आज �शवाजी असता तर तो सुद् शांततेचे �न �श�णाचे हे लाभ पाहून आधी जाता
प्रायम स्कुलां , मग हायस्कुला �न शेवट� रामकृष् �मशनात, अशा अथ� काय तो �शवाजी -

उत्सवा सद्यःप�रिस्थती उल्ले झाल्या व्हाव! नाह�तर केवळ ऐ�तहा�सक दृष्ट त्य
काळी घडलेल्य गोष्ट�ंचा तेवढा खल करावा आ�ण त्य �शवाजीच्य उत्सवाच समारोप Rule

Britania! Britania rules the waves! अशा कोणच्यातर उत्कृष �न अना�ेपाहर साम्राज्यगी

केला जावा, अशा कायर्क्रम जो जो �शवाजी उत्स होईल त्या सरकार� नोकरांनी भाग घेण्या

हरकत नाह� - नव्ह घ्यावा.’
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कलेक्टरच हे प�रपत म्हणज नागूजी कवीच्य काव्याव एक वज्राघ होता! कारण त्य

�शवाजी-उत्सवासाठ त्यांन जी एक अत्यं उद्दी क�वता केल� होती ती कलेक्टरांच्
प�रपत्र नको म्हटलेल् थाटाचीच होती! ‘भूमाता कसायांच्य सुर्याखाल हंबरते आहे - धाव!

�वजापूरच्य रस्त्य ती गाय सोड�वल�स तशीच हे �शवराया, ह�ह� गाय सोडीव, ये!’ अत्याद
दहापांच ओळी तर अशा जाज्वल होत्य क�, �नदान दोन हजार टाळया तर� पडल्या असत्य!

पण अरे रे! नागूजी कवीला त्य ओळी गाळून टाकाव्य लागल्य! कारण तशी क�वता ठे वल� तर

सरकार� अ�धकार� येणार नाह�त आ�ण तो �शवाजी उत्स करावयाचे धाडस श�दाडपूरच्य सभ्
नाग�रकांनी जे ह्या वष� केले ते त्या सरकार� अ�धकार� आताशी येतात ह्या आधारावर

अवलंबन
ू . उत्सवमंडळाच अध्य रावबहादरू पोटाळे ह्यांन साफ सां�गतले क�, �शवाजी उत्सवा
जर राष्ट् स्वर द्यावयाच, तर राष्ट्रा अत्यं महत्वाच वगर जो सरकार� अ�धकार� तो
त्या असलाच पा�हजे आ�ण अराष्ट् �शवाजी-उत्स आपल्याल करावयाचा नाह�! तेव्ह

सवार्नुमत तसेच ठरले. सार्य कायर्क्रमा सरकार� प�रपत्रा आखन
ू �दलेला भागच काय तो
ठे वला. �शवाजी महाराजांच्य च�रत्रा�वष केवळ ऐ�तहा�सक चचार करणारे �नबंध, भाषण�,

क�वता - ह्या काय त्य नव्य कायर्क्र समावे�शल्य. हे कळताच उत्सवाच अध्य�प
घेण्याच स्वत कलेक्ट महाशय �म. ब्लॅकस्ट यांनी मान् केले.

तोच दस
ु र� अडचण दत् म्हणू उभी रा�हल�! �शवाजीच्य च�रत्रात ऐ�तहा�सक घटनांचे

वणर् �न�षद नाह� म्हणू नागूजी कवीने अफझुलखानवधावर क�वत करावयाचे ठर�वले. अगद�
इ�तहासाला धरू तेवढ� च बोलणे, सद्य प�रिस्थतीच नाव नाह�,अशी दोन कडवी रचल�ह� आ�ण
स्वागतमंडळाच् बैठक�त रावबहादरू पोटाळयांच्य पूणर संमतीने त्यांन नवीन कायर्क वाचून

दाख�वला! त्यां अफझुलखानाच्य वधावर�ल आपला पोवाडाह� गायला जाईल असे वाक्

नागूजीरावांनी जेव्ह उच्चारल तेव्ह अकस्मात अफझुलखानच कोणाच्य अंगात संचारु

डुरकाळावा तसे डुरकळत 'Stop! Stop that humbug' असे कोणीसे ओरडून उठले. पाहतात तो ते
खानबहाद् फाजलखानसाहे ब! उत्सवमंडळाच उपाध्य!

त्य खानबहाद् फाजलखानांनी मोडक्य तोडक्य मराठ�त साफ सां�गतले क�,
�हस्ट्र��ब को आग लगा दो! मुसलमानांना कमीपणा येईल असे एकह� अ�र उत्सवा

�नघता कामा नये, काफर �शवाजीका नाम भी हम नह� सुनना माँगते! ले�कन क्य करे !
कलेक्टरसाबन �चठ्ठ धाडल� क� राष्ट् सोरूपचा काय ते कायर्क आहे तेव्ह तुम्ह बेशक

या, म्हणू मी त्य बत
ु परस् �शवजी का नाव तेवढा ऐकण्याच मान् केला. तो तम
ु ने ए क्य
बदमाषी मचाई है! अफझल
ु खानाचा वध क्य! वध�बध आम्ह काह� सन
ु े गे नह�! इ�तहासच

कशाला हवा, या तमाशात! अफझल
ु खानानेच �शवाजीचा वध केला असा काह� क�वता रचन
ू म्हण
हवे तर! नह� तो हम चल द� गे!’
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‘हा हा! खानबहाद्! ठै �रय, माफ क�रये! ऐका तर खरे . आम्ह तुमचे सारे म्हणण मान्

करतो. मग झाले ना? ’

असा �नकाल रावबहाद्द पोटाळे ह्यांन �दला. त्यासरश नागूजी कवीचा अफझुलखानाचा

पोवाडाच काय, पण वीररसांचे असे कोणतेह� काव् �शवाजीच्य इ�तहासापरु ते तर� �न�षद ठरले!

मनात चरफडत पण वरवर सौम्यपण नागूजीराव कायर्वा या नात्यान िज�ासले - ‘तर मग
�शवच�रत्र असे �शवाजी-उत्सवा काह�च बोलू नये हे उत्त. घडलेला इ�तहाससुद् सांगणे
आता रद केले पा�हजे, नाह� का? �शवाजी�वषयक हे सारे ऐ�तहा�सक �नबंध परत�वतो तर!’

रावबहाद्द पोटाळयांनी थोडा �वचार केला. नंतर ते म्हणाल,‘थांबा. �शवाजीच्य च�रत्रात

जो भाग खानबहाद्रांना नापसंत तेवढा गाळला क� झाले. मुसलमानांच्य भावना न दख
ु वील असा
भाग �शवाजीच्य च�रत्रात पुष्क काढता येईल, काय खानबहाद्द, तुम्ह� तो �नवडून द्याव.’

त्याप्रम त्य राष्ट् �शवाजी-उत्सवा मुसलमानांच्य भावना न दख
ु तील असे जे

�शवाजीच�रत वाचावयाचे म्हणू खानबहाद्दुरांच संमतीने ठर�वले ते एकश्लोक रामायणाप्रमा
अगद� चार चरणांचच
े होते. ते असे :-

�शवाजी हा शहाजी नावाच्य मुसलमानांच्य एका अं�कत सरदाराचा पुत होता. त्याच्

आईचे नाव िजजाबाई. तो कोणत्य तर� एका तारखेस (सन १६२० ते १६३० च्य मध्यंतर) एका
वष� जन्मल. (जन्म�त� वषर वादग्र असल्यान राष्ट् उत्सवा दोन्ह प�ांना सामावता यावे

म्हणू नक्क �त�थ नी वषर सां�गतल� नाह�त. ) जन्मल्यानं बरे च �दवस जगून तो सन १६८०
त मतृ ्य पावला!

या सवर्संम झालेल्य राष्ट् �शवच�रत्रावर खानबहाददरु ांचा एक अ�भप्र न�दला होता.

तो असा क�, �शवाजी जन्मल ह�च गोष् मुसलमानांच्य भावना दख
ु �वते; पण राष्ट् �हताकडे

दृिष दे ऊन आ�ण कलेक्टरसाहेबांच् शब्दा मोडू नये म्हणू, येवढया उल्लेखाकड मुसलमान
बंधूंनी दल
र कराण्याच स�हष्णुत दाखवावी.
ु ्

हे �शवाजीचे राष्ट् च�रत राष्ट् शाळांतन
ू �शक�वण्या हरकत नाह� असा, �शवाबावनीस

रद केल्यानंत गांधीजींच्य कलास अनस
ु रु नागपरू राष्ट्रभाषास�मतीन �नवार्ळ �दला.

परं तू नागूजी कवीपुढे जो मुख् प्र होता तो कसा सोडावयाचा? आता �शवाजी उत्सवा

ह्य नव्य राष्ट् कसोट�स उतरे ल आ�ण मुसलमानांनाह� मानवेल असे काव् कोणत्य
�वषयावर करावयाच� ? इतक्या त्यांन एक युिक् पण युिक्, सुचल�! �शवाजी-उत्स म्हणज

पराक्रमा, �वक्रमा. बदललेल्य प�रिस्थती �वक्रमा �ेत बदलेल; पण थोरवी बदलणार�

नाह�. तेव्ह त्याच् प�रिस्थती जो �वक् तो �शवाजीने केला; तसा आजच्य प�रिस्थती जो
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�वक् तो आज करणारा मनुष्यह अशा उत्सवा सन्मा�नल जाण्या सत्पा असलाच पा�हजे.
त्याच्या क�वता रचून तीच ह्य उत्सवा गावी!

सुदैवाने त्य श�दाडपुरातील नाग�रकांतच असा एक �वक् करणारा वीर नुकताच उदयास

आलेला होता. तेथील नर न्हाव नावाच्य एका तरुणान चोवीस तास सारखा वस्तर चाल�वण्या
जाग�तक उच्चां पटकवला होता! शेकडो लोकांचे केस भादरता भादरता शेवट� डोक� करणारा,

दाढ� करणारा, �मशा काढणारा मनुष् जेव्ह �मळे नासा झाला तेव्ह त्यान म्हश भादरण्या

लगोलग आरं �भले! पण चोवीस तास वस्तर नी कातर� जी सारखी चाल�वल� होती ती खाल�
म्हणू ठे वल� नव्हत! सार्य जगातील न्हाव्य श्मश करण्या त्यान उच्चां पटकावून केस
भादरण्याच हा जो �वक् केला त्यामुळ महाराष्ट्र नाव या युगातह� उज्ज् झाले होते.
युरोपातह� �वक् करतात. पण युरोपातील लोकांत असल� खर�खुर� पौरुषाच कृत्य करु त्या

उच्चां पटकावण्याच धमक कुठल� असणार! त्यांच �वक् म्हणज फार फार तर अटलां�टक
महासागर उडून जाण्याच् स्पध�, नाह�तर असल्या दस
ु र्य कोणच्यातर पोरखेळात असणार!

�वमान चांगले असले क� कोणीह� उडेल! तो यंत्रा प्रत, पुरुषाच नव्ह! पण चोवीस तास
सारख्य �बडया ओढ�त �कं वा सारखा चहा ढोशीत �कं वा सारखे केस भादर�त राहण्या
पुरुषशक्ती खरा प्रत व्यक होतो. कारण तेथे यंत्रबळा प्र नसून हस्तबळाच वा
श्वासबळाच वा पोटबळाचा प्र असतो. त्यांतह केस भादरण्याच् �चकाट�त उच्चां

पटकावण�, रे कॉडर करणे , हे तर �नभ�ळ पुरूष कृत्य होय! कारण क� आमच्य इकडे िस्त् अजून

सहसा केस कापून घेत नसल्यामुळ आ�ण दाढ��मशा तर त्यांन फुटतच नसल्यामुळ चांगल�
गुळगुळीत जर कोणाची उडवायची, जर कोणाची �मशी उतरु द्यायच, जर दाढ� उपटायची, तर

ती बहुधा पुरूषाची उपटावी लागते! केस भादरण्याच् कृत्याच मुख् संबंध पुरूषाशी
असल्यामुळ ते खरे खरे पुरूष कृत् ठरते. हजामतीत उच्चां पटकावणे हाच �नभ�ळ पुरूष
�वक् ठरतो! हे सारे �वचार क�वतेमध्य घालायचे असे योजून कवीने कायर्क्र तो भाग
प्र�सद केला.

‘चोवीस तास सारखे केस भादरण्या जाग�तक उच्चां ज्यान पटकावला आहे , त्य

वीरावर�ल नागू कवीचे प्रशिस्तकाव्य! या! पहा! ऐका!’ अशी प्र�सद (जा�हराती) भडक

रं गात िजकडे �तकडे फडकताच �शवाजी-उत्सवाच् �दवशी मंडळींची नुसती रे टारे ट� झाल�! मग
ुं ीस
जागा नाह� असा समाज लोटला!

त्यातह तो राष्ट् �शवाजी-उत्स! �हंदच
ु काय पण मस
ु लमान, यहुद�, पारशी, सरकार�,
�नमसरकार�, �बनसरकार� मनषु ्यमा �चकार दाटले! �शवाजी उत्सवास काय पण कोणत्याह

प्रश् असे राष्ट् स्वर �दले असता तो �कती थोर पदास पावतो, राष्ट् एक� कशी आपसक
ू
साधते त्याच ते प्रात्य होते!
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उत्सवा शेवट�ं एकदाचा आरं भ झाला! अध्य स्वत कलेक्ट �म. ब्लॅकस्ट साहे ब होते.

त्यांन रावबहाद्द पोटाळयांना �शवाजींचे च�रत सांगावयास आ�ा�पले. त्यांन ते वर �दलेले चार

ओळी च�रत कस�बसे वाचले. तोच प्रे�कांत ‘हुश! हुश ते पुरे! नर न्हाव कुठे ? नागू क�व उठा!’
म्हणू गलका चालला. तेव्ह नागू क�व लगेच उठले आ�ण प्रे�कांच वतर्नाच समथर्
खणखणीत शब्दांमध् कर�त म्हणाल,

‘�शवाजींचे च�रत ऐकण्या तम
ु ्ह इथे आलेला नाह� हे मी जाणतो. मराठ� शाळे तील क्र�
पस
ु ्तक , इ�तहास, पोवाडा, नाटक, कादं बर्य, जे पहावे त्यां �शवाजीचे च�रत �चताडलेले असतेच.

ते ऐकून ऐकून तम
ु चे कान खरोखर�च �वटले आहे त! �शवाजीचे आजच्य राष्ट् कत्या �पढ�ला
अजीणर झाले आहे ! त्यांन आता ज्यापासू आज उपयोगी पडेल अशी स्फू�त �मळ�वता येईल

असा कोणीतर� अद्ययावत �वक्र पर
ु ू हवा होता! आजच्य राष्ट् कत्या �पढ�ला हा
जन
ु ापरु ाणा �वक्र �शवाजी काय �शक�वणार? जे लोक त्याच च�रत गातात तेच सांगतात क�,

आजच्य प�रिस्थती �शवाजीच्य च�रत्रापास काह� �शकावयाचे असेल तर हे च क�,

�शवाजीसारखे काह� भलते-सलते करण्याच गाढवपणा न करणे हाच शहाणपणा होय! तेव्ह

पूव्काल�
र
एक थोर पुरू म्हणू �शवाजीमहाराज जर� समजले गेले होते तर� त्यांच उत्स
करण्यापल�कड आज त्यांच् �वक्रमा आम्हा काय उपयोग आहे ? आज ज्य सुधारलेल्य
�वक्रमां प्रत उपयोग आहे असेच �वक् आजच्य �पढ�च्य पुढे आदशर म्हणू धरावयास
हवेत! तशाच एका �वक्र वीराचा गौरव आज आम्ह करणार आहो! - तो वीर हा पहा! - (असे

म्हणता पडद्या सारू प�व�याची उडी मार�त नर न्हाव पुढे येतो. ) - हा पहा तो नर न्हाव!
(टाळयांचा प्रच कडकडाट! त्यासरश नागू क�व बेभान भडकून ओरडतात -) त्य रायगडाचा तो

पहा जुना �शवाजी! - आ�ण हा पहा आमच्य श�दाडपूरचा अद्ययावत �शवाजी! ह्याच वस्तर त्य
जुन्य �शवाजीची भवानी तरवार तळपत नव्हत असा तळपत आहे ! ह्याच ह� धोपट� अज्नाच्
ुर

अ�य् भात्यासह खाल� पाहावयास लावीत आहे ! जर आज �शवाजी महाराज असते तर त्यांन

Misguided patriotism ची ती भवानी तरवार फेकून दे ऊन या नर न्हाव्या हा Spiritual Safety
Razer च हाती घेतला असता यात मला काडीचीह� शंका वाटत नाह�!’

इतक्या खोक्यांच् सजवलेल्य उतरं डीवर�ल महाराजांची तसबीर धक्क लागल्यासारख
कोलमडल� �न �तला सावरण्या श्. लुडबुडे पुढे होतात तो ती तसबीर गदगद हालू लागल�.
खालचे खोकेह� करकरु डगमगले. दोघे�तघेजण ते पुन्ह पक्क बसवू लागले. इकडे नागू क�व

भाषणाच्य आवेशात वक्तृत्वाच अत्युच �शखराच्य अगद� कडेलोटावर येऊन गजूर
लागले,‘आज जर �शवाजी येईल! -’
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इतक्या धाड धाड धाड! तोफा एकदम सुटाव्य तसा एक मोठा धडाका उडाला. सारे उत्सवगृ
गदगद हालू लागले. त्य तस�बर�खालची ती उतरं ड कड कड कोसळल�! - आ�ण तस�बर�तून
कवचकुंडल मुकुटास�हत भवानी तरवार उपसलेले प्रत �शवाजी महाराज ‘हरहर महादे व’ गज्
ूर

उभे ठाकले!

महाराज �संहासारखे गरजले - ‘कोण म्हणाल आत्त क� ‘जर का आज �शवाजी इथ येईल? हा मी
इथे आलो आहे ! बोला काय हवे ते?’

त्य �संहगजर्नेसरश सार� सभा थरथर कापू लागल�! खानबहादरु फाजलखानसाहे ब, तोबा तोबा!
दगा! �फसाद! असे ओरडत वाक्पीठावर उडी टाकून वाट फुटे ल �तकडे पळत सुटल.े रावबहादरु

पोटाळे खुच�वरच्य खुच�वरच थंडे झाले. एवढा धीट इंग् तो कलेक्ट ब्लॅकस्ट, पण त्य
अद्भुतासर अंधार� येऊन तोह� चक्करल! सुरतेच ्य एका वखार�त आपण आहोत, मराठयांच्य

नंग्य तरवार� चार� बाजूंनी चालून येत आहे त, टे बल होते ते नाह�से होऊन �तथे पोत्यांच रास
�दसत आहे असे त्य घेर�त �म. ब्लॅकस्ट ह्यांन भासून ते त्य पोत्यांच् राशीच्य आड म्हणू
टे बलाखाल� जाऊन दडले.

�बचारा नागू क�व! मटकन ् खाल�च हबकत होता; पण महाराजांनी त्याच एक कान चटकन ् ओढून

त्या उभा केला �न �वचारले, ‘काय रे , मला कशाला यावे म्हणू बोलावीत होतास? काय भकत
होतास! अ? ’

ततत. . . पपप कर�त नागू क�व म्हणाल, ‘म-म-महाराज श-श-श �मा करावी! आपण याल असे

ठाऊक असते तर बापजन्म आपल्याल बोलावण्याच साहस केले नसते. ‘ये �शव भूपाला!’ अशा

क�वता जो तो गातो म्हणू मीह� तसे काह�से बोलून गेलो! म-म-म-म-मला च-च-च चक्क येते

आहे ! पाया पडतो, कान सोडावा! मूिच्छर पडू द्याव या दासाला काह� वेळ!’

‘ठ�क!’ महाराज हसले - ‘सोडतो तम
ु ्हाल, पण ध्यान्य धरा तम
ु ्ह सारे जण क�, जर पन
ु ्ह कोणी
कोणत्याह �शवाजीउत्सवा ‘ये’ म्हणू म्हटल� तर मी �शवाजी महाराष्ट् पन
ु ्ह खरोखर�च
येईन!’

‘नको! नको! महाराज! दस
ु र� वाटे ल ती �श�ा द्याव; पण असल� भयंकर �श�ा महाराष्ट्र दे ऊ
नये! आम्हाल फार फार तर �शवाजी-उत्स झेपतो; पण �शवाजी झेपणार नाह�! आमच्य �पढ�ला
हा नर न्हाव आहे त्याच �वक् आम्हा पुरे! त्याल �कं वा शेळीच्य दध
ु ावर वाढलेल्य
कुठल्याह दस
ु र्य शेळपटाला आमचा �शवाजी करा; पण महाराज, आपण �संह�च्य दध
ु ावर

वाढलेले �संह! आपण स्वतः येण्याच धाक आम्ह बापडयांना घालू नका! नुसते �शवाजीउत्स
कर आम्ह हवे �ततक�!’
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‘नाह�! श�दाडपूरच्य शेण�कडयांनो, तुम्हाल �शवाजी नको हे तुमचे म्हणण बरोबर आहे ! पण

म्हणू तुम्ह यापुढे केव्हाह �शवाजी-उत्स करता कामा नये. जर पुन्ह असला एखादा राष्ट्
�शवाजी-उत्स करू चंद्रर मोर्यासारख आमची �वटं बना कराल तर - पा�हल� त हे काय ते!’

लाख �वजांचा लोळ तुटावा तसा असह् प्रक तळपून भवानीच्य त्य झोतासरशी सभा मूिच्छर
पडल�!

नागू क�वह� मिू च्छर पडले. पण मधन
‘माझी क�वता. . . अरे क�वतागायन. . . तसेच
ू मधन
ू
रा�हले! . . . क�वता!’ असे चमकून काह� वेळ बडबडतच होते!
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६. दे वसक� आ�ण माणस
ु क�
कोकणात दे वसक� हा शब् अगद� सगळ्यांच् त�डी बसलेला आहे . याचा पा�रभा�षक अथर असा
क�, पटक� (कॉलरा), प्ले, अवषर्ण, दषु ्का, दे वी, �वषम, भूकंप प्रभृ ज्य मोठमोठया आपित्
येतात, त्य दे वाच्य रागाने येतात आ�ण त्यांच् �नराकरणाची सोप्यातल सोपी आ�ण
अमोघातील अमोघ युिक् म्हणज त्य त्य रागावलेल्य दे वाची वा दे वीची मनधरणी करणे. प्ले

आला क� दे ब�हरोबाला बोकडांचे बळी; पटक� आल� क� मार मर�आईच्य नांवे क�बडी; पाऊस
पडेनासा झाला क� धर �शव�लंगावर संतत धार �कं वा कर रुद्र वा वेदातील पजर्न्यसूक्ता
पारायण�! बेडूक दे वतेला ज्या स्त�वल आहे आ�ण ‘हे �हरव्य बेडका, प्रस हो, पाऊस पाड!’

इत्याद स्तुतींन ज्या बेडूक दे वतेस व�शष् ऋषीने प्रा�थर आहे ते सूक् म्हटल्या पाऊस
पडतो हे वेदांचे वचन, ह� वेदोक् ‘दे वसक�’ होय. सवार्�रष्टशां�तप्री ‘श्रीर जयराम जयजय
राम’ हा मंत कोट� वेळा जपला क� झाले काम. भरतखंडावर�ल आजच्य सवर आपित्, अ�रष्ट

घाल�वण्याच हा तोडगा, ह� पुराणोक् दे वसक� होय. दे वास गार्हाणे लावण्याच कोकणात एक

घर�दार� आढळणारा प्रघ आहे . मराठे , भंडार�, ब्राह, महार प्रभृ गावकर� गुरवाकडून

कोणत्याह रोगराईत वा संकटात ‘दे वास फुल�’ चढवतात! आ�ण अमक
ु बाजच
ू े फूल पडेल तर
अमक
ु कारण असे ठरवन
ू वाट पाहतात. त्य बाजच
ू े फूल पडले क� तेच कारण! �कं वा गरु व-बव
ु ा-

संत-महाल�मी यांच्य अंगात आणन
ू �वचारतात,‘दे वा’ प्ले का झाला? आग का लागल�? पटक�

का झाल�? पाऊस कधी पडेल? ’ ते अंगात आलेले गरु व-बव
ु ा-महाल�मी िजतके शहाणे वा शंख

असतात, तशींच उत्तर येऊन �बचारा दे वह� �ततकाच शहाणा वा शंख ठरतो. वैद्यक� �कं वा

वै�ा�नक कारणांची लवलेश मा�हती नसलेल्य ह्य अंगात आलेल्य गरु व-बव
ु ा-महाल�म्यांच
कारणे �न उपाय बहुधा ठर�व भाबडटपणाची असतात. प्ले का झाला? क� ठर�व उत्त
‘ब�हरोबाचे बोकड बळी थकले आहे त! मर�आईला क�बडया गेल� पांच वष� पोटभर �मळाल्य
नाह�त! म्हणू प्ले आला, पटक� चेकाळल�! पाऊस पडेनासा झाला!’ ह� झाल� प्राक दे वसक�.

सवर प्रकारच दे वसक�तील मुख् �नष्ठ, मूलतत् हे च क�, कोणत्याह रोगांच्य साथी, आपित्,

सिृ ष्ट�ो ह्य घटना दे वाच्य रागामुळे वा लोभामुळे घडतात. ती दे वाची ‘लहर’ होय. सिृ ष्टच
अबा�धत �नयमागत ‘क्’ नव्ह , आ�ण त्य प्रकर बचावाचा उपाय म्हणज दे वाची हांजीहांजी,

पूजा प्राथर, श्राद्ध पारलौ�कक आचारपालन, य�,बळी, इत्याद दे वताना प्रस करण्याच
प्रक, आ�धभौ�तक उपाय नव्हे, तर आ�धदै �वक.

ब्राह्मणा मतृ ्य का येतो?
मनस
ु ्मृती पांचव्य अध्यायाच् आरं भीच महष�नी ‘अनलप्रभ भग
ु ्’ प्र केला क�, ‘कथ
ृ म

मतृ ्यु प्रभव वेदशास्त्र�व प्र? !’ ब्राह्मणा मतृ ्य का येतो? त्याव भगवान भग
ृ ंू नी उत्त

www.savarkarsmarak.com

केले, ‘श्रूयता येन दोषेण मतृ ्यु�वर्प ् िजघांस�त! अनभ्यासे वेदानाम ् आचारस् च वजर्नात!
आलस्यादन्नदोषा मतृ ्यु�वर्प ् िजघांस�त!’ वेदांचा अभ्या केला नाह�, ‘आचार’ सोडले, अन्

‘दोष’ घडला �न आळस वाढला क� वेद� �वप्रां मतृ ्य येतो. या उत्तरा सवर कारणे आ�धदै �वक
कशी आहे त हे तत्का ध्यानां येईल; आ�ण म्हणून प्रत् व्यवहारा ती कशी खोट� पडतात

त्याच�ह आश्चय वाटणार नाह�. ‘आचार’ म्हणज स्नानसंध्, �पतत
ृ पर्णा� धा�मर् आचार;

‘अन्नदो’ म्हणज काय हे लगेच त्याखालच् श्लोकांतून स�वस्त सां�गतले आहे . लसूण,
कांदा, खवर्, खीर, प्रभृ पदाथर �वप्रा खाल्ल असता तो तत्का ‘प�तत’ होतो, नंतर नरकात

जातो हा अन्नदो, आ�ण अशा धा�मर् अथार्च् अन्नदोषापासू, आचारत्यागापासू आ�ण

वेदाभ्या न केल्यामुळ मतृ ्य येतो! ह्य धा�मर् �न आ�धदै �वक कारणमीमांसेला आ�धभौ�तक
कारणमीमांसेने, म्हणजे �व�ानाने एखाद्य प्रकर साफ खोटे पाडले क� त्य प्रकर
‘दे वसक�चा प्रा संप न
ू ‘माणस
ु क�चा’ प्रा लागतो.

लसूण, कांदा काह� रोगांवर उप्रका, त्य रोगांवर तो घेतल्यान ब्राह मरायचे ते उलट
जगतात. शेकडो, हजारो ब्राह कांदा, लसूण, खवर्, दोडके जन्मभ खात असता,

मनुस्मृतीती शंभर सव्वाश ‘अन्नदो’ प्रत् कर�त असता, द�घार्युष होतात, तत्का तर
केव्हाह मरत नाह�त; आण ् लसूण,कांदा न खाणारे तडकाफडक� साथीसाथीतून मरताना

आढळतात! प्लेगच �पसू कोणी ब्राह ऋग्वे वाचीत बसला म्हणू त्याल डसावया थोडीच

थांबल� आहे आ�ण तेवढ्य वेळात वेद कोणत्य कोणत्य ब्राह्मणा वाचला नाह� त्याच शोध
काढ�त त्यांन त्यांना डसत चालल� आहे , असे काह� आढळत नाह�. प्ले,पटक�,दे वी टोचल� क�
वेद न वाचणारे आ�ण मनुस्मृतीती आचार �न अन्नदो न मानणारे शेकडा नउशे नव्याण्

ब्राह जगतात. अगद� वेदाभ्यासर शक्यत स्नानसंध्याश, अन्नदो सापे�तः अ�धक

टाळणारे आिस्त ब्राह प्ले, पटक�, दे वी ह्यांच् तडाख्यासरश जर टोचून घेतलेले नसले
वा भौ�तक औषधे से�वल� नसल� तर बहुधा शेकडा नव्व पटापट मरतात! हा प्रत, प्रत्यह
अनुभव मनुस्मृतीच् ‘दे वसक�स’ काय �कं वा आमच्य कोकणातील ‘गार्हाणाच्य’ आ�ण
गुरवांच्य दे वसक�स काय, एक धमर्भोळ खूळ यापल�कडे काह�ह� महत् दे ईनासा होता.

रोग,भूकंप,उत्पा हे सवर सिृ ष्टक्रमा अबा�धत कायर्कारणभावाच प�रणाम आहे त; ते �नयम

आपणास ज्य प्रमाण कळतील त्य प्रमाण �न त्य त्य प्रकर सिृ ष्टच् त्य उत्पातापासू
मनुष् आपले सरं �ण कर शकेल; दे वसक�च्य प्राथर्, पूजेने वा नैवेद्यान सिृ ष्टक केव्हाह

बदलू शकत नाह�त; रोगाचे औषध प्रयोगां अमोघ ठरले क� प्राथर न करणारे वा धा�मर्
पापपण
ु ् न मानणारे लोकह� त्य रोगापासन
ू बचावले जातात. हे �ान म्हणजे �व�ान.

मनषु ्याल झालेल्य सिृ ष्ट�नयमांच् �ानामळ
ु े मनषु ्याच सत्त ज्य मानाने वाढते त्य मानाने

दे वसक�चे प्र कमी होऊन माणस
ु क�चे स्वा�मत प्रस्था� जाते. मनषु ् अनमान
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धपक्याच्,दै वी उपायांच्य नाद� न लागता �निश्च �न अमोघ अशा मानुषीय आ�धभौ�तक
उपायांवर अवलंबू लागतो.

या अथ� जी जी राष्ट ‘दे वसक�’च्य धमर्भोळय पायर�स ओलांड ू न ‘माणुसक�’च्य पायर�वर

चढतात आ�ण मनुष्याच् प्रयोग� �न प्रत्य�ाव �ानाने खोट्य पाडलेल्य ‘धा�मर्’
छापाच्य समजुती तत्का सोडतात ती राष्ट सषृ ्ट�च् जीवनकलहात तगतात.

आजच्य सवर राष्ट्रांम जर कोणी या दे वसक�च्य अनमान-धपक्याच् यग
ु ातन
ू माणस
ु क�च्य
�व�ानयग
ु ात प्रवेश असेल, भरभराटत असेल तर ते यरु ोपीय जानपदच होय.

पूव�च्य सवर धमर्ग्रं - मग ते वेद असोत, बायबल असो, वा कुराण असो - दे वसक�च्य

अनमान-धपक्याचे प्र माजलेले सापडते. त्य काळी ते अगद� साहिजक होते. दोनशे वषार्पूव

युरोपमध्येह भूकंप, रोग, उत्पा दे वाच्य रागानेच होतात; प्राथर्, पूजेने तंत्रमंत् शमतात
ह�च �ख्रस धमार्च �शकवण, ह�च दे वसक� बोकाळलेल� होती. �लस्बनल फ्र राज्यक्रांती

आधी भूकंप झाला तेव्ह तो प्रॉस्टे लोकांच्य ‘पापाने’ झाला आ�ण त्यांच् प्रायिश्चत्

शमेल अशीच दं गल झाल�! प्रॉटेस्टंटा त्यापाय छळ झाला! फ्र राज्यक्रांतीन मात युरोप
झपाटयाने �व�ानवाद� बनू लागले. सिृ ष्ट�नयमांच �ान हे च त्यांच शास्, हाच त्यांच धमर होते
चालला आ�ण दे वसक�ची राजवट संप ून माणुसक�ची राजवट चालू झाल�. प�रणाम हा झाला क�,

पूजा प्राथर, धूपद�प, धा�मर् अथ�चे पापपुण् यांना सवर मनुष्यां अगद� कमी प्रमाण भीक

घालणारा युरोप आज सवर मनुष्यांमध् समथर, �नरोगी �दघार्युसंपन �न जगत्सम् होऊन बसला
आहे .

परं तु �ख्रस दे वसक�तून युरोप जसा मुक् झाला तसा आ�शया अजूनह� झालेला नाह�. भारतीय

�हंद ु काय, मुसलमान काय, बुद �हंद ु काय, हजारो वषा�पूव�च्य धा�मर् छापाच्य ग्रंथ जे

अनमानधपक्याच सिृ ष्ट�ा �न अ�ान ग्र�थले आहे , त्याच् बाहे र पाऊल टाकणे हे च मुळी पाप
मानीत रा�हल्यान ते �हंद ु �न मस
ु लमान आजह� याच भाकड दे वसक�त फसलेले आहे त.

