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प्रस्तावना :  

     साहहत्यसम्राट, लोकशाहीर तथा लोकलेखक अण्णाभाऊ साठे याांनी मराठी 

साहहत्यात महत्वपूणण योगदान कदले आह.े त्याांनी आपल्या साहहत्यातून समाजातील 

उपेहिताांचे जीवन आहण जगण्याची धडपड वास्तवदशी रेखाटून, सामान्य 

माणूसाचा सुद्धा इहतहास असतो ह े हसद्ध केले. त्याच्या व्यक्तीरेखा ‘भूक’ आहण 

माणसानेच माणसासाठी तयार केलेल्या ‘चक्रव्यूहाशी’ सांघषण करताना कदसतात. 

स्वाहभमान, हशलाची जपणूक करतात. जे भोगले,  जे कदसले,  जे अनुभवले तेच 

त्याांनी हलहहले. म्हणजे त्याांच्या कथा सत्यावर आधाररत आहते, अथाणत इहतहास 

सत्यावर आधाररत असतो. 

     इहतहासात माणसा-माणसात दडलेला आह.े म्हणजे इहतहासाची व्याप्ती प्रचांड 

आह.े माणसामाणसात दडलेला इहतहास शोधण्यासाठी इहतहासकाराची 

हनरीिणशक्ती तीक्ष्ण असावी लागते. घटनाांतील कायणकारणभाव समजून घेऊन 

तकणशुद्ध पद्धतीने सुसांगत वार माांडणी करावी लागते. घटनेला ककवा घरटताना 

व्यक्ती आपल्या प्रहतभेने घटना रांजीत बनवत असतो. अलांकाररक पणा ककवा 

रांजकपणा हा साहहत्याचा मूळ गाभा असतो पण हा रांजकपणा इहतहासाला मान्य 

नाही. म्हणून काय साहहत्यामध्ये इहतहास नाही असे आपल्याला म्हणता येणार 

नाही. साहहत्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे याांचे साहहत्य याच दषृ्टीने बघणे आवश्यक 

आह.े त्याांच्या साहहत्यात इहतहास दडलेला आह े म्हणून प्रहतभा, साहहत्य आहण 

इहतहास याच्यातील सह-सांबांधाचा याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न शोधहनबांधात केला 

आह.े  

साहहत्यातील हवशषेतः वारणचे्या खोऱ्यात, हचत्रा आहण फकीरा यातील सत्यतेेहवषयी अण्णा भाऊ 

साठे याांच ेमत :  

     अण्णा भाऊ साठे याांची पहहली काांदबरी ‘वारणेच्या खोऱ्यात’ इ. स. १९४८ प्रकाहशत झाली. 

या काांदबरीहवषयी ते हलहतात कक, “वारणा नदीच्या खोऱ्यात माझ्या आयुष्यातील बरेच कदवस मी 

घालवलेले आहते. तो सुांदर खोरा मी अगदी जवळून पहहला आह.े त्या खोऱ्यात, त्या नदीकाठी, 
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मला जे जे कदसले, ते सारे एका सूत्रात ओवून त्याची एक कथारूपी माला गुांफून ती मराठी 

साहहत्याच्या गळ्यात घालावी असे मला एकसारखे वाटत होते, पुढे म्हणतात, “आपण जे जीवन 

जगतो, ज्या जीवनात आपला आहण आपल्या ककत्येक हपढ्ाांचा जन्म झाला, त्या जीवनाचा आपण 

रोज अनुभव घेत आलो आहोत, तेच जीवन जगणारी बहुसांख्याक जनता, त्या जनतेचे हवशाल 

जीवन, हतची जगण्याची धडपड,  ककवा सांघषण त्याच जनतेत वावरणारे उदात्त हवचार ह ेसारे 

आपल्या हलखाणातून  जनतेपुढे माांडावे अशाच मोहाने प्रेररत होऊन  मी आज पयंत हलहीत आलो 

आह.े”  

     ‘हचत्रा’ काांदबरीच्या हवषयी ते म्हणतात, हचत्रा कादांबरी हवषयी एका हमत्राने अण्णाभाऊ ला 

हवचारले की या कादांबरीत कल्पकता ककती आह ेआहण वास्तवता ककती आह ेयावर उत्तर दतेाना ते 

म्हणतात या भाांडवली जगतात कल्पनेलाही लाजवणारी वास्तवता वावरत आह.े आपण या 

कादांबरीहवषयी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहहजे ती म्हणजे अशी की हचत्रा ह ेपात्र जीवनासाठी 

