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बर्फी?

लेखक : गणेश विमल महाद ू सानप

ई साहित्य प्रहिष्ठान
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करण्यापूिी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी आिश्यक आिे.

Page 3 of 39

यापि
ू ी :-

➢ित्तृ पत्रामं धनू लेि
➢ब्लॉग aadarsha.blogspot.com
➢फीदरं ी (वित्रपट कथा-पटकथा)
➢िगायिं कुणासाठी? (शेतकरी आत्महत्येिर पस्ु तक)
➢िगायिं कुणासाठी? (लघपु ट)
➢Independence Day After Long Time (लघपु ट)

या पस्ु तकातील लेिनािे सिग हक्क लेिकाकडे सरु वित असनू पस्ु तकािे वकंिा
त्यातील अंशािे पनु रमद्रु ण, नाट्य, वित्रपट अथिा इतर वठकाणी रूपांतररत
करण्यासाठी लेिकािी परिानगी घेणे आिश्यक आहे. तसे न के ल्यास
कायदेशीर कारिाई के ली िाऊ शकते.
या कथेतील सिग स्थळ, पात्र, आवण प्रसगं काल्पवनक आहेत. या कथेिा आवण
पात्रांिा कुठल्याही घटनेशी संबंध आला तर तो वनव्िळ योगा योग समिािा.
इ-सावहत्य आवण सिग टीमिे मनापासनू िपू -िपू धन्यिाद तमु च्या मळ
ु े मला
वलवहण््साठी प्रोत्साहन वमळालं.
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नमस्कार,
माझा पररिय मी याआधी वदलाि आहे, त्यामळ
ु े मी पन्ु हा तमु िा िेळ घेत नाही.
आिबू ािल
ू ा घडणाऱ्या कौटुंवबक, सामाविक, आवण रािकीय घडामोडींिा पररणाम
हा सिाांच्याि वििणार प्रत्यि वकंिा अप्रत्यि होत असतो. तसाि तो माझ्यािर वह
होतो. यातील काही घटना वकंिा िालीरीती मला िटकतात आवण त्यातनू ि मी व्यक्त
होण्यािा प्रयत्न करत असतो. िगायिं कुणासाठी? या पस्ु तकाबद्दल अनेकानं ी शभु ेच्छा
वदल्या त्याबद्दल सिाांिे मनापासनू धन्यिाद! अमल्ू य िेळ काढून पस्ु तक िािलंत, या
पढु ेवह तमु च्या शुभेच्छा आवण आशीिागद असेि रहािेत हीि इच्छा.
पस्ु तक िािनू आिडल तर नक्की सांगा, त्याि बरोबर काही सिू ना असतील तर त्याही
सांगा.

धन्यवाद,
गणेश ववमल महादू सानप
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पुस्तकाबद्दल थोडक्यात

पवहला मल
ु गा झाला तर आनदं गगनात न मािणारे लोक मी पावहलेत, म्हणनू दसु रं
अपत्य हौस म्हणनू मुलगी असािी अश्या वििारांिे लोक मी पावहलेत. पवहली मल
ु गी
झाल्यानंतर नाराि होणारे मी पावहलेत, म्हणनू दसु रं अपत्य िंशाला एक तरी वदिा
असािा त्यासाठी गैरमागग अिलबं णारे वकंिा देिाला निस करणारे लोक मी पावहलेत.
आि आपल्याकडे दोनि अपत्यांना मान्यता आहे. म्हणनू जयांना पवहली दोन्ही अपत्ये
मल
ु ंि होतात तेव्हा रािीिश
ु ीने वनयम पाळणारे मी पावहलेत. पण जयांना पवहले दोन्ही
अपत्ये मुलीिं होतात तेव्हा हा वनयम मोडणारे मी पावहलेत. पवहल्या दोन-तीन मुली
आहेत पण मल
ु ासाठी िाट बघणारे लोक मी पावहलेत. पन्ु हा मल
ु गीि झाली म्हणनू
बाळंतणीला एकटं हॉवस्पटलला सोडून िाणारे लोक मी पावहलेत. मल
ु गा होत नाही
म्हणनू एका स्त्रीला त्रास देणारे वकंिा िेळ आल्यािर फारकत घेणारे लोक मी पावहलेत.
आिही अशी पररवस्थती पाहायला वमळते. मला या गोष्टी िपू िटकतात, स्त्री-परुु षततृ ीयपंथी हे लोक वलंग सोडल तर माणसंि आहेत. मग परुु षांिि ििगस्ि का? आिही
मल
ु ीच्या िन्मािं स्िागत हिं तसं नक्कीि होत नाही.

आि मल
ु ी मल
ु ांच्या िांद्याला िांदा लािनू अनेक िेत्रात उतरल्या आहेत. तीही
माणसू आहे म्हणनू ि ना.
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खालील गोष्टी घडू नये म्हणून मी काय करू शकतो?

