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महहलांवरील अत्याचार: कायदा की मानहसकता?
हपता रिती कौमाये, भताथ रिती यौवने
रिहतत स्थहवरे पुत्ााः न स्त्री स्वातंत्र्य महथहत॥
ऐकलंय? ऐकलंच असणार! भारतीय संस्कृ तीच्या प्रत्येक उपासकानं काळजाशी घट्ट बांधून
ठे वलेलं सुभाहषत आहे हे. आहण जो तो हतच्या अब्रूची लक्तरं वेशीवर टांगत सुटलाय. मनु हजला
“जबाबदारी” म्हणत होता आज हतलाच त्याचे वंशज “वस्तू” बघत संबोधत आहेत. आहण वस्तू
म्हणूनच हतला उपभोग घेत आहेत आज आपण सारे च इथे आहोत. महहलांवरील
अत्याचारांबिल चचाथ घडते आहे आहण मी एक गोष्ट सतत लिात घेते आहे. खूपश्या लोकांनी
महहलांवरील अत्याचार=बलात्कार असं समीकरण मांडलेलं आहे. कायदा की मानहसकता या
वादात माझी बाजू मांडण्याआधी मला एका गोष्टीवर उजेड टाकायचा आहे.

मी एक स्त्री आहे आहण आईच्या गभाथतला भ्रूण असण्यापासून ते शेवटचा श्वास घेईपयंत मी
अत्याचार सहन करतेच आहे. स्त्री भ्रूण हत्या, मुलगा-मुलगी यांतला भेदभाव, बाहलकांवरचे
अत्याचार, छेडछाड, हवनयभंग, बलात्कार, सामुहीक बलात्कार, घरगुती हहसाचार, हंडाहंडाबळी हे सारे च अत्याचारच तर आहेत. एका साधारण स्त्रीच्या आयुष्यात बलात्कार हा एकच
अत्याचार नाही. द्दकत्येक अशा स्त्रीया आहेत जयांच्यासाठी छातीत भरला जाणारा प्रत्येक श्वास
एक अत्याचार बनतो आहे.
१६ हडसेंबर २०१२ रोजी अशीच एक मुलगी पूणथ कपड्ांहनशी बसमध्ये चढली आहण पाऊण
तासात हनवथस्त्र बाहेर फे कली गेली. सारा देश जागा झाला. मोचे हनघाले, आंदोलनं झाली आहण
मानहसकता बदलण्याबिल भाषणं द्ददली. त्या सहा लोकांच्या फाशीची मागणी लावून धरली,
आहण खवळू न उठले.
ती मुलगी गेली त्यानंतर दोन महहने उलटले आहण तरीही मुलींचे बळी जातच राहहले. सहमधा
पडतच राहहल्या. मग कु ठं आहे मानहसकतेतला बदल?

पूणथ भारतासारखंच मीही या हवषयावर जागरूक राहहले. त्यावरल्या द्दिया-प्रहतद्दिया वाचल्या.
“महहलांवरील हहसा थांबवा” असा मथळा असलेलं एक पत्क माझ्य़ा हाती आलं म्हणून
उत्सुकतेपोटी या संकल्पनेची व्याख्य़ा शोधली. तर संयक्त
ु राष्ट्रसंघाच्या सवथसाधारण सभेने
द्ददलेली व्याख्या ऐका. “महहलांहवरोधात हहसा म्हणजेच असे कोणतेही कृ त्य जयाचा पररणाम
महहलेला शाररररक, लैंहगक ककवा मानहसक हानी ककवा त्ासात होईल ककवा होऊ शके ल. यात
सावथजहनक ककवा वैयहक्तक जागी घडलेल्या अशा कु ठल्याही गोष्टीचा धोका असण्याचाही
अंतभाथव असेल” एवढी हवस्तृत व्याख्य़ा कळल्यावर मनाला हे पटेचना की इतक्स्पया साऱ्या
गोष्टींहवरोधातली मानहसकता समूळ बदलणं शक्स्पय आहे.
माणसाच्या वागण्या-बोलण्याचे दोन मूलभूत प्रेरणास्त्रोत असतात. एक संस्कार आहण दुसरा
हभती.
मी सुरुवातीलाच म्हणाले तसं भारताच्या आद्यपुरुषानेच “स्त्री स्वातंत्र्य न महथहत” चा संस्कार
द्ददला आहे. हपढ्या न हपढ्या मुलगा मुलगी वेगळे हाच संस्कार झाला आहे हन होत आहे. मग
आज एका रात्ीत हे सारं बदलेल, मानहसकतेत अमूलाग्र बदल होतील असं मानणं खरं च
वास्तहवक आहे का?
मग उरला भाग हभतीचा. “बाबा रागावतील हं” अशी हभती लहानपणापासून आई आपल्याला
घालतेच आहे ना मग कायदा काय वेगळा असतो? हजथे हजथे सज्जनांची मवाळ भाषा चालत
नाही तेथे हा बडगा उगारावाच लागतो. कारण कसं आहे, माणूस हा एकच प्राणी असा आहे
जयाला माणूस बनणं हशकवावं लागतं
खरं सांगायचं तर काही प्रमाणात तो तसा उगारलेला आहेसुद्धा. स्त्री भ्रूण हत्येपासून ते हंडाबळी
पयंत स्त्रीवर होणाऱ्या प्रत्येक अत्याचाराहवरोधात कायदा आहे. पण तो द्दकती पररणामकारक
आहे? आपल्याला गुतहेगारांना बडगा दाखवायचाय! फु लबाजी नव्हे.

भारतीय दंड हवधान कलम ३७६ अंतगथत सामुहहक बलात्काराची हशिा १० वषथ.
अपहरणासाठी कलम ३६३ ते ३७३. हंडबळीसाठी ३०२ अंतगथत जास्तीत जास्त जतमठे प.
लैंहगक अत्याचाराहवरोधात कलम ५०९ असे अनेक कायदे आज आहेत पण त्यांची हभती मात्
उरलेली द्ददसत नाही.
कायदा तयायव्यवस्थेचा पाया असतो. कायदा दोन प्रकारचा असू शकतो एक प्रहतबंधात्मक ककवा
दंडात्मक. आहण आपल्याकडे दोतही प्रकारचे कायदे असूनही ते कमकु वत आहेत आहण
अंमलबजावणी बाबतीत तर साराच ठण ठण गोपाळ!
संस्कारांनी द्ददलेली मानहसकता तेव्हाच बदलेल जेव्हा ती बदलली नाही तर कायदा
मोडल्याबिल हशिा होतील. कायद्याचे हात बांधलेले असतात. जोवर स्त्री स्वताः पुढे येऊन
तिार दाखल करत नाही तोवर कायदा हनष्प्रभ असतो. आहण ती तिार दाखल करण्याएवढं धैयथ
स्त्रीत तेव्हाच येईल जेव्हा त्या कायद्यावर हतचा स्वताःचा हवश्वास असेल त्याच्या सिमतेची
हतला खात्ी असेल. जोवर कायद्यात बदल होत नाही तोवर मानहसकतेतले बदल होऊन काही
उपयोगही नाही. तुमची मानहसकता बदलल्याने अत्याचाऱ्याला हशिा होत नाही. ती कायदा
बदलल्यानेच होते
बरं अगदी आजच्याही पररहस्थतीत एक महहला धीर करून कायद्याच्या दारात दाद
मागण्यासाठी जाते तेव्व्हा या के सेस वषाथनुवषथ तारीख पे तारीख तयायानं चालत राहतात.
तयायमूती स्वताःच कीत्येकदा भ्रष्ट असतात असेही बोलले जाते. आधीच अत्याचारानं अधथमेला
झालेला तो जीव हवहचत् प्रश्न सावथजहनकररत्या मुिाम हवचारून पूणथ मारला जातो. अत्याचार
करणाऱ्याला सहज जाऊ देणाराही अत्याचारीच ठरतो. त्यामुळे तयायव्यवस्थेच्या भ्रष्ट प्रवृत्तीला
आळा घालणंही राईट टू ररकॉल ककवा जयुरी हसस्टीम सारख्या सिम कायद्यांच्याच हाती आहे.
हतथेही मानहसकता बदलाचा प्रश्न येत नाही.

