वासना

अंकुश शशंगाडे

या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

एक होती अमनता
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानं ा शवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
मजा येत.े

पण
तुम्ही ते फ़ुकट का घ्याव?ं
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तम्ु हालाही आनंद शमळेल

आशण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
शमत्ांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल
शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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एक होती अशनता
(कादबं री)

अक
ं ु श शशंगाडे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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एक होती अशनता
लेखक : अंकुश शशंगाडे
फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माके ट रोड,
नागपरू . महाराष्ट्र
ईिेल - geetshingade454@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट
शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई होऊ िकते.

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the
IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised
even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237
प्रकविन: २४ मे २०२२
©esahity Pratishthan®2022
• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे
आवश्यक आहे.
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मनोगत
एक होती अशनता हे पस्ु तक वाचकासमोर ठे वतानं ा
मला अत्यंत आनंद होत आहे. अशनता ही एक पस्ु तक
नाही तर ते माझ्या जीवनातील एक महत्वपणू ण प्रसगं ावर
आधाररत एक वास्तशवकता दशणशवणारी कादबं री आहे.
या कादबं रीतील नायीका अशनता एक मोबाइल
वर प्रेम करणारी तरुणी. शतचं मोबाइल वर एवढं प्रेम होतं की त्या मोबाइलच्या
नादात आपला संसार उध्वस्त होत आहे याची शतला जाणीवच नव्हती. त्यातच
या मोबाइलच्या नादात लागनू क ती फे सबक
ु वरील अनेक तरुणाच्ं या जाळ्यात
फसतच जाते. शेवटी ते शतचा उपभोग घेण्यासाठी शतच्याशी शववाहाचं नाटक
करतात. त्यातनू च एका तरुणाकडून शतला मल
ु गीही होते. तरीही ती. सधु ारत
नाही. शेवटी या मोबाइलच्या नादात शतचं काय होते. ते जाणनू घेण्यासाठी माझी
एक होती अशनता नावाची पस्ु तक आपण नक्की वाचावी व पस्ु तक कशी वाटली
यासाठी एकतरी प्रशतशिया अवश्य द्यावी.
माणसाला मोबाइल प्रेम नक्की असावे. परंतू मोबाइलच्या नादात पडून
कोणीही आपला संसार उध्वस्त करु नये. आपला पती आशण आपल्या मल
ु ांवर
प्रेम करावे. ती मल
ु ंच आपली धनसंपत्ती असते. फे सबक
ु चे शमत् ही आपली
धनसपं त्ती नसतेच. ते शमत् हे स्वार्थी असतात. फसशवणारे असतात. परंतू हे
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आजच्या मल
ु ामल
ु ींना कोण सांगणार. शेवटी याचा परीणाम हा वाईटचक
शनघतो.
मोबाइलच्या नादात पडून प्रेम के ल्यास जे दष्ट्ु पररणाम शनघतात. त्यावर
आधारीत अशनता कादबं री मोबाइलवर प्रेम करणा-या प्रेमवीरानं ा त्यांच्या
डोळ्यात घालण्यासाठी एक अंजनच आहे. यातनू वाचकांना एक शवनंती की
आपण ही पस्ु तक वाचा व यापासनू काही बोध अवश्य घ्या. तम्ु हीही सधु रा व
इतरानं ाही सधु रवा. ही पस्ु तक वाचनू एकतरी व्यक्ती सधु रला ना तर माझी ही
पस्ु तक शलशहण्याचं मला समाधान वााटेल व ही पस्ु तक शलशहण्याचं सार्थणक
झाल्यासारखं होईल असं मला वाटते. शेवटी एकच शलशहतो कीआपण ही
पस्ु तक वाचा व मनमरु ाद आनंद घ्या एवढंच सांगेल.
अक
ं ु श शशगं ाडे, नागपरू , ९३७३३५९४५०
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ही कादबं री
मोबाईलच्या अशतवापरामळ
ु े
उध्वस्त झालेल्या सवाांना
सहानभु तू ीपवु णक समशपणत
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(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिांगवडे

ही कवदबां री काल्पशनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक
आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती
र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ
योगवयोग सिजवर्व.
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एक होती अशनता (कादबं री)