उदात्त प्रेमासाठी अनांत सांकटाशी झुांजणाऱ्या जीवाच्या मुलाने शीलाचे रिण करणाऱ्या एक झुांजार 

स्त्रीचे हचत्रण आह.े 

     अण्णाभाऊ ‘फकीरा’ कादांबरीच्या  लेखकाच्या मनोगतात हलहतात कक, “प्रहतभेला सत्याचां, 

जीवनाचां दशणन नसेल तर प्रहतभा, अनुभूती शब्द हनरथणक आहते असा माझा अनुभव आह ेकारण 

सत्याला जीवनाचा आधार नसला की प्रहतभा अांधारातील आरशाप्रमाणे हनरुपयोगी ठरते...... जशी 

प्रहतभेला वास्तवाची गरज भासते, तद्वतच कल्पनेला ही जीवनाचे पांख असणे आवश्यक असत े

आहण अनुभूतीला सहानुभूतीची जोड नसेल तर आपण का हलहहतो याचा पत्ताच लग्न शक्य नाही, 

मी जे पाहहलां,  अनुभवलां, ऐकलां, तेच मी हलहहलां आह"े  थोडक्यात प्रत्येक माणसाचा एक इहतहास 

असतो तो इहतहास त्याच्या अनुभवाचा दस्ताऐवजातून व्यक्त होतो. 

ऐहतहाहसक बांडाची सांकल्पना आहण समाजवाद :  

     ‘बांड’, उठाव, युद्ध, तह या बाबीहशवाय आपण इहतहासाची कल्पनाच करू शकत नाही. मुळात 

माणूस बांड का करतो? या कारणाचा प्राथहमक शोध घेतला असे लिात येईल कक, हवषमता ह े

बांडाचे मूळ कारण आह.े वास्तव जीवनात जेव्हा त्याच्या स्वातांत्र्याची हक्काची, समाज स्वास््याची 

व मूलभूत अहधकाराांची गळचेपी होते त्यावेळी मानव समूह हा पररहस्थती हवरुद्ध बांड करून उठतो 

आहण सांघषण सुरू होतो४   वारणेच्या खोऱ्यातील भैरू म्हणतो, कोण लुटालुटी साठी, कोण 

पोटासाठी, कोण वाटीसाठी तर कोण लांगोटीसाठी बांड करतोय कुणाला स्वराज्य पाहहजे तर 

कुणाला शेतकरी राज्य पाहहजे आहण या सगळ्या भानगडी दवेाला कशा कळणार ?  तर नारू 

म्हणाला, कोणी का बांड करीना त्याला तरी काय पाहहजे असतां, पोटासाठी बांड करू नये तर काय 

करावे माणसाने ? असा प्रश्न व्यवस्थेला हवचारतात.  

‘वारणचे्या खोऱ्यात’ला समाजवादी सांवाद  
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     धोंडीबा म्हणतो, आज आमच्या जवळ जमीन नाही याचां कारण आम्ही आभाळातून पडलो 

आहण धरतीने झेललां असां म्हणता येईल का? आज तुमच्या जवळ जमीन आह ेआहण माझ्याजवळ 

नाही पण आमच्या दोघाांच्या हब मुळ्या पाताळाला हभडल्या ह े हवसरून चालणार नाही. तुम्ही 

जगात येताना आपल्या सोबत जमीन आणली होती आहण आम्ही हवसरून आलो होतो असां कोण 

म्हणेल. त्यावर हहदरुाव म्हणाला, “आम्ही माणस आहोत आहण माणसा सारखां जीणां जगावां असां 

आम्हाला वाटतां म्हणून आम्ही बांड केल आह,े ह े बांड बायाबापड्या हवरुद्ध नाही ककवा गरीब 

लोकाांहवरुद्ध नाही आम्ही जनते हवरुद्ध नाही म्हणूनच अजून जगलो आहोत जो जनतेवर जुलुम 

करतो त्याला जनतेच्या पोटात जागा हमळत नाही आम्हाला मात्र त्याची वाण नाही आज ककत्येक 

कदवस आम्ही उघड े कफरतो आहोत जगात दोन प्रकारची माणसां आहते. त्यातील एक जन्मभर 

काबाडकष्ट करून उपासमारीने जजणर होऊन मरणारे व मरणानांतरही ज्याांना जळायला भरपूर 

जळण हमळत नाही ते आहण ज्याांना ऊन, पाऊस थांडी वारा काहीच ठाऊक नसतां ज्याांच्या पोटातलां 