मूलताः कु ठलाही कायदा आहण त्यातवये होणारी हशिा हे प्राहतहनहधक असतात. एकाला कडक
हशिा झाली की मागचे शंभर जण पुढच्यास ठे च मागचा शहाणा तयायाने सुधरतात. बदलत्या
काळानुसार प्राहतहनहधत्वाची संकल्पनाही बदलते आहण त्यासोबत कायद्यात बदलही अहनवायथ
असतात.
प्रश्न एवढा जवलंत आहे की त्यावर समुपदेशन नव्हे तर िांती व्हायला हवी. आहण ही िांती
सशक्त कायदेच आणू शकतात कारण समाजाची मानहसकता ठरवण्यात देहखल कायदयाची
प्रमुख भूहमका असते.
समाजाचा दुबथल घटक संरहित ठे वणं ही पूणथ समाजाची जबाबदारी असते आहण कायदा हा
समाजव्यवस्थेच्या द्ददग्दशथकाचं काम करतो. जेवढा कायदा सिम तेवढाच समाज सुदढृ बनत
जातो.
स्त्रीच्या बाबतीत बोलायाचं झालं तर गभाथवस्थेपासून वृद्धावस्थेपयंत प्रत्येक स्त्रीला हे द्ददग्दशथन
सिमररत्या हमळालं तरच ती स्वताः सिम बनू शके ल.
तुझ्या अंतरं गी व्यथा चंदनाची
तुझ्या वेदनेला प्रथा सोसण्याची
कधी तू धरे ची कधी तू नभाची
कधी अंगणाची कधी तू घराची.
ओळी सुंदरच आहेत. मात् स्त्रीचं हे सहनशील आहण सवथव्याप्त असणं ही हतची अगहतकता नसून
सिम कायद्यांच्या साह्यानं घेतलेला सिम हनणथय जेव्हा असेल तो खरा सुद्ददन.

संहहता हहस्वनकर
samhita.hiswankar@gmail.com

ऩूजाच्मा पेवफुक अकाऊंट भधे सळयरेरा आतभा
कॉरेज रा वट
ु ी अवल्माने ऩज
ू ा तनलांत शोती..वकाऱी कॉपी चा भग घेऊन ती कम््मट
ु य च्मा टे फरालय आरी अन
डेस्क टॉऩ चारू केरा.. पेव फक
ु च्मा अकौंटलय गेरी अन ऩोस्ट लाचू रागरी .. डाव्मा कोऩऱ्यात नजय गेरी अन
कुणाची तयी भैत्री वलनंती आरेरी ततरा ददवरी.. ततने क्रीकरे ल पोटोलय क्रीकून तमा अकाऊंट लय गेरी...
याशुर ऩानवे नी ती भैत्री वाठी वलनंती केरी शोती..... वॉफ्टलेअय इंचजतनअय.. याशणाय ऩण
ु े.. वध्मा पयीदाफाद...
ऩज
ू ा लाचत शोती.. ततने तमाचे सभत्र चेक केरे फये चवे सभत्र ऩण्
ु मातरेच शोते एकूण १५-२० सभत्रांची मादी शोती. ऩज
ू ा
वलचायात ऩडरी की माने ओऱख नवताना का भैत्री माचना केरी अवेर? पोटो तय खया लाटत शोता. पेव फक
ु ालयचे
वध्माचे लातालयण, कुणीच वाभाईक सभत्र नाशी .तमा भऱ
ु े ततने ती रयक्लेस्ट डीसरट केरी..
जवे ततने डीरीट लय क्रीकरे, अन एकदभ भोणझरा लेफ ऩत्र थयथरू रागरे.. तनसभऴाधाथत तो लेग लाढरा अन एक
वलचचत्र आलाज आरा अन वंगणक शॅं ग झारा. "आरे लाटते माच्मा अंगात“ लैतागून ऩज
ू ाने वंगणक फंद केरा ल
ं फंद. ळेलटी थोडी खटऩट केरी ऩण वंगणक शटून फवरा
ऩन्
ु शा यीफट
ु केरा. वलंडो चा रोगो आरा अन ऩयत कॉम्ऩ
ं चेक केरा अन
शोता अन लैतागून ऩज
ू ाने वचव्शथव इंचजतनअयरा पोन केरा. थोड्मा लेऱातच तो आरा ल कॉम्ऩ
म्शणारा "फशुतक
े व्शामयव सळयरा आशे . फ़ॉभमट
थ करून ऩयत वलंडो रोड करून दे तो शो म्शणण्मा सळलाम ततरा ऩमाथम
नव्शता...तमाने ऩयत वलंडो रोड केरी इंटय नेट कनेक्ळन रालरे ल कॉम्ऩ वरू
ु झारा..
कश्मा भऱ
ु े झारे अवेर अवे? ऩज
ु ाने वलचायरे .."शोते काशी लेऱा एखादी अनोऱखी सरंक क्रीकरी का?..
ऩज
ू ाने याशुर च्मा अकाऊण्ट ची सरंक क्रीकरी अवे म्शणताच तो शवरा ल .तमा लय म्शणारा भरा नाशी लाटत शे
कायण अवाले....

वेट. म्हणत हतने फे स बुकाचे पान उघडले व हतच्या अकाउं ट वर गेली अन चकीत झाली.. परत मैत्ीची ररक्वेस्ट आली
होती.. हतने पाहहले ती राहलचीच होती.. हतने इं हजहनअरला सांहगतले की तू आता ही हवनंती नकार कारण मी
नाकारल्या वर कॉंम्प हॅंग झाला होता. "असं काही नसतं" असे म्हणत जसे त्याने डीलीट हलक वर क्स्पलीकले, अन तसे
एकदम मोहझला वेब पत् थरथरु लागले. हनहमषाधाथत तो वेग वाढला अन एक हवहचत् आवाज आला अन संगणक हॅंग
झाला. हे पाहहल्यावर इं हजहनअर पण हादरला व म्हणाला "हा पोरगा भारी द्ददसत आहे त्याने व्हायरस हलकला
जोडला असावा मी आमच्या सराशी बोलतो” पण सरांचा फोन लागेना. त्याने परत फॉमॅट करून हवडो लोड करून
द्ददली. तेव्हढ्यात सरांचा फोन आला त्यांनी सारे ऐकले व उद्या येतो असे सांगत पूजाला ती हलक न क्स्पलीकता कॉंम्प
चालव असे सांहगतले..
खर तर पूजा खूप हचडली होती व हतने ह्या राहल ची तिार सायबर पोहलसात द्यायची असे ठरवले. पण ती परत त्या
अकाउं ट वर गेली. व नेमका काय प्रकार आहे तो पाहण्यासाठी त्याच्या हलस्ट मधल्या पुण्याच्या अहभहजत दातार ला
मैत्ी हवनंती पाठवली व आपला फोन नंबर द्ददला व फोन कर असा मेसेज द्ददला. पूजांची मैत्ी हवनंती आलेली
पाहहल्यावर अहभला पण कळत नाही. पण फोन नंबर असल्याने तो उत्सुकते पोटी फोन लावतो.. "हाय” पुजाचा
आवाज येतो व सायंकाळी ७ च्या सुमारास डेक्कन वरच्या सी.सी.डी वर भेटण्याचे ठरते. का? असे अहभहजत हवचारत
असतो पण भेटल्यावर बोलु असे पुजा म्हणते...
अहभहजत भेटल्यावर प्राथहमक स्वरूपाचे बोलणे होते व पुजा सरळ हवषयाला हात घालते व हवचारते.. "तुझा हमत्
राहल पानसे कसा मुलगा आहे??” हतच्या प्रश्नाने अहभहजत गडबडतो व हवचारतो का? काय झाले नेमके ? त्यावर
पुजा त्याला झालेला प्रकार सांगते. ते ऐकू न मात् अहभहजत चकीत होतो व हतला सांगतो की असे होणे शक्स्पय नाही..
का शक्स्पय नाही? पुजा ने त्याला हवचारले. “मुले मैत्ी साठी काहीही करू शकतात.” “ते बरोबर आहे पण राहल असे
करू शकत नाही कारण तो आता या जगात नाही.. त्याला जाऊन आता ६ महहने होतील..” अहभ म्हणाला..