पटक�,दे वी,प्ले प्रभृ भयंकर रोगांच्य साथीवर रामबाण लसी द�डशे वषार्पूव मनषु ्यां माह�त
नव्हत्. मग वेद, अवेस्त, बायबल, कुराण, प्रभृ जन
ु ्य धमर्ग्रंथां काल� त्य साथींनी हजारो

माणसे मतृ ्यूच् झपाटयासरशी नस
ु ती झाडून नेल� जाते तेव्ह पैगंबरांच्याह बद्
ु कंु �ठत होऊन
कुराण �न बायबलाच्य पानोपानी त्यांन आक्रोशा क�, ‘हा दे वाचा राग! �नमाज पढा, प्राथ, पज
ु ा
तर त्या काय आश्चय!’ मस
ु लमानांना वाटावे महंमद पैगंबरांलाच खरा �न अनन् पैगंबर तम
ु ्ह
मानीत नाह� म्हणू दे वाने ह� साथ धाडल�! ज्यूंन वाटावे, मू�तर्पूज केल� म्हणू साथ आल�.

‘पाप’ झाले ह�ंच सा-यांची �नदाने आ�ण उपाय, उपचार सषृ ्ट�च् वैद्यकग्रं न पाहता, आपण
रचलेल्य वै�दक ग्रंथं◌, त्य त्य धमर्ग्रंथ पाहत! प्रक, शद
ु वायु, शद
ु पाणी, जंत ुघ् औषधे
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हे प्रत उपचार कोणी �ततक्य नेटाने सांगेना - क� िजतक्य तावातावाने, जपजाप्, संततधार,

पीर-पैगंबरपूजा, ताईत, तावीज, गंडेदोरे यांचा उपदे श ते दे त. त्य वेळच्य मनुष्यांच्

सिृ ष्ट�ानाच् अभावी ते �ततकेसे अस्वाभा�वकह नव्हत. पण त्यायोग मनुष्याच �दशाभूल जी

झाल� ती मात ह्य पटक�च्य साथीपे�ाह� मनुष्या मारक ठरल�! भाबडेपणाच्य ‘दे वसक�ची’ ह�

साथ अजूनह� थांबत नाह�. पटक�वर औषध जसे �व�ानास सापडले, तसेच या दे वसक�च्य
साथीवरह� माणुसक�चे औषध आता युरोपला तर� सापडले आहे . ते आपल्य इकडेह� आणून

मनुष्या टोचले पा�हजे. इतर लसी अंगात टोचतात. भाबडेपणाच्य साथीवर�ल ह� वै�ा�नक लस
मनषु ्याच् मनात टोचल� पा�हजेत! दे वसक�च्य दषु ्प�रणामांच उदाहरणे यासाठ�ंच वारं वार
प्र�स�द पा�हजेत. पटक�,प्ले यांच्य साथीप्रमाण या दे वसक�च्य भाबडेपणाची साथह�
शेकडो लोकांचे प्र मतृ ्युमुखा कसे ढकलते याचा अनभ
ु व आपल्य दे शात पावलोपावल� आजह�
येतो!

थोडयाच काळापूव� रत्ना�गर�कड दे वीची साथ आल�. �हंदं म
ू ध्य सरसहा टोचणे चालू झाले. त्य

लसीच्य टोचण्यान �हंदं त
ू कोणी फारसे दगावले नाह�. पण मागासलेल्य मुसलमान वस्ती

अ�ान, अ�श��तपणा �न धमर्भोळेपण एकंदर�त �हंदं प
ू े�ा अ�धक. त्यामुळ तशा अडाणी
मुसलमान वस्ती कोणी टोचून घेईना. जो तो पीरांना नवस, गंडेदोरे , यांच्याव अवलंबे. तोच साथ

बळावून पटापट माणसे मर लागल�. ज्य जाणत्य मुसलमानांनी टोचून घेतले ते �नरोगी रा�हले,

हे प्रत दृश पा�हल्याव दे वसक� लटपटल� आ�ण ते अडाणी मुसलमानह� भराभर टोचून घेऊ
लागले, वाचले. याच दे वसक�च्य मूख्पणामुळे
र
रत्ना�गर�कडी दाभोळे (ता. संगमेश्व) या
लहानशा गावी महारवाडयात अ� महारांतह� मोठा कहर उसळला. त्यांच् सुदैवाने रत्ना�गर�च
�ड. डे. कलेक्ट श्रीय मडुं कूर महाशय सहजगत्य त्य गावी गेले म्हणू बरे झाले, नाह�तर त्य

महारवाडयात सहसा मनुष् असा राहता ना! दे वसक�च्य आत्मघात मूख्पणाच
र
एक
हृदय�वदार पण प�रणामकारक दाखला म्हणू ते वतृ ् खाल� दे त आहोत.

रत्ना�गर िजल्ह्य दाभोळे हे गाव संगमेश्व तालुक्या आहे . या िजल्ह्यात मोठमोठया
महारवाडयांपैक� एक महारवाडा ह्य दाभोळयास असून त्या उणींपुर� ११० घर �न ६०० माणसे
गेल्य �डस�बरात होतीं. त्य महारांपैक� काह� महार परगावी कामावर खारे पाटणाकडे गेले होते.

�तकडच्य पटक�च्य रोगात ते लागून दाभोळे येथे येऊन मेल.े त्यांच् संसगार्न त्य

महारवाडयात पटक�ची साथ आल�. प�हले दोनतीन मतृ ्य लागोपाठ होताच महार लोक घाबरले.
त्यांच् परु ातन समजत
ु ीप्रमा ‘दे व’ रागावला! पटक� (कॉलरा) हा एक रोग आहे, ती ठरा�वक

रोगाणम
ंू ळ
ंू ा प्र�तका अशी लस टोचल� क� ती साथ हटते आ�ण भरपरू
ु े होते, त्य रोगाणन
प्रक, स्वच्छ, शद
ु जलवाय,ु वारापाणी ह� त्य साथीस फैलावू न दे णार� प्र�तबंध होते, ह�

साधी, सोपी उपपित् महारांना सां�गतल� तर� त्यांन अशा भयंकर साथीच्य रा�सी थोरवीला न
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साजेशी �मळ�मळीत वाटे . त्यांन त्य साथीची जी भयंकर भी�त वाटे , त्य भीतीचे �ततक�च
रोमहषर् कारण जे होऊ शकेल अशी कोणतीतर� उपपित् सांगणार्याला ते पटक�चा खरा तज्

समजणार. तशी कोणची तर� रोमहषर् �न रागीट उपपत्ती त्यांन पटणार. त्य कसोट�स पटक�
हा एक रोग आहे , ह्य नव्य �मळ�मळीत कारणास सांगण्यापे� पटक� ह� महामार�ची,

म�रआईची एक रागीट दे वता आहे , ती भयंकर रागावल� असून, बकासुरासारखे �तला ठरा�वक
बोकडांचे बळी �दले पा�हजेत, ती ‘औषधाने बर� होणार�’ नसून मंत, पूजा, नैवेद्, नमस्का,

ब�लदान यांनीच काय ती झाल्या प्रस होणार� आहे असे सांगणाराच खरा गुर वाटणार.

डॉक्टरच तो प्रश नव्हत. पटक�ची ती साथ रोग असता तर तर डॉक्टरच प्र! ती साथ
म्हणज चवताळलेल्य वा�घणीसारखी जी रागावलेल� दे वता मर�आई �तने माणसांना �दलेला दं ड,

केलेल� भयंकर �श�ा होती! ती रद करवील तर ह� आमची गरु वीण, ह� संतीण, ह� चेटक�ण काय ती
करवू शकेल. कारण मर�आईची लहर तीच काय ती संभाळू शकते. मर�आईच्य पढ
ु े आमचे गार्हाण

कसे मांडायचे ते �तलाच काय ते ठावे. मर�आईच्य पढ
ु े जाण्याच व�कल�ची सनद �तलाच काय ती
�मळालेल�! त्य वैद्याल �न डॉक्टरल �तथे कोण �वचारतो? परं परागत अशा या दे वसक�च्य
ठरा�वक भावनेप्रमा ते सारे महार त्यांच् महारवाडयात त्य वेळी जी एक संतीण होती �तला

भयभीतपणे शरण गेले.

दे वसक�चे सारे चेट ू क जाणणार� मर�आईची महारवाडयातील संतीण!
�तने काचा कसून मंतरतंतर, छा छूचा मारा पटक�वर करण्या तत्का आरं �भले. त्य
महारवाडयातील घर आतून झाडून धुउन, �फनेल �शंपडून, उजेड पाडून �नरोगी करण्याच कारणच

नव्हत! पटक� घरात का असते? ती अवदसा कोणत्याह इतर माणसासारखी अंगणातून उं बर्याव
�न उं बरा ओलांड ू नच गेल� तर आत जाणार! असा गूढ �वचार करु ‘सं�तणीने’ प्रत् महाराच्य
घराबाहे रच्य अंगणातच पटक�स ठे वण्यासाठ पहारे कर� ठे वले-शेणाच्य तीनतीन पट्टयांच

वतु्ळांच
र
! असे मंतर�वलेले तीन तीन शेणाचे पट् प्रत् घराभोवती काढून मग त्याव खडूची

लहान लहान वत्ळ
ुर ओढल�. उं बर्यापय� पोचण्याच् आधीच ती अवदसा पटक� गुदमरु नाकात
�तखट जाऊन कासावीस व्हाव येवढ्यासाठ त्य खडूच्य वत्ळा
�मरच्य पेटवन
ुर
ू ठे वल्य.

मीठमोहर्य घरावरु ‘उतरु’ दृष काढून त्य �मरच्यांच् धम
ु ीत सारखी टाक�त ती संतीण
चेट ु काच्य मंत्रां मारा कर�त रा�हल�. नंतर �तने महारावाडयाकडे मर�आईचे जे काह� दे णे घेणे

होते त्याच आढावा काढला. उसने, उधार, गहाण, खरे द�, रोखीचे �न हप्त्यां एकंदर �हशोब

�ठशोब त्य सं�तणीने आपल्य डोक्याच् पाट� पेिन्सल�व करु वजावट होता ठर�वले क�, ह्य
महारवाडयाकडे मर�आईचे सरासर� तीन रे डे येणे बाक� �नघते. इतका उलगडा झाल्याबरोब त्य
महारवाडयातील थोरा-मोठ्य माणसांसह मर�आईपुढे सं�तणीने नारळ ठे वून नवस केला क�,

‘पटक� थांबव! आम्ह तुझे तीन रे डे लगोलग बळी दे ऊन, मारु, मागची थकलेल� बाक� साफ
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फेडून टाकू!’ त्य बाक�साठ� पटक�चा बे�लफ धाडून मर�आई जी त्य महारांचे प्र जप् कर�त

होती आ�ण मतृ ्य त्य �ललावात त्यांन पटापट बोलण्यावार �वकत घेत चालला होता, तो भयंकर
�ललाव आता थांबलाच पा�हजे असे त्य सं�तणीने आश्वा�सल आ�ण ते त्य महारांना पटले.

पण इकडे? इकडे घरोघर लोक पटापट पटक�ने मर लागले. आज सकाळी जो महार धटधाकट उठे

तो संध्याकाळच् आत मतृ ्यूच आंचके दे त पडे उद्य सकाळला जगातून नाह�सा होई. रे च,

ओकार्य दग
ु �� ध यांनी त्य मळ
ू च्या गदळ �न आकंु �चत असलेल्य झोपडया घाण घाण होऊन

गेल्य. पण कुटुंबे त्यात! बोलता बोलता १९ माणसे मेल�ं, आ�ण जर केवळ दे वसक�च्य

उपचारांचाच मारा ते महार कर�त राहते, तर ती पटक� त्यांच्यांत एकह� मनषु ् िजवंत सोडती
ना!

पण त्यांच् सुदैवाने कलेक्ट श्रीय मडुं कूर महाशय हे नेहमीच्य �फरतीवर असता त्य गावी
त्याच वेळी आले. पाहतात तो महारवाडयात कॉलरा! पंधरावीस माणसे पटापट मरुनह गेलेल�!
त्य गावचा पो�लस पाट�ल एक अडाणी महारच होता. त्याल �वचारले, तू ह्य मतृ ्यूंच प्र�तवृ का
धाडले नाह�स? आ�ण ह्य संकटास त�ड दे ण्यासाठ ताबडतोब काय उपाय केलेस? त्यान

सां�गतले, ‘संकटास त�ड दे ण्या आमची संतीण आधीच सबळपणे झटत आहे , �तने घरोघर

मंतरलेल� शेणाची वतर्ळ अंगणातून काढून पटक�ला ती ओलांड ू न घरात येण्याच बंद� केल� आहे .

दे वीपुढे नारळ ठे वला आहे , तीन रे डे बळी दे ण्याच नवस केलाआहे, दे वांना गार्हाणीह घातल�
आहे त!’ पटक�ला हल�वण्यासाठ केलेल्य त्य महार मंडळींचा हा कडेकोट बंदोबस् पाहून त्य
मडुं कूर महाशयांनी प्र त्य सं�तणीला बोला�वले. आ�ण पटक� संपेतो त्य गावात पाऊल
टाकण्याच �तलाच बंद� करू गावातून काढून �दले! या अपमानकारक आ�ेम ुळे �चडून ती दै वी

शक्तीन अद्भ चमत्का करणार� चेटक� मडुं कूर महाशयांच्या भोवती शेणाचे ते तीन पट् ओढून
मंत्रब �ठक�ठकाणी त्यांन आता डांब ून टाकणार अशी कोणीह� अटकळ करता; पण काय झाले
काय क�! थरथर कापत ती संतीण मुकाटयाने चालती झाल�! त्य महारवाडयातील आपत्तीपैक

ती संतीण जाताच आता उरल� पटक� तेवढ�!

ताबडतोब मामलेदारांना आ�ण दे वरुखच सरकार� डॉक्ट माहुल� ह्यांन पटक�ची लस घेऊन
महारमंडळीस टोचण्यासाठ धाडण्या आले. औषधेह� नेल�ं, पण पाहतात तो महारमंडळी एकजात
उलटून पडलेल�! आम्ह ट�चन
ू घेणार नाह�! औषधांनी पोट जाळायची आहे त आमची व्ह? ’
वाटे ल �ततके समजा�वले महार टोचन
ू घ्यायल म्हणू घराबाहे र पाऊल टाक�नात. शेवट�

संध्याकाळ �नरुपायान मामलेदार �न डॉक्ट परतले. ट�चणे रा�हले पण औषधे तर� घ्य, म्हणू

येताना त्यांन औषधाचे घोट दे ऊन ठे वले. पण त्यांच पाठ �फरताच महारांनी औषधे गप
ु चप
ू
ओतून �दल�! ट�चून घेणे नाह� हाच �नश्च.
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औषधांनी पोटे मात जळतील; पटक�ची साथ थोडीच हटणार? औषधांनी बरा व्हायल तो रोग होता

क� काय? मर�आईचा राग तो! त्यांच औषध दे वसक�, त्यांच डॉक्ट ती संतीण, ती गुरुवी, ती

चेटक�! मामलेदार झाला तर� माणूसच ना? ह्य माणसांच्य औषधांची, ह्य माणुसक�ची ह�
गोष्ट नाह�;ह� दे वसक� आहे दे वसक�! असे भावीत महारांतील सगळया शहाण्यांन त्य
मामलेदारप्रभृ सवर जणांना �नव्व मूखार् काढले. पटक� पुरवल� पण हे प्रांता�धका नकोत
असा जळफळाट महारवाडयात चालू झाला. त्याच �दवशी त्य ट�चभर महारवाडयात तीस जण
पटक�ने लागले! पूव� लागलेले पटापट मरत होतेच. दे वसक�च्य शेणाच्य �तन्ह पट्ट ओलांड ू न
पटक� घरोघर घस
ु त होतीच!

मामलेदाराचे महार ऐकत नाह�त हे कळताच आपल्य हाताखालच्य मंडळीस घेऊन सकाळींच
(ता. ८-१-३६ला ) प्रा महाशय श्रीय मडंु कुर स्वत महारवाड्या गेले. मनधरणी करु जे वळले

त्यांन तसे ट�चले; नाह� त्यांन घरात जाऊन धरु टोचले. जवळ जवळ शंभर माणसे ट�चल� तो
लसच संपल�. म्हणू ताबडतोब मडुं कुर महाशय मोटारने रत्ना�गर� जाऊन तेथील सरकार�

डॉक्ट श्. दे साई आ�ण सरकार� रुग्णालय होती नव्हत तेवढ� लस �न पटक�ची औषधे घेऊन
दप
ु ार� दाभोळयाला परत आले. आणखी १३० महारांना टोचले, तो ती�ह लस संपल�. तेव्ह चारपांच

वाजता प्रांतमहा मोटारने कोल्हापूरल गेले. संस्थान अ�धका-यांच्य सहानुभूतीने तेथील

मुख् डॉक्ट रावबहादरू धनवडे यांचा लसीचा सारा साठा �मळवून ता. ९-१-३६ ला सकाळी
प्रांतमहा श्. मडुं कुर पुन्ह महारवाडयात आले .

पहातात तो पटक�चा नुसता कहर उसळला होता! िजकडे �तकडे उलटया रडारड, कण्, धांवपळ!
आईबाप दोघे�ह मेलेले पडले आहे त, भोवती लहान मुले रडारड करताहे त , जवळ कोणी नाह�,

शेजार� शेजा-यांचे कोणी मर घातले आहे ! िजकडे �तकडे घाण, कचरा! त्या ते महार प्रांता�ध-

यांवर �बथरलेल.े घरात येण्या त्य सरकार� �न स्वयंसेव डॉक्टरा�द मंडळीस ते आडकाठ�

कर लागले! पण मेलेल्यांच प्रे घरातच पडलेल� त्यांन खपत होतीं. काह� घरांत दोन दोन तीन

प्रे खोल�त फेकून कुलुप� लावून बंद केलेल� �न त्य खोपटांतल्य दस
ु र्य खोल�त सार� मुल�माणसे
�नजत, बसत पडलेल� होतीं! त्यामुळ साथ �कती झपाटयाने महारांना पछाडीत चालल� असेल ते
सांगावयासच नको. अशा िस्थतीं प�हल� गोष् प्रे पुरण्याच. त्यांतल् त्यां जे धष्टपुष
महार होते त्यांन टोचून प्रे पुरण्या आ�ा�पले गेले. ते खड्ड �कती खणणार! थकून त्यांन

दप
ु ार� हत्यार फेकून �दल�! तेव्हा स्वत श्. पाडळकर मामलेदार अ�ण इतर मंडळी प्रेतां
उचलण्या पढ
ु े झाल�. त्यांच् या �नस्सी कळकळीचा काह� प�रणाम होऊन महारांतील काह�
मंडळीह� वळल� आ�ण एका अट�वर काय ती प्रे पर
ु म्हणाल. ती अट म्हणज ब्रँ! तेह� ठ�कच

समजन
ू ब्रँ प्रत्ये थोडी पाजल�. तेव्ह प्रे परु ल� गेल�. त्य �वषार� �न घातक वातावरणात

स्वयंसेव �न सरकार� नोकर दे खील घाबरु गेल्या काय नवल! ती मंडळी�ह महारवाडयातील
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त्य मतृ ्यूच् जबडयात राबावयास कचर लागल�से पाहून स्वत मड
ुं कुरमहाशयांनी त्यांन हृद
हालवून सोडणार्य शब्दां समज�वले क�, ‘आता जर आपण पाय मागे घेऊ तर ह्य
महारवाडयाच्य दद
ु र ्शे पारावर उरणार नाह� भूतदया, धमर, माणुसक� ती ह�च क�, ह्य अ�ानी

बापडया अस्पृश्यां आपण मरणाच्य जबडयात असेच सोडून जाऊं नये! मी तुमच्यांत आहे !

आता जे बापड्य महारांच्य िजवाचे तेच आपल्य! आईबाप सगेसोयरे गेलेल� ह� के�वलवाणी
लेकर� , अनाथ तरुण, वद
ृ माणसे पहा! मी तर� हयांना मरणाच्य खड्डया असे िजवंत पुर दे णार

नाह�. मी तर� ह्यांन सोडणार नाह�. पटक�त मेलो तर� सोडणार नाह�. त्य दयाशील

अ�धकार्याच् डोळयांतन
ू �टप� गळल�! ती व्यथर् गेल� नाह�त. सवा�नी तोच �नश्च केला.
सवा�नी प्र स्वतःल टोचन
ू घेतल�; आ�ण महारवाड्या �दवसभर ते सारे थोरथोर अ�धकार�
आ�ण इतर स्वयंसेव पन
ु ्ह राबू लागले.

पण त्य �दवशी रात्र महारांनी �नराळीच तोड काढल�! त्यांन त्यांच्यात अगद� मरणोन्मु असे

लोक बाहे र काढून दोनतीन गोठयांत टाकून �दले. नुसतेच लागलेले जे बर्य िस्थती होते त्यांन

बरोबर घेतले, भांडीकुंडी जे घेववले ते सामान बोचक्यांतू भरु डोक्याव चढ�वले आ�ण रातोरात

ते महार महारवाडा सोडून रानावनांत पळून गेल!े उरलेल� अनाथ मुल�माणसे त्य भयाण
महारवाडयांत त्य घाण झालेल्य घरांत, गोठयांत हगवणी �न ओकार�ने लडबडलेल्य कण्हत्,
मरत्य रोग्यांत �मसळलेल� होतीं!

ता. ११ ला सकाळी प्रांतमहाशया� मंडळी येऊन पहातात तो महार पळून गेलेल!े हे आयत� च

झालेले स्थानांत एका अथ� उपयुक् तर दस
ु -या अथ� भयंकर! कारण गावोगावी ती साथ हे पळते

महार पसर�वणार. यासाठ� ताबडतोब आजूबाजूच्य गावांना सक् आ�ा दे ण्यां आल� क�
दाभोळचे मनुष् येऊं दे ऊ नये. तेथील रानावनांत आजूबाजूलाच महारांना रोखून ठे वण्या आले.

त्य वेळी श्. श�ड्य हे आपले सहकार� शेटये �न श्. त� डुलकर या ह�रजन संघाच्य स्वयंसेवकांच

टोळी घेऊन साहाय्या आले. तेथील दोन �मशनर� शाळा�श�क सातवळे कर बंधु हे प्रथमपासू
िजवापाड मेहनत कर�त होते . या सवा�नी �मळून महारांच्य घरांना साफ करण्या आरं भ केला.
कौलारे उपसून आंत अवश् तो उजेड आणला. आपल्य हाताने घरे , वाटा झाडून साफ केल्य.

सारवून काढले. अनाथ मुलाम
ं ुल�ंन ा रोग्यांपासू �नराळे ठे वले. प्रे सार� पुरल�. पळून गेलेल्य
महारांच्य मागे जाऊन ते जेथे फुटून फुटून झाडाझुडुपांखाल� रहात होते तेथे औषधे पुर�वल�. महार

औषधे फेक�त म्हणू �दवसातून तीनदा ह� सार� मंडळी त्य दरू दरू च्य महार टोळयांत फेर्य
घालून औषधे सम� पाजू लागल�. उरलेल्यांन टोचले. अशा अनेक उपाया-उपचारांनी ता. १५ च्य

संधीस पटक�ची साथ एकदाची आटोक्या आल�! लागलेले उणेपरु े शंभर महार वाचले. अनाथ मल
ु े
दहापंधरा, त्यां एक लेकर अवघ� सहा म�हन्याच. त्याच काय करावयाचे हा प्र होताच.
�मशनर� त्यांन पाळावयास नेते. पण ते धमार्न्तराच अट�वरच असणार! तो काह� त्यांच दोष
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नव्हत; कारण बोलून चालून ते �मशनच. असा प्रस पाहून रत्ना�गर �हंदस
ु भेने ती सार� अनाथ
महार मुले रत्ना�गर� अवश्य तर धाडून द्याव, आपण पाळू म्हणू कळ�वले.

इतक्या रत्ना�गर�च् �न दे वरुखच् नाग�रकांनीह� त्य संकटात, त्य अन्नान्नद झालेल्य
महार कुटुंबासाठ� एकंदर ५२ पोती धान्, �न कपडे पण धमार्थ जमवून श्रीय मड
ुं कूरमहाशयांकडे
धाडले. ते त्यांन यथो�चतपणे वाटून �दले. अनाथ लेकरांना सवा�नी �कती ममतेने जोपा�सले.

त्य सहाशे महारांनी दे वसक�च्य पायी आपल्याव मतृ ्य ओढवन
ू घेतला होता! जर वेळीच त्यांन

श्रीय मड
ंु कुरमहाशयांसारखा कनवाळू सज्जनांच् ‘माणस
ु क�ने’ हात �दला नसता तर ते बहुतेक

पटक�ला बळी पडल्यावाचू रा�हले नसते. इतक� धावाधाव केल� तर� पन्ना महार त्य
एवढयाश्य महारवाडयात आठ �दवसांच्य आत पटक�ने मेले. जवळजवळ १०० महार पटक�ने

पछाडून मरणाच्य त�डात पडता पडता बळे बळे ओढून काढून वाच�वले गेले. वेळीच धरू धरू
टोचल्यामुळ बाक�चे �बनडाग बचावले. खरोखर श्. मड
ुं कुरमहाशय �न त्यांच सहकार� यांनी

पांचशे महारांचे जीव, आपले जीव धोक्या घालून वांच�वले. िजल्ह्या कलेक्ट श्.

जोशीमहाशय यांनी त्यांच् या हाताखालच्य सवर अ�धका-यांना शक् ते पाठबळ �न प्रोत्सा
�दले. ह्य प्रकर तर� ह्य सवर अ�धकार्यांनी सरकार� नोकर हे खरोखर�च ज�नक सेवक
असावेत हे तत् �न ह� पदवी साथर केल� हे त्यांन भूषणावह आहे ! जे स्वयंसेव केवळ कतर्व

म्हणू आपण होऊन त्य संकटात िजवापाड श् घेते झाले त्यांच महत् स्पृहणी आहे च आहे .

रोग हा दे वाचा राग नाह�, लहर नाह� म्हणून दे वसक�चा तो �वषय नव्ह. प्राथर्न, पूजेने,
ब�लदानाने दे व पावून रोग बरा कर�त नाह�. त्याच् प्र�तकारा साधन धमर्शास नव्ह. रोग हा

सिृ ष्टक्रमा अबा�धत �नयमांचा प�रणाम. आरोग्, �वद्य �न वैद्यकशास हे च त्याच्
प्र�तकारा साधन. त्यांती सिृ ष्ट�व�ानाप्रम मानवी उपचार केले क� रोग हटतो. टोचले क�

‘पाप्याल’ ह� सहसा प्ले, दे वी, पटक� होते नाह�. न टोचले तर वेद� �वप्र हजार� हजार त्य त्य

रोगात तडफडून मेल्यावाचू सहसा राहत नाह�त. हे साध� सत् कोणत्याह किल्प गोष्ट�पे�

हया महारवाडयात झालेल्य दे वसक� �न माणुसक�मधील झटापट�त �कती प�रणामकारकपणे

प्रत्य येते त पहा! ते दोन्ह पंथ जणू काय प्रयोगशाळ� हे तत
ु ः तसे कसोट�स लागले. भाबडी
दे वसक� बहुधा मतृ ्यूकड नेत,े �व�ानप्र माणस
ु क� मतृ ्यू बहुधा िजंकते.

पटक�वरचाच नव्ह तर अस्पृश्यतेवरचा तो एक �वजय होता!
आणखी एका दृष्ट� ह� घटना सामा�यक महत्वाच आहे . ‘अस्पृश्य’च्य छळा�वषयी आम्ह

कठोरातील कठोर ट�का करु आजपयत
� त्यांन प्र�तकार आलो. तेव्ह आम्ह �तकडे कानाडोळा

कर हे शक्य नाह�. परं तु आंबेडकरांस ारखी काह� मंडळी जी स्पृश्यां�वष सरसकट �चडखोरपणा

www.savarkarsmarak.com

कर लागल� आहे त त्यांच प्र�तव करणे ह�ह� कृतघ्नता होणार� आहे . स्पृश्य
अस्पृश्यता�नवारणा िजवापाड झटणारा वगर कसा वाढत आहे , आपल्य ‘सनातनी’ कुटुंबीय

आप्तांचादेखी असंतोष पत्कर त्यांच् प्रेमा पाणी सोडून अस्पृश्यता�नवारणा तो वाढता
वगर कसा प्रामा�णकप झटत आहे, तेह� ह्य दाभोळे येथील म्हारवाडयांती पटक�च्य

संकटातील वर �दलेल्य वस्तुिस्थतीव स्पष होते नाह� काय? स्पृश अस्पृश्यां कसा छळ

करतात हे जसे दाख�वले पा�हजे, तसेच अस्पृश्यता�नवारणा �नरपे�पणे झटणारा स्पृश वगर्ह
झपाट्यान वाढत आहे हे ह� लप�वता कामा नये. दाभोळे येथे त्य महारवाडयात स्वतःच जीव

धोक्या घालणार्य या वर�ल लहान थोर मंडळीत भत
ू दयेची जशी जाणीव होती, �ततक�च

अस्पृश्यत मठ
ू माती दे ऊन जात्यहंकाराच �वटाळ तोच खरा �वटाळ, असे मानन
ू अस्पृश्यते

�कं �चतह� �कळस न मानता झटण�, अस्पृश्यां �वशेष सेवा करणे, हे कतर्व्य आपण कर�त
आहो, याचीह� स्पष जाणीव होतीच होती. नाह�तर इतर काह� स्पृश लोक त्य महारांना जसे त्य

संकटातह� �शवेनात तसे हे ह� �शवते ना! पण त्य अ�धकार� �न �बनअ�धकार� जनसेवकात

असलेले ब्राह, प्र, मराठे , वैश् प्रभृ अनेक स्पृश्यजात सज्जनांन आपल्य
भावाब�हणींची करावी तशी सेवा त्य महारबंधंच
ू ी केल�, त्यांच् रे च, उलटया घाण साफ करु

स्वहस् त्यांच घरे सार�वल�ं, प्रे पुरल�, औषधे दे ऊन, सेवा करु त्यांन मतृ ्युमुखांतू
सोड�वण्यासाठ आपण मतृ ्युमुखा हात घातला! अशा उदाहरणाचे कृत� कौतुक हे

अस्पृश्योद्धार कायार् अत्यं उत्तजे झाल्यावाचू राहणार नाह�. अस्पृश्यांत महार

भंग्यांसाठ वा ढोरासाठ� जी सहानुभू�त दाखवीत नाह� ती जे स्पृश दाख�वतात त्यांच आभार

मानण्य अस्पृश्यांचे �हत आहे .

(माचर १९३६, �कल�स्क )
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७. अपघात क� आत्मघा
‘कर, नमस्का कर अ बाळा वडाला! अस्स! दे वबाप्प आहे बर हा वड!’ �भमाबाई

पाट�लणीने आपल्य दोन अडीच वषार्च् लहनग्या भिक्तभावान वडाच्य मुळावर डोके
ठे वावयास सां�गतले. त्य वडास �भमाबाई गेल� आठ वष�, लग् होऊन ह्य �तच्य सासर�

आल्यापासू, �नत् नेमाने शंभर तर� प्रद�� घातल्यावाचू जेवत नसे. ती जर� त्य गावाच्य

मराठ� पाटलांच्य जुन्य घराण्या �दल� होती, तर� सध्य त्यांच्याक नावापल�कडे पा�टलक�
अशी नव्हत. उलट अगद� �नधर् होते ते कुटब. त्यातह द�ड वषार्पूव �तचा नवरा प्लेगा वारला,

तेव्ह �तचे हे एकुलते एक मूल घेऊन ती त्य वडाशेजार� �वखुरलेल्य दहापांच झोपड्यपैक एका
झापाच्य झोपडीत राह�. �दवसारात् वेळ सापडेल तश्य �वडया वळी, �न एका मराठा

पानतंबाखूवाल्य दक
ु ानदारास त्य घरबसल्य �वकून त्य तुटपुं ज्य उत्पन्ना आपले पोट भर�.
ती आता मध्य वयाची होती. त्य एका लहान मुलावाचून �तला मागेपुढे कोणीह� नव्हत. तो वड
�तचा दे व �न ते मूल �तचा जीव.

वडाच्य प्रद�� संपवन
ू त्य मला
ु स वडाच्य पायावर घालन
ू , नैवेद्याच थ�बभर दध
ू त्य

मला
ु स �तने प्यावया �दले. दध
ु ाचा असा त्य मला
ु स तेवढाच उकाडा! पण ते थ�बभर दध
ू वडाच्य

- दे वाच्य नैवेद्यांच! �तला वाटे ,ते प्याल्या इतर मणभर दध
ु ादह्यान जी पिु ष् �तच्य बाळास
येणार नाह� ती त्य वडोबाच्य प्रसादा आल्यावाचू राहणार नाह�. ते मूल मुळी जन्मल तेच

वडोबाच्य प्रसादा! कारण लग् होताच शेजारच्य चार आयाबायांच्य सांगण्यावर वडास
प्रद�� घालण्याच जे व् �तने घेतले ते मुलगा व्हाव म्हणून होते. तशा नवसावाचूनह� �तच्य

बरोबर�च्य बायांना एक सोडून तीनतीन मुलगे झाले होते. पण पांच वष� प्रद�� घातल्याव
झालेले हे एक मूल त्य वडाच्या सेवेने �न प्रसादा झाले असे �तला तेवढे वाटे . वड�पंपळाला

वस्तुतः दे वता मानणार्य त्य भा�वक �हंद ु वस्ती �तच्य या श्रद् सवर् कौतुक होई. इतकेच

नव्ह , तर �तची ती श्र त्य वडाच्य जागत
ृ दै वताची प्र�तष �न पूजा �वशेषच भिक्तभावान
दरू वर फैलावण्या कारण होई.

