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या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

पररणाि 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना शवनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तमु्हालाही आनंद शमळेल 

आशण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

शमत्ांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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पररणाम 

(कादबंरी) 

 

 

 

अकुंश शशंगाडे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  
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पररणाम 

लेखक : अंकुश शशंगाडे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माकेट रोड,  

नागपरू. महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट 

शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह ेतसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 

IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, 

musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised 

even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.  
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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 (शवनामलू्य पुस्तके शमळण्यासाठी 

आपले नाव व गाव कळवा) 

 

प्रकविन: १० ऑगस्ट २०२२  

©esahity Pratishthan® 2202  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  

  



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

6 
 

मनोगत 

 परीणाम ही माझी साशहत्यसंपदतेील बासष्टवी 

पसु्तक असनू शतसावी कादबंरी आह.े मी कादबंर यां वर 

जास्त लक्ष कें द्रीत केलं. त्याचं कारण मला कादबंर या  

शलशहणं आवडतं. 

 या कादबंरीला मी परीणाम जरी नाव शदलं असलं. 

तरी ही कादबंरी नवीन शैक्षशणक धोरणावर आधारीत आह.े कदाशचत नवीन 

शैक्षशणक धोरण जर नसतं आलं तर या कादबंरीतील चनु्नी नावाचं पात् शशकू 

शकलं नसतं. ह ेया कादबंरीच ंशवशेष रुप आह.े ते पात् पढंु काय बनतं? यात 

कोणकोणती पात् आहते. त्यांनी काय काम केल ंआह.े तसेच या कादबंरीला 

परीणामच नाव का? ह े जाणनू घेण्यासाठी माझी ही कादबंरी अवश्य वाचा. 

तसेच आपण जशी माझी इतर पसु्तकं वाचनू मला दाद शदली. तशीच दाद या 

पसु्तकावरही द्या. कारण तमुच्या एका प्रसंशेने माझ्या हातनू अनेक पसु्तकं तयार 

होतील. जी आपणाला वाचक म्हणनू वाचायला शमळतील यात शंका नाही. 

 ही दखेील पसु्तक इतर पसु्तकासारखीच कसदार बनशवलेली असनू 

तेवढीच सरस आह.े त्यात बोधंही आह.े आपण ती वाचावी व बोध घ्यावा. 

तसेच बोध घ्यायचा नसेल तर मनोरंजन म्हणनू वाचावी एवढीच शवनंती आह.े 

मात् वाचनू झाल्यावर एक फोन अवश्य करावा म्हणज ेझालं. 

अंकुश शशंगाडे, नागपूर , ९३७३३५९४५०  
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ही कादबंरी 

नवीन शशक्षण धोरणामळेु 

साधक बाधक पररणाम झालेल्या 

शशक्षक व शवद्यार्थयाांना 

सहानभुतूीपवुवक समशपवत   
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पररणाम 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पशनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक 

आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दखुवशर्िे हव हतेू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती 

र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ 

योगवयोग सिजवर्व.  
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पररणाम (कादबंरी) 

  

 

 

 

 

 ते पावसाळ्याचे शदवस होत.े रोशहणी नकुत्याच शनघनू आता मगृ 

लागला होता. पाऊस धो धो कोसळत होता. अद्याप लोकांनी आपल्या 

शेतात या पावसाच्या कहरानं पीक पेरलं नव्हतं. कोणी परेही टाकले नव्हते 

वा कोणी शमरच्या वांग्याची रोपंही.  

 सशुनल असाच एक लहान मलुगा. त्याच्या घरी वडीलोपाजीत शेत 

होतं. शेत राबायला गडी माणसं नव्हतीच. कारण शेत अल्पशः होतं. 

त्याच्या वडीलाचं नाव होतं रामप्रसाद.  

 रामप्रसादचा सशुनल हा दसुरा मलुगा होता. त्याला दोन मलंु व एक 

मलुगी होती. मोठा मलुगा शशकलाच नाही. तो केव्हाचाच शाळाबाह्य झाला 

होता. ऐन उमेदीच्या काळात शशकायची वेळ असतांना व मलुाची 
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शशकायची इच्छा असतांना वडीलांनी त्याला शशकवलं नाही. त्याला कारण 

होतं नोकरी.  

 नोकर यांमध्य ेभयंकर स्पधाव होती. त्यातच अशलकडे नोकर या  पैस ेदान 

म्हणनू भरल्याशशवाय शमळत नव्हत्या. लोकं सरकारी नोकर यांच्याच 

पाठीमागं होती. खाजगी नोकरीमागचा शवचार वेगळा होता. खाजगी 

नोकर या  कोणीही करु शकतात असं लोकांचं मानणं होतं. उद्योगधंद्याच्या 

बाबीतही तोच शवचार होता. उद्योगधदंहेी चार दोन शशकलेली माणसं करु 

शकतात. त्याला जास्त शशकायची गरज नाही अशी लोकांची धारणा. 

त्यातच लोक जास्त प्रमाणात शशकत असत. परंत ू जास्त प्रमाणात 

शशकलेली मलंु असं खालच्या दजावचं काम करायला धजत नव्हते. त्यांना 

नोकरी एके नोकरी हवी होती. शतही सरकारी नोकरी. याचमळंु दशेात 

बेरोजगाराची फळी तयार झाली होती.  

 रामप्रसादला सधुीर व सशुनल अशी दोन मलंु. तशी चनु्नी नावाची 

मलुगी. रामप्रसाद शनरक्षर होता. त्याला शशक्षणाचं तेवढं महत्व कळत 

नव्हतं. त्यातच शेती पाहायला कोणी नाही म्हणनू मोठा मलुगा शशकलाच 

नाही. त्यामळंु साहजीकच शेतीत राबता झाला.  
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 दशेात शाळाबाह्यतेची अशीच समस्या. दशे शवकासाच्या के्षत्ात 

आघाडीवर होता. परंत ू दशेातील काही लोकांच े शवचार शशक्षणाबाबत 

दरुावस्था शनमावण करणारे. त्यातच दजेदार शशक्षण म्हणजे त्यांना जीवनातील 

कलंकच वाटत होता. 

 रामप्रसादची ती दोन्ही मलंु. मोठा मलुगा हा शशकलाच नाही. त्याला 

न शशकशवण्याचं महत्वपणूव कारण होतं, ते म्हणजे त्याची आई. त्याची आई 

बालपणातच मतृ्य ूपावली होती. त्यामळंु त्याची आबाळ झाली होती. ते 

शशक्षकही त्या काळचे आळशी की त्यांनी कोण शाळाबाह्य आह ेयाचा 

साधा सवे दखेील केला नाही.  

 सधुीरला पण त्याच्या वडीलानं सरुुवातीला शाळेत टाकलं. परंत ू

शशक्षक मोठे कडक होत.े ते फार मारायचे. एका एका हातावर इतक्या छड्या 

की जीव वैतागनू जायचा. काय करावं सचुायचं नाही. वडीलांना सांगीतलं 

तर वडील रागावणार. त्यातच मारणारही. असाच शवचार करता करता सधुीर 

घरातनू दप्तर घेवनू तर शनघायचा. परंत ूतो शाळेत जायचा नाही. तो कुठंतरी 

पायलीमध्य ेकाही काही मलुांसोबत लपनू शबडी शसगारेट शपत बसायचा. 

तसेच सायंकाळी शाळा सटुण्याची वेळ झाली की तोही पायलीतनू बाहरे 

शनघायचा व घरी यायचा. असे रोजच घडायचे. रोजच सधुीर असाच 
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शाळेसाठी शनघत असे व रोजच त्याला शाळेत जाण्याची इच्छा नसल्यानं 

रोजच तो त्या पायलीत लपनू बसायचा.  

 असेच शदवसामागनू शदवस जात होते. सधुीर शाळेत जातच नव्हता. 

अशातच परीक्षा झाली व त्याचा शनकाल लागला. सधुीर चक्क नापास 

झाला होता.  

 सधुीरचं नापास होणं. त्यातच शशक्षकांनी त्याच्या बापाला भेटायला 

बोलावलं. परंत ू रामप्रसाद साधा भेटायला गेला नाही. अशातच सधुीर 

एकाच वगावत तीन वेळा नापास झाला.  

 सधुीर एकाच वगावत तीन वेळा नापास झालेला पाहून या वषी त्याचे 

शशक्षक स्वतः सधुीरच्या घरी आले. त्यांनी सत्य सांगीतलं की सधुीर 

शाळेतच येत नाही. तेव्हा रामप्रसादनं सधुीरला बद बद मारलं.  

 शशक्षकांनी सधुीरला बदबद झोडपलं. बापानंही झोडपलं, परंत ूसधुीर 

काही केल्या सधुरला नाही. त्यामळंु की काय, त्याच्या बापानं सधुीरचं 

शाळेत जाणं बंद केलं व त्याला शेतीच्या मागं लावलं. 

 सधुीर शाळाबाह्य ठरला असला तरी रामप्रसादला काही घेणं दणे ं

नव्हतं. तो आपल्या शदवंगत पत्नीच ेउपकार शवसरला होता.  
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 रामप्रसादची शदवंगत पत्नी...जी शेती रामप्रसाद जवळ होती, ती शेती 

त्याच्या शदवंगत पत्नीच्या बापाची दणे होती. शतचं नाव पाववती होतं. जी 

शतच्या बापानं आपल्या लेकीला पोटाची भाकर होईल या उद्दशेानं शदली 

होती. परंत ूआश्चयव असं की ती पत्नी कसल्यातरी आजारात मरण पावली 

होती. त्यामळंु रामप्रसादनं दसुरी पत्नी केली. शजला दोन मलंु झाली.  

 संपत्ती खरी तर सधुीरचीच. परंत ू सधुीरला त्या नव्या आईसमोर ब्र 

काढायचीही मनाई होती. तोही तसा काही बोलत नव्हताच.  

 रामप्रसादला जी दसुरी मलुगी होती. शतलाही रामप्रसादनं शशकवलं 

नाही. कारण त्याला वाटत होतं की मलुगी ही दसुर या च्याच घरी जात असनू 

शतला आजच्या डीजीटल काळात व स्पधेच्या काळात नोकरी लागणार 

नाही. म्हणनूच शतला शशकून काय उपयोग म्हणत रामप्रसादनं आपल्या 

मलुीला चनु्नीला शशकवलं नाही. तसं पाहता दशेात शडजीटल साक्षरतेचे 

वारे वाहात असले तरी हा ग्रामीण भाग शडजीटलतेपासनू बराच दरू होता. 

त्यामळंु मलुगा मलुगी असाच भेदभावही होता.  

 लहान मलुगा सशुनल. या मलुावर रामप्रसादचं शनरशतशय प्रेम होतं. तोच 

वंशाचा वारस आह ेअशी मानशसकता बनवनू रामप्रसाद जगत होता. तो 
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त्याचाच जास्त लाड करीत होता. आपल्या जीवापरसही जास्त जपत होता 

त्याला.  

  

*************************** 

 

 ते पावसाळ्याचे शदवस. सधुीर ओलेशचंब होत गरुांमागे शफरत असे. 

त्याला त्या बालपणीच्या पावसाची चीडही येत नव्हती. तसं पाहता 

बालपणी या रानात शफरतांना त्याला फारच मजा येत असे. आनंद वाटत 

असे. ती जनावरं व त्या पावसात पावसाचा त्ास व्हायला नको व पावसात 

जास्त प्रमाणात अन्न खायला शमळावं असा दहुरेी उद्दशे बाळगणारी ती 

पाखरं, यांचा जुु ुळलेला ताळमेळ पाहून अगदी आनंद वाटत असे. 

त्यातच याच आनंदात ती पाखरं त्या जनावरांशी शमत्ता करीत अगदी गोष्टी 

करण्यात रममाण व्हायची. वाटायचं की या पाखरांना त्या जनावरांच ं

शकतीसं शहत आह ेएवढी ती पाखरं त्या पशूंमध्ये रमायची. खरं तर ती पाखरं 

त्या जनावरांच्या अंगावर बसनू त्या जनावरांच्या अंगावर असलेले शकडे 

खायची तसचे त्या जनावरांच्या गवतात वावरण्यातनू गवतावरुन शहडंणारे 

नाकतोडे ती पाखरं शटपत असत. 
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 तो पाऊस मनााला सखुवनू जात होता. पाऊस तसा ररमझीमच येत 

होता. त्यामुु ुळं त्या पावसात त्या बालपणीच्या काळात शफरण्याची मजा 

काही औरच होती.  

 लहानपणापासनूच सधुीरची भीती जनावरांच्या मागं शफरता शफरता 

कायमची दरू शनघनू गेली होती.  

 ती शवकृत मानशसकता. त्या शवकृत मानशसकतेनं रामप्रसादनं आपल्या 

मलुांना जन्म शदला खरा. परंत ू शशक्षण शशकवलं नाही. त्याला स्वतःला 

शशकशवण्याची लाज वाटत होती. तशी ती आता मोठी झाली होती.  

 सशुनलही आता सात वषावचा झाला होता. त्याला शशक्षण म्हणजे काय 

असतं ते कळत नव्हतं. तसं त्याचं शाळेत नाव टाकण्याचं वय शनघनू गेलं 

होतं.  

 सशुनल सात वषावचा झाला खरा. परंत ूत्याची काळजी चनु्नीला लागली 

होती. ती आता मोठी झाल्यानं शतला शशक्षण म्हणजे काय ते कळत होतं. 

तसं शतला शशकावसं वाटत होतं. परंत ूशशकणार कशी? शतला वाटत होतं 

की आपलं वय वाढलं. आपण आता कमीतकमी सातव्या वगावला पाशहजे 

होतो. परंत ूआता शशकायचं कसं? आपण आता नावही टाकलं तरी पशहल्या 

वगावत बसवणार. मग आपल्याला मलंु शचडवणार.  
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 चनु्नीला वाटत होतं की जरी शतचं वय झालं आशण शतला शशकता नाही 

आलं तरी ती आपल्या भावाचं शशक्षणापासनू नकुसान करणार नाही. 

आपल्या बाबांच्या अज्ञानानं आपण शशकू शकलो नाही. परंत ू आपण 

आपल्या भावाला शशकवावं.  

 चनु्नीचं ते वाढतं वय... आता ते वय शवचार करण्यालायक झालं होतं. 

तसा शतनं शनणवय घेतला आशण एक शदवस ती रामप्रसादला म्हणाली,  

 "बाबा, आपल्याला मला एक गोष्ट इचारायची हाय. इचारु का? " 

 रामप्रसाद आश्चयवचकीत झाला. कारण आजपयांत तसा प्रश्न तोही 

ठमक्या आवाजात त्याला कोणीही शवचारला नव्हता. तसा तो म्हणाला,  

 "इचार इचार, काय इचारत ेते. " 

 "बाबा, आपण सशुनलले शशकवावं. बोला शाळेत टाकावं का नाय. " 

 रामप्रसादच्या पढुील तो प्रश्न. तसं पाहता शशक्षणाबाबत त्याचे शवचार 

बरुसटलेले. त्यातच अख्खख्खया गावाची परंपरा की कोणीही शशकायचं नाही. 

त्यामुु ुळं त्या गावात शशक्षण कोणीही शशकत नव्हतं. चार दोन शशकलेले 

काही लोकं. फक्त तेवढेच लोकं शशकवत होत े आपल्या लेकरांना. 

बाकीच्यांना पाशहज ेत्या प्रमाणात शशक्षणाच्या बाबतीत अनास्थाच होती. 
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अशातच चनु्नीचा प्रश्न. चनु्नीनं शवचारलेल्या प्रश्नावर रामप्रसाद शनपचीत 

होता.  

 ती दपुारची वेळ होती. तसे ते तप्त उन्हाळ्याचे शदवस. त्या 

उन्हाळ्याच्या शदवसात उन लाही लाही म्हणायचं. तसे संबंध गावातील 

शेतकरी बैलं लाहाकतात म्हणनू बैलाला घरी आणनू तर कधी शेतात 

सावलीच्या कडेला वा कधी झाडात बांधनू त्यांना चारा टाकून सांजस्याला 

पनु्हा शेतीत जावनू वखर जुंपायचे नव्ह ेतर दपुारी आराम करायच.े रामप्रसाद 

व सधुीर नकुतेच शेतीतनू ते उन्हाळ्याच े शदवस असल्यानं दपुारी आराम 

करण्याच्या उद्दशेानं आल ेहोत.े पाववतीनं त्यांना नकुतंच जेवन शदलं होतं. ते 

आता जेवणाचा घास पोटात कोंबणार, तोच चनु्नीचा बापाला प्रश्न. 'बाबा, 

आपण सशुनलले शशकवावं. बोला शाळेत टाकावं का नाय.' 

 काळजाचा ठाव घेणारा प्रश्न. रामप्रसादला क्षणभर बरं वाटलं नाही. 

तसा तो हातात घतेलेला घास पोटात कोंबत तो म्हणाला,  

 "का बोलनू रायलीस पोरी, तलेु अक्कल शबक्कल हाय ेका नाय. " 

 "बाबा, मी खरंच बोलतये. आपण सशुनलले शशकवावं म्हणजे झालं. 

" 

 "मंग शशकून का नौकरीले लागन का? " 
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 "बाबा, तो नौकरील ेलागो का न लागो. आपण त्याले शाळेत टाकावं 

म्हजंे झालं. बाकी समद ंमी पाहून घेईन. " 

 रामप्रसादनं जेवणाचा घास पोटात कोंबला. तसा तो म्हणाला,  

 "पोरी, बयी हायेस त.ू अवो, आतं दोनचार वषावनं तहुा लगन होईन अन ्

त ूसासरी जाशीन. मंग याले शशकवण कोण?  

 "बाबा, त्याची शचंता तमुी कायल ेकरता. मी नेईन सासरी त्याल.े " 

 "जवाई आयकन का तहंु्य. " 

 "बाबा, तेवळी शचंता कायल ेकरता. तमुी आताची शचंता करा. आपण 

सशुनलले शशकवाचं म्हजंे शशकवाचंु.ं " 

 चनु्नी बोलत होती. तशी मधातच पाववती बोलली.  

 "शशकवा नं वं आपल्या सशुनलले. बाजचू्या शाम्यानं तं शशकोलं. 

त्याचा पोरगा म्हणे शयरात उच्च पदावर हाय.े आपला पोरगा बी शशकून 

असाच मोठा होईन. अन ् नशशबात असन तं लागन शयरात कोणाच्या 

नोकरीले नायतं नाय लागन. तमुी आतंपासनूच तारे नोको तोडा. अन ्इचार 

करा नं बाप्पा. आपली दोनबी लेकरं नोको शशकू मनल्यावर नाय शशकली 

नं. आतं पोरीची याल ेशशकवाची इच्छा हाय ेतं शशकव ूद्या पोरील.े तमुी फक्त 

हो मणा." 
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 आईचं बोलणं संपलं होतं. तसं आईचं बोलणं संपत नाही, तोच 

सधुीरही बोलला.  

 "बाबा, शशकवनू नं आपल्या सशुनलले." 

 "आरं, पण पैसा लागते लय शशकवाल.े आपनू कोठून आणनू एवळा 

पैसा." 

 "बाबा, शचंता करु नोका. ते मायावर सोडा. मी कमवीन. थोडी जास्त 

मेहनत करीन अन ्शशक्षणाल ेपैसा दईेन." 

 "अन ्मी बी बायेर कामाले जावनू पैसा आणीन." पाववती म्हणाली.  

 "अन ्बाबा मी बी कामाले जात जाईन. " 

 "तमुाले गी कामाल े जाची गरज नाय. आमच्या खानदानीत बाया 

मंडळीयले कधीच कोण ंबायेर कामाले पाठवलं नाय. आमी हाओत, दोघंबी 

बाप लेकं. आमी मेहनत करुन अन ्सशुनलले शशकवनू. खपू शशकवनू. आतं 

तर झालं." 

 रामप्रसाद शवचार करु लागला. त्याला वाटलं की आपलं या दोन्ही 

लेकरांनी ऐकलं. ते शशकले नाही. आता माझ्या मलुीची इच्छा आह ेयाला 

शशकवायची. कमीतकमी एक तरी शशकलेला असावा. जेणेकरुन 
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आपल्याला त्याचा उपयोग तर होईल काही ना काही. नाही नोकरी लागेल 

तर कमीतकमी धंदा तर चांगला करु शकेल.  

 जेवता जेवता रामप्रसादचे शशक्षणाबाबतच े बदललेल े शवचार. 

रामप्रसादलाही शशक्षणाचं महत्व माशहत झालं होतं. कारण बाजचू्या 

शाम्यानं आपला पोरगा असाच शशकवला होता. तो आता शहरात उच्च 

पदावर नोकरी करीत होता. तसा तो म्हणाला,  

 "ठीक हाय ेमंग. " 

 रामप्रसाद पनु्हा म्हणाला.  

 जेवन परुतं संपलं होतं. तसा रामप्रसादनं होकार दतेाच घरात आनंदी 

आनंद झाला. तो शदवसच मळुात सणासदुीचा वाटला. तसं सायंकाळी 

आईनं घरात तोच आनंद साजरा करण्यासाठी गोडधोड बनवलं.  

 

**************************** 

 

 काही शदवस असेच शनघनू गेले. तसा पावसाळा लागला होता. तशी 

शाळा सरुुही झाली व शाळा सरुु होताक्षणी चनु्नी आपल्या बाच्या पाठीमागं 

लागनू शाळेत सशुनलला नाव टाकायला घेवनू गेली. 
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 ती प्रशस्त शाळा. तस ेते शतघंही आतमध्य ेगेले. सवव शशक्षक बसलेले 

होत.े तशी चनु्नी म्हणाली,  

 "नाव टाकाचं हाय. " 

 "कोणत्या वगावत?" एक शशक्षीका म्हणाली. 

 "पशहलीत." 

 त्या शशक्षीकेनं इशार या नंच शदशाशनदशे केलं व ती त्या शशक्षीकेजवळ 

गेली. तसं त्या शशक्षीकेनं शवचारलं,  

 "काय नाव." 

 चनु्नीनं नाव सांगीतलं. तसं एक एक शवचारत चनु्नीनं सवव माशहती त्या 

शशक्षीकेला सांगीतली. तशी सवव माशहती भरुन पणुव होताच ती शशक्षीका 

म्हणाली,  

 "तझुं नाव?" 

 "चनु्नी. " 

 "त ूकोणत्या वगावत शशकते? " 

 "नाय शशकत." 

 "का बरं? कोणत्या वगावपासनू सोडली?" 

 "मी शशकलीच नाही." 
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 "का बरं?" 

 "बाबानं नाय घातलं शाळेत." ती ओशाळत म्हणाली. तशी ती 

शशक्षीका शतच्या बापाला म्हणजे रामप्रसादला म्हणाली,  

 "का नाही शशकवलं मलुीला?" 

 रामप्रसादची मानशसकता. रामप्रसाद अगदी गप्प होता. तसं त्याला 

शतला न शशकशवल्याबद्दल वाईट वाटत होतं. परंत ूआता उपाय नाही, म्हणनू 

तो गप्प होता. तशी ती शशक्षीका म्हणाली,  

 "शशकायच ंआह ेकाय तलुा. आम्ही शशकवतो. छान छान शशकशवणार. 

फक्त तझुी तयारी पाशहज.े बोल शशकणार का?" 

 "आता या वयात. अन ्तेबी पशहल्या वगावत." 

 "नाही गं, आता सरकारनं एक प्रावधान काढलं आह.े" 

 "म्हजं?े कोणत्याबी वयात शशकवायचं." 

 "हो, फक्त तयारी पाशहज ेआपली म्हणजे झालं." 

 "मग मल ेकोणत्या वगावत घ्याल?" 

 "तलुा तझु्या वयानसुार सातवीत घेव.ू चालेल. दोघंही भाऊबशहण 

यायचं शाळेला." 

 "नाय जी." 
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 "का बरं?" 

 "मल ेलय लाज वाटत.े" 

 "लाज. कशाची लाज?" 

 "लोकं का मनतीन. वगावतले पोरं?" 

 "काय म्हणणार. त्यांना कुठं माहीत आह े की त ू शशकलेली नाही 

म्हणनू. आपण सांगायचं कशाला?" 