पाणी सुद्धा चालत नाही जे आयतां बसून खातात आहण मरणानांतरही कापराच्या कढगात जळतात ते 

दसुरे एक धनी धनवान म्हणून सुखात जगतो आहण कापरात जळतो,  तर एक चाकर दररद्री म्हणून 

दःुखात जगतो आहण शेवटी जळणा हशवाय मारतो ज्या मूठभर लोकाांच्या हातात सवण जमीन आह े

ते मालक आहते तर कोटमाप लोकाांच्या मालकीचां काहीच नाही फक्त खुरपां आहण दोरी एवढेच 

त्याांचा आह ेआहण अशाच लोकाांना जाण्यासाठी जवळ हमळत नाही असां असूनही काही लोक त्या 

शेतकऱ्याची शेतकरी राजा, जग पोसणार म्हणून कावेबाजपणाने तारीफ करतात. शेतकऱ्याची 

तोंडानां तारीफ करतात पण आपल्या फायद्यासाठी त्याला जहमनीवर घासून राबवून त्याचा रेंदा 

पाडतात. 

     आम्ही का लढावां ह ेआम्हाला समजलां आह.े कदाहचत कसां लढावां ह ेसमजलां नसेल पण आम्ही 

करतो ते चूक करतो असां मात्र मी कधीच म्हणणार नाही कारण पूवीही पुष्कळ बांड होऊन गेली 

आहते. बांड झालां ते शेवटी फसलां परांतु त्या बांडात जे मरण पावले ते अमर झाले उमाजीनांही बांड 

केलां तेही फसलां पण त्या बहाद्दरू रामोशा च्या मदणपणा ला सवणच मानतात म्हणून आमची बहादरुी 

वाया जाणार नाही आमची लढाई कधीच थाांबणार नाही जोपयंत जगात एक जरी मनुष्य उपाशी 

राहहल तोपयंत ही लढाई चालूच असणार. वारणेच्या खोऱ्यातला हहदरुाव गरीब-श्रीमांत हा भेद 

नष्ट करण्यासाठी बांड का केलां याहवषयी प्रामाहणकपणानां आपली भूहमका हवशद करतो आह.े यापुढे 

जाऊन तो असे म्हणतो बांडखोर माणूस मरणाला कधीच भीत नाही आहण जे बांडखोर नसतां ते हभतां,  

ज्याला बांडखोर व्हायचां असेल त्याांनी नेहमी मरायला तयार असावां लागतां.  

हचत्राची कथा आहण मुबईतील जीवनवाद  

     ‘हचत्रा’ काांदबरीतील कथानकाहवषयी अण्णा भाऊ साठे साांगतात, तरुणीचा जीवनावरचा 

ददुणम्य हवश्वास आपण साकार करू शकतो यावर मला मात्र हवश्वास बसत नव्हता म्हणून मी मुका 

होऊन बसलो होतो. परांतु क्रमप्राप्त मागाणने मानवतेची प्रगती होत होती खेड्यावरचा शेतकरी 

पोटासाठी मुांबईकडे पळत होता. साच्याची गरज म्हणून कामगार पुरवण्याचे महान कायण भाांडवली 
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दहुनया करीत होती त्याच प्रमाणे इथल्या श्रीमांताच्या चैनीच्या वस्त ूम्हणून जो कच्चामाल इकड ेयेत 

होता त्यात तरुण मुलींची ही आवक होत होती सोन्या बरोबर शीलहह हवकले जाते ह ेमला कळत 

होते. जीवन जगण्यासाठी काही तरुण उदात्त हवचाराने प्रेररत होऊन लढत होते तर काही अहत 

वाईट कमे करून जगत होते सवांची धडपड ही फक्त जगण्यासाठीच आह ेयाची मला जाणीव होती. 

डोहातील पाणी आटून जाताच माशाची तगमग होऊन ते तळ सोडून तरांगू लागताच कावळे त्याांना 

वेचून खातात त्याचप्रमाणे खेड्यावर उपासमारीने हरैाण झालेल्या शेतकऱ्याांच्या मुली जेव्हा 

भुलतात तेव्हा शीलाचे व्यापारी त्याांना फसवून मुांबईत आणून हवकून स्वतःची पोटे जाळतात असे 

माणूस रुपी कावळेही मी पाहहले आहण ही कथा हलहून काढली. 