समोरच्य माळावर असाच एक जन
ु ाट, सक
ु ट, पोखरलेला वड होता. तो माळ �मशनर�

साहे बाने �वकत घेऊन �तथे दस
ु र�कडून दषु ्काळा�बष्काळात बावटून वा पळवून आणलेल� मुले

पाळण्यासाठ एक �मशनची चाळ �न बंगला बांधला; तेव्ह तो �नकटचा वड �न दोनतीन तसलेच
रोगट �पंपळ बंगल्याच् �न चाळीच्य रचनेस आड येतातसे पाहून मळ
ु ासद्
ु उखडून टाकले. नंतर

त्य माळालगत जो नवा पथ बांधला त्याच् दोन्ह रांगांस नवे वड �न �पंपळ असे छान रे खन
ू
लावले क�, त्याच् सलग कमानीखाल� तो पथ म्हणज एखाद्य सद
ु �घर कंु जासारखा भर

उन्हाळ्यातदेख शीतल वाटावा. त्य वड�पंपळांच्य �तरप्या�शरप् फांद्य प्र�तव काटून
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छाटून त्यांन माणसाळ�वलेल्य हत्तीच् स�डेत धर�वलेल्य चवर�सारखे मनुष्याच्
सोयीसोयीनेच डोलत झुलत राहावयास भाग पाडले होते. वड�पंपळ मुळासकट उपटणार्य, प्रत्
त्यांच् फांद्य कापणार्य, एकह� प्रद�� न घालणार्य त्य �मशनला कोणत्याह वड-�पपळाने

‘मुले न होण्याच’ शाप कसा �दला नाह�? उलट त्य �मशनमधल� मुले अ�धक गुटगुट�त �न

वाढत्य संख्येच कशी? इतकेच नव्ह तर एकदोन प्रसं अल�कडेच त्यांच् बंगल्याती दोघी

बाळं �तणींस सुरेख असे जुळे मुलगे उपजून ते दड
ु ू दड
ु ू त्य माणसाळलेल्य वड�पंपळाच्य छायेत
खेळत असता त्यांन त्य तोडलेल्य वड�पंपळावर�ल रागीट मज
ुं ोबाने एकह� बोचकारासुद्

आजपय�त कसा घेतला नाह�? असे �भमाबाईस त्य भागाच्य वतीने त्य गांवच्य नगरसंस्थे
सभासद म्हणू �नवडून गेलेले डॉ. मो�हते हे पषु ्क वेळा �वचार�त आ�ण समजावन
ू सांगत क�,
ज्य अथ� तो वड अगद� पोखरलेला, रोगीट, छायाशन
ू ् �न पडावयास आलेला आहे त्य अथ�
त्याच् आसपासच्य झोपड्यांवरच ते एक संकट टाळण्यासाठ तो पाडून उखडून टाकण�च इष्.

डॉ. मो�हते हे �भमाबाईचे दरू चे नातलग. त्यांन म्यु�न�सपा�लट� �नवडून दे ताना त्य

�बचार�ला स्वतःच मत नव्हत, तर� दोनतीन नातलगांची मते �तच्य यत्नाने �मळाल� होती. पण

पुढे नगरसंस्थे गेल्याव डॉक्ट मो�हत्यांन आपल्य भागातील वाटा, आळ्य, अंग ण�, चौक

स्वच, �बनधोक �न रे खीव करु �तकडचे आरोग् वाढवावे असे मनात आणून काम चालू केले.
खळगेखांचा भरू वाटा सुधारल्य, बोळातील उ�करडे, घरांच्य रांगामध्ये सांचलेल� डबक�

माजलेल� झुडप� सडलेले गडगे साफसूफ �न नीटनेटके केले आ�ण आता मुख् सडकेच्या

कोपर्याव �तरप्य पुढे आलेल्य एका दगडी �ढगार्यातू ज्याच जुनाट, पोखरलेला �न सुकट

सोट वर गेला आहे, एक आडवी अस्ताव्य वाकलेल� फांद� सडकेच्य डोक्याव उगारलेल्य
लाठ�प्रमा आलेल� आहे , नवीन पालवीचे उगीच काह� झुबके वषार्काठ फुटत तेव्ह काय ते ते

झाड आहे , पुरलेला �न बांधलेला वासा नव्ह असे वाटे ; इतका जो �नज�व, �नःसत् �न छायार�हत

झालेला आहे , असा तो वड पाहून तो �तरपा �ढगारा काढून सडकेवर�ल ती आडकांठ� �न त्य
�ढगार्याच् भोवती वेड्यावाकड् बांधलेल्य झोपडयांतील माणसांवरचे ते संकट दरू करावे, असा
डॉ. मो�हत्यांन बेत केला. पण ती गोष् लोकांस कळताच त्य वसाहतीत एकच गवगवा �न

आरोळा उठला. ‘आमचा वड! आमचा वडोबा दे व! पाडू दे णार नाह�! आमच्य धमर्भावन दख
ु �वता
कामा नये!

�भमाबाई पाट�लणीला तर तो �तचा पूजेचा वड पाडू पाहणार्य डॉक्ट मो�हत्यांच मनस्व

राग आला होता. ज्य वेळी नगरसंस्थे तो ठराव येणार होता, त्याच् आधीच त्य वस्तीच्
लोकांनी वड पाडून आमच्य धमर्भावन दख
ु वू नयेत, असा �नषेधाचा एक अजर करण्याच ठर�वले
होत� ; आ�ण त्याव सह्य घेण्याच काम जोराने चालले होते. त्या�वर वड तोडावा असे म्हणण-

यांचा अजर्ह अथार्त व्हायच; पण त्याव सह्य �मळणे फार कठ�ण जाऊ लागल्यामुळ त्य
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�दवशी डॉ. मो�हते हे स्वत घरोघर �हंडून लोकांची समज घाल�त होते. त्याच भागात मोडणार्य
त्य �मशनच्य चालक �मस ् ल्यूस ह्य अमे�रकन बाई तो वड तोडावा ह्या मताच्य; त्याह

नगरसंस्थेच् �मशनर� सभासद; ह्यासाठ त्याह वड तोडण्या अनुकूल मते �मळ�वण्याच काम

काढून घरोघर �हंडत होत्य परं तु वडाच्य पकरणापे�ा �हंदध
ु मर �कती ‘सुपरिस्टश’ - धमर्भोळ
आ�ण �ख्रश धमर हाच कसा धमर्भोळेपणापासू सवर्स् अ�लप्, हे पुराण पाल्हाळान सांगत
बसण्यामध्य �मस ् ल्यूसीबा त्य संधीचा उपयोग अ�धक प्रामुख्य कर�त होत्य.

�भमाबाई आपल्य मुलास वडाच्य पायथ्याव डोके ठे वण्या सांग ून, पूजा आटोपून त्य

�ढगार्याच् खाल� मुलास उतरवून जो आपल्य खोपटाशी येऊन पाहते तो �मस ् ल्यूस
हसतमुखाने �तथे उभ्य असलेल्य �तला �दसल्य. वड तोडावा अशा मताची सह� �भमाबाईने

द्याव असे त्य म्हणाल् तेव्ह ‘मी काय ते उद्य सांगेन’ असे म्हणू �भमाबाईने वेळ मारु
नेल�. �मस ् ल्यूस त्य झोपड्यांती मंडळीत नेहमी �मसळे , खाऊ वाट�, बायबलची गाणी गाई,

‘वडाच्य पूजेचे फळ म्हणज हे माझ� बाळ’ असे �भमाबाईने बोलण्याच् ओघात ग�हवरू

सां�गतले, तेव्ह �मस ् ल्यूसीन त्य �वषयाचा ओघ आपल्य आवडत्य प्रकर �मळवून म्हटल

‘वेडे खरे ! पण आईचे प्र हो टुमचे हे! या प्रेमा दे वा�दकांनासुद् ग�हवर येतो बरे ! आमच्य दे वी
मेर�चेच पहा ना! गाणेच म्हणत अ हे ! असा उपकम करु मेर�ला येशच
ू ी मू�तर पाहून प्रेमा पान्ह
कसा फुटला त्याच बायबलातील कथेवरचे एक मराठ� गाणे म्हणण्य �तने आरं भ केला. बाई

गोर�, गाणे मराठ�, गळा गोड, नको म्हटल तर� �भमाबाईला ते ऐकावेसे वाटले. दहा पांच इतर
बायामुलेह� जमल�. ते गाणे चालले आहे तोच डॉ. मो�हतेह� सह्यांच एक कागद घेऊन �तथे आले.

त्यां पाहताच �मस ् ल्यूस उठल्य �न �वषय झटकन ् बदलून म्हणाल्, ‘हॅलो डॉक्ट! या

टुमच्य �हंद ु लोकांट काय धमर्भोळेपण भरला हे बघा! ए बाई समझटे है क� वडाचे प्रसाडा �टला
मुलगा झाला! �वश्वा टर� कसा बसटो अशा भाकड समजुट�वर? टुमच्यासारख रॅशनॅ�लस् लोक

यांना सुधार�ट का नाह�ट? ’

डॉ. मो�हते थोडे हसून म्हणाल, ‘�मसीसाहे ब, माझ्यासारख् खर्य रॅशनॅ�लस्टसंबंध

�वचाराल तर मला तुम्ह दोघीह� सारख्या धमर्भोळय वाटता! अहो, तुम्ह आत्ता श्रद्धाप जे

गाणे म्हण होतात तेच आठवा! वडाच्य प्रसादा मुलगा झाला ह� ह्य �भमाबाईची श्र

बु�द्धवादा टाकाऊ ठरते हे तुमचे म्हणण िजतके खरे आहे , �ततक�च कुमार� मेर�च्य पोट� दे वाच्य
तेजाने येश�ू ख्र जन्मल ह� तुमची श्रद्धा टाकाऊ ठरते हे ह� खरे नाह� काय?’
‘पण ह� आमची ढमर्भावन है!’
‘आ�ण वडह� ईश्वराच प्रत, त्याच् प्रसादा मूल होते ह� �भमाबाईची धमर्भावना आहे .

ती �तची भावना खुळी आहे असे बुद्धीवादाच, ‘रॅशनॅ�लझम’च्य प्रचारा जर तुम्ह सांगता

आ�ण ते चांगलेच करता, तर त्य बु�द्धवादाच् कसोट�स तुमच्य धमर्भावन लावण्याच
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अ�धकार मलाह� असला पा�हजे. अहो, पथ्व
वाटोळी आहे हे सांगणार्यालाह� धमर्भावन दख
ु �वतो
ृ
म्हणू �ख्रश्चना ठार केले. पथ्व
�फरते हे सांगण्या�वषयीह दं ड झाला! फार काय अमे�रका खंड
ृ
शोधणार्य कोलंबसासह� बायबलमध्य न सां�गतलेले दे श आहे त असे म्हणू आमच्य धमर्भावन

हा दख
ु �वतो, या आरोपाखाल� �ख्रस धमर्गरूंन अपराधी ठर�वले नव्हत काय? धमर्भोळेपणाच

मक्त �हंद ु लोकांनाच तेवढा �दलेला आहे ह� तुमची समजूत �न शेखी हाह� एक धमर्भोळेपणा
आहे . खरा बुद्धीवा ज्य ज्य समजुती असत् वा लोक�हतास प्रत अपायकारक आहे त त्य

त्य सुधार झटतो, मग त्य �ख्रस असोत, मुसलमानी असोत! आ�ण अशा खुळ्य समजुती सवर
धमार्ती लोकांत धमार्च कातडे पांघरु बोकाळलेल्य आहे त. �हंदत
ू ील धमर्भोळ् समजत
ु ी

काढून त्यांच् गळ्यां मिु स्ल वा �ख्रस धमर्वेडेपणाच ध�डा बांधणे हा काह� ब�ु द्धवादाच
प्रचारा प्रामा� मागर नव्ह !’

इतक्या समोरच्य चचर्मध् अकरा वाजल्याच ठोके पडले. �मस ल्यूसीसमो �भमाबाई

मनमोकळे बोलणार नाह�त असे वाटून �न घर� जाण्याच वेळ होऊन गेल� म्हणू डॉ. मो�हते

�भमाबाईस ‘आता मला गेलच
ं पा�हजे, संध्याकाळ येईन ह!’ असे सांग ून �मस ल्यूसीबाईस
बोलत बोलत परत गेले. �भमाबा�नाह� हायसे वाटले. कारण त्य डॉ. मो�हत्यांच् �भडेस बळी
पडण्याच टाळीत होत्य. ‘वड पाडू नये ’ या अजार्व सह� मागणारे लोक आधी भेटावे अशी त्यांच
इच्छ होती.

‘वडदे वा, तला
े दांत पडोत!’ असा �भमाबाईने आज पज
ु पाडून टाकणारांचच
ू ा संपताना त्य

वडालाच नवसह� केला होता.

इतक्या पंचवीसतीस लोकांचा घोळका घेऊन �भंगाड� वक�ल या वस्ती वादळासारखे आले.

‘सह्य करा! खोड मोडा ह्य वडपाड्यांच; तुम्ह कोणत्य प�ाचे! वडपाडे क� वडराखे ? सनातनी

क� सुधारक? असा ते लोक एकच गलका कर�त सह्यांव सह्य घेत चालले. सह� नसल� तर
अंगठयाचे ठसे. त्य वस्ती बहुतेक वस्त वडराखी प�ाचीच होती. �भमाबा�नीह� आपण होऊन
सह� �दल� �न वडाचे ते दै वत �कती जागत
ृ आहे हे आपल्य स्वतःच् अनुभवे सवा�ना कळकळीने

सां�गतले. कडेवरच्य मुलाची हनुवट� वर उचलून �भमाबाई आसवे गाळीत म्हणाल, ‘माझ्य
प्रद��णांच व्रत वडोबा पावला �न हे बाळ मला �दले! माझ्य वंशाच्य वेल�ला फूल आले! पुढे

लगेच ह्य तान्हुल्या वडील प्लेगा इथेच ज्य �दवशी वारले त्य �दवशी मी या लेकराला ह्य
वडाच्या पायावर घातले �न म्हटल,‘दे वा वडा, आता तूच माझ्य लेकराला सांभाळ! तुझ्य
सावल�त तझ
ु ्य पायावर हे माझ� मल
ू लहानाचे मोठ� होऊन कापसासारखे पांढरे शभ
ु केस होईतो

नांद ू दे . �चरं जीव होऊ दे !’ दहापांच वेळा दहापाच येत्याजात्यां �तने तेच ते सां�गतले �न प्रत्
वेळी कथेचा पण
र रा झाला क� एक असे त्य लेकराचे दहापांच मक
ू ्�व
ु े घेतले.
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वडाराखे प�ाचा तो घोळका परत चालला. सगळ्यांच् पुढे श्. �भंगाड� वक�ल तावातावाने

प्र�त कर�त होते क�, ‘ह्य वडपाडयांचे दात पाडीन तरच मी �भंगाड�! ह्य सगळया पाखंडाचा

मूळकंद म्हणज हा धमर्बुडा डॉ. मो�हते. पण त्याच तर� दोष काय? अशा अस्तनीतल् �नखा-

यांना म्यु�न�सपा�लट�च् अस्तनी ठे वणारे तुम्ह मतदारच दोषी आहात. आता द्या का पुन्ह
त्याल �नवडून? ’

सारे लोक एकमुखी कण्यार्सार ओरडले,‘उभा तर राहू द्य, आता त्य डॉक्ट मो�हत्याल
पुन्ह! आता �भंगाड� व�कलांनाच �नवडून दे णार! वक�ल महाशय, तुम्ह रा�हलेच पा�हजे उभे. एक
वेळ हा वड पडू दे ऊ पण �भंगाड� व�कलांना �नवडणुक�त पुन्ह पडू दे णार नाह�!’

लोकांची ह� प्र�त ऐकताच �भंगाड� वक�ल ‘आता वड पडला तर� �चंता नाह�.’ असे सपकन

बोलून जाणार होते; पण वेळीच त्यांन ते शब् �गळले. �भंगाड� वाणीजातीचे. पूव� एकदा कथेच्य

वेळी दे वळात त्यांन ब्राह्मण बुक्क लावण्याच नाकारले; तेव्ह ते सुधारक म्हणवू ब्राह्मण

यथेच् �शव्य हासडीत. त्याच प्रायिश् गेल्य �नवडणुक�त त्यांन �मळून ते पडले �न डॉ.

मो�हत �नवडून आले. ह� वड न पाडण्याच चळवळ त्यांन का हाती घेतल� हे आता न सांगताह�

समजण्यासारख आहे . सनातनी ब्राह बहुसंख् मंडळींची मते आता त्यांन नक्क �मळणार�
होतीं. धमर्बुडव् डॉ. मो�हत्यांन आता लवकरच होणार-या�नवडणक
ु �त चार� मडंु ्य चीत

पाडण्याच त्यांच डाव, हा वडाचा हुकमी एक्क त्यांच् हातात आल्यामुळ िजंकल्यासारखा
होता. व�कल�त �न �नवडणक
ु �त प�कार �न मतदार �मळवन
ू दे णारा जो सोप्यातल सोपा उपाय
तो सनातन धमर, ह� त्यांच व्याख् होती.

नगरसंस्थेच् सभेत, वड पाडून, तो कोलमडावयास आलेला पानांचा �ढगारा काढून, सडक

सरळ करावी म्हणू ठराव येण्याच् �दवशीच वड पाडू नये ह्य अथार्च शेकडो नाग�रकांच्य

सह्यांच तो अजर्ह दाखल झाला! वडराखे �न वडपाडे ह्य दोन प�ांतील चुरस अगद� �वकोपास

गेल�. सडकेवरू जाणार्य नाग�रकांच्य िजवावर, त्य कोलमडलेल्य उं च �ढगार्याच त्य पोकळ

पतनोन्मु फांद्यांच �न त्य सोटाचेह� संकट तरवार�सारखे लकटते आहे हे बहुतेक सभासदांना
मान् होते. पण �वरोध �चघळलेला! शेवट� अध्य�ांन सामोपचराने त्य बाजूच्य वस्तीच समज
पाडण्याच यत् करण्यासाठ �तकडच्य पंचवीस पुढा-यांची सभा भरवून तडजोड करवावी असा
सभासदांस अ�भप्र �दला. स्वत अध्य�सुद समज पाडण्यासाठ नेमलेल्य मंडळात होतेच. ह�

तडजोड घडेतो त्य सडकेच्य फाट्या ‘वाट बंद’ म्हणू दोन्ह त�डांवर पाटया लावाव्य आ�ण

गाडयाप्रभृ वाहनांना तर� बंद� असावी, अशी तात्पुरत व्यवस् झाल�! माणसांना वाट बंद केल�
- पण तो सक
ु ट वड �न पडाऊ पार पाडला नाह�! झाडाच्य सोयीसाठ� माणसांची गैरसोय! झाड दे व,
मनषु ् झाडपाला!
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समजूत पाडण्यासाठ बोलावलेल� सभा भरल�. त्य वस्तीच पंचवीसतीस पुढार� आ�ण

अध्य�ांसुद बरे च नगरसंस्थ सभासद उपिस्थ होते. वडराखे प�ाचे शेकडो लोक सभागहा
ृ बाहे र
लोकमताचा दाब पाडण्यासाठ �भंगाड� व�कलांनी जमवून ठे �वलेले होते. स्वत �भंगाड�,

हरभटशास्त्रीप् मंडळी पुढार� म्हणू सभेत होती. नगर-संस्थ-सभासद म्हणू �मस ल्यूस
�न पीरजादे हे ह� आले होते.

वड का पाडू नये याची कारण�, सांगण्या प्र हरभटशास्त उठले,‘वड ह� दे वता आहे . त्या

पूजावे, प्रद��णा आ�ण कधीह� तोडू नये असे शास् आहे . ‘जे �हंद ु लोक वडाला तोडतील ते’
‘पतिन् नरके घोरे ’ असा शास्त्र स्पष दं डक आहे ! माझ्य आजोबांना एक भू�म दान �मळाल�,
घर लहानसे तीवर बांधल�; पण वडाचे झाड मध्य असे होते क� त्याल टाळून घरे सलग बांधणे

कठ�ण. अशा अडचणीतह� ते झाड न तोडता घर �तरपे -�शरपे बांधले; पण वड तोडला नाह�. उलट
त्याच्याभोव लहानसा चौक सोडून, कौलारातून त्याल धुराडयासारखा मागर वर मोकळा सोडला.

त्याच पाने, कचरा सारा कौलारावर घराच्य आत बाहे रह� पडे; त्याल लागून असणार्य
�भंतीखाल�, त्याच मुळे घुसून एक �भंत ढासळल� ती पुन्ह बांधल�, पण त्य धमर्पराय
ब्राह्मण वड पाडला नाह�. आजह� त्याच घरात आम्ह राहतो, आ�ण वडाची पूजा, नैवेद्
झाल्यावाचू जेवत नाह�. आम्ह �हंदं च
ू ी धमर्भावन हे घडू दे णार नाह�!’

‘वड तोडणे म्हणज �हंदध
ु मर उच्छेदण, आ�ण वड पज
ू णे म्हणज �हंद ु असण�, अशी �हंद ु

धमार्च उथळ �न �भकार व्याख् कोणत्याह ग्रंथ मला आढळत नाह�. ’ डॉ. मो�हते शांतपणे
बोलू लागले, तोच �भंगाड� वक�ल मध्ये उठून चवताळले,

‘तशी व्याख् तुम्हाल आढळत नसल� तर� मला आढळते. अहो वडाची पूजा जी आमच्य

धमार् सां�गतल�, ती काह� धमर्भोळय अशा कोण्य वेडगळाने नव्ह, अगद� तुम्ह ज्य
�व�ानाच्य (Science च्य) नावाची शपथ येता जाता घेता, त्य �व�ानाच्य आधारे वडाची थोरवी

�कती आहे ते बघा! त्याच् पारं ब्य औषधी, त्याच छाया, त्याच पाने , दध
ू , त्याच अणु �न रे णु

एखाद्य हुतात्म्यासार, मनुष्याच् �हताला वा�हलेला आहे . तो पडला तर� मरणानंतरह� त्य
वडाचा दे ह म्हणज त्याच लाकडे, फांद्य, पाचोळा आपल्य झोपडयांच्य वाशास आ�ण चुल�च्य
जळणास उपयोगी असतात. अथार्त हुतात्म्याह परोपकारात वड श्रे आहे . कारण मेल्यानंत

हुतात्म्यां हाडांचे वासे आमच्य झोपडयांस उपयोगी पडत नाह�त, त्यांच कोणचाह� भाग चुल�चे
समपर् म्हणू जाळता येत नाह�. अहो मूख्
र ह, यास्त आमच्य �त्रकालद ऋ�षवया�नी वडास

दे व मानले, वड ईश्वराच प्रत आहे ! ईश्वराच �वभ�ू त आहे ! वडच ईश्व आहे ! जो वडा-�पंपळाला
तोडील तो हाडाचा �हंद ु नव्ह ! तो मस
ु लमानच होय!’

�भंगाड� वक�ल भर रं गात येऊन, आणखी बोलणार होते, पण मूळ वक्त डॉ. मो�हते असता

आपण मध्ये बोलत आहा, असे अध्य�ांन घंट� वाजवून वाजवून दरडावल्यामुळ ते थोडे
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थकबले; तो दस
ु रे च प्रक मध्य आले! - कारण �हंद-ु �हंदं च
ू ्य रुढ��वषय वादात शक्यत बोलू
नये, अशा �शष्टाचाराच अवलंब �मस ल्यूस आ�ण पीरजादे यांनी करावा असे साधारणपणे ठरले

होते. पण �भंगाड� वक�लांचे शेवटचे शब् ऐकून पीरजादे यांस हसूच आवरे ना! ते खदखदा हसू
लागले. �भंगाड� वक�ल त्यामुळ �चडून �वचारतात - ‘त्य �तथल्य माननीय सभासदास येवढे
हसावयास काय झाले आहे ? इथे काह� तमाशा नाह�!’

�भंगाड� यांचे हे आव्हा ऐकून पीरजादे ह� खवळले , ‘सांगणार नव्हत व�कलसाब! पण आता

स्वतः �वचारता म्हणू सांगतो. वड�पंपळ तोडतो तो हाडाचा �हंद ु नव्ह, तो मुसलमानच असे

आपण आता ठामपणे गजर्ला ना? म्हणू शंका आल� - आपण स्वत �हंद ु क� मुसलमान? कारण

लोकहो, चार वषार्पूव या �भंगाड� वक�ल साहे बांनी माझी एक जमीन �वकत घेतल�. तीत चारपांच

वड�पंपळ होते ते या वक�लसाहे बांनी स्वत उखडून पाडून एक टुमदार बंगला बांधला! माफ
�किजये वक�लसाब, लेक�न यह बात सच या झूट?’

सार्य सभेत एकदम हशा �पकला. �भंगाड�ह� हसले. पण वक�लच तो! काह�तर� उत्त

येणारच त्याच् त�डून! सपकन ् ते बोलन
ू गेल,े ‘अहो तेव्ह मीह� एक सध
ु ारकच होतो!

‘मग आताह� व्ह क� दोन �दवस तसेच सुधारक �न तोडून टाका क� तो वड!’ पीरजादे

लोक�प्रयतेच ओघात सापडून वाहवेत चालले, ‘त्य सडकेवर दोनचार माणसे दगावतील त्य
वडापायी! काय धमर्वेडेपण बघा हे तुमच्य �हंद ु लोकांचे! आम्ह एक सोडून असे एकशे वड तोडून
टाकू पण सडक आडवणार नाह�. आम्ह मुसलमानात सारे ‘रॅशनल’! झाडाची पूजा! असे म्हणू

पर�जादे पुन्ह एकदा खो खो हसले! पण या वेळी ते एकटे च हसत होते. लगोलग डॉक्ट मो�हते
पुन्ह उभे रा�हले �न म्हणाल,

‘खांसाहे ब, झाडाची पज
ू ा मस
ु लमानात नसते, हाडांची असते! वड पाडू नये, त्यान आमच्य

धमर्भावन दख
ु वतात असे �हंद ु नस
ु त्य को�टक्रमा भांडत आहे त; पण पल�कडच्य वष�च जेव्ह

�हंदं च
ू ्य भर वस्तीती एका घराच्य आतल्य चौकात काह� कबर�सारखे बांधकाम असल्याच,
काह� मुसलमान �पंजार्यांनी त्य घर� कामकाजास जाताना पाहून ती �पराची जागा आहे म्हणू
�धंगाणा घातला �न ते घर पाडून �तथे दगार स्थापू, �नमाज पढून त्या अडथळा होऊ नये
यासाठ� त्य सा-या�हंद ु वस्तीती वाद्य बंद करावीत येथपयत
� हट्टवादा टप्प गाठला, तेव्ह

आपण स्वत त्य मुसलमानांच्य म्हणण्याच समथर्नासाठ लाठ�क्रमा दे खील भांडावयास
�सद झाले होतेत! ती �पराची चार हाडे सन्मानपूवर तेथ ून काढून दस
ु र�कडे पुरल� असती तर?
अशा हाडापायी �कत्ये राजमागर �हंदस
ु ्थाना बंद पाडण्या येतात! म�शद�वरु राजमागार्न

सुद् वाद्य वाजवू नयेत म्हणू प्र�तव मुसलमानांच्य दं ग्या �कती डोक� फुटतात?

खानसाहे ब, धमर्वेडेपण हा सवर धमर्नुयां आज तर� ह्य वा त्य स्वरूपा भरलेला आहे .

मनुष्य�हताच् आड येणार्य अशा भाबडया धमर्भावन कोणत्याह समाजात असल्य तर� जो
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सुधार इिच्छत तोच खरा बु�द्धवा; खरा धमर्भी. कारण धमर म्हणज मनुष् समाजाच्य

उद्धारा, धारणाचा मागर. �भंगाड� वक�ल माझ्या�वर म्हणू जे बोलावयास गेले तेच माझ्य
�वधेयाचे समथर् झाले! ते म्हणाल वडपूजा �न दे वप्रत मानण्या आमचे पूव्
र चुकले नाह�त
कारण वड�पंपळ ह� झाडे मनुष्या अ�तशय उपयोगी आहे त. मग मी तर� अगद� तेच म्हणत

आहे ! पण त्यातू �नघणारा उप�सद्धान् �भंगाड� यांस कसा नाकारता येईल बरे ? �सद्धा हा

क�, गाईबैलास
ं ारखे पशु काय �कं वा वड�पंपळासारखीं झाडे काय, ती मनुष्या अत्यं उपयुक्

असतात, म्हणू त्यांच्या�वष आम्हा प्र वाटावे, त्य प्रमाण �कं �चत ् पूज्यताह वाटो.
त्यांच संर�ण, पालन �न कौतक
ु ह� करणे आमचे कतर्व, ह्य अथ�च काय तो, तो आमचा धमर!

पण त्याच्य उप�सद्धान् हाच नव्ह काय, ज्य प�रिस्थती ते पशु वा ती झाडे मनषु ्या
उपद् दे ण्या कारण होतात, तेव्ह ती पालनीय वा र�णीय राहत नाह�त आ�ण जेव्ह त्यांच्

नाशानेच मनषु ् जातीचे वा राष्ट्र �हत साधणारे असते, तेव्ह त्यांच नाश हाच मनषु ्यधम वा

राष्ट्र होणार!

‘या पायी मनुष्य मेल� तर� वड न पडला पा�हजे असे म्हणण म्हणज �नभ�ळ मूख्पण
र
आहे .

�भंगाड� वक�ल यांनी या कृत्या शहाणपणा ठर�वण्यासाठ केलेल्य बु�द्धवादा हे च �सद केले.

धा�मर् अ�ानाचे समथर् �व�ानाने-अद्ययावत सायन्सन कर पाहणार्य या सवर अधर्व
लोकांचे को�टक् हे नेहमी असेच त्यांच् गळ्यां येतात! यापे�ा युिक्तवादाच कोणताह� ढ�गी
मुखवटा न घालता या आमच्य शास्त्रीबोवांसा जो चक् सांगतो क� ‘वड हा दे व आहे - त्या

तोडले तर तो आम्हा शापतो असे शास् आहे; त्या आम्ह मानतो.’ तो धमर्भोळ असला तर�
लुच्च नसतो. तर� त्या इतकेच �वचारणे पुरे आहे क�, ‘वड�पंपळ हे पदाथर वस्तुतः जर दे व, तर

ते स्वतः कुर्हाडीन तोडले, आगीत जाळले, वादळात मोडले कसे जातात! आ�ण त्यांन पूजले

नाह� वा तोडले तर, जर वडोबा �कं वा मुंजोबा रागावतो तर हे मुसलमान, �ख्रस �कं वा

आमच्यासारख सुधारक �हंद ु त्यांन वाटे ल त्य दस
ु र्य झाडासारखे माणसाच्य सोयीसाठ� तोडीत
वा जाळीत असता ते आमचे काह�एक वाकडे कसे कर�त नाह�त?’

‘अहो डॉक्ट, तुम्ह वार्याश भांडता आहा! वड�पंपळ दे व असे मी तर� कुठे म्हणाल? हे सारे

भावनेच खेळ. शास् चक् सांगते ‘न काष्ठ न च पाषाणे न �शलायाम ् न च मण
ृ ्मय! भावे �ह

�वद्यत दे वो तस्मात भावो�ह कारणम ्!’ आम्ह वडाच्य ठायी वडोबाची भावना ठे वून पूजतो

म्हणू आम्ह तोडले क� आम्हा पाप लागते, पाप नाश करते, पण �ख्रश, मुसलमान
वडा�पंपळांना मुळी झाड�च मानतात, ते त्या दै वी भावना ठे वीतच नाह�त, म्हणू त्यांन

वड�पंपळ तोडले तर त्यांन पाप लागते नाह�, दे व त्यांन दं ड दे त नाह�! वड आमच्य नवसास
पावतो हे आमच्य भावनेचे फळ असेच का म्हणान!’ शास्त्रीब म्हणाल.
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‘वा शास्त्रीब! वा! लाखाची गोष् बोललात ह�! अहो, मग उत्त मागर म्हणज अशी अडाणी

भावना मुळात ठे वू नये म्हणज झाले! रा�साला प्र जाणूनबुजून राजा म्हण क� आ�ण नंतर
राजा म्हणू त्याल बळी दे त बसा का? दोर�ला जाणूनबुजून साप समजा का �न नंतर थरकांपत

�तच्यापासू दरू पळा का? आम्ह�ह गायबैलांना पशु, वड�पंपळांना झाडे, असेच मानले आ�ण
त्यांन पूिजले नाह� म्हणज आम्हाल सुद् पाप लागणार नाह�. हा वड गैरसोयीचा म्हणू कापू �न
सोयीच्य �ठकाणी दहा वड दस
ु रे लाव!ू ह्य वस्त मनुष्याल उपयोगी म्हणू प्र र�णीय
ठरल्य, दै वी ठरल्य. पण पुढे ते उपयुक्ततेच मूळ कारण �वसरु त्य वस्तू र�णीय, पूजनीय

दे वता वाटू लागल्य. मनषु ्याच् अ�ानयग
ु ांतील चक
ु � आता या �व�ानयग
ु ात सोडून �दल�
पा�हजे!’

इतक्या बाहे रच्य लोकांत मोठा गलगा झाला. डॉ. मो�हत्यांच भाषण ऐकू येईनासे झाले.

लोक दारात घुसू लागले, ‘�भंगाड� वक�ल!’ म्हणू हाकावर हाका आल्य! �भंगाड� वाटच पाहत होते

जणू काय त्य �णाची! ते ताडकन उठून दाराशी आले आ�ण एक �चठ् हातात घेऊन धापा टाक�त

म्हणाल,‘सभा बंद करा! लोक�ोभ अनावर होते आहे ; कारण हे पहा! ह� �चठ् �भमाबाई
पाट�लणीकडून आल� असून त्या त्यांन असे �ल�हले आहे क�,‘जर वड पाडाल तर मी त्य जागी
मरे तो उपास कर�न!’ लोक ओरडत होते,‘सभा बंद करा! आम्ह वड पाडू दे णार नाह�!’ अध्य�ह

‘तडजोड अशक्, सभा बंद!’ असे सांग ून उठून गेल.े ‘सनातन धमर क� जय’ कर�त लोकह� हळूहळू
परतले. जो तो �भमाबाईच्य श्रद् �न दे वलसीपणाची वाहवा कर�त होता!

