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•

हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडड करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककिा िाचनाव्यहिररक्त

कोणिािी िापर करण्यापुिी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परिानगी घेणे
आिश्यक आिे.
•

या पुस्िकािील लेखनाचे सिड िक्क लेखक कडे सुरहिि असून

पुस्िकाचे ककिा त्यािील अंशाचे पुनमुडद्रण िा नाट्य, हचत्रपट ककिा इिर
रुपांिर करण्यासाठी लेखक ची परिानगी घेणे आिश्यक आिे. िसे न
के ल्यास कायदेशीर कारिाई िोऊ शकिे.
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फॉर एव्िरी डॉटर
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त्या ददिशी संध्याकाळी माझी मुलगी जेिि िोिी आहण मी त्या माय लेकींच्या सोबि बसून
गप्पा मारि िोिो. संध्याकाळी पाऊणे नऊची िेळ असेल, माझा मोबाईल िाजला. नंबर ओळखीचा
नव्ििा. मी फोन उचलला, “जाधि सािेब मी परशुराम परब बोलिोय. जरा घरी ये

का? पूजाला

कािीिरी झा य”. इिके च बोलून परबांनी फोन कट के ला. त्यांच्या आिाजािील चचिा लिाि घेऊन मी
लगेच त्यांच्याकडे जायला हनघालो. माझी दुचाकी सियीप्रमाणे रस्त्याने धािि िोिी िर मी हिचाराि
मग्न झालेलो.

पूजा आहण हिचे िडील मला एकदा मिाराष्ट्र बँकेि भेटले िोिे. एल.पी.जी. हसचलडरचे अनुदान
खात्यािर जमा करून घेिा यािे म्िणून आधारकाडड आहण फॉमड बँकेि द्यायला िे दोघे आलेले िोिे. पूजा
गोड ददसिेच पण हिचा चुणचुणीिपणा पाहून मला खूप छान िाटले. फॉमडिरचे हिचे अिर सुिाच्य,
सुरेख िोिे. मी हिच्याशी फार थोडा िेळ बोललो. परबांना मुलीला चांगले हशकिा असा सल्ला देऊन मी
हनघून आलो. त्यानंिर दोन िेळा िरी पुन्िा बँकेि भेट झाली िेव्िा मी हिला माझा नंबर ददला िोिा.
“कािी गरज पडल्यास ककिा अडचण आल्यास फोन कर”, असेिी सांहगिले.

त्यानंिर पूजाने फे सबुकिर माझ्या िाढददिसाची सूचना िाचून मला फोन के ला िोिा. आहण
मध्यंिरी एकदा हिच्या घरी जाण्याचा योग आला िोिा.
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परबांनी फोन के ला आहण पूजाला कािीिरी झाल्याचे सांहगिल्यापासून डोक्याि हिचारांचा
गोंधळ सुरु झाला. मी अिघ्या पंधरा हमहनटांि हशिाजी नगरला परबांच्या घरी पोिोचलो. पूजा आहण
हिची आई रडि िोत्या. शेजारी-पाजारी त्यांची समजूि घालि िोिे. िर कािीजण परबांना पोलीस
चौकीि जाण्यासाठी ियार करि िोिे.
मला पाहून परब धाििच जिळ आले आहण पूजािर कु णीिरी अत्याचार के ल्याचे त्यां नी
सांहगिले. माझा िर हिश्वासच बसला नािी. ज्या बािम्या आपण िाचिो, बघिो त्या स्िि:च्या जीिनाि
अनुभिायला

िील असे स्िप्नाििी िाटले नव्ििे.
.

.

“आपण त्या जागी जाऊन स्िि: पाहू आहण मग पोहलसांि जाऊ”, मी परबांना समजािून
सांहगिले. लगोलग माझा हमत्र रहिचंद्र याला फोन करून बोलािून घेिले.

