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मनोगत
Ôझाले बहु, होतील बहु परं तु या सम हाÕ या ूिस

वचनाचे ू य

दामोदर सावरकर. आप या परम ूय मातृभूमीवर ल अ वचल ौ े पोट
ूवास केला.

यांचा ूय

दे ऊन एका िन
प रवतन

यांची साधने होती.

यांना वाटत होते. समाजाला स य ःथतीची जाणीव क न

त दशेने वाटचाल हावी असा

हावे असे

वनायक

यांनी वैराण वाळवंटातून अखंड

होता. धारदार लेखणी आ ण अमोघ वाणी ह

ःवातं यासाठ समाज पेटू न उठावा असे

हणजे

असताना भारतीय समाज संघ टत क न आप या

यांचे द य दा ण ोत अढळपणे सु

पाठ शी उभा ठे व याचा

ूा प

यांचा ूय

यांना मनोमन वाटत होते.

होता. ःवातं याबरोबर समाजाचे सवागीण

यांचे िनबंध, बातमीपऽे आ ण भाषणे या तीन

साधनां या वाचनातून या गो ीचा ू यय येतो.

भारतातील उदारमतवाद नेते ॄ टश अिधका या या आ ण संःकृ ती या छायेत वावरत होते. आज

ना उ ा

ॄ टश लोक भारताला ःवातं य दे तील यावर

या नेमःत ने यांचा

ॄ टशां या सहवासामुळे भारतीय समाजाचे सवागीण उ थापन होईल, अशी

सावकरकरांनी ॄ टशांचे ःवाथ , दट
ु पी आ ण द ु

अंतरं ग ूकाशात आणले.

ढ

व ास होता.

यांची समजूत होती.

याचबरोबर भारतातील

भोळसट ने यांवर कठोर ट का केली. स य आ ण अ हं से या मागाने भारताला ःवातं य िमळे ल अशी म.

गांधींची भूिमका होती. सावरकरांनी म. गांधीं या वचारातील वसंगती समाजासमोर ठे वली. म. गांधींचा

माग यवहार- वसंगत अस याचे कठोर श दात दाखवून दले. सावरकरांनी रा ीय हताला सवौे
द यामुळे

ह

यां या

ीने जे जे रा हत वघातक होते

सावरकरां या रा वाद

दस
ु र

यां या

या गो ीवर घणाघाती ट का केली.

वचारांत रा ीय ःवातं य ह एक बाजू होती तर समाजाचा सवागीण उ कष

बाजू होती. सावरकरांची आधुिनक

अ यावतता हा

या

ःथान

व ान

यां यातील धमवेड कमी होईल.

व ान आ ण तंऽ ानावर अप रिमत ौ ा होती.

वचारांचा मूलमंऽ होता. भारतीय मुःलीम

यातून

यांचे िन हं दंच
ू े भले होईल असे

व ानिन

झाले, तर

यांना मनोमन वाटत होते.

यांचा अनुभव माऽ वेगळा होता. हं दंन
ू ी आधुिनक व ान आ ण तंऽ ान अवगत करावे िन आपला

उ कष साधावा यासाठ

यांनी व ानिन ेचा आवजून पुरःकार आ ण ूचार केला. तका या कसोट वर

न बसणा या हं द ू जीवन प तीतील द ु

ःव पा या

ढ , परं परा िन ूथांवर कठोर ट का केली.

िनबंधांतून याचा ू यय येतो. हं द ू समाजातील अत य आ ण द ु
ज मिध त जाित यवःथा आ ण ःपृँयाःपृशता यां यावर

जा यु छे दक िनबंधांतून

याचा ू यय येतो. सावरकर हे

बांितकारक वचारवंत तर होतेच पण समाजप रवतकह होते.
मांडला नाह तर

केले आहे त.

अनमोल कायाब ल

हणजे जाित

यवःथा होय.

यांनी कठोर आघात केला.

यां या

ह द ु वाचा आमह पुरःकार करणारे थोर
यांनी केवळ सामा जक वचाराचा िस ांत

याचे ू य ात उपयोजन केले. सावरकरांचा हा सव वचार या खंड यांत समा व

केला आहे . या सहा या खंडात व ानिन
समा व

प ती

यां या

िनबंध, अंधौ ा िनमूलन कथा आ ण जा यु छे दक िनबंध

यातून वाचकाला सावरकरां या ि ेपणाची ूचीती येते. ूकाशकानी केले या

यांचे अंत:करणपूवक अिभनंदन !!!

वषूितपदा २००१
शं. ना नवलगुंदकर
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१ अंधौ ा िनमूलन कथा भाग – १
१.१ कुसुम
वडगाव येथील शाळे चा आज पा रतो षक समारं भ. अशा ूाथिमक मराठ
पा रतो षक समारं भ

हणजे मुलां या मेहनतीचे चीज हो याचाच काय तो

िश का या मेहनतीचेह

चीज हो या न हो याचा

दवस असतो.

यातह

खचपत पडले या आजकाल या आम या अधपोट मराठ िश कांना तर

मह व. कारण

यां या पोटापा या या ू ांशीह

शाळांचा

दवस नसून,
गावठ

शाळे त

ा दवसाचे फारच

ा अस या वा षक पा रतो षक-समारं भाचा

थोडाफार संबंध पोच याचा संभव असतो.
कारण गावपंचांना, गावांतील पालकाना आ ण वेळ डे युट महाशयांनाह संतु
ा वेळ

कर याची

या बचा या िश काला एक सुवणसंधीच आलेली असते. अशा समारं भा या दवशी

या गावचे ते गावपंच, द डदमड या भांडवलाचे गावशेठजी, ज मात
नाह असे ÔपालकÕ

ा थोर पदवीने

यांना कोणी खुच दे त

या दवशी शाळे तील खु यावर बस वले जाणारे रे मेडोके

गावगृहःथ, मुले, मुली, जातीयेती बायामाणसे,

ा सा या जणांना अशा समारं भातील

या

झळिम या, ताशेढोल, गाणी-संवाद, पेट -तबला, Ôया हो! या हो! Ôची आजवी ःवागते यांनी
या शाळे वषयी मोठ

आपुलक

पा रतो षक-समारं भामुळेच

वाटू लागते आ ण

या िश काचे नाव गावात

व ाथा या पर
या या

ेपे ाह

ा अस या

या या त ड ऐकू येऊ लागते;

यामुळे वर डे युट लाह आपली शाळा आ ण आपण ःवत: गावक यांत कती लोक ूय आहो

हे िश कांना सहजासहजी दाखवता येते.
या समारं भाचा गावठ शाळांतील बाप या सरकार िश काना जर आणखी एक मह वाचा
उपयोग होत आप या तर तो आप या शाळे या ूगती या भाषणात येनकेनूकारे ण ःवत: या
आबाळ चे द:ु ख वेशीवर टांग याची संधी

शाळे या ूगती या

या याना या

या िनिम ाने िमळते, हा होय. ओढाताण क न

वषयात ःवत: या पोटापा या या अधोगतीचा थोडातर

उ लेख िश कांना सहज घुसडन
ू दे ता येतो!
वडगावचे िश कह

असेच आबाळलेले,

यातह

जरा भोळसर.

यां या

या गावातील

शाळे या या आज या पा रतो षक-समारं भास गावपंचांसु ा झाडन
सारे लोकच न हे त, तर
ू

शेजार या

या तालु या या मु य ठा यात म ह या-दोन म ह यांनी एखादा अंक काढणा या

Ôजग समाचारÕ नावा या सा ा हकाचे संपादक ौी. बंडोपंत हे च अ य पद

वराजमान

हो याःतव येणार होते. वतमानपऽा या संपादकासारखी, आपली द:ु खे जीवर जगतासमोर

टांगता येतील अशी उं च िन भ य वेस दसर
कुठे िमळणार? अशा व ासाने वडगावातील
ु
शाळे या

दगोजीपंत िश कानी आप या होणा या

ा

या यानात आप या द:ु खाची कहाणी

सांगोपांग गोवून पगारा या िन तांदळ
ू , डाळ, भाजी, भाडे ूभृतीसाठ संसारात कमीत कमी जो
खच येतो

या या ूमाणशु

ूमाणशू यतेचा पाढा वाचलेला होता. ते भाषण
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पाठ केलेच होते; पण

याच अथाचे एक पद रचून ते इतर पदांूमाणेच मुलांमल
ु ींकडनह
पाठ
ू

कर वले होते.
याच पद

दस यात चांगली, वयाने दहा वषाची,

हणणा या मुलींत कुसुम होती. ती

बोल यात चुणचुणीत, ग याची गोड, अथात ् पद बस वताना

दगोजीपंतांनी ितलाच मु य

गाियकेचे काम दले, ते पद ितला िशक वताना आताशी ित याशी दगोजीपंत येता-जाता इतके

ू
बोलत क , इतर मुलांमल
ु ींना म सर वाटन
बायामाणसांतह

Ôजुळतंसं आहे अं

यां या- यां यातच न हे , तर काह

टपण!Õ अशी टवाळ

गावगुंड

सहजासहजी आतून आतून चालू

लागली.
तसे

हटले असता दगोजी िश क कुसुमपे ा इतर मुलांमुलींशीच पुंकळ बोलत; पण

शाळा-कॉलेजातील िश क-अ यापक-ूा यापका या व ा याशी आ ण बोल याची मोजणी
को काने गणली जाते,

या को काूमाणेच काय ते

बचारा

या

दगोजीपंत कुसुमशीच अिधक

बोलतो असे ठरे .
ते को क असे : शाळा-कॉलेजांतील को या मुलाशी िश क शंभर वेळा बोलतो तर ते
इतके आ ेपाह नाह िततके ते वगातील एखा ा गबाळ मुलीशी
समजावे; आ ण गबाळ मुलीशी दहादा बोलणे

जतके आ ेपाह,

दहादा बोलले तर आ ेपाह
याहन
ू को या चुणचुणीत

मुलीशी एकदा बोलणे अिधक संशयाःपद समजावे; हा या ूकरणीचा दं डकच पडला!
चुणचुणीत कुसुमशी

दगोजीपंत िश क एकदा बोलताच सा या शाळे स ते

यामुळे

जतके ठळकपणे

ऐकू जाई िन भडकपणे दसून येई तसे शंभरदा कोणा इतर मुलांमुलींशी बोलले असताह ऐकू

जात नसे.
०.०.०
शाळे चा पा रतो षक समारं भ चालू होताच मुलांमुलीची पदे , संवाद झाले, कुसुमची भूिमका
सग यांत सुरेख वठ यामुळे अ य

असले या Ôजगत ्समाचाराÕ या संपादकानीह ितचे कौतुक

केल. Ôपाघळले अं पाहणे
पण!Õ दोघे चौघेजण कोप यात हातावर हात मा न
ु
दगोजीपंत मनात सिचंत झाले! Ôमाझ भाषणह कुसुम या संवादासारख वठे ल
याचे ह असेच कौतुक करतील का? - तो झालीच

खदळले.

का? संपादक

या भाषणाची वेळ - आ ण मुलांमुलीं या

एकच गल याची! दगोजीपंतांनीह मुलामुलींचा तो गलका थंब वणा या िश काची िन शाळे या
ूगतीचा वृ ा त वाचून

यावर भाषण करणा या

या या याची अशा आप या दो ह भूिमका

एकसहाच कर यास कंबर कसली. उज या हातात ूितवृ ाचे ( रपोट) ते पुडके डा या हाताशी
टे बलावर ठे वलेली छड घेऊन ते बोलावयास उभे रा हले. Ôमुलांनो, मुलीनो!Õ असा प हला शालेय
भाषणातील सवयीचा संबोधनी होकार

दगोजीपतांनी घसा खरडन
दे ताच
ू

या आ ाधारक

मुलामुलींनी Ôओ! ओ! माःतर!Õ अशा ू युतरांची एकच ओरड चाल वली. Ôहा चूप! चूप! नुसते
ऐका! रा या! तू, तू, ितथं गो ा! गप! Ôअसे

या

दगोजींनी मुला-मुलींनी दटावीत डा या

हाताने टे बलावर छड दहापांच वेळास कडाकड आपट यानंतर मुलामुलीं या बरे चसे
आले क ,

ा वेळ माःतरांनी आपणांस हाका मार या कंवा काह

यानात

वचारले तर आपण बरोबर

उ रे न दे ता चूप बसायचे आहे से दसते.
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दगोजीपंतां या ल ात या वेळपयत येऊन गेले होते क , शालेय भाषणातील सवयीने
आपण सभेतह आरं भ Ôमुलांनो िन मुलींनो!Õ असा क न गेलो, ह चूक झाली. यासाठ आता
यांनी सावधपणे पु हा प ह यापासून भाषण चाल वलेÔअ य

महाराज आ ण बंधुभिगनींनो! (हं ! सो या, हश
ु ्श ्!) आज आप या शाळे चं

परमभा य क , Ôजग समाचाराÕसार या थोर पऽाचे जगूिस
अ य

हणून समारं भास लाभले आहे त! (थोरां या टा या,

चुकले क , वा याशेवट टा या
टाळ साठ

ा या लागतात.

सजवून वाट पाहतात.)

संपादक ौीयुत बंडोपंत हे

यासरशी चाणा

पोरांना कळू न

याूमाणे पुढ ल वा य संप याची ते, हात

या शाळे चे संःथापक ौी. दगडजी
पाट ल या वष च
ू

पटक ने वारले -! (पोरां या टा यांचा कडकडाट!! दगोजीपंतां या रागावून टे बलावर आपट या
जाणा या छड चा छमछमाट! आ ण आ ांचा गडगडाट! हँश
ु ! ऐकून

या, ितथं चं ा! चूप!)

या वषयी मी आरं भीच अ यंत खेद ूदश वतो. आता शाळे या ूगतीचं ूितवृ

ूथम

वाचावयाच; परं तु (माःतर! माःतर! हा िभ या मला कोपरख या मारतो आहे सारखा!Õ Ôनाह
माःतर,

ा स यानंच मला िचमटा काढला प ह यानÕ असा ग गाट! Ôहा! उठा, दोघेह उठा

ितथून. तू इकडे बैस तू जा माग!Õ अशा िश क दगोजीपंतां या कडक आ ा!) - परं तु, ह
पाहताच आहा तु ह या उनाड मुलांची गडबड! ते हा मी इतकेच सांगतो क , मी एक बापडा
द रि िश क, कुटंु बात मुलं-लेकरं तर सारखी वाढताहे त, पण दरमहा या बारा

पये पगारात

माऽ गे या बारा वषात एक दमड चीह वाढ नाह . बारा एके बारा, पण पुढे काय? (चाणा
गो ाला वाटत-पा याच पुढं काय ह माःतरांना अडचण पडली तो ताडकन ्ओरडतो - Ôपुढे बारा
दोनी चोवीस माःतर! रा या

हणतो - Ôबारा ऽीक छ तीस माःतर!Õ

यासरशी अ य

सवजण खो खो हसतात! दगोजीपंत आप या क ण कहाणी या भर शोकरसात

वगैरे

ा हाःयरसाने

माती काल व यामुळे संतापून दे हभान वसरतात, डा या हाताकडची छड के हा उज या हातात
घेतली आ ण

या पायापाशीच बसले या गो ारा या या अंगावर सपासप के हा लगावली ते ती

मुल मो यामो याने Ôअयायाया! अयाय!Õ असे कंकोळू न उठे तो दगोजी िश का या ःप पणे
यानात सु ा येत नाह !)

ा ग गाटासरशी

या सभे या समय

अ य महाशयांनी शेवट

आपण म येच उठू न सांिगतले,
Ô दगोजीपंत, आता असं करा. तु ह ते तुमचं ूितवृ
दो ह ह मा याकडे धाडन
ू

िन हे तुमचं िल हलेलं मूळ भाषण

ा. मी ते Ôजग समाचाराÕत समम छापतो. मग इथं ते भाषण

नुसतं बोलून दाख व यासाठ च काय तो हवा कशाला हा ग धळ! नाह तर तु ह हे िल हलेलं

भाषणच पाठ केलेलं दसतं!Õ
Ôछे , तसंच नाह काह रावसाहे ब अगद ! पण आपण जर ते समम छापीतच असाल तर
मािगतला एक डोळा िन दे वाने दले दोन, असाच उपकार होईल या द नावर!Õ लगेच अ य ांनी
सार भाषणे र

क न दहापांच पा रतो षके तेवढे ःवहःते वाटावयाचे ठर वले.

Ôकुसुम!Õ प हलच नांव अ य ांनी घेतले - प ह याच बमांका या पा रतोषकास यो य
हणून!
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कुसुमला जर चा खण िमळताच प हली टाळ पडली दगोजीपंतांची.

यासरशी मुलामुलींनी

कळसूऽी बाहु याूमाणे कडकडाट चाल वला. म येच काह ंना खोक या या मोठमो याने

ू होताच समारं भ संपला. मुले सुटली
खाकर यावाचून राहवले नाह . बाक ची पा रतो षके वाटन
या गाव या वाटे वाटे ने आनंदाचा एकच गलका कर त घरोघर चालली.

आण

शेतांतील मढवाडा झुंझर याला उघडताच एखादे कोक

जसे

हरवळ वर मोकाट बागडू

लागते आ ण उगीच उं च उ याच उ या मार त इकडे ितकडे आनंदाने नाचू लागते तशी
आप या घर या अंगणात पाऊल टाकताच कुसुम बागडू लागली. बाहे र गेलेली आई परत
येताच ितला तो पा रतो षक िमळालेला जर चा खण कधी दाखवीन असे ितला होऊन गेले होते!
आई परत येताना द ु न दसताच ती धावत सुटली. आई भेटताच ितला ितने िमठ मारली.
खण दाख वला. सभेतील काय काय गमती सांिगत या, पदे पण

हणून दाख वली. आईने जो

जो ितचे कौतुक करावे तो तो ितचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला.
या दहा वषा या लेकराला

या

णी काय ठाऊक क , तशा मनमोक या आनंदाचा

ित या आयुंयातील तो बहधा
शेवटचाच
ु

ण होता!!
०.०.०

कारण
शा

या

णी गोपाळभटजी - ितचे वड ल - ितथे आले. ते एक उं च गोरे पान,

समजणारे , िभ ुक आ ण दधदह
ू

करणारे ,

वक याचे दो ह परपःपर व

ढ लाच

यवसाय एकऽच

या तुटपुं या उ प नावर कसाबसा च रताथ चाल वणारे , बरे च कमठ, थोडे तापट िन

फार हे केखोर पु ष होते.

यांनी अंगणात पाय टाकताच गंगाबाईला, कुसुम या आईला, हसडले.

Ôकाय, मनात काय मुलीला नायक ण करायचं आणलं आहे स क काय! कती मो याने
हणते ह कारट तीं पाचकळ पदं ! कुसुम, उ ापासून तू शाळे त पाऊल टाकता कामा नये!Õ
Ôते का?Õ गंगाबाई रागावून हटक या झा या.
Ôका! कुसुम काय आता सात-आठ वषाचं कु कूबाळ आहे वाटतं? दहा वषाची ल नाची
मुलगी झाली ती आता! शाळे त आज कुचाळ लोक ित याकडे टकमक पाहत होते, माह त आहे !
बाराबारा वषा या घोडनव या शाळे त नाच वणा या उ लूतला मी नाह , समजलीस? शा ांनी
काह उगीच Ôअ वषा भवेत ्क याÕ ह मयादा घातली नाह !
बाराबारा वषा या मुलींना घोडनव या

ितसरे कुटंु ब होते. प नाशी या वयात
तर दे खील

हणणा या

ा कमिन

गोपाळभटजींचे गंगाबाई ह

कुटंु ब वारले. दोन मोठ मुलेह होतीं. पण
यांचे दसरे
ु

यांनी ितसरे ल न कर याचे ठरवून एका तेरा वष वया या कुमार स पा णम हले.

याच गंगाबाईची वड ल मुलगी चवदा वषाची होती. ती रानपाट या खोतांना दली होती. दसर
ु

कुसुम. आम या या गो ीत या समाजिचऽांपैक हे प हले समाजिचऽ! गोपाळभटजी पास ी
उलटलेले,

यांची ितसर बायको गंगाबाई ितशी या वयाची, आ ण ितची ह दसर
धाकट
ु

मुलगी कुसुम दहा वषाची! - ती ित या

या व डलां या शा मयादामते घोडनवर होत आलेली

आहे !!
०.०.०
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गोपाळभटजी आप या बायकोला असे फटकार त असताच अंगणात एक िशपाई येऊन

Ôतार!Õ

हणून ओरडला. ÔतारÕ श द ऐकतांच

यांना नेहमी तारा येतात,

यां या दे खील

मनाची चल बचल झा यावाचुन राहत नाह . फार िनकड ची, वशेष आनंदाची वा घोर संकटाची
बातमी

हणजे तार!

यातह खेडेगावात गोपाळभटासार या बाप या कुटंु बाला तार ये याचा

ूसंग ज मात दोनतीन वेळाच येणार! ःवत: गोपाळभटांना
आठवत होती. ती
ठर याची होती!

या वेळपावेतो एकच तार आलेली

यां या प नाशीनंतर मो या ूयासाने गंगाबाईशी ल न जमले ते हा ते

यानंतर तार अशी ह दसर
ु च काय ती

न हता - अथात ्काह तर

यांनी आली! या वेळ ल नाचा ू च

अ र च असले तर असणार! ह

गोपाळभटजींनी तार घेतली िन शेजार या घर

शंका येऊन थरथर या हाताने
यावयास ते घाईघाईने चालले

ती वाचून

असता

याच शंकेने त ड सुकून गेले या गंगाबाईनी हात जोडन
ू दे वास ूािथले,

१.१.१

Ôइडा पडा टळो िन अमंगळ पळो !Õ

गंगाबा ची वड ल मुलगी रानपाट या खोतांना दली होती. ती आजार होती ह ह बातमी
आधीच कळली होती. गंगाबा

या

दयात सारखी धडक भरली - तार ित या घरची तर

नसेल ना? ितचेच काह वेडेवांकडे तर...! तो भयंकर वचार मनालादे खील ितने पुरता उ चा
दला नाह . अधा उ चारला

हणूनसु ा ती

बचार मायाळू आई मनावर रागावली - Ôवैर

िचंती ना ते हे मेलं मन िचंतीतं!Õ गोपाळभटजी डो यातून टप गाळ तच लगोलग परतले. तार
यां या वड ल मुलीकडचीच होती! रानपाट या खोतांनी -

यां या जावयांनी -

या तारे ने

कळ वले होते क ,
Ô यांची वड ल मुलगी अ यवःथ. सासूबा ना िन कुसुमला जेवत अस या तर हात
धुवायलाच इकडे शुौष
ू ेसाठ धाडा?Õ
Ôजेवत असलेÕ तर कशाला जेव याससु ा न बसता, पा याचा घोटदे खील न घेता ताबडतोब
गाड क न कुसुमसह गंगाबाई लगेच िनघून गे या.
पण

या ितथे पोचतात तोच ती

यांची वड ल मुलगी मृ यू या पाशात न सुटेशी अडकत

आली होती. आप या आईला िन कुसूमला ितने डोळे भ न काह वेळ पा हले, वाचा बंद
हणून हात तेवढा कुसुम या त डाव न फरवला,

या द:ु खासरशी हं बरडा फोडले या आई या

मांड वर आपली लटपटती मान एक वेळ टे कली आ ण ितने राम

हटले!

खोत सुःवभावी िन समंजस गृहःथ होते. त ण प ी वार याचे

यांना तीो द:ु ख झाले

असताह ते िगळू न ते आप या सासूबा चे िन लहान या, कुसुमचे समाधान परोपर ने कर त
होते. ते घरचे सुखवःतू; सासरची मंडळ

िनधन; याःतव अड अडचणीस

सास यांस हातभारह लावलेला होता. कुसुमला तर

यांनी आप या

यां याच आमहाने गोपाळभटजींना शाळे त

धाडणे भाग पडले होते. ती आप या वड ल ब हणीसह खोतांकडे पुंकळदा रा हलेली होती. असा
ा दोन कुटंु बांचा जडलेला दाट लोभ िन ूेमळ नातेह ,

या त ण प ी या

या साखळ ने ते
या

जुळले तीच अचानकपणे ददवाने
तोडन
ू टाक यामुळे आता तुटते क काय ह शंकाह
ु
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त णी या मरणाइतक च कुसुम या आईबापांना आ ण खोतांना मनात या मनांत
होती.

आप या घर या माणसांसार या अगद
सासर या माणसांची ममता तर यापुढे अंत
दहा

दवस उलटतात न उलटतात तोच

आपण

ज हा या या वाटू लागले या

ा आप या

नये, या स द छे या पोट च प ी या सुतकाचे

यांना वाटले क कुसुम या िश णाचा सारा भार

यावयाचा. सासूबा नी परत घर जायचे नांव काढले ते हा खोत

Ôमला तु ह च आई या ठकाणी होतात.

या आ हांस अंतर या

हणाले,
या अंतर याच; ितथं

यांचा आमचा उपाय खुंटला. पण आपण जी मायेची माणसं उरलो आहोत
एकमेकांना अंतर दे ऊ नये. यापुढेह मला आपण आई याच
आपणालाह ितकडं जाणं भाग; पण हे लेक

यांनी तर

ठकाणी असावं. आपण जाऊ

हणता ते ठ कच. गोपाळभटजी काह झालं तर इकडं येऊन राहणार नाह त.
कुटंु बातील ममतेची साखळ

याकुळवीत

आहे ते तर मायेचं माणूस

हणून मजजवळ ठे वावं. सपाक , गड

यां यासाठ

हणून, आप या

घर

आहे तच ित या

सेवेला, ितचं िश ण, लालनपालन मी ित या व डलांइत याच ममतेनं कर न.Õ
Ô विचत अिधक ममतेनंसु ा कराल; बरं ते सगळं झालं तर ितचं िश ण होईल इकडं च.

पण स या मी ितला नेते आ ण मग व डलांचा
सासूचे हे बोलणेच यो य असे समजून खोतांनीह

वचार घेऊन लवकरच धाडन
दे ते परत!Õ
ू

यास अनुमती दली.

गंगाबा नी घर परत येताच वेळूसंग पाहन
ू गोपाळभटजीपुढे ती गो

जुळलेला ना याचा संबंध िन

काढली. खोतांशी

यांचे पाठबळ तुटू नये ह भटजींचीह उ कट इ छा होतीच.

कुसुम या िश णाची नसली तर ल नाची िचंता

यांना आधीच लागलेली! ितला बारा वषाची

घोडनवर क न कुळास ब टा लावायचा नाह हा

यांचा िनधार!

या मन: ःथतीत खोतांचा हा

बेत ऐकताच गोपाळभटजीं या मनात अचानक एक योजना जुळून आली.
ब हणीवर खोतांनाच कुसुम दे ऊन टाकली तर? सगळे च मनासारखे जुळणार! शा मयादे चा
ू च न हता. चालू िश ाचारास ते अगद ध न होते. Ôअसं ममतेचं, बनहंु याचं, सुखवःतू
ठकाण कुसुमला तर कुठं पाहणार आ ह ! मुलीचं भा यच

हणायचं हे सगळं जुळलं तर!Õ

गंगाबा नाह तो बेत अगद आवडला. कुसुम या आवड -िनवड चा ू च न हता. ल न
हणताच ितला भीती वाटली; पण ती कसली, हे

या दहा वषा या मुलीस ःवत:ह कळे ना

आ ण कोणी वचार ह ना!
गोपाळभटजींनी

अगद

ःप

िन

आजवी

श दांत

ती

योजना

खोतांना

कळवली.

कुसुमसारखी दे खणी मुलगी, लोभाची आधीचीच, धुंडता सापडावयाची नाह कोणा बजवराला!
खोतांनी काह एक आढे वेढे न घेता कुसुमशी ल न कर याचे वचन दले. पण आणखी द डएक
वषतर म ये जाऊ

ावे िन तोवर कुसुमने खोतांकडे च राहावे, इतके काय ते सुच वले.

Ôल नाची मुलगी ल नावाचून पर या घर अशी ठे वणे हे आपणांस

चणार नाह ; दहा

लोक हसतील, ते हा कुसुमचे ल न करायचे तर ते लगेच करावे हे उ म. इतकेच न हे , तर
पुढे चातुमास, मुहू त नाह त,
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टपण जुळते आहे -Õ असे, जरा िनवाणीचा झोक असलेले उ र गोपाळभटजींनी धाडले.

यांना

धाःती होती क , दवसगत लाग यास न जाणो खोतांना दसरे
एखादे हंु याचे ठकाणदे खल
ु

ू
घे यास टपले या बारा वषा या
यांचे मन बदलेल! कुसुम या त डचा घास काढन

येईल,

Ôघोडनव याÕ घरोघर

यांना आढळत हो याच! या शंकेमुळे मुलीचे क याण

स द छे नेच गोपाळभटजींनी ल नाची घाई चाल वली.
मंडळ ंनी

िभ ुक-शा ी

बायाबाप या ÔइँशÕ

शा ो

आण

िश ांनी

यांचा हा बेत
िश संमत

हावे या

यां या क ेतील भट-

ठर वलेलाच

होता.

काह

हणून, कुटाळ लोक शीळ दे त, पण शा ाची; टपणांची वा िश ाचाराची

अशी काह अडचण न हती.
खोतां या क ेतील भट-िभ ुक-आ े ांनीह

या योजनेस शा ो

िन िश ाचारास ध नच

आहे , अशा ूा का याचा िनवाह असा अनेक वेळा करावाच लागतो, ब हणीवर मेहु याला बह ण
दे तातच असा अिभूाय
िभ ुक-आ े

बेत पसंितला, ल न जुळले, मुहू त ठरला, भट-

िन:संकोचपणे िमळाले. सव सोहाळे यथाशा

आत असले या
नव याशी,

दला. खोतांनीह

या मुलीचे कुसुमचे, ल न

यथासांग होऊन अकरा वषा या

या ित या वड ल ब हणी या वधुर झाले या ूौढ

या वड ल ब हणीस म न एक वष उलटते न उलटते तोच, वा ां या आनंद

गजरात यथाशा

लावले गेले - खोतांनी नवा संसार थाटला!

जो तो मनापासून

हणाला, मुलीचे चांगले झाले.

यात कोणाचीह इ छा ितचे अन हत

ू
करावयाची न हती हे ह खरे च. एक प ी अकाली मानवी उपायांना न जुमानता मृ यूने ओढन
नेली,

यास काय उपाय? पण मे यागे यांसाठ खोतांसार या वयात असले या पु षाचा सारा

संसार थोडाच बुडू

मांडणेच भाग, असा

ावयाचा! जगाची रहाट पाहन
नीटनेटका
ु
ू एक डाव उधळला तर पु हा दसरा
यांनी जो वचार केला तो यु

संगत न हताच असे कसं

हणायचे? हे च

सा यांचे मत पडले.
आ ण कुसुम? ितला मत असे जवळजवळ न हतेच! आवडले नाह खरे ते सारे . वरवर
चांगले झाले

हणून

हणणा या आयाबायांपैक काह मागेमागे ितची

टं गलह करताना ती

ओशाळे सु ा के हा के हा; पण चांगलेवाईट काय बोलायचे ते ितला न क कळे ना! जे कळे ते
बोलावयास ितला कुणी सांगेना, पुसेह ना.
या गो ीतील हे दसर
समाजिचऽ पाहा! आपली प हली त ण प ी वारताच एका वषा या
ु

आतबाहे र ितचीच धाकट दहा वषाची जी बह ण ित याशीच ल न लावणारे ितशीप ःतशीचे
बजवर खोत! प नाशीनंतर लावले या आप या ितस या

वषा या

मुलीचे

ित या

शा मयादािभमानी
ववाहाूमाणेच

वड ल

गोपाळभटजी!

ब हणी याच

आण

या

या दहा वषा या अ लड मुली या

ववाहापासून झाले या

नव यास

तसे

क यादान

या दहा
करणारे

सास या-जावाय या

ितस या

ववाहासह

िन िश ाचारसंमत

शा ो

दस
ु या

मानून तो यथासांग ःवत: पार पाडणारा भट-िभ ूक-आ े -िश ा दकांचा समाज!
यातह हे समाजिचऽ अव या नऊ-दहा वषापूव चे-अगद ताजे!
०.०.०
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ल न झा यानंतर लगेच कुसुमला खोतांकडे पोच व यात आले.
या उपायांनी सुखात ठे व याचा य

यांनी ितला श य

या

केला. ल न झा यामुळे शाळे त धाड याचा ू च रा हला

न हता! पण कुसुमला खोतांनी घर ःवत: मािसके, कादं ब या, नाटके वाच याचा िन ऐक याचा

चांगला नाद लावला, कुसुम बु ची कुशाम, दे हाने उफा याची िन ःवभावाने तरतर त मुलगी

होती. हळू हळू ितचे मनह सासर रमू लागले; कामुक भाव जागू लागले,

जू लागले. घर या

संसारातीलच न हे त तर सावजिनक उठाठे वीह करा याशा वाटू लाग या. एकंदर त खोतांशी
झाले या

ववाहामुळे ितचा संसार सुखातच जाईल असा रं ग

दसू लागला. गोपाळभटजींना

आ ण गंगाबा ना आप या मुलीचे क याण झालेले पाहन
ू जी कृ यकृ यता वाटे ितला तर
पारावरच न हता.
कुसुम या

ल नाला

वष-द डवष

आता

गोपाळभटजी आज बरे च रं गात
ू
काढन

होऊन

गेले

होते.

गंगाबा नी

पा हले

क,

दसताहे त. पाहाटे च ःनानसं या आटोपून गाई हशीचे दध
ू

या चर या ग यांपाशी सोपवून ते सांगत होते - अम याला इतके उका याचे घाल,

तम याकडन
दधाचे
पैसे येणे ते आण. दध
ू
ू
ु
जा या या आधी ते एक ःतोऽ

वकायला गड

जाताच िभ ुक साठ

हणत गंगाबाईकडे आले िन सहज ज ासले,

Ôकाय, तु या लाड या मुलीचं गु

बाहे र

पऽ आलं क काय एखादं - मला न सांग यासारखी

आनंदाची बातमी सांगणार? इतक गालात या गालात हसतशी आहे स ती?Õ
Ôआता अशी आनंदाची बातमी सांगणारं पऽ यायचं

हणजे कुसुम या गभदानाचं! यायचंच

आता तेह आज ना उ ा. कडोसर ला दोन पैसे लावून ठे वायचे बरं का! या पाळ ला मुलीचं ते
मंगलकाय तर अगद ौीमंती हौशीचं झालं पा हजे अं!Õ गंगाबाई उ हास या.
तोच अंगणातून आवाज आला Ôतार! गोपाळभटजी, तुमची तार!!Õ
जळता िनखारा पायावर पडावा तसा तो भयंकर श द

या

बचा या नवरा-बायको या

कानावर पडला!
Ôतार!Õ गोपाळभटजीं या ज मातली ती ितसर तार! मागची तार
अ यवःथ अस याची होती. ह तार

यांची वड ल मुलगी

यांचा जावई - कुसुमचा नवरा अ यवःथ अस याची

होती!
गंगाबाई तर ितथ या ितथेच खचून खाली बसली. गोपाळभटजी ितला कसेबसे ऊठवून
गाड

क न ःवत:बरोबर घेऊन कुसुम या सासर

घरातून रडारड चा एकच आबोश

ताबडतोब िनघाले. ितथे पोचतात तोच

यां या कानावर आला. कुसुमचा नवरा वाखा होऊन

तडकाफडक वारला!
बारा वषाची कुसुम बाल वधवा झाली! हे ितसरे समाजिचऽ पाहा! वाचका ह समाजाची
िचऽे न हे तच, छायािचऽे आहे त ती! अगद यथावत!
कुसुम मानवी शा ाधारे बाल वधवा झाली; पण िनसगाचे शा
थोडे च भीक घालणार!

दवस दवस यौवन ित या अंगात बह

मानवी शा ाधाराला

लागले. भोगे छा सळसळू

लाग या; पण सासरहन
ू ितला गोपाळ भटजींनी माहे र आणून जी क बली ती पु हा काह
अंगणाबाहे र जाऊ

दली नाह . ित या ना यागो यां या घर
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अंधौ ा िनमूलन कथा
ितची वयातीत आई समारं भांना, िमरवणुक ंना, हळद -कुंकवाला जाई; पण ती सोळा-सतराची,
भर हौशी या वयाची िन मूळ या खेळकर ःवभावाची कुसुम एखा ा घातक अपरा यासारखी

घरातच डांबून ठे वलेली राह . ती गोर असताना िन ितचा काह एक अपराध घडला नसताह

ित या त डाला कसली काय काळोखी फासली गेली. समाजात ितला एखा ा अशुभासारखी,
चोरासारखी, त ड लपवून जग याची पाळ

आली. एकदा तर टाळू पयत भांग फाटले या

गावसासूने ित या त डावर ित या भरदार केसांकडे बोट दाखवून नाक मुरडले िन घोग या
ठस या या आवाजात

हणाली.

Ôलाज नाह का ग वाटत कुसुम तुला या केसां या न टयाप टयाची! गोपाळभटजी तर
लाज कोळू नच यायले

हणा! नाह तर वधेवे या हाती फणी पाहावली तर कशी

यांना!Õ पण

गोपाळभटजींनी शेवटपयत तेवढ दया केली होती.
आताशी घरोघर तोच ूकार आहे . Ôशा ात ् ढ बलीयसी!Õ किलयुगच आहे हे .Õ असे

हणून

यांनी कुसुम या केसांकडे तेवढा कानाडोळा केला होता. कोण या शा ाधार? - तर समाजात
आताशी तसे पुंकळ लोक करतात
नाह त

ा! तेव यासाठ आताशी भटांवर कुणी ब हंकार घालीत

ा!

पण यौवन सरसर अंगी भरभराटात चालले या

वेणीफणी या पेट त थो याच मावणा या हो या!
हसकून घेतली न हती तर

हची वेणीफणीची पेट

या बाल वधवेची अंत:करणाचीच पेट ज

केलेली होती; मन मनातच गाडन
ू टाक ले होते.
तेवढ

या त णी या सा या भावना एका

उरलेली होती - तीह

यात या

तेवढ

जर

कुणी

झाली होती, मोहोरबंद

यात ितला सोबत अशी पुःतकांची

ित या आई या सवलतीने खोतांकडे सासर

असता मािसके,

क वता, गो ी, वाच याचा ितला छं द लागला होता, तोच वाढत जाऊन ितने आता वाचनच
वाचन चाल वले. संःकृ तचे

ोकह भाषांतरा या सा ाने ती वाचू लागली. मराठ भाषांतरा या

आधारे अथ क न वाचता वाचता मेघदत
ू ितला इतके आवडले क , ितने ते सरस संःकृ त
का य त डपाठ केले; ते

एक मेघ येऊन

हणत असता आकाशातील

या मेघासारखा ित या नयनांतह अौूच
ं ा

याला नाव ना गाव अशा ित या को या

ूयकराचं तेच

याकुळ संदेश

ितलाह दे ऊ लागे!
एक दवस,

यां या एका दरू या ना याची जी ित यासारखी बाल वधवा मुलगी पु याकडे

असे, ती िशकून मोठ होताच ितचा पुन ववाह थाटाने पु यास लाग याचे वृ

एका मािसका या

ता या अंकात ितने वाचले. ती बातमी ितने धावत जाऊन गंगाबा ना सांिगतली लगेच गोपाळभटजींना!
हासड या

यासरशी

यांनी पुन ववाह करणा या

या मुलीला

यांनी

या िश या

या वचा च नयेत!

Ôमाझी मुलगी अशी कुलटा िनघेल तर मी ितचा तर जीव घेईन नाह तर माझा तर
दे ईन!Õ हा

यांचा संतापलेला समारोप तर इतका कडकड त होता क , कुसुम एका कोप यात

जाऊन थरथरत रडू लागली. गोपाळभटजींनी ित या खोलीतली सार मािसके उचलून नेली;
आ ण आजकालचा बांकळ ÔछापाÕ पु हा घरात दसता कामा नये अशी स

आ ा सोडली.

कुसुमची ती एकच एक मनमोकळ सोबतह नाह शी झाली! सकाळ-सं याकाळ गाई हशींची
दधदभतीं
काढणे, दपार
ू ु
ु

यांचेच पाणीवैरण पाहणे; हा तेवढा ितचा कायबम वषानुवष चालला!
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Ôया गाई हशीूमाणे मीह

एक गो यातले गु च नाह

का?Õ ितने िचडन
ःवत:शीच
ू

हणाव. ितची आजकालची पुःतके बंद झालीं; पण ित या आईने पांडवूताप, राम वजय,
ह र वजय ितला वाचायला

ावे. पण

यांत तर काय?

कंु ती िन कण, शंतनू िन गंगा! ित या आईने िन य

मणीहरण, सुभिाहरण, रामलीला,

हणावीं, तीं गविळणींचीं रसभ रत

ूेमगीते, उषाहरणाचे Ôपु यपावनÕ गाणे! मािसक पुःतकांतील गो ींपे ाह या पू य दे वदे वीं या
िन राजष ॄ ष या सेवनाने प वऽतरच वाटू लागले या कामवासना ित या अंत:करणातून
अिधकच सळसळू

लाग या. ित याबरोबर एकदोघी मै ऽणी आप या प ह या छबुक या

लेकराचा िचमुकला हात हातात खेळवीत जे हा
कुसुमला वाटे , आपणह झप ् कनी

या ग डस ता

कोणा याह उ कट वासनांचा उ चार

उलट

या लप व यासाठ ं ती वरवर

रमणीचे जीवन

याला पाजीत बसताना ती पाह , ते हा
ाला घेऊन छातीशी तसेच पाजावे. पण

हणून ितला उघडपणे कर याचे लवलेश धैय न हते.
यांचा ितटकारा दाखवी.

हणजेच रती आ ण व सलता!

ा दो ह जीवनूवृ ीच ित या जीवनातून

वजा झाले या, व य झाले या! ितचे जीवन ितला अस
असे आईबापां या धाकाने,
ितला भाग.

ा

झाले . आ ण ते अगद सुस

यांना मुलगी बघडली असे न वाटावे

आहे

हणून, वरवर दाख वणे तर

यामुळे ितचा ःवभाव लपंडाव-िनंणात होऊ लागला. दहा बाया जम या क ,
ीपु षां या ब यावाईट उठाठे वी हटकून कराय या; तशा गो ी िनघताच

गावातील वा जगातील

कुसुमने, Ôइँय! मला नाह बाई अशा पाचकळ गो ी आवडतÕ असे
उठू न जावे; पण आडोशाला उभ राहन
श य तोवर
ू

हणत फणका न ितथून

या गो ी आवड ने ऐका या. अशा

प र ःथतीतील अनेक त ण कुमा रकांचा िन बाल वधवांचा ःवभाव समाजभीतीमुळे इतका

िम याचार बनतो क , आप या

या वषयांचा

या ितटकारा दाख वतात

ह याँया असतात असे समजावे. Ôहे मुळ च आवडत नाह मला अं!Õ असे

या

यांना न क

यांचे फणका याचे

वा य Ôहे मला फार आवडत अं!Õ याच अथ बहधा
योजलेले असते!
ु
बचार बाल वधवा कुसुम अशी कुढता कुढता ितला अठरावे वष

मनात या मनात ती

उलटत आले! गोपाळभटजींनी प नासा या वष
मुलगी

या खोतांना दे णे

कोण याह

कारणासाठ

या कारणाक रता आपली दसर
दहा वषाची
ु

यांना माणुसक चे, िश ाचाराचे िन शा संमत वाटले,

यापैक

या यौवनाने मुसमुसत रा हले या आ ण आता अतृ तेने झुरणीस

लागले या आ ण बारा या वष

बाल वधवा झाले या मुलीचा पुन ववाह करणे

कंवा ितला

नुसते मनमोकळ अंगणाबाहे र जाऊ दे णेसु ा माणुसक चे वाटले नाह !
होय,

शेवट

सोसवेचनात!

कुसुम

झुरणीसच

यायोगे ितची

लागली.

अतृ

वासनां या

मानिसक

कळा

ितला

ीणता वाढत वाढत ितला चोरटा ताप येऊ लागला. ितथे अंथ ण

धरले. आई तळमळे , पण ती औषधपाणी काय करणार? पैशाचे पाळबळ नाह आ ण िततक
िचंताह

नाह .

हणून डॉ टर पाह याचे नांव गोपाळभटजी कसले काढणार? गंगाबाई हे

जाणूनच हो या. पण तर ह
चांगला डॉ टर झाला होता,
ूकृ ती पर

ून

या माउलीने एक यु
याला घर च काह

योजून कुसुमचा जो एक मावसभाऊ

दवस राहावयास बोलावून वनामू य कुसुमची

यावी असा घाट घातला िन मो या िमनतवार ने

यास यजमानांची अनु ा

िमळ वली.
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कुसुमचे मावसभाऊ डॉ. गो वंदराव पऽ पावताच आले. कुसुमची ूकृ ती पर
ताडले क , दखणे
मानिसक
ु

ताच

यांनी

िोग काय तो! गोपाळभटां या मागे गंगाबा नी गो वंदरावांशी

मनमोक या बोल याबस याची सवलत कुसुमला दे त असावे. दोनचार दवसांतच गो वंदरावांनी

ित या मनाची सार

यथा यु

ूयु

ने ितला हसवून खेळवून समजावून घेतली.

या

हस याखेळ याचा ित या ूकृ तीवर त काल इतका चांगला प रणाम झाला क , ती दसर
ु च

कोणी ताजीतवानी कुसुम दसू लागली. डॉ.गो वंदरावांनाह ितचे वाचन, बहौु
ु तता िन बु द
पाहन
ू कौतुक वाटे .

यांनी ितला ित या मानिसक

यथेचे

मूळ ःप पण समजावून

दले

आ ण अशाच काह बाल वधवांनी धीटपणे ःवतंऽ होऊन आपले िश ण वा पुन ववाह क न
सुखाचे संसार कसे थाटले

याची उदाहरणे सांिगतली. शेवट ितला आ ािसले-

Ôतुझी इ छा अस यास मी तु या िश णाचा भार उचलीन.

हणशील तर तुझा

कुठ यातर ःथळ पुन ववाहह लावून दे ता येईल. तु यासार या सुबु , स छल, सुरेख िन
िनकोप त णी या उदर

दोन-तीन दे वदतां
ू सारखी बाळं उपजून तु या कुस याला आ ण

आप या रा ाला ध य वतीलह
तु या व डलांपाशी?Õ

विचत ्! उगीच का झुरावं! मग काढू का हा वषय ःप पणे

Ôनको नको!Õ हात जोडन
ू कुसुम

हणाली, Ôते माझा तर जीव घेतील नाह तर

यांचा तर

दे तील!Õ

Ôछ ! तसलं काह एक होणार नाह , मी समज घालीन, तशी

यांनी कधी अनु ा जर

दली नाह , तर तू ःवतंऽपणे िश ण केलंसच तर भलतीच आडकाठ पण घालणार नाह त.
तुला तर

यांत काह एक पाप कंवा वावगं वाटत नाह ना?Õ

Ôमुळ च नाह . पण

यांना सांगू नकोस.

हणशील तर मी तु याबरोबर गुपचूप िनघून

येते. नेशील का मला? सोड व रे मला एकदाची! माझं जीवन अगद नीरस झालं आहे !
मे या गाई हशी िन मी! गेलीं सहा वष मी

या

ा अंगणाबाहे र पडले नाह बरं ! आणखी सांगू का

रे ? - मला कनी कोणाला तर कडकडन
ू भेटावंसं वाटतं. कोणीतर मला

गो वंदा, तूं खरं च का उ ा जाणार? नको रे मला सोडस
ू !Õ असं

यावं आ ण - !

दय हलवून सोडणा या

के वलवा या श दांत बोलताबोलताच ितने गो वंदरावां या ग यास घ ट िमठ मारली. मनाचे

ू , सारे भान सुटू न
सारे बांध फुटन

याचे मटामट मुके घेतले आ ण

यांना घेऊन आप या

खाटे वर महापुरात लतामंडप उ मळू न पडावा तशीच ती पडली.
इत यात मागे दार करकरले. गंगाबाई उ या असा यातसे ितला वाटले - आ ण ित या
मनाने भयंकर उचल खा ली! ितने गो वंदरावांना दरू ढकलले. आईन ते पा हल अस यास

आप यावर एका अ राचाह बोल येऊ नये
रडे रडू लागून ःफंदली -

हणून ती ताडकन ्तशीच आईकडे गेली िन रागाचे

आई, ग वंदा वाईट मनुंय आहे ! मला सहज पाठमोर पाहताच

आ ण - कती द ु

असतात हे पु ष!!Õ

याने घ ट िमठ मारली

त ड हातात झाकून ती हंु दके दे ऊ लागली! ित या आईला ती इतकं खोटं बोलेल हे श यच

वाटे ना!
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अंधौ ा िनमूलन कथा
Ôगो वंदाला

हणावं, तू आता घराबाहे र जा! मी

ये या या आधी जा

याचं पु हा त ड पाहाणार नाह ! बाबा

हणावं!Õ

कुसुमने कपट

कोपाची पराका ा केली! - आ ण ती

कती सहज साधली ितला! -

मन
या वेळेपुरते तेच ितचे सगळ मन होते, दट
ु पी कपटाला लागते तसे ितचे दसर
ु

कंबहना
ु

हणून ज होत ते

या भीती या ध

याने तेव यापुरते तर च काचूर होऊन गेले होते!!

आप यावर कुसुमने रचलेले हे अ यंत खोट िन खोडसाळ कुभांड गो वंदरावांना ःप पणे
एकू आले. ते मनात

हणाले, Ôअरे रे!

आहे ती पायम ली झाली.

याड िम याचारापायी

यांची जगांत जी होते

यां या पायांतील बे या त ड यास येणा या पु षाला प हली िशवी

जर कोणी हासड त असेल तर ती बहधा
ु
ी ह च आहे ! पण -

ाच

यांचा हा

ीःवातं याचा खरा शऽू आज तर ःवत:

ीच होय!

याड िम याचारसु ा पु षी समाजा या धाकदपटशाह चीच

पडछाया आहे हे ह खोटे नाह ! कुसुमचा तर काय दोष! आता जर मी असाच जाऊन खरे ते
सांगेन तर

ा बचा या कुसुमचा स यानाश होईल! मला ते ओझे झेपेल

कुंभाड मजवर लादले आहे , नाह का? आपण ित या आई या
पण

ा अनाथ मुलीला आणखी द:ु खभोग घडवू नये हे च कत य!Õ
असा वचार तो थोर मनाचा डॉ टर कर त आहे तोच
Ôगो वंदा, झालं ते झालं! मुलीसाठ मी तु या

ीने द ु

हणूनच ितने हे
ठरलो तर चालेल-

याची मावशी गंगाबाई ितथे आली.

ा दवतनाचासु
ा गाजावाजा कर त नाह .
ु

ितकडं देखील सांगणार नाह . पण तू आता या आता येथून जावं हे बरं !Õ
डॉ टर गो वंदराव पाणीसु ा न पता

या घरातून पुढ या दारातून खरोखरच बाहे र पडतो

आहे हे कुसुमला दसताच आप या दे हातून आपला जीवच बाहे र पडतो अशा तीो वेदनेची
ित या

दयात कळ आली.

गो वंदा! नको! नको जाऊस रे मला सोडन
ू ? अरे मला पण ने नं! गो वंदा, ए गो वंदा!!!Õ

अशी अगद

कंका याच फोड त ती जी धावली ती

या उ मादा या झट यात पुढ या दाराला

उं बर याची ठच लागून धाडकन ् अःता यःत पडली!
ा गो ीतील हे च ते शेवटचे समाजिचऽ! अगद ताजे - अगद गे या वष चे!!!

***
१.२ गो वंदा गवळ
गो वंदा गवळ पूव मुंबईस िगरणीत काम कर त असे. पुढे उतर या वयात काम होईनासे
झाले, श

घटत िन ऋण चढत चालले, ते हा एक दवस ःवार सहकुटंु ब गुपचूप िनघून,

बेप ा होऊन कोकणात समुिाकाठ असले या आप या मूळ या गाव या झोपड वजा कंबळ
घरात येऊन राहू लागली.
मुंबईहून

या झोपड वजा घरात परत येताना

याने मुब
ं ईची िमळकत अशी जी एकच गो

आणली, ती लॉटर चा नाद!
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अंधौ ा िनमूलन कथा
मनुंयांनी चाल वले या लॉटर चीं ितक टे
अजून के हाह यश

याने अनेकवार घेतलीं होती; पण

हणून आले न हते. तथा प लॉटर चा िनकाल

यात कोणास तर पाच हजार

हणून ÔछापूनÕ येईच.

पये िमळाले

जर प ा नसे, तर ÔछापातÕ येईल ते खोटे ह असू शकते अशी
नसे. जु या शा ीपुरा णकांचा, अमुक गो

यात

यास

हणून जो ूिस

होई

या कोणाचा गो वंदाला

याला ःव नातह शंका येत

अगद खर असलीच पा हजे हे िस

कर याचा

हणजे Ôपोथीतं तसे आहे हा; तसाच कोण याह गो ी या अशंकनीय खरे पणाचा

अमोघ पुरावा

खेडवळ लोकांचा पुरावा

हणजे ÔछापातÕ तसे आले आहे हाच.

िमळाले असे ÔछापातÕ वाचलेले ऐकताच गो वंदा

या अम या या मुिेची क पना कर त

आप या खोलीत पडे िन ह पाच हजारांची र कम अचानक
याची मुिा कशी Ôदा

यामुळे अम याला पाच हजार
या अम या या हाती सापडताच

या यावानीÕ तरर झाली असेल, ते िगरणीकामास लाथ मा न

Ôिगरणी या शेटावाणीÕ लगेच गाड घोडा उडवीत, सा या मुंबईत हं डत, बोलपट, नाटक, तमाशा
पाह यात कसा चूर झाला असेल,
रं गांत िचता
य

लागे. लगेच

क न पाहा!Õ

याचे िचऽ, आप या तशा संभवनीय अनुभवाचे, भडक

याचा िन य होई, Ôशहाणे

हणतात तेच खरे ! ग ा, चल, फ न

यासरशी शहाणा होऊन तो पु हा कोण या तर दस
ु या सोडतीचे

आठ आ यांचे ितक ट घेऊन

या पाच हजार

रकमेची नी छापात अचानक झळकणा या

पया

या या हातात अचानक पडणा या

पयां या

या या Ôगो वंदा गवळ Õ या नावाची वाट पाहात

आशे या आनंदाची िनशा भोगू लागे.
याने मुंबईहन
ू आ यावरह कोकणात या

वाच वले या

या गावी बसून ःवत: उपासतापास काढ त

पया आठ आ यांत दोनतीनदा लॉटर ची ितक टे काढली होती.

याला जर कोणी

हटले क , Ôअरे , तुला पोटापा याची टं चाई कोण? ते हा कुठला तर धंदा करावयाचा का
कडोसर स नसला तर पोट मा न
हणे क , धंदा करावयाचा तर

तर पांचप नास

पया काढायचा िन सोडतीत दवडायचा!Õ तर तो मनाशी

याला हवे ते भांडवल कुठू न आणू! ह एक

पये खाऊन बसली. ितचे दध
वकून दहापाच
ू

है स मी घेतली

पये जेमतेम पदर बांधता

येतात, येतील; पण या ज मात तर ित यावर पाच हजारांची र कम गाठ स बांधता येईल
का?

यां यापाशी लाखो

पये आहे त

यांना ते बुडाले तर दहापांच
भांडवलच नाह

पयांची

यांनी तर लॉटर त दहापांच
तीच वाटत नसते. पण

या द रि बाप यांनीदे खील

पये फेकावेच. कारण

यां यापाशी धं ाला

ा लॉटर या धं ातच काय ते आपले एका अ या

पयाचे असले नसले भांडवल टाकणे हा शहाणपणा आहे . कारण एका
आज नाह उ ा एकदम एकगाठ दहापाच हजार

पये

या यापाशी फार फार तर

पया या भांडवलावर

याज अचानक िमळवून दे णारा धंदा

ा जगात जर कोणचा असला, तर हा लॉटर चाच काय तो आहे !
िमळाली अशी र कम िन

हणून

या अम याला नाह का

या तम यालासु ा! ÔछापातÕ काय खोटं छापतात वाटतं कधी !!
पयाचं काय ते भांडवल असू शकते

यास लाभकारक धंदा असा

एकच - लॉटर !
असे ववंचून
के या
पाळ ला

याने पु हा लॉटर चे ितक ट काढावे. असे कतीदा तर झाले; पण काह

याला मनुंयाने काढले या लॉटर त प रतो षक
या मनुंयाने काढले या लॉटर चे ितक ट घेतले
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अंधौ ा िनमूलन कथा
हणून दे वा या नांवे पुरातन काळापासून चालत आले या सुूित त अशा दै वी लॉटर चेह

दसर
ितक ट काढले.
ु

याने नवस केला - क , जर या वेळ या या मानवी लॉटर ितक टाचा

या या नावाचा बमांक यशःवी होऊन

याला काह

तर पा रतो षक िमळाले तर Ô दे वा

मोरया, तु या नांवे एकवीस ॄा ण जेवू घालीन, मोदक वाढ न, संक ी चतुथ चे ोतह कर न!Õ
०.०.०
नवस ह एक दे वा या नावे चाललेली दै वी लॉटर च नाह काय? मानवी लॉटर त शेकडो
वेळा फसगत होते; पण के हातर लागोभागो तीन टोले होऊन दहा हजारांत एखा ाला एखाद
पा रतो षक िमळू न जाते. नवसाचेह तसेच आहे . शेकडो वेळा नवस खोटे ठरतात. जो जो
मनुंय आजार

पडतो

या या बरे हो यासाठ

बहधा
दहापाच नवस होतच असतात. पण
ु

लाखांनी माणसे मरतच असतात! िततके लाखो नवस खोटे पडतातच क

नाह ? लहान

माणसांचे क बड ं बकर ं काप याचे नवसच न हत, तर मोठमो या राजे महाराजां या ूाणांितक
दख
ु यां या महादानाचे नवसह लटके पडतात. प हले माधवराव पेशवे
ते हा गो पकाबा नी सा या महारा

अिधका यां या स

याने मरणी टे कले

रा यभर ठक ठकाणी हजारो ॄा ण बसवून दे वळोदे वळ

दे खरे खीखाली मृ युंजय मंऽाचा कोट

जप कर वला. पण ती कोट ची

सं या पुर झा याची बातमी येते तोच माधवराव पेशवे मरायचे ते मेलेच! तो नवस

यथ

गेला! पानपतची लढाई जंकली गेली तर लाखो

पयां या धमादायाचे नवस मोठमो या जागृत

दे वदे वतांना पेश यांनी केले होते. पण ते सारे

वफल होऊन पानपती महारा ाची दोन लाख

बांगड फुटली! पण हे लटके पडलेले लाखो नवस आपण वस न जातो - आ ण मुलगा हावा
हणून

जजाबाईने केलेला भवानीचा नवस योगायोगाने सफल होऊन िशवाजी ज मला तर

या एक या दक
ु या नवसावर कथा रच या जातात, पोवाडे गाियले जातात!

लाख

भ वंय खोट ं पडतात

याचे काकतालीय

आप या ूिस कात (जा हरातीत) छापून ू यात
ूःथ भाब या लोकां या

योितषांची

यायाने भ वंय खरे ठरताच तो तेवढच
योितषी

हण वतो, तसेच

ा नवसांचे

वःमृतीवर काय ते उभारलेले असते. खोटे पडलेले लाखो नवस

वस न सहजग या बोलाफुलास गांठ पडताच, नवसावाचूनह ज काय
वेळा घडले तेच

या

याच साधनानी धडधड त घडले असताह

या साधनांनी शेकड

या वेळ केले या नवसानेच ते

केले असे भोळे लोक मानतात आ ण तेव याच नवसाचा काय तो चहकडे
बोलबाला होऊन, दे व
ू
नवसास कसा पावतो पाहा,

हणून जो तो

हणू लागतो. जो तो नवसा या दै वी लॉटर चे

ितक ट दशनीहंु ड या पतीसार याच अमोघ पतीचे मानून पुन:पुन: काढ त असतो.
एक वेळ मानवी लॉटर ला तर थोडबहत
ु बूड असते, पण ह नवसाची दै वी लॉटर अगद

चकचक त बनबुडाची असते. मानवी लॉटर िनवळ फसवणुक ची ठरली तर सरकार कधीकधी
या भामटे िगर या चालकांना दं ड तर करते; पण दे वाला दं ड कोण करणार?

या या नावे

चालले या या नवसा या दै वी लॉटर चीं सार ं ितक ट जर खोट ं ठरलीं तर कोणी वचारता ना
पुसता! एखा ाचे सारे नवस खोटे ठरे ले तर दोष कोणी कोणास दलाच तर
दला जाणार! Ôतुझा भावच खोटा

या फसले यासच

हणून तु या नवसाला दे व पावला नाह !Õ असेच जो तो

हणणार!
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लाखो ितक ट फुकट जातात तर ह जशा लॉट या चाल याच आहे त, तसे लाखो नवस
लटके पडतात तर ह लोक नवस कर तच आहे त!
गो वंदा गव यानेह
िन ते यशःवी हावे
ितक टात यश यावे

या दो ह सोडतीचीं ितक टे काढलीं. ूथम लॉटर चे ितक ट काढले

हणून

याचे कुलदै वत ज मोरया

याला नवसह केला! नुसते लॉटर या

हणूनच न हे तर आप या कुटंु बावरची सार ं संकटे टळावी याःतव

याने

संक ीचतुथ चेह ोत केले.
०.०.०
या गावात गो वंदा गव या या ओळखीचा एक कासम नावाचा मुसलमान मनुंय होता.
यानेह लॉटर या

यसनात

गो वंदाबरोबर एक ितक ट

क येक

पये दवडले िन दमड ंह कमावली न हती.

यानेह

याच लॉटर चे घेतले. मोरया या नावे गो वंदाने नवस केला; तसाच

आपणह खुदाचा विशला लॉटर कडे लावावा

हणून कासमनेह

या या गावी गंडेदोरे खचड

ूभृती नवस पीरा या नावे घेणा या एका फ कराकडे जाऊन पीरास नवस केला. नवसा या
लॉट या

हं दंत
ू च भरभराटले या आहे त असे नाह .

सातपट धमभोळे . इतकेच न हे , तर ते

या यित र

हं द ू एकपट धमभोळ

तर मुसलमान

बहधा
धमवेडे िन धम म ह असतात.
ु

दे व पावला नाह तर वैतागून हं द ू फार तर दे वापुढे आपलेच डोके फोड ल; पण मुसलमानांत
खुदाने पावावे

हणून दस
ु याचे डोके फोड याचा नवसदे खील करणारे अ लाउ न खलजी कंवा

Ôमाय ॄे ह मोपला ॄदसÕ काह थोडे थोडके िनघत नाह त.

तेच कशाला, वाटमारे िन ठग यां याह दे वता असतात! आ ण ल नाची व हाड लुट यात

जर आ हांला या वष या ल नसराईत खूप यश िमळे ल तर कोणातर वधूवरांच र
कंवा एखादा तर नरबळ तुला दे ऊ
के हा दे वी

हणून नवस ते करतात आ ण

कंवा खुदा पावतो!!! वाःत वक दरोडे खोरांना

तुला वाहू,

या नवसालाह के हा

या मानाने

यांची तडफ, बूरता,

श ा , कारागीर असतात

या मानानेच दरव यात यश िमळाते. दे व वा अ ला ःवत: कधीच

दरव यात भाग घेत नाह

कंवा नवस क न झोपी गेले या दरोडे खोर भ ासमोर, ःवत: दरोडा

मा न दे व वा खुदा दरो याचे ि य आणून ओतीत नाह . पण दरोडे खोर यश पावतात
यां याच ू य

ूय ाने आ ण समजतात ते नवसाने िमळाले

हणून!

यांचेह शेकडो नवस

लटके पडतात पण ते वस न जो एखादा बोलाफुलास गाठ पडन
ू खरा ठर यासारखा भासतो
तेवढाच ते

यानात ठे वतात. िन नवसा या बनबुड लॉटर चे अिभमानी बनतात!

लॉटर या िनकालाची तार ख उलटली. गो वंदा गवळ िन कासम दोघेह टपालवा या या
वाटे कडे ू यह सकाळपासून डोळे लावून बसू लागले. तो दसताच Ôआमचे काह आहे का?Õ
हणून धडधड या काळजाने वचार त.
हालवून पुढे पाऊल टाकले क
लगेच मनाला

उपे ेने नकाराथ मान

या टपालवा याचाच अगद मनापासून राग येई. गो वंदा

हणे, Ôदै वास दोष! तो टपालवाला काय ःवत:च मला हवे ते पऽ िलहन
ू

धाडणार होता क
िनराशेचा राग

यांस

या टपालवा याने ःथतू

काय!Õ आ ण चूप राह . पण कासमने ितस या

दवसापासून आप या

या टपालवा यावरच काढ यास आरं िभले. Ô या साला मग र है यह पोःटमन!
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हाथ म िचठठ है या नह ं दे खता भी नह ! इस काफरकोह लाठ से जरा नरम करना पडे गा,
तब यह डाकू जसका खत उसको ठ क व पर पहचाये
गा!Õ
ु
तीन चार दवस आणखी गेले तो गणेशचतुथ आली.
सोडन
ू बडन
ू बाहे र पडतो तो टपालवाला नीट

या दवशी घरातून गो वंदा

है स

या याच दाराशी येताना दसला.

Ôगो वंदा, तुझी मनीऑडर आली आहे .Õ टपालवाला

हणाला.

Ôकाय आली? मनीऑडर? माझी?
Ôहोय शंभर

पयांची!Õ

गो वंदा गव यास उ या ज मात ःवत: या नावे मनीऑडर ये याचा हा प हलाच ूसंग!
यात ती शंभर

पयांची मनीऑडर! खर दे खील वाटू नये इतक चांगली ह बातमी! गो वंदाच

ऊर धडधडू लागले. सह बह कुठे करायची ते टपालवाला सांगेल तसे सु नपणे सार क न शंभर
पये

या या हातात पडले, तर

पऽह वाचले. लॉटर त

याला ते न क काय घडते आहे ते आकळे ना. सोबतचे

याचा बमांक कुठे सा येऊन

याला शंभर

पये िमळाले इतके अगद

खरे !
शंभर

पये! एक रकमी! अगद

पयांपलीकडे

रोकड!

या या घरात कमाईची र कम

न करता अचानक शंभर

याचे हाती!!! मरे मरे तो खपून पाचपंचवीस
हणून ज मात दसली नाह

याला काबाडक

पये रोख िमळावे! खरोखर लॉटर सारखा धंदा नाह , मोरयासारखा

दे व नाह , नवसासारखी सोडत नाह !
यामुळे मोरयाला केले या नवसामुळेच हे यश आले, अशी

याच दवशी गणेशचतुथ .
याची प क

िन

ती झाली

या या बायकोचाह

आनंद

दयात मावेनासा झाला. ती

हणाली, Ôतुमचा नवस लॉटर पुरता जसा खरा झाला तशीच संक ीचतुथ ची ूिचती येऊन
तुमचा आजार, बेकार , इडा पडा, समद ं संकट आता टळणार! चांगले दवस आणले बरं बा पा
मोरयाने!Õ
ा वष गो वंदा गव याने गणपतीचा उ सव मो या गाजावा याने केला. सा या गावात
याला लॉटर ची र कम िमळा याची आ ण ते यश गणपतीला केलेला नवस सफळ यामुळे
आ याची अ भुत कथा

या या

या या त ड झाली.

कासमला लॉटर त काह िमळाले नाह .
जो तो क

लागला.

याचा पीराला केलेला नवस वफळला, ह ह ट का

ू बसलेला तो
यामुळे कासम िन पीरा या नावे नवसाची लॉटर काढन

फक र हे माऽ िचडन
ू गेले. असले नवस या जगा या यशापयशा या ू ी फुकट असतात हे
स य िशक याचे सोडन
ू कासमने िन फ कराने गो वंदास िन

हासड या. Ôदे ख लेगे तेरे को भीÕ
कर त धमकावल. गो वंदाह क
मरत नसतात! जा!Õ

या या मोरयास यथे छ िश या

हणून कासमने मूठ वळवून गो वंदा या त डावर हातवारे

या मातीचा न हता. Ôजा रे ! अशा काव यां या शापाने ढोर

हणून कासमलाह िध का रले.
०.०.०
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आज सा या गावभर गणपती बोळ व याची धांदल चालू आहे . सारे माग Ôमोरया! मोरया!Õ
अशा जयजयकाराने घुमत आहे त.
गव याचा.

या सा या जयघोषांहू न उं च जयघोष होता गो वंदा

याची िचमुकली गणपतीची मूत आप याच हाती उं च ध न Ôमोरया! मोरया!Õ

गजत तो पुढे आ ण

याचीं मुले टा या वाजवीत मागे, अशी

या बाप याने आप यापर मोठ

ू
थाटाची िमरवणूक काढन
गणपती समुिावर आणला. अ यंत भ

भावाने मनात आभार

मानले- Ôदे वा मोरया, मला लॉटर त यश दलेस, मा या नवसास पावलास! संक ी चतुथ चे
ोतह सफळवून तू माझीं सार ं संकटे िनवारशीलच िनवारशील! गणपितबा पा मोरया; पुढ या
वष लवकर या!!Õ असे गजून ती लहानशी मूत हाती घेऊन
आणखीह

दहापाच कसलेले पोहणारे

यां या मुत

याने समुिात उड घातली.

सग यां यापुढे बुड व यासाठ

पोहत

िनघाले. गो वंदा कसलेला पोहणारा िन तो सग यां या पुढे िनघाला, अंधार पडत आला होता.
तोच समुिा या दोन तीन लाटा इत या उं च उसळ या िन इतक चवताळलेली आपटधोपट
क

लाग या क , ते पोहणारे लोक मूत झटकन

या लाटांतच सोडन
ू कसेबसे परत तीराला

लागले.
पण गो वंदा? तो कां रगाळला?
या परतले यांना वचा

याचीं मुले वाळं वट वर खरापत वाट त बागडत होती. तीं

लागलीं Ôबाबा कुठे आहे त?Õ बोलता बोलता जो तो वचा

लागला,

Ôगो वंदा कुठे ?Õ तोच शेवटचा जो तटास लागला तो पोहणारा ओरडला, Ôअरे बुडाला! गो वंदा
बुडाला! लाटां या कैचीत दबून पुढे दसला

हणून नाह मला!Õ पोिलसांनी मचवे सोडले, जकडे

ितकडे हाकाहाक झाली - पण प ा नाह ! गो वंदा आपला गणपती सग यांत पुढे नेऊन
बुड व या या धांदलीत समुिा या वादळ लाटात गडप झाला!
गणपतीचे घर ज कैलास - थेट तेथे गणपती गो वंदास घेऊन गेला. गणपतीबरोबर श य
िततके पुढे जाता जाता गो वंदा थेट कैलासास गेला! गो वंदा कैलासवासी झाला!
०.०.०
गो वंदा या

या अंगणात ितसरे ूहर ती आनंदाची िमरवणूक मातली

ू जातात न जातात तोच एकच रडारड माजली!
ित ह सांजा उलटन

बायको,

याच अंगणात

याची धायधाय रडणार

याचीं मुले, समजा व या शेजार या आयाबाया - एकच आकांत झाला! आप या

नवसास पावून आपलीं सार ं संकट दरू करणारा
िमरवत नेतांना

केलास तर

हणून

या मोरयास िमरवत आणले

यालाच

या याच पायी आप यावर हे महासंकट गुजरावे Ôअसा माझा घात दे वा, तू

कसा?Õ असे

वचा न ती

बचार

गो वंदाची बायको

उपा याय पांडु भटजी ितथे येऊन श य ते समाधान क

व हळत होती! ितचा

लागला तो ती अिधकच तळमळू न

हं बरली, Ôभटजी, भटजी, मा या गो वंदाने कती हो कळवळू न आताच दे वास वन वले होते गणपितबा पा मोरया, पुढ या वष लवकर या! भटजी! मोरया पुढ या वष येतीलच, पण
माझा गो वंदा माऽ आता पु हा -! हाय रे दे वा, हाय!Õ
पांडु भटजीं या दे खील डो यांस टचकन ्पाणी आले. ते उपर या या पदराने टपीत आहे त

तोच-
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Ô य , पांडु भट, अब रोते हो

य रोते हो!Õ

य भाई? अब तु हारे मोरयाके नामसे रडो - दै वके नामसे

या झोपड या अंगणातील हरवळ वर उभा असलेला आ ण दं श ध न अचानक
या या मानेची फणा उमटपणे उभारलेला कासम होता तो! Ôमोरया

िनघाले या नागासारखी

नवसास पावतो ना? या ग ाचीं सार ं सकट तो हरणार होता नाह ? दले लॉटर चे ितक ट िन

ह न नेला ूाण! ये तु हारे िम ट के दे व दे खो ! अब तो फेक दो उनको और भजो हमारा
पीर! आम या खुदाला जो नवस करतो

याचे िनदान ूाण तर

भजणारा ग ा मेला - पण मी? मोरयाला दगड

जात नाह त! मोरयाला

हणणारा हा मी कासम जवंत आहे बघ!

स चा है मेरा पीर और अबबब! काटा ! या अ ला! तोबा! ...Õ
प हले वा य अधच सोडन
कासमने अकःमात ् असे मो याने ओरडन
पाय फडफड
ू
ू

झटकला.

या या पायास वळखा मा न कडकडन
ू डसलेला एक भयंकर नाग सटकन खाली

पडला आ ण

ू गेला तो मंद चांद या या
या हरवळ तून फुसफुस कर त सपासप जो िनसटन

एका करणातून जवळ या शेतातील बळात जाताना च क दसला!
कासम तडफडत ितथे मेला!
दे व क दै य? कोणाचा नवस खरा? कोणाचा खोटा?
०.०.०
ूामा णक लॉटर त काह ित कट यशःवी हायचींच. गो वंदाचे ितक ट उचलले गेले
याला पा रतो षक िमळाले. कासमचे ित कट उचलले गेले नाह
नाह . धडधड त कायकारणभाव
पुरतो.

हणून

हणून

याला काह िमळाले

ा दोन घटना उलगडन
ू दाख व यास जतका पुरायचा िततका

यापलीकडे नवसाने अिधक काय केले? कोणाचा अिधक पटणारा कायकारणसंबंध

उलगडला? याचा नवस सफळला तर

याचा वफळला! आ ण नवसाचे थोतांड

आजकाल जवळजवळ नामशेष झाले आहे

या युरोपमधून

यात शेकडो लॉट यांत हजार लोकांस नवसावाचूनह

पा रतो षक िमळत आहे तच क नाह त!
भर समुिात पोह याची श

संपली

हणून गो वंदा बुडला! -गु

वाकषणा या िनयमाला

मोरया उलटवू शकला नाह . सापा या शेपट वर पाय पडताच साप चावला िन ते
उतर वणार औषध वेळ च िमळाले नाह

वष

हणून कासम मेला. शार रक िनयमांस अ ला उलटवू

शकला नाह . या दोन धडधड त सृ ीिनयमांनी या दोन घटनांचा जो काह
याहन
कोणचा अिधक समजंस नी अ यिभचार
ू

उलगडा होतो

कायकारणसंबंध नवसां या भाकड गृ हत

कृ याने ःथा पला जातो?

मोरया मोरया कर त गो वंदा मेला! या अ ला, या अ ला कर त कासम मेला! दे वा या
हणा, व दै या या

हणा अशा कोणा याह

भाकड नावांवर चाल वले या नवसाचा धंदा

हणजे एक अगद अनवलंबनीय, पोकळ आ ण बनबुडाची सोडत आहे ! नुस या नवसाने काय
घडतह नाह िन

बघडतह नाह . Ôनवसे क यापुऽ होतीं! त र कां करणे लागे पितÕ असे

तुकारामच वचारतात!
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नवस फेड यासाठ

म केला जाणा या मुसलमानांची

(अरबी समुिात) बुडतात. नवस फेड यासाठ

क येक जहाज प

पंढर या याऽेला जाणारे

म समुिात

शेकडो वारकर

महामार ने चंिभागे या वाळवंटावर पटापट मरतात!
या घटनांचा कायकारणभाव ःथा पणारा सृ ीिनयम आपणांस आज अवगत नाह
कोणी Ôचम कारÕ

कंवा Ôनवसास दे व पावलाÕ ह ं दो ह

यास

नावे अ ानाचे ूितश द आहे त;

ानाचे न हे त!

***
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१.३

प याचे दसर
ु ल न कसे फसकटले ?
स य

हणजे जवळ जवळ जशी

तर ह ÔकथाÕ एव याचसाठ

यांनी ःवत: आ हांस सांिगतली तशीची तशीच: पण

हटली क , तींत नावे-गावे तेवढ ं, भाग पडले

हणूनच, बदललीं

आहे त िन घटनेशी घटना जुळवून घेत या आहे त.
गो ी टाकाऊ वाटतात ते जु या पाऽांची एक

यांना जु या समाज ःथतीतील काह

क पत कथा रचून तीत
पाहतात. उलटप ी

या गो ीचा वपाक कती हानीकारक वा हाःयापद झाला ते वणू

यांना न या समाज ःथतीतील काह पालट भयावह वाटतात तेह

पालटांची हड स वा अिन

या

बाजू उठावदारपणे रं ग वली जाईल अशी पाऽांची नी प रणामांची

क पत जुळणी सहज क

शकतात. अशा क पत कथा-कादं ब यांचीह

ती ती बाजू

समाजा या मनावर ठसठशीतपणे अं क यास पुंकळ उपयोग होतोच होतो. परं तु न याचा वा
जु याचा द ु वपाक दाख वणा या क पत गो ीस झडका न जु याचे वा न याचे अिभमानी

क पत कथे या फुगले या िशडास

या एका टो यासरशी फाडन
ू ,

ते शीड अकःमात ् ढलावून सोडतात तो टोला

करायची तर वाटे ल ती करता येईल! Ôएकच
नवरा जसा दाख वला तसा दा
येईल! िसंधूसारखी दा
तशी

या

ू
यातील सारा वारा काढन

ाच आ ेपाचा असतो क Ôजा रे ? क पनाच

यालाÕ नाटकात दा

पऊन बायकोला मारणारा

पऊन बायकोला कडे वर घेऊन नाचणारा नवराह दाख वता

या नव याची पितोता बायको आज बायकां या कैवा याने रं ग वली,

ी जा याच कुलटा असते, Ôपुमािन येव भुंजतेÕ हे पुरातन सूऽ समिथणा यांना जाराचे
पऊन, नव याचा गळा कापणार िसंधूह रं ग वणे कठ ण नाह ! बोलून

नाद लागून, दा

चालून भाकडकथा! वचारतो कोण ितला!Õ
क पतापे ा घ टताचा प रणाम नेहमीच शतपट ने अिधक टकाऊ, अिधक लागू, अिधक
व सनीय असणारच असणार. अथात ्समाजातील कोण याह

ढ चे सुप रणाम वा दंप
ु रणाम

अखंडनीय पुरा याने सामा जक मनावर ठस व यास स यकथांचा उपयोगह ितत याच पट ने
अिधक होणार.

यां या ता प याला िततके सहजासहजी ूितप ालाह

हे टाळता येत नाह .

उदाहरणाथ - ववाहाचा वषय घेऊ. लेखका या लहर ूमाणे ववाहा या ूौढ वा बाल, सवण
वा अवण, ःवतंऽ वा परतंऽ अशा वाटे ल
रं ग वता येईल. तो

या ूकारचा सुखद प रणाम कादं बर कारास सहज

ववाह साजरा करावयास

याला हवी ती घटनांची साममी क पने या

हाटात वाटे ल िततक माग यावार िमळू शकते,
उपयोगी वा आकषक असले तर

यामुळे क पत ूबंध इतर

ीने कतीह

ववाहां या जु या वा न या ूकारात समाज कती सुखी वा

द:ु खी असू शके कंवा शकतो ते िन ववादपणे ठर व यास तशा खरोखरच घडले या ववाहां या
आ ण ववाह वषयक घटनां या वैय

क स यकथा

ाच, िनभळ वृ ा ताचे खालोखाल उपयोगी

पडणा या असतात; आ ण के हा के हा क पताहन
अिधक आकषक िन रोमहषक असू
ू
शकतात.

समाजा या वाःतव प र ःथतीवर ल ख ूकाश पाडणार अशीच एक स यकथा आ ण
याच ववाह वषयक ूकरणी आ हांस ौी. पऽे

ां या तोडन
ू ऐकावयास िमळाली, ती पूव

यां या ःवत: याच होऊ घातले या दस
ु या ल नाची.
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असताह

ती

यांनी ःवत:च न लप वता सांिगतली.

मना या सदगृहःथाने
खर

आहे अशी

ाव न िन

या िनंकपट सहजपणे ती सांिगतली

वाह

आमचे मन दे ते होते. पण तर ह

यां यासार या सरळ

याव न ती जवळजवळ अ रश:
ती आ ह

यातील दोघाितघा

मह वा या िश पाऽांकडन
ू पडताळू नह पा ह यामुळे ित या स यते वषयी आ हांस शंकाच उरली

नाह .

आजचा काळ तर बोलूनचालून शारदा िनबधा या किलयुगाचा! पण जे हा अ वषा
भवे क याÕ अगद स ययुगीन काळ होता ते हा
लोकांचीह

ववाहनीती ूसंगी काय काय

एखादा आरशासारखी कामी येते.

या सनातन सूऽाूमाणे चालणा या धमशील

प धर

हे यथात य दाख व यासह

स यकथा

या संभाषणाचा मह वाचा भाग असा:-

Ô हणजे तु ह पेशावरकडे नौकर वर असतानाच तुमचे प हले कुटंु ब इकडे वारले?

या कुठे

असत?Õ
Ôमा या प ी
लागत

या, आले

हणजेच सौभा यवती इं दराबाई पऽे! तुम या िशतूत डॉ टरां या नातलग
यानात?

या वार याचे कळताच मी ती द डशे

नौकर सोडन
तडक महारा ात परत
ू

पये दरमहाची पेशावरची

फरलो. ितकड ल मंडळ ंनी पुंकळ

हटले क Ô पऽे,

तु ह असे बैरागी काय होता एकदम! नोकर सोडू नका.Õ पण मी काह ऐकले नाह . तडक

पंढरपूरला परत आलो. प हले कुटंु ब ज वारले

यापासून झालेली माझीं दोन लहान मुले

यां या आजोळ पोच वलीं आ ण रामभाऊंनी बोलाव याूमाणे

यां या भेट स गेलो. जाताच

रामभाऊंनी मला ःप पणे सांिगतले क Ôतुम या मनात असेल तर छान मुलगी कोकणात
आ ाचे आ ा िमळ यासारखी आहे . ते हा, पऽे, तु ह ह ल नसराई हातची जाऊ दे ऊ नये.
तु हांस दसर
काह एक उठाठे व करावयास नको.
ु

यांनी माझ दसर
ल न गे या वष असेच
ु

बनबोभाट जुळवून दले ते ध डभट जोशी हे च तुमचे हे ल नह जुळ वणारे ! मग िचंता काय?

यांनी कोकणात या अशा अनेक मुलींची ल ने दे शावर जुळवून आप या घर पार पाडलीं
आहे त. तु ह नुसते एकटे जर ितकडे जाल तर बाक चे सगळे सोहोळे ते जोशीबुवा उरकून

घेतील िन येताना तु ह नवीन बायको खाकोट स मा न जोड ने याल! माझे प हले कुटंु ब

िनवत याचे ऐकताच मला ध डभटजींनी असेच एकटे कोकणात बोलावून नेले आ ण आठदहा

दवसांत सारा वधी उरकून मुलगी मा या पदरात टाकून माझी सहकुटंु ब पाठवण क न दली.

या, आत या असे. ह पाहा ती मुलगी. ह आमचे
आमचे!Õ रामभाऊंनी असे उ ेजन
ठर वले. रामभाऊ माझे बालिमऽ.
वाटरला तो कोकणातील

जाणून होतो.

यातह

द यावर मीह

वलंब न करता ल न उरकून घे याचे

यांना ःवत: या अनुभवाने जो जतका कता नी व ासाह

ा ध डभटजीसारखा साहा यक काह वारं वार िमळणार नाह हे मी

रामभाऊंनी केलेली ती कोकणातील

चुणचुणीत, अकराबारा वषाची,

यांची दसर
ु

बायको चांगली

या वेळ या समजुतीूमाणे उपवर पोर दसली. ौीमान ् वधुरांना

अशा मुली कोकणात िमळू शकतात असा
Ô हणजे ह गो

तीय कुटंु ब. गे याच वष ल न झाले

अशी घडली तर

या वेळ भार लौ कक असे.Õ

कती वषापूव ? आपले वय काय होते ते हा?Õ

Ôसरासर वीस वषापूव . मी चािळसा या वषा या आतबाहे र असेन.Õ
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Ôबरे , पुढे? तु ह मग काय कोकणात एकटे च गेलात क ध डभटजीशी आधी मुली या
मा हती वषयी काह पऽ यवहार केलात?Õ
०.०.०
Ôछे ! मला गाजावाजा नको होता. पु हा ल नसराई जवळ आलेली आ ण रामभाऊंचे
यशःवी उदाहरण डो यांपुढे. याःतव

यांनी सांिग याूमाणे पंधराशे या नोटांचे पुडके एका

पैशा या कशात घालून िन तो कंबरे स बांधून कोकणात िनघालो, तो थेट ध डभटजीं या गावी
जाऊन

यां या घर उतरलो. रामभाऊंनी सगळ कळवून ठे वलेच होते. ध डभट माझी वाटच

पाहत होते, ओट वर

या खे यातले काह

भंडार

होते.

यांना मी का आलो हे कळलेले

असावेसे दसले. कारण ते मी थोडा इकडे ितकडे उभा रा हलासे पाहन
ू आपापसात बोलत होते
क

मु यां या मुलीचं बामणाशी जमलं तर बेश होईल बुवा. ध डभट काय

करतील.

हणतील ते

या मु यां या त डचं पाणी पळालं आहे . मुलगी तर गळ लागली. आता अकरावं वष

लागणार. सम ा बाया वचारतात लगीन कधी करणार! पण गाठ दमड नाह ! मु या तर
करणार काय! आता हा आपला उपकार भटजीबुवाच तार ल तर तार ल
स जन दसतोय!Õ

यां या या मा यामागे बोलले या पण मला ऐकू येणा या संवादाने मला

बर च तरतर आली. ध डभटजी वषयी आदर,
िन

या मुलीला. पाहणाबी
ु

या कोण याशा मु यां या मुली वषयी आतुरता

ा भंडार बंडार गावक यां वषयी आपुलक भासू लागली.
Ôःनानाची वेळ होताच मला एका मोक या शेतासार या आगरात मोठमोठे ध डे पाडन
ू

केले या चुलीवर पाणी तापत होते ितकडे ने यात आले. पा यापाचो यातच एक िचरा होता.
ितथे अगद उघ यावर ःनान क

लागलो. कोकणी खेडेगावचे ते सगळच नवीन ठाण. ते हे

पाहा, कर यात मन बावचळले होते.

यामुळे अंगावर उ याउ या तीनचार तांबे पाणी ओतून

अंग हाताने घासू लागेतो नोटांचा कसा कंबरे ला बांधलेला आहे याचा मला आठवणच रा हली

नाह . हात कंबरे ला लागताच चमकलो. घाईघाईने कसा सोडला तो नोटा िभजत आले या!
या नोटा पस न,

तसाच पुढे होऊन, उ हात

यावर दगड ठे वून ःनान उरकून मी धोतर

नेसलो. तो ध डभटांनी द ु न कोकणात ज सहज बोलणे
ओरडणेच

हणतात पण

याला दे शावर

हटले जाईल अशा उं च आवाजाने Ôमुलीला पाणी भरायचेय, कंिचत ्इकडे यावेÕ असे

घाईघाईने सांिगतले. मी झटकन ्ितकडे गेलो, तो सं येचा पाट ठे वलेला पा हला.

कोकणी भावना दखवू
नयेत
ु

यां या

हणून पाटावर बसून भःम लावतो न लावतो तोच एका मुलीने

धावत येऊन सांिगतले क , ते कागद कोणाचे पडले आहे त, काव याने उड वला क एका! मी
ितकडे

ी ठे वली होती नी लगेच परतणारा होतो नोटा उचल यास तोच ती मुलगी हे

ओरडली. झटपट जाऊन पाहतो तो शंभराची एक नोट नाह ! अथात ्काव याने नेली! काव याचे

काय घेणार? ध डभटाने,

या या बायकोने,

या भंडा यापैक एकाने काव य या उपि यास

िश या हासड या; कावळयां या उपिवाचे ूकार सांग यात येऊ लागले, कोकणाचे कावळे नी
दे शी कावळे यां या जातीपातीपयत गो ीव न गो
Ôतर दे खील ती खेडवळ माणसे
आ यासारखीं
असतात

गेली; पण नोट काह परत आली नाह .

कती हळहळली! एका भंडा या या डो यांत तर

टपे

दसली. मो या नगरातील लोकांपे ा खेडेगावची माणसे दयाळू , सरळ साधी

हणून क व जे गोडवे गातात ते काह
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मा याएवढा ूौढ बजवर िमळे ल ती मुलगी पदर पाडन
ू घे यास आला असता अजून एकानेह

मला खजवले नाह - नाह तर नगरातील ती हलकट स यता! एव यात शंभरदा मजकडे बोटे

दाखवून फद

फद हसली असती! लागट बोलली असती!

Ôया वचाराने नोट गमाव याचा मला जवळजवळ वसरच पडला. सारखी आठवण होत

ू गेले पण ध डभटजी मु यां या मुलीकडे मला अजून
होती ती एवढ च क , दोन दवस उलटन
कसे नेत नाह त.Õ
Ôतोच मज वषयी ूथमपासून कळकळ दाख व यामुळे
िशद ू भंडार येऊन मला

यासंबंधी मला मम व वाटे तो

हणाला, Ôमहाराज आले क एकदाचे मुळे बाहे रगावाहन
ू परत! आज

ध डभट तु हासनी न क नेणार बघा मुलगी बघायास.Õ
Ôमी

हटले, अरे ! ध डभटजीना पसंत, ती मला पसंत आहे च क ; बघायची कसली?

ठरवूनच टाकायचं एकदम!Õ
यावर िशद ू

हणाला, तांदळाचे
गोण भार सःतावले आहे ती. आमचा तोच यापार, आज
ु

खरे द ःनी जाणार मी. तुमचेभी लिगनसा ह य सःतात घेऊन शानी येतो तर!Õ मी
Ôजाच तू.Õ तोच ध डभट आले नी मुलीकडे िनघायचे

हटले,

हणाले. मी अगद ूस न झालो,

िनघ या या लगबगीतच ध डभट मला झटकन ् थांबवून

या

हणाले, Ôिशद ू जवास जीव दे णारा

मनुंय, तांदळ
ू खरे द साठ नडला आहे . आज न गेला तर ल नापयत परतू शकणार नाह . पण
तो नसला तर सा या गावास वेळ दटाऊ शकून काय पार पाडणारा दसरा
दं डम माणूस कोण
ु
िमळणार! तर

याला हवे ते २००

पये लगेच

ावे. तो येताच

पये परत दे ईल. आप या

ल नाचे तांदळ
ू पण ःवःतात घेऊन येईल. हं चला; मुलीकडे लवकर गेलं पा हजे.Õ
मुलीकडे

जाय या मा या धांदलीत यां या

हरमोडाची आडकाठ

वचार मला सुचूच न शक यामुळे मी २००
वचारावाचून दसरा
ु

लगबग मु यां या घर गेलो.
Ôमुलगी ठ क होती.
होते.

यामुळे

या खेडेगावात

मुळ च नको, या

पयां या नोटा िशदला
दे ऊन
ू

या काळपयत Ôअ वषा भवेत ्क येÕ-चेच युग नांदत

या अकरा वषा या मुलीस लोकांनी घोडनवर

हणू नये

हणून मु यांनाह

ल नाची घाई आहे , हे मी जाणून होतो. पण तर ह मा यासार या बजवराकडन
ू मुली या नांवे

उलट हंु डा उपटणारे

क येक आईबाप आम या नगरातून मला आढळले अस यामुळे तशा

ट यांशी माझी गाठ पडते क काय अशी मला भीित वाटत होती; पण दे याघे याची कोणतीह
भानगड मु यांनी केली नाह . मी
लोकच खरे धमभी !

हणेन

कती साधाभोळा

यात

यांचा संतोष! मला पु हा वाटले, हे खेडवळ

यवहार यांचा! रामकृ ंणपंत मुकादम नावाचे कुणी

गृहःथ ितथे शेजार या गावाहन
ू सहजासहजी आले होते.

न क ठ न मला एक गडं गनेराची जेवणावळह

यांस बोलावून,

याच दवशी झाली.

यांचे सम

ल न

Ôराऽी ध डभटजींनी पंधरा दवसांवरचा मुहू त न क केला. माझेबरोबर एक भंडार माणूस

दे ऊन ते

हणाले, Ôतु ह मुंबईस जाऊन ठरलेले दािगने घेऊन या; पण

तूपसाखरूभृती

कराणा साममी

या आधी ल नाचीह

ा भंडा याचे हाती उलट बोट ने धाडावी. दािगने झाले क

तु ह यावे. तोवर िशद ू भंडार ह तांदळ
ू खरे द हन
ू येईल.
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Ôआ ह दोघे मुंबईस आलो. शंभरसवाशेचे

कराणा सामान िन कापड

ा भंडा याबरोबर

बोट ने लगेच धाडन
दले. पाचसहा दवसांत मनाजोगे दािगने घडवून मीह परत ध डभटजींकडे
ू

आलो.

Ôपाहातो तो मा यामागे ध डभटजीं या मुलाची मुंज साजर झालेली आहे िन ल नासाठ
हणून धाडलेले तूपसाखर, कापडचोपड

या मुंजीसाठ खच झालेले आहे ! आ ण ह गो

ध डभट मला साळसूदपणे अशी सांगते झाले क , तु ह गे यावर

ःवत:

या भंडा याचे हाती ज

सामान धाडलेत ते येताच मी मु यांना मांडव बंडव घाल याची वनंती करावयास जो गेलो तो
यांनी मुलगी दे याचा बेत र
सडवून का टाका? यासाठ
मला राग आला. मी

के याचे कळ वले; ते हा

हटले, हे सामान आता उगीच

यातच मुलाची मुंज उरकून घेतली!Õ ध डभटाचे हे बोलणे ऐकताच

हटले, Ôमला मुलगी तर

तो िशद ू भंडार आला क नाह ?

ा. नाह तर माझे पैसे तर भ न

याने नेलेले दोनशे

ा आण

पयेह मला तु ह च दले पा हजेत!

Ôमा या या रागीट मागणीने मुळ च न रागावता अिधकच थंडपणे ध डभट

हणाला,

Ôतुमची दमड न ्दमड आ ह दे ऊ. इतकेच न हे , पण दसर
मुलगीह मी शोधीत आहे . तु ह
ु
काह

दवस धीर ध न इथेच राहावे.Õ

Ôमी पु हा ग धळलो.

यायाची गो

णभर वाटले, हा मनुंय लु चा असता तर इत या

बोलता ना! पण आता आपण थोडे सावध राहावे, आ ण पु हा दमड दे ऊ नये
असा

हणजे झाले.

वचार कर त जेवून जो ओट वर येतो तो माझी दािग यांची लहान शं क ितथे नाह ,

मा या उरात आता माऽ धडक च भरली जवळ जवळ ओरडनच
मी उठलो, Ôपण माझी शं क
ू

कुठे आहे ! Ôशं क! तोच आतून ध डभटजी आले नी

या प ह या शांतपणाहनह
ू

हणाले, Ôओट वर शं क कशी ठे वावी? आत नीट मा यावर ठे वून दे णेच सुर

हवी तर इथे जवळ ठे वा.Õ मी िन ून

हटले, घेऊन या ती.Õ

शांतपणे

त! पण तु हांस

यांनी आणून दली ती.