“काय???” आता चकीत होण्याची वेळ पुजाची होती.व चचेतून हतला कळले ते असे होते. राहल अहभहजत चा बाल
हमत्,इं हजहनअर झाल्यावर त्याला द्ददल्लीतल्या एका कं पनीत नोकरी लागली.. पगार पण चांगला होता. पण तो
फररदाबादला रहात होता अन मोटार सायकलवरुन ऑद्दफस मध्ये ये जा करीत असे. एकदा कामावरून तो उहशरा
सुटला अन वाटेतच त्याला एका ट्रक ने उडवले. ट्रक चा धक्का इतका जोरदार होता की राहल बाजुच्या खड्ड्ड्ात जबर
दुखापत होऊन मोटार बाइक समवेत पडला व तात्काळ गतप्राण झाला..
३-४ द्ददवस राहल ऑद्दफस मध्ये आला नाही म्हणून चौकशी सुरू झाली. घरमालकाने पण तो घरी आला नसल्याचे
सांहगतले. पुण्याला घरी फोनाफोनी झाली अन पुण्याला पण तो आला नसल्याचे कळल्याने शेवटी ऑद्दफस च्या
लोकांनी पोहलसात तिार के ली शेवटी शोधाशोध के ल्यावर राहलची बॉडी हमळाली. पोहलसानी व कं पनीच्या
लोकांनी पुण्यास ही बातमी कळवली. राहलला बाबा नव्हते. एकु लता एक मुलगा आईने वाढवला होता साथ भावाची
चंदम
ु ामाची. आईवर तर आकाश कोसळले. चंदम
ु ामा द्ददल्लीस आला. बॉडी ची दशा झाली होती. पोहलसांच्या
सल्ल्याने द्ददल्लीलाच दहन करण्यात आले. त्याच समयी चंदम
ु ामास फोन आला की आईस हॉहस्पटल मध्ये भरती के ले
आहे. त्या साठी चंदम
ु ामा उलट पावली पुण्यास आला.
अहभहजत ने हे सारे पुजास सांहगतले. "मला चंदम
ु ामाचा पत्ता हमळे ल का?" पुजाने हवचारले. "हो हमळे ल ना. आई व
मामा एकाच सोसायटीत शेजारी शेजारीच राहतात" अहभ म्हणाला व हतला पत्ता व फोन नंबर द्ददला. दुसऱ्या द्ददवशी
पुजा चंदम
ु ामास भेटायला गेली व हतने हतच्या बाबत घडलेला प्रसंग मामास सांहगतला. तो ऐकू न चंदम
ु ामा चाट
झाला. यावर पुजाने त्यांना मी यावर उपाय शोधते. पण तुमचे सहकायथ हवे अशी हवनंती के ली. नक्की हमळे ल" असे
मामाने सांहगतल्यावर पुजाने हनाःश्वास सोडला..

हा सारा प्रकार अमानवी आहे हे पुजाने ओळखले होते व त्यावर उपाय प.पु हत्नेत् कमथहण्यत [अॅहक्स्पटवेटेड] ढ्गे महाराज
हेच सांगु शकणार. प.पु हत्नेत् कमथहण्यत [अॅहक्स्पटवेटेड] ढ्गे महाराज हे स्वामी म्हणजे कहलयुगातील चमत्कारच.
पुजाला त्यांनी अनुग्रहहत के लेले होते. कारण हतची मागच्या जतमाची पुण्याई. असे मोजके च बाबांचे हशष्य होते. पुजा
आश्रमात गेल्यावर बाबांची भेट झाली .

बोल बेटा. आज आमची आठवण आली. बाबा हसत म्हणाले. यावर पुजाने सारा द्दकस्सा सांहगतला. िणाधाथत बाबा
ध्यानात गेले डोळे उघडले व बाबा म्हणाले. राहल चे हपडदान के ले गेले होते का? पुजा गडबडली व हतने चंदम
ु ामास
फोन लावला. ’नाही के ले बाबा “. पुजा म्हणाली बाबा हसले. "बाहलके .राहल च्या आत्म्यास मुक्ती हमळाली नाही
त्याचा सूक्ष्म देह अवकाशात मुक्तीसाठी हघरट्या घालत आहे व त्याने तुझ्या अकाउं टला हॅक के ले आहे." हे ऐकल्यावर
पुजा हादरली. ते पाहून बाबा म्हणाले "घाबरू नकोस तू सवथहपतरे हपडे गुरुजीस जाऊन भेट व हपडदान हवधी संपन्न
कर.. माझे नाव त्यांना सांग“
हे ऐकल्यावर पुजाच्या हजवात जीव आला. पुजाने हे सारे चंदम
ु ामा बरोबर चर्नचले व मामा पण तयार झाले.
पुजाने सवथहपतरे हपडे गुरुजीची गाठ घेतली व द्ददवस नक्की के ला. हवधीसाठी पुजा मामा व राहल चे काही बाल हमत्
उपहस्थत होते. सवथ द्दिया झाल्यावर गुरुजीने हपड कट्ट्ट्यावर ठे वले व सारे जण काकस्पशथ हपडास कधी होतो याची
वाट पाहत होते पण हपडास कावळा हशवेना. "बहतेक आत्म्याच्या काही इच्छा राहहल्या असाव्यात वा त्याला काळजी
वाटत असावी आईची“ गुरुजी म्हणाले. तुम्ही आत्म्यास आवाहन करा. मामा हात जोडत आकाशाकडे पहात म्हणाले
"राहल तू आईची काळजी करु नकोस मी हतचा सांभाळ करे न. पण कावळा हपडास हशवेना... हमत्ानी पण काही
मैत्ीत चुका झाल्या असल्यास माफ कर असे आत्म्यास आवाहन के ले पण कावळा हपडास हशवेना.

शेवटी पुजाने हात जोडले व म्हणाली. "राहल तुझी मैत्ी स्वीकारली नाही या बिल मला माफ कर. तुझा आत्मा मुक्त
झाल्यावर तू पुतहा जतम घेशील व कोणत्याही रूपात येशील तेव्हा मी तुझ्या मैत्ीचा नक्कीच स्वीकार करीन. आपण
चांगले हमत् होऊ. असे मी तुला वचन देते. मात् तू तुझा डी.पी बदलू नकोस“ असे म्हणाल्यावर चमत्कार झाला
काठावरचा कावळयांचा थवा आला अन हपडास हशवला..” राहलचा आत्मा मुक्त झाला होता. घरी आल्यावर पुजाने
अंघोळ के ली अन फे स बुकावरच्या अकाउं टवर गेली.. राहलची मैत्ीची रीक्वेस्ट द्ददसत नव्हती. .राहलचा आत्मा मुक्त
झाला होता आता हतचा कं प्युटर छान चालतो..

अहवनाश कु लकणी
avinash.g.kulkarni@facebook.com

प्रेमाची धमाल गोष्ट

मी हवकास. हवकास देशपांड.े ठाण्याचा अस्सल मराठी मुलगा. मराठीचा नुसता अहभमानच नाही तर
जाजवल अहभमान असणारा. कारण माझं गावच पुणे आहण पुणे हतथे काय उणे, म्हणतात "पुण्यात खूप
हहरवळ आहे मग प्रेमात पडायला मी दुसरीकडे जाऊच कशाला? आहण जयांना आपल्या जातीत
कमीपणा वाटतो ते दुसरीकडे नजरा मारतात आहण जातीचं सौंदयथ पाहायला मदाथची नजर हवी" हे माझं
मत आहे. आमच घराणं घरं दाज आहे. लोक माझ्या आई वहडलांना खूप मान देतात त्यामुळे मी बोट
दाखवावं आहण आमच्या जातीतील कोणतीही मुलगी माझ्या आईची सून बनून घरात यावी, एकू ण अशी
पररहस्थती. त्यामुळे जातीबाहेर लग्न नाही करणार एवढं मनाशी पक्क होतं, घरातले तर मागे होतेच की
लग्न कर पण, माझी परी मला अजून भेटली नव्हती जी माझ्यावर प्रेम करे ल आहण हजच्या आवडी-हनवडी
माझ्या सारख्याच असतील. आजूबाजूला खूप पोरी असतात पण द्ददलाची चोरी एखादीच करते.
स्वभावाने रागीट असणारा, सहसा कोण्या मुलीला हभक न घालणारा मी, पडलो... कु ठे ?? अहो
प्रेमात........!!
माझ्या ऑद्दफस मध्ये एक नवीन मुलगी नव्याने कामाला आली. सीमा, "सीमा शेते". खल्लास द्ददसायला
छान, गोड, एकदम टापटीप राहणारी, कामात चोख आहण बोलण्यातही. एकदम मराठी साज असणारी
सीमा. हतला जेव्हा पहहल्यांदा पाहहलं नं तेव्हाच काहीतरी झालं. आमच्या ऑद्दफस मध्ये कोणी नवीन
मुलगी आली की आमच्या मुलांची लंच टायहमगला त्या नवीन मुलीसाठी हमटटग होयाची, त्यात मग ती
कोण? कु ठे राहते? आहण हवशेष म्हणजे हतचा बॉय फ्रेंड आहे की नाही यावर चचाथ रं गायची .