आधी पूजाला शांि करून कु ठे , काय आहण कसे घडले िे सहिस्िर हिचारले. हिने िणडन के लेल्या
रठकाणी मी, परब आहण रिी गेलो. हिकडू न परि येिाना आम्िी पोलीस चौकीि िक्रार नोंदिून आलो.
मग पूजाला मेहडकल चेकअपसाठी ससूनला नेण्याचे ठरले. त्यांच्याच एका शेजार्याच्या ररिाने आम्िी
ससून गाठले. थोड्या प्रयत्नानंिर ििे िे डॉक्टर फोनिर उपलब्ध झाले. मी स्िि: त्यांना घटना कळिून
लिकर येण्याची हिनंिी के ली. पूजा घाबरलेली िोिी पण आमच्या धीर देण्याने िी सािरली आहण हिची
मेहडकल पार पडली. मी शेजार्यांना पूजाला घरी घेऊन जाण्यास सांगून आम्िी हिघे पुन्िा पोलीस
चौकीि गेलो. मेहडकल चेकअपची एक प्रि त्यांना ददली आहण मग परबांच्या घरी गेलो.
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माझ्या पत्नीला फोन करून सगळी िकीकि सांहगिली. रिीने आज माझ्याच घरी मुक्काम
करण्याचे ठरिले. रात्री उहशरापयंि बरीच धािपळ करािी लागली. मग आम्िी घरी गेलो. पत्नी जागीच
िोिी. हिने आम्िाला जेिायला िाढले. पूजाबद्दल हिचारले. आमची चचाड जास्ि रंगू लागली. पण मुलगी
झोपलेली आिे िे मी सांहगिल्यािर सगळयांनी आटोपिे घेिले आहण आम्िी झोपी गेलो.

त्यानंिर बरोबर दोन ददिस उलटल्यािर पोहलसांचा फोनिर हनरोप हमळाला की, “आम्िी
िणडन के लेला एक िरुण त्यांना सापडला आिे, चौकीला येऊन ओळख पटिून जा”. पूजाला सोबि घेऊन
परब आहण मी चौकीिर गेलो. पूजाने त्याला ओळखले आहण पोहलसांनी त्याला दुस र्या ददिशी कोटाडि
िजर करण्याची आिश्यक िी ियारी सुरु के ली.

कोटाडनेिी त्याला एक आठिड्याची पोलीस कोठडी सुनािली. आहण त्यानंिर म्िणजे त्या
घटनेला एक महिना उलटायच्या आिच आमची के स कोटाडि उभी राहिली.

पहिल्या सुनािणीच्या ददिशी पूजाला थोडक्याि नक्की काय झाले, कधी झाले, यानेच के ले का,
असे प्रश्न हिचारून पुढची िारीख हमळाली. पण पोहलसांच्या पुढे मोठा पेच उभा िोिा. त्यांनी
पकडलेल्या आरोपीिर शस्त्रदक्रया करून कु णीिरी त्याचा उजिा िाि हनकामी के ला िोिा. िसेच त्याच्या
ओटीपोटािर टाके घािलेले िोिे. िे नक्की कोणी ि का के ले याचा िपास पोहलसांना लािायचा िोिा.
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पुढच्या सुनािणीच्या ददिशी पोहलसांनी आपली अडचण कोटाडपुढे मांडून अजून कसून िपास
करिा यािा म्िणून दोन आठिड्याची मुदि मागून घेिली आहण िी त्यांना हमळाली. त्याच ददिशी
आम्िी पूजाला प्रत्येक सुनािणीला येणे अहनिायड नसािे म्िणून अजड के ला आहण िशी रीिसर परिानगी
हमळिली.

आिा पूजा पुन्िा शाळे ि जाि आिे. आमच्या रोजच्या बोलण्यामुळे हिला बरे च बळ आले आहण
हिने पुन्िा रोजचे जीिन जगायला सुरुिाि के ली. शाळे ि, शेजारी, नािे िाईक सगळयांना समजािून
सांगािे लागले की, “पुन्िा पुन्िा त्या हिषयािर हिच्याशी ककिा हिच्यासमोर चचाड करि बसू नका.
त्यामुळे हिच्या मनािर पररणाम झाला आहण हिने जीिाचे कािी िाईट के ले िर त्याची जबाबदारी
िुमच्यािर येईल”.

पुन्िा कोटाडि सुनािणीचा ददिस आला. आज िरी पोलीस कािीिरी माहििी देिील अशी
अपेिा िोिी. पण पोलीस अजूनिी बर्याच बाबिीि अंधाराि िोिे. आरोपीला हिचारून,
घटनास्थळापाशी चौकशी करूनदेखील त्यांच्या िािी फारसे कािी लागले नव्ििे. आिा या के समध्ये काय
िोणार, िी चचिेची बाब बनली.