माणसू जन्माला येतो. त्याचबरोबर तो आपले जीवन जगण्यासाठी
घडवीत असतो. त्यातच तो कधीकधी आवश्यकता पडल्यास इतरांची मदत
घेत असतो. कधीकधी इतरांना मदत करीत असतो. परंतू ही मदत करणे
जेव्हा अगं ावर बेतते. तेव्हा मात् शवचार येतो की आपण अशी मदत
करायला नको होती.
मदतीचा गणु धमण........ अशतशय चागं ला धमण आहे. परंतू ती मदत
कोणाला करावी हेही त्या मदतीतनू शदसायला हवं. कधीकधी या मदतीचा
गैरफायदा घेतला जातो. एक प्रसंग सांगतो. एक व्यक्ती खानावळीत काम
करायचा. त्यातच त्या खानावळीतनू तो रात्ी अकरालला सटु ू न आपल्या
घरी दरू अंतरावरुन यायचा. परंतू तो कोणाला शलफ्ट द्यायचा नाही. एकदा
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असाच तो रात्ी खानावळीतनू सटु ल्यावर घरी परत यायला शनघाला. तेव्हा
वाटेत त्याला एका व्यक्तीनं शलफ्ट मागीतली. त्यातच त्यानं मदत म्हणनू त्या
व्यक्तीला शलफ्ट शदली. त्या व्यक्तीला शलफ्ट शमळताच तो बोलत चालत
त्या व्यक्तीसोबत आला. त्यावेळी त्यानं त्या शलफ्ट देणार्या व्यक्तीकडून
त्याची वैयक्तीक बरीच माशहती शवचारली. त्यानहं ी भोळे भाबडेपणानं ती
माशहती सांगीतली.
तो व्यक्ती एक पोशलस शशपाही होता. त्यानं आपल्या पोशलस स्टेशन
क्षेत्ात पोहोचल्यावर त्या व्यक्तीची गाडी चालान के ली. कारण त्याने त्या
गाडीवर बसल्यावर त्याच्या गाडीबाबतची परु े परू माशहती शवचारुन टाकली
होती.
असाच दसु रा प्रसगं सागं तो. दोन व्यक्ती हाप मडणर करुन आले. त्यानं ी
एका व्यक्तीला शलफ्ट मागीतली. अंधारी ती रात्. माशहती पडलंच नाही की
ते खनु करुन आलेत. त्यानं मदत म्हणनू शलफ्ट शदली.. परंतू सगळं शवपरीत
घडलं. त्या रक्ताचे डाग त्याच्या सीटवर पडले आशण ते रात्ी धतु ले गेले
नसल्यानं सकाळीच पोशलस त्याच्या घरी आले व त्याला घेवनू गेल.े या
दोन्ही प्रकरणात मदत ही अंगावर बेतली.
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आज आपण मदत करतो. कोणाला करतो. आधं ळ्या, लगं ड्या,
अपंगाना. खरे अपंग ठीक आहेत. परंतू ज्यांना जाणनू बजु नू अपंग बनवलं
जातं, त्यांचं काय? आज अशा बर्याच टोळ्या सिीय आहेत की जे लहान
मल
ु ांचं अपहरण करतात आशण त्यांना अपंग बनवतात. त्यांचे जाणनू बजु नू
हात पाय कापतात व जबरन भीक्षा मागायला लावतात. तो आलेला
भीक्षेचा पैसा त्यांना देत नाही. त्यांना फक्त दोनवेळचं जेवण देतात. तेही
अधणपोटी. परंतू आपल्याला ती वास्तशवकता माशहत नसल्यानं आपल्याला
त्याचा शवचारच येत नाही. हे असं का घडत?ं याचा कधी आपण शवचार
के ला आहे काय? ही अपहरण झालेली मल
ु ं कोणती? याचा तरी शवचार
करतो काय? तर याचं उत्तर नाही असंच आहे. आपल्याला समोर ती उघडी
नागडी मल
ु ं शदसली की दया दाखवनू आपण त्यानं ा रुपया दोन रुपये देतो.
खोलात शशरत नाही. कारण खोलात शशरलोच तर फार दुःु ख होतं. दुःु ख
झालं तरी ते आपण झेलू शकत नाही. त्यामळ
ु ं आपण त्यामध्ये राहू शकत
नाही.
एक अजनू प्रसंग सांगतो. एका गहृ स्र्थाने आपल्या मेव्हणीला फार
मदत के ली. शतला एक मल
ु गीही होती. ती लहान होती. अचानक शतचा पती
मरण पावला. त्यानंतर शतला राहावत नव्हतं. शेवटी शतनं शलव्ह इन ररलेशन
अंतगणत काही व्यक्ती पतीसारखे ठे वले. ते व्यक्ती शतच्या मल
ु ीला पसंत
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नव्हते. म्हणनू की काय, ती मल
ु गी शवरोध करीत होती. तसा त्या मल
ु ीचा
मोठा बापही. त्यातच ती मल
ु गी त्या व्यक्तींना काहीबाही बोलायची. तसा
शतचा मोठा बापही. त्यालाही वाटायचं की शतनं तसा नाद सोडावा व
आपल्या मल
ु ीकडं पाहावं. परंतू ती काही ऐके ना. तसे शतचे काही पती
सोडूनही जायचे. परंतू शतला काही फरक पडायचा नाही.
मल
ु ीची इच्छा पाहून त्या मल
ु ीचा मोठा बाप शतच्या आईला
बोलायचा.. तसा तो मदतही करायचा. परंतू ते पती सोडून जाताच ती
बावचळायची व म्हणायची की शतचा मोठा बापच शतची शजंदगी बरबाद
करतोय. म्हणनू च शतचे पती सोडून जातात. शेवटी ही मदतीची मानशसकता.
ती त्याला बदनाम करुन गेली. शतनं आपल्या वासनेच्या तप्तृ ीसाठी आज
त्या मल
ु ीलाही सोडलं होतं. ती मल
ु गी आज मोठ्या वडीलाकडे होती नव्हे
तर आनंदानं जगत होती आशण शतची आई आज सैरावैरा प्रेम
शमळशवण्यासाठी शफरत होती.
ती मल
ु गी आज मोठी झाली होती. शतचा शववाहही झाला होता आशण
शतची आई एच आय व्ही ग्रस्त झाली होती. तशी एकाकी जीवन जगत
होती. आज ती तडफडत होती आपल्या मल
ु ीला भेटण्यासाठी. परंतू शतची
मल
ु गी शतला भेटायचं टाळत होती. शतनं जे कमण के ले होते. त्याची शशक्षा
शतला शनयतीनं शदली होती. आज शतला मदत करणारे असे कोणीच नव्हते.
13
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त्यातच ती पश्चाताप करु करु जगत होती. आज मात् शतला सारंच आठवत
होत.ं
मदतीची आज मानशसकता उरलेली नाही. ज्याला आपण मदत करतो.
तो व्यक्ती आपलं काही नाव घेत नाही. उलट ज्याला आपण मदत करतो.
त्याचा आपल्याला भयंकर त्ास होतो. परंतू शनयती ते सगळं पाहात असते.
ती शनयती काळ सरकताच अशी रौद्र रुप धारण करते. मग त्या शनयतीच्या
रौद्र रुपातनू कोणीही सटु ू शकत नाही.
मदत नक्कीच करावी. परंतू ती मदत सवाांना करु नये. जो त्याचं
बशलष्ठान ठे वेल असं तम्ु हाला वाटत असेल. त्यालाच मदत करावी. तसं
पाहता ते ओळखता येणे कठीण आहे.
मदत ही अनोळखी माणसांना करु नये. ती नक्कीच जीवावर बेतते.
शजर्थे सख्खेच नात्यातले आपण मदत करुनही धोका देतात. शतर्थे काही
लोकं तर पराये व्यक्ती आहेत. आज एक गहृ स्र्थ मी असाही पाशहला की
ज्याला कोरोना झाला. परंतू तो मरण पावला नाही. त्याच्या समोर शकत्येक
माणसं मरण पावली. कोणाला जीवंंंतच बेशद्ध
ु ावस्र्थेत गंडु ाळलं. कधी
आपलाही नबं र लागेल असं त्याला वाटत होत.ं परंतू तो वाचला. त्याचं
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कारण होत,ं त्यानं के लेली मदत. त्या शठकाणी एक डॉक्टर मल
ु गी होती.
शजला शशकायला त्यानं मदत के ली होती. म्हणनू च ती डॉक्टर झाली होती.
महत्वपणू ण गोष्ट ही की माझे शजजू म्हणत, मदत दहा लोकानं ा करावी.
त्यातनू दोन जरी आपलं नाव घेत असतील तर ते दहा लोकांना मदत
के ल्यासारखं होईल. त्यात काय सत्य होतं ते मला माशहत नाही. मात् मी
त्यातनू एकच शशकलो की शशवरायांना मदत करणारे त्याचं े मावळे आजही
इशतहासात अभ्यासले जातात. इतर मंडळी नाही. तसंच साशवत्ी फुलेंना
मदत करणारी फाशतमा आजही अभ्यासली जाते, झाशीच्या राणींना मदत
करणारी झलकारी बाई आजही इशतहासाच्या पानात शदसते अन् आजही
भारतीय स्वाकंत्र्यात मदत करणारे िातं ीकारक अभ्यासिमाच्या
पाठ्यिमात अग्रपानावर शदसतात हे तेवढंच खरं आहे. मात् यातनू
आपल्याला जो बोध घ्यायचा ते आपल्यावर आहे. मी सांगू शकत नाही हे
तेवढचं खरं आहे.
****************************
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अशनता.........अशनता संदु र होती. लहानपणापासनू च लाडाची होती.
शतचे मायबाप शतच्यावर अशतशय प्रेम करीत असत नव्हे तर जीव ओवाळून
टाकत असत.
म्हणतात की बाळाचे पाय पाळण्यात शदसतात. परंतू अशनताबद्दल
सांगायचं झाल्यास लहानपणापासनू शतच्या वात्ट गोष्टी कधीच शदसल्या
नाही. तशी ती वाह्यात शनघेल असहं ी वाटलं नाही. सं
ु ुकोमल मनाची होती
ती.
अशनता पाशहजे तेवढी संदु र नव्हती. त्यातच शतची शरीरयष्टीही चागं ली
नव्हती. परंतू तरीही शतला शतच्या सौंदयाणचा गवण होता.
अशनता बारीक होती. शतची कमर पतली होती. चेहरा लाबं ळ
ू का होता.
आज ती एके चाळीस वर्ाणची झाली होती. तरीही ती संदु रच वाटत होती.
चेहरा तजेलदार होता. चेहर्यावर अजनु ही सरु कृत्या पडल्या नव्हत्या. चेहरा
शचकनचोपडा होता.
अशनता साधी राहात नव्हती. शतला मेकअप करण्याची हौस होती. ती
शनत्यनेमानं सौंदयण प्रसाधनाचा वापर करुन शनत्यनेमानं सौंदयण प्रसाधनात
राहात होती. ती ओठाला ओष्ठरंग लावत होती. चेहर्यावर कोणतीतरी िीम
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लावत असे. त्यावर पावडर लावत होती. के स कुरळे होते व ती के साचे
वेगवेगळे प्रकार करुन फोटो काढत होती.
वेगवेगळ्या प्रकारचे फोटो काढण्याची शतला सवय होती. तसं पाहता
मोबाईलवर सेल्फ फोटो काढून तो फे सबक
ू , व्हाट्सअपच्या माध्यमातनू
शमत् मैत्ीणींना पाठवण्याची हौस बाळगायची. परंतू ते फोटो व्हाट्सअप,
फे सबक
ू माध्यमातनू पाठशवतानं ा मोबाईलवर काय काय घडू शकतं याची
शतला कल्पना नव्हती.
अशनता तसं पाहता खपु आळशी होती. अशी आळशी की शतला
कोणतीही कामं करणं अशजबात आवडायचे नाही. ती तासन् तास एकाच
जाग्यावर बसनू राहायची आशण तासन् तास ती मोबाइल पाहात राहायची.
त्या मोबाईलवर आलेले मेसेज, त्या मोबाईलवर आलेले शव्हडीओ, त्या
मोबाईलवर आलेली दृश्य.......मग ते चांगले असेना की वाईट. शतला ते
पाहतांना आवडायचे. ती खश
ु व्हायची. तासन् तास शतला मोबाइल
पाहतांना र्थकल्यासारखं वाटायचं नाही.
लहानपण अशतशय गोड वातावरणात गेलं होतं. मायबापानं शतला
अशतशय प्रेम शदलं होत.ं
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अशनताला एक बशहण होती व एक भाऊ. भाऊ वयानं मोठा होता.
त्याचा शववाह झाला होता. तो आपल्या संसारात खश
ु होता. त्याला
बशहणीबद्दल काहीही वाटत नव्हतं. त्यानं शतला कान कापनू सोडलं होतं.
कारण आज शतचा स्वभाव महाभयंकर असा बनला होता. कधी स्वप्नातही
शवचार के ला नसेल असा आज शतचा स्वभाव होता.
माणसाच
ं ी पारख करण्याची शतला कल्पना नव्हती. ती कोणत्याही
माणसाच्या जाळ्यात नेहमी अडकत असे आशण जेव्हा प्रसंग बेतत असे.
तेव्हा मात् शतचे डोळे उघडत असत. मात् तेव्हा वेळ गेलल
े ी असे.
अशनताच्या आयष्ट्यात असे बरे च मोड आले की ज्या प्रत्येक मोडवर
ती खड्ड्यातचच पडली. तरीही शतनं सधु ारणेचे नाव घेतले नाही. त्यातच
आज शतचं डोकंही चालेनासं झालं होत.ं
अशनताला एक मल
ु गी होती. परंतू शतचीही शतला अशजबात आठवण
येत नसे. त्याचं कारण होतं तो मोबाइल. शतचं मोबाइलवर शनरशतशय प्रेम
होत.ं ती एकप्रकारे सवणकाही सोडेल, परंतू मोबाइल सोडू शकत नव्हती.
एवढा जीव होता शतचा मोबाईलवर.
********************
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ती तारुण्याची अवस्र्था. बालपण अशनताचं सख
ु ात गेलेलं. बाप
एसटीत कमणचारी होता. त्यानं शतनहं ी लेकराबाबत कधीच भेदभाव के ला
नाही. शतनंही लेकरं चांगलीच होती. त्यामळ
ु ं शतच्या आयष्ट्ु यातही असं काही
घडेल असं शतला वाटत नव्हतं. तसा बाप शतनं हठ्ठ करताच शतला
आपल्यासोबत एसटीमध्ये घेवनू जायचा तेही आपल्या गोदीत बसवनू .
त्याला काय माशहत होते की आज आपण शजचा लाड करतो, ती वाह्यात
शनघेल म्हणनू .
तो काळ मोबाइलचा नव्हताच मळ
ु ी. परंतू जसं बालपण सरल.ं तसं
अशनतानं तारुण्याच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठे वले. त्यातच त्या नादान
अल्पवयातच ती एका मल
ु ाच्या प्रेमात पडली. बस अशनताचं इर्थचं चक
ु ल.ं
सरु े श नाव होतं त्याचं. तो शतच्यावर प्रेम करीत होता की कुणास
ठाऊक. परंतू ते दोघहं ी एकमेकासं ोबत शफरत होते. हातात हात घालनू शफरत
होते. बागबगीचे, शचत्पटगहृ ,े होटल्स सारं ती त्या सरु े शसोबत शफरली होती.
तसं पाहता ते तरुण वय. त्या वयात तरुण मल
ु ांसोबत शफरतांना कोणत्याही
मल
ु ीला बरं वाटते. अगदी शतलाही बरं वाटत होतं. त्यामळ
ु ं की काय,
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प्रेमाच्या आणाभाका टाकत ते दोघहं ी एकमेकासं ोबत शफरत होते. अशातच
अशनता शशक्षणही शशकत होती. मन लावनू अभ्यासही करीत होती.
***************************
प्रत्येक आई आपल्या बाळाला जन्म देत असते. त्याच्या
पालनपोर्णाची जबाबदारी शस्वकारत असते. परंतू जेव्हा ती त्या बाळाला
सोडून जाते. तेव्हा त्या बाळाचा कोणताच दोर् नसतो. परंतू तरीही त्या
बाळाला दोर्ी समजलं जातं.
मोशहनी नावाची ती मेव्हणी. त्या मोशहणीनं उत्कर्ाण नावाच्या आपल्या
मल
ु ीला जन्म शदला आशण ती मोकळी झाली. त्यातच ती मल
ु गी आपल्या
मोठ्या बापाकडं राहू लागली. मोठा बाप शतला लहानाचा मोठा करु
लागला.
उत्कर्ाण........ती लहान होती. तेव्हापासनू च त्या उत्कर्ाणवरुन भले मोठे
वाद होत. त्या वादातनू शतचा मोठा बाप म्हणत असे की मोशहनीनं उत्कर्ाणला
न्यावं. परंतू शतची मोठी बशहण उत्कर्ाणला पाठवायला तयार नव्हती. त्याचं
कारण होतं मोशहनीचा शववाह. उत्कर्ाणचा बाप मरताच मोशहनीनं एका
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बदमाश व्यक्तीसोबत शववाह के ला होता. जो शववाह शतच्या मोठ्या
बशहणीलाच नाही तर शतच्या शजजल
ू ाही पसंत नव्हता. त्यांना वाटत होते की
उत्कर्ाण वयात येताच शतचा तो नवीन बदमाश पती शतला शवकून टाके ल.
परंतू शतच्या आईला त्याची लेनदेन नव्हती. शतची आई तर स्वतुः म्हणत
होती की माझी मल
ु गी मला द्यावी. मी शतचे जीवन बरबाद करो की काहीही
करो. ती माझी मल
ु गी आहे. मी तमु ची तिार पोशलस स्टेशनला देईल.
नेहमीच्या या गोष्टी. त्यात मल
ु ीचा दोर् नव्हता. मोशहनी अगदी
आनंशदत होती. मात् मोशहनी व उत्कर्ाणवरुन उत्कर्ाणच्या मोठ्या बापाकडेच
वाद होत असत.
उत्कर्ाणच्या मोठ्या बापाचं नाव आनदं होतं. त्याचं नाव आनदं जरी
असलं तरी त्याच्या घरी आनदं नव्हता. तो दुःु खी होता. एवढा दुःु खी की
कोणी कल्पनाही करु शकत नसेल.
आनदं आपलं दुःु ख लोकानं ा सागं ायचा. काही लोकं त्याचं दुःु ख
ऐकायचे. काही लोक ते दुःु ख ऐकताच त्याला साांत्वना द्यायचे. काही लोकं
भडकवायचे तर काही काही मजाही घेत असत. तशी ती चचाण हळूहळू
त्याच्या कायाणलयात गेली. तशी एक मशहला म्हणाली,
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"सर, आपण शतच्यात आशण आपल्या मल
ु ीत र्थोडासा भेदभाव करा.
जेणेकरुन तमु ची पत्नी शतला मोशहणीला देवनू टाके ल. तमु चं घर शडस्टबण
झालं आहे. ती आनंदात आहे आशण तम्ु ही आपलं जीवन दुःु खात का
काढावे."
आनंदानं होकार तर शदला. परंतू तो उत्कर्ाण आशण आपली मल
ु गी यात
भेदभाव कसा करणार! तोही शतला मल
ु गीच मानत होता. स्वतुःच्या
मल
ु ीएवढेच प्रेम शतलाही देत होता. त्यानं आतापयांतच्या काळात उत्कर्ाणला
कधी अंतर शदलं नाही. अगदी अंगाखांद्यावर खेळवलं होंेतं शतला. मग
तो भेदभाव कसा करणाार. तसा त्यांच्या घरच्या भांडणात उत्कर्ाणचा
कोणता दोर्? दोर् होता शतच्या आईचा. शतनचं आपले जीवन
सावरण्यासाठी पती के ले होते. परंतू शतच्या शववाहात त्या लहानग्या
बाळाची इच्छा नसल्यानं शतचे पती शटकत नव्हते. ती प्रेमाच्या मागं धावत
होती. परंतू प्रेम शतला शमळत नव्हते. खरे प्रेम त्या मल
ु ीत होते. शतच्या पती
करण्यात नव्हते. परंतू ती शतला सांभाळण्याऐवजी ती पती करीत सटु ली
होती.
काही लोकं म्हणत होते की असा भांडण करीत करीत सांभाळ कोणीच
करु शकत नाही. परंतू आपण सांभाळ करता आहात ही एक आनंदाची गोष्ट
असनू आपणाला याचा आशशवाणदच लागेल. परंतू काही लोकं म्हणत होते
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की असे म्हणणार्याला आपण म्हणा की काही शदवस या मल
ु ीला आपल्या
घरी घेवनू जा. शतची र्थोडी सेवा करा व आपल्याला जे काही पण्ु य शमळे ल.
त्याचे भागीदार बना.
ते लोकांचे बोल. ते ऐकले की आनंदच्या मनात शवचारांची
कालवाकालव व्हायची व ती गोष्ट घरी काढताच त्याची पत्नी व त्याच्यात
भाडं ण व्हायचं व पन्ु हा आनदं दुःु खी व्हायचा. तसा आपल्या मेव्हणीबाबत
शवचार करायचा. परंतू ती याचा शवचार करीत नव्हती. ती तर मल
ु ीच्या
जबाबदारीतनू मोकळी होवनू रंगरशलया मनवीत सटु ली होती. शतला
परीवारांची आठवण येत नव्हती. तसेच शतच्या मल
ु ीचीही. तसेच शतच्या
मल
ु ीवरुन घरात भाडं ण होत असलं तरी शतची मल
ु गी नाबाशलग होती. शतला
आपले बडे पप्पा का भाडं ण करतात तेही कळत नव्हते.
महत्वपणू ण गोष्ट ही की आनंदचं घर शडस्टबण असलं आशण लोकंही
त्याला चांगलं वाईट या दोन्ही गोष्टी शशकवीत असले तरी त्या चांगल्या
वाईट गोष्टीचं पालन करायचं हे त्याचं त्यालाच माशहत होतं. तसा तो शवचार
करीत होता चागं ल्या मतानं. काही लोकं सांगतही होते की उत्कर्ाणही
चांगली शनघणार नाही. कारण शतची आईच बदमाश आहे. परंतू ते उद्याचं
भशवष्ट्य होतं आशण उद्याच्या भशवष्ट्यासाठी आनंद आजचं वतणमान खराब
करु पाहात नव्हता. ती मल
ु गी कशीही का शनघेना, आनदं त्या मल
ु ीबाबत
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चागं लेच शवचार करीत होता. जरी त्याची भाडं णं त्याच्या पत्नीसोबत झाली,
तरी त्यानं कधी मल
ु ीशी भांडणं के ली नव्हती. जरी लोकं त्याची मल
ु गी व
उत्कर्ाण यात भेदभाव करायला लावत असतील, तरी त्यानं कधी त्या दोघीत
भेदभाव के ला नाही.
आज आनदं म्हातारा झाला होता. त्याची मेव्हणीही म्हातारी झाली
होती. शतचा शेवटचा पती शतला म्हातारणातही दुःु ख देत होता. तो
म्हातारपणातही शतला मारत होता. त्यानं शतच्याचसमोर दसु री पत्नी के ली
होती. त्यामळ
ु ं तो शतला प्रेम देत नव्हता. आताही शतला उत्कर्ाणची आठवण
येत होती. परंतू उत्कर्ाण काही शतच्याजवळ जायला तयार नव्हती. मात् ती
आज आनदं च्या मल
ु ीपेक्षाही जास्त आनदं ला जपत होती. आनदं नं जे काही
उत्कर्ाणसाठी के लं होतं. आज शतच उत्कर्ाण व्याजासह त्याची सेवा करुन
त्याचे ऋण खंडवीत होती. एक दरु चा बाप असला तरी त्याला सख्खा बाप
मानत होती.
प्रत्येकच आई बाळाला जन्म देत असते. ती आपल्या बाळाचं संगोपन
करीत असते. त्याला खावशू पऊ घालण्यापासनू तर त्याला कपडेलत्ते घेवनू
देण्यापयांत तसंच पढु ं त्याला शशक्षण देण्यापयांतही आई आपल्या बाळासाठी
करीत असते. ती आपल्या बाळासाठी आपला देह शझजवीत असते हे
अगदी खरं आहे. परंतू याला काही अपवादही आहेत.
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काही काही मशहला ज्या नोकरी करीत असतात. त्याही मशहला
आपल्या इवल्याशा बाळाला त्याचं चांगलं संगोपन व्हावं म्हणनू त्याला
पाळणाघरात टाकत असतात शकंवा त्याच्यासाठी आयांचा बंदोबस्त करीत
असतात. जणू आपला बाळ आपलाच आहे अशाप्रकारचे वतणन करीत
असतात.
काही काही माता याला अपवाद आहेत. त्या बाळाचं सगं ोपन करणं
सोडा, त्या स्वतुःच्या बाळाचा जीवही घेत असतात. एक प्रसंग सांगतो.
मोशहनी अशीच एक आई. बालपणापासनू शतच्या वडीलानं शतला
अगदी लाडानं प्रेमानं वाढवलं. शतला चांगलं चांगलं खावू शपवू घातलं. परंतू
ती जेव्हा वयात आली. तेव्हा शतला भलतीच सवय लागली व ती प्रेमाच्या
चक्करमध्ये फसली.
प्रेमच ते. आजचं प्रेम हे खरं नसतं. त्या प्रेमात फक्त आशण फक्त वासना
असते. स्वार्थण दडलेला असतो त्यात. मोशहनीचहं ी तसचं झाल.ं खरी प्रेम
करणारी मोशहनी, ती याच गोष्टीची शशकार बनली. ती वाढत्या वयाबरोबर
प्रेम करायला तर लागली. परंतू त्या प्रेमात शतला धोका शमळाला व एक
शदवस जेव्हा वेळ आली, तेव्हा त्या मल
ु ानं शववाह करण्यास नकार शदला.
त्यातच मोशहनीची मती शबघडली. शतला आपलं जगात कोणीच नाही असं
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वाटायला लागल.ं शेवटी शतला त्या मल
ु ाची सवय पडल्यानं शतला राहवत
नव्हतं. त्यातच शतनं दसु रा मल
ु गा पकडला. शतर्थंही शतला खरं प्रेम शमळालं
नाही. ती प्रेमाची भक
ु े लीच राशहली. शेवटपयांत शतच्याशी मल
ु ांनी
स्वार्थाणसाठीच प्रेम के लं. परंतू मोशहनीशी कुणीही शववाह के ला नाही. याच
दरम्यान शतला एका तरुणापासनू एक मल
ु गीही झाली. ती लहानाची मोठी
होवू लागली. शेवटी त्या मल
ु ीनं म्हटलं की आई, तू अशी का करतेस. हे
धंदे सोड. नाहीतर या मल
ु ीला पारखी होशील. परंतू ती काही ऐकली नाही.
शतनं मल
ु गी असतानं ाही असे पती करणे सरुु च ठे वले.शेवटी मल
ु ीनं शतला
सोडलं. ती आता आपल्या मोठ्या वडीलांकडे आनंदानं राहात होती.
लहानाची मोठी होत होती. आईच्या कृत्याबाबत शतला कोसत होती.
देवाजवळ ती सधु रु दे अशी प्रार्थणना करीत होती.
आज मोशहनीजवळ एकही पती शटकला नव्हता. ती फक्त प्रेम पाहात
शफरली होती. परंतू कोणीही शतला प्रेम शदलं नव्हत.ं मल
ु ीनहं ी शतला टाकून
शदलं होत.ं त्यातच शतनं पकडलेल्या वासनाधीन परुु र्ांनीही. आज ती
एकाकी झाली होती. शतला मल
ु ीची आठवण येत होती. शतला मल
ु ीला फोन
करावासा वाटत होता. ती फोन करीतही होती. परंतू ती मल
ु गी काही फोन
उचलत नव्हती. तसंच शतला मल
ु ीला भेटावसंही वाटत होतं. परंतू मल
ु गी
काही भेटत नव्हती. मल
ु ीचं हे वागणं म्हणजे शतच्या आईला धडा
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शशकशवण्यासारखं होत.ं ती हताश शनराश मोशहनी आज मल
ु गी मल
ु गी करुन
रडत होती. कारण ती मल
ु गी म्हणजे आज शतला शतच्या काळजाचा तक
ु डा
वाटत होता. शतला आत्महत्या करावीशी वाटत होती. परंतू शनयती अशी
शनष्ठूर झाली होती की ती शतला आत्महत्याही करु देत नव्हती.
मल
ु गी ती. मल
ु ीचा आवाज ऐकण्यासाठी ती तरसत होती. परंतू मल
ु गी
काही बोलत नव्हती. आज तो शदवस उजळला. शतच्याच्यानं राहणं जमलं
नाही. तसा न राहवनू शतनं आपल्या मल
ु ीला फोन के ला. परंतू मल
ु ीनं काही
शतचा फोन उचलला नाही. तसा तो फोन शतच्या मोठ्या वडीलानं उचलला.
अत्यंत संयमानं त्याचं बोलणं सरुु झाल.ं तशी ती म्हणाली,
"माझी मल
ु गी मला परत करुन द्या."
"कशासाठी?" वडील भाटवा म्हणाला.
"मला जगवत नाही."
"मग मी काय करु?"
"मला मल
ु गी हवी."
"कशाला? अजनू एखादा पती शोधनू घे. परंतू मल
ु गी दे म्हणू नको."
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मोठ्या वडील भाटव्याचे ते बोललेले शब्द. ते शब्द काही खोटे नव्हते.
त्यात शकंचीतही खोटेपणा नव्हता. परंतू मोशहनीला ते शब्द बोचरे ठरले होते.
तशी ती भीती दाखशवण्यासाठी पन्ु हा म्हणाली,
"मल
ु गी नाही देणार तर मी आत्महत्या करीन आशण तम्ु हा सवाांना
फसवीन. नाहीतर मी तमु च्या नावानं पोशलस तिार करीन आशण तम्ु हाला
फसवीन. तमु ची नोकरी खाईन."
मोशहनीचा राग......ती काय बोलत होती हे शतलाही कळत नव्हतं. तसा
वडील भाटवा म्हणाला,
"हा शवचार तेव्हाच करायला हवा होता. जेव्हा तझु ी मल
ु गी पती नको
करु म्हणत होती. तू फक्त आपली वासनेची तष्ट्ृ णा पाशहली. मल
ु गी पाशहली
नाही. आता मल
ु गी तल
ु ा टाळते, त्यात माझा काय दोर्? तू एक आई म्हणनू
वागलीच नाही. आई म्हणनू वागली असती तर आज तझ्ु यावर ही वेळ
आली नसती."
ते शब्द........वडील भाटव्याचे शेवटचे शब्द ठरले. मोशहणीला त्या
शब्दानं भयक
ं र वाईट वाटलं. तशी मोशहनीनं एक शचठ्ठी शलशहली व त्यात
माझी माझ्या भाटव्यानं शजंदगी खराब के ली असं शलहून एक दोर घेतला. तो
छताला लावला व आत्महत्या करुन आपलं जीवन संपवलं.
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मोशहनी सपं ली होती. तशी ती फाशीची गोष्ट लोकानं ा माशहत झाली.
पोशलसांनी तपास के ला. तपासात मोशहनीजवळ एक शचठ्ठी सापडली.
शचठ्ठीतील मजकूर सापडला. मजकूर वाचला. त्यानसु ार पोशलस वडील
भाटव्याच्या घरी आले. त्याला त्या शचठ्ठीनसु ार अटक के ली. अटके नंतर ती
के स न्यायालयात चालली. न्यायालयात सवाांचे बयाण झाले. त्यातच
शतच्या मल
ु ीचेही बयाण झाले व तो वडील भाटवा बा इज्जत बरी झाला.
मोशहनी मरण पावली होती. तसा दोर् शतचाच होता. ती फक्त आपल्या
सख
ु ासाठी जगली होती. परंतू शतनं तो दोर् दसु र्यावर लावला होता. आज
शतच्या मल
ु ीनच शतला धडा शशकवला होता नव्हे तर शतला आत्महत्या
करण्यासाठी मजबरू के लं होतं.
प्रत्येक आईनं आपल्या बाळाला जन्म द्यावा. परंतू सवण प्रकारचा
शवचार करुन. जर बाळाला पोसायचे नसेल आशण असे पतीच करत सटु ायचं
असेल तर आपल्या बाळास जन्म देवचू नये व मल
ु ांना वार्यावर सोडून
आपलं सख
ु शोधू नये आशण शोधलंच तर त्याचा दोर् कुणावरही लावू नये
हे तेवढच
ं खरं आहे. प्रत्येक आईनं बाळाला जन्म देण्यापवु ी आपल्या
बाळाच्या संगोपनाचा शवचार आधीच करावा. जेणेकरुन आपल्या कृत्याचा
परीणाम बाळाला सोसावा लागू नये म्हणजे झाल.ं
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*************************
एकदाचा तो शदवस. त्या शदवशी अशनता सकाळीच त्याचे घरी गेली.
म्हणाली,
"मला, तझ्ु याशी शववाह करायचा आहे."
ते अशनताचे शब्द. सं
ु रु े शनं ते शब्द ऐकले. तसा तो शवचार करु
लागला. त्या शवचाराच्या चिातनू बाहेर पडून तो म्हणाला,
"वेडी झाली का? मला तझ्ु याशी शववाह करायचा नाही. मला
टाईमपास करायचा होता. तो मी के ला. माझं काम झालं. आता तू जावू
शकतेस."
सरु े शचे ते शब्द. ते शब्द तलवारीच्या धारे सारखे होते. ते शब्द शवर्ारी
गळ ओकून गेल.े त्या शब्दानं अशनताला आपलीच मान कापल्यासारखी
वाटली. तसा शतला त्या शब्दाचा भयक
ं र राग आला व ती म्हणाली,
"साले मादरपाट, मी काही टाईमपास करायची वस्तू आहे का?"
ती बोलनू गेली रागाच्या भरात. काही काही बरळत होती. तोही
काहीतरी प्रशतउत्तरात बरळत होता. परंतू शतच्यानं त्याचे बोललेले शब्द
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सहन होत नव्हते. तशी ती त्याचेजवळ गेली व त्याच्या दोन कानशशलात
लावल्यानंंंतर ती माघारी आली.
अशनता माघारी शफरली खरी. ती घरी आली. शतला घरी काही करमत
नव्हते. घर उदासल्यासारखं वाटत होतं. ते घर शतला खायलाही धावत होतं.
कामात लक्ष लागत नव्हतं. काय करावं सचु त नव्हतं. उपाय काही सापडत
नव्हता. तसा तो वस्तीतच राहात होता.
अशनता घरी तर राहात होती. परंतू शतला त्याला धडा शशकवायचा
होता. अशातच त्याला जळशवण्यासाठी शतनं एक प्रकाश नावाचा मल
ु गा
पकडला. जो घराजवळच राहात होता. कदाशचत शतला वाटत होतं की ती
या मल
ु ाच्या गाडीवर वा सोबत शफरतांना त्याचा जळफळाट होईल व तो
पन्ु हा प्रेम करायला लागेल.
सरु े शसोबत असलेलं शतचं ते पशहलं प्रेम.......शतच्या जीवनात अंधार
करुन गेल.ं शतला वाटलं की सरु े शशी शववाह करावा व आपला सख
ु ी ससं ार
र्थाटावा. तसे शतनं स्वप्न पाशहले होते. परंतू त्याच्या नकारानं शतच्या मनातील
ते स्वप्न फोल ठरले होते. त्यानं नकार शदला होता. परंतू अजनु ही शतच्या
मनात सरु े शबद्दल नफरत शनमाणण झाली नव्हती. त्यामळ
ु ं च ती सरु े शला
जळशवण्यासाठी प्रकाशसोबत शफरत होती.
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प्रकाश एक अशनताचा चागं ला शमत् होता. तो अशनता सोबत शफरत
होता. त्याच्या मनात अशनताबद्दल वाईट नव्हतेच. तो एकंदर शतला मदत
करण्यासाठीच शफरत होता. तसा तोही प्रेम करायला लागला होता. परंतू
अशनताचे त्याचेवर प्रेम नव्हतेच. ती तर सरु े शवरच प्रेम करीत होती. तसं शतनं
प्रकाशला सागं ीतलं होत.ं हे प्रेम कधीतरी शितफी होईल असं प्रकाशला
वाटत होतं.
आज असे बरे च शदवस झाले होते. अशनता प्रकाशसोबत शफरत होती.
शतला वाटत होतं की सरु े श कधीतरी आपलं प्रेम परत शमळवेल. कधीतरी
येईल व कधीतरी आपली माफी मागनू आपल्याशी शववाह करण्याची चचाण
करे ल नव्हे तर आपल्याशी शववाह करे ल. रोजची शतची स्वप्न. परंतू ती
स्वप्नच ठरत होती. तो शदवस कधी उजळतच नव्हता.
प्रकाशही अशनता सोबत शफरत होता. शतला मदत करीत होता. ते प्रेम
शितफी होण्याची वाट पाहात होता. परंतू तेवढे शदवस शफरुनही जेव्हा त्याला
जाणवलं की अशनता ही कधीच आपल्यावर प्रेम करु शकत नाही. तेव्हा
त्यानं मनात शनणणय घेतला. त्यानं शतला सोडून जाण्याचा शनणणय घेतला.
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प्रकाश अशनताच्या घरासमोरच राहात होता. त्याचं घर शकरायाचं होत.ं
त्यानं अशनताला मदतच के ली. परंतू शेवटी नाईलाजानं त्यानं घर सोडलं.
कारण त्याचेसमोर पयाणय नव्हता.
अशनताचे प्रकाशसोबत शफरणे सरु े श नजरे नं पाहात होता. त्याला सगळं
शदसत होत.ं परंतू तो काही शपघलत नव्हता. त्याला वाटत होतं की बरं झालं
आपण या कचाट्यातनू वाचलो. कारण अशनताशी शववाह के ल्यानतं रही
अशनतानं अशी शकतीतरी पोरं पकडली असती व आपलं जीवन आशण
आपला संसार अस्ताव्यस्त झाला असता. त्याला ते बरं वाटत होतं. त्याला
वाटत होतं की या अशनताच्या जोखडातनू आपण सटु लो म्हणनू बरे झाले.
मात् अशनतानं आपल्याला शमळशवण्यासाठी प्रकाश नावाचा मल
ु गा
सोबतीला पकडला व ती आपल्याला जळशवण्यासाठीच प्रकाशची मदत
घेत आहे हे मात् त्या सरु े शलाही समजले नाही वा तो समजू शकला नाही.
तसेच ते समजनू तो अशनताकडे कधीच भटकला नाही. जर तो अशनताचं
प्रेम समजनू अशनताकडे आला असता व त्यानं प्रेमानं अशनताला समजावनू
सांगीतलं असतं तर अशनताचं जीवन बरबाद झालं नसतं व अशनताचा
ससं ारही सख
ु ी झाला असता.
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आज प्रकाश अशनताच्या जीवनातनू शनघनू गेला होता. त्यानं काही
शदवसच अशनताच्या जीवनात प्रकाश पाडला आशण जातांना शतच्या
जीवनात अंधार करुन गेला.
प्रकाश अशनताच्या जीवनातनू शनघनू जाताच अशनताला अजनू झटका
बसला. आताा तर जगावंसं वाटत नव्हतं. ते घर पन्ु हा शतला खायला धावत
होत.ं ती वस्तीही शतला खायला घावत होती. ज्या वस्तीत ती राहात होती.
कारण त्याच वस्तीत तो सरु े श राहात होता. शतला वाटत होते की आपण
असं मरण्यापेक्षा आपण दरू जावं. एवढे दरू की त्या सरु े शलाही माशहत पडू
नये. तसा शतनं शनणणय घेतला व ती बापाच्याही दरू परीवाराच्याही दरू जायला
तयार झाली.
********************
अशनताची आई मरण पावली होती. एक बशहण होती. ती बशहण
शतच्यावर अशतशय प्रेम करीत होती. ती समजदार होती. बाप जीवंत होता.
त्याचीही त्याची पत्नी गेल्यानं प्रकृती खराब होत होती. त्याचं बरोबर
वागवत नव्हत.ं त्यातच अशनताचे असे प्रेमप्रकरण. त्याला शतचा राग येत
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होता. परंतू तो हतबल होता. कारण पत्नीशवरहात त्याला एकटंपण जाणवत
होत.ं तो स्वतुःला एकाकी समजत होता.
अशनता शशकत होती. शशकता शशकता शतचे असे धदं े पाहून वडीलानं
म्हटलं की आपण शहला शशकवचू नये. शशक्षण घेवनू ही काही शदवे लावणार
नाही. परंतू वडील बशहणीला वाटत असे की आपण शहला शशकवावं. ही
जशी प्रेमप्रकरणात हुशार आहे. तशी अभ्यासातही. त्यातच ती आपल्या
पायावर उभी होताच आपल्याला शतची परीवारात मदत होईल व शतच्यानं
आपलं घर भागेल.
अशनताची मोठी बशहण. शतचं नाव संगीता होतं. संगीता शांत
स्वभावाची होती. शतनं शशक्षकी अभ्यासिम पणू ण के ला होता. शतला वाटत
होतं की आपण जसे आपल्या पायावर उभे होणार. तशी आपली बशहणही
आपल्या पायावर उभी व्हायला हवी. त्यासाठी की काय, शतनं आपल्या
वडीलाला न सांगता शतचा जबरदस्तीनं परीचारीका प्रशशक्षणाचा अजण
भरला व काही कालावधीतच शतनं आपल्या बशहणीला परीचारीका म्हणनू
प्रशशक्षीत के ल.ं
अशनता परीचारीका बनली खरी. त्यातच ती एका खाजगी रुग्णालयात
परीचारीकाही बनली. वाटत होतं की शतच्या पैशाचा उपयोग आपल्या
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घरादारात होईल. घरखचाणत शतच्या पैशाचा वा कमाईचा हातभार लागेल.
तसे स्वप्न शतच्या मोठ्या बशहणीनं म्हणजे संगीतानं पाशहले होते. परंतू ते
स्वप्न सवण फोल ठरले होते. कारण अशनता नोकरीवर लागताच व पैसे
कमवायला लागताच आपला सपं णू ण पैसा बागबगीचे शफरण्यात व आपल्या
प्रेमीसोबत होटलींग करण्यात खचण करीत होती. कमाईचा एकही पैसा ती
आपल्या बशहणीला देत नव्हती.
बशहण संगीता एका खाजगी शाळे त लागली होती. शतला परमानंट करु
असं त्या संस्र्थाचालकानं शनव्वळ शतला आश्वासन शदलं होतं. त्यातच ती
फसली. तसं पाहता शतला शमळणारे वेतन हे घर चालशवण्यासाठी परु े से
नव्हतेंे. त्यातच शतचा बाप आजारी पडून तो कमरे नं घसु त होता. त्याला
नीट चालताही येत नव्हते.
अशनताला आपल्या वडीलाच्या आजारीपणाची शचंता नव्हती. तशी
शतला घरखचाणचीही शचतं ा नव्हती. तशी ती अल्लडपणे वागत होती. याच
शतच्या वागण्यावरुन संगीता आशण अशनताची घरात भांडणे होत. संगीता
शतला पैसे मागत असे. परंतू अशनता त्यावर उलट जबाब देवनू ती गोष्ट टाळत
असे. तेव्हा संगीताला रडू कोसळत असे आशण ती शतच्यासमोर न रडता
वेगळी कोपर्यात जावनू त्या कोपर्यात बसनू रडत असे. ते रडणं बापाला
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शदसत असे व हळूच बाप शतच्याजवळ जावनू शतच्या खाद्यं ावर हात ठे वत
असे व शतला सांत्वना देत म्हणत असे,
"रडू नकोस बाळ. ती बला आहे आपल्या घरची. नसु ती खाते अन्
बदल्यात खायचा पैसाही देत नाही. उलट त्ासच जास्त देत असते. बेटा, हे
आपल्या पवु णजन्माचं पातक समज की आपल्याला असेही शदवस पाहायला
शमळत आहेत. परंतू बेटा बघशील. हे बघशील की ही जीवनात कधीच
सख
ु ी राहणार नाही."
बापाचे ते बोल. सगं ीता पदोपदी ऐकत असे. बाप जवळ येताच शतही
अगदी लहानशा बाळागत चपू होवनू जाई. तशी ती बापाला म्हणत असे.
"दादा, मी कुठे रडतेय."
शतचे ते रडवेले शब्द. बाप काय ते समजनू घ्यायचा. बापाला वाईट
वाटायचं त्याबद्दल. परंतू आपल्या मोठ्या मल
ु ीला उगाचचं त्ास नको,
म्हणनू तोही चपू बसायचा. अशनताला कोसत कोसत तोही आपल्या
वाणीवर शवराम द्यायचा. मात् मोठ्या मल
ु ीला दुःु ख द्यायचा नाही.
अशनताला आज करमत नव्हतं. शतच्या डोळ्यासमोर सरु े शचीच
प्रशतमा उभी राहात होती. तो शतच्या डोळ्यासमोरुन शकंचीतही ओझल
व्हायचा नाही. त्यातच शतची प्रकाशशी मैत्ी. आज प्रकाशही शतचे ते वागणे
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पाहून शकतीतरी दरू शनघनू गेला होता. परंतू अशनताला प्रकाश काही आठवत
नव्हता. शतला सरु े श एके सरु े शच शदसत होता.
आज शतला घरी राहाणं मश्ु कील जात होत.ं कारण मोठी बशहण ताणे
देत होते. शतला घर चालवायला पैसा मागत होती. त्यातच कधीकधी
एखाद्यावेळी ती काही पैसे देवनू द्यायची. परंतू शतला संसाराची गोडी नव्हती.
ती वस्ती ते घर शतला शतला खायला धावत होत.ं प्रेम तर शमळतच नव्हतं या
घरी उलट मोठ्या बशहणीचे गरळ ओकणारे शब्द. ते शब्द शतला घायाळ
करीत होते. तसं पाहता मोठ्या बशहणीचंही बरोबर होतं. कारण शतनंच शतला
शशकवनू शतच्या पायावर उभं के लं होतं. म्हणनू शतचा जीव दख
ु त होता.
अशनता घर सोडायचा शवचार करीत होती. तशी ती संधी शोधतच
होती. परंतू सधं ी काही सापडत नव्हती. अशातच आज एक वतणमानपत्ात
बातमी झळकली. "एक कामवाली बाई पाशहजे."
'एक कामवाली बाई पाशहजे' अशा आशयाचा तो मजकूर होता. खाली
पत्यासह संपकण िमांक शदलेला होता. तशी अशनताला ती नामी संधी वाटली
व शतनं त्या मोबाइल िमांकावर फोन शफरवला. त्यातच पलीकडून फोनवर
आवाज आला.
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अशनता बोलती झाली. फोनवर ती शतची मल
ु ाखत. मल
ु ाखत हळूहळू
प्रेमात बदलली व दररोजचे तासन् तास बोलणे सरुु झाले.
अशनता परु े से पैसे घर ससं ाराला देत नाही व पणू ण पैसा मोबाइलवर
बोलण्यात उडवते व हाटेलींग करण्यात आशण बागेत शफरण्यात उडवते
असा शवचार करुन संगीता आशण अशनताची ती भांडणं. असाच तो प्रसंग.
आजही शतचं मोबाइल फोनवर पैसा का उडवते यावरुन झालेलं भाडं ण.
संगीतानं मोबाइल शहसकला. त्यातच मोबाइल दे असं म्हणनू अशनतानं
संगीताच्या पायावर जोरदार काठीचा फटका मारला व ती मोबाइल घेवनू
घरातनू पळून गेली. कुठं गेली ते कळत नव्हतं.
तीन मशहने झाले होते. अशनताचा काही कुठे पत्ता नव्हता. संगीतानं
शतला शोधण्याचा बराच प्रयत्न के ला. परंतू ना शतचा फोन लागत होता. ना
ती शमळत होती. ती मरण पावली की जीवंत आहे हेही काही के ल्या समजत
नव्हतं. शेवटी संगीता व शतच्या बापानं शनणणय घेतला की आता अशनताची
आठवण करायची नाही. तरच आपण शतला शवसरु. तसेच अशनता नावाची
कोणतीच मल
ु गी जन्माला आली नाही असहं ी समज.ू त्या शनश्चयानसु ार व
शनणणयानसु ार ते वागू लागले व शदवस कंठू लागले.
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आज तीन मशहने झाले होते. अचानक अशनताच्या एका मैत्ीणचा फोन
खटखटला. तशी ती मैत्ीणीशी बोलती झाली.
"हैलो."
"कोण?"
"मी अशनता बोलतेय."
अशनता गायब झाल्याची कल्पना तशी शतच्या मैत्ीणीलाच नाही तर
पंचिोशीला होती. मात् परीवारवाल्यांनी फालतचू ी झंझट पाठीमागं लागू
नये, म्हणनू शतची पोशलसस्टेशनला तिार के ली नव्हती हे तेवढचं खरं होत.ं
तशी शतची मैत्ीण म्हणाली,
"बोल अशनता, कुठे आहेस?"
"मी अमक
ु शठकाणी आहे. अशत दुःु खी आहे आशण माझ्याजवळ
पैसेही नाही आहेत. मला गावाला परत यायचं आहे. तेव्हा माझ्या बशहणीला
सांग की परु े से पैसे पाठव. मी परत येवू इच्छीत आहे."
अशनतानं फोन के ला. एखादा रुपया असेल कदाशचत शतच्याजवळ.
त्यावेळी एसटीडी डबे होते. कुठूनही बोलता यायचं. मात् एक रुपया टाकला
की तेवढच
ं बोलणं व्हायच.ं तशी शतची अवस्र्था. आज अशनताला तो गहृ स्र्थ
पैसे देत नसल्यानं व त्ास देत असल्यानं शतला गावाला परत यायची इच्छा
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झाली होती. शतला वाटत होतं की मी के व्हा के व्हा या जोखडातनू सटु ते
आशण के व्हा नाही. त्यातच पारीवारीक आठवणही जोर पकडत होती.
अशनताचा फोन कट होताच मैत्ीणीनं सगं ीताला अशनताबद्दल
सांगीतलं. संगीताही बरीच दुःु खी झाली. तसं शतनं आपल्या बापाला
सांगीतलं. बाप म्हणाला,
"मरु दे शतले. काही पैसे पाठवायचे नाही अन् काही आणायचं नाही.
ती बला आहे बला. शवचारुन गेली का? एक फोन तरी."
बाप नाना रंगाचं बोलत होता. परंतू संगीता समझदार होती. शतनं
बापाचं ऐकलं नाही. शतला अशनताची दया आली. तसा जवळ पैसा
नव्हताच. तरीही शतनं उसनवारी करुन अशनताला शतनं शदलेल्या पत्त्यावर
पैसा पाठवला. तशी अशनता परत आली.
अशनता घरी परत आली होती. शतला फार वाईट वाटत होतं. ती
बापाच्या नजरे ला नजर शमळवीत नव्हती. कारण तेवढी शहमं त शतच्यात
नव्हती. कारण शतची चक
ू होती.
काही शदवस असेच गेले. बापानं राग शगळून टाकला. तशी अशनताही
सधु ारल्यासारखी आव आणू लागली. तसं एक शदवस सगं ीतानं शवचारल,ं
'असं काय घडलं की तू परत आली.'
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तशी अशनता सागं ू लागली.
"तो अशतशय संदु र वाटत होता. सरुु वातीला तो गोड गोड बोलत होता.
मला वाटलं की त्याचा स्वभाव चागं ला असेल, तसं पाहता त्याचा स्वभाव
चांगलाच होता. परंतू तो सारखा शदवसभर दारुच प्यायचा आशण आई आई
करीत बसायचा. मला वाटत होतं की तो काही शदवसानं आई आई करणं
बदं करे ल, परंतू माझा तो शवचार शेवटी शवचारच राशहला."
"अशनता तू त्याच्या जाळ्यात कशी फसली?"
"मला ही वस्ती सोडायची होती. या वस्तीत राहायचं नव्हतं मळ
ु ीच.
म्हणनू मी गेले."
"तो कसा काय भेटला?"
"मी वतणमानपत्ाला जाशहरात वाचली. वाचलं की एक स्वयंपाक
करायला मोलकरीण हवी. त्यातच आपलं भांडण. मग मी कुठं जाणार!
शेवटी मी त्याचेशी सपं कण के ला व तो मला पोसायला तयार झाला.
सरुु वातीला मी मोलकरीण म्हणनू च गेली. परंतू तो ऐकत नव्हता. शेवटी
त्यानं मला अधाांगीनी बनवलं."
"का बरं! त्याला पत्नी नव्हती काय?"
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"पत्नी होती. परंतू ती पत्नी आपल्या दोन लेकरानं ा घेवनू सोडून गेली
होती माहेरला. शतची के स सरुु होती."
"का बरे सोडून गेली होती ती?"
"कदाशचत तो दारु शपत होता. त्यामळ
ु ं ती सोडून गेली असेल त्याला."
"तू कशी गेली इर्थनू ? तो न्यायला आला होता की काय?"
"नाही, मी रे ल्वेनं गेली आशण ह,ं माझ्याकडं पैसे नसल्यानं मी
शवनाशतकीटनं सरुु वातीला प्रवास के ला. मी तशी संपकाणतच होती त्याच्या.
तो मला शतर्थे रे ल्वेस्टेशनवर भेटायला आला होता. त्यानच मला शतर्थं येवनू
नेलं."
"मग तू तर आपल्या मजीनं गेली. मग मला फोन का बरं के ला? का
बरं म्हटलं की तू दुःु खात आहे अन् का बरं म्हटलं की तू शतकीटाचे पैसे
पाठव?"
"तो शदवसभर दारुच प्यायचा. कामावर जायचा नाही. शनव्वळ
माझ्याजवळ राहायचा. के वळ लैंगीकतेशी खेळायचा आशण ह,ं मला एक
छदामही द्यायचा नाही. तसेच त्याची आई एखाद्या चेटकीनीसारखी
माझ्याकडं एकटक पाहात राहायची. ती मला शपशाशचनीच वाटायची. मला
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तर वाटते की त्यानं फक्त मला मोलकरीण म्हणनू के वळ आपल्या
लैंगीकतेची परीपतु ी करण्यासाठीच बोलावलं होतं."
"तो कामधदं े कोणते करायचा?"
"तो नेव्हीमध्ये होता. ती नेव्हीची नोकरी त्याला त्याच्या बापाच्या
जागेवर लागली होती असं कळलं. बहुतेक त्याचे बाबा अकाली मरण
पावल्यानं घर कसं चालावं म्हणनू त्याला नोकरी शमळाली होती नेव्हीत."
"तू शववाह के ला काय?"
"नाही, अद्यापही नाही."
"आता तझु ा शनणणय काय आहे?"
"म्हणजे?"
"तल
ु ा त्याचेशी शववाह करायचा आहे काय?"
"होय, परंतू मला त्याची आई आवडत नाही."
"आई, के व्हापयांत जगणार?"
"होय, तझु ंही म्हणणं बरोबर आहे ताई."
अशनताचं बोलणं झालं होत.ं तशी ती गोष्ट संगीतानं आपल्या
वडीलाला सागं ीतली व वडील बर्या बोलानं तयार झाले.
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वडील बर्या बोलानं तयार झाले खरे . परंतू त्या मल
ु ाचं घरदार
पाहायला जाणार कोण? प्रश्न होता. स्वतुः जाणार तर पायानं चालणं जमत
नव्हतं आशण दसु -यांना पाठवणार तर दसु रा एवढ्या दरू अंतर जायला तयार
होईल का? संगीताला शवचार येत होता. तसा शतच्या वडीलांनाही. काय
करावं सचु त नव्हतं. शेवटी एक उपाय सापडला. तो उपाय म्हणजे सगं ीताचा
शमत्.
संगीताचा एक शमत् होता. जो शतच्यावर प्रेम करीत नव्हता. परंतू
त्यालाही एक आधार हवा म्हणनू तो शतच्या घरी जात होता. त्यालाही एक
पत्नी होती, जी पत्नी त्याला सोडून आपल्या माहेरी शनघनू गेली होती. त्याचं
नाव अजणनू होत.ं
अजणनू ला परीचारीका आवडायची. तशी त्याची पत्नी परीचारीकाच
होती. त्यामळ
ु ं ती त्याला आवडत होती. परंतू ती माहेरी शनघनू गेल्यानं
अजणनू ला ती फार आवडत होती. अशातच आपला वेळ गमशवण्यासाठी
अजणनू संगीताच्या घरी जात होता एक शमत् बननू . शतला प्रेम देण्यासाठी नाही
तर स्वतुःचा वेळ घालशवण्यासाठी. अशातच अजणनू सगं ीतासमोर
अशनताच्या होणार्या पतीचं घरदार पाहण्यासाठी व गोष्टी करण्यासाठी एक
पयाणय म्हणनू समोर आला. तसा संगीतानं व शतच्या वडीलानं अजणनू समोर
तो पयाणय ठे वला. तसा तो तयारही झाला. बस आता काय राशहल.ं तोच
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जाण्याचा शदवस उजळला व अशनताला घेवनू अजणनू रे ल्वेनं शतच्या होणार्या
पतीसाठी भेट शनघाला.
रे ल्वेची शतकीट अजणनू च काढली होती. त्यातच तो जेव्हा त्याच्या
शहरात पोहोचला. तेव्हाही तेर्थील संपणू ण प्रवासाचा खचण अजणनू च के ला.
त्यावरुन वाटलं की तो शतच्या लायक नाही.
अजणनू शतर्थे पोहोचला खरा. परंतू अशनतानं तेर्थे अजणनू सोबत चांगला
व्यवहार के ला नाही. ते नवीन शहर. त्या शहरात अजणनू च्या ओळखीचं
कोणीच नव्हत.ं तो ते शहर शफरत होते. त्यातच तो त्याच्ं या मागमं ागं
चालायचा. परंतू अशनता त्याला म्हणाली की त्यानं पढु ं चालावं. आम्ही
मागेच आहोत. जेव्हा तो पढु े चालायचा व र्थोडे अंतर चालल्यावर जेव्हा
तो मागे वळून पाहायचा. तेव्हा त्याला ती अशनता त्या होणार्या पतीसोबत
त्या भर रस्त्यावर अशिल चाळे करतांना शदसायची. जसे अशिल चाळे
त्यानं कोणत्याही मल
ु ीसोबत आपल्या शहरात पाशहले नव्हते. त्यातच
त्याला वाटत होतं की शहला अिील चाळे भर रस्त्यावर करायचे होतेच तर
त्याला शतनं सोबत का आणलं असाव. शेवटी ते सवण दृश्य भर तारुण्यात
असलेल्या व नक
ु तीच पत्नी माहेरी गेल्यानं पत्नीशवरहात तडपत असलेल्या
अजणनू ला सहन होत नव्हते. परंतू मनामध्ये आवंढा शगळत तो ते सवण दृश्य
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सहन करीत होता. वाटत होतं की मी शहच्यासोबत बेकारच या प्रवासाला
आलो.
रात् झाली होती. तसे रात्ीचे साडे दहा वाजले होते. ते शतघेही जण घरी
परत आले. त्यातच अशनतानं त्याला जेवन वाढून मग त्याची झोपायची
व्यवस्र्था लावनू नंतर त्याच्यासोबत शफरायला जायचं होतं शकंवा त्याला
झोपण्यापवु ी शतनं साससू ोबत झोपायचं होत.ं परंतू ते न करता ती त्याला
जेवन वाढण्याऐवजी घरचे जेवन न करता ती होटलात जेवायला गेली.
होटलात यासाठी की शतला त्याचेसोबत दारु प्यायची होती. ती दारु ती
त्याचेसोबत घरी कशी शपणार! हा प्रश्न होता.
अजणनू ला ती बाहेर शफरायला जाताच शतच्या सासनू ं जेवन शदलं. तो
जेवन जेवला व बाजल
ू ा टाकलेल्या शबछानावर पहूडला.
अजणनू शबछाण्यावर पहूडला खरा. परंतू त्याला झोप येत नव्हती. तो
सारखी या कडावरुन त्या कडावर कुस बदलवीत होता. तसे अदं ाजे बारा
वाजले असतील. अशनता आली व ती र्थेट जेवन न करता त्या कमर्यात
शशरली. जी त्याची बेडरुम होती.