सीमा मूळची रायगडची, फक्त कामासाठी ठाण्याला येते. लांब पडतं म्हणून इथेच गल्सथ होस्टेल मध्ये
राहते, आहण फक्त रहववारी घरी जाते आहण हवशेष म्हणजे हतचा कोणीही बॉय फ्रेंड नव्हता, मुलगी खूप
साधी आहे. गरीब गायच. असं प्रमाण पत् आमच्या सहमतीने द्ददलं. आहण मी तेव्हाच ठरवलं ही गरीब
गाय आपल्याच गोठ्यात आणायची .
सीमाशी ओळख झाली, ती मला म्हणाली की तू माझ्या एका हमत्ा सारखा द्ददसतोस, कोण हा हमत्?
असेल कोणी तरी, मला हमत् बनवलं नं आता ती हतचे सवथ हमत् हवसरे ल, हा आत्महवश्वास धरून मी
सीमाशी वेळ हमळे ल तेव्हा बोलायचा प्रयत्न करायचो थोडक्स्पयात मी द्दकती शहाणा आहे हे हतला पटवून
द्यायचो. मी वेगळा होतोच, पण या पोरीमुळे मी आता आगळा वेगळा झालो होतो. ते द्ददवस खूप वेगळे
होते . कामात कमी माझं हतच्या कडेच लि जास्त असायचं. हतला चोरून बघणं, हतच्याशी तासान तास
गप्पा मारणं, फक्त हतचाच हवचार, कधी कधी हतला हतच्या हॉस्टेल पयंत सोडायला गेलो की ती जाताना
पाहून भरून यायचं, वाटायचं की असंच रहावं गप्पा मारत. कारण की सोबत असली की कशाचीच गरज
लागायची नाही, भूक पण हवसरायचो. हतला वाचनाची आवड होती म्हणून मी हतला एक मोठं पुस्तक
"The Histroy & Geography of world " द्ददलं होतं हेतू हाच की हतने हतचा काही इहतहास असेल
तो हवसरावा आहण नवीन भूगोल घडवावा. असं वाटत होतं की आता ही मैत्ी नाही तर त्याच्याही पुढे
काही तरी आहे, हवचारणं गरजेचं आहे आहण एकदा आम्ही बाहेर भेटलो , फक्त ती आहण मी. आज मला
पहहल्यांदा हतच्या सोबत भीती वाटत होती कारण जर नकार आला तर ती मैत्ी पण ठे वणार नाही याची
खात्ी होती. म्हणून मी खूप सावधहगररनी वागत होतो, हतच्या सोबत मी खूप गप्पा मारल्या पण हतच्या
आवडी हनवडी माझ्याशी जुळतात का हे कधी हवचारलंच नाही, आज संधी होती.. आहण आमच्या
आवडी हनवडी जुळतील याची खात्ी होती .

मी : तुझा आवडता Actor कोणता ?
ती : माधवन आहण अल्लू अजुथन
मी : (ओरडू न ) काय ?
ती : तुझा ?
मी : अशोक सराफ
मी : तुझ्या घरी कोण कोण असतं गं ?
ती : अम्मा , अप्पा , मी आहण दादा
मी : तू आई बाबांना अम्मा , अप्पा बोलतेस ?
ती : हो लहान पणा पासूनच
मी : वा छान !!
मी मनातल्या मनात बोललो " आई , बाबा बोलायची लाज वाटते तर हे परप्रांतीय शब्द वापरतेय ,
आहण सासू बाईना पण कस चालत ?“
मी : तुला जेवणात काय आवडतं गं?
मला खात्ी होती ती नक्कीच वरण भात बोलणार, कारण ती होतीच वरणासारखी गोड, पण....
ती : इडली , डोसा आहण उत्तपा
मी : (ओरडू न) काय? इडली
ती : आहण तुला ?
मी : झुणका भाकर आहण पुरण पोळी .
हतची ही उत्तरं ऐकू न आमच्या आवडी हनवडी द्दकती जुळतात हे कळत होत पण तरीही मी आशा सोडली
नव्हती
मी : तुला Arrange Marriage आवडेलकीLove Marriage ?
ती : अथाथत Love Marriage ?
आता कु ठे तरी बर वाटल , चल एक गुण तरी जुळला .
ती : इच्छा तर खूप आहेकी Love Marriage करावं पण या गोष्टी आपल्या हातात थोडी असतात . त्या
हतरुपती बालाजीच्या मनात असतं तसंच होतं

आयला, देव पण दाहिणात्य,वर स्वगाथत लग्न कायाथलयात एकही मराठी देव कामाला नाही की काय? ही
त्या बालाजीचं नाव घेतेय. आता मात् मी हचडलो.
मी : काय गं तू? मघापासून मी बघतोय की तू सवथ गोष्टी South Indian बोलतेयस, मराठी असल्याची
लाज वाटते का तुला ?
ती : मी मराठी गोष्टी कश्या बोलणार ? कारण मी मराठी आहेच कु ठे ?
मी : काय ? तू "सीमा शेते" आहेस नं रायगडची ?
ती : नाही, मी शेते नाही तर शेट्टे आहे मंगलोर कनाथटकची , तुझा पण घोळ झाला न , काय आहे मी
राहते रायगडला , माझं हशिण पण मराठी माध्यमात झालंय, मी चांगलं मराठी बोलते म्हणून मी
south Indian आहे हे कु णाला सांगूनही पटत नाही, मी सांगते सीमा शेट्टे आहण ते ऐकतात शेते. मी
जेव्हा या ऑद्दफस ला आले तेव्हा आपले बॉस बोलले की तू मराठी द्ददसतेस म्हणून तू आमच्यासाठी शेत.े
मीही म्हणाली चालेल आहण हा माझा इहतहास सांगत बसण्या पेिा आडनाव बदललेलं चांगलं नाही
का?
नाही तरी कोणी तरी म्हणालंच आहे नावात काय आहे, तसं मीही म्हणते आडनावात काय आहे? म्हणून
मी मराठी मातीत वाढली असली तरी रक्त कनाथटकी आहे. हीचं हे सवथ ऐकू न माझ्या आता कणाथ तून रक्त
यायचं बाकी होतं. माझा मूड गेला आहण मी पुतहा एकदा माझ्या हनणथयावर हवचार करायचं ठरवलं. पण
नाही ती कोणीही असली तरी ती मला आवडत होती, नव्हत्या जुळत आवडी हनवडी, नव्हते स्वभाव
सारखे, आहण महत्वाचं ती माझ्या पेिा दोन वषांनी मोठी होती, सवथ गोष्टी हवरूद्धच होत्या तरीही हतची
साथ हवी हवीशी वाटायची. मला माहहत आहे सीमाशी लग्न म्हणजे हतला आहण मला घराची सीमा
सोडावी लागेल कदाहचत कायमची. पण तरीही नाही मी सोडू शकत हतला. मी अजूनही हतला ककवा
हतने मला प्रपोज नाही के लं कारण त्याची कधी गरजच वाटली नाही. आहण सांगावं लागतं द्दकवा मागावं
लागतं ते प्रेम कसलं? सीमा ने जॉब सोडला ती आता दुसरीकडे कामाला आहे, ती लांब आहे फक्त फोनवर
बोलणं होतं , बोलणं कसलं? भांडणच होतं पण तेही गोड असतं, ती म्हणते कधीकधी की तू माझ्यावर
संशय घेतोस, पण तो संशय समजून घे सीमा त्यात फक्त प्रेम असत प्रेम जे म्हणतं की तू फक्त माझीच
आहेस. दुसरी कोणाचीच नाहीस. आमचं लग्न होईल की नाही ते सीमाच्या बालाजीलाच माहीत पण
आमचं प्रेम असंच कायम राहील .
महच्छद्र म्हात्े
machindra14@gmail.com