काही िौकटी आपण आिल्या आहेत. मुलाि िय िसं-िसं िाढत िात तसं-तसं
त्याला स्ितत्रं बहाल के लं िातं, याउलट मुलीि िय िस-ं िसं िाढत िात तसं-तसं
वतला बंधनं घातली िातात. आििं कुठलहं ी ितगमान पत्र िािलं तर मला वह काळिी
िाटते माझ्या मल
ु ींिी, आम्ही कामािर असतो. काय मावहत माझ्या वबवल्डंग मधला
िॉिमन मल
ु ीशी अश्लील िाळे करे ल, शाळे त असतांना एिादा कमगिारी िाईट निरे ने
बघेल, वक घरी येतांना एिादा मल
ु गा माझ्या मल
ु ीच्या अश्लील िोड्या करे ल.
सिगसामान्य माणसू असल्यामळ
ु े आम्ही ह्या गोष्टी सहनही करू. कारण कुणाकुणाला
तोंड देणार, पण उद्या आमच्या गप्प रावहल्यािा फायदा घेऊन अत्यािार घडलाि. तर
आमिी मल
ु ीिी बािू आहे म्हणनू हे सहन वह करू माझ्या मुलीलाही आई िवडलांच्या
इजितीिी काळिी म्हणनू तीही हा प्रकार सहन करे ल. नाहीि सहन झाला तर
आत्महत्या करे ल. आवण िर तोंड उघडलंि तर काय मावहत जयाच्यािर सुरिेिी
िबाबदारी आहे तोि उद्या वतच्याकडे शरीरसि
ु ािी मागणी करे ल.
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काही घटना बघनू खपू ववचार पडतो वक, कुठल्या जन्माचं पाप
भोगतेय ती.
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दै. सध्ं यानद मधील माझे काही पत्र
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🙏 विनतं ी 🙏

➢ मल
ु गा वकंिा मल
ु गी वह वनसगागिी देण आहे ते आपल्या हातात नाही मल
ु गा
असो िा मल
ु गी आनंदाने स्िीकार करू.
➢ बफी ऐििी पेढे िाटून सरु िाति समानतेतनू करू.
➢ वतिाही माणसू म्हणनू स्िीकार करू.
➢ िश
ु गा असािा आवण त्यानतं र मल
ु गी झाली
ं ाला वदिा हिा म्हणनू पवहला मल
तरी िालेल या मानवसकतेत बदल करू.
➢आवण समािात घडणाऱ्या असरु वित घटना गप्प न बसता त्यािर आिाि उठि.ू