 चनु्नीमध्ये शाळेच्या शशक्षीकेनं तसं म्हणताच शशक्षणाची आवड 

शनमावण झाली. तशी ती म्हणाली, 

 "बाबांना इचारा." 

 तशी ती शशक्षीका रामप्रसादला शवचारु लागली.  

 "बोला, टाकता का पोरीचं नाव. अन ्ह,ं पोरगी पोरगा असा भेदभाव 

करु नका. तमुची पोरगीच तमुचा आधार होईल." 

 रामप्रसाद काय समजायचं ते समजला व त्यानं होकार शदला चनु्नीच्या 

शशक्षणाला. तशी चनु्नीही शाळेत जाण्यास तयार झाली.  

 नवीन शैक्षशणक धोरण आलं होतं. शाळेत या धोरणानसुार कोणालाही 

कोणत्याही वयात नाव घेत होत.े तसं चनु्नीला घेतलं गेलं व चनु्नी पशहला 

दसुरा वगव न शशकता थेट सातवीत प्रवेश घेवनू सातवीपासनू शाळेत जाव ू
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लागली. कधीही शाळेत न गेलेली चनु्नी... सरुुवातीला शतला लाज वाटत 

होती. परंत ूकालांतरानं शतची शरम कमी झाली व ती सातव्या वगावत शशकती 

झाली. 

 तो सातवा वगव शतच्यासाठी नवीनच होता. शतला साधं अ आ इ येत 

नव्हतं. परंत ू ती खपु मेहनत घेव ू लागली. तशी शतला शशकशवणारी 

शशक्षीकाही. लवकरच चनु्नी या वगावत शलहायला वाचायला शशकली होती. 

 

****************************** 

 

 हल्ली आपण पाहतो की आपली मलंु ह ेआपलं ऐकतच नाही. तरीही 

लहानपणापासनूच आपण त्यांना सांगत असतो. त्यांनी ह ेकरावं, ते करु नये. 

त्यांनी अमकं करावं, ढमकं करु नये. वैगेरे वैगेरे गोष्टी. त्यातच त्या मलुांची 

इच्छा नसतांना त्यांनी इजंीशनयरच करावं वा त्यांनी डॉक्टरच बनावं. ही 

आपली महत्वाकांक्षा असते. परंत ू त्यांच्या बदु्धीमध्ये तसा गणु नसतोच. 

त्यामळंु शक्यतोवर त्यांचं मन त्यामध्ये रमत नाही. त्यातच काही काही 

लोकं आपण डॉक्टर बनवायला जातो, तेव्हा ती डॉक्टर बनत नाही आशण 

आत्महत्या करतात.  
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 या डॉक्टर, इशंजनीयर बनशवण्याच्या प्रशियेत काही काही अंशी 

मायबापाचं बरोबर असतं. कारण ते मलुांचं भशवतव्य शवचारात घेतात. 

त्यांना सखुाचे शदवस यावेत. त्यांना समाजात मान सन्मान प्रशतष्ठा शमळावी 

हा त्यांचा उद्दशे. कारण तो जर हमाल बनला तर त्याला समाजात कोणीही 

शवचारणार नाही असं प्रत्येक मायबापाला वाटत असतं. परंत ूतो मलुगा तसा 

बनेल तेव्हा ना. शेवटी नशशबात असेल तर शमळेल नाहीतर नाही. शहच गत 

शवद्याथी मनाची असते. 

 शवद्याथी मन त्यात लागत नसल्यानं शवद्याथी मायबापाच्या या रास्त 

शवचारांना आपल्या मनावरील ताण समजनू आत्महत्या करतात. ह ेकाही 

अंशी बरोबर वाटत नाही. तो ताण नसतोच. परंत ूमलुांना तो ताण वाटतो. 

मलुांना वाटते की आपल्याला स्वातंत्र्य असावं. मन मानेल तसं शवहार करु 

द्यावं. ज ेमनाला वाटेल, ते खाव ूद्यावं आशण शशकण्याच्याही बाबतीत जे 

शशकावं वाटेल, ते शशकू द्यावं. अन ्जर शशकायची इच्छा नसेल तर अज्ञानी 

राहू द्यावं उद्या मायबापांनाच कोसण्यासाठी.  

 महत्वाकांक्षा ही महत्वपणूव गोष्ट आह.े ती कधीकधी आपलं जीवन 

बनव ूशकते तर कधीकधी ती आपलं जीवन उध्वस्तही करु शकते. तसेच 

नशशब... नशशबही अशी गोष्ट आह ेकी ती आपलं जीवन बनव ूशकते तर 

कधी तेच जीवन उध्वस्त करु शकते. याबाबतीत एक प्रसंग सांगतो.  
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 मी वसतीगहृात राहात असतांना माझा एक सहपाठी होता. तो 

दहावीला गणुवत्ता यादीत असल्यानं त्याची चांगल्या नामांकीत 

महाशवद्यालयात वणी लागली की ज्या महाशवद्यालयात भल्याभल्याची 

वणी लागत नाही. मलुगा अशत हूशार होता. चांगला अभ्यासही करीत होता. 

परंत ू ददुवै असं की अभ्यास झाला असतांनाही त्याला गशणत शवषयात 

नापास व्हावे लागले. ररटोटल तपासली तरी गणु वाढले नाही. याला काय 

म्हणावे. याबाबतीत अजनू दसुरा प्रसंग सांगतो. घरामध्ये माझी बशहण 

दहावीला होती. ती फारच हुशार होती. शतनं लहानपणापासनूच ठरवलं होतं 

की ती नापास होताच शशक्षण सोडेल. यावषी ती दहावीला होती. तेव्हा तीन 

पपेर झाल्यावर शतचा हातच मोडला व त्यानंतरचे ती पेपर दवे ूशकली नाही. 

ती चक्क नापास झाली व शतनं आपलं शशक्षण सोडलं. याला काय म्हणावं. 

शहच घटना माझ्याबाबतीतही घडली. मी वकीलकीचा अभ्यास करीत 

असतांना माझे वडील त्याच काळात मरण पावल.े ज्यावेळी रक्षा शवसजवन 

होतं, त्याही शदवशी दपुारी पेपर होता. मी पेपरला गेलोही. परंत ूपेपर शलहू 

शकलो नाही वा त्या दखुद धक्क्यानं बाकीचेही पेपर शलहू शकलो नाही. 

याला काय समजावं. नशशबच समजावं लागेल ना. असे प्रसंग प्रत्येकांच्या 

जीवनात येत असतात. त्याला नशशबच समजावं लागेल. ह,ं प्रयत्न करणं 

आपलं काम असावं. कारण प्रयत्नांती परमेश्वर ह ेआपण ऐकलं आह.े प्रयत्न 
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केल्याशशवाय काहीच शमळत नाही. तेव्हा प्रयत्न करायला हवा. सगळेच 

मोठमोठे थोर शास्रज्ञ वा शवचारवंत बनत नाहीत.  

 आज शवद्यार्थयाांच्या मनात महत्वाकांक्षा भरण्याची गरज आह,े त्यांचा 

धीर खच ूनये म्हणनू. परंत ूती आपली महत्वाकांक्षा कधीकधी त्याचा जीव 

घेण्यास कारणीभतू ठरु शकते. ही रास्त बाब नाही. अशा महत्वाकांके्षनं 

जीवन खर या  अथावनं उध्वस्तही होव ूशकतं ही शक्यता नाकारता येत नाही. 

मलुांनं डॉक्टर बनावं, इशंजनीयर बनावं, अजनू कोणी बनावं. सारं बरोबर 

आह.े परंत ू ते जर तमुच्या पाल्यांना आवडत नसेल तर... तर शवचार 

करण्यासारखी ती बाब आह.े त्याची परीयंती आत्महत्येतच होत.े 

आपल्याच मलुांना आपण परावलंबी होव ूशकतो. आपलंच मलु आपल्या 

नजरेआड होव ूशकतं.  

 मलुांना आज स्वातंत्र्य हवं आह.े असं स्वातंत्र्य की ज्या स्वातंत्र्याने ते 

मकु्तपणे शवहार करु शकतील. त्यांना प्रेम करण ंआवडतं. ते त्याला सांगावंच 

लागत नाही. त्यांना प्रेम नको करु म्हटलं शकंवा त्यात धोका होतो म्हटलं 

तर ते कदाशचत ऐकणार नाहीत. त्यांना शववाह करतांना मायबापाच्या 

आवडीची मलुगी नको असते. एवढंच नाही तर बर या चशा मलुांना 

आपल्या पत्नीचंच ऐकायची सवय असते. त्याच्या पत्नीनं सांगीतलं की 

मायबापांना वदृ्धावस्थेत वदृ्धाश्रमात टाक तर मलेु पटकन ऐकतात. परंत ू
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डॉक्टर, इशंजनीयर बन म्हटलं शकंवा अभ्यास कर म्हटलं तर ते शबलकुल 

ऐकणार नाहीत. कदाशचत अभ्यास करा म्हटलं तर ते आत्महत्याही 

करतील. त्यामळंु ते सवव नशशबावर सोडून आजच्या तरुणाईच्या काळात 

आपल्या महत्वाकांक्षा त्यांच्यावर थोपव ू नये म्हणजे झालं. कारण याच 

महत्वाकांके्षतनू आपल्या मलुांचाच बळी जाव ू शकतो. त्याबरोबर 

आपलाही. कारण मलंुच आपल्या जीवनात नसतील तर आपलं जीवन 

कोणत्या कामाचं ह ेमलंु नसतांना समजतं. तेव्हा ह्या आपल्या महत्वाकांक्षा 

आपल्या आपल्या जवळंच ठेवाव्यात. कोणीही मोदी वा अशनल अंबानी 

वा कोणीही सशचन तेंदलूकर वा लता मंगेशकर बन ूशकत नाही. प्रत्येकांच्या 

नशशबात काही वेगळं असतं. प्रत्येकाचंच नशशब वेगळं शलशहलेलं असतं. ते 

कोणी बदलव ूशकत नाही ह ेलक्षात घ्यावे. कारण सववच लोकं चंद्रावर जाव ू

शकत नाहीत. कोणाला ना कोणाला परृ्थवीवर राहावेच लागेल हहेी तेवढंच 

लक्षात घेण्यासारखं आह.े ह े जेव्हा तमुच्या लक्षात येईल. तेव्हाच 

आपल्याला खरं जीवन समजेल. जगणंही समजेल आशण शवशेष म्हणजे 

महत्वाकांक्षाही...हहेी लक्षात घेण्यासारखं आह.े  
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 ****************************** 

 

 तो सातवीचा वगव. त्या वगावत चनु्नी आज रमली होती. शतला अगदी 

हायसं वाटत होतं. त्याचं कारणही तसंच होतं. ते म्हणजे शतला त्या 

शशक्षीकेमळंु शशकायला शमळालं होतं नव्ह ेतर या नवीन शैक्षशणक धोरणातनू 

ह ेशक्य झालंुं होतं.  

 आज नवीन शशक्षण धोरण आलं म्हणनू ठीक होतं, नाहीतर कधीच 

चनु्नी शशकू शकली नसती.  

 चनु्नीची शशकायची इच्छा होती. परंत ूशतच्या वडीलांच्या मानशसकतेनं 

शतला शशकता येत नव्हतं. कारण मलुांना शशकवनू काही फायदा होणार नाही 

ही त्यांची मानशसकताच होती. परंत ू घडलं चकुीचं. शबचार या  त्या 

शशक्षीकेमळंु चनु्नीला शशकायला शमळालं होतं त्या वाढलेल्या वयातही. 

तसं पाहता चनु्नीची शशकायची इच्छा होतीच.  

 चनु्नीचं शाळेत सातव्या इय्यतेत नाव टाकलं गेलं. त्यात शतला फार 

आनंद झाला. परंत ूहा आनंद फार काळ शटकला नाही. ती जेव्हा दहावीला 

गेली. तेव्हाच शतला शहरातील एक मलुगा पाहायला आला आशण अगदी 

बालवयात शतचा शववाह त्या मलुाशी लावण्यात आला.  



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

30 
 

 चनु्नीची शशकायची इच्छा. त्यातच अगदी मनातील इच्छा मोडली 

असतांना शतचं नाव सातव्या वगावत दाखल झालं. त्यातच शतला आपल्याला 

शशकता आलं म्हणनू आनंद झाला. परंत ूपढंु काय? अगदी बालवयात शतचा 

शववाह म्हणजे पनु्हा शतच्या इच्छेवर पाणी फेरण्यात आलं. शेवटी वडीलांची 

इच्छा मोडता येईना, म्हणनू शतनं होकार दते त्या बालवयातच शववाह केला.  

 चनु्नीचा शववाह झाला होता. तशी ती सासरी नांदायला आली. सासरी 

शतच्या मोठं कुटंूब होतं. त्यातच त्या कुटंूबात शदवसभर कामं करता करता 

त्ेधाशतरपीट उडत असे. मात् पतीचा स्वभाव चांगला होता. तो शतची 

काळजी घेत असे.  

 चनु्नीचा पती शदवसभर कामाशनशमत्य बाहरेच असे. त्यामळंु त्याला 

शदवसभर आपल्या पत्नीशी बोलताही येत नव्हतं. परंत ूरात्ी घरी आल्यावर 

बेडरुममध्य ेतो चनु्नीशी शनवांत बोलत असे. अशाच संधीचा फायदा घेत 

एक शदवस ती म्हणाली,  

 "माधव, मले शशकायचं आह.े जरा शशकवान का?" 

 शतच्या पतीचं नाव माधव होतं. त्यानं ते ऐकलं. त्याबद्दल त्याला 

सरुुवातीला आश्चयव वाटलं. तसा तो जोरात म्हणाला,  

 "काय म्हटलं.?  
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 पतीचा वाढलेला आवाज ऐकताच एखाद ं कुत् आपल्या अंगावर 

धावनू येत जसा खेकसतो. तसंच शतला वाटलं. थोडी भीतीही शतला वाटली. 

पती रागावला असंही शतला वाटलं. त्याच उद्वगेात ती उत्तराथव म्हणाली, 

 "काय नाय जी." 

 "नाही. त ूकाहीतरी नक्कीच म्हटलं. सांग काय म्हटलं ते?" 

 "काय नाय जी. सहजच म्हटलं. " 

 "त ूआता सांगणार आहसे की नाही." 

 "नाय जी. सहजच. " 

 "तलुा माझी शपथ आह.े आता तरी सांग." 

 पतीदवेच तो. तोही प्रेम करणारा. तेही त्यानं शतला शपथ शदलेली. 

बर या  बोलानं सांगीतलं तर ठीक. नाहीतर समस्या उद्भवणार. आपण 

बोलावं. आपली इच्छा सांगनू टाकावी. मग काहीही होवो परीणाम. ते 

शशकवतील नाहीतर नाही. परंत ूएकदा तर कळेल की शशकवत आह ेकी 

नाही ते.  

 असाच शतचा शवचार. तो शवचार करता करता शतनं त्याला सांगनू 

टाकलं की शतला शशकायचं आह.े त्यावर तो म्हणाला,  
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 "एवढंच ना. मग ठीक आह.े तलुा शशकायचं आह ेतर शशक. परंत ूएक 

लक्षात ठेव की घरी कामात हयगय व्हायला नको. कुणाचीही कुरकूर ऐकू 

येव ूनये. " 

 तो पती... त्या पतीनं शदलेला होकार चनु्नीला अशतशय आनंददायी 

वाटला. तसं शतनं अकरावीला नाव दाखल केलं.  

 चनु्नी खशु होती. कारण शतनं जो शवचार केला होता की पती शतला 

शशकवणार नाही. ते अगदी चकू ठरलं होतं. पतीनं शतला शशकायची 

परवानगी शदली होती. परंत ू सासरची मंडळी ही शशकवायला परवानगी 

दणेारी नव्हती. ती त्या वतवनाला दोषच दते होती. ती मंडळी चनु्नीच्या 

शशक्षणाला सहकायव करीत नव्हती. उलट टााँगशटंग करीत होती. परंत ूचनु्नीनं 

त्या गोष्टीचा शवचारच केला नाही. ती शशकत होती घरची सवव कामं करुन. 

कारण शतला नवीन शैक्षशणक धोरणातनू झालेल्या प्रवेशाचा परेुपरू फायदा 

उचलायचा होता तेही उच्च शशक्षण शशकून. 

 सशुनल आता पाचवीत गेला होता. तशी चनु्नीही बारावीत होती. 

सशुनलला त्याचा बाप रामप्रसाद आशण भाऊ सधुीर पैसा लावत होता तर 

चनु्नीला शतचा पती. दोघंही शशकत होत.े तशी चनु्नी बारावी पास झाली. 
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तसा शतनं उच्च शशक्षणाचा फामव महाशवद्यालयात भरला व शतनं लागलीच 

प्रवेश घेतला. परंत ूसशुनलच ंकाय?  

 सशुनलला शतनं आपल्या पतीच्या मागे लागनू शहरात शशक्षणासाठी 

आणलं व वसतीगहृात टाकून ती त्याला शशकव ूलागली. अशातच त्याची 

ओळख संगीतासोबत झाली. जी संगीता त्याच्या शाळेतील त्याची मैत्ीण 

होती. 

 

 

******************************** 

 

 तो खपु परेशान होता. सारखी शतचीच आठवण येत होती त्याला. तो 

शतच्याशशवाय एक क्षण ही राहू शकत नव्हता. त्याला काय वाटत होतं 

कुणास ठाऊक. ती आता जगात नव्हती. परंत ू शतची आठवण त्याच्या 

हृ्रदयात घर करुन होती. कालच शतची चौदावीही पार पडली होती.  

 चौदावी... त्यानं ती चौदावी अगदी थाटामाटात पार पाडली. कारण 

तो शतचा घरवाला होता. त्यानं चौदावी पार पाडली की कारण तो शतचा पती 

म्हणजे अगदी जवळचा नातेवाईक होता. तो शतचा एक प्रेमाचा व्यक्ती होता 
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की ज्याच्या हृ्रदयात ती घर करुन होती. शतनं त्याच्या मनावर राज्य केलं. 

शतचं नाव होतं संगीता. 

 संगीता लहानपणापासनूच हुशार स्वभावाची होती. पाहायलाही सुंदर 

होती.,अगदी बारीक बारीक हातापायाची होती. त्यातच सडपातळ. ती 

सडपातळ असल्यानं सवाांना खपु आवडायची. 

 लहानपणी मलुांसोबत अल्लड खळेणं अल्लड बोलणं. त्यातच 

मलुांसोबत खेळतांना काही अमंगल गोष्टी घडल्याच तर त्याची जाणीव त्या 

वयात नसायची. परंत ूजसजसं शतचं वय वाढत गेलं. तसतस े शतचे संदभव 

बदलल.े 

 सशुनल... वसतीगहृात राहणारा एक मलुगा होता. त्याचे वडील 

शेतकरी होत.े शेतात राबता राबता त्यांची शजंदगी शनघनू गेली होती. तसं 

पाहता सशुनलही अगदी लहानपणापासनू शेतात जात असे व शेतात राबत 

असे. लहानशा त्या वयातच सशुनल वखरण व नांगरण करण्याच ं कसब 

शशकला होता. त्यातच जर शेतात वखरण नांगरणाचं काम नसेल तर तो 

रानात जनावरंही चारायचं काम करीत असे. सोबत त्याचा मोठा भाऊ 

सधुीरही असे. त्याला त्या वयात भावासोबत रानावनात शफरतांना फार मजा 

येत असे.  
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 ती जनावरं रानात चारतांना छान मजा येत असे. परंत ूया रानवळ व 

खेडवळ जीवनात जगण्यात कोणतंच सारस्य नाही असा शवचार करुन 

सशुनलच्या बशहणीनं त्याला शहरात वसतीगहृात टाकलं होतं. सशुनल आता 

वसतीगहृात शशकत होता त्या बाल्यावस्थेपासनूच. 

 ती बाल्यावस्था नव्ह ेतर तो सहावा वगव. सशुनलचे दधुाच ेओठंही नीट 

सकुले नव्हते असं ते वय. सशुनल रामप्रसादचा एकुलता एक मलुगा. परंत ू

शशक्षणाचं महत्व समजनू रामप्रसादनं सशुनलला शहरात टाकलं. त्याचं 

कारण होतं शहरातील शशक्षण. रामप्रसादला वाटत होतं की गावच्या शाळेत 

सशुनलचं मन लागणार नाही. तो अनाडीच राशहल. यामळंु की काय, 

सशुनलला रामप्रसादनं वसतीगहृात टाकलं.  

 ते वसतीगहृ म्हणजे सशुनलसाठी एक कैदच होती. त्याला सतत 

त्याच्या मायबापाची आठवण येत होती. तशीच त्याच्या मायबापालाही 

त्याची आठवण यायची. त्यातच या वसतीगहृात शवद्याथी ह ेअगदी लहानच 

असल्यानं कोणीही वाडवनच्या शवरोधात जात नसत. त्यामळंु फारसं जेवन 

खावण पोटभर शमळत नव्हतं. त्यातच सशुनल कमालीचा उपाशी राहायचा 

व त्याला गाव आठवायचं. त्याचबरोबर गावाला आईनं बनशवलेला सगु्रास 

स्वयंपाक.  
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 आईच्या हाताला शवशेष चव होती. ती चव अजनुही सशुनलच्या 

जीभेवर रेंगाळत राहायची. त्याचं कारणही तसंच होतं. 

 सवव जगानं आधशुनक तंत्ज्ञानाचा शस्वकार केला होता. परंत ूसशुनलच्या 

मायबापानं ते तंत्ज्ञान अजनुही शस्वकारल े नव्हते. ते स्वयंपाक 

अल्यशुमनीअमच्या भांड्यात वा कल्हईच्या भांड्यात करीत नव्हते तर 

मातीच्या भांड्यात करीत असत. आज बाकी लोकांजवळ अल्यशुननीअम 

भांडी असली तरी मातीचे ताव ेव मातग्या सशुनलच्या घरी होत्या. त्यामळंु 

त्यात शशजशवलेलं अन्न अगदी छान वाटत असे. 

 सशुनल वसतीगहृात राहता राहता शाळेतही जात होता. त्याची शाळा 

वसतीगहृापाासनू काही अंतरावर होती. ती शाळा वसतीगहृाच्या लागनू 

नव्हती. तसा सशुनल जरी शाळेत जात असला तरी तो कुठे राहतोय? काय 

खातोय? ह ेसवव शाळेतील मलुांना माशहत होतं. त्यातच एक शदवस त्याची 

संगीताची ओळख झाली. संगीता त्याच्यासोबत राहात असे नव्ह ेतर तो 

वसतीगहृात राहतो म्हणनू त्याला मदत करीत असे. शतला त्याची दया येत 

असे. एकंदर सांगायचं झाल्यास ती त्याचेवर प्रेम करीत होती.  
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 हळूहळू ते प्रेम वाढत चाललं होतं. अशातच त्याला वसतीगहृात जेवन 

बरोबर शमळत नसावं म्हणनू ती घरुन त्याचेसाठी जेवनाचा डबाही आणत 

होती.  

 त्यांचं प्रेम वाढत चाललं होतं. तशी त्याची जवळीकही. त्यातच त्यांची 

शशकण्याची आसही. संगीताला वाटत होतं की सशुनल गरीब आह,े ग्रामीण 

भागातील आह.े म्हणनू त्यानं शशकावं. त्यामळंु ती त्याला मागवदशवन करीत 

असे. मात् यामध्य े शतनं आपल्या स्वतःच्या शशक्षणाची काळजी घेतली 

नाही.  

 संगीता ही शशकत होती खरी. परंत ू शतचं मन त्या अभ्यासात रमत 

नव्हतं. परंत ू सशुनलचं मन मात् अभ्यासात रमत होतं. अशातच दोघंही 

दहावी पास झाले. ती अकरावीला गेली. त्याचबरोबर तोही. मात् शाळेच्या 

शेवटच्या शदवशी दोघांनीही ठरवलं की आपण एकाच महाशवद्यालयात 

शशकावं. म्हणनू की काय, ते एकाच महाशवद्यालयात शशकू लागले.  

 

 

**************************** 
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 चनु्नीचं शशक्षण पणूव झालं होतं. ती आता स्पधाव परीक्षेची तयारी करीत 

होती. शशक्षणाचा शतला बराच फायदा झाला होता.  

