या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

भ्रण
ू हत्या
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव 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 सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

भ्रूणहत्या
(कादंबरी)

अंकुश शशंगाडे

ई साहहत्य प्रहिष्ठान

भ्रूणहत्या
लेखक : अंकुश

शशंगाडे

फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा,
कळमना माके ट रोड, नागपूर. महाराष्ट्र
ईमेल - geetshingade454@gmail.com

या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे
सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील
अिंशाचे पुनमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा
इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे िसे न
के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकिे.
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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
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injunction, damages and accounts.
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•

हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण हे

फ़ॉरर्डव करू शकिा.
•

हे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी

ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिाही र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहहत्य प्रहिष्ठानचीपरर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.

भ्रिू हत्यव
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिगां वडे

ही कवदबां री काल्पवनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती
र् घटनव कवल्पशनक आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव
दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी
प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस
तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.

1
िल
ु पवशहजे हो अिी आता हवक कवही लोकवांची ऐकवयलव येत
असते. कवही जि तडफडत असतवत िल
ु ां व्हवर्ी म्हिनू . पि त्यवांनव
िल
ु ां होत नवही. िग िल
ु ां व्हवर्ी म्हिनू देर्वलव नर्ि कबल
ू करिे
सरुु असते. अिवतच एखवद्यव र्ेळी ती घटनव झवलीच आशि िल
ु
झवलचां . तर त्यव घटनेस देर् पवर्लव असां सिजनू िग हव नर्ि पिू ा
करण्यवसवठी ज्यव देर्वसवठी तो नर्ि के लव, तो नर्ि पिू ा करतवांनव
देर्वलव कोंबड्यव बकर्यवचव बळी देण्यवची प्रथव. ज्यव कोंबड्यव
बकर्यवचव कवहीही दोष नवही. कवही लोकां नर्ि म्हिनू कवनोबव
िवांडू, फुलोरव ठे र्.ू गिपती िवांडू. तरीही हे नर्िां पिू ा होत नवहीत.
अथवात िल
ु ांच होत नवहीत. िग िेर्टी हव भवग निीबवर्र सोडून
आपल्यव निीबवतच नवही असां सिजनू लेकरु होण्यवचां नवर्च
सोडून देतवत. ते िग नवईलवजवनां प्रकृ तीलव श्र्कवरतवत र् दत्तक
िल
ु ां शर्कत घेर्नू बवळवचां ्र्प्न पिू ा करतवत. कवही तर टे्ट ट्यबू
बेबी ही करुन िल
ु ां जन्सिवलव घवलत असतवत.
शनसगवाच्यव यव चक्रवत कोिवलव जव्त िल
ु ां होतवत. तर
कोिवलव अशजबवत होत नवही. कवहींनव लग्न न करतव कुर्वरपिीही
िल
ु ां होतवत.

ज्यव िल
ु ींनव प्रेिप्रकरिवतनू कुर्वरपिी गभा रवहतो. तो गभा
रवशहलव हे िवशहत पडतवच भीती आशि धवकवनां सर्वात प्रथि त्यव
भ्रृिवची गभवातच हत्यव के ली जवते. ती जर हत्यव करतव येिे िक्य
असेल तर... पि जेव्हव अिी हत्यव करतव येिे िक्य होत नवही.
तेव्हव िवत् अज्ञवत ्थळी अशतिय गप्तु पिे िल
ु ींनव ठे र्नू नर्जवत
शििल
ू व जन्सिवस घवतले जवते. िग हे जन्सिवस घवतलेले बवळ... त्यव
बवळवलव िवप सिजनू तसेच आपली बदनविी होईल असे सिजनू
त्यव अभाकवलव जन्सि झवल्यवनांतर िवरुन टवकलां जवते आशि त्यवची
शर्ल्हेर्वट नवल्यवत शकांर्व शर्हीरीत शकांर्व कचर्यवच्यव शढगवर्यवत
लवर्ली जवते. कवरि हेच कचर्यवत फे कलेले हे अभाक खवत
असतवांनव जेव्हव कुत्ी शदसतवत. त्यव कुत्र्यवच्यव तोंडवत अभाकवचव
एक पवय शदसतो. तर हवत पवय र् पिु ा िरीर बवहेर असतां. त्यव
बवकीच्यव िरीरवच्यव अर्िेषवर्रुन ते िविसवचचां अभाक आहे हे
शसद्ध होते. कवही जि तर ते अभाक चक्क जीर्ांत असतवांनव शर्शहरीत
टवकून देतवत. दोन तीन शदर्सवनांतर त्यव अभाकवचां िरीर जेव्हव
पवण्यवर्र तरांगतां, तेव्हव ते अभाकच आहे हे शसद्ध होतां. नवल्यवतही
टवकलेले अभाक जेव्हव पवण्यवच्यव कडेलव लवगतां, तेव्हव त्यवही
अभाकवचे कवही अर्यर् नवल्यवतील जीर्जतां नांू ी खवल्लेले
असतवत. िग शर्चवर येतो की ज्यवलव लोकां देर् म्हितवत. तो देर्
अिवांनव िल
ु ां कव देतो? ज्यवलव िल
ु नको असतां. अन् ज्यवलव िल
ु

हर्ां असत.ां त्यवलव कव नर्ि करवर्े लवगतवत. अन् नर्ि के ले
तरीही िल
ु ां होत नवहीत.
अशलकडे असे गप्तु पिे िवयबवपवलव िवशहत न करतव प्रेि
करण्यवचे प्रकवर सरवास सरुु आहेत. त्यवतच गभा रवशहलवच तर त्यवचव
त्वस िल
ु ींनवच होत असतो. तसेच िल
ु े पळून जवतवत. तसेच िल
ु गी
नको िल
ु गवच हर्व यवच अट्टवहवसवपवयी गभाशलांगशनदवन करुन
लपनू छपनू भ्रृिवची तपवसिी करण्यवचे प्रकवर सरवास सरू
ु असनू ते
भ्रृि िल
ु ीचे शनघवल्यवस चक्क त्यवलव िवरुन गभापवत करुन घेण्यवचे
प्रकवर जव्त र्वढलेले आहेत. िग असे गभवातच भ्रृिवचे िरिे होत
असतवनां व त्यव परीर्वरवत िल
ु च
ु ां
ां गभवात रवहवयलव नको. तर ती िल
ज्यवांनव िल
ु ां होत नवहीत. जे िल
ु वांसवठी तडपतवत, त्यवांनवच द्यवयलव
हर्ी. कवहींनव एकवपेक्षव जव्त िल
ु ां होतवत. तर कवहींनव एकही
नवही. ज्यवनां व होतवत, त्यवनां व िल
ु वच
ां ी कदर नसते.

असचां ते एक गवर्. िल
ु गी िवरण्यवचां सत् त्यव गवर्वत सरुु होतां.
अख्खख्खयव गवर्वत लहवन लहवन िल
ु ी िवरल्यव जवत असत. िल
ु ींचव
जन्सि म्हिजेच अशभिवप होतव. त्यविळ
ु ां िल
ु ीचव र्ध करण्यवची जी

परांपरव होती. शतलव कोिीही फवटव फुटू देत नसत. नव्हे तर कोिीच
शर्रोध करीत नव्हतव.
हुडां व देिे ही कुप्रथव अजनू ही गवर्वत सरुु होती. हुडां ् यवर्र
सरकवरचे कवयदे बनलेले होते. तरीही लोकां यव कवयद्यवलव जिु वनत
नसत. लोकां रवजरोषपिे हुडां व र्धपू क्षवलव िवगत असत. िग ऐपत
नसतवांनवही र्धपू क्ष आपल्यव लेकीच्यव जीर्वसवठी हुडां व देतच असे.
िनवत इच्छव नसतवनां वही र्धपू क्षवलव ते कृ त्य करवर्चां लवगे.
कधीकधी शर्चवर यवयचव की यव गोष्टीलव शर्रोध करवयचव. पि
करिवर कसव? कवरि एखवद्यवनां असव शर्रोध के लवच तर त्यव
गृह्थवची िल
ु गी खपत नसे. अथवात शर्र्वह होत नसे. तसेच
शकतीही हुडां व शदलव तरी र्रपक्षवची भक
ू र्वढतच असे. ते
शर्र्वहवनांतरही पैसव िवगतच असत. शर्र्वहवनांतर असव पैसव न
शिळवल्यवस रवजरोषपिे अिव िल
ु ींचव बळी घेत असत. िग
डोळ्यवदेखत जवर्यवच्यव िवगण्यव पिू ा न झवल्यवने िल
ु ीच्यव
बवपवलव आपल्यव पोटच्यव गोळ्यवचव असव बळी पवहवयलव शिळत
असे. म्हिनू च त्यविळ
ु ांच की कवय, लोकां िल
ु ीचव जन्सि नवकवरत.
असचां ते गवर्. आज ते गवर् शर्र्वहवनांतर आपल्यव गवर्च्यव
िल
ु ींनव सवसरी पवठर्त नसे. तर त्यवचे पती शतच्यव िवहेरवलव जवर्नू
रवहवत असत. र्र िल
ु गव पवहवयलव आलव की त्यवांची अिी अटच

असे की त्यव र्रवनां र्धच्ू यव िवहेरी येर्नू रवहवयचां. जो तयवर होत
असे. तोच यव गवर्ची िल
ु गी िवगत असे. अथवात हे गवर् घरजवर्ई
आिण्यवत पटवईत होतां.
गवर् तसां ससु ांपन्सन होतां. त्यव गवर्वत किवचीही किी नव्हती.
लोकवक
ां डे पिधु न, िेती सवरां कवही होतां. शिर्वय भ्रृिहत्यव,
हुडां वबळीची सि्यव शिटली होती. बलत्कवरही गवर्वत होत नव्हतव.
हे सवरां शचत् त्यव एकव र्कील िल
ु ीनां बदलर्लां होतां. शजचां नवर्
कोिल होतां. जी त्यवच गवर्वत जन्सिली होती. लहवनवची िोठी
झवली होती. नव्हे तर शिकून र्कील बनली होती. खरां तर शतच्यव
परीर्वरवलव यवच गवर्च्यव लोकवनां ी छळलां होतां. म्हिनू च यवच
गवर्वलव बदलशर्ण्यवच ्र्प्न शतनां पवशहलां होतां. ते ्र्प्न पिु ा
करण्यवसवठी ती लढली होती. आज ती जगवत नव्हती. पि लोकां
प्रविवशिकपिे शतची पजु व करीत होते. शतचे शर्चवर अगां ीकवरून
शतचव गौरर् करीत होते. नव्हे तर आज शतच्यव िृत्यनू ांतर शतचव
गवर्वत पतु ळव बसर्नू त्यव पतु ळ्यवखवली शतचव इशतहवस कोरलव
होतव. ज्यव इशतहवसवर्रुन शतनां देिवसवठीच नवही तर जगवसवठी कवय
कवय के ल.ां ते नोंद के लां गेलां होतां.
भरतपरू हे गवर्वचां नवर्. त्यव गवर्वत नेहिी हुडां ् यवसवठी
सरवासपिे नर्र्धू जवळल्यव जवत. िल
ु ांही व्यसनवधीन होती. ती

शदर्सभर व्यसनां करवयची र् रवत्ीलव ती व्यसनां पिु ा करण्यवलव हव्यव
असलेल्यव पैिवसवठी र्त्यवर्र लटु िवर करीत. चोर्यव करीत. तर
शदर्सवढर्ळ्यव सरवासपिे कोण्यव तरुि िल
ु ीर्र बलत्कवर करुन
आपल्यव र्वसनव पिु ा करीत. पोशलसही यव गवर्वतील अिव
क्लृप्त्यवर्र र्चक आित नव्हते. कवरि हे पोशलस त्यव नेत्यवांचे
गल
ु वि होते. ज्यव नेत्यवांचव रवजकवरिविी सांबांध होतव. रवजकवरि
करीत असलेले िोठिोठे नेते त्यवच्यव ओळखीचे होते.
गवर्वत जव्त शिकलेली िडां ळी नव्हती. त्यवांनी शिकूच नये
म्हिनू हव गवर्वतील गांडु िविसू त्यवांच्यवर्र दबवब आित असे.
त्यवनां व त्वस देत असे. नव्हे तर ती िडां ळी जर शिकली तर
आपल्यवर्र भवरी पडेल यवचव शर्चवर करुन हव व्यक्ती त्यवचां ां
व्यक्ती्र्वतांत्र्य र् ित प्रदशिात करिवरां ्र्वतांत्र्य शहरवर्नू घेत असे.
आपल्यव गडांु वक
ु ींनव छळत
ां रर्ी त्यव व्यक्तीच्यव घरवतील तरुि िल
असे. बलत्कवर करर्नू घेत असे आशि ते पोशलस ्टेिनलव गेलेच
तर शतथे आपल्यवशर्रुद्ध कोित्यवच ्र्रूपवची नोंद होर्ू नये
यवसवठी प्रयत्न करीत असे.
यव िल
ु ींनव गवर्वतच छळलां पवशहजे असव त्यव गांडु ् यवचव
कयवस नव्हतव. त्यव गडांु वचां नवर् भवनदु वस होतां. जो व्यक्ती गवर्वत
त्यवच्यव शर्रोधवत शिरजोर झवलवच. अिवच्यव लेकरवांनव

परगवर्वतील लोकवांनवही छळवयलव लवर्त असे. त्यविळ
ु ां इथनू
शर्र्वह होर्नू गेलेल्यव िल
ु ींर्र सवसरची िडां ळीही कधी कधी त्वस
देत असत. हुडां ् यवसवठी जीर्ही घेत असत. तर कवही शठकविी यव
भवनदु वसची ओळखपवळख नसतवांनवही हुडां ् यवसवठी यव गवर्वतील
िल
ु ींनव ठवर के ले जवत होते.
लोकवांनव कधीकधी िल
ु ींचव जन्सि नकोसव र्वटत होतव. कवरि
िल
ु ी झवल्यवच तर आधी यव गवर्वतील तरुि िल
ु वच्ां यव
बलत्कवरवपवसनू र्वचर्वर्े लवगवयचे आशि एखवदी र्वचलीच तर
शतचव शर्र्वहवनांतर हुडां वबळी म्हिनू जीर् जवत असे. म्हिूनच की
कवय, गवर्ची लोकां सरवासपिे गभाशलगां शनदवन चवचिी करुन
पोटवतील भ्रिू िल
ु गव आहे की िल
ु गी हे तपवसनू पवहवत असत.
िल
ु गी असलीच तर सरवास शतचव जन्सि होर्ू नये म्हिनू त्यव गभवाची
धल
ु वई करुन टवकत असत. अिवच यव गवर्वत भीिरवर् आपल्यव
चवर िल
ु वसिर्ेत रवहवत होतव.
भीिरवर् असवच गवर्वतील एक गृह्थ होतव. त्यवलव तीन
िल
ु ी होत्यव र् एक िल
ु गव होतव. कवांतव, कोिल, नयनव र् रोशहत
अिी िल
ु वांची नवर्ां होती. त्यवपैकी एक उपर्र झवली होती. एकीचव
शर्र्वह झवलव होतव. तोही िोठ्यव िशु ककलीनां. शतचव शर्र्वहवनतां रही

छळ सरुु च होतव. जवर्ई यव नव त्यव कवरिवनां िल
ु ीच्यव बवपवलव
पैिवची िवगिी करीत होते. पि भीिरवर्जर्ळ आतव पैसव नव्हतव.
एक िल
ु गी लहवन होती. ती शिकत होती. तर ज्यव िल
ु ीचव
शर्र्वह झवलव होतव. त्यव िल
ु ीच्यव शर्र्वहवच्यव र्ेळी भीिरवर्नां
आपली एक एकर िेती शर्र्वह करवयलव पैसव नसल्यवनां र्
र्धपू क्षवची चवगां लां लग्न के ल्यवशिर्वय आम्ही शर्र्वहवस तयवर
नवही अिी अट असल्यवनां त्यवलव एक एकर जवगव शर्कवर्ी लवगली
होती.
भीिरवर्जर्ळ िोठ्यव िल
ु ीचव शर्र्वह करण्यवपर्ु ी चवर एकर
िेती होती. त्यव चवर एकर िेतीलव तो त्यवची िवऊली िवनत होतव.
त्यविळ
ु ां की कवय, ती िेती िल
ु ीच्यव शर्र्वहवसवठी शर्किे म्हिजे
आपल्यव आईलव शर्किे असां त्यवलव र्वटत होतां. नव्हे तर त्यवचव
एक एकर तक
ु डव शर्किे म्हिजे ्र्तःच्यव आईचेच तक
ु डे करुन
शर्कण्यवसवरखे भीिरवर्लव र्वटत असे. पि र्रपक्षवच्यव इच्छे सिोर
उपवय नव्हतव. त्यविळ
ु च की कवय, िनवत इच्छव नसतवांनवही
भीिरवर्लव आपली एक एकर िेती नवईलवजवनां शर्कवर्ी लवगली
होती.
िोठ्यव िल
ु ीलव र्रपक्षवच
ां व त्वस आहे असे ती र्वरांर्वर सवगां त
असे. पती आपल्यवलव शनत्य पैिवसवठी िवरहवि करतो असां

भीिरवर्लव ती नेहिी सवांगत असे. पि भीिरवर् हव िजबरू होतव. तो
शतलव म्हित असे,
“बवई शदल्यव घरी त्वस सहन कर. हेही शदर्सां शनघनू जवतील.
जर आपि जवर्यवांशर्रुद्ध पोशलसवत तक्रवर के लीच तर उद्यव आपली
बदनविी होईल र् तझ्ु यव दोन्सही बशहिींचे शर्र्वह होिवर नवही.”
बवपवच्यव सवांगण्यवनां कवांतव चपू होती. ती बवपवलव शिकवयतही
करीत नव्हती. तसेच सवसरकडील त्वस ती सहन करवयची. हेही
शदर्सां शनघनू जवतील यव आिेनां.
र्षवा ऋतू नक
ु तवच लवगलव होतव. त्यव िोसिवत शपकवचां ी
पेरिी होिे िहत्र्वचे होते. दोनर्षा भीिरवर्ची िेती शपकली
नव्हती. पशहल्यव र्षी सतत पवर्सविळ
ु ां िेतीचां अतोनवत नक
ु सवन
झवलां होत.ां तर दसु र्यव र्षी शनव्र्ळ कोरड्यव दष्ु कवळवनां िेत कोरडां
पडलां होत.ां िवत् अिदवचव कवळ चवगां लव शनघेल अिी आस
बवळगनू भीिरवर् िेती पेरिवर होतव.
र्षवा ऋतू जसव लवगलव. भीिरवर्सह सर्वांच्यव िनवत आिेची
शकरिां शनिवाि झवलीत. सरुु र्वतीलव पवऊस पडवयलव लवगलव. तसव
भीिरवर्सह सर्ा िेतकर्यवांनी पेरिी करण्यवसवठी बी शर्कत घेतलां.
तसेच िेतीलव लवगिवरी खतहां ी शर्कत घेतली.

पवऊस पडत होतव. त्यवचबरोबर जिीन ओली होत होती.
जिीनीतील र्वफ र्र शनघनू गेली होती. तसव जिीनीत थडां वर्व
शनिवाि झवलव होतव. त्यवचबरोबर परीसरवतही थांडवर्व शनिवाि झवलव
होतव शग्रष्िवचव उष्िव िवांत झवलव होतव. किीतकिी सवत आठ
शदर्स सतत पवर्सवनां जिीन ही पेरिीयोग्य झवली होती. तसव
आठव्यव शदर्िी पवऊस थवांबलव.
जसव आठव्यव शदर्िी पवऊस थवबां लव. तसव भीिरवर् आपली
जिीन र्खरु लवगलव. त्यवच्यव र्खरण्यवचां कवरिही तसचां होतां.
त्यवचां कवरि होतां, ते म्हिजे जिीन जरी उन्सहवळ्यवत र्खरली
असली तरी त्यवर्र कवही प्रिविवत तिकट उगर्लां होतां. ते तिकट
नष्ट व्हवर्ां यवसवठी भीिरवर्लव ती जिीन र्खरिां आर्कयक होती.
तिी जिीन र्खरुन होतवच भीिरवर्नां िेतवत पेरिी के ली. तसां
दोनचवर शदर्सवत अक
ां ू रही र्र येर्ू लवगले होते.
ते शहरर्े शहरर्े अांकूर... त्यव अांकूरवलव ्र्तःच्यव लेकरवगत
भीिरवर् कुरर्ळवयचव. त्यवलव हवयसां र्वटवयचां. त्यवचबरोबर त्यव
रोपवांनवही हवयसां र्वटत असे. थोड्यवच शदर्सवत ती रोप िोठी होर्ू
लवगली. त्यव रोपवभोर्तवल फुलचख्खू यव फे र धरून नवचू लवगल्यव.
त्यवचां कवरिहां ी तसच
ां होतां. त्यव रोपवनां व आतव फुले धरली होती.

भीिरवर् नेहिी िेतवर्र जवत होतव. त्यवलव त्यव रोपवच्यव
सवशनध्यवत असतवनां व कांटवळव येत नसे. तवसन् तवस त्यवलव त्यव
रोपवचां शनरीक्षि करण्यवची सर्य लवगली होती. त्यवतच ती रोपां
त्यवच्यवसोबत बोलतच आहेत असांही त्यवलव र्वटत असवयचां. तो
त्यव शपकवांच्यव सवशनध्यवत असतवांनव देहभवन शर्सरुन जवयचव. तसव
भीिरवर् खि
ु होतव. कवरि यवर्षी त्यवचां पीक इतर र्षीच्यव िवनवनां
चवगां लां होत.ां
हळूच त्यव रोपवांतील फुलवनां ी फळधवरिव के ली होती. तसां
फुलचख्खु यवांचां प्रिवि किी झवलेलां होतां. त्यवतच आतव त्यव शपकवांर्र
अळ्यव पडल्यव होत्यव. त्यव अळ्यव उभां पीक खवयलव लवगल्यव
होत्यव. त्यविळ
ु ां त्यवांनव िवरिां आर्कयक होतां.
शपकवांर्र शकटकनविक फर्वरल्यवशिर्वय आपल्यव हवतवत
पीक येिवर नवही असां भीिरवर्लव र्वटत होतां. पि तो तरी कवय
करिवर. जर शपकवांर्र शकटकनविक फर्वरलां नवही तर शतकडूनही
धोकव होतव.
भीिरवर्लव शर्चवर येत होतव. ते जीर् जांतू िवरिे म्हिजे पवपच
नव्हे तर ही शहसां वच. त्यव शनष्पवप अळ्यव. त्यवचां व कवय गन्सु हव की त्यव
शपकवर्ां र आल्यव. त्यवनां वही पोट आहे. त्यव आपलां पोट भरण्यवसवठी
शपकवांर्र आल्यव. त्यवांचव कसव कवय जीर् घ्यवयचव. पि उपवय

नवही. आपि जर त्यवांचव जीर् घेतलव नवही तर त्यव आपलव जीर्
घेिवर. आपलां उभां शपक नष्ट होिवर. कवय करवर्.ां तो शर्चवर करीत
होतव.
िेती करिां हे सविवशजक कवि आहे. िेतीत शपक शपकशर्िवरे
िेतकरी हे सविवशजक कवि करीत असतवत. त्यवनां ी जर िेतवत कवि
के लां नवही तर जगवतील लोकवांचां पोटांच भरिवर नवही.
िेतवतील जीर्जतां िू नव िवरिे ही शहसां व आहे. नव्हे तर त्यव
िेतवतील अळ्यव, त्यव अळ्यव शनष्पवप असतवत. जिी िविसवलव
भक
ू लवगते. तिी त्यव अळ्यवांनवही भक
ू लवगते. िग यव अळ्यव
शपकवर्ां र पडतवत. त्यव अळ्यव शपकवर्ां र पडून रोपवचां ी शर्ल्हेर्वट
लवर्तवत. त्यव अळ्यव शपकवचां ी पवनां खवतवत. दविे खवतवत. िग उभां
शपक नष्ट होतां.
िेतकर्यवांनव र्ेगर्ेगळव औषधोपचवर करुन यव अळ्यवनां व
िवरवर्ांच लवगतां. जर त्यवांनी यव अळ्यवांनव िवरलां नवही. शहसां व होते
असां जर सिजलां तर यव देिवतील नव्हे तर जगवतील लोकां किी
जगिवर?
िेतकरी यव अळ्यव िवरुन पवपच करीत असतो. पि हे पवप
कोिवसवठी करतो. लोकवसां वठीच नव. िग कोिी त्यवलव ्र्वथी

सिजत असतील तरीही त्यवलव ते पवप करिे आर्डते. कवरि त्यव
पवपवर्रच त्यवचां उद्यवचां भशर्ष्य अर्लबां नू असत.ां
अिव जीर्जांतांनू व िवरण्यवची शिक्षव आपल्यवलव तसेच
िेतकर्यवनां व शिळतेही. िेतकर्यवांच्यव बवबतीत सवांगवयचां झवल्यवस
त्यवची ती म्हिजे िेती बजां र बनिे. त्यवच्यव िेतवत शपक न शपकिे.
दरर्षी कधी कोरडव दष्ु कवळ तर कधी ओलव दष्ु कवळ पडिे. उभां
शपक हवतवत येत असतवनां व सवर्कवरी फटकव बसिे एर्ढेच नवही तर
शपक होर्नू ही िवलवचव भवर् उतरिे. िवलवलव योग्य भवर् न शिळिे.
यव अळ्यव िवरिां पवप जरी असलां तरी िेतकरी ते पवप करीत
असतवत. कोिवसवठी तर सिवजवसवठी. तरीही त्यवलव सिवज कवय
देतो? कवहीच देत नवही. कवरि सिवज ्र्वथी आहे.
एक कथव प्रचलीत आहे. एकदव नवरदिनु ी र्त्यवने जवत
असतवनां व त्यवलव र्वल्यवनां अडर्लां. म्हटलां,
'तझ्ु यवजर्ळ जेर्ढे कवही असेल, तेर्ढे कवढ. नवहीतर िी
तझु व जीर् घेर्नू टवकिवर.’
त्यवर्र नवरदिनु ी म्हिवले,
'अर्कय घे. परांतू तू हे सगळां कोिवसवठी करतोस? ते सगळां
सवगां .’

'िी हे सर्ा, िवझी पत्नी, िवझी आई र् िवझ्यव िल
ु वांसवठी
करतोय.’
'िग ते सर्ा तझ्ु यव कवयवात सहभवगी आहेत कव?’
'कव असिवर नवही. िेर्टी िी त्यवांच्यवसवठीच करतोय नव.’
'ठीक आहे. जवर्नू शर्चवर बरां.’
'ठीक आहे. पि िलव ही तिु ची चवल र्वटते. तम्ु ही िलव
कटशर्ण्यवसवठी असे बोलत असवर्े असे िलव र्वटते.’
'नवही, िी सत्यर्चनी आहे.’
'तम्ु ही पळून तर जविवर नवही.’
'नवही, िी पळूनही जविवर नवही. िी इथेच रवहिवर तू येईपयांत.
तेव्हव तू लर्कर घरी जव र् घरी जवर्नू आपल्यव पत्नी आशि
िल
ु वलव शर्चवर की ते तझ्ु यव कवयवात सहभवगी आहेत कव?’
र्वल्यव तसव दरोडेखोर. तो घरी गेलव. त्यवनां आपल्यव आई,
पत्नी र् िल
ु वांनव शर्चवरलां की ते त्यवच्ां यव कवयवात सहभवगी आहेत
कव? त्यवर्र त्यवांनी चक्क नकवर देत म्हटलां की ते त्यवच्यव कवयवात
सहभवगी नसनू त्यवांनव पोषिां हे त्यवचां कताव्यच आहे.
र्वल्यवलव शर्चवर आलव. त्यवलव पश्चवतवप झवलव. िी दररोज
जे कवया करतो ते पवपच. त्यवलव क्षिव नवही. िग िी जे कवया करतो,

ते कोिवसवठी करवर्ां? जर ते पवपवत सहभवगी नवहीत. तो शनरवि
झवलव. तसव शनरवि िनवनां तो नवरदिनु ींकडां गेलव. त्यवलव घडलेलव
सर्ा प्रकवर सवांगीतलव आशि त्यवर्र उपवय शर्चवरलव. त्यवर्र
नवरदिनु ींनी त्यवलव तपश्चयवा करण्यवस सवांगीतलां.
त्यवनां प्रपच
ां , िोह, िवयव सगळां सोडून अरण्यवत तपश्चयवा
के ली. त्यवनसु वर तो र्वल्यवचव र्वल्िीक बनलव. आतव त्यवलव शहसां व
ही आर्डत नव्हती. कोितव जर पक्षी घवयवळ झवलवच तर त्यवलव
र्ेदनव होत असत. तो शर्व्हळत असे.
िेतकर्यवांचांही तसांच आहे. त्यवलवही यव अळ्यव िवरतवांनव
शर्चवर येतो की ही शहसां व. त्यवलवही तपश्चयवा करवर्ीिी र्वटते. पि
शर्चवर येतो की आपल्यवर्र अर्लांबनू असिवरे हे जीर्... हव
सिवज... यव सिवजवत िवझी कोिी आई आहे. िवझे कोिी िल
ु ां
आहे. तर िवझी एक पत्नीही आहे. तेव्हव यव सर्वांनव पोषिे िवझे
कताव्य आहे. त्यवच लोकवांनव पोषण्यवसवठी हे िेतकरी हत्यव करीत
असतवत त्यव अळ्यवांची. त्यवांनव िनवत इच्छव नसतवांनवही िवरत
असतवत शकटकनविकवनां. कोिवसवठी तर सिवजवसवठी...
सिवज त्यवांनव कवय देतो? अनवठवयी दःु ख. त्यवांच्यव िवलवलव
किी हिीभवर्. त्यवनां ी एखवद्यवर्ेळी आदां ोलन के ल्यवस त्यवचां ां
आांदोलन शचरडून टवकलां जवतां.

ज्यव सिवजवच्यव घटकवलव आिचव िेतकरी पोषतो. त्यव
सिवजवतील घटकवसां िोर भवजीपवल्यवचे थोडेसे दर जर र्वढले, तर
ते दर र्वढलेले शदसतवत. यव सिवजवच्यव घटकवांनव गवड्यव, शटव्यव,
कवाँन्सव्हेंटची फी, एसी, फ्रीज शकांर्व ऐषआरविवच्यव र््तांचू े भवर्
र्वढलेले शदसत नवहीत. आिचां सरकवरही िेतकर्यवांची दयव घेत
नवहीत. ते आिचां सरकवरही पदोपदी आिच्यव िेतकर्यवांच्यव
र्वट्यवलव जवत असतां. त्यवनां व दबु ाल करीत असतां शदर्सेंशदर्स.
त्यवांनव शनसगाही दबु ाल करीत असतो.
सरकवर िवत् ज्यवांनव कविवत तेर्ढी सांकट नसतवत. ज्यवांनव
उन्सहवतवन्सहवत रवबवर्ां लवगत नवही. ज्यवनां व सततचव पवऊस अगां वर्र
झेलवर्ां लवगत नवही. ज्यवांनव अळ्यव िवरण्यवसवरखां पवप करवर्ां
लवगत नवही. त्यव सरकवरी किाचवर्यवांनव र्ेतन देतवत. िेतकर्यवांची
आदां ोलनां शचरडली जवतवत. अन् किाचवर्यवचां ी आदां ोलन!ां त्यव
आांदोलनवर्र योग्य तोडगव कवढलव जवतो. त्यवच्ां यव त्यव
आांदोलनवतनू त्यवचां ी पगवरर्वढ के ली जवते.
िहत्र्वचां म्हिजे त्यव सरकवरी किाचवर्यवनां व कवय रवबवयलव
जवर्ां लवगते कवय की पगवरर्वढ हर्ी. त्यव सरकवरी किाचवर्यवांनव
उन्सहवतवन्सहवत घवि गवळवर्व लवगतो कवय की पगवरर्वढ हर्ी. त्यवनां व
तर चक्क सवर्लीत खचु ीर्र बसनू रवहतव येतां. त्यवांनव कोित्यवच

सवप आशि शकड्यवांची सतत भीती र्वटत नवही. िवत् आिच्यव
िेतकर्यवलव सतत सवपवसवरख्खयव तर कधी र्वघ शसहां वसां वरख्खयव शहस्रां
प्रवण्यवांच्यव सवशनध्यवत रवहवर्ां लवगतां. हे सरकवर जरी िेतकर्यवचां
ित्ू र्वटत असलां तरी आिचव िेतकरी तसव सरकवरचवही ित्ू
तसेच शित् म्हिनू भेदभवर् न करतव त्यवांच्यवही पोटवसवठी रवबत
असतो शदर्सरवत्.
सरकवरनां यव सर्ा गोष्टीचव शर्चवर करवर्व नव्हे तर िवलवलव
योग्य भवर् द्यवर्व. िेतकर्यवांनवही म्हवतवरपिवत पेंन्सिन द्यवर्ी. िेतीत
रवबिवर्यव कव्तकवरवलवही पगवर द्यवर्व. कवरि तो उन्सहवतवन्सहवत
रवबतो. तसेच आिच्यव िेतकर्यवांनवही पगवर द्यवर्व. िगच आिच्यव
िवलवचे हिीभवर् ठरर्वर्े. सरकवर जर पगवर देत नसेल तर
िेतकर्यवच्ां यव िवलवचव हिीभवर् ठरशर्ण्यवचव अशधकवर सरकवरलव
नवही. तो अशधकवर फक्त िेतकर्यवलव आहे.

2
भीिरवर् च्यव िल
ु ीलव भयांकर त्वस होतव. त्यवलवही आपल्यव
िल
ु ीलव असव त्वस पवहून घरी आिवर्सां र्वटत असे. पि तो
हतबल होतव. बवकीच्यवही िल
ु ी त्यवच्यव उरवर्र ओझां बननू च
होत्यव. त्यवतील एक उपर्रही. अिवतच परीसरवत एक घटनव
घडली होती.
तो शदर्स सोिर्वर होतव. सोिर्वरलव एक अिवनर्ीय घटनव
घडली होती. अिीच एक िल
ु गी पेट्रोल टवकून जवळली गेली होती.
यवत ती गभां ीर जखिी झवलेली असनू शतलव िहरविध्ये अॉ रें ज
शसटी इश्पतळविध्ये भरती के ले होते. पीडीत यर्ु ती ही कोित्यवतरी
िहवशर्द्यवलयवत ब टनी यव शर्षयवत प्रवध्यवशपकव होती. यवत एकव
व्यक्तीने शतचव पवठलवग करुन शतच्यव अगां वर्र पेट्रोल टवकून त्यवर्र
टेंभव फे कून जवळले होते र् पळून गेलव होतव. आरोपी नांतर सवपडलव
देखील. तसव भीिरवर्लव शर्चवर आलव.
िहत्र्वचां म्हिजे कवल हिलव झवलव एकव िल
ु ीर्र... आज
आरोपी सवपडिवर... उद्यव खटलव चवलिवर आशि िग आरोप शसद्ध
झवल्यवस फविी. पि तरीही लोकां सधु वरिवर कवय? ते सधु रवयलव
तयवर नवहीत. िग फविी द्यव की अजनू कवही...

िवगे कवही शदर्सवपर्ु ी पोशलसवांनी जवळलेल्यव अर््थेत
सवपडलेल्यव िृत ड क्टरची ओळख करुन घेर्नू शतच्यव खनु वतील
चवरही आरोपींनव यिसदनवस पवठर्ले. तसेच कवही शदर्सवपर्ु ी
शदल्लीत शनभायव अिीच बसिधनू फे कली गेली. तसेच इथनू
त्ेचवळीस र्षवापर्ु ी अरुिव िवनबवग नवर्वच्यव नसार्र बलत्कवर
के लव. त्यवत शतलव गांभीरररत्यव धक्कव पोहोचलव आशि ती कोिवत
गेली. ती पढु े कोिवतच िरि पवर्ली. आरोपींनी जन्सिठे प भोगली.
त्यवनां शर्र्वहही के लव. पि अरुिवलव न्सयवय शिळवलव कवय?
कवल असांच खैरलवजां ी घडलां. कोपडी घडलां. असे भरपरू
प्रकवर घडले बलत्कवरवचे. एकतफी प्रेि करण्यवपवसनू होत असलेले
बलत्कवर नव्हे तर यवच एकतफी प्रेिवतनू आज बलत्कवर करुन
जवळण्यवचे प्रकवर सध्यव र्वढत चवललेले आहेत. यवलव जबवबदवर
आहे लोकवच
ां ी िवनशसकतव आशि इथलां र्वतवर्रि.
आम्ही र्वरांर्वर ओरडतो अिक
ु शठकविी बलत्कवर झवलव,
जवळल.ां पि खरांच आम्ही कवय करु िकतो. फक्त ओरडू िकतो.
त्यवत बदल करु िकत नवही र्व आरोपींनव धडव शिकर्ू िकत
नवही. कवरि आम्ही फक्त बघ्यवचां ी भशु िकव घेतो. करत कवहीच
नवही. म्हिनू च आज आरोपी शबनधव्त गन्सु हे करतवत.
कवयद्यवनसु वरही अिव आरोपींनव कवहीही होत नवही. जर कव आम्ही

आिच्यवर्र अत्यवचवर करिवर्यव िविसवलव धडव शिकर्लव आशि
र्ेळीच जर अिव आरोपींनव शिक्षव शदल्यवस तो आरोपी आरोप
करण्यवपवसनू र्ांचीत होतो.
लोकवांनी आपली िवनशसकतव बदलर्ली पवशहजे आतवही.
सिवजवत असे गन्सु हे करिवरे गन्सु हगे वर नेहिी भटकत असतवत. त्यवनां व
र्ेळीच लोकवांनी जबवब शदलव पवशहजे. प्रत्येकवनां आपल्यव
घरवजर्ळ, पररसरवत, आजबु वजल
ू व रवहिवर्यव िल
ु ींनव बशहि आशि
आई िवनलां पवशहजे आशि िैत्ीही करीत असल्यवस ती िैत्ी शनखळ
असवयलव हर्ी. त्यवत ्र्वथाभवर्नव र्व र्वसनवांधपिव नकोच. प्रेि
करवर्े, करवयलव िनवई नवही, पि ते प्रेि एकतफी नसवर्ां. र्रुन प्रेि
के ल्यवस ्र्वथा ठे र्नू करु नये. शिर्वय प्रेि के ल्यवस आशि त्यव
यर्ु तीलव पसांत नसल्यवस प्रेिर्ीरवांनी त्यव यर्ु तीलव सोडून द्यवर्ां.
सदांु रतव ही स्रीलव शदलेली देि आहे. यव सदांु रतेने येतवनां व
भेदभवर् के लेलव नवही. एखवदी सांदु र िल
ु गी शदसलीच, तर
िवनशसकतेची नजर शर्कृ त व्हवयलव र्ेळ लवगत नवही. त्यविळ
ु ां
स्रीयवांनी जपनू र्वगवर्ां. पि स्रीयवांची जहवल िवनशसकतव... स्रीयवांनव
कवही बोलू िकत नवही. स्रीयवांच्यव बवबतीत सवगां वयचां झवल्यवस
पर्ु ी त्यवनां व डोळे आशि चेहरव झवके ल एर्ढव पदर घ्यवर्व
लवगवयचव. पि आज तसां घडत नवही. पर्ु ी लगु डे होते. आज

पोिवखही बदललव. यविळ
ु ेच आज लोकवांच्यव भरु ट्यव नजरव...
त्यवचां व पवहण्यवचव दृशष्टकोन बदललव. यवतच बलत्कवरवचे प्रिवि
र्वढले.
आम्ही आज दोष देतो स्रीयवांनवच. म्हितो की स्रीयवांनी
पोिवख बदलर्लव. स्रीयवनां ी िेकअप बदलर्लव. त्यविळ
ु ां
लोकवांच्यव नजरव बदलल्यव. पि यवचव अथा स्रीयवांनी ्र्तःिध्ये
परीर्तान आिू नये कवय? आम्ही म्हितो स्रीयवनां ी प्रेि करु नये.
सवरीच बांधनां. के र्ळ स्रीयवांसवठी... िविसवसवठी कवहीच बांधनां
नवहीत कव? अन् स्रीयवांनी किी कपडे घवतले, िेकअप लवर्लव, ती
चवगां ली शदसते, म्हिनू परुु षवनां ी शतच्यवर्र प्रेि करवर्े. नव्हे तर शतनां
नवही म्हितवच शतच्यवर्र पविर्ी बलत्कवर करवर्व नव्हे तर शतलव
जवळवर्ां हे शकतपत बरोबर आहे? यवत परुु षवांचांच चक
ु त.ां आजचव
परुु ष हव स्रीयवनां व बशहि, आई िवनवयलव तयवर नवही. पत्ु ी तर नवहीच
नवही. यवतनू च बलत्कवरवचे नव्हे तर िशहलवांनव जवळण्यवचे प्रिवि
र्वढत आहे.
आजही हे प्रिवि किी होर्ू िकते र्व बांद होर्ू िकते. पि
त्यवसवठी लोकवांिध्ये खर्यव अथवानां जनजवगृतीची गरज आहे. हव
उपक्रि िवसनवने हवती घेर्नू रवबर्वयलव हर्व. ज्यवप्रिविे ्र्च्छतव
िोहीि हवती घेर्नू रवबर्ली जवते. तिीच आजही बलत्कवरवलव

रोखण्यवसवठी बलत्कवर रोख िोहीि िवसनवने रवबशर्ण्यवची गरज
आहे. देिवचे भशर्तव्य ज्यव िवळेतनू घडते. त्यवच िवळेत आज
सां्कृ तीचे आशि सां्कवरवचे धडे शर्द्यवर्थयवांनव शदले गेले पवशहजेत.
बलत्कवरवचे प्रिवि बांद करण्यवसवठी जनजवगृती म्हिनू आज
घरोघरी जवर्नू जनजवगृती करण्यवची गरज आहे. तसेच
पोशलसवांनीही यव आरोपींनव अभय देर्ू नये. त्यव आरोपींनव आरोप
शसद्ध झवल्यवस त्यवलव शिक्षव देत असतवनां व तो आरोपी जनतेलवच
सोपर्वर्व. जेिेकरुन लोकविां ध्ये जनजवगृती तर होईलच. शिर्वय
जनतवच शिक्षव देते म्हिनू लोकां गन्सु हव करवयलव सिोर येिवर नवही
र् यव गन्सु यवलव रोकथवि करतव येईल. कवयदव हवतवत घेऊन अिव
आरोपींनव शिक्षव देिवर्यव लोकवांनव कवयद्यवने गन्सु हगे वर न बनर्तव
त्यवांनव शनभायतव प्रदवन करवर्ी. जेिेकरुन बलत्कवरवलव कवयिचां
हद्दपवर करतव यवर्ां. नव्हे तर पन्सु हव अजनू अिव िल
ु ी जवळल्यव
जविवर नवही.
यव तर शर्र्वह न झवलेल्यव िल
ु ी झवल्यव. पि आज शर्र्वह
झवल्यवनतां रही र्र पक्षवच्यव पिु ा अटी पिू ा के ल्यवनतां रही र्धनांू व
छळलां जवतां नव्हे तर त्यवच र्धांनू व जवळलांही जवत.ां परु वर्े
पोशलसवच्ां यव िवध्यिवतनू नष्ट के ले जवतवत. र्कीलवच्यव िवध्यिवतनू
खटलेही शजांकले जवतवत. अिवर्ेळी िल
ु ीच्यव बवपवनां कोिवलव

न्सयवय िवगवर्ां? त्यव शनष्पवप, लवचवर िवयबवपवलव न्सयवय कुिी द्यवर्व.
तेव्हव यव पद्धतीत जर अत्यवचवर होत असेल तर दोष कोिवलव
द्यवर्व?

