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िे स्ु िक हिनामूल्य आिे
ण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकािंचे कष्ट ि ैसे आिेि .

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट
१ हमहनट : िेिकािंना फ़ोन करून िे स्ु िक कसे िाटिे िे कळिा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे स्ु िक कसे िाटिे िे कळिा.

१ हमहनट : आ िे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकािंना या स्ु िकाबद्दि
अहण ई साहित्यबद्दि सािंगा.

असे न के ल्यास या ढु े आ ल्यािा स्ु िके हमळणे बिंद िोऊ शकिे.

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.
साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.
दाद म्िणजे स्िुिीच असािी असे नािी. प्रािंजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि यािंचे स्िागि आिे. प्रामाहणक मि
असािे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण
त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण सिं ूणच समाज सिि एका नव्या प्रबद्ध
ु उिंचीिर जाि रिािा.

प िंजरा (लघुकादिंबरी)
संजय ल ंबाजी बनसोडे
कवी ेखक पत्रकार
रा. चोंढी ( खु ), ता. सेनगाव, जज. ल ग
ं ो ी
ल् ी मुक्काम :
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या ुस्तिके िील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरस्िि असून
ुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे ुनर्ुवद्रण र् नाट्य, स्चत्र ट
ककिं र्ा इिर रु ािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी रर्ानगी
घेणे आर्श्यक आहे . िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ
शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957.

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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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उ लब्ध
• आ ले र्ाचून झाल्यार्र आ ण फॉरर्डव करू शकिा
• हे ुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्या ूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ा र
करण्या ूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी रर्ानगी आर्श्यक आहे.

प ज
िं रा 1

"जग बदल घालन
ू ी घाव
साांगन
ू गेले मला भीमराव"...

तुकाराम भाऊराव ऊर्फ अण्णाभाऊ साठे े म ाराष्ट्रा ा एक शा ीर म् णून
पररजचत अस े तरी कथा आजण कािंबरी े साज त्यप्रकार ी त्यांनी ताकिीने
ाताळ े. तमाशा या क े ा ोकनाट्याची प्रजतष्ठा जमळवून िेण्याचं श्रेय
अण्णाभाऊंना दि ं जातं. पोवाडे, ावण्या, गीतं, पिं या काव्यप्रकारांचा त्यांनी
सामान्य कष्टकरी जनतेत जवचारांच्या प्रचारासाठी वापर के ा. स्वातंत्र्यपूवफ
आजण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात राजकीय प्रश्ांजवषयी म ाराष्ट्रात त्यांनी मोठी
जागृती के ी. त्यात संयुक्त म ाराष्ट्र चळवळ, गोवा मुक्ती संग्राम या
चळवळींमध्ये त्यांनी शाज रीतून दि े ं योगिान म त्त्वाचं आ .े
अशा या म ान साज त्यसम्राटाच्या चरणी माझी लपंजरा ी कािंबरी अपफण...

' सत्याला जीवनाचा आधार नसला, की प्रतिभा अांधारािील आरशाप्रमाणे

तनरुपयोगी ठरिे.' असे आमचे अण्णा भाऊ म्हणायचे. अण्णा भाऊ नेहमी साांगि,
मी जयाांच्याववषयी ललहिो िी माझी माणसां आहे ि…

मीही हािाि लेखणी घेऊन माझ्या माणसाांवरच ललहण्याचा प्रयत्न करीि आहे .

खरे िर त्याांच्या मणभर साहहत्यापुढे माझे साहहत्य कणभरही नाही. िरीही त्याांचे
बोट धरून मी या साहहत्य ववश्वाि पुढे जाण्याचा दृढतनश्चय केला आहे .

माझे हे तिसरे पुस्िक मी आज वाचकाांच्या हवाली करण्यास उत्सुक आहे . "दे ऊ

वादळाशी लढे " या माझ्या कवविासांग्रहाला आपण भरभरून प्रतिसाद हदला आणण 'ई
साहहत्यानी' माझी "दष्ु काळी वावटळ" ही कादां बरी प्रकलशि करून मला खरे

साहहत्त्यक म्हणून नावारूपास आणले त्याबद्दल ई साहहत्य टीमचे त्जिके आभार
मानावे तििके कमीच.

ई साहहत्याच्या वाचकाांनी आख्या महाराष्रामधून मला फोन, मेसेस , आणण ई मेल
करून, माझ्या "दष्ु काळी वावटळ" या कादां बरीची स्िुिी केली, शुभेच्छा हदल्या. मी
ई साहहत्य वाचकाांचह
े ी मनःपूवक
व आभार मानिो, की त्याांनी वेळाि वेळ काढून
माझ्या कादां बरीला न्याय हदला.

का कुणास ठावूक, पण जनीचां पात्र मला ललहावसां वाटलां. आणण जनी ववषयी मला
जे सुचलां िे ललहि गेलो. जनी ही मला खूप जवळची वाटिे. लग्ना अगोदर त्या
गावा ववषयी, त्या घराववषयी , त्या नवीन नात्याांववषयी काहीही तिला माहहिी

नसिे. फक्ि आई वडील बोलले म्हणून िी बोहल्यावर चढली आणण आपल्याला

पोरकी होऊन एका अनोळखी घराि नाांदायला आली.
"वपांजरा" भाग १ ही माझी दस
ु री कादां बरी ई साहहत्य माफवि आज प्रकलशि होि
आहे . या कादां बरीचा दस
व णे
ु रा भाग प्रकालशि करायचा की नाही, हे मी पूणप

वाचकाांवर सोडून दे िो. वाचक जर दस
ु रा भाग वाचण्यास उत्सुक असिील िर

नक्कीच, मी लवकराि लवकर "वपांजरा" भाग २ प्रकालशि करण्याचा प्रयत्न करे न.
सांजय ललांबाजी बनसोडे

वपांजरा १ तनमीत्त

वपांजरा ह्या कादां बरीचा

भाग एक वाचला ही कादां बरी ग्रामीण भागािील स्त्री

व्यथेवर आधारीि आहे ..काांदबरीच्या मख्
ु य पात्राि सोळा वषावची जनी ही अल्लड
पण वववाहहि मल
ु गी आणण तिच्यावर जुलम
ु करणारी सासु वच्छी याांची बरीच
जग
ु लबांदी हदसन
ू येिे

लहाण वयाि लग्न झाल्यावर सांसाराची जबाबदारी खाांद्यावर पडल्यावर त्या लहान

वयाि िी काय काय सोसिे.आणण तिला पडलेल्या प्रश्नाांना िी कशी समोर जािे...हे
ह्या काांदबरीि

लेखक कवी सांजय बनसोडे याांनी माांडण्याचा प्रयत्न केला आहे .लेखकाने कादां बरीच्या
सववच पात्राला न्याय हदला आहे ...कादां बरी वाचिाांना..

जनी हे पात्र फार रां जक वाटले.सासर घरचे एक एक रहस्य तिला जेव्हा कळिे िेव्हा
तिच्या मनाची होणारी घालमेल लेखकाांने योग्य हटपली आहे .....एकांदरीि वपांजरा
कादां बरी प्रत्येकाने वाचण्यासारखी आहे ...

लेखक कवी सांजय बनसोडे ह्याांचे अलभनांदन व पढ
ु ील ललखाणास शभ
ु ेच्छा...
वपांजरा भाग दोन च्या प्रतिक्षेि........
कवतयत्री

रजनी तनकाळजे

काशीमीरा मीरारोड

लेखकाची थोडक्यात ओळख

सांजय ललांबाजी बनसोडे
कवी लेखक पत्रकार
रा. चोंढी ( खु )
िा. सेनगाव
त्ज. हहांगोली

हल्ली मक्
ु काम
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1)

"सम्यक विवमानकाळ" या मालसक वत्त
ु बई प्रतितनधी.
ृ पत्राचे नवी मम्

2) "दे ऊ वादळाशी लढे " हा आांबेडकरी कवविासांग्रह प्रकालशि.

3) गीिकार म्हणन
ु साि गाणे आणण कथेिन
ू साकारलेल्या दोन शॉटव फफल्म .

4) दे शोन्निी वत्त
ृ पत्राि 100 पेक्षा अधधक कवविा प्रकालशि. दै तनक सम्राटमधे
अनेक लेख प्रकालशि.

5) अनेक कवी सम्मेलनमधे सहभाग.

६) दष्ु काळी वावटळ हह कादां बरी ई-साहहत्यामाफवि प्रकालशि
७) आगामी कादां बरी - " गावकूस " लवकरच...

८)बत्ररत्न सामात्जक सांस्था (कल्याण ) या सांस्थेमाफवि " भीम लेखणी ववचारमांच"
या माझ्या साहहत्त्यक ग्रुपला "समाजरत्न' परु स्कार दे ऊन गौरवण्याि आले..
९) कुष्ठरोगी हदन-दललि सेवा सांघ, बौद्ध एकत्रीकरण आणण मािभ
ू ी सेवाभावी
ृ म
सांस्थेच्या विीने माझ्या कायावची दखल घेऊन सन्मानधचन्ह दे ऊन गौरवण्याि आले

प ज
िं रा

आज जनी प्रथर्च स्िच्या सासरी आली होिी. नुकिीच र्याि आलेली
सोळा र्र्ावची ोर िी. र्ाय बा ाकडे र्नसोक्त बागडणारी, खेळणारी, भेटेल त्याच्या
खोड्या काढणारी िी आझाद ोर सासरी आल्यार्र एखाद्या रानािल्या ो टाला
प िंजर्याि बिंद करार्े िसिं स्िला र्ाटि होििं. स्िचिं र्ाहेरचिं तर्ाििंत्र्य गळ्यािल्या
काळ्या र्ण्याि बिंददति झाले होिे.
स्िच्या र्ाय बा ाच्या कू ड़ाच्या घरा ेिा सासरचिं स्िचिं घर दगड र्ािीचिंच
ण र्ोठिं होििं, र्ोठा ण लग्न न झालेला लिंगड़ा ददर, लखव्यार्ुळे अिंथरुणाला स्खळू न
डलेला र् दम्याने हैरान असलेला सासरा, र्नाि येईल िे बडबडणारी स्िची खट्याळ
सासू आस्ण ज्याच्यार्ुळे िी या घराि आली िो स्िचा नर्रा. अनोळखी ण इथून ुढिं
ूणव आयुष्यभर सोबि असणारा, स्िचे सर्वतर्...
ास्हला ददर्स आनिंदाि गेला. सासूनी चेहऱ्यार्रून दफरर्लेला र्ायेचा
हाि. गार्ािल्या बायकािंनी "खू सुिंदर सून भेटली हो िुम्हािंला" म्हणून के लेले कौिुक,
नर्ऱ्यासोबि घालर्लेली ास्हली रात्र.. हे सर्व बघून स्िला स्िच्या नर्ीन जीर्नाचे
सुखी र्व र्ाटि होिे. िी आिा झो ेि नर्ीन तर्प्न रिं गर्ू लागली...
ूर्ेकडे िािंबट फु टिे न फु टिे िसा बाजूच्या घरािून सासूचा आर्ाज आला,
"ही र्हाराणी उठली नाही का अजून??? इज्या..... ऊठर् िुह्या बायकोलिं! हे र्ाय
बा ाचिं घर न्हाय उशीरालोक झो ायलिं "
सासूचा आर्ाज ऐकिाच जनीनिं अिंगार्रील अिंथरुण झुगारून खाड्कन् उठू न
कार्ाला लागली. घरासर्ोरचिं भलिं र्ोठिं अिंगण झाडणीने झाडू न काढले, घर फड्याने