Ôमा या उरात भरले या धडक सरशी मा या मनात आता माऽ एक चम का रक अवसान
आले. पंजाबपयत नाना दे शचे पाणी यालेला मी मनुंय - हा ध डभट खरा असो, खोटा असो;
ा या हातात इतके मी सापडावेच का, क हा मला फसवील क काय
सारखे

याकुळ

ा शंकेने मला असे

हावे लागावे! जे गेले ते गेले समजून ती परत आलेली दािग यांची शं क तर

इथे ठे वणे नाह , असा वचार क न आजूबाजूस पा हले तो ध डभट मागे दरू आगारात गे याचे

नी जवळ पास कोणी नस याचे आढळले. तडक उठलो, शं क च क डो यावर घेतली िन
सपासप जो समोर या घाट ने चढू लागलो तो मागे
Ôथोड शी घाट
माणसांना -

हणून पा हले नाह .

ू
चढन
एका दाट झाड त वाट फुटलेली पाहताच तीत वळलो दोनचार

या मु यां या घर झाले या गडं गनेराचे वेळ जे रामकृ ंणपंत मुकादम मला

भेटले होत -

यां या गावाचा प ा

वचारला. ते गाव

चालीवर आहे , असे कळताच ितकडे च जावे

याच वाटे ने सं याकाळपयत या

हणून चाललो. आमचे एक नाते

या

दवशी

बोलता बोलता िनघाले होते.
Ôसं याकाळ

मुकादमांचे घर गाठले.

सुटलास का एकदाचा

यांनाह

फार आनंद झाला. ते

या ध डभटाचे जब यातून? जाऊ

हणाले, Ôबाबा!

ात हो. जे गेले ते पैसे! हे वाच वलेत

तेच वशेष समजा! अहा, कसला मु ये, कसली मुलगी, कसला िशद ू भंडार िन कसले तांदळ
ू
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घेऊन बसला आहात? महाराज! ती एक चांडाळ चौकड आहे िन

या ध डभटाने आजवर असे

तुम यासारखे दहापाच उतावळे नवरे फस वले आहे त! तुमची नोट तु ह ःनान करता करता
या काव याने पळ वली ना, तोच कावळा तुमची ह शं क पळ व या या बेतात होता. पण

उचलली नाह

या या चोचीला झटकन ् इतकेच! आ ह

या गडं गनेरा या दवशीच तु हांस

सावध करणार होतो. पण बोलावे कोणी! तु ह च ते खोटे मानलेत तर आमचेच दात पडते.
कारण तो ध डभट, तो मु ये नी ते दोनचार भंडार गुंड, गाजावाजा तर होऊ नये, िशकार
गवसावी, अशा बेतानेच, िनबाधाचे कैचीत ःवत: न गवसता, गळा कापतात दस
ु याचा! इत या
सावधपणे क ,

यास गळे कापू

हणून जो कोणी

हणेल

यावरच उलट मानहानीचा खटला

भ न कोटात खेचता यावे!
Ôमु या या मा या मुळावरच आले या मुली या पायी मी पडत असले या ख
िशरसुर

त सुटलो

ाचा आनंद मला न होतो तोच काय सांगू राव, पु हा एकदा ल नाचे नवे

संकट ितथ या ितथेच द
रामकृ ंणपंत

यातून

हणून उभ रा हले! कारण वर ल भाषण संपते न संपते तोच

हणाले; Ôआता हे पाहा, ह आमची मुलगी; ह आ ह तु हांला दे तो आ ण

कोकणात ये या या तुम या ौमाचे शेवट साथक करतो!Õ हे बोलतबोलतच

यांनी मुलीला

मजसमोर उभी केली तर ती मा या गुड याहन
ू फारशी काह उं च दसली नाह .

िश संमत असलेला Ôअ वषा भवेत ्क येÕचा परकरदे खील ितला मोठा होईलसे ःप

या काळ
दसत होते.

मी दे खील थोडे ओशाळतच वचारले, Ôमुलीचे वय कती? फारच लहान दसते!Õ
Ôरामकृ ंणपंत िन

त
ं िन याने उ रले, Ôवयच

हणजे झाले, तुम या प ह या कुटंु बाची दोन

आ ह एक-दोन वष ितला माहे र च सांभाळू
लहान मुले आहे त,

वचाराल तर सातवे लागलं आहे , पण

यांतच ह ह वाढे ल. मुलीची जात! दोन तीन वषात अशी उफाडे ल क यंव!Õ

Ôहसता काय महाराज? आज मलाह

या भाषेचे जर

कोकणातील खेडेगावातून केवळ वीस वषापूव पयत ह

तुम यासारखेच हसू येते तर

भाषा अगद

प रचयाची, अगद

िश ाचाराची असे. अहो, गुजराथ राजपुता यात तर मी अजूनह तीनतीन चारचार वषा या
मुलींची ल ने पाहात होतो तर

या काळ मला

ात काय वशेष आ य वाटणार?

यातह

कोकणात आ यासरशी मुलगी िमळवायचीच असा मला एक अिभिनवेशच चढलेला. आता हसा
वा हसू नका.

या वेळ

तर

मी आनंदाने ल नास होकार भरला.

हटले, झाली आमची

मुलगी! जवळ दािग यांची शं क होतीच. ते सारे दाखवून बोलता बोलता
ठर वला.

या मु यां या मुलीशी

दवशी ित या सवाई

याच बैठक वर मुहू त

या दवशी तो ध डभट माझे ल न लावणार होता ना,

याच

ठकाणीची मुलगी वरणारच तर मी! असा सूड उगव यासार या एक

आवशेच चढला मला.
Ôअगद शेजार दे खील फारसा गवगवा न होऊ दे ता ठर या दवशी ववाह संःकारास आरं भ
झाला. मला नी मुलीला हळदह लागली. तोच Ôदरव
न दहापाच दांडगट लोक मोठमो याने बोलत येताना दसले. बोलता बोलता िशद ू
ू

भंडार

या ध डभटा या बैठक त या इतर भंडा यांसह दाराशी येऊन ठे पलेला नी मला

भेट यासाठ दं डम ह ट ध न उभा असलेला पा हला. मनात कसलीशी भीती वाटली, पण
रामकृ ंणपंतानी याच

हटले
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डोळे लाल,

फरलेले, माड

पऊन तरर झालेले!

या या साथीदारां या तोडातूनह माड या

उमट गंधाचे भपकारे येत होते. मला पाहताच ते दटावून ओरडले, Ôअरे बामणा,

या मु या या

मुलीशी ठरलेले ल न मोडन
ू आम या गावाला काळोखी लावून इथे आलास काय पळू न?Õ मी
श य

या सौज याने दादा-बाबा कर त

मु यांनीच मुलगी दे याचे नाकारले

हणालो, Õअरे , ध डभटांनी मला सांिगतले ना क ,

हणून!Õ
हणाले, चुलीत गेला तो पाजी ध डभट! आ ह तुला या

Ôते वे यावाक या िश या हासड त
कोकणातली कोणाचीच मुलगी आता क

दे णार नाह . चल, धुऊन टाक ती अंगाला माखलेली

हळद! चल खंडोबा दसतुया जसा!Õ
इत यात रामकृ ंणपंतांनी मधे पडन
िशदला
बाजूला घेऊन काह से गयावया क न
ू
ू

सांगताना मी द ू न पा हले. िशदची
नाड
ू
थंडाव यासारखा झाला. पण
Ôआ ह

यां या चांग या प रचयाची

या या रोगावर कोणते औषध इतके त काळ रामबाण ठरले?

यांची समज काढ यासाठ प नास

पये रामकृ ंणपंतासमोर

दसली. तो थोडा

पये दं ड

ावा; हे ! हंू का चूं न करता मी ते

या गुंडां या हाती टाकले! ते वाटे ला लागले आ ण मी तसाच तडक

तापत असले या ःनाना या पा याकडे जाऊन अंगावर भराभर लोटे ओतीत हळद धुऊन
टाकली!
Ô बचार

अभक ती मुलगी - आत हळद लावून तशीच बस वलेली होती!

रामकृ ंणपंत! Ôआहो
हळद का धुता?Õ
मी

पऽे, आता

बचारा

या गुंडांची समजूत झाली आहे , आता काह वांधा नाह ,

हणून काकुळतीने पुसू लागले मला!

हटले, आता

यांचा न हे माझाच वांधा आहे !

याची जशी एका अथ पटली - तशीच

दस
ु या अथ माझीह समजूत पटली! आता या ज मात पु हा ल न

पा हजे तर तु हांलाह ल न मोड याचा

हणून कत य नाह ! छे !

हणाला तो दं ड दे तो पण असे अपशकुनी ल न आता

लावणे नाह !!!Õ
Ôपण रामकृ ंणपंतांनी माऽ मा याकडू न काह ह दं ड न घेता माझे दागदािगने परत केले
नी मी आ या वाटे ने परत फरलो ते हापासून Ð
खे यातील लोक

हणजे गोगलगायÕ साळसूदपणाचे आगर

तो लु चा! अशी एक एक क वता
िशद ू भंडार , ते

सवा या पायदळ

हणजे खेडे, नागर तेवढा काय

यावर िल हलेली आहे आ ण मी ःवत:, ते ध डभट, तो

या ओट वर या बैठक तले इतर सालस खेडवळ, ते मु ये, आ ण आ हा
या दोन आठदहा वषा या िनरपराध अभक मुली वरमाला घेऊन

ू
ववाहहोमा या पेटले या कुंडात उड घेत आहे त, असे एक छायािचऽ काढन

जु या नीती या अमया दत अिभमा यांना भेट

याम ये

याची एकेक ूत

ावी अशी मला लहर वर लहर येते!!Õ
- १९३५

***
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१.४ काळ आ ण कसर !
सा या ूमुख इितहास

संशोधकांची

एकच दाट

मंडपा या

दाराशी

उडालेली होती.

एकमेकांवर वषानुवष िनयतकािलकांतून ितखट िन ूसंगी िशवराळ ट का कर यापुरतीच
परःपर ओळख असे, असे दरवरचे
शेकडो ऐित
ू

आज

यांची

संशोधक आज येथे दाटलेले अस यामुळे

यांची परःपर त डओळखह होणार होती. हाह एक संशोधनाचा वषयच अस याने एक

संशोधक

याच कामावर िनयो जला होता. ू येक आले या संशोधकाची वंशावली िन

ब दावली मो याने संक त त तो
ऐित

यास

यास मंडपात ूवेशवून यो य ःथानी बसवी.

संशोधक महामंडलाचे हे संमेलन अगद अपूव अस याने अनेक ू यात इितहास

आपले अगद अपूव तेवढे च िनवडक िनबंध घेऊन सभेस आलेले होते. अ यापक िचंते यांनी
गेलीं चाळ स वष
केलेली होती.
बसला

या शोधा वषयी खिचली

यांचा तो वषय

याची गंभीर चचा

यांनी आप या िनबंधात

हणजे Ôमीकांवर चालून जाताना सॆाट चंिगु

या घो यावर

या या शेपट चे केस कती लांब होते?Õ हा होय. ती चंिगु ा या घो या या शेपट या
या िनबंधात गणना या त

यांनी

यासह दे ऊन

या

केसांची लांबी िन

णारे अनेक पुरावे

पुरा यांचा पुरावा

हणून मौयकाल या घो यांची िचऽ असलेलीं नाणीं छायािचऽे, कागद,

ताॆपटूभृती ूाचीन वःतू सोबत या ूदशनातह मांडले या हो या. ू यात पुरात व

रावणे यांनीह . ूाचीन वःतू धाडलेली होती. ती

ौीयुत

हणजे ऽा टके या चोळ ची उजवी बाह ह

होय.
हजारो ूे क ती बाह पाह यास

या गा यास दाटलेले असत. हा शोध जर खरा ठरला,

तर पुराणकालावर, रामायणावर आ ण एकंदर मनुंयजाती या

ानावर मोठाच ूकाश पडन
ू

ितचे असीम हत साधणार अस यामुळे गेलीं चार वष सा या व ान ्मंडळ ंनी सा या वृ पऽांतून

िन मािसकांतून उलटसुलट चचचे लेखामागून लेख िलहन
ू मोठ खळबळ उडवून दलेली होती.
यातह ते संशोधक रावणे नािशक पंचवट चे राहणारे अस याने खर पंचवट राजमहि या

बाजूला आहे असे मानणा या संशोधकांनी

या शोधा व

नाह असा ौी. रावणे यां या प ाचा आ ेप होता.

कुचाळक ह कर यास कमी केल

यामुळे

महि कर असे ःव प येऊन जो जो नािशककर तो तो
चालला आ ण जो जो महि कर तो महि कर

उचलून ध

लागला. पुरात व

ेऽोपा यां या

अखंड

रावणे यांचे

परं परे ूमाणे

खडकावर

हणूनच

या वादास नािशककर

या शोधास भराभर अनुकूल होत

या कुचाळक स खरा शोध

हणणे असे होते क , पंचवट या
खडक

रा िसणीचे नाक िन कान अ ाप दाख वलीं जातात,

व

होऊन

पडलेले

हणून

या बाजूकडे

लआमणाने

कापलेले

या या काह अंतरावरच एक गुहेसारख

थोरले, भगदाड आहे . जशी सीतागुंफा तशीच ऽा टकागुंफा असली पा हजे. रा िसणीसह ऽा टका
ितथे के हा के हा तर रमत असावी आ ण रामचंि सीतागुंफेत जाता येता येथूनच ितने चो न
यांस पाहात असावे िन

िनर

यां यावर मोहत असावे असा िन य होऊन

या ऽा टकांगुंफेचे सूआम

ण कर यास ौी. रावणे जे हा गेले ते हा एका खबदाडात खुपसून ठे वलेले काह तर व

ू पाहतात, तो ती दणकट मळकट कापडाची बाह ! अथात ् ती ऽा टके या
यांस आढळले. ओढन

चोळ चीच असली पा हजे! चोळ साठ एक बाह ठे वून बाक िशवायची तो
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शेवटची कटकट होऊन ती मारली गेली असावी!

ा तकास

या बाह या लांबीचा,

रामायणातील रा सीं या िध पाड दे हां या वणनांचा ूभृती अवांतर पुरावाह ौी. रावणे यांनी
आप या िनबंधात वःतारश: दला होता. पण महि कर संशोधकांनी तो तु छ मानून,
व ाची उपप ी अशी लावली होतीं क ,

खाऊन पऊन आपले उ

या

या बाजूस भटके पठाण वारं वार जातात, ितथेच

खरकट, फुटके, फाटके सामान फेकून िनघून जातात

यां यापैक

कोणा पठाणा या अघळपघळ फाट या तुमानीचा तो उजवा पाय ितथे पडलेला असावा, न हे
यांनी एका पठाणाचे

या अथाचे व

यह सह सु ा ूिस ले!

यांत

या पठाणाने सांिगतले

ते ःवत: अम या वष

या जागी गूळ आ ण शगाचे दाणे फाक त बसल असता खबदाडातून

क टमुंगी वर येऊ नये

हणून मा या एका फाट या तुमानीचा जवळ असलेला पाय

यांत

क बून ठे वला होता!Õ अथात ् ती ऽा टका या चोळ ची बाह नसून पठाणा या तुमानीचा पाय

होता!

ा महि करां या

हण याने संतापून ौी. रावणे यांनी आप या

ा संमेलनाथ

िल हले या वशेष िनबंधा या शेवट असे वचारले होते क Ôएका लफं या पठाणास लाच दे ऊन
एका अ यंत मह वा या ऐितहािसक िस ा तास खोट पाड याचा य

करताना महि करांना

लाज कशी वाटली नाह !Õ
जपानने चीनवर जी ःवार केली आहे , ितचे हं दःथानावर
काय प रणाम होणार आहे त,
ु

ा वा अशा

ु लक

वषयांस एक अ रह जागा न दे ता वर ल

या अ यंत मह वा या

ू ाची चचा कर यात सार वृ पऽे िन व ान ्गेली चार वष गुंतले होते, ते ू

चोळ ची बाह

Ôऽा टके या

का पठाणा या तुमानीचा पाय?Õ हा आज या संमेलनात ूमुखपणे चिच या

जाणा या वषयांतील जसा एक वषय होता, तसाच दसराह
एक इत याच मह वाचा वषय
ु
ौी. नावकर

दे शभ

ा सुूिस

संशोधकांनी िनबंध िलहन
ू संमेलनात ूःता वला होता. नावकर हे

िन ःवािभमानी इितहासकार

नाव येथील पेठेतून

हणून ू यात होते. ते ःवत: वैँय जातीचे; गोमांतकात

यां या जातीची मंडळ

दे शावर पसरलेली होती. आय लोक हे उ र

ीुवाकडन
ू भारतात आले या ःवािभमानी दे शभ

स लांिछणा या मता या ते अगद

आयाची ज मभू भारतच असून ते नंतर उ रीुवाकडे वसाहत कर त गेले,
मतास ते पुरःकार त. इतकेच न हे , तर सा या जगातील ू येक रा
भारतीय जातीने बाहे र जाऊन वस वले असलेच पा हजे, असा
होता.

यास समिथणारे एक अ यंत मह वाचे गमक

सांगोपांग िस

करणारा िनबंध या संमेलनाक रता

व

होते.

ा ःवदे शािभमानी

हे कोणातर जियंणु

यांचा उपजत ठाम िस ा त

यांना अलीकडे च ज जे सापडले
यांनी धाडलेला होता.

याचीच

यांचा हा नवीन िन

अ यंत साधार शोध असा क , नाव हा दे श नावकर वैँयांचीच वसाहत आहे ! पुरावा?
भरभ कम! दसराितसरा
सोडा - ू य
ु

जाऊन तो दे श वस वला नसता तर

नावाचाच! गोमांतकातील
यास नाव

ा नाव पेठे या वैँयांनी

नांव ठे व याचे दस
ु या लोकांचे काय अडले

होते! पु हा भारतीय वैँय सूय पासक, तर नावचे रा ह मूळचे सूय पासक. पण ौी. नावकर

यांचा हा मह वाचा शोध लागताच दे शािभमानशू य अशा एका द ु ाने

याच नामािभधा या या

पुरा यास पुढे क न एक अगद उलट िस ा त मांडला. तो असा क , नाव दे श या लोकांनी
गोमांतकात घुसून नाव पेठ ःथापली आ ण नावकर ह तीच परक जात! मुळ भारतीयच
न हे त

ते;

जसे

िचतपावन!

Ôआय

लोक

हे

उ र

ीुवाकडन
ू

हं दःथानात
ु

आले

असे

ूितपादणा या ःवािभमानशू य द ु पणाची ती ूवृ ीच, नाव दे श हा आ हां भारतीय नावकर
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अंधौ ा िनमूलन कथा
वैँयांची वसाहत होय हे माझ

हणणे असे खोडन
ू काढ याचा िनदयपणा कर त आहे ; नाव या

पर या लोकांपासून भारतीय नावकर वैँयांची उ प ी झाली आहे , असे

हणणे िन वळ दे शिोह

होय!Õ अशा कडक श दांत ौी. नावकर यांनी आप या िनबंधात

ा आ ेपकांचा खरपूस

समाचार घेतला होता. तोच आज संमेलनात चिचला जाणार अस याने तीह मोठ खडाजंगी
उडणारच होती.
अशा अनेक अपूव ऐितहािसक शोधांचा िनणय

ा संमेलनात लागणार होता.

संमेलनाचे मह वह अपूवच आहे , असे जाणून जो तो ऐित संशोधक
येऊन बसला आ ण संमेलनाचा आरं भ हो याची ूती ा आतुरतेने क
अस यामुळे मुळ च न हसता आ ण वयोवृ

या

या मंडपात वेळेआधीच
लागला.

शेवट ललका यां या िन जयघोषां या दण यात िनयो जत अ य
ानवृ

यामुळे

रावसाहे ब धुरंधर हे

अस यामुळे लचकत लंगडत सभाःथानी

ूवेशले. संमेलन आरं भले.
१.४.१

अ य ांचे भाषण

अ य

रावसाहे ब धुरंधर हे

ानवृ ास िन वयोवृ ास शोभेल अशा गांभी याने िन

वलंबाने, गुळाची भेली का यावर चढवून, तोलून, उचलून फेकावी तसा ू येक श द थबकत
थबकत त डाबाहे र टाक त

हणाले, Ôजंटलमेन ऍ ड लेड ज! मला टाईम नसताह केवळ तुम या

ृडली ूेशरसाठ च काय ते मी ह ूेिसडटची चेअर ऍ सेपटतो.
अगद युिनक आहे . हे तु हां सवा या मनावर इं ूेसणे ह मा या
आपण अटे ट हली िलसनावे. (हं शा होतो)
(हं शाच हं शा) मी इं लश

हबस ्यूजतो

ा कॉ फर सचं इं पॉट स
यूट समजतो. माझे ःपीच

हॉट! सालयले स! आचरटासार यो

बहे हता!

हणून ना! अहो, मराठ त मुसलमानी आ ण इं मजी

नाउ स ऍंड ऍडजे ट हस ्यांची भर घालून आपली मराठ ल वेज

रच कर याचे मह काय

आजवर पुंकळ जण कर त आले आहे त. बट तु ह अगद फरगेटता क , मराठ भाषा जर
कशात अगद पुअर असेल तर ती
काह

अिभमान असेल तर तु ह

ल वेजमधून श य िततक

हबसम येच होय. आप या मदर ल वेजचा जर तु हांस
इं मजीसार या

बयापदांनी समृ

असले या क चड

हबस ्मराठ त आणली पा हजेत. ते महत ्काय मी मा यासाठ

रझ वले आहे . जर इं मजी मदर, फादर, ॄदर, वाइफ, ए सेशा अगद घरगुती नामह तु ह

वापरता तर तीच यूसफुल ूोसेस ् पुढे रे टू न मी इं मजी हबसह मराठ त बोलू लागलो तर
मराठ चे

हतच नाह

काय? जसे आपण आप या मदरलडम ये मुसलमान,

पोतुगीजूभृती जो येइल तो फॉरे नर बंधुूेमाने रसी हला आ ण
जगता या धमशाळे सारखे शोभू लागले आहे , - आय नो,
उ करडा

यू, इं लश,

यायोगे आपले नेशन

वकेड पीपल

यात
हणजे

याला जगताचा

हणून हणवतात; पण दॅ टस ् ऑल नॉ सेस! तसेच इं लश, जमन, फारशी, अरबी,

अंदमानी, नेिमटोूभृती झाडन
ू सा या ल वेजांमधील लाखो वडाची भर आम या मराठ म येह

घालून आ ह

या आम या मदरटं गला व डटं ग क न सोडली पा हजे! (टा या) मराठ चे

नुसते र ण केले

हणून जर िचपळू णकर मराठ चे िशवाजी ठरतात, तर आ ह मराठ त

हे रयस फॉरे न नाउनांना, ऍडजे ट हांना, ऍड हबसना,

मराठ चे बाजीराव का बनू नये? (टा या) इं लश

समम सावरकर वा मय - खंड ६
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हबाना सामील क न, अने सून,

हबसची भर मराठ त घालून

ा मा या

३४

अंधौ ा िनमूलन कथा
मदरटं ग या

बयापदांचे दा रिय नाह से कर याचे मी अगद

रझॉ

हले आहे . मग मला

फूिलश पीपल वाटे ल िततके र ड युलोत! (अवसान या भरात दम लागून धापा टाक त खाली
बसतात, आ ण आता तुमचा मु य ठराव मांडा
याबरोबर ौी. त वे उठू न बोलू लागतात.)

हणून ौी. त वे यांस हातानेच खुणावतात.

ौी. त वे - मी वायफळ बोलणारा माणूस नाह . कोण याह ूकरणी त व तेवढ नेमके
सांगतो. आजचे संमेलन अपूव का? अ य ांनी मराठ चे
इं मजी बयापदे
मराठ भाषा

यावी असा जो उपबम केला

बयापद दा रिय िनवार यासाठ

यामुळे काह हे संमेलन अपूव ठरत नाह .

बयापदां या ूकरणी द रि आहे खर च, सा या ूाकृ त भाषाच तशा आहे त.

आपली संःकृ त भाषा ह

इतर कोण याह

संप ीूमाणे

दे खील हार जाणार नाह . ते हा मराठ त बयापदे जी
अगाध िनधीतून

बयापदां या संपदे तह

इं लशला

यायची ती आप याच संःकृ त भाषे या

यावी. ह कुबेराची संप ी घर असता दस
ु यां या दाराशी भीक मागत िन

यां या उ चारांनी दात वचक त फर यास आ हांस लाज वाटली पा हजे. (अ य

- बॉश!

ःटु पड!) त व हे क , ःवत: या संःकृ तूाकृ त भाषांत जे श द आहे त वा िनिमता येतात,
यांना लाथाळू न, मा न नामशेष क न, फादर, मदर, कायदा, तहहयात, कबूल ूभृतीसारखे
अनावँयक परक श द घेऊ नयेत, वाप
विश
(अ य

नयेत. पण आप यात जे मुळ च नसतील तसे

ूकारांचे श द जसे बूट, कोट, जाक ट, पु डं ग, गुलाब ूभृती सुखेनैव
- तो

वषयच सापा! ःटॉपा!) बरे तर; मी त व तेवढे च सांगतो. आम या

ऐितहािसक संशोधक महामंडळाची आजवर अव या भूतलावर कोणाह

केलेली जी विश

यावे. पण

ऐित

ा

मंडळाने न

कामिगर ती ह क , आजवर सव इितहास संशोधक मंडळे आ ण सरकारे

ऐितहािसक कागद, ताॆपट ूभृती साधने सरं ण कर याची एकांगी कामिगर च काय ती
कर त आली आहे त. पण आप या ऐित

संशोधक मंडळाने ती सामा य कामिगर

एका

बाजूला कर त असताच दस
ु या बाजूला ऐितहािसक साधनांचे िनदालन कर याचे स कायह पार

पाड त रा हले पा हजे!

जगा या आरं भापासून ह

लृ ी कोणासह सुचली नाह . या कामी मुसलमानी वजे यांनी

आ ण काह जणां या मते मड डफ साहे बांनीह थोड कामिगर केलेली आहे . पण
त व उमगले नाह .

यां या ःवत: या कायसाधू अ पलपोटे पणासाठ

कागदपऽा दक नािशले. पण संशोधनाचे कत य

हणून िनरपे

यांना

याचे

यांनी जुने मंथ,

िनंकाम बु ने ते काय

यांनी

केले नाह . ते त व मलाच कळले. हा माझा इितहाससंशोधन शा ावर आ ण कलेवरच उपकार
झालेला आहे . ते हा थोड यात माझा ठराव हा क , आपण, Ôऐितहािसक - साधनं - िनदालक सिमितÕ

ा नावाचा आपला एक ःवतंऽ वभाग ःथापून आज ूाचीन ठरणारे जुने कागदपऽच

न हे त, तर उ ा ूाचीन ठरणारे आजचे मह वाचे कागदपऽ - प ट - वःतू, मंथ - वाःतू
ूभृती ऐितहािसक मह व पावणारे पदाथ फाडन
ू , तोडन
ू , जाळू न, पोळू न, िनदाळ याची मोठ

मोह म आरं भावी! (शेम! ॄे हा! ःवीकार! िध कार! बोला! बसा! अशा गजनांची उलट सुलट
सरब ी सभेत चालू होते. अ य

घंटा वाजवीत बजावतात; Ôहा, हा, ःपीकरला म येच

इं टर टता कामा नये!) मला वायफळ बोल याची सवय नाह . त व तेवढे मी सांिगतले. बाक
उलगडा अनुमोदक कर ल. संपले माझे भाषण!Õ
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अनुमोदक ौी. उलगडे

हणाले, Ôस यहो, आपणांपैक काह जणांस ौी. त वे यांचा ऐित

साधन िनदालकमंडळ ःथाप याचा ठराव ऐकून बरे वाटले नाह , ते साह जकच आहे . पण
Ôइितहास-साधन-संर ण-कायÕ सोडावे असे काह हा ठराव

आप या महामंडळाने ूाचीन वःतूसरं णाथह

हणत नाह , हे आपण वस

कती खटपट केली आहे ते

ूाचीन कागद - ताॆपट - साधने अ नजलवायुूभृतीं या उ पातातह सुर

नये.

यानी आणा!

त राहावी

हणून

आजवर जगातील ऐित संशोधकांनी फारतर िचरे बंद संमहालये बांधलीं, पोलाद कपाटे ठे वली.
तीह पडझड पावतात याःतव क येकांनी कोण यातर ूचंड पवता या पोटात याःतव भुयार
पाडन
ू

यात जगातील सव मह वा या ूाचीन वःतू जतन करा या अशी यु

ूचंड भूकंपासार या उ पातात
तीदे खील आप ी टळावी

या पवतातील ती गभःथ भुयारह

हणून आ ह स या

नभोदग
ु आकाशातच अधांतर

वा यां या चोप यांपयत सार

बांधून

सुच वली. पण

हद न कोसळतात,

वमानासारखा सदै व तरता असा एक मोठा

यात वेदकालीन वःतूंपासून तो थेट आजकाल या

ऐितहािसक कागदपऽे पटा दसाधने संमहावी, अशी योजना

जगापुढे मांडली आहे च क नाह ! ते हा ऐित

साधन संर णाचे काय एका बाजूस आपण

कर त राह यात काह बाक ठे वली नाह हे उघड आहे . पण ते काम एका बाजूस कर त
राहनह
आता आपणांस
ू

याबरोबरच ऐितहािसक साधने काह ूमाणात तर

वनािशन याचेह

काय करावयास पा हज; नाह तर पुढ या प यांतून ऐितहािसक संशोधनाची ूगती साफ खुंटू न

जा याचे संकट कोसळ यावाचून कधीह
कािलदासाने आपले ज ममृ यूचे

राहणार नाह , हे आपण कसे

ठकाण िन िमती न क

िल हला असता िन तो आजपयत िन

वसरता? समजा,

सांिगतलेला एखादा

ोक जर
या

तीने उपल ध असता तर, महाराज, आप या

ऐित संशोधनशा ाची केवढ मोठ हानी झाली असती बरे ? मग कािलदासाची ज मभू एकाने
काँमीर, दस
ु याने बंगाल, ितस याने उ जियनी, तर चव याने रामटे क अशी सांगून ते ते कोडे
सोड व यात जो आपणांस आनंद वाटतो,
अशा एका
तसा

यास आपण आंचवलो असतो, न हे का? आपण

ोकाने केवढे तर बु ःवातं य गमावून बसतो! पण

ोक िल हला नाह ,

यामुळे आज आमची बु

या क वकुलगु ने दरू

ीने

या ूकरणी इतक ःवतंऽ आहे क ,

उ ा कािलदासाची ज मभू लंका होती असे ूितपाद यासह

आ हां संशोधकां या ूितभेस

म जाव कर याची कोणाचीह छाती नाह ! पेश यांचे द र जतके अजून अ ु ण आहे , िततके
जर राजगृहातील बंदसार
ूभृती राजांचे वा मौयाचे द र आज अबािधत राहते तर सा या
ु
बु कालीन संशोधक मंडळांची दवाळ िनघती दवाळ ं! बु
याची

ती

सार

कथा

इितहाससंशोधकाने ू
र या भुत आनंद होतो,

सू यावरचे

एक

पक,

काढला आहे , तसा ू

हा मनुंय असा कोणी न हताच -

असा

जो

ूितभाशाली

पा

मा य

वचा न तो सोड व यात संशोधनत ांस जो

यास आपण सवःवी पारखे झालो नसतो काय? चंिगु

याचा घोडाह होता, येवढ च मा हती ूचिलत ठे वून बाक गहाळ केली

होता िन

हणूनच ना आज या

संमेलनांत चंिगु ा या घो या या शेपट ची लांबी कती हा र या भुत वाद आपणास उपभोगता
येतो आहे ? अहो, इितहास-साधनांचा सारखा नाश होत आला

हणूनच इितहास-संशोधनशा

नाश पावले नाह ! इितहासाची साधने जर वनािशली नाह त तर इितहास संशोधनशा
झालेच

हणून समजा!

ाने र एक क

ठार

दहा, िशवाजीची ज मितथी कोणती, िशवाजीला

िल हता येत होते क न हते, या को यास सोड वताना जो आनंद मनुंयजातीस होतो
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का यमय आनंदास िशवाजीचे न क हःता र नाना फडण वसां या अ रासारख पैशापासर ने
मोकाट सापडते तर आपण आचवतो नाह
संशयाःपद च रऽे
रामदास एक क

का? रामदास नांवा या दस
ु या कोणा साधूची
हणून आज आपणास

या पढ ने िलहन
ू ठे व याचा शहाणपणा केला नाह

एकवीस

ा वादा या

दयंगम

यवसायास मुकावे लागते; याचा तु हां

इितहास संशोधक मंडळ ंस राहन
ू राहन
ू खेद नाह का वाटत? इितहास संशोधनास सवःवी

जतन करणे

हणजे

या फांद वर आ हां इितहास संशोधकांचे अ ःत व तग ध न आहे , तीच

तोड याचा आ मघातक मूखपणा करणे होय! याःतव माझ ठाम मत आहे क ू येक शतका या शेवट

या शतकातील ऐितहािसक कागदपऽाद साधनांचा आंिशक नाश

करावा.
उदाहरणाथ, लोकमा य

या. येवढा थोर पु ष या शतकात

यां या वषयी या इितहाससंशोधनास पुढ ल पढ स काह च वाव ठे वला

िनपजून जर आ ह
नाह तर

टळकांसारखा महापु ष

या पुढ ल प यांस,

ाने र एक क दोन ूभृती कोड सोड वतांना आ हांस जो

र या भुत आनंद होतो तशा आनंदास नाग व यासारखेच होणार नाह काय? पण टळकांचे

केळकरकृ त वःतृत च रऽ तसेच ःथर ठे व यास पुढ ल इितहास संशोधकांना आपली ूितभा
चाल व याला

हण यासारखी जागाच उरणार नाह ! याःतव

या केळकर च रऽाचा या

शतका या अंती नाश करावा. टळकां या कुंड या चारपाच तर िनरिनरा या क न ठे वा या.
सन बरोबर तर शक चुकलेला, शक बरोबर तर म हना िनराळा, शक म हना जुळले तर
भल याच ितथीस भलताच वार िल हलेला, तसेच कुठे केसर कार

टळक कवी होते, असा

उ लेख तर कुठे कवी टळक बं दवासात पडले अशा उ लेखां या बखर ची दहावीस पाने िलहन
ू

जतन क न ठे वावी. टळकां या पुत यावर ल काह अ रे ठे वून काह घासून नासावी. सन १८

शे ठे वून ५६ आकडा खरडवून टाकावा,

हणजे आज िशवज मितथी या को याची जी मौज

आ हां संशोधकांस उपभोिगता येते तशीच रे हरं ड टळक िन लोकमा य टळक एक क दोन,
ज मितथी ह क ती, टळकांचा Ôकेसर Õ

यांनी खरोखरच एक

हणजे एक वृ पऽ होते क

िसंह पाळलेला आ ण गायकवाडवा यात बांधलेला होता, अशा अनेक ूकारचे मनोरं जक ू
पुढ ल प यां या इितहास संशोधक ूितभेस उ भ वता येऊन इितहास संशोधक िन इितहास

संशोधनशा

बेकार पायी म

शकणार नाह . फार काय सांगावे, जर आपण कुशलपणे

इितहासाची काह नावे-गावे-आ याियका िन आ याने यांची चलाखीची पसणी क न बाक ची
साधने गहाळ क
मनोरं जनाचे

कोड

शकू, तर कािलदास कोण या
पडले

िशवाजीमहाराजांचा प

आहे ,

तसे

पंचवीस

वबमा या पदर

प यांनंतर

टळक

हे

कोण या

घेऊन लढले, रायगडचे सतराशेतील ूथम िशवाजी क

एकाणवीसशेतील िशवाजी, ह च एक ज टल सम या होऊन बसेल िन
कोणीतर

होता हे जसे आज

जदनाथसरकार
आज रामदासासंबंधी काह
ु

संशोधक

छऽपती

को हापूरचे

या भावी

पढ तील

हणतात तसे, अ टाहासाने

ूितपाद ू लागतील क , टळकाला राजकारण कशाशी खावे हे दे खील उमजत नसून तो बचारा
एक

ाने रासारखा गीताभांय िल हणारा, वेदा यासजड पुरा णक, छऽपती िशवाजीं या पदर

राहत असे; िन याला िन ववाद आधार
नाह शी केली आ ण वरचे

टळककृ त
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ःवत:चे

उ लेख!

Ôबालो

गंगाध र ाहं

ितलका वयजो

शां ड यगोऽभृत ्Õ; ÔौुितरÕ अशी ःवत:ची मा हती
यात

आपण

Ôराजकारणी

राजकारणाचे

मुळा रदे खील

टळकÕ हा अथातच

या

पा ह याचे

ज:!

महारा े

ोकात भांयकार
तो

पुरा णक

ा Ôगीताभांयकार पुरा णक

पा हजे!

पु यपरे

वसन ्

टळक दे तो, पण

सांगतो

आहे

का?

टळकाÕहन
दसराच
असला
ु
ू

ते हा अशा अ यंत र या भुत गमतीस पुढ ल प यांनी पारख होऊ नये असे जर तु हांस
वाटत असेल, आ ण आ हां इितहास संशोधकांचा यापुढे िनवशच

हावा अशी जर तुमची द ु

इ छा नसेल तर तु ह ठरावास संमतावे िन ू येक इितहास संशोधक मंडळाने आप या एका
उपमंडळाकडे इितहाससाधनिनदालक वभागाची कामिगर ह सोपवून

ावी.Õ

टा यां या कडकडाटात ठराव एकमताने सभेने संमितला. लगेच ौी. त वे
ठराव मांडला.

ांनी दसरा
ु

त वे - मी ू येक ूकरणातील त व तेवढे पाहणारा माणूस, इितहास संशोधन शा ाची
श यताच जगात कशी झाली? इितहासाचीं साधने वारं वार नाश पावतात.
मनू राजा

हणतात

ामुळे अगद प हला

या यापासून जे ल ावधी राजे झाले - सारे सूयवंशी, रघुवंशी, चंिवंशी,

यादववंशी, पंडु वंशी, मौयवंशी, का ववंशी, आंीवंशी, शािलवाहनवंशी, रा कूटवंशी, पां य, चेर,

चोळ, कदं ब, राठोड, गु हलोत - रामा रामा! नुस या वंशांची नांवे घेता घेता

जातो!-

या

या लाखो राजांची च रऽे जर ू येक नेपोिलयनचे

या वंशातील शंभर शंभर प या!

जसे वःतृत च रऽ उपल ध आहे िततक जर
लॅडःटनचे िल हले तसे बाडचे बाड
उपल ध असते, तर
नुसती वंशावळ

ास उखडन
ू

वःतृत च रऽे आज अन

असती आ ण मोलने

यां या दशल ावधी ूधानां या च रऽाचे जर आज

बसता.
या पुःतकां या भाराखाली शेषदे खील मटकन मोडन
ू

ूथमपासून शेवटपयत

हणता

यांची

हणता आयुंय संपून जाते. ऐक आवृ ी

करायला दे खील आयुंय पुरते ना! मग अ यास कुठला?

यातच

या

या पढ चे ूमुख कवी,

योितषी, िश पी, वै , ऋषी, पुरा णक यांचीह आ मच रऽे जवंत राहती, ू येक ल

ल

मंथ िल हणा या मंथकारां या मंथांची बाडे , साॆा याची द रे , शतकोट रामायणे, को टकोट
अभंग, रामा, रामा! तर ती सार मेले यांची इितहास साममी ठे व याला भूमी कमी पडन
ू

जवंताना राह यास अंगुलीभर ःथलह उरते ना! ते हा वरचेवर जुने मंथ, च रऽे, ताॆपट,

कागद, वःतू, वाःतू सारखी नाश पावत गेली

ा वषयीं आपणां ऐितहािसक संशोधकांनी

महो सव करावयास हवा! महो सव! पण त व पाहतो कोण?

ा जीण ताडपऽांचा चुराडा

क न, इितहासाचा नाश क न, आम या इितहास संशोधनाशा ाचे अ ःत व कोणी श य
केले? काळाने!

या वनाशश

ने!

ाःतव आप या ठरावात

या अथ इितहासिनदालन हह

इितहास संशोधनाचे ूमुख कत य आहे हे त व आपण मा य केले आहात

या अथ

या

वनाशाची दे वता जी काळ ितचेच आभार सवाआधी आपणं◌ा इितहास संशोधकांस मन:पूव
मानावयास नकोत काय? इितहास संशोधकाचे काळ हाच कुळदै वत आहे . आजवर त व न
जाण यामुळे कोणाह इितहाससंशोधक मंडळाने काळाचे उपकार समजले नाह त. याःतव ते
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अपूव काम आज आपण केले पा हजे आ ण ऐित
काळाचे

ू
साधनांचा सपाटन

वनाश करणा या

ा ठरावाने आभार मानून अनृणी झाले पा हजे! (टा या)

अ यापक िचंते - आ ण कसर नेह ! काळाूमाणेच कसर चेह आम यावर अनंत उपकार
झाले अस याने ितचे आभार मानून ितचेह आ ह अनृणी होणे अवँय आहे ! काळ हा राजा
पण

याचा

ा काय

अितकुशल कामदार कसर ह च! इितहासाची मु य साधने

हणजे

रा यांची सु वशाल द रे - जसे पेश यांचे, ती द रे तु ह काळालाह कठ ण जाईल अशा
वळूाय दगात
, पोलाद कपाटात, शंभर शंभर कुलुप लावून ठे वलींत तर पाहारे क यांस प ा
ु

लागू न दे ताह के हा घुसेल िन
आतून

मालांची फडक , कागदांची बाड, वर जशींची तशीं दसू दे ऊन

यांचे कसे पीठ पाड ल हे सांगूनह सांगता येणार नाह , टाळू

हटले तर सॆाटांनाह

टाळता आले नाह ! खरोखर, ह कसर ऐितहािसक कागदपऽांचा जो नाश करते तोह आपणां
ऐितहािसक संशोधकास हवा तसाच! सगळा कागद नासणार नाह . मधलींच अ र खाऊन
टाक ल - पण अशी क ,

ज ासेने

वंचू चाव याूमाणे खाडकन ्जागे

बाजीराव ूभृ ी वा यांतील बाक सारे श द खाईल पण ÔबाजीÕ ठे वील;

हावे, ओरडन
ू उठावे,
हणजे

ा कागदात

तो बाजी घोरपडे क दे शपांडे क प हला बाजीराव क दसरा
- उमगूह नये! को यात जसे थोड
ु

तर सांगावे पण पुरते तर सांगू नये, तसे ह कसर करते. इत या मािमकपणे क , कसर चा हा
कडा पूवज माचा कोणी मम
ाःतव मी

काळ

ाची ू य

ऐितहािसक संशोधकच असावा असे वाटावे!

हणतो क पराबमाची मूत जशी िसंह तशी ऐितहािसक साधनिनदालक जो
मूत कसरच अस याने कसर या ःव पाचा एक पुतळा उभा न

आम या या आज ःथा पले या न या िन ऐित

साधनिनदालक उपमंडळाची दे वता

याची

हणून

िन य पूजा होत जावी. (टा या)
हे दो ह ूःताव संमत होताच अ य

महाशय आळस दे त उठले िन

हणाले, Ôआता

ु
फार लेट झाला आहे . बाक काम आपण टमारो
या मी टं गम ये र युमू! मी आजची मी टं ग
आता

लोजतो!Õ

***
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१.५ नारदाची पृ वीस पु हा भेट !
ःवगाम ये इसवीसनाूमाणे

द. १६ जुलै सन १९३५ शुबवार , सुरसॆाट इं िाने झाडन
ू

सा या दे वदे वतांची राजसभा बोलावली. सारे दे व आपाप या आसनांवर बस यानंतर दे वाधीश
इं ि

हणाला, Ôनारद कुठे आहे ?Õ
तोच अ यंत ौुितमनोहर अशा संगीताने वातावरण मंजुळ झाले आ ण - असे नारदमुनी

दे वसभे या म यभागी आ वभवले.
वीणा

याची डल
ु वत दशा घे वहावा वहावा!

पायीं,

यां यावर जड व या चांद या,

या खडावा!!

सुरपती इं ि - Ôनारदा, ऽभुवनात एकसारखे संचरत ू यह चे वृ

सुरसभेस िनवे दणे हे

तुमचे पूवापार कत य असता, गेली हजार द ड हजार मनुंयवष तर आप या पृ वीकड ल
काह एक ूितवृ

( रपोट) धाडले नाह हे कसे? पृ वीचे ःवगाशी संबंध जवळजवळ सुटत

आ यासारखे झाले आहे . आमची बातमी
आहे . दे वांमाणसांत पूव

यांची आ हांला काह च कळे नाशी झाली

यांना िन

कती दाट संबंध असे. पृ वीवर ल मोठमोठ यु े तर काय, पण

साधारण गृहकृ येदेखील आ हां दे वांना सुपार

द यावाचून होत नसत. आम या ःवगातील

यांस वारं वार प ा िमळे . मनुंयां या -

उलाढालींचाह

यांतह

या य ीय भारता या -

कोण याह ूकरणी तु हांला कती मम व वाटे ! वशेषत: मोठमो या लढायांपासून तो लहान
मुलां या परःपर बोचका यापयत आपण ःवत: उप ःथत राहन
ू सार भांडणे यथाशा
जातात क नाह त ते पयवे ीत (सुप रटडत) असा आ ण

अनु ु पात येऊन सांगत असा. आ हा दे वांची ती

भांडली

या कथा आ हांस सुरेख संःकृ त

कती करमणुक होई! दे वां-मानवांतील तो

ज हा याचा संबंध पु हा जुळावा याःतव आमची अशी इ छा आहे क , आपण पूव ूमाणे
पृ वीला पु हा ू य

भेट दे त जावी आ ण मानवांकड ल ू येक वृ

आ हांला येऊन िनवे दत

असाव, पृ वीवर दे वां वषयी कोण काय बोलते, ते तर बनचूक कळवीत राहावे.Õ
सुरे र इं िाचे हे भाषण ऐकून दोन-चार
Ôदे वांचा

ि रागावून

या मानवांशी संबध
ं तुटत आहे तोच बरा!

उपयोग होतो आहे ? मानव उमट झाले आहे त, दे वांची
आमचे ह वभाग

यव ःथत पोचत, आ ह ह

हणाले,
यांचा आ हांला आता एवढा कोणता
यांना आठवणदे खील होत नाह . पूव

यांची वाःतपुःत ठे वीत असू; पण आताशी

यांनी आमची खंडणी साफ बंद पाडली आहे . ना चौथाई ना सरदे शमुखी! मीकांची ःथं डले

कधीच

वझून गेलीं; पारिसकांचा अ नी उ

भारतवषातून ू यह दे वांचे मुख जो अ नी
तुपाचे हौद आ ण

वःत; आयदे खील अनाय झाले. अहो,

यात सुगंधी िन

िचर मांसाचे ढ ग या ढ ग अ पले जात,

या

ःन ध अशा ता या ता या

या भारतातून गे या उ या वषात

कु ं दवाड या टपालातून एक बोकड काय तो धाडला गेला! चारपाच माणसांना दे खील जे मांस
अपुरे पडावे

यात तेहतीस कोट दे वांची भूक भागेल असे का

यांस वाटले?

यांनी आमची

चे ा चाल वली आहे दसरे
काय? अशा मानवांशी यापुढे ज हा याचा संबंध कसला ठे वता?
ु

इं िा, भारतवषाकडन
ू अजून वषाकाठ थोडातर आ या या आहतीं
ु चा नी अजमांसाचा पुरवठा
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आ हां दे वांस होतो, पण
यांनी तर

या उ ाम, उमट िन ना ःतक युरोप, अमे रका, वशेषत: तो रिशया,

या दे वमुखाःपद अ नीम ये ू येक ज ममृ यूूवासयु ूभृती ूसंगीं सु िचर

आ य नी अजमांस अपावयाचे

यात हटकून कोळसे आ ण पेशोल ओतीत बसावे आं! इं िा,

ज हा या या संबंधाचे नाव सोड. दे वांची खंडणी गेलीं हजार वष तुंबली ती उगवून घे यासाठ
या मानवांशी जर कोणचा संबंध आता ठे वायचा तर तो केवळ यु ,

लेग, भूकंप, जाळपोळ

यांचा.Õ
िवंशांतील दे वांचे हे रागीट भाषण एकून इं ि शांतपणे
आपलीं

लेकर

आहे त.

यां यावर

अगद

रागावूनच

हणाला, Ôकाह झाले तर मानव

कसे

चालेल?

असे

अगद

सोम

या यासारख काय चवताळता?
नारद - Ôइं िा, तु हांला खरे सांगायचे
ःवभावास आ ह

हणजे आप या

ा खंडणी या आ ण दं डणी या

दे वांनी आता सोड याची वेळ आली आहे .

यांतह

या रिशया दक

लोकांम ये व ान नावाचा एक नवीन दे व अवतरला आहे . तो आम या व ुत ्, म त ्, व ण,

भैरव, मर आई,

हसोबा ूभृती दै वते कर त,

या बहते
ु क करामती लाचबीच काह एक न घेता,

अगद िनयिमतपणे िन िनरपे पणे घ याळाूमाणे क न दाख वतो. आपण दे व असलो तर
सृ ी या

या िनयमांनी बु

आहोत,

या िनयमांसच

िशक व यास आरं िभले आहे . आपली अनेक
मानवजातीस
बसू

बंग

या

व ानाने मानवांस हळू हळू

याने फोडली आहे त. हळू हळू सा या

या व ाना याच ूभु वाखाली सोपवून तु हा जु या दे वांस ःवगापुरते काय ते

ावे, असा ौी वंणूचा हे तू दसतो. ते हा मीकां या दे वांनी जसा पृ वीचा िनरोप कधीच

घेतला, असा आता तु ह

यावा, जु या प रचयाचा ःनेसंबंध तेवढा मानवांशी ठे व यास

ठे वावा.Õ
इं ि - हे च आता यो य. बरे नारदा, तु ह गेली हजार वष तर पृ वीवर फारसे गेला
नाह त; ते का?Õ
नारद - Ô याचं कारण असेच एक होतं. मज वषयीह

यांचा एक गैरसमज झाला होता

क,
Ôहा तो सारा कलह करवी!Õ भंडखोरा जनांनी!
पूव कंड

पक विल ितला लोक तो स य मानी!!

यां या भांडाभांड पूव चालत ते हा मी थोड गमंत पाहात उभा असे खराच! पण -मातेची का? कलह बघता मौज कोणा न वाटे ?!
तीचेह मी प र अलीकडे का ढ का नावह ते!!!
लोकाथा

या सतत झटतां नारदान, पुराणे!

गाती थोड! चुकुिन कळह लागता लांब गाणे!!!!
हणून मी

यां यात जाणेच सोडन
ू

ल ठाल ठ सारखी चालूच रा हली
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हण यास

यांना त डच रा हल नाह . जमन महायु ात मी एव याचसाठ चकार श दसु ा

उ चारला नाह . कैसरला भेटलो नाह क झारला, क लेिननला. अंत ानाने आपली सगळ
लाथाळ पाहात होतो, पोट धरध न हसत होतो.Õ
यांना तुम यावाचूनह चांगले मरे मरे तो भांडत यावयास लागले अस यामुळे

इं ि - Ôआता

तु ह कळ लावीतो ते थांबतच नाह त

हणता? असो. आता तु ह पृ वीवर पु हा संचाराथ

िन य जावे, दे वां वषयींचे मानवांचे गैरसमज श य तो दरू करावे. पृ वीवर ल लोक दे वां वषयी
काय बोलतात ते सारे वृ
(स युलर) आ ह

आ हांस सांगत चलावे. आपण आणले या मा हतीचे एक प रपऽ

सव दे वांस धाडले जा याची

नवयुगूवतक नवावतार जो

व ान

यवःथा क . भगवान ् वंणूने घेतलेला

याचे वचःव मान यावर ःथाप या या पु यकाय ह

आपण झटालाच.Õ
०.०.०
अ हं सानंद िन श दशा ी वादा या भररं गात आले होते. वाद रं गता रं गता आता अगद
एकेर वर आला. भूकंप दे वा या रागाने येतो हे दोघांसह मा य होते. पण
भयंकर भूकंप लागोपाठ
मतभेदाचा मु य ू

ा वष एकदम दोन

बचा या भारतावर धाड याइतका दे व रागावला का, हा

यां या

होता.

श दशा ी - Ôअहो अ हं सानंद, अःपृँयता ह शा शु , सनातन; ू यह को यवधी लोक

ती पाळतात, सव भारतवषभर ती पाळली जाते, पण हा बहारमधील भूकंप तर
झाला. अथात ्दे वाला मनुंयांचा इतका
घटना

वशेष राग ये यासारखी कोणतीतर

वशेष पापमय

ाच वषात घडलेली असली पा हजे. अःपृँयतेची शा ा ा सनातन असताह पा हजे.

अःपृँयतेची शा ा ा सनातन असताह उ छे दन
ू

या ह न जातीचा सारा वटाळ समाजात

कालवावा, इतकेच न हे , तर दे वां या दे वळात दे खील अःपृँयांना येऊ

चळवळ

ाच वष

या अथ याच वष चालू

झाली

ावे ह तुमची पाखंड

या अथ तीच ती पापी वशेष घटना असली

पा हजे क , जी योगे दे वाला आ हा मानवांचा हा वशेष राग येऊन आमचे डोळे उघड यासाठ
हा दं ड

याने

ावा. अहो दे वाचा

गु वायुपर या दे वालयात
ने यासाठ तु ह पापी लोक

भूकंपा या जब यात सारा

याय

या कु याहनह
ु

कती स वर िन

कती काटे कोर असतो पाहा.

ओव या िन अमंगळ असणा या अःपृँयांस

या दे वळा या दरवाजाशी जाता न जाता तोच दे वाने भयंकर

बहार ूांत ढकलून

दला. गंगामाय रागाने फुगून या पापी

ू गेली! ते हा हे ःप
भूलोकास सोडन
ू ःवगात परत जा यासाठ अंतराळांत अध उं च चढन
आहे क , महाराधेडांना दे वळात ने याचा जो पापी अनुबम तु ह केलात

यामुळे चवताळू न

दे वाने हा दं ड मनुंयास दला आहे . भूकंप नको असतील तर एकच उपाय क , धमशा ानुसार
िन सनातन

ढ ूमाणे अःपृँयता पाळावी िन मं दरूवेशाचा हा ॅ ाकार त काळ बंद करावा!Õ

अ हं सानंद - Ôअहो श दशा ी, ती सुधारणा चळवळ आ ह त काळ बंद केली तर आज
एक या बहारला भूकंप झाला तो सा या भरतखंडभर पसरे ल. नुसती गंगाच न हे तर गोदा,
कृ ंणा, कावेर , ू येक ओहोळ, फार काय नगरसंःथेचे ू येक गटार रागाने तुडु ं ब फुगून वर
उसळू न य चावत ्नगरसंःथांतील आधीच नाकास अस
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वाढवील. सुधारणा ह या वष ची भूकंपकारक वशेष घटना न हे ; तर आजवर अःपृँयता हे
महापाप आहे अस तु हांस कोणी िशकवीत नस यामुळ तुमचे ते पाप अहे तूक नी अ नाज य
हणून ज थोडे स

य होत ते, आता आ ह तु हांस ते पाप आहे असे या वष सांगत

असताह तु ह एकत नाह

यामुळे, अ

य ठरल. ह ती भूकंपकारक वशेष घटना होय.

अःपृँयता ठे वणारच, मिासला गु वायुरचे मं दर अःपृँयांना उघडणारच नाह च, असा ह ट
धरलात

हणून बहारला भूकंपाचा भयंकर दं ड दे वाने दला!Õ

श दशा ी - Ôपण जर अःपृँयता ठे वतो

हणून भूकंपाचा दं ड असता तर तो

या शा ास

धुमधडा याने उपदे िशणा या वणाौमधमािभमानी अशा आ हां पुढा यांस झाला असता! पण
आम या चार

शंकराचायापैक

भूकंपात एकह

कसा सापडला नाह?

दगडह कोसळला नाह ! मिासला ज गु वायुर अःपृँयास उघडले नाह

यां या मठाचा एक
हणून भूकंप झाला

हणता, ते दे ऊळह नुसते डलक
आलेला मनुंय कलतो, िततकेदे खील कलले नाह . ू य
ु

झामोर न

या क टर मं दरूवेश वरोधी महाराजां या त डावर ल माशीदे खील दचकून उडावी

इतकादे खील भूकंपाचा ध का

यांना बसला नाह !

अ हं सानंद - अहो श दशा ी, जर गु वायुर या आ ण इतर दे वमं दरांस ॅ व यासाठ
आ ह सुधारक धडपडतो
सुधारक

या वेळ

यां या छावणीत

ूित ा

क न

हणून भूकंप झाला, हे तुमचे

याच गु वायुर या दे वळात बळ-बळ-न हे -स यामहाने घुसत होते ते हा

हावयास हवा होता. पण अःपृँयतािनवारणाची िन मं दरूवेशाची घोर

गांधीजीूभृती

यां यासमोर ल

हणणे खरे असते तर तो भूकंप जे

जे

सुधारक

या

दे वळाजवळ

ठाण

मांडू न

बसले

होते

या साधुशील द रि नारायणास शोभेशा िा , लोणी, मोसंबीूभृती बाप या

आहारांचा ढ गसु ा डळमळू नये आ ण डळमळू न कोलमडला तर
यथाूमाण पडावा अशाच बेताने कोलमडावा, असा उलट दे वाने
केला तो कसा? अःपृँयतािनवारक पुढार मिासम ये पाप करतात

नेमका

यां या त डात

यं◌ाचा याव द

पाहणचार
ु

हणून बचा या बहारला

हजारो बायकामुले गंगे या भूकंपीय महापुरात गळचुंड दे ऊन बुडवून टाक यास हा तुमचा दे व
हणजे कोणी ठकांचा सरदार होता क काय?
इत यात

-

या वेळेपावेतो अ ँय

दोघां याम ये उप ःथत झाले.

पाने तो संवाद ऐकत असलेले नारदमुनी आ वभवून
यासरशी वःमयाचा प हला ध का ओसरताच

या

या दोघांनीह

यांना सादर उ थापन दले. नारदानेह उभयांस आशीवादन
वचारले क , Ôतुम या वादातून
ू

शेवट काय िस ा त िनघाला?Õ
श दशा ी - माझ

हणणे हे च क , माझा िस ा त हाच क , सनातन वणाौमधमा या

मयादा उ लंघून अःपृँयांना िशवावे

इतकेच न हे , तर

यांना दे वमं दरात

पाखंडमताचा ूचार या सुधारकांनी चाल व यामुळे दे वाचा कोप झाला, आ ण

यावे या
याने ह

भूकंपाची भयंकर आप ी बहारवर कोसळ वली!
अ हं सानंद - आ ण माझा िस ा त असा क , आज

प यान ् प या अःपृँयां या होत

असले या अमानुष छळामुळे संतापून आता यापुढे तर या ःपृँयांचे डोळे उघडावे िन तो छळ
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ू दे वमं दर
यांनी बंद पाडन
ू अःपृँयता काढन

या अःपृँयांस मु

ार करावीं; याःतव दे वाने

बहारला भूकंपाचा भयंकर दं ड दला, ःपृँयां या डो यांत चरचर त अंजन घातले!
नारद

-

अ हं सानंद,

पण

ःपृँयां या पापासाठ

अःपृँयता

सा या

भरतखंडभर

पाळणा या

को यानुकोट

बचा या बहार ूांतातील अःपृँयांनाच काह एक आगाऊ सूचना न दे ता

रातोरात क ल क न टाकणारा आ ण तर ह

या ःपृँयते या पापाचे सवात मोठे अपराधी जे

हे श दशा ींसारखे काशी ते रामे रापयतचे पं डत, राजे, महाराजे, अ हता न, धमवीर,
शंकराचाय, वैंणवाचाय ूभृती
अःपृँयांचाह

बहारम ये

धमािभमानी ःपृँयांनी

यां या माऽ केसासह

ध का न लावणारा, आ ण

या

याच भूकंपात तशाच िनदाय िन ु रपणे ूाण घेऊन या सनातनी

यांचा कधीह केला न हता असा घोर छळ करणारा - हा तुमचा दे व

हणजे एका चोर या अपराधासाठ सावसं याशासु ा सा या नगराची क ल करणारा आ ण
या बाप याला

या चोराने लुटले

असला पा हजे, न हे काय?

या बाप यालाह फाशी दे णारा कोणी सवाई ना दरशाहच

श दशा ी - वा! नारद वा! भली खोड मोडली या सुधारकांची! अगद मीह

वचारले होते!

काय अ हं सानंद, बोला, आता चूप का?
नारद - आ ण काय हो श दशा ी, Ôअःपृँयतािनवारक सुधारकां या पाखंडाने रागावूनच
मी दे व, बहारचा भूकंपाने फडशा पाडतोÕ अशी दे वाची ःवहःताची बोटभर िच ठ तर तु हांस
आली होती काय? जर आली असती वा शा ाथानेच दे वाचा तसा िन य तु ह अनुमानीत
असला तर बहार या भूकंपात मूठभर सुधारकांबरोबर हजारो वणधमािभमानी ःपृँयांसह दे वाने
ठार मारले, इतकेच न हे , तर जीं शेकडो ःपृँय मं दर आंत अःपृँयांची सावलीदे खील पडू न
दे ता शेकडो वष शु

रा हली तींच दे वमूत सु ा भूकंपीय लाथे या ठोकर सरशी धुळ स

िमळ वलीं; आ ण अःपृँय थेट गाभा यात जाऊन ॄा णांसह
अिभषंकू शकतात, शेकडो चांभार- महार - ॄा ण - मराठे

ि पाढत

यात ःवहःते दे वास

यात ूकट सहभोजन झोडतात,

याने अःपृँयांचे ÔपूवाःपृँयÕ क न सोडले ते जातपाततोडक असे र ािगर चे पिततपावन

मं दर माऽ सुर

त ठे वले! अशी शा ाथाची िन वळ टर उड वणा या

ा तुम या दे वाहन
ू

कोणचा अःपृँयतािनवारक सुधारक अिधक पाखंड आहे सांगा बरे ? सुधारकांइतका पाखंड पण
अःपृँयता पाळता

हणून तु हा सनातनी मंडळ ंवर कोणताह सुधारक जो कहर कधीह क

इ छणार नाह अशी जाळपोळ, ह या, यांनीं तु हां बहार सनात यांचाह च काचूर उड वणारा
आण

हणूनच सुधारकांहू न सह पट ने अिधक बूर असा हा तुमचा दे व - दै य क दे व!!?

अ हं सानंद - भले, नारदा भले! चांगली खोड मोडलीत या वावदक
ू , श दिन , अःपृँय-

छळकांची! मी तेच सांगत होतो क , दे वास अःपृँयता ूय नाह , तो पिततपावन; पण हे
अःपृँयांना छळू न दे वमं दर ं येऊ दे ईनात यासाठ

दे वाचा संताप होऊन

यांनी

बहार या

भूकंपा या भयंकर दं ड या लोकांस दला. बायकामुलां हाता यांसु ा भूमीत जवंत गाडन
ू टाकले,
कोसळ या दगडा या मा याखाली शेकडो सनात यांना ठे चून काढले; शेकड चा आगीत भाजून
कोळसा केला - दे वाचाच कोप तो!!
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नारद - अरे रे! अ हं सानंद! दा

पऊ झंगले या िन चवताळले या दा

यांचे बोलणेदेखील

इतके वसंगत, र ाळ िन बूर नसते! अहो तु ह अ हं सानंद ना? आ ण तुमचा दे व इतका
हं साळ? गभात या लेकरांनी तर

अःपृँयांचा छळा केला न हता ना? मग तशा शेकडो

गभवती, आस नूसवा मातांना, ज मून दधाची
प हली धार पीत असले या शेकडो लेकरांना
ु
या भूकंपाने बकारसुरासारखा आपला र बंबाळ जबडा उघडन
ू कचाकच खाऊन टाकले,

भूकंपा या भयंकर संकटास दं ड

हणून जो दे व दे ऊ शकतो,

रा स दे खील कचरतात! अशा हं
तर

आहात

नाह

तर

महामूख!

अःपृँयतािनवारणाची स बु
होती!

दे वाचे भ
या

यांना दबु
ु

दली आ ण नंतर

बाप या

सनात यांची

ू
पालटन

बु

यांना

या दे वास - तो दे वच असला तर - होतीच
यांना अःपृँयांचा छळ करणा या ःमृ या पढवून

या दबु
ु साठ ,

ू
काप या. गळे घोटन
ूाण घेतले! - हा दे व क
जपानम ये, द

हणवून घे यास हं

हण वणारे तु ह अ हं सावाद एक िम याचार

ावयाची श

माशील दे वाने ते न करता ूथम

याचे भ

या

यां या हजारो जीवां या सपासप माना
दै य? बरे ,

वे

या या मुसलमानात,

ण अमे रकेत अःपृँयता हं दःथान
सारखी नाह ना?
ु

दोघेह - नाह !
नारद - मग तेथेह असेच भूकंप का झाले?
अ हं सानंद -

यां या प र ःथतीचा मी अ ाप फारसा अ यास केला नाह पण - पण

यांनी काह तर दसर
ु ं पाप केलीं असतील!
श दशा ी - बहधा
सवरोगूितबंधक पंचग य ते लोक िनयमाने पीत नसावेत; आ ण
ु

सवा र शांितूी यथ Ôौीराम जयराम जय जयरामÕ हा मंऽ एक कोट वेळा जपतह नसावेत!
रामनामाचा ूताप अ र शामक आहे ?
नारद - तु ह ू येक मढ नेतांना Ôराम बोलो भाई रामÕ

हणून राममंऽ सारखा उ चार त

ःमशानापयत जाता; पण ःमशानात ितरड ठे वताच तीं सार ं मढ ं ते अ र
होतात काय?
इतक ं अ र

हं दःथानात
हा मंऽ युगोयुगे जपता ु

टळू न

जवंत

हं दःथानावर
च जगात कुठे ह नाह त
ु

आज कोसळलीं आहे त! भूकंपाची साथची साथ आली आहे !

अ हं सानंद- पण तथापी भूकंपन व ेचा मी आजवर जो खोल अ यास केला,
िस ा त माऽ मी िन

तपणे सांगू शकतो क ,

या

ठकाणी दे वांची ूाथना वेळ या वेळ होत नसावी,

वे टा, जपान, द

याव न एक

ण अमे रकाूभृती

हणून ितकडे भूकंप होतात. आम या

अःपृँयता-िनवारक मंडळ ं या किात जथे जथे दे वा या ूाथना वेळ या वेळ होते ितथे ितथे
भूकंप आला नाह . साबरमती, वधा अ हं साळू झा यापासून ूसादन
ू दे व भूकंप धाड त नाह .

भूकंप नकोत तर ूाथना करा! मग दे व रागावून भूकंप का बर धाड ल?
नारद - अ हं सानंद, एखा ा ग हनरला तु ह

मानपऽ

राजधानीतील बायकामुलांमाणसांची सरसहा क ल केली तर
स वशील, िन दयाळू

दले नाह त

हणून

या ग हनरला तु ह

याने
यायी,

हणाल का?
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अ हं सानंद - के हाह नाह ! आ ह

या बूरा व

ूथम

या या दारात आडवे पड याचा

स यामह पुका ; शेवट अ नस यामह पुका न ःवत:च उपाशी म !
नारद - तर मग जो दे व

वसरतात

याची ूाथना कर यास,

हणून जे ूाथना करतात

याची ःतुती गा यास काह लोक

यासु ा, जीं लेकर पुरते दोन श दह अजून बोलू शकत

नाह त, न हे जीं अप य अजून गभातच आहे त,

यांसु ा हजारो जणांचे जीव भूकंपाद

अ र ां या गदे खाली चदामदा क न टाकतो, तो दे व क

दै य; अहो, तु ह

स वमय परमका णक पिततपावन भगवंता या ठायी अशा क पना आरोपून

या दयाळू
याची नकळत

का होईन, पण कोण वटं बना करता आहां, पाहा बरे !
श दशा ी - मग नारदमुनी! वेद, अवःता, पुराण, कुराण, बायबल, तालमदूभृती
य चावत ्ई र धममंथात दे वाची ूाथना न केली, तर तो रागावून

या लोकांवर रोग, दंकाळ
,
ु

भूकंप, जलूलय, अ नूलय ूभृती संकट आणतो असे ज ई रानेच मिथले वा किथले आहे ,
ते काय सार लटके आहे ? सांगा, ह ं धमरहःय आ हांहू न आपणांस अिधक

बनचूकपणे

कळतात यांत आ हं ◌ास काह च शंका नाह .

नारद - तर मग सांगतो ऐका! हे सारे मंथ ई रमिथत वा ई रकिथत नसून मनुंयकृ त
आहे त. आपला Ôआतला आवाजÕ, Ôअंत:ःफूत .Õ ह च दे वाची ू य

वाणी, इ छा, ःफूत ,

आ ा होय, अशा ूामा णक भावने◌ेनं काह थोर पु षांची ःवत:च फसगत झाली, काह ंनी
ःवत:चे

ःतोम

माज व यासाठ

सृ ीिनयमन ठरले◌ेले असून
तुम या

या धममंथात,

जाणूनबुजून

दस
ु यास

फस वले.

या

वशाल

व ाचे

यांचा, तु ह मानव तुम या अ यंत तु छ आवड िनवड ूमाणे

यांस पाप वा पु य समजता

यां याशी लवलेशह

संबंध नाह .

मुसलमान- भः यांना गाय मारणे पाप नसून बहधा
पु यह वाटते; हं दंन
ू ा ते महापाप! िनयोग,
ु

एकदा ॄा णांनाह

पाप न हते; आज त महापाप! असा तुमचे तु ह च जे पापपु यांचा

बोटावर या थुंक ूमाणे, प यां या

पसणीूमाणे, खेळ क

शकता,

ूचंड व ाचे अबािधत सृ ीिनयम बदलू शकतील हे मानणे

यां या लहर ूमाणे या

हणज दे व हा माणसांचा गुलाम

आहे असे मान यासारख आहे . तुम या घराची कलती िभंत धाडकन ्कोसळली

कंवा जु या

क लाचा भ कम बु ज धडाडला वा नवीन बांधलेला क चा पायाचा ूचंड पूल कोलमडला तर

तो पाया खच यामुळे वा जीण बांधकाम हादर यामुळे होय. पण

या िभंतीवर, बु जावर वा

पुलावर रगाळणारे बागुरडे जर समजले क , आम या हातून काह पाप घडले
बु ज वा पूल कोसळला, भूकंप झाला,
हसाल!

याचूमाणे तु ह

हणून हे घर,

यांची अंड ं क चीब चीं च काचूर झाली, तर तु ह

माणसे जे हा भूकंपात पवत कोसळले, समुि उफाळले, न ांचे

डोह या डोह आचमनासारखे भूगभातील उसळ या अ नीने पऊन टाकले, ते हा हा सृ ी ोभ
तु हा चार सुधारक बागुर यांनी Ôदे वमं दरे अःपृँयांस उघडाÕ

हणून सांिगतले असता इतर

सनातनी बागुर यांनी ते ऐकले नाह याःतव झाला, असे समजता ते हा मला हसू येते! ूाथना
केली नाह तर दे व रागावतो

हट याने दे वच दै य ठरतो इतके मी तु हांस सांिगतले! आता

आणखी असे सांगतो क , सृ ी यवहारापुरते तर
सृ ीिनयमां या अबािधत बमासच त ड दे तात आ ण

जे कोणी दे वाची ूाथना न करता
यातील अनुकूल ते िनयम पाळू न

ूितकूल िनयमांस त ड दे तात, ते ूाथना न करणारे लोकच दे वास अिधक आवडतात. तो
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रिशया पाहा! तु ह दे वालाच दै य बन वणा या

या भाब या क पना क न ख या दे वाचे

वडं बने करता तसे कर याच रिशयान सोडन
तशा दे वाचे अ ःत वच नाकारले. मान याला
ू

एकंदर त

या प र ःथतीत ज उपयु

ते चांगले, ते पु य, ज अनुपयु

वाईट, पाप! हा मानवांचा मानवधम! और सब ्झूट!

ते

या प र ःथतीत

या मानवी पापपु याचा, बागुर यां या

पापपु याचा मनुंया या हालचालींशी नसतो तसा, सृ ीिनयमानुसार होणा या सृ ी या ूचंड
भूकंपापासून तो य:क

त ्कोिथं बर या कणकंपापयत या हालचालींशी काह एक संबंध नसतो;

हणून ूाथना, अनु ान ूभृती तदथक भाबडे उपाय अ ान वा थोतांड! असे
रिशयावर खरा दे व उलट ूसादला आहे ! रिशयात ूजा वाढत आहे ,
धनधा यसमृ

हणणा या

या

यांना पु न उरे ल इतक

पकत आहे , रोगराई घटत आहे ! ूाथना करणा या तुमचीं घरदार - दे वळसु ा

एक वषात दोन भूकंपात गडप करणा या दे वाने ितकडे या वष एकसु ा भूकंप धाडला नाह ,
इतकेच न हे तर तु ह

भूकंप थांब व यासाठ

अःपृँयता िनवारावी क

ठे वावी, ूाथना

कुराणानुसार मिशद त करावी क वेदमंऽांनी दे वळात, या भाब या चचा कर त असता ितकडे ते
रिशयात भूकंप व ेस अ ययून

याचे सृ ीिनयम समजावून घेत भूकंप कुठे , कसे, के हा होतात

ाचे क येक अबािधत िनयम आ वंका नह बसले आहे त. न क ओळखलेले भूकंपाचे प टे
टाळू न ते आता नगरे वसवू शकतात!
श दशा ी - पण ते रिशयन िन युरा पयनह

भःती आहे त; आ ण

भःती लोकह

चचातून ूाथना करतात असे आ ह ऐकतो!
नारद - तु हां हं द-ु मुसलमानं◌ाूमाणे ते रिशयना दक युरो पयन पूव बायबलास ई रकृ त

मानून तसाच वेडगळपणा कर त, ते हा भूकंपा वषयी
क पना असत.

यां या तुम यासार याच दधखु
या
ु

यांचा एक ऐितहािसक दाखला (पूव ूमाणे पौरा णक भाषेत न हे तर-)

ऐितहािसक भाषेत सांगतो तो ऐका १.५.१

िलःबनचा भूकंप आ ण युरो पयनांचा धमभोळा मूखपणा

इसवी सन १७५५ त िलःबनला भयंकर भूकंप होऊन िलःबन नगर ची नगर गडप झाली!
पंधरा हजार माणसे चुटक सरशी च काचूर झालीं! सारा युरोप हादरला! ते हा या भयंकर
अ र ास टाळ यासाठ

या भाब या भःती लोकांपैक जे ूॉटे ःटं ट सुधारक होते ते

Ôया रोमन कॅथोिलक सनात यां या धािमक

हणाले,

ढ दे वाला आवडत नाह त

हणून दे वानं हा दं ड

दला. याःतव आता ूॉटे ःटं ट सुधारकां या धमासच सवानी आचरावे,

हणजे भूकंप येणार

नाह त.Õ हे ऐकताच रोमन कॅथोिलक सनातनी खवळू न ूितपाद ू लागले क , Ôसनातन भःती
धम ढ ंना त ड याचे पाप जे हे ूॉटे ःटटांस सुधारक कर त आहे त

िलःबनला उ छे दले !

यानेच दे व रागावून

ा ूॉटे ःटं टंसच नामशेष करणे हाच एक भूकंपापासून जगतास

बचाव याचा उपाय आहे .Õ कॅथोिलक सनातनी बहसं
ु य अस यामुळे

यांनी नुसते बोलूनच न

थांबता िलःबन नगर पु हा उभार या या आधी जे भूकंपातून उरलेसुरले ूॉटे ःटं ट

लागले

यांची

या कॅथोिलकांनी क ल केली आ ण ते बळ

यां या हाती

द याने दे व ूसादे ल असे समजून

यां या क लीचा पायावर नगरमाम पु हा उभारलीं आ ण हे पु यकृ य दे वास िनवेद यासाठ
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ा कॅथोिलक सनात यांनी एक मोठ

सामुदाियक ूाथना केली! परं तु

यानंतर झाले या

भूकंपात हजारो कॅथोिलक लोकह सापडले, ितथे जवंत गाडले गेले - जाताहे त!
श दशा ी - मोठे दधखु
ु ळे होते हे युरो पयन खःती लोक!
नारद - होय; फरक इतकाच क , ते युरो पयन भःती पूव दधखु
ु ळे होते िन तु ह

मुसलमान

अजूनह

या

ूकरणी

दधखळे
ु

आहात!

अःपृँयतािनवारणा या पापाने भूकंप झाला हे तु ह

अःपृँयते या

पापाने

हं द-ु

-

क

हं द ू तुम या अपु या, अधवट िन अंध या

Ôआत या आवाजासÕ वचार त बसला आहात आ ण तो भूकंप मिशद त सामुदाियक िनमाज
पढले

हणजे टळे ल

हणून मुसलमान अ ला या ूाथना कर त आहे त! तर बरे क

भूकंपात बहारमधली शेकडो दे वळ जशी च काचूर झालीं तशीच

या

वेट याला ू यह िनमाजांनी

िननादणा या शेकडो मिशद मातीस िमळा या!
अ हं सानंद - मग हा दधखु
ु ळेपणा

या युरो पयनांनी के हा सोडला? कोणी िशक वले ते

यांना?

ू
यांनी बायबलाची ःमृती िमटन

नारद - जे हा
व ानाने िशकवले हे

व ानाची ःमृती उघडली ते हा! -

यांना.

श दशा ी - हा व ान कोण?
नारद - हा वंणूचा नवा अवतार! सृ ी यवहारापुरते तर तु ह आता

ा व ानाचीच

ःमृती अनुसरा! ित या बळे च युरोप दरदशन
, दरौवण
, पृ वीचे साॆा य, समुिा या खोल
ू
ू

तळापासून त आकाशा या वरल ःतरापयत अ याहत गती ूभृती अ य भुत आ य युरोप
क

शकत आहे . हा व ानदे व लाचलुचपत, पूजानैवे , बळ -बोकड, िनमाजकुरबानी, मंऽमंऽ,

ःतुतीिनंदा, कशासह अपे

त नाह , कशानेह ूसादत नाह ं; रागावत नाह ; तो कोणा या

ग यातील ताईत होत नाह , कोणास गंडा घालीत नाह ! अबािधत सृ ीिनयमां वये
कारभार चालतो. तु ह माणसांनी

या या ःमृतीत भूकंप का होतो िन

याचा सारा

या या उ पातापासून

माणसांचे र ण कसे िन कती ूमाणात करता येईल ते िशकावे.

ा व ानाने आणलेली ह

ःमृती तुम या बायबल-कुराण-पुराणाूमाणे मनुंया या को या

ाना या िन अ ाना या

आत या आवाजाचे पडसाद नसून ती खरोखरच ई रकृ त आहे , सनातन आहे ; कारण ती
ऽकालाबािधत सृ ीिनयमांसच काय ती सांगते- तुम या मानवी क पनांनी क पलेले दे ह

या

ःमृतीतील िनयमांस उ लंघू शकत नाह त! कारण ती मनुंया या दे वाने कुज या ताडपऽावर
वा खजुरां या पानांवर िल हलेली नसून
जा व य अ रांत मु िली आहे !
ितलाच सनातन धम
श दशा ी -

व ा या दे वाने आकाशा या नीलपऽांवर ता यां या

यात या

यात कशास

हणावयाचेच तर, मनुंयास तर ,

हणता येईल!

ा ःमृतीतून भूकंप टाळ याचा आम यापुरता आ ा या आता आपण कोणता

उपाय सांगू शकता?
नारद - (हसून) भूकंप व ेचे जे िनयम आहे त
आहे

या सृ ीिनयमांचा शोध लावा, ज कळले

या या आधारे भूकंपाचे प टे भूगभात कुठे कुठे आहे त ते िन
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वसती क

नका, नगरे वसवू नका, आ ण भूकंपात आपण दगावलो तर आप या कुटंु बातील

जीं कोणी मुले-माणसे वाचतील

यांना काह तर अ नव ाचा आधार असावा

सापड या या आधीच श य ितत या मो या रकमेचा

बोलायचे तर मुंबईची नवभारत कंवा पु याची कॉमनवे थ

हणून भूकंपात

वमा उत न ठे वा. महारा ापुरते

ात वमा उतरावयास येत असाल

तर मा याच बरोबर का चलाना! मी ितकडे च चाललो आहे .
नारदा या त डची ह वा ये ऐकताच श दशा ी स वःमय वर पाहात

हणाले, Ôनारदा,

आपण या वमा मंडळांची अडती (एज सी) घेतलेली आहे क काय आजकाल? एव या गंभीर
सनातन वषयाचा हा असला िभकार उपसंहार? अरे रे! या परम भगव भ
शेवट एक वमा मंडळ ंचा अड या हावा ना? कोण अध:पात!Õ

भगवान ्नारदाचा

पण ह ं वा य संप या या आधीच नारद अंतधानले होते!
- १९३५

***

समम सावरकर वा मय - खंड ६

४९

अंधौ ा िनमूलन कथा

१.६ एक घडलेला चुरचुर त संवाद
जसा धािमक भाबडे पणा असतो तसाच एक बौ क भाबडे पणा असतो. धमभोळा वग जर
एखाद गो

धम

हणून क

लागला िन

याला वचारले क , अहो,

ा गो ीचा काय लाभ?

हे का करता असे? तर तो बचारा सरळपणे सांगतो, Ôपोथीत असे आहे , हे दे वाला आवडते, हा
आमचा धम आहे Õ- इतकेच काय ते! कोणचे तर कारण सांगून माझी तशी ौ ा
करतो एवढे च काय ते

हणतो.

काह लोकांना नुसते पोथीत आहे

नाह , उपयु

याचे ते

हणून मी

हणणे आप याला पटले नाह तर समजते. पण

हणून आपण एखाद गो

करतो, ती तकाला टकते क

आहे क नाह , हे आ ह पा हलेले नाह , असे मा य क न ःवत:ला धमभोळे

हणवून घे याची तर लाज वाटते, पण ती धमभोळ गो , आचार वा समजूत तर सवयीमुळे
सोडवत नाह . पोथीत सांिगतले

हणून काय ते खरे असे

समजूत आज या बु वादा या कसोट सह
ूयोगात ती तशी कसास उतरते

पूणपणे उतरते आ ण

हणूनच आ ह

कर याचा

यांचा य

हणून

यावेसे वाटते.

धमभोळे पणा तर सोडवत नाह आ ण बु वाद पण
धमभोळे पणाहनह
ू

समथन क
वृ ीचे

व ाना या ू य िस

या समजुतीस उचलून ध न तसे आचरतो;

भोळे नसून बु िन च आहे त, असे िस

आ ह

हणून न थांबता, तो आचार वा ती

चालतो.

यांचा हा बौ क भाबडे पणा के वलवाणा वाटू लागतो.

जातात तो अिधकच हणकस ठ

कती तर लोक आढळू न येतात!

यांना

यामुळे िनभळ
या आचाराचे ते

लागतो. आज या सुधारकातह अशा अधवट

यातह काह जण केवळ दट
ु पीपणामुळे च

िम याचार पणामुळेच असे वतंडवाद करतात असे नाह .
िन:ःवाथ अशी पूवजािभमानाची स भावनाह

कंवा
िन

यां यातील काह ंची एक िनरपे

यास आप या धमभो या िन आज टाकाऊ

ठरणा या आचारास असे येनकेन ूकारे ण समिथ यास ूवृ

करते.

यास असे भय वाटते क ,

जर आपले पोथीगत आचार आज या व ाना या वा तका या कसोट स उतरत नाह त असे

िस

होऊन दले, तर आपले ऋषी ऽकालदश , आमचीं शा

ऽकालाबािधत, िन आमचा धम

सनातन नाह असे मानावे लागेल. पूवज मूख होते असे ठरे ल! या चुक या समजुतीमुळे ते
ज ज
वा

या धमभोळे पणाचे समथन बु वादाने िन व ानाने क

ढ अिधकच धमभोळ ठ

जातात, तो तो तो आचार

लागते, िन पूवजां या पदर नसता मूखपणा अिधकािधकच पडू

लागतो.
माग या प र ःथतीत एखाद

ढ उपयु

असली कंवा

या काळ या भौितक

ाना या

मानाने एखादा िस ा त बरोबर वाटला; पण जर ती

ढ आज समाजास हानीकारक ठरत

असेल वा तो िस ा त वाढ या भौितक िन ूयोगिस

ानाने खोटा पडत असेल तर ती

बदल यात वा तो िस ा त अिस

आमचा िन
वाढ वली,
मानवी

मान यात पूवजांचा काह ह अपमान होत नसून उलट

यांचा गौरवच आहे . कारण

यांनी मानवी

या भांडवलाचा यो य उपयोग क न

ानाची सीमा

ढ
यात

या काळ िततक

यां याच भांडवला या बळावर आ ह आपली

ानाची संप ी अिधकािधक वाढवीत चाललो आहो, असेच

यायोगे िस

होते. व डलांचे

रा य वंशजांनी वाढ वले, Ôबापसे बेटे सवाईÕ िनघावे हे च पूवजांना िन वंशजांना भूषण. पण
काह लोकांना व डलांहू न आ ह अिधक मूख होत आहोत, बापाची िमळकत आ ह बुडवीत
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आहोत, असे िस

कर यातच ःवत:ची ध यता, व डलांचा गौरव, िन

यां या पोट आपण

ज म घेत याचे साथक वाटते!
ःवत:स धमभोळे

ःवीका

हणवून घे यास कमीपणा मानणा या आ ण बु वादास

हणणा या ूामा णक सुधारकांतह हा बु भोळे पणा कसा

असे

बसलेला असतो ते ःप

हावे यासाठ आ ण Ôआप या ू येक

प र ःथतीत आप या हं द ू रा ा या उ ारास उपयु

टकेल तेच

यांना नकळत दबून

ढ आ ण आचार आज या

आहे क नाह , तो बु वादास टकतो क

नाह , ते कोण या कसोट वर कसे पारखावे, याची प त

यानी यावी

हणूनह Õ Ôपंचग यÕ या

वषयावर आमचा एका सुधारक िमऽाशी झालेला संवाद खाली दे त आहो. संवाद श य तो
ःमरणपूवक घडला तसाच दलेला आहे .
हं दसं
ू घटनाचे पूण अिभमानी; अःपृँयताच न हे , तर जाितभेदह

आमचे हे िमऽ

न

मानणारे आ ण ूकट सहभोजक आहे त. ूामा णक, िच क साूवण, बहौु
ु त िन आयवै काचे
अ यासू असले या

ा आम या वै शा ीय िमऽांनी गे या गणेशो सवी आमची भेट घेऊन

पंचग याचा

टाकाऊ

य

आचार

व यासाठ

िन

भाबडा

िन तो आचार आज या

होय

ा

आम या

मता वषयी

व ाना या कसोट सह

बु वादानेच आ हांस पटवून दे यासाठ आम याशी बु

यांचा

िनषेध

कसा पूणपणे उतरतो ते

या चचा केली. ितचा

ववेच भाग

असावै महाशय - आम या ऽकालदश पूवजांनी आप या
पाळावयास सांिगतले आहे , ते

या अनेक आचारांना धम

या आचारांनी लोकांचे भौितक क याणह

सांिगतले आहे . पंचग य पणे हाह आचार असाच ऐ हक

आहात क बु वाद?

हावे अशाच हे तूने

ं यादे खील हतकर आहे . अशा

आचारा वषयीची धमभावना नाह शी करणे हे उपयु तावादा या
वै बुवांस यावर आ ह

हणून

ीनेह घातक ठरते.

वचारले, Ôूथम हे सांगा क , तु ह आ हांशी पोथीवाद घालणार

हणजे अमुक वचन शा ात आहे

मानवी तकाला िन उपयु तेला ते ध न आहे

हणून मा

हणून ते स य असे
असे

हणणार क ,

हणणार? ते ठरले

हणजे

तसे आ हांस बोलता येईल.Õ
वै महाशय - मी बु वादानेच हे िस
तर अगद मा

आहे त. धम

करणार क , शा वचने िनदान या पंचग यूकरणी

हणून तो आचार जो आम या ऽकालदश पूवजांनी सांिगतला

तोच तकाला िन उपयु तावादालाह ध न आहे .
आ ह - ठ क, ज मनुंय हतास ऐ हक ं या उपयु
सांगता नुसते ते कृ य पु य, उलट कृ य पाप,

आहे ते कसे उपयु

आहे हे न

या कृ याने दे व पावतो, उलटप ी रागावतो,

ू टाक याची
इतकेच काय ते सांग याची, धमा या पारलौ कक अवडं बरात तो आचार गुरफटन

प त पूव

कतीह आवँयक असली तर ती आता

आहे . कारण अमुक एक गो

उपयु

या य िन अ हतकारकच ठर वणे भाग

हणून न सांगता तो ऽकालाबािधत सनातन धम आहे

एवढे च सांगत रा ह याने, तो आचार वा ती वःतू ःव पत:च ःवयमेवच ध य आहे असा
लोकांचा बु ॅम होतो आ ण
मनुंयाचे अ हत होते,

यामुळे

या प र ःथतीत

या वःतू◌ापासून वा आचारापासुन

याह प र ःथतीत ती वःतू वा आचार ध य मानला जाऊन लोक
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अनुस

लागतात. गायीचच पाहा. ती उपयु

पशू

हणून पालनीय ठरली;

यायोगे हळू हळू

ितला दे वता, परलोक ःवगग दे णार दे वी, असे समजू लागताच ती गाय वःतूत:च पू य,
प वऽ, मनुंयाहनह
ौे
ू
अनुपयु

वाटू लागली.

यामुळे

या प र ःथतीत गाय ह रा ास ऐ हक ं या

ठरते वा गोवध हे च मनुंय हतसाधक कृ य ठरते

वःतूत:च पू य दे वता, माता अशी धमभावना

प र ःथतीत गाय ह

ढ झा याने ितला मार याचे ÔपातकÕ
दे तात! शऽू या गायी, केवळ

कर यापे ा रा ा या लढाया ह न रा दे खील लोक म
उपयु ते या

याह

ीने आप या शऽूच, हे त काळ पटते; शऽू या दाणावैरणीूमाणे

यां या

गायींचाह नाश करणे अवँयमेव स कृ य ठरते. पण गाय ह वःतूत:च पू य दे वता मानली
जाऊ लागली

हणून, वःतूत:च अव य ठरली

सैिनक सहसा िस

होत नाह त.

हणून , शऽू या गायीदे खील मारावयास हं द ू

क येक परदे शी वेढयांत शऽूया गायींचे मांस खा यास

नाका न हं द िशपाई उपाशी मरत, पण ते गोमांस खाईनात. कारण गोमांस हे धमत: िन ष
यांची भावना केली गेली होती. पण जर केवळ गाय ह उपयु

ह
ःप

ान

हणूनच र णीय असे

यानं◌ा दलेले असते तर ते हं द ू लोक युरो पयनांूमाणेच परशऽू या गायी चापून

ू
कापून काढन

यावर जगते. अ नह परॄ च. पण शऽूची दाणावैराण आपण जशी अवँय तर

जाळू न पोळू न टाकतो, तशीच शऽूं या गायींचीह वाट लागती. परं तु गाय ह वःतूत:च ध य
ठरली, प वऽ ठरली;

यामुळे ितच दधच
न हे , तर गोमय, गोमूऽह
ू

प वऽ ठरले! कारण

ित या शर रातील दधा
ु या ःथानी जसे दे व ःथा पले गेले तसेच गोमय-गोमूऽातह

ःथापना पोथीत सांिगतली,

यांची

यवहार शपथेवर ू येकास िशक वली! अगद गोसू ात शा ो

ोक सांगतो, Ôमूऽे गंगा!Õ गाई या मूऽात गंगा िनवसते! मग काय आ य क लाखो लोक
गोमूऽूशनाने पाप जाते, मनुंय प वऽ होतो
वै महाशय - नाह ! गोमूऽ ज आ ह

हणून ते पऊ लागलो!
पतो ते पाप जाते

प याचा आचार वै शा ाला अगद ध न आहे . ह आमची
मी वै शा ा या आधारे पंचग य पणे कसे अवँय ते िस

हणून पीत नाह पंचग य

ढ मुळ च भाबडे पणाची नाह .

क न दे तो.

आ ह - वै क चे आधार थोडे मागाहन
ू बघू. ूथम आज गोमय-गोमूऽ हे पाप ालनाथच

लोक पंचग यात घालून, फार काय, गोमूऽ तर नुसते दे खील पतात;

यात आपण एखा ा

रोगावरचे हे औषध घेत आहोत,

खर क खोट ? जे

ाचे भानदे खील

यांना नसते ह गो

हजारो ॄा ण ौावणी या

दवशी गोमूऽ-गोमय

पाप ालक ध य संःकार

हणूनच करतात - हे नाकारणे िन वळ खोटे बोलणे होईल.

वटाळले या कप यांवर जे हा
सहभोजनाचे ूाय

त

हातार

यांतील बहते
ु क लोक तो एक

माणसे गोमूऽाचे उगीच चार िशंतोडे

हणून गोमूऽ पळ भर

कर यासाठ जे हा सारे गाव

पतात,

या िन मोकळे

हा,

टाकतात,

हणून तो Ôशु Õ

या व हर त वा तलावात गायीचे शेणमूऽ ओतून

यास अिधक

घाणेरडे कर त असताना समजतात क , ते पाणी पु हा Ôशु Õ क न घेतले - अशा ू यह
हजारो ूसंगी गोमूऽ ज आ ह वापरतो, ते गोमय गोमूऽाने ÔपापÕ जाते, प वऽता येते,

भावनेने होय - रोग जावा

ा भावनेने न हे , हे कसे नाकारता येईल? ू येक ूाय

पंचग य असते, ू येक रसायनात न हे ; या एकाच गो ीव न हे िस
गोमाहा

ाच

ातच

होते. Ôमूऽे गंगाÕ असे

यात शा वचन आहे , Ôमूऽे औषधय:Õ असे नाह . फार काय, पंचग य पताना जो
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ोक मंऽ

हणून आपण

हणतो तोच हे िन ववाद िस

करतो. तो मंऽ हाच ना क

Ôय वग ःथगतं पापं दे हे ित ित मामके! ूाशनात ्दह य न रवे धनम ्!!Õ आता बोला! यात

पंचग याने हाड मासी खळलेले ÔपापÕ जळले जाते असे सांिगतले आहे , रोग बरे होतात असे
न हे , हा धािमक

ोक आहे का वै शा ीय?

वै महाशय - धमशा ात जर
आम या धमशा ातील ू येक

तो

ोक असला तर

वै शा ास अगद

ध न आहे .

ोकात गूढ अथ भरलेला असतो.

आ ह - ती नुसती धमक नको! कोणता गूढ अथ तो

ा

ू वै शा ीय
ोकापुरता काढन

कसा ते सांगा.Õ
वै महाशय हणजे Ôहाड मासी

ा

ोकात ÔपापÕ असा जो श द आहे

याचा अथ ÔरोगÕ असा

खळलेले रोग बरे होतीलÕ असा अथ होईल; हा

यावा.

ोक वै शा ा या

कसोट त उतरे ल.
आ ह - आता गंमत पाहा. हा

ोक धमशा ीय होता, तोवर फार तर उपे णीय ठरता.

