
 

  



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

2 
 

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

प रस्कार 

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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परुस्कार 

(कादबंरी) 

 

 

 

अकुंश शशंगाडे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  
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परुस्कार 

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  

(शवनामूल्य पुस्तके शमळण्यासाठी आपले नाव व गाव कळवा) 

 

प्रकविन: ५ माचच २०२३  

©esahity Pratishthan®2023 

• 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.  
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मनोगत 

 

परुस्कार नावाची कादबंरी वाचकांच्या 

हाती दतेांना मला आनदं होत आह.े ही 

माझी बहात्तरावी पसु्तक असनू ही पसु्तक 

म्हणज ेसमाजमनाचा आरसा आह.े 

 परुस्कार या कादबंरीचं कथानक 

असं. एक दवेांश ूनावाचा मलुगा. त्याच्या 

घरी त्याच्या मायबापानं जन्माला घातलेली 

अनेक त्याच े भाऊबंद. त्यातच त्यांना 

खायला न शमळत असल्यानं त्याच्या 

मायबापानं त्याला शवकल.ं पढेु ज्या माणसानं त्याला शवकत घेतलं. त्यानंही 

अत्याचारच केला त्याचेवर. असाच अत्याचारी समाज. त्या समाजातील एक 

स्री होती ररया. शतनं मोबाईलच्या माध्यमातनू त्याचेवर अत्याचारच केला. 

त्यानंतर त्याचाच फायदा घेवनू पढेु मोशनका नावाच्या मलुीनंही त्याला फसवलं. 

त्यानंतर काय झाल?ं परुस्कार म्हणज ेनेमकं काय? यात ररयाची नेमकी भशुमका 

कोणती? मोशनकान ंकसा त्ास शदला? ह ेसवच प्रश्न अनतु्तरीतच आहते आशण ती 

ठेवावी लागत आहते. सांगीतली तर तमु्ही वाचक म्हणनू ही कादबंरी वाचणारच 

नाही. 
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 महत्वाच ंम्हणज ेआपण ही माझी पसु्तक आवडीनं वाचावी व आवडली 

का सांगावे. काही चकुा सांगाव्यात. जेणेकरुन आगामी पसु्तकात त्या होणार 

नाही. दक्षता घेता येईल. एवढीच शवनंती आह.े 

 आपण माझ्या गतकाळातील शलशहलेल्या पसु्तकाला जसा प्रशतसाद 

शदला. तसाच प्रशतसाद याही पसु्तकाला द्याल अशी आशा बाळगतो. तसेच 

esahity.com प्रशतष्ठानचे आभार मानतो. कारण त्यांच्या प्रयत्नातनूच माझ्या 

एवढ्या पसु्तकाचं लेखन झालं. त्यापवुीही मी बरंच साशहत्य शलशहलं होतं. परंत ू

प्रकाशशत होत नव्हतं. म्हणनू शलखाणाला तेवढा वगे नव्हता. परंत ूईसाशहत्य 

प्रशतष्ठाननं जसंजसं लेखन प्रकाशशत केलं. तसतसा शलशहण्याला वेग आला. 

 ईसाशहत्य प्रशतष्ठान...असं प्रकाशनाचं दालन आह े की जे ऑनलाईन 

साशहत्य प्रकाशशत करीत असतात. तसेच वेगवेगळ्या प्रकाराचं लेखन प्रकाशशत 

करीत असतात. फक्त होतकरु लेखक हवा. ईसाशहत्य प्रकाशनानं अनेक लेखक 

समोर आणलेत. ज्यांची लेखणी धारदार आह.े जे शखतपत पडल े होते, 

ज्याप्रमाणे एखादा बेडूक एखाद्या गटारात शखतपत पडलेला असतो त्याप्रमाणे 

आशण त्याला तेच शवश्व वाटतं त्याप्रमाण.े परंत ू ईसाशहत्य प्रशतष्ठाननं त्यांची 

दखल घेतली. त्यांना गटारात राहू शदलं नाही. त्यांना प्रेरीत केल ं नव्ह े तर 

शलशहतंही केलं. आज तेच लेखक शलशहत आह.े ईसाशहत्य प्रशतष्ठान कडून ते 

साशहत्य प्रकाशशत करीत आहते आशण नावारुपाला येत आहते. 

 मी केवळ ईसाशहत्य प्रशतष्ठानचेच केवळ आभार मानत नाही तर 

त्याबरोबर आभार मानतो त्यांचं. ज्यानंी मला ईसाशहत्य प्रशतष्ठान शमळवनू शदलं. 
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ते धमाचबादच े शसद्धहस्त लेखक नासा येवतीकर. तसंच दसुरं एक व्यक्तीमत्व 

म्हणज ेसशुनल सामंतसाहबे. त्यांनी माझ्या लेखनीला बळ शदला. 

 अलीकडे त्यांनी सांगीतलं की मोठी पसु्तक शलहा. मी शलशहल्याही आशण 

शलशहणारही आह ेमोठ्या पसु्तका. परंत ूजेव्हापयंत सामान्य वाचकापयंत मी 

पोहोचत नाही. तेव्हापयंत छोट्याच पसु्तका शलशहण्याचं धाडस करतोय. कारण 

अलीकडं लोकांना वेळ नाही. लोकं फक्त मोबाईल पाहात असतात. शटव्ही, य ु

ट्यबू पाहात असतात. कोणतंही साशहत्य वाचनाला अशजबात वेळ नाही 

त्यांच्याजवळ. ज्या शटव्ही मोबाईलचे दषु्ट्परीणाम पाहायला शमळतात. याही 

पसु्तकात त्याच दषु्ट्पररणामाचा शवचार केला आह.े अशा वाचकांनी पसु्तकं 

वाचावीत व बोध घ्यावा. म्हणनू या लहान पसु्तका. पढेु जेव्हा शटव्ही 

मोबाईलचा दषु्ट्परीणाम बघता साशहत्य वाचनाला वाचकमंडळी वेळ काढतील, 

तेव्हा शमही मोठी पसु्तक दणेार. त्यासाठी वाचक मंडळींनो तमुची पसंती आशण 

आशशवाचद द्या. 

 ईसाशहत्य डॉट कॉमवर भरपरू पसु्तका आहते. फक्त शलंकवर क्लीक करुन 

कव्हरपेजवर क्लीक करा. पसु्तक उघडते. अगदी सोपी पद्धत. सेवा आह ेही. 