47

वासना

अंकुश शशंगाडे

ते शतचं पापच होतं की जे पाप शववाहापवु ी ती करीत होती. ते पाप की
ज्या पापानं त्या अजणनू चं शदल जळलं होत.ं ते पाप की ज्या पापानं अजणनू चा
शवश्वासघात के ला होता.
तो शवश्वासघातच होता. तशी ती रात् त्याचेसाठी काळरात् ठरली होती.
त्या रात्ी त्याला बरोबर झोप आली नाही. तशी सकाळ झाली. तसा
पाखराच
ं ा शकलशबल शकलशबल आवाज सरुु झाला. अजणनू उठला. तशी
अशनता उठायचीच होती. ती कशी उठणार एवढ्या लवकर. कारण शतनं
रात्ीला रासलीला साजरी के ली होती.
अजणनू उठला. त्यानं हळूच दरवाजा उघडला. तसा तो बाहेर पडला.
त्याला ते घर खाण्यास धावत होत.ं तसा तो बाहेर पडताच तो अशतशय जड
अतं ुःकरणानं पावले टाकू लागला. तसं एक दत्तात्याचं मदं ीर आल.ं तसा
तो त्या मंदीरात गेला. त्यानं मनोमन हात जोडले व भगवंताला बळ मागीतलं
व पन्ु हा कधीच त्या घरी न जाण्याचा शनणणय घेतला.
तो शनघाला तो र्थेट रे ल्वेस्टेशनवर. गाडीला वेळ होता. तसा तो एका
चप्पलपाशलसवाल्याजवळ टाईमपास करीत बसला. तसा र्थोड्या वेळानं
त्याला शटटीनं पकडल.ं तशी त्याला शवचारपसु करण्यात आली. तसा त्यानं
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शतचा मोबाइल नबं र शदला व ते दोघेही त्याला सोडवायला आले. त्यानं ी
त्याला रे ल्वे पोशलसाच्या जोखडातनू सोडवलं. तसा तो घरी आला.
तो घरी आला खरा. परंतू रात्ीच्या अशनताच्या वागण्यानं त्याला
शकंचीतही करमत नव्हतं. काय करावं सचु त नव्हतं. शेवटी ठरलं जेवन
झाल्यावर शतही त्याच्या सोबत येणार. परंतू तो भ्रम होता नव्हे तर पन्ु हा
एकदाचा शवश्वासघात. जेवन तर झाल.ं शतही यायला तयार झाली. तशी
रे ल्वेस्टेशनवर त्यानं शतची शतकीट काढली. तसा शतचा एक हात अजणनू च्या
हातात होता. दसु रा त्याच्या. गाडी सरुु झाली होती. गाडी जोर पकडत
चालली होती. आता वेगही वाढला होता. तसा शतनं अजणनू च्या हाताला
जोरात झटका मारला व दोघेही असे पाठीमागं पळत सटु ले की जरी अजणनू
खाली उतरला असता तरी ते सापडले नसते.
आधीपासनू च परुु र्ाचं ा छंद जोपासणारी अशनता........
त्यावेळेपासनू च शतच्या वाह्यात गणु ांची पावले शदसत होती. ती कधीतरी
एखाद्या जोखडात सापडेल, ज्यातनू ती कधीच सटु ू शकणार नाही असे
वाटत होते.
अजणनू गाडीतच बसला होता शवचार करीत. शजला घेवनू आशण
शजच्यावर शवश्वास ठे वनू तो इर्थंपयांत आला. ती काशबल धोके बाज ठरली
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होती. शतच्यासाठी आपण गाडीतनू उतरायचे नाही आशण आपलं नक
ु सान
करायचं नाही असा शवचार करुन तो गाडीचा प्रवास करीत होता एकटाच.
मनात मात् शवचार होता की संगीता आशण शतचे बाबा काय म्हणतील.
अजणनू घरी पोहोचला होता. तसा तो संगीताच्या घरी पोहोचला.
संगीतानं अशनताबद्दल शवचारलं की त्यानं अशनताला सोबत का आणलं
नाही. तसा अशनतानं आपल्यासोबत कशी वागणक
ू शदली याचा शकत्ता त्यानं
संगीताला सांगीतला. तशी संगीता चपू राशहली.
********************
आठ शदवस असेच चालते झाले. अशनता आठ शदवसानं घरी आली.
शतला परीवारानं चांगलं झापलं. परंतू शतनं त्यावर काहीच उत्तर शदलं नाही.
त्यातच आता ती त्याच्या शहरीतही जायला तयार नव्हती. काय झालं ते
समजलं नव्हत.ं
काही शदवस असेच गेले. शतनं आपला होणारा पती सोडला म्हणनू
अजणनू ला फार आनंद झाला होता. त्याचं कारण होतं, त्यानं शतच्यासोबत
के लेला व्यवहार. दोर् तसं पाहता त्याचा नव्हताच. टाळी काही एका हातानं
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वाजत नाही. दोर् शतचाच होता. शतचचं कोणत्याही व्यक्तीशी पटत नव्हत.ं
त्यामळ
ु ं च कदाशचत ती घरी परत आली असेल.
ते शतचं घर. ज्या घरी शतला राहावसं वाटत नव्हतं. ती पन्ु हा काही
शदवस राशहली.
अजणनू ला अशनता परत येताच आनदं झाला. तशी ती शनराश शदसत
होती. शतचं शनराशपण अजणनू अगदी जवळून पाहात होता. तसा तोही
शनराशच होता आपल्या जीवनात. कारण त्याची पत्नी त्याला सोडून गेली
होती.
अशनता त्याला सोडून आली आहे हे अजणनू ला माशहत झालं. तसं
त्याला वाटल,ं अशनताशी शववाह करावा व आपण शहला भरपरू सख
ु द्याव.ं
शतही दुःु खी आशण आपणही दुःु खी. त्यासाठीच तो शतच्यावर प्रेम करु
लागला होता. परंतू ती काही त्याचेवर प्रेम करीत नव्हती. तो शतला
शफरायला नेवू लागला होता. तो शतच्या जीवनात बहार आणू पाहात होता.
त्यानं शतला शववाहसोहळ्यात, बागेत शफरवले होते. तसं शतच्या
शफरण्यावरुन ती आपल्यावर प्रेम करते असं त्याला वाटत होते. अशातच
एक प्रसगं घडला.
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आजचा प्रसगं म्हणजे अजणनू च्या जीवनाला कलाटणी देणारा प्रसगं
ठरला. आज अशनता म्हणाली,
"शचत्पट दाखवता काय?"
तसं पाहता अजणनू ची पत्नी त्याला सोडून गेल्यानं अजणनू ची फरफट होवू
लागली होती. त्यातच तो शतच्याशी प्रेमही करु लागला होता. त्यातच आता
शतनं शचत्पट दाखव म्हणण्याचा प्रसंग अजणनू ला अगदी आनंद देवनू गेला.
तसे पाहता शचत्पटासाठी पैसे त्याचेच जाणार होते.
आज तो तयार तर झाला खरा शचत्पट पाहायला. परंतू आज त्यानं
ठरवलं होतं की शतला आपल्या प्रेमाचं सांगनू टाकावं. तसा तो घरुन
शनघाला. तो आटो स्टँडवर. तसं पाहता आटोस्टँड दरू होतं शतच्या
घरापासनू . तसा तो अवकाश शमळाला होता अजणनू ला आपल्या भावना
व्यक्त करायला. तसा तो शतच्यासोबत चालत असतांना शतला म्हणाला,
"अशनता, मी तझ्ु यावर प्रेम करतोय. तू सांग तल
ु ा काय वाटतंय? अन्
ह,ं मी तझ्ु याशी शववाह करायलाही तयार आहे. बोल करशील माझ्याशी
शववाह?"
सारे च प्रश्न....... अजणनू नं ते प्रश्न एका दमात सागं नू टाकले आशण वाट
पाहात बसला शतच्या उत्तराशी. तशी ती काही वेळ स्तब्ध झाली. म्हणाली,
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"नाही, मी काही तमु च्यावर प्रेम करीत नाही."
"का बरं?"
"कारण की माझ्या बशहणीचं प्रेम आहे तमु च्यावर."
"परंतू माझं प्रेम. मला शवचारलं का शतनं. माझं तर तझ्ु यावर प्रेम आहे."
"नाही, मी तमु च्या लायक नाही. माझी बशहण चागं ली आहे. तम्ु ही
शतच्यावरच प्रेम करा. शतचं भलं करा."
"नाही अशनता. मी तझ्ु यावर प्रेम करणं सरुु के लं. ते आता शतच्यावर
प्रेम करणं आता शक्य होणार नाही. तू समजनू घे. तझु ी बशहण चांगली आहे.
मी वाईटच असेल बहुतेक. त्याचमळ
ु ं माझी पत्नी गेली असेल. ती कुवारी
आहे अन् मी तझ्ु याचसारखा. तू जशी तीन मशहने एका व्यक्तीसोबत राशहली.
तसा मीही एका स्रीसोबत राशहलो. दोघांच्या आयष्ट्ु यातील घटना बहुतेक
सारख्याच आहेत. शतला चांगला पती शमळे ल कदाशचत. तू तझु ं भशवष्ट्य
पाहा."
"नाही. तम्ु हीही चांगले आहातच. माझी बशहण लाईक करते तम्ु हास.
शतला अतं र देवू नका. ती तमु च्यावर प्रेम करते. तसं शतनं मला सागं ीतलेलं
आहे."
"परंतू अशनता........"
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"नाही. तम्ु ही समजनू घ्या आशण शातं पणे शवचार करा."
"अशनता एक बोल.ू "
"बोला."
"तू जरी मला नाही शमळाली, तरी हा अजणनू त्याच्यामध्ये जेव्हापयांत
श्वास असेल, तेव्हापयांत तझ्ु यावरच प्रेम करीत राहणार. इतरांवर नाही.त
तझ्ु या बशहणीवरही नाही. तू हो म्हण की नाही म्हण."
अजणनू चा मळ
ु खराब झाला होता. तसा अजणनू चपू झाला होता. तशी
शतही दुःु खी आशण शनराश झाली होती. त्यातच आज ज्या शचत्पटाच्या
इराद्यानं ते शनघाले. ते काही शचत्पटाला गेले नाही. ती अशनता त्याला घेवनू
आपल्या मैत्ीणीच्या घरी घेवनू गेली.
सायंकाळचे नव वाजले होते. अंधार पडला होता. तशी अशनता घरी
आली. अजणनू ही आपल्या घरी गेला. तो रात्भर शवचार करीत राशहला.
कदाशचत सगं ीता आपल्यावर प्रेम करीत असेल काय? की शतनं शतच्या
बशहणीचा शववाह जळ
ु ावा म्हणनू ही बंडल तर मारली नसावी? की शतनं
शतच्या बशहणीला सांगीतलं असावं की ती अजणनू वर प्रेम करते. वैगेरे
नानाशवध प्रश्न आज अजणनू च्या मनात होते. परंतू अजणनू नं अशनतावर प्रेम
करणं सोडलं नव्हत.ं त्यानं तर तसं वचनच शदलं होतं अशनताला की तो
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शतच्यावर त्याचेमध्ये श्वास असेपयांत प्रेम करे ल. शतनं त्याला समजनू घेतलं
नाही हे सत्य होत.ं तसंच एकाचसरी प्रेम शतच्या नाकारण्यानं कमी होईल
हेही काही सांगता येत नव्हतं. तसा मनावर ताबा ठे वनू अजणनू जगत होता.
परंतू त्यानं अशनतावरचं प्रेम काही कमी के लं नाही.
आज अशनतावरचं ते अजणनू चं प्रेम. अशनताला त्या प्रेमाची जाणीव
होती. तसं पाहता अशनताला वाटत होतं की त्यानं सगं ीतावर प्रेम कराव.ं
त्यामळ
ु ं की काय, ती त्याला टाळत होती. तसं शतला वाटत होतं. शतला
वाटत होतं की अजणनू नं आपला नाद सोडावा. यासाठीच की काय शतनं
पढु ील तीन शदवसात आपला शववाह उरकवला. त्यावेळी शतनं त्याची
माशहतीही काढली नाही.
***************************
तो नवीन व्यक्ती. तो चांगल्या स्वभावाचा होता. परंतू तो नेहमी दारु
शपत असे. त्याचं नाव लोभेस होतं.
लोभेस नावाप्रमाणे नव्हता. त्याला लोभ नव्हताच. सरुु वातीला त्यानं
दारु शपणं कमी के लं होतं. तो कामालाही जात होता.
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अशनता आशण त्याची नेहमी भाडं णं होत. ती भांडणं शतच्या फोनवरुन
होत. ती लोभेसच्या घरी शववाह करुन गेली असली तरी शतचे फोन करणे
बंद झाले नव्हते. ती आपल्या जन्ु या शमत्ांना फोन करीतच असे. त्याचे
कारण काय होते ते माशहत नाही.
शवशेर् म्हणजे ज्या व्यक्तींनी शतला धोका शदला. त्या व्यक्तींना अशनतानं
फोन करायची गरज नव्हतीच. तरीही ती फोन करायची.
सरुु वातीला शतच्या फोनवर लोभेसनं दल
ु णक्ष के लं. परंतू ते दल
ु णक्ष तरी
कसं होणार! त्यावर शवचारले असता ती म्हणायची की हे माझ्या
कायाणलयातील लोकं आहेत.
ते कायाणलयातील लोकं. त्यातच ती परीचारीका म्हणनू नोकरी
करायची. परंतू या कायाणलयातील लोकांचा फोन शतला कधीकधी रात्ीला
यायचा. तेव्हा ररटनण काल करुन लोभेस ते काल पडताळून पाहायचा.
त्यातच लोभेसच्या मनात हळूहळू शक
ं ा शनमाणण झाल्या. त्याला वाटायचं
की असे परुु र्ांचे फोन रात्ीला दोन वाजता यावेत का? असे रात्ीला एका
मशहलेला फोन करणारे खरंच चांगले परुु र् राहू शकतात का? त्यातच ते फोन
करणारे व्यक्ती त्या कायाणलयातील लोकं आहेत का? अन् असं कोणतं
अकस्मात आशण महत्वाचं काम असतं की त्यांनी रात्ीला एका मशहलेला
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फोन करायचा. त्यातच अशी मशहला नको की शजनं परपरुु र्ाचे फोन रात्ीला
दोन वाजता उचलावेत? वैगेरे सारे प्रश्न आज लोभेसच्या मनात शनमाणण झाले
होते. त्यातच याच रात्ीच्या फोनवरुन त्यांचे भांडण व्हायचे.
आज लोभेस शतच्या फोनवरुन फार दुःु खी आशण शचंताग्रस्त होता.
शतला फोन बंद कर म्हटल्यास ती तो फोन बंद करायची नाही. त्यातच त्या
फोनवरुन त्याच
ं े सतत वाद व्हायचे. त्यातच ती फोन करणं बदं करीत
नव्हती. तसा कमाईचा बहुतेक पैसा असा फोनमध्येच ती उध्वस्त करायची.
शेवटी त्याला वाटलं की आपण जोही पैसा कमवतो, तो पैसा कमशवण्यात
काहीच फायदा नाही. कारण असा बराच पैसा हा शनघनू जातो फोन
करण्यात. पैसा कमशवण्याचं चीज होत नाही. तेव्हा आपण मेहनत करुन
असा पैसा कमशवण्यापेक्षा घरीच बसनू राशहलेलं बरं. तसा तो नाईलाजानं
पयाणय नसल्यामळ
ु ं घरीच बसला. त्याला वाटलं की जेव्हा घरी उपवासाचे
फाके पडतील. तेव्हा शतचा मोबाइल बदं होईल.
लोभेस घरी बसला. तशी घरी उपासमार होवू लागली. त्यातच
अशनताला काय करावं सचु ेनासं झाल.ं कारण शतला मोबाईलची सवय होती.
परंतू शतच्याजवळ पैसा नसल्यानं आता समस्या शनमाणण झाली. शतला
बोलता येत नव्हतं. त्यातच घरची उपासमार. काय करावं सचु त नव्हतं.
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शेवटी अशनता घरससं ार आशण मोबाइल वर बोलण.ं या दोन्ही गोष्टीसाठी
कामासाठी घराबाहेर पडली.
अशनता कामासाठी घराबाहेर पडली. तसा ती बराच पैसा कमवू
लागली. हा पैसा शतचा होता. आता शतला काही कुणाची भीती नव्हती. ती
आता लोभेसलाही घाबरत नव्हती.
लोभेस घरी राहात असला तरी त्याला तो मोबाइल फोन पचत नव्हता.
रोजच त्याच्या डोळ्यात तो मोबाइल फोन खपु त असे. रोजच शतच्या
गैरहजेरीत तो मोबाइल फोन पाहात असे. त्याचेतील काल पाहात असे.
त्यातच तो त्या कालवर ररटनण काल करीत असे. त्यातच त्यातील बरे चसे
काल हे मशहलांचे न शनघता परुु र्ांचे शनघत आशण ते जेव्हा परुु र्ांचे शनघत.
तेव्हा मात् शतचा भयक
ं र राग यायचा. वाटायचं की शतला घरातनू हाकलनू
द्यावं. परंतू आता पयाणय नसल्यामळ
ु ं तो चपू बसला.
अशनता आशण लोभेसचं हे सतत मोबाईलवरुन होत असलेलं
भांडण.......अशातच त्यांना एक पत्ु रत्नही झालं.
अशनताला एक पत्ु रत्न झालं असलं तरी अशनताला ससं ाराची गोडी
वाटत नव्हती. शतच्या पत्ु ाला तो सांभाळत होता. परंतू ती मात् मोबाइल वर
फोन करण्यात गंगु होती. कधी कधी ती मल
ु गी भक
ु े नं रडायची. परंतू
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मोबाइल मध्ये गंगु असलेली अशनता आपल्या मल
ु ीला दधू पाजण्याऐवजी
मोबाइलच्या नादात आपल्या मल
ु ीला बदबद मारायची. हे जेव्हा लोभसला
माशहत व्हायचं, तेव्हा त्याचा पारा चढलेला असायचा. शतला मल
ु ीचाही
कळवळा वाटत नव्हता.
अशनताचं असं मोबाइल प्रेम. हे प्रेम वाढतच चाललं होतं. त्यात
शकंचीतही सधु ारणा होत नव्हती. लोभेसला काय करावं सचु त नव्हत.ं त्यानं
सारे च प्रयत्न करुन पाशहले. परंतू त्याला काहीच उपाय सापडत नव्हता.
त्यातच लोभेसचं मोबाईल तपासणं कुठे तरी अशनताच्या मोबाईल करण्यावर
व्यत्यय आणणारी घटना ठरली.
आज अशनताचे मोबाइल प्रेम. अशनताला मोबाइलवर बोलल्याशशवाय
जमत नव्हतं. त्यातच दररोजची भाडं ण.ं कधीकधी त्या भाडं णावर पयाणय
म्हणनू अशनता आपल्या बशहणीच्या घरी यायची. ती बशहण. ज्या बशहणीचा
पती कधीकाळी अशनतावर प्रेम करायचा. ती अशनता त्याच्या घरी येताच
ती त्याचं पवु ीचं प्रेम असल्यामळ
ु ं तो शतला जळ
ु वनू घ्यायचा. सांभाळून
न्यायचा. शतला रागवायचा नाही. बस हेच चक
ु लं अजणनू चं. अजणनू नं शतच्या
चक
ु ांवर पांघरुण घातल्यानं अशनताला परपरुु र्ाची हवा लागली. ती आता
आपल्या पतीलाही ऐकायला तयार नव्हती. परंतू यामध्ये शतच्या मल
ु ीचं
अतोनात नक
ु सान होत होत.ं
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लोभेस ती अघं ोळीला जाताच शतचा मोबाईल तपासायचा. त्यातच तो
आपण अंघोळीला जाताच लोभेस मोबाइल तपासतो हे लक्षात येताच
आता अशनता आपला मोबाइल स्नानगहृ ात न्यायला लागली. त्यातच
काही शदवस शतनं काय के लं माशहत नाही. परंतू ती मोबाइल स्नानगहृ ात
घेवनू जाते हे त्याला माशहत झाले होते. सरुु वातीला त्यानं दल
ु णक्ष के लं,
शतच्या मोबाइल स्नानगहृ ात नेण्यावर. परंतू आज त्याला ती मोबाइल का
बरं स्नानगहृ ात नेते असा प्रश्न पडला. शेवटी त्यानं त्याचाही छडा
लावण्याचा शवचार के ला. शेवटी एक शदवस त्यानं ती अघं ोळीला
स्नानगहृ ात जाताच ती मोबाइलचा वापर कसा करते हे पाहण्यासाठी तो
स्नानगहृ ाजवळ गेला आशण स्नानगहृ ाजवळच्या शखडकीतनू तो डोकावनू
पाहू लागला तर पाहतो काय, त्याला ती शव्हडीओवर आपली अघं ोळ
शव्हडीओ काल करुन दसु -यांना दाखवत असलेली शदसली. ते दृश्य त्यानं
त्यावेळी आपल्या मल
ु ीलाही दाखवले. तसं ते दृश्य पाहताच त्याचं डोकंही
चिावलं होतं. जो शवचार त्यानं के ला नव्हता, ते त्यानं पाशहलं होतं. आता
त्याला वाटत होतं की अशनता ही दसु र्यासोबत लटकलेली असनू शतचे
अफे अर दसु र्यासोबत सरुु आहे.
लोभेसनं संगीताला शतच्याबाबत आशण शतच्या अंघोळीबाबत
शशकायत के ली. तशी संगीता आपल्या बशहणीची बाजू घेवनू शतच्याच
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बाजनू ं बोलू लागली. ते पाहून तर लोभेस पन्ु हा दुःु खी झाला. कारण त्यानं
स्वतुः अशनताला अंघोळ करतांना तशा अवतारात पाशहलं होतं. आज तो
काही खोटं बोलत नव्हता. परंतू संगीता त्याला म्हणत होती की तू खोटं
बोलतोय. तसा अजणनू ही संगीतावर शवश्वास ठे वनू तसाच बोलत होता.
संगीता आशण अजणनू नं वेळोवेळी लपशवलेल्या अशनताच्या
गोष्टी........त्यातच अशनताला शदलेला वेळोवेळी पाठींबा हे पापच होतं.
वरचा शवधाता त्या सवण गोष्टी पाहात होता. त्यातच त्याचा शहशोबही ठे वत
होता. तसा तो एकदाचा प्रसंग घडला आशण तेच तात्काशलक कारणही.
एकदा लोभेसनं सवण पाहूण्यांसमोर अशनताला रांड म्हटलं.
"रांड" नावाचा तो शब्द......ती एक शशवीच होती. त्याचं अशनताला
वाईट वाटल.ं तसा पाहूण्यासं मोर तो शब्द वापरल्यानं शतला तो अपमानही
वाटला. तसं म्हणताच ती अजणनू च्या घरी आली. प्रत्यक्ष काय घडलं ते
काही अजणनू ला माशहत नव्हतं. तरीही शवश्वास ठे वनू प्रकरणाची शहाशनसा न
करता त्यानं पन्ु हा एकदा शतला र्थारा शदला. यावेळी शतला कधीच पाठवायचे
नाही असा त्यानं शवचार के ला. तशी अशनता लय सख
ु ी झाली.ती आता
अजणनू च्या घरी व्यवस्र्थीत राहायला लागली. त्यातच शतचं हळूहळू
लोभेसवरुन मन तटु ू लागलं. तसं एकटी राहता राहता अंाशण परपरुु र्ाशी
बोलता बोलता शतचं एका परुु र्ाशी सतु जळ
ु ल.ं ती नोकरी करता करता
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त्याचेशी रात्शदवस बोलू लागली. तशी ती एक शदवसची रात्. त्या रात्ी तो
बोलत होता. म्हणत होता की त्यानं शदड लाखाचं बक्षीस पाठवलंय. ते शतनं
सोडवावं म्हणजे ते सोडशवल्यावर तो शतच्याशी शववाह करणार. शतची
मल
ु गीही शस्वकारणार. तसं त्या रात्ी ती अजणनू ला सांगत होती. त्या व्यक्तीनं
पाठशवलेले बक्षीस......म्हणजेच तो खोका तीस हजार रुपयात सोडवायचा
होता. त्यातच त्या रात्ी ती अजणनू ला तीस हजार रुपये मागत होती. परंतू
अजणनू तो. त्याला शतच्या बोलण्याचा राग आला आशण त्यानं लोभेसला
फोन लावनू त्या अध्याण रात्ी त्याला घरी बोलवल.ं
लोभेस रात्ीला घरी आला. तसं त्यानं शतला अध्याणच रात्ी आपल्या
घरातनू हाकलल.ं परंतू शतची त्या घरातनू जायचीच इच्छा नव्हती. शतला
अजणनू च्याच घरी राहायचे होते म्हणनू की काय, शतनं लोभेसला सांगीतलं
की हा माझी छे ड काढत होता. म्हणनू मी याला नकार देताच यानं तल
ु ा फोन
करुन बोलावलं व मला हाकलतो आहे.
लोभसजवळ पत्नी सधु ारण्याची चागं ली नामी संधी होती. परंतू त्यानं
यावेळी आपल्या पत्नीवर शवश्वास ठे वला. त्याला माशहत होतं की त्याची
पत्नी कशी आहे. तरीही त्यानं पत्नीवर शवश्वास ठे वला. तशी त्याची पत्नी
शवश्वासपात् नव्हतीच. तरीही शतनं बोललेलं कर्थन लोभेसला खरे वाटले व
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तो अजणनू वर चवताळून आला. तेव्हा त्याचा भाचा मधात येत त्यानं वाद
सोडवला.
आज अशनता त्याच्या घरी गेली. तसा दसु रा शदवस उजळला. या
शदवशी प्रकरणाची शहाशनशा झाली व प्रत्यक्ष काय प्रकार होता तो, ते
लक्षात आल.ं ती एक अफरातफर करणारी कंपनी होती.
अशनतासोबत घडणारे एकशेएक प्रसंग. तरीही ती सधु ारत नव्हती.
अशातच पधं रा वीस शदवस गेल.े पन्ु हा त्या दोघात असंच मोबाईलवरुन
भाडं ण झाल.ं तशी दोघांनीही एकमेकाचं ी डोकी फोडली. त्या डोक्यातनू
भळाभळा रक्त वाहायला लागलं. तसा शतचा संगीताला फोन आला.
फोनमध्ये शतनं सांगीतलं की शतला अंधारी येत असनू प्रसंग उद्भवल्यास ती
कोमातही जावू शकते.
संगीतानं उचललेला फोन. त्यातच ती घाबरुन गेली. तसा काही वेळात
अजणनू कामावरुन घरी आला. त्याला न राहवनू सगं ीतानं ते प्रकरण
सांगीतलं. तसा अजणनू म्हणाला,
"शतची ही प्रकरणं शनत्याची झाली. प्रत्येक वेळी मी शतला वाचवतो व
प्रत्येक वेळी ती आपलाच तोरा दाखवत मला धारे वर धरते. उलट आरोपही
लावते. आता मी काहीही करु शकत नाही."
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"अहो, माझी बशहण जर मरण पावली तर मला माझी पाठची बशहण
शदसणार नाही. तम्ु ही ऐका हो. मी तमु च्या पाया पडते. हवं तर नाक रगडते."
संगीता बोलनू गेली.
संगीताचं ते गयावया करणारं बोलण.ं तसं त्याला मागील बरीच प्रकरणं
आठवत होती. अशनताला त्यानं प्रत्येक प्रसंगात मदत के ली होती. मागचंही
प्रकरण असचं होतं. त्यावेळी तर त्याचा कोणताही दोर् नसतानं ा शतनं
त्याच्यावरच शवनयभंगाचा आरोप लावला होता. त्यावेळी शतचा पती
त्याचेवर चवताळून जात होता.
अजणनू शवचार करु लागला. तसा त्याचा स्वभाव दयाळूच होता. त्याला
अशनताची लवकरच दया यायची. तसं त्याला वाटायचं की शतच्याच कृपेनं
आज त्याला सगं ीता शमळालेली आहे. तशी शतनं त्याच्या मल
ु ीच्या
जन्माच्या वेळी त्याला के लेली मदतही आठवायची. त्याची मल
ु गी
शतच्याचमळ
ु ं वाचली होती.
आजचा तो प्रसंग. आजच्या प्रसंगात संगीताचे गशहवरणे. नाक रगडतो
म्हणणे नव्हे तर पाठची बशहण शदसणार नाही म्हणणे. प्रत्यक्ष अजणनू ला ते
प्रकरण सभं ाव्य धोक्याचे सचु क वाटत होते. त्यातच तो म्हणाला,
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"तझु ी बशहण कशी आहे ते मला माशहत आहे. दोर् तझ्ु याच बशहणीचा
आहे. परंतू एक लक्षात ठे व. आपण आणू अशनताला. परंतू याचे गंभीर
परीणाम तल
ु ा आशण मला भोगनू द्यावेच लागतील. कारण आपल्यामळ
ु ं
शबचार्या लोभेसला फार त्ास भोगावा लागत आहे. त्याचा कोणताच दोर्
नाही. दोर् मला तझ्ु या बशहणीचाच वाटत आहे. यावेळी जर आणलं तर
आपल्याला जीवनातही फार त्ास होणार आहे."
अजणनू चं ते बोलणं. तशी संगीता म्हणाली,
"मी भोगनू देईल त्याचे परीणाम. आपण आणू अशनताला. शतला
आपल्याजवळ ठे व.ू ती आता चांगली वागेल. मला शाश्वती आहे."
प्रत्येक वेळी सगं ीता तेच म्हणायची. प्रत्येक वेळी सगं ीता
शगडशगडायची आशण आपल्या पतीच्या मागे लागनू प्रत्येक वेळी ती शतला
घरी आणायची. परंतू प्रत्येक वेळी जातांना अशनता संगीताच्या घरात भांडणं
लावनू च जायची. शतचा बाप शतला बला म्हणायचा. तशी ती बला समजनू च
वागायची.
सगं ीता नेहमी नेहमी करीत असलेली बशहणीची सलगी. त्यातच त्या
शदवशी संगीता गशहवरुन अजणनला अशनताच्या घरी घेवनू गेली.
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ते अशनताचं घर. त्या घरी पोळीवर रक्त साडं लेलं होत.ं तसंच ते रक्त
आजबू ाजल
ू ा पसरलेलं होतं. दोघांचेही डोके फुटलेले होते. तशी अशनता
संगीताची बशहण असल्यानं शतनं आपल्या बशहणीला आणलं. शतच्यावर
उपचार के ला. परंतू लोभेंेस मात् त्या उपचारापासनू वंशचत राशहला.
लोभेस अनार्थ होता. त्याला मायबाप नव्हते. भाऊही अगदी तरुण
वयात मरण पावला होता. त्यातच त्याला कोणी नसल्यानं त्याची दया कोण
घेणार.. ते पाप घडत होत.ं
आज अशनता बरी झाली होती. परंतू अशनताची सवय काही सटु ली
नव्हती. प्रत्येक वेळी ते मोबाइलवर बोलणार नाही असं म्हणनू घरी यायची.
मात् काही शदवस जाताच ती पन्ु हा मोबाईलवर बोलणं सरुु करायची. याचा
जसा लोभेसला त्ास होता. तसा त्ास अजणनू लाही होत होता. मागचं प्रकरण
आजही त्याच्या लक्षात होतं. तो शवनयभंगाचा आरोपही त्याच्या लक्षात
होता.
यावेळी पं
ु ुन्हा सधु रताच अशनतानं आणखी बोलायला दसु रा परुु र्
पकडला. शतला हे परुु र् कुठून शमळत होते कुणास ठाऊक. परंतू प्रत्येक वेळी
वेगवेगळे नमनू े पकडून त्याच्ं याशी सलगी करण्यात शतचा हातखडं ा होता.
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आजही तेच घडलं होत.ं यावेळी आणखी शतनं जो परुु र् पकडला. तो
परुु र् शतच्याशी बोलत होता. तसा शतच्या बोलण्यावर अजणनू फारच
ओरडायचा. परंतू ती काही ऐकत नव्हती. ती आपल्याच तालात वागत
होती.
यावेळी पकडलेला परुु र्. तो परुु र् बोलत असतांना अजणनू
शतच्याजवळ गेल्यास ती त्याला म्हणायची. 'खडूस आया है। बाद मे बात
करें गे।' असे शब्द ऐकताच अजणनू चा पारा सातव्या आसमानात पोहोचलेला
असायचा. वाटायचं की ही अशनता ज्याच्या घरी खाते. त्याच्याच घरी
शवष्ठाही करुन ठे वते.
अजणनू सगळं सहन करीत चालला होता. त्याला काय करावं काय नाही
सचु त नव्हत.ं तसं म्हणायचं झाल्यास अजणनू च्या अनपु स्र्थीतीत ती काही
करीत नव्हती. परंतू जेव्हा अजणनू शतच्या जवळ बसायचा. तेव्हा ती उठायची.
हात पाय धवु ायची. त्यानंतर हळूच कंगवा घ्यायची व के स शवंचरायची.
हळूच शलपस्टीक काढायची. ती ओठाला लावायची. हळूच िीम लावनू
त्यावर पावडर चोपडायची. त्यातच तो फुल मेकअप झाला की फोटो
काढायची. अशा दोनचार फोटो काढून झाल्या की त्यातील दोन तीन फोटो
कुणाला तरी व्हाट्सअपवर पोष्ट करायची व हळूच मोबाइल तार कानात
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कुचकून तासन् तास अजणनू समोर बोलत बसायची. ते पाशहलं की अजणनू चा
पारा सटकलेला असायचा. त्याला वाईट वाटायचं.
रोज रोज अशनताचं असं वागणं अजणनू ला त्ासदायक वाटत होत.ं नेहमी
नेहमी तो शतला हाकलत होता. नेहमी नेहमी शतची व लोभसची मोबाइल
वरुन भांडणं व्हायची व नेहमी नेहमी अजणनू शतच्या बशहणीच्या शवनंतीवरुन
आणायचा.ती येतानं ा कुणाला फोन करणार नाही असेच म्हणायची. परंतू
ती घरी येताच ते सवण शवसरुन पन्ु हा फोनवर लागायची. त्यातच अजणनू ला
त्ासदायक ठरायची. शेवटी अजणनू नं ठरवलं की शतला आपल्याजवळ
ठे ंेवायचं नाही.
अजणनू नं शतला शतच्याच भावाच्या घरी शकरायानं ठे वल.ं या घरी ती
वीजशबल भरत असे. परंतू शतनं त्याही घरी असतानं ा मोबाईलचा नाद
सोडला नव्हता. अशातच शतनं एक पन्ु हा परुु र् पकडला. ज्याच्याशी ती
पन्ु हा मोबाईलवर बोलू लागली होती.
अशनताचं मोबाईलवर बोलणं. त्यातच आता शमळालेला नवीन परुु र्.
तो पं
ु ुरुर् शतच्याशी गोडगोड बोलत होता. म्हणत होता की तो पंचवीस
हजार रुपये मशहना कमवतोय. त्यातच त्यानं शतला आश्वासन शदलं की तो
शतला आशण शतच्या मल
ु ीला पोसणार. बस त्याचं गोड गोड बोलणं. त्या
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बोलण्यावर अशनता भाळली व शतनं त्याचेसोबत आवताव न पाहता व
मागचा पढु चा शवचार न करता शववाह के ला. त्यानंही अगदी करारनामा
करुन त्या करारनाम्यानसु ार शतच्या मल
ु ीला पोसण्याचं शलहून शदलं. हा
करारनामा फक्त सहा मशहण्याचा होता. ठरल्याप्रमाणं अशनता त्याचेसोबत
आपल्या मल
ु ीला घेवनू गेली. जातानं ा एक राणी नावाची कुत्ी व शतच्या
मल
ु ीलाही घेवनू गेली. तशीच शतनं शतर्थं एका रुग्णालयात नोकरीही
पकडली. यावेळी शतची मल
ु गी दहा वर्ाणची झाली होती. यााचं नाव सहु ास
होत.ं
सहु ास एक िमांकाचा खोटारडा गहृ स्र्थ होता. त्यानं सांगीतलं की तो
पचं वीस हजार रुपये मशहना कमवतोय. परंतू ज्याशदवशीपासनू ती शववाह
करुन त्याच्या घरी गेली. तेव्हापासनू त्यानं एकही रुपया कमवला नाही.
कारण तो कमशवणारा नव्हताच. ज्यावेळी अशनताची नोकरी रात्ीला
राहायची. त्यावेळी तो अशनताच्या लहानशा मल
ु ीचे कपडे वर करायचा. ती
आपल्या आईला सांगायची. परंतू शतची आई पतीप्रेमानं त्याकडं लक्ष
द्यायची नाही. ती आई.......शतला शतचा पती आवडत असल्यानं गप्प
राहायची नव्हे तर आपलं लैंगीक सख
ु साभं ाळायची. तसं पाहता शतनं
आपल्या मल
ु ीसाठी नाही तर आपल्या लैंगीक सख
ु ासाठीच शववाह के ला
होता.
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सहु ास कमवीत नव्हता. ती ते पाहात होती. त्यातच ती कमावती होती
व तो शतला काहीही बहाणे करुन पैसे मागत होता.
सहु ासचं वागणं शतला काही सहन होत नव्हत.ं त्यातच सहु ास कामावर
जात नव्हता. तसं पाहता शतनं सहु ासशी शववाह के ला. त्याचं कारण होतं.
शतची लैंगीक इच्छा आशण त्याचं कामावर जाणं. त्यानं मी कोच आहे व मी
पचं वीस हजार रुपये मशहना कमावतो म्हणल्यामळ
ु ं शतनं त्याच्याशी शववाह
खेला होता.
शदवसामागनू शदवस जात होते. तो काही शववाह के ल्यापासनू कामाला
जात नव्हता. उलट शतलाच पैशानं लटु त होता. त्यानं असा शकतीतरी पैसा
शतच्याकडून लटु ला होता. कधी मोबाइल शवकून व त्याचा पैसा कमवनू तो
पैसा स्वशौकासाठी वापरत होता आशण घरी सागं त होता की मोबाइल
हारवलाय. त्यातच शतच्याशी बोलण्यासाठी तो मोबाइल घेवनू देण्याचा हट्ट
करीत होता. त्यातच ती भोळ्या मनाची अशनता त्याला मोबाइल घेवनू देत
होती.
ती वासनेची धंदु ी......ती लैंगीकता के व्हापयांत असणार. पधं रा शदवस
एक मशहना. आज अशनता जावनू एक मशहना झाला होता. त्यातच अशनता
त्याला कामाला जा म्हणनू म्हणत होती. ती कामाला जात होती. परंतू
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आधीचा पती कामाला न जात असल्यानं शतला वाटत होतं की दसु रा पती
कामाला जाईल. तसा मला संसारात मदत होईल. परंतू शतची योजना जाम
फसली होती. हा दसु रा पतीही कामाला जात नव्हता.
सरुु वातीला अशनता त्याचेबाबत चागं लेच बोलत होती. त्यातच त्याचं
चांगलंच सागं त होती. तो दारु शपत नाही, खर्यापाण्याचा त्याला शौक नाही.
खपु चागं ला आहे. पचं वीस हजाराची नोकरी आहे वैगेरे चागं ल्या गोष्टी.
परंतू कालांतरानं माणसाचे खायचे दात व दाखवायचे दात जसे असतात.
तसे शदसत होते. त्यातच आज अशनता तो कामाला न जात असल्यानं
त्याचेशी भांडत होती.
ती भांडणं........त्यातच त्यानं दारु शपणंही सरुु के लं होतं. तसा
गाज्ं याचा छंदही त्याला जडला होता नव्हे तर खराण देखील तो खायला
लागला होता. चांगला गणु एकच होता. तो म्हणजे पजु ापाठ करणं. तेवढं
काम तो करीत होता.
अशनताचा नवीन पती हा तीन व्यक्तींना खपत नव्हता. पशहला म्हणजे
शतच्या जन्ु या पतीला सहन होत नव्हता. तो शतलाच पैसे मागायचा आशण
शतची आठवण शवसरण्यासाठी खपु दारु प्यायचा. त्याची नशाही वाढली
होती. त्यानंतर दसु रा व्यक्ती म्हणजे अजणनू . ती अजणनू ची पत्नी नव्हतीच.
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तरीही त्याला वाटत होतं की शतचे सगळे पती तसेच शनघतात. म्हणनू तो
पती शतला सहन होत नव्हता आशण शतसरी म्हणजे शतची मल
ु गी. ती
नाबाशलग जरी असली तरी शतला आपलाच बाप आवडत होता. तो नवीन
बाप आवडत नव्हता.
अशनताची सहु ाससोबत जी रोजची भांडणं चालायची. त्यात एकदाचा
तो प्रसगं . आज सकाळचे पाच वाजले होते. सगळे जण झोपले होते. तसा
सकाळीच पाच वाजता फोन आला.
"हैल्लो, आप अशनता की दीदी बोल रही ना।"
"हाँ, बोलो, कौन? क्या बात है?"
"मै अशनता का आदमी। आप उसे लेकर जाईये। वह बहोत ही परे शान
करती रहती है।"
सहु ासचे ते संगीताला बोलणे. तसा मोबाइल फोन अजणनू नं आपल्या
हातात घेतला व ओरडून म्हणाला,
"आपने क्या हमें पछ
ु कर शादी की क्या? अब जैसी शादी की, वैसे
शनभाओ।"
त्यानतं र बरंच बोलणं झालं व शेवटी फोन बदं झाला. त्यानतं र
जवळपास आणखी पधं रा शदवस गेल.े अशनता फार आजारी झाली. ती
72