आरोपी सापडला, त्याने गुन्िा के ल्याचे त्याला आठिि नािी असे त्याने सांहगिले. िसेच त्याला
असे अधू कु णी के ले िेिी त्याला आठिि नािी मग नक्की काय करायचे असा सगळयांपुढे पेच असिाना मी
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कोटाडपुढे बोलायची परिानगी माहगिली. माझी हिनंिी मान्य झाली आहण मला बोलण्यासाठी जज
सािेबांपुढे उभे रािण्यास सांहगिले.

“सािेब या आरोपीची अशी अिस्था मी करून घेिलीये”, माझ्या बोलण्याने त्या किाि शांििा
पसरली. मी काय सांगिोय िे ऐकायला सगळयांचे कान आसुसले. पोहलसांना िर “कािीच कळले नािी”,
असे भाि त्यांच्या चेिर्यािर स्पष्ट ददसि िोिे. मग मीच सगळी िकीकि सांगायला सुरुिाि के ली.

“सािेब घटना घडलेल्या ददिशी आम्िी त्या रठकाणी गेलो. आरोपी हिथे नव्ििा पण इथे
कािीिरी चुकीचे घडले आिे याच्या खुणा मात्र िोत्या. आम्िी आजूबाजूला शोध घेिला िेव्िा िा
आम्िाला रस्त्याच्या एका बाजूला नशेि पडलेला आढळला. आम्िी त्याला रात्रभर हिथेच जिळच्या एका
िॉहस्पटलमध्ये ठे िला. पोहलसांि िक्रार ददली आहण दुस र्याच ददिशी याला जोशी डॉक्टरांकडे घेऊन
गेलो. त्यांना सगळी घटना सांहगिली आहण याचा एक िाि हनकामी करायचाय अशी हिनंिी के ली.
डॉक्टरांनी त्याचा उजिा िाि आहण त्याची सेक्स हसस्टम हनकामी के ली. त्यानंिर त्याच्या हखशाि
औषधे ठे ऊन आम्िी त्याला पुन्िा त्याच रठकाणी नेऊन सोडला. पण िे सगळे आम्िी के ले िे अशा िेळी की
जेव्िा हिकडे गदी नसिे. त्याच ददिशी िो पोहलसांना बेशुद्ध अिस्थेि सापडला. त्याला अटक करून
कािी हिशेष माहििी न हमळाल्याने पोहलसांनी इिरत्र चौकशी सुरु के ली पण कु णीिी नीट माहििी देऊ
शकले नािी. म्िणून मी स्िि: या के साची चक्रे दफरािी म्िणून िुम्िाला माहििी नसलेल्या गोष्टी उजेडाि
आणल्या.”
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माझे बोलणे संपल्यािर मी पुन्िा जागेिर बसलो. िेळेचे बंधन असल्याने कोटाडने पुढची िारीख
ददली. िोपयंि पोहलसांनी मला चौकशीसाठी िाब्याि घेिा यािे म्िणून अजड के ला आहण अटक िॉरं ट
घेऊन मला िाब्याि घ्यायला घरी आले. पण आमच्या िदकलां ना सांगून मी आधीच अटकपूिड जामीन
हमळिला िोिा. िरीिी चौकीि जाऊन हिथल्या सािेबांना कािी गोष्टींची िोंडी िमी देऊन ि उरलेला
घटनाक्रम ककिा उलट िपासणीसाठी कोटाडि िजर रािीन असे सांगून पुन्िा घरी आलो.