भीिरवर्लव र्वटत होतां की ही िवनशसकतव बदलवयलव हर्ी.
आम्ही आज आिचां परुु षत्र् नेहिी शसद्ध करीत असतो. नव्हे तर
यव परुु षत्र्वच्यव नेहिी शडांगव िवरत असतो. ्र्तःलव शसद्ध
करण्यवसवठी आम्ही आिचे अत्यवचवर नेहिी करीत असतो.
पर्ु ीपवसनू तर आजपयांत आशि आजही यवच परुु षत्र्वच्यव
िवनशसकतेत स्रीयवांनव किजोर सिजिवरे घटक उपलब्ध आहेत. यव
घटकवनां व नेहिी अत्यवचवर के लेलव आर्डत असतो.
परुु षी अत्यवचवरवची शिकवर झवलेली स्री कवलपवसनू तर
आजपयांत त्यवांचे अत्यवचवर झेलीतच आलेली असनू आज स्री
प्रत्येक क्षेत्वत सृदृढ झवली असली तरी अत्यवचवरवची चरिसीिव
किी झवलेली नवही. तसव त्यवलव एक प्रसांग आठर्लव.

एक िहर होतां. नवर्वजलेलां िहर... त्यव िहरवत पती पत्नी
रवहवत होते. ते पती पत्नी गण्ु यवगोशर्दां वने रवहवत होते. त्यवनां व दोन
िल
ु ांही होती. त्यवच्यव पत्नीचां नवर् श्रद्धव होतां. त्यवची पत्नी
तरुिपिवपवसनू इतर स्रीयवांर्रील परुु षी अत्यवचवर दरू करीत होती.
पि कवळ गेलव. बदलत्यव कवळवनसु वर ती अपांग झवली. कवरि
शतलव अपघवत झवलव होतव. त्यव अपघवतवत शतचे दोन्सही पवय गेले
होते. त्यव अपघवतवनां शतच्यव कवयवार्र बधां न आलां. शतच्यवने कवया
करिां िकु कील झवलां. अिवतच ती अधू झवली.
आपल्यव पत्नीची अिी अर््थव. खरां तर गण्ु यवगोशर्ांदवने
नवदां िवरां जोडपां. त्यवच
ां व ससां वर व्यर््थीत चवललव असलव तरीपि
त्यव जोडप्यविधनू एक जरी चवक पांचर झवलां असलां, त्यव पांचर
चवकवलव सोबत घेऊन पतीनां पढु ील आयष्ु य कवपवयलव हर्ां होतां.
पि पती तो... परुु षी रक्त होतां त्यवच्यवत. त्यविळ
ु ां ती अपगां होतवच
ते परुु षी रक्त जवगृत झवलां नव्हे तर यव रक्तवनां दोन पत्नीही के ल्यव.
रवब रवब रवबनू , पोटवलव शचिटव घेर्नू जिर्लेली सांपत्ती. ती
सांपत्ती कवही एकट्यव पतीनांच जिशर्लेली नव्हती. पि आतव पत्नी
अपांग होतवच त्यवनां दोन पत्नी के ल्यवनां तो ती सांपत्ती शतच्यवर्र
लटु र्ू लवगलव.

पशहल्यव पत्नीलव आतव शर्चवर येत होतव. शतची िल
ु ां
लहवनिी होती. तो शतच्यवर्र अत्यवचवर करीत होतव त्यवच
पत्नींसिोर. शतलव िवरतही होतव. शतलव बरोबर जेर्वयलव खवर्वयलव
देत नव्हतव. नव्हे तर शतलव दषु िेही लवर्त होतव.
ती त््त होती. ती अपगां असल्यवनां पोशलस्टेिनलवही जवर्ू
िकत नव्हती. नव्हे तर आपली कै शफयतही कोिवसिोर िवांडू िकत
नव्हती. ती हर्ां तर आपल्यवर्रील अत्यवचवर सहन करीत होती.
िहत्र्वचां सवांगवयचां म्हिजे नेिकां कवय चक
ु तां स्रीयवचां ां
अिवर्ेळी. ते त्यवांनव सिजत नवही. स्री शकतीही चवांगल
ू पिवनां
र्वगली तरी शतलव नवर्बोटां ठे र्िवरे भरपरू असतवत. शिर्वय एखवदी
स्री जर सक्षि असेल तर शतच्यव र्वट्यवलव कोिी जवत नवही. िग
पती कव असेनव. पि हे परुु षी रक्त र्वट पवहवत असतां त्यव स्रीच्यव
अधू होण्यवच्यव सधां ीची. ती िवतव जरी असेल, तरी आिचव
आजचव परुु ष हव आपल्यवलव शतनां नर् िशहने गभवात ठे र्लवय.
आपल्यवलव जन्सि शदलवय, उन्सहवतनू सवर्लीत नेलवय. र्वढर्लवय.
लहवनवचां िोठव के लवय. एर्ढांच नवही तर शिकर्लवय. हे शर्सरतो
आशि आपल्यव खद्दु िवतेर्रच अत्यवचवर करतो. शतलव र्ृध्दवश्रिवत
टवकतो. शजथे तो आपल्यव ्र्तःच्यव आईची कवळजी घेर्ू िकत
नवही. शतथे तर ती पत्नी.

श्रद्धवलवही र्वटत होतां की त्यवचव बदलव घ्यवर्व. त्यवचव
अत्यवचवर सहन करु नये. पि ती कवय करिवर. ती ्र्पवयवनां चवलू
िकत नव्हती र्व हवतही हवलर्ू िकत नव्हती. अगदी परुु षी
िवनशसकतेपढु े लवचवर होर्नू ते अत्यवचवरवचे जीिा जगिे जगत
होती. एक अबलव बननू ...
िेती पीकत नव्हती. जवर्ई त्वस देत होतव. एक िल
ु गी उपर्र
झवली होती. एक िल
ु गी शिकत होती. िल
ु गवही शिकवयलव लवगलव
होतव. पैसव परु त नव्हतव. घर कसां चवलर्वर्ां यवचव भीिरवर्लव
शर्चवर येत होतव. अिवतच यवर्षी भीिरवर्लव िेतवत भरपरू पीक
आलां. त्यवच्यव पीकवलव भवर्ही आलव. तिी ती बवतिी र्वर्यवच्यव
र्ेगवनां िोठ्यव जवर्यवलव सिजली. त्यवनां तसां कवांतवलव म्हटलां,
“तय
ु व बवपवले यव र्रीस भरपरू पीकलां हवय. तर्व तू जवर्नू िवन
कवही पैसे िवगनू आि. आपल्यवले घर बवधां वचां हवय. आपल्यवलेही
घर पवयजे कव नवय.”
“अर्,ां िव बवप गरीब हवय. आपल्यव लगनवसवठी त्यवनां एक
एकर िेती शर्कली. आपलां लगन के लां. आतां िव बवपवजोर्र पैसे
नवय. तर्व िी किी जवर्ू आन् िवांगू पैसे. पैसे कव झवडवले लवगतेत
व्हय.”

“लिची, िी कव र्वईट बोलतयू व. आपल्यवलेबी घर नवय
पवयजे कव? आपली उद्यव पोरां िोठी होतीन. त्यवईले घरदवर नवय
पवयजे कव? आपि आपलां सोचवर्ां. तल
ु े सिजत नवय कव?”
“अर्ां िव बवप गरीब हवये. तिु वले पशहलांच सवांगतलां न.”
“कवयचव गरीब हवये. तल
ु े िवईत आहे कव? ते िेती शकती
िहवग हवये ते. अन् यव र्षी त्यवईची िेती शकती शपकली िवईत हवये
कव तल
ु ?े अन् िी कव र्वईट म्हितो. तू नवय रवयिीन कव घरवत. िी
तां तय
ु व पोरवबवरवसवठीच म्हितो.”
ती आढेर्ेढे घेत होती. तसव तो कवही ऐकवयलवच तयवर
नव्हतव. त्यवतच तो ऐकत नवही हे पवहून र् िल
ु वबवळवचव शर्चवर
करुन कवांतव एक शदर्स बवपवच्यव घरी आली. तसव भीिरवर्
म्हिवलव,
“किी कव आलीस पोरी? एकटीच आलीस? जवर्यवईले नवय
आिलां कव?”
“नवय.”
“कवर्नू बव? जवर्यवले कवर्नवय आिलां?”
“दवदव, जवर्यवनां पैसे िवांगतले. म्हितेत कव पैसे िवगनू आि.
घर बवधां वचां हवय. आपल्यव पोरवबवरवसवठी. द्यवन कव पैसे?”

“पोरी, तल
ु े कसां सिजत नवय. तय
ु वच लग्नवसवठी एक एकर
इकली िेती. आतां िवयवपविी तीन एकर उरली. त्यवतच हे तीन पोरां
आन् आिी दोघां. पवच जीर् पोसवचे हवय. आन् रवयलव तय
ु व घरवचव
प्रश्न. तां िवय घर पवय. तय
ु ां तरी घर बेस असन. पि िवय घर?
िवयव घरवले ऋण्यव लवगल्यव. शजकडून शतकडून िवती पडते. आिी
कसे रवयतो आिच्यव घरवत आिचां आिवलेच िवईत. कधी तां
र्वटतां कव आिच्यव आगां वर्र छत पडन अन् आिी िरुन. िवईत
हवये? आिी जीर् िठु ीत घेर्नू कसे जगतो ते आिचां आिवलेच
िवईत. तर्व तू जवर्यवले सवगां . िनवर्ां तिु च्यव सवसर्यवनां पैसे द्यवले
नकवर देलव. पैसेच नवय हवये म्हिल.ां ”
िल
ु ीनां बवपवचां कवय ते ऐकलां. तिी ती शनरवि झवली. ती दोन
शदर्स िक्ु कविवलव रवशहली र् नांतर लहवनसां तोंड करुन सवसरी
शनघनू गेली.
कवांतव सवसरी पोहोचली होती. शतलव पवहतवच शतचव पती
आनांदवर्लव. कदवशचत त्यवलव र्वटलां की शतनां पैसव आिलव
असवर्व. तिी ती दवरवतच असतवांनव तो म्हिवलव,
“आिलव कव पैसव?”
“सवगां ते. िले आतिधां ी तां येर्ू द्यव.”
“नवय नवय. पयलां सवांग.”

“नवय देलव पैसव.”
“अिी गिां त करु नगां. खरां खरां सवगां .”
तिी ती चपू बसली. शतचव चेहरव पडलव. तसव शतचव चेहरव
पडलेलव पवहून तो कवय ते सिजलव. तिी ती आतिध्ये गेली.
भीिरवर्चां घर. िवतीच्यव भींती होत्यव चवरही बवजल
ू व. पि
त्यव घरवत दरर्षी रवनवतली िवकडां येत असल्यवनां र् त्यव घरवर्र
उड्यव िवरत असल्यवनां छतवर्रची कौलां फुटत होती. त्यवचबरोबर
घरवत पवर्सवचां पविी गळवयचां. र्षवाचे आठ िशहने बरे जवयचे. पि
पवर्सवळ्यवचे चवर िशहने बरे जवत नव्हते. त्यवतच गळतनू ीर्र घरचे
भवडां े ठे र्नू ते शदर्स कवढत होते. त्यवतच ते पवर्सवचां पविी भींतीर्र
पडतवच त्यव भींतीही खचत होत्यव आशि दरर्षी पवर्सवळ्यवत
भीिरवर् ती िवती शलपवयचां कवि करीत असवयचव.
भींती खचनू पडू नये. म्हिनू दर दोन र्षवानां भीिरवर् त्यव
भींतींनव शगलवर्व द्यवयचव. त्यवलव िेिवचां सवरर्ि द्यवयचव. पि त्यव
पवर्सवसिोर भींतींनव शकतीही शगलवर्व शदलव तरी त्यव भींतींचां
चवलत नव्हतां. अिवतच त्यव भींती पडत होत्यव.
जरी त्यव भींती खचत असल्यव, जरी त्यव घरवत पवर्सवचां
पविी गळत असलां, जरी त्यवच्ां यव घरी पीक पीकत नसलां, अन् जरी
त्यवच्ां यव घरी शर्श्वकोटीचां दवररद्रय असलां तरी ती िविसां आपल्यव

घरी प्रेिवनां रवहवत होती. घरवत भवांडितांटव अशजबवत नव्हतव. र्व
कोिवचव रवग द्वेष अशजबवत नव्हतव. सगळे सतां ष्टु होते. कोिी
कोित्यवही गोष्टीसवठी भवांडत नसत.
कवांतव घरवत आली खरी. पि शतचां खवली हवतवनां परतिां
शतच्यव नर्र्यवच्यव पचनी पडलां नवही. सवसर्यवनां आपल्यव पत्नीलव
पैसे न देिे ही गोष्ट त्यवलव आर्डली नवही. न शदलेल्यव पैिवची गोष्ट
त्यवच्यव डोक्यवलव तवप आित होती. त्यवतच आतव तो आपल्यव
पत्नीलव भयक
ां र त्वस देत होतव. सवसहू ी बोलत होती. िवत् ते सवसचू े
आशि पतीचे बोलिे सहन न झवल्यवनां कवांतवही त्यवांनव उत्तरां देत
होती.
कवांतवची उत्तरां देण्यवची र््तशु ्थती त्यवांनव खपिवरी गोष्ट
नव्हती. त्यवांनव कवतां व िजु ोरी करते असां र्वटत होतां. त्यवतच एक
शदर्स. त्यव कवतां वचव कवटव कवढण्यवची योजनव आकवर घेर्ू
लवगली. शहचव आपल्यवलव कवहीच उपयोग नवही असां
सवसरकडील िांडळींनव र्वटवयलव लवगलां. यवपेक्षव आपि शहलव
िवरुन दसु री चवांगली श्रीिांतवचां ी िल
ु गी करु असां त्यवलव र् त्यवच्यव
आईलव र्वटलां. तिी आज त्यवांनी योजनव बनर्ली.

कवांतवसवठी आज कवळ चवलनू आलव होतव. आज ते प्रेिवनां
र्वगत होते. के व्हव कवटव कवढतो शतचव आशि के व्हव नवही असां
त्यवांनव र्वटत होतां. अिवतच एक शदर्स तो कवळ शतच्यव सिीप
आलव.
रवत्ीचां जेर्न आटोपलां. कवतां वही जेर्न करुन गवढ झोपली
होती. तिी िध्यरवत् उलटली. तिी त्यवची आई आत आली. शतनां
आपल्यव िल
ु वलव इिवर्यवनचां उठर्लां. तोही लर्करच उठलव. तिी
त्यवनां उिी घेतली.
त्यवनां ती उिी शतच्यव चेहर्यवर्र ठे र्ली. त्यवनां त्यव उिीनां
शतचां नवक दवबनू धरलां. तिी त्यवची आई शतच्यव पवयवर्र बसली.
शतनां आपल्यव र्जनवनां पवय दवबनू ठे र्ले. तसे प्रचांड तवकद लवर्नू
हवतही.
कवतां व जीर्वच्यव आकवतां वनां ओरडू लवगली. पि त्यव
अांथरुिवत त्यव चवर भींतीच्यव बवहेर शतचव आर्वज पोहोचलव नवही.
तसव शतचव गदु िरल्यवनां िृत्यू झवलव. कवांतव सांपली. त्यवचबरोबर
कवांतवचां प्रकरिांही.
दसु रव शदर्स उजळलव. तसे ते सर्ाजि उठल्यवचां नवटक करु
लवगले. त्यवचबरोबर कवतां व रवत्ीच झोपेत िरि पवर्ली असव
आभवस करुन सवसू रडवयलव लवगली. आजबु वजचू ी िांडळी गोळव

होर्ू लवगली. त्यवचबरोबर त्यवांनी शतच्यव बवपवलवही बोलवर्िां
पवठर्ल.ां
भीिरवर् आलव. प्रेत बवजल
ू व ठे र्लां होतां. तसां ते प्रेत पवहतवच
तो रडवयलव लवगलव. त्यवतच रडतव रडतव त्यवच्यव तोंडवतनू िब्द
फुटले.
'पोरी िी तल
ु े घर बवांधवयसवठी पैसे देलो असतो तां तू िरिवगती
गेली नसती.’
बवप येईपयांत ती िृत्यचू ी िठु झवकली होती. ती झवकली िठु
सव्र्वलवखवची. पि भीिरवर् येतवच ती िठु उघडली. शबांग फुटल.ां
तसां ते प्रकरि र््तीतील लोकवच्ां यव लक्षवत आलां. हव खनु च आहे
असां कोिवलवतरी र्वटलां र् त्यव जिवर्वच्यव गदीतनू कोिीतरी
पोशलसवांनव फोन के लव.
पोशलस येण्यवपर्ु ी त्यव प्रेतवची लर्करवत लर्कर शर्ल्हेर्वट
लवर्ण्यवसवठी अांत्यशर्धीची तयवरी सरुु झवली होती. प्रेतवलव
अांघोळ घवलण्यवत आली. त्यवनांतर त्यव प्रेतवलव शतरडीर्र ठे र्ण्यवत
आलां. त्यवचबरोबर कांु कर्वचव िरर्ट लवर्ण्यवत आलव. हवर
टवकण्यवत आले र् प्रेत ्ििवनवकडेही रर्वनव झवलां. अिवतच
पोशलस घटनव्थळी हजर झवले. चौकिीअांती कोिीतरी सवांगीतलां

की प्रेत ्ििवनवकडां गेलां आहे. तिी पोशलसवांन आपली गवडी
र्ळर्ली. सवयरन लवर्लां र् सवयरनच्यव भो भो आर्वजवत ती गवडी
्ििवनवच्यव शदिेनां भरधवर् चवलू लवगली.
थोड्यवच र्ेळवत प्रेतही ्ििवनवत पोहोचले. लर्करच
लवकडां रचली गेली. प्रेतवभोर्ती फे रे ही िवरली गेली. आतव अग्नी
देिवर एर्ढ्यवत पोशलसवच
ां व तवफव ्ििवनवत हजर झवलव. सर्ाजि
आश्चयाचकीत झवले. पोशलस आलेच कसे? कोिी बोलवर्ले?
पोशलसवांनी चौकिी के ली र् म्हटलां,
“हे प्रेत जवळतव येिवर नवही. तिु च्यवशर्रुद्ध तक्रवर आहे.”
कवांतवच्यव पतीचां नवर् आनांद होतां. तसव आनांद म्हिवलव,
“कोिवची तक्रवर हवये? कवय के लां आिी?”
“आनदां व, आपिच नव.”
“व्हय.”
“अज्ञवत नांबरर्रुन फोन आहे.”
“अहो, पि आिचव सरर्व शर्धी झवलव. यव प्रेतवले अन् िवयव
बवयकोच्यव आत्म्यवले िवतां ी तरी लवभन कव?”

“ते िवहीत नवही. िर्शर्च्छे दन के ल्यवर्र सगळां सिजेल. जर
ररपोटा तिु च्यव बवजनू ां आलव तर तम्ु हवलव कवहीही होिवर नवही. अन्
नवही आलव तर तम्ु हवलव प्रवब्लेि येईल. तम्ु ही घवबरु नकव.”
“नवही हो. िी घवबरत नवही. पि...”
“पि कवय?”
“िोक्षवचव प्रश्न हवये न सवयेब.”
“ते िोक्ष शगक्ष जवर्ू द्यव खड्ड्यवत. आम्ही आतव ब डी नेतो.
तम्ु ही यव पोशलस्टेिनलव. तिु चां ्टेंटिेंटस घ्यवर्ां लवगेल नव.”
“...” आनांदव चपू होतव. तसव पोशलसर्वलव म्हिवलव,
“येतव नर्ां. की चवलतव आिच्यवचसोबत?”
“नवही. येतो येतो.”
“जव्त चवलवखी दवखर्वचां कवरि नवही आशि हां गवयब होर्ू
नकव. चपु चवप यव पोशलस्टेिनलव. जर पोशलसवनां व गगांु वरव शदलवच
तर तिु ची खैर नवही असां सिजव. पोशलस तम्ु हवलव िोधनू कवढेलच.
सिजलां कव?”
“हो जी सवयेब. सिजलां.”

पोशलसवांनी िरिवर्र रचलेलां प्रेत कवढलां. ते प्रेत घेर्नू गेले.
तिी बवकीची िविसहां ी आपआपल्यव घरी परतली. तिी
आनांदवची पांचक्रोिीत बदनविी झवली होती.
आनदां व आश्चयाचकीत होतव. कवरि फोन अज्ञवत नबां रर्रुन
होतव. हव अज्ञवत व्यक्ती कोि असवर्व? तो शर्चवर करीत होतव. तसव
तोही घरी गेलव.
पोशलसवनी आनांदवलव त्यवचां बयवि देण्यवसवठी बोलवर्लां
होतां. पि तो अख्खखव घवबरलव असल्यवनां बयवि द्यवयलव गेलव
नवही. पोशलसवनां ीही त्यवकडां दल
ु ाक्ष के लां. तसव िर्शर्च्छे दनवचव
ररपोटा आलव. त्यवत शलशहलां होतां की कवांतवचव गळव दवबनू जीर्
घेतलेलव आहे. िग कवय? पोशलस घटनव्थळी पोहोचले. तिी
त्यवनां ी त्यवलव अटक के ली. त्यवलव पोशलस्टेिनलव नेलां. त्यवचां
बयवि घेण्यवत आलां. तसां त्यवनां बयविवत त्यवच्यव आईचां नवर्
घेतल्यवनां शतलवही अटक करण्यवत आली. शतचांही बयवि
नोंदशर्ण्यवत आलां. तसव खटलव न्सयवयवलयवत उभव रवशहलव.
कवही लोकां िल
ु विल
ु ींबद्दल भेदभवर् करीत असतवत. त्यवतच
कोिी िल
ु गवच गभवात आहे की नवही, म्हिनू गभाशलगां शनदवनवची
चवचिीही करीत असतवत. कवही सरवास िल
ु वसवठी िल
ु ींच्यव

भ्रृिवच्यव हत्यव करीत असतवत. शकतीतरी अिी प्रकरिे आहेत की
त्यव प्रकरिवत िल
ु गव हर्व म्हिनू िल
ु ीच्यव भ्रृिवच्यव हत्यव
झवलेल्यव आहेत. िल
ु वलव र्ांिवचव शदर्व सिजतवत. िवत् िल
ु गी
र्ांिवची पिती असली तरी शतलव र्ांिवची पिती सिजत नवही. तर
गभवातनू बवहेर येण्यवपर्ु ीच शतची हत्यव के ली जवते. त्यविळ
ु ां
कधीकधी िल
ु गव हर्व िल
ु गी नकोच, असांही म्हिण्यवची पवळी
येते.
्र्वतांत्र्यवनांतर एर्ढी र्षा झवली तरी पररर्तान झवलेलां शदसत
नवही. जननदरवच्यव बवबतीत पर्ु ी अख्खखव देि आघवडीर्र होतव.
एकव एकव एकव िशहलेलव बवरवच्यवही र्र िल
ु ां व्हवयची. त्यवतच
िल
ु गी झवलीच तर िवत् िोक व्यक्त के लव जवत असे. त्यवचां
कवरिही तसांच होतां.
िल
ु ीचव शर्र्वह होतवच सवसरी जविवरी िल
ु गी शतलव जर त्वस
झवलवच तर तो त्वस िवयबवपवांनवही थोडव व्हवयचवच. एरर्ी तो
पोटचव गोळव असवयचव िवयबवपवचव. त्यवतच शदल्यव घरी जर कवही
त्वस असेल आशि िल
ु गी िवहेरी परत आलीच तर बवप म्हिवयचव,
“बवई ज्यव घरी तल
ु व शदलां. त्यवलवच आपलां सिझ. शतच तझु ी
कविी आशि तेच तझु ां पढां रपरु आहे. शतथेच तझु ां शर्श्व असनु तू िरत
जरी असेल तरी आम्हवलव आठर्ू नकोस. यदव कदवशचत तू िृत्यू

पवर्लीच, तर पतीच्यव खवांद्यवर्र जवयचां भवग्य लवभेल. तेव्हव शदल्यव
घरी सख
ु ी रवहव.
तो बवप कसवयवगत िल
ु ीलव एक शदर्स पवहूिचवर करुन
शकांर्व त्यवचर्ेळी शतलव घेर्नू सवसरी नेर्नू देत असे आशि सवांगत
असे की बवई आजपवसनू तू आम्हवलव िेलेली असनू पन्सु हव परत येर्ू
नकोस. बवपवलवही र्वईट र्वटवयचांच. पि बवप अतां करिवर्र िोठव
दगड ठे र्नू आपली छवती नवईलवजवनां िोठी करीत असे. यवतनू च
सतीप्रथेत नर्रव आजवरवनां शकांर्व दवरुनां िरि जरी पवर्लव तरी
त्यवच्यव शचतेर्र जबरद्तीनां सती देण्यवची प्रथव कवलवांतरवनां शनिवाि
झवली. यवर्ेळी पोटचव गोळव सती जवत असतवनव खरां तर बवपवलव
िेल्यवहून िेल्यवसवरखां र्वटवयचां. पि यव परांपरे लव ्र्वशभिवनवचां
्थवन होत.ां जरी ती कुप्रथव होती तरीही...
तो कवळ गेलव. सतीप्रथव बदां झवली कवलवतां रवनां. पि त्यव
प्रथेचां शपल्लू िवगे शिल्लक रवशहलच. स्रीयवांनव हव सिवज कवलही
ठवरच करीत होतव. आजही ठवर करीत आहे. िवत् थोडव फरक
पडलव आहे.
कवल पतीच्यव शचतेर्र जविनु बजु नू स्रीयवांनव सती जवयलव
लवर्िवरव सिवज आज ्र्वतत्र्ां यवनतां र आपल्यव शर्चवरवच्ां यव
िवनशसकतेत बदल करुन यव सिवजवने हुडां ् यवची परांपरव आिली.

र्धशु पत्यवकडून हुडां ् यवच्यव रुपवने द्यवर्ी लवगिवरी रक्कि जव्त
असल्यवने र् ती देतवनां व िवयबवपवलव जव्त त्वस होत असल्यवने
गभवातच कन्सयव िवरण्यवची परांपरव आज रुढ होतवांनव शदसत आहे.
कवल शचतेर्र ही िशहलव िवरली जवत होती. तर आज गभवातच त्यव
िशहलव भ्रिु वचे तक
ु डे पडतवांनव शदसत आहे. किवसवठी तर
िशहलवांचव जन्सि नकोच म्हिनू .
िशहलवनां ी कोिते पवप के ले? िशहलवनां ी परुु षवचां े कवय
शबघडर्ले? तरीही िशहलवांनव आज ठवर िवरण्यवची परांपरव
िशहलवांची शपळर्िक
ु करिवरी आहे.
शर्िेषतः िशहलवबां द्दल सवगां वयचां झवल्यवस िशहलवच
परुु षवांचव उद्धवर करीत असते. म्हवतवरपिवत िल
ु गीच बवपवची सेर्व
करीत असते. िल
ु गव नवही. तरीही आिची िवनशसकतव अिी की
िल
ु गव शपढ्यवच
ां व उद्धवर करतो. खरां तर बवप जेव्हव जव्त आजवरी
असतो. तेव्हव त्यव आजवरी बवपवची सेर्व आज करवयलव िल
ु े पढु े
येत नवही. आज िल
ु ीच बवपवची सेर्व करवयलव लवगल्यव आहेत.
तरीही आम्ही िल
ु गव िल
ु गव म्हित िल
ु ीलव ठुकरवर्तो आशि
िल
ु वचव लवड करतो. िल
ु गव नवर् चवलर्तो, िल
ु गी नवही असे िवननू
तसेच हुडां ् यवच्यव भीतीने आजही िल
ु ींचे भ्रिु गभवातच िवरले
जवतवत. ही िवनशसकतव आम्ही बदलर्नू हुडां व पद्धती बांद करवयलव

हर्ी. आज िल
ु गव हर्व, िल
ु गी नको म्हिण्यवची गरज नवही. गरज
आहे िल
ु गीच हर्ी म्हिण्यवची. िल
ु गी अन् िल
ु गव कवय देतो.
उलट िल
ु गी जर सेर्व करीत असेल तर यवच िल
ु ीसिोर बवपवने
नति्तक होर्नू िल
ु ीच्यव जन्सिवची पर्ािी र्धशु पत्यवांनी सवजरी
करवर्ी. िल
ु गीच हर्ी म्हित आम्ही परुु षी िवनशसकतव सिवप्त
करवर्ी आशि िल
ु ीलव सन्सिवन द्यवर्व. तरच पोरींचव उद्धवर होईल.
नवहीतर सतीप्रथव सपां ली तरी हुडां व, भ्रृिहत्यव यव प्रथव सरुु च
रवहतील आशि िशहलवांचे सतत जीर् जवत रवहतील ही िांकव
नवकवरतव येत नवही.
भीिरवर्लव चवर िल
ु ां होती. तीन िल
ु ी र् एक िल
ु गव. त्यवनहां ी
िल
ु वच्यव हव्यवसवपवयी तीन िल
ु ी जन्सिवलव घवतल्यव होत्यव. तरीही
त्यवलव नेहिी र्वटवयचां की िल
ु गव हर्व, िल
ु गी नको. कवरि सगळव
सिवज असच
ु हर्ां म्हिनू ती िडां ळी
ां िवनत असवयचव. कोिवलव िल
नर्िांही करीत असवयची. अिवतच िल
ु वसवठी िल
ु ीच्यव भ्रृिहत्यव.
िल
ु झवल्यवर्र शनष्पवप कोंबड्यव बकर्यवचव बळी. त्यवतच िल
ु
झवल्यवर्र िवयबवप त्यव िल
ु वलव लहवनवचां िोठां करीत असत.
उन्सहवतनू सवर्लीत नेत असतवत. त्यवच्यव इच्छव परु र्ीत असत.
अिवतच कवही शदर्सवनां िवयबवप म्हवतवरे होत.

भीिरवर् सिवजवतील परी्थीती जेव्हव डोकवर्नू पवहवत त्यव
परी्थीतीचां जेव्हव अर्लोकन करवयचव. तेव्हव त्यवलव सिवजवतील
ते दृकय शदसवयचां. िग तो त्यवर्र िवगादिान करवयचव.
म्हवतवरी िांडळी आपल्यवलव आर्डत नवहीत. ती सवरखी
र्टर्ट करीत असतवत. म्हिनू आपल्यवलव त्यवचां व भयक
ां र रवग
येतो. तो रवग एर्ढव येतो की आपि त्यवांनव चक्क सोडून जवतो दरू .
खपु दरू . आपल्यवलव भवनच नसते की आपिही म्हवतवरे होिवर.
आपल्यवलवही हेच शदर्स पवहवयलव शिळिवर.
खरांच म्हवतवरपि... सर्वांनव शिळत नवही. कोिी
तरुिपिवतच िरतो. ज्यवर्ेळी आर्कयकतव असते. तर कोिी
म्हवतवरपिवत िरतो. बहुतःि लोकवांनव सतत र्वटत असते की ही
म्हवतवरी िांडळी के व्हव के व्हव िरतवत. के व्हव के व्हव नवही. ते प्रेि
करीत नवहीत म्हवतवर्यवर्र. पि कवही िडां ळी एर्ढां प्रेि करतवत की
आपल्यवलव ही म्हवतवरी िांडळी सोडूनच जवर्ू नये असां त्यवांनव र्वटत
असते. ती िांडळी आधवर र्वटत असतवत.
म्हवतवरी िांडळी ही आपल्यवसवठी आधवर असतवत. त्यवांची
र्टर्ट हे त्यवांचां िवगादिान असतां. ते आपल्यवलव आपल्यव
अनभु र्वतनू शिकशर्त असतवत. कवरि त्यवनां ी फवर र्ेदनव सहन
के लेल्यव असतवत. एर्ढ्यव र्ेदनव सहन के लेल्यव असतवत की

त्यवांनव र्वटत असते, आपल्यव शपढींनव अिव सांकटवांचव सविनव सहन
करवर्व लवगू नये. असां र्वटत असल्यवने ती िडां ळी बोलत असतवत.
ज्यव गोष्टीलव आपि र्टर्ट म्हितो. कदवशचत पररर्तानवच्यव नवांदीत
भरडलेल्यव आपल्यवसवरख्खयव िांडळींनव त्यवांचां ते जनु वटपि खपत
नवही म्हिनू ते बोलत असतवत. पि आपि र्यवनां िोठे झवले
असलो तरी आपल्यवलव िविसु कीची अक्कल न आल्यवने त्यवांचां
म्हवतवरपि आपल्यवसवठी डोके दख
ु ी र्वटते. पररर्तानर्वदी कवळवत
तेच ते जनु वटपि आपल्यवलव खपत नवही. कोिी िैत्ीि जर
आपल्यव घरी येत असेल तर ती म्हवतवरी िविसां जड र्वटतवत.
त्यवतच त्यवचां ां त्यव िैत्ीिींसिोर बोलिां आपल्यवलव खटकतां आशि
तद्नतां र त्यवांची रनवनगी आपि र्ृद्धवश्रिवत करीत असतो.
एकतरी िल
ु गव दे रे देर्व असां सवरखां आपि देर्वलव सवकडां
घवलतो. िल
ु गी आपल्यवलव असेल तरीही आपि िल
ु वची गोडी
करीत असतो. र्वटत असते की िल
ु गव हव आपलव र्वरस. तो
आपले नवर् चवलर्तो. र्वरसव चवलर्तो आशि िल
ु गी... िल
ु गी
र्वरसव चवलर्त नवही. ती दसु र्यवची आधीन असते.
खरां तर आजच्यव कवळवत िल
ु गीच र्वरसव चवलर्ीत आहे.
ती िवयबवपवच्यव िनवचव आरसव आहे. शतलव बवपवचां द:ु ख सिजतां.
शतलव आईचां रुदन कळतां. अथवात िवयबवपवांनी भशर्ष्यवत जी कवही

्र्प्न पवशहलेली असतवत. ती सगळी ्र्प्न पिु ा करण्यवचां कवळीज
िल
ु ीत असतां. अशलकडे िल
ु गीच िवयबवपवचव आधवर असते.
आज एक तरी पत्ु दे म्हिण्यवची गरज नवही. अशलकडे
नर्र्यवच्यव नवर्वसह िवयबवपवचांही आडनवर् लवर्ण्यवची परांपरव
शनिवाि होत आहे. त्यविळ
ु े नवर् आशि र्वरसव िल
ु ी चवलर्त नवही
हे म्हििे सांयक्त
ु ीक र्वटत नवही. िल
ु गव हुिवर असतो हे जरी बरोबर
असलां तरी िल
ु गवच आज आश्रीत झवलव आहे. ज्यव िल
ु ीलव
आपि आश्रीत सिजतो. ती िल
ु गी सक्षिपिे िवयबवपवची सेर्व
करु लवगली आहे. िल
ु गव िवत् बवपवच्यव भरर्कयवर्र खवत बसलव
आहे. ही र्व्तशर्कतव पदोपदी जविर्ते आहे.
आज िल
ु वकडे पवशहलां तर पांचर्ीस र्षा होर्नू ही तो शिकतच
असतो. िग तो िेतकर्यवांचव कव असेनव. बवप करीत असलेलां कवि
िल
ु गव करीत नवही. कवरि त्यव पेिवची त्यवलव पष्ु कळ लवज र्वटते.
तो ररकविे रवहिे पसांत करतो. पि िवयबवपवच्यव व्यर्सवयवलव
आधवर द्यवयलव िवगेपढु े पवहवतो. सरकवर तरी कोिवकोिवलव
नोकरी देईल. तरीही हव िल
ु गव नोकरीची अपेक्षव बवळगनू शिळेल
ती किी पैिवची नोकरी न श्र्कवरतव उच्चपदवची नोकरी िोधतो.
त्यवलव धदां व लवर्िे म्हिजे तवरे र्रची कसरत र्वटते. म्हिनू तो
िेर्टपयांत बवपवर्र शर्सांबनू रवहवत बेरोजगवरीचां जीर्न कवपतो. पि

िल
ु गी शिळेल ती छोटी िोठी नोकरी ह्तगत करुन िवयबवपवलवच
नवही तर पतीलवही सवथ देते. िवयबवपवच्यव र्ृद्धवपकवळीही
आपल्यव भवर्वर्र अर्लांबनू न रवहतव ती आपल्यव िवयबवपवलवही
पोषते. प्रसांगी िवयबवपवच्यव िवलित्तेची शचांतव करीत नवही. खरां तर
तीच िवलित्तेची िवलकीि असते. पि आिचव सिवज िल
ु वलव
र्वरस सिजनू िल
ु वलव सर्ा हक्क प्रदवन करतवत. िल
ु ीलव परवयव धन
सिजत इ्टेटीतनू बेदखल करण्यवचव प्रयत्न करुन शतची सरवसरी
कत्तल करतवत. अिवप्रकवरे लहवनपिी गभवात कत्तल. बवलपिी
बोलण्यवने कत्तल तर िोठे पिी िवलित्तेतील कत्तल. र्ृद्धवपकवळीही
तीच पररश्थती.
आज िल
ु गव िल
ु गी सिवन असतवांनव हव भेदभवर् टवळण्यवची
गरज आहे. िल
ु गव कवय देतो आशि िल
ु गी कवय देते. दोघांही घटक
िवयबवपवसवठी सिवन असतवत. िवयबवपवचां िवगादिान त्यव
दोघवच्ां यव आयष्ु यवत बदल घडर्तो. म्हिनू त्यवांची र्टर्ट, र्टर्ट
सिजू नये. िवयबवपवांनीही लहवनपिी भ्रृिहत्यव करु नये. िल
ु गव
प्रसगां ी तम्ु हवलव र्ृद्धवश्रिवत पवठर्ेलही कदवशचत. पि िल
ु गी
आिची िवय म्हिनू आधवर देईल. तिु ची र्टर्ट ऐके ल. तम्ु हवलव
िवगादवतव सिजेल आशि तिु च्यवसवठी जीर् लवर्ेल. ही

र्व्तशर्कतव आहे. हे शर्सरु नये सिवजवने. तसेच म्हवतवरी िांडळी
हे आपले आश्रयदवते असतवत हेही शर्सरु नये.
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बरे च शदर्स झवले होते. भीिरवर् आपल्यव घरी िल
ु ीच्यव
िरनवनांतर परतलव होतव. तो शतची आठर्िांही शर्सरलव होतव. कवांतव
िरि पवर्ली होती. शतचव गळव दवबलव र् त्यवतच कवतां व िरि
पवर्ली. असव अहर्वल आलव होतव. तिी कवांतव अनांतवत शर्लीन
झवली होती. पि शतचां अनतां वत शर्लीन होिां हे शनयतीलव खपलां
नवही. त्यवतच न्सयवयवलयवत खटलव उभव रवशहलव होतव. आतव िवत्
कवांतवलव न्सयवय शिळेल असां र्वटत होतां.
ते उन्सहवळ्यवचे शदर्स होते. भीिरवर् दपु वरच्यवलव र्खर सोडून
र् बैलवलव चवरव पविी घवलनू दपु वरी जेर्न करण्यवसवठी घरी आलव
होतव. तो त्यव शदर्िी जेर्न करुन घरवत पहुडलव असतवनां व त्यवलव
आर्वज आलव.
“हलो, घरवत आहे कव कोिी?”
तसव कोि आलां हे पवहण्यवसवठी तो बवहेर शनघवलव असतव
त्यवलव दवरवत पो्टिेन उभव असलेलव शदसलव. तसव तो म्हिवलव,
“कोि पवशहजे?”
“तिु च्यव नवर्वचव र्वरांट आहे.”

“र्वरांट! कवयच्यवबवबत? कवयचव हवये र्वरांट जी? आिी तां
कवय बी के लेलां नवय.”
“िले नवय िवहीत बव. तम्ु ही खोलनू पवर्व. म्हजां े सिजल.”
“िी गी नवय घेत बव र्वरांट. कवयचव होये नां कवयचव नवय.”
“कदवशचत तिु च्यव फवयद्यवचवबी शनघू िकते.”
“बरां.”
“पि सही करव लवगन एक.”
“ठीक हवये.”
भीिरवर्नां सही के ली. तसव त्यव पो्टिेननां ते पत् भीिरवर्च्यव
हवतवत देर्नू तो रर्वनव झवलव. तसां भीिरवर्नां ते पत् उघडलां र्
िल
ु ीलव ते र्वचवयलव शदलां. त्यवत फक्त कोटवात बोलवर्लां असां
शलशहलां होतां. तवरीख शदलेली होती.
भीिरवर्लव कवही कळवयलव जवगवच नव्हती. तसव तो फवर
घवबरलव होतव. तिी त्यवची पत्नीही. तवरखेदरम्यवनचे शदर्स त्यवच
शचांतेनां िोठे खरवब गेले. तसव तवरखेचव शदर्स उजळलव.
आज भीिरवर् सकवळीच उठलव. त्यवनां लर्करच प्रवतःशर्धी
आटोपलव. तिी अघां ोळही आटोपर्ली र् जेर्नखवर्न करुन तो

तवरखेसवठी रर्वनव झवलव. त्यव शठकविी रर्वनव झवलव. ज्यव िहरवत
त्यवची तवरीख होती.
ज्यव न्सयवयवलयवतील कक्षवत त्यवची तवरीख होती. त्यव कक्षवत
तो हजर झवलव. त्यवनां चौकिी के ली. चौकिीअांती सिजलां की ही
तवरीख त्यवच्यव िल
ु ीची आहे. कवतां वलव न्सयवय शिळर्नू देण्यवसवठी
सरकवरी पक्ष हे ती तवरीख लढत आहेत. त्यवलव एक सवक्षीदवर
म्हिनू बोलवर्ले आहे.
त्यवलव एक सवक्षीदवर म्हिनू बोलवर्ले असल्यवचे ऐकून
त्यवलव थोडां बरां र्वटलां. तसां त्यवलव कवहीर्ेळ थवांबवयलव लवर्लां.
भीिरवर् कवही र्ेळ बवहेरच थवबां लव. पक
ु वरे र्र पक
ु वरे सरुु होते.
त्यवतच त्यवचां नवर् आलां. भीिरवर् आत गेलव. तो कठड्यवत उभव
झवलव. तसां न्सयवयवधीिवनां म्हटलां,
“कवतां व कोि तिु ची?”
“िल
ु गी होये जी.”
“आनांदकडे बोट दवखर्ीत न्सयवयवधीि म्हिवले,
“यवांनव ओळखतव कव?”
“हो जी.”
“कोि आहेत हे?”