सभा अशी उधळल� तेव्ह संध्याका होऊन पाऊस पडू लागला होता. तर� दे खील �भंगाड�

वक�ल एकटे च �भमाबाईच्य घर� गेल.े ‘का? कशी �बनतोड युिक् मी सुच�वल�? माझ्य

सांगण्याप्रम तुम्ह ती �चठ् �लहवून अगद� वेळेवर धाडल�त हो �भमाबाई! सोळा आणे काम
झाले! वड कोण पाडता ते बघतो आता!’

हे �भंगाडया�चे अवसान पाहून �भमाबाई संतोषल्य. पाऊस वाढत चालला. वक�ल घर� गेले.
‘वडाच्य पायाची धूळ अंगारा म्हणू मुलाला लावून माझ्य बाळास वडोबा शतायुषी करो!’ असे

म्हणू �तने त्याल झोपी घातले. �दवसभर थकलेल� ती बाईह� तशीच झोपी गेल�! वारा �न पाऊस
वाढतच गेला!

रात्री बारा वाजले असतील. त्य सडकेने एका लांब प्रवासाह आलेल� तट्टा बैलगाडी

अकस्मात �शळं धार लागलेल्य त्य पावसात �न सोसाटयाच्य वार्या सापडून र� गाळत,
चाचपडत चालल� होती. तोच कडाड कडाड असे दोनचार आवाजावर आवाज झाले. ती सडकेवर

आलेल� त्य वडाची लांब फांद� तुटून �भरकावलेल्य गदे सारखी त्य गाडीच्य तट्टय लागल�;

एखाद्य साहे बाची टोपी वरच्याव उडवावी तसा तो तट्ट उडवून गाडीवर कोसळल�; गाडीवान
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�ठकच्य �ठकाणी फटकार्यासरश ठार होऊन खाल� पडला; तोच त्य वडाचा तो मुळाशी
�खळ�खळा झालेला उं च सोट उलट बाजूस कोलमडून पायथ्याच् झोपड्यांव पडला!

‘अग आई ग!’ अशी �कं काळी त्य छप्पर�भंतीसुद कोसळलेल्य झोपडीतून आल�! ती

�कं काळी �भमाबाईचीच होती! कोसळलेल्य झाडलाकडाखाल� �तचे डोके फुटले होते, आ�ण त्य

वडाच्य सोटाखाल�, हाय हाय! �तचे ते लेकर च� दामेदा होऊन गेले होते!
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८. भिक्त�वजयाती हरवलेला नवा अध्या
गोष्ट�च मूळ सांगाडा अगद� सत्, घडलेल� गोष्; पण सांगताना नांवेगांवे गाळून जरा जुळवून

सां�गतल� गेल� म्हणून काय ती �तला कथा म्हणावयाच, असा जर सत्यकथ या शब्दाच अथर

केला तर आम्ह सांगत आहो ह� एक शंभर टक्क सत्यकथ आहे . कारण ह� गोष् अशी अगद�
खरोखर�च घडल� आ�ण तीह� अवघ्य चारपांच वषार्पूव!

ज्य �वठोबाचे दे वळात ती घडल� ते एक त्य नगरातील लहानस�, एक �वरळ वस्ती बांधलेल�,

भंडार�-मराठा इत्याद वगार्ती कामकर� मंडळी कधीकधी ज्या जाते येत, असे बापडेसे दे ऊळ
आहे . एक भा�वक आ�ण �नधर् वगार्ती मध्य वयाचा मनुष् मात नेमाने त्य दे वळात जाऊन

�वठ्ठला पूजा कर�. �दवसभर कामधंदा केल्यानंत रात् एकटा दक
ु टा कसाह� असला तर� टाळ
घेऊन ‘वेडेवाकड�’ हे �वशेषण ज्या लागू पडेल असे भजन �नत्यनेमान कर� आ�ण गाता गाता
गग
ुं ी आल� क� �तथेच एकटा दक
ु टा �नजे.

त्याच् भाऊबंदांतील कोण्य बाईने त्याच् घरादारात भाग �मळावा म्हणू भांडण काढले होते.
�तला कोणी सां�गतले, ह्य भाबडया माणसाचा काटा जर वाटे तून �नघेल तर! - तो भयंकर �वचार
�तला पटला. गडंु लोकांच्य संगतीत ती फसलेल� होती; त्यांन काह� ठरा�वक रक्क घेऊन �तचे

ते काम पारह� पाडून टाकण्याच अंगावर घेतले!

त्य चांडाळचौकडीवाचून तो मनुष् एक भाबडा आ�ण �नरुपद् प्रा म्हणून तेथील लोकांना
प�र�चत असे. त्याच दे वलसीपणा पाहून त्याल कोणी कोणी बुवाह� म्हण. त्याच्या नेहमी
भांडण करणार्य त्य बाईच्य वळणातील त्य गडुं लोकांनी त्याल हाणमार करण्याच्
धमक्याह �दल्य आहे त हे ऐकून एकदोघांनी बुवास सां�गतलेह� होते क�, ‘रात् बेरात् जपून राहत

जा! ती वाईट माणसे आहे त!’ पण गज�द्रमो�ाच, दामाजीच्य, द्रौपद�च, चोखाबाच्य,
कबीराच्य ज्य अनेक कथांची त्यान पारायणे केल� होती त्यांती कोणाची तर� कथा सांग ून त्यान

म्हणाव,‘एकटा असलो, दक
ु टा असलो तर� माझा पाठ�राखा पांडुरंग माझी पाठ राखीलच राखील!’

असे म्हण �वठ्ठलाच मूत�कडे त्य �मण�मण्य समईच्य अंध ुक उजेडात पाहून त्यान अभंग
आळवावा ‘जेथे जाई तेथे तू माझा सांगाती! संभा�ळसी हाती धरु�नय!

खून! खून! अरे बापरे ! भयंकर खून!
पहाटे च्य वेळी कुणी मनुष् त्य �वठोबाच्य दे वळातून जाते असता अकस्मात मोठमोठयाने ब�ब
ठोक�त ओरडला.
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आजूबाजूच्य घराझोपडयांची कवाडे, �खडक्य खाडखाड उघडून कोणी उघडे, कोणी बोडके असे
काह� लोक अंथरुणावर उठले, तसेच �तकडे धावत आले.

त्य बुवाला कोणीतर� भयंकर हत्यारांन घायाळ करु शेजारच्य शेतात फेकले होते. रक्ताच्

डबक्या तो मरणाचा घोर लागून पडलेला त्य ब�ब मारणार्य वाटसरू �दसला होता. भोवती

जमलेल्य मराठा-भंडार� वगार्च् बायामाणसांसुद् सगळे हळहळत होते.

बव
ु ाला कण्ह लागला होता, मधन
ू मरणाच्य धक्क्यासर उचक्य येत; पण तो मेला नव्हत.
लोकांतन
ू एकास एक म्हण लागले, ‘ऐकलेत? बव
ु ाच्य त�डी �वठाल! �वठाल!’ ‘उचक�सरशी येतो

खराच तो ध्व�.’ ‘दे वाचे नाव सुटले नाह� त्याच!’ ‘धावा करतो आहे दे वाचा!’ ‘दे वाला ह्य
धाव्यासरश ह� बातमी पोचल� तर �वठोबा अजूनह� येऊन त्याल हात दे तील.’ बुवा म्हणत असे
‘जेथे जाई तेथे तू माझा सांगाती! वाग�वशी हाती धरु�नय!’

पो�लस घाईघाईने प�हले �लखाण थोडेबहुत करु बुवाला रुग्णालय धाडून दे ऊ लागले. काह�

लोक परत जाते होते - काह� येत होते. काह� आपसात म्हण होते,‘बुवाने �वठ्ठला नामघोष
चाल�वला आहे !’ ‘बुवा मरणार नाह�!’ ‘अहो, मरायचा असता तर इतक्य घावांतून वाचलाच
नसता!’ ‘अहो, तो दे वळात असता तर घायाळच झाला नसता!’ �वठोबा जागत
ृ दै वत, पण दे वाच्य
पाठ�मागे या शेतात मारे कर्यांन घात केला त्याल काय उपाय!’ ‘दे व द्वारके होते म्हणू

द्रौपद�मात दःु शासन गांज ू शकला; पण �तचा धावा कानावर पडताच दे व धावले तेव्ह �तचे तो
काडीभरह� वाकडे कर शकेना!’ पो�लसह� म्हणत होते क�,‘त्य मारे क-यांची आम्हा

�बत्तंबातम �मळाल� आहे . शेवट� त्यांचा नाश होणार!’ ‘अह, सत्यमे जयते! नानत
ृ म ्!’ पूजेला

चाललेले भटजी �वटाळ होऊ नये म्हणू लोकांच्य वाटे च्य बाजूस होते ते, जाता जाता म्हणू
गेले.

जमलेल्य थव्यापैक तीच वाक्य घोळीत मल
ु � शाळे त गेल्य. मल
ु े शाळे त गेल�ं, बाया घर� गेल्य.

भाजीवाल्य बाजारात गेल्य. कामकर� कामधंद्याव गेले. सकाळचे दहा वाजत आले. दोन तीन

पो�लस जाग्याव टे हळीत होते, काह�जण दर
ु ू पाहत जाते होते. एकदोघेच दे वळात जाऊन
�वठोबावर पाणी घालन
ू घाईघाईने पज
ू ेचा �नयम कसाबसा पाळून �नघन
ू गेले होते.

साडेदहा वाजून गेल्यामुळ त्य नगरातील एक प्रम वक�ल असताह� सावर्ज�न कथाक�तर्नांतू

भाग घेणारे स्नानसंध्याश गह
ृ स् पांडुरं गराव हे कोटार् जाण्यासाठ उठू पाहत होते. पण

त्यांच् बैठक�त जमलेले लोक वादाच्य भरात आल्यामुळ तेथ ून काह� हालेनात. जो तो बुवाच्य
झालेल्य हत्येच काह� तर� नवीन अद्भ मा�हती घेऊन �तथे येई. पांडुरं गराव स्वत

संतल�लामत
ृ ा�द ग्रंथां मोठे चाहते असल्यामुळ बुवाच्या�वषय घडत चाललेल्य चमत्का�र
घटनांचा त्यांसह �वस्म वाटू लागला होता. इतक्या मोरे नावाचे तेथील खोतच आत आलेले
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पाहून पांडुरं गराव म्हणाल,‘तुम्ह आता अगद� चुप बसा. सुसग
ं त बातमी आणण्यासाठ गेलेले
खोतच आता काय सांगतील ते खरे ! काय मोरे , बुवा रुग्णालय शद्धी
आला हे खरे काय? ’
ु
‘खरे म्हणज काय �वचारता, पांडुरंगराव! अहो, त्यान जो �वठ् �वठ्’ उचक�-उचक�सरशी

नामघोष चाल�वला होता ना त्य धाव्यान द्रव �तकडे प्रत �वठोबाच्य डोळयांतून अश्रूंच

धारा लागल्य आहे त, मूत�च्य अंगास घाम सुटला आहे - आ�ण इकडे बुवा साफ उठून बसून
भजन कर�त आहे . औषध न लावता रक्तप्र बंद झाला!’

‘आश्चय! काय? �वठोबा रडू लागतो? अगद� प्रत पाहतात लोक?’ अशा उद्गारांच, प्रश्ना,

आश्चयार् एकच सर झडल�. मोरे ह्य झडीतील शेवटच्य �बंदस
ू झेलून म्हणाल,‘कोणी प्रत

पा�हले काय �वचारता? शेकडो लोक जाऊन येताहे त �वठोबाच्य दे वळात. सार्य बाजारात जो तो
म्हण आहे - �वठोबा रडत आहे त! आ�ण बुवा उठून बसला आहे ! भक्ताच् दःु खाने दे व

कळवळले, नेत् अश्रुधा वाहत आहे त! जणू काय भक्ताल ते घाव न लागता दे वालाच ते लागले!’

‘संत चोखोबा�वषयी अशीच आख्या�यक आहे ’ गंभीरपणे पांडुरंगराव म्हणाल,‘त्याल मारलेल्य
चापटयांनी दे वाचे गाल सुजले. चोखोबांच्य डोक्याव काठ� पडे �न �वठ्ठलाच मूत�च्य डोक्याव

ट� गूळ उठे . ग्रंथांतर� चमत्का आज आम्हाल प्रत पाहावयास �मळतात! सुधारक मतांनी या
नगरातील लोकांची ढळू लागलेल� भक्तीवरच श्र पुनः बसावयासाठ�च �वठ्ठला हे नाटक
कशावरु केले नसेल? ’

‘मी म्हणत, डॉ. �वचारे हे जे त्य सुधारकांचे अग्र त्यांस हा चमत्का दाखवावा! डॉ. �वचा-

यांची लोकमतावर मोठ� छाप पडते!’

‘मीच म्हणणा होतो ते, मोरे , डॉक्ट �वचारे माझे �मत आहे त. ब�ु द्धवा आहे त - पण हट्टवा
नाह�त. आ�ण प्रत गोष्ट�, ब�ु द्धवा झाला तर� नाकरणार कसा! पण आता त्यांच्याक जावे
तर कोटार् उशीर होतो. संध्याकाळ मी डॉ. �वचारे यांस घेऊन �वठोबाच्य दे वळात स्वतः येतो.’

पांडुरं गरावांच्य ह्य अडचणीची टर उडवून मोरे म्हणाल,‘कोटर ! तुम्ह व�कलांना वैकुंठास
न्यावयाल �वमान आले तर� तुम्ह कोटार्ल उशीर होतो म्हणू ते परत धाडाल! अहो, �ानेश्व -

तुकारामाच्य कालापासून न घडलेल� अशी दे वाची करणी आज इथे घडत असता, भक्ताच्
दःु खाने �वठोबा रडत आहे तोच, तो सोहळा लगेच प्रत न पाहता म्हण कोटार्ल उशीर होईल

म्हणू संध्याकाळ जाऊ! संध्याकाळपय� मूत�चे रडे बंद झाले तर? ते काह� नाह�.
व�कलमहाशय, आता चलायचे डॉ. �वचा-यांकडे, �न त्यांन घेऊन �वठोबाच्य दे वळाकडे!’

सवा�नी ‘हो हो चलाच!’ म्हणू �गल्ल केला. तेच ठरले . खोत, मोरे �न पांडुरं गराव वक�ल डॉ.
�वचार्यांकडे �नघाले. काह� मंडळीह� बरोबर चालल�.
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मागार्न सकाळच्य शाळे तून सुटलेल�ं, दप
ु ारच्य शाळे त जाणार� मुल�मुल�, बाजारातील थवे,

येतीजाती मंडळी, जो तो दस
ु र्या �वचार�त तर� होता वा सांगत तर� होता - तीच अद्भ गोष्,
�वठोबा रडतो आहे !
पांडुरं गरावास वाटू लागले, आपण �ानोबा-तक
ु ारामांच्या दे वलसी काळात �णभर वावरत
आहोत! रे डा वेद बोलतो आहे ! पंढर�नाथाचे दे ऊळ �फरले आहे ! दे व जनीबरोबर दळत आहे त!

रो�हदासाबरोबर जोडे �शवत आहे त ! अशी अद्भ वतृ ्त त्य काळी लोक एकमेकांस असेच उत्तेिज
होऊन सांगत असतील! त्य �वचारात तन्म होता होता त्यां वाटले,‘अहाहा! जर आज एखादे

म�हप�त असते! या बव
ु ाच्य या भिक्त�वजयाच आ�ण दे वाच्य या रडण्याच त्यांन �कती रसाळ

वणर् केले असते!’ त्यांच �चत् त्य �वचारात इतके तल्ल� झाले, क� चालता चालता, म�हप�त
आज असते तर त्यांन जो रसाळ अध्या �ल�हला असता त्याती काह� संभवनीय ओव्य जळ
ु त
चाललेल्य दे खील त्यां �दसू लागल्य! मनातल्य मनात ते त्य वाचू लागले -‘ओम नमोजी
पंढर�राया! अत�य ममता अत�य माया! भक्तदुःख दे वराया! रत्नपुर रडलासी! १! धन् धन् तो
बुवा संत! ज्याचे� कारणे भगवंत! कट� ठे वू�नया हस्! रडत राहावा! २! संता गांठोनी मारे कर�!

घाव घाल� घावावर�! दे व त्य दःु ख� राउळीं! रडू लागले! ३! भिक्त�वजयाती या नव्य अध्यायाच
अशी काह� रूपरेष जुळते न जुळते तोच डॉ. �वचा-यांचे घर आले.

‘या पांडुरं गराव! माझ्य इथे आधीच ह� पहा मंडळींची झालेल� दाट�! जो तो म्हणत �वठोबा रडत
आहे ! मोठा चमत्का घडतो आहे !’ डॉ. �वचारे हसत म्हणाल.

‘मग तुम्ह एकदा चक् सांग ून तर� टाका, क� तुमचा चमत्काराव �वश्वा नाह� - मग शेकडो

लोक प्रत ह� गोष् पाहत असले तर� ते सगळे आंधळे !’ पांडुरंगराव जरा त्रा� स्वरान खोचून
म्हणाल.

‘अहो, चमत्का जर घडला असेल तर तो चमत्का असला तर� मी त्याव �वश्वा ठे वणारच

ठे वणार. कारण जे कधी पा�हले नाह� ते घडते �कं वा जे घडते त्याच उलगडा आपल्य �ात
कायर्कारणसंबंधान लावता आला नाह� म्हणज त्या आपण चमत्का म्हणत इतकेच त्याच
चमत्का�रत. मनषु ्या सिृ ष्टच सवर �नयम अजन
ू ह� कळले असे आम्ह समजत नाह�. उलट
आम्ह म्हणत, सिृ ष्टच् �वश्वरूपाच नखाच� ह� परु ते दशर् अजन
ू आम्ह मनषु ्यां झाले नाह�.
पण
ू र रु �दसणे तर असंभवनीय! तेव्ह चमत्कारा वाव हा नेहमीच असणार. प्र घडले ते
चमत्का�र क� साध� हा नाह�; प्र आहे तो हा क�, घडले म्हणू जे म्हणता ते तसेच घडले आहे

क� काय? बरे , तो बुवा िजवंत झाला, रक्तस्त आपण होऊन बंद झाला, ती बातमी अगद� पक्क
का?’
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‘अगद� पक्क! बुवा खडखडीत बरा होऊन बसला आहे . स्वत �सिव्ह सजर् डॉक्टरांन त�डात

बोट घातले, आश्चयार् शेकडो लोक पाहून आले !’ मोरे उत्तेिज स्वरा म्हणाल. बुवा �वठोबास
नेहमी आळवीत ‘‘जेथे जाई तेथे तू माझा सांगाती, वाग�वशी हाती धरो�नया!’ ते उगीच नाह�!’’
‘थांबा, हे आलेच मी बोलावल्याप्रम स्वत �सिव्ह सजर् महाशय! या,या! प्र हे सांगा क�, ते
बुवा कसे आहे त? ’

डॉ. �वचार्याच् या प्रश्न जरा अचंबा वाटल्यासारख पाहत �सिव्ह सजर् म्हणाल, कोणता

बव
ु ा? ते सकाळी खन
ु ाचे प्रक माजले तो बव
ु ा क� काय? का त्याच एवढ� चौकशी? आम्ह

रुग्णालय त्याल आणला तोच मुळी जवळजवळ मेल्यासारख. दहा पांच �म�नटात तो लगेच
मेला? ’

पांडुरं गराव दचकून खुच�वरु अध� उठले,‘म्हणज! तो खडखडीत बरा झाला, त्याच रक्तस्त
आपोआप बंद झाला, तुम्ह डॉक्टरांनीदेखी आश्चयार् त�डात बोट घातले - हे सगळे -!’

‘साफ खोटे ! बुवा मेला तेव्ह मी काह� त�डात बोट घातले नव्हत; ह� तुमची भोळसट कथा ऐकून
मात आश्चयार् त�डात बोट घालावेसे वाटते खरे ! कोणी सां�गतले हे तुम्हाल? ’

‘ह्य खोतांनी! शेकडो लोक ते स्वत पाहून आले म्हणू हे म्हणाल. काय खोत? ’
‘हो तम
ु ्हाल मी सां�गतले खरे ; पण मला स्वत �भकंभटांनी सां�गतले, शेकडो लोक पाहून आले!’
डॉ. �वचारे हसणार होते; पण प्रक �चडीस जाऊ नये म्हणू गंभीरपणे �सिव्ह सजर्नांन

�वचार लागले,‘बरे , पण मरणाआधी शेतात घायाळ होऊन पडलेला असता शेकडो लोकांसम�
‘�वठ्,�वठ्’ म्हणू त्यान नामघोष चाल�वला हे तर� खरे ना? ’

�सिव्ह सजर् पुन्ह एकदा मानेला �तरस्काराच झटका दे ऊन उसळले, ‘छट! साफ खोट� ! अहो,

त्याच् खुनाची ब�ब होऊन दहापांच लोक जमतात तोच मी सरकार� नात्यान �तथे पोचलो. शेकडो

लोक कुठले! बेशद
ु , मत
ृ प्र, दहापांच उचक्य आल्य असतील नसतील! श्वासोच्छ्वास ‘कोहं ?
सोहं!’ असे जपणार� ‘अजपा गायत्’ असे नाव वेदान्त जसे दे तात तसे मरणाच्य उचक�स
‘�वठ्’ असे नाव द्यायच असले तर माझ� काह� म्हणण नाह�! अहो, मरणाची घरघर, दोनचार
उचक्य, यापल�कडे ब्र त्य बुवाच्य त�डून �नघण्यापूव� तो मरूनह गेला होता!’

‘बरे , ते असो. ’ डॉ. �वचारे उपहासाचा लवलेश अवलंब न करता एखाद्य न्यायाधीशासारख

काटे तोल बोलू लागले, ‘आता �वठोबाच्य मूत�च्य डोळयांतून या भक्ताच् घाताने दःु खाश्रूंच
धारा लागल्य आहे त, अंगास दरदरु घाम सुटला आहे , अशी जी बातमी गांवभर पसरल� आहे ती
घटना तर� कोणी प्रत पा�हल� आहे का? ’
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‘शेकडो लोकांनी!’ मोरे ठासून म्हणाल. सारा प्रद शत् हस्तग कर�त आल्यानंत शरू सेनाप�त

शेवटचा बाले�कल्ल तर� पडू द्यावयाच नाह�, अशा बाण्यान जसे अढळ ठाण मांडतो तसे अढळ
ठाण मांडलेले ते उत्त पुन्ह दे ऊन मोरे म्हणाल,‘शेकडो लोकांनी ते प्रत पा�हल�’!
‘तम
ु ्ह स्वत पा�हल� त का? ’
‘नाह�! मी जातोच आहे �तकडे स्वत बघावयास!’
‘बरे . पांडुरंगराव, तुम्ह स्वत पा�हल� त? ’
‘नाह�! पण साने आ�ण गाडगीळ यांनी स्वत पा�हल्याच ऐकतो. ’ पांडुरंगरावांनी पुरावा �दला.
‘हे इथेच आहे त पहा साने आ�ण गाडगीळ! तुमच्याआधी ते आले होते. काय साने, तुम्ह मघा

सां�गतलात तो अनुभव कृपा करु पुन्ह सांगा एकदा’ डॉ. �वचा-यांनी �वन�वले.

‘मी मघा सां�गतलेच, क� मी ह� बातमी ऐकून आश्चयार् थक् होऊन दे वळात गेलो होतो, पण

दाट�मुळे मूत�जवळ जाता आले नाह�. त्यातह गाभारा अंधारलेला. मला काह� तसा प्रक

आढळला नाह�. पण गाडगीळ पुढे होते, ते म्हणाल, क� मूत�च्य डोळयांतून धारा वाहत आहे त,

म्हणू तेच मी म्हणाल.’ सान्यांच पुरावा संपला. मंडळी हसू लागल�; पण डॉ. �वचारे हसत
नाह�त पाहून दबल�. डॉ. �वचार्यांनी गाडगीळांना ‘आपला अनुभव? ’ म्हणू पच
ृ ्छ केल�.

‘मी अंधारलेल्य गाभार्यात जर काह� पा�हले असेल तर ते इतकेच क� �वठोबाच्य मत
ू �चे डोळे नी
गाल ओलसर �दसत होते, आ�ण काह� बाया मंडळी म्हण होती - ‘अयाया, �वठोबा रडतो आहे !’

‘पण गाडगीळ, तुम्ह स्वत मला म्हणाला, �वठोबाच्य डोळयांतून धारा वाहत आहे त!’
सान्यांन हटकलेच.

‘आ�ण तेवढ� च खरे आहे!’ डॉ. �वचारे सवा�कडे पाहून म्हणाल,‘हे चंद ्रच इथे आहे त. हे पहा आ�ण
मी पो�लस चौकशी प्र चालू होती तेव्हा, म्हणज दे वळात दहापांच लोकदे खील गेले नव्हत
तेव्हा �तथे गेलो. त्य वेळी कोणी ह्य मूत�च्य डोक्याव पाणी ओतून घाईघाईने एकदोन फुले

पायांवर टाकून �नघून गेल.े त्य दे वळात तो बुवाच काय ती नीट पूजा कर�. मूत�चे अंग �बंग नीट
पुसण्या दस
ु रा कोण आज येणार? ते तसेच र�हले. आम्ह चौकशीचा रागरं ग पाहून परततो तो
त्य ओतलेल्य पाण्याच थ�ब �न ओलावा त�डावर पाहून दोघे�तघे ‘�वठोबाच्य डोळयांतून पाणी

येत आहे बघा!’ म्हणू आश्चयर्च�कतप म्हणतान आम्ह ऐकले! त्यां खरे कारणह� आम्ह
सां�गतले; पण त्यां ते पटलेले �दसेना. आम्ह परतलो आ�ण पाहतो तो तीन तासांत गांवभर

‘�वठोबा रडतात!’ ह� एकच हुल्ल उठल� आहे ! दस
ु रे असे पहा, क� प्र जेव्ह �वठोबासमोर
बुवावर त्य दषु ्टांन घाला घातला -’
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‘चूक! चूक!’ मोरे �नराशेच्य अवसानाने मध्ये उसळले, दे वासमोर बुवावर घाला पडला नाह�.

वाटे त, दे वाच्य पाठ�मागे शेतात त्याल गाठला. दे वाच्य सम� काय माय व्याल होती त्य
दषु ्टांच!’

‘छट छट! काय बकता आहा!’ �सिव्ह सजर् �तरस्काराच झटका मानेस पन
ु ्ह दे त

कातावले,‘अहो, बुवाला रात् नेहमीप्रमा दे वळात �नजलेला शेजारच्य माणसांनी पा�हला.
मध्यरात दे वळात छपरावरु उतरु बव
ु ाच्य त�डात बोळा दे ऊन, दोनचार घाव घालन
ू , फरफटत

मारे क-यांनी बाहे र नेला �न शेतात फेकला! उपसलेल� कौले, त�डातला बोळा, दे वळाच्य

उं बरठयापय�त रक्ताच उडालेले डाग, शेतापय�त रक्ता भाग-सारा परु ावा माझ्य सम� पाहून
पंचनाम्यां न�दला आहे !’
सुरेख मांडीत आणलेल� गौर खालची घडवंचीच अकस्मात पडून ती सार� शोभा कोसळल� असता

तो ढ�ग पाहून मुल�ंन ा जसे खट् वाटते तसे पांडुरंगरावांचे मन खटटू झाले. चमत्काराल चमत्का
जुळत जुळत कोण रसाळ कथा-भिक्त�वजयां शोभावा असा �कती प्रासा� तो त्यांच् मनात
जुळत आलेला दे वलसी अध्या! कोणीतर� कोट पाटलूण घातलेला रा�स म�हपतीच्य हातातून

�हसडून �ल�हता �ल�हता फाडून टाक�त आहे असे त्यांन मनातल्य मनात भासून गेले! खोत, मोरे

तर रागारागाने त्य �सिव्ह सजर्नांन रा�स म्हणू उघड उघड म्हणण्याच बेतात होते; पण
इतक्या मनधरणीच्य हळुवार शब्दां डॉ. �वचारे म्हणाल.

‘तुम्ह सवर्ज असे पहा, क� आपण भाबडया भक्तीन दे वाची थोरवी वाढ�वण्याच् पायी त्याल
उलट आपण माणसासारखा दब
ु ळा करु सोडतो. माणसास दे व कर�ल ती खर� भिक्; दे वास
माणसासारखा अंधळा, दब
ु ळा, रडवा, खुळा बनवील ती भिक् क� भाबडेपण! तो बुवा जे म्हण क�
जेथे जाई तेथे त ्ं माझा सांगाती!
सांभा�ळसी हाती धरो�नया!

ते ताित्व अथ� न घेता शब्दश जर खरे समजावयाचे तर त्या दषु ्टांन दे वळांत न गाठता

शेतात गांठले असे मानले तर� कोणचा फरक होणार? दे व शेतातह� त्याच सांगाती होताच - मग
�तथेह� त्या का सांभाळला नाह�? मारे कर� येणार हे त्या दे वाने आधीच का कळ�वले नाह�? खरा

दे व भक्ताच् कैवाराने त्य दषु ्टां पकडून हापटण्याक�रत त्यांच्यामा धावता का �वटे वर
एखाद्य बाईबापडीसारखा मुळ-मुळू रडत बसता? जर ती �वठोबाची मू�तर खरोखर रडू लागती ना

तर मला अशा दब
ु ळ्य मूत�ची उलट चीड येती! पण तर�ह� तसे घडले असते तर मी ते मानले
असते! पण त्य बहुतेक, �नदान बर्याचश संत�वषयक कथा ह्य अशाच सांगोवांगी बातांवर
रचलेल्य सुरस कादं बर्य आहे त! रसाळ पण अतथ्, अपथ्! दे व म्हण रडतो! भक्तांच सूड घेत
नाह�; तर रडतो!’

www.savarkarsmarak.com

‘�कं वा संत दामाजीस छळणार्य त्य मुसलमानी सुलतानास हात धरु गाद�खाल� खेचायचे
सोडून उलट जोहार कर�त दं ड भरतो!’ �सिव्ह सजर् मध्ये म्हणाल.

‘पण ती कथाह� िजतक� सद
ुं र �ततक�च खोट� ठरल� आहे , महाशय. ’ डॉक्ट �वचारे म्हणाल,‘�वठू

नावाच्य एका महाराने दं ड भरला; जसा, आज कोण्य �न�मत्ताल टे कलेल्य सत्याग्रह् दं ड

त्याच आप्तेष �ननांवीपणे भरतो �न त्याच सुटका होते. त्य �वठू महाराचे घराणे �वद्यमा
आहे �न त्यांच्यापा ह्य घटनेचे लेख आहे त! पण आज ज्य भाबडया प्रवृत् �वठोबास

रड�वले, �तनेच त्य �वठूमहारास �वठ्ठला अवतार बन�वले! बरे झाले, आज एखादा म�हपती

महाराष्ट् नाह�, नाह�तर ह� आजची रडकथा फुगत फुगत �तकडे पोचन
ू त्य �बचार्य भा�वक

ग्रंथकारा प्रामा�णकप �तचा एक भिक्त�वजयाती प्रासा� अध्या बनवन
ू सोडला असता!

असो, झाले ते झाले. पण मी म्हणत जर ते दै वत जागत
ृ असेल तर जर� मारे कर्यांना स्वत
मारण्याच त्या साधले नाह� तर� �नदान त्यान इतके करावे , क� ते मारे कर� कोण हे आज उद्य
पो�लसांच्य स्वप्न जाऊन सांगावे आ�ण त्यांच रक्ताळलेल कपडे, हत्यार, कुठे आहे त ती

अचानक पकडून द्याव! गुप्तपो�लसांपे� तर� दे वाला काह� अ�धक अंत�ार् असावयास हवे!
इतके झाले तर� आम्ह त्या एक चमत्का म्ह!ण ’ काह� �दवसांनी पो�लसांनी दोनचार गडुं

पकडले, खटले भरले; पण पुरावा कच्च पडून सारे आरोपी सुटले. ते खुनाचे प्रक नव्ह तर

त्याच आठवणह� सवा�नी रद्द काढल� आहे. झाल�च कधी आठवण तर ‘�वठोबा रडतो!’ हा
चमत्काराच �वषय म्हणू नव्ह , तर चेष्टेच म्हणू!
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९. �वटाळाचे वेड
‘काळू! आलास का एकदाचा शाळे तून? शाळे तल� मुलं मघाच घरोघर जाऊन जुनीपुराणी

दे खील झाल� �न तू आता घरास पोचलास काय रे ? दहाला शाळा सुटायची नी तुला दहा पावलांवर
घर� यायला अकरा वाजायचे! थांब मेल्य, हे उचटणं तर बघ कसं लाल करु ठे वलं आहे डाग दे ते
थांब, ये असा! ह ह ह, चुल�पाशी अरे चल! हट मागे, ध�टंगण मेला! पाय धुतल्यावाचू
स�पाकघरात पाऊल टाकता कामा नये! जोडा घालूनच आत आला नाह�स हे च उप्रक!’

‘कोणाच अडल होते पाऊल टाकायला!’ काळू ह�ः ह�ः ह�ः हसत आईला म्हणाल,‘तूच

म्हणाल� ये आत डाग दे त,े म्हणू आलो! पण काकू, आज तापलेलं उचटणं नाह� अ - आज

प�हल्या चाकोलेटची पेट� काढ कुठे आहे ती! गेल्य म�हन्यापय� माझा मराठ� चौथीत
चौ�तसावा क्रमा असे, म्हणू �हणवीत होतीस न? ’

‘मग आज कोणचा असा पराक् करु आला आहे स काळू? गेल्य म�हन्या तुझा क्रमा

चौ�तसावा तेहतीस तर� झाला का? एक क्रमा जर� वर गेला असला न, तर� चाकोलेट दे ईन बर

काळू!’