नंिरच्या सुनािणीच्या ददिशी आरोपीसाठी िकील घेऊन त्याचे कु टुंबीय कोटाडि िजर िोिे.
त्याददिशी कोटाडसमोर ककबहुना सिांसमोर प्रथमच त्या आरोपीचा इहििास उलगडला. आरोपीचे नाि –
रामप्रिाप पासिान, िय – २७ िषे, िो मूळचा उत्तर प्रदेशािील एका खेड्यािील रहििासी. पोट
भरण्यासाठी मुंबईि आला. मोठा भाऊ-िहिनी आहण आई-िहडलांसोबि िो मुंबईि रािि िोिा. हिकडे
हमत्र, कामािरील लोकांकडू न उसने घेिलेले पैसे परि करिा येि नािीि िे लिाि आल्यािर त्याने चोरी
करून खूप पैसे हमळहिण्याचा प्रयत्न के ला. दोन िेळा पकडला गेला पण घरच्यांनी जमीन देऊन त्याला
सोडिून आणले. रोज दारू हपण्याचे व्यसन आहण इिर खचाडसाठी पैसा िर पाहिजेच िोिा म्िणून िो
दोनच महिन्यांपूिी पुण्याि आला िोिा. िो फु टपाथिर झोपिो, िडापाि िैगेरे खाऊन ददिस ढकलिो.
हमळे ल िे काम करायचे आहण दारू प्यायची िा ह्याचा ददनक्रम. िो ज्या रस्त्याने येिो-जािो हिथे
असलेल्या शाळे ि पूजा हशकिे. या रामप्रिापला मग मुलींकडे बघि बसण्याचा छंद लागला. अशािच
घटनेच्या ददिशी शाळे िून घरी जायला हनघालेल्या पूजाला त्याने छेडले. हिच्या मैहत्रणींनी त्याला दम
भरला. मग या रामने हिचा पीछा सुरु के ला. पूजा हिच्या सगळया मैत्रीणींना सोडू न घरी एकटी जािे िे
पाहून त्याने हिला पकडू न एका पडीक बांधकामाच्या रठकाणी नेले, हिच्यािर अत्याचार के ला आहण
हनघून गेला. नंिर िो दारू हपऊन परि त्याच जागी आला. िेव्िा पूजा हिथे नािी िे पाहिले. मग िो
थोडा िेळ हिथेच बसून राहिला. मग नशेिच कु ठे िरी जािाना रस्त्याच्या कडेला पडला.
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“जज सािेब रामने िा गुन्िा दारूच्या नशेि असिाना के ला. म्िणजे िो त्यािेळी पूणड शुद्धीिर
नव्ििा आहण त्याला आपण काय के ले याचे भानिी नव्ििे. म्िणूनच िो पोहलसांना उपयोगी पडेल अशी
माहििी देऊ शकला नािी. त्यामुळे त्याला कमीि कमी हशिा हमळािी”, अशी हिनंिी त्याच्या
िदकलाकडू न करण्याि आली.

“जज सािेब संपूणड देशाि हस्त्रयांिर अत्याचार िोि आिेि. त्यांचे खटले जलदगिी न्यायालयाि
चालिले जाि आिेि, आरोपींना जरब बसािी इिर कु णी असा गुन्िा करू नये म्िणून त्यांना कठोराि
कठोर हशिा व्िािी म्िणून लोक इच्छा व्यक्त करि असिाना आपण या के स मध्ये मिाळपणा
दाखिल्यास लोकांचा कायद्यािर हिश्वास रािणार नािी. म्िणून या खटल्यािील आरोपीच्या अिस्थेकडे
न बघिा गुन्ह्याचे गांभीयड लिाि घेऊन िा खटला चालिला जािा.” आमच्या िदकलाने िोडीचे उत्तर
ददले.

न्यायाधीशांनी मला पुढच्या िारखेला उलटिपासणीसाठी िजर रािण्याचे फमाडन सोडू न पुढची
िारीख देि कामकाज संपिले.

िोपयंि मी, हमत्र रिी आहण डॉ. जयंि जोशी एकत्र बसून पुढे काय करायचे, कोटाडि काय मुद्दे
मांडायचे याची चचाड करून घेिली.
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पूजाने हिचा ददनक्रम पूिीसारखाच चालू ठे िला िोिा. परबिी दररोज संपकड साधून पुढच्या
सुनािणीमध्ये काय करायचे याची माहििी घेि िोिे.

एक दोन िेळा मला चौकीि बोलिून पोहलसांनी दम भरण्याचा प्रयत्न के ला. “िुम्िी त्याला असा
लुळा करून काय हमळिले? आम्िी आिोि ना आरोपीला हशिा द्यायला. िुमच्यामुळे आमची
न्यायालयाि नाचक्की झाली. िुमची के स िीक असून त्याला फार मोठी हशिा िोईल असे िाटि नािी”.
पण मी आहण रिीने अहिशय संयमाने जे जे घडेल त्याला पूणड हिचार करून सामोरे जाण्याचा हनधाडर
के ला िोिा आहण जोशी डॉक्टर आम्िाला मागडदशडन करि िोिेच. आमचे िकीलिी खूप अभ्यासू आहण
अनुभिी त्यामुळे आम्िी अगदी हनचिंि िोिो.