झाडू न काढले, शेजारी असलेल्या बैलाच्या गोठयाि जाऊन शेणाचा व्हटा घेऊन
िुटलेल्या टो लीि ाणी आस्ण शेण कालर्ून साऱ्या अिंगणाि ोत्रा टाकला, साऱ्या
घराला सारर्ून घेिले. त्यानिंिर अिंथरुणाला स्खळू न डलेल्या सासऱ्याच्या खोलीि
गेली. नव्या सुनेला बघून सासरा स्िच्या चेहऱ्यार्रून लकर्ा र्ारलेला थरथरिा हाि
र्र करीि र्ायेचा हाि दफरर्ू ाहि होिा ण स्िला त्या स्चत्रस्र्स्चत्र ददसणाऱ्या
प्राण्याची भयिंकर भीिी र्ाटि होिी. स्िथे जाति र्ेळ न थािंबिा खोकलून कफ
थुिंकण्यासाठी टो लीि ठे र्लेली राख त्या टो लसकट स्िने बाहेर आणली आस्ण बाहेर
उकीरड्याि फे कली र् चुलीिली नर्ीन राख त्या टो लीि टाकू न ुन्हा स्िच्या
सासऱ्याच्या बाजेखाली ठे र्ली. हे सर्व करिािंना त्याची स्िला फार दकळस येि होिी
ण स्िचा नाईलाज होिा.
घरािील सारे कार् आट ून हािंडा आस्ण बाल्टी घेऊन शिंभर दीडशे
ार्लार्र असलेल्या स्र्हीरीर्र ाणी भरण्यासाठी स्नघाली. स्िला जािािंना बघून,
लग्नाि भेटलेल्या सु ाऱ्या अडकीत्याि फोडि असलेल्या सासूने आ ल्या लिंगड्या
लेकाला डोळ्याने इशारा के ला, िसा िो काठी टेकर्ि टेकर्ि स्िच्या र्ागोर्ाग
स्नघाला. जना डोक्यार्र दर घेऊन खालीर्ान घालून आ लिं गुर्ानिं ाणी भरि
होिी र् घरािल्या रािंजणाि टाकि होिी. लिंगड़ा ददर रतत्यार्र थािंबून स्िच्यार्र लि
ठे र्ि होिा. स्र्हीरीर्र ाणी भरिाना सर्वच जना साठी नर्ीन होिे. िी स्र्हीर, त्या
बायका, िो रतिा, स्र्नाकारण स्िच्यार्र र्ॉच ठे र्णारा िो लिंगड़ा ददर आस्ण
साऱ्यािंच्या स्िच्याकडे भीरभीरणाऱ्या त्या अनोळखी नजरा. त्यार्ुळे िी कार्रीबार्री
होि होिी. स्र्स्हरीर्र ाणी भरणाऱ्या बायका जनाला बघून एकर्ेकाशी ुट ुटि
होत्या,
"कोन्हाची सून गिं ही???? "

"आर्िं त्या लाटार्रच्या इज्याची बायको भािंडखोर् र्छलाची सून...... "
जना र्ात्र त्यािंच्या बोलण्यार्र लि नसल्यासारखे करीि गुर्ानिं आ ले
कार् करीि होिी.
सर्व कार् आटो ल्यानिंिर जनाचे नहानीि डलेल्या क ड्याकडे लि गेल.े
िी स्िच्या सासू जर्ळ जार्ून हळू च म्हणाली,
"र्ार्ी, िे क ड़े धुव्र्ायला िळ्यार्र जािे म्हणलिं "
सासू घशाि अडकलेला कफ़ खाकरि म्हणाली,
"हिं... जा!

ण र्ुकाट्यानिं जायचिं क ड़े धुर्ायचे अन् घरी यायचे,

गार्ािल्या बाया लय खराब हायििं. कोणाला काय बी बोलायचिं नाही, ना ओळख
करायची. "
जनीनिं र्ान हलस्र्ि नहानीिले क ड़े टो लीि भरले, रुर्ालाची चुिंबळ
करून क ड्याची टो ली डोक्यार्र घेिली. जनी िळ्यार्र जाण्याच्या ियारीि
असिािंना सासूचा ुन्हा आर्ाज आला,
"जने....! थािंब जरा! "
सासू, सासऱ्याच्या खोलीि जार्ून थोड्या र्ेळाने एका स् शर्ीि क ड़े
घेऊन आली.
"ह्या स् शर्ीि िुह्या सासऱ्याचे क ड़े हायििं, आ ले सगळ्याचे क ड़े धूनिं
झाले कीं ही धू आस्ण स् शर्ीिच घेऊन ये "

जनीने र्ान हलर्ली र् एका हािाि िी स् शर्ी घेऊन िळ्याच्या ददशेने
स्नघाली.
सासूने

ुन्हा स्िच्या लिंगड्या लेकाला इशारा के ला. िो

ुन्हा जनीच्या

र्ागोर्ाग स्नघाला. आिा जनीला त्याची भीिी र्ाटििं होिी िो स्िचा का ाठलाग
करि आहे हे जत ा कळि नव्हिे. थोड्या र्ेळाने िी िळ्यार्र

ोचली. बायािंना

बोलायचिं नाही, ही आस्धच सासूनी ििंबी ददली. आस्ण दीर ही लि ठे ऊन. त्यार्ुळे
जनीने त्या बायकाच्या लािंबच दगड शोधून धुणिं धुण्यासाठी घेिले र् एके क क ड़ा
ाण्याि डू बर्ून त्या दगडार्र आ टायला सुरुर्ाि के ली. जनी त्या बायकािंच्या लािंब
जरी धुणिं धुि होिी िरी स्िला त्या बायकािंचा सिंर्ाद त ष्ट ऐकू येि होिा. जनीला
बघून

त्या

बायका

एकर्ेकास

बोलि

होत्या,

"र्ािंगाच्या र्छलाची सून हाये र्ाटििं, लिंगड्याच्या बायकोनिं िर जाळू न घेिलिं. ही
रिं भा काय र्ाहीि दकिी ददर्स रटकिे स्िच्या हािाखाली. "
लिंगड्या ददराचे लग्न झाले आस्ण त्याच्या बायकोने जाळू न घेिले हे ऐकू न
जनीच्या अिंगार्र काटाच उभा रास्हला. िी सुन्न झाली. कारण ही गोष्ट स्िच्या ासून
र् स्िच्या आई र्स्डलािं ासून ल र्ून ठे र्ली होिी. दगडार्र क ड़े आ टण्याचा
आर्ाज र्िंदार्ि िी त्या बायकािंच्या बोलण्याकडे लि देि होिी. एकीचे झाल्यार्र
दूसरी म्हणाली,
"आर्िं, स्िन्ह काही जाळू न नाही घेिलिं. त्या लिंगड्यानिं अन् र्छलानिं स्िला
जाळू न र्ारलिं. िे लिंगड़ स्िच्यार्र सिंशय घेि होििं. स्िचिं गार्ाि लफडिं हाये या
सिंशयाने त्यािंनिं अन् त्याच्या र्ायनिं िीलिं र्ारलिं. "
"म्हणिाि ना, लिंगड्याला एक गूण आगळा. चला र्ी जािे"

हे ऐकू न जनीच्या ायाखालीची जर्ीनच सरकली. धुणिं धूनारे स्िचे हाि
थरथरायला लागले. दीर स्िचा ाठलाग का करिो, सासू कु ण्या बायका सोबि का
बोलू देि नाही हे जत ा आिा कळू न चुकले होिे ण स्िचा नाईलाज होिा. आ ल्या
गरीब आई बाबाने ज्या घराशी आ लिं नाििं जोडलिं िे आिा र्रे यंि जत ा ज ार्े
लागणार आहे. अगदी आहे िसे.
हळू हळू धुणिं धुिा धुिा िी आ ल्या भूिकाळाि स्र्लीन झाली. र्नसोक्त
खेळणाऱ्या, बागडणाऱ्या त्या जनीचे जणू सासरी

िंखच छाटु न स्िला एखाद्या

प िंजर्याि बिंद के ले असे जत ा र्ाटि होिे. स्िच्या र्ाहेरािल्या र्ैस्त्रणी सोबि
घालर्लेले ददर्स स्िला आ ल्या डोळ्यासर्ोर ददसू लागले.

एक ददर्स अशीच िी स्िच्या र्ैस्त्रणी सोबि अिंगणाि लिंगडी खेळि होिी.
हसि खेळि, एकर्ेकास स्शव्या देि त्यािंचा खेळ चालू होिा. खेळि असिाना बाजूच्या
भार्दकिल्या स्िच्या र्ैस्त्रणीच्या, रक्र्ीच्या घराि स्िचा र्ार्ा आला होिा. त्याची
नजर त्या खेळणाऱ्या जनीकडे गेली अन् त्यािंनी लगेच रक्र्ीच्या आईला स्र्चारले,
"बाई... कु णाची ोरगी हाये ही! "
"िी... िी जनी हाये, आर्च्याच भार्दकिल्या दकसन्याची धाकटी ोरगी"
"स्हच्यासाठी नर्रदेर् हाये बाई, र्ह्या बायकोच्या आत्यबस्हणीचा
ोरगा... लय ददसाचिं स्िनिं र्ह्या र्ागिं टू र्ने लार्ले, ोरगी ाह्य म्हणून. "

" ाह्य बोलून स्िच्या बा ालिं, त्ये ण चािंगल्या ोराच्या शोधाि हायििं. "
िणाचा ही स्र्लिंब न करिा रक्र्ीच्या र्ार्ाने जनीच्या घरी जार्ून
नर्रदेर्ा बद्दल र्ास्हिी सािंस्गिली.
जनीच्या र्ाय बा ाला हे सोयीर ण बरे र्ाटले त्यार्ुळे त्यािंनीही जाति
र्ेळ न घालर्िा सोयरीक झाल्यानिंिर एका र्स्हन्याच्या आिच लग्नाचा बार उडर्ला.
अशा अचानक झालेल्या लग्नाने जनी काही ददर्सािच आ ल्या बाल णाला,
गार्ाला, आई र्डीलाला रकी झाली.
जनीचे आिा सर्व क ड़े धुर्ून झाले होिे. त्यार्ुळे स्िनिं सासूने ददलेल्या
स् शर्ीिले क ड़े काढायला स् शर्ीि हाि घािला आस्ण क ड़े बाहेर काढले. िे क ड़े
काढल्यानिंिर त्या क ड्याची अर्तथा ाहून जनी घाबरली आस्ण हािािले क ड़े
फे कू न उलट्या करायला लागली.
कारण, िे क ड़े र्ानर्ी र्ूत्र आस्ण स्र्ष्ठेने र्ाखलेले होिे. स्िथेही जनीचा
नाईलाज होिा. या साऱ्याची स्िला आिा सर्य लार्ून घ्यायची होिी. यािून स्िची
आिा सुटका नाही हे स्िला सर्जले होिे. त्यार्ुळे दकळस करीि का होईना स्िने िे
क ड़े धुर्ून काढले र् घरी रिली.
जनीच्या र्नाि आिा एका स्र्स्शष्ट भीिीने घर के ले होिे. र्ध्यरात्र झाली
होिी. कीरव अिंधार होिा. त्या भयाण अिंधाराि रािदकड्याने कहर र्ाजर्ला होिा.
कु त्री स्चत्रस्र्स्चत्र आर्ाजाचा सुगार्ा घेि जोरजोराि भुिंकि होिी. जनी बाजेर्र डू न
होिी ण र्नाि स्र्चारािंचे काहूर र्ाजले होिे. रात्रभर स्र्चार आस्ण भीिी सोबिच
िी सकाळ होण्याची र्ाट बघि होिी. हळू हळू भुिंकणारे कु त्री शािंि झाली िशी जनीची

भीिीही स्नदद्रति झाली. अचानक स्िला स्िच्या बाजेर्र कु णीिरी बसल्याचा भास
झाला अन् स्िची छािी जोरजोराि धडधडायला लागली. हळू हळू िो स्िच्या
शरीरासोबि चाळे करायला लागला. कोण िो? नर्रा िर खाली झो लेला आहे.
त्याच्या घोरण्याचा आर्ाज स्िला त ष्ट ऐकू येि होिा. र्िंग हा कोण? हळू हळू त्याचे
चाळे जातिच र्ाढले. आिा त्याचा हाि स्िच्या ब्लाउज यंि ोचला. जनीचे शरीर
आिा थिंडगार

डले. िी झो ेिच थरथरायला लागली. स्िने स्हम्र्ि करून डोळे

उघडले, बघिो िर काय, स्िच्या जर्ळ बसलेला िो दुसरा स्िसरा कु णी नसून स्िचा
लिंगड़ा ददर होिा. त्याच्या एका हािाि चाकू होिा आस्ण एका हािाने िो स्िच्या
छािीर्र हाि दफरर्ि होिा. जनी जोरजोराि ओरडण्याचा प्रयत्न करीि होिी ण
स्िच्या िोंडािून आर्ाज स्नघि नव्हिा. िी प्रस्िकार करण्याचा प्रयत्न करीि होिी
ण स्िचा हािही हलि नव्हिा. शेर्टी सर्व शक्ती एकर्टु न िी उठली. अिंगार्रील
अिंथरुण बाजूला फे कले चोहीकडे नजर दफरर्ली ण कु णीच नव्हिे.
अरे च्या, हे िर तर्प्न होिे. दकिी भयिंकर तर्प्न होिे हे, काळीज स्चरणारे .
डाळणािले कोंबडे बाग देि होिे. नुकिेच

ूर्ेकडे िािंबट फु टि होिा. काल सासू

ओरडली त्यार्ुळे जनी त्या झािंजर रात्रीच उठू न कार् करायला लागली. सकाळ
होई यंि जनीच सारे कार् आट ून झाले होिे. िी आिा हािंडा आस्ण बाल्टी घेऊन
स्र्स्हरीर्र स्नघाली िोच सर्ोरून कु णीिरी स्िच्या घराकडे येिाना ददसले. जनीने
त्यािंना थोडे न्याहळीि बस्घिले अन् जनीच्या आनिंदाला ाराच उरला नाही. सर्ोरून
स्िचे आई बाबा येि होिे. स्िने हािंडा आस्ण बाल्टी िशीच टाकू न ददली आस्ण धार्िच
येणाऱ्या आई बाबाकडे गेली. आई जर्ळ जार्ून भर रतत्याि स्िने आईला घट्ट स्र्ठी
र्ारली. त्या िणभराच्या स्र्ठीने जनी त्या प िंजर्यािून र्ुक्त झाली होिी. स्िला र्ाटि

होिे आिा ुन्हा त्या प िंजर्याि नको. बाहेरच्या बाहेरच आ ण आई बाबा सोबि
आ ले र्ाहेर जर्ळ करार्े.
स्िलाही

ण हा प िंजराच स्िला आयुष्यभराचा साथी आहे हे
र्ाहीि

होिे.