पंचग याने पाप जाते ह ौ ा होती, ौ े ला कशाला तकाची करवत लावा असे एक वेळा
हणता येते; पण जु या भो याभाब या

ोकांना तकशा

ठर व या या हौसेने तु ह

यां यात नसता गूढ अथ दडपून जे हा तका या कसोट ला लावता ते हा धाव या या ःपधस
हावभर होऊन भाग घेऊन लागणा या पंगूसारखे ते िन वळ हाःयाःपद होतात! ÔपापÕ याचा
अथ ÔरोगÕ असा घेणे हे च वपर त नाह काय? रामकृ ंण परमहं स रोगाने मेले ह खर गो
सांगताना रामकृ ंण परमहं स पापाने मेले
द डशहाणाच

हणून जर कोणी

हणाला तर

हणणार नाह का? आम या औषधांनी रोगी त काळ रोगमु

यास तु ह

होतात, अशी पाट

न लावता जर एखा ा वै ाने अशी पाट लावली क , Ôआम या औषधाने पापी पापमु

होतात!Õ

तर तु ह

हणलात,

याची हय
उड वणार नाह का? डॉ टर या घर जाऊन जर आपण
ु

Ôआम या घर

एक पापी आहे ;

यास आपण पापमु

कराल काय?Õ तर डॉ टर तु हांस

सांगणारच क , Ôगृहःथा, तू प ा चुकलास, शंकराचाय इथे राहात नाह त!-Õ इतका गैरसमज
वाढ वणारा श द वै कशा ासार या काटे कोर

व ानात वापरणारा

गबा या मनुंय असला पा हजे बरे ! वै कात पांडु रोग,

ा

ोकाचा कता

कती

यरोग, वै ाने रोगिच क सा करावी,

असे श दूयोग आ ह शतावधी पा हले आहे त. पण पांडु पाप,

यपाप, वै ाने पापिच क सा

करावी, असे ूयोग काह पा हलेले नाह त!Õ
वै महाशय - पण? Ôपाप

ा श दाचा ÔरोगÕ असाह अथ असलेला मी तु हांला दाखवून

दला तर!Õ
आ ह - तर काय? रोग हा सुिन

त श द वै क व ाना या प रभाषेतलाच योज याचे

सोडन
ू अनेक घोटाळे उ प न करणारा ÔपापÕ हा श द

या अथ योजणा या

ा मंथकाराची

चूकच ठरे ल, नाह काय? रोग श द काय या वृ ात बसला नसता? ते वै क व ानातले मोजके
वचन िलहावयाचे होते - Ôू य र ेषयूबंधाÕचे एखादे का य न हे !
वै महाशय - (हसून)

यांना काय माह त क तुम यासारखे अौ

श दाचे असे िधंडवडे काढतील
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लोक पुढे

यां या

हणून!
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आ ह - (हसून) आता पु हा ौ े चे नाव का म ये आणता? ौ े या
िन पिवी, फार तर भोळसर
काटे कोर

पा रभा षक

पंचग यमाहा

हणून आ ह कधीच बाजूस सारला होता. तु ह च

वै कशा ीय

कसोट स

लावू

िनघालेत!

दसर
ु

ोक

याला अगद

असे

क,

या

या या क यास आम यासारखे ÔपापÕ श दाचा ÔरोगÕ हा अथ न समज याइतके

अ ानी लोक पुढे िनघणार आहे त हे काय माह त असणार
याहनह
आ य होय! अहो, मघापासून तु ह
ू

Ô ऽकालदश Õ

ीने तो

हणून ठासून दहादा

हणालात.

हणून जे

ा शा कार अशा

हणालात ते तर

या आम या पूवजांना

यांना पुढे सन १९३५ त अौ

शकतील हे कळले नाह , असे होईल तर कसे? का

यां या

या ऽकालदश

लोक िनघू
ानपंचांगात हे

१९३५ सनाचे पान तेवढ फाटलेले होते?
वै महाशय - बरे . आ ह तुमचा हा आ ेप मा य करतो क पंचग य हे वै क य औषध
हणून मा

असे न सांगता आम या धमशा ात ते पाप ालक

यामुळे आज ल ावधी लोक ौाव यांतून, ूाय

ांतून िन

हणून सांिगतले आ ण

यवहारांतून ज पतात ते मूळचा

वै क य हे तू साफ वस न जाऊन िन वळ धािमक भावनेनेच काय ते पतात. पण आ ह
हणतो क ,

यामुळे

यांचा वै क य उपयोग अिधकच

हावा, औषध

हणून सांिगतले

हणून सांिगत याने पाप जा या या

हणजे लोक इतके िनयमाने ते पणार नाह त, पण धम
आिमषामुळे ते पंचग य लाखो लोक अिधकच सा ेपाने

पंचग या या धम करणात स े तु न हता का? आ ण

या

पतील, असाच शा कारांचा

याचा प रणामह

या

एकंदर त चांगलाच

झाला नाह काय?
आ ह - चांगला प रणाम तर झाला नाह च, पण उलट एकंदर त पाहता अगद वाईट
प रणाम झाला.

या भाब या काळ जो काह उपयोग अशा धम करणाचा असेल नसेल तो

आता तर अगद च दघट
ु , कसे ते पाहा. अमुक औषध अम या रोगावर रामबाण आहे इतक च
यथाथ ूशंसा वै क मंथात शेकडो औषधांची केली असताह आ ण

या औषधाने पाप जाते,

पु य लागते ूभृती भाकड विशले लावले नसताह ती औषधे हजारो रोगी वै ांना पैसे दे ऊन
घेतातच ना? धडधड त बाटलेला महार डॉ टर असले या औषधालयात
पतात,

या या हाताने बाट या

याला बुटासु ा घरात आणतात! रोग रोखठोक बरा करणारे औषध घेणे ÔपापÕ आहे

हणून िन ष

केले तर रोगी घेतातच! ते हा गोमूऽ - गोमयाने अमुक रोग बरे होतात असे

नुसते सांिगतले असते िन तसा रोखठोक अनुभव येता तर वै कातील ओवा, शोपा, धमाचा
विशला नसतानसु ा जशा घरोघर वापर या जातात, तसे ते पंचग यह
वापरले जातेच! पण
जातो, ितचे गोमूऽ

या गोमूऽाने पाप जाते, गाय

या रोगावर

हणून ितची शेपट िशवली तर

हणजे गंगा, अशी वा ात ् ःतुती के याने

औषधी गुण तो उलट लु

या

वटाळ

या गोमूऽ-गोमयाचा जो खरा

होऊन कुचकामाचा झाला. रोग घाल व याऐवजी बु ॅंशाचा िन

भाबडटपणाचा एक नवा रोग फैलाव यास माऽ हे गोमूऽ - गोमय कारण होऊ लागले.
वै महाशय - ह माऽ तु ह अितशयो
आ ह - मुळ च नाह ! उलट
हणता

करता!

या पंचग या या मंऽात Ôहाड मासी खळलेले पापÕ - तु ह

या अथ रोग - पंचग य पताच अ नीत सपण जळावे तसे जळू न भःम होतात -

Ôदह य न रवेधनम ्Õ ह

माऽ अितशयो

समम सावरकर वा मय - खंड ६

आहे खर च! येता जाता भाबडे गोर क बोलून
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जातात, गोमूऽ-गोमय खा

याने, पंचग याने सव रोगांचा मुळातच उ छे द होतो! अहो, जर

पंचग याने सवरोग ूितबंध होतो

कंवा सपण अ नी जाळतो तसा य चावत ्रोग िततका

पंचग य पताच दे हा नीत राख होऊन जातो, तर मग वा भट-चरकांना वै क मंथाचे पुढे एक
पानदे खील िल ह याची आवँयकता न हती! सार ं औषध, श य, रसायन, माऽा, डॉ टर, वै ,
करणे, जंतु न टोचणी - िनरथक ठरती. सार ं

णालय बंद क न गोमूऽालय तेवढ उघड ं

ठे वलीं क आरो यखा याचे काम आटोपते! जकडे ितकडे पी हळद िन हो गोर , पी पंचग य
िन हो बर !! - हा धडाका सु

झाला असता! असली मूखपणाची अितशयो

तु हांस खपते

तर कशी? िन अशा भाबडट मंऽात तु ह वै ािनक अ यावत ्औषधीय पाठ

हणून आज या

वै कात िलहू धजणार तर कोण या त डाने! जर गोमूऽ अशी सवाई संजीवनी असती, तर
या या हौदात शतकोशतके डंु बत राहणारे आ ह आज

झालो आ ण सात प यांत

लेग - महामार चे राखीव रान कसे

या पशू या शेणामुताचा थबह त डात न घालणारे ते युरो पयन

असे लालबुंद, गलेल ठ, िनकोप िन िनरोगी कसे? अगद
शेजार राहणारे मुसलमान गोमूऽ पीत नाह त

आम याच वायुमानात आम या

हणून पटापट मरत नाह त कसे? गोमूऽा या

वै क य उपयोगाची ह अवा य िन भरमसाट ःतुितच

याची वटं बना करते - आ ण

कारण

या याने

या पदाथाचे धम करण न हे काय? पशूच
ं े मूऽ

अशा भाकड गो ींवर व सणा या बु ॅंशाचा रोग माऽ
वै महाशय - आपण
ठ क केलेत. पण शा शु

ा भाब या धािमक अितशयो

ा पंचग याने फैलावला खरा!
व

अं! गोमूऽाचे औषध कोणकोण या रोगावर लागू पडते ते जसे
माणसाने

हणे मनुंय Ôप वऽÕ होतो!
ह यार उपसलेत हे अगद

प तीने िल हले या आप या वै क मंथात अशी अितशयो

कोण या ूकृ तीपर वे अपायकारक होते तेह

नाह

यात दले आहे , तसेच गोमूऽ

दले आहे . उदारहणाथ, गोमूऽ हे

याले असता अपाय करते असे ःप

यास

प ूकृ ती या

सांिगतले आहे . प ूवण सा या रो यांना ते

वावडे आहे .
आ ह - कशी लाखाची गो

बोललात! प वकारांना गोमूऽ औषध नाह , अपायकारक;

या एकाच उदाहरणाव न ते सवरोगप रहारक वा ूितबंधक असे

हणणे मूखपणाचे ठरत नाह

का? पण गोमूऽाचे धम करण के यामुळे आज बायाबाप या ते वाटे ल
ूाय
काह

यास पाजतात, पतात.

ात भट ते पंचग य सरसहा सवाना दे तात; ौावणीत जमणारे ध पु ाद सारे लोक
णालयापुढे दाट

पीडले यांना तेवढ पंचग य
एक प त

करणारे रोगी नसतात! गोमूऽाने जे रोग बरे होतात
ावे. प ूकृ तीचे ॄा ण िनवडन
ू

यांनीच

यांना ते दे ऊ नये अशी काह

या संःकारात नाह . अथात ् हे संःकार िन पंचग याची ह

ढ िन वळ धािमक

हणजेच िन वळ भाबडट आहे , वै कशा ाने ितचे समथन होऊच शकत नाह . उलट सवास
सरसहा गोमूऽ - गोमय दे णे वै कां या

ीने अपायकारकच होते. तसे

हटले तर गायीचेच

का, गाढ वणीचे मूऽह औषधीयच आहे !
वै महाशय - होय, आठ ूकारची मूऽे औषधीकमात सांिगतली आहे त. शेळ चे, उं टणीचे,
गाढ वणीचे, घोड चे - Õ
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आ ह

- फार काय Ôना ःत मूलमनौषधम ्

ा सूऽाूमाणे Ôना ःत मूऽमनौषधम ्Õ असे

हटले तर चालेल! नृमूऽह औषधीय आहे ! पण गोमूऽाचेच एवढे ूःथ कां? गाय ह दे वता
या गाईचे शेणमूत काह औषधीय मानलेले नाह .

हणून! पु हा असे पाहा, वै कात वाटे ल

वै महाशय - मुळ च नाह . उलट अ न, प वा न खाणा या गाई या शेणा-मुतास िन ष
मानले आहे . कालवड, रानात हरवेगार गवत खाणार , अशा गाईचे गोमूऽ औषधीय.
आ ह

- असे िनयम आहे त पण तेह

एक प नाह त! आ ण

मागमूसु ा उरलेला नाह ! ठाणबंद, ज खड, ओखटवाणीखाऊ,
यी - गाय

हटली क दे वता! गोमूऽ

वै का या आधारे कधीतर

पर

ा

यांचा

यां या शेणास दगध
ु , रोगीट,

हटले क गंगाजल ! अशा

ा ओंगळ

ढ चे समथन

करता येईल का? धम करणाने आमचे वै कदे खील गोमूऽा या

ूकरणी थोड अंधळच झाले आहे .
आहे ,

यवहारात तर

हणून

यात जे रोग गोमूऽाने बरे होतात

हणून िल हले

यांची अ यावत ् िच क सा िन रसायन यां या कसोट ने ूयोगशाळे त पु हा एकदा
हावी. औषध

हटले

हणजे

याचे पाठूमाण - पाऽ- प र ःथितपर वे, िनयमब

को क हवे. नुसते आपल Ôदह य नितवे धनम ्Õ काय कामाचे! तशा अ यावत ् ूयोगशाळे तील

वै क य आ ण रासायिनक कसोट त गोमूऽ - गोमयांचे जे औषधीय कंवा कृ षकम य उपयोग

ठरतील

या मानाने ते से य समज यास यत ् कंिचतह हरकत नाह . हा ू

गायीचा वा पंचग याचाच नाह . ू येक पदाथ मनुंयाला
ूमाणात से य.

एक गोमूऽाचा,

या ूमाणात उपयु

याच

याचे धम करण केले क , तो वःतूत:च दे वता होऊन पडतो. आ ण

भाब या वृ ीने रा ाची बु च मारली जाते.
तुळस, गोमूऽ ह ं काह उपल णे

ा

ा भाब या ूवृ ीस उ छे द यासाठ गाय, वड,

हणून िनवडन
ू

यां या चचत इतका वेळ आ ह दवडतो.Õ
- १९३५

***
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१.७ आता माऽ दवाळ त दंकाळाची
भीतीच नको !
ु
दवाळ चा सण कती गोड! कती ूेमळ!
दवाळ

आली रे आली क

याचा

याला

याला आनंद!

लहान लेकरांना, मुलांमुलींना, कुमार -कुमारांना न यान या

छानछान वेषांची, जर या टो यांची, रे शमी पोल यांची, गुलाबी पातळांची, ऐटदार न या
घाटा या कोट-जा कट-सद यांची, सुरेख धोतरजो यांचीं आ ण फुलबा या, हवया, सापतारा,
तोटे लवंगी फटाके इ याद

नाना ूकार या गमतीदार दा कामांची ःव ने पडू

लागतात!

व डलांपाशी Ôमला हे हवे अं, ते हवे अंÕ Ô याल न बाबाÕ असा सादर अजामह, आ ण तो

अमा य होणार अशी भीती पडली तर आईपाशी Ôघेतलंच पा हजे अं आई - हवंच ते मला!Õ
असा गोड ह टामह मुलांमल
ु ींचा घरोघर चालू होता. इत यात नाना मोहक खेळ यांचे, वेषांचे,
फटा यांचे, अ र, उदब या, सुगंधी तेलांचे सामान एकेक घरात येऊ लागते. आई या हाती
यातील ज पडे ल

यांची Ôपाहू ग पाहू ग!Õ

हणून मुलांची ओढाताण चालू होते.

रांगती मुलेह हातास येईल ते उचलू लागतात.

यांत लहान

यांना आई इकडे आवरते आहे ; ितकडे मो या

मुलां या ओढाताणीत एखाद सुंगधी तेलाची वा अ राची कुपी खाली पडन
ू फुट यामुळे ती

ओशाळ होत आहे त, तोच तो सुगंध जकडे ितकडे दरवळू न ते वातावरण इतके आनंदमय होत
क आईला रागावू

हणले तर रागावता येत नाह !

घरोघर साडसारव, साफसफाई, रं गरं गोट चाल आहे . ितकडे बंग यात बैठका, टे बलखु या,
िचऽ, तस बर , पुंप-पाऽ यांची थाटदार मांडणी होत आहे . इकडे सपाकघरात पु या, करं या,
कडबो याच खमंग तळण सळसळत आहे . मुले आशाळभूतपणे डोकावून डोकावून पळत आहे त.
एखादा दसरा
अचपळ मुलगा ल गा लागला तर
ु

यातील काह तर

रागावणा या आईला, आजीला, व हनीलाच उलटा हसत आहे !

पळवून त डात घालून

सासर - नववधू आप या भावाकड या भाऊ बजेसाठ येणा या आमंऽणाची सो कंठ वाट
पाहात आहे त. माहे र - माउलीचे डोळे आप या आमंऽणाूमाणे मुलगी दवाळ ला घर येते क
नाह , अशा धुगधुगीने वाटे कडे लागलेले आहे त!
दवाळ त सारे
द पो सव,

हं दरु ा

आनंदाची लूट कर त असते! गृह गृह

जकडे ितकडे लखलखाट, ःवःथता, संगीत,

ओवाळ त आहे त, िमऽांना िमऽ, आ ांना आ

िम ा न, नगरोनगर

ूयजनां या भेट , भावांस ब हणी

ूीितभोजने दे त आहे त, ूेमोपाहार वाट त आहे त,

सार जनता चंि योती या, फटाकेफुलबाजां या गमतीत रं गून गेली आहे . दवाळ चा सण ह च
एक आनंदाची फुलबाजी आहे !!!
रा ची रा े जीं एकजीव होऊन शतकोशतके नांदतात, ती काह
ता कक

या येने न हे !

पाहन
कतीसे
ू

हं दरु ा

हे एकजीव आहे क नाह ते

यानात येणार? गंगा नद या

यां या पुःतक

हं द ु वाची शा दक

वा

या या

या येव न ितची जतक क पना येईल कंवा

आले यातील (नकाशातील) ितची केसासारखी आखलेली रे षा पाहन
ित या ूवाहातील
ू

गंभीरता, शीतलता वा गोड
या या

जतक पटणार, िततक च रा ा या

िन शा दक

या येने

जवंतपणाची क पना येणार! गंगा खरोखर कशी आहे , ते जसे गंगेला ू य
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पा ह यावाचून यथावत ् कळत नाह ,
एका मतेची खर खर क पना

याूमाणेच

यां या कोट कोट

हं द ू रा ा या जीवनौघाची,

दयांना सुखद:ु खा या एकाच भावनेची

एकच ऊम कशी थरथ न सोडते, तो साराचा सारा ूचंड रा पु ष, एका
दस याला, रं गपंचमीला, दवाळ ला,

ा रामनवमीला,

या यांचाह

उपयोग

आहे च.

जसा

य

सारखा,

ा

ा कृ ंणा मीला, एकाच भावनेने कसा

उचंबळू न जातो, ते ू य पणे पा ह यावाचून यथावत ्पणे

ता कक

जवंतपणाची,

यानी येणार नाह ! पुःतक िन

आले यातील

ितळाएव या

दाख वले या

हमालयाचा! पण हमालयाची काह तर यथावत ्क पना हवी तर िनदान काँमीर तर पा हले

पा हजे! तसेच या हं द-ू रा ा या अखं डत परं परची िन सामा जक एका मतेची काह तर यथावत ्
क पना हवी असेल तर हा दवाळ चा एक सण तर पाहा! दवाळ
या याच आहे !
िनदान मौयकालापासून तर ,
हं दसमाजात
ूितवष
ू

हणजेच गेलीं दोन हजार वष, ह

अशीच लखलखाटात आलेली आहे .

कमलवन जशीं आपोआप फुलून उठतात तसा तो
हं द ू हं दंच
ू ी मुखकमले आपोआप फुलू लागतात.

नकोत, ूचार नको,

हं द ू वाची एक सांकेितक

हं द ू हं दं ू या र ातच ती

अ यु च पवतौेणीवर ल एकटदकट
ु

यांचा

दवाळ चा

दवाळ

ा आप या

यांचा ऋतू आला क

दवस आला क

याला रा सभेचे

कंवा

आपोआप

हं दमहासभे
चे ठराव
ू

दवाळ ची जाणीव जागून उठते, का ँमरातील

हं द ू दे वालयापासून, नेपाळतराईतील घनदाट जंगलांतील

रानट छपर पासून, िभ ल-ग ड को यां या पणकु यांपासून तो मोठमो या राजामहाराजां या

ूासादापयत, दवाळ चे दवे जणू काय आपणच पेटावे तसे लखलखाटू लागतात! अशी हं द ू

झोपड

नाह ,

दरवर
या
ू

घनदाट

पाहारे क याचीह झोपड नाह क

जथे

रानावनातील

िन बड

अंधारातील

एक या

ा दवाळ या राऽी दहापाच पं या तर तेवत नाह त!

हे सामा जक सणच आम या रा ीय एकते या ना या होत. रा ीय जा णवेचे,
मम वाचे

रानट

ानतंतू होत.

हं द ू वा या

यातह जे काह थोडे सण आजसु ा जातीपातीपंथिन वशेषपणे य यावत ् हं दंन
ू ा एकाच

भावनेने, एकाच संःकाराने एकजीव क न सोड त आहे त,
आम या हं द ू वा या वैजयंतीतील सारे मणी, मा णक, मौ

यातह

क

दवाळ च ूमुख आहे .

ा दवाळ या सूऽांत आपण

होऊन ओवले जातात. वै दक हं दंच
ू ी कोट कोट जनता तर दवाळ स आपला एक रा ीय सण
समजतेच समजते; पण महावीरांची ःवगारोहण जयंती

हणून आमचे जैन

हं दहू हा सण

पाळतात. आमचे शीख हं दहू हा पाळतात. िलंगायत हं द,ू आयसमाजी हं द,ू ॄा समाजी हं द ू

दे वसमाजी

िसंहलपयत

हं द ू -

हं दमाऽ
िततका हा सण ःवक य ःफूत नेच पाळ त आहे . काँमीर ते
ू

ाला अपवाद नाह . गेलीं दोन हजार वष तर हा सण आपण पाळ त आलो.

आजह अ खल हं दरा
ु ाचा तो अ यंत आवडता सण आहे आ ण आणखी एक हजार वष तर न हे , हं दरा
ु

हणून जगते आहे तोवर ती दवाळ , ते फटाके, ते सुंदर आगकाम, ते नळे , तो

फुलबाजा, तो वीज द यांचा लखलखाट, तीं िम ा न,
अशीच चालू राहणार! - अशा तकसंगत

व ासाने ितचा

वमामंडळ दे खील काढ यास सहसा कचरणार नाह !
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या भाऊ बजा - ती आनंदाची दवाळ
वमा अ यंत सावध अशी
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परं तु केवळ ती एकदोन हजार वषाची परं परा आहे

हणूनच काह

ा सणास आ ह

ू राहणे यो य होय असा अथ नाह . रा ीय जीवनात परं परे ला एका अंशी मह व असले
िचकटन
तर

उपयु तेला िन ःथलकाल ववेकाला

प र ःथतीत जर एखाद

ढ

याहनह
ू

अिधक मह व

हानीकारक ठरत असेल

दले पा हजे. ूःतुत

कंवा मानवी

ूकाशात एखाद समजूत कंवा िस ा त चुक चा ठरत असेल तर तो

ाना या उ

वलतर

या यच गणला जावा.

पण हा दवाळ चा आमचा रा ीय सण ःवत:च इतका गोड, ूेमळ, सामा जक संघटनेस सवथैव
अनुकूल, आज या बु वादा या कसोट सह
काह ह कारण

उतरणारा आहे क ,

याची परं परा खं ड याचे

यात आढळत नाह ; इतकेच न हे तर दवाळ सार या

गौरवाःपद आ ण उ

वल आहे

यांची सामा जक उपयु ताह

या सणांची परं परा

या परं परे नेच उलट अिधक

वाढत असते. नाना ूकार या ऐितहािसक ःमृती आ ण आप या रा ीय जीवना या स वाचा िन
सात याचा आ म व ास अशा परं परे ने जागत राहतो. सुदैवाने कोण याह धािमक भा डां या
दलदलीत

दवाळ चा सण

तलेला नाह . भाब या िन बु

वह न लोकॅमांचीं पुट

यावर

हण यासारखीं चढलेलीं नाह त. नरकचतुदशीला पाहाटे च ःनान न केले तर अंगावर घाण
पडते ूभृती लोकॅम लेकरावाचून कोणी खरे मानीत नाह त - आ ण लेकरांनीह

अमंगळ थापा

ापुढे कोणी दे ऊ नयेत,

तस या

हणजे झाले. दवाळ या सणात मंऽतंऽ, जादटोणा
,
ू

होमहवन, गोमूऽ-गोमय ूभृती कोण याह धािमक जंजाळाचे ूःथ लवलेश नसतेच

हटले तर

चालेल. दवाळ एक िनभळ सामा जक सण आहे . आप या िनवृ ूधान रा ाचाह तो एक
ूवृ ूधान आनंदो सव आहे .

याचे सारे संःकार ूेमळ, स य, समाजसंघटक, ौवण-

नयनानंदक, आरो यूद, आ हादायक आ ण सवःवी िनमळ आहे त. घरे दार, गोपुर, नगर
रं गवून, शृग
ं ा न जकडे ितकडे आरो यूद वातावरण िनमावयाचे, सुगंधी तेल लावून अ यंग
ःनान करावयाचे, शोिभवंत नवे व
पाचारायचे, ूेमोपाहार पसःपरांना

यावयाच, ःन ध िचर, िम ा न खावयाचीं, ःनेह मंडळ
ायचे◌े -

यायचे, द पो सव करावयाचे, सा या जनतेने

दा कामा या, स ग यां या संगती या स य हौशीत िनम नावयाचे, श दःव प गंधःपशाचा
आनंद आनंद लुटावयचा; असा हा सण!

याची दे वताच मुळ लआमी आ ण संःकार आनंद!! -

आ ण परं परा ौीकृ ंणमहावीराद अनेक रा पु षां या ऐितहािसक वजयो साहांनी गजबजलेली!!!
असे रा ीय सण रा ास एकजीव िन एक प कर यास फार उपयोगी असतात.
आसेतु हमाचल हं दमाऽ
िततका गेलीं दोन हजार वष
ू

या

हणूनच

ा सणात रं गत आला आहे

ा दवाळ या सामा जक सणास आपण सव हं दंन
ू ी आपल एक रा ीय कत य

या

हणून अ यंत

उ साहाने साजर कर त राहावे, आप या पूवपरं परे त आप या हं द ू रा ा या अ युदयास आजह

जे काह

उपयु , बलूद िन संघटक सणवार आहे त आ ण जे समाजमानसा या (सोशल

सायकॉलॉजी) बु यु

कसोट सह उतरतात,

यातच हा दवाळ चा रा ीय सणह गणता येतो.

दवाळ तील बहते
ु घटनास पोषकच आहे त, ू य िन
ु क संःकार-उपचार हं दसं

समाजमानसासी

ध नच आहे त.

दवाळ चा सण आ हांस असा अगद

मनापासून आवडत अस यामुळे आ ह

तो या

वष ह आनंदाने पाळणार होतो. पण दंकाळ
पड याचा बात या जशा वरचेवर येऊ लाग या
ु

तसतसे आम या आनंदावर वरजण पडू लागले. अशा उ
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न मन: ःथतीत आ ह होतो, तोच

५९

अंधौ ा िनमूलन कथा
आम या ओळखीचे एक भा टया गृहःथ-मुंबईकडे धमूचारक
आम या खोलीत आले. येताच

हणून काय कर त असतात ते

यां या ग यातील धमाथ दानाची एक पेट होती ती आ ण

हातातील पऽकांचा एक ग ठा बैठकवर ठे वून िन, लोडाशी टे कून ते
वाचता आहा ते? काय बातमी आहे

यात एवढ ?Õ

वचारते झाले, Ôकाय

Ôव हाडात दंकाळाचे
ठाणे बसले आहे ! काह बापडे लोक तर आताच इत या अ ना नदशेस
ु

पोचले आहे त क , झाडाचा पाला ओरबडन
ू खात आहे त! या बचा यांना कसली दवाळ ! या

वषाची दवाळ
कत य

हणजेच बोलून चालून दंकाळातील
दवाळ . तु ह आ ह सार केली तर एक
ु

हणून! द:ु खातले सुख

Ôछे छे , असे उ

हणून!

न हो याचे काह च कारण नाह ! हे पऽक पाहा! अहो आता या दवाळ त

दंकाळाच
भय कशाला हव? दवाळ या आधीच दंकाळास
पटाळू न लावू. धो धो पाऊस पडन
ू
ु
ु
जकडे ितकडे या म ह या या आत धा यसमृ

झालीच पा हजे! अहो, वेदभगवान ् आम या

कसा गांजू शकणार? पण काय करावे! आ ह च जर
पाठ शी असता आ हांला दंकाळ
ु
वेदभगवानाकडे पाठ

या

फर वली तर आम या कमाचे कटू फळ आ हांस चाखावेच लागणार!

यासाठ च दंकाळाचे
संकट येते न येते तोच आ ह
ु

यावर तोडगा कर याचा िन य केला

या भयाच नांव कशाला घेता! एवढा रामबाण उपाय माऽ
आहे . आता या दवाळ त दंकाळा
ु
वेळ च योजला गेला पा हजे.

या का यास साहा य योज यासाठ च मी आप याकडे आलो

आहे !Õ
Ôकोणचा बुवा तो उपाय! एवढा अमोघ, दंकाळास
ु

दवाळ या आत

ू घाल वणारा
पटन

पज याचा िशळं धारा भूमीवर कोसळ वणारा?Õ आ ह अौ पणे हसलो.
Ôअहो, कोणचा
ि यसाहा य

हणजे काय वचारता? पज यसू ाचा जप!! आ ण लोकांनी हवे िततके

दलेच तर पज यसू ा मक एक महाय !!Õ इतके बोलता बोलताच

अ यु साहाने झटपट
दलीह !

यांनी

या पऽका या पुड यातील दोनचार पऽके ओरबाडन
आम या हाती
ू

यातील एकात बातमी होती ती अशी क -

Ôमुंबई ऋ षकुल आौम द हसर या संःथेचे संचालक
काळबादे वी रोड येथे पु षो म मासािनिम
दंकाळाची
िच ह जीं भासत आहे त
ु

व ािथगणांसह मुंबई, आंमेवाडा,

आले असून सवऽ पज या या अभावामुळे

यां या िनवारणाथ

यांनी पज यसू ाचे जपानु ान चालू

केले आहे ! सनातनी धमािभमानी स गृहःथांचे साहा य िमळा यास पज यसू ाचा य
कर याचाह

यांचा वचार आहे !Õ

हे पऽक आ ह वाचतो आहो न वाचतो आहो तोच भा टया िमऽ
केसर तह

ूिस

झाली आहे . आमची वर ल ऋ षकुल-संचालकाशी काह

आ ह ःवयंःफूत नेच
आणले. िन ह

हणाले, Ôह बातमी
ओळख नाह

तर

यांस वर ल य ा या का याथ काह ि य िमळवून धाड याचे मनात

दान-पेट

ग यात बांधून आज बाहे र पडलो. ूथम आपला

वचार

यावा

हणून इकडे आलो आहोत.Õ
Ôआप या

सदहे तू वषयी

आभार! ऋ षकुला या वर ल संचालकांचा हे तूह

सावजिनक

क याण असेल; पण सा याच भारतात बोकाळलेला ूखर दंकाळ
मुंबई या एका कोप यात
ु
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पाच हजार वेळा Ôपाऊस पडोÕ

हणून जप के याने कंवा य ाची होळ पेटवून

यात तूप

जाळ त बस याने जाईल

ा खु या क पनेचे माऽ आ हांस हसू आ यावाचून राहात नाह !

अहो, माझा वचार घेता

हणून सांगतो, हा माझा टाक िन ह दौत इथं पडली आहे , मी जर

एखाद दौतसु

कंवा टाकसू

लाख वेळा जपत बसलो - Ôहे टाका, या दौतीत तू आपण

होऊन बूड, हे दौती, तू शाई दे , आ ण तु ह दोघे िमळू न हा माझा लेख िलहन
ू टाका! सरःवती
तु हांला बु

दे वो!Õ तर

या मा या दौतसू ाने वा टाकसू ाने

ा वःतू, हा लेख, झटपट

उठू न कधीतर िलहन
ू टाकतील का? कंवा तो पलीकडे पा याचा तां या, िन भांडे आहे . जर मी

एखा ा जलसू ाचा य

कर त बसलो आ ण ूािथले Ôहे तां या, हे पंचपाऽी, ूस न

तां या, तू आपले पाणी आपण होऊन

हा!

या पंचपाऽीत न सांडेल इतके काठोकाठ भर! मग हे

पंचपाऽी तू येऊन अलगत मा या त डास लाव! मला भयंकर तहान लागली आहे ! जलदे वतांनो,
ूस न हा, िन तां यातले जल कधीह आटू दे ऊ नका!Õ तर हा िनज व तां या िन ह पंचपाऽी
आपण होऊन मला तहान लागताच लगबग उठू न मला पाणी पाजतील का? तु हांला हे पाहा
ा क पनेचे हसू आले; पण पज यसू ाचा मुंबईस नुसता जप के याने वा य
आकाशातील असले-नसलेले मेघ सारे एकऽ होऊन, जे
माणसांूमाणे जप ऐकून संतोषून, आप या
ध

के याने

ा तां यासारखेच िनज व ते, जवंत

ा सा या अफाट रा ातील हजार योजन शेतीवर

धो वषाव करतील अशा क पनेचे माऽ तु हांस हसू येत नाह ! नुस या ूाथनेने एक

पंचपाऽीभर पाणीदे खील जर मा या त डात आपण होऊन जलदे वता पाड त नाह त तर

या

तशाच नुस या ूाथनेसरशी धो धो पाऊस हजारो कोसां या शेतीवर पाडतील हे संभवते का

तर ?Õ

Ôपण पज यसू

ह तु ह तां यापंचपाऽी या केले या

ूाथना नाह ! परमपू य वेदांतील तो मंऽ आहे !

ा टवाळखोर ूाथनेसारखी नुसती

यात कोण गंभीर िन द य अथ भरलेला

आहे !Õ
Ôअशीच काह तर गूढ िन ॅामक समजूत
हणूनच

यांना

ा वेदांतील मंऽांसंबंधी लोकांची झालेली असते,

या मंऽातूनच काह या बाह च अशी रहःयमय श

वाटते! पण मी सांगतो क ,

या पज यसू ातून, मी आता टाकसू

भरलेली आहे असे

वा शाईसू ात जी ूाथना

केली ती अगद तशी एक ूाथना साधी काय ती केलेली आहे ! तु ह तीं पज यसू े साथ
वाचलीं आहे त का? ऋ वेदातील मूळ सू े पा हलीं वा ऐ कलीं तर आहे त?Õ
Ôनाह . ऋ वेद समज याइतके संःकृ त येते आहे कोणास! ऋ वेदाचा अथ कोणी सांिगतला
आहे का कधी?Õ
Ôहो, आहे . आ ह कोणी सांिगतला तर तो चुकला
वै दक वगानेच आधारानेच आजवर परं परािभमानी
वेदशाळांतून तो िशकवीत आले आहे त
सांिगतला आहे , तो तर

हणून

हणता येईल. पण अगद

व ान ् वेदशा संप न गु जी शतावधी

या सायनाचाया या भांयातच जो ऋ वेदाचा अथ

अमा य करता येणार नाह . वेद अथशू य आहे त असे जर

हणावयाचे नसेल तर सायनभांयातील अथ जो परम भा वक ॄा ण वै दकह मानतात तो
तर मानला पा हजे. तु हांस संःकृ त येत नसले तर मराठ चांगले येते. सायनभांया याच
मु याधारे िचऽावशा यांसार या
समम सावरकर वा मय - खंड ६

व ािनधी ॄा णाने केले या

या पज य वषयक सू ांपैक
६१

अंधौ ा िनमूलन कथा
एकदोन ूमुख सू ांचा अथ मी तु हांस वाचून दाख वतो

हणजे तु हांस मा या शाईसू ाहन
ू

यांतील ूाथना फारशा िनरा या वाटणार नाह त. मंडू कसू ांचे तर हसूच कोसळे ल! अशा

ूाथनांनी खरोखरच दे वदे वता संतोषतात अशी भावना

या काळ

ूामा णकपणे सा या

मनुंयजातीस वाटे , ते हा या मानवी मना या ूाथिमक अवःथेत आ ण मानवी जीवना या
ूाथिमक अनुभवात

या ूाथना अगद साह जक िन स मानाह हो या. दोष

या ूाथना फोल ठरतात, हे ू ययास

या ऋषींचा नाह . पण आता युगोयुगीं या अनुभवाने
आ यानंतरह

या कालां या

आ ण महणे, पाऊस, ऋतू कसे िन का घडतात याचे िनसगिनयम कळू न

चुक यावरह ,

ा वै ािनक

ाना या पूव हन
ू अिधक झाले या वकासा या

ा युगातह , तशा

खुळचट उपायांनी दंकाळ
टाळू पाहणे हे आजचे आप या लोकांचे खुळचटपण होय; हाःयापद
ु
आहे ते आपले भाबडे पण होय! हे ऐका
दे वा प ऋ षषेण पुऽ

या एका ूमुख पज यसू ाचे थोडे से भाषांतर -

हणतो - Ôहे बृहःपते, मा याकडे पाऊस पाडणा या दे वतेला पाठ व...

तू शंतनूक रता पाऊस पाड! हे बृहःपते, तू आम या ःतोऽात िनद ष आवाज, सारखा ूवाह िन
ओज उ प न कर.

या ःतोऽाने आ ह शंतनूक रता पाऊस पाड याची मागणी कर त आहोत,

या ःतोऽाने ःवगातून मधुर पाझर ू व ोत! दे वांची ःतुती जाणणारा आ शेण ऋ ष बसला
आहे तो वर या अंत र ाखालील जलमय भागातून उ कृ

पावसाचे पाणी उ प न करो.

जलमय भागावर वरचा जलमय भाग दे वांनी अडवून ठे वला आहे ते उदक
यो य भूमीवर पावसा या

अ ने,

यां या इ छे नुसार

पाने पडे ल! हे अ ने, तू पाऊस पाडणा या मेघांना ूेरणा कर. हे

ा न या णव गाई तुला सम पतो.

अ ने, न या णव सह

ा

ुलोकांतून आम या इ छे नुसार पाऊस पडू दे . हे

गाई पाऊस पाडणा या इं िाला

याचा भाग

हणून दे . हे अ ने, शऽूंचे

ा अफाट पसरले या अंत र ातून वपुल उदक

क ले फोड, रोग दरू कर रा सांना लांब सार.

पज य पाने सोड!Õ (ऋ वेद, मं., सू.९८)
हे सू

शंतनू या रा यात बारा वष पाऊस पडला नाह ते हा

हटले गेले अशा पा ठका

आहे त! एवढे दंकाळ
वै दक ऋषीं या काळातह पडत! अशा सू ांनी जर पाऊस हटकून पडतो,
ु
तर ू य

ऋषीं या काळात, क जे हा इं ि, अ नी ये

ते हा कसे पडले? बारा वषात

या इं ि-अ नींना

लाच िमळताच

हणताच पावत,

या सह ावधी लोकां या भयंकर यातनांची

आपण होऊन क णा आली नाह अशा िन ु र दे वता
ःतुतीला हपापले या हो या क काय?

हणताच येत िन पाव

ा एका सू ासरशी पाऊस पाड याइत या

ा सू ात दे ऊ केले या न या णव वा सह

गा ची

यांनी पाऊस पाडावा नाह तर ती लाच उपट यासाठ बारा बारा वष सह विध

जीवांना तहानभुकेने तडफडत मार त राहावे, अशी

या दे वतांची क पना, ह दे वपणाची नसून

दै यपणाचीच न हे काय? ह दे वांची ःतुती क

वटं बना? बरे , बारा वषानंतर तर राजाने

कर वले या य ातील

ा सू ाने पाऊस पडला असे कशाव न? दगादे
ु वी या बारा वषा या

मुसलमान राजा होता
किलयुगीन दंकाळात
ु

याने य

कर वलाच नाह -

वंिसला माऽ! पण

तर ह पाऊस पूववत ् चालू झालाच क नाह ? बारा वषा या दंकाळानं
तर पाऊस सृ ीबमाने
ु
के हातर पडणारच; तसा पडताच ते

या काळ या धमभो या लोकांना राजा या य ाचे वा

सू ाच फळ वाटणे कतीह साह जक असले, तर हे य

राजाने न करताह दगादे
ु वीसार या

ूद घ दंकाळानं
तर िनसगाची ूित बया होऊन पाऊस पज यसू ावाचूनह
ु

समम सावरकर वा मय - खंड ६

ा

पडतातच, असा

६२

अंधौ ा िनमूलन कथा
अनुभवच शंभरदा येऊन गे यानंतरह आ ह अशा ूाथनांना दंकाळाव
र ल रामबाण उपाय
ु
मानावा हे साह जकह

हणता येत नाह , शहाणपणाचे तर नाह च नाह . हा िन वळ

खुळचटपणा आहे !Õ
Ôपज या या ूाथने वषयी आणखी एक वै दक सू ाची गो
पाऊस पाड यासाठ

ऐका. मं. ७ सू. १०१ हे सू ह

हटले जाते. Ôजो औषधींना वाढ वतो आ ण जो पा याची लयलूट करतो,

तो पज य आ हांस सुख दे वो!
हे ःतोऽ तो ःवयंिस

ा पज याचे एक

प वांझ गाईसारख आहे िन दसर
उ पादक.
ु

पज य ऐको, तो संतोषो, आ हांस पावसाचा लाभ होवो! तो पज य

बैलाूमाणे अनेक औषधींना उ प न करणारा, तो ःथावर जंगमांचा मूलाधार, ते उदक मला
लाभो. दे वांनो, माझ क याण करा!Õ असे विश ांच Ôपाऊसदे वतेÕचे सू
१०३ वे सू

आहे .

या याच पुढचे

हे Ôबेडु क-दे वतेÕ या ूाथनेचे आहे !

Ôपज यसू

ऋषींनी

हटले ते हा

यांना बेडकांनी अनुमो दले. याःतव विश ाने मंडू कसू

गाियले अशी याची पी ठका दली आहे ते सू

असे-

ोताचरणी ॄा णाूमाणे वषभर पडन
ू रा हलेले बेडू क पज याला ूय असणारे श द बोलू

लागले! सुकले या पखालीूमाणे पडन
रा हले या
ू
ते हा वासरासाठ

हं बरणा या गाईूमाणे

ा बेडकांकडे जे हा ःवग य उदक आले,

ा मंडू कांचे श द कोलाहालू लागतात. वषाकाळ

आ यावर तृषात बेडकांवर जे हा वृ ी होते ते हा मूल बापाकडे बोबडे बोल बोलत जाते, तसे

एक मंडू क दस
ु या मंडू काकडे श द कर त जातो. पाऊस पड यामुळे आनंदलेला िचऽ विचऽ एक
बेडू क दस
ु या ह रतवण बेडकाशी आपला

आवाज िमसळतो; एक जाऊन दस
ु याला धरतो.

िश काचा िशंय अनुवाद करतो तसा एक बेडू क दस
ु याचा अनुवाद करतो. उ हा यात मातीला

िमळू न गेलेले बेडू क पाऊस पडताच पु हा जवंत होऊन श द कर त फुगून जातात. एक बेडू क

गाईसारखा ओरडतो, तर एक शेळ सारखा. अनेक रं गांचे पण एकाच Ôमंडू कÕ नावाचे हे बेडू क
श द कर त आहे त! अितराऽ नावा या सोमयानात ॄा ण

भरले या सरोवराभोवती मंडू क श द कर त आहे त! सोम

याूमाणे मंऽ

हणतात

पऊन वा षक ःतोऽ

ॄा णांूमाणे श द करणारे ूव य ऋ वजांूमाणे घामाने डबडबलेले काह
पडताच बाहे र ूकटतात! हे सवौे

मंडू क दे वांची आ ा पाळतात!

याूमाणे

हणणा या

बेडू क पाऊस

ा बेडकांनी आ हांस संप ी

दली. वषाऋतूनंतर मंडू कांनी शेकडो गाई आ ण द घायुंय आ हांस दले! (ऋ वेद, मं.७ सू.

१०३)

Ôऐकलेत का? वाःत वक हे सू
पण अशा सू ांना ई रो

समजणे

छान आहे .
कंवा

यातील वनोद गोड, ःवभावो

यांचा जप के याने पाऊस पडतो असे मानणे

हणजे िन वळ भाबडे पणा नाह का? आ हांस तर असे वाटते क , पज यसू े

पाऊस पडतो या भाबडे पणाची चे ा कर यासाठ च विश ाने Ôबेडू क दे वतेवरÕ हे सू

असावे! कारण पज यसू ाचे मंऽ
ओरडतात

हट याने पाऊस पडतो ह

धमभोळ

हणून पाऊस पडतो अशा ःतुतीइतक च खुळचट आहे असे

सुच वलेले दसते! िनदान नकळत तर
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चटकदार!

यात तसा

हट याने

रचलेले

समजूत बेडके

यात मो या गमतीने

वनी उमटला गेला खरा!

६३

अंधौ ा िनमूलन कथा
Ôबरे , वै दक ूाथना िन सू े युगोयुगे

हणत असता आप या इकडे युगोयुगे दंकाळ
िन
ु

अवषण पडतच आलीं आहे त हे खोट आहे काय? उलटप ी पज यसू े कशाशी खातात हे ह
माह त नसले या िन वेदिनंदक अशा अनेक

ले छ दे शांतून दंकाळाची
आवृ ी आप या
ु

इकड यासारखी ूितवष न िनघता ते धनधा यांनी आपणांहू न अिधक समृ

आहे त हे ह खरे

हणावयास िन पाऊस पड यास बोलाफुलाची गाठ शंभर

नाह काय? एखादे वेळ पज यसू

वषात एकदा पडली असेल; कावळा बसायला िन फांद मोडायला जशी पडते तशी! पण
फां ा मोडाय या क

यावर एक कावळा बसवावा असा िनयम का

हणून

यायोगे बांधता येतो?

कु हाड ने हटकून फांद तुटते तशी कावळा बस याने जोवर बहते
ु क ूसंगी तुटत नाह तोवर

तसा िनयम बांधणे मूखपणाचे होय, न हे काय? आम या ःवत: या आठवणीत पंचवीसदा
लहानमोठे दंकाळ
आले, पंचवीसदा पज यसू ांचे लहानमोठे य
ु

झाले, पण एकदाह दंकाळ
ु

हट याचे कंवा त काळ भरग च पाऊस पड याचे आठवत नाह ! तु हांसह अशीच आठवण

नाह काय? इितहासांतह हे च आढळते, न हे काय?Õ
Ôखरे सांगायचे तर माझाह अनुभव हाच. इितहासा वषयी

हणणे मला पटते. आजकाल

ा किलयुगात मंऽांचेह साम य लोपले खरे च! पण वै दक काळ ते मंऽ-Õ
Ôमी मघाच तु हांस दाखवून दले क , आजकालच न हे तर मंऽ जवंत होते असे तु ह
या युगी समजता,

या वै दक युगात अशा ूाथनांनी पाऊस पडत होताच होता ह गो

मुळातच सवःवी असंभवनीय होय. आ ण वेदात पुरावा तसाच सापडतो.

ा वर ल सू ा या

उ लेख आहे . पूवपी ठकेतच बारा वषा या दंकाळाचा
पूवपी ठकेतच बारा वषा या दंकाळाचा
ु
ु
उ लेख आहे . अहो, इतर जनांना सोडाच. पण

ू य

मंऽिं या ऋषींनाह पज यसू ां या

घोक याने अ नाचे शीत िमळाले नाह ; दंकाळाने
फटफ जती केली! तो तपोभाःकर व िमऽ
ु

पाहा! वेदपाठक चतुवद च न हे तर वेदमंऽि ा! पण
दंकाळ
पडला. पज यसू
ु

काय व िमऽाला कंवा

पढ त कोणालाह येत न हते? पण

अ न अ न कर त

या याह काळात असाच एक भयंकर

या भर वै दक काळातील मंऽिं यां या

याचा काह उपयोग झाला नाह . ू य

व ािमऽऋषी

पचा यासु ा घर भीक मागत िशरले. तेथेह काह च खावयास िमळे ना,

ते हा कु या या म याची तंगड

यांनी ितथून चो न पळ वली आ ण भुकेने कासावीस

झा यामुळे िमट या मार त चघळली! ते हा ह पज यसू े वा ूाथना वै दक काळ सु ा Ôपड
पावसाÕ

हणताच पाऊस पाड त ह समजूत अगद िनमूल आहे !Õ

Ôपण ह असमथता काह वेदपुराण यांतील ूाथनांची कंवा सु ांचीच आहे असे न हे , तर
कुराणातील आयतांत वा ूाथनांतह

पाऊस पाड यांचे साम य नाह , न बायबलातील, न

अवेःतातील. दगा
ु दे वीचाच बारा वषाचा दंकाळ
ु

केले या पज यसू ाद

या.

यात हजारो हं दं ू या दे वां या नावांनी

ूाथना जशा फोल ठर या, तशाच

या काळ

मिशद मिशद तून

अ ला या नांवाने केले या शेकडो ूाथनाह फोल ठर या; आ ण मुसलमानी रा यातच लाखो
मुसलमान अ न अ न कर त तडफडन
जसे पुराणाचे अनुयायी
ू मेले! आजह ू येक दंकाळात
ु

हं द ू तसेच कुराणाचे अनुयायी मुसलमान दोघेह दंकाळा
या जब यात िचरडन
ू जात आहे त.
ु

बायबल या जु या करारात तर,

यांना दे व जाता येता भेटे अशा पैगंबरा दकांना सहकुटंु ब

दंकाळात
उपासमार ने छळ या या आ ण जे हा जे हाचे भ
ु
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अ नावार इ ज

या फर हाचे दासानुदास झा या या कथा आहे त! ते हा वै दक वा पौरा णक,

कुराणीय वा बायबलीय ूाथनांनी वा मंऽजपांनी पाऊस पडतो, वा दंकाळ
हटतो ह िन वळ
ु

ना नामशेष
भाबडे पणाची समजूत, अनुमानधप याचा बाजार! पाऊस पाड याचे कंवा दंकाळां
ु
कर याचे ज काह साम य मनुंया या अंगी येणे श य आहे ते

लागून न हे , तर ूा य

ा दै वक अ ाना या मागे

क व ाना या! अबािधत सृ ीिनयमा या

ानाने आजह आप या

इ छे ूमाणे पाऊस पाड याचे काह ूयोग रिशयाकडे सफळत आले आहे त. आ ण ते पूणपणे
सफळ होईतोपयत ह दंकाळाची
नांगी ठे चणे इतर मानवी मागानीह श य आहे . हे पाहा, जर
ु

का रा स ा ूबळ, ूय शील, िन ू

असेल तर

या

हं दःथानात
दंकाळा
या वषातह
ु
ु

ठक ठकाणी यथे छ पज य पडतो िन अफाट पाणी वाया जाते

याचा यो य उपयोग क न,

शेतीसुधार कायवाह त आणून िन जेथे धा याची मागणी तेथे झटपट धा याची वाहतूक क न
दंकाळाची
नांगी ठे चली जाऊ शकेल! पण आपला इथे तो वषय नाह .Õ
ु
Ôआपले

हणणे सवःवी खरे आहे . पण आता आज या आज मी मा या

ूकरणी काय क

य

पुरते

ा

तेवढे सांगावे.Õ

Ôूाथना - पज यसू ां या खुळापायी भर दंकाळातह
आहे ते तूप िन धा यसु ा अ नये
ु

ःवाहा कर याचा हा खुळचट उपाय

ूचारकांसह

घरोघर

हं डावे.

यागून या

दवाळ

फटा यासार या दा कामापायी जे हजारो

दवाळ त ह च पेट

साजर

कशीतर

पण

उदाहरणाथ,

पये अगद थेट परदे शी जातात तेवढे तर वाचवून

ू येक कुटंु बाने ती र कम दंकाळमःत
बंधूंसाठ दान
ु
जमेल

होणारच.

ग यात बांधून इतर

या ि याचे धा य घेऊन ःवहःते ू य

ावी अशी भीक मागावी आ ण ज

दंकाळात
जे भुकेने
ु

याकुळ,

यां या त ड

दोन घास घालावे. ठ क ना? चला तर लागा कामाला. अकरणा म दकरणं ौेय:! ह माझी
वगणी प ह याने

या!!
-

१९३६

***
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१.८

नंद बैल आ ण माणूस बैल
Ôघे ग बाई एव या भा या!Õ लाकडा या मोळ वा या बाया नानूशेठजीं या प ीला गळ

घालून

हणत हो या.

Ôटाका तर मग. पण अड च आ यांपे ा मी एकेका मोळ ला दमड सु ा अिधक दे णार
नाह .Õ शेटाणी

हणा या.

Ôनको ग ताई असं क स! अग, चार चार आणं येतात बरं

मुलंबाळं टाकून झुंजुर याला जे िनघालो, ते

ा नगरात ह

ा एकेका मोळ चे! आ ह घर

दोनूहरची वेळ येईतो बोजा

डो यावर घेऊन भटकत आहो न दारोदार! अड च आ यात िमरची, मीठ, दाणं काय नेणार
घर ? साडे तीन आणं मोळ मागं दे बया िन घे सा या मो या!Õ
Ôतुला सांिगतलं नं एकदा! अड च आणे मोळ टाकायची तर टाक, नाह तर जा आपली
कशी! तुला चार नाह आठ आणे कोणी

दले भा यामागं तर मी नको का

हणते! तुला

परवडे ल ितथं दे आपली तू! अं? छे , तीन आणे नाह िन दोन आणे नाह त! अड च आणे
मोळ , परवडलं तर सा याजणी टाका! काय? जा पाहू आप या! उगीच ताईबाई कर त बसू

नका! मला कचक च करायला वेळ नाह . नसलं पटत तर चालू लागा पुढं!Õ
Ôपुढं कुठं जाणार आता? दोनूहर

दवस डो यावर आला, घर लेकरं ! बर एकेक पैसा

जाःत-Õ
Ôमी ध न का ठे वलं आहे तु हांला? जाःत पैसा दे ईल ितकडे जा! अड च आणे मोळ
िमळाली तरच मला हवी. मा यावर तर तुझं बळ का?Õ
सौ ा या
शेवट

ीने शेटाणीचे हे बोलणे सरळच होते. ितलाह ितचा संसार होताच!

आंबट त ड क न जळफळत बडबडत

मोळ ूमाणे भा या टाक याचे मा य केले.
यात या

या भारे वा या बायांनी अड च आणे

या बायां या कट ंना एकेक लहानसे लुगडे

यात का या मा न गुंडाळलेले, कट खाली मां यांची वीतदे खील पुरती न झाकणार!

वर एक फाटक तुटक चोळ , अंग घामात डबडबलेले, हातात
राकट बांग या तेव या भरपूर! अशा
बोळात वळू न

पतळ , कथली िन कांचे या

या चारपाच मोळ वा या बाया शेटाणीने दाख वले या

या घरा या माग या दाराकडे

या मो या टाक यास गे या. धडाधडा एकावर

एक मो या पड या. शेटाणीने गणन क न पैसे

यां या हाती टाकले. तोच

बायांनी ठरा वक भांडण काढले आ ण जने अड च आणे मोळ ला ÔहोÕ
बाक यांनी मोठा गलका केला.
Ôनाय! नाय! आ ह नाय

हटलं अड च आणं! तीन तीन आणं

या भारे वा या

हटले होते, ती सोडन
ू

हणालीस बाई तू,

हणून

आ ह आम या मो या टाक या. ितची अड च आ यांची असेल, नाय, नाय! नगत आ हांःनी
तुझं पैसं! मो या दे परत आम या!Õ असा कोलाहल कर त दोघीितघींनी आपले पैसे फेकले िन
भा या उचलू लाग या? अथातच शेटाणी संतापली. ितचा वड ल मुलगा दारातच होता.

याला
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ओरडन
ू

हणाली, Ôगं या! उचल ते पैसे िन हात लावू दे ऊ नको या लु

या बायांना

या

मो यांना!Õ
गं या हा हायःकुलात िशकणारा उं च िन दं डम पो या होता, तो लगेच धावला.
पैसे उचलीत गं याने दटावल, Ôह

दरू! हात लावशील मोळ ला तर

यानात धर! हो हो!

दे त नाह जा! पैसे नाह त िन मो या पण दे त नाह जा! लबाड करता काय?
शेवटची यु

पण फसली! Ôबुडव बाई आ हा बाप यांनाÕ, Ôलूट केलीस बया आम या

मो यांचीÕ असे शाप त डाने दे त

या भारे वा या बायांनी शेवट फेकलेले पैसे अड च आ यां या

ू घे या या अवधीत मागचा सगळा रागलोभ
भावानेच परत घेतले. ते वाटन

या

वसर या

आ ण नेहमी या ूघाताूमाणे मो यां या सौ ात भांडणापायी उणावलेले उ प न गोड गुलाबाने
अंक चालू झाला.
भ न काढ याचा ठरा वक असा दसरा
ु
Ôपाणी तर दे बया थोडं !Õ Ôलोणचं दे ग ताई लेकराला एक फोड,Õ
Ôिशळा घास हाय का एखादा? थोडा भात-भाकर तर
गयावया क

लाग या. Ôजात कोणÕ ते आधी

इवलीशी दे ग मावली.Õ असे
शेटाणीने जातीं या को कानु प

वचा न

कोणाला ओंजळ ने, कोणाला तपेली दे ऊन पण यथे छ पाणी पाजले, थोड
भातभाजी हातांवर टाकली.

िशळ

ताजी

या भारे वा या बायांनी सौ ात लबाड के याचा शेटाणीसह राग

उरला नाह - मो या फार ःवःतात गे याचे द:ु ख भारे वा याह

वसर या. दोघांनाह

या

ठरा वक बाचाबाची िन हो - नाची सवयच होती - र तच होती ती - िश ाचारच होता तो
मो यां या यवसायामधला!
थोडे से

हँश
ु

क न

या

बाया

तो

भाकरतुकडा

खात

झुंजुर यापासून जे भारे डो यावर वाहत आप या खेडेगावाहन
ू
दपारपयत
हं डत हं डत
ु

िन

पाणी

पीत

बस या.

या नगरानगरांतून घरोघर भर

यांचीं कंबरड ं बसली होती, नाक नव आले होते! आ ण शेवट तो

लाकूडफाटा तोडन
ू आणून वक तो झाले या क ांची िमळकत झाली अड च आणे!
या शेठजीं या घरासमोरच आप या माड या

खडक त रामभाऊ उभे होते.

या

मोळ वा या बाप या बाया शेठजीं या पुढ या दार मो यां या अड च आणे क तीन आणे
दारा वषयी घासाघीस कर त असताना ती ते पाहत होते.
मो या टाक यासाठ

बोळात वळे तो

यांना

दस या िन

या बाया शेठजीं या माग या दार
यां या क ाळू पणा वषयी

रामभाऊं या मनात घोळत होते. शेठजीं या माग या दार शेठाणीची िन

या बायांची ितकडे

गडबड चालली असताच इकडे शेठजीं या पुढ या दाराशी, हातातील एक डम
डम
डम
डमक
ु
ु
ु
् Õ असे वाजवीत एक बुवाजी आ ण

वचार

Ôडम
ु डम
ु डमक
ु
्,

यां यामागे एक नंद बैल िन गाय असे

लटांबर येऊन ठे पले. सार वाट अडवून तो बुवा शेठजीं या पुढ या दाराशी तळ ठोकून डम
वाजवीत ओरडू लागला-

Ôगोमातेला धम करा बाई! अहो बाई, नंद बैलाची पूजा करा!Õ
या बुवा या ग यात एक पायघोळ भगवी कफनी होती, वर एक

िा ाची माळ,

डो याला भगवा फेटा, रं गाने काळा, उ चारांचा अडाणी, दस यात ज मद रि िन अजागळ
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पण िचंता कंवा वनय असा काह च न हता
काह मागत होता असा कोणचाह भाव

या या

या या चयवर वा

वनीत! भीक

हणून तो

या ओरड यात न हता. उलट,

या दारात

तो◌े ये या या आधीच कोणीतर ÔधमÕ घेऊन आप या ःवागतास उभा न हता, बरे न हता तर

न हता, पण आता मी दाराशी ओरडत असता अजून कुणी ल ह दे त नाह याचा
येत चाललेला

याला राग

दसत होता. तो याचना कर त न हता तर Ô धमाचीÕ मागणी कर त होता!

नंद बैल आ ण गोमाता दोन दै वतांचा पुरो हत तो!
Ôकाय? कुणाला एकू येतं क नाह ? नंद बैलाची पूजा नाह करायची का? डम
ु डम
ु डमु
ु क

डम
ु डमु
ु क! अहो बाई? धम करा!Õ

या आरडाओरड ने एकदाची घरातील दोनचार मंडळ येतातशी पाहन
ू

याने धम पदे शाचे

संगीत छे डले; पण तेदेखील कसे? कोणचाह िभकार िनदान एखादा अभंग,
पाठ कर याचे ौम घेतो; पण
चाल व याचे भा य पदर
न हती!

ोक, गाणे तर

या नंद बैला या िन गोमाते या भांडवलावर च रताथ

असले या साधुपु षास तेवढे देखील क

करावयाची आवँयकता

याचा धम पदे श, शीयक व व, छं द-मु छं द!! तो साधे ग

ज सुचे तेच एका

कोण या तर सुरात मनात येईल ितथे, मनास येईल तो श द ताणीत वा आखड त बोलणेच
गाऊ लागला!

यांतील ूकार साधारणत: असा-

Ô ा ऽऽ हो बाई!

ा गोमाऽऽ तेला कपडा कुऽऽ डता

ा ! हळदकुंकू गो ऽऽ मा ऽऽ तेला

महादे वाचा! चा ऽऽ नंद बै ऽऽल दे वाचा ऽ! नंद रा ऽऽ जा! पैसा! गोमाता तेतीस ऽऽ कोट

दे वांची! ची ऽऽ पैसा चारा घाल ऽ हो बाई! ध ऽ र ऽ म करा ऽ बा जी !! डम
ु ्
ु ्क ! डम
ु ्डम
ु ्डम

डम
ु क् !
ु ्डमु

ा हो बाई! नंद माग ऽऽ तो पैसा ऽऽ दानाचा! महादे ऽऽ वाचा ऽ !!Õ

तो ग गाट ऐकून शेटाणीह पुढ या दाराशी आली, ितला पाहताच साधुबुवा धम पदे शका या
अिधकार ःवरात

हणाला,

Ôमाई! दार नंद राजा आला, महादे वाला दान दे ! ह आ ददे वी गोमाता कामधेनु दार आली
आहे , ित यावर दया कर! चा यासाठ धम काह तर कर! - काय मागतोस नंद बा? पाठ वर
एक कपडा?Õ हातातले दावे ू ाथकपणे बुवाने खेचताच नंद ने मान हाल वली! पोर हसली.
शेटाणीह हस या िन चार आ याचा तुकडा

यांनी गाईव न ओवाळू न

रामभाऊह हसले - पण उपाहासाने! महादे वाचा जो नंद ,
पाठ झाकायला हवा!

याला

याला दला!
हणे फाटकातुटका कपडा

यासाठ महादे व माणसापाशी दान मागतो! आ ण जला हा आ ददे वी

कामधेनू

हणतो

या गाईला

हणे चा यासाठ

भीक घाल! कामधेनू चा यासाठ

भटकते!!

ं तपणे कशी मागावी, ते कळत नाह !!
ा िभका यांना भीकदे खील सुसग

दारोदार

भीक मागणारे एकपट मूख, तर भीक घालणारे दसपट मूख ! धािमक भाबडे पणाने सा या
श दांचा अथह कळे नासा होतो. इतर सव

यवहारात जे डोळस िन चाणा

तेह आंधळे िन

मूख होतात. कधी न फसणारे हौसेने ःवत:स फसवून घेतात! मघा

या क ाळू मोळ वा यांशी

सु ा अड च क

या

ा शेटाणीने केली, ितने

घस दशी या ऐतखाऊ िभका याला नंद बैलाची नुसती ओवाळणी

हणून चार आणे दे ऊन

तीन आणे दर, इतक

बार क घासाघीस

टाकले! जी कामधेनू, ती भीक मागेल तर कशी, हा ू सु ा ित या मनात आला नाह !
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शेटाणीने खुणाव याव न ित या मुलीने हळदकुंकू आणून

या गाईला लावले, नंद लाह

लावले िन नमःकार केला. इतके झाले तर तो ग लेल ठ साधू आपले डमु
ु क् डु मुक् वाजवीत

िभकेचा पा हाळ कर तच होता. Ôचारच आणे दलेÕ ते गोमातेला पुरेसे नाह त. हा नंद कपडा
मागतो, दे वा या घर तू दे शील
मागतच होता, िन डम

या दाना या शंभरपट तुला परत िमळे ल ग बया!Õ

वाजवून िन दावे हसडन
ू आप या माग या िन वचन महादे वा या

नंद दे वाचींच आहे त, असे ूमाणपऽ दे यासाठ
घेतच होता.

हणून

याची कामधेनु ह काड खा,

या नंद बैलाची मान हालवून

याचा होकार

या कच या या ढगात त ड खुपस, अंगणा या

बाहे र आले या झाडाचा फांद पाला ओरबाड, अशी मागेपुढे वाट अडवून वावरत होती.
इत यात

याच वाटे ने नगरसंःथेची ( युिनिसपािलट ) मोठ मैलागाड आली.

या गाड वर

नगरा या मै याने भरलेला गाड वर आडवा ठे वलेला एक बंद अवजड बंब होता.

या जड

ओ यांना दवसभर वाहणारा एकच बैल जुंपलेला होता िन नगरसंःथेचाच भंगी ितला हाक त
होता, म या हपयत घामट, ओंगळ िन अवजड ओझ उचलीत, फेक त, बंबात भर त, गा यावर
चढवीत, उतर त तो भंगीह

या बैलासारखाच मेटाकुट स आलेला होता. िनढळा या घामा या,

काबाडक ां या, र ा या केले या पा या या धारा

या बैला या िन

या भंगा या डो यावर िन

त डावर िनथळत हो या. बारा वाज या या आत ती मैलागाड कशीबशी ठकाणावर पोचवून
भाकर या मध या सुट त घर जातो कधी, िन थोडा मोकळा होतो कधी, असे

या भं याला

होऊन गेले होते. आपली गाड तो मागातून श य ितत या सावध वेगाने जर हाक त होता,
बचारा बैल हंू का चूं न करता जर ती ओढत होता, तर

या भं या या मैलागाड या घाणीने

आले या िशसार चा राग आजूबाजू या घरातील लोक िन मागावर ल साबणचुवट ल धूित त
या भं यावरच काढ त होते!

याला अ ात ा बकत िन ितरसकार त Ôहट जावो!Õ Ôवाट काय

अडवतो आहे हा गाढव!Õ Ôअरे रामा! आली

ा चांडाळाची गाड !Õ Ôअरे ले जाव साला जलद !

घाणीनं जीव नकोसा करतात हे हरामखोर!Õ अशा अपश दांचा िन धम यांचा मारा जो तो
बचा या काबाडक

कर त मेटाकुट स आले या भं यावर कर तच होता! जणू काय

या दषक
नाग रकांचा जीव
ू

या घाणीने

यांना नकोसा होत होता, ती मैलाबंबातील गाडाभर घाण

भं यानेच केली होती! जणू काय ती
करणारे , तेच नाग रक नाकास

या
या

ा दषक
नगरस यांनी केलेलीच न हती! पण जे घाण
ू

माल िन उपरणीं लावून ती

यांची नगरघाण काढणा या िन

नेणा या भं यालाच नेहमी अ यंत ितटका याने ह डस फड स करतात, हा कती अधम अ याय
आप या हातून ू यह घडत असतो, हे आप या बहधा
ु

पाहताच आपण जे हा चटकन ्आप या घाणीचा राग

यानात येत नाह ! भं याची गाड
या

बचा यावर काढतो िन

याची

चहबाजू
ंनी हड स फड स होते - Ôघाणीने जीव नकोसा करतो हा गाढव, भर वाटे नं मैलागाड
ू

नेऊन!Õ ते हा आपण

यानात धरावे क , कोण यातर वाटे ने ते घरोघर या मै याचे डबे िन

शेवट गाड ने याची

या भं याला काह हौस नसते! तु ह

वमानातून वरचेवर अलगत ती

मैलागाड नेव वली वा खालून पाताळातून, तर तो ती तशी नेईल; आ ण वशेष हे क , तो
गाढव तसे अ यंत घाणेरड काम क न ती मैलागाड दाख वले या वाटे ने तशी हाक त असता
तु हांला

णभर तुमचा जीव नकोसा करतो -

हणूनच तु ह द डशहाणे स यजन तु हांला

हवा तो जीव ज मभर सुख पपणे उपभोगू शकता, नगराचे ःवाः य िन आरो य िनवध राहू

शकते!
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ती भं याची गाड ितकडन
ू जो येते, तो

ा भीकमा या साधूचे ते लटांबर ती वाट अडवून

उभ होते. भं याने दोनदातीनदा ओरडन
ू सांिगतले, क , Ôते गायबैल बाजूला
पण भीक माग या या
गायबैलालाह

या या रडगा यात तो बोवा म न होता,

या

या भं याने हॅ ट हॅ ट क न पा हले; पण

भीकमाग पा व य आ यापासून

या! ए बुवाजी!Õ
या या

या

या पशून
ं ा नंद बैल िन कामधेनूपणाचे

यांना सहसा कोणीह वाटे त ह डस फड स कर त, हसक
त वा
ु

चपराक त नस यामुळे आपण एक अव यच न हे , तर अता य दै वी जीव आहोत, अशीच जणू
काय जाणीव असलेली दसली. मार ल तर हा आपला साधू धनीच आपणांस मार ल-बाक चे
लोक पूजाच करणारे अस यामुळे

यांचे काय ऐकायचे, अशी सवयीने जणू

यांना िन

ित पटलेली

या भं या या हॅ टहॅ टला न जुमानता ती गाय िन नंद बैल वाटे तून दरू

होईनात. तो साधूह ऐकेना. हा घोळ पडला आहे , तोच

हणून

या भुके या गाईला तो मैलाचा वास

येऊन ती बंबा या पुढ या टोकाला खेटू न जभेने चाटू लागली. ितला जर

हटली आ ददे वी

जग जननी गोमाता - तर होता तो एक पशूच!
िन पयाने गाड थोपवून तो भंगी थोडा थांबतो तोच आजुबाजू या घरांतून, वाटसरांतून िन
ू य

शेटाणी या त डातून एकच िध कार उठला! Ôए भंगडा, हाक ती गाड ! घाणीने जीव

नकोसा केला या गाढवानं! - अरे , हाक! ने ती याद एकदाची येथून!Õ
भंगी ओशाळला. जसा काह
घाबरला!

तो कोणी चोर चोर

करताना धरला जातो आहे , असा

याने गाड या बैलाला एक चाबूक हासडन
ू गाड पुढे घातली. मैलाबंबाचे पुढ ल टोक

चाटणार गाय मधे लुडबुडू लागली,

हणून ितला

यान चाबका या काठ ने मागे ढोसली.

हे पाहताच तो गलेल ठ भीकमा या ÔसाधूÕ एखा ा सैतानासारखा खवळू न Ôए सा या!

मा या प वऽ गोमातेला, िशवलास? मारलंस? तु या...Õ अशा आईमाईव न िश या हसडन
ू

साधूने एक ध डा उचलून भरकन ् या भं याला मारला. थोडे चुकले
नाह . यासाठ दसरा
टोला उचलून तो साधू
ु

या

या

हणून तो भं याला लागला

या भं यावर फेकू पाहत आहे त च सारा ूकार

पाहन
खवळलेले रामभाऊ माड व न ओरडले, Ôहां!
ू

यानात धर! ए िभकार या, जर

या

भं याला मारलंस तर - ! थांब आलोच मी खाली!Õ असे ओरडत रामभाऊ माग या पायी जना
धडधड उतरले आ ण वाटे शी आले.
Ôटाक तो दगड खाली! वाटे तून दरू हो! िभकार या! ऐतखाऊ! तो बचारा भंगी काबाडक

क न आप या िनढळा या घामावर पोट भरतो. ती आपली गाड हाक त असता
अड वलीस िन उलट

याची वाट

यालाच िश ा दे तोस, मारतोस!Õ रामभाऊ गरजले.

Ôमग माझी प वऽ गोमाता

यानं वटाळली; ितला ढोसलं ते नाह का दसलं तु हांला?Õ

िभकारडा साधू दटावू लागला, Ôगाईला तो िशवला, ती मला िशवली, मलाह

वटाळ झाला! हे

कसं पाहात नाह तु ह ?Õ
Ôतेवढं च पाहात नाह मी, तर मघापासून मी हे ह पाहत आहे क , तुझी ह प वऽ गोमाता
आपण होऊन मो या आवड नं तो मैलाबंब चाट त होती! मग ते हा नाह का ती बाटली?
आण
िशवलं

या भं याचा वटाळ तुला झाला
हणून

हणून ज

हणतोस ना,

याचं असं क , जर कोणी

वटाळ होत असेल, तर काबाडक ांवर ःवत:चं पोट भरणारा िन अ यंत
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कळसवाणं काम तेच आप या वा याला घेऊन समाजाची घाण ःव छ क न समाजा या

आरो याची साधना करणारा हा भंगीच तु यासार या ऐतखाऊ साधु यापे ा अिधक प वऽ
आहे ;
िशवतो

या या िशव यानं वटाळ होत नाह . होतच असेल, तर तु यासार या ऐतखाऊलाच जो
याला वटाळ होतो!Õ

Ôमी ऐतखाऊ काय! मी दवसभर आम या

ा नंद बैलाचं दशन लोकांना घड व याचे क

कर त नाह क काय? आज तीन प या आमचा धंदा आ ह ह कर त आहो!Õ
Ôतर मग तूच एक ऐतखाऊ नसून तु या तीन
समाजाचं कोणतंह उपयु
हणतात? क

प या ऐतखाऊ आहे त

काम न करता दारोदार भीक मागत फरायचं

हणतात? भीक मागणं हाह

हणाय या!

ाला का बाबा धंदा

एक धंदाच आहे , अशी तु हा भीकमा या

ल ावधी लोकांची सोियःकर समज असते हे खरं .

याचा दोष

जतका तुम यावर आहे

िततकाच तु हांसार या ऐतखाऊंना पोस यातच धम घडतो असं मूखपणानं समजणा या
आ हा भीक घालणा या लोकांचाह आहे हे ह खरं ! पण

ा

हणूनच आता यापुढं अशा ऐतखाऊंना

भीक घालणं धम नसून अधम आहे , असं लोकांना िशकवणं आ हांस भाग आहे हे ह खरं च!Õ
गं याला ते

हणणे त काळ पटले! तो होकार भ

हणणं. मी मघाच ताईला

लागला, Ôअगद खरं आहे बरं भाऊंचं

हणालो क , दे ऊ नकोस चार आणे टचकन ्

ा ऐतखाऊला

हणून.

या बचा या क ाळू भं या या डो यात दगड घाल यापे ा या आळशी िभकार यां या डो यात
दगड घालायला हवा बरं का ताई!Õ शेटाणीला गंपूने बजावले!
Ôदगडच नको काह घालायला!
हणजे झाले! भीक िमळते आयती

याची खोड मोडायची

हणजे

यांना कोणी भीक घालू नये

हणूनच ते भीक माग यालाच धंदा

हणतात! आपण ती

यांचा िभकेचा हा धंदा!Õ

भीक अशा नंद बैल घेऊन िमरवत राहणा यांना न घातली क बसतोच
रामभाऊने शेटाणीकडे पा हले.
शेटाणीताई आपली बाजू साव
गोमातेनं काय केलं आहे पाप?

लाग या, Ôअहो भाऊ! पण
ा िभका यावर काह

या नंद बैलानं िन

मी दया केली नाह , तर

ा
या

नंद बैलाव न िन गाईव न ओवाळू न टाकली ती पावली! ते तर दै वत आहे ना?Õ
Ôपशूला दै वत
बैलच

हणणंह पापच! पण जर

हणायचंच ना, तर

ा नंद बैलापे ा अिधक पू य, दयाह िन दे वलसी

पाहा बरं समाजाचे काबाडक

ा

जवापाड बोजे सकाळपासून

याला एक सोडन
ू चार प या चारा घाला.

समाजाचं केवढं हत साधता येईल! पण
ऐतखाऊ बन वलं नाह , तर

हटला पा हजे बरं ताई. हा भंगीबैल

कती करतो आहे ! हे घाणीचे

सं याकाळपयत तो वाहात असतो.

ा भं या या गाड चा हा

या चा यावर

ा िभकार या साधूनं समाजा या क ावर ःवत:सच

या या बैलालाह Ôनंद Õ िन गाईला Ôआ ददे वीÕ बनवून ऐतखाऊ

क न सोडलं आहे ! समाजाचं शेती, गाड भाडं असं कोणतंह उपयोगी काम न करणारा हा
बैलह िभका यानं ऐतखाऊ क न सोडला! हा माणूस बैल िन तो
ौमांना समाज अंतरतो

ा भाबडे पणापायी! एक

हणजेच तुम या- आम या-सार यांना,
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ाचा नंद बैल! दोघां याह

रकामटे कडा ऐद बैल! दोघांना समाजाला

यथ पोसावं लागतं!

यापे ा

ा नंद बैलाला जुंपावा

७१

अंधौ ा िनमूलन कथा
नांगराला िन

ा माणूसबैलाला धरावा समाजा या वेठ ला, हे च यो य न हे काय? तोच खरा

धम!Õ
Ôआ ण

ा गाईचं तर काय! अहो भाऊ!Õ गं या हसला, Ôमी दोन दवस धमशाळे पाशी

पाहतो आहे क , हा बुवा ितला नावाचा चारा घालतो; ितचं दध
ू काह

पतो िन काह

वकतो!

दस
ु या या पैशाचं गवत िन दध
ू पतो हा!Õ गं या खो खो हसला!

Ôखरं काय रे साधुबुवा?Õ शेटाणी पण थो या ितरःकाराने हसली.Õ इँश, मला हे माह त
असतं तर मी पावली तर काय पण गवताची काड दे खील घातली नसती

ाला! पण नंद

पूजावा हा धम -Õ
Ô ा धमछापानंच डो याला अंधेर येते ताई आप या! नाह तर
चार आणे मोळ या थापांना कसं डोळसपणानं पर
तु हांला सांिगतलं असतं - Ôबाई,

ून पा हलंत!

या मोळ वा या बायां या

या मोळ वा या बायांनी जर

ा सो या या मो या आहे त, ते हा

ांना चार आणे दे शील

तर दे वा या घर सो या या मो या िमळतील, तर तु ह हसला असतात!
असता,

यांना

हणाला

ा मो या एव या सो या या आहे त तर तू का दारोदार चार आ यावार

वक त

फरतेस?Õ पण हा लु चा जे हा
तु ह

हणाला, Ôबैल नंद दे व आहे ह गाय कामधेनू आहे Õ ते हा

याला काह हासडलं नाह त क , Ôजर ह कामधेनूच तु या घर तू पाळतोस तर तू

दारोदार भीक का मागतोस? गाईला, नंद ला चारा घालणं हा धम आहे तर तू आप या दे हास
क ीव, चार पैसे िमळव िन

यातून

जोड त नाह स?Õ पण तो काह

या गाई-नंद ला पोसून ःवत:च

या धमाचं पु य का

वचार तु हांला सुचला नाह कारण गाईला चारा

पुजावं हा धम आहे , हे पो यांतून तु ह ऐकलेले! मोळ वा यांना दान
दराने मो या

ावा, नंद ला

ावं. मागतील

या

या या, हा धम आहे , असं पोथीनं िशक वलं नाह ! ताई, आता यापुढे तर मोळ

घेताना जसे डोळे उघडन
वःतू पारखून घेता, तसाच धम पण पारखून
ू

यावा! नाह तर

आंधळे पणानं केलेला धमच असा अधम होतो. कोण याह िभका याला पारख यावाचून ÔधमÕ

करणं हे पाप आहे . तेच दान, काबाडक

क न समाजाचीं कामं करतात, दस
ु यानं िमळवावं िन

यांनी खावं असे आळशी, ऐतखाऊ नाह त, अशांनाच जे दे णं ते दान
न िमळवता घरबशा झाला, तर
पण नुसती एक कफनी कंवा
लोक खचतात आ ण

ावं. पोटचा मुलगा जर

यालाह आपण सांगतो क , धंदा कर तर जेवायला िमळे ल!
िा माळा कंवा टाळ वकत घे यापुरतं तेवढं भांडवल हे लु चे

या भांडवलावर ज मभर ÔसाधूÕ ÔबुवाÕ बनून, समाजाचा पैसा उकळू न,

च रताथ चाल वतात! ते आळशी, लु चे, ऐतखाऊ बनतात! समाज

यांना पोस यात

या

मानानं द रि बनतो! दो ह पापं अशा आंध या दानानं आपणां ःवत:स न कळत लागतात!
यूनात

यून दहा ल

िभकार आप या समाजाचं धनर

असं गोिचडांसारखं आज शो षत

आहे त!Õ
Ôभाऊ, आता पु हा कोणीह असा नंद बैल वा मरतुकड गाय घेऊन लोकां या धमभावनेवर
धंदा कर त, ित या नावे िमळाले या पैशावर ःवत:च पोट भर त िन ितचं दध
ू ःवत:च ग ट
क न गलेल ठ बनत फरणारा भ द ू मा या दाराशी आला ना, तर बघा मी

याला एक दमड

तर दे तो का ते! ए ताई, तुला गाईला धमच करायचा ना? तर एक छान गाय ःवत:च पाळ!

नंद दे व

हणशील, तर शेतीत राबणारा बैलच खरा नंद . कारण
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या या क ानं नांगर-ओखर
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क न जो धा य उग वतो िन घर दार सग यांना जो आनंद वतो, तोच खरा नंद !
शेताव न थकून जाताच हरवीचार गवताची पढ सोडत जा-!

याला

या शेतक यांना चवली पावली

या नांवे दे त जा.Õ गं या धम पदे शक बनला!
Ôआ ण

या घर पाळले या गाईचं दध
ू एकदोन िनधन पण स छ ल व ा याना

दे त जा हवं तर! कंवा गाईची वीण िन समाजाला ू य
गोर ण संःथा असतील,

उपयोगी असे गुण वाढ वणा या

या

यांतील गाई या ख लारांना ते दान दे त जा हवं तर!Õ

Ôपण ऐकलंत का ताई, गाय िन बैल पशू आहे त - समाजाला उपयु

पशू आहे त -

यांचा समाजाला उपयोग होईल, अशा प तीचं दान दलं तरच पु य, ह
तुमचं दान आपोआप डोळस होईल िन
होईल. पण गायबैल

यायला

या पशूंची उपयु ता वाढे ल,

हणून

ी धरा, क मग
यवहारचतुरांना बु

ा ःवयमेवच दे वता आहे त, असा धमछाप डो यांवर मा न ठे वलात क

ू हा असा अंधळा धम तुम याकडन
तुम या दानबु चे डोळे फुटन
ू अधम घडवीत गेलाच

हणून

समजा!

Ôआ ण गं या, नंद बैलवाले हे असे आले
क

हणजेच न हे , तर कोणीह िभकार दाराशी आला

यालाह हे च सांगत जा क , समाजाला उपयोगी असा काह तर उपाजक क

तू करतोस

क नाह ते आधी बोल! काम कर िन पोट भर! काम नसलं तर मी तुला झेपेल ते दे तो. ते
काम दे णं एवढं च खरं दान! कामाचं ूितमू य
पण ऐतखाऊ िभका याला नुसती कफनी वा

भीक घालू नका!Õ

याला दयेनं यो य वाटलं तर थोडं अिधक
िा

घालतो वा शंख फुंकतो

इत यात रामभाऊंना घरात कोणी हाक मारली. Ôआलो अंÕ असं
िनघून गेले. ते

ा,

हणून दमड ची

हणून ते लगबग घरात

दसेनासे झाले, असे पाहताच तो नंद बैलवाला तावातावाने

हणाला, Ôतो

मैलागाड वरचा एक भंगी तर बामन सवाई भंगी दसतो! दे तेस ना एखादा कपडा नंद राजाची
पाठ झाकायला? Ô डम
ु क् ! ु डमू
ु डम
ु डमक
ु
् डु म डम

याचे िभकेचे डम

पु हा वाजू लागले!

Ôचल चालता हो इथून!Õ दं डम गंपा ओरडला!
ताई

हणाली, Ôगं या, भांडतोस कशाला! फार तर दे ऊ नये

याला काह ! तू जा अं बाबा

आता! पावली दली न तुला!Õ
ताई अजून बोटचेपी आहे असे तकून

या साधूने आप या ऽा याचे शेवटचे अ

सोडले!

भाब या लोकांपुढे ऽागा केला क अिधक दान हटकून िमळते, िनदान दलेले कोणी परत घेत
नाह , हा

ा िभ ेक यांचा नेहमीचा बहधा
अचूक अनुभव असतो. Ôघे ताई घे! तुझी ह पावली
ु

पण घे परत! दे व बघून घेईल
तोच

ा तु या पोराला! गोमाता, नंद राजा. महादे व-Õ

याने फेकलेली ती पावली पटकन उचलून गं याने अबाळ

वबाळ अवसानाने

या यावर चालून जाऊन दटावले Ôचल, होतोस क नाह येथून चालता! होतोस क नाह ?Õ
ू दहा पावले चुपचाप
याबरोबर तो नंद बैलवाला एकदम दबला आ ण नंद चे दावे ओढन

मागे हटला. पण तेथून पु हा एकदा गयावया कर त Ôमाझी पावली तर दे रे दादा ती परत!Õ
हणून

याने हात पसरला! पण गं याचा तो Ôचालता हो!Õ पु हा गडगडताच पु हा चुपचाप पुढे
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चालता झाला, गं या पण काह गडबड कर त घरात परतलेला जे हा
ते हा एकदा

यांनी ःवत: या मनासमोर तर ःवत:ची पत राख यासाठ झाले या अपमानाचा

सूड उगवला - ओठात या ओठातच
दसतो!

या साधूजींना दसला,

या गं याला एक िशवी हसडन
ू , Ôहा एक ितसरा भंगी

ा आळ त भं याचेच बेटे राहातातसे दसतात सगळे !Õ

ितथेच ती आळ संपली होती आ ण गं या या माग या दाराशी जाणारा बोळ लागला
होता. गं याचे मागचे दार

या बोळातच उघडते ह क पनाच नस याने. नवी वाट

याचा नंद िन ती कामधेनू असे ते सार लटांबर

साधू,
दारातून

यांना िमळाले या

या अड च अड च आ यां या ूा ीत कती मीठ-िमरती-तेल वकत

बेत योजीत ितकडन
ू येत हो या,
डम

या बोळात घुसले. इत यात

या मोळ वा या बाया हातात मो या या सु या घेऊन,

काबाडक ा या

या

याला भेट या.

हणून
या

यां या
यायचे ते

या न या िग हाइकांना पाहताच साधूचे

पु हा वाजू लागले-

Ôडम
ु डम
ु डम
ु डमु
ु क!!
ु डम
ु डमु
ु क् , डम
Ôगोमाता! कामधेनू !

ावा ऽ हो ! काह दान नंद ऽ ऽ राजाला !

ा ऽवा हो चारा पैसा

घाला

ऽ

ऽ

हो ! पै ऽसा पू ऽ ऽ जा ऽ ! हो नंद रा ऽ जा ! डम
ु डम
ु डमु
ु क् !Õ
ु डमु
ु डमु
ु क् ! डम
साधुची चपटपंजर सुरावर चालू झाली.

या मोळ वा या बायांनी नंद ला नमःकार केला.

गाय तर अगद च आडवी आली. साधू हात पस न पस न Ôध ऽ र ऽ म गायी ऽ ला! गायी ऽ
ला !Õ

हणून

प छा पुरवू लागला. गायी या नावे

ू आता
आपसात कुजबुजून एक दोन पैसे काढन

Ôए, बायांनो, थांबा! दमड सु ा दे ऊ नका

या बायांना नाह च

हणवेना.

या

या यापुढे फेकणार तोचया लु चा िभकार याला!Õ असा दरडावणारा

आवाज आला!
गं याचाच तो आवाज! पण ह

याद बोलते आहे कुठू न असे ग धळू न

बोळा या त डाकडे वळू न पा हले, तो गं या ितथे नाह ! पुढे पा हले तो गं या
दारातून खवळू न बाहे र पडताना दसलाच
Ôबायांनो, दे ऊ नका काह एक
नंद बैल दोघेह

या साधूने

या या माग या

या भयभीत साधूजींना!

ा अस या भ द ू िभका याला! हा माणूस बैल िन हा

याचा

ऐतखाऊ आहे त, ऐतखाऊ! आ ण तु ह ? कुठे रानावनात ौमून तीं लाकड

त डलींत, फोडलींत, पाहाटे सच भारे बांधून खे यातून नगरात अनवाणी येऊन तो बोजा
मा या ह

दवस येईतो डो यावर वाहन
ू दारादोर भटक यात, ते हा कुठं अड च आणे पदरात

पडतात! ते तुम या िनढळा या घामाचे पैसे हा ऐतखाऊ आता आयते उपटणार? दे ऊ दे णार
नाह मी ते

याला!

या अड च आ यांत तुम या घर या मुलालेकरांना मीठ, िमरची, तेल ते

तु ह काय नेणार? ए साधू, अरे , तू

यांना या पशूवर ÔदयाधरमÕ करायाला सांगतोस पण

यां या लेकरांची दया तुला नको का यायला? आप या मुलांलेकरां या त डचा घास हसडन
ू ,

बायांनो, कशाला दे त होतात तु ह

याला पैसे? गं याने कळवळू न वचारले.

Ôगोमाते या पायाचा अंगारा दे त होता साधू आ हांला!Õ
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Ôसाधू? भ द ू आहे तो भ द!ू पशू या पाया या अंगारा माणसांना वकतो! बायांनो, तुम या

घर ं शेतीचे बैल िन गायी, गुरंढोरं असतीलच ना? मग

या क ाळू गुराढोरांचा अंगारा आप या

माथी लावीत जा, जर काह लवायचाच तर! कारण ते पशू तुम या कामास तर येतात! हे

पाहा,

ा ऐतखाऊ साधूला मघा मा या आईने चार आणे दले होते दान

दान मी दे ऊ दलं नाह , स पाऽी

ावं

Ôनग नग आ हांसनी ते, दादा!Õ

या ते चार आणे! तुमची तीं मुलंलेकरं

हणून! जा, हे

ित तुमचीं तीं गुरंढोरं दानाला खर ं स पाऽ!

हणून! ते कुपाऽी

या हे .Õ

या बाया अगद कळवळू न

हणा या, Ôतुझं पैसे आ ह

क न खातो दादा आ ह दोन घास, अंध या पांग या थो याच

कशापायी घेणार? काबाडक

आहोत? आ हांसन कशा हवं दान!Õ
Ôए साधू! ऐकलंस का? दसतं आहे का ह तुला? बघ
तु या

यां यात ख या साधू

ा का ाळू बायांचीं थोर

दयं! अरे

ा मोळ वा या आहे त, िन तू िन वळ भ द!ू आता तर सोडन
ू दे

हा ऐतखाऊपणा आ ण हे अंगारा वकणं! अरे , जर कोणा या पायाचा अंगारा लावायचाच ना,
तर

या तु या ऐद पशू या पायाचा अंगारा

क न समाजा या काह तर
भं या या,

ा बायामाणसांना लाव यापे ा

उपयोगी पडणार ं कामं क न

ा काबाडक

यावर पोट भरणा या

या

ा मोळ वा या या शेतकरणी कामकरणीं या पायांचा अंगारा तुलाच लावावयास

हवा! समाज जो अजून जीव ध न आहे तो

ां याच काबाडक ांवर होय! तु यासारखे

माणूसबैल, िन ह पशूबैल, िन ह पशुपूजा, िन हे अंगारे , िन ह ऐतखाऊ साधूता, िन हे तुझे

नंद बैल ह समाजा या भाबडे पणाची मैलागाड आहे टाकाऊ! कारण

या भं या या मैलागाड हन
ू ितरःकाय,

या भं या या मैलागाड चे शेतांना तर खत होते - पण

ा भाबडे पणा या

मैलागाड ने बु ॅंशाची रोगराईची काय ती जकडे ितकडे फैलावते! उपयोग असा काह नाह !
बायांनो, दान

हणून नाह , पण तुम या लेकरांना खाऊ

चार आणे बरं ! ओशाळू नका!

हणून फुटा यासाठ मी ते दे तो हं

या ते अं!Õ

गं याने बळे बळे ती पावली मोळ वाली या हाती टाकली.

सुटू न

या िभका या या तावड तून

या बाया बोळाबाहे र पडे तो गं या ितथे उभा रा हला. तो बाबा

त डाकडे जात आहे असे पा हल. ते हाच काय तो गं या घरात परतला.
गं या दसेनासा होताच
उसळला आ ण
होता,

या साधू या पोटात साचलेला गं यावरचा सारा राग एकदम वर

याचा वचपा

या वःतूवर,

या बोळा या दस
ु या

हणजेच

या एकाच वःतूवर
या या नंद बैलावर

या िभकार याला काढता ये यासारखा
याने हातातील काठ चा एक र टा असा

बळाने हाणला क , तो बचारा बैल धूम पुढे पळाला. आ ण लगेच मागे वळू न गवतकाड वेचून
खात रगाळत चालणा या

या

बचा या गाई या नाकावरच

गाईला दे वता न मानता केवळ एक उपयु
या िनंकारण बूरतेने कळवळू न यावे!
पोसावे असे ढ ग तो लोकांना िशकवी,

पशू

याने दसरा
र टा हाणला क ,
ु

हणूनच काय ते मानणा या मनुंयाचेह

या नंद ला दे व आ ण गाईला दे वी

दय

हणून लोकांनी

यांनाच तो भ द ू ःवत: पशूइत या दे खील दयेने

वागवीत न हता! असे हे नंद बैल काह तर दहा हजार आ ण ऐतखाऊ

िा े टाळकुटे , भ द ू दहा

लाख गावग ना भटकत आहे त! समाज जर गं यासारखा होईल, तर अशा दहा लाख ऐतखाऊंना
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काम क न पोट भरणे भाग पडे ल! भ दपणाचा
िन भाबडे पणाचा रोग
ू

लेगसारखाच समाजाला

पोखर त आहे !

***
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१.९ चातुमाःय
(रांगोळ ची करं ड घेऊन रखमाबाई येतात आ ण Ôवनवासी राम माझा सांगा कुणी पा हला
!!Õ हे गाणे गुणगुणत गोप े रांगोळ ने काढ त बसतात. इत यात सकुताई, लीला, शािलनी,
मािलनी, सीता ूभृती

या येतात,

यांस रखमाबाई ःवागिततात.)

रखमाबाई - या सकुताई, लीला - या अशा, कुणी इथं बसा, कुणी इथं बसा. या! (पु हा
गोप े काढू लागतात.)
सकुताई- हे काय चाललं आहे रखमामावशी?
रखमाबाई - अग, या चातुमाःयात मी

कनी गोप ाचं ोत धरलं बरं . अग, पण ती

कमला नाह आली ती कुठं तुम याबरोबर आज? कती बातर आहे ग ती! आली क कुठं मेलं
ते, हं दसं
ू घटन का कायसं आहे नं ते काढलंच ितनं!
सकुताई - मग

यात हो वाईट ते काय आहे रखमामावशी? ती जर वयानं लहान असली
असतात! तुमचं हो वय रखमामावशी आता?

न तुम याहन
ू , तर ितचे वचार कती पो

रखमाबाई - आमचं काय बाई! दहा गेले िन पाच रा हले! (बोट मोजून) बघ, तीन िसंहःथ
मला अगद चांगले आठवतात. मग तूच पाहा आपली आता माझं वय काय असेल ते!
सकुताई - आता मला जर ितशी उलटली. तर तु ह साठ या जवळ असणारच मावशी!
अहो, आलीच वाटतं ती कमला! हाक मारते आहे ! ओ! - या या, दार लोटलेलं आहे हो नुसतं.
उघडा, या आत. (कमला येताच) या िश क ण बाई! बसा अशा.
कमला - काय रखमामावाशी, कसं काय आहे ? हे काय करता आहा?
रखमाबाई - अग ह ं गोप ं काढते आहे मी. चातुमाःयात गोप ांचं ोत फार प वऽ. १०८
गोप ं ू यह रांगोळ नं काढावीं, मग

यांची पूजा करावी, ःवत: सोव यानं सपाक क न

ू गो यांत जावं, गाईला हळदकुंकू लावून फुलांची माळ घालून सोव यानं
प वा नांचं पान वाढन
आप या हाती गोमास घालावा आ ण मग जेवावं अशी १०८ गोप ं - अग,
खुरांचीं ह अशी िचऽं -चार म हने काढलीं नं,

हणजे गाई या

हणजे गोलोक नावाचा ःवग १०८ वष जवाला

भोगायला िमळतो! हो, पण ोत संपताच दहा तर भट-जेवायला बोलावून ू येकाला एकेक
सो याचं गोप ं दलं पा हजे हो! - नाह तर नाह ःवग िमळणार! अग कमळे , तुला काह ोत

नको का धरायला आता! िश क ण झालीस

हणून काय झालं! अग, दे वाची सेवा काह

करावी, काह धम आचरावा! तू पण हे गोप ांचंच ोत धर पाहू.
कमला - पण ू यह गायीसार या एका पशू या खुराची १०८ िचऽं काढ यानं आ ण
भटांना सो याचीं गोप ं द यानं दे वाची सेवा ती काय साधणार! धम तो काय घडणार? धम
हणजे परोपकार. परोपकार पु यच! ते हा
ोत करणं बरं . तसं एक ोत मी धरलं तर

ा लोक काह ू य

असा परोपकार घडे ल असं

यात नाह का दे वाची सेवा घडत?