“िवयी पोरगी देली होती जी यवईले.”
“तम्ु हवलव िवहीत आहे कव हव खटलव किवचव आहे?”
“हो जी. यवईनांच िव पोरीले िवरलां.”
“हे बघव, आरोप अजनू शसद्ध व्हवयचां आहे. असव आरोप
उगीचच लवर्ू नकव. जव आतव. बवकी कवय कवय घडलां, ते पढु च्यव
तवरखेलव पवहू.”
न्सयवयवधीि िहोदयवनां तवरीख शदली. त्यवचबरोबर खटलव
चवलर्वयचव की नवही हेही शर्चवरलां. भीिरवर्नां होकवर शदर्व. तसव
भीिरवर् तवरीख घेर्नू घरी चवलतव झवलव.
भीिरवर् घरी आलव होतव. तसां त्यवलव पवहतवच शचतां ेत
असलेली त्यवची पत्नी सांध्यवनां शर्चवरलां,
“कवयच्यवबवबत तवरीख होती जी?”
“आपल्यव पोरीची. आपली पोरगी िवरली न त्यवईनां. ते के स
बोडवार्र आली म्हिे. म्हून बोलवर्लां म्हिे.”
“हो. तेच कवरि हवये.” तिी सांध्यव चपू बसली.
तवरखवर्र तवरखव पडत होत्यव. भीिरवर् अगदी र्ैतवगनू गेलव
होतव. शिर्वय जर्ळचव पैसवही जवत होतव. त्यवचबरोबर र्ेळही

बरबवद होत होतव. त्यवतच प्रशतपक्ष र्कील प्रश्नवांच्यव सरबत्तीनां
डोक्यवची लवही लवही करीत होते. त्यविळ
ु ां भीिरवर्लव कवय करवर्ां
सचू त नव्हतां. प्रशतपक्ष र्कील बवरीकिध्ये सिझौतव करुन घ्यव
असांही सवरखां म्हित होते. तसेच तिु ची िल
ु गी गेली. आतव कवय
करतव असांही म्हित होते.
तवरखवर्र तवरखव, र्ेळेचव अपव्यय र् प्रश्नवांच्यव सरबत्तीनां
भीिरवर् तगां आलव होतव. त्यवतच िेती पवशहजे तिी पीकत नव्हती.
शिर्वय तवरखेर्र जवयलव पैसवही लवगत होतव. घरी दोन्सही िल
ु ी
लग्नवच्यव झवल्यव होत्यव. त्यव िल
ु ींसिोर तो हतबल ठरलव होतव.
घरी शजथे खवयलवच पैसव परु त नव्हतव. शतथां खटल्यवचां कवय? िवत्
प्रशतपक्ष र्कील आपल्यव पक्षकवरवच्यव बचवर्वसवठी खटल्यवच्यव
सिझौत्यवची गोष्ट िवांडत होते. त्यवतच एक शदर्स त्यवलव शर्चवर
आलव.
भवरतीय न्सयवयवलय ही अिी व्यर््थव की त्यव शठकविी
र्ांशचतवांनव न्सयवय शिळेल अिी आिव असते आशि तो न्सयवय
शिळतोच. पि न्सयवय शिळतो कुिवलव? जो गरीब आहे त्यवलव की
श्रीिांत आहे त्यवलव.
कवही कवही श्रीितां िहवभवगवनां व भ्रष्टवचवरवचव अशतररक्त पैसव
असल्यवने जविनु बजु नू लोकवच्ां यव र्वट्यवलव जवण्यवत धन्सयतव र्वटत

असते. त्यवांनव कोिवलवही त्वस द्यवर्वसव र्वटतो. त्यवत असरु ी कव
होईनव आनदां र्वटतो. हव पैसव र्वयव गेलवच तर त्यवचां जरवसहां ी दःु ख
र्वटत नवही त्यवांनव. कवरि तो किर्वयलव िेहनत करवर्ीच लवगली
नसते त्यवांनव. ते गरीबवांचे रक्त शपिवरे ढेकुि असतवत. ्र्तःच
र्वट्यवलव जवतवत आशि ्र्तःच खटलव दवखलही करुन टवकतवत.
भवरतीय न्सयवय हव कवहीसव असवच आहे. इथे गरीबवच्यव
गरीबीची तसेच त्यवच्ां यव प्रविवशिकपिवची शकांितच नवही. कवरि
त्यवचेजर्ळ पैसव नवही. भवरतवत न्सयवय शिळशर्ण्यवसवठी पैिवची
फवर गरज आहे. कवरि न्सयवय शिळशर्ण्यवसवठी प्रत्येक नवगररकवलव
खटलव न्सयवयवलयवत दवखल करवर्वच लवगतो. तो दवखल करतवनां व
पदोपदी पैसव लवगतो. कवगदपत् बनशर्ण्यवपवसनू तर पढु ां तो खटलव
लढण्यवपयांत सवरखव पैसव लवगतो. त्यवतच तो खटलव लढवयलव
र्कीलही पोषवर्व लवगतो. कवरि भवरतीय कवयदेशर्षयक प्रशक्रयव
ही सर्ासविवन्सय नवगररकवांनव कळेल अिी नवही. ती शकचकट र्
गांतु वगतु ीची असनू इग्रां जी भवषेत आहे. ही इग्रां जी भवषव सर्ासविवन्सय
लोकवच्ां यव व्यर्हवरवची भवषव नसल्यवने ती लोकवनां व सिजत नवही.
म्हिनू र्कील करवर्वच लवगतो.
हव र्कील जर चवगां ल्यव ्र्भवर्वचव, शन्र्वथी असेल तर
ठीक नवही तर तो त्यव खटल्यवचां र्वटोळां करीत असतो. कवरि

खटलव लढवयलव र्कीलवने जरी म्हटलां की िी फुकटवत लढतो तर
त्यवर्र अर्लबां नू असिवरव त्यवचव परीर्वर जगेल कसव? हव प्रश्न
त्यवच्ां यव सिोर आ र्वसनू उभव असतो. तो तरी कवय करिवर? िग
िवत् त्यव र्कीलवच्यव दटु प्पीपिवत खटल्यवचां र्वटोळां होिवर नवही
तर कवय?
कधी कधी खटलव करिवरव पि यवत नसतो खटलव चक्क
दहव पधां रव र्षा चवलतो. खरांच िग न्सयवय शिळवलव तरी त्यवचव
उपयोग कुिवलव होतो. खटले सांपर्ण्यवपेक्षव ते लवबां र्ण्यवर्र जर
लवभ होत असेल तर बलवत्कवरव सवरख्खयव अशतिय नवजक
ु
सर्ां ेदनिील अिव शर्षयवलव आशि खटल्यवलव र्षा र्षा लवगनू ै
जवतवत आशि शपडीतेचव रोज न्सयवयवलयवतनू र्ृत्तपत्वतनू अशिल
प्रश्न शर्चवरुन बलवत्कवर के लव जवतो त्यवचां कवय? होय म्हितवत नव
न्सयवय देर्तव अॉवॉांधळी असते तेच बरोबर र्वटतां कधी कधी.
लोकवांनव न्सयवय पद्धतीचीच एर्ढी भीती आहे की न्सयवयवलयवच्यव
बवहेर िवांडर्ली करिे योग्य र्वटतां त्यवांनव आशि ज्यव देिवत चक्क
न्सयवयवलयवत पवय ठे र्िे म्हिजे अब्रू घवलर्िे आहे, त्यव देिवत
न्सयवयवची अपेक्षव करिे शकती दय्ु यि ठरतां हे न सवांशगतलेलां बरां.
प्रत्येकजि जन्सितः िोठव नसतो. जो ्र्तःलव िोठव सिजतो
त्यवच्यवसवरखव तरी जगवत िख
ु ा नवही. तो त्यवचव अहक
ां वर असतो.

यवतनु च गन्सु हे घडतवत. श्रेष्ठ िवनण्यवची भवर्नव. िलव श्रेष्ठ म्हिवर्ां.
कोिी अपिब्द म्हटल्यवस रवग. सहन करवयची तवकद नसल्यवनां
रवग येतो. तो रवग एर्ढव भयांकर असतो की त्यवचां चक्क रुपवांतर
भक
ु ां प यवर्व तसव खटल्यवत होतो.
आम्ही जगतो आहोत. प्रत्येकजि जन्सितः िोठव नसतो. जो
्र्तःलव िोठव सिजतो त्यवच्यवसवरखव तरी जगवत िख
ु ा नवही. तो
त्यवचव अहक
ां वर असतो.
िहत्र्वचां म्हिजे न्सयवयव्यर््थव पवरदिी असवयलव हर्ी.
त्यवतच यव न्सयवयवलयवतनू गरीबवांनवही न्सयवय शिळवयलव हर्व. गरीब
श्रीितां हव भेदवभेद नको व्हवयलव न्सयवयवलयवतनू तरी...
पि आज न्सयवयवलयवनां आपली भशु िकव बदलली आहे.
ज्यवच्यवजर्ळ जव्त पैसव. त्यवलव न्सयवय शिळत आहे. त्यवच्यवसवठी
न्सयवयवलय अध्यवा रवत्ीही उघडतां आशि ज्यवच्ां यवजर्ळ पैसव नवही ते
िवत् शनरपरवध असनु ही न्सयवयवलयवच्यव कचवट्यवत सवपडून
कवरवगृहवत सडत आहेत. जिू असे र्वटवयलव लवगले आहे की हे
इग्रां जवांचे र्ांिजच असवर्े. न्सयवय कवय त्यव कवळवत भवरतीयवांनव
नव्हतवच. त्यव इग्रां जवांचेच न्सयवयवधीि असवयचे. न्सयवयदवन करतवांनव
कवही चक
ु लहां ी त्यवच
ां ां. तरी भवरतीयवनां वच दोषी धरुन शकत्येक
भवरतीयवांनव त्यवांनी फवसवर्र चढर्ले होते. तीच पररश्थती आज

शदसनू येत.े इथे एक दोन लवख बाँकेतनू कजा घेिवर्यवांकडून कजवाची
रक्कि जबरि र्सल
ू के ली जवते आशि त्यवचां जीिां नकोसां के लां
जवतां. पि त्यवच देिवत रवजनेत्यवांचव पैसव श्र्स बाँकेत जिव असतो
आशि करोडोचे कजा घेिवरे लोकां देिवतनू चक्क फरवर होऊन
जवतवत. न्सयवय व्यर््थव तेव्हव फवर दबु ळी भवसते. तरीही त्यवांनव
िोकवट सोडल्यवगत कडक िवसन करण्यवऐर्जी त्यवनां व देिवत
आि.ू त्यवचां व पैसव भवरतवत आि.ू असां पोकळ आश्ववसन. कृ ती
िवत् िन्सु य... अिी अर््थव देिवची करुन टवकलीय न्सयवयवलयवनां.
आज भवरतीय न्सयवयव्यर््थव सक्षि जरी असली तरी यव
न्सयवयव्यर््थेलव कोिी घवबरत नवहीत. कवरि दडां ु केिवहीचव
न्सयवयवलय र्वपरच करीत नवही. आज कृ षी जगतवत िेतकरी
आत्िहत्यव करतवत. शिक्षकही आत्िहत्यव करतवत. कवरि त्यवांनव
यव देिवत न्सयवयच नवही. शिक्षकवच्ां यव शहतवचां असलेलां पशर्त्
पोटाल. त्यवलवच सांचवलकवनां ी न्सयवयवलयवत आव्हवन शदल्यवने
शिक्षिवची ऐसीतैिी होऊ घवतली आहे. पशर्त् पोटाल िधनू येिवरव
गिु र्त्तवधवरक उिेदर्वर सचां वलकवनां व चवलिवर नवही तर जो
उिेदर्वर सांचवलकवांचव जर्ळचव असेल, नवतेर्वईक असेल तो
चवलेल. त्यवसवठी सच
ां वलकवच
ां े न्सयवयवलयवत जविे न्सयवयवलयवने
सिजनू घ्यवर्े की नवही हव न्सयवयवलयवचव प्रश्न. पि आजही यवच

न्सयवयवलयवतनू शनलांबीत शिक्षक शजांकुनही त्यवलव कविवर्र रुजू के ले
जवत नवही. सच
ु व असनू ही त्यव सांचवलकवनां व
ां वलकवच्ां यव चक
न्सयवयवलय फटकवरत नवही. तसेच यव न्सयवयवलयवतनू च आपले पहव
म्हित शिक्षकवांच्यव यवशचकव शनकवली तर शनघतवत. पि
सांचवलकवांनव सवधव दडां होत नसल्यवने, र्व कवयार्वही होत नसल्यवने
सांचवलक िांडळी िवजनू गेल्यवसवरखी र्वगतवत. त्यविळ
ु े सांचवलक
िोठव की न्सयवयवलय िोठे ही श्थती आज शनिवाि झवली आहे.
आज देिवत िेतकर्यवांचीही अर््थव अशतिय दयनीय असनू
कजाबवजवरीपिविळ
ु ां तो आत्िहत्यव करतो हे सर्वांनव शदसतांय. पि
हे कजा कव कवढवर्े लवगले यवची िहवशनिव कोिी करीत नवही. हुडां व
िवगिे देिे हव गन्सु हव जरी असलव तरी िल
ु गी खपशर्ण्यवसवठी
िेटवकुळीस येिवरव िेतकर्यवचां व जीर्, आधीच पीकवांच्यव अतोनवत
नक
ु सवनवनां लवचवर झवलेलव िेतकरी, त्यवतच त्यवलव लटु िवरे
दलवल, खरां तर त्यवच्ां यव आत्िहत्येस दलवलच जबवबदवर असतवत.
पि त्यवांच्यव आत्िहत्येस दलवलवांनव जबवबदवर न धरतव, हुडां व
िवगिवर्यवनां व जबवबदवर न धरतव के र्ळ शपकवचां नक
ु सवन झवलां होतां
म्हिनू आत्िहत्यव के ली असां िवनिां शकांर्व म्हििां चक
ु ीचां जरी
असलां तरी देिीय न्सयवयव्यर््थव त्यवलवच सत्य िवननू त्यव
दलवलवांनव अभय देते. हुडां व घेिवर्यवांनवही अभय देते.

िवझ्यव बवबवजां र्ळ हुडां व द्यवयलव पैसे नवही म्हिनू आज
आत्िहत्यव करिवर्यव िल
ु ींची सख्खां यव किी नवही. शिर्वय हुडां व
म्हिनू रक्कि किी पडल्यवस चक्क शर्र्वशहतेलव जन्सिभर छळिवरे
िख
ु ा यव देिवत आहेत. नव्हे तर हे िख
ु ा लवचवर शर्र्वशहतेलव
जवळूनही टवकतवत जीर्ांत. पि परी्थीती सबळ नसल्यवने र् जर्ळ
पैसवजी नसल्यवने र्धपु ीतव न्सयवयवलयवत दवद िवगू िकत नवही
िवझ्यवसवरखव. अन् िवगवयलव गेल्यवस तब्बल न्सयवयवलयवची
र्ेळखवर्ू खचीक अर््थव यव लवचवर िवयबवपवचे कांबरडे नवही
िोडिवर तर नर्लच. अथवात न्सयवय हव गरीबवांसवठी नवही असांच
म्हिवर्ां लवगेल.
िहत्र्वचां म्हिजे न्सयवयव्यर््थव ही सक्षि जरी असली तरी ती
थोडीिी कव होईनव श्रीितां वक
ां डे झक
ु लेली र्वटते. न्सयवयव्यर््थेचे
असे परीर्लन बरोबर नवही. त्यव व्यर््थेनां श्रीितां वभां ोर्ती पृर्थर्ी
सवरखां परीभ्रििही करु नये. तर सयु वासवरखां अचल रवहवर्ां. न्सयवय
करवर्व शनरपेक्ष. शतच्यवजर्ळ गरीब श्रीिांत असव भेदवभेद नसवर्व.
तरांच ती भवरतीय र्ि
ां वची िोभेल. नवहीतर इग्रां जवच्ां यव
न्सयवयव्यर््थेत आशि आपल्यव न्सयवयव्यर््थेत कवहीच फरकच
उरिवर नवही.

भीिरवर् शर्चवर करीत असतवांनव त्यवचां िन त्यवलव छळत
होतां. एक िन म्हित होतां की देिीय न्सयवयव्यर््थेच्यव बवबत िी
तांग आलोय. यवत िवझव पैसव जवतो. र्ेळांही जवतो. त्यवचबरोबर
जवण्यवयेण्यवचव त्वसही होतो. र्कीलवनां म्हटलां की तिु ची िल
ु गी
िरि पवर्ली. आतव त्यवांनव जगू द्यव. कवय करवयचां त्यव िेलेल्यव
िल
ु ीलव न्सयवय शिळर्नू देर्नू . आतव परत ती येिवर आहे कव न्सयवय
शिळवलव की नवही शिळवलव हे पवहवयलव. त्यवपेक्षव िी हव खटलव
सोडवयलव हर्व. घरी पोटभर जेर्न शिळत नवही. िेती पीकत नवही.
सतत दष्ु कवळ. त्यवतच शर्नवकविवचां हे दख
ु िां. तवरीखर्र तवरीख.
िेर्टी लढलोच खटलव तर न्सयवय शिळेल की नवही हे सवगां तव येिवर
नवही. िवत् र्ेळ र् पैिवची बरबवदी नक्कीच होईल. तर दसू रे िन
म्हित होते की हे नरवधि सधु वरिवर के व्हव? आज तझु ी िल
ु गी
िवरली. आज अजनू दसु र्यवची िवरतील. हुडां ् यवसवठी अिव लवचवर
बवपवच्यव िल
ु ीचव सतत जीर् जवत रवहिवर. त्यवांच्यवर्र र्चक
म्हिनू तू खटलव लढवयलवच हर्व. त्यवतच तू त्यव लोकवसां वठी एक
शिसवल बनवर्ां.
पशहलां िन जरी त्यवलव छळत असलां तरी तो दसु र्यव
िनवसवठी खटलव लढत होतव. िवझ्यवच िल
ु ीलव नवही तर िवझ्यव
िल
ु ींसवरख्खयव िल
ु ींनव न्सयवय शिळवर्व म्हिनू . पि तो तग तरी शकती

शदर्स धरिवर. प्रशतपक्ष र्कील प्रश्नवांच्यव सरबत्तीनां त्यवलव छळत
नव्हते. तसच
ां न्सयवय शिळशर्ण्यवच्यव िवगवात त्यवचां शर्श्वकोटीचां
दवररद्रय छळत होतां. कधी ्र्तः उपविी रवहून तर कधी
िल
ु वबवळवांनव उपविी ठे र्नू खटलव लढवर्व लवगत होतव. पि पदरवत
कवय शिळत होतां. तवरीखेर्र तवरखव. िेर्टी तांग येर्नू त्यवनां खटलव
सोडण्यवचां ठरर्लां. त्यवलव र्वटलां की शनयती देत बसेल त्यव
लोकवनां व सबक. आपि िोकळां होर्नू जवर्ां. िवझी िल
ु गी कवही
आनांद पवहवयलव येिवर नवही. पोटांही पवहवयलव हर्व. तसव तो
आपल्यव र्कीलवलव म्हिवलव. जो सरकवरी र्कील त्यवलव
शिळवलव होतव.
“सवयेब, एक बोलू कव?”
“बोलव, कवय बोलवयचां ते.”
“िले खटलव सोडवयचवय.”
“कव बरां?”
“असवच सोडवयचवय. बरे च शदर्स झवले नव. िले र्वटते की
िवयव पोरीले न्सयवय भेटन कव नवय.”
“कव बरां असां र्वटतयां ? न्सयवय भेटेलच.”
“पि सवयेब के व्हव?”

“हां र्ेळ लवगिवरच आहे. लवगतोच र्ेळ.”
“सवयेब नवय. िी थकलो आतव. बरे च शदर्स आलोय. आतव
परु े . परु ां झवल्यवसवरखां र्वटतांय. शनयती देईन त्यवईले जे शिक्षव द्यवची
असन ते. िी िवत् सोडतो खटलव.”
“शनयती किी देईल आपोआप शिक्षव? त्यवसवठी लढवयलव
हर्ां की नवही.”
“हो सवयेब. पि सवयेब हव खटलव लढवले पैसे तरी कोठून
आि?ू ”
“तम्ु हवलव िी पैसे िवगीतले कव? अहो कोटवात र्कीलवचीही
फी असते. ती तर तम्ु हवलव लवगचू होत नवही.”
“सवयेब, तिु ी जरी िले पैसे िवगत नसले तरी यवले जवले पैसव
लवगते न सवयेब. सवयेब िवही िेती बी पीकत नवय. अन् लग्नवच्यव
दोन पोरी हवयेत. त्यवईचां पोट कसां भरतो ते िवयां िलेच िवहीत. तर्व
िले हव खटलव बांद करवचव हवये.”
“बरां. जिी तिु ची इच्छव. िी एक फवि देतो. त्यवर्र सही करव.
तसां िी कोटवालव सवांगतो.”

र्कील चवांगलव होतव. पि भीिरवर्जर्ळ पैसव नव्हतव. घरी
पोट भवगर्िां जित नव्हतां. त्यवतच त्यवच्यव िनवत आलेलव असव
कुशर्चवर. र्कीलवनां फवि भीिरवर्च्यव सिोर ठे र्लव र् म्हटलां,
“करव यवर्र सही. िी बोलतो तसां कोटवात आशि कोटवानां
शर्चवरलां तर सवगां वल तसां. म्हिवल की िी ्र्तःच िवझी के स बदां
करीत आहे. ्र्खि
ु ीन.ां कोिवचव दबवर् नवही िवझ्यवर्र.
्र्खि
ु ीनचां करतव नव्हां खटलव बदां .”
“हो हो.”
“िग करव सही.”
भीिरवर्नां त्यव कवगदवर्र सही के ली. त्यवर्र कवय शलशहलां ते
ही त्यवनां पवशहलां नवही. तसव तो कवगद कोटवाच्यव सिोर ठे र्त र्कील
म्हिवलव,
“सवयेब, िवझव पक्षकवर खटलव बदां करु इशच्छत आहे.”
“कव बरां?”
“ते त्यवलवच शर्चवरव.”
न्सयवयवधीिवनां भीिरवर्लव कठड्यवत बोलवर्लां. दोन चवर प्रश्न
शर्चवरले. कोिी दबवर् आिलव कव तेही शर्चवरल.ां तसव तो
म्हिवलव,

“नवही सवयेब.”
तसे त्यवच्यव डोळ्यवतनू अश्रू टपकले. तो रडवयलव लवगलव.
“भीिरवर् ररलाँक्स व्हव. रडू नकव. बोलव कवय सवांगवयचां ते.”
“सवयेब, पोटच्यव िवयव गोळ्यवले िी लवडव प्रेिवनां र्वढर्लां.
ती आज जगवत नवही. िग िी कोिवसवठी लढू के स?”
“हे बघव शि्टर भीिरवर्. खटले भवर्नेर्र चवलत नवही. तम्ु ही
अजनू शर्चवर करव. िी पढु ची तवरीख देतो.”
“नवही सवयेब. िले बांद करवची हवये के स.”
त्यवनां डोळे पसु ले.
त्यवनां डोळे पसु ले. तसव र्कील म्हिवलव,
“सवहेब यवांनी खटलव बांद करण्यवसवठी िनवची तयवरी के लेली
शदसते.”
“पि हव खटलव बदां करिां योग्य होईल कवय?” न्सयवयवधीि
िहोदय म्हिवले.
“हो. कव होिवर नवही? एखवद्यवची इच्छव. खटलव लढवयचव
की नवही त्यवसवठी.”
“तरीही िी पढु ची तवरीख देतो. िलवही न्सयवय देण्यवसवठी र्
शर्चवर करण्यवसवठी र्ेळ लवगेल की नवही.”

“ठीक आहे सवहेब.” र्कील िहविय म्हिवले. तिी
न्सयवयवधीिवनां पढु ची तवरीख शदली.
तवरीख शिळतवच तवरीखर्र तवरीख असव शर्चवर करीत
भीिरवर् आपल्यव गवर्ी रर्वनव झवलव.

आज शपतृ श्रवद्ध होतां. तसव तो शर्चवर करीत होतव. सर्ा लोकां
यव शदर्िी आपआपल्यव िवतवशपत्यवांनव घवस टवकिवर. किवसवठी?
तर िवयबवपवांचव आिीर्वाद शिळशर्ण्यवसवठी. आपि त्यवांची
जीर्तां पिी सेर्व करु िकलो नवही, म्हिनू त्यवच्ां यव िरिवनतां र त्यवचां
पजू न करुन जे आपि आपल्यव िवयबवपवची सेर्व न करण्यवचां
आपल्यव हवतनू पवप घडलां. त्यव पवपवर्र परीिवदान करण्यवसवठी
िविसवनां शपतृिोक्ष अिवर््येसवरखव पयवाय िोधलव. जसव
िवयबवपवांचव आिीर्वाद फुकटवत शिळतो.
अशलकडे कवर्ळेबोर्वचीही सांख्खयव किी झवलेली आहे. यवचां
कवरि िवनर्वची प्रगती. िविसवनां कवरखवन्सयवत नर्नर्ीन र््तू
बनर्ल्यव. पि त्यव कवरखवन्सयवतनू शनघिवर्यव धळ
ु ीचव परीिवि सर्ा
सजीर् सृष्टीर्र झवलव. तसवच कवर्ळ्यवर्रही झवलव. त्यविळ
ु ां
सवहशजकच कवर्ळ्यवांनवही भवर् आलव. कवरि शपांडदवनवत

कवर्ळ्यवलव जव्त िहत्र् आहे नव. िवयबवपवची त्यवांच्यव
जीर्तां पिी सेर्व नवही झवली तरीदेखील िवयबवपवच्यव िरिवनतां र
यव शपांडवलव कवर्ळव शिर्ल्यवस पण्ु य शिळतां. सर्ा पवप धतु ल्यव जवतां
असव िवनस आशि अिी प्रथवच पवडली आहे झोंग्यवनां ी. तसेच
असव कवर्ळव शिर्लव पवशहजे यवत त्यवांनी अांधश्रद्धवही आिली
आहे. बरां झवलां की तसवच हुबेहूब कवर्ळ्यवचव क्लोन बनर्नू तो
शिर्वयलव लवर्ण्यवचव िोध लवगलव नवही तर. नवहीतर शकतीतरी
पैसव यव झोंग्यवांनव किशर्तव आलव असतव. तरीही आम्ही कवर्ळव
शिर्वयलवच लवर्तो म्हित िवयबवपवच्यव िृत्यनू ांतर तपाि करतवांनव
जी पजू व के ली जवते. त्यव पजू ेत कवही लोकां िवसोळी शकांर्व
अांड्यवचव नैर्ेद्य ठे र्तवत. िग कवर्ळव शपांडवलव शिर्िवर नवही तर
कवय? िग कवर्ळव शिर्तो आशि चक
े सिवजवत जवतो
ु ीचव सांदि
की िवयबवपवची सेर्व नवही के ली तरी त्यवच्ां यव िरिवनतां र त्यवचां ां
पजू न के ल.ां त्यवांनव घवस टवकलव की बस झवलां. सगळां पवप धतु ल्यव
जवत. पि असां होत नवही. हे सर्वांनी लक्षवत घ्यवयलव हर्ां.
भगर्वन श्रीरवि जेव्हव र्नर्वसवत गेले. तेव्हव पत्ु शर्योगवनां
रवजव दिरथ िरि पवर्ले. प्रभू रविचांद्रवलव शपत्यवच्यव िृत्यसू हजर
रवहतव आलां नवही. हे पवप घडलां. त्यविळ
ु ां त्यव र्डीलवच्ां यव
आत्म्यवलव िवांती शिळवर्ी म्हिनू प्रभू रविचांद्रवनां र्नर्वसवत

असतवांनव तपाि के लां. हवच शदर्स शपतृिोक्ष अिवर््यव म्हिनू शहदां ू
धिवात सरुु आहे.
प्रभू श्रीरवि हे शहदां ू धिवाचे आरवध्य. म्हिनू ही प्रथव आजही
सरुु आहे. लोकां िवयबवपवच्यव पवत्वची पजू व करतवत र् आठर्िीनां
ते पवत् गवईलव र् कवर्ळ्यवलव चढशर्तवत. पि यवत िहत्र्वची गोष्ट
ही लक्षवत घ्यवयलव हर्ी की आपल्यव बवपवच्यव िृत्यनू ांतर त्यवच्यव
पवथीर् सियी हजर न रवहण्यवत दोष श्रीरविवचव नव्हतवच. िळ
ु वत
यवलव यव धिवात शर्धीशलखीतचव हर्वलव देतवत. पि जे लोकां
शर्धीशलखीत यव गोष्टीलव िवनत नवहीत. त्यवांनी रविवचव आज्ञवपिव
लक्षवत घ्यवर्व. शपत्यवच्यव पवथीर् र्ेळी हजर नसण्यवलव प्रभू श्रीरवि
जबवबदवर नवहीत. त्यवांनी िवयबवपवची खपु सेर्व के ली, नव्हे तर
त्यवच्ां यव आज्ञेत र्वगले.
आज शपतृिोक्ष अिवर््येच्यव पजू ेचां ्र्रुप बदललां आहे.
आज िवयबवपवच्यव आज्ञेत र्वगिां दरू च. त्यवांचे सवधे बोलिेही
जीर्ांतपिी िविसवलव खटकते. तिी बहुतःि लोकां िवयबवपवची
सेर्व करीतच नवही. तसां त्यवलव एक उदवहरि आठर्लां.
एकव घरी शतच्यव पतीची आई रवहवत होती. दोघांही पती पत्नी
कविवलव जवत होते. ्र्यपां वकघर र्ेगळां होत.ां त्यव ्र्यपां वकघरवत
गॅससह ्र्यांपवक बनर्वयच्यव जीनसव होत्यव. जेिेकरुन घरी

रवहिवर्यव सवसल
ू व जे लवगेल ते बनर्नू खवतव येईल. पि िहत्र्वची
गोष्ट अिी की सवसनू ां आिच्यव िवगे कवहीही ्र्यपां वकघरवत बनर्नू
खवर्ू नये म्हिनू ती सनु त्यव ्र्यांपवकघरवच्यव दरर्वज्यवलव कुलपू
लवर्नू जवत होती. शतलव गरज असतवांनव जेर्न शिळत नव्हतां. चक्क
कधीकधी तर उपविी रवहवर्ां लवगत होतां.
कवही शदर्सवनां म्हवतवरी िरि पवर्ली. त्यवनांतर तो परीर्वर
आपल्यव म्हवतवरीचां शपतृिोक्षलव पजू न करु लवगलव. पि त्यव
पजू नवचव कवय उपयोग. सांकटवलव कोिां सोडलां. प्रत्येकवच्यव
जीर्नवत येतवतच. तसेच त्यवांच्यवही जीर्नवत आले. पि त्यव
म्हवतवरीचां िरिवनतां र शकतीही पजू न के ले तरीही. जे सक
ां ट आलां.
त्यवलव आपली म्हवतवरी सतवर्तेय असव शर्चवर करुन त्यवनां ी दसु रव
नर्ीन धिा ्र्ीकवरलव. यव धिवात आतव श्रवद्ध बांदी होती. पि नर्ीन
धिा घेर्नू सक
ां टवनां आतवही सोडलेलां नव्हत.ां जी म्हवतवरी तडपत
तडपत िरि पवर्ली. त्यवचव त्वस शतलवच झवलव. यव सनु आशि
पत्ु वलव शतच्यव जीर्तां पिी पवशहजे तेर्ढव झवलव नवही. पि
िरिवनतां र िवत् शतचव भयक
ां र त्वस जविर्त होतव. जरी आत्िव
परिवत्िव कोिी िवनत नसेल तरीही. िग तो सांकटवांच्यव रुपवनां कव
असेनव...

िवयबवपवची सेर्व हीच खरी ईश्वरसेर्व आहे. पि ते जीर्तां
असतवनां व ती ईश्वरसेर्व र्वटत नवही. त्यवच
ां व त्वस र्वटतो. परांतू ते
िरिवनांतर त्यवांच्यवतलव ईश्वर सिजतो. खरां तर तेव्हव र्ेळ शनघनू
गेलेली असते.
आज हे िवयबवपवचां शपतृिोक्षलव पजू न करिां, यव गोष्टीलव
व्यवपवरीपिव आलव आहे. तम्ु ही एर्ढी एर्ढी दशक्षिव द्यव. िी
तिु च्यव हवतनू जेही पवप घडलां. ते धर्ु नू टवकून देतो. तम्ु हवलव
शपतृदोष आहे. िवतृदोष आहे असां म्हित कोिीतरी झोंगी िविसां
लोकवांनव फसर्त आहेत. खरांच जे कवि जीर्ांतपिी नवही झवलां, ते
कवि िवयबवपवच्यव िरिवनतां र शकतीही श्रद्धेनां के लां. तरी त्यवर्र
फांु कर घवलतव येईल कवय? िवयबवपवची सेर्व न झवल्यवचां जे पवप
घडले. ते शकतीही पजू व अचानव के ली. तरी ते पवपच. ते पवप कसां
धतु व येईल? तसेच शकतीही धिा बदलर्ले तरी ते पवप सिवप्त करतव
येिवर नवही. त्यविळ
ु ां कोिी झोंगी शकतीही पवप धर्ु नू देतो हे जरी
सवांगत असलव तरी त्यवांच्यव बोलण्यवत कवही तर्थय नवही. तेव्हव हे जे
पवप आहे. ते होर्चू नये. आपल्यवलव शपतृ िवतृ दोष लवगू नये.
म्हिनू िवयबवपवची त्यवांच्यव जीर्ांतपिीच जिेल तेर्ढी सेर्व जिेल
त्यव प्रिविवत करवयलव हर्ी. िवतृशपतृदोष लवगत नवही. कवरि

िवयबवपच देर् आहेत आशि िवयबवपवांनीच आतवच्यव कवळवतलव
देर् आशि धिा दवखर्लव आहे.
अशलकडे जे शपतृिोक्ष पजू ल
े व िहत्र् आलांय नव. ते िहत्र्
अिवच झोंग्यवांिळ
ु ां आलांय. हे झोंगी शनव्र्ळ सोंग धतरू े पिव
करतवत. आपलां पवप किी होतां की नवही होत हे कवही आपल्यवलव
शदसत नवही र्व आपि पवहवयलव जवत नवही. पि एक िवत् खरां की
यव झोंगी लोकवच्ां यव शनव्र्ळ बनर्बद्ध
ु ीच्यव गोष्टीनां आज
िवयबवपवची सेर्व करिे िुळवतच बांद झवले आहे. जो तो िनवत
शर्चवर करीत असतो की नवहीही िवयबवपवची त्यवच्ां यव जीर्ांतपिी
सेर्व झवली तरी चवलेल. एक तपाि करु. शपतृिोक्षलव कवर्ळ्यवलव
घवस टवकू. पवत्वचां पजू न करु. एर्ढांच नवही तर कवर्ळ्यवलव
बोलर्वयलवही सवांग.ू ही सर्ा कविे यव झोंगी िविसवांकडून करर्नू
घेर्.ू म्हिजे झवलां. आपली यव िवतृशपतृदोषवतनू शनदोष िक्त
ु तव
होईल. त्यवसवठी िवयबवपवची सेर्व करण्यवची गरज नवही.
खरांच िवयबवपवची सेर्व करण्यवची गरज नवही कव? खरांच
िवयबवपवची सेर्व न करतव त्यवांच्यव िृत्यनू ांतर पजू न (तपाि) के ल्यवस
पवप धतु ल्यव जवते कव? पवप धतु ल्यव जवत नवही र् पण्ु यही लवभत
नवही. िग त्यवच्ां यव जीर्तां पिी सेर्व न के ल्यवस त्यवच्ां यव िृत्यनू तां र
शकतीही पजू न करव. असव शर्चवर कोिीच करीत नवहीत. जेव्हव

के व्हव असव शर्चवर कोिी करे ल. तेव्हवच खर्यव अथवानां पण्ु य
लवभेल. तसेच तेव्हवच खर्यव अथवानां शपतृिोक्ष अिवर््येच्यवही
पजू ेलव अथा येईल. यवत िांकव नवही.

पढु ली तवरीख उजळली होती. तसव पक
ु वरव झवलव. तसव
भीिरवर् सह सरकवरी र्कील र् प्रशतपक्ष र्कील न्सयवयवलयवत हजर
झवलेत. तिी सनु वर्िी सरुु झवली. न्सयवयवधीि िहोदय बोलले,
“हां बोलव भीिरवर्जी, कवय शर्चवर के लवय?”
“सवयेब, िले के स बदां करवची हवय. िले खटलव लढवचवच
नवय.”
“पि तम्ु हवलव पैिवचव प्रश्न नवही नव?”
“पि सवयेब, यवले जवले पैसव लवगतेच नां. आन् आिची िेती
बी चवांगली पीकत नवय. तर्व पैसव कुठून आिवचव?”
तसव प्रशतपक्ष र्कील म्हिवलव,
“ऑपजेक्िन िवय लवडा, ते म्हित आहेत ्र्तः, खटलव बदां
करतो तर करु द्यव नव. त्यवांनव िवहीत आहे की ते खटलव चवलर्ू
िकत नवहीत. कवरि त्यवच्ां यवजर्ळ परु वर्े नवहीत. खटले घटनव

िवगत नवहीत. परु वर्े िवगतवत. तसेच न्सयवयवलयवत भवर्नव चवलत
नवही.”
“ठीक आहे िग.” न्सयवयवधीि िहोदय म्हिवले. तसे
न्सयवयवधीि िहोदय सरकवरी र्कीलवलव म्हिवले,
“र्कीलसवहेब, यवर्र कवही सवांगवचां आहे कव?”
“सवहेब, खटलव चवलर्िां हे कवही िवझ्यवर्र अर्लांबनू नवही.
ते िवझ्यव पक्षकवरवर्र अर्लबां नू आहे. तेच नवही म्हितवत, तर
त्यवलव िी तरी कवय करिवर. तेव्हव आपिच यवचव शर्चवर करुन हव
खटलव बांद करवर्व. सगळी कवगदपत् िी यवांच्यव शनर्ेदनवत
जोडलेलीच आहेत.”
न्सयवयवधीि िहोदयवांनी सरकवरी र्कीलवचां ऐकलां. तसे त्यवांनी
न्सयवयवलयवलव शदलेले कवगदपत्ही तपवसलीत. त्यवचबरोबर ते
म्हिवले,
“यवचव शनिाय िी पढु ल्यव तवरखेलव देिवर.”
अजनू एक तवरीख शिळवली होती. त्यव तवरखेलव शनिायवची
सनु वर्िी होिवर होती. प्रशतपक्ष चवांगलां खि
ु होतां. त्यवचबरोबर
त्यवांचव र्कीलही. तसव भीिरवर् िवत् फवर दःु खी होतव.

पढु ली तवरीख अिीच आली. न्सयवयवलय खटल्यवचव शनकवल
ऐकण्यवसवठी भरलां होतां. तसे न्सयवयवधीि बोलके झवले.
“िी आज एकव िहत्र्पिू ा शर्षयवर्र शनकवल ऐकर्त आहे.”
तसे ते थोडे थवांबले. आर्ांढव शगळलव. सर्वांकडे एक कटवक्ष टवकलव.
तसे परत म्हिवले,
“शर्षय असव की भीिरवर्ची िल
ु गी. कवतां व नवर् शतचां.
आरोपीर्र शतचव खनु के ल्यवचव आरोप आहे. पि आरोपी तो खनु
िवन्सय करीत नवही आशि न्सयवयवलयही परु वव्यवशनिी बोलू िकत
नवही. त्यविळ
ु ां त्यवांनी शतचव खनु के लव की नवही हे शसद्ध होत नवही.
न्सयवयवलयवत भवर्नेर्र शनकवल लवगत नसल्यवनां जरी यव
भीिरवर्वांचां सर्वांनव खरां र्वटत असलां तरी न्सयवयवलयवलव ते खरां
र्वटत नवही. त्यविळ
ु ां आरोपीची शनदोष िक्त
ु तव करिे होर्नू बसते.
देिवत अिी शकतीतरी भीिरवर्सवरखी िडां ळी आहेत की जी
अजनू ही अिव अत्यवचवरवचे शिकवर होत आहेत. कोिवचे
शबनधव्त बळी जवत आहेत. कोिी नर्र्धू जवळल्यव जवत आहेत.
अत्यवचवर करिवरे अत्यवचवरी न्सयवयवलयवलव न घवबरतव शबनधव्त
अत्यवचवर करीत आहेत. िेर्टी खवलच्यव न्सयवयवलयवत शनिाय
शदलवही. तरी अपील. िग शनकवलवनसु वर अपीलवर्र अपील. अन्
िेर्टी नवहीच जिलां तर रवष्ट्रपतीकडे दयेचव अजा. न्सयवयवलय फविी

तरी कोिवलव देिवर. सगळी आपलीच िविसां. न्सयवयवलयवत
येण्यवपर्ु ी ही िविसां परु वर्े शिटर्त असतवत. कवय सवपडिवर परु वर्े
शिटल्यवर्र. पि यवनांतर तरी असां होर्ू नये. हे प्रकरि न्सयवयवलयवत
असांच आहे. पि न्सयवयवलयवलव हे प्रकरि ्र्तः लढशर्ण्यवचव
अशधकवर नवही. न्सयवयवलयवचे हवत बवांधलेले आहेत आशि
न्सयवयवलय भवर्नेर्र शनकवल लवर्ू िकत नवही.
शकत्येक र्धपू ीते आज आपले कवळ्यवचे पवढां रे के स करीत,
न्सयवयवलयवत चपलव झीजर्ीत र्षवानर्ु षे येत असतवत. तेव्हवपयात
अश्तत्र्वत असलेले सवक्षीदवरही िरि पवर्तवत. परु वर्े नष्ट होतवत.
शकत्येक भीिरवर्वसवरखे र्धशु पते पैसव नसल्यवनां िेर्टी थकून,
लवचवर होर्नू न्सयवय िवगिेच सोडतवत. हे न्सयवयवलयवलवही िवहीत
आहे. पि ज्यवप्रिविे भीिरवर् सवरखे लोकां लवचवर दबु ाल असतवत.
तसचां न्सयवयवलयही लवचवर असतां. तेव्हव यवही प्रकरिवर्र परु वर्े
नसल्यवने िेर्टी िी ्र्तः सत् न्सयवयवधीि यव अांशति शनिायवर्र
आलो आहे की कवांतव ही भीिरवर्वची िल
ु गी. जरी शतचव खनु झवलव
तरी तो खनु झवलेलव न्सयवयवलय िवनत नवही. कवरि कोितवच
परु वर्व नवही. तसवच यव दोघवांिध्ये आपसी सिझोतव झवलव
असल्यवने यव के सची फवईल न्सयवयवलय ्र्तः बदां करीत आहे.