अगदी शनिःशलु्क पसु्तक वाचनाची सवेा. पढेु येईलही यावर शलु्क. परंत ूसध्या 

शनिःशलु्क पसु्तक वाचनाची संधी आह.े त्या संधीचा फायदा घ्या व 

माझ्यासारख्या इतरही लेखकांची ईसाशहत्यावरील पसु्तका वाचनू त्यांना एक 

फोन अवश्य करा. जेणेकरुन त्यांना हुरुप येईल व त्यांच्या हातनू दजेदार अशा 
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पसु्तकांची शनमीती होईल एवढंच सांगणं आह.े काही चकुलं असेल तर माफी 

असावी. 

 धन्यवाद!. 

  

 

 आपला नम्र. 

अंकुश शशंगाडे,  

नागपूर , ९३७३३५९४५०  
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ही कादबंरी 

जगभरातील 

वीरपत्नींना 

माझ्या भशगनींना 

सादर समशपचत   
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परुस्कार 

 

(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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परुस्कार (कादबंरी) 

  

 

 

 

 

 

 दवेांश ूआज हयात नव्हता. परंत ूआज त्याचे शवचार पजुले जात होते. 

त्यानं जी पसु्तक शलशहली होती. त्या पसु्तकालाही मोठा परुस्कार शमळाला 

होता. तसंच त्याचं साशहत्य अभ्यासक्रमालाही अभ्यासलं जाव ूलागलं 

होतं. तसंच त्याला आज मोठा परुस्कारही शमळाला होता. परंत ूह ेकायच 

त्याच्या मरणोपरांत घडलं होतं.  

 तो परुस्काराचा काळच होता. त्या काळात परुस्काराला महत्व होतं. 

तसं महत्व होतं ते पैशाला. कारण लोकं पैस ेभरुन परुस्कार शमळवीत होते. 

त्यातच तसा परुस्कार शमळताच लोकं त्याची बातमी तयार करीत. ती 

वतचमानपत्ात छापत असत आशण अशभनंदनाचा वर्ाचवही झेलत असत. 
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 आज असाच तो काळ. लोकांजवळ परुस्कार शमळशवण्यालायक 

काहीच नसायचं. तरीही त्यांना परुस्कार शमळायचे. 

 दररोज अशा बातम्या वतचमानपत्ात वाचायला शमळायच्या. त्या 

बातम्या वाचनू वैर्मता वाटायची दवेांशलूा. कारण दवेांशजूवळ सवचकाही 

होतं परुस्कार शमळशवण्यालायक. परंत ूत्याला परुस्कार शमळत नव्हता. 

 दवेांश ूगरीब नव्हता. तो पैशानं पाशहज ेत्या प्रमाणात श्रीमंतही नव्हता. 

परंत ूत्याला असं पैशानं परुस्कार शमळवणं आवडत नव्हतं. मात् जेव्हा अशा 

परुस्काराच्या बातम्या वतचमानपत्ात छापनू येत. तेव्हा मात् तो अगदी शनराश 

होत असे. 

 दवेांशजूवळ उमेद होती. त्या उमेदीच्या जोरावर त्यानं परुस्कार 

शमळशवण्यालायक अशा बर् याच गोष्टी शमळशवल्या होत्या. परंत ू त्याला 

पैशानं परुस्कार शमळशवणं आवडत नसल्यानं तो असा कोणताही परुस्कार 

शमळवीत नव्हता वा वतचमानपत्ातील आवेदनाच्या कोणत्याच बातम्यांना 

तो भाव दते नसे की ज्या बातम्यातनू अमकू अमकू परुस्कारासाठी आवेदन 

करा. असं शलहून यायचं. तो आवेदनंही कोणत्याच परुस्कारासाठी पाठवीत 

नसे.  

******************* 
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 दवेांशचू ं ते बालपण. अशतशय शचखलात राबत राबत गेलं होतं ते 

बालपण. त्याचे वडील शेतकरी होते. ते शेतात धानाचे पीक घेत असत. 

त्या धानाची रोवणी करतांना ते शचखल करीत असत. त्यावेळी आवजूचन 

दवेांश ू अलगद शेतात जायचा. त्याला मजा वाटायची. त्यातच त्या 

शचखलणीच्या खड्ड्यात त्याच्या वडीलाला काही खेकडे शदसायचे. ती 

खेकडे शदसली की दवेांशचू ेवडील त्याला पकडायच.े त्याला घरी आणायचे 

व त्याला भाजनू त्याला शतखट मीठ लावनू खायचे. असं त्यांचं जीवन 

अगदी मजेत जात होतं. तसंच लहानपणापासनूच दवेांशचूंही जीवन मजेतच 

जात होतं. ते धानातल ेखेकडे पकडतांना त्याच्या वडीलाला शभती वाटत 

नव्हती. तसं त्यालाही. उलट त्यालाही मजा येत होती. 

 ते दवेांशचूं बालवय. ते बालवय अशतशय रम्य वाटत होतं. त्या रम्य 

वातावरणात दवेांश ूलहानाचा मोठा होत होता ती मजा पाहात पाहात. 

 दवेांशचू ंबालवय अशत रम्य असं होतं. पावसाळ्याचे शदवस आले की 

त्याला फार मजा वाटायची. त्या पावसाळ्यात कधी त्याच्या वडीलाला त्या 

पाण्यात शझगेंही शमळायचे. कधी ससेही त्या पाण्यात उड्या मारतांना 
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शदसायचे. कधी मासोळ्याही. तसं पाहता दवेांशचूे वडील मांसाहारी 

असल्यानं त्यांना मांस जास्त आवडायचं. 

 दवेांशचू ेवडील शेतात धानाची रोवणी होताच त्याच शेतात पाणी 

भरुन ठेवायचे व त्या पाण्यात मासोळ्या टाकून ते धान मोठे होईपयंत त्याच 

मासोळ्यावर ताव मारायचे. जसजसं धान मोठं व्हायचं. तसतसे ते मासे 

संपायचे. आता मासोळ्या शमळायच्या नाहीत.  

 धानाचे पीक संपल्यावर दवेांशचू े वडील पाणी शेताला दवेनू त्या 

शेतात गहू पेरुन टाकायच.े गहू पेरुन होताच त्या गव्हाचे कोंब शदस ूलागताच 

त्या गव्हावर रासायशनक खत टाकायचे. त्यानंतर पाणी द्यायच ेशेताला. त्या 

शेताला पाणी दते असतांना शेतातील मातीत लपलेल ेशकडे बाहरे पडायचे. 

ते शकडे खाण्यासाठी शेतावर पांढरेशभु्र बगळे शदसायचे. त्यावेळी दवेांशचूे 

वडील तीन काड्यांना एकत् बांधनू त्या तीनही काड्या मातीत रोवायचे. 