सुनािणीसाठी िो ददिस न्यायाधीशांनी खास राखून ठे िला िोिा. “जाधि िुम्िी आरोपीला
परस्पर हशिा देऊन नक्की काय हमळिलेि? िुमची या मागे काय भूहमका िोिी?” मला खुद्द
न्यायाधीशांनी प्रश्न हिचारला.
क

.

“सािेब या के समध्ये हजिका रेिण हििकाच मीपण इनव्िोल्ि आिे. त्यामुळे रे िण सोबि
मलािी त्या जागेिर उभे करािे आहण प्रश्न आम्िाला कॉमन हिचारले जािे आहण आम्िी दोघे हमळू न
त्याची उत्तरे देऊ. कृ पया माझी हिनंिी मान्य करािी” रिीने कोटाडकडे हिनंिी के ली आहण िी मंजूर
झाली. आिा आम्िी दोघे त्या जागेिर उभे राहून काय बाजू मांडिोय याकडे सगळयांचे लि लागले.
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“माझ्या मिे लैंहगक अत्याचाराच्या गुन्ह्यािील आरोपीला/गुन्िेगाराला अशीच हशिा व्िािी
असे माझे ठाम मि आिे. फाशी ददल्याने इिरांना जरब बसण्यापेिा रोज ििडमान पत्राि अशा बािम्या
िाचायला हमळिच आिेि. ददल्ली हनभडया, शक्ती मील प्रकरणािील आरोपींना फाशी सुनािली पण
म्िणून देशभराि लैंहगक अत्याचार एकदम थांबल्याचे ददसि नािी. िर रोज हनदान एक िरी बािमी
येिेच. याचा अथड जरब बसिण्यासाठी कािीिरी िेगळे करायला पाहिजे. म्िणजे आरोपीचा िापरािला
िाि हनकामी करायचा, त्याची सेक्स हनमाडण करणारी हसस्टीम हनकामी करायची. त्यामुळे िो स्िि:ची
कामे स्िि: करू शकणार नािी. आहण पुन्िा असा गुन्िा करण्याची त्याची कु ििच रािणार नािी. त्याला
एक िषडभर िुरुंगाि ठे ऊन मग सोडू न द्यािे. मग त्याच्या घरािील लोकांपासून सगळे च त्याला
हिणििील. िो स्िि:ला नालायक समजायला लागेल, त्याच्याि न्यूनगंड हनमाडण िोईल आहण एखाद्या
ददिशी िो आत्मित्या करेल. लाचारीचे जगणे कु णालाच मंजूर नसिे. त्यामुळे त्याला इिका लाचार
करायचा की कु णीिी त्याला कु ठल्यािी प्रकारची मदि करणार नािी.” मी माझी बाजू मांडली.

“सर या बाबिीि मी रेिणपेिा एक पाऊल पुढचा हिचार करिो. त्याचा िािच नािी िर पाय
आहण डोळे दख
े ील हनकामी करायचे आहण रस्त्यािर टाकू न द्यायचे. त्याचे फोटो पेपरमध्ये छापायचे.
हमत्र, नािेिाईक, घरच्यांना सांगायचे याला खायलापण देऊ नका. मग त्याला समजेल की आपण खूप
मोठी चूक के ली आिे. आहण अशा माणसाला रस्त्याने येि-जािा बघणारे कु ठलािी गुन्िा करिाना दिादा
हिचार करिील. याबाबिीि िाहलबानी हशिाच व्िायला ििी असे मला िाटिे. त्याहशिाय या समाजाि
हस्त्रयांना सुरहिििा हमळणार नािी. सर आपण मिापुरुषांचे पुिळे उभारिो िे का, िर लोकांनी त्या
पुिळयांकडे पाहून प्रेरणा घ्यािी, त्यांचे थोर लोकांचे हिचार आचरणाि आणािेि. पण लोकांना िाईट
गोष्टींपासून परािृत्त करण्याची कायदा िी एकच यंत्रणा आपल्याकडे आिे आहण हनयमांचेच जर योग्य
प्रकारे पालन िोि नसेल आहण लोक सिि हनयम मोडि असिील िर त्यांना िठणीिर आणण्यासाठी एक
निी पद्धि अंमलाि आणणे गरजेचे आिे.” रिीनेिी स्िि:चे मि मांडले.
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आिा आरोपीच्या िदकलांना कािी प्रश्न हिचारायचेि काय असे न्यायाधीशांनी हिचारले आहण
“िो” म्िणि िे िकील मिाशय पुढे आले. त्यांचा सिड रोख माझ्यािरी असणार याची पूणड कल्पना मला
िोिी.