‘तर मग ऐक! आज आमचे नवे क्रमा लागले, त्यां माझा अठरावा क्रमा आला. ’
‘काय म्हणतो? काळू, खोटे ठरलं तर थोबाड फोडीन अ!’
‘शपथ! काकू! माझा खरोखरच अठरावा क्रमा आला आज वगार्!’
‘भले वीर! आमच्य काळूची बु�द वाईट नाह�च मुळी! पण उनाड �न अचरट! या म�हन्या

अभ्या केलास तर बघ एकदम सोळा क्रमा वर चढलास न! ह� घे, चाकोलेटची भरलेल� पेट�च घे
हो बाळ! बघ, पेट� �दल� न? जर तू पुढच्य म�हन्या आणखी सोळा क्रमा वर गेलास न, तर

अशा दोन पेटया दे ईन मी तुला! अभ्या केलास क� क्रमा वर गेलाच पा�हजे बर तुझ्यासारख
बु�द्धम मुलाचा!’

‘अग काकू, अभ्या कशाला हवा? ’ चाकोलेटाच
ं ी पेट� घेऊन स�पाकघरातून मधल्य घरात

सुर��त अंतरावर गेलेल्य �न चाकोलेटाच
ं ा बोकणा त�डात क�बलेल्य काळूने अडखळत
बोलण्या आरं भ केला,‘अभ्यास ग कशाला हवा? माझ्य वगार् चौ�तसाव्य क्रमांकाव मी
जो आज एकदम सोळा क्रमा वर चढून आलो, तो अभ्या न करतासुद् वर आलो - ह�च तर

खुबी! बघतेस काय अशी काकू? शपथ! अभ्या मी मुळीच केला नाह�. अग, ते असे झालं - सांगतो
अ -’ चाकोलेटाच
ं ा आणखी एक बोकणा भरु काळू एक पाय मधून मधून वेळीत �न शांतपणे

हसत हसत सांग ू लागला, ‘अग, माझ्य वगार् चौतीस मुलं नव्हत का? तेव्हा मी चौ�तसावा
नव्हत का? आता आज काय झालं क� आमच्य शाळे च्य उलट प�ाची ती दांडेकर शाळा आहे ना?
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त्यांन पुष्क पालकांना आमच्य शाळे �वरु मथ�वलं, आ�ण त्यामुळ आज आमच्य वगार्ती

पंधरासोळा खालची मुलं आमची शाळा सोडून या म�हन्यापासू दांडेकरांच्य शाळे त �नघून गेल�.
उरल� अठरा. तेव्ह मास्त म्हणाल,�मळून रांगेनं बसा �न नवे क्रमा मोजा! तेव्ह मी नुसता

सरकलो �न अठरावा आलो! असाच आणखी एखादा लग्ग लागला तर प�हलाह� पण येईन हो
काकू! अभ्यास ग कशाला हवा त्याल? ’

इतक्या ताड�दशी एक लाटणे काळू होता �तथे येऊन आदळले. पण अनुभवाने ते �तथे

काकूकडून फेकले जाणार हे आगाऊच ओळखून झटकन ् मागे पळून जाण्यासाठ सज् असलेल्य
काळून एक मागे उडी घेतल�, पुन्ह झेप घालून ते लाटणे उचलले �न हटत हटत जोडे-वहाणा

ओट�वर ठे वीत �तथपयत
� तो �खदळत आला त्याच पाठलाग कर�त काकूबाईह� पुढे पुढे घुसल्य.

पण काळू जोडे-वहाणा होत्य �तथे जातो हे पाहताच त्यांच अवसान खचून रागावण्याच् ठायी

त्य काकुळती येऊन म्हण लागल्य,‘अरे , जोडे! �शवशील मेल्य माझं ते सोळ्यांतल लाटणं
घेऊन! दे रे बाबा ते इकडे एकदाच! नाह�,नाह�,नाह� मारणार पुन्ह फेकून! अरे �शवशील! त्य
वहाणा! अरे -!’

‘मग नाह� ना मारणार? नाह� ना? ’
त्यांच हे करारपत नक्क होते आहे तोच एक टपाल� आवाज दाराकडून त्यांच् कानावर आला

- ‘�वष्णुपं दे वधर!’ मागोमाग एक पाक�ट �भर�दशी दारात पडले.

‘बाबांचं आलं पत! फोडू काय ग काकू मीच? ’ आईला त�डाने असे पुरते �वचारु संपले नाह�

तोच काळूच्य हातांनी ते पत फोडलेह� होते!

‘फोडलंस एकदाचं पाक�ट! पण वाचता येतय
ं ् का एक अ�र तर�? ’
‘काय समजल� आहे स तू काकू? आता मराठ� चवथीतला अठरावा क्रमा आहे माझा! वा,

अ�र पण स्वच बाळबोध! हात्येच्! ह,ऐक, वाचतो. ’

काह� अडखळत पण एकंदर�त स्पष अथर कळे ल असे काळूने वाचलेह� ते पत. दहापांचच

ओळी होत्य त्य-पण त्य ऐकताच अनुकाकू थंडगार होऊन उभ्य रा�हल्य! त्य पत्रा सारांश

त्यांच् ल�ात ठसठशीतपणे आला; तो हा क�, ब्रह्मावतार �वष्णुपं दे वधरांच्य चुलत

आजोबांच्य कुटुंबापैक� एक वद
ृ गह
ृ स्, कोणी एक आप् वारला असून त्याल तो चवथा �दवस
होता! अथार्त चुलत आजेसासर्याच्य शाखेकडचे ते सुतक अनुकाकूंनाह� आलेच होते! त्य

बातमीने थोडा वेळ सुन् होऊन अनुकाकू उभ्य होत्य तोच काळू ते पत गाद्यांच्

�ढगार्यावरच् फळीवर ठे वण्यासाठ उडी मारु त्य गाद्यांच् �ढगावर चढला! त्य
धक्क्यासर अनुकाकू �वंचू डसावा तशा अकस्मात �कं चाळल्य.
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‘अरे काळ्य, काळ्य, सुतक न मेल्य! उतर खाल�! काल�वला ग बाई �वटाळ ह्य

कारटयानं!’

काळू दे खील त्य �कं चाळण्यान थोडा दबकला, बाजूस झाला. तोच �वष्णुपंतह बाहे रु घर�

आले,‘काय झालं काय? ’ म्हणू आपल्य पत्नी �वचारताच अनक
ु ाकंू नी त्य आपल्य पतीकडे
जळफळत पाहून बातमी �दल�.

‘‘व्हायच काय? ते असतात न कोणीसे आपल्य चुलत आजोबांचे भाईबंद �तकडे

ब्रह्मावत? कधी तुमच्य वा माझ्य जन्मा त�डेदेखील पा�हल� नाह�त एकमेकांचीं! त्यांच

कोणीसे मेले आहे ! बर, मेले तर मेले, नवव्य �दवशी तर� कळवावयाच न क� स्ना केलं �न सुतक
�फटलं! पण उभ्य जन्मा ज्यांन एकसुद् पत टाकायची घाई कधी होते नाह�, त्यांन मरताना

मात सगळ्य भाउबंदांना सात �पढयांची ओळख काढकाढून सुतकाचे पत टाकायची अगद�
लगीनघाई होते. आजचा चौथा �दवस सुतकाचा! तोच पत हातात! सहा �दवस आता अस रखडत
कुडकुडत पडायच! साधा मेल्यांन काय गेल्य जन्माच वैर होते ते! अगबाई, चुल�वरची डाळ करपू
लागल�! उतरायची तर� कुणी ती आता? �भक� पण अजन
ू येईना शाळे तन
ू !’’

अनुकाकू अशा जळफळत �ठकच्य �ठकाणी उभ्य होत्य तोवर �वष्णुपं ते पत सावकशपणे

वाचीत होते, काह� आठवीत होते . त्यांन त्यांच् स्वतःच् सख्य आजोबांनाह� पा�हले नव्हत.
चुलत आजोबांच्य ब्रह्मावतार शाखेचे नाव काय जे त्यान ठाऊक होते त्यापे� काह�एक
ओळख नव्हत. काह� वषा�पूव� असेच एकदा कुणी �तकडे वारले होते तेव्ह एकदा सुतक आले होते.

कुणी मेले क� जे कोणाचे �पढ�त एकाददस
ु रे पत येईल तेवढाच काय तो त्य दोन कुलशाखातील

भाउबंदपणाचा पत्रव्यव!

अनक
ु ाकू ह� एक दे वलसी सोवळ्य ओवळ्याच आवड �न �वटाळ-चंडाळाचा �तटकारा

असलेल� सश
ु ील बाई होती. िजतक� प्रे �ततक�च तापट. �वष्णुपं त्य आपल्य बायकोच्य

लहर�लहर�नेच घरातले व्यवहा ठे वीत. त्यांच सोवळ� ओवळे फार कडकह� नसे, अगद�च सटल
ु ेलेह�
नव्हत. त्यांच् त्य पत्नील अनुकाकूला-अल�कडे ताप येत असे, त्यामुळ त्य जास्ती

�चड�चड्य झाल्य होत्य. पण घरात मोलकर�ण अत्याद ठे वण्याच शिक्तह त्य कुटुंबास
नसल्यान �न अनुकाकूंच्य सोवळ्यालाह ते परवडणारे नसल्यामुळ त्य घराचे सारे काम स्वतः
कर�त; आ�ण त्यामुळ त्यांच ताप अ�धकच र� गाळून प्रकृ खालावत चालल� होती. हे सुतकाचे

�वघ् येताच नेसलेल्य सोवळ्यासद िजकडे �तकडे त्यांन �वटाळच �वटाळ �दसू लागून त्य
भांबावल्यासारख् झाल्य. चुल�वरची डाळ जो जो करपत चालल� तो तो त्यांच बारा वषार्च
मुलगी �भक� शाळे तून येण्या �कती उशीर करते याचा त्यांन अनावर राग येऊ लागला.
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शेवट� एकदाची �भक� आल�. भुकेलेल�, नेहमीप्रमा येताच दफ्त फेकून ल�डवाळपणे

कुरकुरतच आईजवळ गेल�,‘काकू खायला दे न आधी काह�!’ तोच वसकन ् �तच्य अंगावर
अनुकाकू आल्य,‘अग �शवशील! �शवशील! �भके! खा मेल्यांन मलाच एकदाचं. हट मागे, मी
सुतक� आहे !’

�बचार� �भक� मागे हटत, हा सुतकाचा �वटाळ म्हणज काय अ�रष् आहे काय क�, अशी

घाबरू पाहू लागल�. ती मुलगी असल्यामुळ �तला सुतक नसते,स्वत आंघोळून आता �तनेच
काय येईल तसा स�पाक करायचा �न सहा �दवस सुतक �फटे तो सारा पाणी-झाडलोट�सुद् संसार
चालवावयाचा ह� गोष् अनुकाकूंनी समजावून दे ताच जड पावलांनी ते बारा वषार्च लेकर
चुपचापकामाला लागले. अनुकाकू एका दरू च्य कोपर्या राहून �भक�ला आ�ामागून आ�ा
सोडीत �न दर पळादोनपळामागे ‘अग �शवशील!’ म्हणू ओरडत काम करवीत बसल्य.

प्रत् पावलाच्य �वटाळाचे, पदाथार्च् �वटाळाचे धमर्शास स्वतं - सामान् तत्, �नयम

असा नाह�. गव्हाल �वटाळ नाह�, ते �नवडायचे, पण कणक�ला �वटाळ, ती �शवायची नाह�; नद�ला
�वटाळ

नाह�,

�व�हर�ला

�वटाळ;

�व�हर�तल्य

बेडकांचा,

माशाचा

पाणी

लाटतांना

माळरहाटगाडग्याव बसत्य उडत्य कावळ्याच �वटाळ नाह�, माणसाचा �वटाळ; को-

याकपड्यांन �वटाळ नाह�, धव
ु टांना �वटाळ; तेल खायच�, तप
ू नाह�; गोमत
ू प्यायच, गोदगु ् नाह�;
उपरण्याच फेट्यासारख टापशी बांधायची, फेटा �न पागोट� घालणे नाह�; कोरडया भई
ु वर

स�पाकघरात पाय पडला तर� �वटाळ नाह�, ओल्य भई
ु वर पाय पडता कामा नाह�; असे पोथीतले �न
पोथीबाहे रचे अनक
ु ाकंू ना रु� म्हणू सासर� माहे र� पाठ असलेले धमर्शास्त् असेख् �नयम
पावलोपावल� मोडताना �न पाळताना �बचार्य लहानग्य �भक�ला जीव नकोसा झाला! �तला
सुतक नव्हत तर� काळूला होते!

काळू हा एक उपजत सुधारक होता. सहजगत्य हसत हसत �भक�ला चापट� मारु जाई -

काकूची दृिष चुकवून! पण �दवसातून चारपांच वेळा तर� काकूच्य दृिष् �भक� सुतकाच्य
�वटाळलेल्य पदाथा�ना वा सुतक� काळू �भक�ला गमतीने �शवताना �दसेच, क� अनुकाकूंच्य

�शव्याशापांच् वषार्वा �बचार्य �भक�ला प�हल्यान तापावे लागून मग थंड पाण्या सचैल
आंघोळून कुडकुडावे लागे! ते �दवस कडाक्याच् थंडीचे! पण अनुकाकूच्य सुतकशास्त्र �वधान

स्पष होते. थंड पाण्याच् स्नानाने काय तो �वटाळ जाऊ शकतो - उष् पाण्यान नाह�! �भक�
अवघी बारा वषार्च शाळकर� पोर! ती स�पाक ती काय करणार, मोठ�ं भांडी काय उचलणार,

सोवळ्यातल पाणी ते काय भरणार पण कच्चेपक् काह�तर� �शजवन
ू त्य कंु टुंबाचा संसार �तलाच
चालवावा लागला. काळूची मात चैन होती. अनक
ु ाकंू ना तो भंड ावन
ू सोडी. गाद्यांच् �ढगावर मघा
काळू चढला होता; अनक
ु ाकंू नी शास्त्र सां�गतला क�,‘�भके, गाद्य काह� धत
ू नसतात, त्याव

गोमत
ू �शंपडले क� झाले; पण त्यांच्यातल चादर� तेवढ्य धव
ु ायला काढ. ’ काळूचे मत क�,
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धुवायच्य तर गाद्याह धू, नाह�तर चादर�वरह� गोमूत �शंपडले क� �वटाळ गेला पा�हजे!
अनुकाकूंनी ते मत �वचारात न घेता गाद्यांव गोमूत �शंपडणेच पुरे असे ठरवून त्य शद
ु केल्य. हे

पाहून काळू एका हातात गोमूत घेऊन गाद्यांच् �ढगावर जाऊन पुन्ह पुन्ह नाचे! अनुकाकू
ओरडत धावल्य क�, हातातील गोमूत �शंपडून म्हण,‘बघ गेला त्यांच �वटाळ! अगद� तुझं शास्
पाळतो बर!’ अशा वेळी मात काळूला दोनचार चापट्य खाव्य लागते. तेव्ह कोणच्य तर� पोथीत
सुतकामध्य चापटया मार नयेत असाह� �नयम �ल�हला असता तर त्या काह�तर� अथर असता
असे काळूला वाटल्यावाचू राहत नसे.

सुतकामध्य साखर खाऊ नये हा �नयम मात अनुकाकूंनी एका पकरणापुरता क�लवज्यार

काढला होता. त्य म्हण, चहात साखर खायला हरकत नाह�; नुसती साखर खाऊ नये. काळूचे

मत अथार्त असे पडे क�, दोन्ह प्रकर साखर खावी �कं वा खाऊ तर� नये. अनुकाकू आपल्य

तत्वाप्रम सुतकात चहा पीत. काळू आपल्य तत्वाप्रम चहाच्य वेळी उघडपणे काकूसमोर �न

नुसती साखर गुपचूपपणे काकूच्य आड �भक�ला पाणी भरण्या साहाय् दे ऊन त्याच मूल्
म्हणू घेई �न खाई.

�वष्णुपं एक शांत स्वभावाच, आपल्य बाहे रच्य कामात गढलेले, �न घर अनक
ु ाकंू च्य हाती

दे ऊन टाकलेले बापडे माणस
ू . ते अनक
ु ाकंू च्य तत्वाप्रम अनक
ु ाकंू स वागू दे त, �भक�च्य
तत्वाप्रम �भक�ला, काळूच्य तत्वाप्रम काळूला. आपण स्वत घर� अनक
ु ाकंू च्य कलाप्रमा
�न बाहे र त्यांच �मत डॉ. परु ं दरे यांच्य कलाप्रमा वागत.

त्याच डॉ. पुरंद-यांकडे आज �वष्णुपंतान जाणे अवश्यह झाले. ती थंड पाण्याच स्नान , ती

झाडलोट, पाटपाणी, चूलपोतेरे �न दोन सांजा स�पाक ह� सार� खटपट त्य बारा वषार्च् �भक�ला न
झेपल्यामुळ �तला �तसर्य �दवशी ताप भरला. इकडे अनुकाकूंच्य अंगी तर आधीच मुरलेला.

त्या चटईवर थंडीत �नजण�, गार पाण्यान आंघोळण�, �भक�चे कच्चेपक् जेवण खाणे, पथ् ते

सोडून जे कुपथ् तोच सुतकातला धमर! त्यापाय अनुकाकूंचा तापह� बळावला! अंगाला सारखी

ठणक. पण सुतकात गाद� न घेता चटईवर पडून �दवसरात कण्ह रा�हल्य. घरात ह� दद
ु र ्श पाहून
कामकाज संपल्याव �तस-या �दवशी संध्याकाळ �वष्णुपं नोकर�वरू आले तेव्हापासून
त्यांच् ओळखीचे �न �वश्वासाच जे एकच गह
ृ स् होते त्य डॉ. पुरंद-यांकडे काह� औषध

मागावयास �न थोडया गप्पाह छाटावयास गेल.े सुतकापायी घर� �कती अडचण आल� आहे ते
�वष्णुपतांन सां�गतल्याव डॉ. पुरंदरे �तथे बसलेल्य आपल्य दोघा स्नेह्यांक वळून म्हणाल,

‘पा�हलंत ना? ह� सुतकाची आजची रु� �कती अथर्शून �न त्रासदा झालेल� आहे ती?

काय गोपूशास्त, सुतकात साखर खाऊ नये, गाद�वर �नजू नये, घराबाहे र पडू नये, थंडी असो नसो
गार पाण्यानं आंघोळावं, कपड्यांच ढ�ग स्वच असले तर� बोट लागलं म्हणू धुवावे आ�ण एका
मनुष्याच जीव गेला म्हणू दहा िजवंत माणसांना जीव नकोसा करावा, हा काय धमर

www.savarkarsmarak.com

म्हणावयाच? ज्य रुढ�च् योगे लवलेश सामािजक असा लाभ न होता मनुष्यमात् �नष्कार

त्रा त्र होतो, तो अधमर होय! - ह� सुतकाची रु� त्यांपैक� एक अगद� बु�द्धशू
भाबडटपणाची आहे .’

गोपश
ू ास्त उपहासले,‘तर तम
ु चं म्हणण काय क�, आपलं �प् मनषु ् मेले म्हणज दःु खी

नातलगांनी बासुंद�, दध
ू , िजलब्य, लाडू, पेढे यथेच् खातपीत गाद्या�गरद्यां लोळावं? अहो,

ज्याच कोणी �प्रय मरतो त्याल साखरच सोमलासारखी लागते, हसूं येतच नाह�, सुखोपभोग
�वषवत ् होतात! ह्याला आम्ह माणुसक� वा मनुष्यधम म्हणत! �तलाच सुतकाची रु�
म्हणता, शास् म्हणता!’

डॉ. पुरंदरे हसले,‘अहो अथच तर मेख आहे . दःु ख मानण्याच शास् - दःु ख मानण्याच रु�, या

दोन परस्पर�वर शब्दां सुतकाच्य आजच्य ढ�गधत्तुरयाचं तुम्ह, मला केव्हाह करता आलं
नसते असे, �वडंबन केलं आहात!’

‘डॉ. पुरंद-यांच्य म्हणण्या प्रत पुरावा हवा असल्या आमच्य राणी महाशय �न

युवराज काळू यांचीच सा� काढा! सुतक आल्याच पत येताच माझ्य पत्नीच् डोळयांत टचकन ्
पाणी आलं - पण ते माझ्य चुलत आजोबांच्य शाखेतील एक म्हातार गोत् मेले म्हणू दःु खाने
नव्ह ! - तर ते मेल्याच पत नवव्य �दवशी आमच्य हाती पडेल अशा बेताने न टाकता आम्हा

सहा �दवस सुतकांत �खतपत पडावं लागेल इतक्य लवकर त्यांन टाकलं या रागान
फणफणल्यामुळ! ‘काय गेल्य जन्मा वैर होते ते साधा मेल्यांन!’ हाच आमच्य तापट

राणीमहाशयांचा सुतकाची बातमी कळताना टाकलेला प�हला दःु खाचा सुस्कार! रु� झालेलं दःु ख
म्हणजे दःु खाचा �मथ्याचा! लवलेश दःु ख नसताना माझी बायको स्वत आ�ण लेकरे तापाने

आजार� पडण्याइतक जी सुतकाची दगदग अगद� मनोभावान करते आहे ती केवळ सुतकात तसे
करणं हे ‘शास्’ आहे म्हणू!’ �वष्णुपंतांनीह स्वतःच अनुभव सां�गतला.

‘पन
ु ्ह अस पहा -’ डॉ. परु ं दरे शांतस्वर म्हणाल, ‘अगद� सख्ख आई वा बाप वारला तर त्याच

दःु ख जस मुलान
ं ा तस मुल�ंनाह� होते. पण मुल�ंन ा, पोटच्य मुल�ंन ा सुतक नसते! आई वारल� तर�

मुल�ंन ा साखर खायला, गाद्यांव �नजायला धमार्च आडकाठ� नाह�; त्यांच् कपड्यांन �वटाळ

नाह�; पण पोटच्य मुल�पे�ा त्य मत
ृ स्त्र दःु ख ज्यांन शतपट�ने कमीच वाटणार त्य चुलत
चुलत द�र-जावा प्रभृतीं सुतक कडकपणानं पाळावं लागते! उलटप�ी ज्याच्या जन्मभ द्वे,

असाह� भाउबंद मेला क� त्याच मला सुतक; पण माझा एखादा िजवलग �मत वा मैत्र वारल�

आ�ण �तच्य दःु खानं मला जर� जीवनह� नीरस वाटण्याअतक असह् दःु ख होते असले, तर� मला
त्यां सुतक नसते! तेव्ह दःु ख होते म्हणू माणसे शास्त्र सुतक पाळतात �कं वा आजची

सुतकाची पद् �न त्याच ती �वटाळवेडाच्य ब्याद�च साथ याचं समथर् माणुसक�च्य
समवेदनेनं होऊ शकतं ह� क् लृिप, या दोन्ह�ह गोष्ट अगद� लटक्य पडतात.’
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‘बर, मत
ृ व्यक्तीच �वयोगानं हळहळून खरोखरच ज्यांन शोक धायधाय रडवीत आहे ,

�वव्हळवी आहे , त्यांन दे खील दहा �दवस ह्य सुतकापायी आज आम्ह बळे बळे हाल अपेष्ट

भोगणं जे भाग पाडतो - तो तर� धमर म्हणत येईल का? तो �नव्व �नदर ्यपण होतो.

आरोग्यशास्त्र दृिष्ट तर अशा शोक�वव्ह कुटुंबातील माणसांची मान�सक व्यथ बर�

करावयासाठ� आ�ण �तच्यापाय त्यांच शर�रप्रकृ ढासळून तेह� रोगांना बळी पडू नयेत म्हणू
त्यांन धीर दे ऊन सत्वस सुग्र अन् बळे बळे जेवावयास वेळच्य वेळी द्यावया हवे.

थंडीउन्हापासू बचाव होईल असे कपडे, असे स्ना, बाहे र �हंडणे �फरणे हे च उपचार समजूत

पाडून पाडून करावयास हवे . मायेच्य माणसांनी त्यां पोटाशी घेऊन, पाठ�वर हात �फरवन
ू ,
आपल्य घर� आदरानं �न ममतेनं शेजार� बसवन
ू , त्यांन काह� �वरं गळ
ु ा पाडला पा�हजे. पण
दःु खानं त्यांच मनं �वव्ह �न घायाळ जेव्ह झालेल� असतात तेव्हा सत
ु काने आपण त्यांच

शर�रे ह� �वव्ह �न घायाळ करु सोडतो! एखाद्य महारोग्यासारख ‘�वटाळ �वटाळ’ म्हणू

हडहड कर�त कोणी त्यांन �शवणार नाह�. चटईवर �नजणं, रु नी वेळीअवेळी कोणी दस
ु रा काय
घाल�ल ते खाणे, कामधंदा बंद, घराबाहे र पडण्याच चोर�! जी ती वस्त मागन
ू घेण,ं ताटकळत

�दवसरात पडणे, ह्य आजकालच्य सत
ु काच्य बाष्क �न अथर्शून रुढ�मुळ मन �न शर�र ह्य
दोह�नाह� मनाच्य दःु खाच्य भर�स सुतकाचा कठोर त्रास सोसावा लागून अ�धकच उदास,

भयाण, कंटाळवाणे वाटू लागते. रोगापायी एकजण मेले �न सुतकापायी दोनतीन जणांची प्रकृ

�बघडून ते आजार� पडले अशी कुटुंब� मी अनेकदा पाहतो. जेव्ह �प्रय मेल्यामुळ जे कुटुंब
खरोखर�च दःु खशोकानं �वव्हळल आहे त्यांती लहान लेकरांपासून थोरापयत
� सुतकाच्य त्रासा

नसती आबाळ �न �वटाळापायी हडहड करणं अगद� �नदर ्यपणाच �न त्यांच् आरोग्या घातक

आहे ; म्हणू सुतकाची चाल टाकाऊ. आ�ण ज्यांन सुतकाचे मुळी दःु खच नसते त्यांच्याकड
सुतकाच ढ�ग कर�वणं हा �नभ�ळ �मथ्याचा; म्हणू सुतक त्य प्रकरणी टाकाऊ! अहो,
धडधडीत भाड्याच माणसे आणून प्रेतापु पैसापासर�सारखे दर ठरवून रडत ओरडत, छाती

�पट�त जाण्याच् ज्य चाल� आहे त, त्य तशा सुतकधमार् बाष्क म्हण नये तर म्हणाव तर�
काय? ‘मोले घातले रडाया, नाह� आसू नाह� माया’ अशी ह� चाल आजह� शेकडो लोकात अगद�
तुमच्य इकडच्य �वटाळवेडया सुतक� चाल�सारखीच ‘धमर’ म्हणू अ�रशः पाळल� जाते आहे !

सुतकात जी �वटाळाची साथ घर�दार� आपणास पछाडते - तो तर एक �नव्व भ्र�मष्टप नव्ह
काय? ’’

‘काय? डॉक्ट! आता मात तम
ु ्ह परु ते वाहवेत चालले आहा अ!’ �तथे बसलेले एक

समाजशास्त बी. ए. (ऑनसर) आश्चयूर मध्ये म्हणाल,‘अहो, यरु ोपातील साहे बलोक दे खील

आमच्य सुतकातील �वटाळ मानण्याच् आचारास प्रशंस आहे त! मतृ ्य घडतो त्य कुटुंबात �न
घरात जे �बघडलेले वातावरण असते त्याच संपकर समाजात फैलावू नये यास्त त्य कुटुंबास
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कोणी �शवू नये, त्यांन दहा �दवस घराबाहे र पडू नये, त्यांच कपडे धुवून घ्याव इत्याद �नयम
आमच्य �त्रकालद पूव्जांन
र
घातले आहे त महाराज, आहात कुठे ? अहो, गोपूशास्�यांच ते

शास्त्र राहो, पण शहाणे साहे ब लोकसुद् प्लेगमध् क्वारंटाई से�ग्रगे प्रभृ जे उपाय
योिजतात, ते दे खील आमच्य सुतकातील रुढ�पासू सुचले बर का त्यांन? सुतक दहा �दवस
स्मृ� म्हणत, ते एकवेळ खोटे म्हणा पण क्वारन्टाईनदेख दहाच �दवस; साहे ब लोकांनी

पाळावयाचं ठर�वलं ते खोटे म्हणायच कोणाची छाती आहे ? साहे ब दे खील सुतकाचे समथर्

करतात, समजलात! समाजशास्त्र प्र आहे हा! चेष्ट नाह�!’

‘हो,हो,हो! प्रोफे महाशय, खरं सांग ू का, जुन्य रु�ढ समथर्णार ते ‘शास्त्र’ एक वेळ

काह�तर� समंजसपणाचं असतं; पण हे तुमचं ‘साहे बोक्’ त्य रुढ�च असह् �वडंबन करु सोडतं.
म्हण साहे बदे खील सुतकास सम�थर्ता! साहे बांत कोणी मूखर नसतात क� काय? मेयोदे खील एक
साहे बच आहे ! �तची �नंदा साहे बोक् असल� तर� जशी कपट�, तशीच काह� साहे बांनी आपल्य
वेडगळ रुढ�ंच केलेल� स्तु�तह कपट� असते. आम्ह वेडच
े ार सोडू नयेत म्हणून काह� �हतशत्

साहे ब त्यांन वाखाणतात. आपण साहे बोक् झालं तर� पर��ून घ्या. पोथी�नष् सुतकाचा

�वटाळ कुठे , �न क्वारंटाई से�ग्रगेशन बु�द्ध�न पद् कुठे ! साथीच्य रोगान मतृ ्य झाला तर
क्वारंटाई से�ग्रगे उपयोगी, पण कोणाचाह� मतृ ्य साप डसून, खड्डया पडून, मोटार

अपघातात झाला तर� सुतकाचा �वटाळ धरतात. पुन्ह अगद� प्लेने!’ महामार�ने घरात बाप मेला
तर� मुलान
ं ा सुतक - पण बापाच्य उशाशी बसलेल्य मुल�ंन ा नाह�! मुल�च्य सवर् वावरण्यान

काय साथ फैलावत नाह�? �वष्णुपंतांच कोणीतर� आप् मेला ब्रह्मावता - �न �वटाळ
�वष्णुपंतांच् �न त्यांच् गोत्रजच्य कुटुंबास पाळावा लागतो पुण्याल - मद्रास - �संधला -

�वलायतेला! आप् मेल्यचे पत गोत्रजां तेवढे साथ पसरवीत जाते! ते पोचताच दरू दे शी केवळ

त्य ठरा�वक नात्याच् माणसांत तेवढे रोगाणू सळसळू लागावे �न त्याच घर� तेच जलवायु

सेवणार्य इतर, राहत्य माणसांना मात त्यांन बाधू नये? हे काय वैद्य क� वेड? सुतक येईल त्य
घर� मतृ ्य घडो न घडो, त्य माणसांनी म्हण घराबाहे र पडू नये. पण गावच्य वाटे ल त्य माणसाने

त्यांच् घर� सरसहा येत-जाते, खात-पीत राहावं हे सत
ु काचे शास्; हे काय से�ग्रगेशन तत्?

प्लेगच साथ काय घरचा मनषु ् बाहे र गेला म्हणज तेवढ� पाळीव कुत्रीसार त्याच्याबरो
जाते, पण बाहे रची माणसे घर� आल� तर त्यांच् मागे जाते नाह�, त्यांन चावीत नाह�? भयंकर

साथीतह� सत
ु काचा तोच ठरा�वक खाक्य! दहाव्य �दवशी गोमत
ू थोडंफार �शंपडले क� ‘शद
ु ’ झालं
घरे , कपडे, माणसे, सगळे ! पण याला का ‘�डसअनफेक्श’ म्हणायच? कौलारं उलथन
ू , कडक
जंत घ
ु ्न फवारु, औषधीय धरु ांन ी कपडेलत्त, वस्त वाफाळून ज्य साथीला आवरता येत नाह�, ती

काय घरातल्य वाटे वर चार थ�ब गोमूत �शंपडून पळ�वता येत?े ‘�वटाळ’ म्हटल क�, ह�
धमर्भोळेपणाव आधारलेल� भावना; �डसअनफेक्श - क्वारंटाई प्रभृ ‘�नरोगीकरणा’ची
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साधनं वैद्यकाच प्रयोग� उपाय! सुतकाच्य चाल�शी वैद्यक� हे तूचा मूळ संबंध असा नाह�च!
मूलतः ती चाल धा�मर्, परलोककल्पनामूल!’

�वष्णुपं - हे च कारण माझ्य ध्यान्य आलं होते बर का डॉक्ट, जेव्ह मी अिजप् प्रभृ

दे शांतील ‘ममीं’ची �न ‘�परा�मडस’ची मा�हती प्र वाचल� तेव्ह अ! मेलेला राजा वा रं क

परलोकात जाताच अथला संसार असाच पुढे थाटतो ह� पूव�ची धा�मर् समज असे म्हणून

मनुष् मरताच त्याच् थडग्या ताटवाट�, कपडे, �दवे, पलंग ज्याच जशी शिक् तसे पुर�त,

परगावी �बर्हाड करताना जसं आपण �नवडक सामान बरोबर दे तो.