धन्यवाद,
गणेश ववमल महादू सानप
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हे पुस्तक सववच आई-ववडलांना समवपवत
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एकनाथ सायंकाळी शेतािरून घरी येतो अंगणात दोन िषागिी मल
ु गी िेळत
असते. एकनाथिे िडील िनािरांना िारा टाकत असतात आवण आई स्ियपांक
करत असते.
एकनाथ :- बाई, (आईला बाई म्हणनू हाक मारतो) समु ी कुढं गेली, तू
सयपाकाला बसलीस. ती तर माह्या पढु ं वनघाली होती शेतािरून माझं थोडस
काम आहे सांगनू .
बाई :- ती झोपलीय पाय आतल्या िोलीत पोटात कळा मारत्याय म्हणे, काय
मावहत काय िाढून ठे िलय देिाने या बारीला.
एकनाथ :- म्हिं ी
बाई :- म्हिं ी, काय नई बाबा पवहली काटी झालीय याबारीला वदस गेले तर
काय करायि.
एकनाथ :- गप ग बाई, तोहं आपलं काई बी सरुु होत लगेि.
(एकनाथ आतल्या िोलीत िातो)
एकनाथ :- काय ग समु े, मला म्हणे काम हाय घरी अन इथं येऊन पसरून
घेतलय. बाई काय म्हणतीय पोटात कळा मारत्याय.
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सुमन :- काय मावहती िड काई उिललं बी नई म्या तरी पोटात लै कळा मारून
येत्याय.
एकनाथ :- बर बर अत्ताच्याला गोळी वबळी असलं एिादी घे उद्या इतकयात
िाऊन येऊ दिािान्यात.
आता उठ परु ीला भक
ू लागली असलं मला बी भक
ू लागलीय िेि अन घे
लिकर झोपनू .
एकनाथ आतल्या िोलीतनू बाहेर पडतो.
एकनाथ :- बाई मी गाया वपळून घेतो (दधू काढून) तिर तू िेिायला घे.
बाई :- काय म्हणाली रे ती.
एकनाथ :- काय नई, िरासं पोटात दि
ु तयं उद्या घेऊन िातो वतला
दिािान्यात.
बाई :- दिािान्यात िायिी काई बी गरि नई. वतला वदस गेले असतील तो
देिाऱ्यातला अंगारा घे अन लािायला सांग वतला या बारीला िांगला भगत
बघते मी िंशाला वदिा पावहिे बाबा एक तर तू एकुलता एक अन त्यात पण
दोन्ही काट्गया म्हणल्यािर मग िंश पढु ं िायिा कसा.
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एकनाथ :- अरे बाई असं काही नवहये वतनी सकाळी शेतात िड पाट्या
उिलल्या म्हणनू पोटात गाठ आलीय वतच्या.
बाई :- बघा बाबानं ो तम्ु ही लै शहाणे लोक मी काय बोलणारं.
दादा :- (एकनाथ िे िडील एकनाथ त्यांना दादा म्हणनू हाक मारतो) ये हौसे
त्यांिं त्यांना पाहूद,े आपली लाकडं िाऊन पडली आता म्हसनात. भक
ू
लागलीय आिर लिकर.
बाई :- बरं बाई तम्ु ही कधी बोलू वदल तिा आता बोलू देणारे मला.
दसु ऱ्या वदिशी सकाळी दिािान्यात सिग िेकअप झाल्यानंतर
डॉक्टर :- एकनाथ, हे असं होतं या वदिसात काळिी घ्या अन िड काही उिलू
देऊ नका आता समु नला.
एकनाथ :- म्हन्िी.
डॉक्टर :- अहो तम्ु ही बाबा होणार परत
एकनाथ :- िरं, काय बोलता. (समु न कडे बघनू )
डॉक्टर :- हो, हो िरंि. (समु न कडे बघत) काळिी घे समु न आता.
समु न :- हो डॉक्टर.
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दोघेही घरच्या वदशेने वनघतात
एकनाथ :- काय ग समु े आधी नाही का सांगायिं.
समु न :- अहो मला बी आत्ताि कळलं.
एकनाथ :- िाऊदे, मला तर लई आनंद झाला बघ, ये पण या बारीला मल
ु गाि
व्हािा.
समु न :- ते काय आपल्या हातात असत व्हय होऊद्या काई बी काय फरक पडतो.
एकनाथ :- फरक का नाही पडत, या पोरींिी लई डोके दि
ु ी असते बघ िन्माला
आल्या पासनू ते मरे पयांत आई बापाच्या िीिाला नसु ता घोर, लग्न होई पयांत
त्यांना िपा लग्नाच्या िेळी हडं ा भांडा द्या अन लग्न झाल्यानंतर वतच्या
सासरच्या मागण्या पणू ग करा.
सुमन :- असं काई नई ओ, वदिस बदललेत आता मल
ु ी वशकून शहरात कामाला
लागल्या वक हडं ा पण द्यायिी गरि नाही आता.
एकनाथ :- हो ग पण िश
ं ाला वदिा हिा असं िाटत.
सुमन :- तम्ु ही लै वििार करता बघू काय होतय पढु ं. िला पटापटा इथनू िाऊन
शेतािर िायिंय मावहतीये ना.
एकनाथ :- हो, हो मग.
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दोघेही घरी पोहितात.
बाई :- आले का? शे-दोनशे रुपय घालनू , काय म्हणाला डॉक्टर.
एकनाथ :- अग वतला वदिस गेलेत.
बाई :- काय?, वह तर लई गॉड़ बातमी हाय, या िेपेला पोरगंि पावहिे बघ.
एकनाथ :- हो, हो, होईल आिर.
बाई :- मी आत्ता पािगतीला िाऊन इिारते तम्ु हाला नातू झाला त्यािेळेला
कोणता भगत बवघतला होता.
एकनाथ :- (हसत) बाई तपु ण्णा.
एकनाथ आवण समु न शेतािर गेल्यािर बाई पािगतीकडे सिग वििारपसू करून
घेते. संध्याकाळी दोघेही शेतािरून घरी आल्यािर आपापली कामे आटपनू
िेिायला बसतात. टीव्ही िालू असतो. वततक्यात बातमी येते दोन िषागच्या
मल
ु ीिर बलत्कार करून मल
ु ीिा िाकूने गळा कापण्यात आला.
बाई :- आर देिा कुठं घडलर एक्या हे.
एकनाथ :- मबंु ईिी बातमी हाय ती.
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बाई :- बवघतल काय वदिसमान आलेत बाई ह्या काट्गया (मल
ु ी) सांभाळायच्या
म्हणिे लै पाप असत बघ िीिाला. मला काय बी मावहत नाही ते उद्या अंबर
गािला भगताकडं िाऊन ये शेतािरिी काम रावहली तर राहूदते बाबा अन अंबर
गािच्या थोडं पढु ं गेलं वक एक डॉक्टर हाय थोडे पैशे घेऊन तो सांगतो बघ गभग
मल
ु ीिा हाय वक मल
ु ािा मी पािगतीला समद वििारून आलेय उदया पनु ि
(पौवणगमा) पण हाय वदिस पण िांगला हाय. भले दोन तीन वित्राबं (शेळी-गाई
पैकी) इकायला लागले तरी िालेल.
एकनाथ :- बरं, बरं.