जनीचे आई र्डील आले त्यार्ुळे जनी खू च आनिंदी होिी. स्िचा आनिंद
गगनाि र्ार्ि नव्हिा. एकाद्या लहान र्ुलासरखे स्िने आई र्स्डलाचे बोटे धरि
आ ल्या घराकडे नेल.े रािंजणािून गुिंडी भरून ाणी काढले र् त्यािंना हाि ाय धूयाला
ददले. दाराि आदळा आ ट ाहून स्िची सासू दाराि आली,
"कोण आलिं ग जने?? "
जनीच्या आई र्डीलानी स्िच्या सासूला बघिाच स्िच्या जर्ळ गेल,े
"खुशाल का बाई "
"हो हो खुशाल, कधी आलाि? "
"जने, चहा बनर् िुह्या र्ाय बा ासाठी"
"नको नको जने, चहा नको! सू र्ाडीला सार्डायला जायचे. म्हटलिं थोडी
र्ाट र्ाकडी करून ोरीलिं ाहून िरी जार्िं"
"हिं... हा हा नीट स्नरखून हा िुर्च्या ोरीला, िीलिं सुनर्ानी नाही
लेकीर्ानी सािंभाळिो. "
"(हसून) अहो िसिं नाही, ोरगी नर्ीन हाये. घर सोडू न अजून कु ठिं गेली
नाही. म्हणलिं थोडी र्ाट र्ाकडी के ली िर ोरीलिं स्ििके च बरे र्ाटेल. "
"बरिं बरिं ...... "

आनिंदी झालेल्या जनीचा ुन्हा चेहरा डला. स्िचिं काळीज धडधडायला
लागले. हे काय? आई र्डील र्ला घेऊन जाणार नाहीि? थािंबणारही नाही? लगेच
स्नघणार? असे एक ना अनेक प्रश्न स्िच्या डोक्याि गोंगार्ि होिे. िी त्यािंना सासू
देखि र्नर्ोकळिं बोलू ही शकि नव्हिी. जत ा खू काही सािंगायचे होिे आ ल्या
आईला. आिा सारे काही र्नािच दाबून ठे र्ार्े लागेल दकत्येक ददर्स. या
कोंडर्ाड्याि र्ाझा दर् घुटिो आई. र्ला इथून घेऊन चल. र्ला या प िंजर्यािून
आझाद कर आई. हे सािंगण्यासाठी स्िचे ओठ आिुर झाले होिे. ण िी कशी सािंगेल??
सर्ोर सासू उभी आस्ण ाठी स्िचा लिंगडा ददर...
"जािो इहीनबाई, सािंभाळा र्ाझ्या र्ुलीला चािंगले"
आई िणािच स्नघून जाि आहे हे बघून जनी स्िच्या गळ्याि गळा घालून
ओक्साबोक्सी रडायला लागली.
"आई, थािंबणा र् एक दोन ददर्स. असिं लगेच जार्ु नको ना.... "
जनीचे असे रडणे बघून सासू कर्रे र्र हाि ठे र्ून र्ोठ्या िोऱ्याि जत ा
म्हणाली,
"आिा

िुला

काय

झाले

आसू

गाळायला???

लय सासरर्ास करिो का र्ी िुहा?? काय बाई आजकालच्या

ोरी....

दोन ददर्स झाले नाही की र्ायच्या गळ्याि गळा घालून रडिाि."
र्ानेला झटका देऊन सासू िोर्याि आि गेली. जनीची आई र्ात्र जनीला
सर्जार्ि होिी,

"नको बाई.. असिं रडू नको. नर्ीन नर्ीन असेच होिे. करर्ि नाही ण
हळू हळू सर्य लागिे या सर्व गोष्टीची. आखाडी आिा एका र्हीण्यार्र रास्हली. िव्हा
िुहा बाबा येईल घ्यायला िव्हा चािंगलिं नर् दहा ददर्स राह्य र्ाहेराि"
"चला र्ार्ी िुम्हािंला उशीर होईल सू गार्ची एसटी येईल आिा. र्ी
िुम्हािंला तटॉ

यंि सोडिो. "

र्ाय लेकीचे बोलणे िोडीि र्धेच लिंगड़ा ददर बोलला..
"चला चला.. "
स्िचे आई र्डील जाण्यासाठी स्नघाले. जनीने रडिच त्यािंना स्नरो ददला.
ार ददसेणासे होई यंि जनी दाराि उभी राहून बघि होिी. जसे जसे स्िचे
आईर्डील दूरदूर जाि होिे िसे जत ा ुन्हा त्या प िंजर्याि कै द होण्याचा भास होि
होिा. आई बाबा गेले िसा स्िच्या चेहऱ्यार्रचा आनिंदही गेला. दुुःखाचा आर्िंढा
स्गळि िी ुन्हा कार्ाला लागली. िी आिा आखाडीची र्ाट ाहू लागली. आखडी
हा सण सासरर्ाशीन र्ुलींना आनिंद घेऊन येणारा सण. लग्न झाल्यानिंिर स्हल्यािंदाच
र्ुली आ ल्या र्ाहेराि जािाि िो आखाडी सण. िो सण यायला अजून एक र्हीना
बाकी होिा. जनीची आिा आई बाबासोबि त्या सणालाच भेट होणार होिी.
सिंध्याकाळचे आठ र्ाजले होिे. सर्ावचे जेर्ण झाले होिे. जनी सर्व खरखटी
भािंडी एकर्टु न अिंगणाि स्झरो बल् च्या उजेडाि कशीिरी घासि होिी. सर्ोर नजर
र्ारली िर सर्वत्र अिंधारच ददसि होिा. काळिं कु त्रिंही रतत्यार्र भीरकि नव्हिे. कधी
भािंडी घासु अन् कधी बाजेर्र गुर्ान डू असे जनीला झाले होिे. जनी टा ट भािंडी
घासण्याि र्ग्न होिी. या घाईि स्िचा कधी डोक्यार्रचा दर खाली डला हे जत ा

कळलेच नाही. जनी सासरी होिी ण स्िचे र्न र्ात्र र्ाहेराि होिे. िी भािंडी घासि
होिी ण स्िच्या डोळ्यासर्ोर िे र्ाहेरचे घर ददसि होिे. स्िचे अिंगण आस्ण त्या
अिंगाि असलेले िे झाड. ज्या झाडार्र खेळि खेळि िी लहानाची र्ोठी झाली होिी.
ण अचानक स्िच्या सर्ोर उभा असलेला आस्ण खाली दर डला म्हणून
स्िच्या छािीकडे एकटक बघणारा उग्र र्ाणूस बघून िी जागी झाली. डलेला दर
स्िनिं ुन्हा डोक्यार्र घेिला. कोण िो? कु ठू न आला? त्याचे स्र्चार काय बरोबर
ददसि नाहीि. जनीने तर्िुःला सार्रले िरीही त्याची नजर स्िच्या चेहऱ्यार्रून हटि
नव्हिी. त्यािंनी नजरे ने कधीच स्िच्यार्र बलात्कार के ला होिा. जनी िणाचाही
स्र्लिंब न करिा भािंडी घासून घराि स्शरली. हे बघून त्या र्ाणसाने जोराि आर्ाज़
चढर्ला,
"ये, लिंगड्या हायस का घराि...?"
त्या र्ाणसाचा आर्ाज ऐकू न जनीची सासू ओरडिच बाहेर आली.
"कोण आलिं रे इिक्या रािी... कोण ाहीजे? का ओरडिो?"
ाय आ टि ओरडणाऱ्या स्िच्या सासूला जेंव्हा त्या उग्र र्ाणसाचे दशवन
झाले िेंव्हा र्ात्र जनीच्या सासूचा चेहरार्ोहराच बदलून गेला. त्या र्ाणसाला बघून
सासू हसरे िोड़ करीि म्हणाली, " सार्कार िुम्ही, इिक्या रािीला? आर्ची िर
झो ायची ियारी चालली होिी. या या आि या!"
"काही गोष्ठीची चचाव रािीच्या अिंधारािच कराव्या लागिाि."

सार्कार डु लि डु लि आि येि होिा. िो दारू प्याला होिा. डोळे लालबुिंद
झाले होिे. पभिंिीर्र एक हाि ठे र्ि ठे र्ि िो कसािरी आि आला. त्याला बसायला
जनीच्या सासूने गोदडी टाकली. सार्कार त्यार्र र्ािंडी घालून बसला.
"काय र्छला! ईज्याचिं लगीन झालिं. िूह्या सूनेचे िोंड ििं ाहूदे"
"हो सार्कार, ये जने ाणी घेऊन ये गिं! सार्कार आलेि."
सासूचा आर्ाज़ ऐकिाच जनी खाड़कन् उठू न ाणी घेऊन आिच्या खोलीि
गेली. सार्काराची स्नयि स्िने स्हल्या भेटीिच ओळखली ण िी काही करू शकि
नव्हिी. िी स्िच्या कु टुिंबासर्ोर हिबल होिी. जनी डोक्यार्र

दर घेऊन आि

स्शरली. सार्कार आल्यार्र स्िची सासू, नर्रा, ददर सारे च सार्कारा भोर्िी बसले
होिे. त्यािंना बघून सार्काराची स्िच्या घराि दकिी इज्जि आहे िे कळाले. जनीने
सर्ोर येऊन त्याला ाणी ददले. िो आिाही जत ा न्याहळीिच होिा. त्याच्या र्नाि
काय

चालले

हे

जनी

व्यस्िररक्त

कु णालाही

र्ाहीि

नव्हिे.

"जने हे आ ल्या गार्चे सार्कार... आम्ही सिंकटाि असिाना यािंनीच र्दि के ली
आम्हािंला. ाया ड़ त्यािंच्या"
सासूची आज्ञा ऐकू न जनी लगेच खाली र्ाकु न त्याच्या

ायार्र र्ाथा

टेकर्ला.
"अरे राहू दे ोरी, उठ!"
असे बोलून सार्काराने स्िच्या दोन्ही खािंद्याला हाि लार्ून जत ा
उठर्ायच्या बहाण्याणे जत ा त शव के ला. त्या त शावने बार्रलेली जनी अिंग झटकीटि

बाजूला झाली. त्यानी स्खशाि हाि घालून शिंभर रु ये काढले अन् स्िच्या हािार्र
टेकर्ि म्हणाला,
"र्छ्ला लय सुिंदर सुन आणली घराि िू!"
"िे आर्च्या हािाि थोडिं होििं सार्कार. ईज्याच्या नस्शबािच सुिंदर ोरगी
होिी. िसा आर्चा ईज्या ण कर्ी देखना नाय"
"बरिं त्या बाकीच्या गोष्टी राहूद्या. र्ह्या ैशाचिं काय िे सािंगा??"
सासूनी डोळे र्टारुन जनीकडे बस्घिले अन् म्हणाली,
"जने त्यो ग्लास घेऊन िूह्या खोलीि जा"
र्ान हलर्ीि जनी िणािच िेथून स्नघून गेली. ण कसले ैसे? नशेि चूर
असलेल्या र् र्ाझ्याकडे र्ाईट नजरे ने बघणाऱ्या सार्काराची इिकी इज्जि का? हा
स्र्चार जत ा रे शान करीि होिा. जनी स्िच्या घराि नर्ीनच सासूरर्ाशीन होिी.
जत ा स्िच्या घरािल्या प्रत्येक गोष्टीची र्ास्हिी हर्ी होिी. स्िच्या घराला सारिं
यटाळ र्ाईट का म्हणिे? लिंगड्याने त्याच्या बायकोला का र्ारले? सासरा अिंथुरणाला
स्खळू न का आहे? प्रत्येक र्ेळी स्िच्या र्नाि हेच स्र्चार घोळि होिे. ण जत ा
सािंगणार कोण?
स्िचा नर्रा.... ज्याच्या सर्ोर िी डोक्यार्र

दर घेऊन एकाद्या

र्ढ्यासारखी गप् असिे??
का स्िचा ददर.. जो सारखा स्िच्यार्र नजर ठे ऊन असिो??