डॉ. पुरंदरे - घरगुती सामान नव्ह तर माणसेह�! पूव्काल
र
कोणी मेला क� त्याच् थडग्या

त्याच् गुलामांनाह� िजवंत पुर�त. थोर राजे असले तर त्यांच् आवडत्य बायकांनाह� िजवंत

पुर�त! जपानसारख्य दे शात सम्र मरताच त्याच सेनाप�त, प्रध, मंत् अजूनह� जो क्व�चत
‘हाराकार�’ (स्वतः भोसकून घेऊन प्राणाप) करतो ती दे खील अ�तप्राच अशा ह्या सुतक�
भावनेची उरलेल� स्मृ� होय. पूव� असे मं�त्रमंडळदेख राजाबरोबर परलोक� धाडीत! आमच्या

प्रेताबरो सती जाणार� प�तव्रता परलोक� पतीच्य संसारात ग�ृ हणीची तट
ू पडू नये याच मळ
ू
भावनेची ‘उदात्तीभू (Sublimated) सा� होय. जी प्रेम�वव होऊन �प्रयासा प्राणाप कर�,

�तची गोष् न्यार; तसे प्राणाप आई आवडत्य लेकराच्य �वयोगानं, वीर क�त�साठ�, हुतात्म
ध्येयासाठ करतात! ते �नराळे . पण सत
ु कातील ‘कतर्व’, ‘शास्’ रु� म्हणू ज्य िस्त्रया

सती जावं लागे, मत
ु ास गाय जी
ृ ाला थंडीत उपयोगी पडेल म्हणू घ�गडी, टे कावयास काठ�, दध

भटास द्याव लागते, ती ह्या भावनेचा अवशेष! त्य काळी सायकल� नव्हत्, नाह�तर मत
ृ ास

परलोक�च्य सडकांवरु झटपट जाता यावे यास्त भटास एकेक सायकल द्याव असेह� वचन

गरुडपुराणाती सुतकशास्त् सहज सापडू शकते! मुसलमान �ख्रश्चना सुतक� आचारह� त्याच
आ�द मानवांच्य धमर्मतांच अवशेष, त्यांच थडगी �परा�मडस्च अगद� औरस संत�त! थडग्या

कृ�मक�टकांनी रक्तमांसह् भ��ले तर�ह� अिस्थ�पंज जे उरतात, त्यां जगाच्य शेवटच्य
�दवशी श्वा फुंकून ईश्व सवार्न पुन्ह िजव�वणार �न त्यांच न्या होणार ह� मूळ भावना!

सारांश क� मनुष्यजाती जे सुतक�य आचार आज शास् म्हणू रू आहे त, त्यांच् बुडाशी

वैद्यक� वा वै�ा�नक अशी कोणचीह� कसोट� नसून ते मुख्यत पारलौक�क �न जुनाट अशा

धमर्कल्पनां भाबडे अवशेष आहे त. पूव�च्य �ानाच्य �न अ�ानाच्य मानानं पूव� ते शोभून गेले
असे समजून तो प्र टाळला, तर�ह� आता यापुढे तर� आपले सुतकाचे आचार आजच्य

�व�ानाच्य �न वैद्यकाच् कसोट�स लावून, समाज�हताथर उपयुक् ठरतील तसेच �न तेच काय
ते ठे वावेत. हे �वटाळवेड तर तत्का सोडून द्याव.

�वष्णुपं- पण मत
ु क हवे, नव्ह
ृ ाच्य स्मृतीप्रीत एक सामािजक संस्का म्हणू तर� सत

काय?
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डॉ. पुरंदरे - अवश्. तेवढाच त्याच उपयोग. पूव� राजा प्रभृ काह�जण मेले म्हणज वषर्सह

म�हने सुतक असे. सुतकाच्य अशा चाल� समाजव्यवहारा अत्यं त्रासदा होतील, हे

स्पष्टपने सांग ून �कत्ये स्मृतीतू राजा, मंत्, सै�नक, �शल्प प्रभृतीं ‘सद्यःशौचा

पक��तर्ता’ म्हणू वगळून समाजाची कामे बंद न व्हावीं अशी सोय केल�, लांब सुतकंह� बंद
केल�. तीच �वचारसरणी पुढे चालवून आता आपण बाक�च्य �वटाळा�द चाल�ह� सोडाव्य.
ज्यायोग मत
ृ ाच्य शोकानं �वव्हळलेल् कुटं बीयांचे आरोग् �बघडणार नाह�, त्यांच् हळुवार

मनास �वरं गुळा पडेल, मुलाल
ं ेकरांचे हाल होणार नाह�त, अशी त्यांच शश
ु ्रू आप्तेष्टां ठे वावी.

वैद्यक�यदृष् अवश् �ततक� साफसफाई, जंत घ
ु ् �नरोगीकरण प्रभृ उपायांनी गह
ृ श�ु द वा
मनषु ्यशु� व्हाव. तो प्र डॉक्टरवैद्यां भटा�भ�ुकांचा नव्ह. जो मत
ृ त्याच साधार कुळकथा
�न नातं ह� कुटुंब एकत जमवन
ू सांगावी, त्याच गण
ु गावे, त्याच् नांवे यथाशिक् काह� रक्क

एखाद्य समाज�हतकारक संस्थे वा सय
ु ोग् �न सत्पा अशा �वद्वाना वा �वद्याथ्या दान

द्याव. समाजीय प्रदशर्न सत
ु काचे �नदशर् म्हणू एखादं त्रासदा नसलेलं बाह् �चन् दहा
�दवस कुटुंबीयांनी वा दःु �खतांनी वापरावं. थोडक्या म्हणज सावर्ज�न मनषु ् मेला असता आज

सावर्ज�न सत
ु के आपण जशी केवळ दःु खप्रदश, स्मृ�तमूल �न कृत�ताव्यंज अशा ज�नक
(Public) हे तूनच
ं �न पद्धतीन काय ती पाळतो तशीच कौटुं�बक सुतकंह� पाळावीं.

�वष्णुपं- अहो, पण हे तत्व�ा आता आमच्य घरापुरतं कसं व्यवहारवायच? आम्ह आता

�वटाळवेड सोडले बघा; पण आमच्य सौभाग्यवत त्य तापात तशाच चरफडत राहतील, प्र

सोडतील, पण सुतकाची चाल सोडणार नाह�त! खरोखर या सुतकापायी खरा त्र घरच्य
बायकांनाच होतो; पण त्याच सुतक पाळण्या अगद� सुतळीचा फरक पडू दे णार नाह�त!

डॉ. पुरंदरे - एकंदर�तच तसे . बायकांचा छळ करणार्य रु� मोडण्यातह खर� अडचण बहुधा
बायकांचीच येते. सुधारणांना नाक मुरडण्याक�रता दे वाने आपलं नाक वर केलं असावं अशी
बहुतेक िस्त्रया समज �दसते. बर आज ह� दोन औषधं तेवढ� तुमच्य कुटुंबाला �न मुल�ला द्य,
उद्य मी येतो �न स्वत प्रकृ पाहतो.

दस
ु र्य �दवशी डॉ. पुरंदरे �वष्णुपंतांच् घर� जाऊन पाहतात तो अनुकाकूंचा ताप भलत्या

थरास चाललेला. छातीत कळ मार�त आहे . त्यांन नळी लावून पर��ावयास डॉक्ट जाऊ लागले
तो अनुकाकूंनी �शवू दे ण्याच नाकारले. चटई-चवघडीची टोके आखडून आवरु ‘कूम�ङ्गानी

सवर्श’ अशा त्य हटून बसल्य. डॉक्ट म्हणाल,‘अहो, मला �वटाळ होईल, तुम्हाल नाह� ना? ’

अनक
ु ाकू म्हणाल्,‘म्हणून मी �शवू दे णार नाह�. कारण तम
ु ्ह स्वत आंघोळणार नाह� �न
गांवभर �वटाळ कालवाल!’

�भक�ह� तापाने फणफणतच होती. आता दहावा �दवस उजाडतो केव्ह असे �वष्णुपंता

होऊन गेले. काय उपचार ते अनुकाकूला त्यनंतरच करता येणार. अशक्, उठवेना! पण ती तशीच
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उठून सार� आिन्हक कर�. शेवट� चक्क आल�. रात् एक वातासारखा झटका! पण तोच पहाटे

एकदाचा दहावा �दवस उगवला. त्यासरश त्य दःु िस्थतीतह अनुकाकू अगद� फुटते न फुटते तोच

उठल�, आपले अंथरु पांघरु खाकोट�स मारले, आ�ण �दसू लागल्याव कुणी आपणास घर� थंड

पाण्यान न्हाऊधु दे णार नाह�, सारा �वटाळ कालवतील या भयाने तशा पहाटे स जावयास �नघाल�
- गावच्य नद�वर!

�तथून �तला परत घर� जेव्ह आणल� तेव्ह उचलून आणल�! डॉक्टरांन औषधपाण्याच

पराकाष्ठ केल�; पण वाताचा झटका उतरे ना. कोणी �दसले क�, अनुकाकू बेफामपणे �कं चाळे ,‘अरे
दरू ! �शवशील! सुतक!’

प�हल्य सुतकाच्य बाराव्य �दवशी अनुकाकू वारल� �न �वष्णुपंता दस
ु रे �न खरे खुरे सुतक

आले. दःु खाची �न दद
ु र ्शेच त्यांच् घरावर खर�खुर� सुतक� छाया पडल�. पण त्यांन �न त्यांच्

दोन्ह लेकरांना डॉ. पुरंदर्यान आपल्य घर� आणून प�हल्य �दवसापासून कोणचीह� �वटाळ�फटाळ हडहड न करता आपल्य कुटुंबात बरोबर�ने सांत्व-सांभाळ केला म्हणू �नभावले.
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१०. व्र आ�ण वैकल्य
आपणा �हंदं त
ू च नव्ह तर धमर्भोळेपणाच् आहार� गेलेल्य मुसलमान-बुद-�ख्रस्तीप् सार्य
‘पोथी�नष्’ ‘�कताबी’ समाजामध्य व्रतवैकल्य�वधी थोतांड इतके माजलेले आहे, क� त्यामुळ

त्य त्य समाजात �व�ानाचा फैलाव होण्या मोठा अडथळा येतो. �ानाची प्रग खटुं ते. पंगूची

बु�द पंगु राहते. युरो�पयन राष्ट तेवढ�ं त्य धमर्भोळेपणापासू आज पुष्क अंशाने मुक् झाल�
आहे त, �व�ान�नष् बनल� आहे त. अशी �व�ान�नष् प्रग�त व्र कोणची �न अ�ान�नष्
कोणची ह� चचार, �वशेषतः आपणा �हंदप
ू ुरती या लेखात कर.

व्रत�वधीं हे तु धा�मर् दृष्ट�ने दे ान प्रकार असतो. एक दे वाची आराधना आ�ण दस
ु रा
काम्यफलाच प्राि. प्राि वैयिक्त �न सां�घक अशी उभय�वध असते.

या दोन उद्देशांपै दे वाची आराधना ह� दे वाच्य अनेक प्रतीकां-अश्वत, गोमाता, श्रीगौ,

गणप�त, तळ
ु स, म्हसोब, ब�हरोबाप्रभृ नानारुपांच जर� असल�, तर� दे व एकच असल्यान

‘आकाशात ् प�ततं तोयं यथा गच्छ� सागरं! सवर्देवनमस्का केशवं प्र�तगच्!’ या शास्त्र

न्यायानेह त्य भगवानासच पावते आ�ण तोच संत षु ् होऊन ती ती काम्यफल आपणास त्य

व्रतवैकल्या प�रणाम म्हणू दे तो. तेव्ह व्रतवैकल वरवर जर� नाना दे वतांप्रीत् केलेल�
असल� तर� तत्वत ती एकाच भगवानाच्य संतोषाथर केलेल� असतात. सवर य�तपोदानांचा

भोक्त �न सवर काम्याकाम फलांचा दाता ती ती प्रती नसून ज्याच ती प्रती आहे त तो

भगवान होय, हे तत् श्रीभगवद्गीतेसार तत्व�ानम महान ् ग्रंथापास तो व्रतखंडासारख

आचारग्रंथापय सवा�नाच मान् आहे . व्रतवैकल्य ह� आिस्त दृष्ट�ने सवर्मान असलेल�
उपपित् आहे तशीच स्वीकारल तर�दे खील जे जे व् त्य नारायणास संतोषवील ते ते पारमा�थर्

दृष्ट �वश्वसनी मानणार्य श्रु�तस्मृ�तपुराण श्रद्धे, आपापल� इष् फलप्राि करु
दे ण्या समथर आहे अशी �नष्ठ बाळगण्या मुळीच हरकत नाह�.

नारायणाचे खरे प्रत म्हणज नरच होय.
आ�ण नारायणास नराच्य सेवेहून अ�धक संतोष दे णारे साधन दस
ु र्य कोणत्य प्रतीकाच

सेवेत असू शकणार आहे ? वडाची पूजा करण्यान जर दे व पावतो; गाईची वा बैलाची पूजा केल्यान
जर दे व पावतो; सापाला दध
ू पाजल्यान जर तो दे व पावतो तर अनाथ अभर्का वाटे वर टाकून

�दलेले पाहून त्या दध
ू पाजण्यान तो दे व काय पावणार नाह�? जे का रं जले गांजले, त्यास म्हण
जो आपल
ु े, त्याच ते परोपकार� मनषु ्यसेवेच प�वत व् काय त्य दे वास संतोष�वणार नाह�?

तान्हेल्या पाणी, तापलेल्याल छाया, न जाणत्याल �ानदान, मरणार्याल प्राणद ह�
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पुण्यकृत् करण्याच व् हे काय व्र नव्ह? श ्रृ�तस्मृ�तपुराण धा�मर् दृष्ट�ने ह्य

मनुष्यसेवेला दे वास संतुष्ट�वणार महाव् मानले नसते तर पाणपोयी घालण�, वाटे ने व�
ृ

लावण�, कथाक�तर्न करणे , अ�तथीस अन् दे णे प्रभृ अनेक दानांस �न आचारास पुण्यप गणले
असते काय? पण �हंद,ु मुसलमान,�ख्रस, यहुद�, पारशीप्रभृ झाडून सार्य धमा�त ून ह� कृत्य
पुण्यकृत्य समजलेल� आहे त. झाडात, पशत
ू , सापात, दगडात, मातीतह� जर दे व आहे - जर ती
दगडमातीह� त्याच प्रती होऊ शकतात, तर त्य दे वाच्य जडसषृ ्ट�चा नव्ह, तर �चत्शक्तीचा

ज्या शास्त् परमव्यक अंश मानतात, तो मनुष् त्य दे वाचे सव�च् प्रत मानावयास नको
काय? नारायणाचा परमव्यक अंश , �चन्म म�ू तर जर कोणची असेल तर तो नरच होय असेच

शास्त म्हणता आ�ण म्हणून त्य नराची सेवा इतर कोणच्याह प्रतीकाच सेवेहून नारायणास

अ�धक संतोष�वणार� असल�च पा�हजे. त्य इतर प्रतीकांच सेवेने जे जे ऐ�हक काम्यफ �मळते
�कं वा पारलौ�कक पण
ु ् लागते म्हणू पोथीत सां�गतले आहे ते जर खरे असेल, तर हे ह� खरे

असलेच पा�हजे क� ते ते ऐ�हक वा पारलौ�कक फल मनषु ्याच् सेवेने, परोपकारव्रता इतर
कोणच्याह व्रतापे अ�धक �निश्चततेन व् करणारास �मळालेच पा�हजे.

अथार्त व्रतवैकल्य जे आत्मशु�, काम्यफलप्रा आ�ण पारलौ�कक पण
ु ्यप्रभ हे तु

आहे त, ते सवर मनषु ्यसेवेन, परोपकाराच्य व्रता �मळणारे असल्यामुळ आपण व्रतां �नवड
करताना जर अशीच व्र �नवडल�ं, क� त्यांच्यायो मनषु ्यजातीच प्रत्य� काह� ना काह�तर�

�हतच साधेल. आपल्य समाजाची वा राष्ट्र काह� ना काह�तर� हे �च दे ह� हे �च डोळा फळ दे णार�
उपयक
ु ् सेवा घडू शकेल आ�ण मनषु ्याच् अ�ानास वा धमर्भोळेपणा उत्तेज न दे ता त्याच
�ान �न सुख वाढ�वले जाईल, तर या व्रत�वधींन दे वास संतोष�वण्याच पारलो�कक पुण्
संपादन
े
ू आपले, आपल्य राष्ट्र आ�ण मानव्याच �हत साधण्याच ऐ�हक फळह� येथल्य येथच

आपणास �मळ�वता येईल.

व्रता दे व पावतो; परलोक�ची चांगल�वाईट फळे येथल्य ऐ�हक बर्यावाई कृत्यांवर �मळू

शकतात; मनुष् ज्या बरे वाईट म्हणत त्यास दे वह� बरे वाईट म्हणत अशी भावना असणा-

यांनाह� व्रतवैकल्या �नवड करताना वर�ल कसोट� उपयोगी पडावी, संमत वाटावी अशाच दृष्ट�

�तला सम�थर्णार को�टक् वर केलेला आहे . कारण ज्यांच �नष्ठ दे व, परलोक नी�तअनी�त
ह्यां�वषय अशी धा�मर् छापाची मुळात नाह�, सिृ ष्ट�नयमांच् अबा�धत कायर्कारणभावा
दे वाच्य काल्प�न प्रसन्नत वा रोषाने बदलून घेण्याच आशा भाबड्य माणसाची सुखस्वप्

असून त्य दृष्ट� होणार� व्रतवैकल ह� मुळातच लटक� आहे त असा ज्यांच ठाम �सद्धा
ठरलेला आहे त्यांच ह्या�वषय संबंध पोचत नाह�. ते व्रतवैकल यांच्यापल�कड गेलेले; त्यांन

व्रतां �नवड करण्याच �ववेक सांगणे मूलतःच असंबद होणार.
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ह्यास् एका बाजूस �नतान्तपोथी�नष असा धमर्भोळ वगर सोडून �न दस
ु र्य बाजूस

�नतान् �व�ान�नष् प्रत्य�व वगर वगळून जो मध्य वगर उरतो आ�ण आज ज्याच संख्य
भरपूर आहे त्याल उद्देशू व्रता �नवड कशी करावी �न का करावी हे वर सां�गतले आहे . हा

बहुसंख्या वगर धा�मर् असला तर� धमर्भोळ नाह�. �व�ान�नष् नसला तर� बु�द्धवाद
अगद�च पारखा नाह�. व्रतवैकल्या त्याच प्रवृि असल� तर� ती व्र अगद� वेडसर अ�ानावर
उभारलेल� नसावी आ�ण शक् तो समाजास प्रत्य� ऐ�हकदृष्ट्य उपयोगी असावी हे तत्
तो सहसा नाकारणार नाह�. तो वर�ल कारणांसाठ� व्रतां �नवड आचरण्या बहुधा �सद होईल.
वर �वश�दलेल को�टक्रमानुस ठरणार� व्रतां कसोट� ज्य सत्र
थोडक्या या लेखापरु ती
ू
समारो�पता येतील ती सत्
ू ह� -

-१ज्य व्रतांत दे वता आ�ण त्यांच वणर्न आजच्य प्रयोग �व�ानाने साफ खोट� पडलेल�

आहे त; सिृ ष्ट�व�ानाच् प्राच अ�ानामुळेच ज्य घटनांना वा �नज�व वस्तूंन सजीव दे व

समजले गेले, त्यांन प्रसाद�वण्यासा जी व्र प्रचल�व गेल� ती सवर व्र आज टाकाऊ मानल�
जावींत. मनुष्याच् आजच्य वै�ा�नक �सद्धान्ता प्रसारा जनतेस अ�धक डोळस करावयाचे

सोडून ह� व्र �तला आंधळीची आंधळी ठे वू पाहतात. बुद्धी �वकास खुंट�वतात, अशी व्र
असत्याच पूजा होते. �नव्व �मथ्याचा होते. या वगार्च् व्रता उदाहरण हवे असेल, तर
आकशस् ज्यो�तग�ल�वषय ग्रह - संक्रा – सूय्चंद्रप
र
प्रभृ�तप्री आचरले जाणारे

आमचे धमर्�व� पहा!

-२दे वास प्रस करण्यासाठ, आत्मशुद्धीस, भूतदयेसाठ� �कं वा काह� काम् हे तूच्य

�सद्धीस केल� जाणार� जी जी व्र असतील ती ती आचा�रताना त्यांच जुनी रुप आज �नरथर्,
भाबडी वा लबाडीची �दसतील ती टाकून त्याच हे तूने, त्याच काम्यफलासाठ, तीच व्र अशा रुपा

करावी, क� ज्यायोग त्यांच्यासा कराव्य लागणार्य कमा�नी आ�ण दानांनी आजच्य

प�रिस्थती आपल्य �हंद ु राष्ट् अत्यं आवश्य असलेल� कोणती तर� प्रत �हतकारक
सेवा घडेल. ‘ह्य दानाने वा कमार्न माझ्य राष्ट्र काह�तर� प्रत सेवा घडत आहे ना? ’ ह�

कसोट� प्रत् व्रताच कमार् वा दानास लावल� क� संपले. तो व्रत�व त्य कसोट�स उतरला

नाह� तर तो साफ सोडून द्याव �न त्याच काम् वा �नष्का हे तन
ू े �हंद ु राष्ट्र प्रत सेवा
ज्या घडेल अशा �वधीने ते व् सांग करावे. नराच्य प्रत सेवेहून म्हणज राष्ट्रा प्रत
सेवेहून नारायणाची सेवा करण्याच योग्यत साधन मनषु ्याच् हाती दस
ु रे कोणच� ह� नसल्यान

www.savarkarsmarak.com

शास्त्र नरासच नारायणाची अवताराहर �वभू�त मानीत असल्यान, त्य राष्ट्रसेव दे व इतर

कोणत्याह पूजनाहून अ�धक संत ुष् झालाच पा�हजे आ�ण ते ते काम्यफ त्य त्य सेवकाला

पोचवीत असला पा�हजे. जर व्रतां पारलौ�कक वा काम् फलश्रु सत् असेल तर! पण जर�

क्व�चत ते पारलौ�कक फल किल्प ठरले वा �नष्फळल तर� दे खील त्य व्रता केलेल� अशी
राष्ट्रसेव कम� वा �दलेल� राष्ट्र दाने ह� ऐ�हक दृष्ट� तर� केव्हाह �नष्फळ शकणार नाह�त.

कारण त्यांच्यायो प्रत्य� आपल्य �हंद ु राष्ट्रा म्हणजे �हंदध
ु मार्च् �हतास जे साहाय्
होईल ते ऐ�हक फळ तर� पदरांत पडेलच पडेल. त्य मानाने आत्मशु�द् होईल; सद्धमर घडेल.

ह्य दोन सूत्रां कसोट� प्रत् व्रत लावून दाख�वणे अशा लेखात जर� असाध् असले,

तर� �दग्दशर्नापुर कसोट�वर व्र कशी पारखावी ह्याच काह� उदाहरणे दे त आहोत.

ज्यो�तग�ल�वषय सार� पूजाअचार �न व्रतवैकल साफ खोट� असल्यामुळ आजच्य आज

टाकून द्यावया हवीत!

ग्रह
हे अशा टाकाऊ धमर्�वधीच एक उत्त उदाहरण आहे . पूव� रानट� िस्थती मनुष्याल ग्रहणा

�नयम माह�त नसते; तेव्ह आकाशात सूयर वा चंद �दसता �दसता अवेळी नाह�सा होते चाललेला
पाहून केवढे आश्चय �न भी�त वाटत असेल ह्याच कल्पन आजह� आपणास सहज करता येईल.
आकाशात एकदम दोन सय
ू र एखाद्य �दवशी �दसू लागले तर आजह� ती भय�वव्ह अधीरता

आपल्यासह वाटल्यावाचू राहणार नाह�. ऐ�तहा�सक काळातह� रानट� लोकांच्य ह्य भयाचे

अनेक परु ावे सापडतात. उदाहरणाथर कोलंबसा�वषयी आख्या�यक पाहा. अमे�रकेतील मळ
ू वासी
रानट� लोकांना ग्र केव्ह येते ते वतर्�वत येत नसे. यास्त ते त्यांन दे वाच्य कोपाचेच
अन�य�मत �न भी�तप् �चन् वाटे . कोलंबसाच्य लोकाना ग्रह आधी वतर्�वत येत, त्यामुळ

अमे�रकनास त्यांन �भव�वले, क� जर तुम्ह आम्हा शरण न याल तर आमचा दे व येत्य अमुक
�दवशी अमक्य वेळी आकाशातून सूयार्सह नाह�सा कर�ल! त्य धमकावणीप्रमा नक्क त्याच

वेळी सूयर नाह�सा होऊ लागला - कारण तो ग्रहणा �दवस होता! घाबरलेले ते मूळवासीय
कोलंबसास शरण येऊन ‘दे वाचा राग शांत करा!’ म्हणू प्राथ लागले; कोलंबसाच्य लोकांनीह�
अुःशाप �दला, क� ‘अमक्य वेळेस सूयर परत दे ऊ’ आ�ण बरोबर त्याच वेळी सूयर आकाशात पुन्ह

पकाशू लागला! ह्य साध्य भा�कताने त्य मूळवासीयांवर कोलंबसाच्य सैन्याच् अद्भ
शक्तीच केवढा प�रणाम झाला असेल! ते अमे�रकन त्य नवागत लोकास अिजंक् असे

‘रा�सदत
ू ’ �कं वा ‘दे वदत
ू ’ समजू लागल्या त्यां काय नवल आहे! अशा रानट� अ�ानाच्य

काळी ग्रहणासर भयभीत होऊन त्य ईश्वर कोपास पुण्यकृत्यां शांत�वण्यास् लोक ‘दे दान
सुटे �गर्हा’ म्हणू ओरडत �न दाने दे त; स्नान कर�त; ते सूयार्च सुतक सुटताच कपडे धुऊन,
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झाडून, सारवून त्य संकटाच्य �वटाळातून मुक् होते, ते साहिजकच होते. �कत्ये जा�त बहुधा
चेटकाने आपण ग्र लावतो असेह� भासवीत असाव्य आ�ण ते खरे वाटून त्या दान दे ऊन,

संतोषवून ग्र सोडवणे इतरास भाग पडत असावे. राहुकेतु हे दै त्, रा�स; त्यांच वंशज �न
सगेसोयरे म्हणजे गावाबाहे र राहणारे ते ‘उग’, मांग, चेट के, गारुड, महार प्रभृ चांडालवगर!

म्हणू बहुधा तेच आरडत �फरण्याचीह व�हवाट पडल� असावी ‘दे दान सुटे �गर्हा! दान द्या
तर आमचे चेट ू क मागे घेऊन हे �ग-हाण आम्ह सोड�वतो!’
ते काह� असले तर� आज �व�ानाने ग्रहणां �नयम �न कारणे अशी स�ु निश्चतपण ठरवन
ू टाकल�

आहे त क� जसे बे बे चार! तम
ु ्ह दान द्या तर� ते ग्र एक पळह� आधी सट
ु त नाह�; न �दल� त
तर� एक पळह� अ�धक �टकत नाह�. �तथे दे वादानवांची कोणाचीह� खरोखर� लढाई होते नाह�; ती

सगळी कथा सद
ंु र रूप आहे . जशा �हतोपदे शातील कु�यामांजरांच्य किल्प गोष्ट तसेच अगद�
सवा�शी किल्प! त्याच्या दे वाच्य रागलोभाचा लवलेश संबंध नाह�.

आपल्य आज अगद� टाकाऊ ठरलेल्य रु� पूव�च्य अ�ानाच्य वा �भन् प�रिस्थतीच् काळात

ख-यावा �हतकारक वाटणे साहिजकच होते. हे समथर् पुरसे न वाटून त्याच समथर् आजच्य

�व�ानाच्य दृष्ट�ने कर पाहणारा जो एक वगर आहे , त्याच को�टक् तर त्य रुढ� अ�धकच

हास्यास् करू सोडतो. कसे तर या ग्रहणांच प्रकरण पाहा! ते म्हणती,‘अहो, ग्रहणाच
वेळी एकंदर वातावरणांत मोठ� चल�बचल होते!’ ‘बर होते. पुढे?’‘ त्याच मनुष्याच् शर�रावर �न

पथ्वीवर�
वस्तूंव मोठा प�रणाम होतो. बर होतो. पुढे? ’‘अहो पुढे काय! म्हणून आमचे
ृ
आरोग् राखण्यासाठ� �त्रकालद ऋषींनी ह्य रु� पाडल्य, क� ग्रहणाच वेळात खाऊ नये;

लोणच्याच बरणी, पापडाचे डबे , मोरावळयाची बाटल� यांवर तुळशीपत् ठे वावी; चांडाळ, मांग
महारांस फाटक� वस्त द्याव, ब्राह्मण दाने द्याव; ग्रह लागता सुटता स्नान करावी; गायत्

जपजाप् यांचा धुमधडाका उडवावा!’’

ग्रहणांमु वातावरणात हवे ते फेरफार होते असले तर� डबे , बाटल्य बरण्यांव तुळशीपत्

ठे वल्यान आतील लोणची पापड, मोरावळे यांवर�ल अ�नष् प�रणाम टळतात; तेव्ह

सिृ ष्ट�व�ानाच �नयम अजब खरा! आ�ण जर डब्याबरणीव, शाल�पैठणींवर तळ
ु शीपत् ठे वल्यान
ग्रहणा संकट टळते, तर त्य घरावरच तळ
ु शीपत्रां बच
ु का टाकून मोकळे का होऊ नये? म्हणज

मग घरांतील कपडे आ�द पदाथा�वर प्रत्य तळ
ु शीपत टाकणे नको. ग्रहण जेवल्यान �हंद ु

लोकांचच
े आरोग् तेवढे �बघडते असे �दसते. कारण यरु ोप, अमे�रका, चीन, जपान सारे जग
ग्रहणांत जेवतह� असते आ�ण जगतह� असते! �तकडे कोणच्याह भयंकर साथी, - ग्रहणा पाणी
प्याल्या, कपडे न धत
ु ल्यान, महारांस वा ब्राह्मण दान न �दल्यान, जपजाप् न केल्यान,

ग्रहणानं पडल्याच फारसे ऐ�कवात नाह�! त्यांच वायुमान �नराळ� , �हंदस
ु ्थानच वातावरण
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�नराळे म्हणू पुन्ह एका भौ�तक �व�ानाच्य नांवे थाप ठोकाल तर तुम्हा तीह� सोय नाह�.

कारण आधी एकाच गावात घराला लागून असणार्य घरांत �न पेठांत �हंदम
ु ुसलमान, ज्य, �ख्रस,

पारशी जे राहातात त्यांपैक तुळशीपत्राखाल लोणचे खाल्ल म्हणू तो जगला �न तुळशीपत

नसलेल्य एका बरणीतले लोणचे �न ताजा भात ग्रहणा जेवला तो तो उठतो तोच पोट फुगून मेला
असे कधीह� घडत नाह�!

मनस
ु ्मृती �नषेध आहे, क�, ‘ने�ीतोद्यन्तमा�दत स्नात ग्रस कदाचन! नोपस्पृष् न वा�रस्थ

न मध्यनभस गतम!’ (अ. ४, ३७) उगवताना, ग्र लागताना, खग्र ग्रहण, पाण्यां वा

मध्यान् सय
ू ार् मळ
ु ी पाहूच नये! आता या कोणत्याह अवस्थे, आकाशात वा पाण्यातह जर
सय
ू ार् पाहावयाचे नाह� तर आम्ह त्या पाहावे तर� कुठे ? �चत्र क� काय? सय
ू ार्�वषयीच काह�,

प्रकची वै�ा�नक मा�हती त्यातल त्या जर केव्ह उत्कृष्टप �नर���ता येत असेल तर ती

त्याच् ग्रहणाच वेळीच होय एवढयासाठ� यरु ोपीय ज्यो�त�वर मोठया प्रयासा हजारो मैलांचा
प्रव करू सूय्ग्
र
खग्र असेल �तथेच जातात �न अ�न�मष �नर��ण करतात; पण आमची
मनुस्मृ� म्हणज, खग्र सूय्ग्
र
मुळी पाहूच नये!

ह्य सूय्चंद्रां
र
ग्रहणा�वष प्राच काळच्य अ�ानयुगात अशा आज साफ चुक�च्य ठरलेल्य
अनेक �व��प् समजुती जगातील यच्चयावेत मनुष्यसमाजा प्रच� होत्य-केवळ आपल्य

�हंदं त
ू च नव्हे; पण आजच्य युरो�पयन समाजासारख्य �व�ान�नष् प्र लोकांनी त्य प्रत
�सद �ानाच्य उलट आहे त असे �दसताच जशा तत्का सोडून �दल्य, तसेच आम्ह�ह आता

करावयास हवे आ�ण ग्रहणा�वषयी वर व�णर्लेल सार� धमर्भोळ अ�ानजन् �व�ध�वधाने
मुळीच टाकून �दल� पा�हजेत.

संक्रा
जी गोष् ग्रहणा तीच संक्रांतीप्री आपण कर�त असलेल्य धमर्�वधींच. सूयर आ�ण चंद हे

कोणी खरोखर�चे सजीव, समनस् प्रा असून राहुकेतु हे कोणी खरोखर�चे अक्राळ�वक दै त्
आहे त अशी जनतेची भाकड समजूत करू दे ण्या त्य ग्रहणावर किल्प रपके �न कथा

कारण झाल्य; तशाच या सक्रांती�न�म प्र�तव पंचांगात प्र� होणार� भाकड रपके ल�ाव�ध
सामान् लोकांचे त्य मकरसंक्रमणाच साध्य घटने�वषयीचे अ�ान धमार्च् नांवे वाढ�वण्याच

�न �टक�वण्याच फसवे�गर� कर�त आहे त! प्रत् ज्यो�तग�लाच् ग�तिस्थतीच पथ्वीव
�न
ृ
मनषु ्याव प�रणाम होतो हे वै�ा�नक सत् आहे . जसा पावसाचा, उन्हाच, प्लेगच तसाच तो�ह.

पण तो प�रणाम त्य संक्रान्तप् ज्यो�तग�लांच् �नयमबद ग�तिस्थती दे वता कल्पू

त्यां गंध फुले वाहून वा त्याप्रीत मडक्यांच गाडग्यांची, दाने दे ऊन ती ती व्र आचरण्यान टाळू
शकतो असे �शकवीत घरोघर �फरणे ह� मात �नव्व ठकबाजी आहे . ज्यो�तग�लांच्
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ग�तिस्थतीच प�रणाम ग�णताच्य उत्तरासारख सु�निश्च सिृ ष्टक्रम फ�लते होते. ती माझ्य
खेड्यातल् कोण्य शामभटाला मी जेवायला बोला�वले वा न बोला�वले तर� घटणार कशी!