तसेच परु वर्े नसल्यवने आरोपीची शनदोष िक्त
ु तव करीत आहे. हवच
िवझव अशां ति शनिाय आहे.”
न्सयवयवधीि िहोदयवनां कवतां व खनु वची फवईल बांद के ली होती.
तसव भीिरवर् आपल्यव दबु ालतेर्र रडत होतव. त्यवलवही र्वटत होतां
की न्सयवय शिळवर्ां. पि तो तरी कवय करिवर. तो दबु ाल तर होतवच
असहवय ही होतव.
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एकदव भीिरवर् पवरवर्र बसलव होतव. तसव त्यवलव शर्चवर
आलव. देिवत सक्षि असां न्सयवयवलय आहे. यव न्सयवयवलयवच्यव
िवध्यिवतनू लोकां न्सयवय िवगत असतवत. लोकवर्ां र अन्सयवय
झवल्यवस. पि खरांच न्सयवय शिळतो कव न्सयवयवलयवच्यव िवध्यिवतनू
असव जर शर्चवर के लव तर त्यवची टक्के र्वरी जेितेि दहव ते र्ीस
टक्के एर्ढीच येईल. िग बवकी प्रकरिवचां कवय होतां? तर बवकी
प्रकरिवत लोकां कवही प्रकरिां अध्यवार्र बांद करतवत. तर बर्यवचिव
प्रकरिवत सिझोत्यवचे करवर होतवत. जरी नक
ु सवन झवलां तरी. कवही
प्रकरि परु वव्यवअभवर्ी सिवप्त होतवत. अथवात जी कवही प्रकरिां
असतवत. त्यव प्रकरिवत न्सयवयवलय सक्षिपिे कवि करीत नवही. तर
लवचवरी श्र्कवरल्यवगत र्वगत असतां.
बरीचिी खनु वची तसेच िवलित्तेची अिी कवही प्रकरिां
असतवत की ज्यव प्रकरिवत शनकवल लवगत असतवांनव बरवच र्ेळ
लवगतो. इतकव र्ेळ लवगतो की शकत्येक सवक्षीदवर िरि पवर्तवत.
परु वर्े नष्ट होतवत. के सां कवळ्यवची पवांढरी होतवत. तसेच िरीर
थकत.ां त्यवचबरोबर िनही. शकत्येक चपलवचां ी जोडही शझजतवत.
शकत्येक गोष्टी र्यवच्यव िवनवनां लक्षवत रवहवत नवहीत. तर िरीरवच्यव

थकतेपिवनसु वर बशहरे पिव र् आांधळेपिवही कवही प्रिविवत
आलेलव असतो. र्विी कवि देत नवही. अिवर्ेळी न्सयवयवलयवत
शनिायवची प्रशक्रयव सरुु असते. खरांच न्सयवयवलयवचां असां र्वगिां.
कोित्यवही खटल्यवलव र्ेळ लवगिां न्सयवयवलयवचां लवचवरपि
दवखर्त नवही कवय? अिव प्रकवरच्यव न्सयवयवलयवच्यव र्वगण्यविळ
ु ां
न्सयवयदवनवत शनःपक्षपवतीपिव रवहवत नवही. न्सयवयवलय कवही अांिी
आरोपींच्यव बवजल
ू व झक
ु तां.
न्सयवयवलयवच्यव र्वट्यवलव िहवण्यवांनी जवर्ू नये असां
म्हितवत. न्सयवयवलयवत र्वळलेलवही जळतो र् ओलवही जळतो
असां म्हितवत. न्सयवयवलयवत र्ेळ लवगतो. शर्नवकवरि पैसवही खचा
होतो असां म्हितवत. ते खरां आहे. िग न्सयवय कसव शिळेल?
आज गन्सु यवांच्यव सांख्खयेत बरीच र्वढ होत आहे. झवलेली आहे.
सविवन्सय िविस आज न्सयवयवपवसनू र्शां चत आहे. न्सयवय गरवबवसां वठी
रवशहलेलव नवही. ज्यवच्यवजर्ळ पैसव, त्यवांनीच न्सयवयवलयवत जवर्ां
शकांर्व न्सयवयवलयवचां दवर ठोठवर्वर्ां असां न्सयवयवलय सवांगत जरी नसलां
तरी ते आज लोकवांनव सिजलेलां आहे. ज्यवप्रिविे द्रोपदीचां
र्स्रहरि के र्ळ अांध ध्रृतरवष्ट्रविळ
ु ेच घडलां नवही, तर शतथे
बसलेल्यव र् डोळस असलेल्यव भीष्ि पीतविहव, आचवया द्रोि,
कृ पवचवया तसेच पवच पवांडर्विळ
ु ां घडलां. कवरि ते डोळस असनू ही

आधां ळेपिवची भशु िकव त्यवनां ी श्र्कवरलेली होती. पवांडर् शतचे
आपले जरी असले तरी त्यवनां ीच शतलव डवर्वर्र लवर्ले होते.
आज आिचीही परर्थीती त्यव द्यतू सभेत बसिवर्यव
लोकवांसवरखीच आहे. जे पवांडर् शतचे आपले असनू ज्यव पवांडर्वनां
शतलव डवर्वर्र लवर्ले होते, तेच पवडां र् आजही आहेत. फरक
एर्ढवच पडलव आहे की ते आपले आप्त बनले आहेत. एखवदव
गन्सु हव घडलवच तर ते पशहलां आपलां खच्चीकरि करतवत. शर्रोधी
पवटी ही बशलष्ठ आहे. ते. आपल्यवलव सोडिवर नवहीत. पैिवनां
सक्षि आहेत असां पशहलांच सवांगनू आपली िवनशसकतव पशहलांच
खचर्नू टवकतवत. तसेच आजचे र्कीलही आचवया द्रोिवचवया
कृ पवचवयाची भशु िकव घेतवत. तर सवक्षीदवर भीष्िवची भशु िकव घेतवत.
िग न्सयवयवधीि ध्रृतरवष्ट बनिवर नवही तर कवय? तो आांधळव िग
कोितव न्सयवय देईल. पि ज्यवनां इज्जत र्वचर्ली तो शक्रष्ि िवत्
आजच्यव यव कवळवत तो शक्रष्ि बनवयलव कोिीच तयवर नवही.
म्हिनू च दररोज इथे द्रोपद्यवचां ां र्स्रहरि होत असतां. अथवात दररोज
अत्यवचवर होत असतवत. अत्यवचवरींनव न्सयवयवलयवत शिक्षेची
पवशहजे त्यव प्रिविवत तरतदू च नसल्यवनां त्यव अत्यवचवरींच्यव सांख्खयेत
र्वढ होत असतवनां व शदसते र् न्सयवयवलयही लवचवर असल्यवसवरखे
भवसते.

आजही शकत्येक प्रकरिां अिी आहेत की ज्यव प्रकरिवत
आरोपीने सवक्षीदवरवनां व िैनेज के लेले असते. सवक्षीदवरवनां व पैिवनां
खरे दी के ल्यविळ
ु ां सवक्षीदवरही ऐनर्ेळी न्सयवयवलयवत आपली सवक्ष
बदलतवांनव शदसतवत. कधी कवळी आरोपींनी त्यवांनव िदत के ल्यवनां
कवही सवक्षीदवर आरोपीच्यव शर्रोधवतही जवत नवहीत. ज्यवप्रिविे
िहवभवरतवत दयु ोधनवने इतरवांनव िदत करुन झक
ु र्ले होते. किा बोलू
िकत नव्हतव. कवरि त्यवलव अगां देिचां रवज्य शदलां होतां. तर िकुनी
आशि द:ु िवसन हे त्यवच्यवच बवजल
ू व होते. अिीच गत आज
न्सयवयवलयवची झवलेली आहे. न्सयवयवलयवत सविवन्सय िविसवनां व न्सयवय
शिळेल की नवही हे सवगां तव येिे कठीि आहे. त्यविळ
ु ेच न्सयवयवलय
लवचवर झवल्यवगत र्वटत आहे. िग सविवन्सय जनतेचे कवय? त्यवांचेही
हवलहवल होत आहेत. त्यवचां व न्सयवयवलयवर्र शर्श्ववसच उरलेलव
नवही. कवय करवर्े त्यवनां व सचु ेनवसे झवले आहे. शदर्सेंशदर्स
आरोपींची सांख्खयव र्वढतच आहे. गन्सु यवचीही सांख्खयव र्वढतच आहे.
हे असेच जर सरुु रवशहले तर उद्यव सविवन्सय िविसेच नवही तर देिही
रसवतळवस जवयलव र्ेळ लवगिवर नवही.
भीिरवर्नां न्सयवयवलयवबद्दल के लेलव शर्चवर आज रव्त होतव.
त्यवची दबु ालतव म्हिव की न्सयवयवलयवची दबु ालतव तो आपल्यव
िल
ु ीचव खटलव हवरलव होतव. त्यवलव न्सयवयवलयवबद्दल असयु व र्वटत

होती. त्यव न्सयवयवधीिवनांही त्यवलव म्हटलां होतां की खटलव िधवतच
सोडू नको. पि तो तेर्ढव सक्षि नव्हतव. त्यव खटल्यवलव तसव भरपरू
र्ेळ झवलव होतव. आतवपयांत नवही तर यवही पर्ु ी यव खटल्यवचव
शनकवल लवगवयलव हर्व होतव. पि तवरखेर्र तवरखव पडल्यवनां
खचल्यवत पवशहजे त्यव प्रिविवत धवर रवशहली नव्हती. खटल्यवच्यव
शदरांगवईिळ
ु ां त्यवलव खटलव न्सयवयवपर्ु ीच सोडवर्व लवगलव होतव.
चक
ू त्यवची जरी असली तरी तो कोटवालवच दोष देत होतव. त्यवलव
र्वटत होतां की न्सयवयवलयवनां जर शदरांगवई के ली नसती तर कदवशचत
आज आपल्यव िल
ु ीलव न्सयवय शिळवलव असतव. पि झवलां उलट
होतां.
तो कधीकधी यवबद्दल लोकवजां र्ळ बोलत असे की
न्सयवयवलयविळ
ु ां िवझ्यव िल
ु ीलव न्सयवय शिळवलव नवही. त्यवर्र
कोिीतरी म्हटलां होतां की असां त्यवनां बोलू नये. हव न्सयवयवलयवचव
अपिवन आहे. कोिी नक्कीच तझ्ु यवर्र के स करे ल. तेव्हव त्यवलव
शर्चवर यवयचव की हे न्सयवयवलय. हे न्सयवयवलय आरोपींनव
परु वव्यवअभवर्ी सोडून देते. ज्यव शदरांगवईतनू परु वर्े शिटतवत. ती
शदरांगवई करिे म्हिजे न्सयवयवलयवचीच चक
ू आहे तरीही.
न्सयवयवलयवनां कवहीही के लां तरी चवलतां आशि सविवन्सय िविसवनां
कवही सवधां बोलिां हव न्सयवयवलयवचव अपिवन ठरतो.

कधीकधी र्तािवनपत्वत छवपनू
येत होत्यव
न्सयवयवधीिवबद्दलच्यव गोष्टी. तसेच एकव आतक
ां र्वदी िविसवलव
फविी झवली असतवांनव न्सयवयवलय रवत्ी उघडलां होतां. यव गोष्टी
भीिरवर्ने र्तािवनपत्वत र्वचल्यव होत्यव. त्यवलव न्सयवयवलयवची ती
भशु िकव रव्त र्वटत नव्हती. त्यविळ
ु ां तो बोलत होतव
न्सयवयवलयवच्यव शर्रुद्ध.
सधां ी... न्सयवयवलय आरोपींनव ्र्तःलव शनदोष शसद्ध
करण्यवसवठी सांधी देत होते. त्यवसवठीच र्ेळ लवगत होतव. त्यविळ
ु ां
आरोपींनव ्र्तःलव शनदोष शसद्ध करतव येत होते. पि भीिरवर्लव
र्वटत होतां की अिवच शदरांगवईतनू आरोपी सटु तवत र् ते पढु े गन्सु हे
करवयलव िोकळे होतवत. न्सयवयवलयवची ही भशु िकव त्यवलव आर्डत
नव्हती. न्सयवयवलयवचव असव आरोपींनव र्ेळ देिे त्यवलव आर्डत
नव्हते. यवच र्ेळेच्यव शदरांगवईनां आपली लवडवची िल
ु गी कवतां व
आज जगवत जरी नसली तरी शतलव न्सयवय शिळवलेलव नवही असां
िनोिन त्यवलव र्वटत होतां. आपल्यव निीबवचां खवपर तो
न्सयवयवलयवर्र फोडत होतव. तो व्यथीत होतव. कवरि त्यवची िेती
पीकली नव्हती.
आनदां फवरच खि
ु होतव. त्यवची तर न्सयवयवलयवनां शनदोष
िक्त
ु तव के ली होती. त्यवनां कवांतवसवरख्खयव शनष्पवप जीर्वचव बळी

घेर्नू ही र् ्र्तः गन्सु हव करुनही तो शनदोष सटु लव होतव. तिी त्यवची
शहिां त अजनू र्वढली होती. आज त्यवलव र्वटत होतां की आपि
न्सयवय बदलर्ू िकतो. इतपत िजल त्यवनां िवरली होती.
िेतवत दृष्टचक्र सरुु च होत.ां देिवत कोरोनव आलव होतव.
त्यवचप्रिविां िेतवतही कोरोनव शिरलव की की कवय? असां र्वटत
होतां. यवर्षी िेतवत सोयवबीन होतां. रोपां िोठी झवली होती. ती
चवगां ली शदसत होती. त्यवलव फुलहां ी धरली होती. त्यविळ
ु ां यवर्षी
चवांगलां पीक येईल असां र्वटत होतां. पि जिी झवडवांनव फुलां धरली.
त्यवनांतर शटपीर शटपीर पवर्सवलव सरुु र्वत झवली. पवऊस सांततधवर
सरुु होतव. सयु वाचव पत्तव नव्हतव. तसां त्यव पवर्सवनां सोयवबीनची पवनां
शपर्ळी पडवयलव लवगली. पवनवनां ्र्तःचां अन्सन बनर्िां बांद के लां.
त्यवतच कवही रोपे करपली तर कवहींनव दोनचवर िेंगव पकडल्यव.
त्यव िेंगवही पिु ा भरलेल्यव नव्हत्यव. िेर्टी िेतवची ती अर््थव
पवहून कवहींनी ते पीक कवपलां नवही. त्यवांनव र्वटत होतां की
सोयवबीनच्यव कवपिीचे पैसहे ी शनघिवर नवहीत. िवत् भीिरवर्नां
आिेनां ते पीक कवपलां. परांतू त्यवलव जे पीक आरजलां, ते पीक
कवपिीच्यव िजरू ीपेक्षवही किी होतां. अथवातच भयक
ु सवन
ां र नक
झवलां होत.ां कोरोनव देिवत होतव. लोकवच
ां े शकत्येक बळी घेतले होते
त्यवने. िवत् यव पवर्सवनां िेतवतील पीकवांचव बळी घेतलव होतव.

भीिरवर् िेतीसांबांधी शर्चवर करीत होतव. आज देिवत िेती
करवयलव कोिी पवहवत नवही. लोकां िेत्यव शर्कत आहेत. कवरि
िेती पीकत नवही. आत्िहत्येचां सत् सरुु आहे. सरकवरी िदत
पवशहजे त्यव प्रिविवत शिळत नसल्यवनां िेतकर्यवचां अतोनवत
नक
ु सवन होत आहे. त्यवचबरोबर देिवत कोरोनवचां सत् सरुु आहे.
सर्ात् भीतीचां र्वतवर्रि आहे. लवकडवऊनचव असर अजनू ही
देिवत आहे. कविधदां े सरुु झवले आहेत. पि अजनू ही बर्यवच
लोकवांनव कविां शिळवलेली नवहीत. कवही लोकां अजनू ही खवली
आहेत.
देिवतील बरवचसव भवग हव िेतीर्र अर्लबां नू आहे. लोकवनां ी
आपल्यव िेतवत िेतिवलवची पेरिी के ली. िेतवत पीकां चवांगलीही
होती. िवत् जेव्हव सोयवबीन फुलवर्र आलां. तेव्हव िवत् पवऊस सरुु
झवलव. तो पवऊस शटपीर शटपीर सरुु झवलव. त्यविळ
ु ां पीकवनां व श्ववस
घेण्यवस अडचि शनिवाि झवली. अथवात त्यव पवर्सवनां पीक
कोिेजण्यवस िदत झवली.
पीकवांच्यव र्वढीलव लवगिवरव सयु ाप्रकवि. यव कवळवत सयु ा
शनघवलवच नवही. त्यविळ
ु ां यव सयु ाप्रकविवनां र्न्पतीच्यव पवनवत जी
प्रकवि सि
ां ेषिवची प्रशक्रयव घडते. त्यवतनू र्न्पती अन्सन शनिवाि
करतवत. ते र्न्पतींनव करतव न आल्यवनां र्न्पतींनव परु ेसां अन्सन

शिळवलां नवही. िहत्र्वचां म्हिजे यवतनू रोपवांची पवनां शपर्ळी पडली.
त्यवतच अख्खखां झवड करपलां. तसच
ां कवहींची फुलां करपली. कवहींनव
िेंगव लवगल्यव. पि त्यवही पोचट. त्यविळ
ु ां कवही भवगवत ही
सोयवबीन कवपतव येिां िक्य नवही. अिी श्थती एकांदर बर्यवच
लवांबपयांत शदसत आहे. त्यवर्रुन असां र्वटत आहे की िेतकर्यवांच्यव
िेतवत यवर्षी कोरोनव तर शिरलव नवही.
एकीकडे हव कोरोनव घरी रवशहल्यवस लोकवनां व उपवसवनां िवरत
आहे. दसु रीकडे हव कोरोनव कविवर्र गेल्यवस सांसगवाचव प्रवदभु वार्
होर्नू आजवरवनां िवरत आहे. अिवर्ेळी कवय करवर्े लोकवनां व सचु त
नवही. अिवतच सरकवरपढु ेही पेच शनिवाि झवलव आहे. यव
कोरोनवसवरख्खयव आजवरवर्र िवत किी करवर्ी? हव प्रश्न सरकवरपढु े
उभव आहे. लवकडवऊन लवर्लां तरी लोकां िरतवत. नवही लवर्लां तरी
लोकां िरतवत. त्यविळ
ु ां सरकवरलवही सचु ेनवसे झवले आहे. त्यवतच
आतव िेतकर्यवांच्यव पीकवांचां नक
ु सवन. कदवशचत हे होत असलेले
नक
ु सवन कदवशचत कोरोनवचां तर लक्षि नवही. कदवशचत कोरोनवनां
पीकवांनव तर छळलां नसवर्ां असां र्वटवयलव लवगलां आहे.
िेतकरी आत्िहत्यव... अिवच िेतकरी आत्िहत्यव होत
असतवत. िेती करण्यवसवठी शबयविे खते घेण्यवपवसनू तर पढु ां पीक
हवतवत येईपयांत सतत िेतकर्यवलव पैसव लवर्वर्व लवगतो. नवांगरिी

करिे, बीयविे घेिे, ती पेरिे, त्यवनांतर खते टवकिे, शनांदि करिे,
डर्रव िवरिे, पविी देिे, शकडनविक तिनविक िवरिे, कवपिे,
िळिी यांत्वने धवन्सयवचे शर्लगीकरि करिे, ते बवजवरपेठेत नेिे
इत्यवदी सर्ा कविे िेतकरी आपल्यव िेतवत करतवत. यव सर्ाच
गोष्टीलव पैसव लवगतो. िग आिव असते की धवन्सय शर्कल्यवर्र हव
पैसव शनघेल. पि असव पैसव जर शनघत नसेल तर िेतकरी जगिवर
कसव? कजाही कवढेल. पि ते कजा के व्हवपयांत शिळेल. कोि
के व्हवपयात कजा देईल. सततचव दष्ु कवळ जर पवचर्ीलवच लवगलव
असेल िेतकर्यवांच्यव तर िेतकरी कसव जगेल? हवही प्रश्न आहे.
िेतकरी जगलव पवशहजे. िेतकरी जगेल तर देि जगेल. पि
शजथे अख्खखव देि कोरोनवच्यव सांकटवत असतवांनव र् पीकवांचीही
अिव ्र्रुपवची अर््थव असतवांनव देि तरी कोिते पवऊल
उचलिवर हव न उलगडिवरव प्रश्न आहे. देिवलवही र्वटते िेतकरी
जगवर्व. पि अिव िेतकर्यवचां ी सांख्खख्खयव बोटवर्र िोजण्यवएर्ढी
असते कव? यवचां उत्तर नवही असांच आहे.
िहत्र्वचां म्हिजे सरकवरलव जरी र्वटत असेल की िेतकरी
जगलव पवशहजे तर सरकवरनां एक कवि किी करवर्ां आशि ज्यव
भवगवत असां नक
ु सवन झवल,ां त्यव भवगवतील लोकवनां व सरकवरनां
नक
ु सवन भरपवई द्यवर्ी. कवरि िेतकरी जगेल तर देि जगेल. जर

अिी नक
ु सवन भरपवई िेतकर्यवलव शिळवली नवही तर असे िेतकरी
आत्िहत्येने िरतील. िग िेती करवयलव कोिी र्वली उरिवर नवही.
िेती होिवर नवही. धवन्सय पीकिवर नवही. कोिी पीकर्िवर नवही.
िग शजथे िेतीच पीकिवर नवही. शतथे पोटवलव अन्सन तरी कोठून
शिळिवर. तेव्हव ही पररश्थती येर्ू नये. म्हिनू त्यवलव
जगशर्ण्यवसवठी सर्ा सिवजवतील घटकवांनी िदत करवर्ी. जेिेकरुन
िेतकरी जगेल तर देि जगेल असां म्हितव येर्ू िके ल.
कवांतव परु वि कवांतवच्यव िृत्यू र् खटल्यवनांतर बांद झवलां होतां.
त्यवची बवकीची िल
ु हां ी शिकत होती. तो आपल्यव िल
ु वनां व
शिकर्ीत होतव. त्यवलव आतव र्वटत होतां की िल
ु ां शिकली की
आपलव भवग्योदय झवलव. त्यवची इच्छव ही तिीच होती. त्यवलव
र्वटत होतां की िवझ्यव अजनू असलेल्यव तीन िल
ु वांपैकी कोिीतरी
र्कील बनवर्व. कवरि त्यवनां जो कवांतवचव खटलव लढलव होतव, त्यव
खटल्यवनसु वर त्यवलव शिळवलेलव सरकवरी र्कील र् न्सयवयवधीि
चवगां ले होते. तरीही त्यवलव खटलव हवरवर्व लवगलव होतव. तो
आपल्यव परवभर्वचां खवपर र्कील र् न्सयवयवधीि र्र फोडत नव्हतव.
तर त्यवचव दोष प्रवरब्धवर्र लवर्त होतव. प्रवरब्ध असां होतां की त्यव
प्रवरब्धविळ
ु ां त्यवलव खटलव र्ेळीच सोडवर्व लवगलव होतव. तसां
पवशहल्यवस शर्लांबही त्यवलव जबवबदवर होतां. त्यवलव र्वटत होतां की

र्कीलवांचव पेिवच तो. प्रशतपक्ष र्कील तसां बोलिवरच नवही तर तो
खटलव कसव शजक
ां े ल. देि जर ्र्तत्ां आहे तर प्रत्येकवलव आपलां
म्हििां िवांडण्यवचव अशधकवर आहे. आरोपींनव शजांकर्िां हव त्यवांचव
उद्देि नसतो. पि पेिवपढु ां त्यवांनव िरिवगती पत्करवर्ीच लवगते.
र्कील म्हटलां की िविसवसिोर येतो तो कवळव कोट
घवतलेलव खोट्यवचां खरां करुन दवखशर्िवरव आशि अ्सल खोटां
बोलनू खटले आरोपी असो की पक्षकवर यवच्ां यव घिवत घवलिवरव
सद्गहृ ्थ. जे खटलव हवरतवत. ते र्कीलवलव नवर्बोटां ठे र्तवत. जे
शजांकतवत. ते िवत् र्कीलवची प्रिांसव करतवत.
प्रत्येक खटल्यवत हवरजीत असतेच. परवभर् हव ठरलेलव
असतोच. खटले शजांकिे र्व हवरिे यवत र्कीलवचव िळ
ु वत दोषच
नसतो. तो आपले प्रयत्न करीत असतो इिवनदवरीनां. तो कोिवचव
खटलव लढत आहे. त्यव खटल्यवची पवश्वभिु ी कवय, हे त्यव
र्कीलवलवही िवहीत असते. तरीही तो लढतो. आपली बवजू
इिवनदवरीनां िवांडतो. त्यवत त्यवचव उद्देि कोिवचे िन दख
ु वर्िां हव
नसतो.
देिवत जेव्हव सांशर्धवनवनां जन्सि घेतलव. तेव्हव त्यव सांशर्धवनवनां
प्रत्येकवलव अशभव्यक्ती ्र्तत्ां तव प्रदवन के ली. तसेच यव अशभव्यक्ती
्र्वतांत्र्यवतनू आपले आपले ित िवांडण्यवचव अशधकवरही

प्रत्येकवलव शिळवलव. तसेच कोिवर्र अन्सयवय झवल्यवस त्यवर्र दवद
िवगण्यवचवही अशधकवर सशां र्धवनवअतां गात शिळवलव. िग यव
अन्सयवयवची बवजू ्र्तः िवांडव शकांर्व दसु र्यवलव िवांडवयलव सवांगव.
न्सयवयवलयवत कविकवजवची जी भवषव आहे. ती भवषव
प्रत्येकवलव सिजेल अिी नवही. त्यवत जिीन आसिवनवचव फरक
आहे. ती सविवन्सय लोकवांनव सिजतच नवही. ती भवषव इग्रां जी आहे.
तसेच न्सयवयवलयवत आपल्यवर्र झवलेल्यव अन्सयवयवथा दवद
िवगण्यवसवठी सर्ा प्रकवरची लोकां येतच असतवत. त्यवांनव ही
न्सयवयवलयवची इग्रां जी भवषव कळते असां नवही. तेव्हव ही भवषव ज्यवलव
कळते असव व्यक्ती आपल्यवलव हर्व असतो. त्यवलव र्कील
म्हितवत. यव र्कीलवच्यव िवध्यिवतनू आपि आपली बवजू िवांडत
असतो. िग र्कील आपली बवजू आपल्यव अक्कहुिवरीने
न्सयवयवलयवत िवडां त असतो. त्यवत त्यवची तेर्ढीच इिवनदवरीही
असते. िग िेर्टी कोितवतरी एक पक्ष शजांकतो. यवत दोष
र्कीलवचव नसतो.
पोट... प्रत्येकवलव पोट असतां. ते पोट भरण्यवसवठी प्रत्येकजि
कविे करीत असतवत. त्यवतनू र्कील कसव सटु ेल. र्कीलही कविे
करीत असतवत. सशां र्धवनवनसु वर प्रत्येकवलव बवजू िवडां ण्यवचव
अशधकवर असल्यवनां त्यवांच्यवकडे जो जो जवतो. त्यवांचीही ते बवजू

िवांडत असतवत. िग कोिवकडे पैसव असो र्व नसो. ते त्यवचव शर्चवर
करीत नवहीत. ते त्यव बवजू िवडां ण्यवर्र आपलां िल्ु क आकवरतवत.
कवहींचां िल्ु क जव्त असतां तर कवहींचां किी असतां. कवही तर
िल्ु कच घेत नवहीत असेही कवही र्कील आहेत. तर कवहींचां िल्ु क
एर्ढां असतां की ते सविवन्सयवांनव परर्डत नवही. असे र्कील हे
सर्ासविवन्सय लोकवांचे खटलेच घेत नवहीत. ते र्कील उद्योगी र्कील
यव गटवत िोडतवत. ते हुिवर असतवत. आपली बवजू किी
िवांडवयची, ते त्यवांनव कळते. ते जरी न्सयवयवलयवत उभे रवशहले तरी
न्सयवयवधीि सिजनू घेतवत की यव खटल्यवत कवय असेल. असे
र्कील िक्यतोर्र अन्सयवयग्र्तच लोकवचां ेच खटले घेतवत. कवरि
त्यवांनव खोटां बोलनू पवप करिां आर्डत नवही. यवचव अथा असव नवही
की बवकीची र्कील िांडळी खोटां बोलतवत! तेही पक्षकवरवांची बवजू
इिवनदवरीनचां र् तेर्ढीच पोटशतडकीनां िवडां तवत. खोटां बोलण्यवचव
प्रश्नच येत नवही. यव बवजू िवडां ण्यवत त्यव र्कीलवांचां चक
ु त नवही तर
चक
ु तां ते आपलां. आपलव गन्सु हव जरी असलव तरी आपि आपल्यव
र्कीलवलव आपली बवजू सवगां तवांनव अगदी खोटां बोलनू च सवांगतो.
खरी गोष्ट सवांगतच नवही. हे त्यवांनव िवहीत नसतां. म्हिनू ते आपि
सवगां ीतलेल्यव गोष्टी न्सयवयवधीिवसिोर खरां खरां बोलनू च खरां खरां
प्रशतपवदन करीत असतवत. िग ते शजक
ां तवत. त्यवचां ां िवत् एकच

चक
ु तां. ते म्हिजे िल्ु क. ते िल्ु क सर्ासविवन्सयवांनव परर्डिवरां
नसल्यवनां सर्ासविवन्सय लोकवनां व हवरवचव सविनव करवर्व लवगतो.
र्तािवनकवळवनसु वर र्कीलवच्यव बवबतीत ठरर्वयचां झवल्यवस
र्तािवनकवळवतील श्थती फवर भयांकर आहे. र्तािवनकवळवतील
र्कील हव भरपरू िल्ु क घेिवरव आहे. त्यविळ
ु ां सविवन्सय लोकवनां ी
आपली बवजू किी िवांडवर्ी. हव प्रश्न शनिवाि झवलव आहे. सरकवरी
र्कील असतवत. पि हे सरकवरी र्कील दिदवर खटले लढत
नवहीत अिी िवनशसकतव देखील लोकवांची बनलेली आहे. तसेच
ही सरकवरी र्कील कवही कवही खटल्यवतच शिळतो. अिवर्ेळी
सर्ासविवन्सय लोकवसां िोर शनिवाि झवलेलव प्रश्न हव शचतां चे व शर्षय
बनलव आहे. र्कीलवलव यव र्तािवनकवळवत न्सयवयवची देर्तव
िवनली जवते. पि असे जर सांभ्रिवचे प्रश्न शनिवाि झवले तर कधी
कधी र्कीलवर्रचव शर्श्ववस उडतो.
िहत्र्वचां सवांगवयचां झवल्यवस र्कील हे हुिवर असतवत. त्यवच
हुिवरीचव फवयदव घेर्नू ते खटले लढत असतवत. त्यवत कवही
उद्योन्सिख
ु असतवत. परांतू तरीही सर्ासविवन्सय लोकवांची एक इच्छव
आहे की अिव उद्योन्सिख
ु र्कीलवांनींही कवही अिवही लोकवांचे
खटले लढवर्ेत. ज्यवच्ां यवर्र खरांच अन्सयवय झवले आहेत. पि त्यवचां ी
पररश्थती बेतवची असल्यवनां ते र्कील करु िकत नवही र् अन्सयवय

झवल्यवस दवदही िवगू िकत नवहीत. कवरि र्कीलवचव पेिव िळ
ु वत
पैसे किशर्ण्यवसवठी नवहीच.
आज देिवत श्रीिांत आशि गरीब असव भेद शनिवाि झवलव
आहे. श्रीिांत िांडळी हे गरीबवर्र नेहिी अत्यवचवर करीत आहेत
नव्हे तर करु लवगले आहेत. कोिी त्यवच्ां यवकडून कविे कवढून तर
घेतवत. पि त्यवबदल्यवत द्यवयलव हर्े असलेले र्ेतन देिवर असे
कबल
ू तर करतवत. पि ते देत नवहीत. कवही लोकां एक एक रुपयव
जोडून िकवन तर बवांधतवत. िग आपलव उदरशनर्वाह चवलवर्व म्हिनू
शकरवयेदवर ठे र्तवत. त्यवत ठे र्लेले शकरवयेदवर हे बदिवि प्रर्ृत्तीतनू
िकवनवचव शकरवयव देत नवहीत. िकवन िवलकवजर्ळ असे खटले
लढवयलव पैसवही नसतो. कवही शठकविी बवलकविगवर म्हिनू
कविवलव लवर्ले जवते. रोजच अत्यवचवर होतवत. तर कवही शठकविी
चक्क श्रीितां वच
ु ां बलत्कवर करतवत. कवही शठकविी
ां ी िवजलेली िल
हुडां ् यवसवठी नर्र्धू छळल्यव जवतवत. जवळल्यवही जवतवत. र्धशू पते
आधीच अिी रक्कि देत असल्यवने नांतर त्यवच्ां यवजर्ळ पैसव
नसतो. तर कवही शठकविी सवर्कवरी अत्यवचवरही होत असतो. यव
शठकविी खरांच सर्ाच र्कीलवनां ी एक सेर्वभवर् म्हिनू सेर्व देण्यवची
गरज आहे. अिी प्रकरिां जव्त नसतवत.

अत्यवचवरवने आज सरकवरी कवयवालयवांनवही सोडलेले नवही.
सरकवरी कवयवालयवतही र्रीष्ठ किाचवरी कशनष्ठ किाचवर्यवर्र
अत्यवचवर करीत असतवत. जिू तो किाचवरी त्यवच्यव घरचव नोकर
आहे असे र्वगत असतवत. पि रोजीरोटीसवठी त्यवांनवही चपू बसनू
अत्यवचवर सहन करवर्व लवगतो.
आज सिवजवत होत असलेलव अत्यवचवर रोखण्यवची गरज
आहे. हे कवि र्कीलच करु िकतो. पि त्यवनां आपलव लोभ
सोडलव तर... देिवलव ्र्वतांत्र्य शिळर्नू देिवरी बरीचिी िांडळी ही
र्कीलच होती. त्यवांनी देिवलव ्र्वतांत्र्य शिळर्नू देतवांनव आपल्यव
प्रविवची पर्वा के ली नवही. म्हिनू च देि ्र्तत्ां झवलव. आज होत
असलेल्यव अत्यवचवरवर्र फांु कर घवलण्यवची गरज आहे. यव
अत्यवचवरवांनव र्कीलच िांडळी रोखू िकतवत. त्यवांनी खर्यव अथवानां
प्रयत्न के लव तर... र्कील हेच देिवचे खरे आधवर ्तभां आहेत. पि
त्यवांनी कवहीअांिी आपलां पोट बवजल
ू व ठे र्लां तर... हां प्रत्येकवलवही
पोट आहे. ते पोट त्यवनां वही आहे. पि त्यवांनी शनदवन
सर्ासविवन्सयवच्ां यव बवबतीत नवििवत् िल्ु क घ्यवर्ां. जे िल्ु क ते देर्ू
िकतील. तसेच सर्ासविवन्सय गरीबवांचेही खटले घ्यवर्ेत. तसेच
जविनु बजु नू जे पेिवर्र िडां ळी गन्सु हे करीत असतवत. त्यवचां े खटलेच
लढू नये. अथवात त्यवांनव बवजचू िवांडू देर्ू नये. जेिेकरुन ते र्कील

बवजू िवांडवयलव शिळत नवही म्हिनू गन्सु हे करिवर नवहीत. (जसव
कसवब) तसेच िवसनवनेही यवसवठी जी आर बनर्वर्व की जे र्कील
दवरीद्र्य रे षेतील लोकवांचे खटले लढिवर नवहीत. त्यवांचां सदसत्र् रद्द
के ल्यव जवईल. त्यवसवठी शर्शिष्ट कोटव असवर्व. असां जर झवलां तरच
देिवची न्सयवयव्यर््थव बळकट बनेल र् देिही बळकट बनवयलव
र्ेळ लवगिवर नवही. अत्यवचवर किी होतील. तसेच पेिवलवही
लोक शहिर्िवर नवहीत. त्यवसवठी र्कीलवनां वही त्यवग करवयलव
हर्व. आतव रवशहलां पोट. िग हव देह ज्यव शर्धवत्यवनां जन्सिवलव
घवतलव, त्यवची व्यर््थवही त्यवनां करुनच ठे र्ली आहे. िग खोटां
बोलव की नको बोलव. खोटां बोलनू शकतीही सपां त्ती गोळव के ली तरी
आलेलां धन हे कोित्यव नव कोित्यव ्र्रुपवत जवतांच. कोिवलव
असवध्य आजवर होतवत. तर कोिवची िल
ु ां बेगडी शनपजतवत. जर
आपलां किा चवगां लां असेल तर त्यवचहां ी फळ नक्कीच चवगां लां
शिळेल यव भवर्नेतनू र्कीलवांनीही शर्चवर करवर्व र् न्सयवयवत
पवरदिाकतव आिवर्ी. जेिेकरुन सविवन्सय लोकांही न्सयवयपवशलके लव
नवर्बोटां ठे र्िवर नवहीत. तसेच र्कीलवचांही नवर् होईल आशि
त्यवचबरोबर देिवचांही नवर् अजरविर व्हवयलव र्ेळ लवगिवर नवही.
कवतां व शनघनू गेली होती देर्वघरी. कोिल नयनव आतव उपर्र
झवल्यव होत्यव. त्यवतही त्यव शिकतच होत्यव. भीिरवर् त्यवांनव

शिकशर्ण्यवसवठी हवडवचां पविी करीत होतव. तो आशि त्यवची पत्नी
कवबवडकष्ट करीत असत. पि पोरींनव शिकर्ीत असत. तसां
पवशहल्यवस लेकीच्यव जवतीलव ्र्वतांत्र्यच नव्हतां.
िल
ु गी खरांच परवयव धन. लोकां असच म्हित असत. पि
िल
ु गी कवही परवयव धन असते कवय? ती इतरवसां वठी परवयव धन जरी
असली तरी िवयबवपवसवठी परवयव धन नवही असां भीिरवर्लव र्वटत
होतां. प्रगतीचव आधवर असते िल
ु गी असां भीिरवर् िवनत होतव.
भीिरवर्लव र्वटवयचां की आज िल
ु गी शिकली आहे.
ससु ां्कृ त झवली आहे. पि तरीही जन्सु यव प्रथव शतनां सोडलेल्यव
नवहीत. आजही ती त्यव प्रथव, परांपरव घेर्नू चवलतवनां व, र्वगतवनां व
शदसते. म्हिनू च िल
ु गी ही परवयव धन. आजचव सधु वरलेलव सिवज
असां जरी िवनत नसलव तरी जन्सु यव पीढीनां िल
ु ीलव परवयव धन
म्हटलेलां आहे. त्यवचां कवरिही तसच
ु गी लहवनवची िोठी
ां आहे. िल
िवयबवपवच्यव घरी होते. शिकते आशि नोकरीलवही कधीकधी
िवयबवपवच्यवच घरी लवगते. असां परीपिु ा झवल्यवनांतर िग िल
ु गी
उपर्र झवली असां सिजनू त्यव िल
ु ीचव शर्र्वह के लव जवतो. एक
सवजेसव िल
ु गव बघनू .
िल
ु गी आपल्यव सवजे्यव िल
ु विी आपलव जोडीदवर सिजनू
शर्र्वह करुन सवसरी जवते. ती आतव त्यवच घरवलव ्र्तःचां िवहेर

सिजते आशि त्यवचबरोबर ती तेथील चवलीरीती, ररतीरीर्वज
शिकण्यवचव प्रयत्न करते. तसेच शतच्यव िवहेरिध्ये ती जिी र्वगली,
त्यव गोष्टी शतलव शतथे करतव येत नवहीत.
िल
ु गी सवसरी जवते. शतलव िवयबवपवची आठर्िही येते.
िवयबवपवच्यव घरी ती जिी र्वगली, तसां र्वगवर्सां र्वटतां. पि
त्यवलव ियवादव पडतवत. कवरि िवयबवपवच्यव घरचे ररतीरीर्वज,
परांपरव र्ेगळ्यव असतवत तर सवसरच्यव परांपरव र्ेगळ्यव असतवत.
शतथे शतलव अल्लड र्वगतव येत नवही.
िल
ु गी ही लक्ष्िीचां रुप आहे असे कवहीजि म्हितवत. कोिी
शतलव र्ेगर्ेगळी रूपां देतवत. त्यवतच कोिी शतलव धन सिजतवत.
ती धनच असते िवयबवपवसवठी. कवरि िल
ु गी जन्सिवलव आली की
शतचव शर्र्वह करवर्व लवगिवर. शतच्यव सवसरच्यवांनव हुडां व द्यवर्व
लवगिवर. यवसवठी िवयबवप शदर्सरवत् रवबरवब रवबनू पैसव गोळव
करीत असतवत. त्यविळ
ु ां ते धन, शतच्यवसवठी कव होईनव गोळव होत
असते. िग शतचां जेव्हव लग्न होतां, तेव्हव ती जेव्हव सवसरी जवते. ती
सवसरी जवत असतवांनव हुडां ् यवच्यव ्र्रुपवत भरपरू रक्कि घेर्नू जवते.
त्यवचबरोबर गळ्यवतलां कवनवतलांही. त्यवतच त्यव हुडां व ्र्रुपवत
आलेल्यव पैिवनां र्रपक्ष बळकट बनत असतो. त्यवचबरोबर ती
सवसरी जवते, तेव्हव आपलां आडनवर्ही घेर्नू जवत नवही. पतीचां