 शतचं नाव उशशरा शाळेत प्रवेशलं गेलं असलं तरी शतनं अशतशय कठीण 

परीशस्थतीत आपलं मनोबल न ढळू दतेा स्पधाव परीक्षेपयांतचा टप्पा पार केला 

होता. सशुनल मात् अजनू बराच लहान होता.  

 अशीच चनु्नीनं एक स्पधाव परीक्षा शदली व चनु्नी त्या परीक्षेत पास 

झाली नव्ह ेतर एक अशधकारी म्हणनू लवकरच चांगल्या हुदद््याच्या शठकाणी 

लागली. शतनं भावाचंही जीवन असंच करायचं ठरवलं. 

 सशुनल शशकत होता. त्याचबरोबर त्याचं प्रेम वदृ्धींगत होत चाललं 

होतं. तो संगीतावर शनरशतशय प्रेम करीत होता. शतही त्याचेवर प्रेम करायला 

लागली होती. ती त्याचेशी शववाह करु पाहात होती. परंत ू शतला त्याच्या 

करीअरची शचंता होती. त्यामळंु की काय, ती त्याचेशी शववाहाबद्दल बोल ू

शकत नव्हती. कारण शतला वाटत होतं की कदाशचत सशुनलनं शववाह केला 

तर तो आपलं अधववट शशक्षण सोडून दईेल.  

 सशुनल अशातच बारावी चांगल्या गणुानं पास झाला. शतही पास 

झाली. तसं शतनं त्याला शवचारलं.  
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 "आता काय करणार?" 

 "बी ए करणार. दसुरं काय?" 

 "नको करुस." 

 "का?" 

 "अरे, तझु्यासारखा मलुगा लवकर नोकरीवर लागायला हवा." 

 "म्हणजे?" 

 "तलुा लवकर नोकरी लागायला हवी." 

 "म्हणजे?" 

 "अरे त ूलवकर नोकरीवर लागायला हवा." 

 "मग काय करु?" 

 "डी एड कर. सध्या नोकरीला जास्त महत्व आह ेत्या. शशवाय मास्तर 

झाला की तझुा मानसन्मान वाढेल." 

 "हो का." 

 "होय." 

 "ठीक आह.े त ूम्हणतेस तर करतो डी एड." 
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 संगीताचं ते बोलण.ं त्यानं डी एडला प्रवेश घेतला. तसा त्याचा नंबर 

डी एडला लागला व तो डी एड प्रशशक्षण करण्यासाठी सज्ज झाला. 

संगीताला कमी टक्केवारी असल्यानं संगीता बी ए करीत होती.  

 मध्यंतरीचा काळ दोघांचाही बरोबर गेला नाही. ती बीए मध्ये रममाण 

झाली. तो डी एड मध्ये. दोघांनाही वेळ शमळायचा नाही. त्यामुु ुळं 

साहजीकच संभाषण वा संवाद व्हायचे नाहीत. अशातच दोघांनाही 

एकमेकांची आठवण यायची. परंत ूभेट न होत असल्यानं त्यांनी एकमेकांशी 

संवाद साधला नाही. अशातच संगीता त्याला शवसरली. तोही शतला 

शवसरला.  

 मलुीचं वाढतं वय शतला शववाहाला आमंत्ण दते असते. संगीताच्या 

बाबतीतही तसंच झालं. संगीता आज वीस वषावची झाली होती. तसं शतच्या 

मायबापानं शतच्यासाठी शववाहयोग्य वर शोधणं सरुु केलं होतं.  

 कधीकधी शतला सशुनल आठवायचा. परंत ूसशुनल आज मास्तर बनत 

चालला होता. ती शवचार करायची की जर ती सशुनलसाठी थांबली आशण 

सशुनलनं शतच्याशी शववाह नाही केला तर... अशातच एक मलुगा शतला 

पाहायला आला. त्यानं शतला पाशहलं. तसा त्यानं होकार शदला. शतनंही 
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मनावर ताबा ठेवनू हो म्हटलं. तसं संगीतानं मनावर ताबा ठेवनू त्या मलुाशी 

शववाह केला.  

 संगीतानं मनावर ताबा ठेवनू शववाह केला खरा. परंत ूतो मलुगा काही 

चांगला शनघाला नाही. तो शतला सतत मारहाण करीत असे. सतत त्ास दते 

असे. नेहमी शतच्या माहरेचे शलु्लक कारणावरुन टोमण े मारत असे. 

अशावेळी अशा प्रकारच्या टोमण्यानं ती त्स्त झाली. त्यातच शतला 

कधीकधी वाटायचं की आपण याला सोडून द्यावं. त्यासाठी ती आपल्या 

आईवडीलांशी बोलायची. परंत ूआईवडील शतला समजंवायचे. म्हणायचे 

की सोडू नको. 

 संगीताला ते टोमण ेऐकावेसे वाटत नव्हते. त्यातच त्याची मारहाण 

शतला सहन होत नव्हती. काय करावं सचुत नव्हतं. अशातच आज एका 

शलु्लक कारणावरुन भांडण झालं. भांडण एवढं मोठं होतं की शतनं शनणवय 

घेतला त्याला सोडण्याचा. ती त्याला सोडून माहरेी आली.  

 संगीता माहरेी आली. परंत ूशतला सारखी पतीची आठवण येत होती. 

जीव कासावीस होत होता. परंत ूउपाय नव्हता. मायबापाचाही दबाव होता. 

शतला वाटत होतं की जर आपण आपल्या मायबापाच्या इच्छेशवरुद्ध 

आपल्या पतीच्या घरी गेलो आशण उद्या जर कमीजास्त झालं तर मायबाप 
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आपल्याला ठेवणार नाही. शेवटी काय करणार. तशी ती शचंतीत व्हायची 

व गप्प राहायची. 

 ती लाचार संगीता. त्यातच शतची भावजय खट्याळ होती. शतला 

संगीताचं माहरेी असणं सहुावत नव्हतं. ती संगीता वरुन नेहमीच भांडण 

करायची. उकारे पाकारे काढायची. अशातच संगीताला वाटायचं. आपण 

वेगळं राहायला हवं.  

 संगीताचं ते जगण ंएखाद्या शचत्पटाला शोभेल असंच होतं. शतला काय 

करावं ते सचुत नव्हतं. पती पाशहला तर तो तसा होता आशण मायबाप 

पाशहल ेतर तेही लाचारच होत.े ते सनेुवर अवलंबनू होत ेआशण सनेुचा तर 

त्या घरी वरदहस्तच होता. शतची सततची कुरकूर. शेवटी संगीतानं शनणवय 

घेतला. आपण वेगळं राहायचं.  

 संगीताचा तो शवचार. संगीता वेगळी राहायला गेली. आता शतला 

समाधान वाटत होतं. परंत ूत्यात एक अडचण होती.. ती म्हणजे एकाकीपण. 

तरीही ती कामं करीत असतांना शतला एकाकीपण जाणवत नव्हतं. 

कधीकधी जेव्हा ते जाणवायचं. तेव्हा शतला सशुनलची आठवण यायची. 

वाटायचं की आपण त्या सशुनलशी शववाह केला असता तर बरं झालं 

असतं.  
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 संगीता एकटी राहात होती. परंत ूएकट्या पणाचा फायदा कोण नाही 

घेणार! काही काही अशीच मंडळी आजबुाजलूा होती की जी शतच्या 

एकाकीपणाचा फायदा घेव ूपाहात होती. शतच्यावर वासनामय नजर टाकू 

पाहात होती. परंत ू संगीताला ते आवडत नव्हतं. ती मात् अशा 

माणसाांपासनू फटकून राहात असे.  

 संगीता एकटीच राहात होती. शतला एकटेपण जाणवत होतं. शतला 

करमत नव्हतं. कधीमधी आई येई, कधी बापही. पण ते क्षणाचे सोबती होत.े 

हा एकटेपणा संपशवण्यासाठी संगीतानं काही मैत्ीणी पकडल्या होत्या. ती 

मैत्ीणीशी बोलत होती. त्यातच शतचा थोडाफार शवरंगळुा होत होता. ती त्या 

मैत्ीणीसोबत कधी शफरायला जात असे. कधी बाजारात जात असे तर कधी 

शचत्पटगहृात. कधी बागेतही फेरफटका मारत असे. आज ती अशीच 

आपल्या एका मैत्ीणीसोबत शतच्या मलुांचा शाळेत प्रवेश करायला गेली 

होती.  

 संगीता आपल्या मैत्ीणीसोबत शतच्या मलुाचा शाळेत प्रवेश करायला 

गेली असता शतनं पाशहलं की तेथे शतचा बालपणीचा शमत् सशुनल शदसतोय. 

परंत ूबोलायचं कसं, आपण तर नवीन आहोत.  
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 तो सशुनलच होता. शतनं पक्क ओळखलं होतं. परंत ूबोलायची शहमंत 

होत नव्हती. काय करावं सचुत नव्हतं. तशी काही वेळ ती चपू राशहली. 

शेवटी शतच्यानं गप्प राशहणं होईना, तशी ती त्या शख्खस जवळ गेली. 

म्हणाली,  

 "आपल्याला ओळखल्यासारखं वाटतेय. कदाशचत तमु्ही अमकू 

अमकू शाळेत शशकल्या काय?" 

 "होय." 

 "आपण सशुनल आहात का?" 

 "होय." 

 ती मशहला... त्या तरुण वयात ती मशहला तरुण शदसण्याऐवजी शतच्या 

गालावर सरुकृत्या पडल्या होत्या. शतचे गाल हाडाला शचकटलेल ेहोत.े तशी 

ती फारच बारीक झाली होती. त्यामळंु शतचा चेुेहरा पार बदलनू गेला 

होता. शेवटी शचंता होती शतला त्या.. त्या शचंतेनं शतला काय करावं ते शतला 

सुु ुचत नव्हतं. शेवटी बारीक ती बारीकच. शतची कांती बनत नव्हती. 

 'आपण सशुनल आहात का' असं त्या मशहलेनं शवचारताच सशुनलच्या 

चेहर या वर आश्चयावचे भाव शनमावण झाले. ती मशहला कोण असेल याचा तो 
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क्षणभर शवचार करु लागला. त्यान ेशतला ओळखायचा बराच प्रयत्न केला. 

परंत ूती कोण आह ेह ेकाही त्याला आठवत नव्हतं. तसा तो म्हणाला,  

 "होय, मी सशुनलच. तमु्ही कोण?" 

 "ओळखा आधी. मग सांुंगते." 

 शतनं म्हटलेलं ते वाक्य. त्याला त्या वाक्यानं शवचार करायला भाग 

पाडलं. तो डोक्याला ताण दते दते शवचार करु लागला. परंत ूती त्याला 

आठवत नव्हती. शेवटी न राहवनू तो कुतहूलानंुं म्हणाला,  

 "आता अंुंत पाहू नका. सांगा आपली ओळख आधी." 

 "नाही ओळखलं तर... " 

 "कसा ओळखणार. मी कधी तमु्हाला पाशहलंच नाही." 

 "हो का, नीट आठवा. " 

 तो थोडा वेळ गप्प राशहला. तसं त्यानं डोक्याला ताण दवेनू पाशहलं. 

परंत ूती त्याला काही आठवत नव्हती. शेवटी तो म्हणाला,  

 "नाही आठवत काहीच. सांग ओळख." 

 शेवटी त्याला न आठवलेलं पाहून ती म्हणाली,  

 "मी... मी संगीता नाही का? तझु्या शाळेमधली. तझुी बालपणाची 

मैत्ीण. " 
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 "त ूसंगीता... संगीता होय! शकती बदलली त.ू अन ्बारीकही झालीया. 

काय काही खात पीत नाही का? " 

 "खाते. परंत.ू.. " 

 "परंत.ू.. परंत ूकाय?" 

 "जाव ूद.े मोठी लांब कहाणी आह.े " 

 "असं कसं? त ूसांग आधी. त ूमाझी शजवलग मैत्ीण नाही का. सांग 

आधी. " 

 "पनु्हा कधी. आता वेळ नाही. मी त्या ताईसोबत आली. मग पनु्हा 

कधी भेट झाल्यावर सांगेन. " 

 "बरं. मग तझुा पत्ता आशण फोन नंबर द.े मी येईल भेटायला तलुा. 

भेटशशल ना. " 

 "हो. पण घरी नको येवसू. "  

 "का?" 

 "अरे मी एकटीच राहाते. उगाच चचेला वाव का? " "बरं. ठीक आह े

मग. " 

 त्यांचं बोलणं झालं होतं. तसा शतनं त्याला फोन नंबर शदला व ती रवाना 

झाली.  
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 दोन चार शदवस झाले होते. तशी त्याला संगीताची आठवण आली. 

तसं त्याला शतनं मोबाइल नंबर शदलेला आठवला. तसा त्यानं शतला फोन 

लावला.  

 "हलैो, संगीता बोलतेय नं? " 

 "होय, आपण? " 

 "मी... मी सशुनल." 

 "सशुनल. तझुा बालपणीचा शमत्. " 

 "अं ह,ं बोल. कशी काय आठवण केली?" 

 "सहज. म्हटलं की, मोबाइल नंबर शदलाय. फोन करावा. " 

 "हो का?" 

 "होय." 

 "बोल. कसा आहसे? " 

 "ठीक आह.े त?ू " 

 "मीही ठीक. " 

 "बोल कसा काय फोन केला? " 

 "तलुा भेटायचं होतं. भेटशशल. " 

 "कशाला? " 
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 "बोलायचं होतं काहीतरी." 

 "काय बोलायचं आह?े" 

 "काहीही. ते का तलुा सांग ूसांग ूबोल ूका?" 

 "बरं. " 

 "मग भेटशशल का?" 

 "ठीक आह.े भेटील. " 

 "केव्हा? " 

 "परवा भेटूया तर. " 

 "ठीक आह.े कुठे भेटशशल? " 

 "त ूम्हणशशल शतथ.े " 

 "बरं. " 

 सशुनलनं फोन बंद केला होता. तसं भेटायचं ठरलं व भेटायचा शदवसही 

उजळला.  

 आज तो भटेण्याचा शदवस होता. मनात उत्तूंग आशा पल्लवीत झाल्या 

होत्या. तस ेते आज मनसोक्त गप्पा मारण्यासाठी पशहल्यांदा भेटणार होत.े 

त्यामळंु मनात उत्तूंग तरंग होत.े 
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 ठरल्याप्रमाणे संगीता आज त्याला भेटायला जाणार होती. शतनं 

त्यासाठी चेहर या वर मेकअप सजवला. ओठाला लाली लावली. 

साजश्रृंगार केला. जशी एखादी नववध ूशववाहासाठी सजत आह.े मग सोळा 

श्रृंगार झाल्यावर ती त्याला भेटायला शनघाली. त्यानं मात् कोणताच 

साजश्रृंगार केला नव्हता.  

 ठरल्याप्रमाणे त्यांची भटे झाली. ते एका बागेत गेले. तेथ ेशनवांत गप्पा 

मारण्यासाठी जागा शोधली. ते तेथ ेबसल.े परंत ूसरुुवातीला ती गप्प होती. 

तसं शतचं मौन तोडत तो म्हणाला,  

 "अगं बोल नं. " 

 तशी ती म्हणाली, "काय बोल.ू " 

 "अं काहीही. " 

 "बरं बरं. सांग कसा आहसे?" 

 "ह ेकाय, ह ेबोलणं झालं की काय? " 

 "मग काय बोल?ू " 

 "दसुरं काहीतरी नवीन." 

 "मला नाही सचुत. तचू शवचार प्रश्न. मी उत्तर दतेे, ओके." 
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 "बरं. " तो म्हणाला. तसा त्यानं एक आवंढा शगळला. तसा तो परत 

म्हणाला,  

 "अगं, त ूलग्न वैगेरे केलं की नाही? काय करतोय शमत्?" 

 त्याचा प्रश्न. ती मात् चपू होती. तसा तो परत म्हणाला, 

 "आता बोलणं. आणखी काय झालं गप्प राहायला?" 

 "तझुं झालं का? " 

 तो क्षणभर चपू राशहला. तशी ती म्हणाली,  

 "तझुं झालं का लग्न?" 

 "नाही. " 

 "का नाही केलं? " 

 "अं, वेळच नाही शमळाला शववाह करायला. परंत ूत ूकेलं का लग्न? " 

 ती थोडी गप्प राशहली. तसा तो म्हणाला,  

 "काय झालं? त ूया शवषयावर बोलत का नाहीस आशण अशा गोष्टी 

शमत्ाला नाही सांगायच्या तर कुणाला? मी शमत् आह ेना तझुा? त ूमला शमत् 

मानत ेना. बोल, मानत ेकी नाही? " 

 "मानत.े" 

 "मग सांगच की. सांगनू टाक. मन हलकं होतं. " 
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 त्यानं तसं म्हणताच ती सांग ूलागली आपल्या मनातल्या गोष्टी. ती 

सांगत असतांना शतच्या डोळ्यात अश्र ूतरळत होत.े ती सांगत होती तसं तसं 

शतचं मन हलकं होत होतं. तसं पणूव सांगनू झाल्यावर शतनं दोन्ही डोळ्यांच े

अश्र ूपसुले. तसा तो म्हणाला,  

 "ह ंतर असं घडलं तझु्या आयषु्ट्यात. परंत ूआता शचंता करु नको. मी 

आह ेआता. तलुा वेळोवेळी सांभाळायला. जेव्हा जेव्हा असं वाटेल, तेव्हा 

तेव्हा फोन करायचा आशण जेव्हा जेव्हा भेटावं वाटेल, तेव्हा तेव्हा भेटायच.ं 

ठीक आह.े " 

 "हो." ती म्हणाली. तशी त्यानं शखशातनू रुमाल काढली आशण 

हळूवार शतच्या डोळ्याला लावली आशण शतचे सकुलेले अश्र ू तो पसु ू

लागला. तद्वतच शतला बरं वाटत होतं. तो पशहला स्पशव शतला रोमांचकारी 

वाटत होता. तसा शतला भतुकाळ आठवला.  

 ती लहान असतांना एकदा पाऊस सरुु झाला. त्या पावसात 

शभजण्याच्या भीतीनं ते दोघेही एका कौलारु घराच्या आडोशाला उभे होत.े 

तेव्हा अचानक मेघानं आपला नाच दाखवण ंसरुु केलं. त्यावेळी अचानक 

अंधार पडला. तेव्हा ती अंतमवनात घाबरली होती. परंत ू त्यावेळी याच 

सशुनलनं शतला धीर दते म्हटलं होतं की घाबरु नको. मी आह ेतझु्यासोबत. 
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त्यावेळी त्यानं काहीही केलं नव्हतं. साधा बोटंही लावला नव्हता. परंत ूजी 

शहमंत शदली होती, ती लाखमोलाची होती. ती शहमंतच तर महत्वाची होती. 

शतच शहमंत आज सशुनलनं शतला शदली होती. परंत ूशतचे आपल्या हातानं 

अश्र ूपसुनू.  

 तो प्रसंग आठवताच शतला वाटत होतं की कदाशचत आपण या 

सशुनलशीच शववाह केला असता तर...  

 शतचं बरोबर होतं. कारण सशुनल हा चांगल्या स्वभावाचा होता. दारु, 

खराव आशण शसगारेटच्या कोसो दरू होता. सशुनलसोबत इतरही गोष्टी बोलता 

येत होत्या. मनात काहीही न ठेवता अगदी मनमोकळेपणानं. परंत ूआज ते 

शक्य नव्हतं. कारण आता सशुनल शतचा पती नव्हता आशण तो आता 

शतच्याशी शववाह दखेील करु शकणार नव्हता. कारण त्याच ं लग्न झालं 

नव्हतं. तो मात् शववाहीत होता. तशी ती शवचार करायला लागली. प्रथा 

परंपरा फक्त स्रीयांसाठीच का? ती शवचार करीत होती त्याबद्दल. पतीनं शतला 

सोडल्यानंतर शतला दसुरा शववाह करता न येण ेशकंवा पती शनधनानंतर शतचा 

पाटच होण.े शववाह न करता येण.े जर अशा परंपरा, प्रथा नसत्या तर ती 

आजही त्याचेशी शववाह करु शकली असती. परंत ूत्या प्रथा आड येतात. 

एक स्री आपल्या पतीसाठी वषवभराचे व्रतवैकल्य ेकरते. ती उपवास करत.े 

सार या  परंपरा प्रथा पाळते. तरीही ती सखुी राहात नाही. सखुी वाटत नाही.  
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 पवुीही शस्रया ह्या अशाच प्रकारे व्रतवैकल्य ेकरायच्या. पतीसाठी लांब 

आयषु्ट्याची प्राथवना करायच्या. परंत ूबदल्यात काय शमळायचं त्यांना क्लेश, 

दःुख, सतीप्रथा...खरंच जीवंतपणी त्यांना पतीच्या शरणावर जीवंत जाळलं 

जायचं आशण मोठ्या तोर या नं सांगीतलं जायचं की ती अमकू व्यक्तीची 

आदशव पत्नी. ती त्याचेसाठी सती गेली.  

 महत्वपणूव गोष्ट ही की ती सती जात नव्हती स्वतः होवनू. परंत ूआमचा 

समाज स्वतः आदशव नसला तरी स्वतःला आदशव मानणारा हा समाज शतला 

पयावयानं जग ू दते नव्हता. शतला पदोपदी त्ास दते होता. शतला बंधनात 

बांधत होता.  

 शतच्या पतीच्या शनधनानंतर लगेच शतची इच्छा असो वा नसो, शतचा 

साजश्रृंगार उतरवला जायचा. शतला पांढरी साडी शदली जायची. शतचं कंुकू 

पसुलं जायचं. पायातील जोडवे काढल े जायचे. हातातील बांगड्या 

फोडल्या जायच्या आशण जर शतला पती शय्येवर सती जायच ंअसेल तर 

शतचं साजश्रृंगार उतरवलं जायचं नाही तर सोळा श्रृंगारांनी शतला नटवलं 

जायचं. चांगला भरजरी शाल ूपरीधान करुन शदला जायचा. त्यातच नाकात 

मोत्यांची माळ आशण त्या पतीच्या शरणासोबत शतचीही शमरवणकू काढली 

जायची. त्यातच पतीच्या शचतेसह शतचा अग्नीप्रवेश.  
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 या अग्नीप्रवेशाची आपण कल्पनाही करु शकत नाही की शकती शतला 

परेशानी होत असेल जीवंत जळतांना. शतच्या वेदना ह्या शतलाच माशहत 

असासच्या. त्यातच ती बाहरे येव ूनये म्हणनू काही काही शठकाणी त्यांच े

हातपायही बांधले जात पती शय्येवर टाकतांना. शकती अघोरी प्रथा होती 

ती. त्यानंतर जी सती जात नसे. शतचा छळ केला जात असे. शतला राजसी 

सखु शमळत नव्हतं. शतला टोमणे मारल ेजात होत.े समाज शतला बरोबर जग ू

दते नव्हता. काही काही घरी तर घराच्या चार शभंतीत शतला डांबनू ठेवलं 

जायचं आशण परीवारातील लोक शतची इच्छा नसतांनाही सामहुीक 

बलत्कार करायच.े ह े असं वैधव्य असायचं. म्हणनूच शस्रया आपल्या 

पतीच्या लांब आयषु्ट्यासाठी कामना करीत की पती हा जास्त शदवस 

जगायला हवा. कारण पती जर जीवंत असेल तर कोणी शतला शवधवा 

म्हणणार नाही. कोणीही शतच्यावर लांच्छन लावणार नाही वा कोणीही 

घरातील व्यक्ती शतच्यावर बळजबरी करुन सामशुहकपण ेबलत्कार करणार 

नाही.  