का स्िची सासू.. जी स्िची छोटी छोटी चूक शोधून जत ा कोसि असिे??
ही र्ास्हिी जत ा तर्िुःलाच काढार्ीं लागेल हे जत ा र्ाहीि होिे. जनी नर्र्ी यंि
स्शकली होिी. शाळे ि खू हुशार होिी. जत ा स्शकू न काहीिरी बनायचे होिे ण
गरीबीने जत ा सोळाव्या र्र्ाविच नर्री बनर्ले. जनी पभिंिीला कान लार्ून दुसऱ्या
खोलीि सासूच्या आस्ण सार्काराच्या गप् ा ऐकण्याचा प्रयत्न करीि होिी.
लिंगड्याने अन् त्याच्या र्ायने जेंव्हा लिंगड्याच्या बायकोला जाळू न र्ारले िेंव्हा
लिंगड्याच्या बायकोच्या आई र्स्डलािंनी ोलीस के स के ली होिी. के स इिकी र्जबूि
होिी की, लिंगड्याला आस्ण त्याच्या र्ायला उम्रकै द होणार होिी. सर्व ुरार्े त्यािंच्या
स्र्रोधाि होिे. िेंव्हा लिंगड्याच्या सासूने शेिी र् घर सार्काराच्या नार्ार्र करून
एक र्ोठी रक्कर् घेिली र् िी के स रफादफा के ली. आिा सार्कार त्यास्र्र्यी
बोलण्यासाठी आला होिा. त्याला एकिर जर्ीन हर्ी होिी नाहीिर ैसा. सर्ांना
शािंि बसलेले बघून शेर्टी सार्कार बोलला,
"िुम्ही स्िघािंनी काय स्र्चार के ला? र्लिं जर्ीन देणार की ैसा?"
िेंव्हा

जनीची

सासू

त्याला

स्र्निंिी

करीि

म्हणाली,

"नाही सार्कार जर्ीन कशी देणार.... त्यार्रच आर्चिं ोट हाये. जर्ेल िसा आम्ही
ैसा फे डु िुर्चा.."
"चाललिं िुम्हालिं जसिं टि िसिं करा ण या दोन र्र्ावि र्व्हा सगळा ैसा
फे डा... अधाव अर्िंदा द्या अन् अधाव ुढच्या र्र्ी. हाय का कबूल र्छे! "
"अहो यिंदा

ोराच लगीन झालिं होिा नव्हिा

िुम्हािंला देण्यासाठी काय नाय र्ह्याकड"

ैसा खचव झाला आिा

"र्िंग ठीक हाये, िुह ोरगिं सालानिं ठे र् र्ह्याकड यिंदा नाहीिर जर्ीन दे
र्ाह्यालिं ैसे दफटेलोक"
जनीच्या सासूला आिा सर्जले की, सार्कार आिा ैशाचिं फु ल-फायनल
के ल्यास्शर्ाय इथून जाणार नाही. जनीची सासू जनीच्या नर्ऱ्याकडे बघून म्हणाली,
"िुह काय म्हणणिं हाये ईज्या, आ ल्याल

ैसे ििं देर्ाच लागणार असे

नाहीिर िसे"
िेंव्हा

जनीचा

नर्रा

आ ल्या

स्र्शाला

िार्

देि

म्हणाला,

"र्ााँ.... र्ी राह्यिो सार्काराच्या सालानिं. िू आन् र्ही बायको बघा शेिी यिंदाच्या
सालिं"
शेर्टी र्ीटटिंग सिं ली सार्कार डु लि डु लि स्नघून गेला. सर्वजण
आ आ ल्या बाजेर्र झो ी गेल.े जनीचा चेहरा र्ात्र सुन्न झाला होिा. स्िच्या
डोक्याि स्र्चारािंचा भस्डर्ार होि होिा. ददर्सेंददर्स जतच्या घरािल्या नर्नर्ीन
धक्कादायक गोष्टी सर्ोर येि होत्या. ज्या जस्र्नीला र् घराला बघून र्ाझ्या आई
र्स्डलािंनी र्ला या घराि ददले. इकडू न स्िकडू न ैसे घेऊन लग्न के ले. िे घर आस्ण
जर्ीन एका सार्काराच्या नार्ाने आहे. आस्ण िे ैसे फे डण्यासाठी र्ाझ्या नर्ऱ्याला
त्या सार्काराच्या शेिाि गुलार् म्हणून कार् करार्िं लागेल. छे छे! लिंगड्याने आस्ण
त्याच्या र्ायेने के लेल्या गुन्ह्याची सजा र्ाझ्या नर्ऱ्याला का? त्यािंनी खून करून र्जा
र्ारायची अन् र्ाझ्या नर्ऱ्याने गुलार्ी करायची. जनीने र्नाि स्र्चार के ला आज
आ ण आ ल्या नर्ऱ्याला हे बोलले ाहीजे. र्ी सर्वकाही सोडू न त्याच्यार्ुळे िर या
घराि आले. र्ी त्यािंची अधांगी त्यािंना सर्जार्ून सािंगायचा र्ाझा अस्धकार बनिो.

स्िने र्नाि क्का स्नश्चय के ला की, घाबरि का होईना ण त्या सार्काराच्या कार्ाला
िुम्ही राहू नका. त्याची स्नयि चािंगली नाही. िो र्ाझ्याकडे र्ाईट नजरे ने बघिो.
जनीला स्िच्या नर्ऱ्याला खू काही सािंगायचे होिे त्यासाठी िी सकाळ होण्याची
र्ाट ाहू लागली.

ूर्ेकडे नुकिेच िािंबट फु टि होिे. झा ड झा ड उजाडले होिे. जनी उठू न
नेहर्ी प्रर्ाणे आ ल्या कार्ाला लागली. ण स्िचे आज कार्ाि र्न लागि नव्हिे.
काहीही करून स्िला स्िच्या र्नािले नर्ऱ्याला सािंगायचे होिे. िी स्िच्या नर्ऱ्याला
बोलायची सिंधीच बघि होिी. अिंगण साफ के ल्यार्र िी घराि स्शरली. घराि नर्रा
एकटाच काहीिरी कार् करि बसला होिा. आिा हीच एक सिंधी आहे त्यािंना
बोलायची. िे शेिाि गेले िर सिंध्याकाळ यंि गार्णार नाहीि. हे स्िला र्ाहीि होिे.
जनी प्रथर्च आ ल्या नर्ऱ्याला असे काही बोलण्याची स्हम्र्ि करीि होिी जे ऐकू न
िो काय बोलणार आस्ण काय करणार या स्र्चारानेच जनीचे ओठ थरथरि होिे. िी
स्हम्र्ि करून नर्ऱ्या जर्ळ गेली आस्ण म्हणाली,
"र्लिं िुर्च्याशी बोलायचिंय काही "
"बोल... काय बोलायच िुलिं???? "
"र्ी काय बोलिो.. त्यो सार्कार चािंगला र्ाणूस नाय ददसि र्लिं..
िुम्ही त्याच्या सालानिं राहू नका. आ ण दुसरा र्ागव काढू "
"लय शायणी झाली का िु??
र्लिं स्शकर्िेस् का? काय करायचिं िे??
िुह्या र्ायची...... sssssss! "
असे बोलून खाड् खाड् जनीच्या कानाखाली स्िच्या नर्ऱ्याने दोन
िीन ददल्या. त्या थप् डा जनीच्या कानशीलीि इिक्या जोराि बसल्या की, काही

र्ेळ स्िचे डोके च सुन्न झाले होिे. िी कानाला हाि लार्ून िशीच खाली बसली.
जनीच्या नर्ऱ्याचा आरडाओरडा ऐकू न जनीची सासू आस्ण लिंगड़ा ददरही स्िथे आला.
सासू, र्र आल्यार्र घडलेली सारी हकीगि जनीच्या नर्ऱ्याने बयान के ली. िी ऐकू न
जनीच्या सासूने कान धरून बसलेल्या जनीच्या ाठीि जोराि लाथ र्ारली. िशी िी
सासूच्या र्ाराने ाच सहा फू ट लािंब जार्ून डली. सासू स्िच्यार्र डोळे र्टारि
स्िला म्हणाली,
"र्ह्या ोराचे कान भरिेस का बारबीज्जे,
लय र्ाज आला का िूलिं....
थािंब िुहा र्ाजच ऊिरर्िे.. "
असे बोलून जनीची सासू

ुन्हा स्िला र्ारायला जाि होिी. िे बघून

लिंगड्या ददराने स्िच्या सासूला अडर्ले. र्ाझ्या बायको सारखे स्हला ही र्ारून टाके ल
या भीिीने लिंगड़ा ददर र्धे डला. त्याला त्याच्या र्ायचा र् भार्ाचा राग र्ाहीि
होिा. खरे िर लिंगड्याच्या बायकोचे खरे खूनी जनीची सासू आस्ण नर्राच होिा..
लिंगड्याने र्धेतिी के ल्यार्र जनीची सासू शािंि झाली. ण जनीच्या सासूनी जनीला
ुन्हा खड़े बोल सुनार्ले,
"जने..... कान उघडे करून आईक घरािल्या कोणत्याच गोष्टीि नाक
खु सायचे नाही. कार् करायचिं अन् स्गळू न गप्

डू न राहायचिं. ुन्हा जर आर्च्याि

नाक खु सशील िर स्जिीच गाडीन.. "
जनी र्ात्र गुर्ानिं र्ान खाली घालून गप् होिी. जनीला कळि नव्हिे की,
नेर्का स्िचा गुन्हा काय? स्िला त्या घराि इिकाही हक्क नाही का? जनीला आज
स्िच्या नर्ऱ्याचे अन् सासूचे खरे रू

कळाले. र्ी र्ाझे गार्, र्ाझे घर, र्ाझ्या

र्ैस्त्रणी, ज्यािंनी र्ला जन्र् ददला आस्ण िळहािाच्या फोड़ार्ानी आजर्र ज ले िे
आई र्डील. या सर्ावचा त्याग करून एका अनोळखी र्ाणसाशी नािे जोडले. त्याच्या

आई र्डीलाला भार्ाला आस्ण त्याला आ लसिं के लिं त्याची अधांगनी बनून तर्िुःचे
सुख, आईर्डील सर्वकाही त्यागून ज्याच्या सोबि आली त्या व्यक्तीच्या र्नाि र्ाझी
कर्डीचीही ककिं र्ि नाही हे बघून िी ढसाढसा रडायला लागली. िी एका अशा
प िंजर्याि कै द होिी ज्या प िंजर्याि स्िला तर्िुःच्या आई बाबानेच बिंद के ले होिे.. िी
असहाय्य होिी. िी ह्या सासरच्या यािना आ ल्या आईर्डीलािंनाही सािंगू शकि
नव्हिी. कारण स्िने स्िच्या र्डीलािंचे हाल तर्िुःच्या डोळ्याने

ास्हले होिे.