     अण्णाभाऊ कादांबरीतील प्रसांग, घटना सत्यावर आधाररत असल्यामुळे त्या प्रसांगाच्या 

सादरीकरणाला धार चढते, हनसगण शब्दाच्या माध्यमातून आपल्यासमोर उभा राहतो.  व्यक्तीचे 

वणणन करताना व्यहक्तरेखेला साज चढवून त्याच्या मनातील भावनाांचा कल्लोळाचा वेध माांडत 

असताना खऱ्या जीवनातील प्रसांग जसेच्या तसे वणणन केले आहते. थोडक्यात मानवी मनाचा ठाव 

घेण्यात अण्णाभाऊ यशस्वी झाले आहते. ‘माणसानां जळलां तसां तापावां’ या त्याांच्या वाक्यात 

तत्वज्ञानाबरोबर ‘जीवनवाद’ ओतप्रोत भरला आह.े  

कशासाठी पोटासाठी, खांडाळ्याच्या घाटासाठी 

     त्याकाळी लोक मुबईला पोट भरण्यासाठी जात असत तेव्हा अण्णा भाऊ हलहतात, इांहजन 

म्हणत होते जणु ते साांगत होते की आपण ह ेएवढे मोठे धूड घेऊन जे आज पळत आहोत येत्या 

खांडाळ्याच्या घाटासाठी आहण तो घाट फोडून ज्याांनी वाट केली त्याांच्या पोटासाठी आपण ह ेकाम 

करीत आहोत आपल्यावर ककती भारी कामहगरी आह ेत्या हवशाल डोंगराांचे सह्याद्रीचे पोट फोडून 

त्याांनी बोगद ेकेले ज्याांनी मुांबईत 1854 साहल हगरण्या सुरू केल्या त्याांच्या पोटासाठी आपण धावत 

आहोत जणू असेच ते ओरडून म्हणत होते आहण धुराचे काळे भोर लोट सोडीत धावत होते मधेच 

कककाळत होते. जणू ते इांहजन त्या घाटात 1853 साली बोगदे पाडून त्याला वाट करून दणेार त्या 

भाांडवलशाहीचा जीव तोडून जयजयकार करीत होत ेआहण धावत होते आहण पुन्हा पुन्हा म्हणत 

होते कशासाठी पोटासाठी खांडाळ्याच्या घाटासाठी 103 एवढेच नाही तर, रोज सकाळी लोकाांना 

उठहवण्याचे काम करणारे ते परोपकारी प्राणीसुद्धा मुांबईला हनघाले होते परांत ुकामाला नव्ह ेकी 

चैन करण्यासाठी नव्ह े , तर एखाद्या हॉटेल वाल्याच्या हांहडत डुांबायला आहण एखाद्याच्या पोटात 

गडप्प व्हायला. 

मुांबई राज्यातील जनतेचा न्यायहनवाडा करणाऱ्या हायकोटाणकडून जमा टाांगा जात होता तेव्हा 

तेथील घोड्याकडे पाहून त्याबद्दल हचत्राने आहण आपल्या मामाला हवचारले, तेव्हा मामा अथाणत 

कृष्णा "ह्योच बघ तो काळा घोडा" पुढे अण्णाभाऊ त्याला अशी जोड दतेात की आपल्या पाठीवर 

बसलेल्या इांग्रजी साम्राज्यशाहीच्या वारसा ऐवजी स्वतःच्याच नावानेच प्रहसद्धी पावलेला परांतु 

भारतात दोनशे वषण दषृ्ट अांमल गाजवणाऱ्याला पाठीवर घेऊन जो तीनच पायावर उभा होता. 