 आता तो काळ गेला. सतीप्रथा बंद झाली. लोकं आज सतीप्रथा पाळत 

नाहीत. परंत ूप्रथा परंपरा आजही पाळतात. कारण पतीनं सखु द्यावं. परंत ू

आजचेही पती त्यांना खरंच सखु दतेात का? तर याचं उत्तर नाही असंच 

आह ेआजचहेी काही काही पती आपल्या पत्नीला जवुारामध्ये हारतात व 
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शतचा दारुसाठी वा इतर शौकासाठी सौदा करतात. आजचेही काही काही 

पती मरण पावताच त्या शस्रयांना शवधवेचा पोशाख परीधान करायला भाग 

पाडलं जातं. शतच ती पांढरी साडी, त्या बांगड्या फोडणे, ते जोडवे काढणे 

आशण कंुकू पसुण ेआशण मग घरच्याच मंडळींचे बलत्कार. खरंच या प्रथा 

परंपरा पाळण्याचा एवढा जर फायदा होत आह.े तर ज्या पतीच्या लांब 

आयषु्ट्याच्या कामनेसाठी एवढ्या प्रमाणात त्या पाळल्या जातात, तो पती 

अल्पावधीत का मरावा शकंवा पतीशनधनानंतर शतला शवधवेचं जीवन का 

जगावं लागावं आशण महत्वाचं म्हणज ेएवढी व्रतवैकल्ये पाळून सदु्धा पतीनं 

पत्नीला का घरातनू हाकलनू द्यावं? ह्याच प्रथा परंपरा पाळतात ना शस्रया 

साधारणपणे ज्या पतीसाठी. त्या पतीनं दारु, जगुार, गांज्याच्या आहारी जावे 

काय? त्यानं त्या स्रीला मारझोड करावी काय? वैगेरे प्रश्न अनतु्तरीतच 

आहते. 

 महत्वाचं म्हणजे प्रथा, परंपरा चांगल्यासाठीच आहते. पवुवजांनी 

पाडलेल्या आहते. त्या त्यांनी अगदी शवचार करुनच पाडल्या असतील, 

त्याला वाईट म्हण ूनये. परंत ूत्या प्रथा परंपरा पाळण्यातनू जर ती स्री संतषु्ट 

नसेल तर शतला त्या प्रथा परंपरा पाळण्याची बळजबरी का करावी? ती करु 

नये. कारण जी गोष्ट करण्यापासनू शकंचीतही फायदा होत नसेल तर ती गोष्ट 

करता कामा नये. त्याची बळजबरीही करता कामा नये. प्रथा परंपरेबाबत 
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हचे आह ेआशण मखु्खय म्हणजे प्रथा परंपरा पाळायच्या परुुषांसाठी. परंत ूज्या 

परुुषांसाठी ती व्रतवैकल्य े करत,े त्या परुुषांनी एक पत्नी म्हणनू 

शस्वकारलेल्या स्रीला अचानक शववाहानंतरच्या जीवनात शवतषु्ट आल्यास 

एकाएकी सोडू नये. त्याचा थोडा तरी शवचार करावा आशण शतला हाकलनूच 

द्यायचं असले तर त्या पाळण्यासाठी बळजबरी करु नये. 

 संगीताचा शवचार रास्त होता. कारण ज्या प्रथा परंपरा होत्या. 

व्रतवैकल्य ेहोती. त्या गोष्टी फक्त पतीसाठीच पाळायच्या होत्या. त्या प्रथा 

पाळणे वा परंपरा जोपासणे ह े काम स्रीयांचेच होत े असे नाही तर ते 

परुुषांचेही होत.े ती व्रतवैकल्य े फक्त स्रीयांसाठीच नव्हती तर ती 

परुुषांसाठीही होती. परंत ूसमाज जर असा स्रीयांच्या शवरोधात वागत असेल 

तर त्या स्रीनं काय करावं असं संगीताला वाटत होतं. म्हणनूच ती शवचार 

करीत होती. 

 बराच वेळ झाला होता. रात् होत चालली होती. तसा तो म्हणाला,  

 " आपण जावयूा का?" 

 तशी ती भानावर येत म्हणाली,  

 "हो जाऊया. " 
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 ती महाशवद्यालयातनू सटुल्यानंतर मकु्तपणे भेटण्याची वा शमलनाची 

पशहलीच वेळ. ती त्या भेटीत हरवनू गेली होती. तसं त्यानं शवचारलं,  

 "आज काय बनवणार? " 

 "सकाळचचं आह े" 

 "का बरं? जेवन का बनवलं नाही?" 

 "अं एकटा जीव सदाशशव. लय त्ास येतो एकटेपणात." 

 "बरं. मग एक बोल.ू " 

 "बोल. " 

 "आजचं जेवन माझ्याकडून. " 

 "म्हणजे? " 

 "अगं आपण आज हॉटेलात जेव.ू बोल तझु ंकाय म्हणणं?" 

 "नगं नगं. " 

 "का? मी चारलेलं चालत नाही का? " 

 "तसं नाही. " 

 "मग कसं? " 

 "बरं चल. त ूम्हणतोस तसा. चल लवकर, अंधार पडतोय. " 
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 "चल चल. मलाही जायचं आह.े" तो म्हणाला. तसे ते उठले. बागेतनू 

बाहरे आले. त्यानं आपली बाईक काढली व चांगलंसं रेस्टारेन्ट पाहून शतथं 

थांबवली. सशुनलनं वेटरकरवी जेवनाची यथेच्छ आडवर शदली. तसं जेवन 

आलं व ते जेवनावर ताव मारत खमंग जेवनाचा आश्वाद घवे ू लागले. 

सोबतच वेगवेगळ्या गोष्टीही करु लागल.े काही वेळातच जेवन झालं. तसे 

ते त्या रेस्टारेन्टमधनू बाहरे पडले. तशी ती त्याच्या बाईकवर बसली व त्यानं 

शतच्या घराच्या थोडं लांब सोडून शदलं. ती बाईकवरुन उतरली व जायला 

लागली. परंत ूआज जातांना शतचे पाय पढेु पडत नव्हते. शतला वाटत होतं 

की आजपासनूच त्याचेजवळ राहावं, त्याला सोडू नये. परंत ू आजतरी 

शतच्याजवळ काही उपाय नव्हता. ती मजबरू होती. त्यामळंु शतला जावं 

लागत होतं. तो मात् शतच्याकडे एकटक पाहात होता. कदाशचत ती मागे 

वळून पाशहल या उद्दशेानं.  

 संगीता काही अंतर चालत जाताच शतनं मागं वळून पाशहलं. तसा तो 

पाहातच होता. शतनं मागं वळून पाहताच त्याला हाय हल्लो केलं. तसं 

त्यानंही हात हालवला. क्षणातच त्यानं बाईक वळवली व ती सरुु करुन तो 

शतच्या ओझल झाला. परंत ू तो ओझल होईपयांत संगीता त्याच्याकडे 

एकटक पाहातच होती. त्याच्या परत येण्याची वाट पाहात. परंत ूतो बरेच 

लांब शनघनू गेला होता. आजतरी न परतण्यासाठी. ती शवचार करीत होती 
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तसाच. थोड्या वेळानं ती भानावर आली आशण भानावर येताच ती घरी 

शनघनू गेली. 

 संगीता आता त्याला आवडायला लागली होती. तोही शतला 

आवडायला लागला होता. त्यातच ते एकमेकांशी भेट घेत होत.े त्यांना 

आता एकमेकांची भेट घेतल्याशशवाय करमत नव्हतं. फोनवर तर रोजच 

बोलणं होत होतं.  

 संगीताशी रोजच बोलण ं होत असल्यानं त्यांच ं एकमेकांसोबत प्रेम 

शनमावण झालं होतं. 

 रोजच त्यांचं फोनवर बोलणं व नेहमी भेटणं. यातच शनमावण झालेलं 

प्रेम त्यांच्यात त्या प्रेमाच ेसंबंध बदलल ेव एक शदवस संधी पाहून सशुनल 

संगीताला म्हणाला,  

 "संगीता, त ूमला फार आवडायला लागली. " 

 "..." संगीता त्यावर गप्प होती. ते पाहून तो परत म्हणाला,  

 "संगीता, मी काय म्हटलं. जरा लक्ष आह ेका? " 

 "काय म्हटलं? " 

 "मी तझु्यावर प्रेम करतो म्हटलं. परंत ूत ूउत्तर शदलं नाहीस. " 
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 "हो का, परंत ूमी तझु्या लायक नाही. आपण शमत् आहोत ना. मग ही 

मैत्ीच राहू द.े याचं प्रेमात रुपांतर नको करुस. " 

 "म्हणजे? " 

 "अरे, मी तझु्या लायक नाही म्हटलं. " 

 "का लायक नाही माझ्या? जरा सांगशशल का?" 

 "अरे, माझा शववाह झाला आह ेआशण तझूा नाही. " 

 "मग त्यात काय एवढं. मला त ू पसंत आह े ना. तलुा प्रेम शस्वकार 

असेल तर सारं शनपटलं. " 

 "हो का? परंत ूयात तझुे आईबाबा, तझुे बशहण भाटव ेखरंच माझा 

शस्वकार करतील का? अन ्हा समाज! तझुा समाज... खरंच मला शस्वकारेल 

का? " 

 "न शस्वकारु द.े मी त्या सवव गोष्टीला त्याज्र मानतो." 

 "ते सवव ठीक आह े रे. परंत ूकाही शदवस जाताच माणसाचा स्वभाव 

बदलतो. समाज जेव्हा दषुणे दतंे. तझुा स्वभाव नाही बदलणार ह े

कशावरुन?" 

 "माझ्यावर तझुा शवश्वास नाही का? " 

 "शवश्वास आह ेरे. परंत ूसमाजाच्या तोंडाला झाकण कोण लावणार! " 
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 "मीच लावणार. जर त ूतयार असशशल मला साथ द्यायला तर... " 

 "खरंच. " 

 "होय. परीक्षा पाहायची आह ेका तलुा? " 

 "नको. शवश्वास आह ेतझु्यावर माझा. " 

 "मग सांग. त ूमाझ्यावर प्रेम करत ेकाय? " 

 "हो करतेय. परंत ूभीती वाटतेय. " 

 "कशाची? " 

 "कदाशचत त ूमला सोडून तर जाणार नाहीस. " 

 "नाही जाणार. मी मनाचा पक्का आह े आशण वचनाचाही. मी 

तझु्यासाठी सवव सोडीन. भाऊ बशहण आशण आईवडील. " 

 "वेडा आहसे त.ू ज्या आईनं तलुा दधू पाजनू लहानाचा मोठा केला. 

त्या आईला माझ्यासाठी शवसरुन सोडून दशेशल. ज्या बशहणीनं तलुा 

शशक्षणासाठी शहरात आणला. त्या बशहणीला सोडून दशेशल माझ्यासाठी 

अन ्ज्या बापानं आशण भावानं तलुा मेहनत करुन शशकवलं, त्यांना सोडून 

दशेशल माझ्यासाठी. अन ्त ूजर असं करणार असशशल तर आजपासनूच 

तझुे माझे संबंध समाप्त म्हणनू समज. " 
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 "संगीता, रागावलीस. अगं, मी तझुी परीक्षा घेत होतो. मलाही माझे 

मायबाप आवडतात. शबचार यां नी अतीव कष्ट केले माझ्यासाठी. तशी माझी 

बशहणही आवडते मला. कारण शतच्याचमळंु मी शशकायला शहरात आलो 

आशण माझा भाऊ... तो तर लय आवडतो मला. कारण त्यानं खपु मेहनत 

केली. मी कधीच त्यांना अंतर दणेार नाही आशण तझु्याही परीवाराला कधी 

अंतर दणेार नाही. आता तरी सांग की त ूमाझ्यावर प्रेम करणार नाही का ते? 

" 

 "अरे, मी काय सांग ूतझु्यावर प्रेम नाही करत. त ूस्वतःच समजनू घ ेकी 

मी तझु्यावर प्रेम प्रेम करत ेकी नाही ते." 

 "म्हणजे? " 

 "अरे, मी तझु्यावर प्रेम करीत होती. करीत आह ेआशण करीत राहणार. 

जरी त ूमला नाही भेटला तरी." 

 "संगीता, मला माफ कर. त ूखपु चांगली आहसे. मी तलुा ओळख ू

शकलो नाही. अगं, खरं सांग.ू त ूजर मला शमळाली नसती तर आज मी 

शशक्षक झालो नसतो आशण आज पगार कमवता झालो नसतो. मला माशहत 

आह ेकी त ू नाही शशकली माझ्या एवढी. परंत ूत ूमागव दाखवलाय मला 
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यशाचा. त्यामळंुच मी इथंवर येवनू पोहोचलोय. मला माफ कर. त ूमला 

माझ्या आयषु्ट्यात फार मदत केलीय. " 

 "सशुनल, आता परेु झालं. आता पनु्हा माझी प्रशंसा करु नकोस. 

नाहीतर मी तझु्याशी कधी बोलणारच नाही." 

 "खरंच. " 

 "होय. " 

 "तर मग ठीक आह,े मी शवषय बंद करतो. आपण दसुर या  गोष्टी करु." 

सशुनलनं म्हटलं. तसं त्यानं त्या शवषयावर बोलणं बंद केलं. तशा त्यानं 

दसुर या  गोष्टी काढल्या. 

 आज सशुनलचं वदृ्धींगत होत जाणारं प्रेम... ते संपायच ं नावच घेत 

नव्हतं. अशातच एक शदवस सशुनल म्हणाला,  

 "संगीता, आता मला राहावत नाही. मला आता लग्न करावंसं वाटतं 

तझु्याशी. बोल लग्न करशशल! " 

 "नको रे असा शनणवय घेव ूउतावीळपणानं. " 

 "का? मी तलुा पसंत नाही का ?" 

 "आह ेरे. पण... " 

 "पण काय? " 
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 "तझुा परीवार. परीवार काय म्हणेल तझुा?" 

 "काहीही म्हणो, मी तलुा पसंत करतो ना. मग तहुी कर. " 

 "अन ्परीवारानं म्हटलं कशाला केलं ह ेलग्न तर काय उत्तर दशेशल?" 

 "म्हणेल की मला पसंत होती म्हणनू केला शववाह शहच्याशी. " 

 "हो आशण सोडून द ेम्हटल्यावर सोडून दशेशल नाही का? " 

 "कशाला सोडणार." 

 "सगळी माणसं अशीच बोलतात. " 

 "संगीता असं बोल ूनको. मी नाही त्यातला बरं का." 

 "ठीक आह.े " 

 "मग त ूकरशशल ना माझ्यासोबत शववाह? " 

 "..." ती मौन होती. तसा तो पनु्हा म्हणाला,  

 "बोल, करशशल ना माझ्याशी शववाह? " 

 "होय." ती ओशाळत म्हणाली व गप्प झाली. 

 

************************ 
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 चनु्नीनं शशक्षणाशधकारी पदाची परीक्षा शदली होती. त्याचा शनकाल 

यायचा होता. शतला त्या शनकालाची प्रशतक्षा होती. कारण त्या शनकालानं 

शतचं पणूव जीवन बदवणार होतं. ती कोण्यातरी शहरात शशक्षणाशधकारी 

बनणार होती. अशातच त्या पदाचा शनकाल लागला. 

 चनु्नीच्या शशक्षणाशधकारी पदाचा शनकाल लागला. परंत ूअद्याप शतला 

ते शहर शमळालं नव्हतं. तशी ती प्रशतक्षा करीत होती त्या शहराची. ज्या 

शहरात शतचं जीवन सरुु होणार होतं.  

 आज ती खशु होती नवीन शैक्षशणक धोरणावर. कारण त्याच 

धोरणानसुार ती शशकली होती नव्ह ेतर आज अशधकारी झाली होती. जर 

शतला त्या वाढलेल्या वयात शशक्षणाची परवानगी शमळाली नसती आशण 

शतचं वाढत्या वयानसुार सातव्या वगावत नाव दाखल करता जर आलं नसतं, 

तर आज ती शशक्षणाशधकारी बनली नसती.  

 चनु्नी शशक्षणाशधकारी बनली. त्याचबरोबर गावात आनंदीआनंद 

झाला. सधुीरनं बशहण कोणी अशधकारी बनली, म्हणनू शमठाई वाटली. 

त्याचबरोबर शतच्या बापालाही आनंद झाला. तो आनंद अख्खख्खया गावानं 

साजरा केला.  
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 चनु्नीनं शशक्षणाशधकारी वगावची परीक्षा शदली. त्यातच ती पास झाली 

चांगल्या गणुानं. तस ेवतवमानपत्वाल ेव चैनलवाल ेशतचा इटंरव्ह्य ूघ्यायला 

आले. तेव्हा इटंरव्ह्यतू शतनं सांगीतलं की शतला शतच्या पतीनंच मोठं केलं. 

जर त्यांनी शतला शववाहानंतर शशकवलं नसतं तर ती कदाशचत शशकलीही 

नसती आशण आज शशक्षणाशधकारी दखेील बनली नसती. 

 सशुनलनं प्रेमशववाह केला होता. त्यानं संगीतालाच जोडीदार बनवलं 

होता. कारण ती त्याला आवडली होती नव्ह ेतर शतनं त्याला फार मदत 

केली होती. ती जर त्याला नसती भेटली तर कदाशचत तो आज नोकरीवर 

चढला नसता. ह ेसत्य होतं.  

 संगीताशी त्यानं शववाह केला खरा. परंत ूत्याला त्याची जात आडवी 

आली होती. संगीता स्वभावानं जरी चांगली असली तरी ती त्याच्या 

जातीची नसल्यानं त्याच्या परीवाराला पसंत नव्हती. त्यामळंु ते त्याला 

शवरोध करीत होत.े त्याला शतला सोडून द्यायला सांगत होत.े त्यातच आपण 

शतचा शववाह करुन दवे ूअसंही म्हणत होत.े  

 संगीताही त्याला सोडून जायला तयारही होती. परंत ूतो जबर होता. 

त्याच्या म्हणण्यानसुार शतनं त्याला सोडून जाव ूनये असं तो मानत होता. 

शतनं त्याला बरीच मदत केली आह ेअसंही तो मानत होता.  
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 एकदाची अशीच गोष्ट. घरच्यांचा शतला होणारा शवरोध पाहून ती 

म्हणाली होती,  

 "अहो, घरचे मला शस्वकारत नाहीत, मग मला तमु्ही का बंधन घालता. 

मला तमु्ही सोडून द्या. " या बोलण्यावर तो म्हणाला होता.  

 "ज्या शदवशी त ूमला सोडून जाशशल. त्या शदवशी माझ ंमेलेलं शरीर 

पाहशील." 

 सशुनलचं असं बोलणं. संगीता त्याला सोडून जाव ूशकली नाही. ती 

त्याच्या प्रेमातच गरुफटली व पाहता पाहता ही गोष्ट चनु्नीला माशहत झाली.  

 चनु्नी आज शशक्षणाशधकारी बनली होती. त्यातच शतला एक शहरंही 

शमळालं होतं. त्या शहरात ती थेट शशक्षणाशधकारी म्हणनू रुज ूझाली.  

 जेव्हा चनु्नी शशक्षणाशधकारी बनली, केव्हा शतच्याकडे बरीच लोकं 

भेटायला येत होती. त्यातच शतच्याकडे पैशाच्या शपशव्याही येत होत्या. 

हळूहळू शतच्याजवळचा पैसा वाढत चालला होता. तसतस े शतचे भावही 

वाढत चालले होत.े त्यातच ती कालांतरानं गरीबी शवसरली आशण महत्वाचं 

म्हणजे भाऊ, बशहण आशण मायबापही शवसरली. आज शतच्यासमोर 

गरीबांची इज्जत उरली नव्हती.  
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 सशुनल व संगीताचा शववाह. ही काही लपणारी गोष्ट नव्हती. ती गोष्ट 

जशी त्याच्या मायबापाला माशहत झाली. तशी चनु्नीलाही माशहत झाली. 

ती शशक्षणाशधकारी होती. परंत ूती शशक्षणाशधकारी असली तरी ती जातीभेद 

मानणारी होती. शतला सशुनलचं संगीताशी शववाह करणं खटकलं. तसं 

पाहता संगीता ही उच्च जातीचीच होती. तरीही शतची जात शतला खटकत 

होती.  

 शववाहाचं ऐकता बरोबर शतच्या मनाचा शतळपापड झाला. त्यातच 

शतला वाटलं की सशुनलनं शववाह करतांना मला शवचारायला हवं होतं. 

कारण तो शतच्याचमळंु शशक्षक बनला आह.े तशी शतच्या मनात 

त्याच्याबद्दल नकाराची भावना शनमावण झाली व ती त्याला जाब 

शवचारण्याची संधी शोध ूलागली.  

 संगीतासोबच सशुनलचा शववाह झाला. ही गोष्ट चनु्नीलाही माशहत 

झाली. तशी संधी शोधत असतांना शतची बदली त्याच शहरात झाली. ज्या 

शहरात सशुनल नोकरी करीत होता. त्याची शनयकु्ती एका संस्थेच्या शाळेत 

होवनू तोही आज त्याच संस्थेत संस्थाचालकाच्या कृपनंे मखु्खयाध्यापक 

बनला होता.  
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 सशुनल आज एका संस्थेच्या शाळेत मखु्खयाध्यापक बनला खरा. परंत ू

तो ज्या शजल्ह्यात मखु्खयाध्यापक बनला होता. त्याच शजल्ह्यात चनु्नीही 

शशक्षणाशधकारी होती. त्यातच शतला सशुनलला त्ास दणे्याची नामी संधी 

चालनू आली. त्यातच त्या संस्थेच्या संस्थाचालकाकरवी ती सशुनलला 

भयंकर त्ास दवे ूलागली. जो त्ास त्याला असह्य होव ूलागला होता. 

 सशुनल एका संस्थेच्या शाळेत मखु्खयाध्यापक बनला होता. परंत ूसंस्था 

ही त्याच्या शवरोधात होती.  

 संस्थाचालक हा वाईट स्वभावाचा असनू तो त्याला कागदपत् न 

वाचता त्यावर सही कर अशी दमदाटी त्याला दते असे. परंत ूमखु्खयाध्यापक 

बनलेला सशुनल हूशार होता. तो कसा काय त्यावर सही करणार? प्रश्न होता 

त्याचेसमोर उभा. त्यातच अशाच प्रकारच्या भांडणानं तो संस्थाचालकाला 

नकोसा झाला होता. त्यातच त्यांची रोज रोज संस्थाचालकासोबत भांडणं 

होत असायची.  

 संस्थाचालकाची ती भांडणं... सशुनल त्स्त झाला होता. त्याला पद 

सोडावंसंही वाटत होतं. परंत ू आता उखळात मुंडकं टाकल्यागत त्याची 

पररशस्थती होती. त्याला वाटत होतं की आपण जर पद सोडलं तर उद्या 

संस्थाचालक आपल्या मागं लागनू आपल्याला शाळेतनू काढून टाकेल. 
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मग शमळणारे वेतनही शमळणार नाही. त्यातच त्याच्यापेक्षा ज्यशुनअर 

असलेली एक स्री शशक्षीका, शजला मखु्खयाध्यापक पद शमळणार होत.े ती 

त्याच्या शवरोधात होती. शशवाय ती संस्थाचालकाच्या जवळच्या 

नात्यातील होती.  

 सशुनलचा असा संस्थाचालकाशी वाद... संस्थाचालक त्याची तिार 

शवद्यमान शशक्षणाशधकारी म्हणनू पदावर बसलेल्या चनु्नीला करीत होता 

आशण ती तर त्याच संधीची वाट पाहात होती. त्यातच ती परस्पर त्याला 

त्ास दणे्यासाठी पत् पाठवीत होती. त्यातच तो त्स्त व्हायचा. परंत ूसंगीता 

त्याच्या सोबत असल्यानं ती धीर द्यायची. तो धीर त्याला फार महत्वपणूव 

वाटायचा.  

 संस्थाचालक व शशक्षणाशधकारी यांचा ताळमेळ. चनु्नी नातं पाळत 

नव्हती. शतचा नातेवाईक म्हणजे पैसा होता. संस्थाचालक शतला पैसे 

द्यायचा. जो पैसा भ्रष्टाचार होता. त्याच पैशाच्या मोबदल्यात ती सशुनलचं 

बरंवाईट करण्याचा मागव शोधत होती.  