वासना

अंकुश शशंगाडे

रुग्णालयात काम करीत होती. परंतू शतच्या आजारपणात शतचं रुग्णालयात
जाणंही बंद झालं. नोकरी सरुु च होती. मागील मशहण्याचा पगारातील पैसा
जवळपास संपला होता. यावेळी जवळ पैसा नव्हता. असेल परु शनपरू
दोनचार हजार. तो अशनताला रुग्णालयात जाण्यासाठी पेरोलला लागत
होता. त्यातच आता त्याच्यासमोर पैशाचा प्रश्न उभा राशहला.
अशनताचं आजारपण. परंतू तो काही शतला दवाखान्यात नेत नसल्यानं
शतनं संगीताला फोन के ला. 'मी फार आजारी आहे. हा मला रुग्णालयातही
नेत नाही. काय करु?' त्यावर संगीतानं आपला पती अजणनू ला शवचारलं.
तसंच लहानग्या मल
ु ाचा वास्ता देत पन्ु हा म्हटलं,
"तम्ु हाला माझी शपर्थ. माझी पाठची बशहण शदसणार नाही. अहो,
लहानशा मल
ु ीसाठी तरी करा. त्या लहान मल
ु ीला शतची आई शदसणार नाही.
शतला येवू द्या. आपण शतच्यावर उपचार करु.'
सगं ीताचं ते बोलण.ं तशी अशनता त्याला शवचारुन गेली नव्हतीच. तसा
त्यानं नकार शदला. परंतू ती संगीता होती. ती आपल्या पाठच्या बशहणीला
कशी सोडणार. ती परत म्हणाली,
"ती माझी बशहण आहे म्हणनू काय. जर ती तमु ची मल
ु गी असती
तर......."
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ते सगं ीताचे अशनतासाठीचे शब्द. संगीता अशीच अजणनू ला भावनेनं
घायाळ करुन आपल्या बशहणीला सांभाळून घेण्यासाठी शववश करायची
आशण अजनणू मध्येही माया तयार व्हायची व अजणनू शतला वेळोवेळी
सांभाळायला तयार व्हायचा. त्यात त्याचा दोर् जरी नसला तरी ती
आजारपणातनू सधु ारल्यावर अजणनू चं न ऐकता त्याला त्ास देण्यासाठी
मोकळी व्हायची. असं शकतीतरी वेळा घडलं होतं.
संगीतानं भावनाशतरे कानं बोललेले ते शब्द. अजणनू मानला व म्हणाला,
"बोलव तल
ु ा वाटते तर........ आपण शतचा उपचार करु."
बस........अजणनू नं बोललेले ते शब्द. संगीतानं अशनताला घरी
बोलावलं. ज्या अवस्र्थेत असेल त्या अवस्र्थेत. अशनताही अशतशय
आजारपणात आशण वेदनेत संगीताच्या घरी आली आपल्या मल
ु ीला घेवनू .
ज्यावेळी ती घरी आली. त्यावेळी ती पायी चालण्याच्याही शस्र्थतीत नव्हती.
********************
अजणनू दपु ारी घरी आला होता. तशी त्याला अशनता घरी अंर्थरुणात
झोपलेली शदसली. शतची हालत गंभीर होती. ती आजारीच होती.
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अजणनू नं शतला पाशहलं. तसे अजणनू नं कपडे बदलवले नाही. हातपायही
धतु ले नाही वा जेवनही के ले नाही व अशनताला घेवनू तो दवाखान्यात गेला.
डॉक्टरांची शतच्यावर स्वखचाणनं और्धी के ली. शतला सधु रवलं व शतला
अंर्थरुणातनू उठून उभं के लं. अर्थाणत जे काम शतच्या पतीचं होतं, ते काम
अजणनू ला करावं लागलं होत.ं
प्रत्येक वेळी अशनता आजारी होवनू यायची. त्या आजारपणात तो
एकमेव भाटवा शतच्यावर उपचार करुन शतच्यावर कृपा करायचा. शतचा
बापही सांभाळायचा. तसेच शशव्या देत रात् जागशवणार्या शतच्या जन्ु या
पतीलाही सांभाळायचा. यातच त्याचं आयष्ट्ु य जात होतं आशण ती बरी
झाली की ती अजणनू चं न ऐकता त्यालाच खोटी ठरवनू पती पती करीत
आपल्या पतीजवळ जात होती. पती वाईट असनू ही अजणनू ला त्ास देत
आपल्या पतीला खरी ठरवत होती आशण प्रत्येक वेळी फसत होती. आज
अशनताचं असं फसवेगीरीचं वागणं अजणनू अगदी त्स्त झाला होता. याच
आयष्ट्ु याच्या उंबरठ्यावर असतांना अजणनू ची चाळीशी शझजली होती. आता
मात् शतचं ते वागणं सहन होत नव्हतं. शतही पसतीस वर्ाणची झाली होती.
परंतू स्वतुःला अगदी तरुणच समजत होती.
अशनता आजारपणातनू सधु ारली. तशी परत सहु ासशी बोलायला
लागली. तसं पाहता तो शतचा पती होता. एक शदवस अजणनू म्हणाला,
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"तल
ु ा पती आवडतो का?"
"होय."
"का बरं?"
"मी त्याचेशी शववाह के लाय."
"बरं. मग माग त्याला आपल्या खाण्याचे पैस.े म्हण की तू पती आहेस.
मला नोकरी नाही. तेव्हा तू खायला पैसे पाठव वा मला पोसायला ये. जर
त्यानं काहीतरी पैसे शदले तर तो यशस्वी पती. नाहीतर तू त्याला सोडून दे
कायमचा."
अजणनू चा सल्ला शतला पटला. तसा तो सल्ला लाखमोलाचा होता.
तसं शतचं आजपयांत लोभेससोबतचं
ं ं जीवन असचं कटकटीत गेलं होतं.
तशी ती त्याला पैसे मागू लागली. परंतू जो व्यक्ती कमावता असतो. जो
पतीपणाची जबाबदारी शस्वकारतो. जो स्वतुःला पती समजतो व एका स्रीला
पत्नी. तोच पैसे पाठवणार ना. सहु ासचहं ी तेच झालं. त्यानं सरुु वातीला तीन
हजार रुपये देतो म्हटलं. त्यानंतर तो शतनशे रुपयावर आला आशण शेवटी
म्हणाला,
"भक
ू से मर रही है क्या? इतनी भी लाचार हो गई हो, तो कटोरा लेकर
रास्ते पर भीख माँगो।"
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हे सहु ासचे शब्द. अशनताला बरे वाटले की नाही कुणास ठाऊक. परंतू
अजणनू ला मात् ते बोल वाईट वाटले. तसा अजणनू ला त्याचा भयंकर राग
आला आशण तो ओरडून म्हणाला,
"आजपासनू त्याच्याशी फोनवर बोलायचे नाही. ज्याला पतीपणाची
जबाबदारी समजत नाही. अशानं लग्न तरी का कराव?ं आजारपणात उपचार
करायची ज्याच्याजवळ ताकद नाही. त्या माणसासोबत तनु ं शववाह के ला.
तो खोटारडा आहे. आजपासनू त्याला सोडून दे."
अजणनू चं ते बोलणं बरोबर होतं. परंतू ती समजेल तेव्हा ना. अजणनू नं
त्याचेशी बोलण्याची मनाई के ली तरी ती त्याचेशी बोलतच होती. त्यातच
काही शदवसानं शतला अजणनू च्या शहरात नोकरीही लागली.
नोकरी लागेपयांत अशनता ठीक राशहली. परंतू नोकरी लागताच अशनता
पन्ु हा शशरजोर बनली. शतला वेतन शमळणारच आहे याचा गवण झाला. तसं
वेतन व्हायचच
ं होतं. तशा नोकरीवर पशहल्याच मशहण्यात वेतन होण्यापवु ी
आठ शदवसाच्या सट्टु ् या घेवनू ती सहु ासच्या गावी गेली. शतनं अजणनू ला
म्हटलं की त्यानं बारा हजार रुपये द्यावे. ती शतर्थे जावनू आपलं सोन,ं
आपली गाडी व सामान घेवनू येणार. तसं अजणनू लाही वाटलं की शतर्थं गहाण
असलेलं सोनं आशण शतचं सामान ती आणत आहे. म्हणनू शतला त्यानंही
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स्वखश
ु ीनं बारा हजार रुपये शदले व म्हटलं की शतनं आपलं सामान आणाव.ं
त्याला आणू नये. हीच त्याची अट आहे. जर त्याला आणलं की तो त्याच
शदवशी पैसे परत मागणार. मग शतनं ते पैसेंे कोठूनही द्यावे.
अशनतानं अजणनू कडून बारा हजार रुपये घेतले. अट मान्य के ली. तशी
ती सहु ासच्या गावी गेली आशण पन्ु हा अजणनू शी दगलबाजी करीत त्याला
अजणनू च्या शहरात आणण्यासाठी सभा घेवू लागली. ती त्याच सहु ासच्या
शहरात त्याच्या नातेवाईकाची भेट घेत शफरु लागली आशण पन्ु हा शतनं
अजणनू ला सख
ु दपणे मानशसक धक्का शदला.
अजणनू नं तर शतला बारा हजार रुपये त्याला न आणण्याच्या अटीवर
शदले होते. परंतू ती काही ऐकत नव्हती. शतला तो कमावता नसला तरी शप्रय
होता. कारण शतची लैंगीक इच्छा पतु ी. शतनं आपल्या मल
ु ीपेक्षा लैंगीकतेला
प्रर्थम प्राधान्य शदलं होतं. शतच्यासमोर, पैसा, प्रशतष्ठा, मल
ु गी, नातेवाईक,
बशहण भाटवा सारे गौण होते. लैंगीकता सवणश्रेष्ठ होती. मग ते शतचे पती पैसाा
कमशवणारे असो वा नसो. तो दारु शपणारे असो वा शतला मारझोड करणारे
असो. शतला ते आवडत होते. ती लैंगीकतेशशवाय राहू शकत नव्हती.
अजणनू ला माशहत झालं की ती आपल्या पतीला आणायला गेली असनू
शतनं त्यासाठीच बारा हजार रुपये घेतले आहेत. शतचा सोनानाणा काही
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गहाण नसनू तो शतचा शद्ध
ु बहाणा आहे. शतनं आपल्याशी दगलबाजी
के ंेलेली असनू आता काही शतला माफ करणे नाही. शेवटी त्यानं शतला ते
बारा हजार रुपये परत येताच मागीतले. कारण शतनं अट मोडली होती. शतनं
आपला पती आणला होता. शतचं काहीच चक
ु लं नसेल त्यावेळी. कारण तो
ररकामा अनकष्टी का असेना. शतचा पती होता. तोच पती शतच्या लैंगीकतेची
तप्तृ ता करु शकणार होता. शतनंही त्या बारा हजाराची पतु णता के ली.
अजणनू च्या शहरात येताच शतनं कानातले कणणफुलं गहाण ठे वले व बारा
हजार रुपये परत के ले. अजणनू नं मात् त्या शदवसापासनू तर तो सटु ेपयांत
म्हणजेच काही शदवसपयांत शतच्याशी ररश्ताच समाप्त के ला होता. त्यालाही
शतची आशण त्या लहानशा लेकराची आठवण येत होती. तरीही तो त्या
आठवणी अगदी मनावर मैलाचा दगड ठे वनू सहन करीत होता. सरुु वातीला
त्याला त्या आठवणी अशत तीव्र यायच्या. परंतू नंतर मात् सवय पडल्यागत
तो जीवन जगत होता. जनु ा अध्याय समाप्त करुन.......
***************************
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शतनं अजणनू चं न ऐकता आपला पती आणला होता. काही शदवस त्याचं ं
चांगलं चाललं. काही शदवसानं तो परत आपल्या गावी गेला. दोघंही शतर्थं
एक मशहना राशहले. दरम्यान तो शतर्थं पजु ारी बननू राशहला. त्यातच शतलाही
त्यानं पजु ेवर बसायला लावलं. परंतू ती पजु ेवर बसायला तयार झाली नाही.
त्यातच त्या दोघाच
ं ं पन्ु हा एकदा शबनसलं. त्यातच शतची नोकरीही गेली.
शतला पन्ु हा समस्येचा सामना करावा लागला.
पन्ु हा अशनतानं नोकरीचा दसु रीकडे अजण शदला. यानंतर पन्ु हा शतला
नोकरी शमळाली. या दरम्यान पन्ु हा ती त्याला इर्थे येण्याशवर्यी शवनवू
लागली. तसा तो पन्ु हा परत आला व आल्यानंतर आठ शदवसात तो जायला
तयार झाला. परंतू ती त्याला जावू देईना. तेव्हा तर त्याचेजवळ पैसेही नव्हते.
शतही त्याला जाण्यासाठी पैसे द्यायला तयार झाली नाही. शेवटी आता
जायला पैसे नाही म्हणनू त्यानं शतला नोकरीवर जावू शदलं व शसलेंडर आशण
शमक्सर शवकून तो चालला गेला. त्यातच शतची खाण्याशपण्याची आबाळ
झाली.
काही शदवस असेच गेले. पन्ु हा शतनं त्याला बोलावलं.बोलवताना ती
शतकीटंही करुन द्यायची. पन्ु हा तो आला व दोनचार शदवसानं पन्ु हा भांडण
करुन जायला तयार झाला. यावेळी शतनं त्याच्या गळ्यावर चाकू धरला व
म्हणाली,
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"जायचं नाव घेवू नकोस. नाहीतर मी तझु ा खनु च करुन टाकीन."
शबचारा शतच्या जाळ्यात अडकलेला, हतबल व्यक्ती. एक शदवस
त्याचवेळी सगं ीताच्या घरी आला. म्हणाला,
"वह मझु े औलाद नही दे सकती, तो वह मेरे कौनसे कामकी।"
हे त्याचे शब्द. त्याला काय म्हणायचं होतं ते कळलं. त्याला वंश
चालशवण्यासाठी वारस हवा होता. परंतू त्यानं शववाह अशा वयोवद्ध
ृ स्रीशी
के ला होता की जी त्याला वारस देवू शकत नव्हती. तसा तो शतच्याकडून
पैसे घेण्यासाठी शतच्याशी शनत्यनेमानं खोटंच बोलत होता. यावेळी तो जेव्हा
जायला शनघाला. परंतू त्यानं त्याच्या शववाहाची गोष्ट शतच्यापासनू लपवनू
ठे वली. तसा तो गेला.
सहु ास गावी जाताच त्याच्या शमत्ानं व परीवारवाल्यानं ी सागं ीतलं की
त्यानं शववाह के लेला आहे. परंतू शतचा त्यावर शवश्वास बसेल तेव्हा ना. शतचा
त्यावर शवश्वासच बसत नव्हता. शेवटी शतला वाटलं की आपण याची
पडताळणी करावी. त्यासाठी शतनं पन्ु हा एक शमत् पकडला. तो शमत्ही
शतच्याशी गोडगोड बोलत होता. ती त्याचेवर भाळली व त्यानं त्याच्या घरी
नको जावू असे म्हणनू सद्ध
ु ा ती शहाशनशा करण्यासाठी सहु ासच्या घरी गेली.
त्यातच शतनं त्याला रात्ी झोपेत चार वाजता एका मल
ु ीसोबत पकडल.ं
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आता शतची शक
ं ा शाश्वतमध्ये बदलली व समजलं की त्यानं पत्नी के ली.
तो मात् पळून गेला. हाती लागला नाही.
अशनता गेली तशी परत आली. शतनं पन्ु हा दसु रा शमत् पकडला होता.
ती त्याचेसोबत राहात होती. एक शदवस ती संगीताला म्हणाली,
"मला करमत नाही. मला तझ्ु याकडंही येता येत नाही. तझ्ु या पतीनं
यायला मनाई के ली."
अशनताचं ते बोलणं. संगीता म्हणाली,
"अशनता, तू रागे भरुन स्वतुः गेली. कुणी तल
ु ा जा म्हणलं नाही.
वाटल्यास तल
ु ा यायचं असेल तर येवू शकतेस."
"मला यायचं आहे. परंतू तू तझ्ु या पतीला शवचार."
अशनतानं तसं म्हणताच सगं ीतानं आपल्या पतीला म्हणजे अजणनू ला
शवचारलं. तसा अजणनू म्हणाला,
"मी काही शतला मनाई के ली नाही. हवं तर ती येवू शकते. मी अजनू ही
शतला मनाई करीत नाही. असं समज की शतच्या येण्यानं आपलं लेकरु
आपल्याजवळ आलंय."
संगीतानं ते सांगीतलं. तशी अशनता आली. ती बाहेरच उभी होती.
शतच्या मनात शल्य कुरकुरत होतं. तसा अजणनू शतला म्हणाला,
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"ये आत ये."
अजणनू चं ते बोलणं. अशनता आत आली.
अशनता आता ये- जा करायला लागली होती. त्यातच एक शदवस
अशनता म्हणाली,
"हा व्यक्ती खपु चांगला आहे. परंतू आता मी माझं स्वतुःचा शनणणय
घेवू शकत नाही. तम्ू ही मंजरू ी द्याल तरच मी शववाह करणार."
शतचं ते बोलणं.........अजणनू ला ते बोलणं ऐकून बरं वाटल.ं तसा अजणनू
म्हणाला,
"परंतू एक अट आहे."
"कोणती?"
"तू त्याला आधी पैसे माग. जर तो पैसे देत असेल शकंवा शदले तर तो
चांगला समजावा नाहीतर नाही." तशी अशनता यावेळीही म्हणाली,
"तो फारच चांगला आहे. कारण त्याला कोणीही भाऊ नाही. तो
एकटाच आहे. फक्त एक आई आहे आशण सगळी संपत्ती तो माझ्याच नावानं
करणार आहे." तसा अजणनू म्हणाला,
"ते सगळं ठीक आहे. परंतू तो जर पैसे द्यायला तयार असेल तर तू
त्याच्याशी शववाह कर. कमीतकमी दहा हजार तं आधी मागनू पाहा."
83