त्याला मजबतू धागा बांधनू त्याच्या टोकाला लहान लहान मासोळ्या 

बांधायचे व ते बगळे पकडून त्याची भाजी बनवनू खायचे त्याचे वडील. 

त्याचबरोबर ते कृत्य पाहून दवेांशहूी तसं कृत्य करुन पाहायचा. 

 उन्हाळा लागायचा. उन्हाळा लागला की मास ेशमळायचे नाहीत. परंत ू

पाखरं नक्कीच शमळायची. उन्हाळ्यात झाडांना पालवी फुटायची. ती 
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पालवी फुटली की त्याचा सगंुध सभोवार दरवळायचा व त्या नव्या 

पालवीच्या झाडावर पक्षी घरटे बांधत व अंडी घालत असत. त्या पक्षांनी 

झाडावर घरटी बांधली की दवेांशचूे वडील त्या घरट्यावर फास ेलावनू 

ठेवायचा व त्या फाशात पक्षांचे पाय अडकले की दवेांशचूे वडील त्यांना 

पकडून त्यांना कापनू त्याची भाजी बनवायचे व त्यांना खायचे. त्यावेळी 

पक्षांचा जीव तळमळायचा. परंत ू दवेांशचू्या वडीलांना त्या शनरपराध 

पक्षांची दया यायची नाही. 

 मासमोळी ती मंडळी, कधी कानबैरीत रान मांजरीही पकडायच े ते. 

कधी शकड्यामुंग्याही खायचे आवडीनं ते. लाल मुंग्यांची चटणी बनवनू 

भाकरीसोबत खातांना मजा यायची. त्या मुंग्याबद्दल त्यांना वाटायचं की त्या 

मुंग्या आपल्याला बळ दतेात.  

 शहसंेला ती मंडळी प्रथम स्थान दते असत. तेच संस्कार पडल ेहोते 

दवेांशवूर. त्यालाही ते खेकडे, ते पक्षी व शझंगे पकडतांना शभती वाटत 

नव्हती. वडीलांसोबत तोही शझंगेच नाही तर पक्षीही पकडायचा आशण 

त्यांना स्वखशुीनं कापनू शहसंा करायचा. त्यावेळी त्या पाखरांची वा शकड्या 

मुंग्यांची हत्या करतांना त्यालाही वडीलांसारखी कधी दया माया वाटायची 

नाही. असंच बालपण जात होतं त्याचं. आता तो पाच वर्ाचचा झाला होता. 

त्यातच त्याचं नाव शाळेत टाकलं गेलं. 
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 आज साशवत्ीबाई फुलेंचं नाव जगात आह.े शजनं स्वतिः संकटं झेलनू 

बंद पडलेल्या स्री शशक्षणाला चालना शदली व त्यांच्यात आदशच संस्कार 

फुलवलेत. ते आदशच संस्कार यासाठी शतनं मशहलांमध्ये फुलवलेत की 

त्यामळंु त्या ज्या बाळांना जन्म दतेील. ती बाळंही आदशच संस्काराच े

होतील व पढंु समाज आदशच बनेल व त्याबरोबर दशेही. त्या केवळ या 

मशहलांच्या आदशच गरुुच बनल्या नाहीत तर त्या आदशच माताही बनल्या 

त्या शस्रयांच्या. कारण त्यांना स्वतिःची मलंु नव्हती. म्हणतात की त्यांनी 

यशवंतरावाला दत्तक घतेलं. परंत ूत्याचा काही परुावा नाही.  

 अलीकडील काळ पाशहला तर आज कोणीही आदशच राशहलेलं नाही. 

ना आजची माता आदशच राशहलेली आह.े ना शतचा पतु् ना शतची पतु्ी. आज 

आईच आपल्या जन्मदात्या पतु्ासमोर आदशच दाखवत नाही तर शतचे पतु् 

कसे आदशच बनतील. हहेी एक कोडेच आह.े 

 ज्याप्रमाणे कधीकधी आई आदशच शदसत नसत.े त्याचप्रमाण ेशपताही 

आदशच शदसत नसतो. त्यामळंु येणारी ही त्याची शपढी कशी आदशच शदसेल! 

असा आदशच माता शपत्याचा सहवास असतांना आपण लोकांकडून आदशच 

पतु्ाची अपेक्षा कशी काय करु शकतो. करुच शकत नाही. 
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 वास्तवीक जीवनात आपण पाहतो की काही माणसं ही सतत दारुच्या 

आहारी गेलेली असनू ती मंडळी दारु शपवनू घरी येत असतात. काही काही 

माणसं खरेही खात असतात. काहीकाही लोकं चोर् या करीत असतात. 

काही दवेांशचू्या वडीलांसारखे मास,े पक्षी पकडून हत्या करणारे. ह ेसवच 

त्यांची मलंु पाहात असतात. त्यातील काही अपवाद जर सोडली तर 

बरीचशी मलंु ही आपले वडील जे काम करतात, त्यांच ंअनकुरण करीत 

असतात. जर त्यांचे वडील दारु पीत असतील तर ती मलंुही दारु प्यायला 

शशकतात. पक्षी पकडत असतील तर पक्षीही पकडतात. 

 ते वडील जवुारी असतील तर ती मलंुही जवुारी बनतात. तसेच ते शपत े

व्याशभचारी असतील तर मलंुही व्याशभचारी. याचाच अथच असा की एक 

शपता जर आपली पत्नी सोडून (त्या बाळाची आई) जर दसुर् या परस्रीसोबत 

शफरत असेल तर ती मलंु अशा बापापासनू कोणता आदशच बोध घेतील? 

कोणताच नाही. उलट त्या मलुांवर त्या कोवळ्या वयात तेच व्याशभचाराचे 

संस्कार होत असतात व तेच व्याशभचार पद्धतीनं वागत असतात.  

 काही काही मशहलाही व्याभीचार करतांना शदसतात. त्यांना पती 

असतांनाही त्या शस्रया पतीव्रत न वागता परपरुुर्ांसोबत शबनधास्त शफरत 

असतात. अशा मशहलांकडून त्यांच्या मलुांनी कोणता बोध घ्यावा. ते 

कोणताच बोध घेव ूशकत नाहीत. उलट त्यांचं अनकुरण करणं सरुु होतं व 
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त्या मात्याशपत्यांनी आपल्या मलुांना चांगलं बनशवण्याचा प्रयत्न केला 

आशण चांगलं बनशवण्यासाठी जर शबदांची ओढाताण केली तर अशी मलंु 

आपल्या मायबापाला लहानवयापासनूच खडे बोल सनुावीत असतात. 