 एकदा असंच झालं. संुंस्थाचालक व शशक्षणाशधकारी यांच्या 

ताळमेळीनं सशुनलचं वेतन काही कारणास्तव बंद करण्यात आलं. आता 

सशुनलसमोर मोठा शबकट प्रश्न उभा राशहला. वेतनच नाही तर घर चालवावं 
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कसं? तो शाळेत जात होता शनयमीतपणे. परंत ू शवद्यावेतन नसल्यानं तो 

हताश होत असे. तो दरमशहण्याला बाकी शशक्षकांचे वेतन काढत होता. परंत ू

अशधकार असनूही त्याला स्वतःचे वेतन काढता येत नसे. त्यातच शासनाची 

दररोजची पत्. त्याला नाकी नव येत होतं. कधीकधी आत्महत्याही 

कराशवशी वाटत होती. परंत ूआत्महत्या जर केली तर आपलाच परीवार 

दःुखसागरात कोसळेल. संस्थाचालक व शशक्षणाशधकारी साहबेांच ं

अथावतच चनु्नीचं काहीच शबघडणार नाही. तसा तो शवचार करायचा. तो तसे 

शवचार संगीतासमोर बोलनूही दाखवायचा. तेव्हा संगीता म्हणायची, 'तमु्ही 

वेडे झाला की काय, हहेी शदवसं शनघनू जातील.' संगीताच्या त्या बोलण्यानं 

सशुनलला धीर यायचा व तो आत्महत्येचे शवचार त्यागनू पढुील जीवनाला 

सरुुवात करायचा.  

 आज अगदी असह्य वाटत होतं. सशुनल शशक्षणाशधकारी साहबेानं 

त्याचे वेतन काढाव े म्हणनू वारंवार पत्व्यवहार करीत होता. परंत ू

बदल्याच्या भावनेनं प्रेरीत असलेल्या चनु्नीला आपल्या भावाची शकंचीतही 

दया येत नव्हती. कारण शतला वाटत होतं की त्यानं शतला न शवचारता 

दसुर या  जातीची मलुगी आणली. ती शतला नको होती. शतनं शतला सोड 

म्हणनू बरेचदा सांगीतलं होतं. त्यामळंुच जाणनूबजुनू जाणीवपवुवक शतनं 

सशुनलचं वेतन बंद केलं होतं. शतला वाटत होतं की एखाद्या शदवशी सशुनल 
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येईल. शतची माफी मागेल व त्यानंतर मी शतला सोडण्याशवषयी बोलल्यास 

तो शतला सोडून दईेल. तशी ऑफर शतनं बरेचदा इतरांच्या माध्यमातनू शदली 

होती. परंत ूसशुनल हा मखुव नव्हता की तो शतला सोडून दईेल.  

 त्याचं वेतन बंद होतं. काय करावं सचुनेासं झालं होतं. अशातच त्यानं 

ती गोष्ट आपली पत्नी संगीतालाही बोलनू दाखवली. तेव्हा संगीता 

म्हणाली, 

 "आपण संस्थाचालक आशण शशक्षणाशधकारी यांच्यावर खटला 

टाकावा काय? " 

 "त ूमखुव आहसे का? अगं जवळची रसद संपत आली. केसलाही पैसा 

लागतो. मग आपण कुठून आणनू एवढा पैसा. केस लढणं सोपं काम आह े

का? लावली जीभ टाळूला. " 

 "हो बरोबर आह.े असा शकतीसा लागणार पैसा? " 

 "लाखो रुपये लागतात. दशेशल त?ू" सशुनल शचडूनच म्हणाला.  

 "असे शचडू नका. संकट ह ेयेतंच. कोणीही या संुंकटापासनू सटुलेला 

नाही. परंत ू अशा संकटात संयम बाळगणं अशत आवश्यक असतं. हहेी 

शदवसं शनघनू जातील. परंत ूअसं हातावर हात धरुन बसणं योग्य राशहल का? 
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आपण शवचार करावा. आज एक वषव झाला. ती मंडळी मजेत आहते. त्यांना 

वाटत असेल की त्याची शजरत आह.े " 

 "हो, मग काय करु? " 

 "काही नको. खटला टाका तमु्ही त्यांच्या शवरोधात म्हणजे झालं. " 

 "परंत ूएक गोष्ट लक्षात घे. कोटावत वाळलंही जळतं आशण ओलंही. ते 

पैसेवाल ेआहते. शनकाल त्यांच्यात बाजनेू लागेल. समजलं. " 

 "हो समजलं. चांगलं समजलं. शनदान दवे तर नाही ना ते. अन ्दवेाचे 

बापही नाही. तसा तमु्ही काही गैरव्यवहार केला आह ेका? नाही ना. मग 

दवेावर शवश्वास ठेवा. शनघेलच केस. " 

 "अन ् या केसला लागणारा पैसा. तो कोठून आणायचा? माझी तर 

दपुारची शाळा आह.े मी शाळा सोडूुून कामावरही जाव ूशकत नाही." 

 "तमु्ही त्याची शचंता करु नका. मी आह.े मी फाटले कपडे घालीन. 

एका साडीनं राशहन. आपण काही पाटीगत जेवन करणार नाही. वाटल्यास 

मी बाहरे कपडे धवुायला जाईल. भांडे घाशीन लोकांचे आशण केसला पैसा 

दईेल. आपण केस लढू. अन्यायाशवरोधात केस लढू. यांना शशक्षा व्हायलाच 

हवी." 

 "केसला पैसा! मग मलुाचं कसंुं? त्यांच्या शशक्षणाचं कसं?" 
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 "ते समद ंमाझ्यावर सोडा. पोरं चांगली आहते. शबचारे समजनू घेतात. 

त्यांनाही कळतं. एक वषव झालं. शबचार यां नी सतावलं नाही." 

 संगीता बोलनू गेली खरी.. तसा त्याला हुरुप आला शतच्या 

बोलण्यानं...नवा उत्साह संचारला त्याच्या अंगात. तसा तो म्हणाला,  

 "संगीता, त ू कामावर जायची गरज नाही. मीच सायंकाळी सटुी 

झाल्यावर काहीतरी करणार." 

 "ठीक आह.े" संगीता म्हणाली व चपू बसली.  

 तो शदवस. सशुनल खटला टाकण्यासाठी कागदपत्ाची जळुवाजळुव 

करु लागला. कागदापत्ाची जळुवाजळुव होताच त्यानं शशक्षणक्षेत्ातील 

नामांकीत वकीलाची भेट घेतली. त्यांना आपली पररशस्थती सांगीतली. दोन 

चार वकील पैस ेमागणारेच शनघाल.े परंत ूएक असाही होता की ज्यानं पैस े

मागीतले नाही. फक्त एवढं सांगीतलं होतं की न्यायीक प्रशियेत जो काही 

पैसा लागेल. तो द्यावा.  

 सशुनलनं त्या कागदपत्ाची जळुवाजळुव होताच ती कागदपत् 

वकीलाला शदली व अशाप्रकारे केस कोटावत उभी राशहली.  
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 कोटावची न्यायीक प्रशिया... वकील पैसा मागत नव्हता. परंत ून्यायीक 

प्रशियेलाही पैसा लागत होता. कोटावची केस लढणं गरीबाचं काम नव्हतं. 

पदोपदी पैसा लागत होता.  

 कोटावची केस न्यायालयात उभी राशहली खरी. परंत ूत्याला लागणारा 

पैसा कसा उभा करायचा? हा प्रश्न संगीता आशण सशुनलसमोर उभा होता. 

त्यातच संुगंीता दपुारी सशुनल कामावर जाताच व मलंु शाळेत गेल्यावर 

लोकांची उष्टी खरकटी भांडे घासायला जात असे व कपडे धवुायलाही जात 

असे. त्यानंतर तो घरी परत येण्यापवुी ती घरी परत येत असे. तोही 

सायंकाळी घरी येताच चौकात गपुचपूचा ठेला लावत असे आशण रात्ी बरेच 

उशशरा येवनू जेवायला बसत असे. ती मात् तो घरी येईपयांत जेवत नव्हती.  

 लोकांची खरकटी भांडी. कधी जन्मातही कल्पना केली नव्हती शतनं 

की शतला ती धवुावी लागेल. एका मखु्खयाध्यापकाची पत्नी आशण ही भांडी 

धणुे शतला सरुुवातीला शरम वाटायची. ती शरम हळूहळू कमी झाली. शतनं 

स्वप्नातही शवचार केला नव्हता की शतला ते काम कराव े लागेल. परंत ू

पररशस्थती वाईट होती. ती पररशस्थती शतला ते काम करायला भाग पाडत 

होती. तसं शतनं कामासाठी काही काही कायावलयातही संपकव  केला. परंत ू

शतला शतथे काम शमळाले नाही. काही काही कपड्याचे दकुानही छाननू 
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पाशहल.े परंत ूशतथेही जागा नव्हती. म्हणनू नाईलाजानं शतनं भांडे धणु्याचा 

व्यवसाय शनवडला.  

 

**************************** 

 

 संगीता आपल्या मायबापाच्या घरात शववाहापवुी फारच सखुी होती. 

शतचा बाप सरकारी नोकरीवर होता. बालपण शतचं अशतशय लाडात गेलं 

होतं. कारण ती सवावत लहान मलुगी होती. संगीताला घरी सवव प्रकारच्या 

गोष्टी वेळोवेळी शमळत असल्यानं ती अगदी लाडावूु ून गेली होती. 

त्यामळंु शतचं मन अभ्यासात लागत नव्हतं. रमतही नव्हतं. मात् शतनंुं एक 

चांगलं काम केलं होतं, ते म्हणजे शतला सशुनलला प्रेरणा दणेे. ते काम शतला 

छान जमलं होतंुं. 

 संगीता भांडे धवुायची कामं करायची. त्याचबरोबर कपडेही. परंत ू

कामाची सवय नसल्यानं शतचे पाय दखुायचे. परंत ूती घरी सांगायची नाही. 

शतला वाटायचं की मी जर घरी सांगीतलं तर यांना कळेल. 

 त्यामुु ुळं ती तो झोपल्यानंतर आपल्या दखुणार या  पायाला तेल 

लावनू माशलश करायची. परंत ूशतचं लपवणं ह ेफार काळ चाललं नाही.  
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 एक शदवस तो झोपल्यानंतर ती आपल्या पायाला माशलश करीत होती. 

तस ेशतचे पाय सतत कपडे धणु्याच्या सोड्याच्या पाण्यात राशहल्यानं फारच 

दखुत होत.े तेव्हा अचानक तो उठला. त्यानं पाशहलं की संगीता आपल्या 

पायाची माशलश करीत आह.े शतचे तळपाय फाटलेल ेअसनू त्याला भेुेगा 

पडलेल्या आहते नव्ह ेतर घावंच. त्यामळंु शतला ते फार दखुत आहते. तेव्हा 

तो म्हणाला,  

 "काय झालं? काय करतेय? " 

 "काही नाही. " ती बोलली. तसं त्यानं शतच्या तळपायाच े शनरीक्षण 

केले. तसा तो परत म्हणाला,  

 "आशण ह ेकाय? कशानं झालं ह?े" 

 "असंच. मला पाणी सहन होत नाही ना. सतत पाण्यात राहावं लागतं." 

 "म्हणजे? " 

 "अहो, घरची भांडी धणुी करावी लागतात ना. त्यानं झालं. " 

 "हो का." तो म्हणाला.  

 "होय. तमु्ही झोपा. तमु्ही फार थकलेल ेआहात." ती म्हणाली. तसा 

तोही फार थकलेलाच होता. तसा तोही झोपी गेला.  
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 ते उन्हाळ्याच ेशदवस होुेते. घरात गमी व्हायची. कुलर शकंवा पंखा 

लावलाही असता. परंत ूशवजेचं शबल भरायलाही पाशहज ेतेवढ ेपैस ेनव्हते. 

आज कामावर जायचा कंटाळा आला होता नव्ह ेतर त्याला बरंही वाटत 

नव्हतं. म्हणनू सशुनल असाच अंगणात बसलेला होता. एकदा बाहरे 

अंगणात बसलेला असतांना त्याची मलुगी त्याचेशी बोलत होती. शतला 

अगदी लहान वयात काही समजत नव्हतं. तशी बोलता बोलता ती 

म्हणाली,  

 "पप्पा पप्पा, तमु्हाला माशहत आह ेका मम्मी कोणतं काम करत?े " 

 सशुनलनं मलुीचं ऐकलं. तसा तो म्हणाला.  

 "कोणतं? " 

 "ती भांडे घासायला जाते." 

 "हो का? परंत ूतलुा कसं माशहत?" 

 "मला शतनंच सांगीतलं. " 

 "हो का? " 

 "हो. " 
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 मलुगी सांगत होती. अगदी खरं खरं सांगत होती. तसा शतनं 

सांुंगायचा अवकाश. संगीता बाहरे आली. शतनं ते समद ंऐकलं. तशी ती 

म्हणाली,  

 "पोरी गप्प राहा. ह ेकाय, वात्ट बोलणं. " तसा तो म्हणाला,  

 "ही जे काही बोलत आह.े ते खरं आह ेका? " 

 "शतचं बोलणं मनावर घेव ू नका. शतला काहीही बोलायची सवयच 

आह.े" 

 "हचे बोलणं त ूमाझी शपथ घेवनू व माझ्या नजरेला नजर शमळवनू 

बोल. " तो म्हणाला. तशी ती म्हणाली,  

 "होय जाते मी भांडे घासायला आशण कपडे धवुायलाही. त्यात कोणती 

लाज आह?े मेहनतच करतोय ना. " 

 शतचं बोलणं संपलं होतं. तसा तो म्हणाला, 

 "परंत ूह ेअसलं घाणेरडं काम?" 

 "ह ेबघा, काम कोणतंही घाणेरडं नसतं. घाणेरडे असतात लोकं. आता 

तमुचंच के्षत् पाहा, शतथ ेभ्रष्टाचार चालतोच ना. ते सवावत घाणेरडं काम. भांडे 

शकंवा कपडे धणु्याचं काम घाणेरडं नाही. एखादा भंगी जरी मोर या  साफ 

करायचं काम करीत असेल तरी ते घाणेरडं नाही. परंत ूएवढा गलेलठ्ठ पगार 
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असतांना ते ऑशफसातील लोकं सरावसपणे भ्रष्ट मागावनं पैसा कमशवतात. ते 

घाणेरडं काम आह.े " 

 "अगं पण, तलुा काम करायची का गरज होती? मी होतो ना मेहनत 

करायला. " 

 "हो बरोबरच की. परंत ूमी तमु्हाला थोडी मदत करीत आह.े त्यात 

काही वाईट आह ेका?" 

 "वाईट काही नाही. परंत ूह ेअसलं काम? " 

 "आता तमु्ही गप्प राहा. मी बरोबर करत ेआह.े " ती म्हणाली. तसा 

तो गप्प झाला. परत काहीच बोलला नाही.  

 संगीता आत गेली. तसा तो शवचार करु लागला संगीताबाबत. ती 

संगीता... आदशव पत्नी भेटली शतच्या रुपानं. कोणती शशकायत नाही. उलट 

मला ती काम करुन मदतच करतेय. काम करायचीही लाज नाही. भांडे 

घासायला अन ्कपडेही धवुायला जात.े मला संसारात मदत करण्यासाठी. 

परंत ूशतनं कुठलीही कुरकूर केली नाही.  

 शतचा तसा शवचार करताच त्याला गशहवरुन आल्यासारखं वाटत होतं. 

वाटत होतं की चनु्नी बशहण असनू दया माया न घेता ती त्यांच्या लेकरासह 

त्याला उपाशी मारायला लागली आशण ही परायाघरची मलुगी असनू 
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दखेील माझी पत्नी बनताच मला मदत करायला लागली. दसुरी असती तर 

ती केव्हाचीच सोडून गलेी असती. तसा त्याला त्याचाच एक ओळखीचा 

असलेल्या शशक्षकांचा प्रसंग आठवला. त्याचाही पगार बंद होताच तो 

कोमामध्ये गेला होता. तेव्हा त्याची पत्नी त्याला सोडून गेली होती. त्या 

प्रसंगावरुन त्याला त्याची पत्नी चांगली वाटताच त्याला अशभमान 

वाटायला लागला.  

 

 

**************************** 

 

 जेवन झालं होतं. तसा तो बाहरेच अंगणात अंथरुणावर पहूडला होता. 

त्याला आता बरं वाटत होतं. तसं त्याचं लक्ष वर आकाशाकडे गेलं. 

चांदण्या शनघाल्या होत्या. त्या अगदी स्पष्ट शदसत होत्या. तसा तो त्या 

चांदण्याचं शनरीक्षण करीत होता. तसा शवचार येत होता मनात. ह्या चंद्रालाही 

कोणी सोडलेलं नाही. त्यालाही ग्रहण लागतं. तसाच तो ध्रवंृतारा. ज्याला 

आता अढळपद आह.े त्यालाही शकती संकटं झलेावी लागली. अन ् ते 

सप्तषी. त्यांनाही शकती संकटं होती. तरीही ते जगले आशण आज अढळपद 
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शमळवलं. त्यांचंही संकट शनघनू गेलं त्यांच्या अढळपदानं. आपलंही राहणार 

नाही. शनघनू जाईल लवकरच. कारण अंधारानंतर उजेड येतोच आशण 

रात्ीनंतर शदवसही. मलाही लवकरच राहत शमळेल. असाच शवचार करीत 

असतांना त्याला झोप केव्हा लागली ते कळलंच नाही. सकाळी जेव्हा 

संगीतानं त्याला आवाज शदला होता. तेव्हा चांगलंच उजाळून आलं होतं. 

 सकाळ झाली होती. तसा संगीतानं आवाज शदल्याबरोबर तो उठला. 

तसं त्याला शाळेत जायचं होतं. त्याची फार घाई होती त्याला. त्यामळंु त्यानं 

लवकरच प्रातःशवधी आटोपवला व जेवनखावण करुन तो नोकरीवर शनघनू 

गेला. 

 शदवसामागनू शदवस जात होत.े न्यायालयातही संबंधीत तारखेला वेळ 

लागत होता. बरोबर तारखाही लागत नव्हत्या. त्यातच एखाद्या वेळी तारीख 

लागलीच तर उत्तर शनघत नव्हतं. अशातच दोन वषव शनघनू गेले होत.े  

 ते दोन वषव...भांडणाभांडणात दोन वषव कसे शनघनू गेले. ते सशुनलला 

आशण परीवारातील लोकांना कळलेच नाही. त्यातच कोणताही आशेचा 

शकरण शनघत नव्हता. काय करावं सचुत नव्हतं.  

 सशुनलला अशतव दःुख होत होतं की आपल्याचमळंु आपल्या पत्नी 

आशण मलुांना त्ास भोगावा लागत आह.े आपण जर त्या संस्थाचालकाच्या 
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कोर या  कागदपत्ावर सह्या शदल्या असत्या तर आज ही वेळ आली नसती. 

तो तसा शवचार करीत होता. तसा शवचार करता करता दसुरं मन सांगत होतं 

की असं जर केलं असतं तर आणखी जास्त प्रमाणात फसला असता. 

त्यामळंु शनसगावनं त्यालाच नाही तर अख्खख्खया परीवाराला शशक्षा शदली 

असती.  

 अशीच ती तारीख सरुु असतांना आज अचानक एक आशेचा शकरण 

शनघाला. तारीख लागली. तसं त्या तारखेवर सशुनलला वकीलानं हजर 

राहायला लावलं. त्यामळंु आज सशुनल तारखेवर हजर होता. तसे 

वकीलसाहबेाचे बोलण ेसरुु झाले. सशुनलचा वकील यकु्तीवाद करीत होता. 

 सशुनलच्या वकीलानं यकु्तीवाद असा जोरकस केला की आज 

न्यायाधीश महोदयानं सरळ आदेु ेशच दवेनू टाकला. संबंधीत 

शशक्षणाशधकारी महोदयानं मखु्खयाध्यापक असलले्या सशुनलचं वेतन मंजरू 

करावं.  

 तो आदशेच... न्यायाधीश महोदयाचा आदशे होता. तो काढता बरोबर 

तो आदशे संस्थाचालकाला शमळाला. तसा शशक्षणाशधकारी साहबेालाही. 

त्यातच ते थोडे थंड झाल ेहोत.े 

 ******************************** 
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 जात... जात व्यक्तीच्या जन्मापासनू शचकटलेलं बांडगळु. या 

जातीप्रथेनं आजपयांत शकत्येक लोकांचे बळी घेतले. परंत ूजातीप्रथा नष्ट 

झाली नाही. त्यामुु ुळं एक प्रकारच ेधमव परवडल.े परंत ूजाती परवडल्या 

नाहीत असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही.  

 जात मळुात शाश्वत असणारी गोष्ट. ती बदलता येत नाही वा 

बदलशवताही येत नाही. ह,ं एकप्रकारे धमावचं ठीक आह.े एका धमावतनू 

दसुर या  धमावत अवश्य जाता येत.े याचाच वापर करुन सातव्या शतकात 

भारतात आलेल्या मशुस्लम शासकांनी तद्नतंरच्या काळात येथील शहदं ूतसेच 

बौद्ध आशण इतर धमीयांना मशुस्लम केलेले होत.े याचे अनेक उदाहरणं 

आहते. ह े धमाांतरण जबरन केले होत.े ज्यांनी ज्यांनी असे धमाांतरण 

करण्यास नकार शदला. त्यांना अनन्वीत यातना शदल्या नव्ह े तर हत्याही 

केल्या. त्यातनू मोठमोठे महाराजेही सटुलेले नाहीत. उदाहरण द्यायचं 

झाल्यास छत्पती संभाजी वा परृ्थवीराज चौहानचं दतेा येईल. धमाांतरण करा 

नाहीतर डोळे फोडू म्हणणारे ह ेमशुस्लम शासक... त्यांनी धमाांतरण करण्यास 

नकार दणेार या  या दोन्ही राजांचे डोळे फोडल े होत े नव्ह े तर त्यानंतर 

त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचार करीत त्यांची हत्याही केली होती. याला 

इशतहास साक्षी आह.े परंत ूज्यांनी ज्यांनी धमाांतराला शवरोध केला नाही. 
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त्यांनी सहखशुीनं धमाांतरण केलं. ते वाचले. जातीबद्दल सांगायच ंझाल्यास 

जात बदलताच आली नाही वा कोणत्याच शासकानं जाती बदलशवण्याचा 

प्रयत्न केला नाही. मग ते मशुस्लम शासक असोत की इतर कोणी. असे जर 

घडले असते तर आशदवासी व अस्पशृ्य लोकांवर अत्याचारच झाले नसते 

वा करता आले नसत.े जातीप्रथेला पवुीपासनूच सवाांचं समथवन होतं. कारण 

या जाती न बदलण्यातनू उच्च जातींना फुकटचे मजरू व गलुाम शमळवता 

आले. राज े रजवाड्यांनाही आपले बस्तान बसशवण्यासाठी नव्ह े तर 

राज्यकारभार चालशवण्यासाठी अशा जातीच्याच माणसाची गरज होती. ह े

राज े आपल्या राज्यातील मैला (घाण) साफ करण्याचे काम त्यांना दते 

असत. तसेच जनानखाण्यात जेव्हा राजांच्या राण्या मलुांना जन्म दते. 

तेव्हाही याच जातीच्या लोकांची मदत होई. व्यशतरीक्त राज्यातील शकत्येक 

कामाला मजरू म्हणनू याच लोकांचा वापर केला जाई. त्यामळंु ह्या जातींची 

लोकं फासद्याची असल्यानं राजेरजवाड्यांनी तसेच शासकांनी आपल्या 

जाती बदलशवण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. त्यामुु ुळं जात कधीच 

बदलता आली नाही. एखादी गोष्ट बदलशवण्यासाठी जनमत हवं असतं 

शकंवा सरकारी पाठबळ. ते जातींना शमळालं नसल्यानं जाती बदलशवता 

आल्या नाहीत.  
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 जातीबद्दल अुाणखी सांगायचं एक महत्वपणूव कारण म्हणज े

प्रेमशववाह. ज्या कोणी इतर जातीच्या मलुांशी प्रेमशववाह केल्यास त्याला 

सरावस कापनू टाकले जात असे वा त्या परीवाराला वाळीत टाकले जाई. 

सववच बाबतीत शवशेषता जातीबाबत कठोर शनयम होत.े त्यामळंु कोणीच 

इतर जातीच्या मलुांशी वा मलुींशी शववाह करीत नसत. समजा एखाद्यानं 

असा शववाह केल्यास समाज वाळीत टाकतो, हत्याही करतो, म्हणनू 

परीवारातीलच लोकं अशा शववाहाला मान्यता दते नव्हते. पवुीपासनूच 

जातीतील शववाहाला मान्यता होती.  