हूिंड्याच्या ैशासाठी जीर् की प्राण असलेल्या शेिीचा िुकड़ा स्िच्या बा ाने दकिी
जड़ अिंिुःकरणाने स्र्कला होिा. त्याची आठर्ण येिाच स्िच्या डोळ्यािून आजही
अश्रू आ ोआ गळायला लागिाि.. 'सासरीच र्रायचिं ण फारकिी घेऊन र्ाहेराि
नाही यायचिं' ही स्शकर्ण लहान णीच सर्ाजाने स्िला ददली होिी. स्िच्या
गार्ािल्याच दकत्येक र्ुलींनी सासरच्या त्रासाला किं टाळू न र्रण जर्ळ के ले ण आई
र्स्डलािंचे नाक का ू नये म्हणून र्ाहेरी आल्या नाहीि. अशा र्ािार्रणाि र्ाढलेली
जनी आ ल्या अन्याया स्र्रोधाि कसा स्र्द्रोह करे ल. र्ाराच्या घार्ा ेिा स्िला,
स्िची इथे काहीच ककिं र्ि नाही. याचेच दुुःख जाति र्ाटि होिे. र्ाराच्या खुणा
आ ल्या

दराआड ल र्ून िी

ुन्हा कार्ाला लागली. जसे घराि काही झालेच

नाही.. घरािले सर्व कार् झाल्यार्र िी स्िच्या लखर्ा र्ारलेल्या र् दर्ाच्या
बीर्ारीने त्रति असलेल्या स्िच्या सासऱ्याच्या खोलीि, टो लीिली राख बदलायला
गेली. िेंव्हा स्िने स्िच्या सासऱ्याच्या डोळ्याि अश्रू बस्घिले. हे अश्रू, आज स्िला त्या
हैर्ानािंनी र्ारले म्हणून होिे हे जनीला ओळखायला जाति उशीर नाही लागला. आज
जनीला सासऱ्याच्या रू ाि र्डील ददसले. एक असहाय्य र्डील जो अश्रू गाळण्या
व्यस्िररक्त काहीही करू शकि नव्हिा..
जनी आिा एकएक ददर्स र्ोजि आखाड़ीची र्ाट बघि होिी. काही
ददर्सा करीिा का होईना ण स्िला या प िंजर्यािून काही ददर्स आज़ादी स्र्ळणार
होिी. त्या गार्ाि, त्या रानाि, त्या घराि िी ुन्हा जाणार होिी स्जकडे स्िचे र्न

रोज धार् घेि होिे.. एक ददर्स अशीच िी घरािील कार् आट ून िळ्यार्र धुणिं
धुयाला गेली. बायकाि स्र्सळायचे नाही, बायकािंना बोलायचिं नाही, बायकािंसोबि
धुणिं धुयाचे नाही. ही अगोदरच सासूनी स्िला ििंबी ददली होिी. त्यार्ुळे दररोज िी
आ ले स्बर्हाड बायकािंच्या लािंबच र्ािंडि असे.
आजही स्िने असेच बायकािंच्या लािंब धुणिं धूयाला घेिले. िी आ ल्या
कार्ाि र्ग्न होिी. एकएक क ड़ा ाण्याि बुडर्ून दगडार्र आ टू न धुि होिी. स्िच्या
स्र्स िीस र्ीटरर्र एक व्यक्ती स्िच्याकडे बघि उभा होिा. जणू काही स्िची र्ाट
बघि होिा. जनीने त्याच्याकडे फारसे लि ददले नाही. फाटके र् र्ळके क ड़े अिंगार्र.
दाढी र्ाढलेली. जनीला र्ाटले िो एखादा स्भकारी असार्ा. ण बाकी बायकािंना
सोडू न िो र्लाच का बघिो हे स्िला सर्जि नव्हिे. िी धुणिं धुर्ून झाल्यार्र टो ले
डोक्यार्र घेऊन स्नघाली. िो रतत्यार्रच उभा होिा. जनी त्याच्या जर्ळू नच जाि
होिी. िी जशी जशी त्याच्या जर्ळ जाि होिी िसा िसा त्याचा भेसुर चेहरा स्िला
त ष्ट ददसि होिा. िो एक असहाय्या, गरीब र्ाणूस र्ला काहीिरी सािंगण्यासाठीच
येथे थािंबला आहे असे स्िला र्ाटि होिे. जनीला बघून त्याच्या डोळ्याि आलेले अश्रू
जनीला त ष्ट ददसि होिे. त्याला बघून जनीला दया आली. िी त्याच्या जर्ळ जार्ून
म्हणाली,
"काका काय

ाहीजे िुम्हाला??? काहून उभे राह्यले इथिं इिक्या

र्ाढळलोक?? "
"कोन ोरी, र्ी! िूह्यासाठीच थािंबलो... "
िो शरीराने थकलेला, असहाय्य भासि होिा. ण त्याचा आर्ाज कणखर
होिा. एक अनोळखी र्ाणूस र्ाझ्यासाठी थािंबला हे ऐकू न जनीलाही नर्ल र्ाटले...
"का.... काका, र्ह्यासाठी का थािंबला. र्ी एक सासरर्ाशीन हाये.. सादा
भाकरीचा िुकड़ाही र्ी िुम्हालिं र्ह्या घरून देऊ शकि नाय. "

" ोरी.... र्लिं िूह्या घरचा भाकरीचा टु कड़ा नाय ायजे. "
"र्िंग काय ायजे काका.. "
"र्लिं िूह्याकडू न न्याय ायजे... देशील का ोरी र्लिं न्याय िु.. र्ी ोलीस
तटेशनच्या चकरा र्ारून थकलो.. शेर्टचा िूह्याकड आलो"
जनीला र्ाटलिं हा कु णीिरी र्ेडा आहे. िी त्याचे बोलणे टाळि स्नघायला
लागली. हे. बघून िो गृहतथ स्िला म्हणाला,
"जने.... र्ी र्ेडा नाही गिं.. र्ी बा

हाये बा . िूह्या सारख्याच

सासरर्ाशीनचा बा . जी आिा ह्या दुनयाि नाही.. "
हे ऐकू न जनीचे ाय आ ोआ च थािंबले. हा गृहतथ नक्कीच र्ला ओळखिो.
िी थ कली, डोक्यार्रचे टो ले उिरर्ून खाली ठे र्ले आस्ण त्याच्या जर्ळ गेली,
"काका कोन िुम्ही?? म्ह लिं नार् कसिं ठार्ूक िुम्हािंला???? "
जनी आिा त्याचिं सारिं काही ऐकण्यासाठी उत्सुक होिी. िो कोन? त्याचिं
नार् काय? त्याची र्ुलगी कोणिी? त्याला स्िच्याकडू न कसला न्याय हर्ा?? िो
सािंगि होिा अन् जनी ऐकि होिी.
िो र्िंगलचा बा होिा. ही र्िंगल दूसरी िीसरी कु णी नसून िी जनीचीच
जाऊ होिी. जनीच्या अगोदर र्िंगली स्िच्या घरची सुन होिी. र्िंगली ही लिंगड्याची
बायको होिी. स्जच्या बद्दल जनीने दुसऱ्याकडू न ऐकले

ण स्िच्या घरच्यानी

स्जच्याबद्दल ब्र सूद्धा काढला नाही. स्िचीच कहाणी आज जनी ऐकणार होिी. िी
कान धरून एक ना एक शब्द ऐकि होिी.

र्िंगल स्िच्या

ेिाही गरीब कु टुिंबािली. जनीच्या हूिंड्यासाठी अन्

लग्नासाठी जनीच्या बा ाकड थोडीिरी जर्ीन होिी

ण र्िंगलच्या र्ाय बा ाचिं

हािार्रच ोट. ज्या ददर्शी कार् त्या ददर्शी ोट भरलेले अन् ज्या ददर्शी कार्
नाही स्र्ळालिं त्या ददर्शी

ाणी स् ऊन रात्र काढायची... अशा स्बकट अर्तथेि

घरािली ोर जर्ान झाली. ण र्िंगलचा बा करे ल िरी काय? कु टुिंबाच्या ोटाची
व्यर्तथा की स्िच्या लग्नाची? इकडे र्छला अन् स्िचा नर्रा

रश्याही आ ल्या

लिंगड्या र्ुलासाठी ोर बघून थकले होिे. ण ोरगा एका ायाने लिंगड़ा म्हणून
त्याचे लग्न जुळि नव्हिे.
एक ददर्स असेच रश्याच्या अन् र्छलाच्या कानार्र आले की पभिंगर्ाडीि
एका गरीब दकसण्याची ोर लग्नाला आली ण बा ाकड लग्नासाठी ैसा नाही म्हणून
उजर्ायची बाकी आहे. हे र्छलाच्या अन् स्िच्या नर्ऱ्याच्या कानार्र येिाच दोघेही
पभिंगर्ाडीच्या दकसन्याच्या घरी गेले. स्िला बस्घिले. अशी ोर आ ल्या लिंगड्याला
शोधून स्र्ळणार नाय. काही के ले िरी ही सोयरीक हािची जार्ू द्यायची नाय असे
र्छलाने अन् रशाने ठरर्ले.
र्िंगलच्या बा ाच्या घरची अर्तथा इिकी स्बकट होिी की त्यािंची लग्न
लार्ायचीही हैशीयि नव्हिी. त्यार्ुळे लग्नाची सारी स्जम्र्ेदारी

रश्याने अन्

र्छलाने उचलली. त्यािंना कु ठल्याही ररस्तथिीि लिंगड्याचे लग्न उरकायचे होिे. लग्न
व्यर्स्तथि झाले. अत्यिंि गरीब घरािली र्ुलगी एका चािंगल्या र्ोठ्या घराि जाि
होिी.. सर्ांना आनिंद झाला होिा. स्िच्या गरीब आई र्स्डलािंचा आनिंद िर गगनाि
र्ार्ि नव्हिा. इिक्या चािंगल्या घराि र्ाझी ोर जाईल हे त्यािंना तर्प्नाि सुद्धा
र्ाटले नव्हिे. र्िंगल नािंदायला गेली. स्िच्या त्या घराि स्हलाच ददर्स. नर्रा लिंगड़ा
असला िरी र्िंगल स्िच्या आयुष्याच्या नर्ीन र्ावि खुश होिी. त्या ददर्शी िी त्या
अनोळखी ण तर्िुःच घराि, कार्ाि र्ग्न होिी. सासू लग्नाि आलेल्या साड्या नीट
ारखुन बघि होिी. नर्रा अिंगणाि बसला होिा. ददर गोठ्याि कार् करि होिा..
अचानक गार्ािला एक िंधरा र्र्ावचा ोरगा ळि स्िच्या घराकड ओरडि आला,
"ओsss र्छला र्ार्शी.... िुर्चा नर्रा रानाि बेशुध्द डला हो......! "

त्या ोराचे बोल ऐकू न अचानक साऱ्याच्या अिंगार्र काटा उभा रास्हला.
साऱ्यािंनी शेिाकडे धार् घेिली. त्याला घरी आणले. िालुक्यािल्या डॉक्टरला
बोलर्ले. ि ासल्या निंिर डॉक्टरनी त्याच्या अध्याव शरीरार्र लकर्ा र्ारला असे
सािंस्गिले. त्याचे िोंड र्ाकडे झाले होिे. आिा त्याला बोलिा ही येि नव्हिे आस्ण
चालिाही येि नव्हिे. िो आिा अिंथुरणाला स्खळू न डला होिा. हे बघून र्छलाने
र्िंगलचे के स धरून फरफटि घराि नेले. स्िला बेदर् र्ारले. िी ककिं चाळि होिी. सासू
सर्ोर हाि ाय सरीि होिी. र्छलाचे िोंड आस्ण हाि सारखाच चालि होिा..
"अग ािंढर ाये, आर्दशे, िु आली अन् र्ह्या नर्ऱ्याच्या अिंगार्रुन र्ारिं
गेल.िं िु आर्च्या घराि साढेसािी बनून आलीस. सटर्े.... आज र्ह्या नर्ऱ्याला
स्गळले उद्या आम्हािंलिं स्गळशील चालिी हो र्ह्या घरािून! "
स्िचा ददर आस्ण नर्रा फक्त िो िर्ाशा बघि होिे. त्यािंचाही असाच सर्ज
होिा की, र्िंगलचे ार्लिं लक्ष्र्ीचे नसून ािंढर ेशी आहेि. र्छलाने स्िच्या ाठीि
लाथ र्ारून स्िला घरा बाहेर हाकलून लार्ले. आस्ण दरर्ाजा लार्ून घेिला..
शेजारी ाजारी नुसिे बघि होिे. र्छला गार्ाि सर्ावि र्ोठी भािंडखोर् बाई
असल्यार्ुळे कु णी स्िच्या र्धे डि नव्हिे. र्िंगलला काहीच कळि नव्हिे. स्हल्याच
रात्री स्िच्यार्र ही दशा आली होिी. िी जाईल िरी कु ठे ? स्िच्या आई र्स्डलािंचे हाल
खू च स्बकट होिे. िी र्ा स स्िकडे जार्ून त्यािंना ओझिं बनणार् नव्हिी. स्िने सासूचा
छळ तर्ीकारला ण र्ाहेर नाही. िी रात्रभर बाहेरच झो ली. स्बना भाकरची स्बना
ाण्याची....
सकाळ झाली सारीकडे उजाडले

ण र्िंगलीच्या डोळ्यासर्ोर अिंधारच

अिंधार होिा. स्िला ढ
ु चा रतिा ददसिच नव्हिा. िी र्नािल्या र्नाि स्र्चार करीि
होिी,

"र्ाझा काय गुन्हा.......? सासऱ्याच्या अध्याव अिंगाला लकर्ा र्ारला त्याला
र्ी दोर्ी कशी काय?"
ण र्नाि आलेले स्र्चार ओठार्र आणून िी सािंगेल िरी कु णाला.....!
र्िंगली रात्रभर घरासर्ोरच्या झाडाखाली बसलेलीच होिी. सकाळी सकाळी
सिंडासला र् ाणी भरण्यासाठी जाणाऱ्या बायका स्िच्याकडे बघून स्िला नार् ठे स्र्ि
होत्या..
"र्ाय.... दकिी चािंगला र्ाणूस व्हिा र्िं, या ािंढर ायी र्ुळिं झाला का नाही
अ ास्हज.... स्हलिं लाज ण र्ाटि न्हाई, इिकिं व्हर्ून ण इथच रािभर बसली.....
र्ह्या सारख्या बाईनिं ििं, िडक र्ाहेराचा रतिा धरला असिा र्ाय.... "
लग्नाि स्िला न्याहळू न बघणाऱ्या, स्िला आशीर्ावद देणाऱ्या बायका आज
स्िला स्शव्याशा देऊन स्िच्या नार्ाने बोटे र्ोडीि होत्या.
सकाळ झाली र्छलानी दरर्ाजा उघडला आस्ण सर्ोर स्िला र्िंगली
ददसली. स्िला बाहेर बघून स्िच्या रागाचा ारा अजून चढला आस्ण िी जोराि
ओरडली,
"ईज्या... बाहीर ये,"
स्िचिं ओरडणिं ऐकू न दोघेही भाऊ बाहेर आले. नुकिेच लग्न झालेली बायको
आज रात्रभर बाहेर झो ली हे बघून लिंगड्याला स्िची दया आली. ण ईज्याला स्िचा
खू

राग

आला.