आडनवर् शिळतां शतलव. तसांच शतचां जे किवर्लेलां धन असतां, ते
धन िक्यतोर्र शर्र्वहवनतां र िवयबवपवचां होत नवही तर ते
सवसरच्यवच िांडळींचां होतां. म्हिनू च िल
ु गी परवयव धन म्हटलां
आहे. जर त्यव पतीनां शतलव ठे र्लां नवही र्व घट्फोट शदलव. तर ती
दसु र्यविी शर्र्वह करते. िग हव शर्र्वह झवल्यवनांतर शतलव आिखी
दसु रां आडनवर् शिळतां. अथवात ती ज्यवच्यव ज्यवच्यव घरी शर्र्वहबद्ध
होईल, त्यवचां ां आडनवर् शिळतां.
ज्यवप्रिविे िल
ु वलव िवयबवप जन्सिवस घवलतवत. त्यवचप्रिविे
िल
ु ीलवही जन्सिवस घवलतवत. िग िल
ु वलव िल
ु ीलव जन्सिवस
घवतल्यवनतां र त्यवनां व एक नवर् शिळतां, त्यवबरोबर आडनवर्ही
शिळतां. ते आडनवर् िल
ु वचव शर्र्वह झवल्यवनांतरही बदलत नवही.
िवत् िल
ु ीचां आडनवर् बदलतां. हे असां कव होतां? असव जर शर्चवर
के लव तर आपल्यवलव परु विवच्यव पोर्थयव चवळवव्यव लवगतवत.
िन्ु िृती आशि इतर बर्यवच परु विवत स्रीलव उपभोग्य र््तू सिजनू
शतची सांपत्ती ही शर्र्वहवनांतर परुु षवांची सांपत्ती िवनलेली असनू स्रीलव
िल
ु गी पैदव करण्यवची एक ििीन सिजलेले असल्यवने आजपयांत
यव आडनवर्वच्यव प्रथव सरुु च होत्यव. आजही सरुु आहेत.
यरु ोपवत औद्योगीकरि झवलां. त्यवचबरोबर शर्देिी िडां ळी
पैसव गांतु र्िक
ू करण्यवसवठी देिवत आले. त्यवांच्यव प्रथव र्ेगळ्यव

होत्यव. आपल्यव र्ेगळ्यव. हळूहळू सरशिसळ होर्नू यव देिवतील
तिवि भवरतीयवनां ी त्यवच्ां यव प्रथव परांपरव शिकण्यवचव प्रयत्न के लव.
िग कपवळवर्रचव कांु कू अदृकय झवलव. त्यवचबरोबर शटकली आली.
लगु डे गेल,े सवडीही गेली, सलर्वरही गेलव. गळ्यवतील िांगळसत्ु ही
कवही अांिी बवद झवलां. हुडां वही कवही अांिी बांद झवलव. पि धन
आशि आडनवर् लवर्िे बदां झवले नवही. आजही भरपरू शठकविी
शतचे धन हे शतचे नवही. शतच्यव िवयबवपवचे आडनवर् हे शतचे नवही.
कवही िवत् अपर्वद आहेत. तरीही त्यव अपर्वदवत्िक स्रीयव
आपलां पिु ा धन आपल्यवसवठी खचा करीत नवही. तर तसव
अशधकवरच नवही. तसेच आडनवर्ही लवर्तवनां व प्रथि आपल्यव
पतीचां आडनवर् लवर्तवत. नांतर आपल्यव पतीचां. पि आपल्यव
िवयबवपवचां पिू ातः आडनवर् लवर्ू िकत नवही. यवलव कवरिीभतू
आहे सिवज. हव सिवज आपल्यवलव कवय म्हिेल यवचव शर्चवर
प्रत्येकजि करीत असतो. म्हिनू च तसव प्रयत्न कोिीच करीत
नवही. करण्यवस धजवर्त नवही. एखवद्यव स्रीनां जर असव प्रयत्न
के लवच तर शतलव नवर्बोटां ठे र्ली जवतवत.
िहत्र्वचां म्हिजे ज्यव िवयबवपवनां शतलव जन्सि शदलव. लहवनवचां
िोठां के ल.ां त्यवच
ु ीनां कव लवर्ू नये? आपल्यव पतीचचां
ां ां आडनवर् िल
आडनवर् कव लवर्वर्ां? पती सर्ा देतो आशि िवयबवप कवहीही देिवर

नवही म्हिनू की कवय? िग आजपयांत जे शिळवलां, ते कोिवच्यव
सहवय्यवनां शिळवलां. िवयबवपवच्यवच सहवय्यवनां नव. िवयबवपवनां
िल
ु ीलव जे सख
ु शदलेलां असतां. शतलव लहवनवचां िोठां के लेलां असतां.
शतलव बोट धरुन चवलशर्लेलां असतां. शतलव शिकशर्लेलां असतां. ते
जे कवया असतां, ते कवया खरांच र्वखविण्यवजोगां असतां. खरांच ते
उपकवरच असतवत. ज्यव उपकवरवतनू िल
ु ींनी आपल्यव
िवयबवपवचचां आडनवर् िेर्टपयांत म्हिजे िरे पयांत लवर्वयलव हर्ां.
पतीचां आडनवर् लवर्ू नये. कवरि पती कवय देतो शतलव? कोितां
सख
ु देतो? फक्त िवरीररक सख
ु आशि रवहवयलव घर. दोनर्ेळचां
जेर्न. पि तेही बदल्यवत देतो. ती स्री घरवतील सर्ा कविे करते.
्र्यांपवक बनशर्िे, सडव टवकिे, झवडलोट करिे, फरिी पसु िे,
कपडे धिु ,े अांघोळीचां पविी गरि करुन ते अांघोळीच्यव किर्यवत
नेर्नू देि.े जेर्वयलव तवट र्वढून देिे. त्यव तवटवत र््तू परु र्िे.
कपड्यवलव इस्री िवरिे यव व्यशतरीक्त नर्र्यवसवरखी त्यवच्यव
खवांद्यवलव खवांदव लवर्नू कविवलवही जविे इत्यवदी कविे करीत असते.
परांतू पती कवय करतो? तो तर आयत्यव शबळवत नवगोबव बसल्यवगत
कविवर्रुन आलव की पलांगवर्र लोटतो. सवधी भवजी कवपनू ही देत
नवही. तरीही ती िल
ु गी जी त्यवची पत्नी बनलेली असते. ती
आपल्यव िवहेरचां सगळां शर्सरुन आपल्यव पतीचव गोडर्व गवत

असते. त्यवचांच आडनवर्ही लवर्त असते. खरां तर त्यवनां शतचां
आडनवर् लवर्वयलव हर्ां.
आज आपि िल
ु गव िल
ु गी एकसिवन म्हितो. पि खरांच
स्रीलव सिवनतव प्रदवन करतो कव? तर यवचां उत्तर नवही असचां आहे.
जेव्हव हव आडनवर्वचव बदल प्रत्येक िल
ु ी र् िल
ु वत होईल. िल
ु गव
आपल्यव िवयबवपवचां आडनवर् र् िल
ु गी आपल्यव िवयबवपवचां
आडनवर् जेव्हवपयांत लवर्िवर नवही. तेव्हवपयांत िल
ु गव िल
ु गी
एकसिवन कसां म्हितव येईल. यवर्र आजतरी शर्चवर करण्यवची
गरज आहे. िल
ु गव िल
ु गी एकसिवन आहेत तर िग हव भेदभवर्
नकोच. जेव्हव ही ्र्तःची आडनवर्ां लवर्ण्यवची प्रथव शनिवाि
होईल. तेव्हवच स्रीयवांच्यव जीर्नवत र्सांत फुलेल. िग शििीरवचांही
कवहीच चवलिवर नवही. यवत िांकव नवही.
भीिरवर् शिकर्त होतव. त्यवलव ओढ होती शिक्षिवची. तसव
तो िोठ्यव िल
ु ीलव र्कील बनर्ू पवहवत होतव.
त्यव कवळवत ड क्टर, इशां जशनयरलव भवर् होतव. अध्यवपक
शिक्षकवलवही भवर् होतव. कवरि त्यवच व्यर्सवयवत जव्त शिळकत
होती. पि र्कीलवांनव तेर्ढी शिळकत नव्हती. कवही कवही र्कील
गलेलठ्ठ पैसव किर्ीत असत. कवरि त्यवचां ां नवर् झवलेलां होतां. ते
हिखवस खटले शजांकतवत असां त्यवांचां दवशयत्र् असवयचां. त्यविळ
ु ां

त्यवांनव खटलेही शिळवयचे र् ते खटलेही शजांकवयचे. पि कवही
र्कीलवनां व पोट भरिहां ी शजकीरीचां कवि होतां. कवरि त्यवनां व
कोित्यवच ्र्रुपवची कविां शिळत नव्हती. त्यविळ
ु ां लोकवांचव
र्कीलकीर्रील शर्श्ववसच उडलव होतव. त्यवतच कोिी
र्कीलकीच्यव पेिवकडां जवत नव्हते.
नयनव फवर हुिवर होती. ती शनत्य िहवशर्द्यवलयवत जवत असे.
शनत्य अभ्यवस करीत असे. त्यवचबरोबर ्र्यपां वकवत आईलव
िदतही करीत होती. तर कोिलनां शिक्षि सोडलां होतां. ती आतव
आईसोबत कविवलव जवत होती. आई शदर्सभर रवब रवब रवबनू घरी
ती थकून येतवच कोितहां ी कवि करीत नसे. करण्यवची इच्छवच
असवयची नवही. िवत् कोिल आपल्यव लहवन बशहिीलव थोडी फवर
्र्यांपवकवत िदत करीत होती. रवत्ीलव ्र्यांपवक झवलव की
सगळेजि एकत् बसनू जेर्न करीत असत.
नयनव िहवशर्द्यवलयीन अभ्यवस, ्र्यांपवक यवसह सगळां कवि
करीत असतवांनव शतही थकत होतीच. पि िनवत एर्ढवसवही आळस
न दवखर्तव ती आपल्यव आईर्डीलवच्यव र् बशहिीच्यव कष्टवलव
आठर्नू घरची सगळी कविां करीत होती.
कोिलनां शिक्षि सोडल होतॉ
ां ां. तिी शतही फवरच हुिवर
होती. पि कवय करिवर! घरी शिकवयलव तेर्ढव पैसव नव्हतव. सवधां

पोट भरवयलवही पैसव नव्हतव. पि बवपवची इच्छव होती की िल
ु ींनव
शिकर्वर्.ां परांतू शिकर्िवर कसे? त्यविळ
ु ां की कवय कोिललव
आपलां शिक्षि बांद करवर्ां लवगलां. हुिवर असतवांनवही. शतलव र्वटत
होतां की कदवशचत िवझी बशहि शिकली तर ती आिच्यवही कविवत
पडेल. शतचां शिक्षि कविवत येईल. म्हिनू ती कविवलव लवगली
होती.
हे नयनवचां बवरवर्ीचां र्षा होतां. ती खपु अभ्यवस करीत होती.
सकवळी िहवशर्द्यवलयवत जविां. शदर्सभर प्रवध्यवपकवचे सांभवषि
ऐकिां र् सवयांकवळी घरी आल्यवर्र िवयबवप बशहि येण्यवपर्ु ीच
घरी ्र्यपां वक करुन ठे र्िां इत्यवदी कविां ती करीत होती. आतव
शतलव सकवळी िवत् कोिल ्र्यांपवकवत िदत करीत असे. पि
सवयांकवळी बशहिीची िदत होत नव्हती. कवरि बशहि येण्यवपर्ु ीच
नयनव ्र्यपां वक करुन ठे र्त असत. िग सवयक
ां वळी कविवर्रुन
सगळे घरी आले की लर्करच ते जेर्न करीत. कवरि त्यवनांतर
नयनव अभ्यवस करीत असे. नयनव िवत् किी जेर्न करीत होती.
शतलव र्वटवयचां की आपि जर जव्त जेर्न के लां तर झोप येईल.
ते िहवशर्द्यवलय... त्यव िहवशर्द्यवलयवतील िल
ु वांनी शिकर्िी
र्गा लवर्ले होते. कवरि ती एक फाँ िनच होती. िवत् नयनवकडे तेर्ढे
पैसे नव्हते. ज्यव िल
ु वांनी शिकर्िी र्गा लवर्ले होते. ती फाँ िन जरी

असली तरी शतचव त्यव शठकविी अभ्यवस होत नव्हतव. कवरि
शतच्यवकडां तेर्ढव पैसव नव्हतव. बवकी िल
ु वचां व अभ्यवस होत होतव.
पि नयनवचां कवय? नयनवलव ती िदत नव्हती. त्यवतच त्यव
शिकर्िी र्गवात जवत असतवनां व जो र्ेळ लवगवयचव. त्यव र्ेळवत ती
अभ्यवस करीत होती घरीच.
आज शिकर्िी र्गवाचां फॅ ड शनिवाि झवलां होतां. तसां शतलव
र्वटत होत.ां जो तो शिकर्िी र्गा लवर्वयचव ध्यवस धरतोय. िवळेत
शिकर्ो अगर न शिकर्ो.
िवळव हे शर्द्येचां िवहेर म्हटलां जवतां. िग शिकर्िी र्गा हे
सवसर ठरत.ां सवसरी जसे िल
ु ीलव छळले जवते. हुडां ् यवसवठी तगवदव
लवर्ली जवतो. अगदी तोच प्रकवर इथेही. इथेही पदोपदी ट्यि
ु न फी
आिवर्ी म्हिनू छळले जवते. त्यव गोष्टीचव तगवदव ही लवर्लव जवतो.
नवही आिल्यवस ज्यवप्रिविे घरवतनू नर्रीलव जसे हवकलतवत तसे
ट्यि
ु न र्गवातनू हवकलले जवते. तरीही िल
ु े ट्यि
ु न सवठी धडपड
करतवत. िग ते घरचे गरीब असो की श्रीितां .
पवलकही आपलव िल
ु गव पवस झवलव पवशहजे हव शर्चवर
करतवत आशि ट्यि
ु न लवर्नू देतवत. तरीही टक्के र्वरी किीच पडते.
ट्यि
ु न यवसवठी लवर्ली जवते की बवजचू ी िल
ु गी क्लवसलव जवते.

िग आपली िल
ु गी कव बरां जवर्ू नये ही भवर्नव. शिर्वय आजची
शिक्षक िडां ळी िवळेत शिकर्तवतच असे नवही.
पर्ु ी शिकर्िी र्गा नव्हते कवय? होते. पि ट्यि
ु न लवर्वयची
गरज नव्हती. लवर्वयचीच असेल तर फक्त इग्रां जी र् गशित
शर्षयवची शिकर्िी लवर्वर्ी लवगवयची. कवरि ते शर्षय थोडे
कठीि र्वटत. शिर्वय शिकर्िी लवर्वयचीच झवली तर दहवर्ीलव
लवर्वर्ी लवगवयची. कवरि िवलवन्सत परीक्षव कठीि असवयची.
कवही िांडळी शिकर्िी लवर्वयचीच. पि कवही िांडळी शिकर्िी
न लवर्तवही पवस होत असत. पि आज आपि सगळीकडां पवहवतो
की िवलवन्सत पररक्षेत आपि ट्यि
ु न लवर्िवरे पवशहले की अख्खखव
र्गाच शिकर्िी लवर्तो. कवही िल
ु वांची तर अगदी नसारीपवसनू तर
पढु े... पयांत शिकर्िी असते. तेही सर्ा शर्षयवची. िवयबवप
शिकलेले असतवनां वही... पर्ु ी लहवनपिवपवसनू शिकर्िी नव्हती.
िग िल
ु े शिकत नव्हती कवय? शिकतच होती. हुिवरही असवयची.
पैसव नव्हतव पि गिु र्त्तव होती.
पि पढु ां कवळ बदललव. आतव आपल्यवलव र्वटते की
शिकर्िी लवर्ली नवही तर िल
ु गव नवपवस होईल. नवपवस करण्यवचे
अशलकडे प्रवर्धवन नसनु देखील. पर्ु ी शिक्षि घेतवनां व एकलव्यवलव
कोितवच गरुु नव्हतव. तरीही तो शिकलव. लहवनवचव र्ीर झवलव.

िग आज िल
ु े कव शिकू िकत नवही? शिकतवत. पि आपलव
त्यवर्र शर्श्ववसच बसत नवही. शिर्वय िवयबवप म्हिनू आपल्यव
अपेक्षवही र्वढल्यव.
अशलकडे शर्द्यवथी शनव्र्ळ आळिी झवलवय. त्यवबरोबर
शिक्षकही आळिी झवलवय. यव िवळेत शिकशर्िवर्यव शिक्षकवलव
फक्त र्ेतन हर्ां. शिकशर्िे हर्े नवही. र्ेतनवसवठी आांदोलन, धरिे
आदां ोलन, िोचे, उपोषि. सवरांच कवही... िवत् शिकशर्तवनां व एर्ढव
पगवर शिळत असनु ही शनव्र्ळ िवळेत गोष्टी करत असतवत शिक्षक.
कवही शिक्षि तर िवळव ज्यव र्ेळेलव असते. त्यव र्ेळेर्र कधीच
पोहोचत नसनू ते तब्बल एक दोन तवसवनां ी पोहोचतवत. शिर्वय परत
शफरतवांनव शनर्वसी घर नसल्यवने तब्बल एक तवस पशहलच परतीच्यव
प्रर्वसवलव शनघतवत. म्हिजे िवळव जी पवच तवसवची असते. ती पवच
तवसवचीही िवळव हे शिक्षक बरोबर करीत नवही. िख्खु यवध्यवपकवचां
शर्चवरुच नकव. त्यवची तर चवांदीच चवांदी असते. हव िख्खु यवध्यवपक
िवळेत नवही गेलव तरी यवांचे कवही शबघडत नवही. हव िख्खु यवध्यवपक
िख्खु यवलयी रवहविे बधां नकवरक असनू ही िख्खु यवलयी रवहवत नवही.
तसेच तो सगळ्यव अशधकवरी र्गवालव िाँनेज करुन ठे र्तो. त्यविळ
ु े
सिजव एखवद्यव र्ेळी अशधकवरी आलवच तर तो अशधकवरी एक तर

फोन करुन येतो. नवही तर तो अशधकवरी यव िख्खु यवध्यवपक सवहेबवांचे
कवहीच शबघडर्ू िकत नवही.
िख्खु यवध्यवपक जसव र्वगतो. तसे शिक्षक र्वगतवत. तसेच
िख्खु यवध्यवपक सवहेबवांनी कवही म्हिचू नये. म्हिनू आपल्यवलव
शिळिवरव कवही पगवरवतील पैसव ही िडां ळी िख्खु यवध्यवपक सवहेबवनां व
देतवत. जेिेकरुन येिवर्यव अशधकवरी र्गवापवसनू ्र्तःलव
र्वचशर्ण्यवसवठी. हर्ां तर ते चवपलसू सवरखे त्यवच्ां यवसोबत चवगां ल्यव
पद्धतीने र्वगत असतवत. यव शिक्षकवांनी नवही शिकशर्ले तरी
िख्खु यवध्यवपक कवहीच यवांनव बोलू िकत नवही. कवरि तो ्र्तः
िवळेत येर्िु ू िकत नसल्यवने तसेच शिक्षकवक
ां डूनच देि घेत
असल्यवने तसेच बवकीचीही िांडळी त्यवांच्यवसोबत चवांगलीच र्वगत
असल्यवने तो गप्प रवहतो. बवकीच्यव शिक्षकवांच्यव शर्रोधवत ब्र
कवढवयची तवकद नसते. शिर्वय अिव िवळेत जे शिक्षक चवगां ले
शिकशर्तवत. त्यवांनीही चवांगले शिकर्ू नये म्हिनू त्यवांच्यवर्रच न
शिकशर्ण्यवचे तविेरे ओढले जवतवत. हर्ां तर त्यवांनव शिकर्वयलव
र्गाही शदलव जवत नवही. त्यवनां व र्रीष्ठ श्रेण्यव सहजवसहजी लवगत
नवही. र्ेतनर्वढी दरर्षी रोखल्यव जवतवत. कवळवच्यव ओघवत िग
असेही शिक्षक िग बवकीच्यव शिक्षकिडां ळी सवरखे जेव्हव
र्वगवयलव लवगतवत. तेव्हव िवत् र्ेळ शनघनू गेलेली असते.

अिवप्रकवरचे िवळेचे र्वतवर्रि शर्द्यवर्थयवांच्यव नविवलव
कवरिीभतू ठरतां. कवही कवही िवळे त तर शिक्षक ्र्तःच पवलकवनां व
सवांगत असतवत.”हव िठ्ठ आहे. यवलव ट्यि
ु न लवर्नू द्यव.” पवलक
तरी कवय करिवर. नवईलवजवनां आपल्यव िल
ु वचां नक
ु सवन होर्ू नये
म्हिनू ट्यि
ु न लवर्नू देतवत.
आज शिक्षकवांचव पेिव शिक्षकवप्रिविे रवशहलेलव नवही. फक्त
कवही अपर्वद सोडल्यवस यव शिक्षकवनां व पगवर पवशहजे गलेलठ्ठ.
एर्ढव पगवर देर्नू ही चक्क शर्द्यवर्थयवांचे पवलकवांनव ट्यि
ु न लवर्नू द्यव
म्हििे त्यवांनव िोभत नवही. तरीही िनवची लवज न बवळगतव अिव
शिक्षकवचां े शर्द्यवथी पवलकवि
ां ी र्वगिे कुठे तरी शर्द्यवथी िनवलव ठे च
पोहोचर्िवरे र्तान असते. पि कवयार्वही होत नसल्यवने आजचव
शदर्स तरी शिक्षकवांचव चवांगलव जवतो. शिर्वय िवळेत आज िल
ु े ही
किी आहेत.
िख्खु यवध्यवपक िवळव सर्ातोपरी शिकशर्ण्यवच्यव िल्ु यवशधष्ठीत
न करतव त्यवच्यव ितवप्रिविे िनिवनीप्रिविे र्वगत असल्यवने
अशलकडे िल
ु े िवळेत येत नवही. िरवठी िवळेलव गळचेपी
लवगलेली आहे. िरवठी िवळे त शिकशर्त नवहीत नव, त्यवपेक्षव
इग्रां जी बर्यव. असे म्हिनू पवलक र्गा इग्रां जी िवध्यिवत शर्द्यवर्थयवांनव
टवकत आहेत. शनदवन इग्रां जी र्वचतव शलशहतव जरी आली नवही तरी

िवझव िल
ु गव इग्रां जी शिकलव. असे म्हिवयलव पवलकवांनव आर्डते.
शिर्वय गरीबीतही कवटकसर करुन ही पवलकिडां ळी ट्यि
ु न लवर्नू
देतवतच. कवरि िवळेत जरी शिकशर्ले गेले नवही, तरी ट्यि
ु न हव
त्यवर्रचव उपवय असतो.
शिक्षकवनां व फक्त र्ेतन हर्ां असतां. शिर्वय कधी कवळी
आपल्यवर्र परर्थीती ओढर्ेल यवचव नेि नसल्यवने ही शिक्षक
िडां ळी शर्र्वह करतवनां वही जोडीदवर नोकरीर्वलव िोधतो. कवरि
के व्हव कव होईल हे सवांगतव येत नवही. आज िांभर टक्क्यवपैकी
बर्यवचिव शिक्षकवांनव सवध्यव बेरीज र्जवबवकीच्यव शक्रयव येत
नवहीत. र्ेतनर्वढी सरसकट असल्यवने असे शिक्षक आजही
कवळवच्यव ओघवत सरुु च आहेत. त्यवांनव र्ेळोर्ेळी हर्े ते भत्ते
शिळत असतवत. तर चवांगल्यव शिक्षकवांनव ते शिळशर्ण्यवसवठी सांघषा
करवर्व लवगतो. कोटवातही आरोपी अशभयोजन पक्षवलव दडां ीत न
करतव िधलव िवगा कवढलव जवतो. त्यविळ
ु े की कवय, प्रत्येक िवळेत
अिव अशधकवरी र्गवाची िजु ोरी र्वढली आहे. ज्यवने आर्वज
उठशर्लव, त्यवलवच बदिवि सिजनू टवगेट के ले जवते. हर्ां तर त्यवने
आत्िहत्यव करवर्ी एर्ढव त्वस त्यवलव शदलव जवतो.
कवही र्षवापर्ु ी पटपडतवळिी झवली. त्यव पटपडतवळिीत
कवही सांचवलक दोषी आढळले. पि कवयार्वही िन्सु य. कवही

शठकविी तर िवळवत नव्हत्यव. तरीही कवगदोपत्ी िवळव दवखर्नू ,
कवगदोपत्ी शिक्षक आशि शर्द्यवथी ही दवखर्नू र्ेतन उचलले जवई.
ही बोगसगीरी पटपडतवळिीतनू सर्वांच्यव दृष्टीस आली. िवसन
शिकर्िी र्गा बांद करव म्हितवत. व्हवयलव पवशहजे. पि ज्यव िवळेत
शिक्षक गलेलठ्ठ पगवर घेर्नू ही शर्द्यवर्थयवांनव शिकर्ीत नवही त्यव
शर्द्यवर्थयवांचे कवय? शिर्वय ज्यव िवळेत देि म्हिनू शिक्षि
सेर्कवचां व पिु ा पगवर नोकरी शिळवर्ी म्हिनू सचां वलकवनां व जवतो. त्यव
शिक्षकवांनी जगवर्े कसे? नव्हे तर जे शिक्षि शिकलेले असनू
बेरोजगवर आहेत, नोकर्यव नवहीत. त्यवांचां कवय? यव सवर्यव गोष्टीचव
पटपडतवळिी सवरखव शर्चवर करण्यवची गरज आहे. शिर्वय
घरवतील एकच उिेदर्वर सरकवरी नोकरीर्र असवर्व यवचवही
कुठे तरी शर्चवर व्हवर्व. कवरि त्यवचवही पररिवि शर्द्यवर्थयवांचे
भशर्ष्य घडशर्ण्यवर्र होतो हेही लक्षवत घेण्यवची गरज आहे.

5
कोिलच्यव परीक्षेचे शदर्स तसे जर्ळ येत होते. परु ते दोन
िशहने रवशहले होते. तसव भीिरवर् ती घरी नसतवांनव घरच्यवांनव
म्हिवलव,
“पोरीले अभ्यवस करु द्यव. शतचां बवरवर्ीचां र्षा हवय. किीतरी
पवस होईल. नवयतां हवयेच हवये आपल्यवसवरखां िवतीत खपिां.
िोठ्यव पोरीले शिकर्वची इच्छव होती. पि कव करु. िवय निीबच
खरवब. त्यव पोरीले शिकर्वले पैसवच नोयतव. घरी उपविी रवहवची
पवळी होती. पि आतव थोडां बरां हवय. तर्व पोरीले अभ्यवस करु द्यव.
तम्ु ही दोघीही ्र्यपवक करत जव. सिदी कविां बी.”
परीर्वरवनां िवन हलर्ली. तसे आजपवसनू तेच घरची कविां करु
लवगलेत. तसव भीिरवर् नयनव घरी आल्यवर्र नयनवलवही म्हिवलव,
“पोरी, परीक्षेचे शदर्सां जोर्र येत हवयेत. तू घरवतली कोितीच
कविां करवची नवय. आतां फक्त अभ्यवस कर अभ्यवस. िवये तय
ु व
रुपवनां भरपरू सपनां हवयेत. ते सपनां तल
ु े पिु ा करवची हवयेत.”
नयनवनां िवन हलर्ली. तिी त्यव शदर्िीपवसनू ती घरवतील
कविां न करतव अभ्यवस एके अभ्यवस करु लवगली.

बवरवर्ीची परीक्षव जर्ळ आली होती. आतव तर नयनवलव
परु े िी सर्डच भेटत नव्हती. ती लगबगीनां अघां ोळ करीत असे. तर
कधी तिीच रवहवत असे. िवत् अभ्यवसवचव शतनां कधी कांटवळव के लव
नवही. त्यवतच परीक्षव सरुु झवली.
नयनव परीक्षेचे पेपर सोडर्ू लवगली. एक एक शदर्स बरव जवत
होतव. हळूहळू पेपर सांपले होते. तसे पेपर सांपतवच शतही कविवलव
लवगली.
ते उन्सहवळ्यवचे शदर्स होते. ऊन अांगवलव चटके देर्नू जवत
होतां. त्यवचबरोबर ती उन्सहवतील कविां... नयनवलव ती कविां
करवर्ीिी र्वटत नव्हती. पि उपवय नव्हतव. कदवशचत पढु ील
शिक्षिवलव पैसव किी पडलव तर... तसां घरी रवहूनही कवय करवर्?ां
त्यवपेक्षव कविवलव गेलेलां बरां. असां नयनवलव र्वटत होत.ां त्यविळ
ु ां
कुरकूर न करतव नयनव तप्त उन्सहवतही कविे करीत होती. तिी उन्सहवत
कविां करण्यवची शतलव सर्यच होती.
ते उन्सहवचे शदर्स. यव शदर्सवत िेतकरी आपल्यव िेतवत त्यव
तप्त उन्सहवत कविे करीत असतवत. िेत र्खरिे. त्यव र्खरिवनांतर
िेतवतील धसकटां र्ेचिे. ते धसकटां जवळिे. तसेच िेत र्खरून
झवलां की त्यव िेतवत िेिखत टवकिे. ते िेिखतवचे शढगां पसरर्िे.
इत्यवदी कविे िेतवत सरुु असतवत. कवही िशहलव र्गा

पवर्सवळ्यवच्यव इधां नवची सोयही करीत असतवत. त्यव रवनवतील
कवड्यवचां ी िोळी आिनू ते इधां न पवर्सवळभर शकांर्व र्षाभर परु वर्ां
यवसवठी सवठर्िीच्यव शठकविी ठे र्त असतवत. कवही िशहलव यव
गोर्र्यवही गोळव करीत असतवत. गोर्र्यव म्हिजे र्वळलेलां िेि.
ते तप्त ऊन असतां की ज्यव उन्सहवनां ऊष्िवघवत होर्नू जीर् जवर्ू
िकतो. तरीही िेतकरी ते कवि आर्डीनां करतवत. नवही के लां तर
उपवसिवरीनां िरण्यवची गत येते. जर िेत पीकलां नवही तर आपि
कवय खवर्ू म्हिनू उष्िवघवतवर्रही िवत करुन हव िेतकरी िेतवत
कवि करीत असतो.
यव उन्सहवळ्यवच्यव शदर्सवत लर्कर िेतवर्र जवर्नू
दपु वरच्यवलव थोडीिी खोपटवत सर्ड घेर्नू ऊन कलल्यवर्र पन्सु हव
िेतीत कविां करिां हे िेतकर्यवांच्यव पवचर्ीलव पजु लेलां असतां.
पवर्सवळ्यवचे जसे शदर्सां येतवत. तसव िेतकरी सचेत होर्नू परत
िेतवत र्खर शफरर्तो. यव शदर्सवत िेतवत रोपवांची लवर्ि करिे,
पीक पेरिे. त्यवांची जोपवसिव करिे. ते पीक तयवर झवलां की त्यवची
कवढिी करिे. यवतच कधीकधी सवप, शर्ांचि
ू ी त्यवचव सविनव होत
असतो. तर कधी कवही िेतकरी र्ीज पडूनही िरत असतवत.
अक्षरिः िेतकर्यवलव पवर्लोपवर्ली िृत्यि
ू ी खेळवर्ां लवगतां. पढु ां
शहर्वळव लवगलव तरी त्यवलव सख
ु नवही. यवही शदर्सवत त्यवलव

सकवळी सकवळी थांडी लवगो की कवही लवगो उठून िेतवत जवर्ां
लवगत.ां यवतच र्नक्षेत् भवगवत िचवि बवधां नू त्यवर्र रवहवर्ां लवगतां.
कवरि के व्हव कोितव जांगली प्रविी येर्नू के व्हव िविसवचव बळी
घेईल यवची िवश्वती नसते. यवतच पीक हवतवत आलांच तर त्यव
पीकवलव र्ेळ पडल्यवस बेिोल भवर्वनां शर्कवर्ां लवगते. कवरि ते
तसां जर शर्कलां नवही. तर िेतिजरू वांचे पैसे तसेच उधवरी घेतलेले
पैसे द्यवयचे कुठून? हव प्रश्न िेतकर्यवलव सतवर्त असतो.
िळ
ु वत िेतकर्यवांनव आपलव जन्सि नकोसव र्वटतो. ड क्टरवांनव
आपलव िल
ु गव ड क्टर व्हवर्व, प्रवध्यवपकवांनव आपलव िल
ु गव
प्रवध्यवपक बनवर्व. तसेच अशभयत्ां यवनां व आपलव िल
ु गव अशभयतां व
बनवर्व असां र्वटतां. पि िेतकर्यवांनव आपलव िल
ु गव िेतकरी
बनवर्व असां र्वटत नवही. त्यवचां कवरिही तसांच आहे. िेतकर्यवांच्यव
जीर्नवत िळ
ु वत बहवर नवही.
कवही लोकां नेहिी म्हित असतील की असलव जन्सि नको गां
बवई. कवरि यव िेतकर्यवांनव छळिवरे घटक पष्ु कळ आहेत. पर्ु ी
सवर्कवर छळत होते. आतव बाँकव छळत आहेत. सवप, शर्ांचू हे
शनत्यवचेच झवले. र्ीज पडिे ही गोष्ट देखील शनत्यवचीच झवली.
दलवल छळिे शनत्यवचेच झवले. आतव िवत् िवसनही छळिवर आहे
की कवय असे र्वटवयलव लवगले आहे.

आज िेतकर्यवांची श्थती दयनीय आहे. कवरि शनसगा आतव
व्यर््थीत िेतकर्यवलव सवथ देत नवही. तो कोपल्यवसवरखव र्वगत
आहे. कधी पवऊस जव्त येतो. तर कधी किी. िग योजनव शकतीही
आिल्यव तरी यव शनसगवापढु ां कोिवचां चवलिवर कसां? जर शनसगवानां
सवथच नवही शदलव. तर िेतकरी आपलव िवल शर्किवर कसव?
तेव्हव योजनव आिवयच्यवच असेल तर शसांचन प्रकल्पवच्यव
आिवव्यवत. ज्यव शसच
ां नवच्यव सोयीनां िेतकर्यवांनव धवन्सय पीकू
िके ल. बेिोसिवतही. त्यवसवठी नद्यवजोड प्रकल्प अख्खख्खयव देिवत
रवबर्िां गरजेचां आहे.
देिवत कवही नद्यव यव बवरिवही र्वहिवर्यव आहेत. तर कवही
नद्यव यव फक्त पवर्सवळ्यवचे चवर िशहने जर सोडले तर सुकिवर्यव
आहेत. अिव नद्यव बवरिवही नद्यवांनव जोडल्यवस िेतकर्यवनां व र्षाभर
पविीपरु र्ठव होर्ू िके ल. तसेच पवर्सवर्र आधवरीत पीकां
िेतकर्यवनां व घेतव येईल. नवहीतर असलव जन्सि नको गां बवई
म्हिवयची िेतकर्यवांर्र र्ेळ येर्ू िकते र् पढु े कोिीच िेतकरी
बनवयलव धजवर्िवर नवही. हे तेर्ढांच खरां होतां.
नयनव कवि करवयची. ती िेतवत जवयची. त्यवतच एकदवचव
तो शनकवलवचव शदर्स उजळलव. तिी ती आपलव शनकवल

पवहवयलव गेली तर कवय? शतलव चक्क आश्चयवाचव धक्कवच बसलव.
कवरि ती बवरवर्ीच्यव परीक्षेत िेरीटलव आली होती. त्यवचबरोबर
शतचां अशभनांदन ही सरुु होतां.
नयनव िेरीटलव आली. त्यवचबरोबर शतच्यव र्गवातील इतर
िल
ु ीही िेरीटलव आल्यव होत्यव. त्यवनतां र कोिी ड क्टरकीलव जवत
होतां. तर कोिी इजां ीशनयर पेिवलव. तसां एकव शतच्यव सहपवठी िल
ु ीनां
शर्चवरल,ां
“नयनव, तझु ां अशभनांदन. आतव तू कवय करिवर आहे?”
“िलव सिजलां नवही तू कवय म्हटलां ते.” नयनव म्हिवली.
“िलव म्हिवयचां आहे की तू कोित्यव क्षेत्वकडे जविवर
आहेस? ड क्टर की इजां ीशनयर?”
“िी र्कील पेिवकडे जविवर आहे.”
“र्कील! छे गां. शतथां तां कोिवलवही प्रर्ेि शिळतो. अग,ां त्यव
पेिवलव कुत्ही शर्चवरत नवही. अन् तू र्कील पेिवकडां जविवर
म्हितेस.”
“हो ग,ां िी र्कील पेिवकडांच जविवर आहे. हे िी आधीच
ठरर्लांय.”

“अग,ां तल
ु व िवहीत आहे, र्कील िांडळी न्सयवयवलयवत एक
एक रुपयवसवठी िौतवज असतवत. प्रत्येक र्कीलवची र्कीलकी
चवलतेच असे नवही.”
“पि िी ठरर्लांय की िी र्कीलकीच करिवर.”
िैत्ीिींनी शतलव भरपरू सिजवर्लां. पि ती ऐकण्यवच्यव
तवलवत नव्हती. तिी शतची एक िैत्ीि म्हिवली,
“जवर्ू दे गां, ही ऐकण्यवच्यव तवलवत नवही. शहलव सवगां िां म्हटलां
तर आपलांच डोकां खरवब करिां आहे.”
िैत्ीिी शनघनू गेल्यव. त्यवनां ी त्यवनांतर ड क्टरकीलव प्रर्ेि
घेतलव. तर कोिी इजां ीशनयरकीलव. कोिी अध्यवपक पेिवलवही
गेलव. पि कोिीही र्कील पेिवकडां गेलव नवही. र्कील पेिव
म्हिजे शनव्र्ळ ररकविटेकड्यवांचव पेिव असां सिजण्यवत येत असे.
यव पेिवत जव्त पैसव किशर्तव येत नवही असहां ी कवहींचां म्हििां
होतां. पैसवच जीर्नवत सर्ा्र् असतो पैसव जर असेल तर लोकां
सवहेब म्हितवत. पैसव जर नसेल तर लोकां सवधव नि्कवरही करीत
नवहीत. तेव्हव पैसव जर किर्वयचव असेल तर ड क्टर, इजां ीशनयर
बनलेलां बरां. असां बवकीच्यव िैत्ीिींनव र्वटत असे.
नयनव र्कील पेिवलव गेली होती. ती दररोज िहवशर्द्यवलयवत
जवत होती. र्कील पेिव शिकत होती. यव र्कीलकीचव

अभ्यवसक्रिवलव जवत असिवरी र् शिकिवरी गवर्वतील ती एकिेर्
िल
ु गी होती.
अडविी ते गवर्. त्यव गवर्वत उच्चशिक्षि घेिवरी िल
ु ां नव्हती.
िल
ु ां दहवर्ी झवले की आपल्यव कविवलव लवगत असत. शिक्षिवलव
फवरसव र्वर् नव्हतव. शिक्षि शिकून नोकरी शिळत नवही असव
गवर्चव सिज. त्यवतच शजथे श्रीिांतवांची िल
ु े शिकत नव्हती. शतथे
गरीबवच्यवही िल
ु वनां ी शिकू नये असां िवनिवरी पीढी. त्यवतच
नयनवचां शिकिां. शिर्वय ती अ्पृकयही. नयनवनां शिकूच नये असां
लोकवांनव र्वटत होतां. बवरवर्ीपयांत ठीक होतां. पि आतव
र्कीलकी... उद्यव ही िल
ु गी र्कील बनल्यवर्र आपल्यवलव फवरच
त्वस देईल असां गवर्कर्यवनां व र्वटत होतां. त्यवतच बर्यवच
गवर्कर्यवनां ी भीिरवर्लव सिजवर्नू सवांगीतलां की िल
ु ीच्यव
जवतीलव जव्त शिकर्ू नये. पि शिक्षिवचां िहत्र् बवळगिवर्यव
भीिरवर्लव िल
ु गी कवय आशि िल
ु गव कवय? असव भेद न
बवळगिवरव भीिरवर् नयनवलव शिकर्ीत होतव.
नयनवचां शिकिां अख्खखां गवर् पवहवत होतां. तसेच आतव शतचव
आशि भीिरवर्चव गवर्वतील लोकां द्वेष करीत होते. कवरि तो दशलत
जवतीतील होतव. दशलतवनां ी जव्त शिकिां हे गवर्वलव िजां रू नव्हते.