झाडांना धडा
फार फार वषांपूवी झाडे काही आत्ता आहेत तशी नव्हती, वेगळीच होती. झाडांना डोळे होते, हात पायही होते.
आहण सवाथत हवशेष म्हणजे झाडे एका जागेहून दुसर्या जागी चालत अथवा पळत जात असत. फांद्या मात् अशाच
होत्या पसरलेल्या, हवस्तीणथ. पृथ्वी मातेची खास आवडती असल्याने त्यांना खूपच मान द्ददला जात असे. त्यांची
घरोघरी पूजा होत असे. हजथे जातील हतथे त्यांना पाणी द्ददले जात असे. झाडेही आपल्या हाताने आपली फु ले, फळे
तोडू न लोकांना, लहान मुलांना देत असत. झाडांवर कोणीही दगड मारत नसत. अगदी सगळे खूप छान होते॰
पण एकदा काय झाले, काही लहान मुले खेळत असताना, एक मुलगा पडला व बाकी मुले त्याला हसली. तो उठू न
परत खेळू लागला. हे एका खोडकर झाडाने पाहहले व बाकी सवथ झाडांना सांगीतले. त्या खोडकर झाडाने देखील
रस्त्याने चालताना एका मुलाला पाडले व बाकीची झाडे त्या मुलाला हसली. तो मुलगा उठू न घरी हनघून गेला. पण
झाडांना मात् भारी गम्मत वाटली. आता सवथ झाडांनी असेच करायचे ठरवले. रस्त्यात मुले द्ददसली रे द्ददसली की
त्यांना पाडायचे. हळू हळू ती मोठ्या माणसांचीही थट्टा करू लागली. मोठ्यांना पण पाडू लागली. रस्त्याने चालता
चालता हात आहण फांद्या पसरवून चालायची, जेणे करून रस्त्याने येणार्या जाणार्या लोकांना लागून ती पडली
पाहहजे. कोणीही उतहात थकू न सावलीत हवश्रांतीला थांबले की पळू न जायचे, म्हणजे सावलीत बसलेला मनुष्य परत
उतहात येत असे, व झाडे त्याला हसत असत. कोणत्याही मावशीने, काकीने अंगण झाडले, सडा, रांगोळी के ली की
मुिाम हतथे जाऊन परत आपली सवथ वाळलेली पाने पाडत असत. इतके च काय तर पिांहन बांधलेली घरटी सुध्धा ते
लपवून ठे वत असत. मग हबचारी पहिण आपल्या लहान हपल्लांना शोधून कासावीस होऊन रडत असे, व ती रडायला
लागली की झाडे हसत असत. नंतर नंतर तर झाडांनी हद्दद्दच सोडली. सवथ जन एकदम जात व नदीत आडवी पडत
मग नदीचा प्रवाह अडू न सगळीकडे पूर येत असे. सवथच लोक खूप त्ासले होते. काही लोकांनी झाडाच्या फांद्या
तोडण्याचा प्रयत्न के लाही, पण सवथ झाडांनी हमळू न त्या लोकांना इतके मारले की परत झाडांच्या जवळ जायची
कोणाची हहम्मत होईना. पण झाडांना मात् गवथ झाला होता की त्यांच्यामुळेच आज समस्त मानव जात, पशू, पिी
श्वास घेत आहेत, पाऊस पडत आहे आहण भरीत भर म्हणून आता दहशत ही पसरवून ठे वली होती.

लोकांनी देवाचा धावा सुरू के ला. प्राथथना करायला कालू के ली. “देवा आमची ही काय गती?, आमचे प्राण तुझ्याच
हाती” अशी भजने गायला चालू के ली. पण काही उपयोग झाला नाही.
एकदा इं द्रदेव सहजच द्दफरायला म्हणून पृथ्वीवर आले होते. हहमालयावर द्दफरून आले. कै लास पवथत बघून आले.
काश्मीरचे नंदनवन पाहीले. त्यांच्या डोळयाचे जणू पारणेच द्दफटले. एक द्ददवस रस्त्यावरून जाताना त्यांना एका
झाडाला मधुर असे आंबे लटकलेले द्ददसले. आंब्यांचा वासही एकदम गोड येत होता. त्यामुळे त्यांना ते आंबे खावेसे
वाटले. ते आंबा तोडायला म्हणून गेल,े तर झाडाने आपली फांदीच वर घेतली. हाताला येत नाहीत असे समजून ते
शेवटी झाडावर चढले, तर झाडाने फांदी हलवून हलवून त्यांना खाली पाडले. वार्याने पडलो असेन असे समजून ते
परत झाडावर चढणार ,हततक्स्पयात तेथे एक माणूस आला, व तो म्हणाला “ हे देवराज, कृ पया या झाडांपासून सावध
रहा , खूपच भयंकर आहेत ही सवथ. आपणास मुिामच त्ास देतील” . यावर देवराज म्हणाले “काहीतरी उगाच सांगू
नकोस बाबा, आजपयंत कधीही झाडाने मानवाला त्ास द्ददलेला नाही. इतके मधुर आंबे जया झाडाला येतात, ते झाड
कधीही कोणाला त्ास देऊच शकत नाही. तू आपला तुझा रस्ता शोधलास तर बरे च होइल.” हे भाषण ऐकू न तो
माणूस तेथून हनघून गेला. इं द्रदेवांनी नंतर दोन तीन वेळा झाडावरून आंबा तोडण्याचे असफल प्रयत्न के ले, पण
प्रत्येक वेळेस झाडाने त्यांना पाडले. परं तु त्यांना वाटे की वार्यानेच आपण पडत असू. म्हणून ते शेवटी उठू न चालू
लागले. त थोडेच अंतर चालून गेले असतील तोच मागून ते आंब्याचे झाड पळत आले व देवराजांना पाडले. आहण
बाकीची सवथ झाडे जोरात हसू लागली. मग मात् देवराजांना खूप राग आला. सवथ प्रकार त्यांच्या लिात आला. तो
माणूस सांगत होता ते सत्य आहे असे त्यांना जाणवू लागले. त्यांनी हचडू न सवथ झाडांना शाप द्ददला की जया पायांवर
तुम्ही इकडे पळता, ते पाय आहे त्या जागी जहमनीत रुततील, नवीन झाडांना पायच नसतील आहण ती मुळात
जहमनीतच उगवतील. दुसर्यांना जया तोंडाने तुम्ही हसता ते तुमचे तोंड कायमचे बंद होईल. आहण जया डोळयांनी
तुम्ही दुसर्यांना त्ास झाल्याचा मनमुराद आनंद लुटता ते डोळे ही इथून पुढे तुम्हाला नसतील. तुम्ही के लेल्या पापाचे
फळ म्हणजे येणार्या काळात मानव तुमची मोठ्या प्रमाणावर तोड करे ल आहण त्याला हवा तसा तुमचा वापर करे ल
आहण तुम्ही काहीही करू शकणार नाही. मग हळू हळू तुमचा नाश होईल.”