वासना

अंकुश शशंगाडे

अशनताला ती गोष्ट पटली. तसा तो शतला आधी पैसे द्यायला तयार
झाला. तो तसा पन्ु हा गोड गोड बोलायला लागला. परंतू ते गोड बोलणं
काही शदवसच चाललं. त्यानं एक छदामही शतला टाकून शदला नाही वा
कदाशचत तोही धोके बाज असेल, त्यानं आपला मोबाइल बंद के ला व
शतच्याशी बोलणं बदं के ल.ं अशातच अशनताचा पारा सरकला व ती
आजारी पडली. त्यातच शतची मल
ु गीही. दोघंही फार आजारी होते. चालू
शफरु शकत नव्हते.,अशातच पन्ु हा अजणनू नं शतला आणलं. दोघीही
मायलेकीवर त्यानं उपचार के ला. दोघींनाही त्यानं चागं लं सदृु ढ बनवलं.
परंतू अशनताची लैंगीकता जाईना. शेवटी अशनता उठून उभी होताच
अशनतानं पन्ु हा वाईट पाऊल उचललं व ती परत दसु रा एक व्यक्ती पकडून
साहजीकच त्याच्या जाळ्यात ओढली गेली. यादरम्यान ती म्हणत असे की
मला जोही शमळतो, तो धोके बाजच शमळतो. मी आजपासनू ब्रम्हचारी
राशहन. आपल्या मल
ु ीसाठी जगेन. परंतू पन्ु हा दसु रा कोणताच परुु र्
पकडणार नाही.
अजणनू ला ते ऐकताच बरं वाटलं होत.ं त्याला वाटलं होतं की ती आता
सधु ारे ल. आपली मल
ु गी घेवनू च राशहल. पन्ु हा दसु रा पकडणार नाही.
त्यातच शतच्यावर शवश्वास ठे वनू तो शतला पोसायलाही तयार झाला होता.
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***************************
सस्ं कार........संस्काराला शतलांजली देवनू काही मशहला वागत
असलेल्या शदसतात. आजही काही मशहला कारंट्या आई असल्यासारख्या
आपल्या इवल्याशा बाळाला सोडून पळून जातात. असं वाटतं की अशा
आईनीं कशाला बाळांना जन्म शदला असावा.
तो प्रसंग सांगतो. अशनता शतची आई. त्या आईनं शतची मल
ु गी बारा
वर्ाणची असतांना व शतचा पती मरण पावलेला असतांना आपल्या मल
ु ीला
बळ देण्याऐवजी अचानक शववाह करण्याचा शनणणय घेतला. तेव्हा ती बारा
वर्ाणची मल
ु गी म्हणाली,
” आई, शववाह करु नकोस. मला तो पसतं नाही." त्यावर आई
म्हणाली,
"बेटा, मला भशवष्ट्याची शचतं ा आहे. तझ्ु या पतीनं मला पोर्लं नाही
तर........" त्यावर मल
ु गी म्हणाली,
"आई, मी त्याला सोडून देईल."
"पण तेव्हापयांत मला कोण पोर्ेल?"
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"आई, मी फाटके वस्र घालणार. हवं तर आपला प्लाट शवकून टाकू.
परंतू तू दसू रा शववाह करु नकोस."
"नाही बेटा, तू अजनू लहान आहेस. तल
ु ा कळणार नाही मी शववाह
का करतोय."
"ठीक आहे मग. मी तझ्ु याजवळ कधीच राहणार नाही. तू मला
मल
ु गीही म्हणायचं नाही. तू तटु ली मला. मी तटु लो तल
ु ा आशण आता
माझ्या राहण्याचा प्रश्न सोडव."
"तू तझ्ु या मोठ्या पप्पाकडे राहशील."
शतची आई सहजपणे बोलनू गेली. तशी मल
ु गी म्हणाली,
"ठीक आहे आई, बडे पप्पा मला पोर्ायला आहेत म्हणनू ठीक आहे.
नाहीतर तू मला रस्त्यावर सोडून गेली असती काय?"
"नाही."
"मग काय के लं असत?ं "
"मी तल
ु ा आश्रमात ठे वलं असतं नाहीतर अनार्थाश्रमात."
आई बोलली. त्याचबरोबर मल
ु ीच्या डोळ्यातनू अश्रू गळले. परंतू त्या
आईला एवढसं ं सद्ध
ु ा रडू आलं नाही. त्याचं कारण होतं शतची वासनेची
भावना. त्यावेळी अशनता एके चाळीस वर्ाणची होती.
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अशी अनेक प्रकरणं आज भारतासारख्या देशात रोजच घडत आहेत.
रोजच मल
ु ींच्या आई शमसींग होत आहेत आशण रोजच अशी मल
ु ं आश्रमात
वा अनार्थालयात दाखल होत आहेत. तसेच रोजच अशा आईमं ळ
ु ं त्या
मल
ु ांमल
ु ींना अनार्थालयाचं ददु वै ी जीवन जगावं लागत आहे. यात त्या
लेकराच
ं ा कोणता दोर् असतो. कोणताच नाही. हे आजपासनू च घडत नाही
तर हे प्राचीन काळापासनू च घडत आहे.
मी लहान असतांना माझ्या आईनं एक प्रसगं सांगीतला. एक
मशहला.......शतचा पती शतला इवली इवली मल
ु ं असतांना मरण पावला.
शतला चार मल
ु ं होती. त्यानंतर ती मशहला त्या चारही मल
ु ांना पोर्ण्याऐवजी
गावातल्याच एका व्यक्तीसोबत पळून गेली. त्या मल
ु ाचं ा शवचार न करता.
ती मल
ु ं नंतर भीक्षा मागत जगली. ही वास्तशवकता आहे. हे असं का घडत.ं
आज याचा शवचार के ला तर आपण आपल्या भारतात आलेल्या पाश्चात्य
सस्ं कृतीला दोर् देव.ू परंतू हे तर पवु ाणपारच घडून येत आहे. मग यात पाश्चात्य
संस्कृतीचा दोर् कसला?
मायबापाचं कतणव्य असतं, ज्याप्रमाणे आपण आपल्या बाळाला जन्म
शदला. त्याप्रमाणे त्याचं पालनपोर्ण करणं हे त्या मायबापाचं आद्य कतणव्य.
परंतू काही काही मायबाप तसे करीत नाहीत. ते चक्क आपल्या वासनेच्या
पतु ीसाठी आपल्या मल
ु ाबाळानं ा सोडून जातात. मग शवचार येतो कशाला
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जन्माला घातली ही मल
ु ं. लहानपणीच मारुन टाकली असती अशी मल
ु ं तर
बरं झालं असतं.
शवश्वात जन्मणारे सारे जीवजतं .ू त्या जीवजतं मंू ध्ये सारे च प्राणी
आपल्या मल
ु ांना जन्म देतात. त्यानसु ार प्रत्येकाचा गणु धमण वेगळा आहे. ते
प्राणी आपल्या मल
ु ांचा त्ास सहन करु शकत नाहीत. एक गाय आपल्या
पाडसाला सावली शमळावी म्हणनू तो बसला असतानं ा स्वतुः उन्हं अगं ावर
घेवनू आपल्या बाळावर सावली धरते. एक शवंचवी आपल्या बाळाला जन्म
देवनू स्वतुः त्यांचं पोट भरण्यासाठी त्या शपल्लांचे भक्ष ठरते. तसेच शचमण्या
पाखरं.........आपलं बाळ लहान असतांना त्याला मोठे करीत असतांना
त्यानं ा घास भरवतात. तसेच जगं लातील काही जीव आपल्या बाळाला
वाचशवण्यासाठी वन्य प्राण्यांचे स्वतुः भक्ष ठरतात. या सवण वन्य प्राण्यात
फक्त एकच अपवाद आहे. तो प्राणी म्हणजे साप. तो आपल्या बाळाला
जन्म देतानं ाच त्या शपल्लाल
ु ं अशी बाळाला सोडून
ं ा खावनू टाकते. त्यामळ
जाणारी आई ही शतच्या वागण्यानं नागीणच असल्यासारखी वाटते.
स्रीयाबं द्दलची आजची उदाहरणं चागं ली आहेत. म्हणतात की एक
परुु र् पत्नी मरण पावल्यानंतर आपल्या मल
ु ांबाळांचा शवचार न करता के वळ
आपल्या लैंगीक सख
ु ासाठी शववाह करतो आशण सांगतो की मी माझ्या
मल
ु ासाठी शववाह के ला. परंतू असं काहीच घडत नाही. कारण ती येणारी
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नवीन त्या बाळाची आई त्याच्या मल
ु ानं ा साभं ाळत नाही. म्हणनू म्हणतात
की मशहला कशीही असो, ती आपल्या मल
ु ांचे पतीशनधनानंतर संगोपन
करते. परंतू तेही काही अंशी चक
ू च आहे. कारण आजही मी बर्याच मशहला
पाहतो की पती शनधनानंतर लैंगीकतेची पतु णता करण्यासाठी शववाह करतात.
आपल्या मल
ु ाबाळाचं ा शववाह न करता. हा येणारा नवीन बाप, शतची मल
ु गी
आहे. ती उद्या तरुण होणार असा शवचार करुन शववाह करतात. त्यातच तो
बाप ती मल
ु गी तरुण होताच शतच्यावरही नजर टाकतात. त्यातच शतला
जाळ्यात ओढतात. तसेच शतच्या आईलाही मारुन टाकण्याची धमकी देवनू
शतच्या मल
ु ीवर लैंगीक अत्याचार करतात शकंवा शतच्या आईला, मल
ु ीला
मारुन टाकीन अशी धमकी देवनू गप्प राहायला सांगतात आशण हवी तेव्हा
वासना पणु ण करतात. ही देखील वास्तशवकता आहे. यात काही प्रकरणं
उघडकीस येतात. काही मात् अशीच दबनू जातात.
माणसानं जीवन जगतानं ा अगदी प्राणीमात्ापासनू शशकायला हव.ं मल
ु ं
पैदा करतांना त्याच्या योग्य पालनपोर्णाचा शवचार करुनच मल
ु ं पैदा
करावीत. शवनाकारण मल
ु ं पैदा करुन त्यांचं नक
ु सान करु नये वा त्याला वेळी
अवेळी अनार्थासारखं जीवन जगण्यासाठी सोडून जावू नये. तसा शवचार
आधीच करावा. जेणेकरुन मल
ु ांचं नक
ु सान होणार नाही. असे जर करण्याचा
शवचार असेल तर मल
ु ं जन्मालाच घालू नये. तसेच मल
ु ांना वार्यावर सोडू
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नये. मग कोणत्याच अडचणी येत असतील तरी. त्याचा सामना करण्याची
ताकद मनात ठे वावी म्हणजे झालं.
एका वतणमानपत्ाला एक शदवस अशीच एक बातमी वाचली. वाचनू
मन शन्ु न झालं.वाटलं की आजच्या काळात स्रीवर नाही तर परुु र्ांवर
अत्याचार सरुु आहेत की काय?
खरं आहे ते. कारण अशीच ती बातमी. शदल्ली हायकोटाणतील अशीच
ती बातमी. घरगतु ी शहसं ाचार कायद्यातंगणत मशहलेला सासरी राहण्याचा
अशधकार हा शहदं ू शववाह कायद्यानसु ार आहे. ते खरंही आहे. त्यातच
मल
ु ासोबत सनु राहात नसल्यानं सासनू ं शतला घरात राहण्याचा अशधकार
सासनू ं फे टाळून लावला होता. परंतू या प्रसंगी शदल्ली न्यायालयानं सांगीतलं
की सदर प्रकरणात जरी ती मल
ु ासोबत राहण्यास तयार नसेल, तरी ती
मल
ु ासोबत न राहता सासच्ू या घरी ती राहू शकते.
कौटूंबीक शहसं ाचार कायदा बनला. त्यातच या कायद्यातगं णत सास,ू
सासरा, दीर, ननद हे शशरजोर ठरु लागले. त्यातच ते एकमेकांवर आरोप,
प्रत्यारोप लावू लागले. यानसु ार मल
ु ी वरचढ ठरल्या तर मल
ु ं मात् वरचढ न
ठरता खालमानी ठरली.