िो

रागाच्या

भराि

म्हणाला,

"ही ािंढर ायी अजून गेलीच नाही का??? र्ााँ... हाण स्िलिं लािा अन् दे हाकलून."

िे ऐकू न र्छलीने एक बाभळीच्या झाडाचा र्ोठा दािंडका घेिला र्
र्िंगलीला र्ार र्ार र्ारि न्ु हा र्ाहेरच्या र्ाटेला लार्लिं. र्िंगलीचा आिा नाईलाज
झाला. स्िला र्ाटलिं रात्रभर सासूचा राग शािंि होईल आस्ण सकाळी र्ला त्या घराि
घेिील. ण सासूचा राग सूिभरही कर्ी झाला नव्हिा, उलट स्िला बाहेर बघून
आणखी र्ाढला. हे बघून र्िंगलीनिं आ ल्या र्ाहेरचा रतिा धरला. स्िच्या
सासरार्धून र्ाहेराि जाण्यासाठी िीन साढेिीन घिंट्याचा ाऊलर्ाटेचा ायी रतिा
होिा. उ ाशी ोटी िी चालिच रास्हली. ािंदीने, रानर्ाळाने. स्िचे अर्सान गळू न
गेले होिे, शरीर थकू न गेले होिे. स्हम्र्ि करून ाय ढ
ु े ढ
ु े टाकीि िी कशीिरी
र्ाहेराि आली. आल्यानिंिर अिंगणाि येऊन ओक्साबोक्सी रडायला लागली.
र्िंगलीच्या रडण्याचा आर्ाज़ ऐकू न स्िचे र्ाय बा धार्िच अिंगणाि आले. र्िंगलीला
असे अचानक आलेले आस्ण रडिाना ाहून त्यािंच्या ायाखालची जर्ीनचिं सरकली.
त्यािंनी र्िंगलीला अगोदर शािंि के ले. घराि नेऊन स्िला स्हम्र्ि ददली. र्िंगलीने सासरी
घड़लेला सर्व प्रकार रडि रडि आ ल्या र्ाय बा ाला सािंस्गिला. स्िचा असा
सासरर्ास ऐकू न त्यािंना खू दुुःख झाले.

ण स्िच्या र्ायबा ाने हार र्ानली नाही.

स्िचे र्ाय बा गार्ािील काही प्रस्िस्ष्ठि नागररक घेऊन न्ु हा र्िंगलीच्या गार्ाि
गेले र्िंगलीच्या सासरचेही काही प्रस्िस्ष्ठि नागररक गोळा करून साऱ्यािंनी र्छलाची
सर्जूि काढली. गार्ािील प्रस्िस्ष्ठि नागररक बघून र्छलाचे त्यािंच्या सर्ोर काही
चालले नाही. स्िला र्ाटले, र्ी जर यािंना र्िंगलीला र्ागर्णार नाही असे म्हटले िर,
उद्या त्यािंच्याच घरी र्ला या ना त्या कार्ािंसाठी जार्िं लागििं. आधीच गार्ाि र्ाझिं
नार् खराब आहे आस्ण या प्रकरणार्ुळे आणखी होईल. त्यार्ुळे र्छलानी त्यािंचा
प्रतिार् र्ान्य के ला आस्ण र्िंगलीला न्ु हा घराि घेिले. र्िंगली न्ु हा नािंदु लागली.
ण आिा स्िच्या सासरचे स्िचा छळ करीि होिे स्िला त्रास देि होिे स्िला अ शकु नी

सर्जि होिे. या ना त्या कारणासाठी स्िला नेहर्ी टोर्णे र्ारि होिे.

ण िी

सारे काही सहन करून त्या घराि नािंदि होिी. इकडे र्िंगलीच्या र्ाय बा ाला स्िची
फार काळजी र्ाटि होिी.
एक ददर्स र्िंगलीची र्ाय स्िच्या बा ाला म्हणाली,
"आहो, र्लिं काय र्ाटिे! आ ण उद्या रर्ाकड र्िंगलीच्या सासरी जाऊन
स्िला ाहून येऊ. र्िंगली जाऊन दहा बारा ददर्स झाले एकदा स्िचा सुखी सिंसार
ास्हला की र्िंग स्बनघोर जीर् व्हईल र्व्हा..."
"हो जाऊ आ ण.. र्लिं ण एकदा जाऊन ाहू र्ाटायलिं ोरीलिं.. आ ण
उद्याचिं जाऊ. र्ी आणिो कु णाकडू न िरी उसने स
ै े सीटिं रु िे..."
असे घराि दोघे एकर्ेका बोलि असिाना दारािून अचानक आर्ाज़ आला.
"र्िंगलीचे र्ाय बा िुम्हीच का?????"
रक्या र्ाणसाकडू न र्िंगलीचे नार् ऐकू न त्यािंच्या अिंगार्र काटाच उभा
राहीला. कोण हे र्ाणसिं अन् र्िंगलीचिं नार् घेऊन का स्र्चारिाि. िे दोघेही घाई
गड़बड़ीि बाहेर आले. बाहेर चार ोलीस उभे होिे. बाहेर ोलीस बघून दोघेही
घाबरले, थरथरत्या आर्ाजाि हाि जोस्डि दोघे त्यािंना म्हणाले,
"होय

साहेब

असिं अचानक का ईच्यारिा......?"

आम्हीच

हाये..

काय

झालिं?

"िुम्हािंला आर्च्या सोबि यार्े लागेल. िालुक्याच्या ोलीस तटेशनला. "
ोलीस तटेशनचे नार् ऐकल्यार्र र्िंगलीच्या र्ाय बा ाची छािी धडधडायला
लागली,
"का साहेब? कशासाठी....?"
िे ऐकू न एक ोलीस र्िंगलीच्या बा ा जर्ळ येऊन त्याच्या खािंद्यार्र हाि
ठे ऊन त्याला धीर देि म्हणाला,
"िुर्च्या र्ुलीनी, र्िंगलीनी जाळू न घेिलिं. स्िची डेढबॉडी सरकारी
दर्ाखान्याि आहे. स्िच्या घरच्यािंचे आम्ही बयान घेिले आहे. िुर्चे बयान
घेिल्यानिंिर बॉडी िुर्च्या हर्ाली करण्याि येईल."
'र्िंगलीने जाळू न घेिले' म्हटल्या म्हटल्या र्िंगलीच्या र्ायने जोराि हिंबरडा
फोडला. दोन्ही हािाने उर बडर्ुन िी जोरजोराि रडू लागली. िे बघून र्िंगलीचे
भार्िंडिं आस्ण बा ही रडायला लागला. बघिा बघिा सारे शेजारी गोळा झाले. सर्व
त्यािंना धीर देि होिे आस्ण सर्जार्ि होिे. र्िंगलीची र्ाय रडि रडि र्िंगलीच्या
सासूर्र आरो

करीि होिी आस्ण

ोलीसािंना स्र्निंिी करीि होिी की, र्ाझ्या

र्ुलीला स्िनेच र्ारले स्िला अटक करा... त्यार्र ोलीस म्हणाले,
"हे बघा..! अगोदर तर्िुःला आर्रा. िुम्हाला जे ण बोलायचे िे ोलीस
तटेशनर्धे बोला..."
दर्ाखान्याि गेल्यानिंिर र्िंगलीच्या र्ायबा ाला डॉक्टरनी सािंस्गिले की,
र्िंगली ऐंशी टक्के भाजली त्यार्ुळे येथे येण्याअगोदरच िी र्ृत्यु

ार्ली होिी.

र्िंगलीच्या सासूने

ोलीसािंना र्ेगळे च बयान ददले होिे. त्यािंचे बयान ऐकू न र्िंगलीचे

र्ाय बा चक्रार्धे डले. िे बयान असे होिे,
'र्िंगली लग्ना अगोदरच अनैस्िक सिंबध होिे. सदर व्यक्ती आम्ही घरी
नसल्यार्र र्िंगलीला भेटायला आर्च्या घरी येि होिा. हळू हळू हे प्रकरण आम्हािंला
कळले िेंव्हा आम्ही स्िला या स्र्र्यार्र चचाव करून स्िला र्ाहेरी ाठर्ले ण
र्िंगलीच्या र्ाय बा ाने काही प्रस्िस्ष्ठि र्ाणसािंसोबि येऊन आम्हािंला स्र्निंिी करून
न्ु हा स्िला नािंदायला ाठर्ले. त्या ददर्शी आम्ही सारे शेिार्र गेलो होिो आस्ण
र्िंगलीने जाळू न घेिले. आम्ही घरी आल्यानिंिर हे सर्व स्चत्र बस्घिले आस्ण िाबडिोब
आम्ही स्िला दर्ाखान्याि घेऊन आलो.'
हे बयान ऐकू न र्िंगलीचे र्ाय बा चक्रार्ून गेले. ोस्लसािंनी त्यािंना त्यािंचे
बयान स्र्चारले आस्ण र्िंगलीचे सत्य

ोलीसािंसर्ोर आले. र्िंगलीच्या गार्ाि

स्र्चार ूस के ल्यानिंिर ोलीसािंना कळले की, र्िंगलीच्या सासूचे बयान साफ खोटे
आहे त्यार्ुळे र्िंगलीच्या सासूला ददराला आस्ण लिंगड्याला अटक झाली.

ण

र्िंगलीची सासू ददर आस्ण नर्रा जाति ददर्स जेलर्धे नाही रास्हले नाही. गार्ािल्या
सार्काराच्या नार्ाने सारी जर्ीन स्लहून त्यािंनी ोलीस तटेशनला हर्े स्ििके
ओिले आस्ण यािून सुटका करून घेिली. र्िंगलीचा बा

स
ै े

र्ात्र र्िंगलीला न्याय

स्र्ळर्ण्यासाठी ोलीस तटेशनच्या चकरा र्ारिच रास्हला....