हे ऐकू न झाडांना तर धडकीच भरली व ते सवथ देवराजांची माफी मागू लागले. एक प्रौढ झाड म्हणाले “हे देवराज
आम्ही हे मातय करतो की आमच्या हातून नकळतपणे खूप चुका झाल्यात. आम्ही नक्कीच हशिेस पात् आहोत. तुम्ही
द्याल ती हशिा आम्हाला मंजूर आहे आहण आम्ही आपल्या आज्ञेबाहेर नाही. परं तु देवराज याचाही हवचार करावा की
मानव जात, पशू, पिी पृथ्वीवर प्राणवायू हशवाय जगू शकत नाहीत. आहण हा प्राणवायू मोठ्या प्रमाणावर आम्ही
उपलब्ध करून देतो. हे परमपूजय देवराज अखील जीवसृष्टीचा हवचार करूनच मी बोलत आहे. आम्हाला हशिा
देण्याच्या रागात आपण संपूणथ जीवसृष्टीचा हवचार करत नाही आहात. माझ्या म्हणण्याचा थोडासा हवचार करावा व
आहण मगच हनणथय घ्यावा”. इं द्रदेवलाही झाडाचे म्हणणे पटले पण त्यांचा राग अहजबात शांत झालेला नव्हता,
त्यामुळे ते म्हणाले“ तुमचे म्हणणे मला पटले आहे, परं तु मी माझा शाप परत नाही घेणार कारण तुम्ही माझ्या
लाडक्स्पया मानवास खूपच त्ास द्ददलेला आहे, त्याची हशिा तुम्ही भोगलीच पाहहजे, आहण जेव्हा मानवास हे पटू
लागेल की तुम्ही त्याच्यासाठी खूप उपयुक्त आहात, परोपकार कसे असावेत हे तुमच्याकडे बघूनच कळे ल, त्यावेळेला
तुम्हास संपहवणे मानव थांबवेल आहण तुमची जास्तीत जास्त लागवड करे ल, मगच तुमची संख्या वाढेल आहण पृथ्वीचे
कल्याण करण्याचे पुण्य तुम्हास प्राप्त होईल. ध्यानात ठे वा झाडांनो तुम्हीच या पृथ्वीला हवनाशापासून वाचवू शकता
आहण तुम्हीच वाचवणार आहात”
मग सवथ झाडांनी देवराजांची िमा माहगतली, त्यांचे चरणस्पशथ के ले व “पृथ्वीचे सदा कल्याण करीत रहा” असा
त्यांच्याकडू न आशीवाथद घेतला. देवराज इं द्र तेथून हनघून जाताच सवथ झाडे जागीच स्तब्ध झाली, पुढचे काही द्ददसेना,
बोलताही येइना. आहण तेव्हापासून ती सवथ अशी ऋहष मुंहनसारखी शांतपणे मानवकल्याणाची साधना करीत उभी
आहेत, ती आजतागायत करीत आहेत. तर बालहमत्ांनो, चलातर , आपणही झाडे लावूया आहण पृथ्वीचे कल्याण
करण्यात झाडांना हातभार लावूया. मग लावणार ना दर वाढद्ददवसाला एक झाड?

सौ शामला अहभजीत िीरसागर ,
shamala.shindagi@bilt.com

टूय द ऩंजाफ
अमृतसर बघण्याची सुरुवात सुवणथमंद्ददरापासून करायची ठरली आहण ररिा पकडू न आम्ही दोघे सुवणथमंद्ददराकडे
हनघालो. मंद्ददराच्या आधीच वाटेत जाहलयानवाला बाग द्ददसली आहण पावले हतकडेच वळली. “जाहलयानवाला बाग”
लहानपणापासून अनेकदा ऐकलेली, वाचलेली, स्वताः वक्तृ त्व स्पधेत मांडलेली. अंगावर सरथ कन काटा आणणारी
जाहलयानवाला बाग. आत हशरताना मनात हवचारांचा कल्लोळ उठला होता. बागेत हशरायचा रस्ता अत्यंत हचचोळा.
तोच रस्ता - हजथून जनरल डायर सैहनक घेऊन आत हशरला. बागेत यायला आहण जायला एकच रस्ता. तेव्हाही आहण
आत्ताही. बाकी सगळीकडू न बागेला बंद्ददस्त तटबंदी. मला समोर जमलेले हजारो शीख बांधव, हस्त्रया आहण बालके
द्ददसू लागली. एका बाजूला जनरल डायर उभा. समोर बंदक
ु ा सरसावून उभे असलेले सैहनक. कोणतीही पूवस
थ ूचना न
देता डायर ओरडला – “फायर”. आहण फाडफाड गोळया सुटू लागल्या. समोर एकच कल्लोळ उडाला. सुटलेली गोळी
समोर लहान आहे की मोठा, पुरुष आहे की स्त्रीहे बघत नाही. धडाधड माणसे कोसळू लागली. एकच पळापळ उडाली.
माणसे वाट फु टेल हतथे पळत सुटली. वाट होतीच कु ठे . तीनच द्ददशा. चौथ्या द्ददशेला सैहनक उभे. उरलेल्या तीन
द्ददशांना कडेकोट तटबंदी. हस्त्रया, बालके पायाखाली तुडवली जाऊ लागली. सुटकाच नव्हती. लोकांनी हवहहरीत उड्ा
मारायला सुरुवात के ली. हतथे एकमेकांच्या अंगावर पडू न लोक जखमी होऊ लागले. अखेर १००० च्यावर जीव
घेतल्यावर हा हैवान थांबला. खाडखाड बूट वाजवत डायर आहण सैहनक हनघून गेल.े उरला होता तो प्रेतांचा खच,
रक्ताचा सडा आहण अनेक जखमी आहण वाचलेल्या मुठभर लोकांचा आिोश!
समोरचा हहरवागार बगीचा, फु ललेली फु लबाग आहण लोकांच्या हसण्या-हखदळण्याच्या आवाजाने मी एकदम
भानावर आलो. आता समोर एक टू ररस्ट स्पॉट होता. कालाय तस्मैाः नमाः. त्याला काही इलाज नाही. काही असो पण
पंजाब सरकारने जाहलयनवाला बाग अहतशय उत्तम ठे वली आहे. आत सतत जळणारी अमर जयोत आहे. उत्तम असा
शहीद स्तंभ आहे. सुंदरसा बगीचा आहे. फोटो आहण माहहतीने पररपूणथ असं म्युहझयम आहे. आहण हो, त्यावेळेला
गोळया लागून हभतींना जे खड्डे पडले ते ही नीट जपले आहेत. ते पाहहल्यावर मात् पोटात खड्डाच पडतो. याउलट
आपल्याकडे काय पररहस्थती आहे बघा. पंधरा द्ददवसापूवी सकाळमध्ये बातमी आली होती – “गणेश हखडीतील रस्तारुं दीकरणात चाफे कर स्मारकाची हशला अधी गाडली गेली”. ती हशलाही काही वषांपूवी काही तरुणांनी एकत् येऊन
गणेश हखडीत बसवली होती. ना सरकारला काही खंत ना महापाहलके ला काही खेद! महाराष्ट्राची अवस्था “आंधळं
दळतंय आहण कु त्ं पीठ खातंय” अशी झाली आहे. आपण आंधळे आहोत हे हनहित, पण कु त्े कोण आहेत हे सांगायची
गरज आहे का? असो.