फकीरा व गनु्हगेार जाती-जमाती कायदा ;  
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     अण्णा भाऊ साठे याांच्या हनळू माांग या कथेत व फककराां या कादम्बरीत गुन्हगेार जाती-जमाती 

कायद्या अांतगणत हजेरीचा उल्लेख येतो.  हा हजेरी प्रकार मातांग बाांधवासाठी एक काळा अध्याय 

ठरला होता. ' वयात आलेल्या सवण माांगाना आहण गावातील इतर गुन्हगेाराांना तीन वेळ हजेरी 

लावण्याचा अहधकार पोलीस पाटील आहण कुलकणी याना दणे्यात आला होता. अन यात कसूर 

झाली तर तीन महीने तुरुांगात सक्त मजुरी ! म्हणजे पाटील आहण कुलकणी ह ेया कायद्यानुसार 

गावपातळीवरचे प्रत्यि अांमलदार होते. प्राहतहनहधक स्तरावर वाटेगावच्या माांगवाड्याहतल हजेरी 

वास्तव अण्णाभाऊनी भेदकपणे अहभव्यक्त केले आह.े तीन ते चार हपढ्ाांनी जे भोगले त्याांच्या 

जखमावर आज आपण मलमपट्टी करू शकत नाही, पण आज आपण हनदान त्या जाणू तरी शकतो 

की त्यावेळच्या त्या जखमाांची दाहकता ककती होती ते ! त्यानी या कायद्याचे घोर पररणाम आपल्या 

कथा कादम्बयाणत अगदी कौशल्ल्याने माांडले आहते. फककरा या कादम्बरी मध ेनमुद केल्याप्रमाणे 

सावळा माांग यास याच कायद्याचा बडगा दाखवून वाटेगावहून थेट बेळगाव येथे स्थानबद्ध म्हणजे 

हद्दपार करण्यात आले आह.े मात्र तो हूकूम मात्र हचतनीय आह ेतो हूकूम असा - ' तुमच्या गावच्या 

माांग जमातीनां इांग्रजी हद्दीत हशरून जो उत्पात माांडला आह,े त्यामुळे शाांतता आहण सुव्यवस्था 

राखण्यासाठी हा हूकूम रवाना होत आह.े थोडक्यात ' माांग जातींतील झुांजार व्रुत्ती नमावी, नाहीशी 

व्हावी, त्यानी लाचार व्हावे, हाच त्या कायद्याचा हते ुहोता.' इांग्रजानी या कायद्याचा आपला फास 

इतका आवळुन टाकला, की माांग ही जात साांगणांही कठीन झाले होते. माांग म्हणाला की िमा नाही 

हा अांमलदार लोकाांचा खाक्याच ठरला. कफरस्ते माांग स्वतःला माांग साांगण्याऐवजी जात चोरु 

लागले. कैक माांगाचे गारुडी बनले. महाराष्ट्राचा आकदवासी माांग इांग्रजानी तलवारीच्या धारेवर 

धरला. 'कादम्बरीतले ह े वणणन त्या हवहशष्ठ कथानकाला धरून असले तरी त्या काळाचे ह े

जळजहळत सामाहजक वास्तव होते ह े हवसरून चालणार नाही. ज्यानी पराकोटीची गुलामी 

स्वीकारली होती त्याांच्याप्रहत या कायद्याने मवाळ धोरण स्वीकारले होते तर आपली स्वतःची 

माणूस म्हणून अहस्मता ज्यानी प्रकट केली त्याांना मात्र धारेवर धरले.  

     वाटेगावातील आपल्या गणागोतात चटणी भाकर खावून पण सन्मानाने आहण आनांदाने कदवस 

घालवु इहिणायाण कुटुम्ब वत्सल फककराला आहण त्याच्या साथीदाराांनाही या कायद्याने परागांदा 

व्हावे लागले. महाराष्ट्राचे कुलदवैत सह्याद्रीच्या कुशीत डोंगराच्या कीरण झाडीत त्याांना आसरा 

घ्यावा लागला. एक महीना सह्याद्रीच्या डोंगरात राहहल्यावर दरूदरूचे माांग फककराला येवून 

हमळाले. हजेरी दवेून जगण्यापेिा लढून मरण्याचा त्यानी हहय्या केला होता. फककरा स्वतःच ेदःुख 

हवसरून या हजेरी नावाच्या सामाहजक सांकटात आहण त्याच्या उपचाराांत गढून गेला. फकीराने 

एका महहन्यात कैक हशरजोराना धूळ चारली. त्या भागात जे अन्यायी मात्तब्बर होते त्याांना 

फककराने जमीनदोस्त केले. फकीरासोबतचा एकूण एक जण अन्यायकारक कायदा करून हजेरी 
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लावली म्हणून सरकारहवरुद्ध खड ेफोडत होता आहण या सरकारला कसा इांगा दाखवायचा याचा 

हवचार फककरा करीत होता. 