 शनसगचशनयमच आह ेकी जे पेराल, तेच उगवेल. जर गहू पेरला तर धान 

उगवणार नाही. त्यामळंु आपल्या पतु्ांना आदशच बनवायचं असेल तर 

त्याआधी आपण स्वतिः आदशच राहायला हवं. म्हणनू मलुांना जर आदशच 

बनवायचं असेल तर आधी मायबापानं आदशच वागणं व बनणं गरजेच ंआह.े 

कारण तमु्ही आदशच असाल तर मलंु आपोआपच आदशच बनत असतात. 

 एक प्रसंग सांगतो. एका घरी एक शपता खराच खात होता. ते त्यांच्या 

पतु्ालाही माहीत होत.े परंत ूत्या वडीलांनी कधीच आपल्या मलुांसमोर खराच 

खाल्ला नाही. त्याचा पररणाम हा झाला की ती मलंु मोठी झाल्यावरही 

व्यसनाच्या आहारी गेली नाही. असे असावेत मायबापाचे संस्कार. दसुरा 

एक प्रसंग सांगतो. या प्रसंगात एक आई आपल्या मलुीसमोरच ती मलुगी 

लहान असतांना शतच्या जन्मदात्या बापाला सोडून गेली. ती काही शदवस 

दसुर् या परपरुुर्ासोबत शफरली. त्यातच शतच्या पतीला दारुचं व्यसन लागलं 

व तो अशत दारु सेवनानं मरण पावला. ते सवच शचत् शतच्या जन्म घेतलेल्या 

मलुीनं पाशहलं व शतही तरुण झाल्यानंतर आपल्या आईसमोर तशीच वागत 

होती. परंत ूआता शतच्या आईला त्याचा त्ास होत होता. परंत ूत्याचा आता 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

20 
 

काही उपयोग नव्हता. यासाठीच आपण कसेही असलो तरी चालेल, परंत ू

शनदान मलुांवर संस्कार करण्यासाठी तरी मलुांसमोर आपण आदशच राहावं 

तसेच आदशच वागावं.  

 आदशच मात्याशपत्याची गोष्ट सांगत असतांना एक स्री मी अशीही 

पाशहली की जी आपल्या स्वमलुीला परपरुुर्ांसोबत व्यवहार करायला 

लावत.े कशासाठी तर पैशासाठी. आधी ती व्यवहार करीत होती आशण 

आता शतच्या मलुीची इच्छा नसतानाही शतची मलुगी.  

 कसे संस्कार होतील मलुांवर. खदु्द माता शपताच जर अशा प्रकारच े

कृत्य करीत असतील तर... खरंच आजच्या काळात संस्कारच दरू गेलेले 

आहते असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही.  

 ज्याप्रमाणे आईवडीलांनी मलुांना आदशच संस्कार दणे्याचे धडे 

दणे्यासाठी त्यांनी स्वतिः आदशच राहायला हवं. तसंच त्या मलुांनी आदशच 

राहावं म्हणनू त्याच्या शशक्षकांनीही आदशच राहायला हवं. जर गरुु आदशच 

असेल तर त्याचे शवद्याथीही आदशच बन ूशकतात. परंत ूआज शचत् वेगळं 

शदसतं.  

 पवुीचे शशक्षक ह े आदशच होत.े त्यामळंुच सहजच त्याच े शवद्याथी 

आदशच असायच.े परंत ू आजच्या काही काही शशक्षकातही आदशचपण 
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उरलेलं नाही. आजचा शशक्षक हा व्यसनाच्या आहारी गेलेला असनू तोही 

व्याशभचार करतो. त्यामळंु तोच जर व्याशभचार करीत असेल तर त्याचे 

शवद्याथी कसे काय आदशच बनतील. तेही त्या शशक्षकांकडून अवगणुच घवे ू

शकतात यात शंका नाही. त्या शवद्यार्थयांकडून आपल्याला जर चांगली गोष्ट 

अशभप्रेत असेल तर त्या गरुुनं शवद्यार्थयांसमोर चांगले संस्कार ठेवावते. 

त्यांनीही व्यसन अवश्य करावं. परंत ूते शवद्यार्थयांसमोर करु नयेत. जेणेकरुन 

शवद्यार्थयाचत चांगले संस्कार फुलतील. ज्याचा त्यांनाच नाही तर समाजालाही 

फायदा होईल व समाजाव्यशतरीक्त दशेालाही फायदा होईल यात शंका नाही. 

शवद्यार्थयाचत जर चांगले संस्कार फुलले तर त्या शवद्यार्थयांसह समाज पढेु 

जाईल व त्यानंतर दशे. दशेही शवकासाच्या पातळीवरही वर जाईल असे 

म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. 

 दवेांशहूी आपल्या वडीलांसारखाच वागायला लागला होता. कारण 

त्याचेवर त्याच्या वडीलांचे संस्कार होत होत.े अशातच त्याच ंनाव शाळेत 

टाकलं गेलं.  

 दवेांश ूशाळेत जायला लागला होता. त्यातच त्या शाळेत त्याला एक 

शशक्षीका शशकवीत होती. ती दवेांशचूा अशतशय लाड करायची. त्यातच ती 

त्याला चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगायची.  
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 ती शशक्षीका. शतच्यावर चांगले संस्कार होत.े ते संस्कार शतच्या 

वडीलांनी केले होत े शतच्यावर. ती मांस खात नव्हती अशजबात. कारण 

शतला कोणाचा जीवघेण ंआवडत नव्हतं. शतला वाटत होतं की जर का 

आपला कोणी जीव घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपला जीव तळमळतो. 

तसंच वाटतं सवच शजवांना. त्यामळंु तसं करणं पाप आह.े ती त्याच गोष्टी 

शशकवीत होती वगाचत. 

 ते बालवय. त्यातच त्या बालवयात दवेांशवूर झालेले आईवडीलांच े

संस्कार. परंत ूआता त्या शशक्षीकेचे त्याचेवर होत असलेले संस्कार. त्याचे 

काही प्रमाणात त्या कोवळ्या वयातच शवचार बदलत चालले होत.े तसं 

पाहता लवकरच त्याचं मन मांस खाण्यापासनू दरू जात होतं. त्यालाही वाटत 

होतं की आपण मांस खाव ूनये. आपल्या शजभेच्या चोचल्यासाठी शबचार् या 

शनरपराध पशपूक्षांचा बळी जातो. शबचार् यांना जेव्हा कापतात. तेव्हा 

त्यांचाही जीव तळमळतो. त्यांनाही मरावंसं वाटत नाही. परंत ूशबचारे लाचार 

असतात मानवासमोर. ते शशक्षकांचं शशकवणं. त्या शशकशवण्यानं दवेांश ू

प्रभावीत झाला व लवकरच तो मांस खाण्यापासनू दरू गेला. 