90

वासना

अंकुश शशंगाडे

पवु ी मल
ु ींचे स्वयवं र होत असत. या स्वयवं रात मल
ु ींना पाहायला व
शजंकायला मल
ु ं येत. ते आपल्या कतणबगारीनं मल
ु ींचं मन शजंकत असत.
त्यातच एक स्पधाण असे. या स्पधेत जो शजंकला. तोच शतच्याशी शववाह
करीत असे. मग त्याला शकतीही पत्न्या का असेना.
स्वयंवरच ते......... त्या स्वयंवरानंतर ती स्री पत्नी म्हणनू पतीच्या घरी
येत होती. त्यातच पढु े कमी कमी जास्त झाल्यास ती मायबापाला दोर् देत
नव्हती. त्याचे कारण म्हणजे ते मायबाप म्हणत असत की बेटा, तू स्वयंवरात
स्वतुः पती शनवडला. आम्ही तल
ु ा वर शनवडून शदला नाही. तेव्हा तू त्याला
पती म्हणनू स्वतुःच शस्वकारले असल्यामळ
ु े आम्ही आता त्यांनी कमीजास्त
के ल्यास त्याला काहीही बोलू शकत नाही वा जाब शवचारु शकत नाही.
तेव्हा तं
ू ू शदल्या घरी सख
ु ी राहा. होणार्या त्या वाईट गोष्टीचा शवचार न
करता मायबाप शतला कसायाला शदली गाय आशण शतची आशा काय,
म्हणत शतला आसरा देत नसत. त्यातच तो पती शतला हातातील कळसत्ु ी
बाहूली समजत शतचा हवा तसा वापर करीत असे. तसेच शतला ठारही करीत
असे वा शतच्याचसमोर दसु री पत्नी शववाह करुन आणत असे. असे त्या
काळात मोठमोठे राजे रजवाडे होवनू गेले की त्या राजानं ी चार चार आशण
त्यापेक्षाही शकतीतरी जास्त भायाण बनवल्या होत्या. आज मात् तशी
परीशस्र्थती नाही. मस्ु लीम शववाह पद्धतीत दोन शकंवा त्या पेक्षाही शकतीतरी
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जास्त पत्नी बनशवण्याचा अशधकार आहे. परंतू त्यात बधं न आहे एक. ते
म्हणजे लाचार मल
ु गी जर असेल समाजात तर दसु रा शववाह मस्ु लीम बांधव
करु शकतो. शहदं ू शववाह पद्धतीत एकच पत्नी शववाहाची पद्धत आहे तर
शिश्चन मध्ये काँन्टैक्ट मैरेज. त्यामळ
ु ं ही शववाहाची पद्धत पाश्चात्यांनीच
सडवली आहे. असं वाटायला लागलं आहे. आज सरकारनं शदल्ली
हाईकोटाणतनू घटस्फोटानंतरही पत्नीला सासरी राहण्याचा हक्क देवनू
पतीला एकप्रकारे सारासार आत्महत्याच करायला लावलेली आहे. त्यातच
आज या प्रकारच्या शनणणयातनू पत्नी वगण शवचारानं शशगेलाही पोहोचू
शकतो. प्रत्येक पत्नी आता शदल्ली हायकोटाणचा हवाला देवनू हे घटस्फोट
झाल्यानंतरही घरात येईल. परंतू पतीला हात लावू देणार नाही. आज तीच
गोष्ट दररोज पाहू पाहू पतीवगण गदु मरुन मरण्याची शक्यता नाकारता येत
नाही.
अशलकडे सरकारनं हा घटस्फोटानतं रच सासरी राहण्याचा खटला
नाही, तर आज सरकारनं दसु रा असा कायदा आणला आहे तो म्हणजे शलव्ह
इन ररलेशनशशप. यामध्ये कोणताही माणसू कोणत्याही अठरा वर्े वयाच्या
मल
ु ीसोबत अगदी शववाह न करता राहू शकतो. त्यामळ
ु ं साहशजकच
शववाहाचं महत्व पणू तण ुः कमी झालेले असनू ही गोष्ट शबघडलेल्या
लोकांसाठी ठीक आहे. तसेच आपली कामाख्या पणु ण करुन घेणार्या
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लोकासं ाठी ठीक आहे. कारण त्याचं ी वासना पं
ु ुणण होवू शकते यातनू .
वासना पणू ण झाली की सोडा एकमेकानं ा. जीवनभर शववाह करुन बंधनात
राहण्याची गरज नाही. परंतू यात मल
ु ांचं नक
ु सान होतं. आज याच वासना
पतु ीच्या लोभानं व वासनापतु ीसाठी अगदी खल्ु लेपणानं कोणाचीही भीती
न बाळगता लोकं शलव्ह इन ररलेशनशशप अतं गणत राहात असतात. शकंबहूना
यात एक नक
ु सान झाल.ं ते म्हणजे मल
ु ांचं नक
ु सान. लोकांना शलव्ह इन
ररलेशनशशप अंतगणत संधीच शमळाली एकत् राहण्याची. मग अठरा वर्े पेक्षा
वयाची मल
ु ंंं मल
ु ीच नाही तर चाळीस ते पन्नास वयाचे शववाहीत
असलेली मंडळीही आपआपल्या पत्नीला सोडून शलव्ह इन ररलेशनशशप
अंतगणत राहायला लागली. त्यातच पशु लस स्टेशनला शमसींगच्या तिारीही
वाढल्या. अमक
ु मशहला गायब झाली. अमक
ु परुु र् हरवला आहे. त्यातच
अशा घटनांच्या वाढत्या प्रमाणानसु ार पोशलसांनीही अशा हरशवलेल्या
मशहला परुु र्ांचा शोध घेणे बंद के ले. याचा परीणाम त्यांच्या मल
ु ांवरही
झाला. त्यांचे जे आजोबा होते. ते आजीआजोबा ते यगु ल पळून जाताच
आपल्या नातवडं ाला साभं ाळू लागले. याबाबत एक प्रसगं सागं तो.
एक मशहला, शजला दोन लहान मल
ु ं होती. ती एका घराजवळच्या
माणसासोबत पळून गेली. त्यातच तोही शतच्या बशहणीसोबत पळून गेला.
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पढु े ती दोन मल
ु .ं ती मल
ु ं वस्तीकत्याांनी ती मडं ळी काही शदवसानं परत न
आल्यानं आश्रमात टाकली.
महत्वपणू ण गोष्ट ही की त्या मल
ु ाचं ा गन्ु हा काय की त्यानं ा आश्रमात
राहावं लागावं. ती मल
ु ं गन्ु हेगार कशी की त्यांना मायबाप दोघांनी सोडावं.
त्यानंतर ते यगु ल सापडलेही. तरी त्यांना, त्यांनी मल
ु ं सोडली तरी शशक्षा
देता येणार नाही. कारण शलव्ह इन ररलेशनशशप. मग कशाला हवं असलं
शलव्ह इन ररलेशनशशप. जी लहानमल
ु ांची शजंदगी बरबाद करु शकते.
एक दसु रा प्रसगं सागं तो. यात एक मशहला दसु र्या मल
ु ासं ोबत
राहण्यासाठी आपल्या मल
ु ांला जीवंत गाडण्याचा प्रयत्न करीत असतांना
समाजसेवक मंडळी वाचवतात. शेवटी या समाजसेवक मंडळींच्या धाकानं
ते पोशलस स्टेशनला देतील म्हणनू तो मल
ु गा शतला पळून जातो. हे असलं
असतं शलव्ह इन ररलेशनशशप. फक्त मतलबापरु त.ं ते ऐन संकटाच्या वेळी
कामात येत नसतं. हं मतलब असला की बरोबर सचु तं मतलबासाठी
मतलबापरु ता शलव्ह इन ररलेशनशशप.
आज असचं शलव्ह इन ररलेशनशशप चालत आहे. वासनापतु ी होत
आहे. मल
ु ं वार्यावर सटु त आहेत. सापडले तरीही शशक्षा नाही. परंतू मल
ु ं
वार्यावर सटु तात त्याचं काय? याचसाठी आणखी र्थोडा शवचार करण्याची
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गरज आहे. तसाच हाही शवचार करण्याची गरज आहे की शलव्ह इन
ररलेशनशशप मध्ये नक्की राहा. परंतू आपल्या मल
ु ांची योग्य शवल्हेवाट
लावा. असे जर झाले नाही तर त्या शववाह तोडणार्या आशण पळून
जाणार्या लोकांना माफी देवू नये. त्यांना अटक करुन त्यांच्यावर योग्य ती
कारवाई करावी. त्यासाठी या शलव्ह इन ररलेशनशशपच्या कायद्यात र्थोडा
बदल करण्याची गरज आहे हे तेवढंच खरं. तसेच घटस्फोटाबाबतही कायदे
बदल. हेही तेवढंच गरजेचे आहे.
बालक सरु क्षा.......त्यांच्या सरु क्षेचेंे महत्व आहे. कारण त्यांची
सरु क्षा ही त्यांच्यावर संस्कार घडवीत असते. परंतू आज या बाबत काळ
बदलला आहे. या बदलत्या काळानसु ार पाश्चात्य धोरण आज भारतानही
शस्वकारले आहे. जे देशाला घातक आहे.
आपला भारत देश आधीपासनू च सजु लाम सफ
ु लाम आहे. इर्थे
धनधान्यात ससु ंपन्नता आहे. त्याचप्रमाणे इर्थे मानमयाणदते ही ससु ंपन्नता
आहे. ती आजही काही लोकांमळ
ु ं शटकून आहे.
सामाजीक क्षेत्ाचा शवचार के ल्यास स्री मयाणदा ह्या गोष्टी शवचारात
घेवनू पावलं उचलायला हवी. परंतू त्याला पाश्चात्य शवचारसरणीनं
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शतलाजं ली शदली आहे. आज याच पाश्चात्य शवचारसरणीच्या प्रकोपानं
भारतातील संस्कार शकतीतरी पटीनं दरू गेले आहेत.
पवु ी या भारतात सस्ं कार होते. मयाणदा परुु र्ोत्तम रामानं के वळ एकच
पत्नी के ली. जरी ती त्याचेसोबत राशहली नाही. तरी त्यानं दं
ु ुसर्या पत्नीचा
शवचार मनात आणला नाही. त्याच शवचारांचा भारत देश, आज या भारत
देशातही शलव्ह इन ररलेशनशशपचे वारे वाहात आहेत. आज याच पाश्चात्य
शवचारसरणीच्या हव्यासानं लोकं मल
ु ंही पैदा करीत नाहीत. आजही मल
ु ं
पैदा करतांना लोकं दहा वेळा शवचार करतात.
शलव्ह इन ररलेशनशशप ही वासनेची परीपतु ी करण्यासाठी
उपयोजीलेली कृती होय असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. कारण
आज एक मशहला आपला पती, आपले इवले इवले मल
ु ं सोडून शलव्ह इन
ररलेशनशशप कायद्यातंगणत दसु र्या अनोळखी व्यक्तीसोबत राहात आहे. ज्या
व्यक्तीची पणु ण माशहतीच शतला नसते. जसा काळ जातो. तसंतसं शतला
त्याचेबाबत माशहती होतं. तेव्हा वेळ शनघनू गेलल
े ी असते. त्यावेळी शतला
परीवाराची, त्या लहान लहान मल
ु ांची आठवणही येत.े परंतू ती त्यावेळी
परत येवू शकत नाही. कारण शतनं त्यांना के व्हाच सोडलेलं असतं.
अशावेळी शतची मल
ु ंही शतला शस्वकारत नाहीत.
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शलव्ह इन ररलेशनशशप हा एक प्रकारचा आजारच आहे चागं ल्या सख
ु ी
जीवनशैंैलीला शबघडशवणारा. ज्याप्रमाणे कोरोना व्हायरस शवदेशातनू
आला आशण त्यानं इतर देशातील लोकांनाच नाही तर भारतीय लोकांनाही
त्ास शदला. तसा त्ास आज शववाहीत मंडळींना होत आहे. आज याच
शववाहबाह्य सबं धं ातनू देश पोखरला जात आहे. सस्ं काराला व ससं ाराला
शछद्र पडलेले आहे. ते शछद्र एवढे मोठे आहे की त्याची डागडुगी करता येत
नाही. यातनू च त्यांची जी मल
ु ं आहेत. त्या मल
ु ांवर संिात आली आहे.
एक प्रसंग सांगतो. एके शठकाणी एक माता आपल्या शप्रयकराच्या
मदतीनं एका जीवंत मल
ु ाला खड्ड्यात कोंबत होती. एवढ्यात सामाजीक
कायणकत्याणनं त्या इवल्या मल
ु ाला वाचवल.ं दसु र्या प्रसगं ात एक माता
आपल्या लहान दोन मल
ु ांना टाकून पळाली. शतला पोशलसांनी पकडलं
तेव्हा उत्तरार्थी ती माता म्हणाली, 'मला भरल्या परीवारात राहायचं नाही.
मी आशण माझा पती आम्ही दोघहं ी वेगळे राहू.'
परीवारानं तोही उपाय के ला. परंतू ती शटके ल तेव्हा ना. पन्ु हा ती मल
ु गी
त्या पतीच्या घरुन पळाली. शेवटी ती पोशलसानं ाही शमळाली नाही. शेवटी
ती मल
ु ं आजी आजोबाजवळ आहेत.
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समाज नेहमी अशा घटना ऐकतो की गप्तु धन शमळशवण्यासाठी काही
शठकाणी माता शपत्यानं आपल्या मल
ु ांचा जीव घेतला. काही गोष्टी अशाही
ऐकतो की बापानं मल
ु ीवर बलत्कार के ला. परंतू समाजानं कधीही असंंं
ऐकलं नाही की शलव्ह इन ररलेशनशशपमध्ये राहण्यासाठी स्वतुःच्या मल
ु ांचा
बळी घेतला. ठार के ल.ं परंतू महत्वपणू ण गोष्ट ही की अशा घटना बर्याच
घडल्या. परंतू त्या उजेडात आल्या नाहीत. कारण मल
ु गी शलव्ह इन
ररलेशनशशपमध्ये राहण्याचा शवचार करतांना आपल्या मल
ु ाचा शवचार नाही.
ज्याच्यासोबत ती राहणार असेल, त्याला शतची मल
ु ं आवडत नाही.
त्यातनू च त्याच शप्रयकराच्या मदतीनं शतच्या मल
ु ाला संपशवण्याचे शवचार
चालत असतात. ते शवचार वद्ध
ृ ींगतही होत असतात. ती जेव्हा आपल्या
मल
ु ाला सपं वते. तेव्हा ती, ती शिया राजरोर्पणे करीत नाही. अगदी
लपनू छपनू ते कृत्य करीत असते. त्यामळ
ु ं ते सत्य उघडकीस येत नाही.
काही काही मशहला आपल्या मल
ु ाला सोडून शलव्ह इन ररलेशनमध्ये
राहतात. त्यामळ
ु े मल
ु े उघड्यावर पडतात. अशा मल
ु ांना पोशलस
अनार्थाश्रमात सोडून देतात. यात मल
ु ांचा दोर् नसतो.
महत्वाचं म्हणजे शलव्ह इन ररलेशनशशपचे कायदे नक्कीच बनवावे.
परंतू त्याचा होणारा मल
ु ांवरील परीणाम लक्षात घेता या शलव्ह इन
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ररलेशनशशप कायदे बदलशवण्याची गरज आहे. ते कायदे बदलवावे.
जेणेकरुन मल
ु े सरु क्षीत होतील. हे तेवढंच लक्षात घ्यावे.
***************************
जीवनात सहा महाशवद्या असतात. वशीकरण, स्तंभन, शांतीकमण,
शविेर्ण, उच्चाटन आशण मारण. या महाशवद्येला अशभचार कमण असेही
म्हणतात. हे सहा कमण र्टकमण म्हणनू ही ओळखले जातात. यालाच समं ोहन
असंही म्हणतात. हे संमोहन करण्यासाठी काही शसदध्् याही प्राप्त कराव्या
लागतात असं काही तांत्ीक सांगतात. परंतू काही शवज्ञान तत्ववेत्ते याला
अधं श्रद्धा माननु त्यावर शवश्वास ठे वायला सागं त नाही. परंतू त्याचं ं ते बरोबर
आहे. कारण त्यानसु ार मानव हा अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात आपोआपच
ओढला जात असतो.
शास्रामध्येही या सहा कमाणचा उल्लेख आढळतो. यामध्ये एक
शांतीकमण जर सोडला, तर बारी सवण कमण हे वाईट शवचारांचे प्रेरक आहेत.
यामध्ये एक कमण आहे वशीकरण अर्थाणत समं ोहन. याचाच अर्थण असा की
एखादी वस्तू वा व्यक्तीला आपल्या वशमध्ये करणे. अर्थाणत प्रत्येक
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व्यक्तीला वाटते की त्याचा ज्याच्याशी सबं धं येत असेल, असा एखादी
व्यक्ती आपल्या शब्दाच्या बाहेर जायला नको. त्यानं आपल्या गोष्टी
ऐकायला हव्यात.
कालपयांत वशीकरणाचा प्रयोग चांगल्या गोष्टीसाठी के ला जात असे.
परंतू आज मात् तसे नाही.,आज वशीकरणाचा प्रयोग वेगळ्या गोष्टीसाठी
के ला जातो. कालचे वशीकरण हे शत्ल
ू ा गारद करण्यासाठी असायचे.
आजचे वशीकरण एखाद्या स्रीला वशमध्ये करुन शतच्याशी कुकमण
करण्यासाठी वापरले जाते. आज एखाद्या स्रीवर वशीकरण करुन आपली
लैंगीक तप्तृ ता होईपयांत शतला वशमध्ये ठे वनू आपली लैंगीक तप्तृ ता झाली
की शतला सोडून देणे एवढा एकच उद्देश आज वशीकरणाबाबत घेतला जात
आहे. वशीकरण हे होतं की नाही हे मला माशहत नाही. फक्त एवढंच सांगेन
की जगात देव जर आहे असे आपण जेव्हा मानतो. तेव्हा वशीकरणही आहे
हेही मानावेच लागेल. आजचे वशीकरण के वळ माणसाच्या चेहर्यावरुन
होत नाही.,आज तसं पाहता वशीकरणाची पद्धत बदललेली आहे. आजचे
वशीकरण हे मोबाईल नंबर वा के वळ नावावरुनही होत असते.
वशीकरणाबाबत महत्वपणू ण गोष्ट ही सागं ने की आज काळ खराब
आहे. एखाद्या स्रीचं सौंदयण पाहून शतला आपलसं ं करण्यासाठी वशीकरण
के लं जात.ं तसेच एखादा व्यक्ती श्रीमतं असेल तर त्याचा पैसाही
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लटु ण्यासाठी वशीकरण के लं जात.ं म्हणनू च चागं ल्या सात्वीक व्यक्तीनं
सावध राशहलेलं बरं. वशीकरण झालेल्या माणसाची बशु द्धमत्ता चालत नाही.
त्याला के वळ तेच ते शदसतं. जे त्याला अपेक्षीत असतं.
वशीकरणात वार, महु ूतण तारीख लागते. असे मांत्ीक सांगतात.
वशीकरणात त्या व्यक्तीची बद्ध
ु ीच बांधली जाते. ज्या बशु द्धमत्तेचा वापर
करुन तो शनणणय घेवू शकतो. परंतू बद्ध
ु ीच बाधं ली गेल्यानं तो स्वतत्ं शनणणय
घेवू शकत नाही. मग ती बद्ध
ु ी जो बांधतो. त्याच्याच शनणणयानसु ार तो वागत
असतो. मग त्याला त्याचे नातेवाईक आवडत नाहीत. त्यांनी सांगीतलेले
सल्लेही आवडत नाहीत. एवढंच नाही तर त्याला स्वतुःची मल
ु ंबाळंही
आवडत नाहीत.
सध्याच्या परीस्र्थीतीत वशीकरण हे तरुण तरुणीमध्ये जास्त प्रमाणात
शदसत असनू मल
ु गा मल
ु ींवर जास्त प्रमाणात वशीकरण करतांना शदसत
आहे. त्याचं कारण म्हणजे कामवासना. मग अशा कामवासनेच्या
पतु णतेसाठी मल
ु गा वशीकरणाला जास्त महत्व देतांना शदसत आहे.
अपवादात्मक पररस्र्थीतीत मल
ु गीही वशीकरणाचा आधार घेत आहे. ज्या
व्यक्तीवर वशीकरण झालं. ती व्यक्ती आपलं बरंवाईट काहीच समजू शकत
नाही. तसेच तो व्यक्ती स्वतुःच्या मानअपमानाची शचंताही करीत नाही.
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वशीकरण ही एक शवद्या आहे. शतचा वापर शवद्येसारखाच करावा.
वशीकरण हे सावणकालीक शटकणारी वस्तू नाही. शतचा प्रभाव काही शदवसानं
नक्कीच समाप्त होतो. तेव्हा त्या शवद्येचा वापर चांंंगल्या गोष्टीसाठीच
करावा. वाईट गोष्टी वा हेतू ठे वनू त्याचा वापर करु नये. असे जर के ले तर
त्याचे गभं ीर परीणाम आपल्याला भोगावे लागतात. ज्यातनू आपल्याला
त्ास होतो व ती शशक्षा आपल्याला भोगावीच लागते. म्हणनू त्याचा प्रयोग
करण्यापवु ी सावधान असलेलं बरं हे तेवढंच खरं आहे.
अजणनू शतला पोसणार होता. तशी शतला नोकरी नव्हतीच. तो शतच्या
मल
ु ीला पोर्त होता. परंतू एक शदवस मल
ु गी म्हणाली,
"बाबा, तम्ु ही जसे मला पोर्ता. तसं माझ्या आईला पोर्ायला काय
झालं?"
ती बाळबोध मल
ु गी. त्यातच शतचा तो शनरागस प्रश्न. तो प्रश्न शवचार
करणारा ठरला. त्यातच अजणनू नं शवचार के ला की आपण या मल
ु ीचं ऐकावं
व शतच्या आईलाही पोसावं. ती शतची आई शकतीसं खाणार!
अशनता तसं पाहता जास्त जेवत नव्हती. तशी शतची प्रकृतीही बरोबर
राहात नव्हती. ती शरीरयष्टीनं बारीकच होती.
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अशनतानं 'मी ब्रह्मचयण पाळीन ' असं बोललेलं वाक्य........त्या
वाक्यानं प्रभावीत होवनू अजणनू नं शतला पोसायचं ठरवलं. शतही नोकरीसाठी
प्रयत्न करु लागली. परंतू शतला नोकरी शमळत नव्हती. तशी ती अजणनू च्याच
घरी अगदी शांततेनं राहात होती. शतला अजणनू च्या घरी काही कमी नव्हते.
तसे पधं रा शदवस गेल.े
आज पधं रा शदवस शनघनू गेल.े अशनता पन्ु हा फोनवर बोलायला
लागली. तसा अजणनू ला शवचार आला की कुठंतरी पाणी मरु त असावं. एक
शदवस तो म्हणाला,
"आतापयांत वाटत होतं की तू सधु ारली असेल, परंतू आता वाटतं की
सधु ारली नाहीस. सांग कुणाला फोन करतेस?"
"मैत्ीणीला." अशनता असं म्हणनू गप्प झाली. तसा अजणनू ही गप्प
झाला. असेच काही शदवस गेले. अशनतानं एक शदवस म्हटलं की माझ्या
मल
ु ीला चार शदवस ठे वा. मी याच शहरात होम पेशटं पाहायला जात आहे.
मला कोणीही फोन करायचा नाही. मीच फोन करे ल."
अजणनू ला वाटलं की अशनता होम पेशटं ला जात आहे. तीच फोन
करणार आहे. आपण करायची गरज नाही. तसं त्यानं व संगीतानं शतला
अगदी हसत हसत रवाना के लं. परंतू अजणनू च्या मनात शंकेची पाल
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चक
ु चक
ु ली व त्यानं मोबाईलवर रैकर डाऊनलोड करुन शतचं लोके शन रैक
के ले. ते लोके शन शदल्ली दाखवत होते. तसे त्यानं शतच्या मोबाईलवर मेसेज
पाठवले. परंतू ती मोबाइलवरचे पाहात नव्हती. अजणनू वेगवेगळ्या
फोननंबरवरुन फोन करीत होता. परंतू ती फोनही उचलत नव्हती. तसेच
स्वतुःही फोन करीत नव्हती. त्यातच अजणनू ला वाटलं की ती फोन उचलत
नाही. मेसेज उचलत नाही. फोनही करीत नाही. असं अकस्मात काय घडलं
की ती एखादा फोन करीत नाही. काय कारण असावं. कदाशचत शतला कोणी
अपहरण करुन तर नेलं नसेल. असेच दोन शदवस शनघनू गेल.े
अशनताला ना लहानग्या मल
ु ीची आठवण आली ना परीरावाराची. तसं
पाहता अजनणू नावाचा तो शजज.ू .......शतच्या भावानं तर त्या दोघी बशहणींना
टाकून शदलं होतं. परंतू अजणनू नं शतच्या बशहणीला टाकलं नव्हतं. आजही
त्याला वाटत होतं की शतनं आपली लैंगीक भावना सोडून आपली मल
ु गी
घेवनू राहाव.ं मल
ु गीच शतला मदत करे ल. परंतू आता शतची मल
ु गी लहान
असनू ही शतची आई शतला फोन करीत नव्हती. म्हणनू च अजणनू ला वाईट
वाटलं. एकतर ती कोठे जाते हे सांगीतलं नसल्यानं भीतीनं त्यानं
पोशलसस्टेशनला तिार के ली की ती शमसींग आहे. फोन उचलत नाही.
मेसेज पाहात नाही आशण फोनही करीत नाही. कुठे गेली, कुठे नाही याचा
र्थांगपत्ताही नाही. काय करावं सचु त नव्हतं.
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अजणनू जेव्हा पोशलस स्टेशनला गेला, तेव्हा पोशलसानं ी शतला फोन
के ला. त्यावर ती बोलली की मी याच शहरात आहे. मी घरी सांगनू आली.
माझी काळजी करायची गरज नाही. एवढे बोलनू शतनं तसा फोन कापला.
त्यानंतर पोशलसांनी शतला बरे च फोन के लेत. परंतू पोशलसांचेही फोन शतनं
उचलले नाही नव्हे तर फोन बदं करुन ठे वला. हे पाहून अशनताबद्दल
पोशलसांनाही शंका आली की यामध्ये खरंच घातपात असू शकते. शतला
कोणंतरी अपहरण करुन नेलं असेल. त्यामळ
ु ं की काय, अशनताची शमसींग
तिार पोशलसानं ी नोंदवली व पोशलस तपास करु लागले. असेच दोनतीन
शदवस गेल.े आज अशनताचा फोन मल
ु ीच्या मोबाईलवर आला. अशनताचं
जवळपास एकोणवीस शमनीट बोलणं झालं. त्यातच अजणनू नं पोशलसांना
फोन के ला की अशनताचा अमक
ू अमक
ू िमाक
ू
ं ावर फोन आला. ती अमक
अमक
ू बोलली. तेव्हा पोशलसांनी तो नंबर रैक के ला आशण सांगीतलं की
अशनता ही शदल्लीला आहे. ती या शहरात नाही.
पोशलसांच्या म्हणण्यानसु ार ती शदल्लीला आहे असं म्हणताच
अजणनू ला शतच्या खोटेपणाचा भयंकर राग आला व ती येताच शतला आपण
चागं लेच बोलू असा त्यानं शनश्चय के ला. परंतू ती गोष्ट त्याला वाटत होती.
ती मात् शनभीड होती.
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दोन तीन शदवस अशनता शदल्लीला राशहली. आज अशनता शदल्लीवरुन
परत अजणनू च्या गावी आली. शजर्थे शतचा अशधवास होता. शजर्थे शतची मल
ु गी
होती. ती मल
ु गी आतरू तेनं आईची आठवण करीत होती.
अशनता एकुण पाच शदवस शदल्लीला राशहली. ती पाच शदवसानं परत
आली. म्हणाली,
"आता मी दोन मशहने जाणार नाही. परंतू त्यानंतर दोन तीन शदवसच
झाले होते, अशनता पन्ु हा शदल्लीला शनघाली. यावेळी पन्ु हा अजणनू समोर प्रश्न
शनमाणण झाला की आता अशनताचं काय करावं.
अशनता शदल्लीसाठी शनघाली. शतनं शदल्लीला जाण्यासाठी रेनची
शतकीट बक
ू के ली होती. त्यातच ती जाणार होती. परंतू शतच्या मल
ु ीची
इच्छा होती की शतनं पती करु नये. वाटल्यास ती कामाला जाणार.
बारा वर्ाणची ती पोर. शतचं ते कोवळं वय. त्या कोवळ्या वयाच्या
मल
ु ीसमोर अशनताला कोणतीच दया येत नव्हती. तसं पाहता त्या मल
ु ीसमोर
अशनता दबु णलही वाटत नव्हती.
ती मल
ु गी म्हणत होती की आई मी तल
ु ा पोसीन. तो शतचा
आत्मशवश्वास. आज तो आत्मशवश्वास महत्वपणू ण होता. कोणतीही चागं ली
आई, त्या आत्मशवश्वासापढु ं हारली असती. परंतू अशनता कारंटी आई होती
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की त्या मल
ु ीच्या इच्छे समोर आशण आत्मशवश्वासासमोर हार न मानता ती
शतला सोडून गेली. त्यातच ती सोडून जात असतांना अशनताला मल
ु गी
म्हणाली, 'जर बडे पप्पा मला पोसायला नसते तर......' तरीही त्या कारंट्या
आईला दया आली नाही. 'आई, तू गेल्यावर मी जहर शपणार.' तरीही
आईला दया आली नाही. 'आई, मी कामाला जाणार.' 'आई मी फाटके वस्र
घालणार.' 'आई आपण प्लाट शवकून जग.ू ' तरीही आई र्थांबली नाही.
कारण शतच्यावर लैंगीकतेचं भतू स्वार होतं.
अशनता आपल्या मल
ु ीला सोडून गेली. परंतू याहीवेळी ती फोन करीत
नव्हती. तसंच अजणनू नही घरी सांगनू ठे वलं होतं की शतला फोन करायचा
नाही वा शतला मेसेज करायचा नाही. यातच काही लोकं सागं त होते की ती
ज्यांच्या घरी गेली. त्यानं शतला वशीकरण के ल.ं तशी काही शदवसानं ती
परत आली होती. परंतू आल्यावर ती फार िोधीत होती. कारण अजणनू नं
शतला शतच्या मल
ु ीशीच बोलू शदलं नव्हत.ं
**************************
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आज वशीकरणाला जास्त महत्व आलं आहे. त्याचं कारण आहे मल
ु ी
न शमळणे. भ्रणु हत्येनं आज मल
ु ींची संख्या कमी झालेली आहे.
आज मल
ु गा हाच वश
ं ाचा वारस समजनू लोकानं ी गत वीस तीस
वर्ाणच्या पवु ीपासनू लोकांनी मल
ु ीच्या भ्रणृ ाला पोटातल्या पोटात ठार के ल.ं
त्यासाठी गभणशलंगाचं परीक्षण के ल.ं त्यानसु ार लोकांना ते भ्रणू मल
ु ींचे
शदसताच त्याची कत्तल झाली. आज ही लोकसख्ं या याच दृष्टीकोणानं
अशतशय कमी झालेली आहे. काल लोकांनी सराणस भ्रणु हत्या के ल्या. आज
त्याचे परीणाम शदसनू येत आहे. सन २००१ च्या जननगणनेनसु ार स्री परुु र्
प्रमाण १००० ला ९३३ असे होते. ते आज वाढलेले शदसत आहे.
आज असे मल
ु ींचे घटते प्रमाण. त्यातच मल
ु ी गभाणच्या झालेल्या
भ्रणृ हत्या ह्या आज मल
ु ानं ा मल
ु ी शमळतानं ा त्ासदायक ठरत आहेत. मल
ु ांची
आज संख्या जास्त असल्यानं व मल
ु ींची संख्या कमी असल्यानं मल
ु ींचे
भाव आशण मल
ु ी असलेंेल्या वडीलांचेही भाव वाढलेले असनू आज
मल
ु ी शववाह योग्य तरुणाला शमळत नाहीत.
ग्रामीण भागाचा शवचार के ल्यास महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मल
ु ी
जन्माचं प्रमाण १९९१ मध्ये ९७२ होते. ते २००१ मध्ये ९५९ झाले. कारण
ग्रामीण भागात शनरक्षरता व अंधश्रद्धा जास्त असल्यानं ग्रामीण भागात
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शदवसेंेंंशदवस मल
ु ी जन्माला घालणं कमी कमी होत गेल.ं तसं शहरी
भागात झालं नाही. शहरी भागात १९९१ मध्येंे ८७५ व २००१ मध्ये
८७४ होते.
राज्याचा शवचार के ल्यास काही काही राज्याचे प्रमाण सांगावेसे वाटते.
जसे १९९१ मध्ये के रळ ९३६, तामीळनाडू ९७४, महाराष्ट्र ९३४,
मध्यप्रदेश ९१२, गजु रात ९३४, हरीयाणा ८६५, पजं ाब ९९२, उत्तरप्रदेश
८७६,शबहार ९०७ असे स्रीजन्माचे प्रमाण होते. तेच प्रमाण २००१ मध्ये
के रळ ९५६, तामीळनाडू ९८६, महाराष्ट्र ९२२, मध्यप्रदेश ९२०, गजु रात
९२१, हररयाणा ८६१, पंजाब ८७४, उत्तरप्रदेश ८९८, शबहार ९२१ होते.
आता हा झाला प्रमख
ु राज्याचा मल
ु ींचा जन्मदर. यामध्ये तसं पाहता सवणच
राज्यात मल
ु ींचे जन्माचे प्रमाण कमी आहे. परंतू सवाणत जास्त मल
ु ींचे कमी
झालेले प्रमाण हररयाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश मध्ये जास्त आहे. सध्या
गजु रातही या रागं ेत आहे. आता भारताचा एकंदर शवचार के ल्यास १०००
जर परुु र् जन्म घेत असतील तर स्रीयाचाा जन्म सरासरी ९४० असा आहे.
याचाच अर्थण मल
ु ी १००० मागे साठच्या सरासरीनं कमी होत आहे. या
स्रीजन्माला शदल्लीतही सोडलं नाही. शदल्लीत हे प्रमाण ८६८ आहे.
आज याच प्रमाणावरुन मल
ु ींच्या अत्याचारात वाढ झालेली असनू
मल
ु ं मोठी झाल्यानतं र त्यानं ा शववाहाला मल
ु ी शमळत नाही. मग काय अशी
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मल
ु ं टोळ्या करुन ज्या राज्यात मल
ु ी जास्त असतात. त्या भागातनू मल
ु ींची
तस्करी करतात. अशी तस्करी करीत असतांना त्यांना मल
ु ींच्या वयाचंंं
बंधन नाही. त्या तस्करीत अगदी चार वर्े वयाच्या कोवळ्या कळ्यांपासनू
तर अगदी पन्नास वर्े वयाच्या मशहलेपयांतच्या शस्रयांचा समावेश होत
असतो. अशी मल
ु ींची तस्करी राजस्र्थान, उत्तरप्रदेश, गजु रात, शदल्ली,
पंजाब, हररयाणा आशण शदल्ली या राज्यासह इतरही राज्यात होते. परंतू
त्यामध्ये वरील सात राज्ये आघाडीवर असल्याचे जाणवते. यासाठी काही
काही दलहं ी सिीय असल्याचे शदसते. तसेच त्याला पोशलसाचं ं पाठबळही
असल्याचं जाणवतं. आज महाराष्ट्रामधनू गजु रातमध्ये शववाहाच्या नावावर
सराणस मल
ु ी शवकल्या जातात नव्हे तर शदल्ली, पंजाब, हररयाणा व
राजस्र्थानसारख्या भागात फूस लावनू मल
ु ी पळवल्या जातात. एवढचं नाही
तर राजस्र्थान, हररयाणा व शदल्लीमध्ये वशीकरणासारख्या तंत् शवद्या
वापरुन मल
ु ींना वशमध्ये के लं जात असनू वशीकरण ही जरी अंधश्रद्धा
असली तरी शतचा राजरोर्पणे वापर करण्यावर भर शदला जात आहे. आज
या मल
ु ींची तस्करी करुन पाशहजे त्या प्रमाणात त्याचं े शारीररक शोर्ण करुन
घेवनू त्यानंतर या मल
ु ींना जबरदस्तीनं वेश्याव्यवसायात ढकललं जात.ं
त्यातनू पैसा कमवला जात आहे. त्यातच काही मल
ु ींचे (वयस्क स्रीया)
शारीररक अवयव शवकून त्यातनू ही रग्गड पैसा कमवला जात आहे. जसे
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शकडनी, यकृत, डोळे इत्यादी अवयव. शेवटी त्या अवयवाचं काम झालं की
त्यांच्या मतृ शरीराची योग्य शवल्हेवाटंही लावली जाते. मात् यात एंेवढी
काटेकोरता वापरली जाते की ती माशहती उघडकीस येत नाही. जसे मागील
काही शदवसापवु ीच्या काही राज्यातील घटना.
महत्वपणू ण गोष्ट ही की माणसानं स्वतुःच्या स्वार्थाणसाठी व मल
ु गाच
वश
ु ाचं े गभणशलगं परीक्षण के ले. त्यातच मल
ु ींचे भ्रणू
ं ाचा वारस समजनू मल
शदसताच मल
ु ी गभीच्या हत्या झाल्या. त्यांनी त्याचा उद्या जावनू कोणता
परीणाम होईल याचाही शवचार के ला नाही. परंतू आज याच मल
ु ींचे प्रमाण
कमी झाल्याने व मल
ु ांची संख्या जास्त असल्याने व शववाहाला मल
ु ी शमळत
नसल्याने त्याच
ं ी जबरदस्तीनं तस्करी करुन वा त्याच्ं यावर समं ोहन
(वशीकरण) करुन त्यांचं अपहरण तर के लं जातं.. परंतू यामध्ये ज्या स्रीयांची
तस्करी होते. त्यांना जर लहान लहान मल
ु ं असतील आशण त्यांचाही दोर्
नसेल तरी त्याच
ु ुकसान होते. ज्यातनू त्या मल
ु ाचं े वडील आपली
ं हं ी नं
शारीररक कामना पणु ण करण्यासाठी दसु रा शववाह करुन टाकतात नव्हे तर
यातं
ू ून त्या मल
ु ांचे हालहाल होतात. काही मं
ु ुले रस्त्यात
लावारीससारखे भीक्षा मागतात. अशी मल
ु े गन्ु हेगारी प्रवत्तृ ीकडेही वळतात.
काही मल
ु े अनार्थालयातही जातात. परंतू त्यांचा कोणीही शवचार करीत
नाहीत. हे तेवढंच सत्य आहे.
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****************************
अजणनू आपल्याला आपल्या मल
ु ीशी बोलू देत नाही असा शवचार
करुन अशनता शदल्लीतनू आली. ती काही शदवस शहरात राशहली. परंतू
अशनताची मल
ु गी शतच्याजवळ नव्हती. तसा शतचा पतीही शतच्याजवळ
नव्हता. ती एकटीच राहात होती. कधीकधी शतची आठवण तीव्र होत होती.
शतला मल
ु गी आठवत होती. परंतू ती मल
ु गी शतच्याशी बोलेल तेव्हा ना.
मल
ु गी म्हणत होती की शजनं माझं न ऐकता शववाह के ला. ती माझी आईच
होवू शकत नाही. शतनं फक्त आपलं सख
ु पाशहल.ं माझं सख
ु पाशहलं नाही.
त्यामळ
ु ं मी कधीच शतच्याशी बोलणार नाही वा शतचं तोंडही पाहणार नाही.
मल
ु ीलाही आठवण येत असेल कदाशचत. परंतू मल
ु गी ती आठवण
ह्रृदयात दाबत होती. आपलं दुःु ख अंतमणनात दाबत होती.
मल
ु ीची येणारी आठवण........ त्यातच आता पती शतच्याजवळ
नसल्यानं अशनता मल
ु ीला शमळशवण्यासाठी अजणनू ची तिार करायला
पोशलस स्टेशनला गेली. म्हणाली,
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"अजणनू मला मल
ु ीला भेटू देत नाही. मी मल
ु ीला जन्म शदला तरी. त्यानं
माझी मल
ु गी शहसकून ठे वली. तो मल
ु ीला माझ्याशी बोलहू ी देत नाही.
त्याचा माझ्या मल
ु ीला अशत त्ास असनू मला माझी मल
ु गी हवी आहे. तो
ती देत नसेल तर त्याला आतमध्ये घाला."
अशनतानं बोललेले वाक्य. त्यातच शतनं आठ शदवसापवु ी धमकी शदली
होती की ती पोशलस स्टेशनला जाईल व त्याची पोशलसानं ा तिार करुन
त्याची नोकरी खाईल. परंतू अजणनू सत्यावर होता. त्याच्या बोलण्याचा
अशनताला कदाशचत त्ास होतही असेल कदाशचत. परंतू ते शतच्या मल
ु ीसाठी
बोल होते. त्याला वाटत होतं की अशनता ही मल
ु ीजवळच राहावी. शतनं
मल
ु ीला प्रेम द्याव.ं पती करीत सटु ू नये.
आज एखाद्या मल
ु ाला साभं ाळणे ठीक होते. परंतू मल
ु ीला साभं ाळणे
कठीण होते. त्याला माशहत होतं की ज्यावेळी चांगलं होईल, त्यावेळी लोकं
त्याला चांगलं म्हणणार नाही. परंंंतू काही वाईट झाल्यास नक्कीच
दोर्ारोपण करतील. तसा त्यांचा रास्त होता. समाजात जगत असतांना अशा
घटना स्वाभावीक होत्या.
अशनता पोशलसस्टेशनला गेली खरी. शतनं पोशलसानं ा तिारही के ली
खरी. परंतू पोशलसांनी शतची तिार घेतली नाही. शतला दोन्ही बाजू
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ऐकशवण्याची गोष्ट के ली. त्यानसु ार त्यानं ी अजणनू ला बोलावलं. तसा अजणनू
आपली पत्नी, शतची मल
ु गी घेवनू पोशलसस्टेशनमध्ये आला व शतर्थे
आपल्याबद्दलचं मत सांगू लागला.
"साहेब, मी नोकरी करणारा गहृ स्र्थ. मला एक मल
ु गी व ही माझी पत्नी
आहे. शफयाणदी माझी मेव्हणी आहे. माझा या दोघीत काहीच वाटा नाही. ही
माझ्या पत्नीची बशहण आहे. ही सतत शववाह करीत शफरते व आपल्या
मल
ु ीकडं लक्ष न देता ती मल
ु गी माझ्याच घरी आणनू ठे वते.मी मात्
माणसू कीच्या दृष्टीनं शतला ठे वतो. शतला सांभाळतो. यात माझं काय चक
ु तं
ते सांगा. ही बाई ऐन मल
े ी होती.
ु ीच्या परीक्षेच्या वेळी शदल्लीला गेलल
शहला शवचारा की ही आतापयांत कुठे गेली होती?"
अजणनू नं पोशलसानं ा सागं ीतलेली माशहती अगदी खरी होती. ती त्यानं ा
पटली. तसे ते पोशलस म्हणाले,
"बाई, तू शवक्षीप्त आहेस का? आपल्या मल
ु ीचे पेपर सोडून त्या
शदल्लीला कशासाठी गेली होती? अन् तू अगदी का चोरुन बसली होती?
फोन उचलत नव्हती आशण मेसेजही."
"साहेब, हा मला नसु ता त्ास देतो फोन आशण मेसेज करुन."
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"हो, ठीक आहे तो बदमाश आहे. परंतू तू आमचेदख
े ील फोन उचलत
नव्हती त्याचं काय?"
पोशलसाच
ं े ते बोल. अजणनू गप्प राहून ऐकत होता. तशी काही वेळ गप्प
बसनू ती म्हणाली,
"साहेब, मला माझी मल
ु गी पाशहजे काहीही करा व मला मल
ु गी
शमळवनू द्या."
"ते आम्हाला सांगू नको. मल
ु गी जर यायला तयार असेल तर खश
ु ाल
घेवनू जा."
पोशलसांचं शतला बोलणं. तशी ती मल
ु ीला म्हणाली,
"चलते का माझ्याजवळ राहायला?"
"नाही. मी तझ्ु याजवळ येवू शकत नाही. तू तझु ा पती सोड. तू जेव्हा
एक वर्णपयांत एकटी राहशील. तेव्हा येणार. तल
ु ा पती सोडावचं लागेल जर
मी पाशहजे तर........."
मल
ु ीचे ते शेवटचे बोल. शतला शतचा पतीच शप्रय होता. मल
ु गी शतला
शप्रय नव्हती. तशी ती रडली व रडत रडत म्हणाली,
"पोरी, आजपासनू तू मेली मला व मी तल
ु ा. आजपासनू मी तझु ी आई
नाही व तू माझी मल
ु गी नाही. आजपासनू तू तझ्ु या मोठ्या आईकडंच राहा."
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एवढ बोलताच ते ऐकणारे पोशलस म्हणाले,
"बाई, शजर्थे मल
ु गीच तझ्ु याजवळ यायला तयार नाही. शतर्थे आम्हीही
काहीच करु शकत नाही आशण तल
ु ा मल
ु गी हवीच असेल तर तू
न्यायालयाचा दरवाजा ठोकू शकतेस.
अशनतानं ते ऐकल.ं पोरीचा लाड के ला व रडत रडत ती रवाना झाली.
आपल्या मल
ु ीकडे मागे वळून न पाहता. मात् या दरम्यान दोघीही रडत
होत्या. परंतू लेकीला मायची व मायला लेकीची सोबत राहण्यासाठी दया
येत नव्हती. अशनताला दोन शदवसाचा पती हवा होता. शारररीक कामवासना
पणू ण करण्यासाठी. मल
ु गी हवी नव्हती. कारण मल
ु गी शतची ती कामेच्छा पणू ण
करु शकणार नव्हती.
अशनता घरी गेली. शतनं दोन तास काय के लं माशहत नाही. परंतू काही
वेळानं शतचा फोन आला. फोनची सरुु वात शशव्या देत झाली. शतच्या
बोलण्यात रोर् होता. जास्त राग अजणनू वरच होता. ती म्हणाली,
"यालाच प्रेम म्हणावे काय?"
प्रेम आंधळं असतं........प्रेम आधं ळं बनायला लावतं. हे खरंच आहे.
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अशलकडे प्रेमाला फार महत्व आहे. कारण जीवनात प्रेम जर नसेल तर
माणसं जगू शकणार नाहीत. ती जीवंत असली तरी त्यांची अवस्र्था मेलेल्या
मदु ड्यागत होईल यात काहीच शंका नाही.
आज जग प्रेमावरच आधारलेले आहे. प्रेम द्यावे व प्रेम घ्यावे. परंतू
आज प्रेम शनुःस्वार्थणपणे करीत नाहीत लोकं. लोकं प्रेमाला स्वार्थाणच्या कक्षेत
मोजत असतात.
प्रेम काही एकाच प्रकारचं नसतं. प्रेम हे देवावरचं असू शकतं. प्रेम
मायबापावरचं असू शकतं. बशहणीवरचं असू शकतं. तसेच एखाद्या
मैत्ीणीवरचं असू शकतं. परंतू आपल्याला फक्त एकच प्रेम कळतं. ते म्हणजे
आपलं प्रेयसीवरचं प्रेम. तेच जगात सवाणत मोठं प्रेम वाटत असतं माणसाला.
जर ती मल
ु गी असेल तर शतला शमत्ाचं प्रेम आईपेक्षाही मोठं वाटतं. परंतू
तेव्हा हे कळत नाही की ती शकंवा तो आपल्या लायक आहे की नाही. प्रेमात
अगदी आंधळं होवनू आपण आपल्या हालचाली करीत असतो.
अशावेळी आपल्यावर शनुःस्वार्थण प्रेम करणारी आपली आई
आपल्याला आवडत नाही. आपल्यावर शनुःस्वार्थण प्रेम करणारा आपला
शपता आवडत नाही आशण शनुःस्वार्थण प्रेम करणारी आपली भावडं ं आवडत
नाही. आपल्याला फक्त आशण फक्त आवडतो तो शप्रयकर आशण मल
ु ाला
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आवडते ती प्रेयसी. तेच आपल्याला शवश्व वाटत.ं अर्थाणत ज्याप्रमाणे एखाद्या
मासोळीला एखादा तलाव म्हणजे समद्रु वाटतो. अगदी तशीच व्याख्या
प्रेयसी शप्रयकरांची एकमेकांबद्दल असते. परंतू जेव्हा तलाव सक
ु तं आशण
त्या मासोळ्या तडफडून मरतात. तशी अवस्र्था मायबापाचं न ऐकल्यानं या
तरुण तरुणीची होते.
प्रेम हे आधं ळं बनशवणारं असत.ं प्रेयसी आशण शप्रयकर यात आधं ळे
बनत असतात. त्यांना इतर भागातलं काहीच शदसत नाही. शदसतं फक्त
शतच्याबद्दलचं भाकीत आशण शतला त्याच्याबद्दलचं भाकीत. तो शतला मी
आत्महत्या करील जर तू नाही शमळाली तर असं म्हणनू शववश करीत
असतो. शतही तशीच. दोघहं ी एकत् राहण्याच्या आणाभाका घेत असतात.
मग यावर मायबाप शकतीही सांगत असले. कोणी इतरही माणसं शकतीही
सांगत असले तरी ते आपल्याला वाईट सांगतात असंच वाटत.ं तो वाईटही
बोलत असेल, तरी त्याचं बोलणं शतला चागं लचं वाटतं. त्याची अवस्र्था
तशीच.
एक प्रसगं सागं तो. दोन प्रेमशवराचं ा प्रसगं . हवं तर ही कर्था आहे. या
प्रसंगात शप्रयकर म्हणतो,
"मी तझ्ु यावर अगदी जीवापाड प्रेम करतो." तशी प्रेयसी म्हणाली,
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"जर तू माझ्यावर जीवापाड प्रेम करीत असशील तर एक काम
करशील?"
"कोणत?ं "
"आपला शववाह होण्यापवु ी मला तझ्ु या आईचं ह्रृदय हव.ं बोल,
आणशील का? ते आणल्यावरच आपण शववाह करु."
मल
ु गा प्रेमात आधं ळा. तो शतला ती काय बोलत आहे हे समजू शकला
नाही. ते ऐकताच तो ताबडतोब घरी गेला. त्यानं आईचा खनु के ला. तसं
ह्रृदय काढलं व ते हातात घेवनू तो चालू लागला. वाटेल त्याला एक ठोकर
लागली. तसं त्याला खरचटलं. त्याला र्थोडफार लागलं व तो वेदनेनं
शवव्हळू लागला. तसं ते ह्रृदय म्हणाल,ं
"बाळ, काही लागलं तर नाही."
ते ऐकताच बाळाला काही वाटलं नाही. कारण तो प्रेमात अगदी
आधं ळा झाला होता. तसा तो ते ह्रृदय घेवनू प्रेयसीकडे आला. म्हणाला,
"हे घे ह्रृदय, तझ्ु यासाठी मी माझ्या आईचं ह्रृदय आणल.ं " तशी ती
म्हणाली,