जाहलयानवाला बागेतून सुवणथमंद्ददराकडे हनघालो. रस्ता अत्यंत अरुं द, अिरशाः पाउलवाट. मला न उलगडलेले एक
कोडे म्हणजे भारतात बऱ्याचशा सुप्रहसद्ध देवळांकडे जाणाऱ्या वाटा अगदी छोट्या, बऱ्याचदा गहलच्छ, गैरसोयीच्या
का असतात? एके काळी आिमकांपासून बचाव करण्यासाठी त्या उपयोगी असतीलही. पण इतक्स्पया शतकानंतरही
त्यात काहीही सुधारणा होऊ नये? गेल्या वषी नाथ-द्वारा(राजस्थान) येथे गेलो होतो. अत्यंत श्रीमंत देवस्थान.
असणारच म्हणा – गुजराथ्यांचाच देव तो! मध्यमवगीय कसा असेल? पण देवळाकडे जाणारा रस्ता म्हणजे हरे राम.
आत गेल्यावर मरणाची गदी. दशथनाची व्यवस्था म्हणावी तर अगदीच तकलादू. “नाथ हा माझा, मोही मना” असं
म्हणत म्हणत मी देवळापाशी पोहोचलो खरा पण नंतर मात् “नाही मी बोलत नाथा” असं म्हणत परत द्दफरलो.
आतला नाथही बहदा “असून नाथ, मी अनाथ” असंच काहीतरी म्हणत असावा.
अशा त्या अरुं द पाउलवाटेने सुवणथमंद्ददराशी पोहोचलो. चपला / बूट ठे वण्यची वेगळी आहण सु-व्यवस्था. हतथे अनेक
श्रीमंत सरदारजी “कर-सेवा” करतात. म्हणजे चपला / बूट ठे वून घेणे, कु पन देणे आहण चपला / बूट परत करणे ही
कामे ते हौसेने करतात. एक वेगळाच पण चांगला प्रकार वाटला. “Ego-busting” चा इतका चांगला प्रकार जगात
क्वहचतच कोठे असावा.सुवणथमंद्ददरात पोहचलो. आहण “प्रथम तुज पाहता जीव वेडावला” अशी अवस्था झाली. अगदी
गारुडच झालं म्हणाना. हवस्ताणथ असा तलाव. चारही बाजूंना पांढऱ्या शुभ्र रं गांचे गुरुद्वारा आहण त्यांचे भव्य घुमट.
आहण मध्यभागी सोतयाचं आहण सोतयासारखं मुख्य गुरुद्वारा– “हर्नमतदर-साहहब”. त्या द्ददवशी बैसाखी होती. त्यामुळे
हचकार गदी होती. तलावात अनेक भाहवक स्नान करत होते. दशथनाला प्रचंड लांब रांग असल्यामुळे ते हकलं पण इतर
इमारती, अकाल तख्त वगैरे पाहून डोळे हनवले. प्रसादाचा पंजाबी हशरा खाल्ला. साजूक तुपाने हात माखला. नंतर
तेथील म्युहझयम पहहले. साधारण देवळांमध्ये माझा जीव जरा कमीच रमतो. त्यापेिा खरा-खुरा घडलेला इहतहास
मला जास्त भावतो. त्या म्युहझयम मधे अमृतसर आहण लाहोरचा सगळा रक्तरं हजत इहतहास पाहायला हमळतो.
अमृतसर आहण लाहोर ही जुळी आहण खूप जुनी शहरे . दोतही शहरांना समृद्ध आहण हततकाच भीषण असा इहतहास
आहे. मुघल आहण मुसलमान आिमकांशी हशखांनी अनेक शतके अत्यंत प्रखर असा लढा द्ददला आहे. वेळोवेळी
हशखांवर आहण त्यांच्या गुरूंवर झालेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या या म्युहझयममधे हचत्बद्ध आहण शब्दबद्ध के ल्या
आहेत. आजही त्या पाहून जीवाचा थरकाप उडतो. उगाच नाही शीख रफ आहण टफ झाले. उगाच नाही सैतयदलात
हशखांचे प्रमाण फार मोठे आहे. त्यामागे फार मोठा इहतहास आहण त्याग आहे हे हनहित.

सुवणथमंद्ददरात खूप वेळ रमलो. अकाल-तख्त च्या इमारतीत जाऊन मंद्ददरात बसतात तसे बसलो. माझ्यामुळे शशीचे
“हर्नमतदर-साहहब” हकले पण हनदान अकाल तख्तचे दशथन झाले. पण तुम्हाला खरे सांगतो हतथे भक्तांचे हचत्त तख्तावर
आहण तेथील गुरु-ग्रंथसाहहब वर होते तर पुजाऱ्याचे लि समोर ठे वल्या जाणाऱ्या दहिणेकडे होते. कु ठल्याही देवळात
/ मठात जा ह्यापेिा वेगळे दृश्य काय द्ददसते? आहण वाईट म्हणजे या दोतहीकडे माझे लि असते.
सुवणथमंद्ददरातून बाहेर पडलो तेव्हा टळटळीत दुपार झाली होती. बाहेर चौकात अत्यंत जुतया आहण लोकहप्रय
लस्सीवाल्याचे दुकान होते. आमची पंजाबमधली पहहली लस्सी. अधाथ हलटर लस्सी आहण वर तेवढाच फे स. ही लस्सी
वॉंहशग मशीन मधून द्दफरवून काढतात म्हणजे बघा. एका लस्सीत आम्ही गार झालो. दोतही अथाथने!
शशीचे लिजवळ पास उभ्या असणाऱ्या taxi कडे गेल.े शहशने त्याच्याशी त्या आहण दुसऱ्या द्ददवशीच्या द्दफरण्याचा
करार करून टाकला आहण आम्ही वाहनात स्थानापन्न झालो. पोटपुजच
े ी वेळ झाली होती. अस्सल पंजाबी हॉटेल
दाखवण्याची सारथ्याला हवनंती के ली आहण त्यानेही झकास जागा दाखवली. खरे – खुरे पंजाबी जेवण हमळाले.
आपण इथे जे पंजाबी जेवण खातो ते खऱ्या पंजाबी जेवणाचे खास उडपी हवडंबन आहे (काही अपवाद वगळता).
तेथील पराठा, दही, छोले खाऊन तहबयत खुश झाली. पापड आहण लोणचे तर इतके आवडले की ते कु ठे हमळे ल याची
चौकशी चक्क हॉटेलच्या मालकीणीकडे के ली. हतने सांहगतल्याप्रमाणे जवळच असलेल्या बाजारपेठेत धाव घेतली. एक
छोटेखानी वाण्याचे दुकान द्ददसले. आत एक बहनजी होत्या. एका वयस्कर सरदारजीचा फोटो हार घालून समोर
हभतीवर लावला होता. तो त्यांच्या “ह्यांचा” असावा असं मला उगाचच वाटलं. बाईनी लोणचे पापड वगैरे काढू न
द्ददले. हबलाचा आकडा सांहगतल्यावर नेहमीप्रमाणे शहशने सूत्े हाती घेतली आहण घासाघीस सुरु के ली. बाईने नम्रपणे
नकार द्ददला. मी पण “जाऊ दे रे , गरजू द्ददसते आहे. रास्तच भाव लावला असणार.” असे सांगून त्याला गप्प के ले.
दुसऱ्या द्ददवशी माके टमधे आम्हाला हतने २५ टक्के ककमत जास्त लावल्याचा सािात्कार झाला आहण मी शशीला
साष्टांग दंडवत घातला. साधारणताः “पु.ना.गाडगीळ” आहण “हचतळे बंध”ू ही दुकाने सोडू न इतर रठकाणी शशी
घासाघीस का करतो याचा उलगडा झाला.