िेिण िैगेरे आिरून सिग िण झोपायला िातात. समु न आपली छताकडे एक
टक बघत वििार करत पडलेली असते.
एकनाथ :- काय ग, काय इिार कतीस
सुमन :- काही नाहीि उद्या डाक्टर कड िायि म्हणताय िर मल
ु गीि असली
मंगि.
एकनाथ :- तबू ी लै इिार कतीस बघ, बघू उद्याि उद्या झोप आता.
सुमन :- काय ओ सांगाना पण, िर मल
ु गी असली तर नको का तम्ु हाला पण.
Page 22 of 39

एकनाथ :- िरा वििारात पडतो, तस काई नाही गं, `बाई’ नाराि होईल अन
परत तल
ु ाि दोष देत बसलं
समु न :- त्यािं ं सोडा तमु िं सागं ा मला.
एकनाथ :- मला अत्ता काहीि सिु त नाही बघ, तू झोप बर उद्याि उद्या बघ.ू
(आवण कूस बदलनू झोपनू घेतो)
समु नला काही झोप येत नव्हती ती आपली वििारति पडलेली मी एक आई
आहे मी तर असं काही होऊ देणार नाही. वततक्यात एकनाथ झोपेति ओरडतो
पाणी, पाणी.
गडगड पाणी वपत. विमणे (एकनाथिी छोटी मल
ु गी), माझ्या लेकरा बािल
ू ा
समु नच्या तोंडािर हात वफरित बाबाला पाणी वदलस. समु न एकनाथिा हात
झटकत कायहो काय झालं. विमणी वतकडं झोपलीय अत्तयांपढु .
एकनाथ :- िट्कन िागा होऊन डोळे िोळत, काहीं नाही गं मला िरा स्िप्न
पडलं वक, मी िक्कर येऊन पडलो आवण विमणीने येऊन मला पाणी पािलं
म्हणनू .
समु न :- बवघतलना, देिानेही द्रुष्टातं वदला. देि पण सागं तोय मल
ु गा असो ि
मल
ु गी आईबापाला िेळेिर दोघही वततके ि कामाला येणार.
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एकनाथ :- ये बाई, तझु ं घोडं वतथंि अडलंय का अिनू . झोप बरं.
सकाळी सिग आिरून एकनाथ आवण समु न अंबर गािला िाण्यासाठी वनघाले.
बसमध्ये...
कंडक्टर :- वतकीट, बोला वतकीट
एकनाथ :- मॅडम, दोन अबं र गािं द्या बरं.
(एकनाथच्या बािच्ू या सीटिर बसलेली म्हातारी मध्येि बोलनू उठते.)
म्हातारी :- काय गं बाईमाणसू असनू िमतका हे समदं करायला.
कंडक्टर :- (हसत) आिी बाई, आता बाईमाणसू ररिा िालिते, रे ल्िे िालिते,
विमान िालिते, देश िालिते, प्रशासन िालिते बाईमाणसू आता सगळीि
काम करते.
अज्जी :- बरं बरं बाई, िांगल हाय आमच्या येळेला तर आमिं-आमिं िल
ू
अन मल
ु ंि होत बघ.
समु न :- ऐकतायनाहो आता तस कायबी राहील नाही.
एकनाथ :- हो, हो ऐकतोय.
पढु च्या शीटिरील वशविका मागे िळून पेपरमधील फोटो आिीला दािित.
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वशविका :- आिीबाई हे बघा वह आििी बातमी आहे. जया मल
ु ीला पायात
घालायला िप्पल नव्हती त्या मल
ु ीने आि आंतरराष्ट्रीय स्तरािर पदक
वमळिल. आवण आपल्या देशािे नाि मोठं के ल. वतच्या िवडलांिं अस म्हणणं
आहे वक माझं नाि मोठं के ल माझ्या मल
ु ीने यािा मला गिग आहे आवण त्याही
पेिा िास्त गिग आहे वक मला एक नाही तर तीन-तीन मल
ु ी आहेत.
आज्जी :- हे अतं रग रग....
वशविका :- आंतरराष्ट्रीय, म्हणिे, िगात.
आज्जी :- अरे बापरे , लै आनदं ािी बातमी हाय ग. शेिारी एकनाथच्या माडं ीिर
बसलेल्या विमणीच्या तोंडािरून हाथ वफरित. ऐकलं काग नाि काय तझु ं.
एकनाथ :- पल्लिी, पण आम्ही विमणीिं म्हणतो वतला.
आज्जी :- अरे िा, ऐकलं का विमणे, तू पण मोठं होऊन तझ्ु या बापािं नाि
मोठं करायिं बरं का.
समु न :- हो, हो, लै हशार हाय ती.
आज्जी :- कुण्या गािाला उतरायिं तम्ु हाला.
समु न :- अबं र गािला.
आज्जी :- अरे हो का, मला बी वतकडंि उतरायिं माझं बी तेि गांि हाय.
समु न :- नाही, आम्ही त्या गाििे नाहीत.
आज्जी :- बरं, बरं, भगताकडे िाललेत का मग.
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सुमन :- हो पण, तम्ु हाला कसं कळल.ं
आज्जी :- तो लई परवसद् भगत हाय. लई लामण लोक येतात त्याच्याकडं.
िास्तकरून तर मल
ु ाबाळािं ालेि असतात.
सुमन :- आम्ही पण त्यासाठीि िाललोय.
आज्जी :- बरं, बरं.
वशविका हा सिग सिं ाद ऐकते वतला एक गोष्ट िटकते वक, दोन-तीन िषाांिी
मल
ु गी असताना वह लोक का बरं िालली असतील भगताकडे.
वततक्यात स्टॉप येतो एकनाथ-समु न पाठोपाठ वशविका त्याि गािात वशकित
असल्यामळ
ु े तीही उतरते. आिीबाई एकनाथ आवण समु नला रस्ता दािनू देते.
भगतापयांत कसं िायि.ं त्यानसु ार एकनाथ आवण समु न विमणीला घेऊन
रस्त्याला लागतात.
वशविका मागनू हाक देते.