 ते शाळेचे शदवस अशत रमणीय वाटत होत.े शशक्षक काही चकूलं तर 

मारत होत.े कारणही तसंच होतं. त्या चकुा वारंवार शवद्यार्थयांनी करु नये हा 

हते ूहोता त्यांचा. त्यामळंुच की काय दवेांशचू ेहात कडक झाल ेहोत.े 
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 दवेांशचू ंशरीरंही बलदडं झालं होतं. त्या रानातील मासोळ्या त्या 

अगदी लहान वयात पकडतांना त्याला त्या पाण्यातील मासोळ्या काटे 

मारत अथाचत चावा घेत. तसेच ते शझंगे आशण खेकडेही. अशतशय वेदना 

होत. परंत ू त्या वेदनांवर मात करुन ही मंडळी जगत होती. आजही त्या 

मंडळींसमोर उद्दशे नव्हता. 

 दवेांश ूचार पाच वगच शशकला होता. त्यातच त्याला समजलं होतं की 

अन्न बकर् या कोंबड्याही शमळवता, तेही जगतात. पररसरातील कुत्ेही 

उशकरड्यावर जगतात आशण रानातील शहसं्र पशपुक्षीही. 

 

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

 

 अलीकडे लोकं जगत असतात. शकड्यामगु्यांसारखं जगत असतात 

असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. कारण त्यांचं जगणं तसंच असतं 

अगदी. काहीतरी खावनू जगणं. मोठं होणं. त्यानंतर शववाह करण. दोनचार 

पोरं पैदा करणं आशण म्हातारं झाल्यावर नातवांना सांभाळणं. कधी 

एखाद्यावेळी एखाद ंमोठं घर बांधणं. एवढ्या गोष्टी सवचच करीत असतात. 

यात कसला आला उद्दशे? कोणताच उद्दशे शदसत नाही यात. आता कोणी 
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म्हणेल की आह ेना उद्दशे. तो घर बांधतो ना. प्राणीमात्ा घर बांधतात का? 

बरोबर आह ेते. कारण प्राणीमात्ाचा शवचार केल्यास ते घर बांधत नाहीत. 

यावर मला लहानपणीची शतसर् या वगाचत शशकलेली गोष्ट आठवते. 

माकडाचं घर.  

 एक माकड असतं. ते माकड या झाडावरुन त्या झाडावर उड्या मारत 

असतं. वर्ाचतनू आठ मशहने त्याला घर बांधायचं नसतं. कारण पाऊस 

नसतो. तशी आठवणही येत नसत.े परंत ूज्यावेळी पाऊस सरुु होतो, तेव्हा 

त्याला घर आठवतं. कारण तो ओला होत असतो पावसान.े तेव्हा थंडी 

लागत असते. माणसाचंही असंच आह.े तो थंडी, ऊन वार् यापासनू संरक्षण 

करण्यासाठी घर बांधतो, परंत ूत्यावरती त्याचा काही उद्दशे नसतो. मलंु पैदा 

करणं हा उद्दशे नाही. ते कायच तर प्राणीमात्ााही करतात. तेही घर बांधतातच. 

ज्यावेळी पाखरं अंडे घालतात. त्यावेळी त्या अंड्यांना ठेवण्यासाठी आशण 

उबशवण्यासाठी पाखरांना घर बांधणं आवश्यक असतं. ते अशतशय सबुक 

घर बांधत असतात. प्राणीही आपल्या शपल्लांना रस्त्यावर जन्म दते नाहीत. 

तेही गहृचेा वा झााडाझडुपाचा आधार घतेात. 

 माणसाचं कोणतं तरी एक ध्येय असावं. केवळ मलंु पैदा करण्याला वा 

जन्माला घालण्याला ध्येय समज ूनये. तसंच घर बांधण्यालाही नाही. मग 

कोणाला ध्यये मानावं. असे ध्येय कोणतेच तर नाही जगात. 
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 लोकं वरील प्रकारचे शबद नेहमी वापरत असतात. त्यातच कोणी पैसे 

कमशवण्याला ध्येय समजनू त्याला आधी प्राधान्य दतेात. पैस ेप्राणी कमवत 

नाही असं म्हणतात. परंत ूत्यालाही ध्येय मान ूनये. मग ध्येय नेमकं कोणतं? 

 यात आणखी सांगायचं झाल्यास जी मंडळी ध्येय मानतात. त्या 

मंडळींपैकी कोणी म्हणतात की ध्येय ह ेउच्च असावं. ध्येय असं असावं. 

तसं असावं. परंत ूनेमकं ध्येय कोणतं ते सांगत नाहीत.  

 ध्येय नेमकं कोणतं याचा शवचार केल्यास शनमीतीला आपल्याला ध्येय 

मानता येईल. शनमीती मग ती कोणतीही असो, घर बांधणं वा मलंु पैदा करणं 

वा पैसा कमवणं ही दखेील शनमीतीच आह.े तेही ध्येयच आह.े ध्येयालाच 

उद्दशेही म्हणता येईल. परंत ूते सवचसामान्यांचं ध्येय झालं. पशपूक्षांचं ध्येय 

झालं ते. कारण तेही एक पैसा सोडला तर घर बांधण ेआशण मलंु पैदा करणे 

या गोष्टी करीत असतात. आपण मानव आहोत. आपण पशपूक्षी नाही. 

त्यामळंु आपण त्या तीन गोष्टी सोडून इतरही गोष्टी करु शकतो. जस.े 

मोठमोठे पद प्राप्त करण,े संशोधन करणे, साशहत्य लेखन करणे, शचत् 

रेखाटणे, संगीत, शचत्पट शनमाचण करणे, गीत तयार करणे. शोर्ीतांना न्याय 

शमळवनू दणेे. इत्यादी सवच गोष्टी या ध्येयात मोडतात. माणसू म्हणनू आपण 

जन्माला आलोय ना. मग अशाचप्रकारचं ध्येय ठेवावं जीवनात. आपलं 

मनोरंजनही होईल. 
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 जीवन ह ेसखुदिुःखानं भरलेलं आह.े अलीकडे दिुःखानं कोणालाच 

सोडलेलं नाही. पशपूक्षांचं दिुःख वेगळं. त्यांना तर कळतच नाही की त्यांचा 

जीव केव्हा जाईल. जंगलात एखादा शाकाहारी प्राणी केव्हा एखाद्या 

मांसाहारी प्राण्यांचा घास बनेल, ते सांगता येत नाही. तसंच कोंबडे, बकरे, 

मास ेआदींसारखे प्राणी तर जण ूमरणासाठीच जन्म घेतात की काय, असं 

त्यांचं दिुःखानं भरलेलं जीवन. आपण त्यामानानं फारच सखुी आहोत. 