वाढणार कशी? चारा पंचे वीस, हे उत्त जसे मी त्य चाराला वा पाचाला संतोष�वण्यासाठ गंध

वा�हल� ; तीळ वा�हले; गाडगीं दान �दल�ं, तर� वीसाचे दहा होणे नाह�; तीस होणे नाह�, तर ठाम

�वसाचे वीसच राहणारे आहे ; तशीच मकरसंक्र, ग्र प्रभृ ज्यो�तग�लांच् िस्थ�तगतींच
फळ� .

या पंचांगावर छापलेले संक्रांती �व�चत स�ग �न �तचे वेडगळ स्तो पाहा! ‘ती प�ी जातीची
आहे ’ आ�ण तर�ह� त्य प�याने माणसासारखा ‘गोपीचंदनाचा �तलक कपाळास लावन
ू
केवड्याच् पाकळया हातात वासासाठ� घेतल्य आहे त!’ ती येते पिश्चमेकडू, जाते पव
ू �ला, पाहते

आग्नेयेकड! एक�कडे जाताना भलतीकडेच पाहात ठोकरा खाणार्य आजच्य �हंद ु मनोवतृ ्तीच ती
सय
ु ोग् ध्ये आहे. दस
ु रे काय? सद
ु ै वाने �तला त�ड एकच आहे ; पण हात आठ आहे त आ�ण �तचे

‘ओठ �न नाक लांब आहे!’ मकरसंक्र या घटनेला नाक आहे ! उद्य गुरुत्वाकषर्ण केस
आहे त �न त्याल का�म�नया तेल लावलेले आहे असे सांग ून एखादे अद्ययावत दै वत कोणी पुजू

लागल्या काह� हसावयास नको! त्य अथार्च एक संस ्कृ अनुष्टुप रचून भ�वष्यपुराणाच् सतत

वाढत्य अध्याया घुसडले क� आटोपले! पण या वष�च्य संक्राती केलेल� एक गोष् मात अगद�

योग् आहे ; ती ह�, क� �तचे वाहन आहे गाढव! असल्य कल्पनेल वाहून नेण्या बैलदे खील
आपल्य शहाणपणास कमीपणा आणणारे मानीत असावा यासाठ�च बहुधा या �वमानवाहनांच्य
युगात�ह वाहन गाढवच पसंत केले असावे! असल्य काय� कायर्वा होण्याच शहाणपण
गाढवावाचून दस
ु -याकोणात आढळणारे आहे !

ह्य संक्रांतीच पवर्काला ‘गाई-म्हशीच दध
ू काढू नये; गवत तोडू नये आ�ण दात घासू

नये!’तसल्य गदळ त�डाने त्य पवार्च् स्तोत्र भपकारे सोडीत बसाव�! आ�ण सगळयात मुख्
गोष् म्हणज दाने द्याव - ब्राह्मण दाने द्यावी! ती म्हणज लोकर�ची वस्त, तूप, भू�म, गाय

आ�ण सुवणर! आमच्य खेडयातील बाळं भटाला हे तूप, गाय �न सुवणर �दले, क� पथ्व
�न सूयर
ृ
ह्यांच् त्य ग�तिस्थ� यथावत ् होऊन मकरसंक्रमणा सुखप्रसृ होईल. पण जर तेवढयात

यजमानाने दात घासले �कं वा बाळं भटाला तूप �मळाले नाह� तर - तर काय! तर ते मकरसंक्र
खाडकन ठे चाळे ल; सूय,र पथ्व
ृ , ब्रह्म �ठकाणच्य �ठकाणी थांबेल!

आ�ण ‘ह्य संक्रातीच कृपने पिश्च �दशेचे लोक सख
ु ी होतील आ�ण पव
ू र �दशेवर �तच्य रोषाने

संक ट� येतील; त्य लोकांची दद
ु र ्श होईल!’ ते ठ�कच आहे ! कारण पव
ू र �दशेचे हे �बचारे �हंद ु
त्यातल् त्या �तची पज
ू ाअचार करतात; �तची स्तोत गातात; �तच्य नावाने दाने दे तात; �तचा

सारखा बडेजाव ठे वून थरथर कापत असतात म्हणू त्यांच्याव ती संक्रा यावी हे साहिजकच
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आहे ! पिश्चमेच लोक जर� �तला दमडीचा धूपह� कधी जाळीत नाह�त, �तच्य व्रतां टर उडवून
�तच्य पवर्काळा दध
ू �पतात, मांस खातात, दार झोकतात, दमडीचे दान दे त नाह�त, दात
घासतात तर� त्यांच दात कधीच कुणी पाडीत नाह�, संक्रा पाडते दात ‘पूव�कडच्य’ लोकांचे -

म्हणजे �हंदं च
ू !े कारण पिश्चमेकड वक दृष्ट� पाहण्याच संक्रांती छातीच नाह�. त्य

पिश्चमेच् वाटे स जाताच गाठ पडणार मशीनगनशी, तोफांशी, बेडरांशी, बाँबशी? म्हणू आज
शतक�शतके संक्रा त्यांच काह� एक वाकडे कर�त नाह� आ�ण शतक�शतके ह्य �हंदस
ु ्थानच्

उरावर जी ती बसल� आहे ती उठता उठत नाह�! ह्यावर संक्रांत प्रसन्न�वण्या म्हणू

सां�गतल� जाणार� ह� बाष्क व्र �न धमर्�व� �कती खळ
ु चट �न खोटे आहे त हे उघड होते नाह�
काय?

तेव्ह प्राच यग
ु ात िजतक्य �म् �ततक्या या �व�ान यग
ु ात आता अ�म् ठरलेल्य ह्य

धमर्भोळय कथांना �न व्रतां पंचांगात यापढ
ु े ह� छापन
ू अ� जनतेला कोणीह� फसवू नये हे च
उ�चत �न हाच धमर आहे . गाढवावर बसणार्य त्य संक्रांतीच �व��प् �चत्र फाट दे ऊन यापुढे

तर� ज्यो�तषशास्त्र त्य संक्रमणा अद्ययावत सत् ती मा�हती ग�णतशास्त् �निश्च

�सद्धान्त प्रत् पंचागात छापावी. तो मकर क्रमणा खरा भौ�तक अथर घरोघर �शष्टांन
वाचून दाखवावा आ�ण अ�ांस �व� करण्याच पुण् पदर� बांधावे. संक्रांत प्रसन्न�वण ह�
भाबडी व्र �न �व�ध पार झुगारु दे ऊन त्य सणास, इष्ट�मत्र ‘�तळगूळ घ्य गोड बोला’ ह�

प्रे �वनंती कर�त हलवा दे ण्याच त्य हलव्याइतका िस्नग तो मधुर प्रघ काय तो चालू

ठे वावा. त्य सणास ‘सावर्ज�न �तळगुळा’चे समारं भ करण्याच पडत असलेला प्रघात

समाजसंघटनेच्य दृष्ट� फारच चांगला आहे .

श�नप्रभृ ग्रहोप
ह्यांच माजलेल� स्तोमेह आज तशींच वायफळ ठरलेल� आहे त. त्य दे वता आहे त असे आता

मानीत राहणे हा तर �नव्व अंधळे पणा आहे च. पण त्याहूनह अंधळा �न अगद� हास्यास्
धमर्भोळपण हा, क� तो श�न �न मंगळ पथ्वीवरल्
एखाद्य दगडास श�दरू लावून �न तेल ओतून
ृ

श�नमाहात्म्या पोथी वाचल� वा कोण्य गोम्यासोम्य दोन मुठ� तांद ळ
ु �दले क� प्रसाद �न न

�दले क� तो रागावतो असाअपुदेश दे त सुटाव�! कसला श�न �न कसले श�नमहात्म! अहो, या
ब्रह्मांडा �वस्त� म्यु�न�सपा�लट�न आकाशप्रांगण सिृ ष्ट�नयमांनुसा लावलेले हे सारे

कंद�ल आहे त. त्य कं�दलात ठरा�वक तेजाचे घासलेट घातलेले आहे, त�वर तुम्ह त्यां लाख�
�शव्य दे त रा�हलेत तर ते जळल्यावाचू राहणार नाह�त. ते तेजाचे घासलेट जळत असता

ठरा�वक चटके - तम
ु ्ह या दगडास तेलाची �न श�दरु ाची �कतीह� पट
ु े चढ�वल�ंत तर� प्रसाद
दे ण्याच सोडणार नाह�त आ�ण ते घासलेट संपले क� तम
ु ्ह �कतेीह� काकुळतीने प्रा�थर तर�
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�वझल्यावाचू राहणार नाह�त. श�न जर श�नमाहात्म्याच भाकड पोथीने प्रस होतो तर या

लाकडी खांबावर लावलेल्य या गावातील सडकेवरचा हा घासलेट� कंद�लह� कोण्य कंद�ल

माहात्म्या का प्रसा नये? - घासलेटावाचून जळू नये? श�नमाहात्म्याप्र कंद�लमाहात्म्य
रचणे काह� मोठ� कठ�ण नाह�. ते तसे कंद�लमाहात्म रचून शनवारचा उपास करु, पाट मांड ू न या
समोरच्य कं�दलाप्रीत् भिक्तपूवर जर ती पोथी आम्ह वाचू लागलो, क� ओम ् जयजयाजी कं�दला
म्यु�न�सप यशोमं�दला
काळोखासुराच्य धदुं �ला

उतर�वता तू तत्�ण! १!
राकेल डबा ज्याच �पता
आगपेट� धन् माता
हे कं�दलेदेवा समथार

द�पोज्यो�तनर्मोस ते! २!
हा कं�दलेवाला नौकर

तु�झया डब्या राकेल
घाल� थोडे चोर� फार

काळोख्या� रात्र नेमाने! ३!
यास्त कर� मी नवस
मावळता �दवस

मालवे न त!ू पर� प्रक
घासलेटावाचोनी! ४!

ओम ् जयजयाजी कं�दला!
म्यु�न�सप यशोमं�दला
पावसी जर� या नवसास

ब्राह घाल�न दहावीस

लागु दे �नदानी न ठोकर�स

आम्ह तझ
ु ्याच खांबाच्य! ५!
तर अशा कंद�लमाहात्म्या जसा हा कंद�ल घासलेटावाचून पकाशणार नाह� तसाच तो श�न-तो
आकाशभर पेटलेला आगीचा एक ड�बाळा!

तसेच हे सय
ू र आ�ण चंद!
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हा �दवसाचा सम्र �न तो रजनीचा कान् पाहा! हे अन्, हे जल, हे सुगध
ं , हे सुरंग, ह� उष्णत �न

हे जीवन, �वशेषतः ज्याच् अिस्तत्वामुळ पकष�करु प्रा�णमात ह्य भूमंडलावर लाभू शकत
आहे त्य सूयार्च उप्रक कुठवर वणार्व! त्याच ते �दव्, �हरण्यम, दै द�प्यमा तेजोमंडल

पाहताच मनुष्याच नेत् नव्हे, तर बु�द्ध �दपून जाते! त्य महनीय �वभू�तमत्वान आदर �न

त्य अत्यं उपका�रकत्वान कृत�ता यांह� भरु जाऊन त्य भगवान ् अंशम
ु ाल�स त्य वेदकाल�न

र�सक ऋषींनाच काय; पण आजच्य एखाद्य रखरखीत नािस्तकालाह वारं वार वं�दल्यावाचू
राहवेणार नाह�! आ�ण त्याचप्रम जेव्ह ‘ततः कुमुदनाथेन का�मनीगण्डपाण्डु! नेत्रानंद
चंद्र माहे द् �दगलंक ृ ता’ होऊन शोभू लागते तेव्ह त्य पण
र
दशर्नासरश समद
ू ्चंद्रा
ु ्रा खारे

पाणीदे खील िजथे उद्वे�ल होते, �तथे ह्दयाच सारे रस उल्लस लागतात यात काय नवल! प्रेमा

आ�ण आदराने भारु गेलेले मन �णभर सजीव �न �नज�व सषृ ्ट�च �वलगपणा �वसरु त्य
तेजोद्वया आज यग
ु ानय
ु ग
ु े जे पज
ु ू जाते आहे , भजू पाहत आहे ते अगद� साहिजकच आहे !

परं तु �शवरायांचा पुतळा पाहून आपण आदराने अवनतमस्त होऊन त्या जो प्रण करतो �न
पुष्पगुच वाहतो ते �नराळे �न त्य पुतळयास िजवंत �शवाजीच मानून त्यान प्रसादा म्हणू
उपास करणे, त्याच पाय रगडणे , त्याल खरा घोडा दे ऊन त्याव चढ म्हणू आग् करणे �न तशा

व्रता तो पुतळा त्य घोडावर बसून हा �हंदस
ु ्था दे श स्वतं करण्या पुन्ह �नघणार म्हणू

अपे�ा करणे हे �नराळे ! तसेच सूय्चंद्रां
र
दशर्नासरश आदर �न प्र उत्पन होणे �नराळे आ�ण
त्यां सजीव दे वता मानून आपणास इष् फले आपण त्यांच स्तु� केल्यान वा अध्य �दल्यान वा
बारा सूय्नमस्क
र
घातल्यान दे तात �न तसे न केले तर रागावून आपल� हा�न करतात असे
�वश्वसण हे �नराळ� ! पुन्ह असे पाहा क�-

जसा प्राणदा तसाच प्राणहारक आहे हा सय
र !
ू ्
थंडीने गारठलेल्य मनषु ्याल सय
ू ार्च �करण प्राणदा भासतात; पण त्याच �करणांची

प्रमाणाबाह झळ लागताच माणस
र
प्रसाद�वण्य व् करा वा
ू पटकन ् मरु पडतो! सय
ू ्शनींन

कर नका; उष्णतेच जे ठरा�वक प�रणाम मनुष् जगवावयास वा मारावयास कारण होतात, ते

काह� केल्य व्रतांमु, सूयार्च् रागामुळे वा लोभामुळे बदलू शकत नाह�त. मनुष्यजगताच्
प्रभवा कारणीभूत होणारा हा सूय्
र त्याच् पलयाचेह� कारण होणारा आहे - झालेला आहे !
मनुष्यजातीच् अ�ान अवस्थे सूय्शनींच्
र
आंतर�य रचनेचे �न गुणाच
ं े �ान नसल्यामुळ

व्रत�व�ध आ�ण प्रणामां ते प्रस होऊन तसे न वागणारांपे�ा वागणारांस ममतेने वाग�वतील

असे वाटणे साहिजक होते. पण आता युगानुयुगांच ्य मनुष्यांच् उलटसुलट अनुभवांनी ते
ज्यो�तग� �नज�व �न ठरा�वक सिृ ष्ट�नयमांह बद असल्याच समजून चुकले आहे . त्य
अनुभवाने ह� व्रत�वधा कशी साफ खोट� पडतात ते पाहा!
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सूयार् संतोष�वणार� गायत् मुखाने सारखी जपत जर� कोणी ब्राह वा सूय्पूज
र
पारशी भर

मध्यान् उष् क�टबंधात अनवाणी �न बोडका चालू लागला तर� त्या उन्हाच चटके,

नािस्तका लागतात त्याहू र� सभरह� कमी लागते नाह�त! उलटप�ी जन्मा गायत्री अ�रह�
न उच्चारणार ब्राह वा म्ल�च सूयार् सारखा �शव्य दे त जर� चालला; पण पायात एक हातभर
चामडयाचा जोडा �न डोईवर द�ड रुपडीच छत् घेऊन चालला - तर त्या ते मध्यान्ह�च उन्हाच

चटके त्य वै�ा�नक प्रमाण कमी लागल्यावाचू राहत नाह�त! म्हणज सूयार् प्रसाद�वण्य
धा�मर् साधन जे तप ते नसून वै�ा�नक साधन जे जोडा ते होय! जपापे�ा जोड्याने श�नसूयार्च
पीडा पषु ्क कमी होते!

अहो, ह्य भारतवषार् ज्य आम्ह �हंदं न
ू ी सकाळ-संध्याका मध्यान् सय
ू ार्साठ भिक्तभरान

अघ्या�च संततधार यग
र
गायत्री
ु ानय
ु ग
ु � सारखी वाहत ठे वल� आहे आ�ण सय
ू ्सुस्तीच

�वश्वा�मत् तो महामंत प्र स्फुरल त्य प्राचीन �णापासन
� सारखा अखंड घोष
ू आजपयत

चालू ठे वला आहे त्याच आम्ह �हंदं च
ू ्य साम्राज्य आज शतकोशतके त्य सूयार्न पाठ �फर�वल�
आहे . आमच्य आशेच्य-साम्राज्य तो मुळीच उगवत नाह�! पण कधीच मावळत नाह�
कोणाच्य साम्राज्य? ज्यांन त्याल युगायुगातून एकदाह� अघ्य �दलेले नाह�त; गायत्री जे

घातक, सूय्नमस्कारांवाचून
र
ज्यांच स्नाय पोलाद�, मनगट� वज्रमुि, भर सूय्ग्
र
रह जेवणारे ,

सूय्वंशाच
र
उच्छेद, राहूचे �न केतूचे वेदबाह् साथीदार त्यांच्य साम्राज्य आज तो सूयर
मावळत नाह�! प्राच सूय�पासक बा�बलोन �मश �मसर सोडा; ते आज झालेले आहे त नामशेषच!
पण आजह� जी दोनच राष्ट सूय�पासक आहे त ती पारस �न भारत; त्यांच्य राष्ट्रा आज राज्

आहे �नराशेच्य एकछत् काळयाक�भन् रात्री! व्रत�वधी सूयर प्रसा नाह� - व्रत�व�धत्याग

सूयर रागावत नाह�, याचे याहून उत्कृष प्रत प्रम दस
ु रे काय असणार! सूयर सूयार्च्
सिृ ष्ट�नयमान प्रवतर, �नवतर्त; आमच्य व्रतवैकल्य नव्ह; स्वेच्छेने नव्ह! तीच गोष् त्य

शनीची, त्य संक्रांती, त्य ग्रहणां, त्य मंगळाची, त्य सा-याभाकडकथांची. रस्त्याच प्रत्
दगडाला श�नप्रीत् श�दरू फासून तेल चोळले युगानुयुग�! पण त्य शनीची साडेसाती नेहमी

भोवणार भारतासच! संक्रा बसणार नेहमी आमच्या बोकांडी; मंगळ आम्हाला काय तो

अमंगळ; त्यांन जे दमडीचाह� कधी धूप जाळीत नाह�त त्यांच उलट चंगळ!

व्रता नव्ह �व�ानाने !
तेव्ह व्रत�वधीं �नवड करताना प�हला �ववेक जो करावयाचा तो हा क� ज्यो�तग� ह्य �नज�व

वस्त. त्य सय
ू ,र श�न, मंगळ, ग्र संक्रांतप्र ज्यो�तग�ल�वषय वस्तूंन वा घटनांना
संतोष�वण्यासाठ म्हणू कोणतेह� व्रतवैक वा धमर्�व� करणे त्याज �न अधम्य मानले
पा�हजे. कारण ती असत्याच पज
ू ा होते. समाजात त्यायोग त्य सषृ ्टपदाथा�च् स्वरुपां�वष,
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शक्तीच् प�रणामां�वषयी खरे �ान प्रसारण्या �हतकर काय� ह्य भाबडट समजुती तशाच

चालू ठे वल्यान अडथळा येतो. त्यांच् ग�तिस्थतीच मनुष्याव जे प्र�तक प�रणाम होतात ते

गुरुत्वाकष, भूकंपप्रभृ घटनांच्य �न सिृ ष्ट�नयमांच् प्र�तक प�रणामाप्रमाण टाळण्या

�व�ानाच्य प्रत्य�� �न प्रयोग� उपायांनीच झटले पा�हजे या पोथी�नष् �न लटक्य
व्रतवैकल्य�वधी नव्ह !

सारांश
(१) धा�मर् श्रद्ध दृष्ट� दे खील ईश्व हा सत्यस्व आहे . सत् म्हणज जे आहे ते तसेच

मानण�. सषृ ्ट�च वा सिृ ष्टकत्यार �ान �न उपासना म्हणज त्य सत्याची उपासना असल�
पाह�जे . ‘न �ह सत्यात्प धमर् नानत
ृ ात्पातक परम ्’ हे ल�ण नुसते सत् बोलण्याच् एका

व्यावहा�र-आचाराचे नसून ते वर �दलेल्य अत्यं व्याप अशा ताित्व अथ�च सवर सुससं ्कृ
धमार् संम�तलेले आहे . तेव्ह ज्य ज्य व्रत आ�ण उपासनेत सषृ ्ट�च् यथातथ् स्वरुपा
�वकृ�त गह
ृ �त धरलेल� असते ती सवर व्र असत्याची उपासना होते असल्यामुळ अधम्य ठरतात.

मनुष्या सत्याच प्रस करण्याच धमर्कृत त्य व्रतामु अडखळते आ�ण असत्याच प्रस

कर�त राहण्याच पाप मात पदर� पडते. हजारो वषा�पूव� अनेक वस्तूंच् सत्यस्वरुप �ान

मनुष्या नव्हत. त्य वेळेस त्यांन जे स्वर त्य काळच्य अपक् �ानामुळे सत् वाटले त्याच
उपासना करणार� व्र, कथा, आख्यान त्यांन प्रचल�व यात त्यांच �ततकासा दोष नाह�. परं तु

त्याव �त्रकालबा� धा�मर् सत्याच छाप मारण्याच् चुक�मुळे ते हजारो वषा�पूव�चे मानवी

अ�ान �चरस्थाय करण्याच मात पाप आता आम्ह कर नये. प्रत्य��न �न प्रयोग
�व�ानाच्य प्रगती ज्य ज्य पूव�च्य सषृ ् पदाथार्�वषयीच् कल्पन आज साफ खोटया पडल्य
आहे त, त्य आपण जर� पूव� त्यां धमर समजले गेले असले तर�ह� असत् म्हणू आज टाकून

�दल्य पा�हजेत, आ�ण त्य असत्याच् पायावर उभारलेल� तद्�वषय जी जी व्र वा उपासना
असतील त्य साफ सोडून �दल्य पा�हजेत.

(२) आज केवळ असत्याची पज
ू ा ठरणा-याअशा शेकडो व्रतां एक चटकन ् ल�ात येण्यासारख

उदाहरण म्हणज ज्यो�तग�ल�वषय व्रतां गट होय. चंद्रसूयर्श�नशुक्रमंगळ ज्यो�तग�
ह्य स्वतं �न सजीव अशा दे वता असन
ू मनषु ्याच् स्तु�त�नंदेन त्य प्रसा वा प्र�ो शकतात,

अशी मनषु ्याच पव
ू � जगभर समजत
ू होती. आपल्य �हंदं त
ू च नव्ह, तर प्राच काळच्य बहुतेक
राष्ट्रा �न धमा�त ून ह� समजूत आ�ण तीवर आधारलेल्य त्यांच् उपासना, व्रतवैकल प्रच�
असत. पण आता ज्यो�तषशास्त्र प्रगतीमु हे प्रयोग� झालेले आहे क�, हे सारे ज्यो�तग�

�नज�व पदाथर असून त्यांच् ग�तिस्थ� ह्य ग�णताच्य कठोर �नयमांनी बद असून त्यांच्
पकाशघषर्णा�दकांच

मनुष्यांव

होणारे

प�रणाम

हे

मनुष्यांच्

स्तु�त�नंदेन
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अथवा

ब्राह्मणभोजन वा महारांस दान �दल्यान वा दगडास तेल श�दरू फासल्यान वा श�नवारमंगळवार�
उपाशी र�हल्यान वा अध्यर्प्रदा वा श�नमाहात्म्याच वा सूय्माहात्म्
र
या पारायणाने
लेशमात

बदलू

शकत

नाह�त.

त्यांच

प�रणाम

टाळण्याच

मागर

श�नमाहात्म्यात

भाकडकथांप्रमा वागणे हा नसून, ग�णतरसायनवैद्य या प्रयोग �व�ानांच्य �नयमांस
समजून घेणे आ�ण त्यांच् आधारे ते ते वै�ा�नक प्रत फलदायी उपाय योजणे हा होय.

मनुष्या हे �ान आता झाले असताह� पूव�च्य अ�ानाला ‘धमर’ म्हणू उराशी बाळगणे आ�ण

त्याच ती ती उपासना, व्रतवैकल कर�त राहणे ह� असत्याची पूजा होणार� असल्यामुळ �नभ�ळ
अधमर होय.

अगद� ताजे उदाहरण आगगाडीचे घ्य. �हंदस
ु ्थाना प्र आगगाडी आल�, तेव्ह शेकडो

गावकर्यांना ती एक दे वीच वाटल�. ना घोडा, ना बैल, ना गाढव जंप
ु लेल�; पण एखाद्य

वा�घणीसारखी धावते आहे भरमसाट! एक अद्भ प्राण कोण्य अगम् जंग लातन
�न
ू सटला
ु
गावात �शरला जसा! आ�ण त्याच वीण वाढून िजकडे�तकडे आगगाडीच आगगाडी झाल�!

एखाद्य आता नसलेल्य भुयाराचे त�ड फटकन ् दगड उचलताच उघडावे �न आतून सापाचे पेव
फुटून भराभर सापच साप िजकडे�तकडे धावू लागावे तसे ते आश्चय! �कत्ये वष� अनेक गावकर�

लोहपथाच्य तारापाशी �तष्ठ �न आगगाडी येताच त्य दे वीस प्रसाद�वण्या नवसाचे नारळ
खटाखट फोडीत! त्यातल् त्या इतके बरे झाले, क� केवळ अडाणी लोकांतच ह� भावना रा�हल�

आ�ण उपाध्यायवगार् ती अंगीकारल� नाह�. पण जर का कोण्य पं�डतास त्य दे वतेवर काह�
संस ्कृ अनुष्टुप रचण्याच क् लृिप सुचल� असती तर आगगाडी�वषयीच्य त्य अडाणीपणावर

‘धमार’चे पुट चढून आपल्य नवसास पावणा-यादे वतांत एका आगगाडीची �न एका
आगगाडीवाराची वा व्रता �चरं तन भर पडल� असती! पण धा�मर् वगार् दस
ु र्याच एका

कारणाक�रता अशी बु�द झाल� नाह� �न ते अडाणीपण त्याव धा�मर् छाप पडून �चरं तन होण्याच

संकट टळले. ते कारण असे क�, ती आगगाडी �तच्य डब्या महारांसुद् सार्यांना सर�मसळ
बसवी - सोवळे नेसून बसण्याच त्य बयाने कोणतीह� स्वतं सोय केल� नव्हत! यामुळे ती
धा�मर् पूजेस पात ठरल� नाह�, पण तर�ह� धा�मर् �नंदेस पात ठरल�च! पुष्क वषा�पय�त

आगगाडी असताह� उपाध्या �न भा�वक वगर बैलगाडीतूनच तीथर्यात्रा�द जाते �न
आगगाडीतून वा आगनावेतून प्रवासल्यान कपडयांसुद् स्ना केल्यावाचू घरात प्रवे
नसते! पण आगगाडीची वा आगनावेची सार� कळ हजारो लोकांस प्रत्य� कळताच आता
आगगाडीस नुसता �शष्टाचाराच कोणी नमस्कारदेखी कर�त नाह� - मग नवसाचा नारळ फोडणे

दरू च! आगगाडी, आगबोट, मोटार� यांच्यातह अपघात होतातच, प्राणहा�न होते; पण ती त्य
वस्त रागावल्य म्हणू होते असे आता गह
ृ �त धरु अडाणी खेडवळदे खील त्या बसताना

त्यांच्याखा क�बडे मारु वा त्यांन कंु कू लावन
ू त्या प्रसादव बसत नाह�. तर ते अपघात
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टाळण्यासाठ रस्त नीट करणे, त्यांच अटक (ब्र) ठ�क आहे क� नाह� ते पाहणे, त्यांच इंिजन-

ग�त-पेट्र यथावत ् प्रमाण ठे वणे या प्रत्य� उपायासच तेवढा अवलंबतो.

आगगाडी, आगनाव, मोटार�प्रमा �नज�व �न भावनाशन
ू ् असणा-याह्य ज्यो�तग�लांनासुद
आता यंत् म्हणून ले�खले पा�हजे. यापुढे प्रत् पंचांगात, �नदान �टळक पंचांगात तर�
मकरसंक्रमणा वै�ा�नक अथर द्याव; ग्रहणा वै�ा�नक कारणे द्याव; ग्रहां व्या �न ग�त,

सय
र
�न पथ्वीच
अवश् ती आकृ�त वै�ा�नक प�रभाषेत �नवेदावी आ�ण ते स◌ा
्ं क्रांती
ू ्मालेच
ृ
स�ग �न ती ग्रहणा�दकां भाकड वणर्न साफ काढून टाकावीं. लोकांना धडधडीत थापा मारु

असत्या �न अ�ानात पंचांगप्रवत मंडळासारख्य या स�
ु संस्थांन ठे ववते तर� कस�! अशा

�ववेकाची कसोट� लावल� असता �व�ानाने जी गोष् धडधडीत असत् म्हणू ठर�वल� आहे

आ�ण प्रत प्रयोगा जी तशी असत् असल्याच प्रत्य येऊ शकते �तची उपासना, पज
ू ा, वा

प्रच करण्या कारण होणार� ह� चंद-सय
ू -र ग्रहोपग्र ज्यो�तग� �न ग्रहणांसु ज्यो�तघर्ट
यासंबंधीची पन्नाससा व्रतवैकल �नव्व असत्याच पूजा, �नव्व अधमर ठरतात. पूव�
अ�ानाच्य अंधेरात दोर� साप म्हणू भासल� त्यामुळ भी�त वाटल� ती साहिजक समजता येईल.

पण आता ती साप नसून दोर�च आहे हे �व�ानाच्य उजेडात स्पष झाले असताना सुद् तो साप

आहे म्हणू लोकांस थापा मार�त सुटण�, �भव�वणे �न काठया घेऊन तीवर मार�त बसण्याच वा
�तला दध
ू पाजण्याच दे खावा करणे हा मात काह� अंशी �नव्व वेडगळपणा �न काह� अंशी
लुच्चे�गर�ह होणार� आहे .

(३) �व�ानाने आज जी सत्य �न�वर्वादपण प्रत प्रत्यया आधारे �स�द्ध आहे त त्यांच्

प्रचार अडथळा करणार� अ�ानमय व्र जशीं साफ सोडून �दल� पा�हजेत तशींच या
व्रतवैकल्य रुप कोणचेह� ऐ�हक फल न दे ता �नव्व पुराणातील भाकडकथांच्या आधारावर

प्रचल�व जातात, त्य व्रतवैकल्य ती रुपेह बदलल� पा�हजेत. अशा प्रत् व्रत जी कसोट�
लावावयाची ती ह� क�, ह्य व्रता ह्य लोक� स्वतःच, स्वतःच् राष्ट्र वा एकंदर

मनुष्यजातीच काह�तर� प्रत लाभ होतो आहे क� नाह�? तसा ऐ�हक प्रत लाभ होते असेल

तरच त्य व्रतवैकल् दवडला जाणारा काल �न धन काह�तर� सत्काय लागले असे समजावे.
नाह�तर ती व्रतवैकल अशा रुपान कर नयेत. व्रतां पारलौ�कक लाभ पदर� पडायचा असेल तर
तो पडूनसुद् त्यावाचू ऐ�हक असा कोणचा तर� प्रत लाभह� मनुष्यजातीच् पदरात पडला
पा�हजे. ह्य कसोट�स उतरतील तीच व्रतवैकल तशा दह
ु े र� लाभास दे णा-यारुपा �न पद्धती

आचरावी म्हणज जर� क्व�चत त्यांच्यापास होणारा किल्प वा संभवनीय पारलौ�कक लाभ
लटका पडला, तर�ह� त्या दवडलेल्य समयाचा �न द्रव्य ऐ�हक लाभ तर� �नःशंकपणे पदरात

पडणारा असल्यान ती केव्हाह अगद�च व्यथ जाण्याच आपित् येणार नाह�. ह्य दस
ु -
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याप्रकारच व्रत ह� कसोट� कशी लावावी हे �वश�दण्यासाठ आता या लेखांकात उदाहरणासाठ�
तशा काह� व्रतां छाननी करावयाचे योजले आहे .

ल�वातींचे वा ल� दव
ू ार्च व्
दे वाची सेवा म्हणू केल� जाणार� ह� व्र, मकरसंक्रमणासारख एका घटनेला नाक आहे �न ती

घटना गाढवावर बसलेल� आहे अशा �नभ�ळ असत्या फैलावणा-याथापेबाजीची नसन
ू सोज्व
असतात; यास्त ती �ततक� आ�ेपाहर नसतात. पण त्या �ववेक इतकाच करावयाचा क� दे वास

प्रसन्न�वण्या केलेल्य या खटपट�ंचा प्रत व्यवहारातह काह� उपयोग आज होते आहे का?

पव
ू � मोठमोठ्य दे वळांचे गाभारे अंधकारमय असत. घरातह� समया, लामण�दवे, पणत्य यांचाच

प्रच असे. त्य कामी केलेल्य वाती एक आवश्यकता असे. दे वळात त्य उपयोगी पडत; घरातह�

लागते. पण हजारो वषार्पूव�च हातवातींच्या उजेडात चाचपडण्याच युग आता बदलले आहे .