वशविका :- अहो ताई,
समु न एकनाथ दोघेही मागे िळून बघतात.
समु न :- मला हाक मारली!
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वशविका :- हो,हो.
समु न :- काय ओ.
वशविका :- राग नका येऊ देऊ ताई.
समु न :- कशािा राग?
वशविका :- नाही मला एक वििारायिं होत.
समु न :- ताई त्यात कसला राग तम्ु ही कशा बद्दल बोलताय पण.
वशविका :- (डायरे क्ट विषयािर येतात) ताई तम्ु हाला दोन-तीन िषागिी मल
ु गी
असताना तम्ु ही त्या भगताकडे का म्हणनू िालल्या आहात.
सुमन :- समु निा िेहरा पडतो, एकनाथ कडे बघत त्याि काय आहेना ताई,
मला पन्ु हा वदिस गेलेत आवण आम्हाला पवहली मल
ु गी हाय, अत्ता याबरीला
यांना अन माझ्या सासबू ाईनां मल
ु गाि हिाय म्हणनू आम्ही भगताकडे आलोय
आवण इथनू वनघाल्यािर पढु च्या गािात एक डाक्टर आहे तो काहीतरी पैशे
घेऊन सांगतो म्हणे की मल
ु गा आहे की मल
ु गी वतकडेही िायिं आहे.
वशविका :- अरे रे कायरे तम्ु ही लोकं. आवण मल
ु गी असली तर तम्ु ही वतला या
िगात येऊ देणार नाही तर. तम्ु ही स्त्रीि आहात ना ताई.
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एकनाथ आवण समु न िा िेहरा पडतो दोघेही मान िाली घालतात.
माझ्या आई िवडलानं ा माझ्या भािाने घराबाहेर काढलं आि ते माझ्याकडे
अगदी मिेत राहत आहे. मग त्या िेळी त्यानं ीही असाि वििार के ला असता
तर आि कुठे असते ते कुणािा आसरा घेतला असता. मला असं नाही म्हणायिं
की सिगि मल
ु ं अशी असतात पण एकि सागं ायिं आहे. मल
ु गा असो िा मल
ु गी
दोघेही तम्ु हाला िीि तर लािणारिना. आवण तम्ु ही जया भगताकडे िालले
आहात. तो तम्ु हाला अंगारा-धपु ारा देऊन ह्या गोष्टी साध्य करे ल का? अहो भोंदू
पणा असतो हा सिग. तमु च्या सारिी लोकं त्यांच्या िाळ्यात फसता मग त्यांिं
ही फाित.
मीही एक स्त्री आहे, ताई तम्ु ही ही एक स्त्री आहात मग आपणि मल
ु गी नको
म्हणायिं का?
सुमन :- माझं काई बी म्हणणं नईओ ताई, पण.....
वशविका :- हो ते समिलं मला, एकनाथकडे बघत अहो दादा तम्ु ही समितू दार
वदसता तम्ु ही समिनू घेऊन तमु च्या आईलाही समिािनू सागं णं हे तमु िं कतगव्य
आहे.
एकनाथ :- हो, हो ताई पण.....
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वशविका :- पण काय, दादा.
एकनाथ :- अहो या रोि रोि अश्या घटना घडत असतात. हे ऐकून िीि
कासािीस होतो बघा. कधी बलात्कार, कधी छे डछाड, कधी लहान मल
ु ींना
पळिनू नेऊन विकणे, मल
ु ींना तळ हाताच्या फोडािाणी सभं ाळायिं पढु े िाऊन
तीि लग्न झालं की निरा आवण सासरिे छळ करतील की काय वह भीती, वदिस
भर शेतािर गेलं तरी भीती िाटते बघा दोन िषाांिी पोरगी घरी वतच्या बरोबर
काही घडणार तर नाहीना कारणही तसिं आहे. अहो जया िीिाला शब्द
उच्िारता येत नाहीत अशे िीि काही नराधमाच्या िासनेतून सटु त नाहीतओ.
म्हणनू असं िाटतं एक मल
ु गी बस झाली.
वशविका :- अगदी बरोबर आहे तमु िं म्हणणं, पण मग त्यािर हाि एक उपाय
आहे का दादा, की मल
ु गी होऊि द्यायिी नाही. उलट आपण या विरुद्ध आिाि
उठिायला हिा. समािात कुठे ही अशी घटना घडत असेल तर आपण सिाांनी
वमळून त्या विरुद्ध आिाि उठिायला हिा. अशी पळिाट काढून नाही िमणार.
एकनाथ :- तमु िं म्हणणं पटतंय ताई..
वशविका :- बघा, मला शाळेला उशीर होतोय. आलेि आहात इतक दरू तर
िाऊन या भगताकडे, पढु े डॉक्टर कडे िायि वक नाही हा तमु िा वनणगय. माझं
कतगव्य होत सागं ायिं ते मी के ल.ं मला िाटत तम्ु ही असं काहीही करू नये.
सुमन :- मी सांगते पन्ु हा एकदा यांना समिािनू .
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वशविका :- (बॅगमधनू िॉकलेट काढत विमणीला देते. विमणीच्या तोंडािरून
हात वफरित) एक पा देते बेटा.
विमणी िॉकलेट घेऊन तोंड वफरिते.
वशविका :- बरं, बरं, नको देऊस बाय तर करशील.
समु न :- ये विमणे, टाटा कर बाई मािशीला.