आपल्याला त्या प्राण्यांसारखं कोणी केव्हाही कापत नाहीत. मग 

आपल्यासारखा एवढा सखुी कोण? कोणीच नाही. मग आपण का बरं 

लाचारासारखं वागतो. नेहमी आम्हाला फारच दिुःख आह ेअसं आपलं 

तणुतणुं असतं. तेच तणुतणु ंहालवत आपण आपला उद्दशे संपवतो.  

 आपलाही उद्दशे असावा. शवलक्षण असा उद्दशे असावा आपला. 

शशवरायांसारखं ध्येय आपलंही असावं. डॉ. बाबासाहबेांसारखा ते प्राप्त 

करण्यासाठी खटाटोप असावा आशण साशवत्ीबाई फुलेंसारखी शनष्ठा 

असावी. थॉमस अल्वा एडीसन शशकला नव्हता, परंत ू ध्येय उच्च होतं 

त्यांचं. त्यांनी त्याच ध्येयाच्या जोरावर अख्ख्या जगासमोर उजेड शनमाचण 

केला आशण मायकेल फरेडे...तोही शशकला नव्हता. परंत ूत्यानं जग जवळ 

आणलं शडझल इजंीन बनवनू. लईु पाश्चर दोन वगच शशकला होता फक्त. परंत ू

इजंेक्शनं तयार केलीत त्यानं. 
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 आज अशी शकतीतरी माणसं अशी आहते की जी शशकलेली नव्हती. 

परंत ूउच्च ध्येयानं ती आजही आठवतात आपल्याला. ध्येय प्राप्तीसाठी 

केवळ शशकावं लागत नाही. ह,ं शशकल्यानं थोडीशी बदु्धी वाढते. काहींची 

जास्तच वाढत.े ती मंडळी चांगलं करीतच नाही कधी.  

 शशका. मी सारखा शशकू नका म्हणत नाही. शशका. परंत ूशशकल्यावर 

आपलं ध्यये शवसरु नका म्हणजे झालं. काही काही मलंु शशकतात, 

शशकल्यानंतर ते काम शमळवतात. ध्येयही गाठतात. परंत ूमायबापाची सेवा 

करु शकत नाहीत. असं शशकणं कोणत्या कामाचं आशण ते त्यांचं ध्येयही 

कोणत्या कामाचं? 

 शवशेर् म्हणजे माणसानं माणसू म्हणनू जन्म घेतला ना. कधीतरी तो 

मरणारही आह.े कारण जे अशस्तत्वात आह.े ते कधीतरी संपणारच. ते शाश्वत 

नसतं. त्यात तो शकती शशकला आशण शकती नाही ह ेपाहता येत नाही आशण 

पाहूही नये. फक्त त्यानं काय काय केलं ह ेपाहावं.  

 आज घर बांधण्याची स्पधाच सरुु आह.े जण ूस्पधाचच लागली आह.े जे 

आपलं ध्येय नाही. अन ्जे ध्येय आह,े त्याचा शवसर पडत चालला आह े

आपल्याला. ज्या घराला, गाडीला, पैशाला आपण आपलं ध्येय समजतो 

ना. ते ध्येय मरणानंतर कधीच सोबत येत नाही. मरणानंतर त्यानं शकती 
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कमवलं ह ेकोणीही पाहात नाही. कोणी केवढं घर बांधलं ह ेकोणीही पाहात 

नाही. तसंच कोणं कोणती गाडी घेतली होती. तेही कोणी पाहात नाही. 

पाहतात फक्त त्यानं कोणतं कायच केलं ते. त्यानं केलेल्या चांगल्या कायाचच ं

मलु्यांकन होतं. वाईट कायाचचं नाही. त्याचबरोबर ह ेचांगलं कायच तेव्हाच 

होतं. जेव्हा चांगलं उद्दीष््टय डोळ्यासमोर असतं. माणसानं जगावं. 

जगण्याचाही उद्दशे असावा. तो उद्दशे चांगला असावा. त्यानसुार चांगले 

कायच घडेल. जेणकरुन आपलं मरणानंतरही कोणी नाव घेईल व मतृ्यनंूतरही 

आपलं नाव होईल. कारण पैसा कोणीही कमवतो. घर कोणीही बांधतो. 

परंत ूअसं कायच कोणीही करीत नाही की ज्या कायाचनं माणसं नावारुपाला 

येतील. अमर राहतील. महत्वाचं म्हणजे त्यासाठी त्याच ं ध्येय चांगलं 

असलं पाशहज.े उद्दशेही चांगला असला पाशहज.े तसंच जीवनात जर समोर 

जायचं असले तर कोणतंतरी ध्येय वा उद्दशे असला पाशहज ेएवढंच सांगावेसे 

वाटत.े 

 आपण काहीतरी बनावं असं दवेांशलूा सहावीपासनूच वाटायला 

लागलं होतं. त्यातच पशपूक्षांनाही जीव असतो. हहेी त्याला वाटायला 

लागलं होतं. दवेांश ूसहावीत होता. तो एकटाच होता घरी असे नाही. 

दवेांशचू्या वडीलांनी सात मलंु जन्माला घातली होती. ते त्यांच ंअडाणीपण. 

त्या अडाणीपणातनू सात मलंु जन्माला आली होती. त्यामळंु त्याला त्याच े
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आईवडील चांगले शवचार दवे ूशकत नव्हते. परंत ू त्याला चांगले शवचार 

शमळाले. ते त्याला शमळालेल ेचांगले शवचार, ते चांगले शवचार त्याला 

त्याच्या शशक्षकांकडून शमळाले होत.े 

 दवेांश ू जेव्हा सहावीत गेला. तेव्हाही त्यांच्या घरची पररशस्थती 

खालावलेलीच होती. घरी खायला असणारी नव तोंड दवेांशचूं पोट भरु दते 

नव्हती. त्यातच आता दवेांशहूी मासे पकडायची कामं करीत नव्हता. ना 

मांजरं पकडत होता कानबैरीतील. तशी ती प्राण्यांच्या मांसावर ताव 

मारणारी मंडळी. परंत ू दवेांशनंू मासे पकडायला नकार शदल्यानं त्याच्या 

वडीलांना ती गोष्ट खटकत होती. त्याचबरोबर वाटत होतं की जर दवेांशनंू 

मास ेपकडल ेनाही तर उद्या आपण उपाशी मरु. तसंच दवेांशचूं पाहून त्याचा 

पररवारही मासे पकडणार नाही. असं वडीलांना वाटलं.  