जनी हे सारिं ऐकू न सुन्न झाली. थोड्या र्ेळा ूर्ी फाटके र्ळके क ड़े अिंगार्र
असलेला, एखाद्या स्भकाऱ्या सारखा भासि असलेला िो व्यक्ती आिा स्िला
बा ासारखा र्ाटि होिा. स्िने र्िंगलीला कधी बस्घिले नव्हिे ण िी स्िची जाऊ
बहीण होिी. र्िंगलीच्या बा ाचे दुख स्िला स्िचे दुख र्ाटि होिे. हे सारिं ऐकू न स्िला
खू च यािना झाल्या िी र्िंगलीि तर्िुःला बघि होिी. र्िंगलीला नाही िर स्िच्या
सासरच्यािंनी स्िलाच जाळले, असा स्िला भास होि होिा. िी गूडघ्यार्र बसून रडू
लागली. हे बघून र्िंगलीचा बा स्िच्या खािंद्यार्र हाि ठे ऊन म्हणाला,
" ोरी, रडू नको ग.. ह्याि िुहा काय गुन्हा?
गुन्हा ििं त्या हरार्खोरािंनी के ला.. र्ी त्यािंना जेलची हर्ा चारल्यास्शर्ाय
र्ुका बसणार नाही.. "
जनी उठू न डोक्यार्र धुण्याचे टो ले घेि म्हणाली,
"बाबा... र्ी एक अशी सासरर्ाशीन हाये, जी िुम्हािंला घरी नेऊन एक
गीलास ाणी प्यायला ण देऊ शकि नाय..! र्ी जािे बाबा, जर र्ाझ्या लिंगड्या
ददराने र्ला इथिं िुर्च्या सोबि ाह्येलिं िर सासू र्लिं लय िरास देईल. "
र्िंगलीचा बा

काही न बोलिा हाि र्र करून र्ागे र्ळला आस्ण

चालायला लागला. जनीही स्िच्या घराच्या ददशेने स्नघाली. जनी जड़ ार्लाने ुढे
ुढे जाि होिी. अचानक स्िने ुन्हा र्ागे र्ळू न बस्घिले र् आर्ाज़ ददला,
"बाबा.... "
स्िचा आर्ाज़ ऐकू न र्िंगलीच्या बा ाने र्ागे र्ळू न बस्घिले,

"काय ोरी..... "
जनी त्याच्याकडे चार ार्लिं जाऊन म्हणाली,
"बाबा, कोणिाही स्नणवय घेण्या अगोदर एक गोष्ट ध्यानाि घ्या..
िुर्ची जनी नार्ाची दूसरी ोरगी त्याच घराि नािंदिे, ज्या घरािल्या
सगळ्यािंना िुम्ही जेलर्धे टाकणार आहाि.. "
" ोरी...., नको ुन्हा नाििं जोडू त्या घरासोबि र्व्ह! त्या घराि र्ाणसिं
नाय हैर्ान राह्येिाि. र्लिं िू बाबा म्हणाली ना! िर बा ाच्या नात्याने एक गोष्ट िुलिं
सािंगिो, िे घर सोडू न जाय ोरी िुह्या र्ाय बा ाकडिं.. नाहीिर आज ना उद्या िूलही
हे र्ह्या र्िंगली सारखिं र्ारून टाकिील. जा....., िू जा र्ाहेराि..... "
असे बोलून िो चालायला लागला. हळू हळू िो र्ळण रतत्याने ुढे ुढे जाि
होिा जनी र्ात्र टो लिं डोक्यार्र घेऊन िो ददसेनासा होई यंि त्याला एकटक
बघिच होिी. िो ददसेनासा झाला आस्ण जनी भानार्र आली. आज स्िला खू च
उशीर झाला होिा. िी झरझर ाऊल टाकीि घराकडे स्नघाली. जनीची सासू र्ात्र
िी अजून घरी आली नाही म्हणुन लालबुिंद झाली होिी. जनीला उशीराने घरी आलेलिं
ाहून र्छली स्िला बघून ओरडली,
"कु ठिं गेली होिी र्िं रिं डके येर्ढ्या येळ....? इिका उशीर कसा काय लागला
िुल.िं ....! "
"ना.. नाही र्ार्ी.., धूयालिं दगडच भेटि नव्हिा त्यार्ुळिं दुसऱ्या बायाच
होर्ोतिोर उभिं राह्याचिं कार् डलिं...! "

"र्ेली कु ठली.... जाय लर्कर र्ाळू घाल धुण.िं दूसरे कार् डलेि लय! "
जनी क ड़े धुर्ून र्ाळू घालू लागली आस्ण र्नाि स्र्चार करू लागली,
'आज र्ी थोडक्याि र्ाचले. र्ला र्िंगलीच्या बा ासोबि बस्घिले असिे िर सासूनी
र्ला जीिच खाल्ल असििं" जनी आिा घरच्या सर्व र्ाणसािंना ओळखून होिी.
जािाजािा र्िंगलीच्या बा ानिं बोललेले शेर्टचे शब्द स्िच्या डोक्यािून जािा जाि
नव्हिे 'त्या घराि र्ाणसिं नाय हैर्ान राह्येिाि.. 'त्याचे बोलणेही जनीला राति र्ाटि
होिे. कारण, बीस िंचर्ीस ददर्सािच स्िला त्या हैर्ानाची प्रस्चिी आली होिी.
आिा

जनीला

त्या

घराि

रहाणेही

असह्य

झाले

होिे.

स्िला

आिा

सारखी डोळ्यासर्ोर र्िंगलीच ददसि होिी. रात्र झाली की स्िचिं डोकिं एका
र्ेगळ्याच गोष्टीचा र्ेध घेि होििं, इथिंच र्िंगलीला जाळले असेल का? स्िला दकिी
त्रास झाला असेल ? र्ाझ्या सासूला, नर्ऱ्याला आस्ण दीराला स्िची थोडीही दया
आली नसेल का? दकिी जोरजोराि िी ककिं काळि असेल! हाि जोडू न स्र्निंिी करीि
असेल. ऊफ... आ ल्याला थोडा स्र्तिर्ाचा चटका जरी लागला िरी दकिी अिंगाची
लाहीलाही होिे. दकिी र्ेदना होिाि. आस्ण स्िचे सिं ूणव शरीर जाळले. जत ा
शेर्टच्या श्वासा यंि दकिी र्हाभयिंकर त्रास झाला असेल...!
रोज सकाळी झाडू र्ारायचा,

ोिरा घ्यायचा, नाक बिंद करून

सासऱ्याच्या खोलीिून त्याच्या थुिंकीची राख बदलायची, स्र्स्हरीर्रून

ाणी

भरायचे, धुणिं धुण्या ओढ्यार्र जायचे, तर्यिं ाक करायचा, भािंडी घासायची, रात्री
नर्ऱ्याला िृप्त करायचे आस्ण हे सर्व करूनही स्र्नाकारण नर्ऱ्याचा आस्ण सासूचा
र्ार खायचा.. ह्या सर्ावला जनी अगदी किं टाळू न गेली होिी. स्िला स्िच्या
आईर्डीलाकडे जसिं तर्ाििंत्र्य होििं, अगदी िसेच तर्ाििंत्र्य स्िला येथेही हर्िं होििं.

जशीजशी आखाडी जर्ळ येि होिी िशीिशी स्िची नजर रतत्यार्र लागून राहू
लागली. आज ना उद्या र्ाझा बाबा येिील अन् र्ला घेऊन जाईल या आशेने .. एक
ददर्स असेच जनीचे सारे कार् आटो ून झाले होिे. सु ाि दळण घेऊन िी अिंगणाि
ाखडि बसली होिी. दाण्यािला एकएक खड़ा ारखुन दळणाच्या बाहेर फे कू न देि
होिी. स्िची सासू बाजाराि गेली होिी. लिंगड़ा ददर आस्ण नर्राही कार्ास्नस्र्त्त
बाहेर गेला होिा. िी एकटीच घराि होिी. िी दळण स्नसन्यार्धे र्ग्न होिी आस्ण
अचानक सार्कार स्िच्या सर्ोर येऊन ठाकला. जनीची नजर त्याच्याकडे गेली अन्
त्याला अचानक सर्ोर बघून स्िची छािी जोरजोराि धडधडायला लागली. आज िो
जातिच नशेर्धेच होिा. त्याला धड उभेही राहिा येि नव्हिे. त्याचे डोळे लालबुिंद
होिे. त्या लाल डोळ्याि दारूच्या नशे ेिा र्ासनेची नशा जनीला अगदी त ष्ट ददसू
लागली. त्याला बघून जनी उठली अन् घराि जाऊ लागली. िे बघून सार्कार
म्हणाला,
"जने... कु ठिं य िुही सासू? हाय का घराि. "
जनी डोक्यार्रचा दर आणखी खाली करि म्हणाली,
"न्हाय.. थािंबून या. घराि कोण न्हायी.. "
" बर्... एक ग्लास ाणी ििं दे प्यायलिं. "
जनी त्याला घाबरू लागली. ाणी देऊ का नको, स्र्चार करू लागली.
ाणी आणण्यासाठी गेली अन् हा आि आला िर...? ाणी देिाना त्यानी र्ाझा हाि
धरला िर. जनी स्िथेच खाली र्ान घालून स्र्चार करीि उभी होिी. िे बघून
सार्कार ुन्हा बोलला,

"जने.. िू लय सुिंदर हायेस ाह्य ददसायलिं. आ ल्या अख्या गार्ाि िुह्या
सारखी देखणी बाई न्हाई. त्या ददर्शी िुलिं भािंडी घासिाना त्या अर्तथेि ाह्यलिं अन्
िे स्चत्र डोळ्या ुढुन जायिंनाच बा र्ह्या. "
सार्काराचे हे बोल ऐकू न जनीच्या अिंगार्र काटाचिं उभा राहीला. स्िच्या
अिंगाला घार् फु टु लागला िी थरथरायला लागली. लािंडग्याच्या ुढ्याि शेळी यार्ी
अन् त्याने लचकण स्िचे र्ािंस िोड़ार्े िशी अर्तथा जनीची झाली होिी. अजून ुढे
काही अनथव होऊ नये म्हणुन जनी िणाि भानार्र आली आस्ण घराि जाऊन आिून
दरर्ाजा घट्ट बिंद के ला. हे बघून सार्कार ाय आ टीि जाऊ लागला. सार्कार फु ल्ल
नशेि होिा. त्याचा असा अ र्ान झाल्यार्ुळे िो एखाद्या जखनी सा ाप्रर्ाणे
फणफणि रतत्याने जाि होिा. जनीने काही न बोलिा दरर्ाजा लार्ला त्यार्ुळे
त्याच्या अिंगाचा स्िळ ा ड झाला. त्याला जनीकडू न ही अ ेिा नव्हिी. िो ज्या
रतत्याने जाि होिा त्याच रतत्याने जनीचा नर्रा आस्ण सासू येि होिी. सार्काराला
जािाना बघून जनीच्या सासूने त्याला आर्ाज ददला. जनीच्या सासूला बघून सार्कार
प्रचिंड स्चडला आस्ण रागाच्या भराि लालबुिंद होऊन म्हणाला,
"र्च्छे....! िुह्या घराि र्लिं काही इज्जि हाये का नाही?"
सार्काराला असे रागार्लेले
डला.

त्याचा

राग

शािंि

करीि

ाहून जनीची सासू आस्ण नर्रा
जनीची

सासू

त्याला

ेचाि

म्हणाली,

"काय झालिं सार्कार...? असिं रागार्ू नका. अगोदर शािंि व्हा...! र्ह्या घरचिं कु णी
काही बोललिं का िुम्हालिं?"
"र्ी िुर्च्यार्र येर्ढा भरर्सा ठे र्ला अन् िूही सून...."

"काय के लिं जनीनिं सार्कार.....?"
"र्ी िूलिं बोलायाला आलो होिो िू नव्हिी म्हणून र्ाघारी जािा जािा
फक्त िुह्या सूनलिं एक स्गलास ाणी र्ास्गिलिं िर स्िनिं धाडकन दरर्ाजा बिंद के ला..
र्ी काय िीलिं फालिू र्ाटिो का? िीलिं सािंग गार्ाि दकिी र्ट आहे र्ही िे.."
"स्िची इिकी स्हम्र्ि...! ईज्या, िुह्या बायकोलिं लय र्ाज चढला.. एकदा
ुन्हा हािािून काढार्िं लागिय िीलिं"
"सार्कार िुम्ही चला ुन्हा घरी, आिा हाच िीलिं कशी हािािून काढिे
िे"
"नको नको, आिा ुन्हा िुह्या घरी"
सार्कार

रागार्लेला

बघून

जनीचा

नर्रा

त्याला

बोलला,

"सार्कार असे रागार्ू नका. ुन्हा स्िच्याकडू न अशी गलिी नाही होणार. िुम्ही चला
घरी. "
जनीच्या सासूला आस्ण नर्ऱ्याला र्ाहीि होिे की, जर सार्कार
आर्च्यार्र स्चडला िर घेिलेले

ैसे कधीही र्ागेल. आस्ण सार्कारालाही हेच

ास्हजे होििं, एकदा का त्याच्यासाठी जनीला र्ार डला की जनी ुन्हा त्यािंच्याकडे
दुलवि नाही करणार आस्ण िो बोलेल िसे िी करे ल. खरे िर सार्कार सर्ांच्या
डोळ्याि धूळ फे कू न जनीची स्शकार करण्याचा िो डार् खेळि होिा आस्ण त्या
डार्ाचा स्हला ददर्स आज होिा. सार्कार जनीसाठी र्ेडा झाला होिा. रोज रात्री
िो स्िचेच तर्प्न

ाहि होिा. त्यार्ुळे जाति ओढािान न करिा सार्कार

त्यािंच्या सोबि जनीच्या घरी जार्ू लागला..