आवण वशविका वनघनु िाते.
एकनाथ :- ये समु े, मला तर काहीि सिु त नाही बघ. िायि का माघारी. मी
बाईला सागं तो काय सागं ायिं ते.
सुमन :- आता आलोय तर िाऊन येऊ नाहीतर आत्या लई भडकतील, मग
िाताना ठरिू काय सांगायिं ते.
एकनाथ :- बरं िल.
दोघेही भगताकडे पोहितात वतथे बरीि गदी असते भगत आपला एक-एकाला
मागग (उपिार) सागं त असतो. यािं ा नबं र येतो हे दोघेही दशगन िगैरे घेऊन पन्ु हा
घरच्या वदशेने वनघतात. रस्त्याने िालता-िालता.....
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सुमन :- पावहलं का तम्ु ही.
एकनाथ :- काय ते.
सुमन :- वकती गदी होती ते अन त्यातले बरे ि िण तर मल
ु ांसाठीि आलेले
होते.
एकनाथ :- माझं नव्हतं लि.
सुमन :- मग तमु िं लि कुठं होत?
एकनाथ :- समु ,े मलाबी िाटतं ग व्हायिं ते होउदे, मल
ु गा असो नाई तर मल
ु गी
काही फरक नाही पडत.
सुमन :- मग मी काय सांगत होते आधीपासनू .
एकनाथ :- िाऊदे आपण डाक्टरकडं नई िायिं आता, सरळ घरला िाऊ.
समु न :- अहो , पण आत्याला काय सागं ायि.ं
एकनाथ :- सांगू डाक्टरकडं िाऊन आलो अन त्यानंबी सांवगतलं मल
ु गाि हाय
म्हणनू .
समु न :- िोटं बोलायि.ं
एकनाथ :- भडकून, मग िल िाऊ डाक्टरकडं.
समु न :- अहो तम्ु ही भडकू नका बर.
एकनाथ :- अरे मग असं पण नको तसं पन नको मग काय करायि एक तर
आधीि डोकं भणभण करतंय माझं.
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सुमन :- बरं बरं, भडकू नका िाऊ घरीि वनघनु आपण.
संध्याकाळी दोघेही घरी पोहितात, आपापली कामे आिरून सिग िण िेिायला
बसतात.
बाई :- कायर, आल्यापासनू दोघही शांत शांत.
एकनाथ :- तसं काई नई दमलोय िपू म्हणनू .....
बाई : - काय म्हणला मग डाक्टर.
एकनाथ :- काय नई समद व्यिवस्थत हाय म्हणाला.
बाई :- म्हिं ी मल
ु गाि हाय िेक के ल का िांगलं.
एकनाथ :- हो, हो.
बाई :- िला िीिात िीि आला एकदािा, अन भगत काय म्हणला.
एकनाथ :- काय नई, समु नकडे बघत.
बाई :- आर त्या दगड्याच्या पोरीिं पावहलं का काय झाल.ं निऱ्यानं टाकून
वदल वबिाऱ्या दगड्याला मल
ु गा नाही एकुलती एक पोरगी अन अशी टाकून
वदली वकती त्या वबिाऱ्याच्या िीिाला घोर झालाय. आता आयष्ट्ु यभर अगं ािर
पोसायि. त्यािी बायको दपु ारी लई रडत होती मापशी. म्हणे बाई आमिा िीि
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नसल्यािर कस होणार माझ्या लेकीि या वििारानेि िीि तटु तोय बघ. एिादा
आिार परिडला पण हा लई घोर असतो बघ.
एकनाथ :- (िेित्या ताटात हात धिु त) बाई, तबू ी बाई माणसू ि हाय ना, मग
का असं माग लागलीय तिू असा वििार करायला लागली तर कस व्हायि.ं
(एकनाथ रागारागाति वनघनू िातो.)
दादा :- ये हौसे, लई थोभाड िालत बघ तझु ं, लेकरं थकून भागनू आलेत िेऊ
द्यायि दोन घास सि
ु ानी त्यांना तर, तो आपलं झालं िालू लगेि.
बाई :- काळिी पोटी बोलतेओ, तो काय दस्ु मन हाय का माझा.
दादा :- अगं पण त्यांिं ते बघतील तझ्ु या तोंडाला टाळा लािणा िरा.
बाई :- बरं बाई िक
ू झाली माझी.
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आि समु नला हॉवस्पटल मध्ये आणलं होत. एकनाथ विमणीला घेऊन बाहेर