“जाधि िुम्िी काम काय करिा?” िकील
“मी एका एन.जी.ओ. मध्ये कामाला आिे.” मी
“िुमचे ऑदफस िुम्िाला इिका िेळ कसे काय देिे की िुम्िी प्रत्येक सुनािणीला िजर असिा?”
पोखरकर िकील.
“एन.जी.ओ. मध्ये कामाला असल्याने आमच्या ऑदफसकडू न मला या प्रकरणाची सुनािणी
संपेपयंि िेळेची सूट हमळाली आिे. त्यांनादेखील या हिषयाचे गांभीयड माहििी आिे.” मी
“मी िर एका मॉल मध्ये सेफ्टी ऑदफसर आिे. मला भरपूर िेळ असिो आहण माझ्या
कामािरिी पण अजड के ल्यानंिर मला िेळेची सूट हमळाली आिे.” रिी
“जज सािेब या खटल्याशी संबंहधि प्रश्न हिचारले जाण्याची परिानगी असािी. माझे लोक काय
करिाि ककिा िे ररकामे असिाि याचा या खटल्याशी कािी संबंध नािी. इथे एका अहिशय संिेदनशील
हिषयाची सुनािणी चालू आिे िे लिाि घेऊन आरोपीच्या िदकलांनी प्रश्न हिचारािेि.” आमचे िकील
चशदे कडाडले.
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या हिनंिीिर जोर देि न्यायाधीशांनीिी “खटल्याशी संबंहधि प्रश्न हिचारािेि, न्यायालयाचा
िेळ मित्िाचा असिो. िसेच खटल्याचे स्िरूप पाििा इथे कमी िेळाि न्याय देिा येणे अपेहिि आिे”
असे सुनािले. यािर आरोपीचे िकील पोखरकर यांनी न्यायालयाची माफी माहगिली आहण आम्िाला
बसायला सांगून डॉ. जोशी यांना प्रश्न हिचारण्याची परिानगी माहगिली.
“डॉक्टर िुमच्या सारखा जबाबदार माणूस जाधि ि कांबळे या लोकांच्या दबािास बळी कसा
काय पडू शकिो? िुम्िी हशकलेले िसेच जबाबदार आिाि. िुम्िी त्यांची समजूि काढायला ििी िोिी.
िसे न करिा िुम्िी त्यांची साथ ददलीि, असे का?” पोखरकर िकील.
“जज सािेब मलािी दोन मुली आिेि. त्यांच्या बाबिीि असे कािी घडले िर एक बाप म्िणून
मी त्या आरोपीचा जीिदेखील घेईल. रेिण आहण रिी या दोघांना मी खूप जिळू न आहण आधीपासून
ओळखिो. िे इिरांसारखे अहिचारी नािीि. म्िणून मी त्यांना साथ ददली. माझ्यािर कोणीिी कसलािी
दबाब आणला नािी ककिा कशाचे आहमष दाखिले नािी.” डॉ. जोशी.
“मग िुम्िी देखील यांच्याइिके च दोषी आिाि असे मी म्िणू शकिो का?” पोखरकर.
“म्िणा की. पण आम्िाला दोषी ठरिून िुम्िी या रामप्रिापने के लेला गुन्िा पुसून नािी टाकू
शकणार” डॉ. जोशी.
मग पोखरकरांनी परब यांना प्रश्न हिचारण्याची परिानगी हमळिली.
“परब या लोकांनी िे जे काय या रामप्रिापसोबि के ले िे िुम्िाला मान्य आिे का?” पोखरकर
िकील.
“सािेब ज्याने माझ्या मुलीचे आयुष्य उद्धध्िस्ि के ले त्याला फाशीच ददली पाहिजे. जाधि
सािेबांिर माझा पूणड हिश्वास आिे. त्यांनी के लेले सगळे बरोबर आिे. िे नसिे िर मला पोलीस, कोटड,
िकील सगळयांनी नको नको िे प्रश्न हिचारून िैराण के ले असिे. िर माझ्या पोरीची बदनामी झाली
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असिी िी िेगळीच. जाधि सािेबांनी मला बरेचदा माझ्या मुलीच्या हशिणासाठी काय करिा येईल
याची मदि के ली. मी त्यांना या प्रकरणाि दोषी मानि नािी त्यांनी के लेले सगळे अगदी योग्य आिे ”
बोलिाना परब यांना रडू कोसळले.