     एका प्रबळ सत्तेहवरुद्ध बांड करणारा फककरा हजवावर उदार झाला. ' बेडसगावात इांग्रज 

सरकारचा खहजना होता. हभवाकडून खहजन्याची ही बातमी ऐकली आहण सरकारला इांगा कसा 

दाखवायचा यावर फककराला औषध सापडले. आहण तो म्हणाला,  " चला तयारी करा ! त्यो 

खहजना मारूया. वाटेत वाघ उठला ,असां सायबाला वाटलां पाहहजे. लाव म्हणावां हाजरी, हन कर 

हतां राज ...." “आज आपण सरकारी खहजना फोडून -म्हांजी मरणाचां दारच फोडून यमराजाला 

भाईर काढणार हाय. खहजना लुरटची बातमी ऐकून सरकार हपसालून उठेल आहण परत आमास्नी 

त्याांच्या बरोबर लढावे लागेल.                                            

यावरून फककराांचा लढा हा हनव्वळ हजेरीचा कायदा लादनायाण इांग्रज सत्तेहवरूद्ध होता ह े

स्पष्ट होते. फककरा म्हणतो, " सलामत ? कवा आमी सलामत होतो ? आईच्या पोटातनां भाईर 

आल्यापासनां- नव्हां, आईच्या पोटात व्हतो, तवापासनां रक्ताचां घोट घेतोय, लढतोय. आमी कवाच 

सलामत नव्हतो .." फककराच्या ऊद्वगेाने केवळ त्याच्या वा त्याच्या हपकढच्या यातनाांची दखल 

घेतली असे नव्ह ेतर, एकूणच अश्यप्रुशता , हजेरी कायदा यानी ज्या ज्या सामाहजक यातना कैक 

हपढयाना कदल्या त्याचा तो उद्वगे होता. 

हनष्कषण :  

    फककराहच समाधी वाटेगाव येथे आह.े खहजना लुटला म्हणून या वीराना लुटारु म्हणून न पहाता 

गुन्हगेार जातीजमाती कायद्याहवरोधी सांघषण करणारे थोर भारतीय सुपुत्र म्हणून पहावे. त्याांच्या 

जीवन सांघषाणचे मोल व्हावे. हशवाय फककरा या कादम्बरी कडे पहाण्याचा एक वेगळा द्रषु्टीकोन मी 

आपणा पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आह े.त्याचा योग्य हवचार व्हावा. गुन्हगेार जाती जमाती कायदा 

ककती भयांकर होता ह े अण्णाभाऊच्या लेखणीतून आहण हवशेष करून फककराच्या शब्दातुन , 

फककराच्या व हनळू माांगाच्या जीवन सांघषाणतून समजून घेवूया. यास स्वतांत्र हवश्लेषनाची गरज 

नाही.फककरा ही केवळ कादम्बरी नाही तर कलात्मक शैलीने हलहहलेला इहतहास आह.े सवणांनी 

माांगाप्रहत नकारात्मक भूहमका, उपेिा ,हटेाळणी ,अश्यप्रुशता , गावगाड्यात आवश्यक असणारे 

स्वस्त कामगार ,साम्राज्यवादी इांग्रजाांचे माांगामहाराच्या झुांजारव्रुत्ती हवरोधी धोरण, इथल्या 

शोशकाांची इांग्रजाांशी असलेली हातहमळावू व्रुत्ती यातूनच या कायद्याची हनर्ममती झाली आह.े मुक्ता 

आपल्या हनबांधात म्हणते की, " माांगमहार हो तुम्ही रोगी आहात तुमच्या बुद्धीला ज्ञानरुपी औषध 

घ्या म्हणजे रातकदवस तुमच्या ज्या हजयाण घेतात त्या बांद होतील." 

ती सात अती उग्र स्वरूप धारण करून इांच इांच जमीन व्यापीत पुढां-पुढां सरकत होती आहण गावात 

सात पसरताच भरला सांसार हजथल्या हतथां टाकून लोक सैरावैरा पळत होत.े जणू त्याांच्यासाठी 
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भयांकर वनवा लागला होता. जो पळत नव्हता, तो हनहित मरत होता शांभरात फक्त दहाच 

कशीबशी वाचत होती. मरणाराांना पुरण्यासाठी माणसे उरत नव्हती. घरातील सवणच माणसां 

एकदम तापसरीच भक्ष्य होत होती. मग त्या घरात कोण मरण पावला ह ेपाहण्यासाठी ही कुणाला 

शुद्ध उरत नव्हती.272. 
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