119

वासना

अंकुश शशंगाडे

"नको मला तझ्ु या आईचं ह्रृदय अन् नको मला तझु ं प्रेम. जो व्यक्ती
माझं प्रेम शमळशवण्यासाठी आपल्या आईची हत्या करु शकते. तो व्यक्ती
उद्या माझ्याहीपेक्षा संदु र मल
ु गी शमळाल्यास माझीही हत्या नक्कीच करील."
ती प्रेयसी असं म्हणताच त्याला सोडून जाते. महत्वाचं म्हणजे आज
त्या मल
ु ाजवळ काही नाही राहात. त्या मल
ु ाची अवस्र्था ही तेल गेलं, तपू
गेल,ं हाती धपु ाटणं आल,ं अशी होते. शेवटी तो पश्चाताप करतो. परंतू आता
त्याला धड आई शदसत नाही आशण प्रेयसीही शमळत नाही.
आज समाजात प्रेमशवराचं ी अवस्र्था काहीशी अशीच असलेली
शदसते. आईचं प्रेम शमळशवण्यासाठी प्रत्यक्ष शवष्ट्णनू ं पथ्ृ वीतलावर जन्म
घेतला. त्यातच त्यांचे परु ाणात वेगवेगळे अवतार शदसतात. कोणी त्याला
भाकडकर्थाही समजतात. परंतू आज समाज त्या गोष्टीला मानत नाही. आज
समाजात प्रेम म्हणजे शनव्वळ वासनेची भावना तप्तृ करणारी यंत्णा वाटते.
मायबापापेक्षा वा इतर प्रेमापेक्षा प्रेयसीचं प्रेम मोठं वाटतं. त्या गोष्टीसाठी ते
सवण सोडायला तयार होतात. कधी आम्ही एकमेकांना जीवंतपणी नाही शमळू
शकत तर मेल्यानतं र असं समजनू ते आत्महत्येचा मागण पत्करतात. शेवटी
त्यांचं काय जातं. जातं फक्त त्यांच्या परीवाराच.ं ज्या परीवारातील ते सदस्य
असतात.
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अशलकडं मल
ु ींची सख्ं या कमी आहे. या काळात तर प्रेम शमळवणं
कठीण गोष्ट बनली आहे. तेव्हा आजच्या काळात असं प्रेम शमळशवण्यासाठी
वशीकरणासारखे मागण वापरले जातात. नव्हे तर ब्लैकमेशलंगचे प्ररार
वाढलेंेले आहे. तू मला जर शमळाली नाही तर मी आत्महत्या करणार..
तल
ु ा फसवणार इत्यादी गोष्टी आज सरुु आहेत आशण एकदा का ते प्रेम
शमळालं की बस त्यानंतर शतला वासनेची शशकार के लं जातं. ही वासना तप्तृ
झालीच की शतचा व्यापार के ला जातो. अगदी देहाचा व्यापार. ती भशवष्ट्यात
सख
ु ी राहात नाही. ती तोही मागण शस्वकारते. कारण ती मायबापापासनू
तटु लेली असते.
महत्वपणू ण गोष्ट ही की यालाच प्रेम म्हणावं काय? असा प्रश्न पडतो.
कारण अशा प्रेमातनू काही साध्य होत नाही. शमळते फक्त नैराश्य. ज्य
नैराश्येतनू मागण शनघत नाही आशण बर्याचदा जो मागण शनघतो. तो शनव्वळ
मत्ृ यचू ा मागण असतो वा क्लेर् देणारा मागण असतो. म्हणनू प्रत्येकानं प्रेम
करण्यापवु ी सावधान असावं. खरं प्रेम शववाहापवु ी होतच नाही.
शववाहानंतरच होते. शववाहापवु ीचं प्रेम हे धोक्याची सचु ना असते. यशस्वी
जीवनाचा श्रीगणेशा नाही. म्हणनू च प्रेम जर करायचचं असेल तर
शववाहानंतर कराव,ं शववाहापवु ी नाही. याबाबत आपण सखोल शवचार
करावा. हे तेवढंच खरं आहे.
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'माझी मल
ु गी मला पाशहजे' ही एका आईची आतण हाक. परंतू आज
मल
ु गी तो शतला द्यायला तयार नव्हता. त्याचं कारणही तसंच होतं.
अशनता शतचं नाव. अशनतानं शतला जन्म शदला होता. त्या परीस्र्थीतीत.
ज्या परीस्र्थीतीत शतच्याजवळ पैसा नव्हता. शतचा पती कमवता नव्हता नव्हे
तर शतनं शवचार न करता शनकम्मा पती शनवडला होता.
अशनताचा शजचा चांंंगला होता. चांगल्या पोस्टींगवर होता. त्याला
चांंंगले लोकं ओळखत होते. तसा तो इज्जत सांभाळून होता.
अशनतानं आपल्या जीवनात बरे च पती के ले होते. परंतू एकाही पतीनं
शतला सांभाळलं नव्हतंंं. तसेच सख
ु ंही शदलं नव्हत.ं
अजणनू चा काय ररश्ता होता शतच्यासोबत ते अजणनू ला कळत नव्हतं.
परंतू अजणनू शतच्यावर शनरशतशय प्रेम करीत होता नव्हे तर अजणनू च्या
डोक्यातनू ती काही के ल्या जात नव्हती. अजणनू बेचैन होता. त्याला एक एक
शदवस कापणं कठीण होत होतं. तशी अशनताला जी एक मल
ु गी होती. शतला
सांभाळत असतानं ा शतला शवचार यायचा की शतच्या मल
ु ीला सांभाळायचं
कसं? कारण आज एक एक शदवस कठीण जात असतानं ा एवढे शदवस कसे
काढता येईल. तशी अशनताची मल
ु गी लहान होती.
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अशनता पोशलस स्टेशनमधनू घरी परत येताच शतचा मडु आफ झाला
व ती त्यालाच नाही तर त्याची जी आई मरण पावली होती. त्या आईचा
दोर् नसतांनाही त्याला शशव्या देत होती. तसं शतचं शतच्या दृशष्टकोणातनू
बरोबर होत.ं कारण ती मल
ु गी आजपासनू शतला भेटणार नव्हती.
दोनचार शदवस झाले होते. तशी शतच्या आईला मल
ु ीची आठवण येत
होती. जगणं कठीण जात होतं. परंतू ती सवण मनातल्या मनात सहन करीत
होती. तसा अजणनू ही त्स्त होता. त्याला वाटत होतं की तो चक
ु त असनू
त्याच्या हातनू काहीतरी पाप नक्कीच घडत आहे. तसा तो मल
ु ीला
म्हणाला,
"बेटा, आज तझ्ु या आईला भेटायला जाव.ू तझु ी आई तल
ु ा भेटायला
हवी. तसं तहू ी तझ्ु या आईला भेटायला हवं. जर तू तझ्ु या आईला भेटणार
नाही ना. तर ती जगचू शकणार नाही. कदाशचत ती शडप्रेशनमध्ये जावू
शकते."
अजणनू च्या म्हणण्यानसु ार अशनताची मल
ु गी शतला भेटायला तयार
झाली.
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ते अशनताचं घर. अशनता घरीच होती. अजणनू नं शतला नेलं होतं शतच्या
आईशी भेटायला. तसं अजणनू नं सांगीतल्यानसु ार ती मल
ु गी आपल्या
आईशी बोलली. तशी ती म्हणाली,
"मम्मी, शकती बारीक झाली आशण शकती काळी पडली. काय जेवत
वैगेरे नाही का त?ू "
तशी शतची आईही बोलली,
"जेवते बाळ. तू ही जेवत चल."
दोघींचं बोलण.ं ते माता पत्ु प्रेम. अजणनू ला अगदी गशहवरुन आलं होत.ं
परंतू ते प्रेम चेहर्यावर न दाखवता अजणनू त्या माता व पत्ु ीला सोडून दरू
परतला. त्यातच ती माता व ती पत्ु ी अगदी शनभीडपणे बोलू लागली.
प्रेमाचा छंद बरा नाही असं अनेकानं ा वाटतं. ते तसं खरंही आहे.
बर्याचशा शस्रया या भोळ्याभाबड्या असतात. कोणी गोड गोड बोललं की
अगदी सहजच शवश्वास ठे वनू पढु ील वाटचाल करीत असतात. त्यांना
सहजपणे कोणीही फसवू शकतं. याला काही अपवादही असतात.
आज बर्याचशा तरुण मल
ु ी शबघडतात तर कधी जाणनू बजु नू
शबघडवल्या जातात. त्याचं कारण आहे मल
ु ींची संख्या.मल
ु ींची संख्या
साधारणतुः कमी आहे. ही संख्या ज्या राज्यात कमी आहे. त्या राज्यातील
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तरुण भगंु े ज्या राज्यात मल
ु ी जास्त आहेत, त्या राज्यात येवनू अशा कोमल
फुलरुपी तरुणीवर झडप घालत असतात. त्यांच्यावर स्वार्थी प्रेमाचा वर्ाणव
करतात. त्यांना जाळ्यात ओढतात. मग काय, त्यांना जाळ्यात ओढून
त्यांच्यावर अत्याचार तर करतातच. व्यशतरीक्त त्यांना त्यांचा स्वार्थण पणू ण
झाला की शवकूनही टाकत असतात. असे बरे चदा घडले आहे..शटव्हीवरील
सावधान इडं ीया, िाईम पेरोल मधनू सारंच सत्य दाखवलं जातं. तरीही
तरुण तरुणींचे डोळे उघडत नाहीत. आजचं प्रेम हे स्वार्थी असनू असा छंद
जोपासणं योग्य नाही.
आज लोकं प्रेम करीत असतात. आणाभाका टाकत असतात.
त्यातनू च कधी दोघाचं ं प्रेम होत असत.ं मग ते एकमेकाश
ं ी बोलत असतात.
सारखे व्यस्त असतात फोनवर. त्यानंतर असं सारखं फोनवर बोलता बोलता
त्यांच्यात शवतष्टु शनमाणण होते व दोन जोडीदारांपैकी एकाच्या मनात संशय
शनमाणण होतो. ही सश
ं यात्मक वत्तृ ी वाढीस लागते. त्यातनू च त्या प्रेमाची
परीयंती एकतफी प्रेमात होते.
एकतफी प्रेम चालत असतं दोघाचं .ं कधी तो शतला टाळतो. परंतू शतचं
त्याचेवर जीवापाड प्रेम असतं. कधी ती टाळते. परंतू त्याचं शतच्यावर
जीवापाड प्रेम असतं. यातनू च त्यांचं तेंे प्रेम वद्ध
ृ ींगत होत जातं. ते एवढं
वाढतं की त्याला जगावसं ं वाटत नाही. कारण शतच्याकडून ररस्पान्ं सच
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नसतो कोणताही. शेवटी यात कोणालाही भाव न शमळत असल्यानं या
प्रकरणात एकाचा मत्ृ यू होतो.. कारण एकजण या एकतफी प्रेमात
आत्महत्या करतो.
आजचं प्रेम असंच आहे. शनव्वळ आजच्या काळात प्रेम हे
स्वार्थाणसाठी शनमाणण झालंंंय. आज खरं प्रेम राशहलेलं नाही. खरंंं प्रेम
असं असत.ं ज्यात प्रेमी प्रेमींचे सख
ु शोधत असतो. त्याचं जर खरं प्रेम
असेल, तर तो आपल्या मनात वासना ठे वत नाही.या खर्या प्रेमात प्रेमवीर
शतचं जर दसु र्यावर प्रेम असेल तर तेही शस्वकारत असतो.
आज प्रेमाच्या या प्रकारात डर शचत्पटासारखं दृश्य शदसतं. या
शचत्पटामध्ये शाहरुख आशण सनीचं एकाच प्रेयसीवर प्रेम दाखवलंंं आहे.
ते प्रेम जहु ीवर आहे. परंतू जहु ी सनीवर प्रेम करते. शाहरुखवर नाही. शाहरुख
मात् शेवटपयांत शतच्यावर प्रेम करीत असतो. आजचं प्रेम असंच आहे.
ज्याला ते प्रेम शमळतं. तो नशीबवान असतो. त्याला प्रेमाची शकंमतच कळत
नाही आशण ज्याला ते शमळत नाही. त्याला प्रेम म्हणजे काय ते कळतं.
त्याचा खरा अर्थण कळतो. एवढचं नाही तर तो शनस्वार्थणपणे खर्या स्वरुपाचं
प्रेम करीत असतो.
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आजच्या प्रेमाला मळ
ु सरु च गवसत नाही. एक व्यक्ती दसु र्यावर प्रेम
करते. परंतू ती व्यक्ती त्याचेवर प्रेम न करता दसु र्याच व्यक्तीवर करते. तोही
व्यक्ती शतच्यावर प्रेम करण्याऐवजी दसु र्यावर करते.
आजच्या बर्याच प्रेमामध्ये वासनेनं शशरकाव के लेला आहे. आजच्या
प्रेमाचा अर्थणच मळ
ु ात लोकांनी वासना हाच घेतलेला आहे. ही वासना पणू ण
करण्यासाठी लोकं प्रसगं ी आपली मल
ु बं ाळं, आपले मायबाप, आपले
भाऊबशहण सोडून जातात. त्यातच वासना पणू ण झाल्यास ह्याच मंडळींपैकी
काही काही परत येतात. काही मात् आत्महत्या करतात. काही काही तरुण
तरुणी प्रेमाला वासनेचाच रंग चढवतात. ते तर स्वतुः आपलं प्रेम व्यक्त
करतानं ा म्हणतात की मी तझ्ु यावर फक्त तझ्ु या शववाहापयांत प्रेम करे ल. याचा
अर्थण काय? याचाच अर्थण वासना....... मी आशण तू तझ्ु या शववाहापयांत प्रेम
करु. वासनाही पणू ण करु. म्हणजे तू आशण मी. शववाह करु नये. याचाच अर्थण
असा की शववाह करतानं ा तू माझा शवचार करु नकोस. कारण मला माझ्या
जातीत शववाह करायचाय. जात बंधनं पाळायचीय. तझ्ु याशी शववाह करुन
जातीबंधनं तोडायची नाहीत.
वयात येताच मल
ु ींना आज अशतशय जपण्याची गरज आहे. मल
ु ी
अठरा वर्ाणच्या झाल्या की कायद्यानं शतला बंधनमक्त
ु के लेलं आहे. ती
आपला शनणणय स्वतुः घेवू शकते. शतला स्वतुः स्वतुःच्या मजीनं शववाह
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करता येतो. परंतू ते अठरा वर्ाणचं वय म्हणजे ती शवचारानं परीपक्व झालेली
नसते. शतला अठरा वर्े वय झाल्यावरही बरोबर जोडीदार शनवडता येत
नाही. यात बर्याच मल
ु ींची फसगत होते.
शववाहयोग्य वर शनवडतांना काही काही मल
ु ींना योग्य वराची शनवडच
करता येत नाही असं म्हटल्यास आशतशयोक्ती ठरत नाही. याबाबत एक
प्रसगं सागं तो. अशनताचा पती मरण पावताच शतनं ऐन बेचाळीसव्या वर्ी
शववाह के ला. यावेळी शतच्या बारा वर्ाणच्या मल
ु ीचा शवरोध असतांना व
शतचे शाळे चे पेपर सरुु असतांनाही शतच्या परीक्षेची शचंता न करता शतचा
पनु शवणवाह. हा हास्यास्पद शवर्य आहे. तरीही शतचा शववाह.......शतला जर
अक्कल असती तर शतनं मल
ु ीचं ऐकलं असत.ं त्यातच शतनं मल
ु ीच्या
परीक्षेचं नक
ु सान के लंंं नसतं.
आज बरीचशी अशीच प्रकरणं आहेत की ज्यात मशहला आपल्या
मल
ु ांचे नक
ु सानच करीत असतात. यात अचानक पती पत्नींचे वाद होतात.
पत्नी पतीला सोडून माहेरी जातात. मग मधातच त्या आपल्या
मल
ु ाबाळाच्ं या शाळे ची शचतं ा न करता त्यानं ा अगदी लहानच वयात
जबरदस्तीनं त्या मल
ु ांना माहेरी घेवनू जातात. परंतू यात त्यांचं एवढं चक
ु तं
की त्यात मल
ु ांच्या अभ्यासाचं नक
ु सानच होतं.
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बर्याचशा मल
ु ी शबघडतात. त्याचा प्रसगं ही सांगतो. तो प्रसगं असा.
एक मल
ु गी आपल्या चांगल्या स्वभावाच्या मैत्ीणीला घेवनू आपल्या
बायफ्रेंडला भेटायला गेली. ती त्या बायफ्रेंडसोबत कमर्यात शशरली. मैत्ीण
बाहेर उभी होती.
काही क्षणभर मैत्ीण उभी राहताच शतच्याही वासनेच्या भावना
उफाळून आल्या. काही वेळातच एक तरुण आपल्या शमत्ाला भेटण्याच्या
बहाण्यानं शतर्थे आला. त्यानं आपल्या त्या शमत्ाच्या घरी शतला पाशहलं.
तसा तो हाय हल्लो करीत बोलला. मग काय, त्याच शदवशी शतनं वासनेचा
करार के ला. शेवटी काय, ते त्यांच्या शववाहापयांत वासना पणू ण करीत राशहले.
मल
ु गी श्रीमंत होती. शतनं त्याला पैसा देवनू त्याचं जीवनच एकंदर बदलवनू
टाकलंंं होतं.
मळ
ु ात प्रेम करावे. ते प्रेम करायला मनाई नाही. परंतू ते प्रेम शितफी
असावं. एकतफी प्रेमातनू आत्महत्या करु नये. तसेच सवण प्रकारचे छंद
परवडले. परंतू प्रेमाचा छंद परवडत नाही. तसेच प्रेम हे मतलबासाठी करु
नये. तसेच प्रेमातनू आत्महत्या; असं प्रेम करताय असं म्हणण्याची पाळी
कुणावर येवू नये म्हणजे झालं.
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***************************
दसु रा भाग
दोन तीन शदवस झाले होते. अशनताला सारखी शतच्या पतीची आठवण
येत होती. ती पाचपाच शमनीटांनी त्याला फोन लावायची. तसा कधीकधी
तोही फोन लावायचा. त्यातच एकदा घरी पाहूणे आले होते. तेव्हाही ती
पाहूण्यांशी न बोलता मोबाइलवरच बोलत बसली होती. तसतसा अजणनू ला
शतचा राग येत होता.
आज शतच्या पतीचा शतला फोन आला होता. त्याचं नाव शरद होतं.
त्याचा फोन येताच अजणनू शतला म्हणाला,
"मला फोन दे. मी त्याचेशी बोलतोय."
अजणनू नं तसं म्हणताच अशनतानं अजणनू ला फोन शदला व अजणनू शतला
तो फोन ऐकशवण्यासाठी त्याच्याशी बोलत बसला. तसा अजणनू म्हणाला,
"हैलो, मै बोल रहा हू।ँ "
"आप कौन?"
"अशनता का शजजा."
"बोलो, क्या बात है?"
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"देखो, अशनता की बच्ची छोटी है। आप उसे शदल्ली बल
ु ाने की बजाय
आप यहाँपर ही क्यो नही आते? आप यहाँपर आओ और जबतब उसकी
बेटी की शादी नही होती, तबतक रहो। बाद में शदल्ली शहर आपका ही है।"
शरदनं अजणनू चं बोलणं ऐकलं. तसा तो म्हणाला,
"आप उसे ही समजाईये। वह मानती ही नही है। कहती है मै यहा आना
चााहती हू।ँ मेरी शटकीट करवा दो। उसे समजाईये की वही आयेंगे।-अभी
शफलहाल यहाँपर काम है। जब काम खत्म होगा। मै स्वयं ही आ जाऊँ गा।
तब तक राह देखो कहना।"
मोबाइल वर बरंच बोलणं झालं. तसा अजणनू नं आता बोलणंंं बंद
करुन तो फोन अशनताजवळ शदला. तसं अशनताचं बोलणं बदं होताच तो
शतला उपदेश करु लागला. परंतू अशनता ऐके ल तेव्हा ना. शतच्यावर प्रेमाचा
भतू आरुढ झाला होता.
प्रेमाचं भतू आरुढ होवू देवं
ू ू नका. उतरवणं जरा कठीण जातं असं
म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. प्रेमाचं ते भतू ........सगळ्यांवर
आरुढ होत असत.ं हे भतू वय, काळ काही पाहात नाही. ते एवढं आरुढ
होतं की त्या प्रेमवीरांना कळतही नाही की ते काय करतात. याबाबत एक
प्रसंग सांगतो.
131

वासना

अंकुश शशंगाडे

अशनता अशीच मल
ु गी. आज बेचाळीसवं सरुु होतं. आज प्रेम करता
करता ती बेचाळीसच्या वयात पोहोचली. त्यातच या बेचाळीसच्या वयात
अशनतानं आपला पती व आपली एक मल
ु गी सोडून पन्ु हा आपली
लैंगीकता दरू करण्यासाठी दसु रा व्यक्ती प्रेम करण्यासाठी पकडला. त्यातच
ती आपल्या मल
ु ीला शवसरुन ती वाहवत चालली होती. अशातच शतला
परीवारवाले समजवायचे. काही चांगल्याही गोष्टी सांगायचे. परंतू या
चांगल्या गोष्टी शतला काही समजत नव्हत्या. काय करावं हे आता शतच्या
परीवारवाल्यानं ा कळत नव्हतं. परीवारवाल्यानं ी शतच्या मल
ु ीला तर ठे वनू
घेतलं. परंतू शतला मोकळी के ल्यानं अजनू एक वाद तयार झाला.
अशनता आपल्या मल
ु ीला घेवनू न जाता ती एकटीच रासलीलेला
गेली. त्यातच शतला शतच्या प्रेमवीरांनं पैशाची मागणी के ली. त्यासाठी
शतच्याशी गोड गोड बोलत राशहले. प्रेमात वेडी झालेली अशनता आपल्या
जवळ होता नव्हता, तो सवण पैसा त्या प्रेमवीरांला शदला.त्यानं पैशासाठी
शववाह के ल्यानं शतला शब्दाच्या बाहूपाशात घेवनू शतला पैशानं बरबाद
करुन टाकलं. शेवटी शतच्याजवळचा पैसा सपं ताच तो प्रेंेमवीर शतला
मल
ु ीला आणण्यासाठी तकादा लावत असतानं ा शतनं स्पष्ट नकार शदला.
त्यातच ती बर्या बोलानं ऐकत नाही हे पाहून त्यानं शतला मल
ु गी.
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आणण्याशवर्यी जबरदस्तीही के ली. परंतू शतनं त्यावर स्पष्ट नकार देताच
शेवटी तो प्रेमवीर आपले रंग दाखवू लागला.
त्या प्रेमवीराल
ु गी हवी होती. कारण ती तरुण होणार होती.
ं ा शतची मल
ती तरुण होताच शतला वासनेची शशकार बनवायचे होते त्यांना. परंतू
अशनतानं नकार देताच त्यानं रंग दाखवला. त्यासाठी आता तो कुवैत.
कमर्यात बदं करुन ठे वू लागला. त्यातच शतच्या शरीराचा ठाव घेण्यासाठी
वेगवेगळी परुु र् मंडळी शतच्या कमर्यात पाठवनू शतच्यावर अत्याचार करु
लागला. त्यातच तो प्रेमवीर पैसाही कमवू लागला. ती माणसं कमर्यातनू
जाताच शतला मल
ु गी आण असे म्हणू लागला. परंतू आज शतला शतच्या
कमाणची जाणीव होवू लागली. त्यातच शतनं शनधाणर के ला की आता काहीही
झाले तरी आपली मल
ु गी आणायची नाही.
अशनताचा मोबाइल फोन शतच्या परीवारवाल्यांकडेही होता. तो
प्रेमवीर ती जीवंत आहे हे दाखशवण्यासाठी शतला कधीकधी फोन देत असे.
ती परीवारवाल्यांशी. मनमोकळे पणानं बोलत असें.े परंतू बोलतांना शतनं
आपल्या वेदना परीवारानं ा कधीच सागं ीतल्या नाहीत. कारण शतला वाटत
होतं की परीवारवाले शचंतेत पडतील. तशी त्यांची धमकी देखील राहायची.
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आज प्रारब्ध अशनताचं खराब होतं की कुणास ठाऊक. त्या प्रेमवीराल
ं ा
मल
ु गी न शमळाल्यानं त्याचं मानशसक संतल
ु न ढासळलं होतं. त्यातच आज
शतला त्यानं शदवसभर जेवन शदलं नाही. परंतू पैसा कमशवण्यासाठी शतच्या
कमर्यात शदवसभर माणसं पाठवली. शेवटी रात्ीही जेवन खावण न देता
पाचसहा जणानं ी शतचे हातपाय बाधं नू ठे वनू शतच्यावर पाशवी बलत्कार
के ला. त्यातच ती बेशद्ध
ु पडली.
अशनता बेशद्ध
ु पडताच प्रेमवीराचीही शद्ध
ु ी जाग्यावर आली. ह्रृदयाचे
ठोके वाढले. र्थोडी भीती वाटली. आता जर ती शद्ध
ु ीवर न आल्यास आपण
शहला सांंंभाळू शकणार नाही असंही त्याला वाटलं. शेवटी रुग्णालयात
नेलं तर आपलहं ी शबगं फुटेल असं त्याला वाटल.ं शेवटी त्यानं ठरवलं की
शहचा जीव घ्यायचा आशण मंडु कं दं
ु ुसरीकडं गाडायचं व प्रेत दसु रीकडे.
त्यानं त्या बेशद्ध
ु ावस्र्थेत शतची मान कोंबडं कापल्यागत धडापासनू वेगळं
के लं. शेवटी ते मडंु कं धडापासनू वेगळं होताच त्यानं ते प्रेत जमीनीत परु लं
व मंडु कंही जाळून टाकून पणु ण पं
ु ुरावा नष्ट के ला. त्यानंतर त्यानं ते गाव
सोडलं व दसु र्या दरू अशा गावात येवनू राहू लागला.
परीवारवाले पवु ीसारखेंेच आताही फोन करु लागले. परंतू ती काही
फोन उचलत नव्हती. परीवारवाल्यांशी बोलत नव्हती. आज शतच्या
मत्ृ यनू तं र तीन चार मशहने झाले होते की ती बोलली नव्हती. मात् ती नेहमीच
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ऑनलाइन शदसत होती. मेसेज पाठवीत होती. पाहात होती. त्यावर शवचारले
असता उत्तर देत होती. ते पाहून परीवारवाल्यांना शंका आली की ती जीवंत
नसेल. शेवटी त्यांनी पोशलस स्टेशनला तिार टाकली. तिारीत शनष्ट्पन्न
झालं की ती तीन चार मशहण्यापवु ी मतृ झालेली असनू शतचा मोबाइल
जीवतं आहे. शेवटी शहाशनशा के ली गेली व मोबाइलच्या लोके शनवरुन
त्यालाही पकडण्यात आले.
शवशेर् सांगायचं म्हणजे प्रेम सगळेच करतात. लहान मोठे सगळे च.
प्रेम जर नसेल तर जगताही येत नाही. सवाांना जीवन जगण्यासाठी प्रेम हवं
असतं. परंतू प्रेम करणार्या माणसांना आपण ओळखायला हवं. इर्थं
जवळचाच व्यक्ती धोकादायक ठरतो. शतर्थे अनोळखी व्यक्तींबाबत काय
सांगावं. अशनता ओळखीच्या व्यक्तीसोबत पळून गेली नाही. त्यातच शतचं
चक
ु लं. जर ओळखीचा नात्यातील व्यक्ती असता तर अशनता मरण पावली
नसती वा शतच्यावर सामशु हकपणे बलत्कार झाला नसता व ती बेशद्ध
ु पडली
नसती वा शतचा खनु ही झाला नसता त्यानंतर.
प्रेम करायलाा मनाई नाही. प्रेम करु शकता. कुणावरही करु शकता.
परंंंतू ज्या प्रेमाचा अंत असा अशनतासारखा होईल असे प्रेम कोणीही करु
नये. अनोळखी माणसं नक्कीच दहाबाजी करतात. काही ओळखीची
माणसहं ी अशी दगाबाजी करु शकतात. तेव्हा अशा व्यक्तींवर प्रेम करायचं
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झाल्यास टाळा. माणसं ओळखा. ओळखायला शशका. आपला स्वभाव
बदला आशण ह,ं माणसं जर ओळखता येत नसतील तर आपल्या
मायबापांना सांगा त्या व्यक्तींबाबत. शमत्ांना सांगा आशण नातेवाईकांना. ते
जर होकार देत असतील तरच पढु चं पाऊल टाका. तमु चं एक चक
ु ीचं पाऊल
तमु च्यासाठी चक
ु ीचं ठरु शकते. तेच पाऊल कधीकधी चां
ं ंगलहं ी ठरु
शकते. म्हणनू पाऊल टाकण्यापवु ी सावधानता बाळगा. संयम ठे वा. वेळ
तमु चीच आहे. तमु च्यासाठीच आहे. तमु चे वडीलधारी तम्ु हाला चक
ु ीचं
कधीच सागं णार नाही. कदाशचत त्याचं ं ऐकून जर ससं ार र्थाटलाच तर तो
संसार सव्ु यवस्र्थीत व चांगला होवू शकतो हे मात् शनश्चीत.
महत्वपणू ण गोष्ट अशी की प्रेम करा. परंतू ते करतानं ा अनोळखी माणसं
शनवडू नका. सवाणत जास्त दगाबाजी अनोळखीच माणसं करीत असतात हे
लक्षात घ्या. प्रेम अवश्य करा. परंतू त्या भतु ाला स्वतुःवर आरुढ होवू देवू
नका. जर का ते प्रेमाचं भतू एकदा का आरुढ झालं की त्याला उतरशवणं
कठीण होवनू जातं हे लक्षात घ्या.
****************************
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आज आशलशाचा शववाह झाला होता. ती श्रीमतं कुटूंबात पडली
होती. शतचा पती खपु चागं ला होता. शतच्यावर शनरशतशय प्रेम करीत होता.
तसं पाहता ज्या चिव्यहु ात अशनता पडली होती, त्या चिव्यहु ात आशलशा
फसली नव्हती.
आशलशानं समाजात, ररतीरीवाजानं शववाह के ला होता. शतचा शववाह
अजणनू च करुन शदला होता. तसं पाहता ती अजनणू च्या मतानसु ार चालली
होती नव्हे तर त्यानं आपलं जीवन सख
ु ी बनवलं होतं. शतनं समाजात शववाह
के ला. कारण शतला आपल्या आईची आपबीती माशहत होती.
अजणनू ही म्हातारा झाला होता. त्याचबरोबर संगीताही. त्यानं
आशलशाला लहानाचं मोठं के लं होतं. आज ती अजणनू ला मानत होती.
कारण अजणनू चे उपकार शतच्यावर होते.
काही शदवसानं आशलशाला पत्ु ी झाली. सवाांना आनंदीआनदं झाला.
तसा अजणनू लाही झाला. तसा नामकरण सोहळा उजळला. बाळाचं नाव
काय ठे वावं यावर शवचारशवमशण करण्यात आला. तसा अजणनू म्हणाला,
"आपण शहचं नाव अशनता ठे वयू ा. कारण अशनता आशलशाच्या
जीवनातनू अकालीच मरण पावली. शतचं प्रेम आशलशाला शमळालं नाही.
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ते प्रेम शमळाव,ं म्हणनू आशलशाच्या पोटी अशनतानं जन्म घेतलाय. आशलशा
शतचं नाव अशनताच ठे व."
अजणनू नं के लेली गोष्ट अंाशलशाला पटली. आशलशानं अजणनू च्या
मतानं
णू नू आशलशाच्या मल
ु ुसार शतचं नाव अशनता ठे वलं. आज अजं
ु ीला
खेळवू लागला. लाड करु लागला. परंतू त्याला अशनताची जेव्हा आठवण
येत होती. तेव्हा मात् जीव कासावीस होत होता.
अशनताला खेळवता खेळवता व जन्ु या अशनताची आठवण करता
करता अजणनू शदवसेंशदवस खगं त गेला. आशलशाच्या पोटी अशनता
झाल्यापासनू त्याची आठवण तीव्र होत गेली. तसा त्या आठवणीत जगता
जगता लवकरच अजणनू मरण पावला. तोच मशहना आशलशाला सामावला
व आशलशाला लवकरच पत्ु झाला.
आशलशाला पत्ु झाला खरा. त्याचंही नामकरण करायचं ठरवलं.
सवाांनी वेगवेगळी नावं ठे वली. तशी आशलशा आपल्या पतीला म्हणाली,
"हेच माझे बडे पप्पा आहेत. जे माझ्या आईला चाहायचे. शनरशतशय
शतच्यावर प्रेम करायचे. शतनं सधु ारावं म्हणनू प्रयत्न करायचे. परंतू माझी
आई काही के ल्या सधु ारली नाही. शेवटी ती मरण पावली. त्यानंतर मला
लहानाची मोठी माझ्या याच पप्पानं के लं. माझ्या या पप्पाची इच्छा होती
138