रखमामावशी- लागलीस पाचकळपणा करायला! अग, गायीची सेवा तीच दे वाची सेवा. भाव
ठे वावा ितथं दे व आहे च! पोथीतच आहे हो हे सारं !
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कमला - होय ना? मग जर पशूत भाव ठे वला तर दे व पावतो, तर आप या

ा

हं दरा
ु ा या भावाब हणींची, माणसासार या माणसांची सेवा दे वा याच नावं केली तर काय तो

पावणार नाह ? नराची सेवा तीच नारायणाची सेवा, हे सु ा पोथीच सांगते!
सकुताई - हे अगद खरं हो कमलाताई, मी तसं ोत धरते. या ल
परोपकार, ती दे शसेवा, कोणचं ध ?

दवापे
ा तोच खरा
ु

कमला - असं बघा सकुताई, एका बहारा या भूकंपात अनाथ अशी हं दंच
ू ी तीन हजार

बाळं िमशनर , मौलवींनी नेली, बाटवलीं,

यांचे आईबाप

यांना मुकले. इतकंच न हे , तर हे

तीन हजार वंश पुढ ल पढ पासून हं दचे
ू क टर शऽू होणार. आप या हं दरु ा ाचं सं याबळ
अशा ू यह या धुडगुसापायी कोट कोट ंनी घटत असता,

खरं ोत
हं दधमाचं
ू

हणजे लाख

लाख दवा
ु या गवताचे भारे दे वा या नांवं बांधीत बसणं नसून अशी एकेक अनाथ

बालबािलका वाच वणं हे च होय. पण यासाठ

हं द ू

हं दसभे
ु ने काढले या अनाथालयांना भीकदे खील

कोणी घालीत नाह ! आ ह दे खील द रि ; अशा हं द ू अनाथालयांस पैसे कुठू नं दे णार! पण
आपलं शर र तर

हं दसं
ू घटना या अशा प वऽ कायासाठ क वणं आप या हातचं आहे , हह

तपच आहे , अशा हे तूनं आ ह दहा पाच मै ऽणींनी असं ोत धरलं आहे क , ू यह आम या
येथील
जेववून,

हं दसभे
या अनाथालयात दोन तास जाऊन तेथील लेकरांना अंगेजणीनं आंघोळू न,
ू
यांचे कपडे घर या साबणानं धुऊन पर टघड सारखे च क क न ठे वायचे आ ण दर

र ववार

यांना

वमानयंऽ,

हं द ू वीर पु षां या सो या कथा सांगाय या.

व ानाचे चम कार, खेळ व

विन ेप यांचीं खेळणीं दे ऊन, समजून सांगायचं. झाडझूड क न मळदे खील

आ ह च काढतो.
रखमाबाई - इँश! कुठलीं मेलीं ती

बनवारशी पोरट ं! ना जात ना पात!

यांचा मळ

काढायचा िन गदळ कपडे धुवायचे; भंिगणी आहात का धो बणी?
सकुताई - असं का

हणता रखमामावशी? अहो, आपण आप या घर या लेकरां या

मळानं लडबडलेलीं िचरगुटं नाह का धूत? कुटंु बात या लेकरांचा मळ काय सो याचा असतो?
हं दरा
ु

धरणार.

हे ह आपलं एक मोठं कुटंु बच आहे हो! मी तर असंच हं दसं
ु घटनाचं काह सेवाोत
या अनाथालयासाठ सांगा ना कमलाताई मी काय क

?

कमला - तु ह ? अहो खरं च. तु हाला फ कड िशवणकाम येतं नाह का? बःस. तर
तु ह असं करा क चातुमाःयात िनदान शंभर झबलीं िन सदरे
िशवून

ा फुकट; ते साहा य

या अनाथालयास धमाथ

या संःथेची केवढ तर िचंता दरू कर ल!

सकुताई - हो, हो! पण बाई कापड कुठलं वकत आणू मी इतकं!
रखमाबाई - मी दे ते बरं तुला कापड. या मा या १०८ गोप ामागं १०८ मुलां या
झब यासद यांचं कापड मी दे ईन हो धमाथ. मग तर पावेल ना मलासु ा तो तुझा हं दसं
ु घटन

- दे व? अग हसता काय अशा! हं दसं
ू घटना हाह एक दे वच आहे बरं . गणपती,

हणजे गणांचा

पती, संघटनाचा दे व. अग, आ हांला कळत का नाह हे ? पण आ ह आपली जुनी माणसं.

तुम या न या क पना आ हांला आम या जु या भाषेतच सांिगत या

हणजे लवकर पटतात

हो. मीह आपली १०८ गोप ं पूजीनच. पण अनाथालयांतील १०८ लेकरांना कापड पण धमाथ
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द यावाचून ोताची सांगता झाली असं मानणार नाह बरं .

हणजे जुनं ोत पण झालं, िन

नवंह झालं. काय कमला?
कमला - आभार आहे त हो मावशी तुमचे. तु हा वड लधा या माणसांनी आ हांला इतका

आशीवाद िन सहकाय दलं तर पुरे आहे ! बरं लीला, शािलनी, मािलनी तु ह सा या जणींनी
काणकोणचीं ोतं या चातुमाःयात धरलीं आहे त?
लीला - आ ह दहा जणानी ू येक ल
दोनशे वातींचा काकडा सकाळ
जाळली क दहा भट बोलावून

ल

वातींचं ोत धरलं आहे . ू यह शंभर

दे वघरात वा दे वळात जाळायचा अशी लाखोली ू येक नं
यांना दहा सो या या वाती

ाय या (सग या हसतात)

कमला- भटां या घर सो या या वाती जाळतात होय? लीले, पूव
दवे नसत; के हा घर , दे वळ , पण यांतून वातीच लावीत. ते हा
जात नसत. घर , दे वळ

या झगझगाटात लाख वातीपायी तु हा दहा-पांच

जणीचं ज मणभर तर तूप नुसतं जाळू न टाकायचं
या

या काळ लाख वाती फुकट

यांचा उपयोग होई, पण आता जकडे ितकडे रॉकेलचे कंद ल, गॅस

िन वजेचे दवे झगझगाटत आहे त. आता
पेटवाय या

वजेचे, गॅसचे, रॉकेलचे

यांत काय अथ आहे बरं ! पु हा वाती

हणे सकाळ उजाड यावर पेटवाय या.

तु ह ते मणभर तूप असं उगीच जाळू न टाक यापे ा

कती

यथ क !

हणून

हणते,

या अनाथालयातील लेकरां या त ड

घाला. नुस या कापसा या वाती पेटवून पडले या उजेडात आप या रा ातील दाःय, दा रिय,

दंकाळ
, ददशा
यांचा अंधेरच काय तो
ु
ु

दसतो! पण आप या

हदं रु ा ा या

या लेकरां या

जीवनाची वझती वात जर तेव वली ना तरच तो अंधेर घाल वणारा खरा उजेड आप या घर

पडे ल.
सकुताई - आ ण ूाणदानाचे तेच कृ य दे वालाह जाःत आवडे ल! अग, मा या मुलीनं
मुलालेकरां या त ड पडणारं तूप जर चुलीत उगीच ओतून दलं तर मी ित यावर रागावेन का
ूसादे न? तसंच दे वा या लेकरां या त ड

पडणारं ह मणोगणती तूप असं नुसतं जाळू न

टाक यानं दे व उलट रागावतच असला पा हजे.
अनाथ लेकरांस पोस यासाठ खाऊ घातलं तर

यापे ा ते मणमण तूप दे वा याच नावे

या

यांतच खरा परोपकार घडे ल! इहलोक ू य

लाभ, परलोक पु य!
शािलनी - मी कनी चातुमाःयात केळ या पानावर जेवायचं ोत धरलं आहे . चार म हने
केळा या पानावर जेवायचं िन मग भटांना जेवायला घालून ऐकेक चांद चं केळ चं लहानमोठं
पान दान

ायचं.

मािलनी आ ण शेवट

मी कनी भड ोत धरलं आहे . या चातुमाःयात भ यांची भाजी खायची नाह
भटाला बोलावून एक चांद ची भड

दान

ायची. आम या गोपाळ भटजींनी

सांिगतलं आहे क , इथं अशी चांद ची भड दान दली क मे यावर ःवगात सो या या भ या
िमळतात हो जवाला. (सग याजणी पु हा हसतात) हसता ग काय सार या?
रखमाबाई - अग, हसू नको तर काय क ? मला

हातार लादे खील ह भटांची लु चेिगर

पसंत नाह बरं पडत! कोण ग हा गोपाळभटजी! तो का? वा ग वा! लोकांचीं घरं म
बांधायचा

यानं

याचा एक धंदा आहे च. घर गाई हशी बाळगून दध
ू गावभर वकतोच. अग परवा
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मी मनुःमृतीत ऐकलं क जो ॄा ण दध
वकतो तो त काल पितत होतो
ू

मुलगा पोिलसखा यात मोठा कारकून आहे च. तीन मजली नवं घर

हणून!

याचा

यानं अिलकडे च बांधलं

आहे . ितकडे ती आप या हं दंच
ू ीं शेकडो लेकरं भुकेनं मरताहे त. िमशनर , मुसलमान

यांना

बाटवून हं द ू रा ाचे क टर शऽू बन वताहे त िन आ ह इकडे मणमण तूप आगीत जाळतच
आहोत िन अशा पैसेवा या धंदेवाईक भटांना चांद चीं केळ चीं पानं िन सो या या भ या धम
हणून दान दे त आहोत! हा कसला मेला धम - अधम आहे हा! कमला, तुझं

हणणं अगद

खरं आहे , हे भट मोठे लु चे आहे त. दे वा या नावे भाब या लोकांना मनास येतील तशा थापा
मा न ःवत:ची तुंबड भरत आहे त!
कमला - पण रखमामावशी, मी
होईल. आज या भटां या बायाह
आपलेच भाऊबंद.

यांनाह

हणते, क

ांचा सारा दोष भटांवरच टाकणंह अ यायाचं

तींच ोंत क न दस
ु यांना तशींच दानं दे तात. भट तर

सुधारतील! खरा दोष आप या सग यां या

सुधारावं तर तेह

भाबडे पणाचा आहे . भट बळे बळे लाठ घेऊन काह आप या घर येत नाह . आ ह च

यास

बोलावतो, भट आला नाह तर जेवतदे खील नाह . मग आ ह दे ऊ िततकं दान तो नेतो! ते हा
मूळ दोष आप या भाबडे पणाचा! आपण आप या ववेकानं पोथीत खोटं काय, खरं काय ते
ठरवावं. बरं सीताबाई, तु ह कोणचं ोत केलंत?
सीताबाई - मी काय बाई ोत धरणार? घर

मधुकर दे खील मागावी लागते
तेव या गे या वष

बचा यांना,

मुलांना गोडधोड दे खील िमळत नाह .

हणून मी आप या वडाभोवती ल

ूद

णा

घात या. या चातुमाःयात गोमास कानव याचं ोत धरलं आहे . दर

सोमवार नऊ गुळाचे कानवले करते. पैक आठ कानवले गाईला घालते िन एक तेवढा ूसाद
हणून मुलांना दे ते. मी ःवत: उपास करते. असे सोळा सोमवार करायचे!
सकुताई - इँश! हा तर िन वळ आचरटपणा नाह का? अहो, घर मुलांना गोडधोड
िमळत नाह

हणून एक कडे

हणता आ ण गुळाचे नऊ कानवले क न गाईसार या एका

पशूला आठ चारता िन मुलां या त ड एक घालता! अहो, मुलामाणसांना दध
ू दे ते

हणून जी

गाय हवी, ितला, मुलामाणसांना उपाशी ठे वून तुपाशी जेववायचं काय? पशूची जोपासना
करायची तर पशूसारखी करा. पशूला हरवं गवत पढ भर आणून घाला, पा हजे तर ओखटवाणी
ा! गो यातला पशू दे व आहे , तर तुमचीं पोटचीं लेकर काय भुतं

घाला आ ण कानवले मुलांना
आहे त? माणसाहून पशू ौे

आहे हे सांगणारं ोत दे वाचं नसून दै याचं आहे दै याचं!

लीला - तसंच तु या
भाबडटपणाचं नाह का?

या वडा या भोवती ल

वेळा गरगर

फरायचं ोतदे खील

यात परोपकार असा ग कोणचा केलास?

रखमाबाई - तु ह सग याजणी कमले या प टिश ंयणी झा यातसं दसतं मला. खरं च
बरं , ितचं जे

हणणं क अशीच ोतं करावीं क

कृ य, रा ाची काह

सेवा घडे ल, ते अगद

यात या लोक ू य

बरोबर आहे हो. अमुक भाजी खायची नाह ,

केळ या पानावर जेवायचं, उगीच लाख वेळा गरगर फरायचं असा
दे हदं डाचं तपह

घडावं आ ण रा ाची ू य

परोपकाराचं काह

सेवा, या लोक

काह

यथ दे हदं ड कर यापे ा
तर

ू य

परोपकार

करावा, असं मी एक ोत तु हांला सांगते अं. तु ह िनधन अस यात तर दे खील पुंकळ दान
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द याचं पु य तु हांला कसं जोडता येईल बघा अं. मा या अंगणास लागून माझी ह केवढ
तर मोकळ जागा आहे . तीत नुसतं रान उगवतं. तर तु ह दहावीस जणी ू यह इथं येऊन
ःवहःतानं खणून पे न या चातुमाःयात वांगीं, अळू , िमर या, कोिथंबीर ूभृती शाक भाजी

लावा.

या अनाथालयास चारसहा म हने पुरेल इत या भा या आपण ःवत: या मेहनतीने

पुरवू या!
कमला - ठ क ठ क! दवाचे
भारे बांधीत भटक यापे ा वा वाती कर त वा ह
ु

अशी

गाई या खुराचीं िचऽं काढ त वा झाडाभोवती लाख वेळा गरगर फे या घालीत राह यापे ा असा
आप या धमबांधवां या, या हं दरा
ु ा या सेवेत दे ह झजवावा हे च उ म. जर दे व झाडपशूं या

सेवेनं संतोषत असेल, तर तो नरा या सेवेनं अिधक संतोषत असला पा हजे आ ण
ोतांनी पारलौ कक फळं िमळत असतील तींह
रखमाबाई

हणजे आपण

ाल,

या

िमळत असलींच पा हजेत! आता बघा अं.

या अनाथ शंभर लेकरांना कापड दे तील. सकुताई

दे तील. तु ह मणभर तूप

या

यांची झबलीं िन सदरे िशवून

ा सग याजणी िमळू न चार म ह यां या भा या पुरवतील.

या एका अनाथालयाचा केवढा खच भागवू बरं ? - हं दधमाची
, रा ाची केवढ
ु

सेवा िन केवढा परोपकार क

शकू बरं ! मग घेताना ह ं सगळ ं ोतं?

सा या जणी अगद आ ह सग यांनी ह ंच ोते या चातुमाःयात करायचा संक प हा
आताच केला बरं . तु ह जा नी
साहा याचं.

कमला -

या अनाथालया या संचालकांना

यांना कतीतर आनंद होईल.

आपण सा याजणीच ितकडे . चला! (जातात).

ा हे वचन इत या धमाथ

यांची केवढ िचंता दरावे
ु ल हे ऐकून! जाऊ या

***
१.१० ताबुतांची गो
आप याला ताबुतांची गो

माह त आहे काय? तु ह ूितवष मुसलमानांचा ताबुताचा सण

पाहाताच असता. लाखो मुसलमान
आनंदाचा नसून

यात जर खूप नाचताबागडताना दसतात तर तो सण

याचे मूळ एका अ यंत

जे महं मद पैगंबर,

यां या ू य

दयिावक शोककथेत आहे . मुसलमानी धमसंःथापक

नातवा या झाले या बूर क लीची ती वा षक ःमृती आहे .

पण अशी एखाद क णरसाने थबथबलेली गो

नुसती क पनेनेच कोणी रिचते तर ितने

भावना खळबळू न सोड याच अस या ह जर खरे असले तर ह ित यापासून िशक यासार या
या काह मह वा या गो ी आहे त
नसता; कारण मन
आहे ! ू य ा या

यांचा प रणाम वाचकांवर

हावा िततका सहजच झाला

हणते Ôऊं:! ह नुसती क पकथा आहे ! असे काह खरोखर थोडच घडले
यवहारात अशा भाकडकथांचा तो काय उपदे श

फुटां या खोलीत तीन हजार िशपाई िशरलेले
फेकलेले दसते; पण

हणून जाग होताच
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तर यासाठ

कोणी पोहू लागतो थोडाच! ःव नातला चुटका सवःवी ःव नापुरताच! क पत

गो ींचा चटका मु यत: मनोरं जनापुरताच!Õ
यासाठ

यवहारात घे यासारखा उपदे श मनावर प का ठस व या या कामी नुस या

भावना खळबळू न सोडणा या अरे बयन नाइटसार या क पत कथांचा जर थोडाबहत
ु उपयोग
होतो तर

असतात

यां याहन
ू

कती तर

पट ने इितहासात जशा

या घटना खरोखरच घडले या

यांची पकड भावनेवर न हे , तर बु वरह अिधक प केपणी बसते. कोणतेह स य

मनावर बंबवावयाचे झाले तर ते मूलत:च ब हं शी अस य असले या क पत कादं बर पे ा,
िततकेच भावनो पक असताह अ र िन अ र स य असणा या ऐितहािसक घटनेनेच अिधक
प रणामकारकपणे बंब वले जाऊ शकते.
ह ताबुतांची गो ह कादं बर सारखीच अ यंत िच वेधक असताह इितहासाइतक च स य

आहे .

यातह

िगबन,

सेल

ूभृती

अनेक

अ यासकां याकडे न जाता आपण ह
िन ावंत पण सु व

इं मजी

इितहासकारां या

ताबुतांची गो

कुराणशर फ या

िन

हे तूत: ज ःटस अमीरअ लीसार या

मुसलमानी लेखका याच त डन
ऐकू
ू

हणजे

यायोगे ती सांगताना

बनमु ःलम लेखकांनी ती जाणूनबुजून चुकलेली सांिगतली अशी शंका आपणांस वा दस
ु यास

घे याच फारसे कारण उरणार नाह .
महं मद पैगंबरांनी,
पैगंबर - ई रदत
ू -

या वेळ ते अ यंत ह न

ःथतीत होते आ ण

हणून जे हा बहते
ु कांस माह त न हते

ूमा णक मुलगा पाळला होता.

याचे नावं अ ली.

यां या गावीह ते

या वेळ एक होतक , दे खणा िन

यास पुढे महमंद पैगंबर यांनी आप या

पुऽा या ठायी मानले, कारण पैगंबरास पुऽ न हता. पुढे महं मदानी आपली मुलगी फाितमा ह स
या त ण अ लीलाच दे ऊन

यास आपला जावईह केले.

महं मदावर आले या अनेक संकटात अ लीने
पैगंबर व मा य केले ते हा

यास सोडले नाह . अरबांनी महं मदाचे

या या वाढ या वैभवासह अ लीचेह मह व वाढत गेल. पण

महं मद पैगंबर सन ६३२ त वारले. ते हा

यां या गाद वर अ लीलाच ह क आहे असे

प ा या लोकांच मत असतानाह खिलफापदावर दस
ु याच गृहःथाची िनवड व
येथूनच या दोन प ांत तुमुल यु ास आरं भ झाला. अ ली या व

या या

प ाने केली.
असले या प ाचे

पुढार पण मोअ वया नावा या बला य सेनानीने ःवीका न अ लाला रणांगणात हतवीय केले
आ ण शेवट

मुसलमानांतील काह कटवा यांनी

ा मुसलमानी पैगंबरा या अ यंत

व ासू

आ ण पुऽवत ्मानले या जावयाची सन ६६१ त बूरपणाने ह या केली! आ ण तीह के हा? तर
तो स पु ष अ ली, पैगंबराचा कृ तकपुऽ, मुसलमानांचा खिलफा, मु य मिशद त ई राची

ूाथना कर त असताना! मुसलमानी धमशा ाूमाणे िन ेने वागणा या मनुंयाचा दे व पाठ राखा
असतो,

यास

वजयच िमळतो, अशा समजुती, या जगातील

पोकळ आहे त हे या घटनेव न ःप

वजया या अथ तर ,

कती

होत नाह काय? कुराण अ ली या बाजूस होते; पण

यश, िनदान भौितक यश तर मारे क या या सु यास िमळाले! कुराणाचे ूाथनामंऽ
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अ ली या ओठावर असताच मारे क याचा सुरा

या या

दयात घुसला. ते कुराणाचे मंऽ

यास

ा जगात तर वाचवू शकले नाह त!
१.१०.१ राजपुऽ हसन-हसे
ु न
अ लीला, महमंद पैगंबरां या फाितमा नावा या

या मुलीशी

याचे ल न झाले होते,

तीपासून हसन आ ण हसे
ु न हे दोघे पुऽ झाले. अ लीला वर सांिगत याूमाणे मारे कर घालून

ठार मार यानंतर

या या ूितप ाने मोअ वयाचे खिलफापद मा य केले. परं तु अ ली या

प ा या मते खिलफापद हे महं मद पैगंबरा या वंशातच राहावे असे अस याने आ ण अ लीचे
जे वर ल पुऽ तेच महं मद पैगंबरा या वंशाचा उरलेला अंकुर ठे व याची अ ली या प ाने
पराका ा चाल वली. अ ली ठार मारला जाताच
पण ितकडे मोअ वया हा ूबळ सै य घेऊन

यांनी हसनला खिलफा

हणून घो षत केले.

यां यावर चालून येत आहे असे कळताच

गाळण उडाली. पैगंबराचा हसन हा नातू असला तर ते दै वी नाते

यांची

ा मानवी जगात ूबळ

असले या सै यावाचून अगद दबळे
ठरले; आ ण हसनला खिलफापदावर ल आपला अिधकार
ु

सोडन
ू दे ऊन मोअ वयास एका वषा या आत शरण रघावे लागले. दो ह ं प ांचा करार झाला
तो इतकाच क , मोअ वयानेच खिलफा

नातू जो हसे
ु न

याला खिलफा नेमावे.

हावे. पण

या या मृ यूनंतर माऽ पैगंबराचा दसरा
ु

अशा र तीने मोअ वया हाच शेवट मुसलमानी साॆा याचा एकमेव िन अूितरथ खिलफा
झाला. यश
होता

याला आले! तो कोणी मोठा धमभी , कुराण िन ेने पाळणारा,

हणून का

यायी, सदाचार

याला हे अूितम यश येऊन तो कुराण मानणा यांचा मु य रा या य च

न हे तर धमा य ह

झाला? मुळ च नाह ! य चयावत ् मुसलमानांचा अगद

िन ववादपणे

झालेला आ ण अ यंत ूबळ ठरलेला असा जो प हला खिलफा, तो हा मोअ वया कसा होता
या वषयी अमीर अ लीच

हणतात -

Ô याचे िमऽ वी राखता येणे कठ ण जाई कंवा
वषाने वा खं जराने

या मोअ वयाने घात केला आ ण कर वला. ह या ह

पडलेले एक ूबळ ह यार होते.
कुराणातील दै वी वा

याचे शऽू वी डोईजड होई

या या स ेला अडथळा क

याचा

याचा

या या अंगवळणीं

लागेल अशी वाटे ल ती

यवहारातील मानवी आ ा वा आचार झुगा न दे यास तो कमी कर त

नसे. पण सोईःकर अस यास कुराणातील आचार बा श: पाळ याचे स गह असे वठवून दे ई

क यंव! हा केवढा दै वद ु वलास होय क ,

यांनी ू य

महमंद पैगंबराचा छळ केला तेच

या या वंशजां या पैतक
ृ संप ीचे िन रा याचे वारस ठरावे! आ ण

यांनी मूत पूजाकंचा प

घेतला तेच महं मदा या मूत भंजक मुसलमानी धमाचे खिलफा - धमा य

-

हावे!Õ ( हःटर

ऑफ द सारासे स पृ. ७१ िन ८२).
पण ऐ हक

ीने पाहता मोअ वयाला हे यश कसे आले ते अगद

सूयूकाशाइतके

ःप पणे दसू शकते! तो अ यंत धाडसी, राजनीितपारं गत, शूर, कारःथानी पु ष होता. ऐ हक
रा य जंक यास जे गुण अवँय ते
असत,

यात होते.

हणून ऐ हक रा य जंक या या कामी

याचे सैिनक झुंझार असून, श ा

उ कृ

याला यश आले. आ ण पैगंबराचा दै वी वंश

ितकडे धुळ स िमळत असता मोअ वयाने ःथा पलेले दमाःकसचे मुसलमानी साॆा य िन
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धमा य

वाचे ते खिलफापद

रा हले!!

या या सा या मानवी वंशात शंभर वष अ याहतपणे नांदत

हसन या हातून खिलफापद िन साॆा य िछनावून घेऊनच मोअ वया ःवःथ बसला नाह .
थो याच अवधीत

याचा मुलगा ये झड या या कारवाईने हसनला वष पाजून ठार मार यात

आले! पैगंबराचा - दे वदताचा
तो ू य
ू
दे वापाशी म यःथी क
दले तसेच आता

नातू पण

याला ह वाच व यासाठ महमद पैगब
ं र

शकले नाह त - दे वाने मागे अ लीला कटवा यां या खं जरास मा

या सु

हसनलाह

वषा या पे यास प याआधी एकवार दे खील सावध न

करता द ु ां या घातास बळ पडू दले!
राहता रा हला महं मदचा दसरा
नातू हसे
ु
ु न. खिलफा मोअ वयाने पूव करार केला होता क ,

या या मागे खिलफापदावर िन साॆा यपदावर हसे
ु नला ःथा पले जाईल! पण

भाऊ हसन

याला

वषूयोगाने ठार के याबरोबर हा करारह

आप यामागे आपला पुऽ ये झड

ासच खिलफापद िमळावे

साॆा यातील मिशद मिशद तून ये झडला खिलफा कर याची

याचा वड ल

खिलफा मोअ वयाने
मोडन
ू

हणून िन
वाह

ले आ ण मुसलमानी

दली गेली. सै याने िन

राजधानीने तीच शपथ घेतली. पराबमी मोअ वया सन ६८० म ये वारताच

याचा हा सवाई

पराबमी पुऽ ये झड, राजधानी दमाःकसम ये, आप या प या या वःतीण साॆा याचा धनी
िन मुसलमानी धमाचा धमा य

झाला!

१.१०.२ खिलफा ये झड
ाच ये झडने महं मद पैगंबरा या एका नातवास, हसन यास, वषूयोग करवून मारले हे
वर दलेच आहे . महं मद पैगंबराचा दसरा
नातू हसे
ु
ु न,

याला खिलफा नेम याचा झालेला करार

लाथाडन
ू आता तोच ये झड खिलफा झा यामुळे हसे
ु न जातीचे िन प ाचे लोक अथातच फार
िचडले.

यां यापैक इराक या लोकांनी तर हसे
ु नला बंड क न उठ यास खूपच भर

दली.

Ôआपण आम या ूांतात पाऊल टाकताच सार जनता एका माणसासारखी बंड क न उठे ल!
आप या ये याचा काय तो अवकाश!Õ असे उ
या

िनरोपावर

व ासून

आप या

ोभक िनरोप हसे
ु नला येत रा हले!

खिलफापदाचा

रणांगणावरच परत िमळवीन अशा िन याने हा
उघडपणे चालून

गेला.

या याबरोबर

ये झडने

िछनावून

घेतलेला

यासरशी
ह क

पैगंबराचा धमशील नातू हसे
ु न इराककडे

याचे नातलग, दोन मोठे मुलगे, काह

िन ावंत

अनुयायी, बायकामुले, इतक मूठभर सेना काय ती होती!
१.१०.३ हाय हसन ! हाय हसे
ु न !
ये झडला तर हे च पा हजे होते! तो

जतका पराबमी िततकाच लु चा!

मुसलमानी साॆा यात असा दरारा बस वला होता क
उपमद जमेल ते हा कर त असताह

मुसलमान

याने सा या

या या वतनात तो कुराणा या आ ांचा

तोच खिलफा धमिन ांचा धमगु ! -

हणून सारा

या यापुढे चुपचाप गुडघा टे क त होता. लाखो मुसलमानांची सहानुभूती ू य

महं मद पैगंबरा या

या संऽःत असताह

होती. पण खिलफा ये झड या व
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स यपरायण राहाणा या नातवाकडे - हसे
ु नकडे -

ॄ काढ याची कोणाची छाती होईना! अशा ःथतीत हसे
ु न
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बंड क न उठतो आहे हे पाहन
ू खिलफा ये झड उलट संतापला! गु
बात या
त काळ

याने होऊनच हसे
ु नला चहकडन
ू ू धाड व या क , Ôया! आ ह ये झड व

िमळतो!!Õ

या

िनरोपास

स य

मानून

तो

स यपरायण

बाजारबुण यांसार या टोळ िनशी जो जो पुढे चालला तो तो
ना!

हःतकांकरवी उ

यालाह हे आ यच वाटले! िन ावंत भा वक मुसलमान

अिभमानी. ू य

पैगंबरा या नातवा व

हसे
ु न

ोभक
तु हांस

या

मूठभर

याला कोणी अड व यास येईच
हणू लागले Ôअ ला स याचा

असणा या शऽूंचे डोळे अ लाने अंधळे केले, बु

ॅंिशली! नाह तर खिलफा ये झड असा नांगी टाकून बसणार ूाणी न हे ! दे वाचा अ भूत
चम कार आहे हा!Õ
तो अ भूत चम कार होता खराच! पण तो दे वा या दयेचा नसून ये झड या राजनीतीचा!
कारण हसे
ु नला असे खो या आशे या मागे लावीत

याने अशा ठकाणी आणून सोडले क ,

जथे िनराशे या जा यात तो पैगंबराचा नातू अचानक िन पुरतेपणी सापडावा.
इराक या ूांताने

यास बोलावले होत. जायचेच काय ते कठ ण काम. ितथे जाताच तो
ा अपे ेतील कठ ण काम तेच पार

ूांतचा ूांत Ôअ ला हो अकबरÕ क न हसे
ु नसाठ उठणार.

पडले. हसे
ु न इराकम ये ूवेशेतो
घेऊन

याला कोणीह अड वले नाह . पण इराकम ये बंडाचा झडा

याने पाय ठे वताच ज सोप वाटले तेच काम कठ ण ठरले- हसे
ु न कान दे ऊन ऐकत

रा हले पण इराकम ये िनजले यांची झोप मोड याइतक दे खील गडबड कुठे ऐकू येईना. Ôहसे
ु न

क जयÕ गजत एकह तरवार

यानातून खणखणेना!

तो तरवार खणखण या; तीरह स स सुटत चालले! पण हाय हाय! ते हसे
ु नला साहा य

दे याचे वचन

दले या मुसलमानांचे नसून

या लबाड खिलफा ये झडने हसे
ु नला अचानक

गाठू न कापून काढ यासाठ धाडले या मुसलमानी सै याचे होते!

Ô व ासघात!Õ हसे
ु न या टोळ त एकच हाहाकार उडाला. िन पायाने एका गाव या आौयास

आपले तंबू ठोकून
वे याची तात

यात या

यात रचता येईल िततका यूह रचून हसे
ु नने ठाण मांडले. शऽूने

या ठा या या ग याभोवती घातली!

१.१०.४ करबलाची लढाई न हे , क ल!
या जागेच नाव करबला होते. खिलफा ये झडने हसे
ु नला

सेनानी धाडला होता,

ू न जाता
याने हसे
ु न या टोळ वर चढन

या पंज यात क ड यासाठ जो
याचा छळ करावयाचाच तेवढा

वडा उचलला होता. हसे
ु नची ती मूठभर टोळ - ती जर तरवार उपसून उभी होती तर

ितलाह शऽूवर चालून जाण अश य होते. लढाईचा ू च न हता तो! शऽूने हसे
ु नच पाणी

त डले, द ु न तीरांचा वषाव चाल वला. दवसामागून दवस हसे
ु नचे लोक पा यावाचून तळमळू

लागले. शऽूशी हसनने
बोलणे केले, Ôमला सुख प परतू
ु

ा - मी लढणार नाह !Õ पण

या या

लढाईला भीत होता कोण! महमंद पैगंबराचा तो नातू, हजारो मुसलमान पैगंबरा या
वंशास दै वी अंश मानीत

या वंशाचा तो राजपुऽ! ...पा यावाचून तडफडू लागला, Ôमी शरण

येतो-पण मला खिलफा ये झडकडे
हणून

या!Õ पण

या

याल ते बं दवान

हणून नेऊ नका. तर माननीय वीरपु ष

यास बं दवानच न हे तर नीच, पापी
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हणून, अपराधी

हणून आणा;
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आणला तर! उ म माग

हणून

जवंत आणूच नका! ह च तर

ये झडची - आ ा होती! शेवट तो

यायपरायण हसे
ु न

या या शऽूची -खिलफा

हणाला, Ôमाझाच जीव तु हांस हवा

आहे ना? मग हा मी पुढे येतो, मला मारा िन वाद संपवा. पण िनरपराध लेकरांना िन
यांना तर तहानेने तडफडत मा

हह

नका.

यांना सुर

ू
तपणे वे याबाहे र काढन

ा!Õ पण

वनंती खिलफा या सेनानीने अमानली! आता मृ यूवाचून ग यंतर नाह से पाहन
ू हसे
ु न

आप या अनुयायास सांिगतले, तु ह
उिचत;

यथ म

नका,

यास जाणे

याने मला सोडन
ू जावे हे च

यातच मला समाधान वाटे ल!Õ पण कोणी गेला नाह . उलट आप या मुसलमानी

धमसंःथापका या ू य

नातवावर तलवार चाल व यास कच न झुंजणे तर

झुंजू अशा िन याने ये झड याच सै यातील काह
छावणीत िनघून आले.

या या वतीनेच

धमशील मुसलमान सैिनक हसे
ु न या

तीरामागून तीर एकसारखा ये झड या सै यातून सुटत चालला. हसे
ु न या मूठभर लोकांतील

वीरामागून वीर वेचक वेचक पडत चालला. शेवट तो पैगंबराचा नातूह घायाळ झाला.
पाणी मािगतले. मो या ूयासाने पा या या ूवाहाशी

याने

यास ने यात आले. तोच शऽूं या

तीरांची झोड उडालीं. तहान तहान कर त हसे
ु न पु हा तंबू या दाराशी आला.

या

ओ साबो शी रडू लाग या. हसे
ु नचे लढते पुऽ म न पडले होते. एक अभक उरले,
शेवटचे चुंबन घे यास हसे
ु नने ते लेक
खळू न टाकले!

उचलेले - तोच शऽूने

याचे

यास एका तीआण बाणाने

यासरशी Ôअ लाÕ असे ओरडन
ू तो राजपुऽ हसे
ु न तंबूपुढे मटकन बसला. पाणी

पाणी!! एका सतीने ूय ांची शथ क न एक पेला पाणी िमळ वले.
पाणी! पाणी!

या घायाळ राजपुऽा या हातात तो पा याचा पेला येताच

याने तो प यास

आवड ने उचलला. घोट घे यास कोरड पडलेले त ड पटकन उघडन
ू आ केला; तोच पा या या
या या तोडात सूं सूं कर त िशरला. एक ककश कंकाळ

घोटाआधीच शऽूचा बाण नेमाका

फोडन
ू वीरपुऽ तरवार उचलून उठतो तो चोहोकडन
ू हाणा, मारा कर त शऽू धावला िन हसे
ु न

तरवार या घावांनी िछ न विछ न होऊन ठार झाला!
मुसलमानी धमसंःथापका या नातवाचे

या मुसलमानां या दै वी खिलफाचे दे हावर

मानवी खिलफा ये झडचे ते बूर मुसलमान थै थै नाचले,
ठोकरले,

या या ूेतास

याचे िशर भा यास टोचून िमरवीत िनघाले!! पण दे वाने

या

यांनी हाणले,

या Ôदै वीÕ पण दबळया
ु

खिलफा या साहा याथ हंू का चूं केले नाह ! (अमीरअ ली पृ. ८६) मानवी पण ूबळ अशा
खिलफा ये झडपुढे दे वसु ा असंतोषाचा एक ॄह काढू धजला नाह !
ये झडचा तो सेनानी ओबाइद ु ला

या बूर सैिनकांनी हसे
ु नचे िशर आणून

हसे
ु न वषयीचा

या राजपुऽ हसे
पाहं ता रा हला.
ु
ु नची ती ददशा

या या

या यापुढे जे हा टाकले ते हा तो अगद च पसाळला.

याचा राग अनावर होऊन

याने हातात या छड ने मृत राजपुऽा या कापून

आणले या र ाळ मःताक या त डावर िन ओठावर सपासप मारले!
ये झड या
होता ह च गो

या बूर सैिनकांत दे खील ते बीभ स
वशेष. तो एक वृ

लाड या नातवा या

ाच ओठांचे,
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ँय पाहन
ू हळहळणारा एक तर ूाणी

मुसलमान पुटपुटला, Ôहाय हाय! दै वी पैगंबरा या

ाच

या पैगंबराचे ओठ चुंबन घेतांना मी ःवत: पा हले होत!!
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हसे
ु न या

यांना, फाटक तुटक ल र नेसले या, मळले या, पा यासाठ तळमळले या

या मुसलमानी पैगंबरा या मुलीं - सुनांना, मुसलमान सैिनकां या पाह यात ये झड खिलफाकडे
धाड यासाठ

दमाःमकला पाठ वले या टोळ या पुढे भा यावर टोचलेले हसे
ु नचे मःतक

िमरवत चाल वलेले होते! करबला या अ यंत बूर क लीचा तो वजय वज होता!!

खिलफा ये झड या भ य राजवा या या तटाखाली िभंतीला टे कून महं मद पैगंबरा या
मुली - लेक

- सुना ल र नेसले या, मळले या, हसे
ु नचे ते कापून आणलेले मःतक

यां यापुढे पडले आहे अशा
मोठमो याने

या राज

या ओ साबो शी रडत बस या! आपले केस त डतोडन
ू

यांनी एवढा आबोश मांडला क , सार

ये झड दे खील थोडा गडबडन
गेला,
ू

समजून

या

याने

राजधानी रडू लागली, िचडू लागली,

यांची झाली ती िनभ सनाच बस झाली असे

यांना परत म काम दनेकडे आपाप या गावी जाऊ दले.

अशी करबलाची क ल झाली! मुसलमानी पैगंबराचे ू य

नातू जे हसन-हसे
ु न

या

राजपुऽांचा असा अ यंत शोचनीय शेवट झाला! महं मदा या वंशाची करबलाला अशी ददशा
ु

झाली, असा नायनाट झाला! तीच क णकथा आठवून आठवून करबला या

या क ली या

दवशी ूितवष को यवधी मुसलमान ताबुतां या ःमृित दनी Ôशोक! हा, शोक!Õ असे वारं वार
आबंदत धायधाय रडू लागतात. करबलाची ह च क णकथा ताबुताची गो
हसे
ु न या या
हसे
ु न या

दयिावक शेवटाचा तो शोक दन असतो, ते द:ु खःमारक असते!
ा दद
ु शे या बातमी पोचताच मुसलमानांची जीं ूमुखतम धम ेऽ िन पैगंबर

महं मद ःवत: जीत राहत,
खिलफापद र
ये झड

होय! हसन-

केले िन

या म दना नगर तील लोक अ यंत खवळू न गेले.

याचा अिधकार

ू घाल वला. ह बातमी पोचताच तो पराबमी
पटन

डवचले या िसंहासारखा चवताळला आ ण िसंहाहनह
ू

म दनेवर येऊन कोसळला!

यांनी ये झडचे

हं

अवतार ध न ससै य

या या बोधाने तो सारा अरब दे श थरथर कापू लागला. ये झड,

मुसलमानी साॆा याचा मु य धनी, मुसलमानी धमा य

खिलफा पण

या मुसलमानी

खिलफानेच मुसलमानी धम ेऽाची राखरांगोळ उड वली! महमंद पैगंबराचे िनवडक अनुयायी
लहानमोठे वेचून वेचून क ल कर यात आले. जे उरले
मानेवर डाग दे ऊन ठे वले. अ ली या

यांना दास बन व यात आल.

खलाफतीपासून जीं

उठ वलेलीं होतीं ती सार ं धुळ स िमळ वलीं; फार काय -

यां या

णालय, सावजिनक कायालय,
या मुसलमानी पु य ेऽातील ती

पैगंबराची पु यतम मशीद, ितची खिलफा ये झडने घोडशाळा बन वली, िन प वऽ ःथलांची
अन वत वटं बना केली! ( हःटर ऑफ सारासे स, पृ

८८) म दनेला धुळ स िमळवून ये झड

म केवर चालून गेला आ ण येथील प वऽ ÔकाबाÕ आ ण इतर पु यःथळ यांचीह

यथे छ

नासधूस कर यात आली!
ये झड हाच शेवट अूितरथ खिलफा ठरला. ऐ हक रा य, यश, दरारा, वजयौी ह सार
या या पायाशी कुिनसात कर त होती.
हा एवढा वजय

या ये झडला िमळाला आ ण हसन-हसे
ु ना दक पैगंबरा या पुऽपौऽांचीह

धुळधाण झाली. का बरे ? ये झड हा

या हसन-हसे
ु नहन
ू कुराणा या आ ा अिधक एकिन पणे

पाळ त होता, कुरा या या सदाचारांत अिधक िन ावंत वा मानवी
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हणून का हसन-हसे
ु न नाश पावले िन ये झड

ये झड या

धमिन े वषयी

मुसलमानी

वजयी झाला? न हे . न हे !

मंथकारह

काय

हणतात

ते

या खिलफा

ःवत:

ज ःटस

अमीरअ लीच थोड यात असे समारोपतात Ôखिलफा ये झड बूर िन व ासघातक होता. मुसलमानी धमात अ यंत पातक ज गणले
ते म पान, प वऽ मिशद ंची

वटं बना, ह या,

वषूयोग, हलकट

यसन इ य द धमबा

दराचारां
नी मःत असा हा खिलफा ये झड मुसलमानी धमपुरो हतांची चे ा कर यासाठ एका
ु
माकडास मु ला मौलवीचे स ग दे ववून एका सज वले या गाढवावर बसवी िन

यास आपण

जाई तेथे मागेमागे िमरवीत चालवी!!Õ
महं मद पैगंबराने आपला मूत भंजक धम ःथा प यानंतर, पूव मूत पूजक धमास पाळ त
असले या म केवर ह ला केला, ते नगर जंकले िन ःवत: तेथील जु या मूत धडाधड फोडन
ू

तोडन
टाक या. जयो मादांत मुसलमान ओरडले, Ôहे
ू

पाहा तुमचे लाकड

दगड

दे व!

महं मदा या हातो याखाली चूण झाले! कती दबळे
हे दे व!!Õ ( हःटर ऑफ सारासे स, पृ.१६)
ु
महं मदाचे हे तकशा

खरे होते.

महं मद पैगंबराने मूत पूजकां या दे वास दबळ
ु

हटले आ ण मूत भंजक दे वा या मिशद

बांध या, पण खिलफा ये झडने

या मिशद उ

म काम दना धुळ स िमळ वली,

या मूत भंजक पैगंबरा या वंशाचा बूरपणे नायनाट केला! -

मग आता

वःत क न

यां या घोडशाळा के या, ती

आहे ? हातोडा धडधाकटा असला क तो
याच तकशा ाने दे वह िततकाच दबळा
ु

मूत पूजका या दे वळासारखाच मूत भंजका या मिशद ह
करतो? खरा दे व महं मदाचा हातह
वजय, ऐ हक स ा,

धर त नाह

चूण करतो,

- ये झडचाह

यां या हाती तीं तीं ऐ हक साधने ूबळ

पुराणांत व सोत वा कुराणांत! आ या मक मो ाचा ू

यांचे वंशज िनवश

नाह ! ऐ हक रा य, ऐ हक
यां याच हाती पडणार. मग ते

ा लेखांचा वषयच नाह .

य पूजक इं िाचे अनुयायीच वजयी होतात ह ं पुराणवचन जशीं अनुभवाने अत य ठरलीं
तशींच य

वंसक मूत भंजक अ लाचे अनुयायीच Ôफ ेÕ पावतात ह कुराणवचनह अत यच

ठरलीं आहे त.

यू लोकानांच जगाचे रा य दे ईन

हणून ÔजेहोवाÕने बायबलांत वचन दली. पण

आज जगात जर कोणाचे ट चभरह रा य नसेल तर ते Ô यूÕचच!
जर वेद, कुराण, बायबल, तौिलद, इं जल ूभृती धममंथ,
तसे ई रूद , ई रकृ तच असते तर ई राने

यांचे अनुयायी मानतात

यांची वचने अशी खोट ं पडू

यां या पैगंबरां या िन ऋषीं या वंशाची अशी धुळधाण उडू
आचार पाळणा यांचाह

यांचे

दली नसती!

दली नसती. कधी पुराणाचे

स यनाश; कधी कुराणांचे आचार पाळणा यांचाह

बायबलवा यांचीह ददशा
! कंबहना
या धममंथात Ôगाय पूजाÕ िन
ु
ु

स यनाश कधी

या धममंथात Ôगाय पुजू

नकोस, खा!Õ अशा धडधड त उलटसुलट फसवेिगर या आ ा दे ऊन मनुंयांत नसता कलह

चेत व याचे द ु

काम िनदान दे वासार याने तर करावयास नको होते!

पण दे वाने ते केले हे

हण यातच खर चूक आहे . हे सारे वेद, बायबल, कुराण ूभृती

धममंथ मनुंयकृ त आहे त.

यांतील अनेक वचन जी आज खोट पडली आहे त ती टाकून, ज

ान आज लटके ठरते ते सोडन
ू , आजह ज उपयोगी वा स य वाटते तेवढे मानावे हे च उिचत.

समम सावरकर वा मय - खंड ६

८८

अंधौ ा िनमूलन कथा
कोण याह

मानवी

मंथाूमाणेच

तेह

आहे त.

एवढे

मानताच

ते

मंथ

मुनंयजातींचीच

ऐितहािसक िन सामाइक संप ी होते. दे वाचे नावे डोक फोडणे बंद पडते. आपण सवानीच
बाबीलोन या इ का मंथाूमाणे,

पण दे व

यांस सादर संर ावे, साभार आदरावे, सावधान अ यासाव;

यायाचा वाली आहे , स य प

ठे वलेलाच ूभृती िम या आशांवर न
ऐ हक सा यांस

वजयी होतोच, पुराण वा कुराणवा यांचा जय हा

वसंबता रा य संपा दणे वा जोडे िशवणे - तर

या ऐ हक साधनांची आवँयकता ू य पणे भासते ती साधने संपादावी.

ऐ हक जगापुरता खरा धम

हणजे ऐ हक व ान, (ए सपे रमटल साय स) हच होय.

***
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या

अंधौ ा िनमूलन कथा

१.११ ‘तोतया’ राजा झाला!
िचते न उठलेले ूेत !
नागा गोसा यास गाद !
बारा वष आपलीच ओळख वसरलेला राजकुंवर
आप या पतीसच तोतया पती ठर वणार राणी
म न बारा वष झाले या भावास भेटणार बह ण !
वर ल मथ यांपैक कोणताह एक मथळा जर एखा ा कथेस दे ता आला तर ती कथा

मनास चटका लावून सोडती; मग हे सगळ मथळे
क पत असले तर ह

या कथेस लावता येतात असे कथानक

कती र या भुत (रोम टक) असले पा हजे!

मग वर ल सव चम का रक घटनांनी प रपूण असे कथानक जर क पत नसता खरोखरच
घडलेले असेल तर तो योगायोग एक अलौ कक आ यच न हे काय? ॄ दे वच कादं ब या िलहू

लागला तर इितहासदे खील कादं बर हनह
ू

र या भुत झालाच पा हजे! के हा के हा घटनाच

(फॅ ट) क पताहनह
आ यकारक असते खर !
ू
बंगालम ये अलीकडे च जो Ôभोवाल सं यासीÕ नावाचा खटला िनकालात िनघाला आ ण
यायालयात पुरा याची सूआमाितसूआम छाननी होऊन
हणून नाकारले या एका राजकुंवरास खरा राजपुऽ

या या ःवत: या प ीनेह

ÔतोतयाÕ

हणून ज ठर व यात आले, ती घटनाह

असेच एक, क पत कथांनासु ा मागे सारणारे , आ य आहे !
१.११.१ तोतये !
कोण याह तोतयाची कथा बहधा
मुळातच थोड बहत
ु
ू आ यकारक असणारच! मग तो

तोतया लबाड असो,

कंवा

याला तोतया ठरवू पाहणारे लबाड असोत. हे खरे क

या वषयी तुमल
ु कुतूहल वाटू लागले, क
तोतयाचा ू

खोट,

या ू ाचा मनास चटका लाग यावाचून राहत नाह .

मुळातच Ôहे खरे क खोटÕ असे कोडे घालणारा अस यामुळे तोतयां या कथा

लोकांना हटकून आ यकारक वाटतात. ते कोड उलगडे तो सह ावधी लोकां या मनास सारखा
चटका लावून सोडतात.

क येकदा तोतयांनी ल ावधी लोकांना चक वले आहे .

क येकदा

ल ावधी लोकांनी ख यालाच तोतया ठर वले आहे !
१.११.२ मेले यांचे तोतये
उदाहरणाथ, पानपत या संमामाची गो

या. सुूिस

बोलबाला, सह वधी मरा यांना तो खराच भाऊसाहे ब
ये याची धमक यावी इतका

दळभार, फार काय, ू य

या या हाताखाली

भाऊसाहे बां या तोतयाचा झालेला

हणून पडलेला ॅम, पु यावर चालून

याला खराच भाऊसाहे ब समजून जमलेला

पावतीबा ना हा आपला खराच पती असावा असा झालेला संदेह,

या गो ी ूिस च आहे त! चकला नाह असा Ôभला बु चा सागरÕ नाना फडणवीसच काय तो
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होता!

हणून शेवट सव

रा ास िन ववाद वाटावा अशा पुरा याने तो भाऊसाहे ब नसून

तोतयाच आहे असे उमगले आ ण

याचे डोके मेखसूने फोडन
ू

दे यात आले.

या तोतयास दे हा त शासन

याच पानपत या संमामात पडलेले जे दोन वीर जनकोजी िशंदे िन यशवंतराव पवार
धामधुमीत िनमाण झाले होते आ ण
सांगून बर च गडबड माज वली.
अनेक लोकांना

यांनी

ांचे

वा हे र या िन धार या संःथानांवर अिधकार

यांचेह कपट शेवट असेच उघडक स आले तर काह काळ

यांनीह भुरळ पाडलीच होती!

१.११.३ इं लंडमधील एक उदाहरण
आप याइकडे च अशा मोठमो या ऐितहािसक

य

ंचे नामधार

तोतये उ प न होऊन

सह ावधी लोक फसत गेले असे नसून, तोतया या मायाजालात युरोपमधील जनताह वारं वार
अशीच कशी फसते, सामा य जनांची चम कार लोलुपतेची सहज ूवृ ी ÔतोतयाÕ उठताच
युरोपम येह कशी उ े जत होऊन उठते, याचेह एक उदाहरण

हणून सर रॉजर Ô टचबोनÕ या

मनुंयाचे ूकरण सांगता येईल. आपण सर रॉजर टचबोन हे च असून क येक वषापूव नाह से
झा यामुळे
आणला.

बनवारशी समजली जाणार

हणणे पडले क , हा मनुंय खरा बेप ा झालेला सर रॉजर

यावर ूितवाद चे

टचबोन नसून

म ा आप यास िमळावी असा एकजणाने दावा

वी सलंडमधील Ôवा गावा वाÕ नावा या गावातील एक खाट क आहे ! सर रॉजर

सडपातळ होते तर हा ल ठ, ते ृच भाषापं डत तर
सुिश

ाला ृचचे अ र बोलता येईना, ते

त िन स य तर हा िनर र िन अडाणी. सर रॉजर या कुटंु बातील बहते
ु क मंडळ ंनीह

तो तोतयाच आहे असे ःप

सांिगतले. पण तर दे खील तोच सर रॉजर आहे असे ूामा णकपणे

वाटणा या जवळजवळ शंभर िभ न िभ न वगा या ूमुख गृहःथांनी तोच खरा सर रॉजर असे
यायालयात शपथेवर सांिगतले! फार काय, सर रॉजरची ू य

मातासु ा चकली. ित या

पोट या मुलाची खूण जी कानाची वशेष ठे वण ती

या मनुंयाचे कान बघताच ितला तंतोतंत

पटली आ ण ूथमदशनीच तो आपला पुऽ

या आईने जो

सोडला नाह . आईनेच मुलास ओळखले
बसला क सह वधी इं मज लोकांनी

हणून

यास घेतला तो शेवटपयत

ा एका बातमीचा सामा य जनतेवर इतका पगडा

या मनुंयासच खरा खरा सर रॉजर

हणून उचलून

धरले! सामा य जनतेची समज काह काह ूसंगी एक ःपशज य साथ कशी असते आ ण
पाचामुखी परमे र ह

हणसु ा भाबडे पणाचेच एक सू

कसे ठरते, ते इं लंडसार या ूगत

दे शातील लोकह अशा हु लड ला जे हा बळ पडतात ते हा सहजी दसून येते. शेवट , जे हा
तर जॉन कोले रजने

आण

या मनुंया या इ थंमूत वृ ाचा छडा लावून ते कपट च हा यावर मांडले

या आईला एकक ली वेडगळपणाची बाधा अस याचे डॉ टरांनी िस ले, ते हाच काय

तो अतोनात ि याची राखरांगोळ

क न शंभर

िनकाल लागला आ ण पंचां या एकमतानु प

दवस अ याहत चालले या

या खट याचा

यायाधीशाने तो धाडसी मनुंय सर रॉजर नसून

एक लु चा तोतयाच काय तो आहे , असा िनणय दला!
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९१

अंधौ ा िनमूलन कथा
१.११.४ मेले यांचेच न हते तर मुळ ज मलेच नाह

यांचे सु ा िनघालेले तोतये !

ज मून हरवले या कंवा मेले या माणसांचे तोतये जसे इितहासात ूिस

क येक वेळा न ज मले या

य

ंचेह

तोतये िनघा याचे इितहास सांगतो!

उदाहरण घेऊ. को हापूरचे राजे संभाजी १७६० त िनपु ऽक वारले.
बायको कुसाबाई गरोदर होती. पेश यांचे फार दवसांचे धोरण

या वेळ

आहे त तसेच
याचेह

एक

यांची धाकट

हणजे मरा यां या साॆा यातून

ू िनघाले या को हापूर या रा यास सातार या रा यास पु हा जोडन
पूव फुटन
ू टाकावे िन सार
महारा ीय

श

एककि

िन

एकमुखी

करावी,

यास

अनुस न

माधवराव

पेश यांनी

को हापुरास औरस धनी उरला नाह असे पाहन
ू पूव या अंत:कलहामुळे दोन झालेलीं, पण

ू मरा यांचे एकछऽ करावे
वःतूत: एक रा य असलेलीं, सातारा-को हापूरचीं संःथाने एकवटन
असा घाट घातला. पण संभाजी या
ासाठ

वधवा बायकांचा ह ट क , को हापूर िनराळ ठे वावे.

यांनी पऽ टाकले. रा य िनपु ऽक हा ू च िमटला. कारण Ôकुसाबाई वैशाख व

७

इं दवासर
ूसूत झाली. राजकुंवर ज मास आले. तु हां कारणे साखर धाडली आहे ःवीकारणे.Õ
ु
ा बातमी या खरे पणाचा पेश यांस संशय आला. ते हा रागावून आणखी एका पऽात

पण

संभाजी या बायकांनी फटका न िल हले क , Ôआमचे वंशी अशा
नाह त; पुढे होणे नाह त. तु ह येऊन पर

ल

क पना यामागे झा या

ा पाहन
ू सांगणाराशी सांगावे.

यांचे मुख ÔहोयÕ

हट याने हा राजा होतो नाह तर ॄ दे वाचे िल हणे लटके पडते असे नाह !Õ
परं तु माधवराव पेशवे काह फस व याने फसणारे थोडे च होते! शोध लावून खरा ूकार
यांनी इत या पुरा यासह उघडक स आणला क , संभाजी या प ीने शेवट

आप या मुख

मा य केले, Ôकुसाबाईस पुऽ झाला ह आमची बतावणी खोट !Õ ते हा मुळातच न ज मले या
को हापुर या राजाचा तो बन वलेला तोतया ते मूल
आणले आ ण

खोट पडले,

याचे खरे आईबाप ध न

यांना शासनह कर यात आले. अशा खोडसाळ वतनाने जजाबाई-कुसाबाईचा

फार दल
ु कक झाला. पण पुढे तो
दली. (सरदे साई म य वभाग ४ पृ

मा क न माधवराव पेश याने बाईस द काची अनु ा
१३४).

परं तु आप या वा इतर दे शां या इितहासाम ये असे जे अनेक तोतये िनघा या या
मनोरं जक कथा आहे त,

या सवाम ये

ूकरणाइतके चम का रक िन रोमहषण वृ

ा बंगालमधील भोवाल सं यासी खट यातील
अगद

वरळा! कारण

ा ूकरणी नुसता कोणी

तोतया उभा रा हला कंवा को या ख या पु षावर तोतयेपणाचा आरोप आला इतक च चम कृ ती
नसून,

यातील ू येक घटना िनरिनरा या ूकारे ित या र या भुततेने मनास चटका लावून

सोडणार आहे .
१.११.५ भोवाल संःथान या राजकुंवराचे ूकरण : चम कार प हला !
बंगा यात भोवाल नांवाचे एक, वषाचे साधारणत: आठदहा लाखां या उ प नाचे, संःथान
आहे .

याचे वगत ःवामी कै. राजे िनारायण राय

ांचा

तीय पुऽ कुमार रामि नारायण

राय.

यांची प ी वभावतीदे वी. वड ल वार यानंतर आप या वा या या उ प नाचा उपभोग

घेत असता इ. स. १९०९ म ये कुमार रामि नारायण हे आपली प ी वभावतीदे वी ह यासह
दा जिलंग नामे रमणीय थंड ूदे शी वारापलट कर यासाठ
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गेले.

यां यासह

यांचे मेहु णे
९२

अंधौ ा िनमूलन कथा
वभावतीचे बंधू स ये िनाथ बानज , कौटंु बीय िच क सक डॉ. आशुतोष, अनेक सेवकसे वका
असा प रवारह होता. दा जिलंगला काह
तोच

दवस शीतल जलवायूचा उपभोग घेतात न घेतात

यांस अचानक संमहणी या रोगाने पछाडले. िच क सा होऊन

या डॉ. आशुतोष ूभृती

मंडळ ंनी - काह अघोर कटामुळे असो वा नसो, पण राजकुंवरांना सोमल दे यात आला!
वषाने जी बेशु

या

आली ितचा वकोप होऊन शेवट राजकुंवर वारले असे सवानुमते ठरले. प ी

वभावती, ितचा तो भाऊ, तो डॉ टर ूभृती सवानी िमळू न रातोरात ूेत ःमशानात ने याचे
योजून घाईघाईने ूेत हल वले. ःमशानात जाऊन िचता रचून ूेत तीवर ठे वून आग ज
लावणार तोच आ यकारक योगायोगाने अकःमात ्मोठ वादळ उठले. पाऊस धो धो कर त वषू

लागला. सोसा या या वा यात उभ राहणेसु ा भयूद झाले. आग तर िचतेस लागता लागेना.
ते हा

या ःमशानातील

या भीषण वादळामधून आपला जीवच कसाबसा वाच वणे आधी

अवँय असे होऊन, ूेत िचतेवर तसेच ठे वून ती सार मंडळ घाब याघाब या घर परत आली.
चम कार घडन
तोच एक दसरा
ू आला. िचतेवर ते ूेत ठे वताच भयंकार वादळ िन मुसळधार
ु

पाऊस असा अकःमात ् चालू होऊन
ूेतास िचतेवरच टाकून घर

या ूेताचे अ नीपासून र ण झाले, तसेच ती मंडळ

पळू न गेली असता,

याच वादळात

सं यासी काह दस
ु या चम का रक योगायोगाने भटकत आले!
ा कटाची बातमी कटातीलच काह

य

िनवसत असता आगाऊ कळली असावी!
ज अघोर,

ं या वधळे पणीने

याच ःथळ ; जी अघोर, नेम या

विचत ् राजकुंवर या घात या

याच वेळ , ज अघोर

असता अनेक जीवांना दा ण संकटातून सोड वणे - हच
ूबळ अशी एक संघ टत मठसंःथा असले या

याच राऽी ितथे नागा

ा नागा सं याशांना

घेणे, सहन करणे, भटकत राहणे, आ ण ःमशानी रानीवनी

या

हं ॐ

या ःथानी

याच संकटात उड

ापदांतून असे भटकत

ा अघोरपंथी, सवसंगप र यागी पण

ा नागसंूदायाचे ॄीद आहे !

१.११.६ ितसरे आ य
ते नागसंूदायी साधू
होते

ते

अगद

ूेतच

प यपा याची पराका ेची

या ःमशानात येऊन पहतात तो िचतेवर ÔूेतÕ
नसून

एक

मरणास न

बेशु तील

माणूस

होते!

हणून ज पडले
गा ािगर ांवर

यवःथा िन शुौष
ु ा असताह अशा घातक बेशु त आजार मनुंय

सुधारणे असा य! - पण आजारा या तशा भयंकर मरणास न अवःथेत लाकूडगव यां या

िचतेत क बले या आ ण वादळा या वा यात िन पावसा या िशळं धार वषावात ःमशानात
पडलेला तो आजार मेला नाह - तर उलट असा य अशा मृतावःथ बेशु तून सुधा न, गेलेली
जीवनाची धुगधुगी
Ô वषम यमृत

या या

दयात, िन बंद पडलेले ठोके

या या नाड त पु हा संचरले!

विच भवेदमृतं वा वषमी रे छया!!Õ

या परोपकाररत नागा गोसा यांनी ती धुगधुगी पाहन
ू

या ÔूेतासÕ उचलून िनजन िन

एका त अशा गुहेत नेले. औषधोपचारात ते गोसावी अ यंत िनंणात. वनःपा या दक
उपचारांनी

यांनी

या राजकुवरास पु हा ज मच दला आ ण

न सांगता आप या संूदायात सामावले.
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यास

याचे काह एक पूववृ

यांची ूकृ ती पु हा अगद धडधाकट झाली.

९३

अंधौ ा िनमूलन कथा
पण चवथ आ य असे क ,

या मरणास न बेशु

या तडा यात

पूवःमृती आमूलात ् नाह शी झाली! आपण कोण, कोठ ल, कोणाचे हे

न हते,
गु

या राजकुवराची

याला मुळ च आठवत

यास ते कोणी सांगणारह भेटत न हते. नागां या महं तांना ती मा हती -

राखलेली, अशी तीं वःमृती बारा वष टकली!
या राजकुंवरला

यांनी ती

या अ भुत वःमृतीम येह मधून मधून ज ासा होई - आपण मूळचे

कोण? तो वचार ह महं तांना तो ू

हणत, Ôबेटा, यथासमय तुझ तुलाच ते सगळ

पण ते

आठवेल; थोडा थांब कारण काह दै वी न हते तर अ भुत होते - असा पूवःमृितॅंश जसा तीं
ःमृितकिे दखाव
याने अकःमात ्होतो तसाच हळू हळू म जा पंड पु हा बळावत जर पूववत ्
ु

िनरोगी झाला तर तींच ःमृितकिे पु हा ःवकाय म होताच तो ःमृितॅंश ितत याच
अकःमात ् नाह सा होऊन पूवःमृती पुन दत होते.
नागसंूदायाूमाणे
नागा

या नविशंयाची यथाबम बढती होता होता काँमीरचे बाबा, धरमदात

ा मु य महामहं तां या हःते

यास नागसंूदायाची महाद

ाह दे यात आली. एकंदर

बारा वष तो राजकुंवर, आपण राजकुंवर आहोत ह जाणीव लेशमाऽ उरली नस याने, नागा
गोसावी

हणूनच काय तो ःवत:स समजत

या संूदायानुसार उ लंग अवःथेत महं ता या

आदे शानुसार ूदे शोूदे शी भटकत रा हला.
१.११.७ इकडे काय झाले ?
राजकुंवर रामि नारायणाचे ूेत

या वादळात िचतेवर तसच टाकून जे

याचे मेहु णे ूभृती

पळू न गेले होते ते, वादळ काह शांत होताच ती राऽ संप या या आधी ःमशानात ती िचता
पेट व यासाठ पु हा आले - पण पाहतात तो ूेतच नाह से झालेले! तर ह
सोडता रातोरात आणखी एक कपट यूह रचला, आ ण सकाळ गावात
को या एकाच ूेत नेऊन राजकुंवराचे तेच ूेत अशा बहा याने
गो ीव न तर राजकुंवरला सोमल दे यात आ ण
जाळ यासाठ ने यात

यांनी धीर न

या समयीच मेले या

याला अ नी

या बेशु सच मृ यू समजून

दला!

ा

यांना झटपट

या चांडाळचौकड चा ूथमपासूनच एक नृशंस कट असला पा हजे असे

उ कट अनुमान संभवते!
राजकुंवराचे

अस याची

हणून असे एक दसरच
ूेत जाळ यानंतर
ु

या लोकांनी राजकंु वर रामि मेले

ाह सवऽ फरवली. राजकुंवराची प ी वभावती ह बारातेरा वषाचीच

होती. अथात ् ितचे चालक व ित या

या भावाकडे आले.

याने ित या हःते

या वेळ

या मृत

हणून

ूिस ले या नव याची उ र बया यथासांग कर वली, ित या वा याचे संःथानचे ितस या

भागाचे दोन-तीन लाख

पयांचे वा षक उ प न ित या नावे सरकारातून र तसर क न घेतले,

ित या चालक वा या िन पालक वा या िमषे

याचा सगळा भोगवटा आप या हाती घेतला

आ ण ितला आप याच घर नेऊन ठे वले.
या उ प नाचा असा यथे छ उपभोग घेत तीं दोघ भाऊबह ण ितकडे अशा ूकारे जी
नांदत रा हलीं तीं एकसारखी भरभ कम बारा वष!
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९४

अंधौ ा िनमूलन कथा
इकडे

या पुनज वत राजकुंवरास नागा सं यासी मंडळ ने

काह अपाय होऊ नये

या चांडाळ-चौकड कडन
ू पु हा

ा स बु ने पंजाबात नेले. ितकडे तो राजकुंवर ःवत:चा ःवत:सह

वस न आ ण नागा सं यासी मंडळात आप याला तसाच एक पूवापार नागा

पूणपणे

सं याशीच समजून बारा वष भटकत रा हला. परं तु तो काळ संपत येताच पाचवे आ य असे घडले क

याची ूमुख पूवःमृती आपण होऊन हळू हळू जागू लागली!!

तो पुन: पुन: Ôआपले खरे खरे पूववृ

काय; मला आता असे ःमरते क , मी भोवालचा

राजकुमार रामि नारायणच असलो पा हजे; मला मा या मंडळ ंना एकदा नुसते बघावयाचे
आहे !Õ असे

वनवू लागला.

या या

जवाला अपाय होऊ नये

हणून नागा गोसा या या

याने ःवमामी जावे असे योजून नागा महं त महाशयांनी शेवट

पातच

जायची अनु ा दली आ ण

याचे सार पूववृ

राजकुंवर नागा गोसा या या

पात डा का ःटे शनवर येऊन उतरला. भोवाल

ितथे पाय टाकताच

याला ते वातावरण िन

यास कळ वल.

यास बंगा यात

याूमाणे १९२० सनात तो
याच ज

ँय पूव अनेकवार पा हलेसे वाटले.

ात.

या

या

वःतू पाहताच अनेक पूवःमृती अंधुकपणे जागू लाग या. तो डा का नगरातून ूवासत एका
नद तीर जाऊन आपला डे रा टाकता झाला.

याची लांब दाढ , मःतक जटाजूट, सार शर र

वभूितचिचत, आचार नामपरं परा नागसंूदायाची, परं तु तर ह

बोलता बोलता लोकांम ये

कुजबूज चालू झाली क , होय ना होय, हाच तो भोवालचा मधला राजकुंवर असला पा हजे!
सा या नगरभर ह अ भुत बातमी पसरताच आजूबाजू या गावचे लोकह

लागले. सन १९२१ त जवळ ल काशीमपूर या भूिमदाराने

याला पाह यास येऊ

या जटाजूटधार गोसावी महाशयास

आप या गावी नेले. ितथे ते उतरताच सा या लोकांनी एकमुखाने Ôभोवालचे मधले राजकुंवरÕ
ा नावाने

यांचा जयजयकार केला. भोवाल तेथून स नधच. ितथे ह बातमी पोचताच सा या

संःथानातील गागोगावचे लोक आप या राजकुंवरा या दशनाथ लोटू लागले.
त ड Ôहे च ते! हे च ते!Õ झाले. नंतर लोकांनी आमहपूवक
बह ण

या या

या या

यांना जयदे वपुरास, जथे

यांची

योितमयीदे वी आ ण मातामह राणी स यभामादे वी होती ितथे आणले. ते ितथेह नागा
यांची सूआमाितसूआम पर

गोसावीच होते. परं तु

ा घेत घेत

या दोघींचीह प क िन

ती

पटली क , हाच तो आपला भाऊ, आपला नातू! ते हा ूजेचा फार आमह पडला क ,
राजकुंवराने आता ूकटावे. राजकुवराने आढे वेढे घेतले, पण शेवट जवळजवळ बळाने
जटाजूट काढ यात येऊन

याचे मूळ

प सवऽांना दाख व यात आले. सवानी Ôहे च! हे च!

हणून जयजयकार केला. ते हा राजकुंवराने ःवमुख आपले रोमहषक वृ , ज
सं याशांनी

यांना शेवट या

लोटले या चाळ स सह

याचे

दवशी कळ वले,ते ूक टले.

या

या नागा

दवशी सा या संःथानातून

जनते या ूचंड सभेत ूजाजनांनी ठराव क न उ घो षले क ,

Ôकुमार रामि नारायण ते हे च होत!Õ इतकेच न हे , तर आपला संःथािनक या ना याने शेकडो
लोक आपण होऊन

यांना आपला करभारह अपू लागले!
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९५

अंधौ ा िनमूलन कथा
१.११.८ सहावे आ य ! नागा गोसा याचा जो राजपूऽ ठरला तोच त काल राजपुऽाचा ÔठगÕ
ठरला !!
भोवाल संःथानातील ूजेत ह चळवळ फैलावत चाललेली पाहन
ू कोट ऑफ वॉडस ् या

हाती ते संःथान
ू
अवँय वाटन

या वेळ अस यामुळे डा का ज

यांनी

ा या कले टरांना ितला पायबंद घालणे

ा नागा गोसा याला राजपुऽाचा ठक (तोतया)

३ जून १९२१ ला संःथानाचा करभार ूभृती घे याची बंद
आ ा पले!

यामुळे राजपुऽाचे दै व पु हा उलटल.

राजपुऽ आहो, हे िन ववादपणे िस

कर यासाठ

हणून उ घो षले. आ ण

क न तेथून िनघून जा यास

याने आपण ठग तोतया-नसून खरे खरे
वभावतीदे वी ितलाच

आपली प ी जी

आप याकडे बोला वले! पण सवात मोठ आ ण सवात द:ु खद आ य हे क

या राणी

वभावतीदे वीने Ôहा गोसावडा माझा पती नसून मा या मृत पतीचा ठग आहे (तोतया आहे !)

असे सरकारात िन लोकांत च क ूिस
साफ नाकारले. अथातच ती
ित या

क न

या या बोलाव याूमाणे

या याकडे जावयाचे

या याकडे गेलीं बारा वष राहात आली,

या ित या भावानेह

हण याचा ूथम पाठपुरावा क न बहते
ु क उ च सरकार अिधका यांचाह , उ प नाची

धनीण व हवाट ूमाणे जी ठरलेलीच होती

या वभावतीलाच, पूण पा ठं बा िमळ वला.

आप या धमप ीनेच आपणांस ठग ठरा वलेले ऐकताच राजकुंवरास पराका ेचे द:ु ख झाले.

Ôितला वैध यातच आनंद वाटतो तर ित या सुखात माती का कालवा आ ण हे ूकरण पुढे

कोटात आणून आप याच अशा अ यंत ल जाःपद दल
ु ककाचा डांगोरा जगभर का पटा?Õ
असे बोलून तो ःवःथ रा हला. पण
वारसा तूच िस

या या ब हणीने आ ण आजीने ऽागा क न आपला

केलाच पा हजेस, असा अगद ह ट धरला. ते हा सन १९३०

म ह यात राजकुंवर रामि नारायण

या ए ूल

ाने कोटात संःथानावर आपलाच अिधकार अस याचा

दावा आणला.
१.११.९ जगातील एक अ यंत भानगड चा, चम काराचा आ ण लांबीचा खटला
खटला कोटात चालू होताच
सहा वष चालला होता.

याकडे सह ावधी लोकांचे ल

वेधून गेले. हा खटला एकंदर

वभावतीने भरकोटात सांिगतले क , Ô ा गोसा याची मुिा मा या

पतीशी कोण याह ूकरणी जुळत नाह . मा या पतीचे शव मा यासम

जाळ यात आले,

कोणाचे तर शव आ ह जाळले हे साफ खोट! हा मनुंय पंजाबातील औजला गावचा
दसर
ु

िनवासी असून धरमदास नावा या नागा सं याशाचा िशंय आहे ,

ा लोकांनी हा सारा

कपट यूह रचलेला असून हा मा या मृत पतीचा एक नीच ठग आहे ! (तोतया आहे !)Õ

वभावती या आ ण राजकुंवरा या अशा दो ह प ां या वतीने क येक मोठमोठे इं मजी,
हं द , सरकार अिधकार , डॉ टर, रावसाहे ब, वक ल आ ण जिनक नेते सा ीला बोलाव यात
आले. पंजाबातून नागा सं यासी, इं लंडकडन
सेवािनवृ
ू
मानस व ानत

,

मोठे मोठे

बॅ रःटर,

संःथानातील

सरकार

शेकडो

अिधकार , दे शी वदे शी

ूजानन

ी-पु ष

येऊन

एकमेकां या अगद उलट अशा सा ी शपथेवर दे ऊन गेले. डॉ. मुकज , डॉ. रॉय, ू. सुरिनाथ
िमऽ, जे. गु , आय. सी. एस, डॉ. जे. कॉलबट, ले. के. बकले हल अशी अनेक थोर मंडळ
रामि नारायणा या वतीने सा
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दे ऊन गेली. वाःत वक बारा वषानंतर इत या असंभव
९६

अंधौ ा िनमूलन कथा
घटनातून जगून आलेला मीच तो, हे िस

करणे आ ण ःवत: या प ीने ठग ठर वले असता,

ित या बारा वषा या व हवाट स, व जनांस िन विश यांना खोट पाडणे आ ण तेह मोठमोठे
सरकार

अिधकार , ःवत:चेच अनेक नातेवाईक आ ण िश ाजन राणी

वभावती या वतीने

शपथेवर सांगत असताना क हा मनुंय ठग आहे - राजकुंवर न हे ! असा बलव र पुरावा
हाणून पाडणे रामि कुमाराला फारच दघट
गेले अस यास काह नवल नाह . यामुळेच उभय
ु
प ं◌ा या वतीने िमळू न या खट यात एकंदर पंधराशे सा ीदार आले, दोन हजार िनवडक

िनदशके (ए झ ब स), द डशे िनवडक छायािचऽ दाख व यात आलीं. या खट यात शेवट
शेवट लोकांचे इतके ल

वेधल क Ôभोवाल दै िनकÕ नावाच एक वशेष वृ पऽ ूिस

होऊन

ते अड च वष चालले!!
राजकुंवर ते हे च, हे ठर वताना अनुवंश व ानाचे अनेक चम कृ ितजनक पुरावे जे पुढे
आले,

यांची काह क पना ये यासाठ आ ण सामा यत: ह ती मा हती उपयु

हणून, काह

उदाहरणे दे त आहो.
राजकुंवरा या Ôमृ यूÕपूव या जो यांचा एक जोड ूितवाद नेच पुढे आणला
राजकुंवरा या पायांची एक विश
प . पण तो जोडा िनर
तंतोतंत जुळतो असे िस

ठे वण होती, ती

याव न

ा ÔठगाÕ या पायाची नाह , हा वभावतीचा

ता वाद या पायाची तीच ठे वण िन तो जोडा

या या पायास

झाले!

पूव या फोटोत राजकुंवराची उज या हाताचीं बोट असमान लांबीचीं, पण डा या हाताची
समान

दसत. हा

वशेष ÔठगाÕ

या बोटशीह

(फोटोमॅ फक ःपेिशयािलःट) िम. वंटरटन

तंतोतंत आढळला. असे छायािचऽणत

ांनी दाख वले आ ण रामि नारायण ते हे च असे

मत दले.
याहनह
आ यकारक पुरावा
ू

हणजे हा क , कै. राजि नारायण,

यांची बह ण कृ पामयी,

कातड जाड, र ठ आ ण सुरकुतलेले असे. कनल मकॅ जल खाइःट

ांनी सांिगतले क , हा

यांची मुलगी

योितमयी आ ण

यांचा वड ल िन धाकटा मुलगा यां या सवा या घो यावर

अनुवांिशक रोग असतो. आ ण पर
हणून

हट या जाणा या

ेत

या कुटंु बातील

ा रोगाचा ठसा ÔठगÕ (तोतया)

या मध या मुला या, वाद रामि नारायण या याह घो यावर

जसाच तसाच उमटलेला आहे ! अथात ् तेच रामि नारायण खरे राजकुंवर होत!
सा या

यायालयास च कत क न सोडणारा आणखी एक पुरावा आला, वभावतीनेच ÔमृतÕ

राजकुंवराचीं काह

छायािचऽ पुरा यात दाखल केलीं होतीं. तीं बारकाईने पाहता, ूिस

छायािचऽक (फोटोमाफर) ौीयुत गांगोली

ांनी

यायाधीशास दाख वले क ,

या ू येक

छायािचऽात डो यां या पापणीखाली एक ूकाश बंद ु आढळतो. हा ूकाश बंद ू ये याचे एकच

कारण असे असले पा हजे क ,
असले पा हजे.

याूमाणे वाद

या ठकाणी राजकुवरा या त डावर काह तर शार रक वैिशं य
रामि नारायणाची मुिा

पापणीपाशी एका ितळासारखी एक मासांची पुटकुळ
छायािचऽणत

याहाळता अगद

याच

ठकाणी

िन याची उठलेली आढळली! ू येक

ाने (फोटोःपेिशयािलःट) हा पुरावा अखंडनीय असाच मानला.
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९७

अंधौ ा िनमूलन कथा
बारा वष. एखा ा ूबल मानिसक ध

यासरशी, पूवःमृती सवःवी वलोपणे आ ण नंतर

ती हळू हळू पु हा जागणे हे श य नाह , असे काह मानस व ा यांनी सांिगतले; तर उलट
काह ू यात मानस व ानत
अशा अ यंत

ांनी ती घटना श य आहे असे शपथेवर ूितपा दले !!

कचकट िन अ यंत

वःतृत िन

व वध पुरा यांची छाननी होऊन शेवट

ज ज ौी. प नालालोजी यांनी २४ ऑगःट १९३६ ला या अभूतपूव खट याचा िनकाल दला
क , वाद हे ठग नसून, तोतया नसून राजकुंवर रामि नारायण ते हे च होत!!
या िनकालासरशी भोवाल संःथान या ूजाजनांम ये तुमुल हषाची एकच लाट उसळली!
घरोघर द पो सव झाला! शेकडो वृ
यायाधीशाने

त ण

ी पु षां या डो यांतून अौुधारा वाहू लाग या!

वभावती वषयी िल हले क

ि यलोभाने आ ण वैध या या

ःथतीत सव

उ प नावर ितचीच अबािधत चाललेली स ा सोड याचे ित या जवावर येत अस यामुळेच या
ीने जाणूनबुजून आपला पती हा ठग आहे , तोतया आहे , असा कांगावा केला. या दंकमास
ु

ितला ित या कु टल भावानेच उ ु

केले असून

याला साहा यक असणा या चांडाळचौकड नेच

हा अधम कट बारा वषापूव च ूथमपासून रचला होता.
वभावतीदे वी अस याने
भोगता येई, ते सोड याचे

याला िन

या भावा या हातीच िन घर च

या या सा याला यांना ित या उ प नावर ज राजवैभव

यां या जवावर आले आ ण

हणूनच

यांनी हा सारा अधम उप

याप केला.
या सहा वष चालले या खट याचा ल ावधी

पयांचा

यय राजकुंवरा या भिगनीनेच

ूमुखत: केला होता. पण आता ित या प ाचा जय झा याने आ ण संःथानाची स ा राजकुवर
रामि नारायण यां याच

हाती आ याने ितला

होत आहे ! Ô लेश: फलेन ह पुननवतां वध े!!Õ

या ययाचे वा क ांचे झालेले द:ु खच आनंदूद

ती संःथानची रा यलआमीच न हे तर ती पतीस मेला - िचतेवर जळला पाहणार

वभावतीह

हणून ठरवू

याच पती या हाती आज पु हा िनदान नैबिधक अिधकाराने तर प ी

हणून सोप वली गेली आहे !! कती वजोड जोड हा!!
-

१९३६

***
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१.१२ अंगर याला माणसे बेतणारा िशंपी
माणसा या अंगास जुळेल असा अंगरखा बेतणारे िशंपी आपणा सवा या चांग या
प रचयाचे आहे तच. माणूस उं च असेल तर अंगरखा लांब होईल इतके कापड फाडन
ू

माणसा या छातीचा घेर जतका
आखूड अशा कापून, एकंदर त

ंद ध न आ ण

ं द असेल िततका अंगर याचाह घेर

माणसाला अंगरखा िशवायचा बसेल

या
या

या या हाता या लांबीूमाणे अंगर या या बा ा लांब वा

या माणसाला ठ कठाक असेल असा अंगरखा िशंपी बेततात;

मनुंया या आकाराूमाणे अंगरखा मोठा वा लहान कापतात.
पण अंगाला जुळेल असा अंगरखा न कापता अंगर याला जुळेल असे अंगच कापणारा
िशंपी तु ह पा हला आहात काय?

या या अंगर याचा आकार ठरलेला आहे . तो अंगर याचा

आकार काह कधीह बदलणारा नाह , इतका घोळ, इतक लांब बाह , इतक मोठ मान.

या

ठरले या आकारापे ा िनराळा अणुमाऽ अिधक मोठा कंवा अिधक लहान असा अंगरखा िशवणे
वा घालणे ह

या जाती या िशं यां या शा ात पाप समजले जाते. ू येक माणसाने अंगरखा

हटला क , तसाच घातला पा हजे. अगद िशवणाचे टाके दे खील ठरलेले.

कोणीह मनुंय गेला क , ते िशंपी
जाती या िशं यां या दकानी
ु
अंगर याचे कापड फाड त नाह त. तर

अंग बेतून घेतात.

यां या

ा िनयमामुळे

या

या मनुंया या अंगाूमाणे

या ठरा वक अगंर याूमाणे

या अंगर यापे ा माणूस लहान असेल तर

या माणसाचे

याने अंगर याइतके मोठे

होईतो उघड फरावे कंवा अंग लहान असले तर तो अंगर याचा च फालोळ तसाच, जसा
जमेल तसा, अंगावर वागवावा. अंगरखा अंगात लहान होईल असा मनुंय आला तर? तर
दे खील िशं यांची ह जात अंगर या या

या ठरा वक ूमाणापे ा अिधक मो या आकाराचा

अंगरखा बेतणार नाह , ठरा वक ूमाणाहन
ू जाःत कापड कापणार नाह , तर अंगर यास अंग

बेतून घेईल. अंगर याची बाह
जाितिनयम आहे

शा ाूमाणे

जतक

लांब असावी

हणून

यांचा पूवापार

या बाह हन
जाःत लांबीचा हात अस यास ते िशंपी िग हाइकाचा हात
ू

कापतील, बाह ची लांबी वाढ वणार नाह त! अंगर या या शा ीय मानेहू न

या माणसाची मान

अिधक घेराची अस यास हे िशंपी ती मान तासून बेताची करतील, पण अंगर या या मानेचा
घेर वाढवून

या या जातीचा परं परागत कुलधम ते मोडणार नाह त.

यां या जाती या

या को या एका महनीय पूवजाने

दवशी ॄ दे वाने दले या कापडाचा प हला अंगरखा िशवला
अिधक जाड कापड वापरणे कंवा कोणास वाप

दे णे

ा सृ ी या उ प ीचा प ह या

या कापडापे ा अिधक पातळ वा

हणजे हे िशंपी एक अधािमक कृ य

समजतात. एक ठरा वक ूकार या कापडाचा तो ठरा वक सा याचा अंगरखा घालून माणसाने
अ यंत थंड अशा उ राीुवावर असो कंवा अ यंत उंण अशा सहारा वाळवंटा या आसपासचे
ूदे शात असो, रा हल पा हजे. जर ते

यास करवत नसेल तर

या कापडाचा अंगरखाच वापरणारे धािमक लोक

याहनह
उ म माग
ू

या गावात वसत आले

हणजे

या गावा या बाहे र

काह झाले तर जाऊच नये. गावात भीक माग याचा ूसंग आला आ ण बाहे र कुठे जर
सो या या खाणीत फुकट सोन धुवायची सोय असली तर
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गावची अटक ओलांडता कामा नये. कारण न जाणो ितकडे तो अंगरखा बदल याचा मोह
पडायचा!
ा िशंपीधमाचा आणखी एक मह वाचा िस ा त आहे . तो हा क , मनुंय पापी क

पु यवान, थोर क हलकट, उ च क नीच हे
पाखंड आहे . तर तो मनुंय

या मनुंया या अंग या गुणावगुणांव न ठर वणे

ा ठरा वक ूकार या लांबी ं द चा हा धािमक अंगरखा घालतो क

आप या अंगास येईल िन बदल या वायुमानास जुळेल असे िभ न आकारूकाराचे अंगरखे
ाव न तो धािमक वा अधािमक, सा वक वा तामसी, साधू वा ठग आहे ते

बदलीत राहतो

ठर वले पा हजे. जर तो अंगरखे अंगास बेतील तर तो हलकट असलाच पा हजे; जर तो आपल
अंग

या शा ीय अंगर यास बेतील तरच तो थोर होय, साधू होय, धािमक होय!
अशा या िशंपीधमा या िशंपीमंडळ स

यां या अंगर यांस आपलीं अंग बेतू दे णार ं माणसे

तर िग हाइके तर , कसचीं िमळणार? असे जर आपणांस वाटे ल तर ती चूक ठरे ल. कारण

ा

ठरा वक अंगर यांवाचून दस
ु या ूकार या अंगर यांस मनुंय केवळ आप या अंग या

लांबी ं द या वा वायुमाना या सोयी गैरसोयी या बदल या आवँयकतेूमाणे वापर ल तो
माणूस घोर अशा नरकात Ôसा वयÕ पडे ल असा शाप दे णार एक पोथी
आहे ; आ ण ती पोथी को या मनुंयाने िल हलेली नसून ू य

ा िशंपी जाती यापाशी

ई राने ःवत: या बो

या ःवत:च लेखणीने ःवत: िल हलेली आहे अशी मुसलमानांची िन ा आहे .
वेदाला

या अथ

याःतवच

हं द ू ÔौुतीÕ

हणतात

तासून

हणजे हं दं ू या

याच अथ ÔकुराणÕ ह मुसलमानांची ÔौुतीÕ आहे .

यात दलेले बार क सार क आचारदे खील ऽकालाबािधत

इतकेच न हे तर महं मद पैगंबरां या मृ यूनंतर

हणून मानले जाऊ लागले.

यांचा घालावयाचा जो अंगरखा असे तोदे खील

यां या राजदं डाूमाणेच मुसलमानी धमपीठा या आ ण राजपीठा या अ य

वाचे एक ूतीक

- न बदलता येणार द य िच ह - समजले गेले. महं मदमहाशयां या मृ यूनंतर

यांचा गाद चा

धनी आ ण मुसलमानांचा सव च धमा य

हणत. आ ण

हणून जो झाला

यास खिलफा

खिलफासच काय तो महं मद पैगंबराचा प वऽ अंगरखा घाल याचा अिधकार असे. खिलफा या
पदवीसाठ अनेक इ छुक उभे राहात, लढत, परःपरां या हजारो सैिनकां या क ली कर त,
मुसलमान मुसलमानां या र ाचे या यादवीत पाऊस पाड त

आ ण एकेका वेळ िनरिनरा या

भागात तीन तीन िनरिनराळे ूबळ सेनापती ःवत:स खरा खिलफा तो मीच
रा य कर त.

हणून

हणवीत

यात बगदाद या ओमेयेड खिलफांचा वंश मोठा ूबळ िनघाला. महं मदाचा

राजदं ड, धमदं ड िन हा प वऽ अंगरखा

यां याच हाती असे.

ा बगदाद या खिलफांत काह खिलफा मोठे ूबळ आ ण साधुशील असे िनपजले. ते
महं मदाचा हा प वऽ अंगरखा धम पदे शा या वेळ घालीत.
जो खिलफापदास यो य ठरे ल

कंवा ते पद िछनावून घे याइतका ूबळ ठरे ल

याला

खिलफा होताच अंगरखा घाल याचा अिधकार येई. पण भाब या धमभावनेची शेवट

जी

वकृ ती होत जाते तीच मनुंयःवभावानुसार मुसलमानांतह होत जाऊन जो पू य खिलफा
असेल

या या अंगात हा प वऽ अंगरखा असतो हे पाहता पाहता हा प वऽ अंगरखा

अंगात असतो तो खिलफासारखा पू य होय अशी वृ ी बोकाळली!
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आप या इकडे पू य सं यासी असतो, तो भगवी कफनी घालतो, हे पाहता पाहता

या या

अंगावर भगवी कफनी दसते तो सं याशासारखाच सहजग या पू य वाटू लागला आ ण भगवी

हणून चोरांनाह स मान िन िभ ा िमळ वणे अगद सोप होऊन

कफनी पा हली क सं यासी

बसले. तशीच ह ह गो .
अशा बु ह न धमभोळे पणाची शेवट

याच बगदाद या मुसलमानी राजधानीत इतक

पराका ा झाली क , खिलफाचा हा अंगरखाच जवळजवळ खिलफा होऊन बसला! खिलफापदाला
यो य ते गुण

या

य

त असोत वा नसोत, ित या अंगावर हा प वऽ अंगरखा आहे का?

अस यास तो खिलफा! दब
ु या खु या अनुयायांचे पुढार ह

ओमेयेड खिलफांचीह तशीच अवनती झाली. खिलफापदावर व
बा

आचारा या पोकळ मुखव यालाच जथे मुख

तेवढा संभाळला क

दबळे
खुळे असेच िनपजतात.
ु
य

येऊ लाग या. पण

हणून समजले जाऊ लागले ितथे मुखवटा

पुरे होई. अशाच पड या काळ

या प वऽ अंगर याने मो या गमती

के या! उदाहरणाथ, या ओमेयेड वंशातील या पड या काळचा खिलफा दसरा
वािलदा याचीच
ु
गो

पाहा!

ा खिलफा वािलदला, मुसलमानी साॆा याचा सॆाट िन अव या जगाचा धमा य ,
ÔशंकराचायÕ

ा ना याने

राजधानीतील

समारं भासाठ जायचे असता एका वेळ

भ य

मिशद त

ूाथना

चालवायची

याला आळस आला. याःतव

असे;

या

याने आप या एका

सुंदर रमणीला आप या खिलफापदाचे मु य ूतीक असा तो Ôप वऽÕ अंगरखा घालून ूाथनचे
पौरो ह य कर यास धाडली!! अव या मुसलमानी साॆा या या वतीने मुसलमानी धमाचा
खिलफा

हणून ितने ूाथना चाल वली आ ण खिलफा या

या प वऽ वेषाचा तो अिधकार

खिलफाूमाणेच समजून

या रमणीची ती ूाथना खिलफा या ूाथनेूमाणेच

अनुयायांनी अनुवा दली!!

य

खिलफा

कोणीह

कशीह

या धमिन

असो - तो मु य खिलफा न हे ; मु य

हणजे तो खलाफतीचा प वऽ अंगरखा!

पुढे अनेक उलाढाली होत होत अरबी मुसलमानांची स ा आपसांतील हाणामार त इतक

दबळ
झाली क , बगदाद या खिलफां या वा यात पगार
ु
अनुयायी नसून ते आप या शौ या या बळावर

टाक त आले होते, खिलफा
काढावे ते

तुक मूळचे मुसलमानी धमाचे

ा मुसलमानी

खलाफतीचे स ेस खाऊन

यां या हातांतले बाहले
ू झाले. कोणास गाद वर बसवावे, कोणास

ा भाडोऽी तुक सै याचे सरदार ठरवीत! अशा एका ूबळ तुक सेनापतीचे ूाब य

असता आबासाईड खिलफा वािसक हा वारला. मरणा या आधी आपला वारस सांग याचा
अिधकार खिलफांकडे असे.

याूमाणे

या खिलफा वािसकाने मरणा या आधी सांिगतले क ,

Ôमा या मागे माझा मुलगा खिलफा हावा.Õ
ती र तच होती. मुसलमानी समाजाने खिलफाची आ ा िशरोधाय क न

हटले, Ôते मूलच

खिलफा करावयाचे!Õ
पण ते

या तुक सेनापतीस इ

न हते.

याला

या या पु

यातील एका खिलफावंशीयास

खिलफा बनवावयचे होते. ते खरे कारण न सांगता तो इतकेच

हणाला, Ôछ

खिलफाचा

मुलगा, ते मूल, खिलफा हो यास अयो य आहे !!Õ
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Ôका अयो य?Õ
खिलफा या आ ेला लाथाडन
दसरा
मनुंय खिलफा कर यास
ू
ु

या मुसलमानां या

धमभावनेस पटे ल असे काह तर कारण सांगणे भाग होते. तुक सेनापतीस आप या मनातले
कारण सांगता येईना; कारण ते धािमक कारण ÔसनातनÕ कारण न हते. बरे तो मुलगा लहान
आहे

हणून खिलफापदास शोभेसा दसरा
कोणी पराबमी वा साधुशील पु ष हवा हे कारणह
ु

अूःतुत होते. कारण पराबमा या

ीने

य

यो य क अयो य हा ू

या मुसलमानी

बहजनां
चा मुळ न हताच. ते बहते
ु
ु क

या धमभो या ÔसनातनीÕ िशंपी जातीचेच लोक!

कशी असो - तो यो यतेचा ठरा वक जुनाट मुखवटा ितने घातलेला आहे ना? येवढाच
ू

असणार! खिलफा सांगेल तो

याचा उ रािधकार हा धमदं डक.

खिलफा हावयास यो य! मग तो अयो य का
केवळ

धमभोळे पणा याच

आ ेपाची

धमभोळे पणालाच तंतोतंत पटे ल असे,

य
यांचाह

याूमाणे तो मुलगाच

हणावा?