न्यायाधीशांनी ठरिलेला िेळ संपि आल्याने त्याददिशीचे काम संपिून आम्िाला पुढची िारीख
हमळाली. बािेर आलो िर पोखरकर िकील आमच्याशी बोलण्यासाठी आिुरिेने िाट पाििाना समोर
ददसले. “जाधि िुम्िी के लेि िे योग्यच आिे. पण माझा धंदा असा आिे की चुकीच्या माणसासाठी
आम्िाला िाद घालािा लागिो. िुम्िाला यश हमळािे अशी माझी मनापासून इच्छा आिे. माझ्या घराि
एक नाि आिे. िा खटला सुरु झाल्यापासून हिच्याबाबिीि आम्िी सिड खबरदारी घेिोय. पण समाजाि
पसरलेली िी कीड कधी कोणाचा बळी घेईल सांगिा येि नािी. मी िुम्िाला कािी चुकीचे बोललो असेल
िर मला माफ करा”.
“िुम्िी माझी माफी मागणे मला अपेहिि नािी. परबांच्या मुलीला योग्य िो न्याय हमळाला
म्िणजे झाले. आपली कािी पसडनल दुष्मनी नािी.” मी आहण रिीने त्यांचा हनरोप घेिला.

रामप्रिापिर आरोप हनहिंिी झाली. िो गुन्िेगार आढळला. आिा त्याला काय हशिा िोणार
याकडे सगळयांचे लि लागून राहिले िोिे. पुढच्या सुनािणीि हशिा िोणे आम्िाला अपेहिि िोिे. या
सुनािणीि पोखरकरांनी पुन्िा एकदा सौम्य हशिेसाठी हिनंिी के ली. मग आमच्या िदकलां नीिी आमची
मागणी जोराि मांडली. कोटाडचे कामकाज आिा बर्याच प्रमाणाि उरकलेले असल्याने आज हशिा
सुनािािी असे आमच्या िदकलांचे म्िणणे िोिे. न्यायाधीशांनी पुन्िा एकदा स्िि: काढलेल्या रटपणांचे
कागद िाचून पाहिले आहण आिा हशिा हमळण्याची शक्यिा आिे िे आमच्या लिाि आले.
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“िी घटना अगदी दुर्ममळािील दुर्ममळ नसली िरी एका मुलीचे आयुष्य उद्धिस्ि करणारी नक्कीच
आिे. अशा प्रकरणांि आरोपीला कठोर हशिा झाली नािी िर समाजापयंि चुकीचा संदश
े जाऊन न्याय
संस्थेिरचा लोकांचा हिश्वास उडू शकिो. या घटनेचा प्रत्यि सािीदार नसला िरी कागदोपत्री
पुराव्यांिरून िा गुन्िा घडल्याचे हसद्ध िोि आिे. आरोपीने सिेिू या मुलीिर अत्याचार के लेला आिे.
परंिु त्याला परस्पर हशिा करण्याचा प्रयत्न हिच्याशी संबंहधि लोकांनी के ला. या सिड प्रकरणािील
अहिशय मित्िाची माहििी गुप्त ठे िली. पोलीसांनािी गुंगारा देण्याचा प्रयत्न के ला आहण शेिटी स्िि:च
त्या सगळया प्रकारचा उलगडा के ला. सिड पुरािे, उलटिपासणी याचा हिचार करून न्यायालय
आरोपीला २० िषांच्या जन्मठे पेची हशिा सुनािि आिे. िसेच श्री. रेिण जाधि, श्री. रहिचंद्र कांबळे
आहण त्यांना साथ देणारे डॉ. जोशी यांनी आरोपीला िैयहक्तक पािळीिर हशिा ददली म्िणून
यांनादेखील प्रत्येकी एक िषड साध्या कै देची हशिा सुनािि आिे. खरेिर या हिघांनी स्िि:हून या
प्रकरणाि नामुष्की ओढिून घेिली आिे. लोकांनी कायदा िािाि घेऊन स्िि: आरोपीला हशिा करू नये.
पोलीस, न्यायालय या यंत्रणांिर त्यांनी हिश्वास ठे ऊन योग्य मागाडने आहण पद्धिीने न्यायासाठी लढािे
असे अपेहिि आिे आहण म्िणून या हिघांना िी हशिा सुनािण्याि आली आिे. दुसरा चुकला म्िणून
आपण चुकीच्या मागाडने त्याला हशिा करणे योग्य नािी. या खटल्याचा समाजािर हिपरीि पररणाम
िोऊ नये ि कायद्यापुढे सिड समान आिेि िे पुन्िा अधोरेहखि व्िािे म्िणून या न्यायालयाने योग्य िो
हनिडा के ला आिे असे माझे िैयहक्तक मि आिे.” न्यायाधीशांनी खटला हनकालाि काढला आहण हनव्िळ
आठ महिन्यांि आरोपीला हशिा हमळाली.