ुन्हा

जनी अजूनही थरथरि होिी. स्बचारी जनी, स्िची अर्तथा खरबूज आस्ण
चाकू च्या गोष्टीसारखी झाली होिी. जर स्िने तर्िुःहून जरी आ ल्या नर्ऱ्याला
सार्काराच्या करार्िी स्र्र्यी सािंस्गिले असिे िरीही घरच्यािंनी स्िच्यार्रच सिंशय
घेिला असिा. सार्कार जार्ून खू र्ेळ झाला िरीही िी अजूनही बिंद दरर्ाजाच्या
आिच थरथरि बसली होिी. स्िनिं सार्काराची धातिीच घेिली होिी. इकडे जनीची
सासू र्ात्र फणफणिच घराकडे येऊ लागली. कधी घरी जाऊ आस्ण जनीला बदडू न
काढू असे स्िला झाले होिे. घराि एकटी भीिीला कर्टाळू न बसलेल्या जनीच्या
र्नाि स्र्चारािंनी थैर्ान घािले होिे. िी आ ल्या भस्र्ष्याचा स्र्चार करून लागली,
'कसिं होणार र्ाझिं? र्िंगली सारखिं िर नाही होणार ना? र्ाझा सासरा असा आणखीन
दकिी ददर्स अिंथरुणाला स्खळू न राहणार? सार्काराने काही र्ाझे बरे र्ाईट के ले िर
र्ाझा नर्रा र्ला तर्ीकारे ल का? अशा अनेक प्रश्नािंचा काहूर स्िच्या डोक्याि
र्ाजला होिा. िी स्र्चारािंि गकव असिािंना अचानक दरर्ाज्याच्या कडीचा ठकठक
आर्ाज आला िशी जनी भानार्र आली. 'कोण आलिं असेल.....?

ुन्हा सार्कार िर

नसेल ना आला..? जशी कडी ठकठ्क र्ाजि होिी िशी स्िच्या छािीि धडधड
र्ाढायला लागली.
"जना ssss.. दरर्ाजा खोल बाई."
अरे

हा

आर्ाज...?

'हा

आर्ाज

िर

र्ाझ्या

ओळखीचा!

ज्या आर्ाजाला र्ी काळजाि स्जर्िंि साठर्ून ठे र्लिंय. िोच हा आर्ाज. हो... हा
आर्ाज िर र्ाझ्या बाबािंचा...! अरे , र्ाझे बाबा आलेि. म्हणजे बाहेर र्ाझे बाबा उभे
आहेि.'

िणािंचा स्र्लिंब न करिा जनी धार्िच दरर्ाजा जर्ळ गेली आस्ण दरर्ाजा
उघडला. सर्ोर बाबाला बघून जनीच्या डोळ्यािून आनिंदाश्रू आ ोआ च
ओघळायला लागले. जनीचा बा स्िला आखाडीच्या सणासाठी घेऊन जायला आला
होिा. ज्या िणाची जनी आिुरिेने र्ाट बघि होिी, एके क िास एके क ददर्स र्ोजि
होिी िो िण आज आला होिा. बाबाला सर्ोर बघून जनीने बाबाला स्र्ठी र्ारली
आस्ण ओक्साबोक्शी रडायला लागली,
"अगिं थािंब र्ेडे.. येर्ढिं रडिेस का? र्ी िूला घ्यायलाच आलोय.."
"बाबा.. का एव्हढा उशीर के ला? लर्कर यायचिं व्हििं ना..
र्ला दकिी आठर्ण येि होिी िुर्ची अन आईची.."
" अरे हो... आिा र्ति नर् दहा ददर्स रहा र्ाहेराि."
सर्ोर बाबाला

ाहून जनी सारिं काही स्र्सरून गेली. धार्िच जार्ून

रािंजणािून ाणी आणून ाय धुर्ायला ददले. घराि बसायला टाकलिं चहा के ला स्िला
आिा र्ाहेराची ओढ लागली होिी. बाबाला सर्ोर बघून िी म्हणाली,
"बाबा, आई कशी आहे. र्ाझ्या र्ैस्त्रणी कशा आहेि. आ लिं घर, र्ार्र,
बैल सर्व काही ठीक आहे ना..?"
हे ऐकू न जनीचा बा हसून स्िला म्हणाला,
" होय

ोरी.. सारिं काही ठीक आहे. िू ये र्ाहेराि आन सर्व िू िुह्या

डोळ्यािंन हा. हाहाहा sss."

दोघे बा लेकरिं हसि हसि बोलि होिे िेर्ढ्याि जनीची सासू, नर्रा अन
सार्कार आला. घर जर्ळ येिाच जनीची सासू जोरजोराि स्िला आर्ाज द्यायला
लागली.
"जने ए जने, बाहीर ये"
सासूचा असा िा लेला आर्ाज बघून जनी हािािील सारे कार् टाकू न
बाहेर आली. स्िच्या बरोबर स्िचा बाबाही बाहेर आला. स्िच्या बाबाला आलेला
बघून, भट्टीि िप्त झालेल्या लोखिंडाला ाण्याि बुडर्ून थिंड करार्े. अगदी असाच
जनीच्या सासूचा राग शािंि झाला. जनीर्र र्टारलेले डोळे स्िने स्िच्या बाबार्र
दफरर्ि म्हणाली,
"आले, इिक्या लर्कर... अजून आखाडीला एक हप्ता बाकी हाये."
त्यार्र जनीच्या बा ाने हसि उत्तर ददले.
"कशा आहाि, िब्येि कशी आहे सर्ांची."
"कशी ददसिे िुम्हालिं"
जनीच्या बा ाला जनीच्या सासूचा तर्भार् र्ाहीि होिा त्यार्ुळे जनीचा
बा हसि स्िला म्हणाला,
"आर्चे इव्हाई कसे आहेि. त्यािंच्या िब्येिीि काही सुधारणा झाली का
नाही."
"िे िुम्हीच जार्ून हा त्यािंच्या खोलीि. आन हो, िुर्च्या या लाडक्या
ोरीलिं काही सिंतकार पबिंतकार स्शकर्ले का नाही िुम्ही."

"का... काय झालिं..? िी कु णाला काही चुकीचिं बोलली बीलली का?"
"हे आर्च्या गार्चे सार्कार. गार्ाि यािंचा एर्ढा र्ोठा र्ानसन्र्ान आहे.
आज हे कार्ास्नस्र्त्त आर्च्या घरी आले आन त्यािंनी साधिं जनीकडिं स् यालिं ाणी
र्ास्गिलिं िर जनी ाणी न देिा दरर्ाजा बिंद के ला. हीला असेच र्ागायचे असेल िर
जत ा स्िकडेच ठे र्ा.."
"नाही, जनी िशी र्ागणारच नाही. त्यािंचा काहीिरी गैरसर्ज झाला
असेल. स्िच्या िफे र्ी र्ाफी र्ागिो सार्काराची."
"बरिं बरिं " असे बोलून, जनीचा बा आलेला ाहून सार्कारािंने जनीच्या
सासूचा स्नरो घेि काढिा ाय घेिला. जनीची सासू जनीच्या बा ाकडे बघून र्ाकडिं
िोंड करीि घराि गेली. जनीचा नर्राही जनीच्या बा ाला न बोलिाच आि गेला.
जनीचा बा

र्ात्र हाि जोडू न दारािच उभा होिा. घरािल्या लोकािंच्या अशा

र्ागण्याने जनीच्या बा ाला कळू न चूकले की, जनीला येथे खू सासरर्ास आहे. ण
िोही असहाय्य होिा. िो स्िचा सासरर्ास िीळभरही कर्ी करू शकि नव्हिा. त्यािंना
असे दुखाि बघून जनीने त्यािंच्या हािाला धरून आि येण्याची स्र्निंिी के ली. खरे िर
जनीला आिा सासूच्या र्ाराची आस्ण बोलण्याची सर्यच झाली होिी. ण आज
स्िच्यार्ुळे स्िच्या बा ाला बोलणे खार्े लागले याचे स्िला फार र्ाईट र्ाटले. िरीही
स्िचे र्न आज फार प्रसन्न आस्ण उल्हास्सि होिे. सूयव र्ार्ळिीला जार्ून आिा अिंधार
डि चालला होिा. ण जनीचे रोर्रोर् र्ात्र आज प्रकाशर्य झाले होिे. हा अिंधार
स्िच्या िेजर्य प्रकाशा ुढे जणू गायब झाला होिा. स्िचा फक्त आज रात्रभरच या
घराि र्ुक्कार् होिा. सकाळच्या स्हल्या दकराणासोबि िी आ ल्या र्ाहेरचा रतिा
धरणार होिी. जनी रोज जी तर्प्निं ाहि होिी िी र्ेळ आज जर्ळ आली होिी. उद्या

िी स्िच्या र्ाहेरी जाणार होिी. र्ाहेरािले िे घर, अिंगण, स्र्त्र र्ैस्त्रणी िी रोज
तर्प्नाि ाहि होिी आस्ण त्या आठर्णीि जगि होिी िेच स्िला प्रत्यि डोळ्याने
बघायची र्ेळ आिा जर्ळ आली होिी. स्िचे र्न एकसारखे र्ाहेराकडे जाणाऱ्या
रतत्यार्र धार् घेि होिे. आजच्या रात्रीचे एक एक स्र्स्नट स्िला एका एका ददर्सा
प्रर्ाणे र्ाटि होिा. स्िला या प िंजऱ्यािून र्ुक्त होऊन आ ल्या आई र्स्डलािंना खू
काही सािंगायचे होिे. त्यािंना कसे धोक्याि ठे ऊन लग्न लार्ले, स्हल्या सुनेला कसे
स्जर्िंि जाळले, त्यािून सुटण्यासाठी सार्काराच्या नार्ार्र के लेले हे घर आस्ण
जर्ीन, हे सारिं काही सािंगून जनीला या प िंजऱ्यािून र्ुक्त व्हायचे होिे. स्िला ुन्हा
िीच स्हली जनी बनायचे होिे.
र्नसोक्त बागडणारी, ददसेल त्याच्या खोड्या काढणारी, आ ल्या आई
बा ाची लाडकी आस्ण स्र्त्र र्ैस्त्रणींची सखी... जनी

जनीची उर्वररि कहाणी

"

प ज
िं रा 2" र्धे

लर्करच.......

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान

र्राठी भार्ा आिा झे घेण्याच्या र्ूड र्ध्ये आहे. रडणार्यािंकडे लि नका
देऊ. र्राठीि कधीच नव्हिे इिके र्ाचक आहेि आिा.

ुर्ी

ुतिकाच्या एका

आर्ृत्तीच्या हजार दोनहजार प्रिी छा ल्या जाि. ाच हजार म्हणजे डोक्यार्रून
ाणी.
आिा ई ुतिकािंच्या जर्ान्याि एक एक ुतिक ाच दहा लाख र्ाचकािं यंि
जाििं. र्र्ावला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होिाि. र्ाचक एकर्ेकािंना रत र फ़ॉरर्डव
करिाि. व्हट्स अ , ई र्ेल, ऍप् , ब्ल्यु टु थ, र्ेबसाईट, ेन्राईव्ह, स्सडी अशा असिंख्य
र्ागांनी

ुतिकिं

व्हायरल

व्हायलीि.

सुसाट

सुटस्लि.

खेड्या ाड्यािंच्या

गल्लीबोळािं ासून िे जगाच्या ारठर्रच्या प्रत्येक देशाि. रॉके टच्या र्ेगाने सुसाट
सुटलेल्या र्राठीच्या र्ेगाला आिा कोणी थािंबर्ू शकि नाही.
या धूर्धडक क्रािंिीि सास्र्ल व्हा. आ ल्या ओळखीच्या र्राठी सािरािंना
याि ओढा. त्यािंचे ई र्ेल त्ते, व्हाट्स निंबर आम्हाला ाठर्ा. िुम्ही फ़क्त दहा र्ाचक
आणा. िे शिंभर आणिील. आस्ण िे दहाहजार. िुर्च्या व्हाट्स
जास्हराि करा. आ ल्याला फ़ु कट
आ ल्याला रटव्ही

े र ची जास्हराि

ुतिकिं र्ाचकािं यंि

ग्रु र्धून याची

ोहोचर्ायची आहेि.

रर्डि नाही. आर्चे र्ाचक हेच आर्चे

जास्हराि एजिंट. िेच आर्ची िाकद. र्राठी भार्ेची िाकद जगाला दाखर्ू.
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