जुन्य प्रख् दे वालयांच्य गाभार्यातह� आता �वजेच्य वा ग्यासच् झगझगीत बत्त्यां वा

बटनांनी सजावट होते आहे . घर�दार� तर खेडयातूनह� कंद�ल�चमण्य �न नगरातून �वजेचे वा
ग्यासच �दवे खोल्याखोल्यात लखलखाटत आहे त. मग आता ज्य खोल�त, सभामंडपात वा
गाभार्यात ग्यासच् वा �वजेच्य पकाशाचा झगझगाट झालेला आहे , �तथेच एक लामण�दवा वा
पणती केवळ पणजोबांच्य वेळेस ती लावीत म्हणू लावून ठे वणे हास्यास् नाह� काय?
मोटार�ला बैल लावणे �कं वा मशीनगनचा गोळा धनुष्याच् तांतीने फेकणे हे िजतके �वसंगत,

वेडप
े णाच� , �ततक�च �वजेच्य झुंबरांनी �दवसासारख्य लख् पकाशलेल्य गाभार्या समईचा वा
लामण�दव्याच �मण�मण नंदाद�प उगीच धुरकटत ठे वणे हे ह�! तेव्ह ज्य दे वळी वा ज्य घर�
हातवातींच्य �म�ण�मणी �दव्यांच मुळीच उपयोगी होते नाह�, त्य �ठकाणी लाख वातींचे हे व्
म्हणज वेळेचा, कापसाचा �न तेलाचा �नव्व अपव्य आहे . पणजीचे युग पणतीचेच असे. तेव्ह

ती काडवाती कर� ते शोभे. पण आता या लख् �वजेच्य युगात लाखवातींच्य व्रत दे वह� हसत
असेल! तेव्ह ते व् आता त्य जुन्य मोडीच्य लामण�दव्यांच् अडगळीतच टाकून दे णे बरे .

पण तर�ह� त्य व्रतात जो दे वाच्य सेवेचा श्रद्ध मनाला उदार करणारा हे तु, तो मात सुटता
कामा नये. त्याच हे तूने पण ज्यायोग प्रत व्यवहारा आज मनुष्यजातीच अल्पस्व �हतह�
साधता येईल अशा रुपान ते व् आचरावे. एक कोणचा तर� तसा प्रक सुचावावयाचा तर असे

सुच�वता येईल क�, त्य वेळेत टकळीवर सूत काढावयास �शकून ते फक्क सूत अमुक प्रमाण
दे वाच्य नावे दान द्याव एखाद्य प्रामा� �नधर् �वणकर्यास! �कं वा मागावर ते स्वत �वणावे
�न ती खाद� ह�नद�न पण स्वत शक् ती मेहनत करणार्य सच्छ� कुटुंबास द्याव. अशा

लोक�हताने, नरांच्य सेवेने - जर लाखवाती �न तेल �नष्कार भुरुभु जाळण्यान तो संतोषत
असेल तर - नारायण अ�धकच संतोषेल यात शंका नाह�!
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तीच गोष् लाख दव
ू ा�च ी!
तासनतास परडयातून �न �खंडारातून त्य गवताची एकेक काडी खुडीत वेळ गमवावयाचा आ�ण

तो भारा गणपतीच्य डोक्याव द्यायच! प�या �न दव
ू ार वाहताना त्य भार्याखाल� बहुधा त्य
गणप�तगौर�ंच्य ट�चभर मू�तर कापसाच्य �ढगात सरक� दबून गुदमरु जावी तशा नुसत्य
गुदमरु जातात! एखाद्य अशा व्रत म�हलेच्य भक्तान जर स्वतःच् म�हलेला लाख
कडब्यांच् प� ढया वाहण्याच प्रेमसंक केला �न �तला मध्य बसवून त्य प� ढया �तच्य
औतीभौती, वरखाल�, �तच्य कानात, नाकात, डोळयात, त�डात त्य काडया घुसतात क� नाह�
त� देखील न पाहता म्ह ‘अपर्या�’ क� रच प� ढ� अशा वा�हल्य तर त्य भक्ताच तशी भिक् जीव

गुदमरु गेलेल� ती स्त �कती वेळ सोशील? मग सगुण भक्तीच् दृष्ट� बोलायचे तर त्य

गौर�गणपतींच्य मत
ू �स आपल्य गवतपाल्यांच् भार्यात गद
ु मरु टाकताना त्यांच काय काय
दद
ु र ्श होते असेल हे नको का बघायला? श्वा घेण्यापुरत त्य मत
ू �च्य नाकापढ
ु ची जागा तर�

�रकामी ठे वावी! पन
ु ्ह हा लाख दव
ू ार्च् गवताचा भारा गणपतीस का वाहायचा? गणप�त गवत का

खातो? गवताच्य भार्यास वाहावयाचेच, तर तो गायीस तर� वाहावा; तो भारा खाऊन झाल्या पशु

प्रस होईल. या जगात �पता येईल असे दध
ू दे ईल. पण मोदक खाणार्य गणपतीस लाखो
दव
ू ा�च्य गवताचे भारे वाहावयाचे आ�ण गवत खाणा-या�न ओखटवाणीच हौशीने खाणा-

या‘गोमातेस’ माणसासारखे सुग्र पंचपक्वान्नां पान वाढून तो गोग्र वाहायचा! ह� का व्र
क� �वटं बना? भाकड पोथ्यांच् नादाने असला पात्रापात्र लवलेश �वचार न करणारा हा

वेडगळपणा अ�रशः आज खरोखर�च आचरला जाते आहे क� नाह� बरे ? पोथीच हवी तर ती
भगवद्गीत नाह� का? श्रद्धाद �तला उप�नषदासमान पूज् मानते; तीत ‘दे शे काले च पात्’ जे

जे दान ते तेच साित्व �न ‘अदे शकाले यद्दानपात्रे द�यते! द�यते बहुलायासं तत ्
तामसमुदाहृतम’ असे सां�गतले आहे . त्य पकारे व्रतात दानात �न दानात्म व्रत आम्ह
आता ‘दे शा’ प्रमा �न ‘काला’ प्रमा पात्रापात्र� केलाच पा�हजे.

तेव्ह �हरव्य गवतासंबंधी वा वनस्प�त�वषयक व् करायचे तर शेतकरणीसारखा चक्
पातळाचा काचा मारु �वळा घेऊन �हरव्यागा रानात जावे �न लाख दव
ू ार खुडीत �खंडारात जो
तास घालवावयाचा त्यापे� त्याच वेळात कचाकच गवताच्य पंधरावीस �हरव्यागा प� ढ्य कापून

दे वाप्रीत् गाईस घालाव्य �कं वा सुवा�सक सद
ुं र फुलांरानफुलांच्य परडया भरभरु आणून

त्यांच गजरे मोलकर� मुल�ंन ा भेट द्याव, �कं वा आपल्य वा कोण्य आप्ताच् अंगणात स्वत
पाणी भरु फुलवाडी लावावी आ�ण मालती, सोनचाफा, जाईजुई, गुलाबांची सद
ुं र फुले प्रत्
दे वास वाहावीं; सार�च्य सार� उगीच दे वावर ढ�ग रचून नव्ह, तर दे वघरात शोभतील �ततक� �तथे
�न बाक� हार करु फुलपात्रात घरात दाराशी �न घरात कुशलपणे रचावी. आपल्य घरच्य �न
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ज्यांन ती �मळत नाह�त अशा द�न कुमा�रकांच्य केसांत ून आपण स्वत पाणी भरु वाढ�वलेल्य
लतावेल�ंची ती ताजी टवटवीत फुले गुंफावी, क� ज्यायोग िजथेिजथे त्य वावरतील �तथे�तथे त्य
त्य �दवशी �न रात् सुरेखपणाचे �न सुवासाचे वातावरण दरवळत राहावे! अशा आरोग्यप �न

आनंददायी स�दयार्च पूजा हे ह� एक व्र आहे . वाल्मीक�सारख् वानप्रस्थ दे खील
सीतेसारख्य संयमशील ललनेस सुद् असेच एक व् सांग ून ल�डवाळ आश्वास �दले नाह� का,
क�

‘पयोघटै राश्रमबालवृ�ा

स्तनंधयप्री�तमवाप् त्वम!’

संवधर्यिन

स्वबलानुरुप!

असेशयं

प्राक्तनयोपपत

वड�पंपळांना लाख प्रद��
अशा वगार्तल् व्रतास वरचीच कसोट� लावावी. वनस्पतींश जीवैक्याच भावना अनुभवावयाची
वा संवधार्वयाच तर त्यांच् भोवतीभोवती �फरण्याच मागर टाकाऊ आहे . हे �वशाल �वस्ताराच

व�
ृ आपल्य उष् प्रदेशात लोकांस त्यांच् छायाशीलतेने अत्यं वत्स वाटावे �न त्या�वषय
कृत�ता व्यक्त�वण्य प्रवृि व्हाव हे आपल्य लोकांच्य दयाशील संस ्कृती साजेस�च आहे .

पण त्यासाठ त्य झाडांचा दे वच करू टाकणे आपल्य संस ्कृतीच् पदर� ब�ु द्धह�नते दोष
बांधण्यासारख आहे ! या �वशाल �न उपयक
ु ् व�
ु ् होईल अशी लागवड
ृ ांच ी मनषु ्याल उपयक

वाढवण�, जोपासना करणे, इतर उपयक
ु ् वनस्पतींन त्यांच् त्यांच् प्रकृतीप्र खतपाणी दे णे

ह�च ते मतैक् प्रदशर्�वण् उ�चत र�त. ह�ंच झाडे चांगल� का? तर मनषु ्याल उपयक
ु ् म्हणू.

मग भरवस्तीच शोभा �बघड�वणारा वड�पंपळ �कं वा ज्यांच् फांद्य �न �वस्ता पडावयास झाल�
आहे त असा भरवाटे वरचा वड�पंपळ तोडून टाकणे हे च जेव्ह मनषु ्याच् �हतास अवश्,तेव्ह तेह�

केले पा�हजे. वड�पंपळ तोडायचाच नाह�, ह्य हट्टापा तो एकदम वार्यासारश कोसळून

त्याखाल माणसे मरतात अशा घटना या दे शात ज्य घडतात त्य आपल� सस
ु सं ्कृ दयाशीलता
दाखवीत नसून रानट� क्रूरप मात दाख�वतात.

वड�पंपळासारख्य झाडाखाल� तापलेल्य वाटसरू जशी छाया �मळते तशाच त्यांच् प्रच
फांद्य कोसळून प्रसं त्यांच प्राण जातो. ती �नबु्
र झाडे काह� जाणूनबुजून आपले र�ण

कर�त नाह�त; त्यांन प्रद�� घातल� काय �न लाथा मारल्य काय, फांद्य पक्क् आहे त तो
छाया दे णे, पोखरल्य क� उन्मळू पडत खाल� प्रद�� घालणार� बालबा�लका जे सापडेल त्याच

चुराडा करणे , ह्य त्यांच् भावनाशन
ू ् यां�त् �क्र! एक वेळ गाढवाच्य अंगावर हात �फर�वला
वा त्याल चुचकारले तर ते संत ोषून अंगास खेटू लागत�; काम अ�धक हौसेने करते; त्याच खोडी

केल� तर लाथा झाडते, पण त्य गाढवाइतक�दे खील मनुष्याच् प्रेमलोभा वा �हता�हताची

सुसंवाद� जाणीव ज्य वड�पंपळास नाह� त्यान लाख प्रद�� घालण्या काय अथर आहे ! झाडांना
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जाणीव आहे पण तशी सू�माथ� दगडांनाह� आहे ; �नवडुग
ं ालाह� आहे ; पण म्हणू तो �नवडुग
ं

उसासारखा सोलून का खायचा?

ह्य पात्रापात्रत �वचाराप्रमा उपयुक्तेतच् दृष्ट�ने अशी व्र अ�धकच टाकाऊ ठरतात.

जुनी भाबडी दृिष त्य वड�पंपळांना दे वता समजून फेर्य घालते तेह� एकवेळ परवडेल; पण अशा

जुन्य वेडप
े णास नव्य वै�ा�नक वा व्यावहा�र दृष्ट�ने सम�थर्णार जे एक पढतमूखा�चे पथक
असते, त्यांच ते समथर् तर त्य भाबडेपणास अ�धकच �धक्काराह करू सोडते. कसे ते पहा -

वड�पंपळाला ल� प्रद�� िस्त्रया घालाव्य या आमच्य दरू दश� दयाळू ऋषींनी सां�गतलेल्य
व्रता हे पढतमख
ू र असे समथर् करतात क�, घरात बसन
ू बसन
ू बायकांस �या�दक �वकार जडू

नयेत, म्हणू ह्य व्रताच �मषे हा व्याया घालन
ू �दला आहे ह� त्याच उपयक
ु ्तत! ह्या�वषय

इतकेच म्हणावयाच क� �या�द �वकार जडेतो बायकांस घराच्य खरु ाडयात क�डून ठे वणार्य
क्रूरत साजेल अशीच ह� त्यांन अंगणातल्य वडाभोवती पाळीव क�बडयांसारखी गरगर �फर

दे णार� दया आहे ! बहुधा गावातल्य गाडीतळाच्य गदळ जागी वा अंगणात वा गल्ल�कुचीच्
टोकाशी असलेल्य क�दट वातावरणातच हे वड�पंपळह� असतात. त्यांच्याभोव सारख्य गरगर
शेकडो फेर्य घालण्याच् व्यायामान �यरोग हटण्यापे� होण्याचा अ�धक संभव; �यरोगी
स्त लाख �गरक्य घेताघेता चक्क येऊन �तथल्य �तथे मुक् झाल� नाह� म्हणज भाग्!

�यरोगापासून बचावणारा व्यायाम िस्त्रय द्यावयाच होता तर त्य ‘दरू दृिष सवर्द ऋषींची’

दृिष गावालगतची मोकळी शेते �दसण्याइतक�ह दरू दश� नव्हत क� काय? प्रत् संध्याकाळ
िस्त्रया त्य गावाबाहे रच्य मोकळया वातावरणात सल�लपणे �हंडून यावे असे व् असते तर ते

‘व्यायाम’थर म्हणत येते. खर� गोष् अशी आहे क�, पूव� सार्य जगभर झाडाझुडुपांना दे वता

मानून पुजण्याच जी चाल प्रच� असे, त्याच चाल�चे आपल्य �हंदध
ु मार् उरलेले हे एक अ�ान
आहे . त्याच व्यावहा�र लाभ दमडीचाह� नाह�.

एकदा असा अ�भप्र आम्ह व्यक्तव असता एक जुन्याच प्रामा� अ�भमानी
म्हणाल,‘त्यापासू काह�तर� व्यावहा�र लोकोपयोगी लाभह� होईल असे वळण या वड�पंपळाच्य
ल� प्रद��णांच व्रत लावा - ते अगद�च �धक्कारत काय!’ तेव्ह आम्ह म्हटल,‘त्य

व्रतापास ऐ�हक लाभह� करू घेण्याच दस
ु र� तोड तर काह� सुचत नाह�. हा, एक तोड आहे . त्य

वडापाशी एक �चमुकला तेलाचा घाणा बसवावा; त्याच साखळी त्य व्रत म�हलेल्य
कंबरपट्टय अडकवावी; घाण्या तीळ टाकून मग �तने प्रद�� घालण्या आरं भावे म्हणज

ज्य हजारबाराशे �तच्य प्रद�� प्रत् व्हावयाच् त्य संपताच शेरद�ड शेर तेल तर� त्य
घाण्या गळे ल, ते दे वाच्य नांवे कोणा मेहनती पण द�रद् कुटुंबास दान द्याव; म्हणज एका

म�हन्याच फोडणीचा खचर तर� �नघेल! तसे करवत नसेल तर ह� अशी पारलौ�कक दृष्ट अगद�
भाकड �न व्यावहा�र दृष्ट अगद� कुचकामी व्र करण्या समय �न श् दवडू नयेत.
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म�हलांनो, फेर्य घालण्याचे व् करायवाचे, तर स्वदेश वस्तूंच् प्रचारा प्रत् पन्ना
घरांतील कुटुंबांत जाऊन प्रच करण्याच व् घ्य. तुम्ह पांचपांचजणी, दे वाचे कायर म्हणू

मानअपमान न पाहता जर पन्ना घर� प्रत् आळीपाळीने भेट द्या �न त्य कुटुंबात स्वदेश

साखर, बांगड्य, स्टोव, काचकाम, धारकाम(कटलर�), कापडप्रभृ वस्त वारण्यासाठ िस्त्रया
मने वळ�वण्या झटाल; ज्यांन तसे �नश्च�यल त्यांच तो �नश्च �टकून आहे क� नाह� याची

सतत वषर्भ पाहणी कर�त राहाल; वेळी स्वत ते ते �वकाऊ स्वदेश सामान नेऊन दक
ु ानात असते
त्याहू स्वस द्या तर आम्ह अशा चळवळीच्य अनुभवाची हमी दे तो क�, तुमचे गांव स्वदेशीच

तसे कट् �गर्हाई होईल क� जसे शंभर व्याख्यानां वा वतृ ्तपत् अग्रलेखां होऊ शकत
नाह�! व्याख्यानालेखां म�हन्य द�ड म�हन्याच हुल्ल होते. पण स्वदेशीच साथ �न संतत
ज्यो तेवत ठे वल� जाते अशा संतत �न घरोघर� केलेल्य प्रचारामु, पाहणीमळ
ु े . बरे ह्य

स्वदेशीच् जा�णवेची ज्यो घरोघर अशी तेवत ठे वल्यान जी मान�सक राष्ट् �शकवण लोकांस
�मळे ल; जी आ�थर् उन्न� होऊन स्वदेश कामक-यांच्य त�डात दोन घास पडतील; परदे शात

जाणारा इतका पै पैसा स्वदेशा राह�ल. त्य स्वदेशसेवेन, त्य नरनार�ंच्य सेवेने तो नारायण

वड�पंपळाभोवती लाख वेळा बैलासारखे गरगर �फरल्यान वा लाखवातींचा कापस
ू उगीच जाळून
टाकल्यान वा लाख दव
ं ा भारा वा�हल्यान तो नारायण संतोषतो त्याहू लाख पट�ने
ू ा�चा �न बेलाच
अ�धक संतोषणार नाह� असे कधीतर� घडेल काय? आ�ण त्य वड�पंपळाच्य प्रद��णां �मळणारे

जे काय तुमचे काम् फल असेल, तेह� तो दे व या व्रताने �दल्यावाचू राह�ल काय? �मशनर�

बाया जशा �ख्रस धमार्च उपदे श कर�त तुमच्य वस्ती �फरतात, तशा तुम्ह शद्धी
उपदे श
ु
कर�त बाटग्य �ख्रश वस्ती �हंडा; ते व् धरा! अमुकच प्रकार लोकसेवा करा, हा आग्

नाह�. तुम्हा व्यिक्त जी झेपेल ती लोकसेवा करा; पण या लोक� लोकोप्रका कोणते तर�

प्रत फल दे णारे पुण्यकृत ज्यां साधते अशीच व्र धरा म्हणज राष्ट्रस घडेल �न
पारलौ�कक दृष्ट ती लोकसेवा केव्हाह पुण्यप् असल्यान व्रता जो कोणचा सकाम वा
�नष्का पारलौ�कक लाभ तुम्हा हवा तोह� जर वड�पंपळाच्य सेवेने �मळत असेल तर त्य
लोकसेवेच्य प्रत परोपकार� व्रताने �मळे लच �मळे ल. कारण काह� झाले तर� नारायणाची

व्यिक वड�पंपळ, दगडध�डा, शेणमाती, यांच्य जड मूत�हून नराच्य सचेतन मूत�तच अ�धक
उत्कटत्वा आलेल� आहे , हे नाकारण्याच छाती भाकडातील भाकड पोथीसह� होणार� नाह�!

नराच्य सेवेइतक� कोणतीह� पूजा, कोणतेह� व् नारायणास संतोषवीत नाह�. ‘सारं सारं

समुदधतृ ्’ जे शास्त्र सांगतात ते हे च, क� ‘परोपकारः पुण्या पापाय परपीडनम ्!’ �वरक्
भक्तीच् भर रं गातह� तुकोबा जाणून आहे त क�,

‘जे का रं जले गांजले त्यांस म्हण जो आपल
ु े!
तो�च साधु ओळखावा, दे व तेथे�च जाणावा!
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व्रता पोथी म्हटल क� ती प्र वाचावी
अथश्रीपास नव्ह तर इ�तश्रीपास!

ज्यो�तग�ल�वषय व्रतां सिृ ष्ट�नयमांच् अ�ानामळ
ु े ती प्रच� झालेल� म्हणू

अ�ानजन् म्हणत येतील; वर �दग्द�शर्लेल लाख दव
ू ार व्रता� वगार् भाबडे म्हणत येईल;

पण त्यापे� �नराळा जो शेकडो व्रतां आणखी एक वगर आहे त्या तर भ�द ू हे च नाव लावणे भाग
पडते. त्यांच मुख् उद्द द��णा �न दाने उपटण्याच शक् �ततके प्रस शोधून काढण्यावाचू

दस
ु रा काह�ह� असेलसे त्य त्य पोथ्यांवर �दसत नाह�. त्य त्यांच् भाकड उपपत्त्, ती पोकळ

फळ� , ती बाष्क �व�ध�वधाने - आ�ण शेवट� ती ठरा�वक ‘द��णाः पान्त’ - ते सवर वाचताच
धडधडीत थोतांड वाटल्यावाचू राहत नाह�. उदाहरणाथर एकदोन भाकडकथा पाहा.

को�कळा व् -सुससं ्कृ अनुष्टुपा लांबलचक रचलेल्य ह्य पोथीचा सारांश असा, क� एकदा
द�य��वध्वंसनाथ शंकरपावर्तीच भांडण झाले. शंकराच्य शापाने पावर्त को�कळा झाल�; उ:शाप

होऊन पुन्ह पावर्तीच पावर्त होऊन नांद ू लागल�. यासाठ� सवर िस्त्रया युगानुयुग� को�कळे चे व्
करावे म्हणज ठरा�वक �दवशी को�कळा पुजावी. पण ती कशी? तर उत्त प� म्हणज यथाशिक्

एक सोन्याच को�कळा करावी; डोळे मोत्यांच, पाय रुप्या आ�ण रुप्याच व�
ृ ावर �तला
बसवावी, स्ना, उपास करु �तची पूजाअचार झाल्याव शेवट� ती सोन्यामोत्या को�कळा त्य
रुप्याच व�
ृ ासुद् दान द्याव भटास! आजह� िस्त् हे व् असे आचरतात.

आता ह� भिक् क� भामटे �गर�? शंकर-पावर्त लाखो वषा�पूव� म्हण भांडले! पण त्यनंतर ते भांडण
�मटून ते पन
ु ्ह चांगले नांद ू लागले, हसले, नाचले, स�गट्य खेळले, त्यांन मल
ु े-लेकरे झाल�. ह्य
सार्य बातम्य भल
ू ोकांवर कधीच येऊन पोचल्य आहे त आ�ण ज्याअथ ह्य �बनतारे च्य

यग
े ाकडे झाल्याच बातमी आलेल� नाह�, त्य अथ� ते अजन
ु ातह� त्य शंकरपावर्तीच वेडव
ू ह� संसार

थाटूनच आहे त हे उघड आहे . मग आता कोणा एक्य नवराबायकोच्य ��णक भांडणात पावर्त

को�कळा झाल� म्हणू कर को�कळा क� पज
ू हा खाक्य यग
ु ानय
ु ग
ु े हवा कशाला? पावर्त
को�कळाच रा�हल� असती तर तीच को�कळा तेवढ� भेटताच �तला कोणीह� नमस्का केला असता;

पण ती पुन्ह पावर्तीच पावर्त झाल� म्हणत. पावर्त एक को�कळा झाल� म्हणू सार्य को�कळा

पावर्त् होतात क� काय? दे व एकदा डुक्क (वराह) झाले म्हणू आजह� धर डुक्क क� कर पूजा
असे करायचे क� काय? बरे , एवढ्यावरह को�कळाच पुजायची, तर उत्त मागर म्हणज

को�कळे च्य एका खर्य िजवंत �पलास धरु �हरव्यागा व�
ृ ावर स्थापू त्याच पूजा करावी; ते

पाळावे हवे तर! पण मग भटास काय लाभ रा�हला त्य उठाठे वीत! म्हणू पावर्त िजवंत को�कळा
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झाल� असता पुजायची को�कळा हवी �नज�व सोन्याची! �न पावर्तीच् को�कळे चे डोळे चांगले
सजीव पाणीदार असता पुजायच्य को�कळे चे डोळे हवेत पांढरे झालेले मोत्यांच! बरे ,

सोन्यामोत्यारुप्य का को�कळा होईना; पूजल्याव ती यजमानानेच भिक्तभावान स्वतःच्

दे व्हार्य ठे वावी हे साहिजकच! पण नाह�! ती लगेच दे ऊन टाकल� पा�हजे भटाला! तरच ते व्
सफळ; नाह�तर अत्थंभू �नष्फ! अथार्त त्य व्रता सारे ममर पोथीच्य शेवटच्य पानात त्य
द��णाः पान्तूत सापडणारे आहे !

संकट� सोमवार - सोमवार� सबंध �दवस शक् तर पाणीह� न �पता उपास करावा. संध्याकाळ
रोटाचे तप
ू गळ
ू घालन
ू तीन लाडू करावेत; एक गाईला, एक दे वाब्राह्म �न एक आपण खावा.

असे कडक उपास सोळा सोमवार� करावे! �न शेवट� शक्यत सोळा जोडपी भटांची बोलावन
ू त्यां
रोटतप
ू गळ
ु ांचे लाडू यथेच् जेवावे ; गायीस पान वाढून द्याव �न मग ते उपासव् सोडून आपण

जेवावे! त्य �बचार्य स्त्र सोळा सोमवार कडकडीत उपास करावे; त्याच प्रत फळ मात

�मळावे सोळा भटांच्य जोडप्यां चमचमीत जेवण्याच, आ�ण गायीस! माणसाने उपाशी राहावे �न

गायीस - पशस
ू लाडू चारावे! असल्य बाष्कळपणान पोथी म्हणत तसा दे व प्रसा असो वा नसो;

पण प्रत �नःशंकपणे जर कोणी प्रसा असेल तर ती सोळा भटांची जोडपीच होते! ‘द��णाः
पांतु’वाचून ह्य व्रता भारु रचण्याच दस
ु रा काय उद्द असणार!

यास्त या व्रतांच पोथ्यां�वषय एक सवर्साधार �नयमच असा सांगावासा वाटतो क�, व्रतां

पोथी घेतल� क� ती अथश्रीपास प्र वाचूच नये. कारण, दे वांची मोठमोठ� नांवे, अद्भ कहाण्य,

स्वगार्च पुिष्पतवा गप्प यांच्य �ढगांत पोथी रचणारांचा कावा अगद� छपून बसलेला असतो.
पण तो शेवटच्य पानात मात न हुडकता सहज सापडतो. तेव्ह पोथी घेताच �तचे शेवटून पारायण

कर लागाव�; इ�तश् प्र वाचावीः जर का त्य शेवटच्य पानात द��णाःपांतूवरच मुख् भर
�दसला, तर शंभर� नव्व असे हे व् कोण्य भक्तान रचले नसून भ�दन
ू ेच रचले असले पा�हजे
असे बेखटक समाजवे �न ते टाकून द्याव.

आ�ण स्वीकाराव कोणकोणचे व्? तर ज्य व्रतामु आज �व�ानाने साफ खोटया पाडलेल्य
कोणत्याह भौ�तक वा भाव�नक असत्याच प्रस करण्याच पाप घडत नाह�, ज्य व्रत

दे वाप्रीत् करावयाच्य दानाने वा स्वतः भोगाव्य लागणार्य उपास, प्रद�� दे हदं डप्रभृ
कष्टांच् योगाने प्रत व्यवहारा आपल्य �हंदध
ु मार्च् �न राष्ट्रा सद्यःिस्थत काह�तर�

ऐ�हक �हतह� साधता येईल, मनषु ्याच आज इथे रोखठोक अशी काह� �हतावह सेवा केल्याच
परोपकार घडेल ते तेच व् आचरावे . म्हणज त्यायोग ऐ�हक फळ तर� प्रत्य� अथल्य इथे
हाती पडेल.

व्र करावींत तर अशी!
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उदाहरणाथर, म�हलावगार्पुरत� बोलावयाचे तर येत्य चातुमार्स्य म�हलांनो, तुम्ह यथाशिक्,

यथाप�रिस्थ� ह्य आपल्य अत्यं अडचणीत सापडलेल्य प्राण� �हंद ु राष्ट्रा सेवेप्रीत्
खाल� �दग्द�शर्लेल �कं वा त्य हे तूने त्यासारख् व्रतांपै एकेक जण एकेक व् जर धराल तर

केवढ� राष्ट्रस कर शकाल बरे ? ‘आपल्य परसात स्वत आपल्य मेहनतीने को�थंबीर, वांगी,

�मरच्याप्रभ शाकभाज्य लावीन �न दे वा, तुझ्य नांवे पुण्याच् अनाथ �वद्या�थर्गृहासारख
एका प्रामा� संस्थे चार म�हने प्रत् ताजी भाजी पुरवीन.’ असे व् लाखवाती, फूलबेल
वाहण्याच् व्रताह �कतीतर� दे व�प् �न राष्ट्र�ह होईल बरे ? �कं वा असे व् घ्य क�,‘या

चातम
ु ार्स्य आपल्य हाताने �वणलेले वा �शवलेले पंचवीस सद-यापोलक्यांच जोड जी ह�नद�न

पव
ं वाट�न. ’ चतथ
ू ार्स्पृश्या मल
ु े-मल
ु � शाळे त जातात त्यांती योग् मला
ु त
ु �चे एकवीस मोदक
वा सोमवारची सोळा जोडपी सावकार� वा �वम्याच अडत वा व्यापा करणार्य पोटभर ठरा�वक

भटांसाठ� राखन
ू ठे वण्यापे� �ततके सामान वा पैसे द��णा म्हणू आज �हंदस
ु ंघटनाचे कायर

खर्य रामदासी बाण्यान करणार्य मसरू कर महाराजांच्य आश्रम दान कर�न.’ येत्य

चातम
ु ार्स्य एक स्वदेश साखरे चाच प्र हाती घेतला तर� जर प्रत् िजल्ह्याच नगरात

दहावीस िस्त्रया प्रत् ‘मी दहा कुटुंबांस भेट दे ऊन स्वदेश साखरे चा प्रच कर�न’ असे व्

घेतले �न चाल�वले तर त्य चार म�हन्यां त्य गावी चार हजार रुपय तर� परदे शी साखरे त जायचे
वाचतील! करू पाहा होते क� नाह� असे ते. आमची हमी अनुभवाची आहे . �कं वा उभ्य वषार्
शंभर ‘रुपयांच स्वदेश बांगडी घरोघर �फरू खपवीन’ �कं वा ‘तुळशीच्य लग्नासाठ ताशेवाजंत्

लावण्याच मूख्पण
र
सोडून तशा व्रतां खचर राखून अनाथ पण सत्पा अशा दोन शद्धीक
ु

�हंदच
ू ्य योग�ेमाचा व्य मी सोशीन वा त्य कायार्थ प्रत कायर्कत्य अशा �हंदस
ु भेस �न
आयर्समाजा दान दे ईन!’ रत्ना�गर �हंदस
ु भेसारख्य ज्य संस्थ श�ु द्धका सारखे करताहे त

त्यांन मुल्ला�मशनच् हातून सोड�वलेल्य अभरके वा अनाथ मुलाम
ं ुल�ंच े संगोपन करताना नाक�
नऊ येतात. जर शंभर रुपय �मळताच शंभर �वधम�यांस �हंद ु करू दाख�वणार� उमरावतीची

�हंदस
ु भा द्रव्यसाहाय्य अडकून पडत आहे तशा प्रत् काय� तसा एक रुपय दान �दलात

तर एक वंश �हंदरु ाष्ट्रा गोटात आणल्याच श्र संपादाल! �हंदध
ु मार्च �य थांब�वणारा �नदान

रक्ताच एक �बंद ु त्या भर टाकून वा गळताना वाचवून जे पुण् लाभेल ते पांचशे अध्य सूयार् ल
दे ऊन लाभणार नाह�! पाणी ओतायचे तर ते व्रता पाणी तान्हेल्याच त�डात ओता - ताम्हना

वा नद�त नव्ह ! तो मुंबईचा श्रद्ध अनाथ म�हलाश् पाहा! त्यान �मशनमुल्लांच् तावडीतून

हजारो �हंद ु िस्त् वाच�वल्य; पण त्याल अजून अभर्काल काढावयास दमडीह� गाठ�
नसल्यामुळ त्य िस्त्रयां अभर्कांच काय करावे हे सुचत नाह�. सोन्याच् को�कळा -

सावकार�चा धंदा करणार्य भटांना दे ण्यापे� कोण्य श्रीमा म�हलेने जर त्य श्रद्ध

म�हलाश्रम िस्त्रयांस बारा लुगडी चातुमार्स्या�न�म दान �दल� वा स्वतःच् कुटुंबातील

मत
ृ व्यक्तींच स्मरणाथ एक हजार वा एक लाख जे यथाशिक् ते दान, अभर्काल बांधून
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दे ण्यासाठ �दले तर ते अंत्येष्ट�प्री गाय, भांडी, वस्त, दाने , गावच्य धंदेवाईक भटास
दे ण्यापे� त्य द�न दयाळू दे वास शतपट�ने अ�धक �प् होणार नाह� काय? �कं वा �वमान�वद्य
�शकणार्य एका सुयोग् पण �नधर् �वद्याथ्यार खचर सेासण्याच व् घ्य!

म�हलांनो, जर हे �हंदरु ाष् जगेल, तगेल, िजंक�ल तर �हंदध
ु मर्ह जगेल! जर हे �हंदरु ाष्ट मेले,
�हंदस
ु ्थानच अ�हंदस
ु ्था झाले तर ह� �हंदस
ु ंस्कृ�, हा �हंदध
ु मर्ह मेलाच पा�हजे! अशा िस्थती
तुम्ह �हंदम
ु �हलांस खरे धा�मर् व् आचरावयाचे असेल तर आजच्य प�रिस्थती ह्य

�हंदरु ाष्ट्र प्रत फल दे णार� अशी काह� तर� सेवा प्रत् करा! तुमच्य द्रव्य दान, तुमच्य

श्रमा दान, तम
ु च्य अन्नाच दान, प्रसंग तम
ु च्य मानाचे �न अवश् तर तम
ु च्य प्राणांचे दान
ह्य प्राण� �हंदरु ाष्ट्रा द्य! तोच आजचा ऐ�हक धमर; तोच आजचा पारलौ�कक धमर!
व्रत�वध जो �ववेक आज करावयाचा तोह� हाच!
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