 सवावत पवुी ज्यावेळी जाती अशस्तत्वात आल्या तेव्हाही शस्रया ह्या 

स्वयंवर करीत. त्यात अस ेस्वयंवर करतांुंना स्रीची जात शवचारात घेत 

नव्हते. कोणत्याही जातीचे राज े रजवाडे स्वयंवराला उपशस्थती लावत व 

अुापल्या सामर्थयाववर त्या स्रीला शजंकून घेत. परंत ूएकदा का शतचा शववाह 

झाला तर त्या स्रीच्या जातीला महत्व उरत नसे. शतची जातच नष्ट होत असे 

नव्ह ेतर शतचा पती ज्या जातीचा असेल, ती जात शतची मानण्यात येत असे. 

हाच फक्त एक जातीबदल होता जात बदलशवण्यासाठी.बाकीच्यांना मभुाच 

नव्हती. नंतर जसजसा काळ बदलला. अशा स्वयंवरालाही बंधन आलं. 

जातीजातीत मतलबासाठी भेदभाव शशरला. जातीजातीतील शववाहावर 

बंधन आलं. मलुगी शववाहासाठी पाहायचीच असेल तर जातीतीलच 
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पाहावी असं ठरलं. पोटजातीवरही बंधन आलं. त्यामळंु स्वयंवर, 

आंतरजातीय शववाह ह े कालांतरानं त्याज्र ठरलेत. असे असतांना 

तद्नंु ंतरच्या काळातही काही लोकांनी जबरदस्तीनं आंतरजातीय शववाह 

केलेत. त्यात संत हराळे होवनू गेले. त्यांनी तर आपला मलुगा शशलवंतचा 

शववाह मधवुय्याची मलुगी मधवंुतीशी केलं. ह ेसवव महात्मा बसवेश्वराच्या 

माध्यमातनू. महात्मा बसवेश्वर ह े राजा शब्रज्वलाच्या दरबारी प्रधानमंत्ी 

असतांना त्यांनी अनभुव मंटपाची स्थापना केली होती. शतथ ेआंतरजातीय 

शववाह केले जात असत.  

 जाती बदलशवण्याची प्रथा पवुीपासनूच नव्हती. ह,ं मलुीनं जर 

आंतरजातीय शववाह केल्यास शतची जात बदलत.े ही जात बदल होव ूनये 

म्हणनू प्रेमशववाहावरही व आंतरजातीवरही बंधन घालण्यात आलं. त्यामळंु 

फुकटची कटकट मागं का लावायची म्हणनू लोकांनी प्रेमशववाह केले नाही. 

आंतरजातीय शववाह तर नाहीच नाही. दोनचार अपवाद वगळता.  

 हळूहळू काळ बदलला. इगं्रज आले. परंत ूत्यांनीही अशा जातीप्रथेवर 

बंधन घातले नाही. त्यांनीही जातीप्रथा सरुुच ठेवली. त्यानंतर डॉक्टर 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी संशवधान शलशहलं. त्यातनूही जातीप्रथा नष्ट केली 

गेली नाही. त्यामुु ुळं आजही ती कायमच आह.े ह,ं त्यांनी धमव अवश्य 

बदलवला. तो म्हणजे त्यांना वाटत होतं की जोपयांत अस्पशृ्यांचा धमव 
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बदलणार नाही. तोपयांत या अस्पशृ्यांना इतर जातीच्या वा लोकांच्या 

बरोबरीनं बसता येणार नाही आशण तसेच घडले. तरी बरेच शदवस असा त्ास 

झालाच. बरेच शदवस उच्च जातीतील लोकांनी अस्पशृ्यांना आपल्या 

बरोबरीनं बसण्याची परवानगी शदली नाही. आजही काही काही शठकाणी 

असाच भेदभाव आह.े अस्पशृ्य उच्चवगीय लोकांच्या बरोबरीन ेबसल्यास 

वा त्यांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला मारहाण केली जाते. 

परंुंत ूअसे जर घडले तर कायद्यात अनसुचूीत जातीअंतगवत अैक्रासीटी 

कायदा लावता येतो. परंत ूआता त्याही कायद्याला उलटा चोर कोतवाल 

को दाटे अंतगवत केराची टोपली दाखवत आव्हान शदल ेगेले आह.े  

 पवुी आंतरजातीय शववाह करुन जी जात स्रीला बदलवता येत होती. 

शतही अशलकडे बाद झाली. लोकांनी स्वाथावसाठी शतही पद्धत नष्ट केली. 

कारण स्रीया जेव्हा असा फायदा घेवनू शनवडणकूीला उभ्या राहात आशण 

शनवडून येत. त्यावेळी शतला लोकं शकती चाहतात. शतच्यामध्य े कोणता 

चांगला गणु आह ेह ेलक्षात न घेता, शतच्या जातीला आव्हान शदलं. त्यातच 

त्या त्या स्रीयांचं प्रशतशनशधत्व गेलं व त्यांची जातही ठरली की स्रीयांनी जरी 

आंतरजातीय शववाह केला असेल, तरी शतला जात बदलवता येत नाही. 

कारण जात ही जन्मापासनू शमळालेली दणेगी आह.े न्यायालयही त्याच 

गोष्टीवर शवश्वास ठेवत.े  
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 महत्वाचं सांगायचं म्हणज ेजातीही बदलशवण्याची परवानगी असावी. 

कारण जात न बदलवता येणं ही कुठंतरी माणसाच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर 

बंधन आह.े मलु जेव्हा जन्माला येतं. तेव्हा त्याला कळतं का की तो अमकू 

जाती धमावचा आह.े नाही ना. तसेच माणसं स्वतंत्र्यपणे शवहार करीत 

असतांना त्याच्या कपाळावर शलशहलं असतं का की तो अमकू जाती आशण 

धमावचा आह.े नाही ना. मग धमव एवढा महान असतांना तो बदलवता येतो. 

मग जातीतील माणसांवर एवढा अत्याचार होत असनूही ती का बदलवता 

येत नाही. ह ेअसले अत्याचार होण ेबरे आह ेका? आज अशी बरीच प्रकरणे 

न्यायालयात आहते की लोकं जातीचा आधार घेवनू शचडवतात. परंत ूतरीही 

ती अस्पशृ्य माणसं काहीही बोल ूशकत नाही. कारण न्यायालयात न्याय न 

शमळणं. बर या चशा प्रकरणात अस्पशृ्यांना न्याय शमळालेले नाहीत असले 

अत्याचार होवनूही. काही काही खटले प्रलंबीतच आहते. अशलकडे लोकं 

सक्षम असनूही शनवडणकूीला उभे राहण्यासाठी जातीचा आधार घ्यावा 

लागतो. अशलकडे सवलती शमळशवण्यासाठी जातीचा आधार घ्यावा 

लागतो. शाळेतही नाव दाखल करण्यासाठी जात बंधन आह.े त्यामळंु 

कशाला हव्या जाती? ह्या जाती बदलवण ं योग्य नाही का? कारण ह्या 

जातीप्रथाही काही अंशी गनु्ह ेघडवनू आणतात.  
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 मलुतः कशाला हव्या जाती? जात जर नसेल तर शववाह होणार नाही 

का? जात जर नसेल तर मलंु शशकणार नाही का? अन ्जात जर नसेल तर 

शनवडणकूीत उभे राहता येणार नाही का? जात जरी नसेल तरी गणुांचा वापर 

करुन माणस ेउच्च पदावर बस ूशकतात. त्यासाठी जात असणचे महत्वाच े

नाही.  

 जाती मळुातच नसाव्यात आशण ठेवायच्याच आहते तर माणसाला 

एका जातीतनू दसुर या  जातीत जाण्याची परवानगी असावी. केवळ 

मतलबासाठी व राजकारण करण्यासाठी जात अस ूनये. जातीप्रथेचा सयुोग्य 

वापर होत असेल तरच जात असावी. अन्यथा जात नष्ट केलेली बरी. ती 

अशस्तत्वात असणं धोक्याचं लक्षण आह.े 

 संगीता आशण सशुनल यांना त्ास खरं तर त्यांच्या आंुंतरजातीय 

शववाह केल्यामळंुच होत होता. तसेच सशुनलला त्ास त्याच्या जातीमळंु होत 

होता.  

 सशुनल हा जातीनं चांभार होता आशण संगीता जातीनं उच्चवणीय. 

संगीता जरी जातीनं उच्चवणीय असली तरी चनु्नीच्या भावानं आंतरजातीय 

शववाह करणं चनु्नीला पसंत नव्हतं. तसेच शाळेतही सशुनल चांभार जातीचा 

असल्यानं ती जात हलकी आह ेअसे समजूु ून संस्थाचालक त्याला भाव 
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दते नव्हता. शनयमानसुार तो मखु्खयाध्यापक बनला खरा. कारण कायद्यानसुार 

त्याला बनवणे भाग होत.े परंत ू संस्थाचालकाला त्याची जात चालत 

नव्हती. त्याचा कोर या  कागदपत्ावर सह्या घेणे हा केवळ बहाणा होता. 

 आंतरजातीय शववाह...सशुनलचा आंतरजातीय शववाह. तो शववाह 

जसा. चनु्नीला मंजूु ूर नव्हता. तसाच तो शववाह त्याच्या मोठ्या 

भावालाही पसंत नव्हता. मोठा भाऊ शेुेती करीत होता. त्याचे मायबाप 

म्हातारे झालेुे होत.े त्यांच्यानं काम जमत नव्हतं. त्यांनाही तो शववाह पसंत 

नव्हता. 

 सशुनलला जसं माशहत झालं की लहानशी ती बाळं. ताटकळत आईची 

वाट पाहात उभी राहतात. तेव्हा त्यानं आपल्या मायबापाला त्यांना 

सांभाळण्यासाठी आपल्या माययबापाला शवनवणी केली की त्यांनी त्याच्या 

घरी चालावं. परंत ूत्यांनी नकार शदला. ते त्या मोठ्या पोरातच राहात होते. 

त्यांनी त्याला शडवचत म्हटलं की त ू शबनजातीची पोरगी बशघतली. 

शतच्याशी. लग्न लावलं. आम्ही कसे येणार तझु्या घरी. ते ऐकताच अंगाची 

लाहीलाही झाल्यागत सशुनलची अवस्था झाली होती. 

 चनु्नी गावाकडं ढंुकूनही पाहात नव्हती. एरवी शतला वेळच शमळत 

नव्हता. आज चनु्नीला त्या मोठ्या भावानंही माध्यशमक शशक्षणाला पैसा 
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लावला असला तरी ती त्याला आपल्या स्तराचा समजत नव्हती. ती जमीन 

शवसरली होती. 

 जसजसा व्यक्ती मोठा होतो. त्याचा मान वाढतो. मग पैसाही यायला 

लागतो. त्याचबरोबर अहकंारही. तो अहकंारातच जगत असतो. तशी 

चनु्नीची अवस्था. चनु्नीही अहकंारातच जगत होती. शतला काय वाटत होतं 

कुणास ठाऊक. पण चनु्नी दोघाही भावाला शवसरली होती नव्ह े तर 

कोणत्याही स्वरुपाची मदत करीत नव्हती. 

 सशुनलला आपल्या पत्नीचा गवव वाटणे साहजीकच होत.े कारण ती 

ऐन दःुखात मदत केली होती नव्ह ेतर करीत होती. 

 ते नवीन शैक्षशणक धोरण. त्याला ते धोरण छळत होतं. कारण तो 

खटला शजंकला होता. त्या खटल्यातनू सशुनलला त्याचं वेतन शमळालं होतं 

नव्ह ेतर तो आज सवेसवाव म्हणनू काम पाहात होता.  

 तो खटला शजंकला होता. त्यामळंु चनु्नीला ती गोष्ट बरी वाटली नाही. 

त्यातच शतला न्यायालयाचा संताप आला. त्याचबरोबर त्याचाही. 

संस्थाचालकानं एकप्रकारे माफ केलं. परंत ूचनु्नीला सांगेल कोण? ती तर 

शशक्षणाशधकारी होती. 
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 शासनाकडून आज वेगवेगळी पत् शनघत. त्या पत्ात माशहती मागायची 

असे. काही काही माशहती ही शवशवध प्रपत्ात ताबडतोब भरावी लागायची. 

त्यातच चनु्नीची सारखी नजर सशुनलकडंच होती. ती प्रसंगी बाकी शाळेनं 

माशहती त्या प्रपत्ात नाही भरली तरी त्यांना काहीही म्हणत नसे. परंत ू

सशुनलनं माशहती न भरल्यास संबंधीत अशधकार या माफव त सरळ त्याच्या 

नावानं पत् काढत असे व त्याला बदनाम करीत असे. व्यशतरीक्त त्याला 

शोकासची नोशटसही दते असे. 

 ते नवीन शैक्षशणक धोरण...त्याच धोरणातनू चनु्नीनं शशकून फायदा 

घेतला होता. अन ्आज शतनं त्याच शैक्षशणक धोरणातनू आपला बदलाही 

काढू पाहात होती. 

 चनु्नी तसं पाहता रागच करीत होती सशुनलचा. त्याला फसशवण्याची 

संधी शोधत होती. अशातच शतला एक नामी संधी चालनू आली. ती म्हणजे 

तांदळू प्रकरणाची. 

 प्रत्येक शवद्यार्थयाांना तांदळू वाटप करण्याची योजना सरकारनं आणली 

होती. यात काहीकाही मखु्खयाध्यापक ह ेशवद्यार्थयाांना तांदळू वाटप न करता 

तो तांदळू बाजारपेठेत शवकत असत. त्यातनू अशतररक्त पैसाही कमवीत 

असत. 
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 हचे तांदळाच्या वाटपाचं प्रकरण. चनु्नीनं सशुनलला बदनाम 

करण्यासाठी वापरलं. शतनं दोनचार जणांची समीती स्थापन केली व ती 

सशमती सशुनलच्या शाळेत तांदळाची चौकशी करण्यासाठी पाठवली. 

 ही सशमती सशुनलच्या शाळेत आली. त्या सशमतीनं त्याचे शाळेत येवनू 

फक्त तांदळाची चौकशी करायला हवी होती. परंत ू ह्या सशमतीनं शाळेत 

येताच शशक्षणाशधकारी चनु्नीच्या शनदशेानसुार सववच बाबींची चौकशी 

केली. त्यातच मखु्खयाध्यापक असललेा सशुनल दोषी आढळून आला. 

त्यातच चनु्नीला त्याला हटशवण्यासाठी चांगलाच बहाणा शमळाला व शतनं 

त्याला शोकास नोशटस दवेनू पदावरुन हटवलं. 

 सशुनल पदावरुन हटला खरा. परंत ू यावेळी तो मागील काळापेक्षा 

जास्त सबळ होता. त्याच्याजवळ आता भरपरू पैसा होता. त्याला माशहत 

होत ेकी केव्हा संकट येईल आशण केव्हा पदभार जाईल. तसा त्याचा तो 

धंदा सरुुच होता. त्याची पत्नी संगीता आताभांडे घासायला वा कपडे 

धवुायला जात नसे. तर ती घरीच त्याच्या धंद्यासाठी काम करीत असे. आता 

सशुनलला आपल्या धदं्याची लाजही वाटत नव्हती.  

 सशुनल सायंकाळी शाळेतनू घरी यायचा. त्यानंतर तो आपला ठेला 

घेवनू धंद्यावर जात असे. जेव्हा शशक्षणाशधकारी असलेल्या चनु्नीनं त्याला 
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हटवलं. तेव्हा त्यानं आव ताव न पाहता थेट न्यायालयात खटला दाखल 

केला. त्यानंतर न्यायालयात फैरीवर फैरी झडल्या. शतनंही पाटीकडून 

यकु्तीवाद केले गेले. 

 ती केस आज न्यायालयाचा वेळ खात होती. तसा शतचा शनकाल 

लवकरच लागला. न्यायालयानं शनकाल शदला की सशुनल यात दोषी नसनू 

त्यानं तांदळू प्रकरणात कोणताही अपहार केलेला नाही. तसेच शाळेत 

शौचालय बांधणे, चांगलं प्रशस्त बांधकाम करणे, शपण्याच्या पाण्याची 

व्यवस्था करणे ह ेमखु्खयाध्यापकाचे काम नाही. तर ते व्यवस्थापनाचे काम 

आह.े त्यानंतर न्यायालयानं शशक्षणाशधकारी शवभागाला खडसावलं की 

उठून सटूुन कोणाचीही बरोबर चौकशी न करता त्याला पदावरुन पदच्यतू 

करु नये. संबंधीत प्रकरणात सशुनलने अपहार केलेल्या तांदळाचा फक्त 

आरोप सशुनलवर आह.े परंत ूत्याबाबतीत कोणताच परुावा सशुनलशवरोधात 

आढळला नाही. त्यातच सशुनलचा संबंध शाळा व्यवस्थापनात येत नसनूही 

शशक्षण शवभागानं त्याचेवर तसा आरोप ठेवला. ही कृती योग्य कृती नाही. 

त्यामळेु शशक्षणशवभागाला यापढेु सांगणं आह े की यापढेु असं कोणतंही 

प्रकरण न्यायालयात आणनू न्यायालयाचा वेळ दवडू नये. नाहीतर 

न्यायालय दडं करेल व शशके्षचं प्रावधानही ठेवेल. 
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 त्यानंतर न्यायालयानं संस्थाचालकाला म्हटलं की शाळेत शमळणार या  

अनदुानानसुार शाळा संस्थाचालकानं शाळेत परेुशा सवव व्यवस्था 

कराव्यात. जस े शपण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालय व्यवस्था, शदव्यांग व 

अपंगासाठी राँम्प व्यवस्था कराव्यात. जेणेकरुन शवद्यार्थयाांना शाळेत रमेल व 

आनंदानं शशकता येईल. यापढेु हा माझा व हा तझुा करीत कोणत्याही 

शशक्षकाला त्ास दवे ूनये.  

 सशुनलबाबत आणखी न्यायालयानं म्हटलं की शाळेत ज्या ज्या 

सशुवधा नाहीत. त्या सशुवधा एक मखु्खयाध्यापक या नात्यानं शशक्षणाशधकारी 

व शाळा संस्थालकाला मागाव्यात. त्याची नोंद ठेवावी. तसेच शाळा 

व्यवस्थापनानं ह्या सोयी शाळेत शमळणार या  अनदुानानसुार कराव्यात. हचे 

न्यायालयाचं म्हणणं आह.े 

  

********************** 

 

 अशलकडे प्रेमशववाह व आंतरजातीय शववाह होतात. तेही अगदी 

सरावसपणे. त्यातील काही शटकतात तर काही शटकत नाहीत. काही काही 

प्रेमशववाहात प्रेमीयगुलांची कत्तलही केली जाते. कारण ते प्रेमशववाह पसंत 
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नसतात. परंत ू प्रेमशववाह केल्यास त्याचे फायद े अनेक आहते. ते पाहून 

अशलकडे लोकं प्रेमशववाहाकडे जास्त वळलेल ेशदसत आहते. 

 १) प्रेमशववाहाच्या फायद्याचा शवचार केल्यास पशहलं कारण नक्कीच 

पढंु येतं ते म्हणजे यामध्य े हुड्ंयाला अशजबात शकंमत नसत.े कोणत्याही 

प्रकारची दवेाणघेवाण होत नाही. मग ती वस्त ूअसो, वास्त ूअसो की पैसा 

असो. 

 अशलकडे ररतीरीवाजानं शववाह करतांना लोकांना भरमसाठ पैसा 

मोजावा लागतो. अथावत हुडंा म्हणनू वर पक्षाला पैसा द्यावा लागतो. हा 

पैसा काही शठकाणी वधलूा शदला जातो. काही शठकाणी वराला. त्यासाठी 

प्रसंगी कजवही काढावं लागतं. 

 २) असा हुडंा स्वरुपात पैसा शदल्यानंतर त्या संबंधीत जोडप्याच्या 

जीवाची शाश्वती नसत.े कारण काहीकाही वरपक्ष चांगले शनघतात. काही 

काही दारु शपयक्कड शनघतात. अशावेळी हुडंा स्वरुपात शदलेल्या पैशाची 

धळुधानी होत.े 

 ३) समजा तो व्यक्ती जर दारु शपयक्कड शनघाला तर त्याला काही मलुी 

सोडून दतेात. सोडून शदल्यानंतर तो पैसा कधीच परत शमळत नाही. मात् 

कजावचं डोंगर वाढत चाललेलं असतं. 
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 ४) काही काही मलंु अगदी बोहल्यावर तर चढतात. परंत ूररसेप्शनच्या 

शदवशीच पळून जातात कुणासोबत. त्यामळंु शववाहाला लागलेला पैसा हा 

नष्ट होतो. त्यामळंु हहेी कारण प्रेमशववाह वाढण्याला कारणीभतू ठरल ेआह.े 

 ५)अशलकडे महागाई वाढली आह.े शववाहाच्या सवव दवेाणघेवाणीवर 

खचव होणारा पैसा हा लाखोच्या घरात आह.े त्यामळंु असा खचव वाचवता 

यावा. म्हणनू काही मंडळी प्रेमशववाहाचा शनणवय घेतात. कारण 

प्रेमशववाहाला एवढा पैसा लागत नाही. ते न्यायालयात जातात. ररतसर 

नोंदणी करतात व शववाह करतात. या प्रोसीजरला जास्त पैसा लागत नाही. 

 ६)शववाहखचव हा सदु्धा प्रेमशववाह करण्याला कारणीभतू ठरला आह.े 

कारण अशलकडे शववाह करतो म्हटल्यास बाँडबाजा, घोडा करणे, गाड्या 

करणे, मंडपडेकोरेशन करणे, शबछायत जेवणखावण दणेे इत्यादी सवव गोष्टीत 

पैसाच ओतावा लागतो. त्यातनूही असंच लग्न केलं. तसंच लग्न केलं. असे 

टोमणे मारल े जातात. त्यामळंु काही मंडळी नक्कीच प्रेमशववाहाकडे 

झकुतात. 

 ७)अशलकडे लोकसंख्खया अफाट वाढत आह.े लोकं अल्लाची दने 

म्हणत लोकसंख्खया अफाट वाढवीत आहते. त्यातच कुटंूबशनयोजन होत 

असलं तरी काही शठकाणी एकाएका घरी तीनच्या वर मलंु पाहायला 
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शमळतात. त्यामळंु एवढ्या मलुाचं ररतीररवाजानं लग्न करणं कठीण जातं. 

अशावेळी प्रेमशववाह केल्यास सवव कटकटच दरू होत असते. असा समज 

लोकांचा वाढत आह.े त्यातनूच प्रेमशववाहाला पसंती शमळत आह.े 

 ८) शशक्षण ही आजची काळाची गरज ठरली आह.े मलंुमलुी शशकतात 

आह.े उच्च शशक्षण घेतात आह.े त्यातच असं उच्च शशक्षण घेतांना वय 

वाढत आह.े त्यातच त्यांच्यावर पाश्चात्य शवचारसरणीचा पररणामही झाला 

आह.े मलंु जेव्हा महाशवद्यालयात जातात. तेव्हा ते शवचार करीत असतांना 

त्यांना वाटते की मला माझ्याच एवढा शशकलेला मलुगा हवी. त्यामळंु ती 

मलंु आपल्याच महाशवद्यालयातील मलुांवर प्रेम करु लागतात. साहजीकच 

प्रेमशववाह करतात. 

 ९) हाच समवयस्क जोडीदाराचा इश्य ू मनात ठेवनू मलंु शववाह 

करतात. त्यातच महत्वाचं कारण म्हणजे त्यांना वाटत ेकी आईवडीलाच्या 

मनानसुार शववाह केल्यास मनालायक जोडीदार शमळणार नाही.  

 १०) त्यांचंही मानणं बरोबर असतं. कारण अशलकडे अस े

ररतीररवाजानं शववाह केल्यानंतरही मलुी मलंु आपला संसार व्यवस्थीत 

शटकवत नाहीत. त्यातच रोजच भांडणं होतात. या भांडणाचा पररणाम एवढा 

तीव्र असतो की त्यापैकी एकजण क्षणाचाही शवचार न करता दोष दते दते 
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शनघनू जातो. त्यामळंु चांगली सशुशल स्वभावाची मलुगी शमळावी. म्हणनू 

असे महाशवद्यालयातील मलंु प्रेमशववाह करतात. कारण ह े जगाचा 

शकंचीतही अनभुव न घेतलेले कॉलेजकुमार त्या मलुींना मोठमोठे आश्वासन 

दवेनू जाळ्यात ओढतात. 