ते भीिरवर्लव सबक शिकशर्ण्यवची सांधी िोधत होते. पि सांधी
कवही चवलनू येत नव्हती.
भीिरवर्जर्ळ जिी िेती होती. त्यवचबरोबर त्यवच्यव घरी
िेतीलव परू क व्यर्सवय म्हिनू बकर्यवही होत्यव. यव दोनतीन
बकर्यव घेर्नू कोिल रवनवत जवत असे. आपल्यव बकर्यवनां व िोकवट
सोडून देर्नू आपल्यव बवपवसोबत िेतवत कवि करीत असे. कधी
भीिरवर् तर कधी त्यवची पत्नी. कधीकधी सटु ी असल्यवर्र
नयनवही बकर्यव घेर्नू जवत असे.
आज नविी सांधी गवर्कर्यवांनव चवलनू आली होती. कोिलची
प्रकृ ती ठीक नव्हती. तिी ती अथां रुिवर्र पहूडली होती. त्यवतच
आज नयनवच्यव िहवशर्द्यवलयवलव कसलीतरी सटु ी होती. त्यविळ
ु ां
ती रवनवत त्यव बकर्यव घेर्नू गेली.
नयनव रवनवत एकटीच होती. हे गवर्वतील कवही भरु टे
अक्कलर्वन पवहवतच होते. तिी सांधी िोधण्यवसवठी गवर्वतील
िांडळी र्वटच पवहवत होते. गवर्वतील कोितवच िल
ु गव शिकू नव्हे
तर िल
ु ींनी शिकू नये. त्यवतच दशलतवांनी शिकूच नये असां गवर्वलव
र्वटत होत.ां म्हिनू की कवय? तसव शतचव कवळच आलव होतव.
नयनव एकव झवडवखवली बसली होती. तसव तो कवळ चवलनू
आलव. गवर्वतील दोनचवर भरु टे तरुि रवनवत आले. त्यवांनी शतलव

पवशहल.ां त्यवांच्यव िनवत र्वसनव तसेच द्वेषवची भवर्नव होतीच. तिी
ती तरुि झवली होतीच. ती आतव चवगां ली शदसू लवगली होती.
त्यव गवर्च्यव त्यव लबवड तरुिवांनव पढु ्यवत पवहून नयनव
घवबरली. त्यवांनव शिव्यव देर्ू लवगली. घरी नवर् सवांगेन असांही म्हिू
लवगली. पि ते तरुि कोिवलव घवबरतील तेव्हव नव. त्यवनां व र्वटलां
की ही एकटीच आहे रवनवत. शहलव िवरुनही टवकलां तरी कोिवलव
िवहीत होिवर नवही. कविही होईल.
त्यव तरुिवांनी आधी शतलव िवरुन टवकण्यवचव शर्चवर के लव.
पि त्यवतील एकजि म्हिवलव,
“आपि शहच्यवर्र बलत्कवर करु. िग ठरर्ू कवय करवयचां ते.”
त्यवची यक्त
ु ी सर्वांनव पटली. तिी ती अशधकच घवबरली.
आतव बकर्यवचां ी शचांतव न करतव आरडवओरडव करीत ती सैरवर्ैरव
पळत सटु ली. त्यवतच द्वेषभवर्नेनां र् र्वसनेनां प्रेरीत त्यव तरुिवनां ी
शतच्यव िवगे धवर्त र् शतलव घेरत शतलव पकडले. दोघवनां ी शतलव
गच्च धरुन ठे र्लां तर शतसर्यवनां शतचे हवतपवय बवांधनू टवकले. ती
िवत् जीर्वच्यव आकवतां वनां ओरडत होती. दयेची भीक िवगत होती.
पि त्यव नरवधिवांनव दयव येईल तेव्हव नव. ते नरवधि शपसवळले होते.
त्यवनां ी एकविवगोिवग एक असव पविर्ी बलत्कवर के लव. तिी
ती जीर्वच्यव आकवतां वनां ओरडत होती. तिी कवही र्ेळवनां ती

अधिरी झवली. शतलव होिच उरलव नव्हतव. बलत्कवर पिु ा झवलव
होतव. तिी ती आतव बेिद्ध
ु पडली होती.
शतचां बेिद्ध
ु पडिां. तसव तो बलत्कवर. आतव िवत् ते तरुि
घवबरले होते. आतव के स होिवर. आपि आरोपी होिवर आशि
आपि फसिवर असां त्यवांनव र्वटत होतां. त्यवतच कोिीतरी म्हिवलां,
“आपि शहलव िवरुन नवल्यवत फे कून देर्.ू कोल्हे कुत्े खवतील.
परु वर्े नष्ट होतील. आपि सवपडिवर नवही.”
“अरे , आपि फसलो आहोत. ही बेिद्ध
ु असली तरी उद्यव
होिवत आल्यवर्र बोलेल. अन् िग आपल्यवलव फविी होईल. हे
तिु चां म्हििां बरोबर आहे. पि गवर्वत शिक्षिवची आशि आपली
दहित बसवयलव नको कव? शहलव िवरलां तर ही िरिवर. िग शहचां
कवय जविवर. शहलव न्सयवय तर शिळेलच शिळेल. शिर्वय जीर्ांत
रवशहली तर शहची र्कीलकीही कोटवात सरुु रवशहल. त्यवपेक्षव शहची
जीभ कवपली तर... ही बोलचू िकिवर नवही. तसेच शहचे हवतपवय
तोडले. कांबरडे िोडले तर ही कुठे च जवर्ू िकिवर नवही आशि
गवर्वतील इतरवांनीही आपली िल
ु गी शिकवयलव नको म्हिनू सबक
होईल. घरची िांडळी कुठां कुठां शहलव सोबत घेर्नू शफरर्तील. तेही
कवही शदर्सवनां नवदच सोडतील. अन् तम्ु ही घवबरु नकव. सरड्यवची
धवर् कुठपयांत. कुपवपयांतच नव. हे जव्तीत जव्त

पोशलस्टेिनवपयांत जवतील. पोशलस्टेिन तर आपल्यव बवपवचचां
सिजव. शतथां िवझ्यव बवपवची खपु चलती आहे. तम्ु ही घवबरु नकव.
अन् हां पोशलसवांनी तक्रवर घेतलीच तर िवझव बवप एकदोन
िांत्र्यवकडून पोशलस्टेिनलव फोन करे ल. िवझ्यव बवपवच्यव एकव
फोननां आपल्यवलव अख्खख पोशलसठविां सोडून देईल. तम्ु ही घवबरु
नकव. िवझव बवप असव तसव िविसू नवही. िांत्र्यवांचव खवस दो्त
आहे. िवझव बवप कसव फसू देईल आपल्यवच पोरवलव. पि जरव धीर
धरव. ही जीर्ांतच रवहवयलव हर्ी. िवत् शहलव बोलतव, शलशहतव र्
चवलतव यवयलव नको असां आपि करुयव.”
“नवही नवही. शतचव जीर्च घेतलव पवशहजे. ती जीर्तां रवहवयलव
नको.”
“बरां तम्ु ही म्हितवय तसां करव. अन् सिजव शनयतीनां जीर्तां
ठे र्लचां तर ती बोलवयलवही नको, चवलवयलव नको र् शलहवयलव
नको असां करव गड्यवांनो.”
“ठीक आहे.”
ित्र्ां यवच्यव शित्वचव िल
ु गव पवहवत होतव ते सगळां कृ त्य. ती
बेिद्ध
ु पडली होती. तिी त्यवनां ी शतची जीभ कवपली. हवतवपवयवच्यव
नसव तोडल्यव र् कांबरही िोडलां होतां. शतलव जीर्तां िवरण्यवच्यव
प्रयत्नवत शतच्यव अांगवर्र भरपरू जखिवही के ल्यव. आतव शतची

हवलचवल पिु ाच बांद झवली असल्यवचव शनर्वाळव करुन ते आरोपी
पळून गेले र् गवर्वत शबनधव्त र्वर्रु लवगले होते.
रवत् झवली होती. तिव बकर्यव घरी आल्यव होत्यव. नयनव
अद्यवप घरी आली नव्हती. तसव भीिरवर् आपली पत्नी र् एकव
िल
ु ीसिर्ेत घरी परतलव होतव. पि नयनवलव घरी न पवशहल्यवनां
िक
ु चक
ु ली. तसव तो त्यव रवत्ीच्यव अधां वरवत रवनवत
ां े ची पवल चक
लहवनिव टवचाच्यव प्रकविवत आपल्यव िल
ु ीलव िोधू लवगलव.
कवरि सकवळी बकर्यव घेर्नू ती रवनवत गेली होती.
ते जगां लवतील गवर् नव्हतां. त्यविळ
ु ां कदवशचत एखवद्यव र्वघवनां
तर आपल्यव िल
ु ीलव खवल्ल नवही असां त्यवलव र्वटलां असतां. पि
त्यव गवर्वत जांगल अशजबवत नसल्यवनां र्वघव शसांहवर्र त्यवचव
सि
ां यच नव्हतव. तसां त्यवलव आठर्लां. लोकां म्हित होते की
आपल्यव िल
ु ीलव शिकर्ू नको. कदवशचत गवर्कर्यवनां ी तर शतचां
अपहरि के लेलां नसवर्ां. अिी िांकव त्यवलव आली. ही र्ेळ
बर्यवची नवही असां त्यवलव र्वटलां. आतव िोधण्यवत कवही अथा
नवही. िल
ु गी िोधनू ही सवपडिवर नवही असां त्यवलव र्वटलां र् तो
जर्ळच्यव पोशलस्टेिनलव गेलव. घडलेली कहविी

पोशलस्टेिनलव कथन के ली. त्यवनसु वर तेर्ढ्यवच रवत्ी पोशलसदल
शतलव िोधण्यवसवठी त्यव रवनवत शनघवलां.
पोशलसच ते. ते िोठिोठ्यव गन्सु यवचां व िोध लवर्तवत. िग ते
नयनवलव कव िोधिवर नवहीत. त्यवांनी तवबडतोब नयनवलव िोधलां.
शतची हवलत गांभीर होती. बहुतःि ती िरि पवर्ली असेल असां
र्वटत होत.ां तिी ती जीर्ांत लवि पोशलसवांनी रुग्िवलयवत दवखल
के ली. रुग्िवलयवत तवबडतोब शतच्यवर्र उपचवर सरुु के लव.
उपचवरवअांती िवहीती पडलां की ती जीर्ांत आहे. पि शतची कांबर र्
हवतपवय िोडले आहेत. शतच्यव अांतगात र् बशहगात भवगवत जखिव
आहेत. र् जीभही कवपलेली आहे.
बलवत्कवर करिवरी िल
ै ी एक रवजकवरिी
ु ां ती. त्यव िल
ु वांपक
िविसवचव िल
ु गव होतव. पोशलसतक्रवर झवली होती. पि कवरर्वई
िन्सु य होती. त्यवतच नयनवची हवलत शदर्सेंशदर्स शबघडत चवलली
होती. अिवतच नयनवलव व्यर्श्थत उपचवर न शिळवल्यवनां ती िरि
पवर्ली.
नयनव िरि पवर्तवच भीिरवर्लव फवर दःु ख झवलां. त्यवनां दोन
िल
ु ी खोर्ल्यव होत्यव. तक्रवर अजनु ही नोंद झवली नव्हती. अिवतच
त्यव गवर्वचव सिवजवचव एक रवजकवरिी होतव. तो ज्यव रवजकवरिी
पवटीच्यव िविसवच्यव िल
ु वनां बलवत्कवर के लव होतव. त्यवचव

शर्रोधक होतव. त्यवलवही भीिरवर्च्यव परीर्वरविी कवही घेिदेिां
नव्हतचां . पि त्यवलवही त्यव िविसवचव बदलव कवढवयचव होतव.
कोिे एके कवळी त्यवांचां जोरवचां भवांडि झवलां होतां. त्यविळ
ु ां त्यवलव
पवटी सोडवर्ी लवगली होती. तोही सांधी िोधतच होतव बदलव
कवढण्यवचव. अिवतच ही घटनव.
त्यवनां प्रकरिवलव हर्व शदली. प्रकरि शचघळर्लां. ते एर्ढां
शचघळर्लां की दबलेलां प्रकरि डोके र्र कवढून पवहू लवगलां.
अिवतच सी बी आय चौकिी बसली. पिु ा तपवस झवलव र्
तपवसवत बलत्कवर झवलव हे शसद्ध झवलां. पोशलसवांनी एफ आय आर
बनर्ली. त्यवचबरोबर ते प्रकरि न्सयवयवलयवत गेलां.
भीिरवर्लव न्सयवयवलय कवही नर्खां नव्हतां. त्यवलव िवहीत होतां
की यव शठकविीही कवही न्सयवय शिळिवर नवही. कवरि जसव सरकवरी
र्कील असतो. तसवच खवजगीही र्कील असतो. सरकवरी र्कील
हव शर्कल्यव जवर्ू िकतो. पि खवजगी र्कील शर्कलव जवत नवही.
कवरि त्यवलव पगवर नसतो. त्यवनां जेर्ढे खटले शजांकले. त्यवर्र
त्यवचां यि अपयि अर्लांबनू असतां. यवही प्रकरिवत तसांच झवलां.
प्रशतपक्ष र्कीलवनां एक शफक्की सईु दवखर्ली न्सयवयवधीि
िहोदयवलव. तसव एक प्रश्न शर्चवरलव,

“यव शफरत्यव सईु त ज्यवप्रिविां आपि धवगव टवकू िकत नवही.
त्यवप्रिविे बलत्कवरही होर्ू िकत नवही.”
तसव न्सयवयवधीि िहोदयवांनी एक प्रश्न उपश्थत के लव.
“असां कसां होर्ू िके ल?”
“हे बघव, यव शफरत्यव सईु नसु वर बलवत्कवर पीडीतव तडपली
असेल. शतनां कवही तर प्रशतकवर के लव असेल. िग असव प्रशतकवर
करीत असतवनां व बलत्कवर कसव होर्ू िकतो! सवहेब, भवर्वथा
सिजनू घ्यव. हे न्सयवयवलय आहे. िी अपिवनजनक सगळां खल
ु र्नू
दवखर्ू िकत नवही. सिजवर्नू देर्ू िकत नवही. िवत् बलवत्कवर
झवलव नवही. तर यव आरोपीपैकी एकवचे र्डील रवजकवरिी
असल्यविळ
ु े त्यवांनव बदनवि करण्यवसवठी शर्रोधी पक्षवनां रचलेली
ही सवजीि आहे.”
न्सयवयवधीि िहोदय कवय सिजवयचां ते सिजले. पि त्यवनतां र
जो शनकवल शदलव. तोही कवांतवच्यव आलेल्यव शनकवलवसवरखवच
होतव. शनकवल आरोपीच्यव बवजनू ां लवगलव होतव. कोिी म्हित होतां
की उच्च न्सयवयवलयवत अशपल करव. पि भीिरवर्नां ते अश्रू शगळून
टवकले. गरीबवांनव न्सयवय शिळत नवही. हव दृशष्टकोि िनवत ठे र्नू तो
चपू बसलव. तसेच दशलतवनां ी शिकू नये असां त्यवलव र्वटत होतां.
त्यवच्यवसवठी शिक्षि अजनू ही र्वशघिीचां दधू ठरलां नव्हतां.
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भीिरवर् आतव उदवस रवहू लवगलव होतव. त्यवनां दोन िल
ु ी
गिवर्ल्यव होत्यव. िोठी कवतां व हुडां वबळी ठरली होती. त्यवहीर्ेळी
न्सयवय शिळवलव नव्हतव. तर लहवन नयनव बलत्कवरवची शिकवर
झवली होती. शतलवही न्सयवय शिळवलव नव्हतव. आतव िधली
शिल्लक होती. शतच्यविीही कधी कवळी असवच प्रकवर होिवर की
कवय? अिी भीती त्यवलव र्वटत होती. त्यविळ
ु ां तो उदवस होतव.
कवांतव शिकली नव्हती. तर कोिलनां िधवतच शिक्षि बांद के लां
होतां घरची बेतवची परर्थीती पवहून. िल
ु गव शिकत होतव. पि तोही
पवशहजे त्यव प्रिविवत अभ्यवस करीत नव्हतव. बवपवचे अश्रू कोिल
पवहवत होती. शतलव कवांतव आशि नयनवलव कव न्सयवय शिळवलव नवही
हेही चवगां लां सिजलां होतां. यवतच आतव शतची शिक्षिवची हौस
जवगृत झवली होती. बवपवलव जर आनांद प्रवप्त करुन द्यवयचव असेल
तर उच्च शिक्षि शिकवयलव हर्ां असां शतलव र्वटत होतां. तिी
एकशदर्स ती बवपवजर्ळ गेली. म्हिवली,
“बवबव, तम्ु ही नेहिी उदवस शदसतव. कवय कवरि आहे? कळेल
कवय?”
“...” बवप कवहीच बोललव नवही. तिी ती म्हिवली,

बवबव, िी ठरर्लांय. िी सोडलेलां शिक्षि शिकिवर. तिु च्यव
अपेक्षव पिु ा करिवर. बदलव घेिवर. कवतां व आशि नयनविी झवलेल्यव
सिवजवच्यव र्तानवचव. पि तम्ु हवलव आपलव उदवसपिव सोडवर्व
लवगेल.”
कोिलनां बोललेले िब्द भीिरवर्नां ऐकले. त्यवलव आश्चया
र्वटलां. तसव आनांदही झवलव. तसव तो म्हिवलव,
“कवय बोलते बेटव? तू शिकिवर व्हय. किी शिकिवर. तू तां
शिक्षि सोडून पवचसहव र्षा झवले. किी शिकिवर? तझ्ु यव सोबतची
िल
ु ां आतव िोठी झवलीत. आतव िवळेत लहवन लहवन िल
ु ां आहेत.
तल
ु व लवज र्वटिवर नवही कव?”
“बवबव, िी सिदां सहन करील. के र्ळ तिु च्यवसवठी. तम्ु ही
फक्त हो म्हिव.”
“ठीक हवये तर.” भीिरवर् म्हिवलव.
र्डीलवांचव शिळवलेलव होकवर कोिललव उत्सवह देिवरव
ठरलव. तिी शतनां सोडलेल्यव र्गवात पनु प्रार्ेि के लव. तिी ती
िवळेलव जवर्ू लवगली.
कोिल िवळेत जवर्ू लवगतवच लोकां शतलव शचडर्ू लवगले.
िवळेतील िल
ु हां ी शचडर्ू लवगली.’एर्ढी िोठी घोडी' असे िब्द
कवनवर्र पडू लवगले. कधी र्वटत होतां की सोडून द्यवर्ां शिक्षि. पि

नवही. आपलां कवय जविवर. सिदां बवबवांचां जवईल. त्यवांच्यव
भवर्नवचां ी रवखरवगां ोळी होईल. कवतां व तसेच नयनवलव न्सयवय देतव
येिवर नवही. ती शर्चवर करीत होती. त्यव िवनशसक शर्कृ तपिवचव.
जो प्रकवर नयनवसोबत घडलव होतव.
ही जनतव आहे. शहजड्यवच
ां ी औलवद नवही की बवगां ड्यव
घवलनू आरोपींचे गन्सु हे चपु चवप सहनच करे ल. हवथरसचां प्रकरि
म्हिजे ित प्रदशिात करिवर्यव ्र्वतत्र्ां यवर्र गदव आििवरां प्रकरि
आहे.
नयनवचां प्रकरि, नयनव आिच्यव अ्पृष्य सिवजवतील एक
िल
ु गी. िवझी बहीि. आज यव िवझ्यव बशहिीर्र बलत्कवर झवलव.
त्यवतच जीभ कवपली. हवतवपवयवर्र तसेच अांतगात भवगवत तसेच
बशहगात भवगवत जखिव झवल्यवत. नव्हे तर कांबरे चां आशि िवनेचां
हवडांही तोडलां गेलां. ती बोलू नये कोिवजर्ळ. तसेच शतलव दवद
िवगण्यवसवठी कोठे च जवतव येर्ू नये. घरची िांडळी शतच्यवसोबत
शकतीर्ेळव जवतील. एक नव एक शदर्स चपू बसतील हव शर्चवर
करुन के लेलव सशु नयोशजत बलत्कवर.
यव बलत्कवर प्रकरिवच्यव अनषु ांगवनां भरपरू गवजवर्वजव झवलव.
त्यवत कोिी काँ डलिवचा कवढलां. तर कोिी आदां ोलन के लां. कोिी
सवांत्र्नव करिवरे शव्हडीओ पवठर्ले. तर कोिी भडकशर्िवरे . यवतच

एक शचत् दृष्टीस पडलां होतां. ते म्हिजे आरोपीच्यव र्डीलवांचव
ित्र्ां यवसोबत असल्यवचव फोटो. खवली एक र्वक्य शलशहलेलां होतां
की आरोपीच्यव र्डीलवचां े सांबांध िख्खु यिांत्र्यविी चवांगले असल्यवनां
प्रकरि दडपलां गेलां आहे. कवरि घटनव अिीच होती.
शपडीतेच्यव िर्वलव कोरोनवचव हर्वलव देत शतच्यव
िवयबवपवलवही अशां ति सियी न भेटू देतव ऐन रवत्ी दोन र्वजतव
कोित्यवही प्रकवरची शिडीयवलव सचु नव न देतव, चोरुन लपनू िर्
जवळून टवकून परु वर्व नष्ट करण्यवत आलव. जेिेकरुन िरीरवची
पिू ातः शर्ल्हेर्वट लवगनू परु वर्े सवपडू नये.
बलत्कवरवबवबत बोलतवनां व एक नक्की र्वटते की िवझी बहीि
जरी दशलत जवतीची असली तरी गन्सु हव हव गन्सु हवच. िग तो
कोित्यवही ्र्रुपवचव गन्सु हव कव असेनव. त्यव गन्सु यवलव जवत, धिा,
नवतेसबां धां नसतो. जरी गन्सु हव करिवरव हव आपलव िल
ु गव जरी
असलव तरी त्यव गन्सु यवत त्यवलव िवफ करुच नये. कवरि त्यवत ज्यवनां
गन्सु हव के लेलव असतो. तो गन्सु हव नकळत घडलेलव नसतो. तर
जविनू बजु नू के लेलव असतो. अिवर्ेळी िल
ु वांनी के लेले असे गन्सु हे
पदरवत पवडून घेिे बरे नसते.
गन्सु यवलव नवतेसबां धां वत गोर्ू नये. कवरि गन्सु यवचव कोिविी
नवतेसांबांध नसतो. हव भवऊ, हव बशहि. तसां कोिीही बवळगू नये. पि

आम्ही िवत् गन्सु हगे वरवलव र्वचशर्ण्यवसवठी त्यवलव आिच्यव
चौकटीत बसर्तो. तो आिच्यव जवतीचव आहे कव? असेल तर
कवही बोलत नवही. उलट त्यव आरोपीलव शहिां त येईल असे बोलतो.
र्वगतो. प्रदिान करतो. तो धिवाचव असेल तर िग धिवाचव आधवर
घेतो. िग यवतनू दगां े होतवत. शहसां व भडकते. त्यवतच अिवांती शनिवाि
होते. िेर्टी रवजकवरि िधवत येतां.
जेव्हव रवजकवरि िधवत येतां. तेव्हव िवत् ितवच्यव
रवजकवरिवसवठी जो तो ज्यव जवतीची सांख्खयव जव्त असेल. ती जवत
कोित्यव बवजल
ू व आहे. यवचव शर्चवर करुन रवजकवरिी पवर्ले
टवकत असतवत. शकती जवतीची िडां ळी कोित्यव बवजल
ू व आहेत.
तेही पवहून पवर्ले उचलली जवतवत. रवजकवरण्यवांचव सहभवग
शिळतवच िग त्यव खटल्यवत दि उरत नवही. पोशलसही टोकवची
भशु िकव घेत नवहीत. कवरि त्यवनां व बदलीची भीती असते. त्यवनां व
िवशहत असते की आपि जर अिी थोडीिीही गजबज के लीच, तर
आपली बदली अिव शठकविी होईल. ज्यव शठकविी कोिीही
सहजवसहजी जवर्ू िकत नवहीत. हे पोशलस िवत् सत्तवधवरी पवटीच्यव
आदेिवनसु वर र्वगत असतवत. सत्तवधवरी पवटी म्हिेल तसां.
आरोपी हव आरोपी असतवनां व र् आरोपीचव जवत धिा आरोपी
असतवांनव त्यवलव नवत्यवच्यव िृांखलेत कसे गोर्तव येर्ू िकते?

त्यविळ
ु े तो कोिवचव िल
ु गव नसतो. भवऊ नसतो आशि कोिविी
त्यवचां तत्सि ्र्रुपवचां नवतां नसतां. त्यविळ
ु ां त्यवलव शिक्षव देतवनां व
कोिीही त्यवलव भवर्नवत्िक आधवर देर्ू नये. त्यवची बवजू घेर्ू नये.
तसेच शटकवशटपिी करु नये. नयनवच्यव प्रकरिवत िख्खु यतः
'आरोपींचे रक्त गरि आहे. चक
ू होर्नू जवते.’ अिव प्रकवरची शटपिी
कवय दिार्ते यवचव शर्चवर न के लेलव बरव. यवत आरोपीची जवत
कवढून त्यव जवतीच्यव लोकवनां व भडकशर्िे र् सवप्रां दवशयक दगां े घडर्नू
आििे हव उद्देि शदसनू येतो. त्यवतनू च जेर्ढव आरोपी दोषी,
तेर्ढेच त्यवची पवठरवखि करिवरे ही दोषी आहेत.
िहत्र्वचां म्हिजे सशां र्धवनवत्िक यव भवरतवत सशां र्धवनवने
प्रत्येकवलव जीर्न जगण्यवचव अशधकवर शदलेलव असतवांनव तसेच ित
प्रदशिात करण्यवचां ्र्वतांत्र्य शदलेलां असतवांनव जर हव जीर्न
जगण्यवचव अशधकवर र् ित प्रदशिात करण्यवचव अशधकवर
नयनवसवरखे प्रकरि करुन सांपष्टु वत आिण्यवचव प्रयत्न होत असेल.
जीभ कवपनू ित प्रदशिात करण्यवर्र बांदी आििवरव हव प्रकवर
दशलतवसां ोबतच नवही तर इतर िल
ु ीिल
ु वसां ोबत होत असेल तर यवलव
कवय म्हिवर्े! हव शनव्र्ळ बलत्कवरच नवही, तर बलत्कवर करुन
जीभ कवपिे म्हिजे कुठतरी ्र्वतत्र्ां यवच्यव हक्कवर्र बवधव
आििवरव प्रकवर आहे. कदवशचत इतरवांचां रक्त गरि असेल. पि ते

थडां करण्यवचव उपवयही सांशर्धवनवलव िवहीत आहे. म्हिनू नयनवचां
प्रकरि कोिीही थडां झवलां सिजनू पढु े बलत्कवर करु नये. नवहीतर
ही अग्नीज्र्वळव अिी भडके ल की िग आरोपीच नवही, त्यव
आरोपीची पवठरवखि करिवर्यवांनव ही देिवतील जनतव धडव
शिकशर्ल्यवशिर्वय सोडिवर नवही. कवरि ही जनतव आहे.
कोिवच्यव िवयबवपवलव न घवबरिवरी जनतव. िग कोिवचव शकतीही
ित्ां ी ओळखीचव कव असेनव...
कोिल िन लवर्नू अभ्यवस करीत होती. तिी ती दहवर्ी पवस
झवली. शतनां अकरवर्ीलव प्रर्ेि शिळर्लव. पि हे सगळां करीत
असतवनां व र् शिकत असतवनां व शतचां िन लवगत नव्हतां. पि आतव
िन लवगो की न लवगो, आतव शतलव अभ्यवस करिां भवग होतां. जर
शतनां अभ्यवस के लव नसतव र् ती अनतु ीिा झवली असती तर शतच्यव
र्डीलवनां व जबर धक्कव पोहोचलव असतव. तसव बवप उदवस पवहूनच
ती शिकवयलव तयवर झवली होती. गवर्चव सगळव शर्रोध सहन
करीत. अिवतच ती बवरवर्ी पवस झवली.
कोिल बवरवर्ी पवस झवली खरी. पि आतव कवय करवयचे.
शतलव शर्चवर आलव र् प्रश्नही पडलव. तिी एक िैत्ीि शतच्यवजर्ळ
आली. शतनां शर्चवरलां की आतव कवय करिवर? तिी कोिल
म्हिवली,

“िी र्कीलकीलव प्रर्ेि घेिवर.”
“अगां छे र्कीलकी. त्यव र्कीलवनां व कोि शर्चवरत?ां त्यवपेक्षव
िव्तरकीलव प्रर्ेि घे. लर्कर नोकरीलव लवग आपल्यव पवयवर्र
उभी हो.”
“नको गां, िलव र्कीलकीलवच प्रर्ेि घ्यवयचव आहे.”
“कव बरां ठवि आहेस. यव र्कीलकीच्यव पेिवर्र. कोिी आहे
कव र्कील पवशहलेलव.”
“छे ग.ां ”
“िग दसु रां कोितां कवरि आहे. जरव िलवही कळू दे.”
“िलव न्सयवय शिळर्नू द्यवयचव आहे लोकवनां व.”
“म्हिजे? िी सिजले नवही. जरव सिजवर्नू सवांगिील.”
“हो, ऐक.”
तिी ती िैत्ीिीलव सवगां ू लवगली.
“िवझी िोठी बशहि कवांतव. शतचव जीर् हुडां ् यवनां गेलव. हुडां व
देर्नू ही तो नरवधि अजनू पैसव िवगत होतव. आिच्यव िजबरु ीनां
आम्ही देर्ू न िकल्यवनां ती हुडां वबळी ठरली. न्सयवय शिळवलव नवही.
लहवन नयनव. बलत्कवरवची शिकवर झवली. तो बलत्कवर सहन न

झवल्यवनां त्यवतच ती िरि पवर्ली. कोटा कचेर्यव सर्ा झवल्यव. न्सयवय
शिळवलव नवही.”
“िग त्यव घटनेचव आशि तझ्ु यव र्कील बनण्यवचव कवय
सांबांध? त्यव घटनवांनव बरीच र्षा झवली असतील शनकवल लवगनू .
आतव तल
ु व त्यव न्सयवयवलयवच्यव शर्रुद्ध बोलतव येिवर नवही. तो
अपिवन ठरे ल न्सयवयवलयवचव. शिर्वय कोटा शर्चवरे ल की आतवपयांत
कोठां गेली होती म्हिनू .”
“अग,ां िलव िवझ्यव बशहिीचे खटले उघडवयचे नवहीत. पि
िवझ्यव बशहिीसवरख्खयव सिवजवत बर्यवच िल
ु ी आहेत की ज्यव
हुडां ् यवसवठी छळल्यव जवतवत. बळी ठरतवत. कुठांतरी बलवत्कवरवच्यव
शिकवर ठरतवत. सरवास बलत्कवर होतवत. पि न्सयवय शिळत नवही.
शकत्येक िल
ु ी यव गभवातच िवरल्यव जवतवत. िल
ु गी नकोच म्हिनू .
कवरि िल
ु गी जर जन्सिवलव आली तर त्यव िल
ु ींच्यव िवयबवपवनां व
डोळ्यवत तेल घवलनू जपवर्ां लवगतां. त्यविळ
ु ां िी ठरर्लांय की
र्कील व्हवयचां र् अिव लवचवर, िजबरू , अन्सयवयग्र्त िल
ु ी र्
िशहलवांनव न्सयवय शिळर्नू द्यवयचव.”
“व्र्व कोिल, you are great. तू शिक. खपु िोठी हो.
आपल्यव बशहिीलवही न्सयवय शिळर्नू दे. तसेच सिवजवतील तू
ठरर्लेल्यव िशहलवांनवही न्सयवय शिळर्नू दे.”

ती िैत्ीि. त्यव िैत्ीिीचां नवर् कशर्तव होतां. ती चवलली गेली.
शतनां िव्तरकीलव प्रर्ेि शिळर्लव. लर्करच ती िव्तरीन बनली
र् पैसव किर्ू लवगली. कवही शदर्सवनांतर शतनां शर्र्वह के लव र् सख
ु ी
सांसवरवत ती रििवि झवली. कोिलनांही र्कीलकीलव प्रर्ेि
शिळर्लव. तसां ते र्कीलकीचां जीर्न खडतर जवर्ू लवगली.
र्कीलकीच्यव प्रर्ेिवचव सरुु र्वतीचव कवळ. कोिल
नयनवसवरखी पवशहजे तेर्ढी हुिवर नव्हती. िरवठी िवध्यिवतनू
आलेली ती िल
ु गी. शतलव िरवठी येत होती. धड इग्रां जी बोलतव येत
नव्हतां. र्वचनही अडखळतच होतां. पि िनवत शजद्द होती.
सरुु र्वतीचव कवळ. त्यव िहवशर्द्यवलयवत भरपरू िल
ु िल
ु ी होते.
ती िल
ु े सर्ा श्रीिांतवांची होती. त्यवांचे िवयबवप िोठिोठ्यव पो्टर्र
होते. पि कोिल गरीब होती. ती िल
ु ां इग्रां जी िवध्यिवतनू आलेली
होती. पि कोिल िरवठी िवध्यिवतनू . त्यविळ
ु ां त्यव िल
ु वनां व भरवभर
इग्रां जी बोलतव येत होतां. सांर्वदही सवधतव येत होतव. पि कोिललव
इग्रां जी येत नसल्यवनां शतच्यवसिोर प्रश्न आ र्वसनू उभव होतव. कसां
करवयच,ां कवय करवयचां असां शतलव र्वटत होतां. त्यवतच हे
र्कीलकीचां शिक्षि सोडून द्यवर्ां असांही शतलव र्वटत होतां. पि कसां
सोडिवर. बवपवच्यव सपनवचां कवय? कवतां व आशि नयनवर्र झवलेल्यव

अत्यवचवरवचां कवय? तसव शतनां शनधवार के लव. आपि इग्रां जी
शिकवयच.ां
इग्रां जी शिकण्यवचव शनधवार के लव. पि इग्रां जी शिकवयची
किी? शिकर्िी लवर्वर्ी लवगेल. पि शिकर्िी किी लवर्वयची.
जर्ळ पैसव नवही. कवय करवयचे. अिवतच ती एक शदर्स
िैत्ीिीसोबत प्ु तकवचे दक
ु वन शफरत असतवांनव शतची नजर एकव
प्ु तकवर्र पडली. त्यव प्ु तकवर्र शलशहलां होतां की दोन िशहण्यवत
इग्रां जी शिकव.
कोिलनां ती प्ु तक हवतवत घेतली. न्सयवहवळली. त्यव
प्ु तकवत छोटे छोटे सर्ां वद होते. शतलव ती प्ु तक इग्रां जी शिकवयलव
िदत करे ल असां र्वटू लवगल.ां त्यवतच शतनां त्यव प्ु तकवची शकांित
शर्चवरली. शर्क्रेत्यवनां र्ीस टक्के सटु ही देण्यवचां कबल
ू के लां.
कोिलनां ती प्ु तक पवहतवच र् शर्क्रेत्यवनां सटु देण्यवचां कबल
ू
करतवच कोिलनां त्यव पैिवचव शर्षय बवपवजर्ळ िवांडलव. र्डीलवांनव
ते आर्डलां र् र्डीलवांनी जर्ळ पैसे नसल्यवनां घरवतील धवन्सय
शर्कून िल
ु ीलव पैसव शदलव.
कोिलनां ती प्ु तक शर्कत घेतली. तिी ती त्यव प्ु तकवनसु वर
इग्रां जी शिकू लवगली. ती िेहनत घेर्ू लवगली. तिी त्यवत

असलेल्यव छोट्यव छोट्यव सांर्वदवनां ती िैत्ीिीिी सांर्वद सवधू
लवगली.
कोिलची िेहनत र् र्कीलकी शिकण्यवची शजद्द... थोड्यवच
शदर्सवत ती सरवईतपिे इग्रां जी र्वचू लवगली र् बोलहू ी लवगली.
अभ्यवसही करु लवगली. अिवतच पशहल्यव सत्वची परीक्षव झवली.
कोिल शर्नव शिकर्िीनां पवस झवली. िवत् शतच्यव र्गवातील बरीच
िल
ु ां शिकर्िी लवर्नू ही नवपवस झवले होते.
र्कीलकीचवच अभ्यवसक्रि तो. बरवच पैसव लवगत होतव.
अिवतच शतचव लहवन भवऊ दहवर्ीत गेलव. त्यवलव शिकर्िी
लवर्वयची होती. कवरि तो तेर्ढव हुिवर नव्हतव. पि जर्ळ पैसव
नव्हतव. असलेलव थोडवफवर पैसव कोिललव लवर्वयचव होतव. कवय
करवर्े प्रश्न होतव. भीिरवर् शर्चवर करीत होतव. त्यवनां िल
ु वच्यव
शिकर्िीसवठी पैसव भरलव नवही. पि तो पैसव कोिललव लवर्लव.
अिवतच िल
ु गव दहवर्ी पवस झवलव. त्यवचवही अकरवर्ीलव प्रर्ेि
करवयचव होतव. तिी िल
ु वलव शिकशर्ण्यवची गवर्वत परांपरवच होती.
िल
ु वलव शिकर्िी लवर्ली नवही तरी िल
ु गव पवस झवलव.
घरवत आनांदीआनांद झवलव. पढु े अकरवर्ी प्रर्ेि. तसव कोिलचवही
दसु र्यव र्गवात प्रर्ेि. दोघवनां वही शिकण्यवसवठी प्रर्ेिवची गरज.

पैिवचीही गरज. कवय करवर्े? भीिरवर्लव कवही सचु त नव्हते.
अिवतच तो िल
ु वलव म्हिवलव,
“बवप,ू िवझ्यवनतां र ही िेती कोि सवभां वळिवर? िेती आपली
िवय आहे. ती आपल्यवलव पोसते. अन् हां शिकून कवय उपयोग?
शिकल्यवनतां र नोकरी लवगेलच किवर्रुन? त्यवपेक्षव ही िेती कर.
तझ्ु यव पोटवलव घवस तरी देईल.”
बवपवचव बोलकव प्रश्न. रोशहत कवय सिजवयचां ते सिजलव.
त्यवनां उत्तर शदलां नवही. तसव बवपवनां त्यवच्यव शिक्षिवत कोिलसवठी
व्यत्यय आिलव. त्यवची शिकवयची इच्छव असनू ही जर्ळ पैसव
नसल्यवनां िजबरू ीनां रोशहतनां आपलां शिक्षि सोडलां होतां.
पवच र्षवाचव अभ्यवसक्रि तो. आज चवर र्षा झवले होते.
अिवतच कोिललव र्डीलवचां ी रोशहतलव न शिकशर्त असल्यवची
गोष्ट िवशहत पडली. तसां शतचां िहवशर्द्यवलय रवत्पवळीतच होतां. तसव
शतनां आपल्यव भवर्वलवही शिकशर्ण्यवचव शनधवार के लव.
िहरवतील िहवशर्द्यवलय. कोिल गवर्वपवसनू दरू अिव
शठकविी िहरी भवगवत र्सतीगृहवत रवहवत होती. त्यविळ
ु ां
सवहशजकच शतलव शिक्षि शिकत असतवांनव सवबि सोड्यवसवठी
पैसव लवगत होतव. तिी ती फवरिी गवर्वलव येत नसे. पि जेव्हव
यवर्षी गवर्वलव आली. तसां शतलव रोशहतलव आपले र्डील पैसव

नसल्यवनां र् जो कवही पैसव आहे. तो पैसव आपल्यवलवच लवर्त
असल्यवनां रोशहतचां शिक्षि जवत आहे. असां कळलां. शतनां हे
कळल्यवचां बवपवलव सवांगीतलां नवही. पि एक गोष्ट आर्जानू के ली.
ती म्हिजे त्यवलव शिकशर्ण्यवची.
दसु रां र्षा उजळलां होतां. शतनां रोशहतची एक र्षा खवली कव बरां
असल्यवचां प्रिविपत् बनर्लां तसां शतनां आपल्यव र्डीलवांनव
सिजवर्नू िहरवतील र्सतीगृहवत त्यवचां नवर् दवखल के लां.
रोशहत आशि कोिल िहरवत शिकू लवगले. भीिरवर् र् त्यवची
पत्नी गवर्वत रवहू लवगले. तसां पवहतव गवर् भीिरवर्च्यव िल
ु वांच्यव
शिक्षिवचव द्वेष करीत असल्यवनां आपली िल
ु े आपल्यव दरू च बरी
असां भीिरवर्लव र्वटू लवगल्यवनां त्यवलव िल
ु ां िहरवत शिकण्यवत
अडचि र्वटत नव्हती. तो खि
ु होतव. तसव िल
ु ीलव पैसव पवठर्ीत
होतव.
रोशहतचां शिक्षि शनःिल्ु क आहे असव बहविव करुन कोिलनां
त्यवचव अकरवर्ीचव प्रर्ेि सशु नशश्चत करुन र्डीलवांची परर्वनगी
शिळर्ली खरी. पि आतव त्यवच्यव शिक्षिवलव लवगिवरव पैसव कसव
परु र्वयचव? कोिलसिोर शर्चवर उभे रवहवत होते. तिी कोिल
यवर्षी कविवलव जवत होती.

कोिल शदर्सभर एकव कवयवालयवत कवि करवयची. तर रवत्ी
िहवशर्द्यवलयवत जवयची. आलेल्यव पैिवतनू र् कवही र्डीलवच्ां यव
पैिवतनू शतनां आपलां र् आपल्यव भवर्वचां शिक्षि सरुु ठे र्लां. हे शतचां
र्कीलकीचां पवचर्ां र्षा होतां. अांशति र्षा. अिवतां शतचां र्य र्वढलां
होतां. शतचव शर्र्वह करिां भवग होतां. कवरि शर्र्वह जर के लव नवही,
तर उद्यव आपली िल
ु गी खपिवर नवही असां भीिरवर्लव र्वटत होतां.
तसे यवर्षीच्यव सरुु र्वतीलवच शतलव पवहवयलव पवहूिे येिवर होते.
र्डीलवांनी पवहूण्यवांनव कोिलची इच्छव न शर्चवरतव होकवर शदलव
होतव र् बोलवर्नू घेतले होते. त्यवचबरोबर कोिललव कोितीही
गोष्ट न सवगां तव पवहूिे येण्यवच्यव आदल्यव शदर्िी शतलव तवबडतोब
बोलवर्नू घेतले.
कोिल र्डीलवांच्यव तवबडतोब बोलवर्ण्यवनां गवर्ी परत
आली. तसां सवजां च्यवलव बवपवनां शतचव शर्र्वह करवयचव आहे. पवहूिे
उद्यवलव येिवर असल्यवचे सवगां ीतले. िल
ु वजर्ळ भरपरू िेती आहे.
पि तो पवशहजे तेर्ढव शिकलेलवही नवही. पि सख
ु ी कुटूांब आहे. हे
सवगां ीतलां होतां.. कोिललव ते आर्डलां नवही. पि र्डीलवनां व ती
कवहीही बोलली नवही.
कोिल र्सतीगृहवतनू तवबडतोब घरी आली. तेव्हव
सवयांकवळी र्डीलवनां शतलव सवांगीतलां की पवहूिे येिवर. तेव्हव शतलव

फवर दःु ख झवलां. पि ती कवहीही बोलली नवही हे जरी खरां असलां
तरी हव शर्र्वह होर्चू नये असव शतनां शर्चवर िनवत के लव. त्यवसवठी
ती शर्चवर करु लवगली. पि शतलव कवही सचु त नव्हते. तिी आज
रवत्ीलव शतलव व्यर््थीत झोप लवगली नवही. ती शर्चवरच करीत
होती.
शर्चवर करतव करतव पहवट झवली. पक्षवांचव शकलशबल आर्वज
कवनी पडलव. त्यवचबरोबर पहवट झवली हे शतलव कळलां. तिी ती
उठली र् घरची कविां करवयलव लवगली.
ती सकवळी उठली होती. शतनां अांगि झवडलां. अांगिवत
सडवही टवकलव. त्यवचबरोबर घरी िवतीचां छप्पर असल्यवनां िेिवचां
सवरर्ि के लां. पि रवत्ीलव झोप व्यर््थीत न झवल्यवनां शतलव
थकल्यवसवरखां र्वटत होतां. अिवतच अकरव के व्हव र्वजले ते
शतलवही कळले नवही. तसव भीिरवर् म्हिवलव,
“आटपव लर्कर. पवर्िे येण्यवची येळ झवली.”
र्डीलवच्यव तोंडून ऐकलेलव िब्द. कोिलच्यव कवळजवलव
भेदनू गेलव. ती शर्चवर करु लवगली. तसव एक शर्चवर शतच्यव िनवत
आलव. तो म्हिजे आपि पवहूण्यवांनव नकवर द्यवर्व. कवरि एकतर
बवबवनां आपल्यवलव शर्चवरवत घेतलां नवही पवहूिे बोलवर्तवनव.
तसेच आपि जर आजच शर्र्वहबद्ध झवलो तर आपल्यव र्कीलकी

शिकण्यवलव अडथडव शनिवाि होईल. पि दसु रव शर्चवर हवही आलव
की नकवर शदल्यवस पवहूिे कवय म्हििवर. र्डीलवचां व अपिवन
होिवर. कवय करवर्े सचु त नव्हते. अिवतच पवहूिे आले. र्डीलवांनी
पवहूण्यवांनव पवय धर्ु वयलव पविी शदलां. त्यवचबरोबर नवकतव पविी
आटोपलव र् र्डीलवांनव पवहूण्यवांनी म्हटलां,
“बोलर्व शतलव.”
भीिरवर्नां कोिललव बोलवर्लां. ती बवहेर आली. एकव
खचु ीर्र बसली. तसे पवहूिे प्रश्न शर्चवरु लवगले.
“बेटव नवर् कवय तय
ु ां?”
“कोिल.”
“शकती शिकलीस?”
“एल एल बी करतेय.”
“एल एल बी म्हिजे?”
“र्कीलकीचव अभ्यवस.”
“छवन.”
त्यवनतां र पवहूण्यवनां ी शतलव जन्सितवरीख, र्य र् इतर कवही
शिकल्यवचां शर्चवरलां. त्यवनांतर िेर्टचव प्रश्न शर्चवरलव. त्यव
प्रश्नवच्ां यव उत्तरवनां सर्वांनव चक्रवर्नू टवकलां. तो प्रश्न होतव.