अडचण

अस याने

या

धूत

तुक

या मुलाची अयो यता िन ववादपणे िस

सेनापतीने

करणार कारण

सांिगतले.
तो तुक सेनापती

हणाला, Ôजर

कर यास सांिगतले असले तर तो

खिलफाने मरताना

या आप या मुलास खिलफा

या खिलफापदास अयो य आहे . कारण, तो इतका लहान

आहे क , खिलफा हो यास जो एक मु य संःकार करावा लागतो तोच
नाह . खिलफास

यास करता येणार

जो अवँयमेव घातलाच पा हजे तो प वऽ अंगरखाच मुळ

अंगास येत नाह . तो अंगरखा िन तो धमदं ड
तो मुलगा खािलफादास अयो य. तो अंगरखा

या मुला या

यास झेपणार नाह , फार मोठा होईल. याःतव
या या अंगास होईल िन तो धमदं ड

यास

झेपेल असा माणूस खिलफा हवा!Õ
ÔसनातनीÕ जाती या िशंपीशा ास तो शा िनणय अगद

ध न होता. खिलफापदाला

शोभेल असा यो य पू ष कोण! खिलफापदाचा तो जुनाट, प वऽ अंगरखा

या या अंगास

होईल असा खिलफा नेमला! अंगर यास माणसे बेतणारा िशंपी असावा तर असा!
-
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२ अंधौ ा िनमूलन कथा भाग – २
-----------------------------------------२.१ बाळं तीण
तो गाव दहाबारा हजार

हं द ू वःतीचा. एक पडवीसारखी धमशाळाह

गाव या म यवःतीपुढ ल वाटे या टोकास होती. आज

बोडाने बांधलेली

या धमशाळे पाशी पाचपंचवीस लोक

जमून हे करताहे त तर काय, असे वाटे ने जाताना ःवत:शी पुटपुटता, ौी गोदास सुखे ितकडे

वळले. पाहतात तो एक मरतुकड , वाटचुकार िन वीण संपलेली एक ज खड गाय ितथे मटकन ्
बसलेली आहे आ ण जमलेले ते दहापाच लोक एकमेकास

वचार त आहे त, Ôमारले? कोठे ?

कुणी? गायीला छड मारली?Õ
गायीला छड मारली हे श द ऐकताच गोदास सुखे
गायीजवळ गेले.

या लोकांस हाताने ढकलीत एकदम

यांना पाहताच एका मुलाने सांिगतले क , Ôह ज खड गाय दोन-चार दवस

सं याकाळ येथे बसलेली असते. शेजार या एका काम करणा या मनुंयाने वाटे त आली
ितला मा या सम

हणून

छड मारली. मी ओरडलो नाह . नाह तर तो मला मारता. पण ितला

वाटे तून उठवून तो गेला, ते हा मी या दोघाचौघा जा याये यांस ते सांिगतले. हे पाहा इथे
मारले !Õ असे

हणून

याने गायी या पाठ कडे बोट दाख वले. पण ितथे वळबीळ काह

न हता. गोदास सुखे अगद मोठमो याने बोल या या आवेशात येऊन मुलास फटका

दसत
लागले;

Ôचूप िभ या ! गोमातेला छड ने मारणा याचा तू िशर छे द का केला नाह स? गाय वाटे त येऊन
बसली होती, तर माणसाने वाट सोडन
गटारा या बाजूने जायचे होते. छड
ू

मा न ितला

तु ह इतके हं द ू लोक इथे टकमका बघत असता ितची जोपासना कर याचा य

एकजण तर

उठ वणारा असला वाटस

कसाईच असला पा हजे. बचार

हातार गाय! आईसारखी पू य!

करतो आहे काय?Õ
असे

हणत गोदास सुखे यांनी आप या उपर यातील एक गोमासपेट बाहे र काढली आ ण

खुळखुळवीत सग यांपुढे

फरवली, Ôगोमासिभ ा घाला !Õ एका-दोघांनी तीत चवली पावली

टाकली.
गोदास सुखे हे एक फरते गोसेवक होते. पूव ते एका संःथे या वतीने हं डत. पण
संःथेने

यांचे नाव लबाड

हणून छापले,

यांनी ती संःथा लबाड

या

हणून छापले, आ ण आता

ते ःवतंऽपणे गोसेवाूचार कर त कर त

या गावास अलीकडे च आले होते.

पाहन
ू

यांना थोडे मनापासून वाईटह

वाटले. आपले ूचारकाय ूःता व यास हे ू य

उठवून

यांनी एक दावे ित या ग यात बांधले िन ते ध न एक गोसेवा गीत

उदाहरण

या गावी चांगलेच उपयोगी पडे ल अशीह अटकळ

या गायीचे ूकरण

यांनी बांधली. लगेच

या गायीस
हणत

या

घोळ यासह ते रः याने चालले.
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जे

यांचे मूळचे नाव गोपाळराव, ते

या गोर णसंःथेत ते होते तोवर वापर त असत.

ू िनघाले ते हा
या संःथेतून ते जे हा फुटन

पण

यांत हाह एक आ ेप होता क , कोण याह

हं द ू धमास कलंक लावणे होय. कारण गाय ह

हं द ू

संःथेने गोर ण संःथा

हणवणे

हण वणे

हणजे

हणजे दे वतेचे र ण मनुंय करतो,

या दे वतेची थोरवी िन श

दे वतेची ती िनंदा होय ! गाय ह

यांनी जे आ ेप आणले

हं दंच
ू ी दे वता. ितचे पूजन, सेवन, भजन करणे

हे हं दंच
ू े कत य ! पण ःवत:स गोर णकता
असा वपर त भाव ूकटवून

या संःथे वषयी

मनुंयाहनह
कमी लेखणे होय;
ू

या

दे वता, मनुंय ितचे ितचे र ण करणारा, ितचे पालन

करणारा, ित याहन
ू कोणी महादे व आहे क काय ? मनुंयाने Ôमी गायीची सेवा करतोÕ असे
हणणे शोभेल; Ôगायीच र ण करतोÕ असे

हणणे

हणजे दे व दबळ
िन भ
ु

संःथांनी गोर णसंःथा हे नाव टाकून

हण यासारखे होते. यासाठ सा या गो वषयक हं द ू

गोपूजक वा गोसेवक संःथा असे
गोरज इ याद गाईची थोरवी
कारण तो गोदे वतेहू नह ौे

सबळ असे

हणावे आ ण ू येक कायक याने ःवत:स गोदास, गोभ ,

य

वणार नावे

यावी. गोपाळ हे नाव ौीकृ ंणास शोभले,

असा जो जगाचा पालक

या परमे राचाच अवतार होता. पण

मनुंयाने ःवत:स गोदे वीचे, या Ô व जननीÕचे पालक वा र क

हणवून घेण

हणजे काय ?

असे सावेश ूितपाद त गोपाळराव सुखे यांनी भरसभेत आपले आपले मूळच गोपाळ हे नाव
टाकून गोदास सुखे हे नाव घेतले होते.
धमशाळे पुढे

या गाईचा हा गौरव चाललेला असताना

या पडवीवजा धमशाळे या आत

समोरच एक पंचवीस वषाची बाई ल रे कमरे स गुंडाळलेली, जवळ एक िचं यांचे बोचके, एक
दोन खापराची भांड , त ड अगद रडकुंड झालेले - कोणी द ु न पा हले, क चटकन ्त ड फरवून
घेणार अशी - अगद

या गाईसारखी के वलवाणी होऊन एका कोप यात बसली होती. गायीची

दया येऊन गोदास सुखे कळवळताना आ ण ःवहःते

या गाईस वारं वार कुरवाळताना पाहन
ू

ितला दहादा वाटले क , या दयाळू पु षापाशी जाऊन आपणह
समाजाला भीत होती.

हात पसरावा. पण ती

या गावातील काह लोकांना ती गे या म हनाभर भीक मागता असता

माह त झाली असून ती बाळं तपणास टे कलेली

दसत अस यामुळे ित या वषयी भ याबु या

गो ीह गावअ डयावर दबून दबून लोक बोलत आ ण ितला घरापुढेह बसू न दे ता िश या दे ऊन

हसक
ु ू न दे त.
आसरा

हणून ती दबून बसली होती. पण

या न या गोसेवकबुवां या दयाशीलतेचा

या ज खड गाईस दे खील िमळाला - गाईहन
ू गाय झाले या मलातर िमळे लच िमळे ल

! अशी यो य अटकळ बांधून
आस नूसवा

या गाईची िमरवणूक चालली असता लटपट या पायांनी ती

ी, बुवा थोडे रः या या कडे स झालेले पाहताच

यां यापुढे पदर पस न उभी

रा हली.
Ôमी चार दवसांची भुक ! बाळं तपणास टे कले आहे ! मला दोन पैसेÉ!Õ
ितचे ते वा य पुर हो या या आधीच बुवा चवताळले.
Ôिभकारडे ,
- जा, काबाडक

ा गोमाते या भुकेलाच पुरेसे पैसे जमत नाह त; ितथे तू माणसासारखे माणूस
कर िन पोट भर ! गाई या त डचा घास हसडन
ू ःवत: या पोटाची खळगी

भर यास तुला लाज वाटत नाह ? माणुसक आहे , क नाह तुला ? अहो आप या दे शाचे
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को यवधी

पये

ा ऐद िभका यांस पोस यास मातीत िमळतात. आ ण या बचा या ज खड

गोमाता भुकेने तडफडत राहतात.Õ
इत यात बुवां या कानाशी एकाने

या

ी या पोटाकडे बोट दाखवून कागाळ

यासरशी सा वक संतापाने उसळू न बुवा ओरडले,

केली.

Ôहसका
ितला ! अःस काय ? काळत ड !Õ असे हातवारे कर त लोक गात असले या
ु

पदा या पालुपदाची वेळ आलेली पाहन
ू बुवांनी आप या उं च व घोग या आवाजाचीह

या

पालुपदात भर टाकली.
Ôगाईस

ाच िभ ा ! हा हं द ू धम र ा !!Õ

दोघाचौघांनी तेव यात

या बाईची चे ाह चाल वली. पण इत यात रामभाऊ वै

आले आ ण लोकांस तसे न कर या वषयी सांगून बाईस आ ासीत वचा

लागले, Ôतू कुठली

बाई ? सासरमाहे रचे कोणी नाह का तुला ?Õ रामभाऊ ित याशी हे वचारतात न त च
दहापांच ःने ांनी

ितथे
यां या

यांचा हात ओढ त एकच ग गाट केला, Ôहा ! हा ! रामभाऊ ित याशी काय

बोलता ? तुम यासार या ूित त माणसांवर नसते कटाळ येईल. पुढे चला - चला - आ ह
सांगतो सारे !Õ
Ôगाईस

ाच िभ ा ! हा हं द ू धम र ा ! !Õ

ये याजा यास अडवून पै-पैसा काढ त,

ा पालुपदाने सारा रःता दमदमवीत
िन
ु ु

या ज खड गाईची िमरवणूक पुढे चालली.

समो न एक भारे वाली हर यागार गवताचा भारा घेऊन येत होती. वाटे या अगद कडे ने
ती चालली होती क
गायी याआधीच

Ôभारा-टाकÕ

या गायी या िमरवणुक ची वाट अडू नये! गोदास सु यांच ल

या हर या भा याकडे गेले.

या

यांची खूण करताच दोघा-चौघांनी बाईला अडवून

हणून दरडावले. Ôपैसे कोण दे णार?Õ हे ितने वचारताच एकदम गलका उठला,

Ôगोमास गाय आहे ह ! धमा या गायी या गवताचे पैसे मागतेस काय ?Õ
Ôपण मग घर या मुलालेकरांना तांदळ
ु कशाचे नेउ दादा? खातील काय ती आज?Õ
Ôआ ण ह गोमाता काय खाईल? गोदे वी या नावे लेकरांना उपास क

दे त आजची राऽ!

ःवगात तुला कामधेनु िमळे ल!Õ बुवांनी समाधान केले.
Ôबघता काय?

या तो भारा ितचा!Õ असे

आपला बचाव कर यासाठ शेवटची यु

हणत दोघे ितघे भारा ओढू लागले. ते हा ितला

सुचून ती

हणाली, Ôहा, हा! मी

हार ण! वटाळाल!

दरू हा!Õ
तो ित या अटकळ चा प रणाम अगद

उलट झाला. झ बून भारा ओढणारे ते लोक

चेकाळले आ ण ित या त डात दे ऊन ओरडले, Ôतुझी प ह याने दातखोळ बसली होती काय?
चांडाळणी! वटाळ झाला ना आ हांला!Õ
ितला सोड व यास रामभाऊ धावत आले. समाजास ग जा न
एका पशूला मघाचे कुरवाळता आहा - आ ण महार माणूस असता,

हणाले, Ô या गायीसार या
याचा वटाळ मानता? ह

काय भूतदया क धम?Õ
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अंधौ ा िनमूलन कथा
हे ऐकताच बुवा िचडले, Ôअहो द डशहाणे, गायीला पशू
कशी नाह ? गाय पशू असली तर दे व व
जो

बुवांस शांत व यासाठ रामभाऊ
व

हणताना तुमची

ज हा झडत

यापी; पशूत
ं नाह क काय?Õ

यां या पाठ वर हळू च हात फरवीत

हणाले, Ôतर मग

यापी दे व पशूत
ं दे खील आहे , तो माणसांत नाह काय? आ ण महार माणूस नाह

काय?Õ
ा ू ापे ा रामभाऊ महारा या ःपशाने वटाळले असता आप यास िशवून आपणासह
वटाळावीत आहे त, याचाच जाःत संताप आ यासारख क न
धांदल बुवांनी लप वली.
बाजू पुढे धरावी

या ू ाकडन
ू लोकांचेह ल

या

बनत ड ू ाने झालेली

ू , लोकांस पटणार
काढन

वटाळाचीच

हणून बुवा रामभाऊंचा हात हसडन
ू गरजले, Ôभंगी आहात भंगी ! महाराला

हणे िशवा! िशव िशव! कोण पाखंड!Õ लगेच बुवांनी गायीच शेपूट डो यावर फरवले आ ण
या पशू या खुराखालची मूठभर माती - ते पावक गोरज, समाजा या अंगावर फेकून ःवत:
तो अंगारा लावून
त डात

या महार माणसा या झाले या वटाळाचे ता पुरते ूाय

केले. गायी या

या हर या गवताचे जुड यावर जुडगे ःवहःते चार त िमरवणूक पुढे चालली, Ôगायीस

ाच िभ ा ! हा हं द ू धम र ा ! !Õ
वाटे त मुसलमान िमरवणुक त सग यांस खेटत येत जात होते. काह
टवाळ कर त होते.

यांचा वटाळ कुणाला झाला नाह ,

थो या वेळाने ते गोदासबुवा

या एका गोभ

या बा चा मुलगा घरचा कता, हं द ू

वक ल. आई या िभडे ने

फद फद हसून

यां या वाटे स कुणी गेले नाह .

बाई या घर उतरले होते

या घराशी आले.

संघटनाचा अिभमानी पण बु वाद (Rationalist) त ण

याने गोदासबुवांना घर च उतर वले होते. दाराशी िमरवणूक येताच

बुवांनी व कलास आ ा सोडली क ,

या गायीला

यांनी घर पाळावी. वक ल हसून

हणाले,

Ôअहो, आम या घरास गोठा नाह , अंगण नाह ; तु हां गोसेवकांना बंग यात उतर वले तेथेच
गायीला बांधतो पा हजे तर.

या गायीला थोडे गवत घेऊन दे तो -

या मोक या मैदानातील

झाडाला बांधीत जा हवे तर !
इत यात

याची आई बाहे र आली. बुवांनी कथा सांगताच मुलावर रागावली िन

हणाली,

Ôघराशी चालत आलेली लआमी व मुख दवडायची? आजची राऽ तर घर च बांधायची ितला! या
ओसर वरÕ- अगद घरात बांधा. उचला

या बैठक ! तुझी व कली बंग यात, खाली स ा माझी.

बाई या आ ेसरशी वक ल हसून चूप उभे रा हले.
ू ओट चा गोठा केला, बा नी घरातून
गायीला वर आणली; गा ा, बैठक , खु या काढन
ता हनात आरती आणली.
ओवाळू न, संतोषून व कलास

या मळमातीने बरबटले या गायीस हळदकुंकू लावून, फुले वाहन
ू

हणा या, Ôतेतीस कोट दे वांची पूजा एकऽच करायची तर बाळ,

गायीची पूजा करावी !Õ
बुवा ठर व गोसेवक ठे यात

हणाले, Ôसवाभूती परमे र आहे ! ह आम या हं दधमाची
ु

अ युदार िशकवण अंगी बाण यासाठ च पा हलीस ना गोपूजा हे च कसे कसे उ कृ
ते ? पशू िन माणूस

साधन आहे

ांचे आ मै य ! भूतदयेची प रसीमा !Õ
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दोनतीन दवस ती गाय तेथेच होती. गोभ

बा चे हे धमकृ य पाहन
ू जो तो Ôध यÕ

हणत होता. शेजारपाजर या बायांनी कुणी फुले आणून वा हलीं, कुणी प वा न, चट या,
भा या, खीर, तूप यथाःथान वाढलेले पान नैवे

हणून

या गायीपुढे ठे वली. शेजारची एक

बापड बाई-मुले माधुकर ; पण ितने कानव या या गोमासाचे ोत घेऊन नऊ कानवले गुळाचे
करावे, आठ

या गायीला सोव याने येऊन चारावे िन एक पोट या माधुकर मुलांना

गायीचा ूसाद

ावा ! -

हणून !

अशा बडे जावात तीन

दवस गे यावर

या गायीस एका शेटजींनी भ

भराने जे हा

आप या घर पाळावयास नेली ते हा दहापाच इतर भा वक मंडळ ंची ितला पाळवयास ने याची
इ छा पुरली नाह ,
इकडे

हणून िनराशा झाली.

या धमशाळे त..?

बाळं तपणास टे कलेली हं द ू

या िमरवणूक त ध काबु क क न लोकांची हुसकून दलेली ती
ी

या धमशाळे त जाऊन

याच कोप यात त ड खुपसून रडत

बसली. राऽी ित या पोटात भयंकर वेदना होऊ लाग या. ते हा क हणे वाटे वर ल दोघाचौघा
हं दंन
ू ी ऐकले. धमशाळे त ते काय आहे ते बघ यास गेले. पण एक बाई रडतकढत पडलेली

पाहन
Ôआहे झालं कुठलीतर
ू

याद !Õ

हणून ितटकार त िनघून गेले. एकदोघांनी ितला

ओळखले. ते तर ित या बाळं तपणाच लफड आप या अंगाशी िचकटते क काय अशा शंकेने

Ôम

ात ! अहो ती-ती आहे ! भोगील पापांची फळे ! आ हांला काय

याचे !Õ असे आपसांत

कुजबुजत तेथून सटकले.
राऽी काळोख, डो यात बोट घातले तर

दसेना अशा,

या काळोखात

या कोप यात ती

बाई बाळं त झाली. ितने िचं यांचा एक काकडा बाळगलेला असे तो पेटवला. मूल पा हले, ते
जवंत! नाळ कापायला काह न हते. दोन धारे चे दगड ितने कोप यात या ढगा यातून घेतले
िन

याची आडवीितडवी नाळ कापली. मूल

कंचाळू लागले तर

लपेटू न ठे वून पाहाटे ती

एकट च गेली आ ण जवळ या नद वर ःनान क न आली !
आप ीच कधी कधी आरो यूद असते, रामबाण औषध होते ! न बाज न सुईण, न
शांितपाठ, न शेक, न पाळणा ! बाळं तपणाची कोण आकुल शुौष
ू ा असावयाची ! पण ते काह
नसता ते मूल िन ती बाई जवंत रा हली. लोक येताजाता हसून बघत. शाळे तलीं वा भटकती

मुले माऽ कधी जवळ येत, गंमत पाहन
ू जात, पण स य गृहःथ असा कुणीह ढंु कला नाह .

धमा मा, भट, गोसेवक, साधू, ॄा ण, पाट ल, शेटजी ितकडे कुणीह ढंु कला नाह ! ती गाय
थोड च

यालेली होती क ितची सेवा Ô हं द ू

पर य ा

हं द ू

ी िन ते एक अनाथ

र ाÕवयाचा काय संबंध ! उलट

ितकडे कोणी ढंु कला नाह ! अ

यांची
याअ

धम र ावयाÕसाठ आवँयक असावी ? ती एक

हं द ू बेवारशी कारटे !

यां या र णाशी Ô हं द ू धम

वचारपूस करणदे खील पाप, अस यता !!

हणून

यावर टवाळ माऽ चालली. मधूनमधून कोणी वचार

दात वचकून ःने ासोब यांत, Ôका? धमधाळे त या िचरं जीवासाठ पेढे कोण वाटणार तु ह क
काय ?Õ

पण राऽी नऊ वाज या या संधीस एक मनुंय माऽ ित ह
बाईपाशी काह संबंध असला तर
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अंधौ ा िनमूलन कथा
कोण तो ? कुणी साधु ? कुणी डॉ टर ? अंधेरात चो न का जातो असा ?
टवाळ या एका वषयापे ा

एक रामभाऊ वै ांना होती.
हसडले,

या बाईची अिधक चुटपूट जर कोणास लागली असेल तर ती

या िमरवणुक त बाईशी बोलताना

यां या िन इतरां या त डन
ू

यांना हात ध न

या ःने ांनी

यांनी इतके ऐकले होते क , ती बाई लहान असता

ितचा नवरा मुंबईस बेप ा झाला. गेलीं पांचएक वष ती शेजार या खेडेगावी एका मराठा
पाटला या घर काबाडक
समाजाने जातीचा ू

क न असे. ितला दवस लोट याच दसताच

या खेडेगावात हं द-ू

काढला. पाटलाने ितला हसक
ु ू न दली. मूल पाटलाच असे ती

हणते.

मारहाण झा यामुळे खेडेगाव सोडन
ू आली आ ण मो या गावी धमशाळे त येऊन बसली गाईसारखीच मटकन! हे ऐक यापासून रामभाऊंस ितची दया आली. आणखी एक भीती

या
यांना

वाटली क , न जाणो, शेजार या िमशन बशन या जा यात तर ती फसणार नाह ना? ते ितला
पाह यास जा याच मनात आणीत, पण
ये यास तीन

यांना दे खील ते साहस कर याइतक धमक मनात

समाज काय वाटे ल ते

दवस लागले. शेवट

करायचीच, असे िनधा न दोन त ण

व ाथ

बरोबर घेऊन ते भर दवसा एका दपार
ु

धमशाळे त गेले. बाईपाशी थोड िशळपाक अ न होते.
वचारली; तो

हणो, ितची चौकशी एकदा

यांनी गोड बोलून ितची मा हती

यांना कळले क , ितला जो एकच मनुंय राऽी येऊन भेटतो, थोडे अ न दे तो,

एकदोन फाटक व ह

याने दलीं, तो दसरा
कोणी नसून होता
ु

भंगी !

या गावचा एक मुसलमान

तो काय ितची दया येऊन भूतदयेसाठ ते दान दे ई? काह एक ूितमू य घेत यावाचून तो
ते धमकृ य कर ? भुके याला अ न दे णे हे धमकृ य तो मानी
काफरास बाट वण धमकृ य होते अशी

याची समजूत अस याने तो ते अ न

िन सांगे, Ôबघ! तू हं द ू , मुसलमानांचे खातेस; आता हं द ू

अ नाच ूितमू य

हणून

या बाईस

हणून तो अ न दे त नसे, तर

या बाईस दे ई

रा हली नाह स हं !Õ आ ण

या

याने सांिगतले होते, Ôते मूल मला दले पा हजे अं, मी

मागताच !- नाह तर ठार मार न ठार!!Õ
रामभाऊंना ती हक कत सांगत असताच ती थरथर कापत होती - नाह तर तो मुसलमान
भंगी येऊन ितला िन

यांना पण ठार कर ल! रामभाऊंनी ितला धीर दला, Ôजर तुला आ ह

सव साहा य दले तर तू

या मुसलमानाचे अ न घेणार नाह स ना? मूल दे णास नाह स ना?

तू हं द ू धमा या र ाबीजाची ना?Õ ित याह अंगी आवेश येत होता, पण झटकन हताश होऊन

ती

हणाली, Ôपण आता काय

याच? मी मुसलमाना या हातच खा ले आहे ! कोणता हं द ू

मला जातीत घेईल? माझ मूल बनजात! ते हं द ू कसे राह ल?Õ
Ôराह ल ! ती िचंता तुला नको. मी र ािगर

हं दसभे
ू चा या गावचा एक कायकता आहे .

आ ह तुला जातीत घेऊ. ू यह मी तुला अ न िन मुलास दध
ू दे ईन! पोिलसांना सांगून

या

मुसलमानास पायबंद घालीन. हे घे थोडे पैसे. अ न िन दध
ू दे तो!Õ
ू आ ाच धाडन
को या

हं द ू या

मुसलमानाचे खा

त डन
ू

असे

श द

ऐक याचा

ितला

प हलाच

ूसंग!

ितला

सु ा

यावर मनुंय हं द ू राहतो कसा ते पटे ना. पण साहा य िमळते ते पाहन
ू ती

चूप रा हली. रामभाऊं या पायावर ितने मूल ठे वले. Ôमाझा धम वाचरणारा तू दे वच भेटलास!
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अंधौ ा िनमूलन कथा
पण मला धमशाळे तून ूथम घर

या. नाह तर तो मुसलमान मला खाऊन टाक ल!

याल

तर तुम या श दावर व ास!!Õ
रामभाऊ परत आले. थोडे अ न िन दध
ू

यांनी ितला पोच वले; पण ते ने यास

सा या गावात एकदोन त णच काय ते धजले; बाक
उलट Ôबाटगा! लु चा! याचा तर नसेल काह संबंध

याला रामभाऊ वचार त

या बाईशी?Õ असे

याने

या

याने

हणून रामभाऊंची पाठ

फरताच कुटाळक कर यास सोडू नये!
रामभाऊ ःवत: भा या या घर राहत.

यांनी

या बाटले या बाईस कोणा यातर घर

आण याचा योजलेला बेत ऐकताच आगाऊच सावध राहाव
Ôआधीच तु ह महारांस िशवून येऊन घरात वटाळ काल वता
मुसलमानाचे खा ले या

हणून घरध याने सांिगतले,
हणून कागा या होतात. आता

या भट या बाईची याद जर आणणार असाल, तर घर सोडन
ू चालते

हावे लागेल. बाहे र काय नंगा नाच घालायचा तो घाला, आ हांस उपिव नको!Õ
रामभाऊ

हणाले, Ôमी आणीत नाह

या बाईस बळबळ तुम या घर . पण ती गाय

पाळावयास मागत होता तीह भटक च न हती का? मुसलमानां या हातचे तीह खाईच ना?Õ
Ôपण तो पशू होता, पशूधम तो...Õ
Ôहाय हाय! तर मग हे समजत असूनह

या पशूस गो यात ठे वता, सोव याने पूजता,

ितचे गोमूऽ पऊन ितला प वा नाचे गोमास ःवहःते घालता! मग ह
मूल मरा याच, माणसाचा जीव तो,

हं द ू बाई तर माणूस,

याला मुसलमानां या हातून सोडवून हं दने
ू घर आणून

दोन घासÉ!Õ रामभाऊंनी वा य पुर कर या या आधीच घरध याने

यांच त ड बंद केले.

Ôपूव चे ऋषी गाढव िन तु ह शहाणे! कुठ ती कुलटा िन बनवारशी कारट, कुठे ते महारडे
आ ण कुठे ती

व जननी प वऽ गायऽी गोमाता! होऊ

ा मुसलमान ितला! अशा कुलटा

मुसलमानात गेले याच ब या!Õ
Ôअशाच हं दंत
ू ून हसडले या

यां या पोट

मुसलमान होताच अठरा वषा या आत

हं दंच
ू े क टर शऽू ज मले! आ ण हे मूल?

ाचा गायऽीस मारणारा एक कसाई होईल!

याचा

ू गो नांची वाढे ल ! ते हा
वंशच वंश गोमांस खाणारा - गो न होईल. गोभ ांची सं या घटन
गोसेवे या

ीने दे खील !Õ

Ôपुर करा ते ॄ
रामभाऊ

ान! मला माझे घर बाटवून

यावयाचे नाह ! बःस !Õ

या गावी शेटजीं या, भटां या, मराठा पाटलां या श य

मरतुकड गाय पाळावयास िस

या

झाले या भूतदयावान ्लोकांपैक सु ा कुणीच

या घर

हं डले. ती

या बाईस आौय

दे ईना, गो यातदे खील राहू दे ईना! मग इतरांची गो च बोलण नको!

तो गाव बारा हजार हं द ु वःतीचा. मुसलमानांची वसती तीनशे माणसांची असेल नसेल.

ा बारा हजार हं दंस
ू

यां या धमाची अके

ी नी एक मूल परधमात जात आहे याची रे सभर

िचंता न हती! एक घर, अंगण, गायीला िमळणारा गोठादे खील कोणी
या तीनशे मुसलमानांतील बाया दे खील
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या ÔकाफरÕ

या बाळं त बाईला दे ईना!

ीला िन मुलाला इःलाम धमात कसे

११०

अंधौ ा िनमूलन कथा
ू , बळाने दे खील पळवून आणता येईल, याचा कट कर त हो या. आप या गोषातदे खील
ओढन
वेळ ितला लपवून ठे वू
ितकडे

हणून आपण होऊन

या कटास पा ठं बीत हो या.

या धमशाळे त तो मुसलमान भंगी, रामभाऊंनी अ न दले

याची गुणगुण कळली

हणून लगोलग सं याकाळ होते न होते तो ितथे आला. बाईने मा हती सांगताच ते पोर
हसकू लागला. बाई ओरडू लागली. एकदोन करता-करता वीसपंचवीस हं द ू ितथे जमले, पण
या मुसलमानाने ÔकाफरांसÕ काफरां या धमास िश यांची लाखोली वा हली!

दरू!

मूल दे त नाह स तर टाक माझी चीजवःतूÕ

लगु याचा तुकडादे खील

याने

या बाईस

हणून दरडावले. ितचे िचं यांचे गाठोडे िन मुलाचा

हसकला. मूल उघडे वाघड घेऊन ती बाई कोप यात ःफुंदन
ू

ःफुंदन
ू डे बघत होती क कुणी पुढे याव! पण कुणी पुढे होईना! मुसलमानाने ते
ू रडत हं दंक
कपडे घेतले, धमशाळे समोर भर वाटे वर

यांस आग लावली आ ण Ôकोण तुला कपडा नी खाण

दे तो ते बघून घेईन! मी राऽी पु हा येईन!

याला िन तुला ठार कर न!Õ अँया धम या दे त

या होळ पाशी ठाण मांडू न रा हला!
या दाट त ते गोदासबुवाह थोडा वेळ उभे होते.
गायी या पाठ वर एक छड कुणी मारली ती ऐकुन
तो द ु

छळताना पाहन
ू

याच धमशाळे समोर मटकन ्बसले या
दय पळवटले होते; पण

याच

ा बाईस

यांनी हंू का चूं न करता असले ूकार आप यासार या स या या

ेपांत घे या या यो यतेचे न हत, अशा ऐट ने ते लगेच वाटे ने पुढे गेले. संकटातून

सोड व यास ती कुणी ज खड गाय थोड च होती ! ती एक जाितबा
तीनचार दवसांचे बनवारशी मूल !

हं द ू बाळं त बाई, िन

या एका मुसलमानास जाणीव होती क , तो एकटा ितथे असला तर मुसलमान िततका

या या मागे. ितथे असले या ू येक

हदं स
ू ह तीच जाणीव होती. आणखीह एक जाणीव

होती क , आप यामागे हं द ू समाज असा नाह च, आपण खरोखरच एकएकटे आहो ! तेव यात

इतके माऽ कोणी साहस केले, क धावत जाऊन रामभाऊस ती बातमी
पोिलसांस

दली

आण

एक

पोिलस

या

वाटे कडे

येताना

िम यासाहे बाचा धम माद उत न ते तेथून पाय काढते झाले!
तर ह

ा बाईस

दु न

दली; रामभाऊंनी

दसताच

या

भंगी

या धमशाळे त एक िमिनटभरह ठे वण धो याच आहे अस रामभाऊंना

वाटले. पण ितला नेणार कुठे ? गावात कोणी गोठासु ा दे ईना!

हणून

यांनी र ािगर

हं द ू

सभेस तार केली.
पण राऽी म यंतर
सहकार .
गोभ

वृ

हलवून ितला लगेच कुठे ठे वायची? ते त ण वक ल रामभाऊंचे

यांनाच शेवट रामभाऊंनी अगद गळ घातली,
आई!

बाई तर माणूस,

या द न गायीची दे खील
यात एक बाळं तीण

यांची आई, कती दयाळू , दे वलसी

या दवशी ितला कती हळहळ वाटली! मग ह

ी, छातीशी तीन दवसांच पते मूल घेऊन येणार!

ितला दया आलीच पा हजे. Ôथोडे नाकत ड मुरडलेच तर आमची आई नको

घेऊन या

हणणार नाह .

या बाईस आजची राऽ! उ ा माऽ ताबडतोब मोटार ने र ािगर स धाडली पा हजे हं !Õ

या त ण व कलांनी पाठबळ दे ताच रामभाऊ

या बाईला िन मुलाला मो या ूयासाने

दोघा त ण िशंयां या साहा याने रातोरात घेऊन आले -
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या

अंधौ ा िनमूलन कथा
तो घरात त ण व कला या आईचे रागारागाने चाललेले बोलण

यांनी ऐ कले. दार

उघड यास ते व कल धजेनात. रामभाऊंनीह जोरजोराने दार खडखड व यास आरं िभले. शेवट
व कलांनी दार उघडले - दवा बाहरे केला. ती बाई थरथर कापत ते मूल छातीशी ध न पाजत

पायर वर बसली आहे ; ती उठत आहे , तोच व कलांची गोभ

आई धावतच ओसर वर आली!

या बाळांत बाईस ितने पा हले िन मो याने कंचाळ फोडन
ू

हणाली, Ôकुठली मेली अवदसा

ह ! िन ते कारट! ना जात ना पात! ितला आत घेऊन घर बाटवशील तर ह मी घराबाहे र
पडते. पु हा पाणी घेणार नाह या घरात!Õ ःवभावाने
पोथीने

यां या दयेला जी आरशी लावली

गोदासबुवाह ितथेच उतरलेले.

यातूनच

या वृ

बाई दयाळू हो या, पण पोथी!

या बघणार!
हणाले, Ôव कला या आईस

यांना हात जोडन
ू रामभाऊ

थोडे समजावा ना!Õ कपाळास आ या घालून ता याने गोदासबुवा गरजले, Ôआ ह
वणाौमधमाचे अिभमानी! तु ह लोक सब गोलंकार क

पाहता! महारामांगांना िशवता! या

कुलटा बाया तुमची ूेमपाऽ! मुसलमानां या हातच ितने खा लेले, ितला
अशा पिततेला

गोदास,

हणे

हं द ू

हणा!

ा कुलीन सदाचार ॄा ण कुटंु बा या घरात घे यास मी संमित दे ऊ? ती कोणी

गायऽी गोमाता आहे क काय ित या पदरजांनी हे कुल प वऽ व यास?
वक ल बहते
ु क हं द ू (Ratioanlist) बु वा ाूमाने कृ तीने पंगु, इ छा असनू आईस बाजूस

सार यास धजेनात! इत यात तो ग धळ, ते मुलाच रडण, बाईच ःफुदं ण ऐकुन शेजार पाजार

वाणी-ॄा ण बायामाणस आलीं! Ôॅ ाकार! या बाट या व कलास वाळ त टाकले पा हजे, वह र
बंद करा उ ापासूनÕ जो तो िध का
परत

याÕ

लागला, वक ल गांगरले. Ôसा ाथ पैसे दे तो पण बाईस

हणाले!

शेवट एका चौका या कोप यात दकाना
या फळ वर एका दकानदाराने
ु
ु

या बाईस राऽभर

िनजू दे याच औदाय दाख वले, रामभाऊंनी पाहारा दला. सकाळ र ािगर ची मोटार सुटताच
या बाईस िन मुलास घेऊन रामभाऊंनी र ािगर स हं द ू सभेकडे पोच वली.
र ािगर स पाय टाकताच

या बाई या िन मुला या पायातील ःपशबंद या, जातबंद या,

शु बंद या बे या आपोआप तडातड तुटू न गळू न गे या. Ôमुसलमान हातच खा ले? हा
यात काय झाले? धमाच ःथान

या,

दय, पोट न हे . जात र ात िन बीजात असते, भाता या

तपे यात न हे .Õ संघटनःमृतीच रा य झाले या
ित याभोवती जमले या हं द ू मंडळ त असे

उपाहारगृहात ॄा ण-वाणी-मराठा मंडळ जी

हं द ू वािभमानी

हं द ु वािभमानी र ािगर त

हणत जो तो ितला धीर दे ऊ लागला. अ खल हं द ू
या वेळ होती

यांनी,

या बाकावर ती होती,

या याच सलग बाकावर बसून हे तूत: उपाहार केला, पिततपावना या सभामंडपात नेऊन मुल

दे वापुढे ठे वले. स य कुटंु बातील ये याजा या

यांनी ितला पं

स घेतले. दोन दवसांत ितला

चारपांच कुटंु बातून पाळ यासाठ माग या आ या. स या एका ूित त मराठा कुटंु बातील हं द ू

संघटनािभमानी म हलेने ितला िन

या मुलाला पाळलेले आहे !

(या गो ीतील ूकार डोळे उघडन
ू पाहणा या या अनुभवास पदोपद येत असतीलच; पण

या गो ीस आधार
पुढार गोभ

हणून सांगतो क , Ôदे व सव यापी, पशूतह नाह काय?Õ वचारणारे अनेक

गायीस सोव याने पूजणारे पण महारा या सावलीचा वटाळ मानतात. आ ण
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ःवहःते गायीस गोमास चारणार

मंडळ

शु कृ त ॄा णासह

आप या घर

जेवणास घेत

नाह त. हे जे वारं वार आ हांस आढळते तो एक आधार आ ण अलीकडे च अशा संकटात
सापडले या एका

ीस एका मुसलमान भं याने अशी जाळपोळ क न मुलास हसकून ने याचा

धाक दाख वला असता
ठे वीना

हणून र ािगर

या बाळं त प र य ा हं द ू

अनुभवांची वणलेली ह गो

ीस

या मो या गावी अंगणातह कुणी

हं द ू सभेकडे धाड यात आले, हा आधार दसरा
ु !
कथा असली तर सामा यत: स यच

ा वाःत वक

हणावयास नको का?)

***
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२.२ ूाथना
Ôमाझे प े ग कुठं आहे त आई?Õ
Ôते बघ

या कोना यात; अग

ा गणपती या मखरा या कोना यात, हात नाह पुरत?

ू तुला.Õ असे
थांब हो बाबी, मी दे ते अं काढन
मुलीची आई - उठली िन ितने ित या
ू
काढन
दला.

हणून वमल -

या दडदड
ु ु धावत आले या

या िचमकु या लहान बाबीला खेळायला प यांचा जोड

या मखरा या रं ग वले या कोना यात, तो प यांचा जोड काढावयास गेली असता

वमलेला एक जाळ लागलेले

दसले. ितने ÔइँशÕ

इत या झ कनी िन सहजपणे

हणून ितरःकाराने ते कोिळ क जाळ

या प यां या जोडाचे दोन तीन फटकारे मा न तोडन
ू टाकले,

क ितला ते जाळ मोड याची आठवणसु ा बाबीकडे वळताच रा हली नाह .
पण को या या

या कोिळ क जा याची एकदोन िचकट गुंडाळ ं

लपेटलेली पाहन
ू लहानशी बाबी जे हा
जोडाला!Õ ते हा वमलचं ल

या प यां या जोडास

हणाली, क Ôते बघ कायसं िचकटलं आहे प यां या

पु हा ितकडे गेलं िन ती गुंडाळ झटक त ती बाबीला

Ôजाळ ते! तो कडा नसतो का तो कोळ !

हणाली,

याचं हे घर असतं!Õ

Ôमग ते तर तू चूरगाळू न तोडलंस. आता ग तो कुठं राह ल आई? रडत असेल न तो
आता?Õ
Ôअसेल रडत मेला. बांधील पु हा दसरं
घर
ु

याला हवं तर?

दवसभर कोळ

वणतच

असतो आपलीं जाळ िन कोणीतर येताजाता झाडनच
टाक त असतो तो सार ! कसा सुंदर
ू
मखराचा रं गीत कोनाडा तो आपला! या क या या जळमटांना सोय हवी

हणून का असा

िशमेटाचा िगलावा सुरेख केला, रं ग वला?Õ
Ôअग आई, पण

या क याला तसंच वाटत असेल न?Õ वमलेचा सतरा-अठरा वषाचा

पाणीदार मुलगा ती गमतीचीं बोलणी ऐकून ितथे आला िन

जाळं

हणाला, Ôमी

वणताना परवा बिघतलं, कती दं ग होता तो ते वण यात िन कती पटाईत! एखादा

मोठा यंऽिश पी (ऐं जिनयर) इतका हातखंडा नसेल!
तंतूंचे ताण

या जा याला हवे ितथंच काय ते बार क

यानं दले. ती मोठाली तंतुवतुळं ूथम रचून मग

झटपट गुंतवीत, थांबत, िचकटवीत, ती
उकलीत चालला होता
वणकामाचं शा

या या उ या तंतूंचे धागे कसे

याची िचकट धा याची पोटातील गुंड सपसप कशी

हणून सांगू? जसा कोणी पटाईत वणकर मागात आडवेउभे दोरे दां या

सटासट मार त, गुं या झरझर उकलीत चालला आहे !
या शा

िन

या या

या ितळाएव या डो यात ते

या या तांदळाएव
या पोटात अ या अ या मैल लांब
ु

धा या या गुं या मावले या पाहन
मला इतका अचंबा वाटला क
ू
कोना यात ते जाळं बांधीत असतानाह

यासारशी घाब न तो या धा याव न

रा याचा सुर

त जो भाग

आप या मखरा या

या क याला मारायचं वा ते जळमट सुपकनी झाडन
ू

टाकायचं मा या यानं होईनाच! मधे एकदा मी गंमत
लावलं.

या को याला ते

हणून

या या जा यास जोराने बोट

या धा यावर पळत,

या या मते

या या

या टोकावर जाऊन थांबला. मग परचबाचं संकट गेलंस पाहन
ू

पु हा आप या राजधानी या म य बंदत
ू येऊन रा हला. आपण जसे वाःतुशांित क न आप या
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राजवा यात ूवेशतो िन दे वाचे आभार मानतो क Ôकेवढ
दलं!Õ तसा तोह

याची कृ पा!

दवस ूाथना कर त िन आभार मानीत असावा!Õ

Ôतर तर! हे एवढं मोठं घर िन तो माझा सुरेख मखराचा कोनाडा तो

वणून

यात सुखानं नांदता यावं

क यांनी केली
ितनीसांज झाली

यानं आ हांस हे घर
या क याला जाळं

हणून बांधला वाटतं! दे वाची सोडन
ू मोठ महादे वाची ूाथना

हणून क यां या सोयीसाठ काह दे व माणसांचीं घरं राखून ठे वीत नसतो! ह
हणून मी जो हा दवा लावते आहे तो जसा

या क याला दसावं

हणून

लावीत नाह , तसंच हे टोलेजंग वाडे िन राजवाडे माणसं जीं बांधतात ती को यांना जाळ ं
वणून

यांत नांदता यांव

हणून न हे त, हे

या क यांना कळलं नाह तर दे वाला कळतं हो

बाळा!Õ
Ôआ ण दे वाला कळतं तर आ हा माणसांना कळत नाह , क आ हा माणसांना हे टोलेजंग
वाडे िन राजवाडे बांधता यावे िन
रचल नाह . हा दवा

यात नांदता यावं एव याच सोयीसाठ हे जग याळ व

या क याला दस यासाठ आ ह लावीत नाह असं आ ह

पण तो ूचंड सूय माऽ मनुंयांना दसावं,

यांनी जगावं,

हणतो,

हणूनच काय तो दे वाने पेट वलेला

आहे असं आम या वेद - बायबल - कुराणासार या धममंथातूनदे खील सांिगतलेलं आहे !
क यां या वेडगळ ूाथनेसाठ माणसांची गैरसोय जर दे व दरू करणार नाह , तर या अनंतकोट

ॄ ांडा या सोयीगैरसोयी न पाहता, Ôआ हां माणसांच घरकुलानाच तेवढं र ावंÕ अशा आ हां

माणसां या ूाथना तेव या दे व ऐकेलच हे तर कशाव न? मग ूाथनेस दे व पावतोच पावतो,

रामनाम जपा, अ ला अ ला

हणा, क दे व साहा यास आलाच

हणून समजा, हे जे आम या

पुराणकुराणा दक पो यांतून सांगतात ते भाबडे पणच नाह का ?Õ
Ôहं वबम, पुरे झाला अं पाचकळपणा!Õ वमलेची वृ

सासू िन ित या या वबम नावा या

मुलाची िन छो या बाबीची आजी दे वघराशी बसून ःतोऽे पुटपुटत होती ती हा संवाद ऐकत

ू
असता वबम जरा बेतालपणे बोलत चालला आहे अस वाटन

याला दाबू लागली. Ôइं मजी चार

अ रं िशकली नं, क पोरं अशीं चटोर होतात मेली! पो या ब यां वषयी असं पाचकळपणानं
बोलू नये हो वबम! कधी तुला कळणार आता हे ?Õ
हे

याच बोलण चालले आहे त लहान या बाबीने

या प यां या तंबू हळु वार हाताने

बांधला होता. त कठ ण िश पकाय संपूण ितस या मज या या िशखरासारखा शेवटचा तंबू
उभार यात यश येताच सफळते या अ यानंदाने बाबी टा या पट त नाचू लागली. Ôबघ माझा
तंबू! आई, भाऊ, आजी! मा या बाहलीचा
वाडा अं हा! तु ह
ु

राजवाडयापे ा िचरे बंद
राजवा यावर!Õ

आता बोलत होतेत

या

आहे अं! दरू अं भाऊ! फुंकर मारलीस तर बघ मा या प यां या

वबम हसला. Ôहो का? आम या िचरे बंद राजवा यापे ा तुझा प यांचा तंबू प का आहे
नं? िन फुंकराला िभतेस?Õ
बाबी मानेला एक ऐट चा हसडा दे त उपाहािसली, Ôपुरे हो! तुमचे िचरे बंद राजवाडे नाह
पडत वाटतं फुंकरासारखे! काल तूच मला ते िचऽ दाख वलंस न? बहारला एक नगर या नगर

ू धडाडधडाड कोसळलं ते!Õ हे वा य
भुई फाटन
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गो जरवा या

अ लड त डावर

भावी संसारा या

िचंतेची छाया

पड यासराख

होऊन

ती

ू आज राऽी माझा हा
के वलवा या ःवरात आजीला पुसू लागली, Ôआजी! तशी भुई बई फाटन

तंबू तर कोसळणार नाह न तसा? उ ा माझी बाहली
राहायला यायची आहे हो
ु
Ôचूप! असं अशुभ काह बोलू नाह हो बाबी! ये, मी ःतोऽ
जोडन
ू बैस. ये अशी. दे वाची ूाथना कर त ह ःतोऽं

यात!Õ

हणते आहे , दे वापाशी तू हात

हटली नं

हणजे दे व सार इडा पडा दरू

करतो बरं . नाह पडणार हो तुझा प यांचा तंब.ू ये, दे वबा पाला हात जोडन
ू ूाथना क

ये!Õ

आजीपाशी ती बािलका मनोभावाने जाऊन बसली. आजी काह संःकृ त, काह ूाकृ त ःतोऽे
िन याूमाणे अगद ौ े ने

हणत असता बाबी मनात या मनात दे वाला हात जोडन
वनवीत
ू

होती, Ôमाझा हा प यांचा तंबू कधी कधी पडू दे ऊ नकोस हं दे वबा पा!
ूित दन सं याकाळ

हणायचा ितचा प रपाठ असे ती ती ःतोऽे आजी

हणत होती.

या

ू येकाची फलौुित अगद अगद खर आहे ह ितची ौ ा अस यामुळे ती सार ःतोऽे ःतोऽे
इत या मनोभावाने

हट यावर संसारात द:ु ख, दा र य, रोग, अपघात, अपमृ यू यांची भीती

आपणांस बाळगावयास नकोच अशी िन
Ôअ

थामा बिल यासोÕ हा

ोक

तता ित या मनाला लाभे. सात िचरं जीवांचा तो

हणून ितने हाह

ोक

हटला, Ôस ैतान ् संःमेर न यं,

ज:! तःय ःमरणमाऽेण िनधनो धनवान ्भवेत ्!!Õ हा

ोकह

हटला. Ôह र हरं ह र ि
ं ं हनुमंतं

माकडे यं यथा मम ्! जीवेत ् वषशतं साममपमृ यू वव जत:!!Õ Ôवराणःयु रे तीरे सुमंतुनाम वै
हलायुधं! एतेषां ःमरणात ् सायं हानीःतःय न बा यते!!Õ अशा अनेक ःतोऽां या पठणाने
अपमृ यू, िनधनता, हानी ूभृती सार

इडा पडा दरू सार यासारखे समाधान ितला झाले.

नुस या ÔःमरणामाऽेणÕ हा चम कार येतो, या व ासाने ितने
ती नावे ःमर वली. ःतोऽे

ा लहान या नातीकडनह
ती
ू

हण वली. वबमदे खील आजी या मनधरणीसाठ िन एक गंमत

हणून हात जोडन
ू चुपचाप ती ःतोऽे ऐकत होता. एकदा काय ते

या या

आजीने

जे हा

Ôसोमनाथं

हानी यािधःतःय न बा यते!!Õ हा
ःवत:चं दे ऊळ

या द ु

वैजनाथं

ोक

नौ

!

एतेषां

ःमरणात ्

हटला ते हा तो त ण हसला. Ôआजी सोमनाथाचं

महमंदानं फोडलं ते हा

हानीदे खील जर तो दरावू
शकला नाह तर
ु

ध वंत रमथा

याने मधे त ड घातले.

या या ःवत: या दे वळाची िन मूत ची

या या नुस या ÔःमरणमाऽेणÕ सा या जगतास तो

कसा र ील ?Õ पण लगेच आजीने दटा वले, Ôतुला सांिगतलं ना बांकळपणा क

नकोस

हणून !Õ ते हा तो पु हा आपला वरवर सुतासारखा सरळ दसू लागला, मनात हसत रा हला.
सार ःतोऽे झा यावर दे वाचा अंगारा आजीने मुलांनातवांसुनेस लावला. सा यांना िन व न
ठे व

हणून हात जोडले. छो या बाबीने पण तो अंगारा आप या प यां या तंबूस लावला. आता

तो तंबू ढासळणार नाह िन उ ा

आनंदानं मुलाबाळांसह आजी एवढ

यात राहावयास येणार आपली बाहली
ु

या ित या वा यात

हातार होईतो िन व नपणे नांदेल अशा ला डक व ासाने

आनंदन
ू ते मूल ःवःथपणे झोपले. वबमने आजीस गमतीने

हटले, Ôया अंगा यानं बाबीचा

प यांचा तंबू राजवा यासारखा िचरे बंद प का झाला नाह का आजी? बोटानं डवचळू न पाहू
का?Õ

Ôजाऊ दे रे वबम! लहान मुलीची समजूत आपली पटली, काम झालं.Õ
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Ôआ ण आजी,

या तु या ःतोऽांनी

हाता या मुलांची समजूत पटते याहन
ू

यांचा तर

काय खरा उपयोग? आता या ःतोऽांत सांिगत याूमाणे केवळ ÔःमरणमाऽेणÕ आपण सारे
शंभर वष जगू; धनधा य, आरो य पावू; अपघात-अपमृ यू सार टळे ल; ह तर आपली एक

मनाची, मुलासारखी समजूत घालणंच नाह का?Õ
Ôतुला कनी,

वबम, लहान त ड मोठा घास

याऱयाची फारच सवय झाली आहे हो!Õ

वमलने वबमचे बोलण पटले असताह सासूबा चा प
हसत हसत दटावले. Ôबर बुवा रा हलं !Õ असे

घेतलासे क न आप या त ण मुलास

हणत वबम

या या िनजाय या खोलीकडे

गेला. छोट बाबी आप या प यां या तंबू या िन व न भ वंयाने जतक आनंदन
ू िनजली होती
िततक च दे वा या ूाथनेनंतर दे व आप या ूामा णक भ

ःतोऽातील फलौुती खर

भावास पावलाच पा हजे आ ण

ठ न आपले घरदार, मुलेबाळे , संसार, सुख, यांत िन व नपणे

नांदलेच पा हजे अशा ौ ाळू व ासाने दे वलसी आजीबाई पण आनंदन
ू िनज या.
या सं याकाळ
दे वास आपले

ा कुटंु बातील दे वघरापाशी

चांगले कर

या आजीबाई िन बाबी जश मनोभावाने

हणून ूाथ त हो या तसेच ते सारे , नगर या नगर, घरोघर,

दे वळादे वळांतून, मिशद मिशद ंतून, चचाचचातून आप या िन यबमा या सायंूाथना कर त
होते. दे वळं तून Ôसव प सु खन: स तु सव स तु िनरामया:! सव भिा ण पँय तु मा क

द:ु खमा नुयात ्!Õ हे अ युदार श द ूशांत ःवरात ॄा ण उ चार त होते. दवसातून पाचप नास

शंभर वेळा िनमाजाची ूाथना कर याचे ोत घेतलेले िनरिनरा या संूदायांचे मुसलमान
आप या द यातून वा मिशद ंतून शेवटचे िनमाज पढत होते. चचातून भ न, अ यार ंतून
नगरात असलेले मूठभर पारशी, काह

या

यू, बहते
ु कजण ःवत:च चांगले कर यासाठ िन शऽूचे

तेवढे वाईट कर यासाठ दे वाची ूाथना कर त होते! कोणी सग यांचेच कर

हणूनह ूाथ त

होते. परं तु Ôमाझ ःवत:च वाईट कर; मला अपघात घडू दे , आ हांला अपमृ यू दे , माझे
घरदार कोसळू दे . माझी मुलेलेकर ठे चून ठे चून मारा असे
वा मिशद ंतून वा चचमधून, हं द ू वा मु ःलम वा भःती, वृ

या नगरात घरांतून वा दे वळांतून
वा बाल, पु ष वा

ी कोणीह

ूाथ त न हते ! जर ूाथने या पायावर उभारले या आशा, दगडमाती या पायावर उभारले या

सा या कौला
असेल, तर

घराइत या तर
या सं याकाळ

बळकट पायावर आधारले या असतात असे समजावयाचे
िन राऽी, ू येक सं याकाळ-राऽीूमाणेच

सह ाविध कंठांतून एकच ूाथना,

या अथ उठत होती क - दे वा, आयुंय दे , धन दे , सुख

दे , आरो य दे , संतती दे , माझे बरे कर!Õ
िचर ःथर असावयास हवे होते; िनदान

याअथ

ते नगर

या पाखंड माःकोमध या नाग रकांइतके

राहावयाला पा हजे होते. कारण

दे वा, माझं घरदार बायकामुले सुर

हमालयाइतके िचरं जीव िन

यातील ूाथनारत, मनोभावे दे वास आळ वणारे असे

शतावधी नाग रक तर मुळ च ूाथना न करणा या
तर संकटापासून मु

या नगरातील

या नगरात जो तो Ôमाझे बर कर,

त राखÕ असेच ूाथ त होता. कोणीह असे ूाथ तच न हे ,

तर िचंतीतदे खील न हता क , Ôदे वा, माझा, मा या मुलाबाळांचा, सवाचा, चल चटकन ्

ू जाऊ दे !!Õ
स यानाश कर! आकाश कोसळू न पडू दे ! पाताळ फाटन

- पण हाय हाय!! जे सगळे जण ूाथ त होते, तेच नेमके झाले नाह , दे वाने केले नाह ! जे
कोणीह ूािथले नाह , िचंितले नाह , दे वाने तेच नेमके केले!
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- आकाश कडकडकड कोसळू लागले,

वजांचे चाबकावर चाबूक उडवीत कोणी महा ि

सा या महाभूतांची पाठ सडक त चवताळू न उठला - पाताळ फाटले!!
ू टे क यां या टे क या दगडासार या
ूचंड सु ं गांची रांग या रांग भूमी या पोटातून फुटन

वर फेक या जाऊन खाली आदळ या! भूमी या िचंध या िचंध या उडन
समुिा या लाटा
ू

ू
फाटा या तशा पृ वीची फरशी फाटन
मोठमोठे अतल ख डे पडले, िन

यात, मड यां या

उतरं ड धडधडत कोलमडा या तशी नगरातील य चयावत ्दे वळे , मिशद , चच, घरे , वाडे , बंगले

धडाडधडाड कोसळत गडप झाले. सारे नगर हाद न रा हले. ध

यावर ध के खात घरे घरांवर

आदळू न चूण झाली. बसलेले उठता उठता, उठले ते पळता पळता, घरातले घरात, बाहे रचे
बाहे र, पाय टाकावा ितथे भुई दभं
ु गून हजारो लोक पाताळात गडप झाले. वर मोठमो या

बांधकामाचे ूचंड दगड, वृ , िभंती, राशी या राशी कोसळू न हजारो जवंत पुरले गेले, ठे चले
गेले. एक दोन तासां या आत भयंकर भूकंपा या जब यात ते
झाले! दे वळाला दे वाने र

वे

याचे नगर या नगर गडप

ले नाह , न मिशद ला अ लाने! न जीजस न जेहोव ! िनसगा या

इ छे स मनुंया या ूाथनेसाठ

हणून कोणीह आड येऊ शकला नाह ! आडवू शकला नाह !

वमले या घर मखरा या कोना यातील जाळ ित या सोयी या आड येताच ितने,

या

को या या लाख आशाआकां ा, सोयीगैरसोयीस न जुमानता एका फटका यासरशी मोडन
ू
चुरगळू न टाकले. तसेच सृ ी या

या कोना यात माणसां क यांनी वणलेले ते

वे टा नगराच

जळमट सृ ी या ःवत: या सोयी या आड येताच ितने रागा या झाडू या एका फटका यासरशी

ओठावरचा
झाडन
ू चुरगाळू न टाकले, होते क न हतेसे केले! भुकेलेली दध
ू पती लेकर दधाचा
ु

घोट िगळू देखील न दे ता

ू
यां या डो यावर दगड लोटन
जथे

या सृ ीने ठे चून टाकली, ितथे

ती सृ ी वा तो सृ ीसंचालक, पो यांतील लांबलांब संःकृ त ःतोऽे वा कुराणातील अरबी आयते

थोड च ऐकून घेणारा होता? भूगभात जे अ युम ःफोटकांचे समुिासारखे हौद शतकोशतके
कढत, तापत ःफोटा या बंदस
ू आले होते,
वा सोरट

सोमनाथ या ÔःमरमाऽेणÕ

या ूचंड सृ ीश

काय Ôस ैते िचरजी वनांÕ या

कंवा िनमाजानंतर केले या कोणा मु लामौलवी या

Ôद ु याÕने िवणार हो या? आपला वै िनयमाचा आखलेला बेत बदलणार हो या?
ूाथना!

या ल डवाळ छो या बाबीची ूाथना माऽ एका अथ

सफळ झाली. Ôमाझा

प यांचा तंबू िचरे बंद वा याइतका टकाऊ होऊ दे अं दे वाÕ असे ते अ लड मूल मनोभाव
ूाथून झोपले. ते माऽ दे वाने ऐकलेस वाटते. ितचा प यांचा तंबू
वा याइतका खरोखरच टकाऊ ठरला! कारण

या िचरे बंद

वे टा नगर या िचरे बंद

वे टा नगरातील य चयावत ्िचरे बंद

या प यां या तंबूसारखेच भूकंपा या फुंकरासरशी, हब यासरशी, एका

वाडे
पडले.

या प यां या तंबू इतकेच टकाऊ ठरले!!

णात कोलमडन
ू

छो या बाबीला पोटाशी घेऊन आजी िनज यानंतर दोन तासदे खील झाले नाह त, त च
बाहे र दरवर
तोफां या बाते यां या बाते या एकदम भडका या तसे भयंकर आवाज दणाणले;
ू

हजारो लोकां या आरो यांचा,
वबम खा दशी उठला.

या

कंका यांचा आतःवर एकदम उठला! अ यासा या खोलीतून
वे टा नगरात धमवे या कड या मुसलमानांची वःती मु य,

हं द ू मूठभर. नेहमी हं दंव
ू र शेजार या बलुची टो या दरवडे घालून मारहाण कर त. वबम हा

हं द ू संर क दळाचा ःवयंसेवक,
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ते हापासूनच झाला होता.

याला वाटले, हं दंव
ू र दरवडा पडला, तो झटकन ्खंजीर, लाठ घेऊन

दार उघडन
ू बाहे र पडतो तो - उं च माडावर चढलेला मनुंय वादळात ते माडाचे झाड हलताच

जसा

गदगद

हलतो

तसा

पायाखालची

पृ वी

सार

पायवर वरच पडला - मागोमाग कडकडकड आवाज होऊन
घर भुईत पु षभर ख

भूकंपत

याचे घर कोसळले!

यात दगड पडावा तसे खचून गेले.

िशळाप टांची एक टे कड ह कोलमडन
ू

थरकापून

झोकां या

घेत

यामुळे अंगणातली मोठमो या

यात ितचे पु ष पु ष उं चीचे दगड धबधबा

या ख

आदळले. Ôअपमृ यूÕ ःमरणमाऽेण टाळणा या माकडे याचे ःतोऽ सारखे ःमरत िनजले या िन

तो अंगारा लावले या नातीस पोटाशी धरले या आजीचा
दगडाखाली चदामदा झाला!! पण

या छो या बाबीसु ा

याच ख डयात चार हातांवर

या ूचंड

तलेली वमला! ितने कोणचेह

ःतोऽ

हटलेल न हत, पण ितचा चदामदा झाला नाह . ित या ित ह बाजूंनी मो या िशळा

पडन
ू

या ध

याने ती सु न झाली इत यात पटईची लाकड ित या छातीवर पडन
ू बेशु

झाली - पण मेली नाह .

जे हा ती अ या शु वर आली ते हा ित या शू यपणे उघडले या डो यांना व न
ख डयात उतरत आलेला एक सूय करण

या

दसला. राऽी झाले या भयंकर अपघाताची अंधुक

जाणीव ितला होऊन Ôबाबी! माझी बाबी! माझा वबम! माझी लेकरं !Õ अशी ितने अधबेशु
कंकाळ फोडली!
Ôथांबा! इथं कुठं तर कुणी घायाळ माणूस आहे !Õ असे एक सैिनक ती ख
ऐकून वर ओरडला. चारपाच सैिनकांची ती तुकड
गाडले गेले
र

सरकार

आ ेने

या भागात

यांनी लगेच ितथे तो ढगारा खणून पा हले, तो तीन उं च दगडां याम य, गुहेत

पडलेले दसावे तसे,

या अधबेशु

युवतीचे वदन दसले. लाकडां या अलगद पडले या

ढगा यांतून सैिनकांनी घायाळ वमलेला बाहे र काढली.
बेशु

कालराऽी झाले या भयंकर भूकंपात जे

यांना त काळ श य ते साहा य पुर व यासाठ

फरत होती.

यातील कंकाळ

या नुस या बातमीसरशी वमला पु हा

होऊन पडली!
माकडे या या ÔःमरणमाऽेणÕ सृ ीश

आपले अवाढ य

यापार या तु छ मनुंया या

इ छे नुसार बदलून अपमृ य, अपघात टळतात असे मानणा यांची ह दगित
! आ ण सग यात
ु
अ या य हे क ,

या मेले यांत हजारो अ यंत स छ ल, ज मभर रामा या

पूजा, िनमाज, ूाथने, मनोभावे कर त आलेले होते! आ ण
द:ु शील, लु चे,

वा र हमा या

या वांचले या क येक अ यंत

लुटा , दा डे आ ण पापीह होते!

ू ा झा यानंतर
णालयात भूकंपाम ये वांचले या घायाळांची ता पुरती शुौष
इ छे ूमाणे

यांना आपाप या गावी जाण,

यांना धाडन
दे यास आरं भ झाला.
ू

यां या
बचार

वमला! ती वांचली, बर झाली, तर जाणार कुठे ! ितचा पित त णपणीच वार यानंतर ितचा
वबम िन ती लहान बाबी ह ं दोन मुलेच काय ते ितचे जीवन िन ती ितची दे वलसी मायाळू
सासू ह च ित या जीवनाचा आधार होता! Ô जथे ती ितघे गेलीं ितथे! ती धायधाय रडत, जो कोणी ितला वचार , Ôतु ह कुठे जाणार बाई?Õ

या यमपुर स!Õ असं
याला उ र दे ई! शेवट

ितने ितचा एक दरचा
नातलग नागपूरला होता, ितकडे जा याचे ठर वले. सरकार अिधकार
ू
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११९

अंधौ ा िनमूलन कथा
भूकंपातील हजार

आप मःतांना श य ितत या

आगगा यांमागून आगगा या फुकट सोड त होते.
वमलेला शेकडो इतर
जायच ती

तसतसे आता पुढे काय क

घुसताच

पांचपंचवीस ःवयंसेवक नॆपणे उभे ठाकले.
मःतांना आप या िश बरात बळे बळे

याने आपले कुठे कुठे

याच

यावी असे सांग यात आ याव न कराची जवळ आली

ा वचाराची धडक

राऽी कराची या ःटे शनात गाड

हणून

यांतील एका कराचीला जाणा या गाड त

यांसह धाड यात आले. कराचीपुढे

यवःथा ःवत: लावून

ःवयंसेवकह

वरे ने संकटाबाहे रे पडता याव

वमल या

दयात लागली.

या बायकां या ड यापुढे वेगवेग या दळांचे
यांत मुसलमान ःवयंसेवकांची

हं द ू

आप

ने याची धडपड चालू होती. हनुमान दळाचे

हं द ू

यां या तावड त ते न जाऊ दे याची पराका ा कर त होते. पण वमला आ ण

दस
ु या दोन हं द ू

या पीरदादशहा या तावड त सापड याच. पीरदाद पठण नॆपणे

Ôब हणींनो, ह मनुंयमाऽावर ल सृ ी ोभाची आप ी! यात कसले हं द ू

हणाला,

िन कसले मुसलमान!

एक झाली पा हजे एक !

वमलेस पीरदाद या मानभावी सहानुभूतीची शंका आली; पण ती मनात
काह तर धोका आहे . पण आता गांग
तोड िमळे ल.Õ
ल

हणाली,

तर साफ बुडू. धीटपणे ूसंग पडे ल तसे वागू तर काह

आपणांस कोठे नेत आहे त याब ल वमलने एकदोनदा दरडावून वचारले, पण पीरदादने

वमला हातघाईवर आली. ओरडत आबंदत खाली बसली Ô हं द ू हनुमानÕ

दले नाह . शेवट

दलाचे ःवयंसेवक ःटे शनावर तुरळक फरत होते. एक त ण Ô हं दÕू ःवयंसेवक
िनरखून पाहन
ू

वेषाने बेभान झाला. या

यांना आ हा

हणून पीरदाद या अंगावर गेला. पीरदादने सुरा उपसून

या बाईस नीट

हं दं ू या हातात दे तोस क नाह

हटले, Ôहट जाव! यह मेर शाद क

औरत है ! ह माझी ल नाची बायको!Õ हं द ू त णानेह Ôरे हरामखोरा! ती माझी आई!Õ असे
हणून सुरा उपसला. पोिलस धावले.
उजेड येताच वमलने

या हं द ू त णास िनरखुन पाहताच एकदम धाव घेतली, Ô वबम! हा

तर माझा वबम!! मा या यारा पुऽ!!Õ असे ःफुंदत
होय! तो वबमच होता. भूकंपा या ध

या या ग यांत िमठ मारली!

यासरशी तो घराबाहे र या पाय यांवर पडला पण

हणूनच घराखाली गाडला गेला नाह . ितथून सुटू न भटकत
वे

या या भूकंपातून पळापळ झाले या हं द ू अनाथांना यथाश

हं दरू क दळात िश न

साहा य दे त होतो.

ते सारे जण पोिलसांनी आप या अटकेत ठा यावर नेले. पाहतात तो पीरदाद हा एक
फरार , दरोडे खोर लगेच जुने वॉरं ट

या यावर बजावले गेले.

सावकरांस ठार मा न संप ी लुटली होती.
या या साथीदारां या व
पळवून नेऊन ह

टोळ

यांना एक पवणीच होती!
आौमात आला. तो

वक !

हं द ू

या यापाशी धरले गेले.
यांमुलांना

वे टा भूकंप

हणजे

यांनाह तो तसाच पळवून नेत होता!
या हं द ू

या या िमऽाने
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याने दोघा

झाले क , दोन वष हं द ू

सरसीमेपलीकड या पठाण टो यांना

वबम या हाती वमलसु ा

याकडे

या नोटा, मोती, दािगनेह

याव न (जबानीव न) िस
ा हं द ू

वे

या सोप व यात आ या. वबम आयसमाजा या

याला एक वतमानपऽ दाखवून

हटले, बघ! महा मा
१२०

अंधौ ा िनमूलन कथा
गांधींनी भूकंपा या संकटातून मनुंयजातीची सुटका करणारा एक अ भुत उपाय शोधून
काढला!! वबम दल
ु मय ःवरात ज ासला, Ôकोणता उपाय बुवा?Õ िमऽा

हणाला, Ôूाथना,

दे वाची ूाथना करा! भूकंपातून सुटाल!Õ

Ôहा े या! गांधीजीं या आधीच मा या आजीबा नीह

हाच उपाय सांिगतला होता! पण

बाबा, अनुभव असा क ूाथना ह भूकंप घाल व यापे ा भूकंप त काळ आण याची माऽ
रामबाण माऽा असावी!
अिधक यु

यातह

या ूकरणी तर

मा या आजीबाई महा मा गांधीजींपे ा

संगत बोलत. कारण ूाथनेनं भूकंप टळतो हे जर आजी िन गांधीजी यांचं एकच

मत, तर अःपृँयता पाळ यानं भूकंप होतो असंदेखील

हण याइतक माझी आजी वहावली

न हती. अरे अःपृँयता न पाळणा या हजारो मुसलमानांची बहवःती
असले या
ु
नगराची एका घटकेत भूकंपात धुळधाण केलेली पाहन
ू आता सनात यांनी कां बरं
क अःपृँयता पाळ त न हते

हणूनच

Ôपण तुला वाचवलं यासाठ

वे

तर

वे टा
हणू नये

यास भूकंपाचा भयंकर दं ड दे वानं दला.Õ

दे वा या दयाळू पणाचे आभार मान. तू तर

कसा

वाचलास?Õ
तो ूाथना कर त न हतो मी कधीच

हणून, असं कां

हणू नये! अरे , िा ाचा पकला

घड वरवं याखाली ठे चावा तसा हजार दध
ू प या कोव या लेकरांचा भूकंपा या वरवं याखाली
यानं चदामदा उड वला तो दे व क

दै य? द ु

क ं दयाळू ? खर

गो

अशी आहे क ,

मनुंया या द ु ते या वा दयाळु वा या गजानं दे वास मोजू पशाहणं हाच मूखपणा! सृ ी या

ूचंड उलाढालीत
माझा

या वेळ भूकंप हा एक ग णतागत आला, भूकंप झाला. मा या आजीचा वा

े ष कुणी केला

हणून न हे !

या भूकंपात जसे अनेक धुळ चे कण वाताहत होऊन

उडाले तसाच एक कण मी भुईत गाडला न जाता योगायोगा या वा यावर उडन
ू इथं पडलो.

मा यावर दया कर या या मु य िन हे तूपुरःसर बु नं कोणी र

लं

हणून न हे ! ूाथना!

अरे ,

या गांधीजींना ूाथनांनी िन उपासांनी गु वायुरचं दे ऊळ उघड यापुरतं

या एका

य:क

त ् झामो रनचं मन वळ वता आलं नाह , ते गांधीजी केवळ ूाथनेने भूकंपाचं मन वळतं

हणून सांगतात िन तु ह ऐकता. तु ह सारे व याला जा िन ूाथना करा माझं हे घ याळं
बंद पडावं

हणून.

या तुम या ूाथनेनं

ा मा या िचमुक या हातघड तील ( रःटवॉचमधील)

टाचणीसार या या चुंबकाचे कंपदे खील िनरोिधले जाणार नाह त आ ण
ूःफोटक िन पवतां या रांगां या रांगा उचलून फेकणार
तु ह

या ूाथनेने भूकंपाची

आंदोलन िनरोिधलीं जातील असं

हणता हा िन वळ खुळेपणा न हे काय? ूाथना ह मनुंयाची आशा आहे ; आशापूत ची

हमी न हे .Õ

***
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अंधौ ा िनमूलन कथा

२.३ पा हजे ! का या माणसांना गोरे करणारा संशोधक पा हजे
पा रस नगरातील अ यंत र य अशा Ôशा झलीझेÕ नावा या राजमागाने, युरोपम ये अनेक
वष रा हलेले आ ण मो यां या
युरोप-अमे रकेत थोडे

यापारात मानाने िन धनाने ौे

वी पावलेले रमाका त हे

दवस ूवास क न दे श वदे श पाह याची हौस फेड यासाठ

आप या घनँयाम नावा या एका ल ाधीश ःने ासह, शोभा पाहात िन
ःथलमाहा

आले या

या नवागत िमऽास

य सांगत चालले होते. जाता जाता Ô लेस द ला कंकाडÕ अथात Ôऐ याच उ ानÕ

ा पार समधील ू यात ःथली येऊन एका एका त बाजूस कोचावर दोघेह भारतीय गृहःथ
यावयास बसले असता रमाका त

वसावा

हणाले -

ÔÔघनँयाम, शोिभवंतपणात ह पार स नगर जगातील नगर ंची केवळ राणी आहे राणी!
आण

या राणी या ूासादातील दे वपूजेच प वऽ दे वघरच आहे हे Ô लेस द ला कंकाड -

ऐ याच उ ान!Õ िछ न व छ न झाले या ृा सला,
ओतून ृेचांनी

या सुूिस

ृच रा यबांती या मश त

यां या मातृभूमीची जी अखंड मूत िनिमली ितचे Ôऐ याच उ ानÕ हे रा ीय

ःमारक होय. ते कहा ते सुंदर पुतळे ; ृा सतील ूातां या

या ूितिनधीक ूितमा, ृा सची

या रा ीय य ा नींत आपापलीं विभ न जीवन होमून एकदे ह, एकजीव,

उपांग होत; ती सार

एकूाण झालीं. तो एकदे ह

हणजेच ृछ भू! तो एकजीवर

हणजेच हे ृच रा ! आ ण

या

हणजेच हे Ôऐ याच उ ान!Õ हे Ô लेस द ला कंकाडÕ येथूनच

रा ीय एकतेच मूत मान ूतीक

या महामंऽाने पुढे ऽखंड हाद न सोडले तो महामंऽ उ घो षत झाला - ःवतंऽता, समता ,
बंधुबंधुता!ÕÕ
Ôअसेल सोडले हाद न ऽखंड

या मंऽाने!Õ रमाका ता या अवसानास हे टाळ त घनँयाम

हणाले. Ôरावणाने दे खील कैलास असाच गदागदा हाद न हालवून सोडला होता.
रा स न हता असे थोडच िस
जवंत गाडन
ू टाकतो.

हणजे रावण

होते! भूकंप ह खंडजे खंड हाद न ल ावधी मनुंयांस पाताळत

हणजे तो उ पात ठरत नाह क काय! तसाच हा या दांिभक गो यांचा

Ôसमतेचा िन ःवतंऽेचाÕ महामंऽ! अहो, रा ीय वा आिथक समता िन बंधुबंधुता तर सोडाच,
पण

या समतेसाठ

यां या

खशातली एक कप दकाह

वेचली जाती ना ती नुसती

वण वषयक समता तर हे गोरे लोक पाळताहे त का? जथे जाव ितथे आ हां हं द लोकांची
हड स फड स! कां? यां याहन
ू

हे टाळणी, हय
िन
ु
काह

हणून न हे ; तर

ांचा

य

व ेत, संप ी, कतृ यात आ ह

श: रं ग गोरा िन आमचा

य

श: रं ग काळा

य

श:

हणून!

ॄटनम ये मी तर काय पण आमचे दे वतेसमान पू य असलेले ववेकानंद, टळक, लजपतराय,
गोखले, यांसारखे थोर पु ष ह मागाने जाताना
Ô लॅक Õ Ô लॅक Õ
का यांना

ा गो यांची हु चीं पोरटोर दे खील

यांची

हणून हय
कर त मागे लागतात! व ापीठात का यांत म जाव वसितगृहात
ु

म जाव,

खेळात

का यांबरोबर

खेळण

अपमान,

जाल

ितथे

काळा

हणून

यां यातील पाजीतला पाजी गोरा दे खील आमची हे टाळणी करणार - िशवणार नाह ! पण
हटले ॄटनचे िन आमचे रा ीय संबंध आज ते धनी, आ ह दास, असे पड यामुळे
या वण े षाला ह

इतक

वषार

धार पाजली जात असेल; पण

या याशी

यां या
आमचा

घे यादे याचा कंवा जतेजेतेपणाचा अथाअथ संबंध नसून केवळ माणुसक चच काय ते नाते,
अमेितकेत, जमनीत, फार काय, या तुम या समतेचा महामंऽ उदघो षणा या ृा सम ये केवळ
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काळे पणासाठ आ हां
अगद

हं द लोकांचा जो पदोपद उपमद हातो तो पाहन
ू या गो यांची मला

चीड येते. कालच पा हलेत ना, सावजिनक

चहा या दकानात
ु

यां याच व ेत

यां याहन
ू ौे

हणून तुम या

द डदमड या

ृच पोर टोर ंनी

या

या यासार ये

या व ान ् दे शबंधूला केवळ आ ह रं गाने

या पार समध याच उपाहारगृहात

या बाजार

असले या

असले या आ ण संप त

दहा नोकर घर राबत असले या मला िन मा या
काळे

हणून धडपडात पाट

या गो यांनी कसा म जाव केला िन

कती टवाळक

केली ती? कोण हा अमानुष

हणा, असहनीयह

हणता येईल - पण अगद

वण े ष!Õ
Ôअगद
अमानुष

अमानुष न हे ! असमथनीय

न हे ,

Ôघनँयामास

थोपवीत

आण

वाटणा या का या रं गा या ितट याला तु ह
यातील, िनदान तो वण हा श द तर

थंडावीत

रमाकांत

आता जो Ôवण े ष

हणाले!

हणून श द योजलात,

आमचा एक ूाचीन ऋणानुबंधी आहे ! आप या

वण यवेःथेत गालबोट चांगले हौसेने रे खन
ू लावलेले न हते का? गोरा तो

शूि, तो

ुि; स वाचा रं ग

Ôयुरोपायनांना

ज, उ च. काळ तो

ेत; तमाचा कृ ंण. परं तु गो या वणाचा प ा Ôॄा णवाड तÕ आ ण

का या वणाचा प ा Ôशुिवाड तÕ असा जर न दला गेला तर ूितलोम, अनुलोम आ ण गंधव
ववाहां या ल नमंडपांतून आ ण लताकुजांतून

या प यांची साराखी पसणी होता होता आ ण

उ हा यामागून उ हा या या झळ लागता लागता तो गोराकाळा हा वणभेद बेप ा झाला.
ॄा णांत काळे पण िन शूिात गोरे पण िमसळू न गेले. जो उरला तो वणभेद नसून वाःत वक
पा हता वण े ष, जाित े ष होय. यासाठ आता का यागो या रं गांचे तीो भांडण आपणांत आज
ितकेस उरले नाह . तर दे खील गो यां रं गापे ा काळा रं ग हा आपणह

हणकसच मानतो नाह

काय? काळा रं ग आपण ँयामलवण य लोकांसह हवासा वाटाते असे थोडं च आहे ? इतकेच
न हे , तर ँयामल वणातह कमीअिधक काळसरपणाूमाणे आ ह ह अगद काळे कु टपणाचा
ितटकारा करतो.

या वषयी आ हांस ितरःकार

हणतो. गदळ असेल
बाई आम या!Õ

यास ÔकाळकटÕ

य वावयाचा

हणतो. सुनेस Ôकुठली काळुं ि पदर बांधली आहे ग

हणून चोच मारणा या नाके या सासवा आम यांतह

वलता आ ण सौ य चाकच य ह ं मनुंया या नयानांतील

उ

अशीच

आहे तच! ूकाश,

नातंतूस आ हादक वाटावी

यांची ःवाभा वक घडण अस यामुळे कोणाह मनुंयास काळे पणा हा सहजच उ े जक

वाटतो. मनात कोणतीह

वशेष जातीय वा रा ीय उ ामवृ

ँयामल लोकांस अगद कोळशासार या काळाकु ट िश
वृ

यास आपण Ôकाळत याÕ

वा

वरोध नसताह

आपणा

पाहताच जशी सहजच एक नकोशी

उ प न होते तशीच िश यांहू न उजळ असणा या इटािलयनास वा दधासारखे
शुॅ
ु

असणा या गो यापान रिशयाना दकांस आमचा ँयामल रं ग थोडासा उ े जक वाटण साह जकच
आहे हे आ ह ह

या यात धरले पा हजे. काळा रं ग हे शार रक आकषणा या

आम यांत असणार एक कंिचतसं यंग आहे .

यास गो या लोकांनी सहजासहजी यंग

हटले तर आपण न िचडणच बर. तसा उपाहास
कमीपणा आणणारा आहे . आप या न हे , असे जाणून
घनँयाम: परं तु जे हा काळा रं ग पाहताच

यांनी के यास तो

हणून

यां या स यपणास

याची श यत उपे ाच करावी!Õ

ा गो यांना वाटणारा तु ह

यास Ôसाह जकÕ

हणता तो उ े ग साह जक पणाची क ा सोडन
ू खोडसाळ उपिवाच ःव प धारण क
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ते हा!
तर

यांचा वण े ष हा जाित े षाच आ ण रा

े षांचेच द ु

ह यार होऊ पाहतो ते हा? ते हा

याची आ हांस चीड नको का यावयाला? अहो, इं लंडाम ये असता एका भरसभेत एक

िमशनर

महाशय गंभीरपणे सांगू लागला क , Ôएिशया, आ ृका, अमे रका येथील का या

रं गा या लोकांवर युरो पयनांनीच ूभु व गाज वण यो य होय. हा ई र संकतेच असला पा हजे
आ ण तो संकेत

य

व यासाठ दे वाने आमचा वण गोरा केला आ ण

यांचा काळा. कारण

कोण याह जाती या वा मयाचा वा समाजात शुिचता, शु ता, प वऽता, आरो य, बल आ ण
ूभु व हयांचा रं ग

ेत, गौर, ःव छ असाच िनदिशला जातो आ ण काळा रं ग हा ह नतेच,

बूरतेच, कळकटपणाचच
रा

ोतक मानले जाते.Õ

ा

या या चपटपंजर तील अंत:ःथ द ु

हे तू

े षावाचून दसरा
कोणताह नाह हे पाहन
ु
ू मला फार चीड आली आ ण मी ितथ या ितथेच

ू यु राची वेळ येताच ताडकन ्उभा राहन
ू

या मानभावी िमशनर स हटकाले क , Ôदे व, दे वदत
ू ,

दे वतांचा रं ग गौर, शुॅ, ःव छ असाच व णलेला अस यामुळे जो जो गोरा वा पांढरा तो तो
दे व, दे वता वा दे वदत
ू असला पा हजे; का याहन
ू ौे

असला पा हजे, हे आपले तकशा

सुौीक, बलवान आ ण ूभु वास पाऽ

काळा
आ हांला तंतोतंत पटले आहे . आता ह ी हा बहधा
ु

असतो आ ण हजारो डकर
पांढर ःव छ असतात. ते हा यापुढे डु कर हे च ह ीहन
ु
ू बलवान

आ ण सुौीक असे आपण सवानी समजले पा हजे! अंगावर कोड उठले क काळा मनुंयाह

इतका गोरापान दसू लागतो क , द ु न पाहताच तो कोणी गोरा िमशनर च येतो आहे क काय

असे वाटाव! ते हा यापुढे कोड फुटले या मनुंयास आ ह दे वदतासारखा
स मान दला पा हजे.
ू
यायिसंहांहू न रानचे ससे अगद

हमगौर वणाचे असतात; अथात ् यापुढे रानातील रा याच

ूभु व िसंह यायास पद युत क न, सशांसच अ पले पा हजे. यापुढे िसंहाने सशास
पा हजे! मीक सै या या
चारली ते हा

या िशकंदर सेनापतीस भारतीय चंिगु ाने रणांगणात जे हा धूळ

या यवनािधपित से युकसने

राजक याह कारभार

यायले

या चंिगु ा या पायावर जयौीच न हे तर आपली

हणून वा हली. याःतव ते लाखो पराभूत गोरे मीक सैिनक िन तो मीक

सेनानी से यूकस हे सारे

या लाखो ँयामल भारतीय सैिनकांहू न िन

या वजयी चंिगु ाहन
ू

शतपट ने अिधक काळे किभ न असले पा हजेत अशा एक नवीन शोधाची भर आता इितहासात
जतके अिधक गोरे आहात
घातली पा हजे! तु ह ं आम या भारतीयांतील गौरवण य जातीहन
ू
िततकेच ते रिशयन लोक तु हा ताॆमुखांहू न अिधक गोरे पान - अगद वै दक Ôहं सÕवणाचे

आहे त. अथात ् इं लंडवर रिशयनांचच ूभु व असाव ह तुम याच सूऽाूमाणे दे वाची इ छा

असली पा हजे. तर मग बोला, इं लंडचा राजमुकुट रिशयनांचे हवाली के हा करायचा?Õ
रमाकांत,
गेला आ ण

ा मा या भ डमारासरशी तो िमशनर पा यात टाकले या ढे कळांसारखा वरघळू न
या शेकडो गो या

ीपु षांनीच मा या वा यागणीक मला टा या द या!

रमाकांत : झाले तर! आम या साव या रं गासाठ कोणी मयादे बाहे र द ु बु ने उपमद क

लागला तर

याचे दात असे

या या घशात क बले क झाले!

घनँयाम : अहो, पण, गो या लोकांतील मोठमोठे शहाणे आ ण त व दे खील गो या जाती
ा ूभु वास िनसगत: पाऽ असून का या रं गाचे लोक हे िनसगत:च जीवनाथ कलहात टकाव
धर यास अ म आहे त असा ठाम िस ा त ठोकून दे तात हे आ य न हे काय?
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रमाकांत :

यात कसले आ य आहे ! शहाणे लोकह लु चे नसतात क काय? अहो

ा

गो या मूख िमशनर ंची काय कथा? तो ऍ रःटॉटलसारखा त व ांचा मुकुटम णदे खील एकदा
असेच भकून चुकला क मीस दे श हा दे वाने जगावर ःवािम व गाज व यासाठ उ प न केला
असला पा हजे! कारण जगाच रा य

या या म यभागी राहनच
चांगले चाल वता येणार;
ू

आ ण मीस हाच जगा या म यभागावर - आिशया, युरोप िन आ ृके या संगमःथानी
िनिमलेला आहे . अथात तोच जगिा याचा ई रिनिमत कि असला पा हजे! ऍ रःटॉटलला
माह त असले या जगावर

या काळ मीसच ूभु व होते

हणून

पुढे तोच मीस रोमच पादपीठ झाले िन आज आहे क ं नाह

याला हा िस ा त सुचला.
ते जगा या आले यात

(नकाशात) सूआमदशक यंऽांतूनच पा ह यास दसते. गे या शतकातीलच गंमत पाहा. युरोप हणजेच पा

मा य रा

ह ं ूभु व गाज व यास िनसगत:च स म आ ण पौवा य दास

हो यास, हा िस ा त बोकाळला होता. त च जपानने रिशयाच कंबरड मोडले! ते हा जपान
अपवाद ठ न इं लंड आ ण जपान ह दो ह ह ूबल रा

या गोलाधा या उ र य शीतक ेत

अस यामुळे आणखी काह शहा यांनी नवा िस ा त काढला क उ र य शीतक ेतील दे श हे च

दा

णा य क ेतील दे शांचे नैसिगक वजेते असणार! पण रोम दा

असताह

ा उ र य शीतूधान ॄटनभूमीला

णा य क ेतच मोडणार

याने शतकोशतके आपली दासीं क न ठे वलेली

होती! ॄटनहन
ू काळसर असणा या रोम या साॆा यात ॄटन या गो यापान रं गाचे अ ःत व

जर कशात उपयोगी पडले असेल तर
आ ण सरदारांसाठ आवड या दासी

ॄटन या गो यापान क यकांचा रोमन सैिनकांसाठ

हणून पुरवठा कर या या काय च काय ते होय. आप या

लाटबाजींचे आ ण अहं काराच समथन िनसगा या आ ण दे वा या नावाने कर याची खोड
मनुंयमाऽास लागलेली आहे . ठगां या अ याचारांचीह

एक दे वता होती आ ण सैतानह

सोियःकर वाटल तर आप या समथनाथ बायबलचा आधार घेत असतो.
घनँयाम : पण मग काळा रं ग हे एक नैसिगक

यंग आहे हे मघा तु ह च कसे

हणालात?
रमाकांत : आम यात ते एक
नसून आम याहन
ू सवातोपर ते ौे

यंग आहे असे

हटले

हणजे

या गो यांत काह च

यंग

आहे त आ ण जगा या अंतापयत ौे च राहणार आहे त

असे ठरते क काय? दे हा या रं गाचा संबंध मु यत:

य

शी. रा ीय श

शी,

मतेशी कंवा

कतबगार शी गोरे पणाचा वा काळे पणाचा लवलेश संबंध नाह . आज आमच ँयामलवण य हं द
रा

जर गौरवण य युरो पयनांपे ा रा श

त किन

ठरत असेल, अवनत असेल तर तो

प रणाम आम या सामा जक, राजक य आ ण धािमक दगू
ु ण िन दधखु
ु ळेपणाचा आहे . आम या

ँयामलवणाचा कंवा
रा

ा

यां या गौरवणाचा न हे ! ते दगु
ु ण िन दधखु
ु ळेपणा न हता ते हा आ ह

ीने ँयामल असूनह जगास भार झालेलो होतो - ते दगु
ु ण सुटताच पु हाह असेच

भार होऊ! लंके या गो या रावणाची दाह िशर छाटणारा तो अयो येचा राजपुऽ घनँयामलच

होता! तो गीताि ा सुदशनधार ौीकृ ंणह घनँयाम होता! आजह अधजगत ् या या चरणांची

धूळ अंगारा
गोरा आहे

हणून मःतक धर त आहे

हणून अिधक ौे

या दे वक प बु ाहन
ू कुणी युरो पयन टॉमी अिधक

ठरणारा आहे क काय! जपा यांना िमशा नसतात

हणून जसे

ते िमशाळ रिशयनांहू न पौ षात ह नतर ठरले नाह त, तसेच आमचा रं ग काळा

हणून
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आ हह

जत झालो नाह त! एक वेळ जपान या वैय

क बुटकेपणामुळे रा ीय श

कंिचत ् कमीपणा ये याचा संभव असू शकेल; पण आम या वैय
यां या वैय

क गोरे पणाचा रा ीय श

घनँयाम : आ ण वैय

क काळे पणाचा

शी वा ौे किन तेशी लवलेश संबंध पोचू शकत नाह .

हं द

व ाथ

युरोप-अमे रके या कोण याह

व ापीठात गो या

व ा या या रितभरह मागे नसतो. परक दे शा या, भाषे या प ापाता या अडचणींशी
ाव लागत असताह

व ाथ

य

कंवा

क ौे किन तेशी तर का या िन गो या रं गाचा कोणता मोठा

संबंध आहे ? आज दे खील
तड

ला

या अडचणी

यांस मुळ च नसतात

श: अनेक ःथळ उनट, सरसच ठरलेला

याला

या गो या व ा याम ये हं द

दसतो. वै क, िनबध, िश प, यंऽ,

वषयात युरो पअन पीठात हं द त ण प ह या दहा बमांकातच बहधा
ु

ग णत - कोण याह

झळकतो - अगद प हले बमांकह तो अनेकदा पटकावतो. या बौ क समातेूमाणेच सैिनकयो यतेतह

हं द सैिनक गो या सैिनकांशी

य

श: तु यबळ तर आहे च आहे , ह गो

शूरांतील शूर अशा गो या

महायु ात अगद युरोपातील ता यातील ता या श ा ानी यु
जमनसै याशी आम या शीख, गुरखा सैिनकांनी
सा या युरोपने मानली आहे . तीच गो

या लढाया झुंज व या

ौिमक श

जमन

याव न िन ववादपणे

ची आहे . मॉ रशसपासून तो

वायनापयत,

कानडापासून कािलफोिनयापयत, अित शीत वा अित उंण अशा कोण याह वायुमानात हं द
ौिमक हा

यास कोण याह

राजश

चा मम वाचा पा ठं बा नसता युरो पयन

चढाओढ त टकून राहतो; न हे आप या सा या राहणीने आ ण क

मतेने

ऽयां या

यांना न झेपेल

असा ूितःपध बनू शकतो. फजी, वायना, आ ृका, मॉ रशसूभृती जगातील अनेक ूदे शांत
क न नेले या लाखो

दासासारख करारब

हं द

ौिमकांनी केवळ आप या स हंणुते या

बळावर ितकडे मोठमो या हं द वसाहती वस व या आहे त आ ण
दास

हणून गेले

कतबगार

पु ष

यां याच तोड चे ध याढय मळे वालेह
हळू हळू

गो यां यापे ा कोण याह
वैय
यंग

झालेले

आहे त!

ते हा

या

आम या

या गो या मळे वा यांचे ते
हं द

ौिमकांतील

का या

रं गामुळे

या का या रं गास आम यातले

हणून आम यातील एक उ चार कर यासारखी नैसिगक उणीव

रमाकांत : केवळ

युरो पयन

र तीने शौय, धैय, बु म ा सा , ौम मताूभृती पौ षा या

क गुणात आ ह लेशमाऽ ह नतर ठरलेलो नाह . मग

अथ समजावी आ ण कां

क येक

हणून मानावी?

ा अगद द ु यम अथ च मी ती मानतो क ,

हणून आपण कोण या
यामुळे आप या शार रक

स दयास अंशत: बाध येतो. स दय हे माणुसक चा कोणताह मह वाचा गुण नसले, शौय, धैय,
दया, दा
शतपट ने ौे

य, ूमा णकपणा, जनत परता, थोड यात

हणजे शील हे जर

स दयाहन
ू

असा स गुण असले, शील असून स दय नसले तर ती उणीव तु छ, िन स दय

ओसंडत असले तर शील नसले तर ते माणूस माणूस नसून रा सारख भयंकर, हे जर खर
असले तर शील असूनह स दय जर असले तर तो मनुंय दे वदतासारखा
शोभू लागतो हे ह
ू

काह

वसरता कामा नये.

घनँयाम : मा य. पण गोरे पणा

हणजेच स दय न हे . स दयातह - शार रक स दयातह

- शर राची सुबक ठे वण, सुरेख अंगलट ह च नुस या शुॅतेहू न, नुस या गोरे पणाहन
ू अिधक

नयनानंदकार

असते. आ ण सुरेख अंगलट त आ ण सुबक त डाव यात आ हां भारतीयांचे
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स दय युरो पयनांहू न एकंदर त लवलेश कमी असत नाह . मी मघा

हट याूमाणे डकर
पांढर
ु

शुॅ असतात - ह ी काळगे असतात. पण डु कर ते डु कर - ह ी तो ह ी!
रमाकांत : पण ह ी असूनह जर तो

यात या

यात शुॅह असला तर तो शोभे या

ू ापुरता तर अिधक अिभलषणीय ठरणार नाह का? ऐरावत हमधवल - याःतव दे वांनीह
र

हटला. पांढरा ह ी हा आ ह ह

रा यलआमीच भूषण समजतो! तीच गो

शर रस दया या वंषयी. सुबक वा सुडौल दे हय ी असूनह

आधुिनक

कंवा

यांना, हे मगौर

हमगौर

अंगकांतीची दे णगी िनसगाकडनच
लाभलेली अस याने एकंदर शर रस दयात ते ौे
ू

ठरतात.