िॉडग मध्ये बसला होता. बाई त्याच्या समोरच्या बाकािर बसलेली. वततक्यात
वसस्टर बाहेर येऊन.
वसस्टर :- इथे `एकनाथ -----' कोण.
एकनाथ :- हो, हो, मॅडम मीि एकनाथ. (िरा घाबरूनि उठतो)
वसस्टर :- काही नाही तमु िं पेशंट आत घेतलंय, इथे ह्या फॉमगिर दोन सह्या
करायच्या आहेत तम्ु हाला. आवण अिनू कोण आहे तमु च्या सोबत.
एकनाथ :- कोण नाही माझी आई अन मीि हाय. समु निी आई येईलि थोड्या
िेळात मी कळिलंय त्यांना.
वसस्टर :- काही नाही, बाई माणसू आहे वक नाही सोबत म्हणनू वििारल.ं
एकनाथ :- आहे ना.
मध्यतं रीच्या अनेक घटनांिरून एकनाथिी मनवस्थती बदलली होती. त्यानेही
मनात ठरिलं होत वक मल
ु गा असो िा मल
ु गी वततक्याि आनंदाने स्िीकार
करायिा.
वततक्यात समोरून येत असलेल्या माणसािे फोन िरील सभं ाषण एकनाथ च्या
कानािर पडत.ं
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`हॅलो' अरे , काय सांगू बाबा पेढ्यािी अपेिा होती, पण कसलं काय शेिटी
नवशबात बफीि होती.
एकनाथला हे शब्द िटकतात, म्हणिे सरुु िात इथनिं (पेढ-े बफी) होते तर.
वततक्यात वसस्टर बाळ घेऊन बाहेर येते मागोमाग डॉक्टर वह असतात.
वसस्टर :- एकनाथ अवभनंदन मल
ु गा झाला तम्ु हाला.
(बाई एकदम आनंदाने बाळाला घ्यायला धाि घेते.) `ये देिा' तू एकलि शेिटी
माझं, तझु ा निस मी उद्याि पणू ग करे ल बघ.
एकनाथला सिु ति नव्हतं तो आपला मागेि उभा होता.
डॉक्टर :- एकनाथराि, काय हो आनदं नाही झाला तम्ु हाला.
बाई :- का नाय व्हायिा आनंद, काय ते नाही के ल आम्ही मल
ु गा होण्यासाठी,
निस के ले, भगत के ले, डाक्टर के ले मग आनंद तर होणारि.
डॉक्टर :- म्हणिे.....
बाई :- अहो डाक्टर, आम्हासनी पवहली मल
ु गी हाय. म्हणनू याबारीला िंशाला
वदिा हिा होतो.
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डॉक्टर दोन वमनटं वििारात पडते. अन रागाति `अहो आिीबाई' तमु िा िंशािा
वदिा विने नऊ मवहने पोटात िाढिला ती वह एक मल
ु गीि आहे ना?, तमु च्या
िंशाच्या वदव्याला सि
ु रूप तमु च्या हातात ठे िलं ती डॉक्टर म्हणिे मीही एक
मल
ु गीि आहेना?, आवण आता जयाच्या हातात िंशािा वदिा आहे म्हणिे
तम्ु ही एक मल
ु गीि आहात ना?
हा िर िश
ं ािा वदिा आहे तर यािी आई कोण?, मी कोण?, तम्ु ही कोण.
बाईिा िेहरा एकदम शातं पडला, कुठलीि प्रवतवक्रया िेहऱ्यािर नव्हती.
एकनाथ राि, तम्ु हालाही असि िाटतं का?
अहो तमु च्या सारख्या तरुणानं ी स्त्री-परुु ष समानतेिं महत्ि आपल्या अवशवित
आई-िवडलानं ा विश्वासात घेऊन पटिनू द्यायला हि.ं प्रत्येक िण असा वििार
करायला लागला तर बदल घडणार कधी?
मला तर िपू कीि येते तमु च्या सारख्या माणसािं ी.
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डॉक्टर रागाति वतथून वनघनू िातात.
िॉडग मध्ये भयान शांतता सिगि िण अश्या अिस्थेत असतो वक डॉक्टर इथे
उपवस्थत सिाांिर रागिली आहे.
एकनाथला स्ितःिा िपू राग आला होता. मला समिायला उशीर लागला. पण
इथनू पढु े स्त्री-परुु ष समानतेसाठीि आयष्ट्ु य घालिणार.