 ११) गरीबी अथावत दाररद्रता ह े अगदी महत्वाचं कारण आह े

प्रेमशववाहाचं. कारण शववाह करायला पैसाच नसल्यानं गरीब माता शपता 

काय करतील. अशावेळी ते आपल्या मलुांचे शववाह करु शकत नाहीत. 

अशांची मलेु प्रेमशववाहाला पसंती दवेनू प्रेमशववाह करीत असतात. 

 १२)अशलकडे प्रेमशववाह वाढण्याला मंगलदोष कंुडल्या ग्रहतारेही 

कारणीभतू आहते. लोकं मंगलदोष आह ेम्हणनू मलुी मागत नाहीत. त्यातच 

मलुी पडून राहतात. त्यांचं वय वाढतं. कधीकधी कंुडल्या जळुत नाही. मलुी 

पडून राहतात. अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धा समाजात असल्यानं आज 

प्रेमशववाहाचे प्रमाण वाढलेले आह े व ह े लोण आज शहरी भागाकडून 

ग्रामीण भागातही पसरत आह.े ज्या ग्रामीण भागात संस्काराला पशवत् असे 

स्थान होत.े 

 महत्वाचं सांगायचं म्हणजे प्रमेशववाह अशलकडे वाढलेल े आहते. 

याचा अथव असा नाही की पवुी प्रेमशववाह होत नव्हते की झाल ेनाही. पवुीही 
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प्रेमशववाह व्हायचेच. परंत ू त्याची संख्खया कमी असायची. कारण असा 

कोणी प्रेमशववाह केल्यास लोकं त्या घराला वाळीत टाकायचे. बोलायचे 

नाहीत. व्यवहारही करायचे नाहीत. व्यशतरीक्त खनुही करुन टाकायचे. परंत ू

अशलकडे कायद ेएवढ ेसक्षम आहते की कोणी कोणाचा सरासरी खनु करीत 

नाहीत. प्रेमशववाहाचे काही तोटेही आहते. 

 १) प्रेमशववाह केल्यानंतर त्याला जीवनभर समाज शस्वकारत नाही. 

कारण त्या समाजावर जातीचा बडगा उभा आह.े मग तो मलुगा कसाही 

शनघो. ती मलुगी कशीही शनघो, लोकांना जातीतच शववाह करणं आवडत. 

 २) जातीत शववाह केल्यानंतर साहजीकच मानसन्मान सारं काही 

शमळतं. प्रसंगी पैसा जातो. परंत ू ते सवव शमळत असल्यानं परीवारवाले 

ररतीरीवाजाच्या शववाहाला जास्त पसंती दतेात. 

 ३) प्रेमशववाहाचा मलुगा चांगला शनघेल वा मलुगी चांगली शनघेल 

याची काही शाश्वती नसते. त्याची चौकशीही करता येत नाही वा केली जात 

नाही. परंत ू जातीतील मलंु ही पाशहली दखेली असतात. त्याची 

नातेवाईकामाफव त चौकशीही केली जाते. त्यामळंु ती चांगली शनघेलच याची 

शाश्वती असते. अपवाद म्हणजे अशी चौकशी करुनही पळसाला पानं 
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तीनच म्हटल्यागत काही शठकाणी मलंु मलुी चांगली शनघत नाहीत. ते 

प्रेमशववाहातही घडतं. 

 ४) जातीत शववाह केल्यास पढुील काळात मलुगी खपशवतांना 

कोणताच धोका नसतो. त्यांना होणार या  मलुांचे सरावस शववाह जळुतात. 

तारेवरची कसरत करावी लागत नाही. 

 ५) प्रेमशववाह केल्यास होणार या  संततीत त्यांच्या आईवडीलांच्या 

शल्याचा त्ास जीवनभर भोगावा लागतो. त्यांच्यावर त्या शववाहाचा 

पररणामही होतो. तसा पररणाम जातीतील मलुांवर होत नाही. 

 वरीलप्रकारच्या या व इतर कारणानं प्रेमशववाह होत असतात. त्यातच 

अशा प्रेमशववाहातनू मलुामलुींना त्यांच्या आवडीचे जोडीदार शमळतात. 

परंत ू ह े जरी खरं असलं आशण प्रेमशववाहाचे अनेक फायद े असले तरी 

प्रेमशववाह कोणी करु नये. कारण आजच्या समाजात जो जातीबंधनाचा 

बगड्या उभा आह े ना. तो कधीच जाणार नाही. प्रेमशववाह झाल्यानंतर 

जीवनभर ज्या यातना जोडप्यांना भोगाव्या लागतात. त्या यातना 

शकळसवाण्या असतात. नेमकी वाळीत टाकल्यासारखी अवस्था होत ेत्या 

प्रेमीयगुलांच्या संसाराची. ते पाशहलं की वाटतं प्रेमशववाह न केलेला बरा. 

बरं, ह्या प्रेमशववाहाच्या यातनांचं लोण केवळ त्याच शपढीत राहातं असं 
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नाही तर ते पढुच्या अनेक शपढ्यांनाही भोगावं लागतं. कारण इशतहास नेहमी 

उद्धार करीत राहातं की अमकु व्यक्तीनं प्रेमशववाह केला होता. जस ेनल 

दमयंती शववाह. रुख्खमीनी शिष्ट्ण शववाह आशण अजूवन शभुद्रा शववाह. शहच 

पनुरावतृ्ती आशण बदनामी टाळायची असेल तर प्रेमशववाह न करता 

ररतीरीवाजानं शववाह केलेला बरा अन्यथा प्रेमशववाह. तसा शवचार करणं हा 

ज्याचा त्याचा प्रश्न आह.े 

 ररतीरीवाजाचं आणखी एक महत्वाचं कारण पढेु येत आह.ेते म्हणज े

अशलकडे आंतरजातीय शववाह वाढत चाललेले आहते. मलुगी वा मलुगा 

त्याच जातीतील राशहल असं सांगता येत नाही. कारण प्रेमशववाह करतांना 

ती मलुगी वा तो मलुगा जातीतील नसतो. त्यामळंु साहजीकच जातीची 

मजबतू बंधनं पाळणारा समाज, त्यांना जात तटेुल अशीही भीती वाटत.े 

त्यामळंुही आजच्या काळात ररतीरीवीजाच्या शववाहावर जास्त भर शदला 

जात आह.े परंत ू ही जात जात जात केव्हापयांत? हाही प्रश्न शवचार 

करण्यालायक आह.े ह, शववाहाला जातीची बंधनं नकोत. तसा शवचार करणं 

शवचारस्वातंत्र्यावर बंधनं घालण्यासारखं आह.े जातीत शववाह केल्यास मान 

सन्मान राहतो, इथंपयांत बरोबर आह.े परंत ूएखाद्यानं तसा शववाह न केल्यास 

त्याला कोणीही वाळीत टाकू नये म्हणजे झालं. अन ्ज्यांनी टाकलं असं 

आढळल्यास त्याच्यावर दडंात्मक कायववाही व्हावी असं वाटतं. कारण 
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प्रेमशववाह करणार या लाही जगण्याचा अशधकार असावा. मग तो 

आंतरजातीय शववाह का असेना. ह,ं शववाहाला बंधनच घालायची असतील 

तर व्यवहाराचं घाला. वरवध ूसमव्यवसायीक व समव्यवहारीकअसावेत. 

तसेच पैशाचं घाला. वरवध ू मालमत्तेच्या बाबतीत सममालमत्ताधारक 

असावेत. म्हणजेच दोन्ही पक्षांमध्ये शकंत ूपरंत ूराहणार नाही व ते शववाह 

शटकू शकतील. 

 

************************ 

 

 सशुनल आशण संगीताचा आंतरजातीय शववाह. याच जातीबंधनात 

फसलेला होता. चनु्नीला वाटत होतं की हा शववाह शटकू नये. संगीतानं 

त्याला सोडून जावं शकंवा सशुनलनं शतला सोडून द्यावं. परंत ूतसं होत नव्हतं. 

ना संगीता सशुनलला सोडून जात होती. ना सशुनल शतला सोडून दते होता. 

दोघांचही एकमेकांवर शनरशतशय प्रेम होतं.  

 आजही सशुनल त्या प्रेमशववाहाच्या झळा शोषतच होता. वाळीत 

टाकल्यागत त्याची अवस्था होती. ते शल्य त्याच्या परीवारालाही शोषावं 
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लागत होतं. परंत ूसशुनल वा संगीताला त्याचा पश्चाताप नव्हता. ते अगदी 

आनंदानं ते शदवस कंठत होत.े त्ास चनु्नीलाच जास्त होत होता. 

 चनु्नीनं त्याला त्ास दणे्याच्या हतेनंू आणखी एक नवीन शैक्षशणक 

धोरणातील हत्यार उपसलं. ते म्हणज े शवद्यार्थयाांना मारता न येण े वा 

अपमानकारक न बोलण.े 

 एकदा त्याच्या शाळेतील एका शशक्षीकेनं एक शवद्याथी सतत अभ्यास 

करुन येत नसल्यानं एक शदवस छडीनं मारलं. ती छडी त्या शवद्यार्थयाांना 

मारता मारता त्या मलुानं ती हुकवली व ती छडी त्याच्या मनगटातील 

हाडाली लागली. लागलीच हाड सजुलं. आता काय करावं शवचार आला. 

सजु काही केल्या उतरली नाही.  

 सायंकाळी तो मलुगा घरी गेला. त्यानंतर पालकानं ते पाशहलं. त्यांनी 

आपल्या पाल्याची शवचारपसु केली. परंत ू त्या मलुानही खरं कारण न 

सांगता खोटंच सांगीतलं. शेवटी त्या पालकानं शाळेत येवनू चौकशी न 

करता पोशलस स्टेशनला तिार केली.  

 ती पोशलस स्टेशनची तिार. दसुर या च शदवशी पोशलसं आले. त्यांनी 

चौकशी केली. खरं कारण माशहत झालं. परंत ूपालकांची जबरदस्ती. बहुतेक 
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तो पैसे उकळण्याचा डाव होता. पोशलसांवर कोणताच काही पररणाम झाला 

नाही. शेवटी केस बनली. ती कोटावतही गेली.  

 ती केस...चनु्नीला हायसं वाटलं. चनु्नीनं मखु्खयाध्यापक असलेल्या 

सशुनलला पत् पाठवलं की त्याला व सदर शशक्षीकेला शनलंबीत का करण्यात 

येव ूनये. 

 ते पत्...ते पत् पाहताच सशुनल थोडा घाबरला. मग त्यानं शतला 

उलटजबाबी पत् शलशहलं. त्या पत्ात शलशहलं की सदर खटला न्यायालयात 

सरुु असनू सदर शशक्षीकेवरील आरोप शसद्ध व्हायचा आह.े त्यामळंु सदर 

शशक्षीकेला शनलंबीत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसा मलाही शनलंबीत 

करण्याचा प्रश्नच येत नाही. असं त्याचं उत्तर. ते उत्तर पाहताच चनु्नी काही 

शदवसासाठी चपू बसली.  

 काही शदवस ती केस चालली. यकु्तीवाद व साक्षपरुावे तपासल ेगेले व 

शेवटी या खटल्यात न्यायालयानं शनकाल शदला की सदर शशक्षीकेनं 

जाणनूबजुनू शवद्यार्थयावला मारलं नाही. त्याला अभ्यास यावा म्हणनू ती 

केलेली कृती आह.े तेव्हा अशा शकरकोळ मारण्याला ग्राह्य धरु नये. ते मारणं 

म्हणजे संस्काराला वळण लावणं होय. शवद्यार्थयाांना शशक्षक थोडासा 

मारणारच नाही आशण रागावणारच नाही तर तो मलुगा शशकणार कसा? 
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परंत ू ह े रागावणं मयावदते असावं. सदर शशक्षीकेनं आपला गनु्हा कबलू 

केलेला आह.े ती शशक्षेस पात् आह.े परंत ू याचा अथव असा नाही की 

न्यायालयानं शतला शशक्षा द्यावी. सदर शशक्षीकेनं केलेली कृती न्यायसंगत 

असनू ती कृती शवद्यार्थयाांवर संस्कार करण्यासाठी उचललेलं पाऊल आह.े 

म्हणनू शतची कृती गैरकृती जरी असली तरी त्या कृतीला न्यायालय माफ 

करीत आह.े परंत ूअशी कृती भशवष्ट्यात कोणीही करु नये म्हणनू वा शतच्या 

हातनू घडू नये म्हणनू सदर शशक्षीकेवर दडंात्मक कारवाई करीत आह.े हा 

दडं शकरकोळ असनू ती सदर शशक्षीकेन ेशशक्षा म्हणनू शस्वकारु नये. सदर 

शशक्षीकेने दोन हजार रुपये न्यायालयात भराव.े तसेच संस्थेने वा 

शशक्षणशवभागान ेशतला शनलंबीत करु नये. तसेच पालक असलेले आपणही 

आपल्या मलुांना मारतोच ना संस्कारासाठी कधी कधी. परंत ूतस ेन समजता 

पालकानं अशा शकरकोळ मारहानीला वादाचा मदु्दा बनवला व ही केस 

न्यायालयात आणनू न्यायालयाचा बहुमलु्य वेळ व्यथव घालवला. तेव्हा 

त्यांनाही आदशे आह े की त्यांनीही दोनहजार रुपय े रक्कम न्यायालयात 

भरावी. जेणेकरुन अशा शकरकोळ मारहाणीसाठी कोणताही पालक 

न्यायालयात येणार नाही व न्यायालयाचा वेळ वाया जाणार नाही. हाच 

न्यायालयाचा अंतररम आदशे आह.े 
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 सशुनलच्या शाळेतील त्या शशक्षीकेनं हसतहसत दोन हजार रुपये भरले 

व शपथ घेतली की कधीच मलुांना मारणार नाही. मलुांना अगदी प्रेमानं 

वागवेल. त्यानसुार ती त्या शदवसापासनू शवद्यार्थयाांशी अगदी प्रेमाने वागत 

होती. तसेच दशेातील पालक आशण शशक्षकही सधुारले होत.े पालक 

शवद्यार्थयाांच्या शकरकोळ लागण्यातनू कोटावत जात नव्हते आशण शशक्षकही 

मारत नव्हते. एखादा शशक्षक संस्कार लावण्यासाठी मारत असे.परंत ू

काळजी घेत घेत. कधी लागनू जात असे एखादी छडी. परंत ू पालक 

त्यांच्यावर शवरंजण घालनू ती कृती संस्कारासाठी असेल असे मनात 

घोळवत असत व चपू बसत असत. 

 जेव्हा न्यायालयाचा हा शनकाल आला. तेव्हा सशुनलला थोडं हायसं 

वाटलं. तसं चनु्नीचंही तोंड काही शदवसासाठी बंद झालं होतं. 

 चनु्नीच्या नेहमीच्या केसेस. नेहमी कोणत्या ना कोणत्या चौकशीच ं

पत्. अगदी तंग येवनू गेला होता सशुनल. कारण त्यानं प्रेमशववाह केला होता.  

 त्याला आता जाणीव होत होती प्रेमशववाहाची. परंत ूपश्चाताप मळुीच 

नव्हता. कारण त्याला शमळालेली संगीता ही चांगल्या स्वभावाची शनघाली 

होती. 
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 शदवसामागनू शदवस जात राशहले. तसं चनु्नीच्या मनात आणखी खळु 

शशरलं. त्यातच नवीन शैक्षशणक धोरणानसुार शशकवणंही सरुु होतं. शाळा 

शडजीटल बनवायची होती. त्यातच पत् आलं.  

 पत्ानसुार सशुनलनं शाळाही शडजीटल बनवली होती. आज सशुनलनं 

सवव गोष्टीतनू शाळा प्रगतीपथावर आणली होती.  

 सशुनलनं शाळा शडजीटल बनवली खरी आशण प्रगतीपथावर आणली 

खरी. परंत ू आजही चनु्नी त्याला सखुानं जग ू दते नव्हती.अशातच 

शवद्यार्थयाांची शशष्ट्यवतृ्ती आली. 

 शवद्यार्थयाांची शशष्ट्यवतृ्ती आली खरी. त्या शशष्ट्यवतृ्तीचे चेक शवद्यार्थयाांना 

वाटायच ेहोत.े परंत ूशवद्यार्थयाांना तो पैसा पालकांची दयामाया पाहून सशुनलनं 

हातानं शदला. त्यातच सशुनलचं चकुलं. ती नामी संधी चनु्नीला सापडली व 

पनु्हा सशुनलला त्ास दणे्यासाठी शतनं सरकारी पथक पाठवलं. त्यातच 

सरकारी कमवचार यां नी सशुनलनं शशष्ट्यवतृ्तीत भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवत 

पनु्हा त्याचं पद काढलं व सशुनल पनु्हा आपलं पद आणण्यासाठी पनु्हा 

न्यायालयात गेला. 

 सशुनल सीधासाधा माणसू होता. त्याचेवर कोणत्या ना कोणत्या 

माध्यमातनू ठपका ठेवनू त्याची बदनामी करणं, त्यातच त्याची चौकशी 
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करुन करुन त्याचं पद काढणं व ते पद शमळशवण्यासाठी पनु्हा सशुनलचं 

न्यायालयात जाणं. हा पाठशशवणीचा खेळ त्याच्या मागं सरुु होता. 

अशातच तो परेशान झाला होता. परंत ू लढत होता अजनुही. या 

न्यायालयात खटले लढतांना अगदी मनापासनू कंटाळा आला होता. चनु्नी 

जाणनूबजुनू त्याच्या वाट्याला जात होती. त्यातच ते न्यायालय 

लढण्यासाठी शतच्याजवळ भरपरू पैसा होता. तोही फुकटाचा. परंत ू

सशुनलजवळ मेहनतीचा पैसा होता. न्यायालयात लढतांना हा मेहनतीचा 

पैसा खचव होत होता. 

 आज सशुनल तो मखु्खयाध्यापक असनूही मोठं घर बांध ूशकला नाही. 

कारण त्याला सतत वेतन बंदची व पद जाण्याची भीती असायची.चनु्नीनं 

बरेच वेळा त्याचेवर ताशेरे ओढत त्याचं वेतन बंद केलं होतं.  

 आज तो सखुी होता. परंत ूचनु्नी...चनु्नी आज अमाप पैसा असनूही 

सखुी नव्हती. शतला असाध्य रोगानं जखडलं होतं. शतला तेवढा पैसा 

असनूही ती त्या असाध्य रोगाचा इलाज करु शकत नव्हती. परंत ूत्या गोष्टी 

सशुनलला माशहती नव्हत्या. मात् सशुनलजवळ तेवढा पैसा नव्हता. परंत ू

सशुनल आशण त्याचा परीवार पाशहजे त्या प्रमाणात आजारी राहात नव्हता. 

अगदी तो परीवार स्वस्थ वाटत असे. 
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 आज पाऊस येत होता धोधो. तसं सशुनलला गाव आठवत होतं. परंत ू

तो गावाकडंही जाव ूशकत नव्हता. कारण गावाकडं येण्यासाठी त्याच्या 

मायबापानं मनाई केली होती. तसा तो धो धो पाऊस येत असनूही सशुनल 

ती वाट चालत होता. नकुतंच त्याचं पद गेल्यानं तो कोटावत आला होता. 

 आज कोटावची तारीख होती. त्यामळंु तो जातीनं हजर होता. तशी 

आजची कोटावची तारीख संपताच तो कोटावतनू अगदी हताश मनानं घरी 

शनघाला होता. तसं त्याला वाटत होतं की ह ेअसे नशीबाचे भोग त्याच्याच 

नशीबी का?  

 सशुनल चनु्नीच्या वात्टपणानं नोकरी सोडू पाहात होता. कारण आता 

त्याला चनु्नीची कटकट सहन होत नव्हती. 

 तो धो धो पाऊस... त्या पावसात ओला होत होत जाणारा सशुनल 

शवचार करीत चालला होता. 'मी बेकारच हा प्रेमशववाह केला. परंत ूयात 

माझं काय चकुलं. अन ्यात संगीताचा कोणता दोष? तरीही चनु्नी मला त्ास 

दतेेय. मलाच का? इतरांना का नाही. वैगेरे शवचार त्याच्या मनात होत.े 

अशातच त्याचा पाय एका बेडकावर पडला व तो बेडूक तो पायाचा स्पशव 

होताच टुणकन उडी मारुन डराव डराव करीत पळत गेला. तसा त्याला 

शवचार आला की आपण हताश अन ्शनराश होतो. ही बेडकं...पाऊस आला 
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की बाहरे येतात अन ्बाकी काळ शदसत नाहीत. कारण ती अज्ञातवासात 

असतात. कारण त्ास दणेार या  इतर वातावरणापासनू दरू. ज्यावेळी पाऊस 

पडतो. तेव्हा अगदी सगुीचे शदवस आल्यागत ह ेत्या अज्ञातवासातनू बाहरे 

पडतात. अगदी जमीनीवर येतात आशण चार मशहने राज करतात. 

आपल्यालाही असेच सगुीचे शदवस येतील आशण आपलंही राज्य येईल. 

असा शवचार करीत तो चालला होता. अंतमवनातनू शवचार करीत. अशातच 

बस्टाप आलं. परंत ूज्यावेळी बस्टाप आलं, त्यावेळी तो फारच ओलेशचंब 

झाला होता. 

 

********************** 

 

 आज कृषी के्षत्ात िांती होण्याची गरज आह.े कारण बर या चशा 

भागात आज आत्महत्या होतांना शदसत असनू आज शेतकरी पाशहज ेत्या 

प्रमाणात सखुी नाही.  

 आज कोकणचा शेतकरी पाशहला तर तो सखुी आह.े कारण शतथे 

बारमाही नद्या वाहतात. शतथे असलेल्या डोंगररांगांमळेु व सह्यांद्री 

सातपडुासारख्खया पववतरांगांमळेु या भागात पीक उत्पादनाला फारशी समस्या 
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उद्भवत नाही. तेथ ेजास्त पाणी लागणारी पीकं होतात. ती म्हणजे ज्वारी, 

बाजरी आशण तांदळू. मात् तरीही शेतकरी सखुी नाहीत. ते आत्महत्या 

करतांना शदसतात. असं म्हटल्यास आशतशयोक्तीच होईल.कोकणात 

आत्महत्या करायला वातावरणच नाही. शतथे भात पीकाव्यशतरीक्त नारळ, 

पोफळी, फणस, सपुारी, काज,ू इत्यादी जासस्त पाऊस शोषणारी झाडं 

आहते. मात् शवदभावत बहुतेक शठकाणी अशा आत्महत्या झालेल्या आहते. 

अशा आत्महत्येत शवदभव आशण मराठवाडा अगे्रसर आहते. 

 आज शवदभावतील काही शजल्ह ेसोडल ेतर भरपरू शजल्ह्यात दषु्ट्काळच 

आह.े त्याच ंकारण म्हणज ेनदी प्रकल्प आशण पाझर तलाव. शवदभावतील 

भंडारा, गोंशदया शजल्ह्याचं शनरीक्षण केल्यास असं आढळून येत े की या 

शजल्ह्यात बहुतःश आत्महत्या झालेल्या नाहीत. त्याचं कारण काय असावं 

तर त्याची कारणं दोन आहते. 

 १) बारमाही नद्या 

 या शजल्ह्यात वैनगंगा नदीचं वरदान आह.े एवढंच नाही तर आम, 

शोण, याही नद्या या भागात वाहतात. येथील नद्यांना बारमाही पाणी असतं. 

ते शेतीला परुशवण्यात येतं.  

 २)पाझर तलाव 
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 भंडारा, गोंशदया या भागात पाझर तलावाची संख्खया जास्त असनू 

प्रत्येक गाव तेथ ेतलाव आहते. काही काही गावात तर दोन दोन तलाव 

आहते. ज्यावेळी पावसाळ्यात पाऊस पडतो. त्यावेळी या तलावात पाणी 

येतं. ते पाणी उन्हाळा लागेपयांत असतं. या तलावात लोकांनी मोटारपंप 

बसवनू ते शेतीला पाणी घेतात. त्यामळंु अवषवण शनमावण होत नाही. येथील 

लोकं जास्त पाणी लागणारे पीक आपल्या शेतात शपकवतात. त्यात मखु्खयतः 

भात शपकाचा समावेश आह.े ज्यावेळी पावसाळ्यात पाऊस जास्त पडतो. 