कारण काह झाल तर गोरे पणा हा शर रस दयाचा एक अनुपेआणीय घटक आहे आ ण काळे पणा

हा स दयास बाधक आहे हे नाकार यात काह
काळाकु ट िश णीला घातले तर ती होती

अथ नाह . सो यामो यांचे अलंकार कोणा

याहन
ू चांगली दसेल, पण ित या का या रं गास

या सो यामो यां या तेजाने जसा थोडासा उजळा येतो तसाच ित या डांबर का या छायेने
यास सो यामो यांसह
क यकेला

तेच

कंिचत ् कळकटपणा आ यािशवाय राहत नाह . को या ईषत ्ँयामल

सो यामो यांचे

अलंकार

अिधकच

शोभतात

आण

ती

सोनमोतीह

सो यामो यांसारखींच दसतात. पण एखा ा गो यापान क यकेला तेच सो यामो यांचे अलंकार
घातले असता ितची कांित खुलते! स दय असे सांडू पाहते! आ ण सो याचे अलंकार ित या

कांतीने सो याहनह
ू

पवळे आ ण मोती मो याहनह
पाणीदार भासतात ! माणूस हा ूा यांचा
ू

अनेक गुणांत राजा आहे . स दयातह सुंदर ूा यांचा जे हा तो राजा शोभतो ते हा ते
या एकंदर ौे तेस अिधकच साजते आ ण स दयातह

या या

िनसगाची राणी साज यास मानवी

सुंदरतेची सुवणूभ दे हकांित सो या या क दणातच खुलून दसावयास हवी. मोरासार या सुंदर
ूा यास वा हरणासार या सुरेख मृगास एखाद काळ क यका कुरवाळ त उभी रा हली तर ती
सुंदरतेत

याची ःवामीनी शोभ यापे ा दासीच भासू लागेल. पण मोरास वा ह रणास कोणी

गोर पान क यका कुरवाळ त रा हली तर ती स दयातह
घनँयाम : पण मी

याची राणीच साजेल!

हणतो िनदान आपणा आयाचा रं ग वै दक काळात तर

कंवा सो यासारखा गोरापान होता ह गो

हमासारख

या काळ या वै दक वणनाव न ःप

असताह

आमचा रं ग पुढे इतका काळा कां पडत गेला?
रमाकांत :

याची पुंकळ कारण सांगता ये यासारखी आहे त. पण इतर कृ ंणवण यांसह

झालेले ूितलोम, अनुलोम वा संकर-र बीजसंबंधूभृती द ु यम कारण वगळलीं असता आपण

भारतीय आयापुरते तर

आपला गोरा रं ग काळा पड याच ूमुख कारण

हटले

हणजे

आम या दे शाच उंणतामान हे च होय.

हणूनच आप या दे शात काँमीरसार या शीत ूांतात

आजह गोरापान रं ग पुंकळ ूमाणात

टकलेला आहे - आ ण मिाससार या उंण ूांतात

ॄा णह िभ लासारखे काळवंडू न गेलेले

दसतात. जे युरा पयन लोक ॄा झल ूभृती उंण

अमे रकेत

प यांतच

कंवा अ युंण आ ृकेत वसाहती क न रा हले

यांचा गोरा रं ग एका चारपांच

या यात ये यासारखा काळवंडत जात आहे . मग आज पांच हजार वषा या उंण

वायुमानाने आ ह भारतीय आय इतके काळवंडलो यात काह आ य नाह .
घनँयाम : जर आमचा गोरा रं ग उंण वायुमानाने पांच हजार वषात इतका काळवंडला
तर तो पुढ या पांच हजार वषात आ ृके या िश यांसारखा अगद कोळशाूमाणे काळाकु ट
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होणार क काय? आणखी एक गंमतीची शंका आज कोळशासार या असणा या िश यां या
का या रं गावर आ ृके या भयंकर, उंणतेचे ताप बसता बसता तो पुढे मा णकर ासारखा
तेज:पुंज होऊन उठणार नाह कशाव न? कारण कोळशाचीच कुठे कुठे मा णके, र

होतात

रमाकांत : पण दहा हजार वषानी पुढे मा णकर ासारखा चमकदार रं ग

हणून

हणून ऐकतो!

हावा

आधी पांच हजार वष कोळशासारखीं काळ कु ट त ड िमर व यास िस
कोळशाचींच पुढे मा णके होतात ह तुमची
घनँयाम : अहो, िस
वायुमानाचा

हा

नैसिगक

लृि

ध न वचारतो.

न होऊन करणार काय? आपण
प रणाम

असेल

तर

आ ह

य

हणता तसा जर उंण

हं दःथा
ु न या

अिधकािधक काळे पड यावाचून ग यंतरच नाह . अ यंत
स दयातले हे

नाग रकांना

दसव दवस

ु लक का होईना पण शार रक

यंग आ हांस के हाह पुसून टाकता वायवाच नाह .
श: समान वा वरचढ असताह

आहात का?

टकाऊपणात युरोप या

दखाऊपणात नेहमीच ह न ठरणार! कारण

नैसिगक वातावरण कोण बदलू शकणार?
रमाकांत : िनसगच! अहो, िनसगाचे मनुंयास सोयीःकर नसलेले िनयम बदलून दे णारा
ूितिनयम िनसगच आ हांस अनेक वेळा पुरवीत आलेला आहे ; वषास ूित वष आ ण रोगास
औषध दे त आलेला आहे !! का या जातीत दोन भेद पाडता येतील. मनुंयाची उ प
वा मकटांचाच वकास मानला तर
काह

शुॅ

असतात.

ाव न

ह वानरा

ा ूा यात काह लाल त डाची, काह का या त डांचीं तर
यांना

मनुंयपण

वंशपरं परे ूमाणे मूळपासूनच काळा, तांबूस वा

येऊ

लागले,

तसे

मनुंयातह

या

ेतवण उतरला असावा.

या मानवजाती

आप या भारतीय आयाचा रं ग मूळचा अगद Ôहं सÕ धवल अस याची िन

ितच अस याने

कधीतर गो या हो या असा पुरावा मुळ च िमळत नाह ,

यांना हे ःप ीकरण लागू पडे ल. पण

आपण आज काळसर जे पडत चाललो आहो तो मु य वेक न उंण वायुमानाचाच अवाचीन
प रणाम असला पा हजे, अप रवतनीयपणे ठाम झालेला आनुवंशाचा नाह . कारण अजूनह
आप या अनेक जातीत ःपेन-पोतुिगजांइतका तर गोरे पणा असणार ं माणस आढळतात. अथात ्
याअथ सव आयानाच उंण वायुमानात राहाव लागले असुनह अ ाप सगळे च अगद काळे

झाले नाह त तर एका कुटंु बातील भावंडांत सु ा काह युरोपातील ःपेन-इटलीत सहज िमसळू न
जावीं इतक गोर ं मुले िन काह काळ िनपजतात,

या अथ भारतीय उंणतामानाचा आम या

मूळ या गो या रं गावर होणा या का या प रणामास हाणून पाडन
ू

या वातावरणातह गोरे पणा

टकवू शकणा या माऽा िनसगा या बट यात अस याच पा हजेत.
घनँयाम : आपण

हणता तशी माऽा सापडण मनुंयास श य आहे का?

रमाकांत: मनुंयाने आजवर जर कोण या शा ाकडे अ यंत दल
ु

केले असेल तर ते

गभशा ाकडे होय. इतर पदाथावर आपणास जसे वाटले तसे व छे ना मक वा व ेषणा मक
ूयोग करता येतात तसे गभावर करणे अितदघट
हे ह
ु

परं तु आता मनुंया या जीवनाशी अ यंत संब
शा ांत अ यंत मागासलेले असणा या
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ात असणा या सव

या गभशा ाकडे ह शा ीय शोधकांचे ल

वेधले जाऊ
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लागले आहे . मनुंयाची ऊंची वाढ वणा या मंथी कोण या, म ःतंकातील कोण या
वा

ानतंतूंची काय कोणती, गभावर विभ न अ न-पाणी-ूकाश

ान पंडांची

ांचे काय विभ न प रणाम

घडतात. अनुवंशाचा (हे र डट ) प रणाम कुठपयत अप रवतनीय समजावा लागेल आ ण
प रवतन ( हे रएशन) मग ते शार रक असो वा मानिसक - कुठे कसे होऊ शकते, इ याद
अनेक मह वाचे शा ीय िस ा त आम या
कोणच

अप य

हव

असेल

तेच

ाना या आटो यात येत आहे त. मुलगा कंवा जे

नेमके

वै ािनक

हो याचा

िन

तीचा

िनयमह

सापड यासारखाच आहे . ज मा या आधीच गभाचा िलंगिनणय करता येऊ लागला आहे .
इतकेच नसून ज मानंतरह श
आल आहे . कालपयत

बया दक उपायांनी िलंगप रवतन अनेक ूकरणीं कर यात

यांस आपण मेलेले समजून पु न वा जाळू न टाकू अशा काह

दय वषयक रोगांनी मेले यांना

जवंत करता येऊ शकते. फार काय, पु ष संयोगावाचून

यांस गभसंभव िन ूजो पादन नुसते टोचून घेत यानेह सा य आहे ह गो

डॉ. कोएनर

यां या आ यकारक ूयोगाव न आता मा य केलीच पा हजे असे दसते. फार नको, आणखी
दोनशे वषा या आत जर शा

ांनी गभ व ानावर ूयोगांचा मारा सारखा चालू ठे वला तर

आज आपण कपडा जसा हवा तसा बेततो तसा मनुंय मागणीूमाणे घड वता आला ना -

इतक उं ची, पु ष क

ी, असा रं ग, अशी मुिा, असे केस, इतक बु , अशी माप घेऊन

मनुंय घड वता आला ना- तर मला आ य वाटणार नाह ! कारण िनसग हा मनुंयगठन
या अथ िनयमांनीच करतो

या अथ ते िनयम समजताच

मनुंयास श य झालेच पा हजे. ती श

यांत हवी ती िनवड करण

या िनसगानेच मनुंयांत ठे वली आहे असा अनेक

ूकरणी - अपवाद वजा जाता - आजपयतचा अनुभव आहे .
घनँयाम : परं तु असे मनुंयिनिमतीचे शोध

या

या शा

ांनी लावले

यांना

दसतो, नाह का?
रं गप रवतनाचा शोध अजूनह लागला नाह याव न तो दघटच
ु
रमाकांत :

याच एक कारण आहे . युरो पयन वै ािनकच आज संशोधनाचे नेते, ते गोरे

अस यामुळे रं गप रवतनाची आवँयकताच

यांस नस याने

यांनी

या ूकरणी कसून य च

केले नाह त. पण ॄाझीलसार या उंण ूदे शात जे गोरे वसाहतवाले काळवंडू लागले आहे त
यांचे ल

गोरा रं ग टक व याकडे असून

ते पांढरे शुॅ होतात असे िस
दे हास

गौरवण

कर याची

वै ािनकांनीच हा ू

यांनी

या काय पुंकळ विश

रसायन टोच याने

झा याच अलीकडे च ऐ कवात आले. परं तु का या रं गास धुऊन

आवँयकताच

भारतास

आज

ताबडतोब हाती घेतला पा हजे. जर ते

िनकड ची

अस याने

भारतीय

यावर आप या बौ क बळाचा

मारा सारखा करतील तर ूयोगांती असे एखाद रसायन सापड यावाचून बहधा
राहणार नाह
ु
क , जे अंगात टोचले असता वा गभात संच वले असता या पढ चा वा

पुढ ल प यांचा रं ग

आम या पूवजांूमाणे पु हा गोरापान होऊ शकेल.
घनँयाम

: खरोखरच

जर

असा

एखादा

रं गप रवतनाचा

तुम याहनह
अिधक आनंद होईल! य प शौय, धैय यु
ू
कोण याह

मह वा या

टकाऊ गुणात भारतीय

य

, दया, दा
ह

शोध

लागला तर

मला

य ूभृती माणुसक या

युरो पयन

य

शी

य

श:

तु यबळच ठरते आ ण शार रक स दया या सापे त: उपे णीय असणा या दखाऊ गुणांतह
दे हा या सुरेख ठे वणीत ह नतर ठरत नाह

समम सावरकर वा मय - खंड ६

तर ह

जो नस यास मुळ च नडत नाह , पण

१२९

अंधौ ा िनमूलन कथा
अस यास हवासाच आहे तो गौरवणह जर आ हांस लाभला तर सो याहन
पवळच होईल! तर
ू

मग आता ूथम

वशेषत: आम या भारतीय वै ािनकांचे ल

लाव याकडे ूबलपण वेघ याचा तु ह ूय

हा रं गप रवतनाचा शोध

करा आ ण जकडे ितकडे ूिस

जा हराती फडकू

ात क , Ôपा हजे! दे हाचा काळा रं ग बदलून गोरा करणार रसायन पा हजे!Õ हे काम तुमच. मी

हट याूमाणे जो कोणी संशोधक असा उपाय शोधील

यास दहा ल

पये िननावी

पा रतो षक धाडन
ू दे याचे काम माझे! माझा प ा माऽ कुणालाह लागू दला न पा हजे!
रमाकांत : अ छा; मी मा या कामास लागतोच

हणून समजा पण माझाह प ा लागू न

दे ता!
असे

हणत ते दोघेह अंधारात बेप ा झाले!

हा लेखह आमचेकडे ूेषका या प यावाचून आलेला आहे .
नाह तर कोण याह

मानवी लेखाचा मूळ ूेषक कोण याचा प ा कोणासह

लागत

नसतोच!!

***
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२.४ गाढव संघटन
गे या एकदोन वषाम ये हं द ू संघटनाची चळवळ जशीजशी ूबळ होत चालली, तशीतशी

तराई या

रानापासून

तो

थेट

मलबार

िसंधुतीरापयत

रानारानातून

आण

वखुर या असले या गाढवी समाजात मोठ खळबळ उडू लागली. हं द ू लोक

गावागावातून

यां या भारतीय

रा ाची संघटना कर त असता आपण आप या गदभीय रा ाची संघटना न करता ःवःथपणे
कुंभाराची ओझीं वाहत पडाव, याची गाढवांतील क या पुढा यांस लाज वाटू लागून
गाढव संघटनाची चळवळ हाती घे याच ठर वले.

यांनीह

याूमाणे िनरिनरा या रानांतून भटकत

ते नाग रक गाढवां या
असले या रानट गाढवां या कळपांनी आपआपले ूितिनधी िनवडन
ू

सिम यांतून धाडावे आ ण हं दः
ु थानातील कोण या तर मु य नगर ूितवष अ खल भारतीय

गाढवी

ातीचा एक रा ीय ग धळ भरवावा असे ठ न

यांचीं अिधवेशनह

यांपैक अगद काल परवाच भरले या एका सभेची मा हती आम या वाचकांस

भ

लागलीं.

या चळवळ च

ःव प समज यासाठ खाली दे त आहोत.
ह सभा भर व यासाठ नगरा या कुंभारवाडयासमोर ल वःतृत उ कर यांच मैदानच िन त

कर यात येऊन ते अनेक त ण गाढवांनी फुंकून फुंकून साफ क न ठे वले होते. या सभेसाठ
शेकडो ूितिनधी

ठक ठकाण या अ खल गाढवीय मजलसइ-आम या शाखांकडन
धाड यात
ू

आलेले होते. आरं भ होताच सभे या कायवाहकाने
होते,
झाले.

या जमले या गाढवांत जे अ यंत शाहण

याच नाव सुच वले आ ण उनमोदन िमळू न ते शहाण गाढव अ य पदावर वराजमान
यां या अ य ीय भाषणात

यांनी सांिगतले क , Ôआपले गदभीय रा

पाहता हं द ू रा ा याह आधीच आहे . संःकृ तम येह पुराणातून त कालीन
उ लेख केला आहे .

या अनेक रा ांचा

यात कराताितदक नावांसहच Ôगदभा:Õ नावा या जातीचा उ लेख येतो.

खर पाहता या भारतभूमीचे मूळचे र हवासी आ ह
शोधाव न हं िन

हे वाःत वक

गाढवच आहोत. कारण शा ा या

त झाले आहे क , मनुंयजात ह गाढवानंतर ज मास आली . न हे , मी तर

असे छातीठोकपणे सांगतो क

ू येक मनुंयाच मूल हे ज मत: गाढवच असते.

िश णाने पुढे गाढवपणास अंत न माणुसक या परधमात ढकलले जाते. या

वकृ त

ीने पाहता

ू येक माणसा या मुलास या मानवी काफरा या हातून सोडवून आप या गाढव संःकृ तीत
परत आणणे हे आपले प हले कत यच आहे . माझी दसर
अशी सूचना आहे क , आपण गाढव
ु

मनुंयापूव च या भूमीचे धनी अस याने आपण ःवत:स Ôआ दमनुंयÕ
मला तर ई राची अशी ःप

हणून संबोधू लागलो.

आ ा झालेली आहे क , Ôजा! हे गदभा, तू सव जगात आपला

गदभीय संदेश दे जा!Õ या ई र य ःफूत ूमाणे मी हं दस
ु ंघटनाचे अ य

डॉ. मुं यांपासून त

शंकराचायापयत हा माझा संदेश ःवत: नेऊन पोच वणार आहे ! वाःत वक पाहता आजपयत
शेकडो हं द ू लोक आपण होऊन आप या या गदभीय संदेशास पाळ त असत. परं तु या हं द ू

संघटना या द ु

चळ वळ मुळे हं द ू रा ावर आप या गाढवी संःकृ तीचा बसलेला पगडा कमी

होऊ लाग याने आजकाल

हं द ू लोकांत गाढवपणा पूव इतका आढळू न येईनासा झाला आहे .

इतकेच न हे तर उलट आप यातील
माणुस कची द

ा दे त चालले आहे त!
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अंधौ ा िनमूलन कथा
अःसल गाढवांचे प वऽ धमकृ य आहे असे आपण समजल पा हजे. हे हं दल
ु ोक कती वेडगळ

आहे त पाहा! ते
होय!

हणतात, Ôदे वाने

यांस मी बळपूवक असे

यांस जो माणुसक चा संदेश दला आहे तोच संपूण धम

वचा रतो क , कोणाचे कान जाःत लांब आहे त? तु हां

माणसांचे क , आ हां गाढवांचे ? जर आ हां गाढवांचे कान जाःत लांब आहे त हे तु हांस
नाका रता येत नाह , तर मग तुमचे कान आखूड आ ण आमचेच लांब कर यात दे वाचा काह
विश

हे तू आहे क नाह ? तो हे तू हाच न हे का क तुम यापे ा आमचे कान अिधक लांब

आ ण मो या भोकाचे अस याने, दे वाचे श द तुम यापे ा आ हांस अिधक लौकर आ ण
अिधक पूणपणे ऐकू यावेत? तुम या लहान कानात दे वाचा संपूण संदेश मावेना
मग

याने आम या कानांस तो संदेश संपूणपणे मावेल इतके मोठ केले ह गो

असता हं द ू लोक
समजतात, हा

इतक ःप

यां या माणुसक सच संपूण धम समजून आम या गाढवक स अपूण धम

या हं दंच
ु ा केवढा गाढवपणा आहे ! छे ! छे ! हा वचार मा या मनात आला क ,

या हं द ू संघटनवा ां या व गनांचा मला अगद राग येतो!

होऊन

हणून तर

यांस खाऊ का िगळू असे मला

यांचा असा ूबळ िनषेध करावासा वाटतो.Õ

इतके बोलताच सा वक रागाने फुरफुरत

या अ य ीय गाढवाने चटकन ् वळू न आ ण

सभेकडे पाठ फरवून हं दसं
ु घटनाचा ूबळ िनषेध कर यासाठ इत या जोराने दगा
ु या झाड या
ौोतृसमाजावर जाऊन आदळले,
या या पुढच ते टे बल ताडकन ् उडन
ू

क,

सभासद Ô हं दस
ु ंघटनाचा जोराचा िनषेध कराÕ
दगा
ु याह

जोराने झाडू लागले.

यासरशी सव

हणून एकच गजना कर त आपआप या

या रा ीय उ साहा या भरात कोणा या दगा
ु या कोणास

लागत आहे त, याच कोणाह गाढवास भान उरले नाह . ती सभा कोण या प ाची आहे ह
अगद माह त नसणा या को या अडाणी परःथासदे खील
लाथां या सुकाळाव नच

या वेळेस माजले या

बनचूकपणे सांगता आले असते क , हा

या नुस या

यानगाढवीय मजलस-

इआम-चाच रा ीय ग धळ असला पा हजे. ितक़डे या सभागृहातील शेकडो दगा
ु यां या

झाड याने आ ण गजनेचे अिधकच उ सा हत होऊन अ य ांचे
फुरफुरत चालले

या अ य ां या व ृ वाचे

समजात कोणीह मनुंय न हता. तो एकदा

या यान ूबल वेगाने सारखे

वषयात हात धर ल असा

या उ या गाढव

या यानाचे भरात गजू लागला क , गाढवात या

िसंहासारखा शोभू लागे.
या गजन-तजना या भरात ती सभा अशी अगद रं गून गेली असता, एकाएक दोन चार
मनुंय

या सभेत अ यंत नॆपणाने हात जोडन
ू आत येताना दसली.

यासरशी अ य ाने

यांस हटकून वचारले क , Ôतु ह कोण? गाढवां या रा ीय ग धळात ये यास तु हांस कोणी
परवानगी दली?Õ
Ô व ूेमाने!Õ ते गृहःथ नॆपणाने

हणाले, Ô व ूेमाने आक षत होऊन आ ह तुम यांत

िमसळ यासाठ आलेलो आहो. मनुंय काय, आ ण गाढव काय, एकाच ई राची लेकर आहे त.
ह माणुसक आ ण गाढवक अशा धमाधमा या आ ण संःकृ ितसंःकृ ती या नस या क पनांनी
वेडावलेले लोक गाढवांत आ ण माणसांत िनंकारण वैरभाव माजवीत आहे त, ते आ हांला
संमत नस याने आ ह आपणांस अशी वनंती करतो क , यापुढे आम या तुम यांत अगद
जाितधमिन विश

भावनेने ूे रत झालेली एक ःथा पत हावी.Õ
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अंधौ ा िनमूलन कथा
हे श द ऐकताच एक वृ

गाढव

हणाला, ÔÔपण हे तुमच कपट कशाव न नसेल? ते

हं दस
ु ंघटनाचे पुरःकतह जीवमाऽां या एक या अशाच ता वक ग पा मार त असतात. पण
यांचेकडे एक कर यास गेलो आ ण

आ ह जे हा

हणालो क , एक हवी तर तु ह तुम या

माणुसक या आकुंिचत संःकृ तीस सोडन
आम या गाढवी संःकृ तीस अंगीकारा, संःकृ तीस
ू

सोडन
आम या गाढवी संःकृ तीस अंगकारा. ते हा
ू

यांचे ते एक च कपट उघडक स आले.

कारण ते साफ सांगू लागले क , Ôगाढवांनी माणुसक धरावी, हाच एक चा खरा माग आहे ;
माणसांनी गाढव

हाव हा न हे ! कारण मानवीय संःकृ ती ह गदभीय संःकृ तीहन
ू ौे

आहे !Õ

अशा ूकारचे तु ह कोणी हं दसं
ु घटक नसाल कशाव न?Õ
Ôआम या वतनाव न!Õ ती तीन-चार माणस
आहोत क

गाढव आहोत याची आपण पर

Ôवतनाव न पर

ा करावयास फार वेळ लागतो.

क माणसÕ ह पर

ा कर याच

ा क

शकाल.Õ ते हा अ य

हणाले,

या वर हत तुम या वतनाव न तु ह Ôगाढव

ान ये याइतका िश णाचा फैलाव आम या गाढव

अजून झालेला नाह . ते हा जर तु ह
बा

हणाली. Ôआम या वतनाव न आ ह माणस

ातीत

व ूेमाने खरोखर च ूे रत झालेले असाल, तर तु ह

वतनातह आम या गाढवी संःकृ तीूमाणे चालले पा हजे. गाढवांनी मनुंयासारख वागाव

हणजे एक

होईल हा

हं दसं
ु घटनाचा उपदे श लु चेपणाचा आहे .

व ूेमाचा जर तु हांस

खरोखरच उमाळा आला असेल तर तु ह माणसांनी गाढव कां होऊ नये?Õ
Ôअवँय

हाव,

यात काय आहे !Õ ते नवागत मनुंय

पोट जर ज मलो आहोत, तर

या ह ट

हणाले, Ôआ ह ह

हं द ू आई-बापांचे

हं दस
ु ंघटनवा ांशी आमचा काह एक संबंध नाह .

व ूेम हाच आमचा धम अस याने आप या गाढवी संःकृ तीचा अवलंब क नह

आपणांशी एक ःथा पत क

आ ह

इ छतो. हा मानव आ ण हा गाढव, ह खुळ क पना आ ह

या य समजतो.Õ
Ôमग माऽ तु ह
Ôतर ह हडसून खडसून

गाढव समाजात समा व
याव

हो यास यो य आहोत!Õ अ य

हणून ःप पणे तु हांस पुन: एकदा वचारतो क , तु ह पूव ची

हं दंच
ू आमची गाढवी संःकृ ती ःवीकार यास िस
ू ी मानवी संःकृ ती सोडन
Ôहो, हो, हो.

हणाले.

आहात काय?Õ

व ूेमाचे उपनेऽ लाव यापासून आ हांला माणुसक त आ ण गाढवक त

काह एक फरक दसत नाह सा झाला आहे .Õ ते सव मनुंय ओरडले.
ते हा आनंदाने उ हािसत होऊन अ य

गदभाचाय आप या अ खल गदभबंधूस

हणाले,

Ôस य गृहःथ हो! पूव शेकडो हं द ू आप या गाढवी संःकृ तीचा ःवीकार कर त आलेच आहे त.

या हं दस
ु ंघटना या द ु

चळवळ मुळे तो ओघ बराच सुकत चालला. तथा प अजूनह या हं द ू

मनुंयांसारखे काह मनुंय, व ूेमाने का होईना, पण आप या गाढवी संःकृ तीचे अनुयायी
होऊ इ छत आहे त, ह थो या उ साहाची गो

नाह . यापुढे या आले या माणसांस आपण

गाढवच समजाव. आ ण हे मनुंय हो, तु ह ह

यापुढे आ हा गाढवांशी समरस होऊन

जा यासाठ आ ह चालतो तसे चालावे. तर चला, तु ह नुस या माग या पायांवर उभे न
राहता तुमचे पुढचे पाय जे तु ह हातासारखे उचलून धर त असात, तेह टे कून चार पायांवर
उभे राहा.Õ
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या आ ेसरशी ते सव गृहःथ आप या हातास भुईवर टे कून चार पायांवर चालू लागले.
परं तु
वृ

यांस ूथम नीट चालता येईनास पाहन
ू सव गाढव Ôखो खोÕ हसू लागले. इत यात तो

गाढव पुन:

हणाला, Ôहां! गाढवांनी स यतेच असे उ लंघन क

स यतेच असे उ लंघन क

नये. या नवीन गृहःथांस

नये. या नवीन गृहःथांस गाढवासारख चालावयास िशकवाव क

तसे एकालाह चालता येत नाह

हणून हसाव? बर, आता यांच आखुड कान आप यासारखे

लांब केले पा हजेत; नाह का? ते जरा ओढले पा हजेत. तु हांस लागणार तर नाह ना?
गृहःथ

हणाले, Ôछे छे , आमचे कान आजवर क येकांनी असे ओढलेले आहे त. आ हांस

याची अगद

सवय आहे . आपण अमाचे कान ओढावे.Õ ते हा

या सभेतील दोघा पुढार

गाढवांनी ते कान त डात ध न थोडे बहत
ु ओढलेह परं तु ते अिधकािधक लांब होणा या ःथली
अिधकािधक लालच होत आहे त हे पाहन
अ य
ू

ओढणा या गाढवांस
वाढतात? ू यह

गदभाचाय

हणाले, Ô कती गाढव आहात तु ह , राहू

कंिचत ् रागाने

या कान

ू
ा ते. ओढन
का कान

या कानांचे मुळाशी उ ापासून पाणी घालीत जा

हणजे ते वाढतील. आता

हे नवागत बंधूंनो, गाढव संघटने या मु य कायकार मंडळाने आम या गाढवी संघटने या
मु य कायकार

मंडळाने आम या गाढवी संःकृ चा फैलाव कर यासाठ

काढ याच ठर वले आहे .

काह

िश णसंःथा

यात तु ह अ यापकाच काम कराल का? गाढवांची मागासले या

जातीत गणना न होता तु हां हं दंत
ू ील तुम यासार या पुढारले या जातीत गणना

आमची मह वाकां ा आहे .

हावी अशी

हणजे आम या जातीशी तुम या जाती आपण होऊन रोट बोट -

यवहार दे खील करतील.Õ
Ôकरतील असे कशाला

हणता? हे आ ह , ते सव काह आ ा दे खील करावयास िस

आहोत.Õ उ साहाने ती नवागत मनुंये

हणालीं, Ôतु ह नवीन संःथा काढ या या भानगड त

कशास पडता? आम या ःवत: या िश णसंःथा
अस याने,

व ूेमा या पायावरच आ ह उभारले या

यात आ ह मुलामुलींस Ôमाणुसक आ ण गाढवक Õ यात काह च फरक नाह असे

िशकवीतच असतो.

यातच आपण आप या बु मान गाढव मुलांमुलींस धाडाव. माणसात

आ ण गाढवात काह एक फरक न मािनता सव एकाच िनराकार इ राची लेकरे आहे त, हे
स बय र तीने िस

कर याचा

वडाच आ ह उचलला आहे . यासाठ आम या मुलींनी एक

व ूेमी संघ ःथा पला असून

यांनी ूित ाच के या आहे त क , - वर न तर गाढवालाच

वर न. नुस या

या येत व ूेम न ठे वता ते Ôशुिन चैव

पाके च समदश Õ होऊन ू य

आच न दाखवीन!Õ
हे ऐकताच

या सभेतील ौोतृवंद
ृ हषाितरे काने एकसहाच गजना क

ूस न झाले आ ण सवजणांनी

ःवागत कर त

लागला. अ य ह

यां या समाजात येऊ इ छणा या या नवागतांचे मन:पूवक

अिधक अिभमान वाटतो,
हटले, Ô या आपणांस गाढवपणाचा आम याहनह
ू

या आपणांस आ ह आम या जातीचेच समजत आहोत. या, असे या.Õ अ य
Ôआज माणुसक वर गाढवक चा

वजय झाला आहे . आमच गाढव-संघटन

हणाले,

हं दसं
ु घटनाच

लवकरच नाक कापील! आता आज बराच उशीर झा याने सभा संप वली पा हजे.Õ अ य ांचे
भाषण संपताच कायवाहाने अ य ांचे आभार मािनले िन
गदभीय

संःकृ तीचा

अिभमानी
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शहाणपण एकवटलेल आहे . आ हा गाढवांत इतका थोर गाढव आजपयत झालाच नाह .
जाती या आ ण

यांनी दाख वले

या

याचूमाणे आ हा गाढवांशी बेट यवहारह आज या आज कर याच नीितधैय
या

ा नवागत माणूस-गाढवांचेह मी आभार मानीत आहे .Õ

शेवट गाढव-संघटना या जयजयकारा या आकाश दमदमवू
ु ु न टाकणा या खंका यात ती

पॅन-गाढवीय-मजलस-इ-आम ची सभा वसजन पावली.

***
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२.५ शदाडपूरचा िशवाजी उ सव
गे या पंधरव यात नागूजीरावां या जवाची एकच तारांबळ उडालेली होती! कारण
वाःत याने पावनले या शदाडपुरात

यां या

ा वषापासून िशवाजी-उ सव ूथमच चालू कर याचा बेत

ठरला होता.
महारा ात या अनेक नगरांतून जर िशवाजी उ सव गे या पंचवीस वषापूव पासून होत

आला असला तर शदाडपूर या नाग रकांनी आजवर
काह

यांना

या याकडे जी पाठ फरवलेली होती ती

या उ सवाला त ड दे याची छाती न हती

हणून न हे . पु याकडचे कुचे ेखोर
याच मु य

लोक तसे हणवत; पण शदाडपूरचे नाग रक आजवर तो उ सव जो कर त न हते
कारण असे होते क , प हली

क येक वष तो उ सव काह

संशियत वतना या लोकांनी

ू होती. उ सवात भाग घेण हे
काढलेली एक जाती-जातीत वैमनःय फैलावणार टम

या वेळ

सुख प स यतेचे कंवा बनधोक िन अनपवाद रा ािभमानाच कृ य समजले जात न हते; पण
आता

या उ सवातील वष काढ त काढ त तो अगद पा याहन
ू पातळ, पाणी तेरा रं ग कैसा -

जसम िमलेगा वैसा, असा झाला,
लाग यामुळे
ूभृती

यात रा ातील वाटे ल

याला पूणपणे रा ीय ःव प आले आहे .

हं दः
ु थानातीलच

मनमोक या, सुख पपणे,

काय,

पण

जगातील

या माणसाला आता भाग घेता येऊ

यात आता हं द,ू हबशी, इरणी, तुराणी

कोण याह

जाती या

स य

बनधोक सामावता येते. ग हनर-किमशनर-दे खील

गृहःथास

याचे अ य

होऊ शकतात. खानसाहे ब, मु लाजी, पाि मु य व े हो यास नाकार त नाह त, असे अ यंत
शु

रा ीय ःव प

यास आले. ते हा आता शदाडपूर या रा ािभमानी नाग रकांना तो हवासा

वाटू लागला. यामुळेच पूव
गृहःथांनीह

या उ सवापासून दहा पावले दरू राहणा या नागूजीरावांसार या

ा वषापासून Ôिशवाजीमहाराज क

जयÕ असे ूकटपणे गजून गजून

या

शदाडपूरच वातावरण दमदम
ु ु व यात दोन पावले सग यांपुढे राहावयाच असे न क ठर वले
होते.

यातह नागूजीरावांचे क व व

याच उ सवात जगतासमोर ूथमच ूकटावयाच होते!

यायोगे तर िशवाजीमहाराजां वषयी नागूजीरावांचा अिभमान

यांना सळो क

सोडता झाला. उ सवा वषयी सव लोकांत अपूव उ साह संचर व यासाठ

पळो क न

उ सवमंडळाचे ते

कायवाह ौीयुत क ववर नागूजीराव हे जातीने गावभर हं डत होते; Ôिशवाजीमहाराज क जयÕ
असे घरोघर जाताना गजत होते. परत जाताना Ôमाझे ूथम का यगायनह

ा समारं भात आहे Õ

असे गुणगुणत होते.
या उ सवासाठ दोन क वता रच याच काय दोन वषापूव च नागूजीरावांनी हाती घेतले
होते.
पण क ववर नागूजीरावां या

या दोन क वतांचे बांधकाम पुर

चाललीच होती, या वषयी नागूजीरावांना मोठा अिभमान वाटे . ते
का याची ौे ता

कती मोठ आहे हे कसे आपोआप िस

हावयाच होते. रचना

हणत,

ाव न िश पापे ा

होते पाहा! का य

हणजे काह

दगडाचु याच बांधकाम न हे ! ताजमहाल बांधावयास जीं अनेक वष लागलीं नाह त; ते दगड
बांधकाम काय एका दहा

दवसांचे! पण वषानुवष जीं लागलीं ती

या ताजमहाल या

िभंतीिभंतीवर िन खांबांखांबांवर जीं का यमय चरण कोरलेलीं आहे त ती का याची अ र
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कोर यास होत! तर दे खील ती चरण रचायचीं न हती, नुसती कोरायची होती. पण मला तर
या दोन क वता मुळातच रचावया या हो या.

यांच बांधकाम पायातील ध या या भर पासून

तो कळसा या दगडापयत ÔएकहातीÕ करावयाच होते. (नागूजीराव Ôएकहाती एकटाक ! ÔअसेचÕ
हणणार होते. पण

यां या

या दोन क वतां या बांधकामात कमीत कमी दोनशे ब ीस टाक

झजून गेले होते; खुडाखुड झालेले एकशे बेचाळ स चवरखे कामास आले होते!)
क व हो याचा िन य नागूजीरावांनी दोन वषापूव

जो केला

याच असे झाले होत.

नागूजीरावांना ःवत: या असामा य बु म े वषयी िन कतृ वा वषयी असले या दांड या
आ म व ासामुळे आपण जगात कोण या तर
यांना

नेहमी

वाटत

ना याने अलौ कक नाव िमळ वणार असे
असे.

यांनी

ूथमत:

ूो. परांज यांचा बडे जाव ऐकून र लर हो याचा िन य केला. पण दशांश अपूणाकाची ध ड
ददवाने
हायःकूलम ये आडवी आ यामुळे
ु

चौथीत असताना

यांना ती वाट आरं भीच सोडावी लागली. इं मजी

यांनी दोन वष तीत उ ीण

हावयाचा ूय

िचकाट ने केला आ ण ितसर

वषह ते चौथीत घाल वणारच होते. पण मॅ शक होऊन तर काय दस
िमळत नाह असे जे हा

पड ची नोकर सु ा

यांना कळले, ते हा Ôसाठा या वषापयत बसत राह न, पण या ज मी

मॅ शक झा यावाचून राहणार नाह ,Õ अशी चौथी या माःतरांपुढे जी कृ तिन यी ूित ा ते
कर त असत, ती मोड यास उ म िनिम

सापडले िन वया या बा वसा या वष

ू
चवथीतून नाव काढन
शाळा सोडली. पुढे एका
ऐकून

यापा याला स टयात खूप पैसे िमळा याच

यांनीह घरची होती न हती ती पुंजी स टयात घातली, ती

यातच गडप झाली.

घेतले या लॉटर या ितक टांचा तर प यांचा जोडच झालेला होता आ ण
चाळणी झाली होती.

यांनी इं मजी

यापायी

यांनी
खशाची

यांनी अलौ कक व संपाद यासाठ म यंतर एकदा सावजिनक चळवळ त

भाग घेतला. ूथम फेटा फेकून दे ऊन खाद टोपी घातली; नंतर ती फेकून दे ऊन केस फंदा न
बोडके
यां या

हं डले. पण आधीच डो यावर केस फार थोडे उरलेले अस यामुळे ट कल पडले या
या डो याला

या प ातह समरस होता आले नाह .

अशा ःथतीत वैतागून गेले असता
सांिगतली िन

यांनी

याची कहाणी

यांचे एक िमऽ छं दोपंत यांना

हटले, क Ôमा यात अलौिलक हो यासारखे अनेक गुण आहे त हा माझा ठाम

िस ा त झालेला असताह

मला अजून जगात काह च कसे होता येत नाह ! याला काय

करावे?Õ हे ऐकताच छं दोपंत

हणाले, Ôिमऽा, तुला काह च होता आले नाह हे अगद खर ना?

वे या, तर मग क व हो यास तू यो य असलाच पा हजेस! तू क व हो! मीह असाच भटक
भटक भटकलो; काह च साधेना, ते हा क वता क
गे या क वसंमेलनात
आली!Õ

यांनी कती गौर वले. छं दोपंत ह एक पदवी तर मला शेवट पटकवता

Ôहो रे हो! पण, क वता करायची
अपूणाकासारख ूकरण

लागलो; आ ण आता पाहातोसच क , मला

हणजे

याच शा

हव िशकायला! जर का दशांश

यात पु हा आडव आले-Õ

Ôछ ! क वते या शा ात अपूणाकाचा ू च येत नाह ! क व हा ःवयमेवच एक पूणाक
आहे ! तुला सांगतो ऐक. का यशा ाच शा
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केलेस!

याला शा च नाह ते का य, ह

याची या या; आ ण Ôिनरं कुशा: कवय:Õ हे

याच

सूऽ! कवीचे ज मिस -ताॆपट !!Õ
Ôठ क ठ क! पण कवीला अंकुश नसला तर

छं दोबंधनाचा लगाम तर

कोणचासा?Õ

Ôछं द ! - बंध? जाळू न टाक ते बंधह ! तेवढ दे खील अडचण कवींना उ

असतोच ना

नये

हणून तर

मी मु बंध नावा या क वमंडळाचा सभासद झालो आहे . कवींना बंधनच जर नाह , जर क व
ज मजात िनरं कुश

हणजे वदतो

याघात न हे काय? तू मु बंध छं दातच क वता कर.

ग ा या ओळ तुला िल हता येतात ना!

या सरळ न िल हता एकाखाली एक िलह त गेलास,

क मु बंध छं द साधला!Õ
Ôवा! तोड पण काय सुच वलीस! अडचण पण टळली आ ण कािलदासापासून या सा या
लौ कक कवीपे ा आपली अशी काह तर अलौ कक अपूवाई पण आप या क वतेला लाभणार!
अडचणीवाचून अलौ ककता! बर, छं दांचा ू

सुटला; पण काह

िश ां या कानाला गोड लागावे असे संःकृ त श द

झाले तर

क वतेम ये

हणे पुंकळच घालावे लागतात. आता मला

संःकृ त येतच नाह असे नाह ; पण कोणचा श द संःकृ त िन कोणचा असंःकृ त हे ओळखण
तेवढ बरच जड जाते.
घालीत आहे त

हणे!

यातह तो भाषाशु चा कायसा एक बांकळ वाद काह उपिवी लोक
यां या उपिवामुळे Ô दल,Õ आदमीÕ Ôदिनया
Õ असे अगद शु
ु

संःकृ त

श ददे खील क वतेत घाल याची चोर झाली आहे ! आम या त ड तर छ पन भाषांचे इं मजी,
उद,ू होटटाट, तुक श द
तुम या शु
बोली

खळलेले स टे बाजारात, गोद वर, चोरबाजारात ह बाजार बोलीच

संःकृ तापे ा कंवा कं ज इं लशपे ा आम या जाःत उपयोगी पडते. ती बाजार

हणजेच आजची माझी मातृभाषा! पण तीत क वता चालेल काय?Õ

Ôहोय तर! अरे , ती बाजार

बोली तुला खरं च छान येते का? तर मग वे या,

भ वंयकाळाचा महाकवी हो यात तूच आघाड
भूतकाला या

संःकृ ताला

िन

भाषाशु ला?

मारणार! अरे , आता कोण

या

िशवाजीच

िन

या

वचारतो

या

िचपळू णकरांचे

भाषाशु चे खोबर होणार! आता रा ीय भाषेची जागा कोण घेणार, आहे माह त? न

ते

ाने राची

मराठ न टागोरांची बंगाली न तुलसीदासांची हं द ! ह स टे बाजारातील बाजार भाषाच आता
रा पदा या मह पदावर चढणार आहे . अरबी, तुक , पारशी, यहद
ु , पुतुगीज, ृच, इं मजीकमीत कमी इत या भाषांचे ूितिनधी श द तीत असणार!

या

या हं द,ू मुसलमान, यहद
ु ,

भ न ूभृती हं दः
ु थानातील नाग रकां या सं य या ूमाणात ू येक ूांतांतील बोलीत ते ते

वदे शी श द मूळ या ःवदे शी भाषांतून घेतलेच पा हजेत! उदाहरणाथ, बंगालीतले शेकडा हं द ू

श द इतके; शेकडा मुसलमानी श द इतके शेकडा मुसलमान िततके, शेकडा भ न वसती
िततके इं मजी-पुतुगीज-ृच श द!

यातह मुसलमानी समाजाचा ते मागसलेले आहे त हा एक

मोठा सदगुण, एक मोठ अिधकाराह थोरवी,
अस यामुळे

यांनी आम यावर केलेला एक मोठा उपकार

यां या उद ू श दांना वशेष ूितिनिध व

या रा भाषेत िमळाले पा हजे ह गो ह

ठरलेलीच. ते हा जर तुला खरोखरच स टे बाजाराची िन चोरबाजाराची भाषा येत असेल, तर

तीत पुंकळ उद ू िन थोडे इतर श द अस यामुळे तू तुझी नवी क वता बेधडक तीतच क
लाग! टागोरांची बंगाली क वता बंगा याबाहे र कोण वाचतो. पण तू जर
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अंधौ ा िनमूलन कथा
होणा या उदबहल
बाजार
ू ु

भाषेत क वता करशील तर ती तुझी बाजार

हं दः
ु थानात घरोघर वाचली जाईल. थोड यात

हणजे, तू उठ िन क वता क

या तडा यासरशी नागूजीराव लगेच उठले िन घर जाऊन
प हली पुःती

हणूनच, मराठ

भाषेत - रातोरात रचूनह

रचावयास गेले असताह ती क वता नकळत छं दोब
होते. ते शोकसंत

लाग!Õ

यांनी दोनचार क वता, -

टाक या. मु बंध छं दातच ते

होऊन पडली. आ

कवीचह असेच झाले

होऊन ओरडावयास गेले त अन ु प रचून बसले!

Ôपरक श दांना मराठ ू यय लागले क झाले ते शु
रचले या

क वता सा या

या क वतेची थोड शी वानगी

मराठ !Õ या द वजयी शा ाधार

हणून काह चरण खाली दे त आहोत -

(चाल : बाजीराव नाना ! तुंबड भर दाणा !! अशी काह शी)
रोमा स या रा यांत चल मा ं लांब मजल !!
ूये तूं पोएश ऍंड मी एक तुझी गजल !!
इंकाने मी बेजार झालो टे क ना माझी दाद !!
ग लोग ली शाउटे न तुझा खाद

झंदाबाद !!

ःपीक एक वड तर ! रडतो धाय धाय !!
र वेःट नको रजे टंू ह चा टन तुझे पाय !!
दला या गो यांत दयेची जी गाय !!
फुटंू दे ना पा हा ितला ! ड ट मी ऍनॉय !!
ःतोऽे, ःवीट हाट ! तुझीं िसंगतो बारबार
खुद तूं माझी मी तुझा खुदाइ खदमतगार !! १
या क वते या Ô द वजयÕ मराठ स मूख लोक पूव हसले. पण आज अनेक कवी आप या
मराठ

क वतेत खुदाई

असतात ह गो

खदमतगार आ ण

झंदाबाद हा श द उघडपणे खरोखर च योजीत

गे या अनेक वषातील काह मराठ मािसके चाळताच वाचकांचे

यानात

येईल.
या क वतेमुळे नागूजीरावांच नाव क वमंडळात चमकू लागले असले तर

यांना उघड

सभेत ःवत:च का य ःवत:च गाऊन दाख व याची संधी भाषाशु वर या जु या कवीं या
म सरामुळे आजवर कुठे ह िमळाली न हती, ती शदाडपूर या

ा आज या िशवाजी-उ सवात

श य ितत या ूचंड ूमाणावर साजर कर यासाठ नागूजीरावांनी

याच कायवाहपद ःवत:

ःवीका न एक अ यंत मनोरं जक िन भपकेबाज कायबम आखला होता.
पण तो कायबम उ सवमंडळाकडन
संमतवून घेताना स कायाला नेहमी येतात, तशाच
ू

अनेक अडाचणी आ या हो या. ूथमत:

या

ज

ाचे लोक ूय कले टर िम.

यांनी या सव सरकार नोकरांना उ े शन
ू जे एक प रपऽ (Circular) काढले होते,

लॅकःटोन

याचा वचार

करावा लागला. या प रपऽात असे िल हले होते क ,-
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Ôिशवाजी या उ सवास जर खर खर रा ीय ःव प आलेले असेल तर
नोकरांनी भाग घे यास हरकत नाह . खर खर रा ीय ःव प
भःती, यहद
ु , युरो पयन यांचेह

कायबमात मुसलमान,

शकतील असा

हणजे असे क ,

यात सरकार
या उ सवा या

सव ूितिनधी ःवसंतोषाने येऊ

याचा कायबम हवा. सरकार नोकर िन नाग रक या दोघांनाह आजची शांतता

िन सु यवःथा यांना ध का न पोचेल असाच काय तो भाग िशवाजी या च रऽातून िनवडन
ू
या उ सवात लोकां या पुढे आदश

हणून ठे वावा. आजची या रा ाची ःथती िशवाजी या

वेळ या ःथतीहन
ू अवनत झाली आहे ,

हणून ती सुधार यास िशवाजीने याव असा कोणचाह

राजक य बांकळ उ लेख
प र ःथती ह

यात असू नये. फार तर आजची सुधारलेली शांितसौ यमय रा ीय

या काळ या धामधुमी या, लुटालुट या, हाणामार या, रानट प र ःथतीहन
ू

कती वरचढ आहे आ ण आज िशवाजी असता तर तोसु ा शांततेचे िन िश णाचे लाभ पाहन
ू

आधी जाता ूायमर ःकुलांत, मग हायःकुलात िन शेवट रामकृ ंण िमशनात, अशा अथ काय
तो िशवाजी-उ सवात स : प र ःथतीचा उ लेख झा यास
ं या

हावा! नाह तर केवळ ऐितहािसक

या काळ घडले या गो ींचाच तेवढा खल करावा आ ण

या िशवाजी या उ सवाचा

समारोप Rule Britania! Britania rules the waves! अशा कोण यातर उ कृ

साॆा यगीतात केला जावा, अशा कायबमाने जो जो िशवाजी उ सव होईल
नोकरांनी भाग घे यास हरकत नाह - न हे
कले टरच हे प रपऽ
िशवाजी-उ सवासाठ
प रपऽात नको

िन अना ेपाह
यात सरकार

यावाच.Õ

हणजे नागूजी कवी या का यावर एक वळाघात होता! कारण

या

यांनी जी एक अ यंत उ पक क वता केली होती ती कले टरां या

हटले या थाटाचीची होती! Ôभूमाता कसायां या सु याखाली हं बरते आहे -

धाव! वजापूर या रः यात ती गाय सोड वलीस तशीच हे िशवराया, ह ह गाय सोड व, ये!Õ
इ याद दहापांच ओळ तर अशा जा व य हो या क , िनदान दोन हजार टा या तर पड याच
अस या! पण अरे रे!! नागूजी कवीला
ठे वली तर सरकार

अिधकार

या ओळ गाळू न टाका या लाग या! कारण तशी क वता

येणार नाह त आ ण तो िशवाजी उ सव करावयाच धाडस

शदाडपूर या स य नाग रकांनी जे

ाच वष केले ते

ाच आधारावर अवलंबून. उ सवमंडळाचे अ य
िशवाजी उ सवास जर रा ीय ःव प
अिधकार तो

यात सरकार अिधकार आताशी येतात

रावबहादरू पोटाळे

ांनी साफ सांिगतले क ,

ावयाच, तर रा ातील अ यंत मह वाचा वग जो सरकार

यात असलाच पा हजे आ ण अरा ीय िशवाजी-उ सव आप याला करावयाचा

नाह ! ते हा सवानुमते तसेच ठरले. सा या कायबमातून सरकार प रपऽाने आखून

दलेला

भागच काय तो ठे वला. िशवाजी महाराजां या च रऽा वषयी केवळ ऐितहािसक चचा करणार
िनबंध, भाषण, क वता -

ाच काय

या न या कायबमात समावेिश या. हे कळताच उ सवाचे

अ य पद घे याच ःवत: कले टर महाशय िम. लॅकःटोन यांनी मा य केले.
त च दसर
अडचण द
ु

वणन िन ष
अगद

नाह

हणून उभी रा हली! िशवाजी या च रऽातील ऐितहािसक घटनांचे

हणून नागूजी कवीने अफझुलखानवधावर क वत करावयाच ठर वले.

इितहासाला ध न तेवढच बोलणे, स : प र ःथतीच नाव नाह , अशी दोन कडवीं

रचलीह ं आ ण ःवागतमंडळा या बैठक त रावबहादरू पोटा यां या पूण संमतीने
कायबम वाचून दाख वला!

यांनी नवीन

यांत अफझुलखाना या वधावर ल आपला पोवाडाह गाइला जाईल
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असे वा य नागूजीरावांनी जे हा उ चारले ते हा अकःमात ् अफझुलखानाच कोण या अंगात
संचा न डरकाळावा
तसे डरकळत
ÔStop ! Stop that humbugÕ असे कोणीस ओरडन
ु
ु
ू उठले.

पाहतात तो खानबहा र फाजलखानसाहे ब! उ सवमंडळाचे उपा य !

या खानबहा र फाजलखानांनी मोड या त ड या मराठ त साफ सांिगतले क ,
हःश बःश को आग लगा दो ! मुसलमानांना कमीपणा ये ल असे एकह अ र उ सवात
िनघता कामा नये, काफर िशवाजीका नाम भी हम नह सुनना मॉंगते! ले कन

या करे !

कले टरसाबनी िच ठ च धाडली क रा ीय सो पचाच काय ते कायबम आहे ते हा तु ह
बेशक या,
ए

हणून मी

या बुतपरःत िशवजी का नाव तेवढा ऐक याचा मा य केला. तो तुमने

या बदमाषी मचाई है ! अफझुलखानाचा वध

या! वध बध आ ह

काह

सुनगे नह ं!

इितहासच कशाला हवा, या तमाशात! अफझुलखानानेच िशवाजीचा वध केला असा काह
क वता रचून

हणा हवं तर! नह ं तो हम चल दगे!Õ

Ôहां हां ! खानबहा र! ठै रये, माफ क रये! ऐका तर खर. आ ह तुमच सार

हणणे मा य

करतो. मग झाले ना?Õ
असा िनकाल रावबहा रू पोटाळे

ांनी दला.

यासरशी नागूजी कवीचा अफझुलखानाचा

पोवाडाच काय, पण वीररसांच असे कोणतेह का य िशवाजी या इितहासापुरते तर िन ष
ठरले! मनात चरफडत पण वरवर सौ यपणे नागूजीराव कायवाह

या ना याने ज ासले -

Ôतर मग िशवच रऽपर असे िशवाजी-उ सवात काह च बोलू नये हे उ म. घडलेला इितहाससु ा
सांगण आता र

केले पा हजे, नाह का? िशवाजी वषयक हे सारे ऐितहािसक िनबंध परत वतो

तर!Õ
रावबहा रू पोटा यांनी थोडा वचार केला. नंतर ते

हणाले, Ôथांबा. िशवाजी या च रऽातील

जो भाग खानबहा रां
ू ना नापसंत तेवढा गाळला क झाले. मुसलमानां या भावना न दखवील
ु

असा भाग िशवाजी या च रऽातून पुंकळ काढता येईल, काय खानबहा रू, तु ह च तो िनवडन
ू
ावा.Õ

याूमाणे

या रा ीय िशवाजी-उ सवात मुसलमानां या भावना न दखतील
असे जे
ु

िशवच रऽ वाचावयाच

हणून खानबहा दरां
ु या संमतीने ठर वले ते एक ोक रामायणाूमाणे

अगद चार चरणांचच होते. ते असे -

िशवाजी हा शहाजी नावा या मुसलमानां या एका अं कत सरदाराचा पुऽ होता.
आईच नाव जजाबाई. तो कोण या तर एका तारखेस (सन १६२० ते १६३०
एका वष

या म यंतर )

ज मला. (ज मितथी वष वादमःत अस याने रा ीय उ सवात दो ह

सामावता याव

या या
प ांना

हणून न क ितथी िन वष सांिगतलीं नाह त.) ज म यानंतर बरे च दवस

जगून तो सन १६८० त मृ यू पावला!
या सवसंमत झाले या रा ीय िशवच रऽावरह खानबहाददरां
ु चा एक अिभूाय न दला होता.

तो असा क , िशवाजी ज मला ह च गो
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दे ऊन आ ण कले टरसाहे बां या श दास मोडू नये
बंधूंनी दल
ु

हणून, येव या उ लेखाकडे मुसलमान

करा याची स हंणुता दाखवावी.

हे िशवाजीच रा ीय च रऽ रा ीय शाळांतून िशक व यास हरकत नाह असा, िशवाबावनीस

के यानंतर गांधीजीं या कलास अनुस न नागपूर रा भाषासिमतीनेह िनवाळा दला.

र

परं तु नागूजी कवीपुढे जो मु य ू

होता तो कसा सोडावयाचा? आता िशवाजी उ सवात

ा न या रा ीय कसोट स उतरे ल आ ण मुसलमानांनाह
वषयावर करावयाच? इत यात

यांना एक यु

पण यु

पराबमाचा, वबमाचा. बदलले या प र ःथतीत वबमाच
नाह . ते हा

मानवेल असे का य कोण या
, सुचली! िशवाजी-उ सव

हणजे

ेऽ बदलेल; पण थोरवी बदलणार

या या प र ःथतीत जो वबम तो िशवाजीने केला; तसा आज या प र ःथतीत

जो वबम तो आज करणारा मनुंयह अशा उ सवात स मािनला जा यास स पाऽ असलाच
पा हजे.

या यावर क वता रचून तीच

सुदैवाने

ा उ सवात गावी!

या शदाडपुरातील नाग रकांतच असा एक वबम करणारा वीर नुकताच उदयास

आलेला होता. तेथील न

हावी नावा या एका त णाने चोवीस तास सारखा वःतरा

चाल व यात जागितक उ चांक पटकवला होता! शेकडो लोकांचे केस भादरता भादरता शेवट

डोक करणारा, दाढ करणारा, िमशा काढणारा मनुंय जे हा िमळे नासा झाला ते हा
हशी भादर यास लगोलग आरं िभले! पण चोवीस तास वःतरा नी कातर
चाल वली होती ती खाली

हणून ठे वली न हती! सा या जगातील

याने उ चांक पटकावून केस भादर याचा हा जो वबम केला
युगातह

उ जवल झाले होते. युरोपातह

खर ंखुर पौ षाचीं कृ य क न
वबम

याने

जी सारखी

हा यात ँमौु कर यात

यामुळे महारा ाच नाव या

वबम करतात. पण युरोपातील लोकांत असलीं

यात उ चांक पटकाव याची धमक कुठली असणार!

यांचे

हणजे फार फार तर अटलां टक महासागर उडन
ू जा या या ःपधत, नाह तर अस याच

दस
ु या कोण यातर पोरखेळात असणार! वमान चांगले असले ती कोणीह उडवेल! तो यंऽाचा

ूताप, पौ षाचा न हे ! पण चोवीस तास सार या ब या ओढ त कंवा सारखा चहा ढोशीत
कंवा सारख केस भादर त राह यात पु षश
यंऽबळाचा ू

नसून हःतबळाचा वा

चा खरा ूताप

य

ासबळाचा वा पोटबळाचा ू

होतो. कारण तेथे
असतो.

यांतह केस

भादर या या िचकाट त उ चांक पटकावण, रे कॉड करण, हे तर िनभळ पौ षी कृ यच होय!
कारण क आम या इकडे

या अजून सहसा केस कापून घेत नस यामुळे आ ण दाढ िमशा

उत न

उपटायची, तर ती बहधा
पु षाचीच उपटावी लागते! केस
ु

तर

यांना फुटतच नस यामुळे चांगली गुळगुळ त जर कोणाची उडवायची, जर कोणाची िमशी
ायची, जर दाढ

भादर या या कृ याचा मु य संबंध पु षाशीच अस यामुळे ते खर खर पौ षी कृ य ठरते.
हजामतीत उ चांक पटकावण हाच िनभळ पौ षी

वबम ठरतो! हे सारे

वचार क वतेम ये

घालायचे असे योजून कवीने कायबमात तो भाग ूिस ह केला.
Ôचोवीस तास सारखे केस भादर यात जागितक उ चांक
ँमौु वबम

करणा या

न

हा याचा

गौरव!

आण

याने पटकावला आहे ,
या

वीरावर ल

नागू

या

कवीच

ूश ःतका यगायन! या! पाहा! ऐका! अशीं ूिस के (जा हराती) भडक रं गात जकडे ितकडे
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फडकताच िशवाजी-उ सवा या दवशी मंडळ ंची नुसती रे टारे ट झाली! मुंगीस जागा नाह असा
समाज लोटला!
यातह तो रा ीय िशवाजी-उ सव! हं दच
ू काय पण मुसलमान, यहद
ु , पारशी, सरकार ,

िनमसरकार , बनसरकार मनुंयमाऽ िचकार दाटले! िशवाजी उ सवासच काय पण कोण याह

ू ास असे रा ीय ःव प दले असता तो कती थोर पदास पावतो, रा ीय एक कशी आपसूक
साधते

याच ते ूा य

क होते!

उ सवास शेवट ं एकदाचा आरं भ झाला! अ य

ःवत: कले टर िम.

लॅकःटोन साहे ब

यांनी रावबहा रु पोटा यांना िशवाजींचे च रऽ सांगावयास आ ा पले.

होते.

यांनी ते वर

दलेले चार ओळ च रऽ कसेबस वाचले. त च ूे कांतून Ôहश
ु ! हश
ु ते पुर! न

नागू कवी उठा!Õ

हावी कुठे ?

हणून गलका चालला. ते हा नागू कवी लगेच उठले आ ण ूे कां या

वतनाच समथन खणखणीत श दांम ये कर त
Ôिशवाजींचे च रऽ ऐक यास तु ह

हणाले,

इथे आलेला नाह

हे मी जाणतो. मराठ शाळे तील

बिमके पुःतके, इितहास, पोवाडा, नाटक, कादं ब या, जे पाहावे

यांत िशवाजीच च रऽ

िचताडलेले असतेच. ते ऐकून ऐकून तुमचे कान खरोखर च वटले आहे त! िशवाजीच आज या
रा ीय क या पढ ला अजीण झाले आहे !

यांना आता

यापासून आज उपयोगी पडे ल अशी

ःफूत िमळ वता येईल असा कोणीतर अ यावत ् वबमी पु ष हवा होता! आज या रा ीय
क या पढ ला हा जुनापुराणा वबमी िशवाजी काय िशक वणार? जे लोक

याच च रऽ गातात

तेच सांगतात क , आज या प र ःथतीत िशवाजी या च रऽापासून काह भलते-सलते कर याचा
गाढवपणा न

करण हाच शहाणपणा होय! ते हा पूवकालीन एक थोर पु ष

िशवाजीमहाराज जर

समजले गेले होते तर

वबमांचा आ हांस काय उपयोग आहे ? आज

असेच

वबम आज या

पढ या पुढे आदश

हणून

यांचा उ सव कर यापलीकडे आज

यां या

हणून धरावयास हवेत! तशाच एका

वबमी

या सुधारले या वबमांचा ू य

उपयोग आहे

वीराचा गौरव आज आ ह करणार आहो! - तो वीर हा पाहा !- (अस

हणताच पड ास

सा न प व याची उड मार त न

हावी! (टा यांचा

ूचंड कडकडाट !

हावी पुढे येतो.) - हा पाहा तो न

यासरशी नागू कवी बेभान भडकून ओरडतात -)

या रायगडाचा तो पाहा

जुना िशवाजी!- आ ण हा पाहा आम या शदाडपूरचा अ यावत ् िशवाजी!

जु या िशवाजीची भवानी तरवार तळपत न हती असा तळपत आहे !
अजुना या अ
असते तर

य भा यासह

ाचा वःतरा
ाची ह

या

धोपट

खाली पाहावयास लावीत आहे ! जर आज िशवाजी महाराज

यांनी Misguided patriotism ची ती भवानी तरवार फेकून दे ऊन या न

हा याचा

हा Spiritual Safety Razer च हाती घेतला असता यात मला काड चीह शंका वाटत नाह !
इत यात खो यां या सजवले या उतरं ड वर ल महाराजांची तसबीर ध का लाग यासारखी
कोलमडली िन ितला सावर यास ौी. लुडबुडे पुढे होतात त ती तसबीर गदगद हालू लागली.

खालच खोकेह करक न डगमगले. दोघेितघेजण ते पु हा प के बसवू लागले. इकडे नागू कवी

भाषणा या आवेशात व ृ वा या अ यु च िशखरा या अगद कडे लोटावर येऊन गजू लागले,
Ôआज जर िशवाजी येईलÉ!-’
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इत या धा धा धा ! तोफा एकदम सुटा या तसा एक मोठा धडाका उडाला. सारे
उ सवगृह गदगद हालू लागले.

या तस बर खालची ती उतरं ड क क कोसळली ! - आ ण

तस बर तून कवचकुंडल मुकुटास हत भवानी तरवार उपसलेले ू य

िशवाजी महाराज Ôहरहर

महादे वÕ गजून उभे ठाकले!

महाराज िसंहासारखे गरजले Ôकोण

हणाले आ ा क Ôजर का आज िशवाजी इथं येईल?Õ हा मी इथे आलो आहे ! बोला

काय हव त?Õ
या िसंहगजनेसरशी सार सभा थरथर कापू लागली! खानबहादरु फाजलखानसाहे ब, तोबा

तोबा! दगा! फसाद! असे ओरडत वा पीठाव न उड टाकून वाट फुटे ल ितकडे पळत सुटले.
रावबहादरु पोटाळे खुच वर या खुच वरच थंडे झाले. एवढा धीट इं मज तो कले टर
पण

लॅकःटोन,

या अ भुतासरशी अंधार येऊन तोह च करला! सुरते या एका वखार त आपण आहोत,

मरा यां या नं या तरवार चार बाजूंनी चालून येत आहे त, टे बल होत ते नाह स होऊन ितथे
पो यांची

रास

िम.

ांना भासून ते

लॅकःटोन

दसत

आहे

असे

या पो यां या राशी या आड

या

घेर त

हणून टे बलाखाली जाऊन

दडले.
बचारा नागू कवी! मटकन ् खालीच हबकत होता; पण महाराजांनी

ू
चटकन ् ओढन

याचा एक कान

यास उभा केला िन वचारले, Ôकाय रे , मला कशाला याव

हणून बोलावीत

होतास? काय भकत होतास! अं?Õ
ततत... पपप कर त नागू क व

हणाला, Ôम-म-महाराज श-श-श

मा करावी! आपण

याल असे ठाऊक असते तर बापज मी आप याला बोलाव याच साहस केले नसते. Ôये िशव
भूपाला!Õ अशा क वता जो तो गातो

हणून मीह तसे काह स बोलून गेलो! म-म-म-मला च-

च-च च कर येते आहे ! पाया पडतो, कान सोडावा! मू छत पडू
Ôठ क!Õ महाराज हसले- Ôसोडतो तु हांला, पण
पु हा कोणी कोण याह िशवाजीउ सवात ÔयेÕ

हणून

ाव या दासाला काह वेळ!Õ

या यात धरा तु ह सारे जण क , जर
हटलेत तर मी िशवाजी महारा ात पु हा

खरोखर च येईन!Õ
Ôनको! नको ! महाराज! दसर
वाटे ल ती िश ा
ु

ावी; पण असली भयंकर िश ा

महारा ाला दे ऊ नये! आ हांला फार फार तर िशवाजी-उ सव झेपतो; पण िशवाजी झेपणार
नाह ! आम या पढ ला हा न

हावी आहे

याचा वबम आ हांस पुरे!

याचा Razor Safety

याला कंवा शेळ या दधावर
वाढले या कुठ याह दस
ु
ु या शेळपटाला आमचा िशवाजी करा;

पण महाराज, आपण िसंह णी या दधावर
वाढलेले िसंह! आपण ःवत:च ये याचा धाक आ हां
ु
बाप यांना घालू नका! नुसते िशवाजी उ सव क

आ ह हवे िततके!Õ

Ôनाह ! शदाडपूर या शेण क यांनो, तु हांला िशवाजी नको हे तुमच
पण

हणणे बरोबर आहे !

हणून तु ह यापुढे के हाह िशवाजी-उ सव करता कामा नये. जर पु हा असला एखादा
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रा ीय िशवाजी-उ सव क न चंिराव मो यासारखी आमची

वटं बना कराल तर- पा हलेत हे

काय ते!Õ
लाख वजांचा लोळ तुटावा तसा अस

मू छत पडली!

ूकाश तळपून भवानी या

या झोतासरशी सभा

नागू क वह मू छत पडले. पण मधूनमधून... माझी क वता... अरे क वतागायन... तसेच
रा हले! ...क वता!Õ असे चमकून काह वेळ बडबडतच होते!

***
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२.६ दे वसक आ ण माणुसक
कोकणात दे वसक हा श द अगद सग यां या त ड बसलेला आहे . याचा पा रभा षक अथ
असा क , पटक (कॉलरा), लेग. अवषण, दंकाळ
, दे वी, वषम, भूकंप ूभृती
ु
आप ी येतात,

या दे वा या रागाने येतात आ ण

अमोघांतील अमोघ यु

हणजे

या

या मोठमो या

यां या िनराकरणाची सो यातली सोपी आ ण

या रागावले या दे वाची वा दे वीची मनधरणी करण.

लेग आला क दे ब हरोबाला बोकडांचे बळ ; पटक आली क मार मर आई या नावे क बड ;

पाऊस पडे नासा झाला क

धर िशविलंगावर संतत धार

पज यसू ांची पारायण! बेडू क दे वतेला
हो, पाऊस पाड!Õ इ याद ःतुतीनी

कंवा कर

िाची वा वेदातील

यात ःत वले आहे आ ण Ôहे हर या बेडका, ूस न

यात बेडू क दे वतेस विश

हट याने पाऊस पडतो हे वेदांच वचन, ह वेदो

ऋषीने ूािथले आहे ते सू

Ôदे वसक Õ होय. सवा र शांितूी यथ Ôौीराम

जयराम जयराम रामÕ हा मंऽ कोट वेळा जपला क झाले काम, भरतखंडावर ल आज या सव
आप ी, अ र

घाल व याचा हा त डगा, ह पुराणो

दे वसक होय. दे वास गा हाण लाव याचा

कोकणात एक घर दार आढळणारा ूघात आहे . मराठे , भंडार , ॄा ण, महार ूभृती गावकर
गुरवाकडन
ू कोण याह रोगराईत वा संकटात Ôदे वास फुलेÕ चढवतात! आ ण अमुक बाजूच फूल

पडे ल तर अमुक कारण असे ठरवून वाट पाहतात.

या बाजूच फूल पडले क तेच कारण!

कंवा गुरव-बुवा-संत-महालआमी यां या अंगात आणून वचारतात, Ôदे वाÕ लेग का झाला? आग
का लागली? पटक का झाली? पाऊस कधी पडे ल?Õ ते अंगात आलेले गुरव-बुवा-महालआमी
जतके शहाणे वा शंख असतात, तशींच उ र येऊन बचारा दे वह िततकाच शहाणा वा शंख
ठरतो. वै क य

कंवा वै ािनक कारणांची लवलेश मा हती नसले या

ा अंगात आले या

गुरव-बुवा-महालआ यांची कारण िन उपाय बहधा
ठर व भाबडटपणाचीं असतात.
ु

लेग का

झाला? क ठर व उ र Ôब हरोबाचे बोकड बळ थकले आहे त! मर आईला क ब या गेलीं पांच

वष पोटभर िमळा या नाह त!
ह

हणून लेग आला, पटक चेकाळली!! पाऊस पडे नासा झाला!!!Õ

झाली ूाकृ त दे वसक . सव ूकार या दे वसक तील मु य िन ा, मूलत व हे च क ,

कोण याह

रोगां या साथी, आप ी, सृ ी ोभ

ा घटना दे वा या रागामुळे वा लोभामुळे

घडतात. ती दे वाची ÔलहरÕ होय. सृ ीचा अबािधत िनयमागत ÔबमÕ न हे , आ ण
बचावाचा उपाय

या ूकरणी

हणजे दे वाची हांजीहांजी, पूजा-ूाथना, ौा ा दक पारलौ क आचारपालन, य ,

बळ , इ याद दे वतांना ूस न कर याचे ूकार, आिधभौितक उपाय न हे त, तर आिधदै वक.
२.६.१

ॄा णांना मृ यू कां येतो?

मनुःमृतीत पांच या अ याया या आरं भीच महष नी Ôअनलूभवं भृगुम ्Õ ू

Ôकथ मृ यू: ूभवित वेदशा

वदां ूभो? !!Õ ॄा णांना मृ यू का येतो?

केला क ,

यावर भगवान भृगुंनी

उ र केले, Ôौुयताम ्येन दोषेण मृ यु वूान ् जघांसित!! अन यासेन वेदानाम ्आचारःय च

वचनात ्आलःयाद नदोषा चमृ यु वूान ् जघांसित!!Õ

वेदांचा

सोडले, अ नÔदोषÕ घडला िन आळस वाढला क वेद
कारण आिधदै वक कशीं आहे त हे त काळ
ती कशीं खोट ं पडतात

याचह
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अ यास

केला

नाह ,

ÔआचारÕ

वूांना मृ यू येतो. या उ रात सव

यानांत येईल; आ ण

हणूनच ू यह

आ य वाटणार नाह . ÔआचारÕ

यवहारात

हणजे ःनानसं या,
१४६

अंधौ ा िनमूलन कथा
पतृतपणाद

धािमक आचार; Ôअ नदोषÕ

हणजे काय हे लगेच

याखाल या

ोकांतूनच

स वःतर सांिगतले आहे . लसूण, कांदा खवस, खीर ूभृती पदाथ वूाने खा ले असता तो
त काळ ÔपिततÕ होतो, नंतर नरकात जातो हा अ नदोष, आ ण अशा धािमक अथा या
अ नदोषापासून, आचार यागापासून आ ण वेदा यास न के यामुळे मृ यू येतो!

आिधदै वक कारणमीमांसेला आिधभौितक कारणमीमांसेने,
साफ खोटे पाडले क

ा धािमक िन

हणजेच व ानाने एखा ा ूकरणी

या ूकरणी Ôदे वसक चा ूांत संपून Ôमाणुसक चाÕ ूांत लागतो.

लसूण, कांदा, काह रोगांवर उपकारक,

या रोगांवर तो घेत याने ॄा ण कांदा, लसूण,

खवस, दोडके ज मभर खात असता, मनुःमृतीतील शंभर स वाशे Ôअ नदोषÕ ू यह कर त
असता, द घायुषी होतात, त काल तर के हाह मरत नाह त; आ ण लसूण, कांदा न खाणारे
तडकाफडक साथीसाथीतून मरताना आढळतात!
बसला

हणून

लेगची

पसू कोणी ॄा ण ऋ वेद वाचीत

याला डसावयाची थोड च थांबली आहे आ ण तेव या वेळात वेद कोण या

कोण या ॄा णांनी वाचला नाह
काह आढळत नाह .

याचा शोध काढ त

यांना

यांनाच डसत चालली आहे , अस

लेग, पटक , दे वी टोचली क वेद न वाचणारे आ ण मनुःमृतीतील

आचार िन अ नदोष न मानणारे शेकडा नउशे न या णव ॄा ण जगतात. अगद वेदा यासरत
श यत ःनानसं याशील, अ नदोष सापे त: अिधक टाळणारे आ ःतक ॄा ण
दे वी

लेग, पटक ,

ां या तडा यासरशी जर टोचून घेतलेले नसले वा भौितक औषध से वलीं नसलीं तर

बहधा
शेकडा न वद पटापट मरतात! हा ू यह , ू यह चा अनुभव मनुःमृती या Ôदे वसक सÕ
ु

काय कंवा आम या कोकणातील Ôगा हाणा याÕ आ ण गुरवां या दे वसक स काय, एक धमभोळ
खूळ यापलीकडे काह ह मह व दे ईनासा होता.
रोग, भूकंप, उ पात हे सव सृ ीबमा या अबािधत कायकारणभावाचे प रणाम आहे त; ते
िनयम आपणांस

या ूमाणात कळतील

उ पातापासून मनुंय आपले सरं ण क

या ूमाणात िन

या

या ूकरणी सृ ी या

या

शकेल; दे वसक या ूाथनेने, पूजेने वा नैवे ाने

सृ ीबम के हाह बदलू शकत नाह त; रोगाच औषध ूयोगांनी अमोघ ठरले क ूाथना न
करणारे वा धािमक पापपु य न मानणारे लोकह

या रोगापासून बचावले जातात. हे

हणजेच व ान. मनुंयाला झाले या सृ ीिनयमां या
वाढते

ानामुळे मनुंयाची स ा

ान

या मानाने

या मानाने दे वसक चे ूःथ कमी होऊन माणुसक च ःवािम व ूःथा पले जाते. मनुंय

अनमानधप या या, दै वी उपायां या नाद

न लागता िन

त िन अमोघ अशा मानुषीय

आिधभौितक उपायांवर अवलंबू लागतो.
या अथ जीं जीं रा

Ôदे वसक Õ या धमभो या पायर स ओलांडू न Ôमाणुसक Õ या पायर वर

चढतात आ ण मनुंया या ूयोगिस

िन ू य ावीग य

छापा या समजुती त काळ सोडतात ती रा
आज या

सव

रा ांम ये

जर

कोणी

ानाने खो या पडले या ÔधािमकÕ

सृ ी या जीवनकलहात तगतात.
या

दे वसक या

अनमानधप या या

युगातून

माणुसक या व ानयुगात ूवेशले असेल, भरभराटत असेल तर ते युरोपीय जनपदच होय.

पूव या सव धममंथात - मग ते वेद असोत, बायबल असो, वा कुराण असो दे वसक या अनमानधप याचच ूःथ माजलेले सापडते.
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या काळ ते अगद साह जक होते.
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दोनशे वषापूव युरोपम येह भूकंप, रोग, उ पात दे वा या रागानेच होतात; ूाथनेने, पूजेने
तंऽमंऽाने शमतात ह च भःती धमाची िशकवण, ह च दे वसक बोकाळलेली होती. िलःबनला
ृच रा यबांती या आधी भूकंप झाला ते हा तो ूॉःटे टंट लोकां या ÔपापानेÕ झाला आ ण
यां या ूाय

ाने शमेल अशीच दं गल झाली! ूॉटे ःटं टांचा

यापायी छळ झाला! ृच

रा यबांतीनंतर माऽ युरोप झपा याने व ानवाद बनू लागले. सृ ीिनयमांच
शा , हाच

ान हे च

यांच

यांचा धम होत चालला आ ण दे वसक ची राजवट संपून माणुसक ची राजवट चालू

झाली. प रणाम हा झाला क , पूजा-ूाथना, धूपद प, धािमक अथ च पापपु य यांना सव
मनुंयांत अगद कमी ूमाणात भीक घालणारा युरोप आज सव मनुंयांम ये समथ, िनरोगी
दघायुसंप न िन जगत ्सॆाट होऊन बसला आहे .
परं तु भःती दे वसक तून युरोप जसा मु
भारतीय

हं द ू काय, मुसलमान काय, बु

झाला. तसा आिशया अजूनह झालेला नाह .
हं द ू काय, हजारो वषापूव या धािमक छापा या

मंथात जे अनमानधप याच सृ ी ान िन अ ान मिथलेले आहे ,
हे च मुळ

पाप मानीत रा ह याने ते

फसलेले आहे त. पटक , दे वी,
वषापूव

हं द ू

या या बाहे र पाऊल टाकण

िन मुसलमान आजह

याच भाकड दे वसक त

लेग ूभृती भयंकर रोगां या साथीवर रामबाण लसी द डशे

मनुंयांस माह त न ह या. मग वेद, अवेःता, बायबल, कुराण, ूभृती जु या

धममंथां या काली

या साथींनी हजारो माणस मृ यू या झपा यासरशी नुसती झाडन
ू नेलीं

जात ते हा पैगंबरां याह

बु

कुं ठत होऊन कुराण िन बायबला या पानोपानी

आबोशाव क , Ôहा दे वाचा राग! िनमाज पढा, ूाथा, पूजा तर

यात काय आ य!Õ

मुसलमानांना वाटाव महं मद पैगंबरांलाच खरा िन अन य पैगंबर तु ह मानीत नाह
दे वाने ह साथ धाडली!

यूंना वाटाव, मूत पूजा केली

हणून

हणून साथ आली. ÔपापÕ झाले ह ंच

सा यांची िनदान आ ण उपाय, उपचार. सृ ी या वै कमंथांत पाहता ूकाश, शु
पाणी, जंतु न औषधे हे ू य

यांनी

वायु, शु

उपचार कोणी ितत या नेटाने सांगेना - क

जत या

तावातावाने, जपजा य, संततधार, पीर-पैगंबरपूजा, ताईत, तावीज, गंडेदोरे यांचा उपदे श ते दे त.
या वेळ या मनुंयां या सृ ी ाना या अभावी ते िततकेस अःवाभा वकह
यायोगे मनुंयाची दशाभूल जी झाली ती माऽ
ठरली! भाबडे पणाची Ôदे वसक चीÕ ह

न हते. पण

ा पटक या साथीपे ाह मनुंयास मारक

साथ अजूनह

थांबत नाह . पटक वर औषध जस

व ानास सापडले, तसेच या दे वसक या साथीवरह माणुसक ंच औषध आता युरोपला तर

सापडले आहे . ते आप या इकडे ह आणून मनुंयास टोचले पा हजे. इतर लसी अंगात टोचतात.
भाबडे पणा या साथीवर ल ह वै ािनक लस मनुंया या मनात टोचली पा हजे! दे वसक या
दंप
ु रणामांची

उदाहरण

यासाठ ंच

वारं वार

ूिस ली

साथीूमाणेच या दे वसक या भाबडे पणाची साथह

पा हजेत.

पटक ,

लेग

यां या

शेकडो लोकांचे ूाण मृ यूमुखात कसे

ढकलते याचा अनुभव आप या दे शात पावलोपावली आजह येतो!
थो याच काळापूव र ािगर कडे दे वीची साथ आली. हं दंम
ू ये सरसहा टोचण चालू झाले.

या लसी या टोच याने
वःतीत अ ान, अिश

हं दंत
ू कोणी फारस दगावले नाह . पण मागासले या मुसलमान

तपणा िन धमभोळे पणा एकंदर त

हं दंप
ू े ा अिधक.

यामुळे तशा

अडाणी मुसलमान वःतीत कोणी टोचून घेईना. जो तो पीरांना नवस, गंडेदोरे , यां यावर
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अवलंबे. त च साथ बळावून पटापट माणस म

लागली.

या जाण या मुसलमानांनी टोचून

घेतले ते िनरोगी रा हले, हे ू य

ँय पा ह यावर दे वसक लटपटली आ ण ते अडाणी

मुसलमानह

लागले,

भराभर

टोचून

घेऊ

वाचले.

दे वसक या

याच

र ािगर कड ल दाभोळ (ता. संगमे र) या लहानशा गावी महारवा यात अ
कहर उसळला.

महारांतह मोठा

यां या सुदैवाने र ािगर चे ड. डे . कले टर ौीयुत मुंडकूर महाशय सहजग या

या गावी गेले

हणून बर झाले, नाह तर

दे वीसक या आ मघातक मूखपणाचा एक
वृ

मूखपणामुळेच

या महारवा यात सहसा मनुंय असा राहता ना!
दय वदारक पण प रणामकारक दाखला

हणून ते

खाली दे त आहे त.
र ािगर

ज

ात दाभोळ हे गाव संगमे र तालु यात आहे . या ज

महारवा यांपैक एक महारवाडा
गे या डसबरात होती.

ा दाभो यास असून

ातील मोठमो या

यात उणींपुर ११० घर िन ६०० माणस

या महारांपैक काह महार परगावी कामावर खारे पाटणाकडे गेले होते.

ितकड या पटक या रोगात ते लागून दाभोळ येथे येऊन मेले.

यां या संसगाने

या

महारवा यात पटक ची साथ आली. प हले दोनतीन मृ यू लागोपाठ होताच महार लोक घाबरले.
यां या पुरातन समजुतीूमाणे Ôदे वÕ रागावला! पटक (कॉलरा) हा एक रोग आहे , ती ठरा वक
रोगाणूंमुळे होते.

या रोगाणूंना ूितकारक अशी लस टोचली क ती साथ हटते आ ण भरपूर
जलवायू, वारापाणी ह ं

ूकाश, ःव छता, शु

ह

या साथीस फैलावू न दे णार ूितबंधके

साधी, सोपी उपप ी महारांना सांिगतली तर

होत,

यांना अशा भयंकर साथी या रा सी

थोरवीला न साजेशी िमळिमळ त कारणे सांग यापे ा पटक ह महामार ची, म रआईची एक
रागीट दे वता आहे , ती भयंकर रागावली असून, बकासुरासारखे ितला ठरा वक बोकडांचे बळ
दले पा हजेत, ती Ôऔषधाने बर होणार Õ नसून मंऽ, पूजा, नैवे , नमःकार, बिलदान यांनीच
काय ती झा यास ूस न होणार आहे असे सांगणाराच खरा गु

वाटणार. डॉ टरचा तो ू च

न हता. पटक ची ती साथ रोग असता तर डॉ टरचा ू ! ती साथ
वािघणीसारखी जी रागावलेली दे वता मर आई ितने माणसांना
िश ा होती! ती र

हणजे चवताळले या

दलेला दं ड, केलेली भयंकर

करवील तर ह आमची गुरवीण, ह संतीण, ह चेटक ण काय तर करवू

शकेल. कारण मर आईची लहर तीच काय ती संभाळू शकते. मर आई या पुढे आमच गा हाणे
कसे मांडायचे ते ितलाच काय ते ठाव. मर आई या पुढे जा याची व कलीची सनद ितलाच
काय ती िमळालेली!

या वै ाला िन डॉ टरला ितथे कोण

दे वसक या ठरा वक भावनेूमाणे ते सारे महार

वचारतो? परं परागत अशा या

यां या महारवा यात

या वेळ जी एक

संतीण होती ितला भयभीतपणे शरण गेले.

२.६.२ दे वसक च सार चेटू क जाणणार मर आईची महारवा यातील संतीण !
ितने काचा कसून मंतरतंतर, छा छूचा मारा पटक वर कर यास त काळ आरं िभले.
महारवा यातील घर आतून झाडन
धुऊन,
ू

कारणच न हते! पटक

फनेल िशंपडन
िनरोगी कर याच
ू , उजेड पाडन
ू

घरात का असते? ती अवदसा कोण याह
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अंगणातून ऊंब यावर िन ऊंबरा ओलांडू नच गेली तर आत जाणार! असा गूढ

वचार क न

ÔसंितणीनेÕ ू येक महारा या घराबाहे र या अंगणातच पटक स ठे व यासाठ पाहारे कर ठे वले
शेणा या तीनतीन प टयां या वतुळांचे!! असे मंतर वलेले तीन तीन शेणाचे प टे ू येक
ू
घराभोवती काढन
मग

यावर खडची
लहान लहान वतुळ ओढलीं. उं ब यापयत पोच या या
ू

आधीच ती अवदसा पटक गुदम न नाकात ितखट जाऊन कासावीस

हावी एव यासाठ

या

ू
काढन

खडू या वतुळात िमर या पेटवून ठे व या. मीठमोह या घराव न Ôउत नÕ

या

िमर यां या धुनीत सारखी टाक त ती संतीण चेटु का या मंऽांचा मारा कर त रा हली. नंतर
ितने महारवा याकडे मर आईच जे काह दे णे घेण होते

याचा आढावा काढला. उसन, उधार,

गहाण, खरे द , रोखीचे िन ह यांचे एकंदर हशोब ठशोब
पाट पे सलीवर क न वजावट होता ठर वले क ,
रे डे येण बाक

या संितणीने आप या डो या या

ा महारवा याकडे मर आईच सरासर तीन

िनघते. इतका उलगडा झा याबरोबर

या महारवा यातील थोरा-मो या

माणसांसह मर आईपुढे संितणीने नारळ ठे वून नवस केला क , Ôपटक थांबव! आ ह तुझे तीन
रे डे लगोलग बळ दे ऊन, मा न, मागची थकलेली बाक साफ फेडन
ू टाकू!Õ

पटक चा बेिलफ धाडन
ू मर आई जी
िललावात

या महारांचे ूाण ज

यांना पटापट बोल यावार

थांबलाच पा हजे असे

या बाक साठ

कर त होती आ ण मृ यू

या

वकत घेत चालला होता, तो भयंकर िललाव आता

या संितणीने आ ािसले आ ण ते

या महारांना पटले.

पण इकडे ? इकडे घरोघर लोक पटापट पटक ने म

लागले. आज सकाळ जो महार

धटधाकट उठे तो सं याकाळ या आत मृ यूचे आंचके दे त पडे उ ा सकाळला जगातून नाह सा
होई. रे च, ओका या दगधी
यांनी
ु

या मूळ याच गदळ िन आकुंिचत असले या झोप या घाण

घाण होऊन गे या. पण कुटंु बे

यातच! बोलता बोलता १९ माणस मेलीं, आ ण जर केवळ

दे वसक या उपचारांचाच मारा ते महार कर त राहते, तर ती पटक

यां यांतला एकह मनुंय

जवंत सोडती ना!
पण
गावी
गेलेलीं!
ूितवृ

यां या सुदैवाने कले टर ौीयुत मुंडकूर महाशय हे नेहमी या फरतीवर असता

या

याच वेळ आले. पाहतात त महारवा यात कॉलरा! पंधरावीस माणस पटापट म नह
या गावचा पोिलस पाट ल एक अडाणी महारच होता.
कां धाडले नाह त? आ ण

याला वचारले, तू

ा मृ यूंचे

ा संकटास त ड दे यासाठ ताबडतोब काय उपाय केलेस?

याने सांिगतले, Ôसंकटास त ड दे यास आमची संतीण आधीच सबळपणे झटत आहे , ितने

ू पटक ला ती ओलांडू न घरात ये याची बंद
घरोघर मंतरलेली शेणाची वतुळ अंगणातून काढन
केली आहे . दे वीपुढे नारळ ठे वला आहे , तीन रे डे बळ

दे याचा नवस केला आहे , दे वांना

गा हाणींह घातलीं आहे त!Õ पटक ला हल व यासाठ केले या
बंदोबःत पाहन
ू

या मुंडकूर महाशयांनी ूथम

या महार मंडळ ंचा हा कडे कोट

या संितणीला बोला वले. आ ण पटक संपेत

ू
या गावात पाऊल टाक याची ितलाच बंद क न गावातून काढन

आ ेमुळे िचडन
ती दै वी श
ू

ने अ भुत चम कार करणार

ू मंऽबळे
भोवती शेणाचे ते तीन प टे ओढन

ठक ठकाणी

चेटक

दले! या अपमानकारक
मुंडकूर महाशयां याच

यांना आता डांबून टाकणार अशी

कोणीह अटकळ करता; पण काय झाले काय क ! थरथर कापत ती संतीण मुका याने चालती
झाली!

या महारवा यातील आप ीपैक ती संतीण जाताच आता उरली पटक तेवढ !
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ताबडतोब मामलेदारांना आ ण दे व खचे सरकार डॉ टर माहली
ु

महारमंडळ स टोच यासाठ

धाड यात आले. औषधह

ांना पटक ची लस घेऊन

नेलीं, पण पाहतात तो महारमंडळ

ू पडलेलीं! आ ह ट चून घेणार नाह ! औषधांनी पोटं जाळायचीं आहे त आमची
एकजात उलटन
हय?Õ वाटे ल िततके समजा वले महार टोचून

यायला

हणून घराबाहे र पाऊल टाक नात.

शेवट सं याकाळ िन पायाने मामलेदार िन डॉ टर परतले. ट चणे रा हले पण औषध तर
या,

हणून येताना

यांनी औषधाचे घोट दे ऊन ठे वले. पण

यांची पाठ फरताच महारांनी

औषध गुपचुप ओतून दलीं! ट चून घेण नाह ं हाच िन य.
औषधांनी पोटं माऽ जळतील; पटक ची साथ थोड च हटणार? औषधांनी बरा
रोग होता क काय? मर आईचा राग तो!
माणुसक ची ह

गो च नाह ; ह

यांचा डॉ टर ती संतीण, ती

यांच औषध दे वसक ,

गु वीण, ती चेटक ! मामलेदार झाला तर
दे वसक

माणूसच ना?

हायला तो

ा माणसां या औषधांची,

ा

आहे दे वसक ! असे भावीत महारांतील सग या

या मामलेदारूभृती सव जणांना िन वळ मूखात काढले. पटक पुरवली पण हे

शहा यांनी

ूांतािधकार नकोत असा जळफळाट महारवा यात चालू झाला.
महारवा यात तीस जण पटक ने लागले! पूव

याच

दवशी

या ट चभर

लागलेले पटापट मरत होतेच. दे वसक या

शेणा या ित ह प टया ओलांडू न पटक घरोघर घुसत होतीच!
मामलेदाराच महार ऐकत नाह त हे कळताच आप या हाताखाल या मंडळ स घेऊन

सकाळ ंच

(ता. ८-१-३६ला) ूांत महाशय ौीयुत मुंडकुर ःवत: महारवा यात गेले. मनधरणी क न जे
वळले

यांना तसे ट चल; नाह

ट चली त लसच संपली.

यांना घरात जाऊन ध न टोचले. जवळ जवळ शंभर माणस

हणून ताबडतोब मुंडकुर महाशय मोटारने र ािगर स जाऊन तेथील

सरकार डॉ टर ौी. दे साई आ ण सरकार

णालयात होती न हती तेवढ लस िन पटक चीं

औषध घेऊन दपार
दाभो याला परत आले. आणखी १३० महारांना टोचले. त तीह लस
ु

संपली. ते हा चारपांच वाजता ूांतमहाशय मोटारने को हापुरला गेले. संःथानी अिधका यां या

सहानुभूतीने तेथील मु य डॉ टर रावबहादरू धनवडे यांचा लसीचा सारा साठा िमळवून ता. ९-

१-३६ ला सकाळ ूांतमहाशय ौी. मुंडकुर पु हा महारवा यात आले.

पाहतात त पटाक चा नुसता कहर उसळला होता! जकडे ितकडे उल या रडारड, क हणे,
धावंपळ! आईबाप दोघेह मेलेले पडले आहे त, भोवती लहान मुले रडारड करताहे त, जवळ कोणी
नाह , शेजार शेजा यांच कोणी म

घातले आहे ! जकडे ितकडे घाण, कचरा!

ूांतािधका यांवर बथरलेले. घरात ये यास
आडकाठ क

या सरकार िन ःवयंसेवक डॉ टरा दक मंडळ स ते

लागले! पण मेले यांची ूेते घरातच पडलेलीं

यांना खपत होती. काह घरांत

दोन दोन तीन ूेते खोलीत फेकून कुलुप लावून बंद केलेलीं िन

खोलीत सार मुलेमाणस िनजत, बसत पडलेलीं होती!

पछाड त चालली असेल ते सांगावयासच नको. अशा
यांत या

यांत जे ध पु

कती खणणार! थकून

महार होते

या खोपटांत या दस
ु या

यामुळे साथ कती झपा याने महारांना
ःथतीत प हली गो

ूेत पुर याची.

यांना टोचून ूेते पुर यास आ ा पले गेले. ते ख डे

यांनी दपार
ं ह यार फेकून
ु

दलीं! ते हां ःवत: ौी. पाडतळकर

मामलेदार आ ण इतर मंडळ ूेतांना उचल यास पुढे झाली.
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काह प रणाम होऊन महारांतील काह मंडळ ह वळली आ ण एका अट वर काय ती ूेते पु
हणाली. ती अट

हणजे ॄड ! तेह ठ कच समजून ॄड ू येकास थोड पाजली. ते हा ूेते

पुरलीं गेलीं.
या वषार िन घातक वातावरणात ःवयंसेवक िन सरकार नोकर दे खील घाब न गे यास
काय नवल! ती मंडळ ह महारवा यातील

या मृ यू या जब यात राबावयास कच

लागलीस

पाहन
ू ःवत: मुंडकुरमहाशयांनी

यांना

धम, माणुसक ती ह च क ,

ा अ ानी बाप या महारां या जवाच तेच आप या! आईबाप

जर आपण पाय मागे घेऊन तर

दय हालवून सोडणा या श दांत समज वले क , Ôआता

ा महारवा या या ददशे
ु स पारावार उरणार नाह . भूतदया,

सगेसोयरे गेलेलीं ह ं के वलवाणी लेकर, अनाथ त णी, वृ
मरणा या ख

यात असे जवंत पु

तर सोडणार नाह .

दे णार नाह . मी तर

माणस पाहा! मी तर

ांना

ांना सोडणार नाह . पटक त मेलो

या दयाशील अिधका या या डो यांतून

टप गळलीं! ती

यथ ह गेलीं

नाह त. सवानी तोच िन य केला. सवानी ूथम ःवत:ला टोचून घेतले; आ ण महारवा यात
दवसभर ते सारे थोरथोर अिधकार आ ण इतर ःवयंसेवक पु हा राबू लागले.
पण

या

दवशी राऽीं महारांनी िनराळ च त ड काढली!

यांनी

यां यातील अगद

ू दोनतीन गो यांत टाकून दले. नुसतेच लागलेले जे ब या
मरणो मुख असे लोक बाहे र काढन
ःथतीत होते

यांना बरोबर घेतले, भांड कुंड

जे घेववले ते सामान बोच यांतून भ न

डो यावर चढ वले आ ण रातोरात ते महार महारवाडा सोडन
ू रानावनांत पळू न गेले! उरलेलीं

अनाथ मुलेमाणस

या भयाण महारवा यांत

या घाण झाले या घरांत, गो यांत हगवणी िन

ओकार ने लडबडले या क ह या, मर या रो यांतच िमसळलेलीं होती!
ता. ११ ला सकाळ ूांतमहाशया दक मंडळ येऊन पाहतात त महार पळू न गेलेले! हे
आयतेच झालेले ःथानांतर एका अथ उपयु

तर दस
ु या अथ भयंकर! कारण गावोगावी ती

साथ हे पळते महार पसर वणार. यासाठ ताबडतोब आजूबाजू या गावांना स

आ ा दे यांत

आली क दाभोळच मनुंय येऊं दे ऊ नये. तेथील रानावनांत आजूबाजूलाच महारांना रोखून
ठे व यात आले.