वासना

अंकुश शशंगाडे

की अशनतानं सधु ारावं व त्याच्याजवळ राहाव.ं परंंंतू अशनता सधु ारली
नाही.
आज अशनता माझ्या घरी माझी पत्ु ी म्हणनू अस्तीत्वात आहे. मला
वाटते अशनतानं आपली इच्छा पणू ण करुन घेण्यासाठी पनु जणन्म घेतलाय. तसा
माझ्या बड्या पप्पानं म्हणजेच अजणनू नही जन्म घेतलाय. तेव्हा माझ्या या
बाळाचं नाव अजणनू ठे वाव.ं ज्याप्रमाणे मला माझ्या आईची गरज आहे. तशी
मला माझ्या पप्पाचीही. मी माझ्या स्वतुःच्या पप्पाला तर कधीच पाशहलंंं
नाही. परंतू मी अजणनू ला पाशहलं. तोच अजणनू माझा मम्मी पप्पा ठरला.
त्याची इच्छा होती मम्मीसोबत राहायची. मी या माझ्या पत्ु ाचं नाव अजणनू च
ठे वणार आशण आपणही तशी मला परवानगी द्या."
आशलशाचा पती काय समजायचं ते समजला. तो तसा आशलशावर
फारच प्रेम करायचा. तशी त्यानं शस्वकृती शदली.
आज अजणनू व अशनता सोबत सोबत भाऊबशहण म्हणनू राहात होते.
आपले सख
ु दुःु ख सांभाळून लहानाचे मोठे होत होते. अशनताची इच्छा पणू ण
झाली होती. त्याचबरोबर अजणनू चीही. कधीकधी अजणनू व अशनता जेव्हा
एकमेकाश
ं ी भाडं त. तेव्हा आशलशा ते दृश्य पाहात असे. तेव्हा शतला
बालपणीची आठवण येत असे व अशनता आशण अजणनू चं भाडं ण आठवत
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असे. काही वेळानं अशनता व अजणनू चं भाडं ण शातं होताच शतला शतच्या
बालपणीचाही प्रसंग आठवत असे. शतच्या बालपणीही अशनता व अजणनू
असेच एकमेकांशी भांडत व क्षणातच ते भांडण शवसरुन जणू असे वागत
की त्यांचं कधी भांडणच झालं नसाव.ं
आज अशनता व अजणनू लहानाचे मोठे होवू लागले. त्याचबरोबर
आशलशाच्या आठवणी जीवतं होवू लागल्या. एक एक प्रसगं शतला
आपल्या आईची आठवण देत होता. त्याचबरोबर अजणनू चीही. आज
अजणनू चीही इच्छा पणू ण झाली होती. शतच्यासोबत राहण्याची. तशी
अशनताचीही. मात् गतकाळातील अजणनू ला अशनताच्या कृतकृत्याची
आठवण नव्हती. तशी अशनतालाही. दोघेही अशतशय आनदं ात राहात होते.
झाडाची पानं गळली होती. तशी आज झाडाला र्थोडी पालवी फुटली
होती. नव्हे तर झाडावर बहार आला होता. आज असाच बहार
आशलशाच्या जीवनातही आला. शबचार्या आशलशाला अशनता जीवंत
असतांना आईचं प्रेम शमळाले नाही. परंतू ती मरण पावल्यानंतर आज
आशलशा शतच्या जीवनात बहार घेवनू आली. जेव्हा जेव्हा आशलशाला
अशनता तसेच अजणनू ची आठवण यायची. तेव्हा तेव्हा ती अशनता व
अजणनू ला खेळतांना पाहात असे. तेव्हा शतला अशतशय आनंद होत असे.
तशी गतकाळातील आठवणहं ी शतला येत असे. तेव्हा शतचं ह्रृदय भरुन येत
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असे आशण ती आपल्या डोळ्यात अश्रू आणत असे. ते तसे अश्रू येताच
अशनता व अजणं
ू ून शतच्याजवळ येत. शतला रडण्याचं कारण शवचारत. तेव्हा
ती त्यांना जवळ घेत असे. अंगाशी लावत असे व गतकाळातील आठवणी
काढून मस्त मनसोक्त रडत असे. तेव्हा अशनता व अजणनू ही शतचे अश्रू पसु त
असे व म्हणत असे की काय झाले. तेव्हा आपल्या सेवाच्या पदरानं शतचे
अश्रू पं
ु ुसत असे व म्हणत असे की काही झालेलं नाही. तेव्हा ती मल
ु ं
समजनू दरू आणखी खेळायला पळत. तेव्हा आशलशा गदगद होवनू ते दृश्य
पाहात असे नव्हे तर सख
ु ी जीवनाची स्वप्ने रंगवीत असे.
**************************
तो एक शदवस कासावीस वाटत होता. आशलशाला आईची सारखी
आठवण येत होती. आज मातशृ दन होता.
अशनता आज जगात नव्हतीच. परंतू त्या अशनतानं शतला जन्म शदल्यानं
शतचे अनंत उपकार शतच्यावर होते. आज अशनता जरी जीवंत नसली तरी ती
अशनता शतच्या पत्ु ीच्या रुपानं जन्म घेवनू शतच्या घरी आली होती.
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आशलशाचे दोन्ही पोरं एकमेकाश
ं ी भाडं त असत. आजही ते भाडं त
होते. तशी आशलशाला शतच्या आईची आठवण तीव्र झाली. तसं शतला
वाटायला लागलं की असेच माझी मम्मी व मोठे पप्पा भांडायचे.
तो एक शदवस आशलशा अजनु ही शवसरली नव्हती. ज्या शदवशी
अशनताचं मोठ्या पप्पासोबत कडाक्याचं भांडण झालं होतं. त्या शदवशी
अशनतानं मोठ्या पप्पावर हातही उगाळला होता. कारण होतं त्यानं रागाच्या
भरात आपल्या मल
ु ीवर उचललेला हात. त्यानं अशनताचे होणारे पती पाहून
ते सहन न झाल्यानं भांडण के लं होतं. शेवटी ह्या भांडणाचा परीणाम वाईट
शनघू नये म्हणनू आशलशानं आपल्या मम्मीला मोठ्या पप्पापासनू दरू नेलं.
त्या शदवशीपासनू शतचे मोठे पप्पा काही शदवस इच्छा असनु ही शतच्या
डोळ्याला शदसले नव्हते. ते मोठे पप्पा भांडत असत. परंतू ते काही वेळानं
शवसरुनही जात असत.
********************
मायबाप हे मल
ु ानं ा जन्म देतात. लहानाचं मोठं करतात. त्यां
ं ंच्या
भावना जपतात. परंतू या भावना जपत असतानं ा कधीकाळी ते मायबापही
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मशहलानं ा जड वाटायला लागतात. त्यानतं र ते आपल्या मल
ु ीचा शववाह
करतात. परंतू या मल
ु ी संसारातही खश
ु नसतात. त्या फे सबक
ु वर बोलत
असतात दसु -यांशी व गोड गोड फे सबं
ु ुकवर बोलणारे चांगले वाटायला
लागतात. अशातच ती आपल्या भावनांची कदर करणारा व्यक्ती शोधते
पतीच्या भावना न जपता........
आपल्या मल
ु ाच्ं या भावना जपत असतानं ा त्याच आईवडीलाच्या
आडून व पतीच्या आडून, कधीकाळी या भावना जपणारे भंगु ं
े े
आजबु ाजल
ू ा शफरत असतात. ते भक्ष शोधत असतात त्यांच्याही शारीररक
इच्छा पणू ण करण्यासाठी. अशातच पतीपत्नीच्या नात्यात शवतष्टृ आलेल्या
या मशहलानं ा असे गोड गोड बोलणारे भगंु े आवडतात. नकळतच त्या
जाळ्यात ओढल्या जातात. मग काय, त्यांचा जेवढा वापर करायचा, तेवढा
वापर हे भगंु े करतात. शेवटी सोडून देतात ते भंगु े.
आज हेच भंगु े जेव्हा दगा देतात, तेव्हा पतीची आठवण येत.े परंतू
जेव्हा पतीला हे भंगु े आवडत नाहीत. तेव्हा पती शतला कायमचे सोडून
देतात. शेवटी जीवनात काय उरतं. तर काहीच नाही. ती मशहला एकटी पडते
आशण त्यातनू आत्महत्या घडतात.
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ही फे सबक
ू ची कहाणी जरी असली तरी वास्तशवक जीवनात अशा
कहाण्या बर्याच प्रमाणात घडत आहेत.
मल
ु ाच
ं ं टेन्शन. तसचं माताशपत्याचं ं टेन्शन. या टेन्शनमध्ये अपत्यानं ा
सवण समस्या झेलाव्या लागतात. त्यात त्यांचं नक
ु सान होतं. अभ्यासाचंही
नक
ु सान होतं आशण महत्वाचं नक
ु सान होतं मल
ु ांच्या भावनेचं. मल
ु ं दसु र्या
बापाला सहन करीत नाही. कारण दसु रा बाप हा काही शतचा सख्खा बाप
होवू शकत नाही. कारण तो बाप काही शतच्या रक्ताचा बाप राहात नाही.
मायबाप हे मल
ु ाच्ं या बाबतीत चागं ले फलदायी असतात. ते
मं
ु ुलांच्या बाबतीत योग्य शनणणय घेत असतात. चांगली परवरीश करीत
असतात. परंतू त्या नात्यात शवतष्टु येतं.
नात्याची माणसं ..........नात्यात प्राब्लेम. का बरं असे प्राब्लेम? का
बरं असंंं शवतष्टु ? आज पती पत्नी जेव्हा एकत् राहतात, तेव्हा वाद
होतातच. याचा अर्थण असा नाही की कोणी बायफ्रेंड, गलणफ्रेंड बनवावे आशण
तासन् तास त्यांच्याशी बोलनू आपला संसार उध्वस्त करावा.
अशलकडे फे सबक
ू , इस्ं टाग्राम, व्हाट्सअपचं रेड आलं
ं ं आहे.
कोणीही कोणाला आज फ्रेंड ररक्वेस्ट पाठवीत असतात. त्यातच कोणीही
कोणाशी प्रेमानं बोलनू त्यांचा संसार उध्वस्त करीत असतांना शदसतात. यात
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भोळ्याभाबड्या पतीव्रता स्रीयाही फसतात. कारण या बोलण्यात प्रेम एवढं
असतं की त्या व्यक्तीचा खरे पणा मोबाइल वर कळतच नाही. परंतू
ज्याप्रमाणे डोंगर दं
ु ुरुन चांगलं शदसतं ना. तसंच मंदीरातील देव कसा
असतो हे मंदीरात गेल्यावरच कळतं. त्याचप्रकारचं असतं या मोबाइल
वीराच
ं ं. मोबाइल वीरही दरुु न डोंगर चागं लं असल्यागत चागं ल्या
ससु ंस्कारीत घरातील मल
ु ींशी बोलत असतात. अगदी त्यांच्या भावना
जपतात. मग काय, हळूहळू त्यांना प्रेमाच्या बाहूत ओढतात. यावेळी अशा
मशहला त्या मोबाइल वीराच्ं या एवढ्या अधीन झालेल्या असतात की त्याचं ं
आपल्या मल
ु ाबाळाकडं लक्ष नसतं. पतीकडंही नसतं. त्यातच ते पतीलाही
सोडून जात असतात. तसेच मल
ु ांनाही.
आज ही फँ शनच बनली आहे. अशी फँ शन की या काळात मल
ु ी
आपल्या पतीला व मल
ु ांना सोडून जातांना याचा शवचारच करीत नाहीत.
तो प्रेमवीर मोबाइल वर तर गोष्टी चां
ं ंगल्या चागं ल्या करतो. परंतू पढु े
आयष्ट्ु याच्या वळणावर तो मदत करे ल का? याबाबतीत माझ्याकडे बरीच
उदाहरणं आहेत. ही मोबाइल प्रेम कंपनी आशण या मोबाइल कंपनीतील हे
प्रेमशहरो...... अशा भोळ्याभाबड्या मल
ु ींना फसवतात. त्यातच त्याच्ं या
मल
ु ाबाळांचंही नक
ु सान करतात. शेवटी त्यांना अशा जाळ्यात ओढून
त्यांची बदनामी करु पाहतात. त्याच बदनामीच्या धाकानं अशा मल
ु ींना हेच
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प्रेम वीर शगरोह बनवनू एक एकजण इस्तेमाल करीत असतात. शेवटी जे
संकट उभं राहातं. या संकटातनू वाचण्याचा मागण नसतोच.
महत्वपणू ण गोष्ट अशी सांगावीशी आहे की ज्यातनू अपराध घडू नये.
मशहलांची शजंदगी आशण संसार उध्वस्त होवू नये. यासाठी काही शटपण्या
देंेतो. त्या आवजणनू लक्षात ठे वाव्यात. म्हणजे कोणत्याही मशहलांचा
ससं ार उध्वस्त होणार नाही व त्या आपला पती आपली मल
ु ं यानं ा धरुन
राहतील. कारण कोणताच मोबाईलवरचा प्रेमवीर हा आपल्याला आपल्या
आयष्ट्ु यात कोणतेच सख
ु देवू शकत नाही.
१) कुठल्याही मशहलेने फे सबक
ु चा नाद कमी करावा.
२) फ्रेंडररक्वेस्ट शस्वकारतानं ा तो आापल्या ओळखीचा आहे की नाही
ते पाहावे.
३) मनोरंजन करायचे झाल्यास आपला पती, आपली मल
ु ं, आपले
नातेवाईक यामध्ये करावे.
४) लैंगीकतेवर जास्त जोर देवू नये. ती धोकादायक गोष्ट आहे.
५) मोबाइल वर अनोळखी माणसाशी बोलणे टाळावे.
६) फे सबक
ु वा इतर अँप्स ह्या माणसाचा खरा स्वभाव दाखवत नाहीत.
फे सबक
ु वर न कमावती मल
ु ंही कमावती असल्यासारखी शदसतात. परंतू ते
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सत्य नसतं आशण जी कमावती असतात. ती मोबाईलवर वा फे सबक
ु वर
शदसत नाही. कारण त्यांना तेवढा वेळच नसतो.
७) मल
ु ामं ध्ये जास्त वेळ घालवावा. मोबाईलचा वापर कमी करावा.
८) मोबाईल करमणक
ु ीचं साधन नाही. ते उपयोगीत्वाचं साध्य आहे.
त्यातनू करमणक
ु शोधू नका. जर मोबाइल वापरायचाच आहे तर
ू ीचं सं
ु ख
त्यातनू चांगली माशहती घ्या. जी माशहती आपल्या मल
ु ाबाळांच्या कामात
पडू शके ल.
९) महत्वाचा मद्दु ा हा की मोबाइल माध्यमातनू कोणी प्रेमवीर पकडून,
त्याच्या भं
ु ुलर्थापांना बळी पडून त्याच्यासोबत त्याच्या गोड बोलण्यावर
शफदा होवनू पळून जावू नका आशण आपला ससं ार उध्वस्त करु नका.
त्यातनू मल
ु ाबाळाचं, पतीचं व मायबापाचं टेंन्शन वाढवू नका.
वरील नऊ शटप्स जरी आपल्या आचरणात आणल्या तरी चालेल.
तमु चाच संसार सवाांगसंदु र होईल यात दमु त नाही. मोबाईल नादात लागनू
आपला-आपला संसार उध्वस्त करु नका. चांगले राहा. खा, प्या, मजा करा.
कारण आयष्ट्ु याचा एकही क्षण काही आपल्या हातचा नाही. के व्हा काय
होईल, ते आज तरी सांगणे कठीण आहे. हेच कोरोना काळात आपण
भोगलेलं आहे. काहींचे दरवाजेंे अजनू ही उघडलेले नाहीत. कारण सवणच
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मरण पावले. वश
ु ं शवनाकारण
ं ाला एकही वारस उरलेला नाही. त्यामळ
मायबाप आशण मल
ु ांना टेंन्शनमध्ये घालू नका म्हणजे झालं. तम्ु ही चांगले
वागण्याची आजच्या शदवशी शपर्थ घेतल्यास तीच शपर्थ फलदायी होईल
व ते वरचे आत्मेही तम्ु हाला भरभरुन आशशवाणद देतील. त्यानंतर तमु च्यावर
कोणतेही सक
ं ट डोकावनू ही पाहणार नाहीत.
प्रेमाची नशा कुणालाही चढू नये. कारण प्रेम असा रोग आहे की
ज्यातनू सहजासहजी कोणीच सटु ू शकत नाही. कारण इतर रोग हे फक्त
शरीरावर आघात करतात. मात् प्रेम असा रोग आहे की जो रोग शरीर तर
पोखरतोच. व्यशतरीक्त आपलं मनही पोखरत असतं.
प्रेम हा एक जवु ाच आहे तासपत्तीतील. तासपत्तीतील एक्के ज्याप्रमाणे
डाव टाकून जातात. तसाच डाव या प्रेमात प्रेमवीर टाकत असतात. जे
कमावते नसतात. परंतू कमावते असल्याचा आव आणतात. याबाबतीत
एक प्रसंग सांगतो. एक मल
ु गी एका प्रेंेमवीरावर भाळून मायबापाच्या
घरुन पळून गेली. जाण्यापवु ी तो मल
ु गा कसा आहे याचा शवचार मल
ु ीनं
के ला नाही. त्याच्या गोड गोड बोलण्यावर भाळून ती गेली. परंतू गेल्यानतं र
त्याच्यासोबत राहतांना शतला डाळ व पीठाचा भाव कळल्यागत त्या
मल
ु ाचाही स्वभाव कळला. परंतू आता ती परत मायबापाच्या घरी येवू
शकत नव्हती. कारण ती पळून गेल्यानं ती मायबापाकडूनही तटु ली होती.
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तो पती शतला सारखा मारत होता. शतलाच कामावर पाठवीत होता. त्यातच
ती कामावरुन आली की शतच्याकडून पैसा जबरदस्तीनं शहसकून टाकत
होता. कारण त्याला शनरशनराळी व्यसनं होती. ती पणू ण करायची होती.
बहुतुःश पळून जाणार्या मल
ु ींच्या आयष्ट्ु यात असंच घडतं. ही
वास्तशवकता आहे. ही वास्तशवकता नाकारता येत नाही. बर्याच मल
ु ी
म्हणतात की तो चागं ला आहे. स्वभावानं चागं ला आहे. परंतू जेव्हा ते
दोघंही जेव्हा एकत् राहतात. तेव्हा हा भ्रम तटु तो. म्हणनू शवशेर् करुन मल
ु ीनं
पळून जाण्यापवु ी शवचार करण्याची गरज आहे. वास्तशवकता जाणण्याची
गरज आहे.मायबाप काही शत्ू नसतात मल
ु ांचे. त्यांना जीवनाचा अनभु व
असतो. म्हणनू ते करतात ते योग्यच करतात. म्हणनू मल
ु ानं ी त्यां
ं ंना
समजनू घ्यावे व त्यानसु ार चालावे म्हणजे झाल.ं .
प्रेम हा एक जव्ु वाच आहे. हासत हासत खेळलं तर आनंद शमळतो
आशण मन प्रफुल्लीत होत असतं आशण रडत खेळलं तर रडगाणंच नशीबात
येतं. याचाच अर्थण असा की मायबापच्या मनमजीशवरोधात प्रेमाचं पाऊल
टाकलं तर दुःु ख येतं आशण त्यांना शवचारात घेवनू पाऊल टाकलं तर आनदं .
प्रेम त्याला म्हणावे जे प्रेम एक आई आपल्या बाळावर करीत असते.
एक बाप आपल्या बाळावर करीत असतो. जो स्वतुः फाटलेले वस्र घालतो.
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जी आई एकवेळ उपाशी राहाते. परंतू आपल्या मल
ु ानं ा घास भरवते. प्रेम
एक प्रकारचा त्यागही आहे. ज्या त्यागात एक प्रेमी आपल्या प्रेमाचा त्याग
करुन ते प्रेम दसु र्याला समपीत करते.. त्याला प्रेम म्हणता येईल. जर
आपल्याला गल
ु ाबाशी प्रेम झालं तर त्याला तोडण्याचा मोह करुन तोडून
टाकले तर त्याला प्रेम म्हणता येणार नाही. तो स्वार्थीपणा झाला. जर त्या
गल
ु ाबावर प्रेम असेल तर त्या गल
ु ाबाने मरु झावनू जावू नये म्हणनू त्याच्या
झाडाला पाणी देणे याला प्रेम म्हणावे. जर आपण ते फुल तोडले आशण
त्याला इस्तेमाल करुन फे कून शदले तर त्याला स्वार्थीप्रेम म्हणावे लागेल.
प्रेम हे इश्वराचं एक वरदानच आहे. ते कोणालाच सहजासहजी प्राप्त
होत नाही. आज असं प्रेम उरलेलं नाही. लोकं गल
ु ाबाच्या झाडाला पाणी
देण्यासारखं प्रेम करीत नाहीत. ते प्रेम करतात फुल तोडून त्याला हवं तसं
इस्तेमाल करण्याचं. असं प्रेम योग्य नाही.
प्रेमवीरांनी प्रेम अवश्य करावं. परंतू त्या प्रेमात गल
ु ाबाला पाणी
देण्याचा गोडवा असावा. त्याला तोडून इस्तेमाल करण्याचा स्वार्थीपणा
नको. जर गल
ु ाबाला पाणी देण्यासारखं प्रेम करता येत असेल, तरच ते
करावं. व्यशतरीक्त गल
ु ाब तोडून त्याचा इस्तेमाल करणारं स्वार्थी प्रेम कुणीही
करु नये. अशा प्रेमापासनू नक्कीच सावध राहावं.. कारण असं प्रेम हे
नक्कीच अधोगतीला पोहोचवतं. प्रगतीला नाही हे तेवढचं सत्य आहे.
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आशलशाला आलेली आईची आठवण......... त्यातच शतला आलेली
शतच्या मोठ्या बापाची आठवण शतला काही स्वस्र्थ बसू देत नव्हती. शतनं
स्वतुःचा बाप तर पाशहला होता. परंतू ती त्याच्या घरी शतच्या आईमळ
ु ं जास्त
शदवस राशहली नव्हती. शतला माशहत होतं की बापाचं खरं प्रेम शतला मोठ्या
पप्पानीच शदलयं . त्यानं ीच तर शतच्यासाठी पैशापाण्याची व्यवस्र्था करुन
ठे वली होती.
आज आशलशा आपल्या संसारात खश
ु होती. त्याचे कारण होते शतचा
मोठा बाप. शतच्या मायबापानं मल
ु ीला तर जन्मास घातलं होतं. परंतू
परवरीश के ली नव्हती. बाप दारुच्या नशेत रात्ंशदवस शझंगत पडलेला
असायचा. त्याला होश नसायचा आशण होशात असलाच तर मल
ु ीला
बदबद मारायचा. तशीच शतची आई........आईही त्याच्या दारुच्या नशेचा
फायदा घेत आपल्या मोबाइल फोनिारे तरुण मल
ु ं शोधत राहायची.
त्याच्ं याशी मोबाइल वर तासन् तास बोलत राहायची. कधी व्हाट्सअप व
मेसेंजरवर चैटींग करायची. कधी फे सबक
ु चे लावारीस मल
ु ं पाहून त्यांच्याशी
ररतीरीवाजानं शववाहही करायची. यातच शतची शजंदगी जात होती. आशलशा
लहानपणापासनू तेच पाहात आली होती. त्या दोघानं ीही शतच्यासाठी
काहीच असं के लं नव्हतं.
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आज ते जगात कोणीच नव्हते. मात् त्याच्ं या आठवणी आशलशाच्या
सोबत होत्या. आशलशाला ती आई, ते बाबा, ती मोठी आई व ते मोठे पप्पा
आठवत होते. अन् तेही आठवत होतं की कधीकधी शतची मोठी आईही
शवरोध करीत असतांना शतचे मोठे पप्पा आवजणनू शतचा लाड करीत नव्हे तर
शतचा लाड करीत असतानं ा आपल्या मल
ु ीला त्ास देत. त्यावर त्यांची
स्वतुःची मल
ु गी घरात आिंडतांडव करायची. परंतू त्याची पवाण शतचे मोठे
वडील करीत नव्हते.
आज आशलशा अंगणात बसली होती. मात् आशलशाला शतचे मोठे
वडील आठवताच शतचं उर भरुन आलं होतं. तसा जोरात वारा आला.
त्यातच हळूहळू पाऊसही. काही वेळानं पावसाचा जोर वाढला व वारा शातं
झाला. तशी आशलशा मनात शवचार करु लागली. जणू वारा रुपी शतची आई
शतला स्वगाणतनू भेटायला आली आहे आशण त्यातच शतचे मोठे वडीलही
त्या वार्याला शातं करायला पावसाच्या रुपानं आले. कारण गतकाळात
आशलशाची मम्मी भडकताच कधी प्रेमानं तर कधी भांडण करुन शतचे मोठे
वडील शतच्या मम्मीला शांत करायचे हे शतला माशहत होते.
पावसाची धार वाढली होती. तो पाऊस जणू आशलशालाच भेटायला
आला होता शतचा मोठा बाप बननू . शतचं त्या पावसाकडं लक्ष नव्हत.ं त्यातच
आता ती शचबं शभजली होती. वारा मात् र्थाबं ला होता. तसा पावसानहं ी
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आपली धार कमी के ली होती. तशी मल
ु ं बाहेर पडली. त्यानं ी पाशहलं की
त्यांची आई शभजलेली आहे. तेव्हा त्यांनी आवाज शदला.
तो मल
ु ाच
ं ा आवाज........तशी आशलशा भानावर आली. शतला आता
पाऊस आठवला तसा तो वाराही. त्यातच शतची मम्मी आशण मोठा बापही.
क्षणभर ती त्यात शवसरुन गेली आपलं अवसान. परंतू आता भानावर येताच
वारा व पाऊस दोन्ही अदृश्य झालेले असतानं ा शतनं आपल्या पढु ्यात
आपल्या दोन्ही मल
ु ांना पाशहलं. ती अशनता आशण अजणं
ू ून नावाची दोन्ही
मल
ु ं शतच्यापढु े उभी होती. तसं शतनं ती ओली असतांनाच त्यांना घट्ट शमठी
मारली. तशी ती मल
ु ं म्हणाली,
"आई, आधी कपडे बदल. मगच शमठी मार."
आशलशा भानावर आली. शतनं कपडे बदलले आशण पन्ु हा आपल्या
मल
ु ांना कवेत घेवनू गतकाळातील आठवणी आठवू लागली. आज शतला
सारंच आठवत होत.ं ते लहाणपण. तो शतचा सख्खा बाप. शतची ती मोबाइल
वर बोलणारी आई आशण तो शतचा मोठा बापही. ज्यानं शतचं जीवन फुलवलं
होत.ं तसं शतला आठवत होतं की तो जर नसता तर आज शतचं जीवन
उध्वस्त झालं असत.ं

153

वासना

अंकुश शशंगाडे

आशलशानं त्यानं ा कवेतनू सोडल.ं तशी ती अस्वस्र्थ वाटत होती. ते
शतच्या त्या इवल्या इवल्या शपल्लांंंनी हेरलं. तशी ती म्हणाली,
"आई, अशी अस्वस्र्थ का? काय कमी आहे? आमच्यापासनू काही
त्ास आहे का? की काही कोणत्या आठवणी येत आहेत? आई, तू जर
अशीच अस्वस्र्थ असशील ना तर आम्हीही अस्वस्र्थ अस.ू तल
ु ा पटेल
का?"
ते मल
ु ांचे बाळबोध शब्द......आज आशलशाला पटले होते. तशी ती
शवचार करीत होती की आपण अशी गतकळातील आठवण काढायची
नाही.मल
ु ं अस्वस्र्थ होतात. याचा परीणाम मल
ु ांवर होईल.मल
ु ांचं
अभ्यासात मन लागणार नाही. ती वाममागाणला लागतील. शनदान
आपल्यासाठी नाही तर मल
ु ासं ाठी आपण सधु रायला हवं. नाहीतर आपली
आई आशण आपल्यात काहीच अंतर उरणार नाही.
तोच शदवस. आशलशा आपल्या मम्मीची आशण आपल्या मोठ्या
वडीलाची आठवण शवसरली. कधीकाळी शतला आठवण यायचीच. परंतू
ती आठवण येताच शजर्थं मल
ु ं नसत. शतर्थं मस्त मनसोक्त रडून घ्यायची.
शतला त्या आठवणी शवसरणे भाग होते. कारण शतला शतच्या मल
ु ासं ाठी का
असेना भशवष्ट्याचा मागण शोधायचा होता. कारण ती जर गतकाळातील
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अशनता व अजणनू ची आठवण करीत राशहली असती तर आज शतच्या मल
ु ाचं े
भशवष्ट्य बनले नसते. आज आशलशाची मल
ु ं डॉक्टर व इजं ीशनयर बनले होते.
आज आशलशा म्हातारी झाली होती.नातवडं खेळवत होती. परंतू शतनं
आपल्या संस्कारानं लेकीला डॉक्टर व मल
ु ाला इजं ीशनयर बनवलं होतं.
कदाशचत ती जर आपल्या आईसारखी मोबाइल मध्ये गरु फटून राशहली
असती तर आज शचत् काहीसे वेगळे असते.
मोबाइल वर प्रेम असावं. माणसानं व्हाट्सअप टैटींगही करावी. परंतू
ती एवढी करु नये की त्यातनू आपल्या मल
ु ाचं भशवष्ट्य खराब होईल. एक
होती अशनता की शजनं मोबाइल फोनच्या नादात नवरे करीत सटु ली होती.
त्यातच शतनं आपल्या मल
ु ीला कुसंस्काराच्या अग्नीत सोडलं होत.ं ती
नेहमी म्हणत असे की माझ्या मल
ु ीला शलपस्टीक लावू द्या. माझ्या मल
ु ीला
नेलपाशलश लावू द्या. रोजच िीम चोपडू द्या. मोबाईलवर चैटींग करु द्या.
परंतू त्याला अजणनू नं शवरोध करीत आशलशाची शजंदगी बनशवतांना शतचं
एकही चालू शदलं नाही. ती म्हणायची माझं लेकरु. मी काहीही करायला
शशकवो. परंतू अजणनू ते ऐकत नसे. प्रसगं ी भाडं ण करीत असे शतच्याशी. ती
वाममागाणला लागली होंेती. तशी ती मल
ु ीलाही वाममागाणला लावत
होती. परंतू अजणनू त्यात एक लक्ष्मणरे र्ा असल्यागत उभा होता.म्हणनू
अशनताला आशलशाला वाममागाणला लावता आले नाही आशण एक होती
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आशलशा की शतनं आपल्या मल
ु ाच्ं या भशवतव्यासाठी गतकाळातील
आठवणींनाही उजाळा देणे बंद के ले होते नव्हे तर आपल्या मल
ु ांचं भशवष्ट्य
बनवलं होतं.
पयाणयानं सांगायचं झाल्यास यातनू मी हेच सांगेन की मल
ु ांसाठी
माणसानं सगळं सोडावं. मल
ु ांचं भशवष्ट्य पाहावं. ते घडवावं आशण ते
घडवायचं नसेल तर कोणीही शवनाकारण मल
ु चं पैदा करु नये व शवनाकारण
मल
ु ांचं भशवष्ट्य खराब करु नये.
अशनता तर गतकाळात गोळा झाली आपल्या चक
ु ावं र चक
ु ा करीत.
परंतू आशलशा दसु र्या अशनतासाठी जगली होती. शतचं भशवष्ट्य
बनशवण्यासाठी. आज शतला आनंद होता. कारण दसु र्या अशनताचं भशवष्ट्य
बनलं होत.ं शतला दसु राही आनदं होता, तो म्हणजे आज मोबाइल काळ,
स्माटणफोनचा काळ असनू ही ही दसु री अशनता स्माटणफोन वा मोबाइल फोन
जास्त वापरत नव्हती. कारण आशलशानं शतला मोबाइलचे दष्ट्ु पररणाम
अगदी लहानपणापासनू च शशकवले होते.
***********समाप्त***********
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*अंकुश रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशशत छापील साशित्य:
*कशितासंग्रि*
१)स्वातं त्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा
*कादं बरी*
१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमष योगी
*कथासंग्रि*
१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची
राख ६)शनकाल ७)अजर न शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व
४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध
ईपस्ु तके
ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पुस्तक उघडेल.
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध
ईपस्ु तके
ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पस्ु तक उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठान लवकरच पिंधराव्या वर्ाात पदापाण करेल.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे बाशवसावे पुस्तक.
अक
ं ु श शशगं ाडे एक शशक्षक आहेत. शशक्षक ही त्याचं ी के वळ उपजीशवका
नाही तर जीशवकाही आहे. समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व
समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी शशकावे व त्यांच्या आत्मशनभणरतेने
समाजाला अशधक बळकटी यावी हे त्यांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू शलहीतात ते
समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके
समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्यांना वाटते आशण ई साशहत्य हे त्या दृष्टीने
त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही शवशवध प्रकाशकांनी
प्रकाशशत के ली आहेत व त्यांच्या पस्ु तकांना मागणी आहे. पण तरीही ते आपली
पस्ु तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामल्ू य देतात.
अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवशहत्यच्यव
िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांनव
लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत
तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानार्थ

मनोहर(४ पस्ु तके ), शभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९),
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डॉ. वसतं बागल
ु (१९), शभु ागं ी पासेबदं (१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ.
शस्मता दामले(९), डॉ. शनतीन मोरे (३८), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मधू शशरगांवकर
(८), अशोक कोठारे (४७ खंडांचे महाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावार्थण), मोहन मिण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), सगं ीता जोशी (आद्य
गझलकारा, १८ पस्ु तके ), शवनीता देशपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७),
नंशदनी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. वर्ृ ाली जोशी(३५), डॉ.
शनमणलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सगं वी(६), डॉ. नशं दनी धारगळकर
(१५), अंकुश शशंगाडे(२२), आनंद देशपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२),
अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वाती पाचपाडं े(२), साहेबराव
जवजं ाळ (२), अरुण शव. देशपाडं े(५), शदगबं र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे ,
अरुंधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदश खांदवे ाले(५) पक
ं ज
कोटलवार(६) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी
काकडे(९), श्याम कुलकणी(७), शकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४),
अतल
ु देशपाडं े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कशणणक(२), मगं ेश
चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाजू (३), प्रवीण दवणे, आयाण
जोशी असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे
आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
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अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्ृि
जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव
येत आहेत. आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.
आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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