माझ्या घरािली अनुजा, रिीच्या घरािली रेिा ककिा कु ठल्यािी घराि असणारी मुलगी
सुरहिि रािािी म्िणून आम्िी िा सगळा खटाटोप के ला. आजिी के लेल्या कु ठल्यािी गोष्टीबद्दल िाईट
िाटि नािी.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
एक दम : हिन कामं

अहभनंदन हमत्रांनो.

िुम्िी िे छोट्टंसं पुस्िक िाचून संपिलंि. थोडा टाईम पास झाला. पण टाईम फ़ु कट
क

क

.

नािी गेला

?

.
.

क

.

.

.

क

क

क

. एका छोट्याशा पुस्िकािून दकिी धडे

हमळिाि. िेिी मनोरं जनासि. अशी खूप सारी ई पुस्िकं घॆऊन ई साहित्य प्रहिष्ठान गेली कािी िषं फ़ु कट िाटि
असिे. अिरशः शेकडो पुस्िकं . एकाहून एक भारी. सुंदर. मस्ि. झक्कास. लय भारी.
क

.

क

.

ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या िेबपेजिर साित्याने निनिीन भर पडि असिे. आपण पिािा ना? निीन
सुमारे िीस पुस्िकं लिकरच येि आिेि. सगळीच िुम्िाला ििी असिील िर संपकाडि रिा. VIP सभासद बना.
VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आिे. आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे मेल आय डी कळिा आहण
बना VIP सभासद.
एका दमाि िीन कामं.
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1.

पहिलं म्िणजे िुम्िी VIP सभासद बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं पुस्िक ई मेलिर

सिाडि आधी हमळिं. त्यांच्या प्रत्येक कायडक्रमाचं आमंत्रण हमळिं. त्यांच्या भािी योजनांची माहििी हमळिे.
त्यांच्या कामाि स्ििः सिभागी िोण्याची संधी हमळिे.
2.

ज्या दिा ककिा अहधक हमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं हमळिाि िे खुश िोिाि. त्यांना त्यांच्या

आिडीची पुस्िकं हमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे
प्रहिहनधी बनिा.
3.

आहण यािून िुम्िी मराठी भाषेच्या संिधडनाला अमूल्य असा िािभार लाििा. आमचा उद्देश

आिे मराठीिल्या सिा कोटी सािरांना िाचक बनिणं. आहण िे लक्ष्य साध्य करणं िे के िळ आहण के िळ मराठी
लोकांना त्यांच्या भाषेिर असलेल्या प्रेमािूनच शक्य आिे. आपल्या भाषेचं राज्य व्िािं म्िणून १०६ हुिात्मे
झाले. आपल्या भाषेनं राजा व्िािं म्िणून आपण एक दिा-िीस ई मेल आयडी देणारच ना! िाचनाची आिड असो
िा नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा दिा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठिा. त्यांना िाचनाची आिड आपोआप लागेल.
आपणच लािू. लािूच लािू. करूनच दाखिू.
आिे ना : एक दम : िीन कामं.
संपकड साधा : esahity@gmail.com
िी सेिा पूणडपणे हनःशुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यािर खुश िोिील. हशिाय आम्िी िी खात्री
देिो की या ई मेल्सचा िापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य पाठिण्यासाठीच के ला जाईल. इिर कसल्यािी
जाहिरािी पाठिून त्यांना त्रास ददला जाणार नािी. िेव्िा लिकराि लिकर आपल्या माहििीिल्या दिा ककिा
अहधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या.
www.esahity.com या िेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची िाट पिाि आिोि.
धन्यिाद
आपले नम्र
टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान
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