 दवेांशचू्या वडीलाचं नाव शसतांश ूहोतं. शसतांशजूवळ शेती होती. परंत ू

ती फार मोठी नव्हती. ती अशतशय अल्प असनू त्या शेतीवर मळुात पोट 

भरत नव्हतं. त्यातच त्यानं जन्माला घातलेली एवढी मलंु. त्यामळंु त्याला 

त्या मलुांचं पोट भरता येत नव्हतं. त्यातच त्यानं ठरवलं की आपण दवेांशलूा 

शवकायचं. कारण एकतर एवढ्या मलुाच ंसंगोपन करु शकत नाही. त्यातच 

हा मलुगा म्हणजे भईुला भार. हा मलुगा मला ना मास ेपकडायला मदत 

करत ना हा मलुगा मांजरे पकडत.  
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 दवेांशलूा शवकायचं हा बेत मनात घेवनू एक शदवस शसतांशनंू त्याचा 

सौदा केला. 

 श्रीधर नावाचा तो गहृस्थ. त्या गहृस्थाने दवेांशलूा शवकत घेतलं.  

 श्रीधरला स्वतिःची मलंु होती. परंत ूत्याची मलंु त्याचं मळुातच ऐकत 

नसल्याने त्यानं दवेांशलूा आपली सेवा करुन घेण्यासाठी शवकत घेतलं. 

त्याचबरोबर दवेांशचूं स्वप्न भंगलं. दवेांशचू ंस्वप्न म्हणजे त्याला शशकायचं 

होतं.  

 श्रीधरला दवेांश ूरुपात मलुगा शमळाला होता त्याची सेवा करायला. 

घरी मलुांची व पररवाराची होत असलेली आबाळ लक्षात घेवनू शसतांशनंू 

आपल्या स्वमलुाला शवकून टाकलं होतं. तसं पाहता श्रीधरनंही आपल्याला 

एक नोकर शमळतो, म्हणनू जास्त दाम दवेनू शवकत घेतलं होतं दवेांशलूा. ते 

शसतांशनंू टाकलेलं स्वलेकराप्रतीच ं पाऊल योग्य नव्हतं. असं जे करु 

इच्छीतात. त्या कोणत्याही मायबापाला सटू दवे ूनये. बालकांची सरुशक्षतता 

व्हावी. मायबापानाही शशक्षा व्हावी. 

 

******************************** 
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 एक हजार बारा. चोवीस तास टोल फ्री क्रमांक. म्हणतात की हा 

क्रमांक चाईल्डलाईनचा आह.े बालकांची सरुक्षा करण्यासाठी हा क्रमांक 

वापरावा. परंत ूतो अशजबात लागत नाही असं काही लोकांचं म्हणणं आशण 

मानणंही. आता हा क्रमांक एकशे बारा होणार. असा यकु्तीवाद आह.े जो 

क्रमांक पोशलसांचा आह.े  

 चाईल्डलाईनची दशेभरात एक हजार सत्तर कें द्र ेआहते. तसेच अकरा 

हजार शफल्डवकच र आहते. ही चाईल्डलाईन दशेभरात संकटात सापडलेल्या 

लोकांना नव्ह े तर बालकांना मदतीचा हात दतेे तसेच सरकारच्या 

बालशवकास प्रकल्प अशधकार् यांमाफच त ही हले्पलाईन वापरली जाते. 

 बालक सरुक्षा... बालकांची सरुक्षा व्हायला हवी असे कायद्यात 

शलशहले आह.े परंत ूकायद्यानसुार बालकांची सरुक्षा खरंच केली जाते का? 

हा प्रश्न आह.े कारण आज स्वतिःच मायबाप आपल्या स्व मलुांना सोडून 

पसार होतात. 

 मलुांना, त्या मलुांचे मायबाप स्वतिः सोडून पसार होतात! कोणी 

म्हणतील की ह ेखोटं आह.े परंत ू ह ेखोटं नाही. मायबापाचं तसं पसार 

होण्याची काही मखु्य कारणे आहते. पशहलं कारण म्हणज ेपालनपोर्ण. 

मायबाप भरपरू मलुांना जन्माला घालतात. त्यातच अशा भरपरू मलुांच ं
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संगोपन करतांना अनेक अडचणी येत असतात. या अडचणीचा सामना 

करतांना खदु्द ते स्वतिःचे मायबाप त्याला रेल्वेस्टेशनवर वा बसस्टँडवर वा 

जत्ेत सोडून दतेात.  

 दसुरं कारण म्हणजे काही मलंु अनैतीक संबंधातनू जन्मतात. अशा 

मलुांचा सांभाळ कोणतीच आई करु शकत नाही. त्यावेळी ती आई सदु्धा 

आपल्या स्व मलुांना सोडून जाते आशण शतसरं कारण म्हणजे काही मायबाप 

ह ेआपल्या अनैशतक संबंधासाठी स्व लेकरांना सोडून दसुर् या लोकांसोबत 

पळून जातात. 

 आज बालकांची सरुक्षा, असे जर मायबाप असले तर कशी करावी? 

हा शवचार करायला लावणारा प्रश्न आह.े सरकारकडं कायद ेआहते. परंत ूते 

कायद ेकुचकामाचे आहते. काही लोकं सांगतात की अशा बेवारस मलुांची 

तक्रार घेवनू पोलीस स्टेशनला जाव.े परंत ूपोलीस स्टेशनला गेल्यास पोलीस 

म्हणतात की साहबे, आम्ही काय करावं. या नेहमीच्या घटना आहते. 

आम्ही फक्त एक मदत करु शकतो. या मलुांना आम्ही आमच्या मदतीनं 

अनाथालयात पाठव ूशकतो. 