त्यावेळी या भात शपकाला तो पाऊस जास्त लागत असल्यानं काही 

समस्याच उद्भवत नाही. तसेच ज्यावळेी पाऊस शनघनू जातो. त्यावेळी येथे 

असलेल्या तलावाच्या सोईमळंु ते पीक वाचतं. काही काही शठकाणी तर 

शवंधन शवशहरीही आहते. 

 मखु्खयतः तलावाचा शजल्हा म्हणनू ओळखला जाणारा हा भाग. या 

भागात सालई, मोहई, बीबा, पांजरा, साग इत्यादी प्रकारची पानझडी 

वकृ्षसंपदा आह.े त्यातच गाव शतथं वड, याप्रमाण ेपाणी शोषनू ठेवणारी वड, 

शपंपळाचीही जास्त झाडं आहते. जी झाडं हवेतील ऑक्सीजन जास्त 

प्रमाणात वातावरणात प्रवाशहत करतात. हा वातावरणात गेलेला ऑक्सीजन 

हवेतील हायड्रोजनशी संयोग पावनू त्याचं पावसात रुपांतर होते व पाऊस 

पडतो. ही शकंवा अशाप्रकारची झाडं ज्या भागात जास्त आहते. त्या भागात 
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जास्त पाऊस पडतो. अशलकडं लोकांनी जंगलतोड बर या च प्रमाणात 

केलेली आह.े त्यात वड, शपंपळासारखीही ऑक्सीजन प्रवाशहत करणारी 

वकृ्षही तोडली असल्यानं हवेत ऑक्सीजन कमी प्रमाणात शमसळतो. 

अशावेळी त्याची संयोग प्रशिया ही कमी प्रमाणात होत.े पररणामी अवषवण 

अथावत कोरडा दषु्ट्काळ पडतो. याचाच अथव असा की लोकांनी पाऊस यावा 

यासाठी झाडं लावावीत. त्यातच वड आशण शपपंळासारखी जी झाडं जास्त 

प्रमाणात ऑक्सीजन प्रवाशहत करतात. ती झाडं लावलेली बरी. शवदभावतील 

गोंशदया आशण भंडारा तसेच गडशचरोली सारख्खया जंगलाच्या भागात 

मखु्खयतः वड शपंपळासारखी झाडं जास्त प्रमाणात असल्यानं तसेच 

कोकणातही जास्त प्रमाणात असल्यानं तसेच कोकणचा भाग हा डोंगर 

आशण पववतमय असल्यानं पशश्चमेकडील अरबी समदु्रातनू येणारे खारे व 

मतलई वारे ज्यात बाष्ट्प असतं ते अडतात व पाऊस पडतो. कारण या वार या 

त असणार या  हायड्रोजन नावाच्या वायशूी येथील झाडातनू प्रवाशहत 

होणार या  ऑक्सीजनचा संयोग होतो. 

 मखु्खय आशण महत्वाच ं सांगायचं म्हणजे शेतकर यां च्या आत्महत्या 

थांबशवण्यासाठी खालील उपाय करता येतील. 

 १) नदीजोड प्रकल्प राबशवणे. 
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 ज्या भागात अशा आत्महत्या होतात. त्या भागातील नाल्यांना 

नद्यातनू कालव े काढून पाणी प्रवाशहत करायला हवं. अशा नदीजोड 

प्रकल्पातनू ज्या भागातील लहान नद्यांना पाणी नाही. त्या नद्यांना मोठ्या 

नद्यातनू पाणी परुवता येईल. ज्याचा फायदा शेतकर यां ना त्याच्या शेतात 

शपकांना पाणी परुवतांना करता येव ूशकेल. 

 २) तलाव शनमीती 

 पवुी आशण आताही भंडारा, गोंशदयात गाव तसा तलाव व्यवस्था आह.े 

तशी व्यवस्था इतरही गावात करावी. अथावत तलाव खोदावेत. शवशेषकरुन 

अशी व्यवस्था त्या गावात करावी. ज्या गावात आत्महत्या होतात. त्या 

गावात ते तलावातील पाणी शेतीला परुशवण्याचीही व्यवस्था सरकारनं 

करावी. ही व्यवस्था उपसाशसंचनाद्वारे करावी. जेणेकरुन सवव शेतकर यां ना 

पाणी शमळेल व त्यांना आपल्या शेतात पीक शपकशवता येईल. भरघोष 

उत्पन्न घेता येईल. आत्महत्येचा प्रश्न शमटेल व कोणाच्या आत्महत्या होणार 

नाही. 

 ३) कृषी प्रश्न सोडवता यावा यासाठी शतसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे 

झाडं लावणे. कारण झाडं ही जास्त ऑक्सीजन प्रवाशहत करीत असनू त्या 

ऑक्सीजनचा हवेतील हायड्रोजनशी संयोग होवनू पाणी शनमावण होतं. 
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जेवढी ती झाडं जास्त, तवेढी जास्त ऑक्सीजन शनमीती व तेवढा जास्त 

पाऊस. जेणेकरुन या पावसाचा उपयोग शेतकर यां ना शेतात धान्य शनमावण 

करण्यासाठी होव ूशकेल. 

 ४) कृषी प्रश्न सोडशवण्यासाठी शवंधन शवशहरी हाही एक पयावय आह.े 

या शवशहरीतनू पाणी काढून ते शेतीला परुवता येव ू शकते. परंत ू ते 

सरकारच्याच माध्यमातनू होव ूशकते. 

 ५) खड्डे खणणे. 

 पावसाळ्यात पाऊस येतो. ते पाणी उतारावरुन शनघनू जावनू नाल्यांना 

शमळतं. म्हणजे जमीनीत मरुत नाही, शनघनू जातं. त्यामळंु ते पाणी जमीनीत 

नसल्यानं शवशहरी खोदल्यास त्याला पाणी लागत नाही. अशावेळी तो भाग 

पणुवतः कोरड्या दषु्ट्काळी स्वरुपाचा बनतो. असं होव ूनये म्हणनू जागोजागी 

खाली जमीनीत मोठमोठे खड्डे खोदावेत. ज्याला लहान तलाव म्हणता 

येईल. शतथे पाणी साठवनू ते पाणी शवशहरीमाफव त शेतीला परुशवता येईल. 

शवशहरीलाही लवकर पाणी लागेल. पाण्याची पातळी खपु खाली जाणार 

नाही. 

 महत्वाचं म्हणजे कृषी प्रश्न सोडवता येईल यात शंका नाही. त्यासाठी 

वर शदलेल ेउपायही आहते.याला पैसा लागतो. तो पैसा लोकांजवळ नाही. 
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तो सरकारजवळ आह.े सरकारच सवव करु शकते. परंत ूसरकार ह ेसवव करीत 

नसल्यानं आज दषु्ट्काळ आह ेव शेतकर यां ना आत्महत्यलेा सामोरं जावं 

लागत आह.े  

 सरकारनं कृषी प्रश्न सोडवावा. त्यासाठी वरील उपाय करावेत. 

नदीजोड प्रकल्प नाही. परंत ू झाडं तर आपण लाव ू शकतो ना. ती झाडं 

लावण्याचा उपिम घरोघरी घ्यावा. प्रत्येकाला झाड लावायला सांगावं. 

ज्यांनी ज्यांनी झाड लावलं. त्यांनाच सशुवधा परुवाव्यात. ज्यांनी ज्यांनी झाड 

लावलं नाही. त्याला कोणत्याच सशुवधा परुव ूनयेत. तसेच प्रत्येक गावात 

गाव पाहून एक शकंवा दोन झाडं वडाची शपंपळाचीही लावायला लावावीत. 

याचाच अथव असा की यातनू झाड शनमीती होवनू भरपरू प्रमाणात पाऊस 

पडेल व शजथ ेपाऊस शतथ ेउत्पादनक्षमताही वाढेल व आत्महत्याही रोखता 

येईल. 

 आज कृषी व्यवस्थेत आत्महत्येचा प्रश्न शनमावण झाला आह.े शेती 

आह ेपरंत ूती दषु्ट्काळानं शपकवता येत नसल्यानं कोणीही शेती करायला 

पाहात नाहीत. त्यातनूच बेरोजगारीही शनमीण होत असनू शेती ओस पडत 

चालली आह.े तेव्हा ही शेती ओस पडू नये. उत्पादनक्षमता वाढावी व 

आत्महत्या होव ूनये. म्हणनू सरकारलाच लवकर पावले उचलावी लागेल. 
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जेणेकरुन आत्महत्या रोखता येईल व उत्पादनक्षमता वाढवता येईल नव्ह े

तर शनमावण झालेला कृषी प्रश्नही सोडवता येईल ह ेतेवढंच खरं आह.े 

 

********************* 

 

 सधुीरनं आत्महत्या केली होती. त्याचं कारणही तसंच होतं. सतत 

काही वषव कोरडा दषु्ट्काळ पडला होता. त्यातच पीक पेरण्यासाठी कजव घ्यावं 

लागलं होतं. 

 ते कजव...त्यातच त्या व्याजावर व्याज वाढत चाललं होतं. ते व्याज 

एवढं झालं होतं की ते खंडवतांना त्ास होत होता. बाँकवाल ेत्याच्या घरी 

येत होत.े ते धमक्या दते होत.े त्यातच परेशान होवनू त्यानं आत्महत्या केली 

होती. 

 सधुीरनं आत्महत्या केली तेही कजावला कंटाळून. परंत ूबाँकवाल्यांनी 

त्याला सोडलं नाही. त्यांनी शेतीवर ताबा शमळवला होता. शेतीची शनलामी 

झाली होती. त्यातच सधुीरचा परीवार आता रस्त्यावर आला होता. त्यातच 

मायबाप जीवंत होत.े 
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 सधुीरची पत्नी सीमा. शतच्यासमोर आज पणुव परीवाराचा शवचार आला 

होता. त्यातच शतचे सास ूसासरे म्हातारे झाले होत.े त्यांच्यानं कामधंदा करणं 

जमत नव्हतं. अशातच मलुांचं शशक्षण त्यांचं जेवनखावण कपडेलत्ते सारेच 

प्रश्न होत.े काय करावं सचुत नव्हतं. अशातच शतला आठवलं की शहरात 

शतची ननद कोणीतरी अशधकारी असनू आपण शतला मदत मागावी. तशी 

शतनं चनु्नीला मदत मागीतली. परंत ूचनु्नीनं शतचा सन्मान तर केला नाही. 

उलट शतनं शतला हाकलनू लावलं. शेवटी शनराश सीमा शवचार करीत करीत 

घरी परत आली. 

 सीमासमोर अनेक शवचार होत.े त्यातच शतला काय करावं सचुत 

नव्हतं. शेवटी शतला आठवलं की शतचा शदर शहरात शशक्षक असनू त्यानं 

दसुर या  जातीची अथावत प्रेमशववाह केल्यानं आपल ेसासरे आशण आपला 

परीवार बोलत नाही. आपण त्यांना मदत मागावी. त्यांना जोडावं. 

 शवचारांचा अवकाश...सीमा सशुनलकडं आली. शतनं आपली कथनी 

सांगीतली आशण सांगीतलं की सधुीर मरण पावलेला असनू त्यानं कजावपायी 

आत्महत्या केलेली आह.े बाँकेनं शेतीवर ताबा शमळशवलेला असनू सध्या 

तो परीवार अनंत यातना भोगतो आह.े आता सास ूसासरेही म्हातारे झाले 

असनू त्यांच्यानं काम करण ंजमत नाही. त्यातच मलुाबाळाचं शशक्षण आह.े 
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पोटाचा प्रश्न सोडशवतांना मलुाबाळाच्या शशक्षणाकडं दलुवक्ष होत आह.े 

त्यामळंु काय करावं सचुत नाही. आपण जर काही मदत केली तर बरं होईल. 

 सशुनलनं ते बोलणं ऐकलं. त्याला फार वाईट वाटलं. तसं त्याला 

भावाच्या मरणालाही न बोलावल्याचं वाईटच वाटलं. तसा सशुनल 

म्हणाला, 

 "वशहणी शचंता करु नका. मी समथव आह ेसगळं सांभाळायला. मी सवव 

मदत करील." 

 सशुनलनं बोललेल्या बोलण्यातनू सीमाला बरं वाटलं व ती हूदंका दवेनू 

रडू लागली. तशी संगीता म्हणाली, 

 "रडू नका. आम्ही आहोत आपल्याला सांभाळायला." 

 संगीताच्याही बोलण्यानं सीमाला धीर आला. तशी ती संगीताबाबत 

शवचार करु लागली की कशीही का असेना, ती संगीता दसुर या  जातीची 

का असेना, शतचे शवचार चांगले आहते. नाहीतर ती चनु्नी चांगली लखपती 

असनूही शतनं आम्हाला हाकलनू शदलं. 

 तो शदवस सीमासाठी अशतशय चांगला शनघाला होता. शतला अगदी 

हायसं वाटत होतं. त्या शदवशी शतला झोपही चांगली लागली होती. त्यातच 
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दसुरा शदवस उजळला. दसुर या  शदवशी सीमा जेव्हा जायला शनघाली. तेव्हा 

संगीतानं काही पैस ेशतच्या हातात ठेवल.े म्हणाली, 

 "लागले तर आणखी माग. संकोच करु नकोस. ह े आपलंच घर 

समज." 

 संगीताच्या बोलण्यानं सीमा भारावनू गेली होती. तसे शतच्या 

डोळ्यातनू आनंदाश्र ूओघळत होत.े 

 

**************************** 

 

 सीमा घरी शनघनू गेली होती. त्यातच सशुनलनं आपल्या म्हातार या  

मायबापाला घरी आणलं. त्यांची काळजी घेव ूलागला. त्यातच संगीताही 

त्यांची शवशेष काळजी घेव ूलागली. त्यांचं दखुणं खपुणं पाहू लागली. तसेच 

सशुनलनं सीमाच्या मलुांुंना शशक्षणासाठी शहरातील वसतीगहृात आणलं 

व तो त्यांच्या शशक्षणावर खचव करु लागला होता. तसंच त्यांच्या शशक्षणावर 

बारकाईनं लक्ष दवे ूलागला होता. आज सधुीर आशण चनु्नी त्याच्यासोबत 

वाईट वागल ेहोत.े परंत ूसशुनलनं सधुीरला माफच केलं होतं नव्ह ेतर त्यांच्या 

मतृ्यनंूतर तो त्यांचा परीवारही सांभाळत होता. 
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 चनु्नीही आज शांत झाली होती. त्याचं कारण तसंच होतं. शतला एका 

प्रकरणात गोवलं होतं. अगदी त्या प्रकरणात शतला पैसे खातांना रंगेहाथ 

पकडलं होतं. ज्यातनू शतनं जमशवलेली माया जप्त झाली होती. त्याची 

न्यायालयात केस सरुु होती. त्यातच चौकशीही सरुु होती. तसा तो एक 

शदवस उजळला. 

 तो एक शदवस...चनु्नीनं दरवाजा ठोकला. तसं सशुनलनं दार उघडलं. 

पाहतो काय चनु्नी दारातच उभी होती. हताश शनराश होती ती. तसं शतला 

सशुनलनं पाशहलं. म्हणाला, 

 "ये घरात." 

 सशुनलनं शतला आत घेतलं. तशी त्यानं शतची सरबराईही केली. 

संगीतानंही शतची आवभगतच केली. तशी चनु्नी म्हणाली, 

 "सशुनल मला माफ कर. मी तलुा फारच त्ास शदला. त्या पापाची शशक्षा 

भोगत आह ेमी. माशहत आह,े एका प्रकरणात मी लाच घेता घेता सापडव.े 

कोटावत त्याची केस सरुु आह.े माझा परीवार बरबाद झाला. माझी मालमत्ता 

सील झाली. मला माशहत आह ेकी मी शनदोष सटुणार नाहीच. मला शशक्षा 

होणारच. तेव्हा ती शशक्षा होईल तेव्हा होईल. परंत ू मला तलुा त्ास 

शदल्यानंतर मी जे पाप केले आह.े त्या पापाची परमेशानं जी मला शशक्षा 
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शदली आह.े त्या शशके्षचं प्रायशश्चत म्हणनू मी तझु्याकडे आली आह.े मला 

माफ कर. तसं पाहता मी माफी मागण्याच्या लायकही नाही." 

 चनु्नीच्या बोलण्यानं सशुनल भारावनू गेला होता. तसा तो म्हणाला, 

 "ताई, त ूमोठी आहसे. त ूशदलाही असेल त्ास मला. तरी मी तलुा माफ 

केलं आह.े माशहत आह.े माझं आयषु्ट्य ह े तचु घडवलं. जर त ू मला 

शशक्षणासाठी शहरात आलो नसतो. तर मी शशकलो नसतो व मास्तरही 

बनलो नसतो आशण मखु्खयाध्यापकही. ताई तझुे अनंत उपकारच आहते 

माझ्यावर." 

 सशुनलच्या बोलण्यातनू नवचैतन्य आलं होतं चनु्नीच्या चेहर या वर. 

शतचा तो चेहरा आज प्रफुल्लीत झाला होता. शतनं भोगलं होतं बरंच काही. 

जे कमव केले होत ेशतनं. त्या कमावची कमवफळं शतला केसच्या रुपानं शमळाली 

होती. 

 आज सशुनलनं चनु्नीसाठी शनष्ट्णांत वकील उभा केला होता. तसं 

त्याला जीवनभर कोटावचे खटले लढावे लागल्यान े पषु्ट्कळ सारे वकील 

त्याच्या ओळखीचे झाल ेहोत.े त्यातच कोणता खटला कसा लढावा यात 

तो तरबेजच झाला होता. 
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 ती चनु्नीची केस सशुनलनं चटुकीसरशी काढून शदली. चनु्नी शजंकली 

होती. शतची मालमत्ताही शतला शमळाली होती. 

 चनु्नीनं सशुनलला त्ास शदला असला तरी मनात शकंत ूपरंत ून ठेवता 

सशुनलनं शतला अखेर मदतच केली. तशी शतची मालमत्ताही शतला परत 

शमळाली. परंत ूआज ती समाधानी नव्हती. शतला एकच प्रश्न सारखा सतावत 

होता. तो म्हणजे मालमत्तेचा. शतनं शमळशवलेली मालमत्ता ही गैरकाननूी 

होती. त्यातच त्या मालमत्तेचा प्रश्न आला की शतला रात्ंरात् झोप येत नसे. 

शेवटी शतनं शनणवय घेतला. आपली मालमत्ता दान करण्याचा. त्यानसुार 

चनु्नीनं आपली मालमत्ता गोरगरीबांना रस्टच्या माध्यमातनू दान केली 

होती. ज्या गोष्टीला शतच्या परीवारानंही सहमती दशववली. ज्या मालमत्तेतनू 

आता वदृ्ध माणस ेअनाथ मलंु सखुानं जगत होती. 

 आज चनु्नीजवळ स्वतःच्या पेन्शनशशवाय काहीही नव्हतं. शतची 

दोन्ही मलंु शवदशेात होती. परंत ूतरीही ती सखुानं झोपत होती. कुणाचीही 

काळजी न करता. 

 सशुनलही शनवतृ्त झाला होता. त्याचीही मलंु मोठी झाली होती. ती 

सशुनलजवळच होती. ती त्याची सेवा करीत असत. त्यांना दळेातच सरकारी 

नोकरी लागली होती. तोही आता म्हातारा झाला होता. 
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 सीमाचीही मलंु मोठी झाली होती. ती मात् नोकरी करीत नव्हती. परंत ू

चांगला उद्योगधंदा करीत होती. 

 सवव परीवार आज एकत् आला होता. सववजण हवेेदाव े शवसरुन 

एकमेकांच्या घरी जात होते. तसेच एकमेकांच्या कायविमात सहभागी होत 

होत.े आता मात् त्या प्रेमशववाहाचे वैर नव्हते ना आंतरजातीय शववाहाच ं

लेनदने. सशुनलच्या त्या बशहणीनं जसं त्याला शस्वकारलं होतं. तसंच त्याच्या 

भावजनंही त्याला जवळ केलं होतं. सशुनलनंही त्यांना अगदी भरभरुन मदत 

केली होती. 

 आज सशुनल सखुी होता आपल्या लेकरासमवेत. परंत ूत्याला जेव्हा 

इशतहास आठवायचा. तेव्हा गशहवरुन यायचं. तो कधी रडतही असे. परंतू 

जेव्हा डोळ्यासमोर त्याचा परीवार येई. तेव्हा मात् तो आपलं रडणं 

मनातल्या मनात दाबत असे. तसंच चनु्नीचंही होतं.  

 चनु्नीची मलंु शवदशेात होती. ती जेव्हा जेव्हा शवदशेात जात असे. 

तेव्हा शतला मायदशेाची आठवण येत असे. शतचं मन त्या शवदशेी मातीत 

रमत नव्हतं. कधी कधी शतला शतच ं बालपण आठवे. तेव्हा ती नवीन 

शैक्षशणक धोरणाचं आभार मानत असे. ते जर नसतं. तर चनु्नी कधीच 

शशकली नसती आशण ती शशक्षणाशधकारीही झाली नसती. आजही ती 
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शाळाबाह्यच राशहली असती व कदाशचत शतनं मलुांनाही शाळाबाह्यच 

ठेवलं असतं. 

 

***********समाप्त*********** 
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*अंकुश रा. शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशशत छापील साशित्य: 

*कशितासंग्रि*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा 

 *कादंबरी* 

१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

 *कथासंग्रि* 

१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची 

राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा 

 *लेखसंग्रि* 

१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व 

४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतांना 

 *चारोळीसंग्रि* 

१)आक्रमण 

 *प्रिासिर्णन* 

१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन* 
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक कललक कराल ते पुस्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tareekh_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sujata_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wasana_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shivshahi_ankush_shingade.pdf
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध 

ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक कललक 

कराल ते पुस्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/corona_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shikshan_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shanta_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyavasthecha_bali_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urmila_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ghatsphot_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhutatki_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/raja_dahir_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maarg_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pruthvisanyogita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf
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ई साकहत्य प्रकतष्ठान चे हे पिंधरावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे चौशवसावे पुस्तक.  

 

अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहते. शशक्षक ही त्यांची केवळ उपजीशवका 

नाही तर जीशवकाही आह.े समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव 

समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी शशकाव ेव त्यांच्या आत्मशनभवरतेन े

समाजाला अशधक बळकटी यावी ह ेत्यांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू शलहीतात ते 

समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके 

समाजात जास्त वाचली जावीत अस ेत्यांना वाटते आशण ई साशहत्य ह ेत्या दृष्टीने 

त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही शवशवध प्रकाशकांनी 

प्रकाशशत केली आहते व त्यांच्या पसु्तकांना मागणी आह.े पण तरीही ते आपली 

पसु्तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामलू्य दतेात.  

अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई सवशहत्यच्यव 

िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव 

लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी 

भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत 

तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ 

मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), 
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डॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. 

शस्मता दामल(े९), डॉ. शनतीन मोरे (४२), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस 

आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मध ूशशरगांवकर 

(८), अशोक कोठारे (४७ खंडांच ेमहाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भावाथव), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता जोशी (आद्य 

गझलकारा, १८ पसु्तके), शवनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नंशदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (९), डॉ. वषृाली जोशी(३८), डॉ. 

शनमवलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर 

(१५), अंकुश शशंगाडे(२४), आनंद दशेपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२), 

अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) स्वाती पाचपांडे(२), साहबेराव 

जवंजाळ (२), अरुण शव. दशेपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, 

अरंुधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदश खांदवेाले(६) पकंज 

कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी 

काकडे(९), श्याम कुलकणी(८), शकशोर कुलकणी, रामदास खरे(४), 

अतलु दशेपांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा कशणवक(४), मंगेश 

चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाज ू (४), प्रवीण दवणे, आयाव 

जोशी, डॉ. सरोज सहस्रबदेु्ध (२), जयश्री पटवधवन(३) असे अनेक ज्येष्ठ र् 
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अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो 

लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूत ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्िृ 

जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन 

व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव 

येत आहते. आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