“आिचव िल
ु गव आर्डलव कवय?”
त्यवर्र कोिल न भीतव ्पष्टपिे म्हिवली.
“नवही.”
कोिलनां नकवर देतवच सर्वांच्यव चेहर्यवर्रील आनांद िवर्ळून
गेलव. तसव पवहूण्यवतील एक व्यक्ती म्हिवलव,
“बेटव र्वईट र्वटून नवय घेिवर असिील तां एक प्रश्न शर्चवरु?”
“शर्चवरव.”
“तल
ु व आिचव िल
ु गव न आर्डण्यवचां कवरि?”
“िलव सध्यवच शर्र्वह करवयचव नवही.”
“कव बरां?”
“िलव शिकवयचां आहे. भरपरू शिकवयचां आहे.”
तसां पवहूण्यवांनी ठीक आहे म्हटलां र् कोिल आत गेली.
पवहूिेही आल्यव र्वटेनां शनघनू गेले. तसां भीिरवर्नां िल
ु ीलव
बोलवर्ल.ां शर्चवरलां,
“बेटव, तल
ु े जर पवहूण्यवांले नकवर द्यवचव होतव तां िले आधी कव
नवय सवांगीतल?ां ”
“बवबव, तम्ु ही शर्चवरलांच नव्हतां िलव.”

“पि बेटव, शिकतव शिकतव तय
ु ां र्य र्वढन. तां तय
ु व लगन तरी
होईन कव?”
“बवबव, तम्ु ही िवझ्यव शर्र्वहवची शचांतव करु नकव. असां जर
झवलां तर िी शर्र्वहच करिवर नवही.”
र्डील भीिरवर्सिोर कोिलची तट्थ प्रशतशक्रयव. र्डीलवनां व
कोिलचव रवग आलव होतव थोडवसव. पि तो तरी कवय करिवर.
शतच्यव इच्छे चव प्रश्न होतव. तो चपू बसलव.
दसु रव शदर्स उजळलव. कोिल िहरवत जवयलव शनघवली.
कवरि शतचां शिक्षिवचां नक
ु सवन होिवर होतां.
कोिल िहरवत आली. ती त्यव अशां ति र्षवाचव अभ्यवस करु
लवगली. तिी ती परीक्षव आटोपली र् शनकवलही लवगलव. कोिल
चवांगल्यव गिु वनां पवस झवली.
र्कीलकीची परीक्षव पवस होतवच कोिल र्कील बनली
होती. पि ती र्कील कवगदोपत्ी बनली होती. अजनू लवांबचव
पल्लव बवकी होतव. शतलव अनभु र् नव्हतव. तसेच तो अनभु र्
घ्यवयलव कोण्यवतरी उच्च र्कीलवच्यव हवतवखवली कवि करिे भवग
होते.
कोिललव िवहीत होते की असां कवगदोपत्ी र्कील बननू
चवलिवर नवही. तेव्हव कोित्यवतरी र्कीलवांच्यव हवतवखवली कवि

करवयलव हर्ां. तिी शतनां िहरवतील एकव िवतब्बर र्कीलवच्यव
हवतवखवली कवि करिां सरुु के लां. त्यवतच शतलव फवर त्वस होर्ू
लवगलव. कवरि ज्यव र्कीलवच्यव हवतवखवली ती कवि करीत असे.
तो र्कील शतलव पैसव देत नसे. तसेच पर्ु ी िहवशर्द्यवलय रवत्पवळीत
असल्यवनां शतलव शिळिवरव शदर्सवचव र्ेळ हव एकव कवयवालयवत
कवि करुन शतथे पैसव किशर्ण्यवत कविवत आित असे. त्यव पैिवत
ती आपलव खचा र् भवर्वचव खचा करीत होती. पि आतव िवत्
शतच्यवर्र फवर सांकट कोसळलां होतां. कवरि शतच्यवजर्ळ पैसवच
यवयचव नवही. शिर्वय र्डील म्हवतवरे झवले असल्यवनां त्यवनां व जव्त
कवि जित नव्हतां. त्यविळ
ु ां पैसव हवतवत येत नव्हतव. त्यविळ
ु ां जो
पैसव कोिललव गवर्वर्रुन िदतीसवठी यवयचव. तो बांद झवलव होतव.
अिवतच शतची शचांतव र्वढली होती. ती म्हिजे शतच्यव
पोटवपवण्यवची र् त्यवचबरोबर शतच्यव भवर्वच्यव शिक्षिवची.
शतलव असलेली अशतर् शचतां व. त्यवतच जर्ळ नसिवरव पैसव.
यवतच शतनां सवयांकवळी पवटाटवईि जवब िोधलव. न्सयवयवलयवतनू
शनघनू ती सवयक
ां वळी थेट कवयवालय गवठत असे. त्यवत शतलव कवही
पैसे शिळत. त्यव थोड्यवफवर पैिवत शतचव कवटकसर करुन
पोटवपवण्यवचव खचा भवगत असे. त्यवचबरोबर शतच्यव भवर्वच्यव
शिक्षिवचवही खचा ती भवगर्त होती. अिवतच शतलव िवगिी

घवलवयलव कवही िांडळी येत. तेव्हव र्डील शतलव सवगां त पि ती
शर्र्वहवसवठी तयवर होत नव्हती. कवरि शतलव र्वटत होतां की आपि
जर शर्र्वह के लवच तर आपल्यव भवर्वचां शिक्षि होिवर नवही. तसेच
शर्र्वहवलव िवगिी घवलिवर्यव िविसवांसोबत आपलव शर्र्वह
झवल्यवस आपि सख
ु ी होर्.ू पि आपलव परीर्वर दःु खी कष्टी
होईल. ज्यव बवपवनां आपल्यवलव शिकर्लां. त्यव बवपवलव पोसण्यवची
जबवबदवरी आपली असतवनां व शर्र्वह झवलवच तर आपि पोसू
िकिवर नवही. असां शतलव र्वटत असे.
कोिलचव न्सयवयवलयवतील अनभु र् र्वढत गेलव. तिी ती
्र्तः के सेस लढू लवगली. सरुु र्वतीलव शतलव के सेस किी
शिळवल्यव. कवरि शतचां अद्यवप नवर् झवलां नव्हतां. तसां पवहतव
हळूहळू शतचां र्य र्वढत गेलां.
जसां जसां शतचां र्य र्वढलां. तसतिी शतची कवतां ी घसरु
लवगली. र्डीलवांनव िवत् शतच्यव शर्र्वहवची शचांतव सतवर्ू लवगली.
तसे कवही िवगिी घवलिवरे ही तरुि शतलव पवहून जवर्ू लवगले. पि
हे आतव पवहवयलव येिवरे तरुि शतच्यव लवयक नव्हते. चौकिी
के ल्यवर्र ते तरुि किी शिकलेले व्यसनी असल्यवचे भवसत होते.
कवरि आतव शतच्यव र्वढत्यव र्यवनसु वर शतलव िवगिी घवलिवरे

चवांगले शिकलेले तरुि आतव शिल्लक नव्हते. िेर्टी शतनां आतव
शनश्चय के लव की आतव आपि आजन्सि शर्र्वहच करु नये.
भवर्वचां शिक्षि झवलां होतां. तो इशां जशनयर बनलव होतव. पि
अजनु पयांत त्यवलव जवब शिळवलव नव्हतव. र्डील पवर थकलेले
होते. त्यवनां व आतव अशजबवत कवि जित नव्हते. आईही थकली
होती. ते दोघांही जि म्हवतवरे झवले होते. त्यविळ
ु ां त्यवांच्यवनां कवि
जित नसल्यवनां भवऊ, र्डील र् आईची जबवबदवरी एकट्यव
कोिलर्र आली होती. आतव शतनां िहरवत एक शकरवयवचां घर घेतलां
होतां.
िहरवत शतलव पवशहजे तेर्ढ्यव के सेस शिळत नसल्यव तरी ज्यव
कोित्यव के सेस शिळत होत्यव. त्यवतनू आलेल्यव पैिवतनू ती
आपलां पोट, भवर्वचां पोट र् आईर्डीलवांचां पोट, त्यवांची औषधां,
तसेच शकरवयवदेखील भवगर्त होती. अिवतच शतच्यव भवर्वलव
दरू च्यव शजल्यवत जवबसवठी बोलवर्िां आलां.
रोशहत कविवसवठी दरू च्यव शजल्यवत गेलव. त्यवनां ते कवि
पकडल.ां तसव तो बर्यवपैकी किर्वयलव लवगलव. गवठीलव पैसव
शिल्लक पडू लवगलव. पि तो आपलव पैसव बशहिीलव पवठर्त नसे.
त्यवतच असव पैसव गोळव करुन भवर्वनां आपल्यव बशहिीलव र्
आईर्डीलवांनव न शर्चवरतव आपल्यवच पेिवतील एकव िल
ु ीिी

शर्र्वह उरकर्लव. त्यवनांतर त्यवलव दोन िल
ु ां झवली. अिवप्रकवरे
त्यवनां आपलव ससां वर थवटलव. त्यवनां आपल्यव िवयबवपवची शचतां व
सोडून शदली. तसेच ज्यव बशहिीनां त्यवलव शिकर्लां. िवझव भवऊ
िेतवत उन्सहवतवन्सहवत रवबू नये. यवचव शर्चवर करुन िहरवत आिलां.
त्यवचे लवड परु र्ले. तो भवऊ आज परु तव शर्सरलव होतव. तो िजेत
होतव. आपल्यव पत्नी र् िल
ु वसिर्ेत. िवत् कोिलची इकडे
तवरवबां ळ िचली होती. िवयबवपवचां म्हवतवरपि. शतलव न शिळिवरे
खटले. त्यवतच िवयबवपवचे आजवर. तसव शतलव शिळिवरव पैसव. तो
पैसव परु त नव्हतव. कवय करवर्े सचु त नव्हते. ्र्तःचव भवऊही आज
परवयव झवलव होतव. नव्हे तर परवयवसवरखव र्वगत होतव. अिवतच
आई आजवरी पडली र् त्यव आजवरवतच व्यर््थीत उपचवर न
झवल्यवनां ती िरि पवर्ली. पि शतच्यव ियतीलव रोशहतिी सांपका न
झवल्यवनां त्यवलव कळर्तव आलां नवही र्व तो येर्ू िकलव नवही.
किीबिी ती ियत कोिलनां आटोपर्ली.
आईची ियत आटोपली होती. आतव भीिरवर् एकटव शतलव
आधवर उरलव होतव. त्यवचीही प्रकृ ती व्यर््थीत रवहवत नसे. तरीही
तो तग धरुन होतव. नव्हे तर तो आपल्यव बोलण्यवतनू कोिललव
आधवर देत होतव. शर्र्वह करण्यवशर्षयी सवगां त होतव.

आतव िवत् कोिललव र्डील असनू ही एकएकटां र्वटत होतां.
शतलव भवर्वची खपु आठर्ि येत होती. भवऊ आपल्यव ससां वरवत
खि
ु होतव. पि कोिल िवत् आजही दःु खी होती.
कोिललव आतव जव्त के सेस शिळत होत्यव. ती सिवजवसवठी
लढत होती. नव्हे तर जो हुडां ् यवच्यव रुपवनां छळत होतव. त्यवचां ां डोकां
शठकविवर्र आित होती. त्यवतच जे व्यक्ती बलत्कवर करीत होते.
त्यव त्यव व्यक्तींनव धडवही शिकर्ीत होतव. ती बरे च खटले शनः्र्वथा
लढून शजांकत असल्यवनां शतचव सिवजवत रुतबव शनिवाि झवलव होतव.
िवत् घरी शतलव एकवकीपिवचां दःु ख छळत होतां.
िल
ु गव आशि िल
ु गी कवय देतो. असां शतलव र्वटत होत.ां
भवर्वचां आपल्यवलव िदत करिां तसेच र्डीलवांनव सवांभवळिां प्रथि
कताव्य असतवांनव आपलव भवऊ आपली पत्नी र् आपली िल
ु ां
यवतच रििवि झवलव. तो इर्लवसव येर्नू ही पवहवत नवही. त्यवचव
पत्तवच शदसत नवही. र्डील कसे आहेत कसे नवही. हे सवधे शर्चवरत
नवही तो. आपल्यव गवर्वत तर िल
ु ींचव जन्सि हव शनशषद्ध िवनलव
जवतो. सरवास भ्रृिहत्यव के ल्यव जवतवत. गभाशलांगशनदवन करुन. अन्
ही आपल्यव भवर्वसवरखी िोठी झवलेली िल
ु ां सवधी र्डीलवांनव
शर्चवरत नवहीत. सेर्व करिां तर दरू च. ती शर्चवर करीत होती की हव
िल
ु ींचव जन्सि बरव की जी आपल्यव र्डीलवांसवठी दोन अश्रू तर

ढवळते. शतनां शर्चवर के लव. आतव आपि ्र्तः िल
ु ींनव गभवात
िवरि रोखवयचां. गभाशलगां शनदवन चवचण्यव रोखवयच्यव. िल
ु ींच्यव
भ्रृिहत्यव रोखवयच्यव. नव्हे तर िल
ु ींर्रील गभा रवहण्यवपवसनू तर
शतच्यव िरे पयांतच्यव र्ेदनव रोखवयच्यव. आपि र्कील आहोत.
आपि अिव अत्यवचवरवच्यव शर्रोधवत जनशहत यवशचकव दवखल
करवयच्यव. ज्यव ज्यव र्वईट प्रथव आहेत. त्यव त्यव प्रथव सिवजवतनू
नष्ट करण्यवसवठी प्रयत्न करवयचव.
शतनां तसव शर्चवर के लव. तिव तीनचवर प्रकवरच्यव जनशहत
यवशचकव शतनां ्र्तः दवखल करुन घेतल्यव होत्यव. किवसवठी? तर
सिवजवतील स्रीयवर्ां रील अत्यवचवर दरू करण्यवसवठी. जे अत्यवचवर
दरू झवल्यवनां स्रीयव सख
ु ी होिवर होत्यव. हुडां वबळी, भ्रृिहत्यव,
बलत्कवर यव सिवजवतील र्वईट गोष्टी होत्यव. त्यव गोष्टी भीिरवर्लव
आर्डत नव्हत्यव. त्यव गोष्टीनच
ु ींचव बळी
ां भीिरवर्च्यव दोन िल
घेतलव होतव.
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भीिरवर्लव जन्सु यव प्रथव िळ
ु वतच आर्डत नव्हत्यव. त्यव जन्सु यव
प्रथवांनीच िवझ्यव िल
ु ीचव जीर् घेतलव असां त्यवलव र्वटत होतां.
त्यवचबरोबर त्यव जन्सु यव प्रथव यव म्हिजे िविसवच्यव िविसु क्यव
िवरिवर्यव प्रथव र्वटत होत्यव. यव प्रथवांबवबत असयु व त्यवच्यव िनवत
एकव प्रकवरवर्रुन शनिवाि झवली होती. त्यवलव असवच िक
ु ांू द नवर्वचव
व्यक्ती भेटलव होतव. त्यव िक
ु ांू दनां घडलेलव प्रसांग त्यवलव सवांगीतलव
होतव. त्यविळ
ु ां त्यवच्यव िनवत सवहशजकच असयु व शनिवाि होिां
्र्वभवशर्क होतां.
िक
ु ांू द नवर्वचव तो व्यक्ती. तो अ्पृकय सिवजवतील होतव. पि
त्यवची शनरीक्षि िक्ती जोरदवर होती. आकलनही जोरदवर होतां.
पर्ु ी शलशहण्यवचव अशधकवर हव उच्चर्शिायवनां व होतव. िननु ां जे
कवयदे बनर्ले होते. त्यव कवयद्यवांचां पवलन करिवरव हव सिवज,
दशलतवांनी जर लेखनी हवतवत घेतली तर त्यव लेखिी हवतवत
घेिवर्यवचां े हवत तोडल्यव जवत असत. असव भयक
ां र अिवनषु
अत्यवचवर. त्यवतच कोिी गवर्वतलां िरिही पवर्लां तरी शतथे शर्टवळ
होतो म्हिनू जवतव येत नव्हत.ां

सवहशजकच शलशहण्यवचव अशधकवर िळ
ु वत उच्चर्शिायवांनव
असल्यवनां त्यवनां ी पर्ु ी भरपरू लेखन के लां. त्यवनां ी प्रथव र्वईट की
चवांगल्यव यवचव शर्चवर न करतव त्यव ग्रांथवत शलशहल्यव नव्हे तर त्यव
अांिलवतही आिण्यवचां कवि के लां. यव प्रथवांचां िग जो पवलन
करिवर नवही. त्यवलव रवजवक
ां रर्ी शिक्षव र्व दडां के लव जवर्ू लवगलव.
रवजेच ते. ते रवजे ब्रवम्हि शकांर्व पांडीतवांचव सल्लव िवनत
असत. अ्पृिवनां व तर फवरच नीच सिजत असत. जरी अ्पृकय
हुिवर असतील तरीही. यव प्रथव र्वईटच होत्यव. कवरि यव प्रथेत
शनरपरवधवांचे हवल हवल होत होते. सतीप्रथेत शकत्येक शनरपरवध
शस्रयव पतीच्यव िरिवर्र िृत्यिू ख
ु ी जवत असत. कवही ्र्खि
ु ीनां तर
कवही इच्छव नसतवांनवही. यवतच पतीच्यव िरिवर्र सती जविे
र्ेदनवदवयी जरी असले तरी ती सतीप्रथव प्रथव असल्यवनां ते पण्ु यवचां
कवि सिजलां जवई.
इग्रां ज भवरतवत येण्यवपर्ु ी यव प्रथव सरुु च होत्यव. पि इग्रां ज
सधु वरिवर्वदी असल्यवनां त्यवनां ी बर्यवचिव प्रथव बांद के ल्यव. त्यवतच
जेव्हव देि ्र्तांत्र्य झवलव. तेव्हव यव देिवत सांशर्धवन बनलां.
त्यवचबरोबर बर्यवचिव प्रथवांनव शतलवजां ली देतव आली. आतव
अ्पृकय िडां ळींनवही उच्चर्िीयवच्ां यव घरी लग्नशर्धी तसेच
िरिशर्धीलवही जवतव येर्ू लवगलां.

एकदव िक
ु ांू द असवच एकव उच्च र्शिायवच्ां यव घरी ियतीलव
गेलव. जो उच्चर्िीय व्यक्ती इतर सिवजवच्यव ियतीलव कधीच
गेलव नव्हतव. तो आपले कवि आशि आपली पजु व यवतच गका
होतव. जो इतर सिवजवलव शचल्लर सिजत होतव. परांतू त्यव
उच्चर्िीय िविसवच्यव घरी ियत होतवच िक
ु ांू द त्यवचे घरी
ियतीलव गेलव.
िक
ु ांू दनां आपल्यव सिवजवतील शकत्येक ियतीचे धविीक शर्धी
पवशहले होते. िरिवच्यव कपवळवर्र नविे लवर्ण्यवपवसनू तर त्यव
ियतीलव जवळून शर्ल्हेर्वट लवर्ेपयांतच्यव सर्ा शर्धी त्यवलव ज्ञवत
होत्यव. त्यवनसु वर तो त्यव उच्चर्िीय सिवजवच्यव ियतीचां शनरीक्षि
करु लवगलव. त्यवतच त्यवलव प्रेतवच्यव कपवळवर्र िरिवलव आग
लवर्ण्यवपर्ु ी ते नविां शदसलां नवही. तसव त्यवलव प्रश्न पडलव की त्यव
प्रेतवच्यव कपवळवर्र नविां असवर्ां. नवहीतर प्रथेनसु वर हे प्रेत िवतां
होिवर नवही र् कवही अघटीत होईल. अस अघटीत होर्ू नये म्हिनू
त्यवनां सचु नव के ली की यव प्रेतवच्यव कपवळवर्र नविां लवर्व र्
प्रेतवच्यव डोळ्यवर्र कवपरू ठे र्नू पवनवनां झवकव. पि त्यवर्र एक
व्यक्ती म्हिवलव,
“आिच्यवत अिव प्रथव नवही.”
उत्सक
ु तेनां िक
ु ांू दनां त्यव िविसवलव शर्चवरलां.

“कव बरां?”
“शिक्कव जर प्रेतवच्यव कपवळवर्र लवर्नू ते प्रेत जवळलां तर
लक्ष्िी जवळिां असव अथा होतो. तसेच कपवळवर्र कवपरू ठे र्नू प्रेत
जवळिां म्हिजे पढु च्यव जन्सिवत अांध व्यक्ती जन्सिवलव घवलिां असव
त्यवचव अथा होतो.”
“म्हिजे? कसव अांध बनेल?”
“अधां म्हिजे शनव्र्ळ डोळ्यवनां आधां ळव नवही. तर िनवनां
आांधळव, शर्चवरवनां आांधळव, ज्ञवनवनां आांधळव. सर्ाच गोष्टीनां
आांधळव.”
“आिखी एक शर्चवरु कव?
“शर्चवरव.”
“यव प्रेतवचां डोकां दक्षीिेकडां न ठे र्तव असां उत्तरे कडे कव
ठे र्ल?ां ”
“ते कवरि तम्ु हवलव सवांगण्यवसवरखां नवही. आतव तम्ु ही चपू
बसव. नवहीतर तिु च्यव प्रश्नवनां र्वदां होतील.”
“नवही, सवांगव तर खरां. अहो िलवही िवहीत असवव्यव प्रथव.”
िॉ
ु ुकांु द कवकुळतीनां म्हिवलव.

“आम्ही देर् िवनतो प्रेतवलव. म्हिनू त्यव प्रेतवचां डोकां उत्तरेकडे
असतां. हे प्रेत पवहवत असतां रवक्षसवनां व. जे रवक्षस दशक्षि शदिेलव
र्वस करतवत.”
िक
ु ांू दलव प्रश्न पडलव की प्रथव यव यवांनीच बनर्ल्यव. िग
प्रेतवचां डोकां दशक्षिेकडे आम्हवलव ठे र्वयलव सवगां ीतले असतवनां व
तसेच डोळ्यवर्र कवपरू ठे र्ण्यवचीही प्रथव यवांनीच सवांगीतली
असतवनां व, तसेच टवळूर्रही शिक्कव लवर्ण्यवची प्रथव यवनां ीच
पवडली असतवांनव हे यव प्रथव कव िवनत नसवर्ेत? कदवशचत आिच्यव
घरवत लक्ष्िी येर्ू नये म्हिनू आम्हवलव कपवळवर्र शिक्के
लवर्वयलव सवगां ीतले असेल कव? तसेच आिच्यव घरवत आधां ळे
शनपजवर्े म्हिनू आिच्यव प्रेतवच्यव डोळ्यवर्र कवपरू ठे र्वयची प्रथव
पवडली असेल कव? यवांची प्रेतदहन प्रसांगी र्ेगळी प्रथव कव असवर्ी?
यवचव अथा असव की ते इतर सिवजवसवठी प्रथव बनर्ीत असतवनां व
इतर सिवजवलव रवक्षस सिजत असवर्ेत र् आपल्यव सिवजवलव देर्.
िक
ु ांू दचव प्रश्न रव्त होतव. तो शर्चवर करीत होतव की
र्व्तशर्क पवहतव प्रथव यव सर्वांसवठी सवरख्खयवच असवयलव हव्यव.
कवरि ते आशि आम्ही एकवच धिवाची िविसां. िरिवनतां र कोिां
पवशहलां की आपल्यव प्रेतवलव जवळिवर कसां? प्रेतवची शर्ल्हेर्वट
लवर्िवर किी? कोिी शिक्कव लवर्लव की नवही? कोिी

दक्षीिेकडे तोंड ठे र्लां की उत्तरे कडे? तसेच कोिां अग्नी शदलव की
िवती? तसचां पढु चव जन्सिही कोिी पवहवत नवही. पवशहलव नवही. हे
प्रेतही पवहवत नवही. तरीही असे असतवांनव पढु चव जन्सि आधळ्यवांचव
शिळेल म्हिनू त्यव प्रेतवच्यव डोळ्यवर्र कवपरू न ठे र्िे. िवतीच्यव
तेलवनां िरि न पेटशर्िे. इत्यवदी गोष्टी कव? यवतील प्रश्न िक
ु ांू दलव
कळेनविव होत्यव. तो शर्चवर करीत होतव सत्य र्दण्यवचव. पि त्यव
सत्य र्दण्यवनां त्यवचचां नक
ु सवन होिवर होतां. उगीचचां र्वद होिवर
होतव. िेर्टी शनपचीत चपू रवहण्यवशिर्वय कोितवच पयवाय नव्हतव.

भवग दसु रव

ते गवर्. त्यव गवर्वत सर्ाच जवतीधिवातील लोकां रवहवत होते.
गवर्वत तसव आतव भेदभवर् रवशहलेलव नव्हतव. सर्ाच लोकां
एकिेकवांच्यव घरी जेर्वयलव जवत असत. एकिेकवांच्यव सिउत्सर्वत
सहभवगी होत असत. तसेच एकिेकवनां व चवगां ले लेखत असत. जर
एखवद्यवच्यव घरी ियत झवल्यवस ते ियतीलव तर जवत. जेर्वयलवही
जवत असत. िवत् त्यव गवर्वत असवही िविसू होतव की जो ्र्तःलव
उच्च जवतीतील सिजनू तो ियतीलवही जवत नसे र् जेर्वयलवही
जवत नसे. तो जन्सु यव प्रथवांचां कवटोकवट पवलन करीत असे.
कशलरवि त्यवचां नवर् होतां. तो गवर्वत रवहवत होतव. तो ्र्तः
उच्च जवतीतील असनू त्यवच्यव िनवत अहक
ां वर होतव. तो ्र्तःलव
उच्च जवतीतील सिजनू कोिवच्यवही घरी ियतीलव जविां
टवळवयचव. कशनष्ठ जवतीच्यव घरी ियतीलव जविां म्हिजे त्यवलव
िल्ु लक गोष्ट र्वटवयची. तो रुढी, प्रथव, परांपरव आर्जानू पवळवयचव.
अिवच यव गवर्वत शर्श्ववस नवर्वचव व्यक्ती रवहवत होतव. त्यवचव
शर्र्वह झवलव होतव र् तो आपल्यव िल
ु वबवळवसिर्ेत खि
ु होतव.
गवर्वत कोिी िरि पवर्लां तर तो ियतीलव जवत असे. िवत् तो जन्सु यव

रुढी, प्रथव, परांपरव पवळत नव्हतव. जसव देि सधु वरलव. तसां गवर्ांही
सधु रवर्ां असां त्यवलव र्वटत असे. तो सधु वरिवर्वदी होतव.
अशलकडे परीर्तानिीलपिवलव सरुु र्वत झवली होती. जन्सु यव
रुढी, परांपरव कवलबवयां होतवनां व शदसत होत्यव. िल
ु ींनी आतव लगु डे
हद्दपवर के लेले असनू आतव सवड्यवही हद्दपवर के लेल्यव होत्यव.
आतव तर सलर्वर र् पवयजिवही कवलबवय होतवांनव शदसत होतव.
त्यवची जवगव आतव शजन्सस आशि टी िटानां घेतलेली होती. पर्ू ी
लवांबलचक र्ेिी रवहवयची. आतव ती र्ेिी जवर्नू िल
ु ींनी आपली
के ससज्जवही बदलर्ली होती. तसेच आतव कवनवत डुलां, नवकवत
नथनी घवलण्यवची प्रथवही नष्ट होते की कवय असे र्वटवयलव लवगले
होते. तसेच पर्ु ी गळ्यवतील िांगलसत्ु वलव फवर िोल होतां. ते उतरलां
तर पती िरि पवर्तो असव सांकेत होतव. तो आतव कवलबवय
झवलेलव असनू त्यवची जवगव सोन्सयवच्यव आशि चवदां ीच्यव िवळेनां
घेतलेली होती. बहुतःि शर्र्वशहत िल
ु ी आतव ती सोनसवखळीच
र्वपरतवांनव शदसत होत्यव. त्यविळ
ु ां आतव पतीिोल शकांर्व पत्नीिोल
रवशहलेलां नव्हतां. त्यवतच यव कवही प्रथेंचां कवलबवय होिां आतव
शर्चवर करवयलव लवर्िवरी बवब झवली होती. िल
ु वांनी आपली
रवहिी बदलर्ली होती. ते िवत् आतव लवबां के स ठे र्नू र्ेिी
बवांधवयलव लवगले होते.

एकदव त्यव कशलरविच्यव घरी ियत झवली. त्यवची पत्नी िरि
पवर्ली. त्यवलव अतीर् दःु ख झवलां. ियत ्ििवनवकडां रर्वनव
होिवर. इतक्यवत लोकां शर्चवर करु लवगले की ियतीलव जवयचां की
नवही. कवरि कशलरवि कोिवच्यव ियतीलव कधीच जवत नसे. तरीही
लोकवांनी ठरर्लां की ियतीलव जवयचां. कवरि तो जरी िख
ु ा बनलव
असलव तरी आपि िख
ु ा नवही. तसे लोकां ियतीलव गेले.
ियत आटोपली होती. तसव जेर्नवचव कवयाक्रि होतव.
ियतीतील जेर्नवचव कवयाक्रि. तिी त्यव घरची िांडळी कोिवच्यव
ियतीलव येत नव्हते. खवयलव तर दरू च. ्र्तःलव उच्च जवतीची
सिजवयची की कवय? कवरि त्यवच
ां ी जवत त्यव भवगवत उच्च होती.
शर्िेष सवांगवयचां म्हिजे जवती यव िविसवनच बनशर्लेल्यव
असनू त्यव कधीही उच्च नसतवत र्व कशनष्ठ नसतवत. तरीही कवही
लोकां ्र्तःलव उच्च जवतीतील सिजतवत. ते इतर जवतींनव कशनष्ठ
सिजतवत. तसांच ते कुटूांब. ्र्तःलव उच्च जवतीतील सिजत होतां.
जेर्नवचव कवयाक्रि. कवही लोकवांचव शर्चवर की जो िविसू
कोिवच्यव ियतीलव येत नवही. त्यवच्यव घरी आपि ियतीलव गेलो.
पि जेर्िवलव कसां जवयचां. कवही लोकां िवत् जेर्वयलव जवयलव
तयवर होते. पि त्यवनां व प्रथव आडर्ी येत होती. बवरवव्यव शदर्िी कसां
जवयच!ां त्यवतच पत्ीकव छवपली गेली. ती पत्ीकव लोकवांनव शदली

गेली. तसेच जी िांडळी ियतीलव आली. ती िांडळी जेर्वयलव
नक्की येतील असे र्वटून घेर्नू त्यव कशलरविनां लोकवनां व शचल्लर
सिजत ्र्यांपवक तयवर के लव. तसेच तो ्र्यांपवक तेरवव्यव शदर्िी
होतव.
त्यव गवर्वत असलेलव शर्श्ववस जरी अिव प्रथव पवळत नसलव
तरी बवकीची िांडळी प्रथव पवळत होते. त्यवांनव ियतीचां जेर्न तेरवव्यव
शदर्िीचां चवलत नव्हतां. त्यवतच ती तेरवर्ी जरी असली तरी ियत
होर्नू बवरवच शदर्स झवले होते. पि कट्टर पांथी प्रथव पवळिवरी
गवर्वतील िांडळी त्यव बवरवव्यव शदर्िी त्यव िविसवच्यव घरी
जेर्वयलव गेली नसल्यवनां बनर्लेलां अन्सन जवगच्यव जवगीच रवशहल.ां
अन्सनवची नवसवडी झवली. त्यवतच त्यवलव ते अन्सन फे कवर्ां लवगलां.
त्यवतच एक शदर्स तो शर्श्ववसलव भेटलव. सहजपिे म्हिवलव,
“िवझ्यव घरचां तेरर्ीचां जेर्ि करवयलव तम्ु ही आलव नवहीत.
कोिीही शफरकलां नवही. िी जे अन्सन फे कलां. त्यवचव तम्ु हव सर्वांनव
िवप लवगू िकतो!"
त्यवर्र शर्श्ववस म्हिवलव,
“कसव कवय िवप लवगेल?”
“िलव अन्सन फे कवर्ां लवगलां नव.”
“कोिां बनर्वयलव लवर्ल?ां ”

“तम्ु हवलव चवरिां भवग होतां. कवरि तम्ु ही ियतीलव आले
होते.”
“शर्चवरलां होतां कव तम्ु ही जेर्िवलव येिवर की नवही ते?”
“िग ियतीलव कव आले? तम्ु ही ियतीलव आले आशि
जेर्वयलव नवही आले. म्हिनू तम्ु हवलव िवप लवगिवर.”
शर्श्ववस कधी कशलरविचव रवग करीत नव्हतव. पि त्यव
कशलरविच्यव तिव बोलण्यवचव त्यवलव रवग आलव र् तो म्हिवलव,
“हे बघव, कशलरविजी, तिु चव िवप तरी कसव लवगिवर. तुम्ही
एकतर कोिवच्यव ियतीलव येत नवही. आम्ही आलोत. शिर्वय
तम्ु ही तेरवर्ी बवरवव्यव शदर्िीच के ली. आिच्यवतील कवही िडां ळी
प्रथव पवळिवरी आहेत. ती िद्ध
ु अिद्ध
ु पिव पवहतवत. पवळतवतही.
तेव्हव त्यवांनव तिु च्यव घरचां जेर्न चवलत नवही. म्हिनू ते आले
नसतील. तेव्हव असव िवप बरव नवही.”
तसव कशलरवि म्हिवलव,
“आम्ही उच्च जवतीतील िविसां. आिच्यवत बवरवव्यव शदर्िी
िद्ध
ु होतवत लोकां. आिच्यव पेक्षव यव गवर्वत उच्च जवतीचव कोिी
नवही की जो आिच्यवपेक्षव श्रेष्ठ असेल.”

“यवचव अथा असव की तम्ु हवलव तिु ची प्रथव आिच्यवर्र
थोपर्वयची आहे तर... आतव िी एकच बोलतो ते ऐकव
कशलरविजी, यव जगवत कोिीही उच्च आशि कशनष्ठ नवही. आईच्यव
गभवात कवही कोिी जव्त शदर्स रवहवत नवही. तसेच जवतीर्रुन
श्रेष्ठपिव ठरत नवही. अहो जगवत तोच िविसू श्रेष्ठ आहे की जो
िविसू की जोपवसतो. िविसू कीनां बोलतो. र्वगतो नव्हे तर आचरि
करतो. जो कधीच खोटे बोलत नवही. दसु र्यवच्यव जसव आनदां वत
सहभवगी होतो. तसवच दसु र्यवच्यव दःु खवतही सहभवगी होतो.
ज्यवच्यवजर्ळ रवग, लोभ, द्वेष, िद, ित्सर हे ित्ू कधीच भटकत
नवही. तो यव जगवत श्रेष्ठ आहे. त्यवचव िवप लवगू िके ल कदवशचत.
पि तिु चव िवप लवगिवर नवही. कवरि तम्ु ही जरी जवतीनां उच्च
असले तरी तम्ु ही व्यसनवधीन आहवत. तम्ु ही सकवळ सवयांकवळ
व्यसन करतव. त्यवतच तम्ु ही धदां े करतवनां व खोटांही बोलतव. रवग तर
तिु च्यव नवकवर्रच असतो. लोभ करुन तम्ु ही िोठी इिवरत बवांधली.
तसेच तम्ु हवलव उच्च जवतीचे असल्यवचव िोठव अहक
ां वर आहे.
शिर्वय तम्ु ही आपली ्र्तःची चक
ू कबल
ू न करतव यव गवर्वतील
सगळ्यव लोकवांचव हेर्व करतव. िहत्र्वचां म्हिजे हे पवच ित्ू
ज्यवच्यवजर्ळ भटकत नवहीत आशि ज्यवनां व व्यसन नसतां र् जे सदैर्
खरां बोलतवत. िग धांदव कव असेनव. तसेच ज्यवचां ां आचरि चवांगलां
असतां. त्यवांचवच िवप लवगतो.”

“अथवात?” कशलरवि शर्श्ववसलव रवगवत म्हिवलव.
“अथवात तम्ु ही आपलां आचरि बदलर्व. गवर्वतील लोकवचां व
द्वेष करु नकव. लोकवांच्यव जसे आनांदवत सहभवगी होतव. तसेच
ियतीलवही जवत चलव. सर्वांिी प्रेिवनां र्वगव. िक्यतोर्र खरां बोलव.
िविसू कीनां र्वगव. िविसू बनव. लोकां तिु च्यव घरच्यव खवण्यवचे
भक
ु े ले नवहीत. तर ते प्रेिवचे भक
ु े ले आहेत. त्यवांनव तिु च्यव घरचां
जेर्न चवलत नवही असां नवही तर तम्ु ही त्यवच्ां यविी यवपर्ु ी जसे
र्वगलवत. तसां त्यवांनी यवर्ेळी तिु च्यव जेर्िवर्र बशहष्कवर टवकून
दवखर्नू शदलां. अहो, किवचव एर्ढव अहक
ां वर. िी श्रेष्ठ र् तो कशनष्ठ.
िरिवनतां र सर्ा जवग्यवर्र रवहवतां. कोिीच कवही आपल्यवसोबत नेत
नवही. फक्त ्नेह र् गोडर्वच तेर्ढव नेतो. बवकी सगळां इथलां इथांच
रवहतां. तम्ु ही जसां र्वगलवत. ते र्वगिांच आठर्तां लोकवांनव. चवांगलां
आशि र्वईट र्वगिां. तेव्हव िक्य असेल तर आपल्यव र्वगण्यवनां
िविसू बनण्यवचव प्रयत्न करव. आपल्यवलव दसु र्यवचां जर चवांगलां
करतव येत नसेल तर र्वईटही करु नकव. आपल्यवलव ही शजव्हव
चवगां लां बोलवयलव शदली आहे. शतचव र्वईट उपयोग करु नकव.
नवहीतर यवचे पररिवि र्वईट होतवत. िग हे पररिवि जेव्हव
शदसवयलव लवगतवत. तेव्हव िवत् र्ेळ शनघनू गेलेली असते. िग
आपि म्हितो की िलव कोिीतरी कवहीतरी के लांय. त्यवलव

अांधश्रद्धेचां िेपटू जोडतो. म्हिनू हे पररिवि शदसू नये असे जर र्वटत
असेल तर आधी िविसू बनवयलव हर्ां.”
कशलरविनां शर्श्ववसचां सगळां ऐकलां. त्यवलव आलेलव
शर्श्ववसचव रवग परु तव िवर्ळलव. त्यव शदर्सवपवसनू त्यवनां आपलां
आचरि बदलर्लां र् तो चवगां ल्यव आचरिवनां र्वगू लवगलव. लोकां
आतव त्यवचां िोठ्यव आदरवनां नवर् घेर्ू लवगले. कवरि तो आतव
िविसू बनलव होतव. िविसवप्रिविां आचरि करीत होतव.
भीिरवर्लव गवर्वतील ती गोष्ट आठर्त होती. त्यव उच्च
जवतीच्यव िविसवची. जो िविसू त्यवच्यव गवर्वत रवहवत होतव.
एकदव भीिरवर् शफरवयलव गेलव. तेव्हव त्यवलव 'सर' दरुु न िब्द
ऐकवयलव आलव. तसां भीिरवर्नां आपल्यव अांधक
ू नजरे नां त्यव
िल
ु वकडां पवशहलां. तसां त्यवलव ्पष्ट शदसत नव्हतां. त्यवतच जेव्हव तो
जर्ळ आलव. तेव्हव तो पवयवर्र नति्तक झवलव. तिी भीिरवर्ची
नजर त्यव िल
ु वकडे गेली. तसव तो चेहरव ओळखीचव र्वटलव नवही.
त्यवनां त्यव िल
ु वलव शर्चवरलां,
“कोि तम्ु ही?”
“िी अभय. आपि िलव शिकर्लां.”