समाप्त
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचं िे बारावं वर्षं. गणेस सानप यांचं ई साहित्यवरचं िे दुसरं
पुस्िक.
गणेशजी एक िरूण लेखक आिेि. शेिकर्यांची दुुःखं, महिलांवरील अत्याचार
आहण एकू णच समाजाि असलेल्या अहनष्ट गोष्टींकडे िे जागृिपणे पिािाि व
इिरांचे त्याकडे लक्ष वेधून घेिाि. त्यांना सामाहजक िळमळ आिे आहण त्या
िळमळीिून त्यांचं लेखन िोिं. असे अनेक िरूण लेखक खूप छान हलिीि आिेि.
मोठ्या लेखकांच्या िोडीस िोड आिेि. पण त्यांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमम हमळि
नािी. त्यांची पुस्िकं प्रकाहशि करायला प्रकाशक धजावि नािीि. कारण त्यांचे
नाव प्रहसद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पुस्िकांची हवक्री िोईल की नािी याबद्दल
प्रकाशक साशंक असिाि. आहण जर या लेखकांची पुस्िके वाचकांसमोर आलीच
नािीि िर लोकांना त्यांचे नांव कळणार कसे? या दुष्टचक्राि सापडू न अनेक
नविरूण लेखकांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आिा असे िोणार नािी. इं टरनेटच्या सिाय्याने नवलेखकांना वाचकांच्या
नजरे पयंि पोिोचवण्याचे काम आिा अनेक संस्था करि आिेि. ई साहित्य
प्रहिष्ठान िी त्यािील एक. सुमारे ५ लाखांहून अहधक वाचकांपयंि या नवीन
लेखकांना नेण्याचे काम िी संस्था करिे. पूणम हवनामूल्य. लेखकांनािी कोणिािी
खचम नािी. आहण आज ना उद्या लेखकांना भरघोस मानधन हमळवून देण्यासाठी ई
साहित्य प्रहिष्ठानचे प्रयत्न चालू आिेि.
नवीन लेखक यायला िवेि. भक्कमपणे उभे रिायला िवेि. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या
दजामनुसार मानमरािब हमळावा. मानधन हमळावे. परदेशािील आहण दूरच्या
खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दजेदार साहित्य हमळावे.
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अनेक नवनवीन िाकदवान लेखक ई साहित्याकडे वळि आिेि. त्यांना त्यांच्या कसानुसार
प्रहिसादिी हमळिो. कु णाला भरघोस िर कािींच्या वाट्याला टीकािी येिे. या टीके ला
positively घॆऊन िे लेखक आपला कस वाढवि नेिाि.
प्रफ़ु ल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज गािाडे, अनूप साळगावकर, बाळासािेब
शशंपी, चंदन हवचारे , सौरभ वागळे , यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंि, संयम बागायिकर, ओंकार
झांज,े पंकज घारे, हवनायक पोिदार, चंद्रकांि शशंदे, चारुलिा हवसपुिे, कार्िमक िजारे , गणेश
सानप, मनोज चापके , मिेश जाधव, मनोज हगरसे, मृदल
ु ा पाटील, हनलेश देसाई, सनिा पठाण,
संजय बनसोडे, संजय येरणे, शंिनू पाठक, श्रेहणक सरडे, शुभम रोकडे, सुधाकर िळवडेकर, ददप्ती
काबाडे, भूपेश कुं भार, सोनाली सामंि, के िकी शिा, हवहनिा देशपांड,े सौरभ वागळे असे अनेक
िरूण लेखक साित्यपूणम लेखन करि आिेि. ई साहित्यकडे िौशी लेखकांची कमी कधीच नव्ििी.
आिा िौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पैलू
पाडण्याकडे लक्ष देणारे िरूण लेखक येि आिेि. िी नवीन लेखकांची फ़ळी मराठी भार्षेला नवीन
प्रकाशमान जगाि स्थान हमळवून देिील. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो.
वाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभराट िोवो. जगािील सवोत्कृ ष्ट साहिहत्यक प्रसवणारी
भार्षा म्िणून मराठीची ओळख जगाला िोवो.
या सवामि ई साहित्याचािी खारीचा वाटा असेल िा आनंद.
आहण या यशाि ई लेखकांचा शसंिाचा वाटा असेल याचा अहभमान.

बस्स. अजून काय पाहिजे?
आमेन
सुनील सामंि
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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