या ह रजन
या वेळ ौी. श ये हे आपले सहकार शे ये िन ौी. तडलकर
ु

संघा या ःवयंसेवकांची टोळ

घेऊन साहा यास आले. तेथील दोन िमशनर

शाळािश क

सातवळे कर बंधू हे ूथमपासूनच जवापाड मेहनत कर त होते. या सवानी िमळू न महारां या
घरांना साफ कर यास आरं भ केला. कौलार उपसून आंत अवँय तो उजेड आणला. आप या
हाताने घर, वाटा झाडन
ू साफ के या. सारवून काढले. अनाथ मुलांमुलींना रो यांपासून िनराळ
ठे वले. ूेते सार

ू
ू
फुटन
पुरलीं. पळू न गेले या महारां या मागे जाऊन ते जेथे फुटन

झाडाझुडु पांखाली राहात होते तेथे औषध पुर वली. महार औषध फेक त
तीनदा ह सार मंडळ

हणून

या दरदर
ू ू या महार टो यांत फे या घालून औषध सम

दवसातून

पाजू लागलीं.

उरले यांना टोचले. अशा अनेक उपायाउपचारांनी ता. १५ या संधीस पटक ची साथ एकदाची
आटो यात आली! लागलेले उणेपुरे शंभर महार वाचले. अनाथ मुले दहापंधरा,
लेक

अवघ सहा म ह याच.

याच काय करावयाच हा ू

पाळावयास नेते. पण ते धमा तरा या अट वरच असणार! तो काह
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यांचा दोष न हता; कारण
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बोलून चालून ते िमशनच. असा ूसंग पाहन
ू र ािगर
र ािगर स अवँयच तर धाडन
ू

ावी, आपण पाळू

हं द ू सभेने ती सार अनाथ महार मुले

हणून कळ वले.

इत यात र ािगर या िन दे व ख या नाग रकांनीह

या संकटात,

या अ ना नदशा

झाले या महार कुटंु बासाठ एकंदर ५२ पोती धा य, िन कपडे पण धमाथ जमवून ौीयुत
मुंडकूरमहाशयांकडे धारले. ते

ू
यांनी यथोिचतपणे वाटन
दले. अनाथ लेकरांना सवानी कती

ममतेने जोपािसले.
या सहाशे महारांनी दे वसक या पायी आप यावर मृ यू ओढवून घेतला होता! जर वेळ च
यांना ौीयुत मुंडकुरमहाशयांसारखा कनवाळू स जनां या Ôमाणुसक नेÕ हात दला नसता तर
ते बहते
ु क पटक ला बळ पड यावाचून रा हले नसते. इतक धावाधाव केली तर प नास महार
या एव याशा महारवा यात आठ

दवसां या आत पटक ने मेले. जवळजवळ १०० महार

ू काढन
ू वाच वले गेले. वेळ च
पटक ने पछाडन
ू मरणा या त डात पडता पडता बळ बळ ओढन
ध न ध न टोच यामुळे बाक चे

बनडाग बचावले. खरोखर ौी. मुंडकुरमहाशय िन

सहकार यांनी पांचशे महारांचे जीव, आपले जीव धो यात घालून वाच वले. ज
ौी. जोशीमहाशय यांनी
ूो साहनच दले.

ाच कले टर

यां या या हाताखाल या सव अिधका यांना श य ते पाठबळ िन

ा ूकरणी तर

ा सव अिधका यांनी सरकार नोकर हे खरोखर च जिनक

सेवक असावेत हे त व िन पदवी साथ केली हे
कत य

यांचे

हणून आपण होऊन

यांना भूषणावह आहे ! जे ःवयंसेवक केवळ

या संकटात जवापाड ौम घेते झाले

यांच मह व ःपृहणीय

आहे च आहे .
रोग हा दे वाचा राग नाह , लहर नाह

हणूनच दे वसक चा तो वषय न हे . ूाथनेने, पूजेने,

बिलदानाने दे व पावून रोग बरा कर त नाह .

या या ूितकाराच साधन धमशा

हा सृ ीबमा या अबािधत िनयमांचा प रणाम. आरो य,

हे च

या या

यांतील सृ ी व ानाूमाणे मानवी उपचार केले क रोग हटतो. टोचले क

ूितकाराच साधन.
Ôपा यालाÕ ह सहसा
या

व ा िन वै कशा

न हे . रोग

लेग, दे वी, पटक होत नाह . न टोचले तर वेद

वूह हजार हजार

या रोगात तडफडन
ू मे यावाचून सहसा राहत नाह त. हे साध स य कोण याह क पत

गो ीपे ा

ा

महारवा यात

झाले या

दे वसक

िन

माणुसक मधील

झटापट त

कती

प रणामकारकपणे ू ययास येते ते पाहा! ते दो ह पंथ जणू काय ूयोगशाळतच हे तूत: तसे
कसोट स लागले. भाबड दे वसक बहधा
मृ यूकडे नेते, व ानूवण माणुसक मृ युस बहधा
ु
ु
जंकते.

२.६.३ पटक वरचाच न हे तर अःपृँयतेवरचाह तो एक वजय होता !
आणखी एका

ीने ह

घटना सामा जक मह वाची आहे . ÔअःपृँयांÕ या छळा वषयी

आ ह कठोरातील कठोर ट का क न आजपयत
कानाडोळा क

यांना ूितकार त आलो. ते हा आ ह ितकडे

हे श यच नाह . परं तु आंबेडकरांसारखी काह मंडळ जी ःपृँयां वषयी सरसकट

िचडखोरपणा क

लागली आहे त

यांचा ूितवाद करण ह ह

कृ त नताच होणार

आहे .

ःपृँयात अःपृँयतािनवारणाथ जवापाड झटणारा वग कसा वाढत आहे , आप या ÔसनातनीÕ

कुटंु बीय आ ांचादे खील असंतोष प क न
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वाढता वग कसा ूामा णकपणे झटत आहे , तेह
संकटातील वर दले या वःतु ःथतीव न ःप

ा दाभोळ येथील महारवा यांतील पटक या

होत नाह काय? ःपृँय अःपृँयांचा कसा छळ

करतात हे जस दाख वले पा हजे, तसेच अःपृँयतािनवारणाथ िनरपे पणे झटणारा ःपृँय
वगह झपा याने वाढत आहे हे ह लप वता कामा नये. दाभोळ येथे

या महारवा यात ःवत:चा

जीव धो यात घालणा या या वर ल लहान थोर मंडळ त भूतदयेची जशी जाणीव होती,
िततक च अःपृँयतेस मूठमाती दे ऊन अःपृँयतेची

कंिचतह

कळस न मानता झटण,

अःपृँयांची वशेष सेवा करण, हे कत यह आपण कर त आहो, याचीह ःप
होती. नाह तर इतर काह ःपृँय लोक
या अिधकार िन

िशवते ना! पण

या महारांना जसे

जाणीव होतीच

या संकटातह िशवेनात तसे हे ह

बनअिधकार जनसेवकात असलेले ॄा ण, ूभू, मराठे ,

वैँय ूभृती अनेक ःपृँयजातीय स जनांनी आप या भावाब हणींची कारावी तशी सेवा
महारबंधूंची केली,

यां या रे च, उल या घाण साफ क न ःवहःते

पुरली, औषध दे ऊन, सेवा क न
घातला! अशा

उदाहरणाच

कृ त

या

यांची घर सार वलीं, ूेते

यांना मृ युमुखांतून सोड व यासाठ आपण मृ युमुखात हात
कौतुक हे

झा यावाचून राहणार नाह . अःपृँयांतह
दाखवीत नाह ती जे ःपृँय दाख वतात

अःपृँयो ारा या

महार भं यांसाठ

कायास

वा ढोरासाठ

यांचे आभार मान यात अःपृँयांचेह

अ यंत

उ जेक

जी सहानुभूित
हत आहे .

(माच १९३६, कल ःकर)

***

समम सावरकर वा मय - खंड ६

१५४

अंधौ ा िनमूलन कथा

२.७ अपघात क आ मघात
Ôकर, नमःकार कर अं बाळा वडाला! अःसा! दे वबा पा आहे बरं का वड!Õ भीमाबाई
पाटिलणीने आप या दोन-अड च वषा या लहान यास भ
ठे वावयास सांिगतले.

भावाने वडा या मुळावर डोके

या वडास भीमाबाई गेलीं आठ वष, ल न होऊन

आ यापासून, िन य नेमाने शंभर तर

ूद

ा ित या सासर

णा घात यावाचून जेवत नसे. ती जर

गावा या मराठ पाटलां या जु या घरा यात दली होती, तर स या

पा टलक अशी न हती. उलट अगद िनधन होते ते कुटंु ब.
लेगात वारला, ते हा ितच हे एकुलते एक मूल घेऊन ती

या

यां याकडे नावापलीकडे

यातह द ड वषापूव ितचा नवरा

या वडाशेजार

वखुरले या दहापांच

झोप यांपैक एका झापा या झोपड त राह . दवसराऽी वेळ सापडे ल तशा व या वळ , िन एका
मराठा पानतंबाखुवा या दकानदारास
ु

या घरबस या वकून

पोट भर . ती आता म यम वयाची होती.

या तुटपुं या उ प नावर आपले

या एका लहान मुलावाचून ितला मागेपुढे कोणीह

न हते. तो वड ितचा दे व िन ते मूल ितचा जीव.
वडा या ूद
मुलास ितने

णा संपवून

या मुलास वडा या पायावर घालून, नैवे ाच थबभर दध
ू

असा
यावयास दले. दधाचा
ु

या

या मुलास तेवढाच उकाडा! पण ते थबभर दध
ू

वडा या - दे वा या नैवे ांच! ितला वाटे , ते या यावर इतर मणभर दधाद
ाने जी पु ी ित या
ु
बाळास येणार नाह ती

या वडोबा या ूसादाने आ यावाचून राहणार नाह . ते मूल मुळ

ज मले

ूसादाने!

तेच

वडोबा या

सांग याव न वडास ूद

कारण

ल न

होताच

शेजार या

चार

आयाबायां या

णा घाल याच जे ोत ितने घेतले ते मुलगा

हावा

हणूनच होते.

तशा नवसावाचूनह ित या बरोबर या बायांना एक सोडन
ू तीनतीन मुलगे झाले होते. पण
पांच वष ूद

णा घात यावर झालेल हे एक मूल

या वडा याच सेवेने िन ूसादाने झाले असे

ितला तेवढ वाटे . वड पंपळाला वःतूत:च दे वता मानणा या

या भा वक हं द ू वःतीत ित या या

ौ े चे सवऽ कौतुक होई. दे वताची ूित ा िन पूजा वशेषच भ
कारण होई.

भावाने दरवर
फैलाव यास
ू

समोर या माळावर असाच एक जुनाट, सुकट, पोखरलेला वड होता. तो माळ िमशनर
साहे बाने वकत घेऊन ितथे दसर
बंकाळातून बाटवून वा पळवून आणलेलीं मुले
ू दंकाळा
ु कडन
ु

पाळ यासाठ एक िमशनची चाळ िन बंगला बांधला; ते हा तो िनकटचा वड िन दोनतीन
तसलेच रोगट पंपळ बंग या या िन चाळ या रचनेस आड येतातसे पाहन
ू
ू मुळासु ा उखडन
टाकले. नंतर

या माळालगत जो नवा पथ बांधला

असे छान रे खून लावले क ,

या या सलग कमानीखाली तो पथ

कुंजासारखा भर उ हा यातदे खील शीतल वाटावा.
ूितवष

ू
ू
काटन
छाटन

या या दो ह रागांस नवे वड िन पंपळ
हणजे एखा ा सुद घ

या वड पंपळां या ितर यािशर या फां ा

यांना माणसाळ वले या ह ी या स डे त धर वले या चवर सारखे

मनुंया या सोयीसोयीनेच डोलत झुलत राहावयास भाग पाडले होते. वड पंपळ मुळासकट

उपटणा या, ू यह

यां या फां ा कापणा या, एकह ूद

णा न घालणा या

कोण याह वड- पंपळाने Ôमुले न हो याचाÕ शाप कसा दला नाह ? उलट

या िमशनला

या िमशनमधली

मुले अिधक गुटगुट त िन वाढ या सं येचीं कशीं? इतकेच न हे तर एकदोन ूसंगी अलीकडे च
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यां या बंग यातील दोघी बाळं ितणींस सुरेख असे जुळे मुलगे उपजून ते दडदड
ुू ुू

या

बोचकारासु ा आजपयत कसा घेतला नाह ? असे भीमाबाईस

या

माणसाळले या वड पंपळा या छायेत खेळत असता
रागीट मुंजोबाने एकह
भागा या वतीने
पुंकळ वेळा

या गांव या नगरसंःथेत सभासद

वचार त आ ण समजावून सांगत क ,

रोगीट, छायाशू य िन पडावयास आलेला आहे

यांना

या तोडले या वड पंपळावर ल

हणून िनवडन
गेलेले डॉ. मो हते हे
ू

या अथ

या अथ तो वड अगद पोखरलेला.
या या आसपास या झोप यांवरच ते

एक संकट टाळ यासाठ तो पाडन
ू उखडन
ू टाकणच इ .
डॉ. मो हते हे भीमाबाईचे दरचे
नातलग.
ू

यांना

युिनिसपािलट त िनवडन
ू दे ताना

या

बचार ला ःवत:चे मत न हते, तर दोनतीन नातलगांची मते ित या य ानेच िमळाली होती.
पण पुढे नगरसंःथेत गे यावर डॉ टर मो ह यांनी आप या भागातील वाटा, आ या, अंगण,
चौक ःव छ, बनधोक िन रे खीव क न ितकडच आरो य वाढवाव असे मनात आणून काम
चालू केले. खळगेखांचा भ न वाटा सुधार या, बोळातील उ करडे , घरां या रांगाम येच
सांचलेलीं डबक , माजलेलीं झुडप, सडलेले गडगे साफसूफ िन नीटनीटके केले आ ण आता
मु य सडके याच कोप यावर ितर या पुढे आले या एका दगड

ढगा यातून

याचा जुनाट,

पोखरलेला िन सुकट सोट वर गेला आहे , एक आडवी फांद अःता यःत लाठ ूमाणे आलेली
अहे , नवीन पालवीचे उगीच काह झुबके वषाकाठ फुटत ते हा काय ते ते झाड आहे , पुरलेला

िन बांधलेला वासा न हे असे वाटे ; इतका जो िनज व, िन:स व िन छायार हत झालेला आहे ,

ू सडकेवर ल ती आडकांठ िन
असा तो वड पाहन
ू तो ितरपा ढगारा काढन

या ढगा या या

भोवती वे यावाक या बांधले या झोप यांतील माणसांवरच ते संकट दरू कराव, असा डॉ.
मो ह यांनी बेत केला. पण ती गो

लोकांस कळताच

या वसाहतीत एकच गवगवा िन

आरोळा उठला. Ôआमचा वड! आमचा वडोबा दे व! पाडू दे णार नाह ! आम या धमभावना
दख
ु वता कामा नये!Õ
भीमाबाई पाटिलणीला तर तो ितचा पूजेचा वड पाडू पाहणा या डॉ टर मो ह यांचा मनःवी
राग आला होता.

या वेळ नगरसंःथेत तो ठराव येणार होता,

या या आधीच

या वःती या

लोकांनी वड पाडन
आम या धमभावना दखवू
नयेत, असा िनषेधाचा एक अज कर याच
ू
ु
ठर वले होते; आ ण

यावर स ा घे याचे काम जोराने चालले होत.

हणणा यांचा अजह अथात ् हायचा; पण

या व

वड तोडावा असे

यावर स ा िमळण फार कठ ण जाऊ लाग यामुळे

या दवशी डॉ. मो हते हे ःवत: घरोघर हं डू न लोकांची समज घालीत होते.

मोडणा या

मता या;

या िमशन या चालक िमस ्

याह

नगरसंःथे या िमशनर

ू
िमळ व याच काम काढन
घरोघर

यूसी

याच भागात

ा अमे रकन बाई तो वड तोडावा

सभासद;

ासाठ

ाच

वड तोड यास अनुकूल मते

हं डत हो या परं तु वडा या ूकरणापे ा

हं द ू धम

कती

Ôसुपर ःटशसÕ- धमभोळा आ ण भ न धम हाच कसा धमभोळे पणापासून सवःवी अिल , हे
पुराण पा हाळाने सांगत बस याम येच िमस ् यूसीबाई

या संधीचा उपयोग अिधक ूामु याने

कर त हो या.

भीमाबाई आप या मुलास वडा या पाय यावर डोके ठे व यास सांगून, पूजा आटोपून
ढगा या या खाली मुलास उतरवून जो आप या खोपटाशी येऊन पाहते तो िमस ्
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हसतमुखाने ितथे उ या असले या ितला दस या. वड तोडावा अशा मताची सह भीमाबाईने
ावी असे

या

हणा या ते हा Ôमी काय ते उ ा सांगेनÕ असे

हणून िभमाबईने वेळ मा न

या झोप यांतील मंडळ त नेहमी िमसळे , खाऊ वाट , बायबलचीं गाणीं गाई,

नेली. िमस ् यूसी

Ôवडा या पूजेच फळ

हणजे हे माझ बाळÕ असे भीमाबाईने बोल या या ओघात ग हव न

सांिगतल, ते हा िमस ् यूसीने

या वषयाचा ओघ आप या आवड या ूकरणी िमळवून

हटले

ु
हे ! या ूेमाने दे वा दकांनासु ा ग हवर येतो बर! आम या
Ôवेड खर! पण आईच ूेम हो टमच

दे वी मेर चच पाहा ना! गाणच

हणते अं हे ! असा उपबम क न मेर ला येशच
ू ी मूत पाहन
ू

याचे बायबलातील कथेवरच एक मराठ गाण

ूेमाचा पा हा कसा फुटला

आरं भ केला. बाई गोर , गाण मराठ , गळा गोड, नको

हण यास ितने

हटले तर भीमाबाईला ते ऐकावस

वाटले. दहा पांच इतर बायामुलेह जमलीं. ते गाण चालले आहे त च डॉ. मो हतेह स ांचा एक
कागद घेऊन ितथे आले.

यांस पाहताच िमस ्

यूसी उठ या िन

वषय झटकन ् बदलून

हणा या, Ôहॅ लो डॉ टर! बघा! ए बाई समझटे है क वडाचे ूसाडाने
व ास टर

टला मुलगा झाला!

ु यासारखे रॅ शनॅिलःट लोक यांना
कसा बसटो अशा भाकड समजुट वर? टम

सुधार ट कां नाह ट?Õ
डॉ. मो हते थोडे हसून

हणाले, Ôिमसीसाहे ब, मा यासार या ख या रॅ शनॅिलःटसंबंधी

वचाराल तर मला तु ह दोघीह सार याच धमभो या वाटता! अहो, तु ह आ ाच ौ ापूवक
जे गाण

ा भीमाबाईची ौ ा

हणत होतात तेच आठवा! वडा या ूसादाने मुलगा झाल ह

बु वादाने टाकाऊ ठरते हे तुमच

हणणे जतके खर आहे , िततकेच कुमार मेर या पोट

दे वा या तेजाने येशू भःत ज मले ह तुमची ौ ासु ा टाकाऊ ठरते हे ह खर नाह काय?Õ
Ôपण ह आमची ढमभावना है !Õ
Ôआ ण वडह

ई राचं ूतीक,

या या ूसादाने मूल होते ह भीमाबाईची धमभावनाच

आहे . ती ितची भावना खुळ आहे असे बु वादा या, Ôरॅ शनॅिलझमÕ या ूचाराथ जर तु ह
सांगता आ ण ते चांगलेच करता, तर
लाव याचा अिधकार मलाह
धमभावना दख
ु वतो

या बु वादा याच कसोट स तुम या धमभावना

असला पा हजे. अहो, पृ वी वाटोळ

आहे हे सांगणा यालाह

हणून भ नांनी ठार केले. पृ वी फरते हे सांग या वषयीह दं ड झाला!

फार काय अमे रका खंड शोधणा या कोलंबसासह बायबलम ये न सांिगतलेले दे श आहे त असे
हणून आम या धमभावना हा दख
ु वतो, या आरोपाखाली भःती धमगु ं नी अपराधी ठर वले

न हते काय? धमभोळे पणाचा म ा हं द ू लोकांनाच तेवढा दलेला आहे ह तुमची समजूत िन
शेखी हाह एक धमभोळे पणाच आहे . खरा बु वाद

ू य

अपायकारक आहे त

या

या सुधा

या

या समजुती अस य वा लोक हतास

झटतो, मग

या

भःती असोत, मुसलमानी

असोत! आ ण अशा खु या समजुती सव धमातील लोकांत धमाच कातड पांघ न बोकाळले या
आहे त.

हं दतील
ू

धमभो या

समजुती

ू
काढन

यां या

ग यांत

मु ःलम

वा

भःती

धमवेडेपणाचा ध डा बांधणे हा काह बु वादा या ूचाराचा ूामा णक माग न हे !Õ
इत यात समोर या चचम ये अकरा वाज याचे ठोके पडले. िमस

ू िन घर जा याची वेळ होऊन गेली
मनमोकळ बोलणार नाह त असे वाटन
भीमाबाईस Ôआता मला गेलंच पा हजे, सं याकाळ येईन हं !Õ असे सांगून
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बोलत परत गेले. िभमाबा नाह

हायस वाटले. कारण

या डॉ. मो ह यां या िभडे स बळ

पड याच टाळ त हो या. Ôवड पाडू नयेÕ या अजावर सह मागणारे लोक आधी भेटावे अशी
यांची इ छा होती.
Ôवडदे वा, तुला पाडन
ू टाकणारांचेच दांत पडोत!Õ असा भीमाबाईने आज पूजा संपताना

या

वडालाच नवसह केला होता.

इत यात पंचवीसतीस लोकांचा घोळका घेऊन िभंगाड वक ल या वःतीत वादळासारखे
आले. Ôस ा करा! खोड मोडा

ा वडपा यांची; तु ह कोण या प ाचे! वडपाडे क वडराखे?

सनातनी क सुधारक? असा ते लोक एकच गलका कर त स ांवर स ा घेत चालले. सह
नसली तर अंग याचे ठसे.
आपण होऊन सह

या वःतीत बहते
ु क वःती वडराखी प ाचीच होती. िभमाबा नीह

दली िन वडाच ते दै वत कती जागृत आहे हे आप या ःवत: या अनुभवे

सवाना कळकळ ने सांिगतले. कडे वर या मुलाची हनुवीट वर उचलून भीमाबाई आसव गाळ त
हणाली, Ôमा या ूद

णां या ोतास वडोबा पावला िन हे बाळ मला दले! मा या वंशा या

वेलीला फूल आले! पुढे लगेच
दवशी मी या लेकराला

ा ता हु याचे वड ल

ा वडा याच पायावर घातले िन

लेगात इथेच

या दवशी वारले

या

हटले, Ôदे वा वडा, आता तूच मा या

लेकराला सांभाळ! तु या सावलीत तु या पायावर हे माझ मूल लहानाच मोठ होऊन
कापसासारखे पांढरे शुॅ केस होईतो नांद ू दे . िचरं जीव होऊ दे !Õ दहापांच वेळा दहापाच

ये याजा यांना ितने तेच ते सांिगतले िन ू येक वेळ कथेचा पूण वराम झाला क एक असे
या लेकराचे दहापांच मुके घेतले.

वडाराखे प ाचा तो घोळका परत चालला. सग यां या पुढे ौी. िभंगाड वक ल तावातावाने
ूित ा कर त होते क , Ô ा वडपा यांचे दात पाड न तरच मी िभंगाड!
मूळकंद

हणजे हा धमबुडाऊ डॉ. मो हते. पण

िनखा यांना
का पु हा

ा सग या पाखंडाचा

याचा तर दोष काय? अशा अःतनीत या

युिनिसपािलट या अःतनीत ठे वणारे तु ह मतदारच दोषी आहात. आता

ाल

याला िनवडन
ू ?Õ

सारे लोक एकमुखी क यासारखे ओरडले, Ôउभा तर राहू

ा, आता

या डॉ टर मो ह याला

पु हा! आता िभंगाड व कलांनाच िनवडन
ू दे णार! वक ल महाशय, तु ह रा हलेच पा हजे आं

उभे. एक वेळ हा वड पाडू दे ऊ पण िभंगाड व कलांना िनवडणुक त पु हा पडू दे णार नाह !Õ

लोकांची ह ूित ा ऐकताच िभंगाड वक ल Ôआता वड पडला तर िचंता नाह .Õ असे
सपकन बोलून जाणार होते; पण वेळ च
एकदा कथे या वेळ दे वळात

यांनी ते श द िगळले. िभंगाड वाणीजातीचे. पूव

यांना ॄा णानी बु का लाव याच नाकारले; ते हा ते सुधारक

हणवून ॄा णांस यथे छ िश या हासड त.

याच ूाय

त गे या िनवडणुक त

ते पडले िन डॉ. मो हत िनवडन
ू आले. ह वड न पाड याची चळवळ

यांना िमळू न

यांनी कां हाती घेतली हे

आता न सांगताह समज यासारख आहे . सनातनी ॄा ण बहसं
ु य मंडळ ंचीं मते आता

यांना

न क िम णार ं होती. धमबुड या डॉ. मो ह यांना आता लवकरच होणा या िनवडणुक त चार

मुं या चीत पाड याचा

यांचा डाव, हा वडाचा हकमी
ए का
ु
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जंक यासारखाच होता. व कलीत िन िनवडणुक त प कार िन मतदार िमळवून दे णारा जो
सो यातला सोपा उपाय तो सनातन धम, ह

यांची या या होती.

ू , सडक
नगरसंःथे या सभेत, वड पाडन
ू , तो कोलमडावायास आलेला पानांचा ढगारा काढन

सरळ करावी

हणून ठराव ये या या दवशीच वड पाडू नये

ा अथाचा शेकडो नाग रकां या

स ांचा तो अजह दाखल झाला! वडराखे िन वडपाडे

ा दोन प ांतील चुरस अगद

गेली. सडकेव न जाणा या नाग रकां या

या कोलमडले या उं च

पोकळ पतनो मुख फां ांच िन

जवावर,

ढगा याच

या

या सोटाचह संकट तरवार सारखे लकटते आहे हे बहते
ु क

सभासदांना मा य होते. पण वरोध िचघळलेला! शेवट अ य ांनी सामोपचराने
वःतीची समज पाड याचा य

वकोपास

या बाजू या

कर यासाठ ितकड या पंचवीस पुढा यांची सभा भरवून तडजोड

करवावी असा सभासदांस अिभूाय
मंडळात होतेच. ह तडजोड घडत

दला. ःवत: अ य सु ा समज पाड यासाठ नेमले या
या सडके या फा यास Ôवाट बंदÕ

पा या लावा या आ ण गा याूभृती वाहनांना तर

बंद

हणून दो ह त डांवर

असावी, अशी ता पुरती

यवःथा

झाली! माणसांना वाट बंद केली - पण तो सुकट वड िन पडाऊन पार पाडला नाह ! झाडा या
सोयीसाठ माणसांची गैरसोय! ! झाड दे व, मनुंय झाडपाला!
समजूत पाड यासाठ

बोलावलेली सभा भरली.

या वःतीचे पंचवीसतीस पुढार

आण

अ य ांसु ा बरे च नगरसंःथासभासद उप ःथत होते. वडराखे प ाचे शेकडो लोक सभागृहाबाहे र
लोकमताचा दाब पाड यासाठ

िभंगाड व कलांनी जमवून ठे वलेले होते. ःवत: िभंगाड,

हरभटशा ीूभृती मंडळ पुढार

हणून सभेत होती. नगर-संःथा-सभासद

हणून िमस

यूसी

िन पीरजादे हे ह आले होते.
वड कां पाडू नये याची कारण, सांग यास ूथम हरभटशा ी उठले, Ôवड ह दे वता आहे .
यास पूजाव, ूद

णाव आ ण कधीह

तोडू नये असे शा

त डतील तेÕ Ôपत त नरके घोरे Õ असा शा ाचा ःप

आहे . Ôजे

हं द ू लोक वडाला

दं डक आहे ! मा या आजोबांना एक भूिम

दान िमळाली, घर लहानस तीवर बांधले, पण वडाच झाड म ये असे होते क

याला टाळू न

घर सलग बांधणे कठ ण. अशा अडचणीतह ते झाड न त डता घर ितरप-िशरप बांधले; पण
वड त डला नाह . उलट

या याभोवती लहानसा चौक सोडन
ू , कौलारातून

माग वर मोकळा सोडला.

याचीं पाने, कचरा सारा कौलारावर घरा या आत बाहे रह पडे ;

याला लागून असणा या िभंतीखाली,
पण

याचीं मुळ घुसून एक िभंत ढासळली ती पु हा बांधली,

या धमपरायण ॄा णाने वड पाडला नाह . आजह

वडाची पूजा, नैवे
Ôवड त डणे

याला धुरा यासारखा

याच घरात आ ह राहतो, आ ण

झा यावाचून जेवत नाह . आ हां हं दंच
ू ी धमभावना हे घडू दे णार नाह !Õ
हणजे

हं द ू धम उ छे दण, आ ण वड पूजण

हं दधमाची
उथळ िन िभकार
ु

हणजे

हं द ू असण, अशी

या या कोणतयह मंथात मला आढळत नाह .Õ डॉ. मो हते

शांतपणे बोलू लागले, त च िभंगाड वक ल म येच उठू न चवताळले,
Ôतशी या या तु हांला आढळत नसली तर मला आढळते. अहो वडाची पूजा जी आम या
धमात सांिगतली, ती काह

धमभो या अशा को या वेडगळाने न हे , अगद

व ाना या (Science या) नावाची शपथ येता जाता घेता,
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थोरवी कती आहे ते बघा!

या या पारं या औषधी,

अणु िन रे णु एखा ा हता
ु

यासारखा, मनुंया या

मरणानंतरह

या वडाचा दे ह

हणजे

याची छाया,

याचा

हताला वा हलेला आहे . तो पडला तर

याचीं लाकड, फां ा, पाचोळा आप या झोप यां या

वाशास आ ण चुली या जळणास उपयोगी असतात. अथात ्हता
ु

आहे . कारण मे यानंतर हता
ु

याचीं पान, दध
ू ,

याहन
ू परोपकारात वड ौे

यां या हाडांचे वासे आम या झोप यांस उपयोगी पडत नाह त,
हणून जाळता येत नाह . अहो मूखहो, याःतव आम या

यांचा कोणचाह भाग चुलीच सपण

ऽकालदश ऋ षवयानी वडास दे व मानले, वड ई राच ूतीक आहे ! ई राची

वभूित आहे !

वडच ई र आहे !!! जो वडा- पंपळाला त ड ल तो हाडाचा हं द ू न हे ! तो मुसलमानच होय!Õ
िभंगाड वक ल भर रं गात येऊन, आणखी बोलणार होते, पण मूळ व े डॉ. मो हते असता
आपण म येच बोलत आहा. असे अ य ांनी घंट वाजवून वाजवून दरडाव यामुळे ते थोडे
थकबले; त दसरच
ूकरण म ये आले! - कारण हं द-ू हं दं ू या
ु

बोलू नये, अशा िश ाचारा या अवलंब िमस

ढ वषयक वादात श यतो

यूसी आ ण पीरजादे यांनी करावा असे साधारपणे

ठरले होते. पण िभंगाड वक लांचे शेवटचे श द ऐकून पीरजादे यांस हसूच आवरे ना! ते खदखदा
हसू लागले. िभंगाड वक ल

यामुळे िचडन
वचारतात - Ô या ितथ या माननीय सभासदास
ू

येवढ हसावयास काय झाले आहे ? इथे काह तमाशा नाह !Õ

िभंगाड यांच हे आ हान ऐकून पीरजादे ह खवळले, Ôसांगणार न हतो व कलसाब! पण
आता ःवत:च

वचारता

हणून सांगतो. वड पंपळ त डतो तो हाडाचा

मुसलमानच असे आपण आता ठामपणे गजलात ना?

हं द ू

न हे , तो

हणून शंका आली - आपण ःवत: हं द ू

क मुसलमान? कारण लोकहो चार वषापूव या िभंगाड वक ल साहे बांनी माझी एक जमीन
वकत घेतली. तीत चारपांच वड पंपळ होते ते या वक लसाहे बांनी ःवत: उखडन
ू पाडन
ू एक

ु
टमदार
बंगला बांधला! माफ क जये वक लासाब, लेक न यह बात सच या झूट?Õ
सा या सभेत एकदम हशा
येणारच

पकला. िभंगाडह हसले. पण वक लच तो! काह तर उ र

या या त डन
ू ! सपकन ्तो बोलनू गेले, Ôअहो ते हा मीह एक सुधारकच होतो!

Ôमग आताह

हा क दोन दवस तसेच सुधारक िन तोडन
ू टाका क तो वड!Õ पीरजादे

लोक ूयते या ओघात सापडन
ू वाहवत चालले, Ô या सडकेवर दोनचार माणस दगावतील

वडापायी! काय धमवेडेपणा बघा हे तुम या हं द ू

या

लोकांच! आ ह एक सोडन
ू असे एकशे वड

तोडन
ू टाकू पण सडक आडवणार नाह . आ हां मुसलमानात सार Ôरॅ शनलÕ! झाडाची पूजा! असे

हणून पर जादे पु हा एकदा खो खो हसले! पण या वेळ ते एकटे च हसत होते. लगोलग

डॉ टर मो हते पु हा उभे रा हले िन

हणाले,

Ôखांसाहे ब, झाडाची पूजा मुसलमानात नसते. हाडांची असते! वड पाडू नये,
धमभावना दखावतात
अस
ु
जे हा

हं द ू नुस या को टबमाने भांडत आहे त; पण पलीकड या वष च

हं दं ू या भर वःतीतील एका घरा या आत या चौकात काह

अस याच, काह मुसलमान पंजा यांनी
आहे

याने आम या

कबर सारख बांधकाम

या घर कामकाजास जाताना पाहन
ू ती पराची जागा

ू
हणून िधंगाणा घातला िन ते घर पाडन
ितथे दगा ःथापून, िनमाज पढन
ू

अडथळा होऊ नये यासाठ

या सा या हं द ू वःतीतील वा

समम सावरकर वा मय - खंड ६

यास

बंद करावीत येथपयत ह टवादाचा

१६०

अंधौ ा िनमूलन कथा
ट पा गाठला, ते हा आपण ःवत:

या मुसलमानां या

हण या या समथनासाठ लाठ बमाने

ू दसर
झाले होतेत! ती पराचीं चार हाडे स मानपूवक तेथून काढन
ु कडे

दे खील भांडावयास िस

पुरलीं असती तर? अशा हाडापायी

मिशद व न राजमागानेसु ा वा

क येक राजमाग

वाजवू नयेत

हं दःथानात
बंद पाड यात येतात!
ु

हणून ूितवष मुसलमानां या दं यात कती

डोक फुटतात? खानसाहे ब, धमवेडेपणा हा सव धमनुयांत आज तर

ा वा

या ःव पाने

भरलेला आहे . मनुंय हता या आड येणा या अशा भाब या धमभावना कोण याह समाजात
अस या तर जो सुधा
मनुंय

समाजा या

इ छतो तोच खरा बु वाद ; खरा धमभी . कारण धम

उ ाराचा,

बोलावयास गेले तेच मा या

धारणाचा

माग,

िभंगाड

वक ल

वधेयाच समथक झाले! ते

मा या व

हणजे

हणून

जे

हणाले वडपूजा िन दे वूतीक

मान यात आमचे पूवज चुकले नाह त कारण वड पंपळ ह ं झाड मनुंयास अितशय उपयोगी
आहे त. मग मी तर अगद तेच

हणतो आहे ! पण

यातूनच िनघणारा उपिस ा तह िभंगाड

यांस कसा नाकारता येईल बर? िस ा त हा क ,
गाईबैलांसारखे पशू काय कंवा वड पंपळासारखीं झाड काय, ती मनुंयास अ यंत उपयु
असतात,

हणून

यां या वषयी आ हांस ूेम वाटाव,

या ूमाणात कंिचत ् पू यताह वाटो.

यांच संर ण, पालन िन कौतुकह करण आमच कत य,
धम! पण

या याच उपिस ा तह हाच न हे काय,

ा अथ च काय तो, तो आमचा

या प र ःथतीत ते पशू वा ती झाड

मनुंयास उपिव दे यास कारण होतात, ते हा ती पालनीय वा र णीय राहत नाह त आ ण

जे हा

यां या नाशानेच मनुंय जातीच वा रा ाच हत साधणार असते, ते हा

यांचा नाश

हाच मनुंयधम वा रा धम होणार!
Ôया पायी मनुंय मेलीं तर वड न पडला पा हजे असे

हणणे

हणजे िनभळ मूखपणा

आहे . िभंगाड वक ल यांनी या कृ यास शहाणपणा ठर व यासाठ केले या बु वादान हे च िस
केले. धािमक अ ानाच समथन

व ानाने - अ यावत ् साय सने क

अधवट लोकांचे को टबम हे नेहमी असेच

पाहणा या या सव

यां या ग यांत येतात! यापे ा यु

वादाचा

कोणताह ढ गी मुखवटा न घालता या आम या शा ीबोवांसारखे जो च क सांगतो क Ôवड हा
दे व आहे -

यास त डले तर तो आ हांस शापतो असे शा

धमभोळा असला तर लु चा नसतो. तर

आहे ;

यास आ ह मानतो.Õ तो

यास इतकेच वचारण पुर आहे क , Ôवड पंपळ हे

पदाथ वःतूत:च जर दे व, तर ते ःवत:च कु हाड ने त डले, आगीत जाळले, वादळात मोडले
कसे जातात! आ ण

यांना पूजले नाह वा त डले तर, जर वडोबा कंवा मुंजोबा रागावतो तर

हे मुसलमान, भःती कंवा आम यासारखे सुधारक हं द ू यांना वाटे ल
माणसा या सोयीसाठ

या दस
ु या झाडासारख

त ड त वा जाळ त असता ते आमच काह एक वाकड कसे कर त

नाह त?Õ
Ôअहो डॉ टर, तु ह वा याशी भांडता आहा! वड पंपळ दे व असे मी तर कुठे

सारे भावनेच खेळ. शा

हणालो? हे

च क सांगते Ôन का े न च पाषाणे न िशलायाम ्न च मृ मये! भावे

ह व ते दे वो तःमाम ्भावो ह कारणम ्!!Õ आ ह वडा या ठायी वडोबाची भावना ठे वून पूजतो
हणून आ ह त डले क आ हांस पाप लागते, पाप नाश करते, पण

वडा पंपळांना मुळ झाडच मानतात, ते
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वड पंपळ त डले तर

यांना पाप लागत नाह , दे व

पावतो हे आम या भावनेच फळ असेच का

यांना दं ड दे त नाह ! वड आम या नवसास

हणाना!Õ शा ीबोवा

हणाले.

Ôवा शा ीबुवा! वा! लाखाची गोंय बोललात ह ! अहो, मग उ म माग

मुळात ठे वू नये

हणजे झाले! रा साला ूथम जाणूनबुजून राजा

हणजे अशी अडाणी भावना

हणा क आ ण नंतर राजा

हणून

याला बळ दे त बसा का? दोर ला जाणूनबुजन
ू साप समजा का िन नंतर थरकांपत ित यापासून पळा
का? आ ह ह गायबैलांना पशू, वड पंपळाना झाड, असेच मानले आ ण
गैरसोयीची

हणून कापू िन सोयी या ठकाणी दहा वड दसरे
लावू!
ु

यांना पू जले नाह . हा वड

ा वःतू मनुंयाला उपयोगी

ूथम र णीय ठर या, दै वी ठर या. पण पुढे ते उपयु तेचे मूळ कारण वस न

हणून

या वःतूच र णीय,

पूजनीय दे वता वाटू लाग या. मनुंया या अ ानयुगांतील चुक आता या व ानयुगात सोडन
दली
ू

पा हजे!Õ

इत यात बाहरे या लोकांत मोठा गलगा झाला. डॉ. मो ह याच भाषण ऐकू येईनास झाले.
लोक दारात घुसू लागले, Ôिभंगाड वक ल!Õ
होते जणू काय
धापा टाक त

या

णाची! तो ताडकन उठू न दाराशी आले आ ण एक िच ठ हातात घेऊन

हणाले, Ôसभा बंद करा! लोक ाभ अनावर होत आहे ; कारण हे पाहा! ह िच ठ

भीमाबाई पाटिलणीकडन
ू आली असून
मी

हणून हाकावर हाका आ या! िभंगाड वाटच पाहत

यात

यांनी असे िल हले आहे क , Ôजर वड पाडाल तर

या जागी मरत उपास कर न!Õ लोक ओरडत होते, Ôसभा बंद करा! आ ह वड पाडू दे णार

नाह !Õ अ य ह Ôतडजोड अश य, सभा बंद!Õ असे सांगून उठू न गेले. Ôसनातन धम क जयÕ
कर त लोकह हळू हळू परतले. जो तो भीमाबाई या ौ े ची िन दे वलसीपणाची वाहवा कर त
होता!
हे िभंगा याच अवसान पाहन
ू भीमाबाई संतोष या. पाऊस वाढत चालला. वक ल घर गेले.

Ôवडा या पायाची धूळ अंगारा

असे

हणून ितने

हणून मुलाला लावून मा या बाळास वडोबा शतायुषी करो!Õ

याला झोपी घातले. दवसभर थकलेली ती बाईह तशीच झोपी गेलीच वारा

िन पाऊस वाढतच गेला!
राऽीचे बारा वाजले असतील.
अकःमात ्िशळं धार लागले या

या सडकेने एका लांब ूवासाहन
ू आलेली त टाची बैलगाड

या पावसात िन सोसा या या वा यात सापडन
रगाळत,
ू

चाचपडत चालली होती. त च कडा कडा असे दोनचार आवाजावर आवाज झाले. ती सडकेवर

आलेली

या वडाची लांब फांद

तुटू न िभरकावले या गदे सारखी

या गाड या त टयास

लागली; एखा ा साहे बाची टोपी वर यावर उडवावी तसा तो त टया उडवून गाड वर कोसळली;
गाड वान

ठक या

ठकाणी फटका यासरशी ठार होऊन खाली पडला; त च

या वडाचा तो

मुळाशी खळा खळा झाले या उं च सोट उलट बाजूस कोलमडन
ू पाय या या झोप यांवर पडला!
Ôअग आई ग!Õ अशी

कंकाळ

या छ पीिभंतीसु ा कोसळले या झोपड तून आली! ती

कंकाळ भीमाबाईचीच होती! कोसळले या झाडलाकडाखाली ितचे डोके फुटले होत, आ ण
वडा या सोटाखाली, हाय हाय! ितचे ते लेक

या

चदामेदा होऊन गेले होते!

***
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२.८ भ

वजयातील हरवलेला नवा अ याय

गो ीचा मूळ सांगाडा अगद स य, घडलेली गो ; पण सांगताना नावे गांव गाळू न जरा
जुळवून सांिगतली गेली

हणूनच काय ती ितला कथा

हणावयाच, असा जर स यकथा या

श दाचा अथ केला तर आ ह सांगत आहो ह एक शंभर ट के स यकथा आहे . कारण ह
गो

अशी अगद खरोखर च घडली आ ण तीह अव या चारपाच वषापूव !
या

वठोबाच दे वळात ती घडली ते एक

या नगरातील लहानस, एक

बांधलेले, भंडार -मराठा इ याद वगातील कामकर मंडळ कधीकधी

वरळ वःतीत

यात जात येत, असे

बापडे से दे ऊळ आहे . एक भा वक आ ण िनधन वगातील म यम वयाचा मनुंय माऽ नेमाने
या दे वळाने जाऊन व ठलाची पूजा कर . दवसभर कामधंदा के यानंतर राऽी एकटा दकटा
ु

कसाह

असला तर

टाळ घेऊन ÔवेडेवाकडÕ हे

यास लागू पडे ल असे भजन

वशेषण

िन यनेमाने कर आ ण गाता गाता गुंगी आली क ितथेच एकटा दकटा
िनजे.
ु
या या भाऊबंदांतील को या बाईने

या या घरदारात भाग िमळावा

हणून भांडण काढले

ा भाब या माणसाचा काटा जर वाटे तून िनघेल तर! - तो

होते. ितला कोणी सांिगतले,

भयंकर वचार ितला पटला. गुंड लोकां या संगतीत ती फसलेली होती;

यांनी काह ठरा वक

र कम घेऊन ितचे ते काम पारह पाडन
ू टाक याच अंगावर घेतले!
या चांडाळचौकड वाचून तो मनुंय एक भाबडा आ ण िन पिवी ूाणी
लोकांना प रिचत असे.

याचा दे वलसीपणा पाहन
ू

या याशी नेहमी भांडण करणा या

कर या या धम याह

हणूनच तेथील

याला कोणी कोणी बुवाह

या बाई या वळणातील

या गुंड लोकांनी

हणत.

याला हाणमार

द या आहे त हे ऐकून एकदोघांनी बुवास सांिगतलेह होते क , Ôराऽी

बेराऽी जपून राहात जा! ती वाईट माणस आहे त!Õ पण गजेिमो ा या, दामाजी या, िौपद या,
चोखोबा या, कबीरा या
कथा सांगून

याने

या अनेक कथांची

यांतील कोणाची तर

हणावे, Ôएकटा असलो, दकटा
असलो तर माझा पाठ राखा पांडु रं ग माझी
ु

पाठ राखीलच राखील!Õ असे
उजेडात पाहन
ू

याने पारायण केलीं होती

हणत व ठला या मूत कडे

या िमणिम या समई या अंधुक

याने अभंग आळवावा Ôजेथे जाई तेथे तू माझा सांगाती! संभािळसी हाती

धा िनया!!

खून ! खून ! ! अरे बापरे ! भयंकर खून !!!
पाहाटे या

वेळ

कुणी

मनुंय

या

वठोबा या

दे वळातून

मोठमो याने ब ब ठोक त ओरडला.

जात

असता

अकःमात ्

आजूबाजू या घराझोप यांची कवाड, खड या खाडखाड उघडन
ू कोणी उघडे , कोणी बोडके

असे काह लोक अंथ णाव न उठले, तसेच ितकडे धावत आले.

या बुवाला कोणीतर भयंकर ह यारांनी घायाळ क न शेजार या शेतात फेकले होते.
र ा या डब यात तो मरणाचा घोर लागून पडलेला

या ब ब मारणा या वाटस स

होता. भोवती जमले या मराठा-भंडार वगा या बायामाणसांसु ा सगळे हळहळत होते.
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बुवाला क हू लागला होता, मधून मरणा या ध

न हता. लोकांतून एकास एक
Ôउचक सरशी येतो खराच तो
दे वाचा!Õ दे वाला

दे तील.Õ बुवा

यासरशी उच या येत; पण तो मेला

हणू लागले, Ôऐकलेत? बुवा या त ड

वठाल !

वठाल !Õ

याच!Õ Ôधावा करतो आहे

विन.Õ Ôदे वाच नाव सुटल नाह

ा धा यासरशी ह बातमी पोचली तर वठोबा अजूनह येऊन

याला हात

हणतच असे Ôजेथे जाई तेथे तू माझा सांगाती! वाग वशी हाती ध िनया!Õ

पोिलस घाईघाईने प हले िलखाण थोडबहत
ु क न बुवाला

काह लोक परत जात होते - काह येत होते. काह आपसांत

णालयात धाडन
ू दे ऊ लागले.

हणत होते, Ôबुवाने व ठलाच

नामघोष चाल वला आहे !Õ Ôबुवा मरणार नाह !Õ Ôअहो, मरायचा असता तर इत या घावांतून
वाचलाच नसता!Õ Ôअहो, तो दे वळात असता तर घायाळच झाला नसता!Õ वठोबा जागृत दै वत,
पण दे वा या पाठ मागे या शेतात मारे क यांनी घात केला
होते

याला काय उपाय!Õ Ôदे व

ारकेत

हणून िौपद मातेस द:ु शासन गांजू शकला; पण ितचा धावा कानावर पडताच दे व धावले

ते हा ितचे तो काड भरह वाकड क
आ हांस

शकेना!Õ पोिलसह

ब ंबातमी िमळाली आहे . शेवट

यांचाच नाश होणार!Õ Ôअहो, स यमेव जयते!

नानृतम ्!!Õ पूजेला चाललेले भटजी वटाळ होऊ नये
जाता जाता

हणतच होते क , Ô या मारे क यांची

हणून लोकां या वाटे या बाजूस होते ते,

हणून गेले.

जमले या थ यापैक तीच वा य घोळ त मुली शाळे त गे या. मुल शाळे त गेलीं, बाया घर
गे या. भाजीवा या बाजारात गे या. कामकर कामधं ावर गेले. सकाळचे दहा वाजत आले.
दोन तीन पोिलस जा यावर टे हळ त होते. काह जण द ु न पाहत जात होते. एकदोघेच दे वळात

जाऊन वठोबावर पाणी घालून घाईघाईने पूजेचा िनयम कसाबसा पाळू न िनघून गेले होते.
साडे दहा वाजून गे यामुळे

या नगरातील एक ूमुख वक ल असताह

सावजिनक

कथाक तनांतून भाग घेणारे ःनानसं याशील गृहःथ पांडु रं गराव हे कोटात जा यासाठ

पाहत होते. पण

उठू

यां या बैठक त जमलेले लोक वादा या भरात आ यामुळे तेथून काह

हालेनात. जो तो बुवा या झाले या ह येची काह तर नवीन अ भूत मा हती घेऊन ितथे येई.
पांडुरं गराव ःवत: संतलीलामृताद
चालले या घटनांचा

यांसह

मंथांचे मोठे

चाहते अस यामुळे बुवा या वषयी घडत

वःमय वाटू लागला होता. इत यात मोरे नावाचे तेथील खोतच

आत आलेले पाहन
पांडु रं गराव
ू

हणाले, Ôतु ह

आता अगद

चुप बसा. सुसंगत बातमी

आण यासाठ गेलेले खोतच आता काय सांगतील ते खर! काय मोरे , बुवा

णालयात शु वर

आला हे खर काय?Õ
Ôखर

हणजे काय

वचारता, पांडु रं गराव! अहो,

उचक सरशी नामघोष चाल वला होता ना

याने जो

व ठल

व ठलÕ उचक -

या धा याने िवून ितकडे ू य

वठोबा या

डो यांतून अौूं या धारा लाग या आहे त, मूत या अंगास घाम सुटला आहे - आ ण इकडे
बुवा साफ उठू न बसून भजन कर त आहे . औषध न लावता र ूवाह बंद झाला!Õ
Ôआ य! काय?

वठोबा रडू लागतो? अगद ू य

ू ांची, आ याची एकच सर झाडली. मोरे
Ôकोणी ू य

पाहतात लोक?Õ अशा उ गारांची,

ा झड तील शेवट या

बंदस
ू झेलून

हणाले,

पा हले काय वचारता? शेकडो लोक जाऊन येताहे त वठोबा या दे वळात. सा या
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बाजारात जो तो

हणत आहे - वठोबा रडत आहे त! आ ण बुवा उठू न बसला आहे ! भ ा या

द:ु खाने दे व कळवळले, नेऽी अौुधारा वाहत आहे त! जणू काय भ ाला ते घाव न लागता
दे वालाच ते लागले!Õ

Ôसंत चोखोबा वषयी अशीच आ याियका आहे Õ गंभीरपणे पांडु रं गरावी

हणाले, Ô याला

मारले या चाप यांनी दे वाचे गाल सुजले. चोखोबां या डो यावीर काठ पडे िन

व ठला या

मूत या डो यावर टगूळ उठे . मंथांतर चे चम कार आज आ हांला ू य

पाहावयास

िमळतात! सुधारक मतांनी या नगरातील लोकांनी ढळू लागलेली भ

वरची ौ ा पुन:

बसावयासाठ च व ठलाने हे नाटक कशाव न केले नसेल?
Ôमी

हणतो, डॉ. वचारे हे जे

या सुधारकांचे अमणी

यांसच हा चम कार दाखवावा! डॉ.

वचा यांची लोकमतावर मोठ छाप पडते!Õ
हणणार होतो ते, मोरे , डॉ टर वचारे माझे िमऽ आहे त. बु वाद आहे त - पण

Ôमीच
ह टवाद

नाह त. आ ण ू य

गो ीस, बु वाद

झाल तर

नाकरणार कसा! पण आता

यां याकडे जाव तर कोटास उशीर होतो. सं याकाळ मी डॉ. वचारे यांस घेऊन वठोबा या
दे वळात ःवत:च येतोÕ.
पांडु रं गरावां या

यावयाला

ा अडचणीची टर उडवून मोरे

वमान आले तर

तु ह

हणाले, Ôकोट! तु ह व कलांना वैकुंठास

कोटाला उशीर होतो

हणून ते परत धाडाला! अहो,

ाने र-तुकारामा या कालापासून न घडलेली अशी दे वाची कारणी आज इथे घडत असता,
भ ा या द:ु खाने वठोबा रडत आहे तोच, तो सोहळा लगेच ू य
उशीर होईल

न पाहता

हणे कोटाला

हणून सं याकाळ जाऊ! सं याकाळपयत मूत च रड बंद झाले तर? त काह

नाह . व कलमहाशय, आता चलायच डॉ. वचा यांकडे , िन
सवानी Ôहो हो चलाच!Õ

यांना घेऊन वठोबा या दे वळाकडे !Õ

हणून िग ला केला. तेच ठरले. खोत, मोरे िन पांडु रं गराव वक ल

डॉ. वचा यांकडे िनघाले. काह मंडळ ह बरोबर चालली.

मागाने सकाळ या शाळे तून सुटलेलीं, दपार
या शाळे त जाणार ं मुलेमुली, बाजारातील थवे,
ु

येतीजाती मंडली, जो तो दस
ु यास वचार त तर होता वा सांगत तर होत - तीच अ भुत
गो , वठोबा रडतो आहे !

पांडु रं गरावास वाटू लागले, आपण

ानोबा-तुकारामां याच दे वलसी काळात

णभर वावरत

आहोत! रे डा वेद बोलतो आहे , पंढर नाथाच दे ऊळ फरले आहे ! दे व जनीबरोबर दळत आहे त!
रो हदासाबरोबर जोडे िशवत आहे त! अशीं अ भुत वृ े
उ े जत होऊन सांगत असतील!

या वचारात त मय होता होता

आज एखादे म हपती असते! या बुवाचे या भ
कती रसाळ वणन केले असते!Õ
चालता, म हपती आज असते तर

या काळ

यांच िच

लोक एकमेकांस असेच
यांस वाटले, Ôअहाहा! जर

वजयाच आ ण दे वा या या रड याच

या वचारात इतके त लीन झाले, क चालता

यांनी जो रसाळ अ याय िल हला असता

संभवनीय ओ या जुळत चालले या दे खील

यांनी

यातील काह

यांस दसू लाग या! मनात या मनात ते

या

वाचू लागले - Ôओम नमोजी पंढर राया! अत य ममता अत य माया! भ द:ु खे दे वराया!

र पुर ं
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रडलासी !!१!! ध य ध य तो बुवा संत!

याचेिन कारणे भगवंत! कट ठे वूिनया हःत! रडत

राहावा !!२!! संता गांठोनी मारे कर ! घाव घाली घावावर ! दे व
भ

वजयातील या न या अ यायाची अशी काह

घर आले.

या द:ु ख राउळ ं! रडू लागले!!३!!

परे षा जुळते न जुळते त च डॉ. वचा यांच

Ôया पांडु रं गराव! मा या इथे आधीच ह पाहा मंडळ ंची झालेली दाट ! जो तो

वठोबा रडत आहे ! मोठा चम कार घडतो आहे !Õ डॉ. वचारे हसत

हणतो

हणाले.

Ôमग तु ह एकदा च क सांगून तर टाका, क तुमचा चम कारावर व ास नाह - मग
शेकडो लोक ू य
ःवराने खोचून

ह गो

पाहत असले तर ते सगळे आंधळे !Õ पांडु रं गराव जरा ऽािसक

हणाले.

Ôअहो, चम कार जर घडला असेल तर तो चम कार असला तर
ठे वणारच ठे वणार. कारण जे कधी पा हले नाह
आप या
इतकेच

ते घडते

ात कायकारणसंबंधाने लावता आला नाह

मी

कंवा जे घडते

हणजे

यावर

व ास

याचा उलगडा

यास आपण चम कार

हणतो

याच चम का र व. मनुंयास सृ ीचे सव िनयम अजूनह कळले असे आ ह समजत

नाह . उलट आ ह

हणतो, सृ ी या

मनुंयांस झाले नाह . पूण

व

पा या नखाचह

पुरते दशन अजून आ हां

प दसण तर असंभवनीय! ते हा चम कारास वाव हा नेहमीच

असणार. ू , घडले ते चम का रक क साध हा नाह ; ू

आहे तो हा क , घडले

हणतात ते तसेच घडले आहे क काय? बर, तो बुवा जवंत झाला, र

हणून जे

ाव आपण होऊन

बंद झाला, ती बातमी अगद प क का?Õ
Ôअगद प क ! बुवा खडखड त बरा होऊन बसला आहे . ःवत: िस हल सजन डॉ टरांनी

त डात बोट घातले, आ याने शेकडो लोक पाहन
ू आले!Õ मोरे उ े जत ःवरात

हणाले. बुवा

वठोबास नेहमी आळवीत ÔÔजेथे जाई तेथे तू माझा सांगाती, वाग वशी हाती धरोिनया!!Õ ते

उगीच नाह !ÕÕ
डॉ.

वचा यां या या ू ाने जरा अचंबा वाट यासारख पाहत िस हल सजन

कोणता बुवा? ते सकाळ खुनाच ूकरण माजले तो बुवा क काय? कां
आ ह

णालयात

हणाले,

याची एवढ चौकशी?

याला आणला त च मुळ जवळजवळ मे यासारखा. दहा पांच िमिनटात

तो लगेच मेला?Õ
र

पांडु रं गराव दचकून खुच व न अध उठले, Ô हणजे! तो खडखड त बरा झाला,

याचा

ाव आपोआप बंद झाला, तु ह डॉ टरांनीदे खील आ याने त डात बोट घातले- हे सगळ-!Õ

Ôसाफ खोटे ! बुवा मेला ते हा मी काह त डात बोट घातले न हते; ह तुमची भोळसट कथा
ऐकून माऽ आ याने त डात बोट घालावेस वाटते खर! कोणी सांिगतले हे तु हांला?Õ
Ô ा खोतांनी! शेकडो लोक ते ःवत: पाहन
ू आले

हणून हे

हणाले. काय खोत?Õ

Ôहो तु हांलां मी सांिगतले खर; पण मला ःवत: िभकंभटांनी सांिगतले, शेकडो लोक पाहन
ू

आले!Õ
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डॉ.

वचारे हसणार होते; पण ूकरण िचड स जाऊ नये

सजनांना वचा
लोकांसम

हणून गंभीरपणे िस हल

लागले, Ôबर, पण मरणाआधी शेतात घायाळ होऊन पडलेला असता शेकडो

Ô व ठल, व ठलÕ

हणून

याने नामघो

चाल वला हे तर खर ना?Õ

िस हल सजन पु हा एकदा मानेला ितरःकाराचा झटका दे ऊन उसळले, Ôछ ! साफ खोट!
अहो,

या या खुनाची ब ब होऊन दहापांच लोक जमतात त

मी सरकार

ना याने ितथे

पोचलो. शेकडो लोक कुठले! बेशु , मृतूाय, दहापांच उच या आ या असतील नसतील!
सो

वासाला Ôकोहं ? सोहं !Õ असे जपणार Ôअजपा गायऽीÕ असे नाव वेदा ती जस दे तात

तसे मरणा या उचक स Ô व ठलÕ असे नाव

ायच असले तर माझ काह

मरणाची घरघर, दोनचार उच या, यापलीकडे ॄ ह
म नह गेला होता!Õ

हणणे नाह ! अहो,

या बुवा या त डन
िनघ यापूव च तो
ू

Ôबर, ते असो.Õ डॉ. वचारे उपाहासाचा लवलेश अवलंब न करता एखा ा

यायाधीशासारखे

काटे तोल बोलू लागले, Ôआता वठोबा या मूत या डो यांतून या भ ा या घाताने द:ु खाौूं या
धारा लाग या आहे त, अंगास दरद न घाम सुटला आहे , अशी जी बातमी गांवभर पसरली आहे

ती घटना तर कोणी ू य

पा हली आहे का?Õ

Ôशेकडो लोकांनी!Õ मोरे ठासून

हणाले. सारा ूदे श शऽू हःतगत कर त आ यानंतर शूर

सेनापती शेवटचा बाले क ला तर पडू

ावयाचा नाह , अशा बा याने जस अढळ ठाण मांडतो

तसे अढळ ठाण मांडलेले ते उ र पु हा दे ऊन मोरे

हणाले, Ôशेकडो लोकांनी ते ू य

पा हलेÕ!
Ôतु ह ःवत: पा हलेत का?Õ
Ôनाह ! मी जातोच आहे ितकडे ःवत: बघावयास!Õ
Ôबर. पांडु रं गराव, तु ह ःवत: पा हलेत?Õ
Ôनाह ! पण साने आ ण गाडगीळ यांनी ःवत: पा ह याच ऐकतो.Õ पांडु रं गरावांनी पुरावा

दला.

Ôहे इथेच आहे त पाहा साने आ ण गाडगीळ! तुम याआधीच ते आले होते. काय साने,
तु ह मघा सांिगतलात तो अनुभव कृ पा क न पु हा सांगा एकदाÕ डॉ. वचा यांनी वन वले.
Ôमी मघा सांिगतलेच, क मी ह बातमी ऐकून आ याने थ क होऊन दे वळात गेलो होतो,
पण दाट मुळे मूत जवळ जाता आले नाह .

यातह गाभारा अंधारलेला. मला काह तसा ूकार

आढळला नाह . पण गाडगीळ पुढे होते, ते

हणाले, क मूत या डो यांतून धारा वाहत आहे त,

हणून तेच मी

हणालो.Õ सा यांचा पुरावा संपला. मंडळ हसू लागली; पण डॉ. वचारे हसत

नाह त पाहन
ू दबली. डॉ. वचा यांनी गाडगीळांना Ôआपला अनुभव?Õ

हणून पृ छा केली.

Ôमी अंधारले या गाभा यात जर काह पा हले असेल तर ते इतकेच क
डोळे नी गाल ओलसर दसत होते, आ ण काह बाया मंडळ

वठोबा या मूत चे

हणत होती- Ôअयाया, वठोबा

रडतो आहे !Õ

समम सावरकर वा मय - खंड ६

१६७

अंधौ ा िनमूलन कथा
Ôपण गाडगीळ, तु ह ःवत: मला

हणालात, वठोबा या डो यांतून धारा वाहत आहे त!Õ

सा यांनी हटकलेच.
Ôआ ण तेवढच खर आहे !Õ डॉ. वचारे सवाकडे पाहन
ू

पाहा आ ण मी पोिलस चौकशी ूथम चालू होती ते हाच,
गेले न हते ते हाच ितथे गेलो.

यावेळ कोणी

एकदोन फुले पायांवर टाकून िनघून गेले.

हणाले, Ôहे चंिचूड इथे आहे त. हे

हणजे दे वळात दहापांच लोकदे खील

ा मूत या डो यावर पाणी ओतून घाईघाईने

या दे वळात तो बुवाच काय ती नीट पूजा कर .

मूत चे अंग बंग नीट पुस यास दसरा
कोण आज येणार? ते तसेच र हले. आ ह चौकशीचा
ु
रागरं ग पाहन
ू परततो त

या ओतले या पा याचे थब िन ओलावा त डावर पाहन
ू दोघेितघे

Ô वठोबा या डो यांतून पाणी येत आहे बघा!Õ

ऐकले!

हणून आ यच कतपणे

यांस खर कारणह आ ह सांिगतले; पण

हणताना आ ह

यांस ते पटलेले दसेना. आ ह परतलो

आ ण पाहतो तो तीन तासांत गांवभर Ô वठोबा रडतात!Õ ह एकच हु लड उठली आहे !! दस
ु र

असे पाहा, क ूथम जे हा वठोबासमोर बुवावर

या द ु ांनी घाला घातला -

Ôचूक! चूक!Õ मोरे िनराशे या अवसानाने म येच उसळले, Ôदे वासमोर बुवावर घाला पडला
नाह . वाटे त, दे वा या पाठ मागे शेतात

याला गाठला. दे वा या सम

काय माय

याली होती

या द ु ांची!Õ
Ôछ छ ! काय बकता आहा!Õ िस हल सजन ितरःकराचा झटका मानेस पु हा दे त
कातावले, Ôअहो, बुवाला राऽी नेहमीूमाणे दे वळात िनजलेला शेजार या माणसांनी पा हला.
म यराऽी दे वळात छपराव न उत न बुवा या त डात बोळा दे ऊन, दोनचार घाव घालून,
फरफटत मारे क यांनी बाहे र नेला िन शेतात फेकला! उपसलेलीं कौले, त डातला बोळा,
दे वळा या उं बर यापयत र ाच उडालेले डाग, शेतापयत र ाळ भाग - सारा पुरावा मा या
सम

पाहन
ू पंचना यात न दला आहे !Õ
सुरेख मांडत आणलेली गौर खालची घडवंचीच अकःमात ् पडन
ू ती सार शोभा कोसळली

असता तो ढ ग पाहन
मुलींना जसे ख टू
ू

वाटते तसे पांडू रं गरावांचे मन खटटू

चम काराला चम कार जुळत जुळत कोण रसाळ कथा - भ
ूासा दक तो

झाले.

वजयांत शोभावा असा कती

यां या मनात जुळत आलेला दे वलसी अ याय! कोणीतर

कोट पाटलूण

घातलेला रा स म हपती या हातातनू हसडन
ू िल हता िल हता फाडन
ू टाक त आहे असे
मनात या मनात भासून गेले! खोत, मोरे तर रागारागाने
हणून उघड उघड
वचारे

यांना

या िस हल सजनांना रा स

हण या या बेतात होते; पण इत यात मनधरणी या हळु वार श दांत डॉ.

हणाले,

Ôतु ह सवजण असे पाहा, क आपण भाब या भ

ने दे वची थोरवी वाढ व यापायी

उलट आपण माणसासारखा दबळा
क न सोडतो. माणसास दे व कर ल ती खर भ
ु
माणसासारखा अंधळा, दबळा
, रडवा, खुळा बनवील ती भ
ु
क

याला

; दे वास

क भाबडे पण! तो बुवा जे

हणे

जेथे जाई तेथे तूं माझा सांगाती!
सांभािळसी हाती धरोिनया!!
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ते ता वक अथ न घेता श दश: जर खर समजावयाच तर

यास द ु ांनी दे वळांत न

गाठता शेतात गांठले असे मानले तर कोणचा फरक होणार? दे व शेतातह
होताच - मग ितथेह

यास कां सांभाळला नाह ? मारे कर येणार हे

कळ वले नाह ? खरा दे व भ ा या कैवाराने

याचा सांगाती

यास दे वाने आधीच का

या द ु ांस पकडन
ू हापट याक रता

यां यामागे

धावता का वटे वर एखा ा बाईबापड सारखा मुळ-मुळू रडत बसता? जर ती वठोबाची मूत
खरोखर रडू लागली ना तर मला अशा दब
ु या मूत ची उलट चीड येती! पण तर ह तसे घडले
असते तर मी ते मानले असते! पण

या बहते
ु क, िनदान ब याचशा संत वषयक कथा

ा

अशाच सांगोवांगी बातांवर रचले या सुरस कादं ब या आहे त! रसाळ पण अत य, अप य! दे व
हणे रडतो! भ ांचा सूड घेत नाह ; तर रडतो!Õ
Ô कंवा संत दामाजीस छळणा या

या मुसलमानी सुलतानास हात ध न गाद खाली

खेचायच सोडन
ू उलट जोहार कर त दं ड भरतो!Õ िस हल सजन म येच
जतक सुंदर िततक च खोट .

Ôपण ती कथाह

याच नावा या एका महाराने दं ड भरला;

जसा, आज को या िनिम ाला टे कले या स याम ाचा दं ड
याची सुटका होते.
आहे त! पण आज

हणाले,

याचा आ े

या वठू महाराच घर व मान आहे िन
या भाबडया ूवृ ीन वठोबास रड वले, ितनेच

िननावीपणे भरतो िन

यां यापाशी

ा घटनेचे लेख

या वठू महारास व ठलाचा

अवतार बन वले! बर झाले, आज एखादा म हपती महारा ात नाह , नाह तर ह आजची रडकथा
फुगत फुगत ितकडे
भ

पोचून

या

बचा या भा वक मंथकाराने ूामा णकपणे ितचा एक

वजयातील ूासा दक अ याय बनवून सोडला असता! असो, झाले ते झाले. पण मी

हणतो जर ते दै वत जागृत असेल तर जर मारे क यांना ःवत: मर याच

तर िनदान

यास साधले नाह

याने इतके कराव, क ते मारे कर कोण हे आज उ ा पोिलसां या ःव नात

जाऊन सांगाव आ ण

यांचे र ाळलेले कपडे , ह यार, कुठे आहे त ती अचानक पकडन
ू

ावी!

गु पोिलसांपे ा तर दे वाला काह अिधक अंत ान असावयास हव! इतके झाले तर आ ह
यास एक चम कार

हणू! काह

दवसांनी पोिलसांनी दोनचार गुंड पकडले, खटले भरले; पण

पुरावा क चा पडन
ू सारे आरोपी सुटले. ते खुनांचे ूकरण न हे तर

याची आठवणह सवानी

र त काढली आहे . झालीच कधी आठवण तर Ô वठोबा रडतो!Õ हा चम काराचा वषय
न हे , तर चे ेचा

हणून

हणून!

***
२.९ वटाळाच वेड
Ôकाळू ! आलास का एकदाचा शाळे तून? शाळे तलीं मुलं मघाच घरोघर जाऊन जुनीपुराणीं
दे खील झालीं िन तू आता घरास पोचलास काय रे ? दहाला शाळा सुटायची नी तुला दहा
पावलांवर घर यायला अकरा वाजायचे! थांब मे या, हे उचटणं तर बघ कसं लाल क न ठे वलं
आहे , डाग दे ते थांब, ये असा! हं हं हं चुलीपाशी. अरे चल! ह मागं, ध टं गण मेला! पाय
धुत यावाचून सपाकघरात पाऊल टाकता कामा नये! जोडा घालूनच आत आला नाह स हे च
उपकार!Õ
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Ôकोणाचं अडल होतं पाऊल टाकायला!Õ काळू ह : ह : ह : हसत आईला
हणालीस ये आत डाग दे ते,

हणून आलो! पण काकू, आज तापलेले उचटणं नाह अं - आज
काढ कुठं आहे ती! गे या म ह यापयत माझा मराठ

प ह यान चाकोलेटची पेट
चौितसावा बमांक असे,

हणाला, Ôतूच

हणून हणवीत होतीस नं?Õ

चौथीत

Ôमग आज कोणचा असा पराबम क न आला आहे स काळू ? गे या म ह यात तुझा
बमांक चौितसाचा तेहतीस तर

झाला का? एका बमांक जर

वर गेला असला न, तर

चाकोलेट दे ईन बरं काळू !Õ
Ôतर मग ऐक! आज आमचे नवे बमांक लागले,
Ôकाय

यांत माझा अठरावा बमांक आला.Õ

हणतोस? काळू , खोटं ठरलं तर थोबाड फोड न अं!Õ

Ôशपथ! काकू! माझा खरोखरच आठरावा बमांक आला आज वगात!Õ
Ôभले वीर! आम या काळू ची बु

वाईट नाह च मुळ ! पण उनाड िन अचरट! या

म ह यात अ यास केलास तर बघ एकदम सोळा बमांक वर चढलास ना! ह घे, चाकोलेटची
भरलेली पेट च घे हो बाळ! बघ, पेट

दली न? जर तू पुढ या म ह यात आणखी सोळा

बमांक वर गेलास न, तर अशा दोन पे या दे ईन मी तुला! अ यास केलास क बमांक वर
गेलाच पा हजे बरं तु यासारखा बु मान मुलाचा!Õ
Ôअग काकू, अ यास कशाला हवा?Õ चाकोलेटांची पेट घेऊन सपाकघरातून मध या घरात
सुर

त अंतरावर गेले या िन चाकोलेटांचा बोकणा त डात क बले या काळू ने अडखळत

बोल यास आरं भ केला, Ôअ यासाच ग कशाला हवा? मा या वगात चौितसा या बमांकाव न

ू आलो, तो अ यास न करतासु ा वर आलो मी जो आज एकदन सोळा बमांक वर चढन

ह च तर खुबी! बघतेस काय अशी काकू? शपथ! अ यास मी मुळ च केला नाह . अग, ते असं

झालं- सांगतो अं - चाकोलेटांचा आणखी एक बोकणा भ न काळू एक पाय मधून मधून
वेळ त िन शांतपणे हसत हसत सांगू लागला, Ôअग, मा या वगात चौतीस मुलं न हती का?
ते हां मी चौितसावा न हतो का? आता आज काय झालं क आम या शाळे या उलट प ाची
ती दांडेकर शाळा आहे ना?
यामुळे

आज

आम या

यांनी पुंकळ पालकांना आम या शाळे व

वगातील

पंधरासोळा

खालचीं

मुलं

आमची

मथ वलं, आ ण
शाळा

म ह यापासून दांडेकरां या शाळे त िनघून गेलीं. उरलीं अठरा. ते हा माःतर

सोडन
ू

या

हणाले, िमळू न

रांगेनं बसा िन नवे बमांक मोजा! ते हा मी नुसता सरकलो िन अठरावा आलो! असाच
आणखी एखादा ल गा लागला तर प हलाह पण येईन हो काकू! अ यासच ग कशाला हवा
याला?
इत यात ताड दशी एक लाटण काळू होता ितथे येऊन आदळले. पण अनुभवाने ते ितथे
काकूकडन
फेकल जाणार हे आगाऊच ओळखून झटकन ् मागे पळू न जा यासाठ
ू

स ज

असले या काळू ने एक मागे उड घेतली, पु हा झेप घालून ते लाटण उचलले िन हटत हटत
जोडे -वहाणा ओट वर ठे वीत ितथपयत तो खदळत आला.

याचा पाठलाग कर त काकूबाईह

पुढे पुढे घुस या. पण काळू जोडे -वहाणा हो या ितथे जातो हे पाहताच
रागाव या या ठायी

या काकुळती येऊन
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हणून लाग या, Ôअरे , जोडे ! िशवशील मे या माझं
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ते सो यांतलं लाटणं घेऊन! दे रे बाबा ते इकडे एकदाचं! नाह , नाह , नाह मारणार पु हा
फेकून! अरे िशवशील!

या वहाणा! अरे -!Õ

Ôमग नाह ना मारणार? नाह ना?Õ
यांच हे करारपऽ न क होते आहे त च एक टपाली आवाज दाराकडन
ू

यां या कानावर

आला- Ô वंणुपंत दे वधर!Õ मागोमाग एक पाक ट िभर दशी दारात पडल.

Ôबाबांचं आलं पऽ! फोडू काय ग काकू मीच?Õ आईला त डाने असे पुरते वचा न संपले
नाह त च काळू या हातांनी ते पऽ फोडलेह होते!
Ôफोडलंस एकदाचं पाक ट! पण वाचता येतंय ्का एक अ र तर ?Õ
Ôकाय समजली आहे स तू काकू? आता मराठ चवथीतला अठरावा बमांक आहे माझा! वा,
अ र पण ःव छ बाळबोध! हा ये या! हं , ऐक, वाचतो.Õ
काह अडखळत पण एकंदर त ःप
ओळ

हो या

सारांश

या-पण

अथ कळे ल असे काळू ने वाचलेह ते पऽ. दहापाचच

या ऐकताच अनुकाकू थंडगार होऊन उ या रा ह या!

यां या ल ात ठसठशीतपणे आला; तो हा क , ॄ ावताकडे

चुलत आजोबां या कुटंु बापैक

एक वृ

या पऽाचा

वंणुपंत दे वधरां या

गृहःथ, ÕदशांतÕला कोणी एक आ

वारला असून

याला तो चवथा दवस होता! अथात ्चुलत आजेसास या या शाखेकडच ते सुतक अनुकाकूंनाह

आलेच होते!

या बातमीने थोडा वेळ सु न होऊन अनुकाकू उ या हो या त च काळू ते पऽ

गा ां या ढगा यावर या फळ वर ठे व यासाठ उड मा न
ध

या गा ां या ढगावर चढला!

या

यासरशी अनुकाकू वंचू डसावा तशा अकःमात ् कंचाळ या,
Ôअरे का या, का या, सुतक न मे या! उतर खाली! काल वला ग बाई

कार यानं!Õ

काळू देखील

वटाळ

ा

या कंचाळ याने थोडा दबकला, बाजूस झाला. त च वंणुपंतह बाहे न घर

आले, Ôकाय झालं काय?Õ

हणून आप या प ीस

वचारताच अनुकाकूंनी

या आप या

पतीकडे जळफळत पाहन
ू बातमी दली.
ÔÔ हायचं काय? ते असतात न कोणीसे आप या चुलत आजोबांचे भाईबंद ितकडे
ॄ ावतास? कधी तुम या वा मा या ज मात त डे देखील पा हलीं नाह त एकमेकांचीं!

यांचं

कोणीसं मेलं आहे ! बर, मेलं तर मेलं, नव या दवशी तर कळवावयाचं न क ःनान केलं िन
सुतक फटलं! पण उ या ज मात

यांना एकसु ा पऽ टाकायची घाई कधी होत नाह ,

यांना

ू सुतकाचं पऽ टाकायची
मरताना माऽ सग या भाउबंदांना सात प यांची ओळख काढकाढन

अगद लगीनघाई होते. आजचा चौथा दवस सुतकाचा! त च पऽ हातात! सहा दवस आता
असं रखडत कुडकुडत पडायचं! साधा मे यांनो काय गे या ज माचं वैर होतं ते! अगबाई,
चुलीवरची डाळ करपू लागली! उतरायची तर

कुणी ती आता? िभक

पण अजून येईना

शाळे तून!ÕÕ
अनुकाकू अशा जळफळत

ठक या

ठकाणी उ या हो या तोवर

सावकाशपणे वाचीत होते, काह आठवीत होते.
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यां या ःवत: या स

वंणुपंत ते पऽ
या आजोबांनाह
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पा हले न हते. चुलत आजोबां या ॄ ावता या शाखेचे नाव काय ते

याना ठाऊक होते

यापे ा काह एक ओळख न हती. काह वषापूव असेच एकदा कुणी ितकडे वारले होते ते हा
पऽ येईल तेवढाच काय
एकदा सुतक आले होते. कुणी मेले क जे कोणच पढ त एकाददसर
ु

तो

या दोन कुलशाखातील भाउबंदपणाचा पऽ यवहार!

अनुकाकू ह

एक दे वलसी सोव या-ओव याची आवड िन

वटाळ-चंडाळाचा ितटकारा

असलेली सुशील बाई होती. जतक ूेमळ िततक च तापट. वंणुपंत
लहर लहर नेच घरातले
सुटलेलेह न हते.

यवहार ठे वीत.

यां या

या आप या बायको या

यांच सोवळओवळ फार कडकह

नसे, अगद च

या प ीला अनुकाकूला - अलीकडे ताप येत असे,

यामुळे

जाःतीच िचडिच या झा या हो या. पण घरात मोलकर ण इ याद ठे व याची श

कुटंु बास नस याने िन अनुकाकूं या सोव यालाह ते परवडणार नस यामुळे
काम ःवत:च कर त; आ ण

यामुळे

या

या घरच सार

यांचा ताप अिधकच रगाळू न ूकृ ती खालावत चालली

होती. हे सुतकाचं व न येताच नेसले या सोव यासु ा जकडे ितकडे
दसू लागून

ह

या

यांना वटाळच वटाळ

या भांबाव यासार या झा या. चुलीवरची डाळ ज ज करपत चालली त त

यांची बारा वषाची मुलगी िभक शाळे तून ये यास कती उशीर करते याचा

यांना अनावर

राग येऊ लागला.
शेवट

एकदाची िभक

आली. भुकेलेली, नेहमीूमाणे येताच द र फेकून ल डवाळपणे

कुरकुरच आईजवळ गेली, Ôकाकू खायला दे न आधी काह !Õ त च वसकन ्ित या अंगावर
अनुकाकू आ या, Ôअग िशवशील! िशवशील! िभके! खा मे यांनो मलाच एकदाचं. ह

मागं, मी

सुतक आहे !Õ
बचार िभक मागे हटत, हा सुतकाचा वटाळ

हणजे काय अ र

आहे काय क , अशी

घाब न पाहू लागली. ती मुलगी अस यामुळे ितला सुतक नसते, ःवत: आंघोळू न आता ितनेच
काय येईल तसा सपाक करायचा िन सहा

संसार चालवावयाचा ह गो

दवस सुतक

फटे तो सारा पाणी-झाडलोट सु ा

अनुकाकूंनी समजावून दे ताच जड पावलांनी ते बारा वषाच लेक

चुपचाप कामाला लागले. अनुकाकू एका दरू या कोप यात राहन
ू िभक ला आ ामागून आ ा
सोड त िन दर पळादोनपळामागे Ôअग िशवशील!Õ
ू येक पावला या

वटाळाचे, पदाथा या

हणून ओरडत काम करवीत बस या.

वटाळाच धमशा

ःवतंऽ - सामा य त व,

िनयम असा नाह . ग हाला वटाळ नाह , ते िनवडायचे, पण कणक ला वटाळ, ती िशवायची
नाह ; नद ला वटाळ नाह , व हर ला वटाळ; व हर त या बेडकांचा, माशाचा पाणी लाटतांना
माळरहाटगाड यावर बस या उड या काव याचा
कप यांना वटाळ नाह , धुवटांना वटाळ; तेल

वटाळ नाह , माणसाचा

वटाळ; को या

खायच, तूप नाह ; गोमुऽ

यायच, गोद ु ध

नाह ; उपर याची फे यासारखी टापशी बांधायची, फेटा िन पागोट घालणे नाह ; कोर या भुईवर
सपाकघरात पाय पडला तर

वटाळ नाह , ओ या भुईवर पाय पडता कामा नाह ; असे

पोथीतले िन पोथीबाहे रचे अनुकाकूंना

ढ

हणून सासर माहे र

पाठ असलेले धमशा ाचे

असं य िनयम पावलोपावली मोडताना िन पाळताना बचा या लहान या िभक ला जीव नकोसा
झाला! ितला सुतक न हते तर काळू ला होते!

समम सावरकर वा मय - खंड ६

१७२

अंधौ ा िनमूलन कथा
काळू हा एक उपजत सुधारक होता. सहजग या हसत हसत िभक ला चापट मा न जाई
- काकूची

ी चुकवून! पण दवसातून चारपांच वेळा तर काकू या

ीस िभक सुतका या

वटाळले या पदाथाना वा सुतक काळू िभक ला गमतीने िशवताना दसेच, क अनुकाकूं या

िश याशापां या वषावात बचा या िभक ला प ह याने तापावे लागून मग थंड पा यात सचैल
आंघोळू न कुडकुडाव लागे! ते
वधान ःप

दवस कडा या या थंड चे! पण अनुकाकू या सुतकशा ाच

होते. थंड पा या या ःनानानेच काय तो वटाळ जाऊ शकतो- उंण पा याने

नाह ! िभक अवघी बारा वषाची शाळकर पोर! ती सपाक ती काय करणार, मोठ ं भांड ं काय
उचलणार, सोव यातले पाणी ते काय भरणार पण क चेप के काह तर िशजवून

या कुंटंु बाचा

संसार ितलाच चालवावा लागला. काळू ची माऽ चैन होती. अनुकाकूंना तो भांडावून सोड .
गा ां या ढगावर मघा काळू चढला होता; अनुकाकूंनी शा ाथ सांिगतला क , Ôिभके, गा ा
काह

धूत नसतात,

यावर गोमूऽ िशंपडले क

झाले; पण

यां यात या चादर

तेव या

धुवायला काढ.Õ काळू च मत क , धुवाय या तर गा ाह धू, नाह तर चादर वरह गोमूऽ िशंपडले
क

वटाळ गेला पा हजे! अनुकाकूंनी त मत वचारात न घेता गा ांवर गोमूऽ िशंपडणच पुर

असे ठरवून

के या. हे पाहन
ू काळू एका हातात गोमूऽ घेऊन गा ां या

या शु

जाऊन पु हा पु हा नाचे! अनुकाकू ओरडत धाव या क , हातातील गोमूऽ िशंपडन
ू

गेला

यांचा वटाळ! अगद तुझं शा

हणे, Ôबघ

पाळतो बरं !Õ अशा वेळ माऽ काळू ला दोनचार चाप या

खा या लागत. ते हा कोण या तर पोथीत सुतकाम ये चाप या मा
िल हला असता तर

ढगावर

नयेत असाह िनयम

यात काह तर अथ असता असे काळू ला वाट यावाचून राहत नसे.

सुतकाम ये साखर खाऊ नये हा िनयम माऽ अनुकाकूंनी एका ूकरणापुरता किलव यात

काढला होता.

या

हणत, चहात साखर खायला हरकत नाह ; नुसती साखर खाऊ नये.

काळू च मत अथातच असे पडे क , दो ह ूकरणी साखर खावी कंवा खाऊ तर नये. अनुकाकू
आप या त वाूमाणे सुतकात चहा पीत. काळू आप या त वाूमाणे चहा या वेळ उघडपणे
काकूसमोर िन नुसती साखर गुपचूपपणे काकू या आड िभक ला पाणी भर यास साहा य दे ऊन
याच मू य

हणून घेई िन खाई.

वंणुपंत एक शांत ःवभावाचे, आप या बाहे र या कामात गढलेले, िन घर अनुकाकूं या
हाती दे ऊन टाकलेले बापडे माणूस. ते अनुकाकूं या त वाूमाणे अनुकाकूंस वागू दे त, िभक या
त वाूमाणे

िभक ला,

कलाूमाणे िन बाहे र

काळू या

त वाूमाणे

काळू ला.

आपण

ःवत:

घर

अनुकाकूं या

यांचे िमऽ डॉ. पुरंदरे यां या कलाूमाणे वागत.

याच डॉ. पुरंद यांकडे आज वंणुपंतांना जाण अवँयह झाले. ती थंड पा याचीं ःनान,
ती झाडलोट, पाटपाणी, चूलपोतेर िन दोन सांजा सपाक ह सार खटपट
िभक ला न झेप यामुळे ितला ितस या
आधीच मुरलेला.

या बारा वषा या

दवशी ताप भरला. इकडे अनुकाकूं या अंगी तर

यात चटईवर थंड त िनजण, गार पा याने आंघोळण, िभक च क चेप के

जेवण खाणे, प य ते सोडन
ू जे कुप य तोच सुतकातला धम!

यापायी अनुकाकूंचा तापह

बळावला! अंगाला सारखी ठणक. पण सुतकात गाद न घेता चटईवर पडन
दवसराऽ क हत
ू
रा ह या. घरात ह ददशा
पाहन
ु
ू कामकाज संप यावर ितस या दवशी सं याकाळ

नोकर व न आले ते हापासून

समम सावरकर वा मय - खंड ६

यां या ओळखीचे िन व ासाचे जे एकच गृहःथ होते

वंणुपंत
या डॉ.
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पुरंद यांकडे काह

औषध मागावयास िन थो या ग पाह

छाटावयास गेले. सुतकापायी घर

कती अडचण आली आहे ते वंणुपंतांनी सांिगत यावर डॉ. पुरंदरे ितथे बसले या आप या
दोघा ःने ांकडे वळू न

हणाले,

Ôपा हलंत ना? ह सुतकाची आजची

ढ

कती अथशू य िन ऽासदायक झालेली आहे ती?

काय गोपूशा ी, सुतकात साखर खाऊ नये, गाद वर िनजू नये, घराबाहे र पडू नये, थंड असो
हणून धुवावे

नसो गार पा यानंच आंघोळावं, कप यांचे ढ ग ःव छ असले तर बोट लागलं
आ ण एका मनुंयाचा जीव गेला
धम

हणावयाचा?

या

हणून दहा जवंत माणसांना जीव नकोसा करावा, हा काय

ढ या योगे लवलेश सामा जक असा लाभ न होता मनुंयमाऽास

िनंकारण ऽासच ऽास होतो, तो अधम होय!- ह

सुतकाची

यांपैक च एक अगद

ढ

बु शु य भाबडटपणाची आहे .Õ
गोपूजशा ी उपाहासले, Ôतर तुमचं

हणणं काय क , आपलं ूय मनुंय मेलं

हणज

द:ु खी नातलगांनी बासुंद , दध
ू , जल या, लाडू , पेढे यथे छ खातपीत गा ािगर ांवर लोळावं?
अहो,

याचा कोणी ूयजन मरतो

सुखोपभोग वषवत ् होतात!
ढ

हणतात, Ôशा

याला साखरच सोमलासारखी लागले, हसूं येताच नाह ,

ालाच आ ह माणुसक वा मनुंयधम

हणतो! ितलाच सुतकाची

हणतात!Õ

डॉ. पुरंदरे हसले, Ôअहो इथेच तर मेख आहे . द:ु ख मान याचं शा

- द:ु ख मान याची

श दांत सुतका या आज या ढ गध ुयाचं तु ह , मला के हाह

ढ , या दोन परःपरा व

करता आलं नसतं असं, वडं बन केलं आहात!Õ
Ôडॉ. पुरंद यां या

हण याचा ू य

युवराज काळू यांचीच सा

पुरावा हवा अस यास आम या राणी महाशय िन

काढा! सुतक आ याचं पऽ येताच मा या प ी या डो यांत टचकन ्

पाणी आलं - पण ते मा या चुलत आजोबां या शाखेतील एक

हातारे गोऽज मेले

हणून

द:ु खाने न हे ! - तर ते मे याचं पऽ नव या दवशी आम या हाती पडे ल अशा बेतानं न
टाकता आ हांस सहा दवस सुतकांत खतपत पडावं लागेल इत या लवकर

यांनी टाकलं या

रागान फणफण यामुळं! काय गे या ज माच वैर होतं ते साधा मे यांनो!Õ हाच आम या तापट
राणीमहाशयांचा सुतकाची बातमी कळताना टाकलेला प हला द:ु खाचा सुःकारा!

द:ु ख

ढ झालेलं

हणजेच द:ु खाचा िम याचार! लवलेश द:ु ख नसताना माझी बायको ःवत: आ ण लेक ं

तापाने आजार पड याइतका जी सुतकाची दगदग अगद मनोभावना करते आहे ती केवळ
सुतकात तसं करणं हे Ôशा Õ आहे

हणून!Õ वंणुपंतांनीह ःवत:चा अनुभव सांिगतला.

Ôपु हा अस पाहा ÐÕ डॉ. पुरंदरे शांतःवरे

हणाले, Ôअगद स खी आई वा बाप वारला तर

याचं द:ु ख जस मुलांना तस मुलींनाह होतं. पण मुलींना, पोट या मुलींना सुतक नसतं! आई

वारली तर

मुलींना साखर खायला, गा ांवर िनजायला धमाची आडकाठ

कप यांचा वटाळ नाह ; पण पोट या मुलीपे ा
वाटणार

या मृत

ीचं द:ु ख

नाह ;

यां या

यांना शतपट ने कमीच

या चुलत चुलत द र-जावा ूभृतींना सुतक कडकपणानं पाळावं लागतं! उलटप ी

या याशी ज मभर

े ष, असाह भाउबंद मेला क

याचं मला सुतक; पण माझा एखादा

जवलग िमऽ वा मै ऽण वारली आ ण ित या द:ु खानं मला जर जीवनह नीरस वाट याइतकं
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अस
शा ो

द:ु ख होत असलं, तर

मला

यांच सुतक नसतं! ते हा द:ु ख होतं

सुतक पाळतात कंवा आजची सुतकाची प त िन

साथ याचं समथन माणुसक या समवेदनेनं होऊ शकतं ह

हणून माणसं

याची ती वटाळवेडा या

याद ची

लृि , या दो ह ह गो ी अगद

लट या पडतात.
Ôबरं , मृत

य

व हळवीत आहे ,

या

वयोगानं हळहळू न खरोखरच

यांना दे खील दहा दवस

भोगणं जे भाग पाडतो - तो तर धम

ा सुतकापायी आज आ ह बळे बळे हाल अपे ा
हणता येईल का? तो िन वळ िनदयपणा होतो.

ीने तर अशा शोक व हल कुटंु बातील माणसांची मानिसक

आरो यशा ा या
करावयासाठ

यांना शोक धायधाय रडवीत आहे ,

आ ण ित यापायी

यांची शर रूकृ ती ढासळू न तेह

रोगांना बळ

यांना धीर दे ऊन स वःथ सुमास अ न बळबळ जेवावयास वेळ या वेळ

हणून

यथा बर
पडू नयेत
ावयास हवं.

थंड उ हापासून बचाव होईल असे कपडे , असं ःनान, बाहे र हं डण फरणं हे च उपचार समजूत
यांस पोटाशी घेऊन, पाठ वर हात फरवून,

पाडन
ू पाडन
ू करावयास हवे. माये या माणसांनी

आप या घर आदरानं िन ममतेनं शेजार बसवून,
द:ु खानं

यांना काह

वरं गुळा पाडला पा हजे. पण

यांचीं मनं व हळ िन घायाळ जे हा झालेलीं असतात ते हाच सुतकानं आपण

व हळ िन घायाळ क न सोडतो! एखा ा महारो यासारखं Ô वटाळ

शर रं ह

हडहड कर त कोणी

यांना िशवणार नाह . चटईवर िनजणं,

यांचीं

वटाळÕ

हणून

नी वेळ अवेळ कोणी दसरा
ु

काय घालील ते खाणं, कामधंदा बंद, घराबाहे र पड याची चोर ! जी ती वःतू मागून घेणं,
ताटकळत दवसराऽ पडणं,
शर र

ा आजकाल या सुतका या बांकळ िन अथशू य

ढ मुळं मन िन

ा दोह नाह मना या द:ु खा या भर स सुतकाचा कठोर ऽासह सोसावा लागून अिधकच

उदास, भयाण, कंटाळवाणं वाटू लागतं. रोगापायी एकजण मेलं िन सुतकापायी दोनतीन
जणांची ूकृ ती

बघडन
ते आजार
ू

पडले अशीं कुटंु ब मी अनेकदा पाहतो. जे हा

मे यामुळं जे कुटंु ब खरोखर च द:ु खशोकानं

व हळलं आहे

ूयजन

यांतील लहान लेकरांपासून

थोरापयत सुतका या ऽासानं नसती आबाळ िन वटाळापायी हडहड करणं अगद िनदयपणाचं
िन

यां या आरो यास घातक आहे ;

मुळ द:ु खच नसतं

हणून सुतकाची चाल टाकाऊ. आ ण

यांना सुतकाचं

यां याकडन
ू सुतकाचं ढ ग कर वणं हा िनभळ िम याचार;

हणून सुतक

या ूकरणीह टाकाऊ! अहो, धडधड त भा याची माणसं आणून ूेतापुढं पैसापासर सारखे दर

ठरवून ओरडत, छाती पट त जा या या
हणू नये तर
आजह

या चाली आहे त,

या तशा सुतकधमास बांकळ

हणावं तर काय? Ôमोल घातले रडाया, नाह आसू नाह ं मायाÕ अशी ह चाल

शेकडो लोकात अगद

तुम या इकड या

वटाळवे या सुतक

चालीसारखीच ÔधमÕ

हणून अ रश: पाळली जात आहे ! सुतकात जी वटाळाची साथ घर दार आपणांस पछाडते -

तो तर ऐक िन वळ ॅिम पणाच न हे काय?ÕÕ
Ôकाय? डॉ टर! आता माऽ तु ह
समाजशा

पुरते वाहवत चालले आहा अं!Õ ितथे बसलेले एक

बी.ए.(ऑनस) आ यून म येच

हणाले, Ôअहो, युरोपातील साहे बलोक दे खील

आम या सुतकातील वटाळ मान या या आचारास ूशंसीत आहे त! मृ यू घडतो
िन घरात जे

बघडलेले वातावरण असते

कुटंू बास कोणी िशवू नये,

यांनी दहा
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या कुटंु बात

याचा संपक समाजात फैलावू नये याःतव

दवस घराबाहे र पडू नये,

यांचे कपडे धुऊन

या
यावे
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इ याद

िनयम आम या

गोपूशा यांच ते शा ो

ऽकालदश

पूवजांनी घातले आहे त महाराज, आहात कुठं ? अहो,

राहो, पण शहाणे साहे ब लोकसु ा

ूभृती जे उपाय यो जतात, तेदेखील आम या सुतकातील

सुतक दहा

दवस ःमृती

हणते, ते एकवेळ खोटं

लेगाम ये

ढ पासून सुचले बरं का

हणाल पण

दवस; साहे ब लोकांनी पाळावयाचं ठर वलं ते खोटं

हणायची कोणाची छाती आहे ?
आहे हा! चे ा नाह !Õ

ढ च समथणारं ते Ôशा ो Õ एक

वेळ काह तर समंजसपणाचं असतं; पण हे तुमचं Ôसाहे बो

या

ढ चं अस

वडं बन क न

हणे साहे बदे खील सुतकास समिथतात! साहे बांत कोणी मूख नसतात क

सोडतं.