हॉटेलवर परतेपयंत ३ वाजले होते. पुढचा कायथिम होता – वाघा बॉडथर! “हतथे प्रचंड गदी असते. लवकर गेले नाही
तर बसायला जागा हमळत नाही” अशी “आगाऊ” सुचना आम्हाला ड्रायव्हरने द्ददली होती. त्यामुळे सामान हॉटेलवर
टाकू न पटकन हनघालो. अमृतसर शहरापासून वाघा बॉडथर साधारण ४० कीलोमीटर दूर असावी. रस्ता चांगला आहण
रुं द होता. त्यामुळे पोचायला फार वेळ लागला नाही. जाताना अनेक भावना मनात उचंबळू न येत होत्या. एकाच
खंडप्राय देशाचे दोन तुकडे के लेल.े “अमृतसर-लाहोर” म्हणजे “पुण-े हपपरी-हचचवड”. माहेर इकडे तर सासर हतकडे.
मामा / मावश्या हतकडे आहण काका / आत्या इकडे अशी पररहस्थती फाळणीपूवी असणार. अथाथत त्या वेळेला “इकडे”
आहण “हतकडे” असा भेद होताच कु ठे म्हणा. जीनांच्या हट्टाने आहण इं ग्रजांच्या धूतथपणामुळे हे दोन तुकडे झालेले. एक
जखम – कायम भळभळणांरी! बॉडथर जवळ आली आहण रस्त्यावर पाटी द्ददसली – “वाघा ५ कीलोमीटर, लाहोर ३०
कीलोमीटर, कराची ** कीलोमीटर” आहण अंगातून एकच हशरहशरी गेली. आपण पाकीस्तानच्या इतके जवळ आहोत
– आहण तरी इतके लांब की एकमेकांच्या देशात जाणे सुद्धा महा-कमथकठीण! त्या पाटीचे फटाफट फोटो काढले. पाहता
पाहता बॉडथर आली आहण ट्रकच्या लांबलचक रांगा द्ददसू लागल्या. ड्रायव्हरने माहहती द्ददली की हे सगळे ट्रक
भारतातून “त्या हतथे, पलीकडे, हतकडे” पाकीस्तानात हर तऱ्हेचा माल घेऊन चालले आहेत. हतथे फार काही बनतच
नाही. (पाकीस्तानी राजयकते सगळया जगाला सतत “बनवतात” म्हणा). हतकडू नही तसेच ट्रक भारतात येतात –
बरे चसे सुका मेवा घेऊन. गंमत म्हणजे हतकडचे सगळे ट्रक म्हणजे १९५०-६० सालातील टोयोटा ककवा मर्नसहडझ
मेकचे. याचा अथथ उघड आहे. पाकीस्तानात वाहन उद्योग नसावाच. पाकीस्तानची सगळी शक्ती भारतहवरोधातच
खचथ पडते. आहण हवद्वेषाच्या खत पाण्यावर हनवडु ग
ं च उगवणार– कल्पवृि कसा बहरे ल?
बॉडथर आली आहण Border Security Force (BSF) चा अंमल द्ददसू लागला. ड्रायव्हरने सांहगतल्याप्रमाणे हतथे
प्रचंड रांग आहण गदी होती. काही हजार माणसे असावीत. बॉडथरच्या अलीकडे आहण पलीकडे बसण्यासाठी स्टेडीयम
सारखी व्यवस्था के लेली. स्टेडीयमचे दोन भाग के लेल.े मध्ये रस्ता जयावर BSF चे जवान उभे. आपल्या बाजूला पाच
एक हजारांचा जमाव होता आहण हतकडे हजारभर. दोतही बाजूला भव्य आहण भक्कम दरवाजे. मधे “No man’s
land”. प्रेिकातील पुरुष मंडळीना मधील रस्त्यावर प्रवेश नव्हता. पण बायका-मुली आहण लहान मुले यांना मात्
झेंडा घेऊन बॉडथर पयंत जाऊन यायची परवानगी होती. त्यांच्या उत्साहाला अगदी उधाण आले होते. त्या झेंडा घेऊन
बॉडथरपयंत धावत जायच्या आहण बॉडथरपाशी “भारतमाता की जय” म्हणून परत यायच्या. काही मुली ग्रुप करून
नाचत होत्या, गात होत्या. बसलेली पुरुष मंडळी जोरदार आवाजात आहण एकसुरात भारताच्या हवजयाच्या आहण
गौरवाच्या घोषणा देत होती. या सगळयाचे “द्ददग्दशथन” करत होता BSF चा एक जवान.

त्याच्या हातात माईक होता आहण त्याच्या ताला-सुरावर सगळे नारे देत होते. हेच दृश्य पलीकडे होते. हतकडे मंडळी
कमी असल्यामुळे एकं दर त्यांचा आवाज आपल्यापेिा कमी होता एवढाच काय तो फरक. हा सगळा दंगा चालू
असताना BSF चे जवान परे डची तालीम करत होते. नेहमीचीच परे ड पण फरक इतका की पुढचा पाय परे ड
करताना खांद्यापयंत वर घ्यायचा. यात काय लॉहजक होते कोण जाणे? कदाहचत “त्यांना” बुटाचा तळवा दाखवणे
वगैरे काहीतरी प्रकार असावा. नंतर रीतसर परे ड झाली. आपली चार जवान मंडळी खाड खाड बूट वाजवत आहण
पाय आकाशात उडवत द्वारापयंत जायची आहण परत यायची. हतकडेही तसेच. अशा वेळेला आरोळया आहण आरडाओरडा याला उधाण यायचे आहण त्याचेही द्ददग्दशथन आपला जवान व्यवहस्थत करत होता. शेवटी सूयथ अस्ताला
जायची वेळ झाल्यावर परे ड थांबली, दोतही दारे उघडली. दोतहीकडील हनवडक मंडळीनी एकमेकाला हस्तांदोलन
के ले आहण आपापले ध्वज खाली उतरवले.
आपले सैतय, त्यांचे शौयथ, त्यांचा त्याग याचा मला प्रचंड अहभमान आहे. तसेच पाकीस्तानी राजयकत्यांची आहण
सैतयाची मानहसकता आहण त्यांच्या आपल्या हवरोधातील सततच्या कारवाया याची चीड पण आहे. तरीसुद्धा वाघा
बॉडथर वरील एकं दर प्रकार मला तरी फारसा भावला नाही. मला ती एक एतटरटेनमेंट वाटली. जी दोतही देशातील
सामातय नागररकांना एकमेकांहवरुद्ध भड्ड्कवते. युरोपमधे अनेक देशात एकमेकाहवरुद्ध जीवघेण्या लढाया झाल्या.
महायुद्धे झाली. पण त्यानंतर प्रगतीची कास धरून एकमेकांच्या सहकायाथने त्यांनी वाटचाल के ली आहण समृद्धी
हमळवली. त्यांच्या बॉडथर वर असे प्रकार चालत नाहीत. याचे कारण त्यांना वतथमानाचे भान आहे. या उलट आपण
आहण पाकीस्तान अनेक दशके ही जखम कु रवाळत बसलो आहोत आहण ती बरी कशी होणार नाही त्याची काळजी
घेत आहोत असे मला वाटते!

श्रीधर पाठक
shreedhar@natupathak.com

भयाठी अभत
ृ बाऴा आशे .
भयाठी शी अभत
ृ लाणी आशे . खुद्द सानोफाभाऊरींनी वांचगतरंम.
जमांना जमांना भयाठीचं ऩुढे काम शोणाय माची चचंता रागरीम तमांना चोख उततय द्मामरा नलीन
वऩढीतरे शजायो रोक इंटयनेटलय भयाठी वादशतम उऩरब्ध करून दे ण्माचं काभ कयत अवतात.
तमातरे आम्शी एक. आम्शी सभडडमभ तनलडरंम ई भेल्वचं. आणण आज आभच्मा प्रतमेक
ऩुस्तकाची ई भेर ददड राख रोकांना जाते. शी काशी फ़ाय भोठी वंख्मा आशे ? अचजफात नाशी. फाया
कोटी भयाठी भाणवांच्मा, वाताठ कोटी वाषय भयाठी भाणवांच्मा भानाने शी वंख्मा अगदीच
नगण्म आशे . तुम्शारा नाशी अवं लाटत?
आभचं स्ल्न आशे प्रतमेक भयाठी भाणवाऩमंत ऩुस्तक नेण्माचं. उततभातरं उततभ वादशतम.
जागततक दजाथच.ं तेशी वलनाभूल्म.
अळक्म आशे ?
तुम्शी थोडीळी भदत कयार तय शे अचजफात अळक्म नाशी.

ऩैवे नकोत शो. दे णगी जादशयात लगैये अचजफात नको.
फ़क्त तभ
ु च्मा ओऱखीच्मा एक दोन चाय दशा फाया लीव ऩन्नाव ळंबय रोकांचे आमडी द्मा फयं .
esahity@gmail.com मा भेर आमडीरा ते ऩाठला. तुभचे वुसळक्षषत नातेलाईक, सभत्र, वशकायी,
फॉव, वशप्रलावी. कोणाच्माशी. प्रतमेक भयाठी भाणवाच्मा आलडीचं आम्शी काशी ना काशी दे तच
अवतो. तेशी वलनाभूल्म. तेशी उततभ क्लासरटी.
फ़क्त एलढं च कया तय खयं सबडू. आणण भग आऩण सबडूमा तमा इंग्रजीच्मा भशावततेरा. मा लऴाथत
फाया राख लाचकांचा ऩल्रा गाठामचा म्शणजे गाठामचाच.
कयार ना एलढं ?
कयामरा गेरं तय अळक्म काशीच नवतं शो!
टीभ ई वादशतम प्रततष्ठान