“शिकोल!ां िी शिकोल!ां बेटव, तय
ु व गैरसिज झवलेलव शदसते.
िी बवबव िेतकरी होतो. आतवपयांत िेतीच के ली िी. आन् आतव
िरतवखेपी िवयव पोरीन ियरवत आिलां. म्हिनू िी आलो िहरवत.
पि तू म्हितेस कव िी तल
ु े शिकोलां, तां िी तल
ु े शिकर्वले िव्तर
नोयतो एकवद्यव िवळेचव.”
“नवही सर. तम्ु हीच िलव शिकर्लां.”
“के व्हव शिकोलां?”
“िी फवर गरीब होतो, तेव्हव िलव िवळेची फी भरवयलव पैसव
नव्हतव. तेव्हव तो भरवयलव तम्ु ही िदत नवही कव के ली. आठर्व बरां.”
“बेटव, आतां िले कवई आठर्त नवय.”
भीिरवर् खेड्यवत रवहिवरव खेडूत. तरुिपिवपवसनू च त्यवनां
गरीबीत जीर्न कवढलां होतां. त्यवलव पोटवलव पैसव परु त नव्हतव. पि
तरीही कोिी त्यवचेकडे आलवच तर तो त्यवलव िदत करीत होतव.
शिक्षिवबद्दल त्यवच्यव िनवत अशतिय कळ होती.
अभय असवच गवर्वतलव िल
ु गव. शिक्षि शिकवयची हौस
होती त्यवच्यव िनवत. पि त्यवचे िवयबवप शिकलेले नसल्यवनां
त्यवलव ते शिकर्वयलव तयवर नव्हते. अिवर्ेळी तो गवर्च्यव
शिर्वरवर्र सकवळी सकवळी रडत बसलव होतव.

भीिरवर्लव सकवळी शफरण्यवची सर्य होती. तरुिपिवत
सकवळीच उठून तो िेतवर्र जवत असे. तर आतवही िहरवत तो
सकवळी शफरवयलव जवत असे. असवच शफरतव शफरतव सकवळी हव
अभय भीिरवर्लव गर्सलव नव्हे तर त्यवनां सर म्हिनू आर्वज
शदलव.
अभय शिर्वरवर्र रडत शदसलव असतव भीिरवर्नां त्यवल्
रडण्यवचां कवरि शर्चवरल.ां तसां अभयनां सवगां ीतलां की त्यवलव
शिकवयची इच्छव असनू त्यवचे िवयबवप शिकर्वयलव तयवर नवहीत.
ते परीक्षेची फी देखील देत नवहीत. जेव्हव भीिरवर्नां ते ऐकलां. तेव्हव
त्यवनां जे पैसे त्यवच्यव परीर्वरवच्यव पोटवपवण्यवसवठी होते. त्यवच
पैिवतनू कवही पैसे शदले. ज्यव पैिवतनू अभयचां शिक्षि झवलां. पढु ां
किवर्तव झवल्यवर्र अभय ्र्तः कवि करुनच शिकलव.
भीिरवर् म्हवतवरव होतव. त्यवलव आतव तरुिपिवच्यव गोष्टी
्पष्ट आठर्त नव्हत्यव. तरीही त्यवनां अभयलव ओळखलां होतां.
त्यवलव हवयसां र्वटत होतां. तसव तो म्हिवलव,
“आतव कवय करतोस?”
“िी र्कील आहे. यवच शजल्यवच्यव न्सयवयवलयवत िी
र्कीलकी करतोय.”

“अ्सां. िवयी पोरगी बी र्कील हवय. ते बी डी्ट्रीक कोटवात
कवि करते.”
“कोिती? नयनव कवय?”
“नवय रां बवबव.”
नयनवचां नवर् कवढतवच भीिरवर्चे डोळे पवनवर्ले. त्यवनां लवबां
श्ववस घेतलव. ते पवहवत अभय म्हिवलव,
“कवय झवलां सर?”
“कवय नवय बवबव. नयनव यव जगवत नवय.”
“म्हिजे? तीच तर र्कीलकी शिकत होती.”
“शिकत होती. पि शनयतीले ते िजां रू नोयतां. शनयतीनां शतले
शहरवर्नू नेलां.”
“कसां कवय?”
“ते बलत्कवरवची शिकवर झवली. त्यवतच िरि पवर्ली.”
“कोि नीच तो. कोिां के लव बलत्कवर?”
“हां के लव त्यवनां. पि बवबव, त्यवचां बी बरां झवलां नवय. तो बी
गेलव गू खवत.”
“म्हिजे?

“एक्सेडांड झवलव त्यवचव. अन् ते त्यवचे सवथीदवर बी िेलते
एक्सेडांडन.ां ”
“के स चवलली असेल नव.”
“हो चवलली. पि हवरलो रवजव.”
तसे त्यवनां डोळे पसु ले. तसव अभय म्हिवलव,
“यव नव घरवकडां.”
“नवय बवबव, िवये हवतपवय दख
ु तेत. आतां र्वगर्त नवय. तचु
येिीन. कोिललेबी भेटिीन. ते बी र्कील आन् तु बी र्कील.
र्ळख होईन म्हतां ो.”
“बरां. आतव जवतो िी. पि नक्की भेटवयलव येिवर ह.ां ”
“त्यवनां भीिरवर्चव पत्तव घेतलव. तसव तो चवलतव झवलव.
अभय गेल्यवर्र भीिरवर् शर्चवर करु लवगलव. शकती चवगां लव
िल
ु गव. जर्ळ आलव. नति्तक झवलव. अशलकडे तर एर्ढे
शिक्षक िल
ु वलव शिकशर्तवत. ज्ञवनदवन करतवत. पि कोिी सर
म्हिनू जर्ळ यवयलव तयवर नवही. नति्तक होिां तर दरू च. शिक्षक
एर्ढव पैसव किशर्तवत. ज्यव पैिवतनू त्यवचां घर तर भवगतचां . शिर्वय
उरलेलव पैसव ते ऐषआरविवत खचा करतवत. पि एखवद्यव गरीब
िल
ु वलव िल्ु क भरण्यवसवठी एक छदविही देत नवहीत. शिर्वय

त्यवांनव तो र्ेतनवचवही पैसव किी पडतो. िग कवय असे शिक्षक
शर्द्यवर्थयवांच्यव फी िधनू ही पैसव खवतवत. िग अिी िल
ु ां शिकून िोठी
झवली की ती त्यव शिक्षकवांबवबत सभ्यतव पवळत नवहीत. नति्तक
होिां तां तर दरू च रवशहलां, सवधां 'सर' हव िब्द देखील उच्चवरत नवहीत.
कुर्त असतवांनव शनःिल्ु क कधीच शिकर्ीत नवहीत. त्यवपेक्षव िी
बरव की िवझी पररश्थती नसतवांनव िी त्यवलव दोनर्ेळव शिक्षिवसवठी
पैसव शदलव. कदवशचत तो दवन जर िी िशां दरवत शदलव असतव तर त्यवचां
िहत्र् रवशहलां नसतां. पि हव शिक्षिवसवठी दवन शदलेलव पैसव
अहशियत ठे र्नू गेलेलव आहे. िवझ्यव जन्सिवचां आज सवथाक झवलेलां
आहे की िी जरी शिक्षि घेतलां नसलां... कोिवलव शिकर्लां नसलां
तरी िलवही कोिी सर म्हितवत. िवन देतवत. त्यव प्रवध्यवपकवची
नोकरी करिवर्यवपेक्षव िी सवतपटीनां बरव.
लोकां लवखो रुपये िदां ीरवत खचा करतवत. कोिी िशिदीत
देतवत. कोिी अग्यवरी तर कोिी चचािध्ये. कवरि त्यवत त्यवांचव धिा
असतो. त्यवांनव र्वटते की हव ईश्वर, अल्लव, देर् आपल्यवलव
दःु खवपवसनू र्वचर्ेल. कवही लोकां म्हितवत की जो न तडपतव
लर्कर िरि पवर्तो. त्यवलव पढु च्यव जन्सिवत असख्खां य यवतनव
भोगवव्यव लवगतवत. जो तडपत िरतो. त्यवलव पढु ील जन्सि सख
ु वचव
प्रवप्त होतो. पि असां होत नवही. पढु ील जन्सि कोिी पवशहलव. तसांच

धिवासवठी दवन के ल्यवनां पण्ु य शिळतां हे कोिां पवशहलां. पवप आशि
पण्ु य इथचां असनू खरां पण्ु य अिव गरीब िल
ु वनां व शिक्षिवसवठी दवन
देण्यवत आहे. कवरि यव शिक्षिवतनू च पढु ां ते आपल्यव पवयवर्र उभे
रवहू िकतवत नव्हे तर आपलां पोटांही भरु िकतवत.
भीिरवर् शर्चवर करीत होतव. तसव र्ेळ बरवच झवलव होतव.
त्यवनां र्ेळेचव अांदवज घेतलव र् आपल्यव िल
ु ीची न्सयवयवलयवत
जवयची र्ेळ झवली यवचव र्ेध घेर्नू तो सथां पिे घरी जवयलव
शनघवलव. पि र्वटेनां जवत असतवांनवही त्यवच्यव िनवत त्यव
अभयबद्दल कुतहू ल र्वटत होतां. ज्यवनां सर नवर्वची त्यवलव उपवधी
शदली होती.
दवर आतनू लवर्लेलां होतां. सट्टु ीचव शदर्स होतव. सट्टु ीचव
शदर्स असल्यवनां कोिल आज झोपेतनू जरव उशिरवच उठली होती.
तसव दवरवर्र ठोकण्यवचव आर्वज आलव.
कोिलनां दवर उघडलां. तसव बवहेर एक अनोळखी चेहरव शतलव
शदसलव. चेहरव ओळखीचवच र्वटत होतव. पि नक्की हव व्यक्ती
कोि ते कळत नव्हतां. तिी ती म्हिवली,
“कोि तम्ु ही? कोि हर्ांय तम्ु हवलव?”
“िलव तिु च्यव बवबवनां व भेटवयचां आहे. तिु च्यव बवबवचां ां नवर्
भीिरवर्च आहे नव?”

“हो. भीिरवर्च. कवय कवि आहे?”
“ते िवझ्यव ओळखीचे आहेत. िी त्यवनां व भेटवयलव आलो.”
कोिल आश्चयाचकीत झवली होती. कवरि बर्यवच र्षवापवसनू
कोिलजर्ळ भीिरवर् रवहवत होतव. पि त्यवलव अद्यवप कोिी
भेटवयलव आलां नव्हतां. पि हव व्यक्ती भेटवयलव येिां म्हिजे
आश्चयवात टवकिवरी बवब होती. तिी ती त्यवलव म्हिवली,
“यव आत यव.”
अभय आतिध्ये आलव. तसव तो भीिरवर्च्यव परत पवयव
लवगलव. तसां कोिलनां प्यवयलव पविी आिलां. तिी ती सोप्यवर्र
बसली. तसां शतनां शर्चवरलां,
“िवझ्यव बवबवांची किी कवय ओळख आपली?”
“हे िवझ्यव गवर्चे. यवांनी िवझी िवळेची फी भरली. त्यविळ
ु ांच
िी शिकू िकलो. नवहीतर िी असवच रवशहलो असतो गवर्वत गवर्ठी
बननू . तू कोिल नव.”
“होय. िी कोिल.”
“पि तू तर शिक्षि सोडलां होतां नव?”
“हो. सोडलां होतां.”
“िग किी कवय शिकली?”

“नयनव िरि पवर्ल्यवर्र शिकली. िवझ्यव बवबवांची इच्छव पिु ा
के ली िी.”
“म्हिजे?”
“बवबवांची इच्छव होती की नयनव र्कील बनवर्ी. पि नयनव
र्कील न बनू िकल्यवनां नवईलवजवनां िलव शिकवर्ां लवगल.ां ”
“म्हिजे तम्ु ही र्कील आहवत तर.”
“होय, िी र्कील आहे. आपि? आपि कवय करतव?”
“िीही र्कीलच.”
“म्हिनू च िी िगवपवसनू शर्चवर करते की तम्ु हवलव कुठांतरी
पवशहलेलां आहे. पि आठर्त नव्हतां. आतव आठर्लां की तम्ु हवलव
कोटवातच पवशहलां आहे. बरां करव गोष्टी. िी तेव्हवपयांत चहव आिते.”
कोिल चहव बनर्वयलव आतिध्ये गेली. तिी चहव घेर्नू ती
बवहेर आली. शतनां त्यवच्यव हवतवत चहवचव कप शदलव. तिी ती परत
सोप्यवर्र र्तािवनपत् र्वचत बसली. तसव भीिरवर् म्हिवलव,
“बेटव, कवय पोरांबवरां तल
ु ?े ”
“सर िवझां लग्नच नवही झवलां. शिकतव शिकतव रवशहलो
असवच. िल
ु गी भेटली की करे ल.”
“बरां बरां. एकवदी गवर्वकडलीच पवयिीन.”

“पवहू.”
तसव कोिलनां र्तािवनपत् बवजल
ू व करीत एक कटवक्ष टवकलव.
तिी ती परत र्वचवयलव लवगली. थोडव र्ेळ शतच्यव बवबवसोबत
त्यवच्यव गोष्टी चवलल्यव. तसव भीिरवर् म्हिवलव,
“हे िवयी पोरगी. लय हुिवर हवये. र्कील हवये कोटवात. लय
िोठी र्कील हवये.”
“नवही नवही. िी कवही तेर्ढी िोठी र्कील नवही.” कोिल
म्हिवली. लहवन आहे बरीच.”
“लहवन असो की िोठी असो. र्कील िेर्टी र्कीलच असतो
नव.” अभय बोललव.
कवही र्ेळ अिवच चचवा चवलल्यव. तसव तो शनघनू गेलव.
अभय शनघनू गेलव खरव. पि आतव ओळख झवल्यवनां तो
नेहिी सट्टु ीच्यव शदर्िी शतथे येत होतव. भीिरवर्िी भेटण्यवच्यव
शनशित्यवनां त्यवचां सतत येिां सरू
ु असवयचां. तसव तो एकटवच रवहवत
असल्यवनां त्यवलवही करिवयचां नवही. त्यविळ
ु ां सटु ीचव शदर्स त्यवलव
कांटवळर्विव र्वटवयचव. त्यवतच इथां कोिल असल्यवनां र् ती
त्यवच्यवच शफल्डिधील असल्यवनां त्यवलव बरां र्वटवयचां. शतलवही
त्यवचां येिां बरां र्वटवयचां. त्यवतच आतव दोघवचां ां प्रेि शनिवाि झवलां
होतां. ते प्रेि के व्हव शनिवाि झवलां ते त्यव दोघवांनवही कळलचां नवही.

शतलवही सटु ीच्यव शदर्िी त्यवच्यव येण्यवची हुरहूर असवयची.
त्यवलवही शतथां आल्यवशिर्वय रवहवर्त नव्हतां.
अभयचां शतथां येिां हे कवहीतरी कुतहू ल शनिवाि करिवरां होतां.
शतलव प्रेरिव शिळत होती त्यवच्यव येण्यवनां. हळूहळू त्यवांच्यवत
एकतफी प्रेि शनिवाि झवलां.

भीिरवर् आज म्हवतवरव झवलव होतव. त्यवलव चवलतव शफरतव
येत जरी नसलां तरी त्यवचां डोकां जवग्यवर्र होतां. त्यवची ्िृती अजनू
गेलेली नव्हती. ती अजनू ही िवबतू होती. नव्हे तर तो आपल्यव
बद्ध
ु ीनां आजही शर्चवर करु िकत होतव.
त्यवलव आपल्यव िल
ु ीबद्दल गर्ा होतव. त्यवचां ्र्प्न होतां की
आपली िल
ु गी र्कील बननू सिवजवतील जे दबु ाल घटक आहेत.
त्यवांची सेर्व करवर्ी. ते ्र्प्न सवकवर झवलां होतां. कवरि त्यवची
िल
ु गी र्कील बनली होती. ती लढत होती अन्सयवयवशर्रुद्ध. जे

कोिी अन्सयवय आशि अत्यवचवर करीत होते अबलवांर्र. तो तसव
खि
ु होतव. पि त्यवलवही दःु ख व्हवयचां. जेव्हव तो भतु कवळ
आठर्वयचव. त्यवची िल
ु गी नयनव आशि कवांतव अिवच
अत्यवचवरवच्यव शिकवर बनल्यव होत्यव.
भीिरवर्लव आज र्वटत होतां की आपली िल
ु गी ज्यवप्रिविां
हुडां वबळी शस्रयवांनव न्सयवय शिळर्नू देण्यवसवठी लढते. ज्यवप्रिविे ती
बलत्कवर शपडीतेसवठी लढते. त्यवचप्रिविां शतनां भ्रृिहत्येशर्रोधवतही
लढवर्ां. कवरि त्यव शबचवर्यव गभवातील िल
ु ी. त्यव िल
ु ींचव अजनू ही
जन्सि झवलेलव नसतो. त्यवांनी अजनू ही कोिवलव त्वस शदलेलव नसतो.
कवही लोकां अत्यवचवर झवल्यवस पवप के ल्यवचव हर्वलव देतवत. तसां
तर कवहीच नसतां. कवरि यव गभवातील िल
ु ींनी कोितां पवप के लेलां
असतां? तरीही आिचव नवगडी सिवज त्यवांनव ठवर करतो. कवरि
िल
ु गी होिां हवच आजच्यव कवळवतील िवप आहे.
िल
ु गी झवली रे झवली की शतचव जन्सिवपवसनू च छळ के लव
जवतो. लहवनपिीच शतचां नवक कवन टोचलां जवतां. त्यवत शतलव र्ेदनव
होतवत. पढु ां खेळण्यवच्यव र्यवतच शतलव घरची सगळी कविां
करवयलव लवर्ली जवतवत. पविी भरिे, भवांडे घवसिे तसेच शतलव
लर्करच ्र्यपां वक शिकर्लव जवतो. िल
ु गी झवलीच तर शतच्यव

नवर्वनां पवशहजे तेर्ढ्यव प्रिविवत आनांद उत्सर् सवजरव के लव जवत
नवही. पि िल
ु गव झवलवच तर खपु खि
ु ी सवजरी के ली जवते.
पशहली िल
ु गी झवली. तर िल
ु वसवठी र्वट पवशहली जवते.
कवरि अियवाद हुडां व आशि सिवजवतील स्रीयवांची असरु शक्षततव
यविळ
ु ां स्रीयवच
ां व जन्सि हव नकोसव सिजलव जवर्नू भ्रृिहत्यव...
भ्रृिहत्यव हव गन्सु हव असतवांनव देखील. कवही कवही शठकविी तर
गभवालव जबरद्तीनां पवडलां जवतां. म्हिनू च यवबवबत ठोस कवयदव
बनवयलव हर्व की जेिक
े रुन कोिी भ्रृिहत्यव करिवर नवही. िल
ु ींनव
सांरक्षि शिळेल.
भ्रृिहत्येबवबत शर्चवर के ल्यवस जर स्रीलव सिवजवत सरु क्षव
शिळवली तर भ्रृिहत्यव होिवर नवहीत. यव सरु क्षेत हुांड्यवसवठी
िल
ु ींनव न छळिे. हुडां व पद्धती बांद करिे. देर्दवसी प्रथव बदां करिे
एर्ढेच नवही तर ज्यव ज्यव क्षेत्वत आशि ज्यव ज्यव शठकविी िल
ु ींनव
छळलां जवतां. त्यव त्यव शठकविी चोख बांदोब्त लवर्वयलव हर्व.
एर्ढेच नवही तर स्रीयवांचे हुडां ् यवसवठी बळी जवत असतील तर शतलव
सवसरी पवठशर्ण्यवऐर्जी िल
ु वांनीच शतच्यव िवहेरी येर्नू रवशहल्यवस
शकांर्व िल
ु ीनां शतलव िवहेरी येर्नू रवहवयलव बोलवर्ल्यवस हुडां ् यवसवठी
कधीच छळ होिवर नवही. स्रीयवनां व अभय शिळेल. परांतू जवर्ई
सवसर्यवच्यव घरी रवहवयलव जवर्ू नये म्हिनू कवही म्हिी आजही

अश्तत्र्वत होत्यव. जसे 'सवसर्यवच्यव घरी जवर्ई चोर' 'घरढगल्यव'
'बवयल्यव' खरां तर सवसर्यवच्यव घरी जवर्ई जवर्नू रवहिे चवगां ली
पद्धत असनू त्यव पद्धतीतनू नक्कीच स्रीयवांर्रील अत्यवचवर किी
होर्ू िकतील. भ्रृिहत्यवही किी होतील. कवरि स्रीयवांचव सन्सिवन
र्वढेल र् िल
ु ी पैदव करण्यवत लोकवांनव कुचरवई र्वटिवर नवही. पि
आज िल
ु ी िल
ु वांकडे रवहवयलव जवत असल्यविळ
ु े हुडां वबळीसवरख्खयव
सि्यव आहेत. तसेच भ्रृिहत्यवही सरवास होत आहेत.
आज भीिरवर्च्यव िल
ु ीनां जनशहत यवशचकव न्सयवयवलयवत
्र्तःकडून दवखल के ली होती. त्यवत प्रवर्धवन ठे र्लां होतां की
शर्र्वहवनतां र िल
ु ींनी सवसरी रवहवयलव जवण्यवऐर्जी िवहेरीच रवहवर्ां.
तसेच र्र िल
ु वांनी पत्नीकडे येर्नू रवहवर्ां. त्यवस हर्वलवही शदलव
होतव. तो म्हिजे कवांतव आशि नयनवचव. के र्ळ नयनवच नवही तर
सिवजवतील शकत्येक िल
ु ींचव. ज्यव िल
ु ी हुडां ् यवसवठी जवळल्यव जवत
होत्यव नव्हे तर बलत्कवरवच्यव शिकवर होत होत्यव.
आज शतनां दवखल के लेली तक्रवर शनकवली शनघवली होती.
न्सयवयवलयवनां ्पष्ट आदेि शदलव होतव की लग्न झवल्यवनतां र पतीनां
पत्नीच्यव िवहेरी जवर्नू रवहवर्ां.
आज िल
ु ींनव अभय शिळवलां होतां. िल
ु ी हुडां ् यवसवठी
जवळल्यव जवत नव्हत्यव. तसेच गवर्चीच िल
ु गी म्हिनू गवर्वत

बलत्कवरही होत नव्हते. एर्ढांच नवही तर िल
ु गी होर्ो की िल
ु गव,
कोिवचीही गभाशलगां तपवसिी के ली जवत नव्हती. तसेच िल
ु वपेक्षव
िल
ु ीच्यव जन्सिवच्यव र्ेळी िोठ्यव प्रिविवत आनांदोत्सर् सवजरव
के लव जवत होतव.
गभाशलगां शनदवन प्रशक्रयव बदां झवली होती. िल
ु ींचव सन्सिवन
र्वढलव होतव. िल
ु ी सवसरी रवहवयलव जवत नव्हत्यव. तर िल
ु ांच
िल
ु ीच्यव गवर्ी रवहवयलव येत होते. भ्रृिहत्यव होत नव्हती. पि
लोकसांख्खयव र्वढल्यविळ
ु े यव भ्रृिहत्येच्यव िवध्यिवतनू लोकसांख्खयव
र्वढीर्र शनयांत्ि आिलां गेलां होतां. यवच लोकसांख्खयव र्वढीच्यव
शनयत्ां िवतनू िल
ु गव कवय, िल
ु गी कवय? लोकवनां ी आतव िल
ु ीलवही
श्र्कवरिां सरुु के लां होतां. आज लोकसख्खां यव अिवप र्वढलेली होती.
यव लोकसांख्खयेर्र शनयांत्ि म्हिनू सरकवरनां कुटुांबशनयोजन आिलां
होतां. त्यवनसु वर प्रत्येक पती शकांर्व पत्नीची नसबदां ी करुन यव
लोकसांख्खयेर्र आळव घवलण्यवचव प्रयत्न ड क्टर करीत होते. कवही
शठकविी प्रयत्न फसत होतव. कवही शठकविी प्रयत्न यि्र्ी ठरत
होते.
भ्रिू हत्यव आिच्यवसवठी पवप आहे असां जरी लोकां िवनत
असले तरी पशहली बेटी धनवची पेटी आतव लोकां िवनवयलव लवगले
होते. कवरि आतव कोिलच्यव यवशचकव लढल्यवनां र् शजांकल्यवनां

तसेच कवयदे बनल्यवनां लोकवांनव तसां िवनिां भवग होतां. त्यवनसु वर
एक शकांर्व दोन आशि त्यवनतां र आम्हवलव पत्ु नको म्हिनू लोकां
फवर कवळजी घेत होते. नव्हे तर नजरचक
ु ीनां गभा रवहू नये म्हिनू
लोकवांनी नसबांदीलव चवलनव शदली होती.
कवही िविसे िवत् नसबदां ीलव आजही शर्रोध करत होते. ते
िल
ु वांनव अल्लवची देन िवनत. पत्ु होर्ू न देिे म्हिजे कुठांतरी
देर्वच्यव िवगवात अडथडव आििे असे सिजत. कवरि ते अज्ञवनी
होते.
भवरतवत सवक्षरतव र्वढत चवलली होती. पि आजही कवही
लोक डोंगर दर्यवत रवहत. ते शिक्षिवच्यव क्षेत्वत नव्हते. त्यवनां व
शिकशर्िवरे शिक्षक हे त्यवांची बोलीभवषव ओळखू िकत नव्हते.
तसेच बोलू िकत नव्हते. त्यविळ
ू े ते सवहशजकच शनरक्षर. ड क्टर
िडां ळी देखील यव डोंगरवळ भवगवत सेर्व द्यवयलव तयवर नसल्यवने ही
िांडळी आपल्यव बवळवांनव रोगरवई पवसनू र्वचर्ू िकत नसत. तसेच
सतत असिवरी शहस्रां जनवर्रवची भीती यविळ
ु ेही ही िांडळी िल
ु े पैदव
करण्यवलव अल्लवची देनच सिजत.
िहत्र्वचां म्हिजे यव लोकवांचां ठीक होतां की ते शहस्त्र
ां
श्ववपदवच्यव भीतीने र्व रोगरवईच्यव भीतीने िल
ु ां अल्लवची देन म्हित
पैदव करत. पि जी िांडळी सुज्ञ असनू ही जविनू बजू नू अल्लवची देन

सिजत िल
ु े पैदव करत, ते र्वढत्यव लोकसांख्खयेलव जबवबदवर नव्हते
कवय? त्यवनां व गन्सु हगे वरच सिजवर्े. कवरि र्वढत्यव लोकसख्खां येचव
प्रश्न देिवत ऐरिीर्र असतवांनव ते जविनू बजू नू िल
ु े पैदव करत.
अथवात ते गन्सु हे करत असे म्हिवयलव कवहीच हरकत नवही.
पि यवहीपेक्षव िोठे गन्सु हगे वर तर भ्रिू हत्यव करिवरे होते.
िल
ु ीलव धनवची पेटी न सिजिवरे िहवभवग आजही देिवत
अश्तत्र्वत होते. त्यवहीपेक्षव िोठे गन्सु हगे वर ते ड क्टर होते. जे
गभाशलांगचवचिी करिे र्व करशर्िे पवप असनू देखील जबरन
गभाशलांगचवचिी करत. नव्हे तर गभवात िल
ु गी असलीच तर शतलव
गभवातच सपां र्नू टवकत. गभाशलगां चवचिी झवल्यवर्र यवत त्यवनां व
िवहीत असवयचां की जी गभाशलांगचवचिी झवली. त्यवत जर िल
ु ीचव
भ्रिू असेल तर तो भ्रिू नक्कीच त्यव भ्रिू वच्यव िवतेलव िवरवर्व
लवगेल. त्यवसवठी शतची इच्छव नसतवनां व शतच्यवर्र दबवर् टवकलव
जवईल. शतलव िजबरू के ले जवईल की शतने आपल्यव पोटवतील
िल
ु ीच्यव गभवाचव जीर् घ्यवर्व म्हिनू .
आज भ्रृिहत्येचव कवयदव बनलव होतव. परांतू भ्रृिहत्यव सरवास
सरुु होत्यव. िल
ु ींनव त्वस होर्ू नये म्हिनू िल
ु ां शर्र्वहवनांतर िल
ु ींच्यव
िवहेरी रवहवयलव जवत होते. तरीही भ्रृिहत्यव र् िल
ु ीर्रील

अत्यवचवर थवांबले नव्हते. ते अत्यवचवर होतच होते. हां त्यविध्ये
कितरतव नक्की आली होती. एक िवत् बदल नक्की झवलव होतव.
अशलकडे र्ांिवचव शदर्व म्हिनू िल
ु ीकडे पवशहले जवत होते.
िल
ु गव हवच र्ांि चवलर्तो असां सिजलां जवत नव्हतां. परांतू िल
ु ीचां
लग्न झवल्यवर्र शतच्यव नवर्वसिोर िल
ु वच
ां ां आडनवर् लवर्लां जवत
होतां. िल
ु ीचां आडनवर् सवहशजकच शिटत होतां. यवच कवरिविळ
ु े
तसेच हुडां वपद्धतीच्यव र्वईट प्रथेिळ
ु े शदर्सेंशदर्स स्री भ्रिू हत्येच्यव
सांख्खयेत र्वढ होत होतीॉे. एकट्यव रवज्थवन आशि गजु रवत
सवरख्खयव भवगवत सरवसरी दरडोई िल
ु विल
ु ींची सांख्खयव िोजल्यवस
टक्के र्वरीनसु वर सत्तर ते िभां र अिी होती. सत्तर िल
ु ी तर िांभर िल
ु .ां
भ्रिू हत्येलव कवयद्यवनसु वर पवप जरी िवनत असले तरी लोकां
जविनू बजू नू हे पवप करत होते. कवरि सिवजवत र्धशू पत्यवांनव दय्ु यि
्थवन होते. शर्र्वह करतवनां व िल
ु ीच्यव िवयबवपवलव नर्रव िल
ु गव
िोधतवांनव नवकी नर् येत होतां. जनजवगृती होत नसल्यवनां िल
ु ीलव
दय्ु यि दजवा होतव. िल
ु ीची जवत रवत्ी दहवनांतर र्त्यवर्रुन शफरु
िकत नव्हती. कवरि कोितव िविसू रवत्ी दहव नांतर कवय करे ल ते
सवांगतव येत नव्हतां. हुडां व पद्धती तर र्धशू पत्यवच्ां यव पवचर्ीलव
पजु लेली होती.

भ्रिू हत्यव लोकां पवप जरी सिजत असले तरी देिवत सरवासपिे
भ्रिू हत्यव होतवनां व शदसत होती. िोठ्यव प्रिविवर्र जनजवगृती होत
जरी असली तरी आजही दर्वखवन्सयवत स्री भ्रिू वचां ी िोठ्यव
प्रिविवर्र कत्तल होत होती. गभाशलांगशनदवन चवचिीलव शर्रोध
असलव तरी पैसव किशर्ण्यवच्यव ड क्टरवच्यव पेिवने त्यव ड क्टरवांनव
आांधळे बनर्ले होतेॉे. ते ड क्टर पैिवसवठी गभवाची ओळख करुन
देत होते.
अशलकडे िल
ु ीलव िहत्र् आल्यवचे फक्त कवगदवर्रच होते.
एक िहवरवष्ट्र आशि के रळ सोडलव तर स्रीयवांनव कोित्यवच रवज्यवत
सक्षिपिे जगण्यवचव अशधकवर नव्हतव. कवही रवज्यवत तर िशहलवनां व
बरु खव र्वपरण्यवची सक्ती होती. अिवच रवज्यवत पती िग तो
शकतीही अत्यवचवर करो. त्यवलव शिषा्थवनी ठे र्नू त्यवच्यव पिु ापिे
आज्ञव पवळल्यव जव त होत्यव. तो म्हिेल तो कवयदव. िग त्यवच्यवच
आज्ञेत असलेली सवससू वरखी िशहलव आपल्यव सनु ेचे पोटचे बवळ
स्री भ्रिू शनघवल्यवस सरवासपिे िवरुन टवकत होती नव्हे तर िवरवयलव
िजबरू करीत होती. पि ती स्री म्हिनू यव गोष्टीलव शर्रोध करीत
नव्हती. असे असतवांनव परुु षी कवयदे चवलिवर नवही तर कवय?
आज गरज होती स्रीयवनां ीच स्रीयवच
ां े भ्रृि र्वचशर्ण्यवची.
सनु ेच्यव पोटवतील स्रीभ्रृि कव असेनव. सवसू नवर्वच्यव स्रीने आपल्यव

सनू नविक स्रीच्यव पोटवतील स्री भ्रृि र्वचर्वयलव हर्े. ती सवसू
नविक स्री जेव्हवपयांत हे असले कवया करिवर नव्हती तोपयांत यव
स्री भ्रृि हत्यव थवांबिवर नव्हत्यव.
स्री भ्रिू हत्यव थवांबवयलवच हव्यव. ही कवळवची गरज आहे असे
कोिललव र्वटत होते. अशलकडे यव स्रीयवच्ां यव प्रिवि किी
असण्यवने कव होईनव शर्र्वहवसवठी िल
ु ी शिळत नव्हत्यव. त्यवतच
यव अल्प प्रिविविळ
ु े की कवय िशहलवच
ां े अपहरि बलत्कवर यवचां ेही
प्रिवि र्वढत असल्यवचे शदसत होते. यवसवठी उपवय एकच. तो
म्हिजे स्री भ्रिू हत्यव रोखिे कवळवची गरज ठरली होती. त्यव
सर्वांनी रोखवव्यव. ड क्टरवनां ीही आपली जबवबदवरी लक्षवत घेर्नू
गभाशलांगशनदवन चवचिी करु नये. के लीच तर तो भ्रिू कोिवचव ते
सवांगू नये. एर्ढेच नवही तर पैिवसवठी स्री गभा धण्ु यवचे कवि करु
नये. िवसनवने देखील यवर्र ठोस पवर्ले उचलवर्ीत. जेिेकरून
कोिीही स्रीगभाशलांगशनदवन चवचिी करिवर नवहीत र् स्रीभ्रिू वांची
गभवातच हत्यव करिवर नवहीत. असेही कोिललव र्वटत होते.
कवही शठकविी आजही भ्रृिहत्यव होत असत. हे जेव्हव
र्तािवनपत्वतनू कोिललव िवशहत होत असे. तेव्हव शतलव अतीर्
दःु ख होत होते. पि सध्यव तरी शतच्यवकडे उपवय नव्हतव. कवरि

देि ्र्तांत् झवलव असलव तरी लोकां अजनू ही जवगृत व्हवयचे बवकी
होते.
अभय आतव शतच्यव घरी नेहिी येत असे. तिी ती
त्यवच्यवसोबत शफरवयलव जवत असे. ते पवहतवांनव भीिरवर्लव हवयसां
र्वटत होत.ां कवरि तसव तो जवतपवत िवनिवरव नव्हतव. शिर्वय
त्यवच्यवर्र जी िल
ु ीची जबवबदवरी होती. त्यव जबवबदवरीतनू आपि
िक्त
ु होिवर अिी शचन्सहे शदसू लवगली होती. कवरि तो फवरच
थकलव होतव. अिवतच एक शदर्स तो चवलतव झवलव.
कोिल आज एकवकी झवली होती. शतलव फवर दःु ख झवलां
होतां. एर्ढां दःु ख की ती पेलर्ू िकत नव्हती. कवय करवर्ां सचु ेनवसां
होतां. त्यवतच आतव एकटां रवहतवांनव शतलव फवर त्वस होत होतव.
भवर्वचव तर पत्तवच नव्हतव. िवत् अभयची सवथ होती शतलव.
अभय आजही येत होतव. त्यवलव र्वटत होतां की कोिलनां
त्यवच्यविी शर्र्वह करवर्व. तसव तो शतच्यविी बोललवही होतव. पि
शतची शर्र्वह करण्यवची इच्छव नव्हती. शतलव शतची बशहि कवांतवचां
प्रकरि िवशहत होतां. अभय असव करिवर नवही हे शतलव िवशहत होते
नव्हे तर र्वटत होते. पि कोिवच्यव िनवतलां कवय सिजिवर.
कदवशचत शर्र्वहवनतां र अभय असे करिवर तर... शतच्यव िनवत असव
प्रश्न होतव. म्हिनू ती शर्र्वहवलव नकवर देत होती. िवत् तरीही

अभयनां शतचव सवथ सोडलव नव्हतव. तो शतलव आधवर देतच होतव.
शतलव खटलव लढवयलव आधवर देत होतव.
कोिल आज म्हवतवरी झवली होती. त्यवचबरोबर अभयही.
पि त्यव दोघवांनव आजही सिवधवन होतां. कवरि त्यवांच्यवच प्रयत्नवनां
आज स्रीयवनां ी आपलां आडनवर् आपल्यव नवर्वसिोर लवर्िां सरुु
के लां होतां नव्हे तर त्यवांच्यवच प्रयत्नवनां शस्रयव सवसरी रवहवयलव न
जवतव िवहेरीच रवहवत होत्यव. तसेच आपल्यवर्रील अत्यवचवर दरू
करण्यवसवठी ्र्तः िस्र र्वपरत असत. ज्यवची परर्वनगी
िवसनवनांच त्यवांनव प्रदवन के ली होती. ज्यवत एक िोबवईल क्लीप
बसर्लेली होती. जी क्लीप असल्यव अत्यवचवरवच्यव र्ेळी र्वजत
असे. त्यवनसु वर सरु क्षवरक्षक शतथे येर्नू त्यव िशहलवांची सरु क्षव करीत
असे. नव्हे तर त्यविळ
ु ेच आज िशहलवांर्रील अत्यवचवरवत घट
झवली होती.
ती सवयांकवळची र्ेळ होती. कोिल अगां िवत बसली होती.
तसव गवर र्वरव अांगिवत सटु लव होतव. शतलव हवयसां र्वटत होतां. तसां
शतलव ती बवलपिीची आठर्ि आली. ती आांब्यवची बवग. त्यव
बवगेत ती आपल्यव लहवन बशहिीसोबत खेळत असे. तसव शतलव
आर्वज आलव.
“कोिल$$"

शतनां र्र पवशहलां. शतलव अभय शदसलव. तिी ती म्हिवली,
“बोल अभय. कसव आहेस?”
“बरव आहे. पि तझु ी आठर्ि येत होती. म्हिनू िी आलोय.”
“छवन के लांस. िलवही तझु ीच आठर्ि येत होती. पि िवझे
पवय दख
ु तवत रे . चवलिां होत नवही. म्हवतवरपि आहे नव.”
“होय. िलवही अगदी तसांच र्वटतां. पि कवय करु. करित
नवही ग.ां ”
कवही र्ेळ त्यवांच्यव गप्पवगोष्टींनव पेर् सटु लव. तिी रवत् झवली.
तसव तो म्हिवलव,
“आतव िी चलतोय.”
“जवतेय.”
“होय.”
“आतव के व्हव येिवर.
“आतव येिां होतां की नवही ते िवशहत नवही.”
“बरां. पि जिल तर ये.”
त्यवनां होकवर शदलव. तसव तो जवयलव शनघवलव. ती िवत्
त्यवच्यव पवठिोर्यव आकृ तीकडां पवहवत होती. तो शदसेनवसव

होईपयांत. त्यवनांतर तो कधीच आलव नवही. तो नांतर िरि पवर्लव.
परांतू शतलव िवत् त्यवचां कवय झवलां ते कळलहां ी नवही.
ती त्यवची आजही आठर्ि करीत होती. त्यवच्यव येण्यवची
र्वट पवहवत होती. शतच्यव िनवत त्यवच्यव येण्यवची आस होती. परांतू
शतच्यव िनवतल्यव भवर्नव आजही भ्रृिहत्येसवरख्खयव शतच्यव
िनवतल्यव गभवात िवरल्यव जवत होत्यव. ज्यवप्रिविे गभवातनू बवहेर
पडण्यवपर्ु ीच भ्रृि गभवात िरत होतां. सयु ोदयवचव सयु ा न पवहतव
रवत्ीच्यव अांधवरिय गभवातनू ती त्यवलव आर्वज देत होती. तो शतचव
पती नव्हतव. परांतू जिू तो शतचव पती असवर्व असव भवस िनवत
बवळगनू ती कोिल चवदां िी भ्रृि बननू त्यव सयु वाची र्वट पवहवत
होती. पि तो सयु ा के व्हवचवच अ्तवस गेलव होतव हे शतलवही िवशहत
नव्हतां. तो िरि पवर्लव आहे हेही कळलां नव्हतां.
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अंकुश शशंगाडे यांची ई साशहत्यिर उपलब्ध ईपुस्तके
कव्हरिर एक क्लिक करताच
पुस्तक उघडे ल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे तेरावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे याांचे िे सातवे पुस्िक.
अक
ां ु श वशांगािे एक वशक्षक आहेत. वशक्षक ही त्याच
ां ी के वळ
उपजीववका नाही तर जीववकाही आहे. समाजात सत्याचे आवण
ववज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी
वशकावे व त्याच्ां या आत्मवनर्भरतेने समाजाला अविक बळकटी यावी हे
त्याांचे स्वप्न आहे. ते र्रपरू वलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या
घटकाांना आवाज देण्यासाठी. त्यामळ
ु े आपली पस्ु तके समाजात
जास्तीत जास्त वाचली जावीत असे त्याांना वाटते आवण ई सावहत्य हे
त्या दृष्टीने त्याांन योग्य वाटते. त्याांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही
ववववि प्रकाशकाांनी प्रकावशत के ली आहेत व त्याांच्या पस्ु तकाांना
मागणी आहे. पण तरीही ते आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या वाचकाांना
ववनामल्ू य देतात.
अक
ां ु श वशांगािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली सर्ा प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवनां व 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. अखडां . अजरविर. म्हिून तर िभां ू गिपल
ु े (नऊ प्ु तके ), ड .
िरु लीधर जवर्डेकर (९ प्ु तके ), ड . र्सांत बवगल
ु (१७ प्ु तके ),

िभु वगां ी पवसेबदां (१०), अशर्नवि नगरकर (४), ड . श्ितव दविले (७),
ड . शनतीन िोरे (२७), अनील र्वकिकर (९), अनांत पवर्सकर(४
प्ु तके ), िधू शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (बवरव हजवर पवनवांचे
िहवभवरत), श्री. शर्जय पवढां रे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव
(जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६
प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी देििुख
(५), ड . सजु वतव चव्हवि (८), ड . र्ृषवली जोिी(१६), ड .
शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि सांगर्ी(६), ड . नांशदनी
धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(७), आनांद देिपवांडे(३), शनलीिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके (२) असे अनेक
ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके
लवखो लोकवांपयांत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृक्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वांचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रथां ोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