मेयोदे खील एक साहे बच आहे ! ितची िनंदा साहे बो
साहे बांनी आप या वेडगळ
हणूनच काह
पोथीिन

यांना?

यार टाईनदे खील दहाच

साहे बदे खील सुतकाचं समथन करतात, समजलात! समाजशा ाचा ू
Ôहो, हो, हो! ूोफेसर महाशय, खरं सांगू का, जु या

वारं टाईन सेिमगेशन

काय?

असली तर जशी कपट , तशीच काह

ढ ंची केलेली ःतुतीह कपट असते. आ ह वेडेचार सोडू नयेत

हतशऽू साहे ब

यांना वाखाणतात. आपण साहे बो

सुतकाचा वटाळ कुठं , िन

झालं तर पर

ून

यावं.

वारं टाईन सेिमगेशन उपयोगी, पण कोणचाह मृ यू साप

डसून, ख डयात पडन
ू , मोटार अपघातात झाला तर सुतकाचा वटाळ धरतात. पु हा अगद

लेगनं, महामार नं घरात बाप मेला तर मुलांना सुतक - पण बापा या उशाशी बसले या

मुलींना नाह ! वंणुपंतांचा कोणीतर आ

मेला ॄ ावताला - िन वटाळ वंणुपंतां या िन

यां या गोऽजां या कुटंु बांस पाळावा लागतो पु याला - मिासला - िसंधला -

आ

वलायतेला!

मे याचं पऽ गोऽजांतच तेवढ साथ पसरवीत जातं! ती पोचताच दरदे
ू शी केवळ

ठरा वक ना या या माणसांत तेवढे रोगाणू सळसळू लागावे िन

सेवणा या इतर, राह या माणसांना माऽ
या घर मृ यू घडो न घडो,
माणसानं

यां या घर

सेिमगेशनचं त व?
कुऽीसारखी

याचा घर

या

तेच जलवायु

यांनी बाधू नये? हे काय वै क क वेड? सुतक येईल

या माणसांनी

हणे घराबाहे र पडू नये. पण गाव या वाटे ल

या

सरसहा येत-जात, खात-पीत राहावं हे सुतकाचं शा ; हे काय

लेगची साथ काय घरचा मनुंय बाहे र गेला

या याबरोबर जाते, पण बाहे रचीं माणसं घर आलीं तर

हणजे तेवढ

पाळ व

यां या मागं जात नाह ,

यांना चावीत नाह ? भयंकर साथीतह सुतकाचा तोच ठरा वक खा या! दहा या दवशी गोमूऽ
थोडं फार िशंपडलं क Ôशु Õ झालं घर, कपडे , माणसं, सगळं ! पण याला का Ô डसइ फे शनÕ
हणायचं? कौलारं उलथून, कडक जंतु ने फवा न, औषधीय धुरांनी कपडे ल े, वःतू वाफाळू न
या साथीला आवरता येत नाह , ती काय घरात या वाटे वर चार थब गोमूऽ िशंपडन
ू पळ वता

येते?

Ô वटाळÕ

हटला क , ह

धमभोळे पणावर आधारलेली भावना;

वारं टाईन ूभृती ÔिनरोगीकरणाÕ ची साधनं वै काच ूयोगिस

डसइ फे शन

-

उपाय! सुतका या चालीशी

वै क य हे तूंचा मूळ संबंध असा नाह च! मूलत: ती चाल धािमक, परलोक पनामूलक!Õ
वंणुपंत- हे च कारण मा या

या यात आलं हे तं बरं का डॉ टर, जे हा मी इ ज

ूभृती

दे शांतील ÔममींÕची िन Ô परािमडसÕची मा हती ूथम वाचली ते हा अं! मेलेला राजा वा रं क
परलोकात जाताच इथला संसार असाच पुढं थाटतो ह पूव ची धािमक समज असं

मनुंय मरताच

या या थड यात ताटवाट , कपडे , दवे, पलंग

याची जशी श

हणूनच

तसं पुर त,

परगावी ब हाड करताना जसं आपण िनवडक सामान बरोबर दे तो.
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डॉ. पुरंदरे - घरगुती सामान न हे तर माणसंह ! पूवकाली कोणी मेला क
थड यात

या या गुलामांनाह

बायकांनाह
अजूनह

जो

जवंत पुर त. थोर राजे असले तर

जवंत पुर त! जपानसार या दे शात सॆाट मरताच
विचत ् Õहाराकार Õ

अितूाचीन अशा

ाच सुतक

(ःवत:च

भोसकून

घेऊन

या या

यां या आवड या

याचा सेनपती, ूधान, मंऽी

ूाणापण)

भावनेची उरलेली ःमृती होय. पूव

करतो

तीदे खील

असं मं ऽमंडळदे खील

राजाबरोबर परलोक धाड त ! आम यात ूेताबरोबर सती जाणार पितोताह परलोक पती या
संसारात गृ हणीची तूट पडू नये याच मूळ भावनेची Ôउदा ीभूत (Sublimated) सा
ूेम व हल होऊन ूयसाठ ूाणापण कर , ितची गो
लेकरा या वयोगानं, वीर क त साठ , हता
मे
ु
Ôकत य,Õ Ôशा Õ

ढ

हणून

या

यार ; तसं ूाणापण आई आवड या

येयासाठ करतात! ते िनराळं . पण सुतकातील

यांना सती जावं लागे, मृताला थंड त उपयोगी पडे ल

हणून घ गड , टे कावयास काठ , दधास
गाय जी भटास
ु

अवशेष!

होय. जी

ावी लागते, ती

ाच भावनेचा

या काळ सायकली न ह या, नाह तर मृतास परलोक या सडकांव न झटपट जाता
ावी असंह वचन ग डपुराणातील सुतकशा ात सहज

यावं याःतव भटास एकेक सायकल

सापडू शकतं! मुसलमान भ नांचे सुतक आचारह

याच आ दमानवां या धममतांचे अवशेष,

यांचीं थडगीं परािमडस ्ची अगद औरस संतती! थड यात कृ िमक टकांनी र मांसहदय भ
यांत जगा या शेवट या दवशी

तर ह अ ःथपंजर जे उरतात,
जव वणार िन

यांचा

आचार आज शा

लं

ास फुंकून ई र सवाना पु हा

याय होणार ह मूळ भावना! सारांश क मनुंयजातीत जे सुतक य

हणून

ढ आहे त,

यां या बुडाशी वै क य वा वै ािनक अशी कोणचीह

कसोट नसून ते मु यत: पारलौ कक िन जुनाट अशा धमक पनांचे भाबडे अवशेष आहे त.

पूव या

ाना या िन अ ाना या मानानं पूव ते शोभून गेले असं समजून तो ू

टाळला,

तर ह आता यापुढं तर आपले सुतकाचे आचार आज या व ाना या िन वै का या कसोट स
लावून, समाज हताथ उपयु
सोडन
ू

ठरतील तसेच िन तेच काय ते ठे वावेत. हे वटाळवेड तर त काळ

ावं.

वंणुपंत - पण मृता या ःमृितूी यथ एक सामा जक संःकार

हणून तर सुतक हवं,

न हे काय?
डॉ. पुरंदरे - अवँय. तेवढाच

याचा उपयोग. पूव राजा ूभृती काह जण मेले

हणजे

वषसहा म हने सुतक असे. सुतका या अशा चाली समाज यवहारात अ यंत ऽासदायक होतील,
हे ःप पणानं सांगून

क येक ःमृतीतून राजा, मंऽी, सैिनक, िश पी ूभृतीना Ôस :शौचा:

ू कितता:Õ

हणून वगळू न समाजाचीं कामे बंद न हावींत अशी सोय केली, लांब सुतकंह बंद

केलीं. तीच

वचारसरणी पुढं चालवून आता आपण बाक या

वटाळाद

चालीह

यायोगे मृता या शोकानं व हळले या कुटंु बीयांचं आरो य बघडणार नाह ,

मनास वरं गुळा पडे ल, मुलांलेकरांचे हाल होणार नाह त, अशी
वै क य
मनुंयशु

सोडा या.

यां या हळु वार

यांची शुौष
ू ा आ े ांनी ठे वावी.

या अवँय िततक साफसफाई, जंतु न िनरोगीकरण ूभृती उपययांनी गृहशु
हावी. तो ू

डॉ टरवै ांचा. भटािभ ुकांचा न हे . जो मृत

िन नातं ह कुटंु ब एकऽ जमवून सांगावी,

याचे गुण गावे,

वा

याची साधार कुळकथा

या या नावे यथाश

काह

र कम एखा ा समाज हतकारक संःथेत वा सुयो य िन स पाऽ अशा व ानास वा व ा यास
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दान
दहा

ावी. समाजीय ूदशनाथ सुतकाचं िनदशक

हणून एखादं ऽासदायक नसलेलं बा

दवस कुटंु बयांनी वा द:ु खतांनी वापरावं. थोड यात

असता

आज

सावजिनक

सुतकं

आपण

जशी

िच ह

हणजे सावजिनक मनुंय मेला

केवळ

द:ु खूदशक,

ःमृितमूलक

िन

कृ त ता यंजक अशा जिनक (Public) हे तूनंच िन प नंच काय ती पाळतो तशीच कौटंु बक
सुतकंह पाळावीं.
वंणुपंत - अहो, पण हे त व ान आता आम या घरापुरतं कसं
आता वटाळवेड सोडलं बघा; पण आम या सौभा यवती
ूाण सोडतील, पण

यवहारवायचं? आ ह

या तापात तशाच चरफडत राहतील,

या सुतक पाळ यात अगद सुतळ चा फरक पडू दे णार नाह त!

डॉ. पुरंदरे - एकंदर तच तसं. बायकांचा छळ करणा या

ढ मोड यातह खर अडचण

बहधा
बायकांचीच येते. सुधारणांना नाक मुरड याक रताच दे वानं आपलं नाक वर केलं असावं
ु
यांची समज दसते. बरं आज ह ं दोन औषधं तेवढ तुम या कुटंु बाला िन

अशी बहते
ु क
मुलीला

ा, उ ा मी येतो िन ःवत: ूकृ ती पाहतो.

दस
ु या

वंणुपंतां या घर

दवशी डॉ. पुरंदरे

जाऊन पाहतात तो अनुकाकूंचा ताप

भल याच थरास चाललेला. छातीत कळ मार त आहे .

यांना नळ लावू पर

ावयास डॉ टर

जाऊ लागले तो अनुकाकूंनी िशवू दे याच नाकारले. चटई-चवघड चीं टोके आखडन
ू आव न
Ôकूम गानीव सवश:Õ अशा

ू बस या. डॉ टर
या हटन

तु हांला नाह ना?Õ अनुकाकू

हणाले, Ôअहो, मला वटाळ होईल,

हणा या, Ô हणूनच मी िशवू दे णार नाह . कारण तु ह ःवत:

आंघोळणार नाह िन गावभर वटाळ कालवाल!Õ
िभक ह तापाने फणफणतच होती. आता दहावा दवस उजाडतो के हा असे वंणुपंतास
होऊन गेले. काय उपचार ते अनुकाकूला

यानंतरच करता येणार. अश , उठवेना! पण ती

तशीच उठू न सार आ हके कर . शेवट च कर आली. राऽी एक वातासारखा झटका! पण तोच
पाहाटे एकदाचा दहावा दवस उगवला.

यासरशी

या द:ु ःथतीतह अनुकाकू अगद फुटते न

फुटते त च उठली, आपले अंथ ण पांघ ण खाकोट स मारले, आ ण दसू लाग यावर कुणी
आपणास घर थंड पा याने

हाऊधुऊ दे णार नाह , सारा वटाळ कालवतील या भयाने तशा

पाहाटे स जावयास िनघाली - गाव या नद वर!
ितथून ितला परत घर जे हा आणली ते हा उचलून आणली! डॉ टरांनी औषधपा याची
पराका ा केली; पण वाताचा झटका उतरे ना. कोणी दसल क , अनुकाकू बेफामपणे कंचाळे ,
Ôअरे दरू! िशवशील! सुतक!Õ
प ह या सुतका या बारा या
सुतक आले. द:ु खाचीं िन ददशे
ु ची
िन

यां या दो ह

कोणचीह

दवशी अनुकाकू वारली िन

वंणुपंतास दसर
िन खरे खर
ु

यां या घरावर खर खुर सुतक छाया पडली. पण

लेकरांना डॉ. पुरंद यांनी आप या घर

आणून प ह या

यांना

दवसापासून

वटाळ- फटाळ हडहड न करता आप या कुटंु बात बरोबर ने सां वन-सांभाळ केला

हणून िनभावल.

***
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२.१० ोते आ ण वैक य
आपणां हं दंत
ू च न हे त तर धमभोळे पणा या आहार गेले या मुसलमान-बु - भःतीूभृती

सा या Ôपोथीिन Õ, Ô कताबीÕ समाजाम ये ोतवैक य वधींच थोतांड इतके माजलेले आहे , क
यामुळे

या

खुंटते. पंगूची बु
अंशाने मु

िन अ ानिन

ानाची ूगती

या समाजात व ानाचा फैलाव हो यास मोठा अडथळा येतो.
पंगू राहते. युरो पयन रा

झालीं आहे त, व ानिन

तेवढ ं

या धमभोळे पणापासून आज पुंकळ

बनलीं आहे त. अशी व ानिन

ूगतीपर ोते कोणचीं

कोणचीं ह चचा, वशेषत: आपणा हं दंप
ु ुरती या लेखात क .

ोत वधींचा हे तू धािमक
का यफलाची ूाि . ूाि

ीनेह दोन ूकारचा असतो. एक दे वाची आराधना आ ण दसरा
ु

वैय

क िन सांिघक अशी उभय वध असते.

थ, गोमाता,

या दोन उ े शांपैक दे वाची आराधना ह दे वा या अनेक ूतीकांची - अ
ौीगौर , गणपती, तुळस,

हसोबा, ब हरोबाूभृती नाना

पांची जर असली, तर दे व एकच

अस याने Ôआकाशात ्पिततं तोयं यथा ग छित सागरं ! सवदे वनमःकार: केशवं ूितग छती!!Õ

या शा ो

यायानेह

या भगवानासच पावते आ ण तोच संतु

या ोतवैक यांचा प रणाम

आपणांस

होऊन तीं तीं का यफले

हणून दे तो. ते हा ोतवैक य वरवर जर

नाना

दे वतांूी यथ केलेलीं असलीं तर त वत: ती एकाच भगवाना या संतोषाथ केलेलीं असतात.
याचीं ती

सव य तपोदानांचा भो ा िन सव का याका य फलांचा दाता ती ती ूतीके नसून

ूतीके आहे त तो भगवान होय, हे त व ौीभगव गीतेसार या त व ानमय महान ् मंथापासून
तो ोतखंडासार या आचारमंथापयत सवानाच मा य आहे . ोतवैक याची ह आ ःतक

सवमा य असलेली उपप ी आहे तशीच ःवीकारली, तर दे खील जे जे ोत
संतोषवील ते ते पारमािथक

आपापली इ

या नारायणास

व सनीय मानणा या ौुितःमृितपुराणो

ौ े लाह ,

फलूा ी क न दे यास समथ आहे अशी िन ा बाळग यास मुळ च हरकत नाह .

२.१०.१ नारायणाच खर ूतीक
आण

ीस

ीनेह

नारायणास

हणजे नरच होय

नरा या

सेवेहू न

अिधक

संतोष

दे णार

साधन

दस
ू या

कोण या

ूतीका या सेवेत असू शकणार आहे ? वडाची पूजा कर याने जर दे व पावतो; गाईची वा बैलाची
पूजा के याने जर दे व पावतो; सापाला दध
ू पाज याने जर तो दे व पावतो तर अनाथ अभकास
वाटे वर टाकून दलेले पाहन
ू

गांजले,

यासी

यास दध
ू पाज याने तो दे व काय पावणार नाह ? जे का रं जले

हणे जो आपुले,

याच ते परोपकार मनुंयसेवेच प वऽ ोत काय

संतोष वणार नाह ? ता हे याला पाणी, तापले या छाया, न जाण याला

या दे वास

ानदान, मरणा याला

ूाणदान ह ं पु यकृ य कर याच ोत हे काय ोतच न हे ? ौृितःमृितपुराणो

धािमक

ीनेह

ा मनुंयसेवेलाच दे वास संतु वणार महाोत मानले नसते तर पाणपोयी घालण, वाटे ने वृ
लावण, कथाक तन करण, अितथीस अ न दे णे ूभृती अनेक दानांस िन आचारास पु यूद
गणले असते काय? पण हं द,ू मुसलमान, भःती, यहद
ू सा या धमातून
ु , पारशीूभृती झाडन
ह ं कृ य पु यकृ येच समजलेलीं आहे त. झाडात, पशूत, सापात, दगडात, मातीतह जर दे व

आहे - जर ती दगडमातीह

याचीं ूतीके होऊ शकतात, तर

समम सावरकर वा मय - खंड ६

या दे वा या जडसृ ीचाच न हे ,

१७९

अंधौ ा िनमूलन कथा
तर िच श

चाह

यास शा च परम य

अंश मानतात, तो मनुंय

ूतीक मानावयास नको काय? नारायणाचा परम य
तर तो नरच होय असेच शा

हणतात आ ण

या दे वांचे सव च

अंश, िच मय मूत जर कोणची असेल
या नराची सेवा इतर कोण याह

हणूनच

ूतीका या सेवेहू न नारायणास अिधक संतोष वणार असलीच पा हजे.
सेवेने जे जे ऐ हक का यफल िमळते कंवा पारलौ कक पु य लागते

या इतर ूतीकां या

हणून पोथीत सांिगतले

आहे ते जर खर असेल, तर हे ह खर असलेच पा हजे क ते ते ऐ हक वा पारलौ कक फल
मनुंया या सेवेने, परोपकारोताने इतर कोण याह ोतापे ा अिधक िन

ततेने ोत करणारास

िमळालेच पा हजे.
अथात ्ोतवैक याचे जे आ मशु , का यफलूाि

आ ण पारलौ कक पु यूभृती हे तू

आहे त, ते सव मनुंयसेवेने, परोपकार या ोताने िमळणारे अस यामुळे आपण ोतांची िनवड
करताना जर अशींच ोते िनवडलीं, क
काह तर

ना

हतच साधेल. आप या समाजाची वा रा ाची काह ना काह तर हे िच दे ह हे िच डोळा

फळ दे णार उपयु
दे ता

यां यामागे मनुंयजातीच ू य पणे काह

याच

सेवा घडू शकेल आ ण मनुंया या अ ानास वा धमभोळे पणास उ ेजन न

ान िन सुख वाढ वले जाईल, तर या ोत वधींनीच दे वास संतोष व याच

पारलो कक पु य संपासून आपले, आप या रा ाच आ ण मान याच

हत साध याच ऐ हक

फळह येथ या येथेच आपणांस िमळ वता येईल.
ोताने दे व पावतो; परलोक ची चांगलीवाईट फळ येथ या ऐ हक ब यावाईट कृ यांव न
िमळू शकतात; मनुंय
असणा यांनाह
अशाच

यास बरवाईट

हणतो

यासच दे वह बरवाईट

ोतवैक यांची िनवड करताना वर ल कसोट

उपयोगी पडावी, संमत वाटावी

ीने ितला समिथणारा को टबम वर केलेला आहे . कारण

नीितअनीित

ां वषयी

अशी

धािमक

छापाची

मुळात

हणतो अशी भावना

नाह ,

यांची िन ा दे व, परलोक
सृ ीिनयमां या

अबािधत

कायकारणभावास दे वा या का पिनक ूस नतेने वा रोषाने बदलून घे याची आशा भाब या
माणसाचीं सुखःव ने असून

या

ीने होणार ं ोतवैक य ह ं मुळातच लटक आहे त असा

यांचा ठाम िस ा त ठरलेला आहे
यां यापलीकडे गेलेले;

यांचा

ा वषयी संबंध पोचत नाह . ते ोतवैक ये

यांना ोतांची िनवड कर याचा ववेक सांगण मूलत:च असंब

होणार.

ाःतव एका बाजूस िनता त पोथीिन ा असा धमभोळा वग सोडन
ू िन दस
ु या बाजूस

िनता त व ानिन
भरपूर आहे

ू य वाद वग वगळू न जो म यम वग उरतो आ ण आज

याची सं या

याला उ े शन
ू च ोतांत िनवड कशी करावी िन कां करावी हे वर सांिगतले आहे . हा

बहसं
ु याक वग धािमक असला तर

अगद च पारखा नाह . ोतवैक याकडे

धमभोळा नाह .

व ानिन

याची ूवृ ी असली तर

नसला तर

बु वादास

ती ोते अगद

अ ानावर उभारलेलीं नसावीं आ ण श य त समाजास ू य पणे ऐ हक

वेडसर

याह उपयोगी

असावीं हे त वह तो सहसा नाकारणार नाह . तो वर ल कारणांसाठ ोतांची िनवड आचर यास
बहधा
िस
ु

होईल. वर

वश दलेल को टबमानुसार ठरणार

ोतांची कसोट

या सूऽात

थोड यात या लेखापुरती समारो पता येतील ती सूऽ ह ं -
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१८०

अंधौ ा िनमूलन कथा
-१या ोतांतील दे वता आ ण

यांचीं वणन आज या ूयोग म

पडलेलीं आहे त; सृ ी व ाना या ूाचीन अ ानामुळेच
दे व समजले गेले,

व ानाने साफ खोट ं

या घटनांना वा िनज व वःतूंना सजीव

यांना ूसाद व यासाठ च जीं ोते ूचल वलीं गेलीं ती सव ोते आज टाकाऊ

मानलीं जावींत. मनुंया या आज या वै ािनक िस ा ता या ूसाराने जनतेस अिधक डोळस

करावयाच सोडन
ू ह ं ोते ितला अंधळ ची अंधळ ठे वू पाहतात. बु चा वकास खुंट वतात, अशीं

ोते अस याची पूजा होत. िन वळ िम याचार होत. या वगा या ोताच उदाहरण हव असले,
तर

आकाशःथ

योितग ल वषयक

महणÐसंबांत-सूयचंिपूजाूभृतीूी यथ

आचरले

जाणारे

आमचे धम वधी पाहा!
-२दे वास ूस न कर यासाठ , आ मशु साठ , भूतदयेसाठ

कंवा काह

िस ःतव केलीं जाणार ं जीं जीं ोते असतील ती ती अचा रतांना
िनरथक, भाबड ं वा लबाड चीं दसतील ती टाकून
ोते अशा

पात करावीं, क

यायोगे

याच हे तूने,

का य हे तू या

यांची जुनीं

प आज

याच का यफलासाठ , तीच

यां यासाठ करा या लागणा या कमानी आ ण दानांनी

आज या प र ःथतीत आप या हं द ू रा ास अ यंत आवँयक असलेली कोणती तर ू य
हतकारक सेवा घडे ल. Ô ा दानाने वा कमाने मा या रा ाची काह तर ू य

सेवा घडत आहे

ना?Õ ह कसोट ू येक ोता या कमास वा दानास लावली क संपले. तो ोत वधी
कसोट स उतरला नाह तर तो साफ सोडन
ू
रा ाची ू य

सेवा

हणजे रा ा या ू य

ावा िन

याच का य वा िनंकाम हे तूने हं द ू

यात घडे ल अशा वधीने ते ोत सांग कराव. नरा या ू य

या रा सेवेने दे व इतर कोण याह
या

के हाह

पूजनाहन
अिधक संतु
ू

वभूती मानीत अस याने,

झालाच पा हजे आ ण ते ते

या सेवकाला पोचवीत असला पा हजे. जर ोतांची पारलौ कक वा का य

फलौुती स य असेल तर! पण जर
तर दे खील

सेवेहू न

सेवेहू न नारायणाची सेवा कर याच यो यतर साधन मनुंया या हाती

दसर
कोणचह नस याने शा ह नरासच नारायणाची अवताराह
ु
का यफल

या

विचत ् ते पारलौ कक फल क पत ठरले वा िनंफळले

या ोताथ केलेलीं अशीं रा सेवेचीं कम वा दलेलीं रा ाथ दान ह ऐ हक

िनंफळू शकणार नाह त. कारण

यां यामागे ू य पणे आप या

ीने तर

हं द ू रा ा या

हणजेच हं द ू धमा या हतास जे साहा य होईल ते ऐ हक फळ तर पदरात पडे लच पडे ल.

या मानाने आ मशु ह होईल; स धमह घडे ल.

ा दोन सूऽांची कसोट ू येक ोतास लावून दाख वण अशा लेखात जर असा य असले,
तर

द दशनापुरते कसोट वर ोते कशीं पारखावीं
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ाचीं काह उदाहरण दे त आहे त.

१८१

अंधौ ा िनमूलन कथा
-३योितग ल वषयक सार पूजाअचा िन ोतवैक य साफ खोट अस यामुळे आज या आज
टाकून

ावयास हवींत !

महण - हे अशा टाकाऊ धम वधीच एक उ म उदाहरण आहे . पूव

रानट

ःथतीत

मनुंयाला महणाचे िनयम माह त नसत; ते हा आकाशात सूय वा चंि दसता अवेळ नाह सा

होत चाललेला पाहन
ू केवढे आ य िन भीती वाटत असेल

ाची क पना आजह आपणास

सहज करता येईल. आकाशात एकदम दोन सूय एखा ा दवशी दसू लागले तर आजह ती
भय व हल अधीरता आप यासह वाट यावाचून राहणार नाह . ऐितहािसक काळातह रानट
लोकां या

ा भयाचे अनेक पुरावे सापडतात. उदाहरणाथ कोलंबसा वषयी आ याियका पाहा.

अमे रकेतील मूळवासी रानट लोकांना महण के हा येते ते वत वता येत नसे. याःतव ते
यांना दे वा या कोपाचच अनियिमत िन भीितूद िच ह वाटे . कोलंबसा या लोकांना महण
आधी वत वता येत,

यामुळे अमे रकनांस

यांनी िभव वले, क जर तु ह आ हांस शरण न

याल तर आमचा दे व ये या अमुक दवशी अम या वेळ आकाशातून सूयासह नाह सा कर ल!
या धमकावणीूमाणे न क

याच वेळ सूय नाह सा होऊ लागला- कारण तो महणाचा दवस

होता! घाबरलेले ते मूळवासीय कोलंबसास शरण येऊन Ôदे वाचा राग शांत करा!Õ
लागले; कोलंबसा या लोकांनीह
बरोबर

याच वेळ

उ:शाप

दला, क

अमे रकन

Ôअम या वेळेस सूय परत दे ऊÕ आ ण

सूय आकाशात पु हा ूकाशू लागला!

मूळवासीयांवर कोलंबसा या सै या या अ भूत श

हणून ूाथू

ा सा या भा कताने

चा केवढा प रणाम झाला असेल! ते

या नवागत लोकांस अ जं य असे Ôरा सदत
ू Õ

कंवा Ôदे वदत
ू Õ समजू लाग यास

यांत काय नवल आहे ! अशा रानट अ ाना या काळ महणासरशी भयभीत होऊन

कोपास पु यकृ यांनी शांत व याःतव लोक Ôदे दान सुटे िग हाणÕ

या ई र

हणून ओरडत िन दान दे त;

ःनान कर त; ते सू याच सुतक सुटताच कपडे धुऊन, झाडन
ू , सारवून
वटाळातून मु

या

या संकटा या

होत, ते साह जकच होते, क येक जाती बहधा
चेटकाने आपण महण लावतो
ु

ू
असेह भासवीत असा या आ ण ते खर वाटन

यांस दान दे ऊन, संतोषवून महण सोडवण

इतरांस भाग पडत असाव. राहक
ु े तु हे दै य, रा स;

यांचे वंशज िन सगेसोयर

गावाबाहे र राहणारे ते Ôउम, मांग, चेटके, गा ड , महार ूभृती चांडालवग!
ओरडत फर याचीह व हवाट पडली असावी Ôदे दान सुटे िग हाण! दान

हणजेच

हणून बहुधा तेच

ाल तर आमच चेटू क

मागे घेऊन हे िग हाण आ ह सोड वतो!Õ
ते काह असले तर आज व ानाने महणांचे िनयम िन कारण अशीं सुिन
टाकलीं आहे त क जस बे बे चार! तु ह दान

तपणे ठरवून

ाल तर ते महण एक पळह आधी सुटत

नाह ; न दलेत तर एक पळह अिधक टकत नाह . ितथे दे वादानवांची कोणाचीह खरोखर
लढाई होत नाह ; ती सगळ कथा सुंदर

पक आहे . जशा

क पत गो ी तसेच अगद सवाशी क पत!

हतोपदे शातील कु यामांजरां या

या याशी दे वा या रागलोभाचा लवलेश संबंध

नाह .
आप या आज अगद टाकाऊ ठरले या

ढ पूव या अ ाना या वा िभ न प र ःथित या

ू
काळात ख या वा हतकारक वाटण साह जकच होते. हे समथन पुरेस न वाटन
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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अंधौ ा िनमूलन कथा
आज या

व ाना या

ीनेह क

पाहणारा जो एक वग आहे ,

याचा को टबम तर

ढ स अिधकच हाःयापद क न सोडतो. कसे तर या महणां या ूकरणीच पाहा! ते
Ôअहो, महणा या वेळ

या

हणतील,

चल बचल होते!ÕÕबरं होते. पुढं?Õ Ô याचा

एकंदर वातावरणांत मोठ

मनुंया या शर रावर िन पृ वीवर ल वःतूंवर मोठा प रणाम होतो. बरं होतो. पुढं?Õ Ôअहो पुढं
काय!

हणूनच आमचं आरो य राख यासाठ च

ऽकालदश

ऋषींनी

ा

ढ

पाड या, क

महणा या वेळात खाऊ नये; लोण याची बरणी, पापडाचे डबे, मोराव याची बाटली यांवर
तुळशीपऽ ठे वावी; चांडाळ, मांग, महारांस फाटक

व े

ावीं, ॄा णांस दान

ावीं; महण

लागता सुटता ःनान करावी; गायऽी जपजा य यांचा धुमधडाका उडवावा!Õ
महणांमुळे वातावरणात हवे ते फेरफार होत असले तर डबे, बाट या बर यांवर तुळशीपऽ
ठे व याने

आतील

लोणचीं,

पापड,

मोरावळे

यांवर ल

अिन

प रणाम

टळतात;

ते हा

सृ ी व ानाचा िनयम अजब खरा! आ ण जर ड याबरणीवर, शालीपैठणींवर तुळशीपऽ ठे व याने
महणाच संकट टळते, तर

या घरावरच तुळशीपऽांचा बुचका टाकून मोकळ का होऊ नये?

हणजे मग घरातील कपडे आ द पदाथावर ू येक तुळशीपऽ टाकण नको. महणात जेव याने
हं द ू लोकांचेच आरो य तेवढ बघडते असे दसत. कारण युरोप, अमे रका, चीन, जपान सार

जग महणातून जेवतह

असते आ ण जगतह

असते! ितकडे कोण याह

भयंकर साथी, -

महणांत पाणी या याने, कपडे न धुत याने, महारांस वा ॄा णांस दान न द याने, जपजा य
न के याने, महणानंतर पड याच फारस ऐ कवात नाह !
वातावरण िनराळ

यांच वायुमान िनराळ, हं द ू ःथानच

हणून पु हा एका भौितक व ाना या नावे थाप ठोकाल तर तु हांस तीह

सोय नाह . कारण आधी एकाच गावात घराला लागून असणा या घरांत िन पेठांत

मुसलमान,

यू, भःती, पारशी जे राहतात

यांपैक तुळशीपऽाखालील लोणच खा ले

हं द,ू

हणून

तो जगला िन तुळशीपऽ नसले या एका बरणीतले लोणच िन ताजा भात महणांना जेवला तो
तो उठतो त च पोट फुगून मेला असं कधीह घडत नाह !
मनुःमृतीत िनषेध आहे , क , Ôने ीतो

तमा द यं ःनातं मःतं कदाचन! नोपःपृ

न

वा रःथं न म यनभसो गतम!!!Õ (अ.४,३७) उगवताना, महण लागताना, खमास महणात,
पा यांत वा म या ह सूयास मुळ पाहच
ू नये! आता या कोण याह अवःथेत, आकाशात वा

पा यातह जर सूयास पाहावयाच नाह तर आ ह
सूया वषयीची काह , ूकरची वै ािनक मा हती
येत असेल तर ती

यास पाहाव तर कुठे ? िचऽात क काय?

यातला

यात जर के हा उ कृ पणे िनर

या या महणा या वेळ च होय. एव यासाठ युरोपीय

ता

योित वद मो या

ूयासाने हजारो मैलांचा ूवास क न सूयमहण खमास असेल ितथेच जातात िन अिनमेष
िनर

ण करतात; पण आमची मनुःमृती

हणते, खमास सूयमहण मुळ पाहच
ू नये!

ा सूयचंिां या महणा वषयी ूाचीन काळ या अ ानयुगात अशा आज साफ चुक या

ठरले या अनेक व

समजुती जगातील य चयावत ् मनुंयसमाजात ूचिलत हो या - केवळ

आप या हं दंत
ू च न हे त; पण आज या युरो पयन समाजासार या व ानिन
या ू य

िस

ाना या उलट आहे त असे

दसताच जशा त काळ सोडू

ूगत लोकांनी

द या, तसेच

आ ह ह आता करावयास हव आ ण महणा वषयीची वर व णलेली सार धमभोळ अ ानज य
विध वधान मुळ च टाकून दलीं पा हजेत.
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संबांत - जी गो

महणाची तीच संबांतीूी यथ आपण कर त असले या धम वधींची. सूय

आ ण चंि हे कोणी खरोखर चे सजीव, समनःक ूाणी असून राहक
ु े तू हे कोणी खरोखर चे
अबाळ वबाळ दै य आहे त अशी जनतेची भाकड समजूत क न दे यास

क पत

पके िन कथा कारण झा या; तशाच या सबांतीिनिम

होणार भाकड

पके ल ावधी सामा य लोकांच

अ ान धमा या नावे वाढ व याची िन

या महणावरचीं

ूितवष पंचांगात ूिस

या मकरसंबमणा या सा या घटने वषयीच

टक व याची फसवेिगर

कर त आहे त! ू येक

योितग ला या गित ःथतीचा पृ वीवर िन मनुंयावर प रणाम होतो हे वै ािनक स य आहे .
जसा पावसाचा, उ हाचा,

लेगचा तसाच तोह . पण तो प रणाम

योितग लां या िनयमब

गित ःथतीस दे वता क पून

या संबा तूभृती

यांस गंधफुले वाहन
ू वा

याूी यथ

मड यांची गाड यांचीं, दान दे ऊन ती ती ोते आचर याने टाळू शकतो असे िशकवीत घरोघर
फरण ह

माऽ िन वळ ठकबाजी आहे .

उ रासारखी सुिन

योितग लां या गित ःथतीचे प रणाम ग णता या

त सृ ीबमाचीं फिलते होत. ती मा या खे यात या को या शामभटाला मी

जेवायला बोला वले वा न बोला वले तर घटणार कशीं! वाढणार कशीं? चारा पंचे वीस, हे उ र
जस मी

या चाराला वा पाचाला संतोष व यासाठ गंध वा हले; तीळ वा हले; गाडगीं दान

दलीं, तर वीसाचे दहा होण नाह ; तीस होण नाह , तर ठाम वसाचे वीसच राहणारे आहे ;

तशीच मकरसंबमण, महण ूभृती

योितग लां या ःथितगतीची फळ,

या पंचांगावर छापलेले संबांतीच
जातीची आहे Õ आ ण तर ह

विचऽ स ग िन ितचे वेडगळ ःतोम पाहा! Ôती प ी

या पआयाने माणसासारखा Ôगोपीचंदनाचा ितलक कपाळास लावून

केव या या पाक या हातात वासासाठ घेत या आहे त!Õ ती येते प

मेकडन
ू , जाते पूवला,

पाहते आ नेयेकडे ! एक कडे जाताना भलतीकडे च पाहात ठोकरा खाणा या आज या
मनोवृ ीची ती सुयो य

हं द ू

येय आहे . दसर
काय? सुदैवाने ितला त ड एकच आहे ; पण हात आठ
ु

आहे त आ ण ितचे Ôओठ िन नाक लांब आहे !Õ मकरसंबमण या घटनेला नाक आहे ! उ ा
गु

वाकषणाला केस आहे त िन

याला कािमिनया तेल लावलेले आहे असे सांगून एखादे

अ यावत ्दै वत कोणी पुजू लाग यास काह हसावयास नको!

या अथाच एक संःकृ त अनु ु प

रचून भ वंयपुराणा या सतत वाढ या अ यायात घुसडले क
संबातीने केलेली एक गो

आटोपले! पण या वष या

माऽ अगद यो य आहे ; ती ह , क ितचे वाहन आहे गाढव!

अस या क पनेला वाहन
ू ने यास बैलदे खील आप या शहाणपणास कमीपणा आणणार मानीत

या
असावा यासाठ च बहधा
ु

वमानवाहनां या युगातह

वाहन गाढवच पसंत केले असाव!

अस या काय कायवाह हो याच शहाणपण गाढवावाचून दस
ु या कोणात आढळणार आहे !
ा संबांती या पवकालात Ôगाई- हशीच दध
ू काढू नये; गवत तोडू नये आ ण दात घासू

नये!Õ तस या गदळ त डाने
मु य गो

हणजे दान

गाय आ ण सुवण

या पूव या ःतोऽाचे भपकारे सोड त बसाव! आ ण सग यात

ावी - ॄा णांस दान

दले, क

पृ वी िन सूय

ावी! ती

हणजे लोकर चीं व , तूप, भूमी,

ां या

या गित ःथती यथावत ् होऊन

मकरसंबमणाची सुखूसृती होईल. पण जर तेव यात यजमानाने दात घासले कंवा बाळं भटाला
तूप िमळाले नाह तर - तर काय! तर ते मकरसंबमण खाडकन ठे चाळ त; सूय, पृ वी, ॄ ांड
ठकाण या ठकाणी थांबेल!
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आ ण Ô ा संबाती या कृ पेने प
रोषाने संकट येतील;
हं द ू यात या

म दशेचे लोक सुखी होतील आ ण पूव दशेवर ित या

या लोकांची ददशा
होईल!Õ ते ठ कच आहे ! कारण पूव दशेचे हे बचारे
ु

यात ितची पूजाअचा करतात; ितचीं ःतोऽे गातात; ित या नावाने दान दे तात;

ितचा सारखा बडे जाव ठे वून थरथर कापत असतात
साह जकच आहे ! प

मेचे लोक जर

हणून

यां यावरच ती संबांत यावी हे

कधी जाळ त नाह त, ित या

ितला दमड चा धूपह

ोतांची टर उडवून ित या पवकाळात दध
पतात, मांस खातात, दा
ू
दे त नाह त, दात घासतात तर

याच दात कधीच कुणी पाड त नाह , संबांत पाडते दात

Ôपूवकड या Ôलोकांचे- हणजेच हं दंच
ू ! कारण प
नाह .

या प

मेकडे वब

ीने पाह यची संबातीची छातीच

मे या वाटे स जाताच गाठ पडणार मशीनगनशी, तोफांशी, बेडरांशी, बॉंबशी?

हणून आज शतक शतके संबांत
हं दः
ु थान या

झोकतात, दमड च दान

उरावर

ूस न व यासाठ

जी

ती

यांच काह एक वाकड कर त नाह आ ण शतक शतके
बसली

आहे

ती

उठता

उठत

नाह !

ाव न

ा

संबांतीस

हणून सांिगतलीं जाणार ं ह ं बांकळ ोते िन धम वधी कती खुळचट िन

खोटे आहे त हे उघड होत नाह काय?
ते हा ूाचीन युगात जत या

य ितत याच या व ान युगात आता अ

ा धमभो या कथांना िन ोतांना पंचांगात यापुढेह छापून अ
हे च उिचत िन हाच धम आहे . गाढवावर बसणा या
यापुढे तर
िन

योितषशा ातील

य ठरले या

जनतेला कोणीह फसवू नये

या संबांती या व

िचऽास फाटा दे ऊन

या संबमणाची अ यावत ्स य ती मा हती ग णतशा ीय

त िस ा तासह ू येक पंचागात छापावी. तो मकरसंबमणाचा खरा भौितक अथ घरोघर

िश ांनी वाचून दाखवावा आ ण अ ांस

व

कर याच पु य पदर

ूस न व यास ह भाबड ं ोते िन वधी पार झुगा न दे ऊन
या गोड बोलाÕ ह ूेमळ वनंती कर त हलवा दे याचा
ूघात काय तो चालू ठे वावा.

बांधावे. संबांतीस

या सणास, इ िमऽांस Ôितळगूळ

या हल याइतकाच ःन ध तो मधुर

या सणास Ôसावजिनक ितळगुळाÕचे समारं भ कर याचा पडत

असलेला ूघातह समाजसंघटने या

ीने फारच चांगला आहे .

२.१०.२ शिनूभृती महोपमह
ांची माजलेलीं ःतोमह आज तशींच वायफळ राहण हा तर िन वळ अंधळे पणा आहे च.
पण

याहनह
ू

अंधळा िन अगद

हाःयाःपद धमभोळे पणा हा, क

पृ वीवर या एखा ा दगडास शदरू लावून िन तेल ओतून शिनमाहा

तो शनी िन मंगळ
याची पोथी वाचली वा

को या गो यासो यास दोन मुठ तांदळ
दले क ूसादतो िन न दले क तो रागावतो असा
ु

उपदे श दे त सुटाव! कसला शनी िन कसले शिनमाहा

य! अहो, या ॄ ांडा या

वःत ण

युिनिसपािलट ने आकाशूांगणशत सृ ीिनयमांनुसार लावलेले हे सारे कंद ल आहे त.

कं दलात ठरा वक तेजाच घासलेट घातलेले आहे , त वर तु ह

या

यांस लाख िश या दे त रा हलेत

तर ते जळ यावाचून राहणार नाह त. त तेजाच घासलेट जळत असता ठरा वक चटके - तु ह
कतीह पुट चढ वलींत तर ूसादन
या दगडास तेलाचीं िन शदराचीं
ू दे याच सोडणार नाह त
ु
आ ण ते घासलेट संपले क तु ह
नाह त. शनी जर शिनमाहा
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कतीह काकुळतीने ूिथले तर

वझ यावाचून राहणार

या या भाकड पोथीने ूस न होतो तर या लाकड

खांबावर

१८५

अंधौ ा िनमूलन कथा
लावले या या गावातील सडकेवरचा हा घासलेट कंद लह को या कंद ल माहा
नये? - घासलेटावाचून जळू नये? शिनमाहा

याूमाणे कंद लमाहा

क न, पाट मांडू न या समोर या कं दलाूी यथ भ

याने का ूसाद ू

य रचून शनवारचा उपास

पूवक जर ती पोथी आ ह वाचू लागलो,

क-

ओम ्जयजयाजी कं दला
यूिनिसपल यशोमं दला
काळोखासुरा या धुंद ला
उतर वता तू त
राकेल डबा

णी !!१!!

याचा पता

आगपेट ध य माता
हे कं दलदे वा समथा
द पो योितनमोःतु ते !!२!!
हा कं दलवाला नौकर
तु झया ड यात राकेल
घाली थोड चोर फार!
काळो यािच राऽीं नेमाने !!३!!
याःतव कर मी नवस
मावळता दवस
मालवे न तू! पर ूकाश
घासलेटावाचोनी !!४!!
ओम ्जयजयाजी कं दला!

युिनिसपल यशोमं दला-

पावसी जर या नवसास
ॄा ण घालीन दहावीस
लागू दे िनदानीं न ठोकर स
आ हां तु याची खांबा या !!५!!
तर अशा कंद लमाहा

याने जसा हा कंद ल घासलेटावाचून ूकाशणार नाह तसाच तो

शनी - तो आकाशभर पेटलेला आगीचा एक ड बाळा!
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२.१०.३ तसेच हे सूय आ ण चंि!
हा दवसाचा सॆा

िन तो रजनीचा का त पाहा! हे अ न, हे जल, हे सुगंध, हे सुरंग, ह

उंणता िन हे जीवन, वशेषत:

या या अ ःत वामुळेच ूकषक न ू णमाऽास

या सूयाचे उपकार कुठवर वणावे!

लाभू शकत आहे

तेजोमंडल पाहताच मनुंयाचे नेऽच न हे त, तर बु ह
आदर िन

ा भूमंडलावर

याच ते द य, हर यमय, दै द यमान

दपून जाते!

या महनीय वभूितम वाने

या अ यंत उपका रक वाने कृ त ता यांह भ न जाऊन

या भगवान ् अंशम
ु ालीस

या वेदकालीन रिसक ऋषींनाच काय; पण आज या एखा ा रखरखीत ना ःतकालाह वारं वार
वं द यावाचून राहवणार नाह ! आ ण
नेऽानंदेन चंिेण माहे ि

याचूमाणे जे हा Ôतत: कुमुदनाथेन कािमनीग डना!

दगलंकृताÕ होऊन शोभू लागते ते हा

समुिाच खार पाणीदे खील जथे उ े िलत होते, ितथे

दयाच सारे रस उ लसू लागतात यात

काय नवल! ूेमाने आ ण आदराने भा न गेलेले मन
वलगपणा वस न

या पूणचंिा या दशनासरशी

णभर सजीव िन िनज व सृ ीचा

या तेजो यास आज युगानुयुग जे पुजू जात आहे , भजू पाहत आहे ते

अगद साह जकच आहे !
परं तु िशवरायांचा पुतळा पाहन
ू आपण आदराने अवनतमःतक होऊन

करतो िन पुंपगु छ वाहतो ते िनराळ िन
ूसादाव

हणून उपास करण,

याचे पाय रगडण,

आमह करण िन तशा ोताने तो पुतळा
कर यास पु हा िनघणार

या पुत यास

यास ज ूमाणात

जवंत िशवाजीच मानून

याला खरा घोडा दे ऊन

या घो यावर बसून हा

यावर चढ

याने

हणून

हं दः
ु थान दे श ःवतंऽ

हणून अपे ा करण हे िनराळ! तसेच सूयचंिां या दशनासरशी आदर

िन ूेम उ प न होण िनराळे आ ण

यांस सजीव दे वता मानून आपणांस इ

फले आपण

यांची ःतुती के याने वा अ य द याने वा बारा सूयनमःकार घात याने दे तात िन तसे न
केले तर रागावून आपली हानी करतात असे व सण हे िनराळ! पु हा असे पाहा क २.१०.४ जसा ूाणदायक तसाच ूाणहारकह आहे हा सूयच!
थंड ने गारठले या मनुंयाला सूयाचे

करण ूाणदायक भासतात; पण

याच

करणांची

ूमाणाबाहे र झळ लागताच माणूस पटकन ् म न पडतो! सूयशनींना ूसाद व याच ोत करा वा
क

नका; उंणतेचे जे ठरा वक प रणाम मनुंय जगवावयास वा मारावयास कारण होतात, ते

काह के या ोतांमुळे, सूया या

रागामुळे वा लोभामुळे बदलू शकत नाह त. मनुंयजगा या

ूभावाला कारणीभूत होणारा हा सूयच

या या ूळयाचह कारण होणारा आहे - झालेला आहे !

मनुंयजगता या अ ान अवःथेत सूयशनीं या आंतर य रचनेच िन गुणांचे

ान नस यामुळे

ोत वधींनी आ ण ूणामांनी ते ूस न होऊन तसे न वागणारांपे ा वागणारांस ममतेने
वाग वतील असे वाटण साह जक होते. पण आता युगानुयुगां या मनुंयां या उलटसुलट
अनुभवांनी ते
आहे .

योितग ल िनज व िन ठरा वक सृ ीिनयमांनी ब

अस याच समजून चुकले

या अनुभवाने ह ं ोत वधान कशीं साफ खोट ं पडतात ते पाहा!

सूयास संतोष वणार गायऽी मुखाने सारखी जपत जर कोणी ॄा ण वा सूयपूजक पारशी
भर म या ह उंण क टबंधात अनवाणी िन बोडका चालू लागला तर
ना ःतकास लागतात

याहन
रसभरह
ू
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यास उ हाचे चटके,

कमी लागत नाह त! उलटप ी ज मात गायऽीच
१८७

अंधौ ा िनमूलन कथा
अ रह न उ चारणारा ॄा ण वा

ल छ सूयास सारखा िश या दे त जर चालला; पण पायात

एक हातभर चाम याचा जोडा िन डोईवर द ड
म या ह या उ हाचे चटके

पड ची छऽी घेऊन चालला - तर

यास ते

या वै ािनक ूमाणात कमी लाग यावाचून राहत नाह त!

हणजे

सूयास ूसाद व याच धािमक साधन जे तप ते नसून वै ािनक साधन जे जोडा ते होय!

जपापे ा जो यानेच शिनसूयाची पीडा पुंकळ कमी होते!
अहो,
भ

ा

भारतवषात

या

आ हां

हं दंन
ू ी

सकाळ-सं याकाळ-म या ह

सूयासाठ

भावाने अ याची संततधार युगानुयुग सारखी वाहत ठे वली आहे आ ण सूयःतुती या

गायऽीचा व ािमऽास तो महामंऽ ूथम ःफुरला
अखंड घोष चालू ठे वला आहे
सू याने पाठ

याच आ हां

या ूाचीनतम

णापासून आजपयत सारखा

हं दं ू या साॆा यावर आज शतकोशतके

या

फर वली आहे . आम या आशे या-साॆा यावर तो मुळ च उगवत नाह ! पण

कधीच मावळत नाह

कोणा या साॆा यावर?

यांनी

याला युगायुगातून एकदाह

दलेले नाह त; गायऽीचे जे घातक, सूयनमःकारांवाचूनह

अ य

यांचे ःनायू पोलाद , मनगट

िन केतूचे वेदबा
वळमु ी, भर सूयमहणात जेवणारे , सूयवंशाचे उ छे दक, राहचे
ू

साथीदार

यां याच साॆा यावर आज तो सूय मावळत नाह ! ूाचीन सूय पासक बा बलोन, िमौ, िमसर

सोडा; ते आज झालेले आहे त नामशेषच! पण आजह जीं दोनच रा
पारस िन भारत;

सूयोपासक आहे त ती

यां याच रा ांवर आज रा य आहे िनराशे या एकछऽी का याकिभ न

राऽीच! ोत वधीने सूय ूसादत नाह - ोत विध यागाने सूय रागावत नाह , याच याहन
ू उ कृ

ू य

ूमाण दसर
काय असणार! सूय सूया या
ु

ोतवैक याने न हे ! तीच गो

या शनीची,

सृ ीिनयमाने ूवततो, िनवततो; आम या

या संबातीची,

या महणांची,

या मंगळाची,

या

सा या भाकडकथांची. रः या या ू येक दगडाला शिनू यथ शदरू फासून तेल चोळल

युगानुयुग! पण

या शनीची साडे साती नेहमी भोवणार भारतासच! संबांत बसणार नेहमी

आम याच बोकांड ; मंगळ आ हांलाच काय तो अमंगळ;
जाळ त नाह त

यांना जे दमड चाह

कधी धूप

यांची उलट चंगळ!

२.१०.५ ोताने न हे व ानाने!
ते हा ोत वधींची िनवड करताना प हला ववेक जो करावयाचा तो हा क
िनज व वःतू.

या सूय, शनी, मंगळ, महण, संबांतूभृती

घटनांना संतोष व यासाठ

हणून कोणतेह ोतवैक य वा धम विध करण

या प रणामां वषयी खर

प रणाम

होतात

ते

गु

वाकषण,

या य िन अध य
या सृ पदाथा या

हतकर काय

ा भाबडट

यां या गित ःथतीचे मनुंयावर जे ूितकूल

भूकंपूभृती

प रणामाूमाणेच टाळ यास व ाना या ू य िन
या पोथीिन

यायोगे

ान ूसार या या

समजुती तशाच चालू ठे व याने अडथळा येतो.

घटनां या

िन

िन ूयोगिस

सृ ीिनयमां या

ूितकूल

उपायांनीच झटले पा हजे

िन लट या ोतवैक य वधींनी न हे !
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ा

योितग ल वषयक वःतूंना वा

मानले पा हजे. कारण ती अस याची पूजा होते. समाजात

ःव पां वषयी, श

योितग ल

१८८
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२.१०.६ सारांश
(१) धािमक ौ े या

ीने दे खील ई र हा स यःव प आहे . स य

तसेच मानण. सृ ीच वा सृ ीक याच
असली पा हजे. Ôन
बोल या या एका

ान िन उपासना

हणजे

अथ च सव सुसंःकृ त धमात संमितलेले आहे . ते हा
यथात य ःव पाची

या स याचीच उपासना

ह स या परो धम: नानृता पातकं परम ्Õ हे

यावहा रक-आचाराच नसून ते वर दले या अ यंत
या

हणजे जे आहे ते

ल ण नुसते स य
यापक अशा ता वक

या ोतात आ ण उपासनेत सृ ी या

वकृ ित गृह त धरलेली असते ती सव ोते अस यचीच उपासना होत

अस यामुळे अध य ठरतात. मनुंयात स यचा ूसार कर याच धमकृ य

या ोतामुळे

अडखळते आ ण अस याचा ूसार कर त राह याच पाप माऽ पदर

पडते. हजारो वषापूव

अनेक वःतूं या स यःव पाच

यांना जे ःव प

काळ या अप व

ूचल वलीं यात

ान मनुंयास न हते.

ानामुळे स य वाटले

या वेळेस

याची उपासना करणार ोते, कथा, आ यान

यांचा िततकासा दोष नाह . परं तु

यावर

या
यांनी

ऽकालाबािधत धािमक स याचा

छाप मार या या चुक मुळे ते हजारो वषापूव च मानवी अ ान िचरःथायी कर याच माऽ पाप
आता आ ह क

नये. ू या िन

िन ूयोग म व ाना या ूगतीने

पदाथा वषयी या क पना आज साफ खो या पड या आहे त,
समजले गेले असले तर ह

अस य

या

या पूव या सृ

या आपण जर पूव

हणून आज टाकून

यांस धम

द या पा हजेत, आ ण

अस या या पायावर उभारलेलीं त षयक जीं जीं ोते वा उपासना असतील

या

या साफ सोडन
ू

द या पा हजेत.

(२) आज केवळ अस याचीच पूजा ठरणा या अशा शेकडो ोतांच एक चटकन ् ल ात

ये यासारख उदाहरण
योितग ल

हणजे

योितग ल वषयक ोतांचा गट होय. चंिसूयशिनशुबमंगळूभृती

ा ःवतंऽ िन सजीव अशा दे वता असून मनुंया या ःतुितिनंदेने

ू ोभू शकतात, अशी मनुंयाची पूव

जगभर समजूत होती. आप या

या ूसाद ू वा

हं दंत
ू च न हे , तर

ूाचीन काळ या बहते
ु क रा ातून िन धमातून ह समजूत आ ण तीवर आधारले या

उपासना, ोतवैक य ूचिलत असत. पण आता
झालेले आहे क , हे सारे
कठोर िनयमांनी ब

योितषशा ा या ूगतीमुळे हे ूयोगिस

योितग ल िनज व पदाथ असून
असून

यां या

यां या गित ःथती

ा ग णता या

यां या ूकाशघषणा दकांचे मनुंयांवर होणार प रणाम हे

मनुंयां या ःतुितिनंदेने अथवा ॄा णभोजनाने वा महारांस दान द याने वा दगडास तेलशदरू

फास याने वा शिनवारमंगळवार उपाशी र ह याने वा अ यूदानाने वा शिनमाहा
सूयमाहा
शिनमाहा

या या पारायणाने लेशमाऽ बदलू शकत नाह त.

या या वा

यांचे प रणाम टाळ याचा माग

यातील भाकडकथांूमाणे वागण हा नसून, ग णतरसायनवै क या ूयोग म

व ानां या िनयमांस समजून घेण आ ण

योजण हा होय. मनुंयास हे
उराशी बाळगण आ ण

यां या आधारे ते वै ािनक ू य

फलदायी उपाय

ान आता झाले असताह पूव या अ ानाला ÔधमÕ

हणून

याची ती ती उपासना, ोतवैक य कर त राहण ह अस याचीच पूजा

होणार अस यामुळे िनभळ अधम होय.
अगद ताजे उदाहरण आगगाड च

या. हं दः
ु थानात ूथम आगगाड आली, ते हा शेकडो

गावक यांना ती एक दे वीच वाटली. ना घोडा, ना बैल, ना गाढव जुंपलेले; पण एखा ा
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अंधौ ा िनमूलन कथा
वािघणीसारखी धावते आहे भरमसाट! एक अ भुत ूाणीच को या आग य जंगलातून सुटला

ू
याची वीण वाढन
जकडे ितकडे आगगाड च आगगाड झाली!

िन गावात िशरला जसा! आ ण

एखा ा आता नसले या भुयाराच त ड फटकन ्दगड उचलताच उघडाव िन आतून सापाच पेव

ू
फुटन
भराभर सापच साप
गावकर

जकडे ितकडे धावू लागावे तसे त आ य!

लोहपथा या तारापाशी ित त िन आगगाड

नवसाचे नारळ खटाखट फोड त!

यात या

येताच

क येक वष अनेक

या दे वीस ूसाद व याःतव

यात इतके बर झाले, क केवळ अडाणी लोकांतच

ह भावना रा हली आ ण उपा यायवगाने ती अंगीकारली नाह . पण जर का को या पं डतास
या दे वतेवर काह संःकृ त उन ु प रच याची

लृि

सुचली असती तर आगगाड वषयी या

या

ू आप या नवसास पावणा या दे वतांत एका आगगाड ची िन
अडाणीपणावर ÔधमाÕच पुट चढन
एका आगगाड वाराची वा ोताची िचरं तन भर पडली असती! पण धािमक वगास दस
ु याच एका
कारणाक रता अशी बु

झाली नाह िन ते अडाणीपण

यावर धािमक छाप पडन
ू िचरं तन

हो याच संकट टळले. ते कारण असे क , ती आगगाड ित या ड यात महारांसु ा सा यांना

सरिमसळ बसवी - सोवळ नेसून बस याची

या बयाने कोणतीह ःवतंऽ सोय केली न हती.

यामुळे ती धािमक पूजेस पाऽ ठरली नाह , पण तर ह धािमक पूजेस पाऽ ठरली नाह , पण
तर ह धािमक िनंदेस पाऽ ठरलीच! पुंकळ वषापयत आगगाड असताह उपा याय िन भा वक
वग बैलगाड तूनच तीथयाऽा दकांस जात िन आगगाड तून वा आगनावेतून ूवास यानंतर
कप यांसु ा ःनान के यावाचून घरात ूवेशत नसत! पण आगगाड ची वा आगनावेची सार
कळ हजारो लोकांस ू य पणे कळताच आता आगगाड स नुसता िश ाचाराचा कोणी
नमःकारदे खील कर त नाह - मग नवसाचा नारळ फोडण दरच
ू ! आगगाड , आगबोट, मोटार

यां यातह अपघात होतातच, ूाणहानीह होते; पण ती
आता गृह त ध न अडाणी खेडवळदे खील
कुंकू लावून

यात बसताना

या वःतू रागाव या

हणून होते असे

यां याखाली क बडे मा न वा

यांना

यास ूसादवीत बसत नाह . तर ते अपघात टाळ यासाठ रःते नीट करण,

यांची अटक (ॄेक) ठ क आहे क नाह ते पाहण,

ठे वण या ू य िस
आगगाड ,

उपायांसच तेवढा अवलंबतो.

आगनाव,

योितग लांनासु ा आता यंऽे

मोटार ूमाणे

िनज व

यांच ऐं जन-गित-पेशोल यथावत ्ूमाणात
िन

भावनाशू य

असणा या

ा

हणूनच ले खले पा हजे. यापुढे ू येक पंचांगात, िनदान टळक

पंचांगात तर मकरसंबमणाचा वै ािनक अथ

ावा; महणाचीं वै ािनक कारण

ावी; महाच

यास िन गती, सूयमालेची िन पृ वीची अवँय ती आकृ ित वै ािनक प रभाषेत िनवेदावी

ू टाकावीं. लोकांना
आ ण ते संबांतीच स ग िन ती महणा दकांची भाकड वणन साफ काढन
धडधड त थापा मा न अस यात िन अ ानात पंचांगूवतक मंडळासार या या सु
ठे ववते तर कसे! अशा ववेकाची कसोट लावली असता व ानाने जी गो
हणून ठर वली आहे आ ण ू य

धडधड त अस य

ूयोगाने जी तशी अस य अस याच ू ययास येऊ शकते

ितची उपासना, पूजा, वा ूचार कर यास कारण होणार ह चंि-सूय-महोपमहाद
िन महणांसु ा

योितग ल

योितघटना यासंबंधीची प नाससाठ ोतवैक य िन वळ अस याची पूजा,

िन वळ अधम ठरतात. पूव अ ाना या अंधेरात दोर साप

हणून भासली

वाटली ती साह जक समजता येईल. पण आता ती साप नसून दोर च आहे हे

उजेडात ःप

संःथांना

झाले असतानासु ा तो साप आहे
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यामुळे भीती
व ाना या

हणून लोकांस थापा मार त सुटण, िभव वण
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अंधौ ा िनमूलन कथा
िन का या घेऊन तीवर मार त बस याचा वा ितला दध
ू पाज याचा दे खावा करण हा माऽ

काह अंशी िन वळ वेडगळपणा िन काह अंशी लु चेिगर ह होणार आहे .

ू यया या आधार िस लीं आहे त

(३) व ानाने आज जीं स य िन ववादपण ू य

यां या ूचारास अडथळा करणार ं अ ानमय ोते जशीं साफ सोडन
दलीं पा हजेत तशींच या
ू

ोतवैक यांचीं

प कोणचह ऐ हक फल न दे ता िन वळ पुराणातील भाकडकथां याच आधारावर

ूचल वलीं जातात,

कसोट लावावयाची ती ह क ,
मनुंयजातीचा काह तर ू य
असेल तरच

पह बदललीं पा हजेत. अशा ू येक ोतास जी

या ोतवैक याचीं ती
ा ोताने

ा लोक ःवत:चा, ःवत: या रा ाचा वा एकंदर

लाभ होतो आहे क नाह ? तसा ऐ हक ू य

लाभ होत

या ोतवैक यात दवडला जाणारा काल िन धन काह तर स काय लागले असे

समजाव. नाह तर ती ोतवैक ये अशा
पडायचा असेल तर तो पडनसु
ा
ू

मनुंयजाती या पदरात पडला पा हजे.
लाभास दे णा या

पाने क

नयेत. ोतांचा पारलौ कक लाभ पदर

यावाचून ऐ हक असा कोणचा तर

ू य

लाभह

ा कसोट स उतरतील तीच ोतवैक य तशा दहेु र

पात िन प तीने आचरावीं

हणजे जर

क पत वा संभवनीय पारलौ कक लाभ लटका पडला, तर ह

विचत ् यां यापासून होणारा

यात दवडले या समयाचा िन

ि याचा ऐ हक लाभ तर िन:शंकपणे पदरात पडणारा अस याने ती के हाह अगद च
जा याची आप ी येणार नाह .

ा दस
ु या ूकार या ोतास ह

कसोट

यथ

कशी लावावीं हे

वश द यासाठ आता या लेखांकात उदाहरणासाठ तशा काह ोतांची छाननी करावयाच योजले
आहे .
२.१०.७ ल वातीचे वा ल
दे वाची सेवा

दवाच
ोत
ु

हणून केलीं जाणार ं ह ं ोत, मकरसंबमणासार या एका घटनेला नाक आहे

िन ती घटना गाढवावर बसलेली आहे अशा िनभळ अस यास फैलावणा या थापेबाजीची नसून
सो वळ असतात; याःतव ती िततक आ ेपाह नसतात. पण

यात ववेक इतकाच करावयाचा

क दे वास ूस न व यासाठ केले या या खटपट ंचा ू य

यवहारातह काह उपयोग आज

होत आहे

का? पूव

मोठमो या दे वळांचे गाभारे

लामण दवे, पण या यांचाच ूचार असे.
दे वळात

अंधकारमय असत. घरातह

समया,

या कामी केले या वाती एक आवँयकताच असे.

या उपयोगी पडत; घरातह लागत. पण हजारो वषापूव च हातवाती याच उजेडात

चाचपड याच युग आता बदलले आहे . जु या ू यात दे वालयां या गाभा यातह आता वजे या
वा

यास या झगझगीत ब यांनी व बटनांनी सजावट होत आहे . घर दार तर खे यांतूनह

कंद लिचम या िन नगरातून

मग आता

वजेचे वा

यासचे

दवे खो याखो यातून लखलखाटत आहे त.

या खोलीत, सभामंडपात वा गाभा यात

यास या वा

वजे या ूकाशाचा

झगझगाट झालेला आहे , ितथेच एक लामण दवा वा पणती केवळ पणजोबां या वेळेस ती
लावीत

हणून लावून ठे वण हाःयाःपद नाह काय? मोटार ला बैल लावण कंवा मशीनगनचा

गोळा धनुंया या तांतीने फेकण हे

जतके

वसंगत, वेडेपणाच, िततकेच

वजे या झुंबरांनी

दवसासार या ल ख ूकाशले या गाभा यात समईचा वा लामण द याचा िमणिमण नंदाद प
उगीच धुरकटत ठे वण हे ह ! ते हा
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या घर हातवाती या िम णिम ण द यांचा
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अंधौ ा िनमूलन कथा
मुळ च उपयोग होत नाह ,

या ठकाणी लाख वातीच हे ोत

हणजे वेळेचा, कापसाचा िन

तेलाचा िन वळ अप यय आहे . पणजीच युग पणतीचेच असे. ते हा ती काडवाती कर ते शोभे.
पण आता या ल ख वजे या युगात लाखवाती या ोतास दे वह हसत असेल! ते हा ते ोत

आता

या जु या मोड या लामण द यां या अडगळ तच टाकून दे ण बर.

पण तर ह

या ोतातील जो दे वा या सेवेचा ौ ावंत मनाला उदार करणारा हे तू, तो माऽ

सुटता कामा नये.

याच हे तूने पण

अ पःव प हतह साधता येईल अशा

यायोगे ू य

यवहारात आज मनुंयजातीच

पाने ते ोत आचराव. एक कोणचा तर तसा ूकार

सुचवावयाचा तर असे सुच वता येईल क ,

या वेळेत टकळ वर सूत काढावयास िशकून ते

फ कड सूत अमुक ूमाणात दे वा या नावे दान

ाव एखा ा ूामा णक िनधन वणक यास!

कंवा मागावर ते ःवत: वणाव िन ती खाद ह नद न पण ःवत: श य ती मेहनत करणा या

स छ ल कुटंु बास
भु भु

ावी. अशा लोक हताने, नरां या सेवेने - जर लाखवाती िन तेल िनंकारण

जाळ याने तो संतोषत असेल तर - नारायण अिधकच संतोषेल यात शंका नाह !

२.१०.८ तीच गो

लाख दवाची
!
ु

तासन ्तास पर यातून िन खंडारातून

आ ण तो भारा गणपती या डो यावर
या गणपितगौर ं या ट चभर मूत

या गवताची एकेक काड खुड त वेळ गमवावयाचा

ायचा! प या िन दवा
ु वाहताना

कापसा या

ढगात सरक

या भा याखाली बहधा
ु

दबून गुदम न जावी तशा

नुस या गुदम न जातात! एखा ा अशा ोतःथ म हले या भ ाने जर ःवत: या म हलेला
लाख कड यां या प या वाह याचा ूेमसंक प केला िन ितला म ये बसवून
औतीभौती, वरखाली, ित या कानात, नाकात, डो यात, त डात
तेदेखील न पाहता

या का या घुसतात क नाह

हण ÔअपयािमÕ क रच पढ आशा वा ह या तर

जीव गुदम न गेलेली ती

या प या ित या

ी कती वेळ सोशील? मग सगुण भ

या भ ाची तशी भ
या

ीने बोलायच तर

या गौरगणपती या मूत स आप या गवतपा यां या भा यात गुदम न टाकताना
काय ददशा
होत असेल हे नको का बघायला?
ु

जागा तर

ास घे यापुरती

यांची काय

या मूत या नाकापुढची

रकामी ठे वावी! पु हा हा लाख दवा
ु या गवताचा कां वाहायचा? गणपती गवत का

खातो? गवता या भा यास वाहावयाचच, तर तो गायीस तर वाहावा; तो भारा खाऊन झा यास
पशू ूस न होईल. या जगात पता येईल असे दध
ू दे ईल. पण मोदक खाणा या गणपतीस

लाखो दव
ु ा या गवताच भारे वाहावयाच आ ण गवत खाणा या िन ओखटवाणीच हौशीने

ू तो गोमास वाहायचा! ह ं
खाणा या ÔगोमातेसÕ माणसासारखे सुमास पंचप वा नांच पान वाढन
का ोते क

वटं बना? भाकड पो यां या नादाने असला पाऽापाऽतेचा लवलेश वचार न करणारा

हा वेडगळपणा अ रश: आज खरोखर च आचरला जात आहे क नाह बर? पोथीच हवी तर
ती भगव गीता नाह का? ौ ादे खील ितला उपिनषदासमान पू य मानते; तीत Ôदे शे काले च
पाऽेÕ जे जे दान ते तेच सा वक िन Ôअदे शकाले य ापाऽे य
तामसमुदा तम ्Õ असे सांिगतले आहे .

द यते! द यते बहलायासं
तत ्
ु

या ूकार ोता मक दानात िन दाना मक ोतात आ ह

आता Ôदे शाÕ ूमाणे िन ÔकालाÕूमाणे पाऽापाऽ ववेक केलाच पा हजे.
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ते हा हर या गवतासंबंधी वा वनःपित वषयक ोत करायच तर शेतकरणीसारखा च क

पातळाचा काचा मा न वळा घेऊन हर यागार रानात जाव िन लाख दवा
ु खुड त खंडारात जो

तास घालवावयाचा

यापे ा

याच वेळात कचाकच गवता या पंधरावीस

कापून दे वाूी यथ गाईस घाला या
आणून

हर यागार प या

कंवा सुवािसक सुंदर फुलांरानफुलां या पर या भरभ न

यांचे गजरे मोलकर मुलींना भेट

ावे, कंवा आप या वा को या आ ा या अंगणात

ःवत: पाणी भ न फुलवाड लावावी आ ण मालती, सोनचाफा, जाईजुई, गुलाबांची सुंदर फुले
ू यह दे वास वाहावीं; सार या सार उगीच दे वावर ढ ग रचून न हे , तर दे वघरात शोभतील
िततक ितथे िन बाक हार क न फुलपाऽातून घरात दाराशी िन घरात कुशलपणे वरचावीं.
आप या घर या िन

यांना ती िमळत नाह त अशा द न कुमा रकां या केसांतून आपण ःवत:

पाणी भ न वाढ वले या लतावेलींची ती ताजी टवटवीत फुले गुंफावी, क
या वावरतील ितथेितथे

या

यायोगे जथे जथे

या दवशी िन राऽी सुरेखपणाच िन सुवासाच वातावरण दरवळत

राहाव! अशा आरो यूद िन आनंददायी स द याची पूजा हे ह एक ोतच आहे . वा मीक सार या

वानूःथाने दे खील सीतेसार या संयमशील ललनेस सु ा असेच एक ोत सांगून ल डवाळ
आ ासन

दले नाह

का, क

Ôपयोघटै राौमबलावृ ान ्संवधय त ःवबलानु पै:! असंशयं

ूा नयोपप े: ःतनंधयूीितमवा ःयिस
२.१०.९ वड पंपळांना लाख ूद

णा

अशा वगात या ोतासह

वरचीच कसोट

अनुभवावयाची वा संवधावयाची तर
वशाल वःताराचे वृ
वाटावे िन

वम ्!Õ

लावावी. वनःपतीशी जीवै याची भावना

यां या भोवतीभोवती फर याचा माग टाकाऊ आहे . हे

आप या उंण ूदे शातील लोकांस

या वषयी कृ त ता

संःकृ तीस साजेसच आहे . पण

व याची ूवृ ी

य
यासाठ

यां या छायाशीलतेने अ यंत व सल
हावी हे आप या लोकां या दयाशील

या झाडांचा दे वच क न टाकण आप या संःकृ ती या

पदर बु ह नतेचा दोष बांध यासारख आहे ! या वशाल िन उपयु
होईल अशी लागवड वाढवण, जोपासना करण, इतर उपयु

वृ ांची मनुंयाला उपयु

वनःपतीना

यां या

यां या

ूकृ तीूमाणे खतपाणी दे ण ह च ते मतै य ूदश व याची उिचत र त, ह ंच झाड चांगलीं का?
तर मनुंयाला उपयु

हणून. मग भरवःतीची शोभा बघड वणारा वड पंपळ कंवा

यां या

फां ा िन वःतार पडावयास झालीं आहे त असा भरवाटे वरचा वड पंपळ तोडन
ू टाकण हे च जे हा
मनुंया या हतास अवँय, ते हा तेह केले पा हजे. वड पंपळ तोडायचाच नाह ,

तो एकदम वा यासारशी कोसळू न
घडतात

ा ह टापायी

याखाली माणस मरतात अशा घटना या दे शात

या आपली सुसंःकृ त दयाशीलता दाखवीत नसून रानट बूरपणा माऽ दाख वतात.

वड पंपळासार या झाडाखाली तापले या वाटस स जशी छाया िमळते तशाच
ूचंड फां ा कोसळू न ूसंगी
र ण कर त नाह त;

यांचा ूाणह जातो. ती िनबु

यांना ूद

याचा चुराडा करण,

अंगावर हात फर वला वा

यं◌ा या

झाड काह जाणूनबुजून आपले

णा घातली काय िन लाथा मार या काय, फां ा प

आहे त त छाया दे ण, पोखर या क उ मळू न पडत खाली ूद
सापडे ल

ा

या

यां या भावनाशू य यां ऽक

या

णा घालणार बालबािलका जे
बया! एक वेळ गाढवा या

याला चुचकारले तर ते संतोषून अंगास खेटू न लागते; काम अिधक
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हौसेने करते;

याची खोड केली तर लाथा झाडते, पण

ूेमलोभाची वा हता हताची सुसंवाद जाणीव

या गाढवाइतक दे खील मनुंया या

या वड पंपळास नाह ,

यांना लाख ूद

घाल यात काय अथ आहे ! झाडांना जाणीव आहे पण तशी सूआमाथ

िनवडंु गालाह आहे ; पण

हणून तो िनवडंु ग उसासारखा सोलनू का खायचा?

ा पाऽापाऽते या वचाराूमाणे उपयु ते या
जुनी भाबड

दगडांनाह

आहे ;

ीनेह अशीं ोते अिधकच टाकाऊ ठरतात.

या वड पंपळांना दे वता समजून फे या घालते तेह एक वेळ परवडे ल; पण

ी

अशा जु या वेडेपणास न या वै ािनक वा यावहा रक
पथक असते,

णा

यांच ते समथन तर

ते पाहा - वड पंपळाला ल

ूद

ीनेह समिथणार जे एक पढतमूखाचे

या भाबडे पणास अिधकच िध काराह क न सोडते. कसे
यांनी घाला या या आम या दरदश
दयाळू ऋषींनी
ू

णा

सांिगतले या ोताच हे पढतमूख असे समथन करतात क , घरात बसूनबसून बायकांस
या दक वकार जडू नयेत,
उपयु ता!
क डन
ू

हणून

ा वषयी इतकेच

ठे वणा या

बूरतेस

ा ोता या िमष हा यायाम घालून दला आहे ह

हणावयाच क
साजेल

क ब यांसारखी गरगर फ

अशीच

याची

याद

वकार जडे तो बायकांस घरा या खुरा यात

ह

यांना

अंगणात या

वडाभोवती

पाळ व

दे णार दया आहे ! बहधा
गावात या गाड तळा या गदळ जागी वा
ु

अंगणात वा ग लीकुची या टोकाशी असले या क दट वातावरणातच हे वड पंपळह असतात.
यां याभोवती सार या गरगर शेकडो फे या घाल या या

हो याचाच अिधक संभव;
मु

झाली नाह

तर

या दरू

यरोगी

हणजे भा य!
सव

यायामाने

यरोग हट यापे ा

ी लाख िगर या घेताघेता च कर येऊन ितथ या ितथे

यरोगापासून बचावणारा

यायामच

यांस

ऋषींची दरदश
न हती क काय? ू यह सं याकाळ
ू

ावयाचा होता
यांनी

या

गावाबाहे र या मोक या वातावरणात सलीलपणे हं डू न याव असे ोत असते तर ते Ô यायामाÕथ
हणता येतं. खर

गो

अशी आहे क , पूव

पुज याची जी चाल ूचिलत असे,
आहे .

याच चालीच आप या हं दधमात
उरलेल हे एक अ ान
ु

याचा यावहा रक लाभ दमड चाह नाह .

एकदा असा अिभूाय आ ह
Ô यापासून काह तर
ल ूद

सा या जगभर झाडाझुडु पांना दे वता मानून

य वीत असता एक जु याचे ूामा णक अिभमानी

यावहा रक लोकोपयोगी लाभह

हणाले,

होईल असे वळण या वड पंपळा या

णां या ोतास लावा - ते अगद च िध कारता काय!Õ ते हा आ ह

हटले, Ô या

ोतापासून ऐ हक लाभह क न घे याची दसर
तोड तर काह सुचत नाह . हां, एक तोड आहे .
ु
या वडापाशी एक िचमुकला तेलाचा घाणा बसवावा;

याची साखळ

कंबरप टयास अडकवावी; घा यात तीळ टाकून मग ितने ूद
या हजारबाराशे ित या ूद

णा ू यह

हावया या

या ोतःथ म हले या

णा घाल यास आरं भाव

या संपताच शेरद ड शेर तेल तर

घा यात गळे ल, ते दे वा या नावे कोणा मेहनती पण द रि कुटंु बास दान

ाव;

यावहा रक

या

हणजे एका

म ह याचा फोडणीचा खच तर िनघेल! तसे करवत नसेल तर ह अशीं पारलौ कक
अगद भाकड िन

हणजे

ं या

ं या अगद कुचकामी ोते कर यात समय िन ौम दवडू

नयेत.Õ
म हलांनो, फे या घाल याचच ोत करावयाच, तर ःवदे शी वःतूं या ूचाराथ ू यह

प नास घरांतील कुटंु बांत जाऊन ूचार कर याच ोत
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हणून मानअपमान न पाहता जर प नास घर

ू यह

आळ पाळ ने भेट

ाल िन

या

कुटंु बात ःवदे शी साखर, बांग या, ःटो ह, काचकाम, धारकाम(कटलर ), कापडूभृती वःतू
वापर यासाठ

यांचीं मन वळ व यास झटाल;

यांनी तसे िन ियले

यांचा तो िन य

टकून आहे क नाह याची सतत वषभर पाहणी कर त राहाल; वेळ ःवत: ते ते
ःवदे शी सामान नेऊन दकानात
असते
ु

याहन
ू ःवःत

ाल तर आ ह

वकाऊ

अशा चळवळ या

अनुभवाची हमी दे तो क , तुमच गाव ःवदे शीच तसे क टर िग हाईक होईल क जस शंभर
या यानांनी वा वृ पऽीय अमलेखांनी होऊ शकत नाह !

म ह याची हु लड हाते. पण ःवदे शीची साथ िन संतत

िन घरोघर केले या ूचारामुळे, पाहणीमुळे. बर

या यानालेखांनी म ह या द ड

योत तेवत ठे वली जाते अशा संतत

ा ःवदे शी या जा णवेची

योत घरोघर अशी

तेवत ठे व याने जी मानिसक रा ीय िशकवण लोकांस िमळे ल; जी आिथक उ नित होऊन
ःवदे शी कामक यां या त डात दोन घास पडतील; परदे शात जाणारा इतका पै पैसा ःवदे शात
राह ल,

या ःवदे शसेवेने,

या नरनार ं या सेवेने तो नारायण वड पंपळाभोवती लाख वेळा

बैलासारखे गरगर फर याने वा लाखवातीचा कापूस उगीच जाळू न टाक याने वा लाख दव
ु ाचा

िन बेलांचा भारा वा ह याने तो नारायण संतोषत नाह असे कधीतर घडे ल काय? आ ण

वड पंपळा या ूद
ोतानेह

णांनी िमळणार जे काय तुमच का य फल असेल, तेह

या

तो दे व या

द यावाचून राह ल काय? िमशनर बाया जशा भःती धमाचा उपदे श कर त तुम या

वःतीत फरतात, तशा तु ह शु चा उपदे श कर त बा या भ न वःतीत हं डा; ते ोत धरा!
अमुकच ूकारची लोकसेवा करा, हा आमह नाह . तु हांस
करा; पण या लोक लोकोपकारक कोणते तर ू य
अशींच ोते धरा

हणजे रा सेवा घडे ल िन पारलौ कक

य

श: जी झेपेल ती लोकसेवा

फल दे णार पु यकृ य

यांत साधते

ं या ती लोकसेवा के हाह पु यूदच

अस याने ोताने जो कोणचा सकाम वा िनंकाम पारलौ कक लाभ तु हांस हवा तोह जर
वड पंपळा या सेवेने िमळत असेल तर

या लोकसेवे या ू य

िमळे ल. कारण काह झाले तर नारायणाची

य

परोपकार ोतानेह िमळे लच

वड पंपळ, दगडध डा, शेणमाती यां या जड

मूत हन
ू नरा या सचेतन मूत तच अिधक उ कट वाने आलेली आहे , हे नाकार याची छाती

भाकडातील भाकड पोथीसह होणार नाह ! नरा या सेवेइतक कोणतीह पूजा, कोणतेह ोत

नारायणास संतोषवीत नाह . Ôसारं सारं समुदधृ यÕ जे शा ह सांगतात ते हे च, क Ôपरोपकार:

पु याय पापाय परपीडनम ्!Õ वर
जे का रं जले गांजले

यांसी

भ

या भर रं गातह तुकोबा जाणून आहे त क ,

हणे जो आपुले!

तोिच साधु ओळखावा, दे व तेथेिच जाणावा!
ोताची पोथी

हटली क ती ूथम वाचावी!

अथौीपासून न हे तर इितौीपासून!
योितग ल वषयक ोतांना सृ ीिनयमां या अ ानामुळे ती ूचिलत झालेलीं
अ ानज य
येईल; पण

हणता येतील; वर

द दिशले या लाख दवा
ोता दक वगास भाबड
ु

यापे ा िनराळा जो शेकडो ोतांचा आणखी एक वग आहे

नाव लावण भाग पडते.

यांचा मु य उ े श द

शोधून काढ यावाचून दसरा
काह ह असेलस
ु
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या

हणून
हणता

यास तर भ द ू हे च

णा िन दान उपट याचे श य िततके ूसंग
या पो यांव न दसत नाह .

या

यां या
१९५

अंधौ ा िनमूलन कथा
भाकड उपप या, ती पोकळ फळ, ती बांकळ
Ôद

विध वधान - आ ण शेवट

ती ठरा वक

णा: पा तुÕ - ते सव वाचताच धडधड त थोतांड वाट यावाचून राहात नाह . उदाहरणाथ

एकदोन भाकडकथा पाहा.
को कळा ोत - सुसंःकृ त अनु ु पात लांबलचक रचले या
एकदा द य

ा पोथीचा सारांश असा, क

व वंसनाथ शंकरपावतीच भांडण झाले; शंकरा या शापाने पावती को कळा

झाली; उ:शाप होऊन पु हा पावतीची पावती होऊन नांद ू लागली. यासाठ
हणजे यथाश

यांनी

हणजे ठरा वक दवशी को कळा पुजावी. पण ती कशी? तर

युगानुयुग को कळे च ोत कराव
उ म प

सव

एक सो याची को कळा करावी; डोळे मो यांचे, पाय

याचे आ ण

या या वृ ावर ितला बसवावी, ःनान, उपास क न ितची पूजाअचा झा यांवर शेवट ती
सो यामो याची को कळा

या

या या वृ ासु ा दान

या हे ोत असे

ावी भटास! आजह

आचरतात.
आता ह भ

क भामटे िगर ? शंकर-पावती लाखो वषापूव

हणे भांडले! पण

ू ते पु हा चांगले नांद ू लागले, हसले, नाचले. स ग या खेळले,
भांडण िमटन
झालीं.

यांना मुलेलेकर

ा सा या बात या भूलोकांवर कधीच येऊन पोच या आहे त आ ण

बनतारे या युगातह

यानंतर ते
याअथ

या शंकरपावतीच वेडेवाकड झा याची बातमी आलेली नाह ,

ा

या अथ ते

ू
अजूनह संसार थाटनच
आहे त हे उघड आहे . मग आता कोणा ए या नवराबायको या
भांडणात पावती को कळा झाली

णक

हणून कर को कळा क पूज हा खा या युगानुयुगे हवा

कशाला? पावती को कळाच रा हली असती तर तीच को कळा तेवढ भेटताच ितला कोणीह
नमःकार केला असता; पण ती पु हा पावती झाली

हणता. पावती एक को कळा झाली

आजह

काय? बर, एव यावरह

हणून सा या को कळा पाव या होतात क काय? दे व एकदा डु कर (वराह) झाले
धर डु कर क

पुजायची, तर उ म माग

कर पूजा असे करायच क

हणून

को कळाच

हणजे को कळे या एका ख या जवंत पलास ध न हर यागार

वृ ावर ःथापून

याची पूजा करावी; ते पाळाव हव तर! पण मग भटास काय लाभ रा हला

या उठाठे वीत!

हणून पावती जवंत को कळा झाली असता पुजायची को कळा हवी िनज व

सो याचीच! िन पावती या को कळे चे डोळे चांगले सजीव पाणीदार असता पुजाय या को कळे चे
डोळे हवेत पांढरे झालेले मो यांचे! बर, सो यामो या
यजमानानेच भ

यांची का को कळा होईना; पूज यावर ती

भावाने ःवत: या दे हा यात ठे वावी हे साह जकच! पण नाह ! ती लगेच

दे ऊन टाकली पा हजे भटाला! तरच ते ोत सफळ; नाह तर इ थंभूत िनंफळ! अथात ्
ोताच सार मम पोथी या शेवट या पानात
संकट

सोमवार - सोमवार

सबंध

या द

या

णा: पा तूतच सापडणार आहे !

दवस श य तर पाणीह

न

पता उपास करावा.

सं याकाळ रोटाचे तूपगूळ घालून तीन लाडू करावेत; एक गाईला, एक दे वाॄा णास िन एक
आपण खावा. असे कडक उपास सोळा सोमवार करावे! िन शेवट
भटांची बोलावून

ू
यांस रोटतूपगुळांचे लाडू यथे छ जेवावे; गायीस पान वाढन

उपासोत सोडन
ू आपण जेवाव!
याच ू य

श यतो सोळा जोडपीं

या बचा या

ाव िन मग ते

ीने सोळा सोमवार कडकड त उपास करावे;

फळ माऽ िमळाव सोळा भटां या जोड यांस चमचमीत जेव याच, आ ण गायीस!

माणसाने उपाशी राहाव िन गायीस- पशूस लाडू चारावे! अशा बांकळपणाने पोथी
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हणते तसा

१९६

अंधौ ा िनमूलन कथा
दे व ूसादत असो वा नसो; पण ू य
भटांची जोडपींच होत! Ôद

िन:शंकपणे जर कोणी ूसादत असेल तर तीं सोळा

णा: पांतुÕ वाचून

असणार!

ा ोताच भा ड रच याचा दसरा
काय उ े श
ु

याःतव या ोतां या पो यां वषयी एक सवसाधारण िनयमच असा सांगावासा वाटतो क ,
ोतांची पोथी घेतली क ती अथौीपासून ूथम वाचूच नये. कारण, तेवांची मोठमोठ ं नांव, अ
भुत कहा या, ःवगा या पु ंपतवाक् ग पा यां या ढगांत पोथी रचणारांचा कावा अगद छपून
बसलेला असतो. पण तो

ू
ितच शेवटन
पारायण क
द

ट या पानात माऽ न हडकता
सहज सापडतो. ते हा पोथी घेताच
ु
लागाव; इितौी ूथम वाचावी: जर का

या शेवट या पानात

णा: पांतूवरच मु य भर दसला, तर भंभर न वद अस ह ोत को या भ ाने रचल नसून

भ दने
ू च रचले असल पा हजे असे बेखटक समजाव िन ते टाकून
आ ण ःवीकाराव कोणकोणच ोत? तर

ाव.

या ोतामुळे आज

व ानाने साफ खो या

पाडले या कोण याह भोितक वा भाविनक अस याचा ूसार कर याच पाप घडत नाह ,

या

ोतात दे वाूी यथ करावया या दानाने वा ःवत:स भोगा या लागणा या उपास, ूद

णा

दे हदं डूभृती

क ां या

योगाने

ू य

यवहारात

आप या

हं दधमा
या
ू

िन

रा ा या

स : ःथतीत काह तर अ◌ै हक हतह साधता येईल, मनुंयाची आज इथे रोखठोक अशी काह
हतावह सेवा के याचा परोपकार घडे ल त तच ोत आचराव.

हणजे

यायोग ऐ हक फळ तर

ू य पणे इथ या इथे हाती पडे ल.
२.१०.१० ोत करावींत तर अशीं!
उदारहणाथ, म हलावगापुरतच बोलावयाच तर ये या चातुमाःयात म हलांनो, तु ह

यथाश

, यथाप र ःथती

ा आप या अ यंत अडचणीत सापडले या ूाण ूय हं द ू रा ा या

सेवेूी यथ खाली द दिशले या कंवा
जर धराल तर केवढ रा सेवा क

या हे तूने

यासार या ोतांपैक एकेक जण एकेक ोत

शकाल बरे ? Ôआप या परसात ःवत: आप या मेहनतीने

कोिथंबीर, वांगी, िमर याूभृती शाकभा या लावीन िन दे वा, तु या नावे पु या या अनाथ
व ािथगृहासार या एका ूामा णक संःथेस चार म हने ू यह ताजी भाजी पुरवीन.Õ अस ोत
लाख वाती, फूलबेल वाह या या ोताहन
कतीतर दे व ूय िन रा ह तकर होईल बर ? कंवा
ू

असे ोत

या क , Ôया चातुमाःयात आप या हाताने

वणलेले वा िशवलेले पंचवीस

सद यापोल यांचे जोड जीं ह नद न पूवाःपृँयांची मुलमुली शाळे त जातात

यांतील यो य

मुलांत वाट न.Õ Ôचतुथ चे एकवीस मोदक वा सोमवारचीं सोळा जोडपीं सावकार वा व याची
अडत वा

पैसे द

यापर करणा या पोटभ

णा

हणून आज

ठरा वक भटांसाठ राखून ठे व यापे ा िततक सामान वा

हं दसं
ू घटनांचे काय ख या रामदासी बा याने करणा या मसूरकर

महाराजां या आौमास दान कर न.Õ ये या चातुमाःयात एक ःवदे शी साखरे चाच ू
घेतला तर जर ू येक ज हा या नगरात दहावीस

यांनी ू यह Ôमी दहा कुटंु बांस भेट

दे ऊन ःवदे शी साखरे चा ूचार कर नÕ अस ोत घेतल िन चाल वल तर
या गावी चार हजार

हाती

या चार म ह यांत

पये तर परदे शी साखरे त जायचे वाचतील! क न पाहा होतं क ं नाह ं

असे त. आमची हमी अनुभवाची आहे .
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कंवा उ या वषात Ôशंभर

पयांची ःवदे शी बांगड
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घरोघर फ न खपवीनÕ कंवा Ôतुळशी या ल नासीठ ताशेवाजंऽी लाव याचा मूखपणा सोडन
ू
तशा ोतांचा खच राखून अनाथ पण स पाऽ अशा दोन शु कृ त हं दं ू या योग ेमाचा यय मी
सोशीन वा

र ािगर

कायक या अशा

या कायाथ ू य

हं दसभे
ू सार या

हं दसभे
ू स िन आयसमाजास दान दे ईन!Õ

या संःथा शु काय सारख करताहे त

यांना मु लािमशन या हातून

सोड वले या अभक वा अनाथ मुलांमुलींचे संगोपन करताना नाक नऊ येतात. जर शंभर
िमळताच शंभर

वधम यांस

अडकून पडत आहे , तशा ू य

हं द ू क न दाख वणार उमरावतीची
काय तसा एक

गोटात आण याचे ौेय संपादाल! हं द ू धमाचा

पये

हं दसभा
ि यसाहा याःतव
ू

पया दान दलात तर एक वंश हं दरा
ु ा या

य थांब वणारा िनदान र ाचा एक बंद ू

यात

भर टाकून वा गळताना वाचवून जे पु य लाभेल त पांचशे अ य सूयाला दे ऊन लाभणार नाह !
पाणी ओतायच तर त ोताचे पाणी ता हले या या त डात ओता ता हनात व नद त न हे ! तो
याने िमशनमु लां या तावड तून हजारो हं द ू

मुंबईचा ौ ानंद अनाथ म हलाौम पाहा!
वाच व या; पण

याला अजून अभकालाय काढावयास दमड ह

गाठ

नस यामुळे

या
या

यां या अभकांचे काय कराव ह सुचत नाह . सो या या को कळा इ. सावकार चा धंदा
करणा या भटांना दे यापे ा को या ौीमान ् म हलेने जर
बारा लुगड चातुमाःयािनिम

या ौ ानंद म हलाौमास

दान दलीं व ःवत: या कुटंु बातील मृत य

हजार वा एक लाख ज यथाश

यांसाठ

ं या ःमरणाथ एक

त दान, अभकालय बांधून दे यासाठ

अं ये ीूी यथ गाय, भांड , व े, दान, गाव या धंदेवाईक भटास दे यापे ा

दल तर त
या द न दयाळू

दे वास शतपट ने अिधक ूय होणार नाह काय? कंवा वमान व ा िशकणा या एका सुयो य
पण िनधन व ा याचा खच सोस याचे ोत
म हलांनो, जर हे हं दरा
ु

या!

जगेल, तगेल, जंक ल तर हं दधम
ु ह जगेल! जर हे हं दरा
ु च

मेल, हं दःथान
च अ हं दःथान
झाल, तर ह
ु
ु

हं दसं
ू ःकृ ती, हा हं दधम
ु ह मेलाच पा हजे! अशा

ःथतीत तु हां हं दम
ू हलांस खरे धािमक ोत आचरावयाच असेल तर आज या प र ःथतीत
ा हं दरा
ु ाची ू य

फल दे णार अशी काह तर सेवा ू यह करा! तुम या ि याच दान,

तुम या ौमाच दान, तुम या अ नाच दान, ूसंगी तुम या मनाच िन अवँय तर तुम या
ूाणांचेह

दान

ा ूाण ूय

हं दरु ा ालाच

ा! तोच आजचा ऐह क धम; तोच आजचा

पारलौ कक धम! ोत वधीत जो ववेक आज करावयाचा तोह हाच!

***
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