 अशा घटना... अशा एक नाही अनेक घटना. या घटना समाजात घडत 

आहते. यात दोर् नेमका कोणाचा? लेकरं म्हणनू त्या आईच्या पोटी 
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जन्माला आलेल्या बाळाचा की खदु्द त्या माताशपत्यांचा. ज्यांनी त्या मलुांना 

जन्माला घातलंय. जर त्या मलुांचा सांभाळ करण्याची ताकद धमणीत नसते 

तर कशाला जन्माला घालावी एवढी मलंु आशण जर आपण जन्माला 

घातलेलं मलु आपल्याला सांभाळता येत नाही तर कशाला करावं असं 

अनैतीक प्रेम? असं प्रेम की त्या प्रेमातनू त्या बालकाच्या प्रेमाची हत्या 

व्हावी. शवकावं लागावं बाळाला. स्वलेकरालाच. ही न पटणारी गोष्ट आह.े 

परंत ू समाजात अशा घटना वारंवार घडत आहते. परंत ू त्या घटना 

लपनूचोरुन घडत असल्यानं उजेडात येत नाहीत. 

 याबाबतीत सांगतांना मी आणखी आवजूचन सांगेन की काही मायबाप 

याही पढेु जातात. ते आपला घरखचच चालशवण्यासाठी आपल्या स्व 

लेकरालाही शवकतात. ही दखेील गंभीर बाब आह.े त्यानंतर हीच मलंु अशा 

मायबापाच्या कू्रर कृत्यातनू अत्याचाराच्या शशकार बनतात. 

 महत्वाचं म्हणजे कशाला जन्माला घालावी मलंु? जर पोर्ता येत 

नसेल तर...परंत ूलोकं याचा शवचार करीत नाहीत. मलुांना त्या शवधात्याची 

दणे समजत जन्म शदला जातो. खपू मलंु पैदा केली जातात. त्यातच त्या 

शवधात्यालाही ते सोडत नाही. त्यालाही दोर्ी धरलं जातं. 
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 याबाबत महत्वाचं सांगायचं झाल्यास उगाच मलुांना जन्म दवे ूनये. 

जेणेकरुन मलुांची फसगत होईल. मलुांना त्ास होईल. जेवढ्या मलुांना 

पोर्ता येव ूशकते. तेवढ्याच मलुांना जन्माला घालावं. बालकांची सरुक्षा 

स्वतिःच मायबापानं करावी. उगाच फोनचा वापर करुन फोन न लागल्यास 

सरकारला दोर् दवे ूनये. चाईल्डलाईन अशा लोकांच्या मलुांसाठी नाही. 

चाईल्डलाईन आह,े त्या मलुांसाठी...ज्या मलुांवर समाजकंटकांकडून 

अत्याचार होत असतात.  

 बालकांची सरुक्षा व्हावी हा उदात्त हते ू लक्षात घेवनू असे प्रकार 

करणार् या मायबापांना शोधावे. त्यांना शोधणे आता सहज सोप ेझाले आह.े 

तशा मायबापांना शोधण्यासाठी अलीकडे यशुनक आयडेंशटशफकेशन 

ॲथॉररटी ह ेमाध्यम आले आह.े या माध्यमातनू अशा मायबापांना शोधनू 

त्यांना चांगला चोप दणे्याची गरज आह.े त्यांना जबर शशक्षा दणे्याची गरज 

आह.े जेणेकरुन ते मायबाप अशा मलुांना कुठेही सोडणार नाहीत व शशक्षा 

होत ेम्हणनू जास्त मलेु जन्मालाही घालणार नाहीत. 

 शसतांशनंू आपल्या स्वलेकराला शवकायचं कृत्य केलं. त्यानं आपल्या 

लेकराला लपनूचोरुन शवकलं. त्यातच ते लेकरु ज्यानं शवकलं, त्याला 

शशके्षचं प्रावधान नसल्याने शसतांश ूसहजच सटुला. परंत ू यामळेु पढुील 
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जीवनात दवेांशचूं मोठे हालहाल झाले. त्याच ं शशक्षण तर सटुलं. उलट 

त्याला पोटभर जेवायलाही शमळत नव्हतं. 

 दवेांश ूलढत होता आपल्या जीवनाशी. त्याला शशक्षण शशकायची 

इच्छा असनूही त्याचं शशक्षण बंद झालं होतं. परंत ू त्याच्या मनात उद्दशे 

होता. आपण काहीतरी मोठं कायच करावं. तसा तो त्या कायाचच्या शदशेनं 

वाहावत गेला. 

 दवेांशचू ंशशक्षण सटुलं असलं तरी त्याची प्रशतभा कोणी चोरुन नेली 

नव्हती. ती अजनूही अस्तीत्वात होती त्याचेजवळ. त्यातच तो आता 

कशवता बनवायला लागला होता आशण वेळ शमळेल तेव्हा काहीतरी 

सचुलेल्या गोष्टी शलहायचा. याच पद्धतीनं तो एक कवी बनला होता आशण 

लेखकही. त्याची प्रशतभा शनखारत चालली होती. 

 श्रीधर म्हातारा होता. तो दवेांशवूर प्रेम करीत नसे. दवेांशकूडून तो काम 

घेत असे. त्यातच तो कधीकधी त्याला शभक्षा मागनू आणायचेही काम 

सांगत असे.  

 दवेांश ू शभक्षा मागायला लागला होता. तसं त्याला श्रीधरच्या घरी 

कोणतं असं स्वातंत्र्य नव्हतं. त्याला कधीकधी रडू कोसळत असे. 
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 हळूहळू त्याची कवीमनाची प्रशतभा शनखारत चालली होती. त्यातच 

तो एकदाचा प्रसंग घडला. तो प्रसंग त्याला दाग लावनू गेला. 

 श्रीधरजवळ स्माटचफोन होता. एकदा असाच श्रीधर घरी नसतांना एक 

फोन आला. त्यावेळी दवेांश ूएकटाच घरी होता. त्यावेळी त्यानं श्रीधरचा 

फोन उचलला. शतकडून आवाज आला.  

 "हलै्लो, मी ररया बोलतेय." 

 "बोल, कोण हवंय तलुा?" 

 "त ूएकटाच घरी आह ेना." 

 "होय. मी एकटाच घरी आह.े का बरं?" 

 "त ूदवेांश ूबोलत आह ेना." 

 "होय मी दवेांशचू. का बरं." 

 "मला बोलायचं आह ेतझु्याशी. बोलते ना." 

 "होय बोलते." 

 "मला मैत्ी करायची तझु्याशी. बोल करशील ना." 

 "होय करेल." 

 "पण मला मोबाईलवर बोलणं आवडते. बोल, बोलशील ना." 

 "होय, बोलेल. परंत ूहा फोन माझा नाही. हा फोन दसुर् याचा आह.े" 
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 "ठीक आह.े तलुा जेव्हा सवड शमळेल, तेव्हा बोलशील माझ्याशी. 

तचू फोन लावशील मला." 

 "ठीक आह.े" असं म्हणत त्यानं फोन ठेवला. 

 दवेांशहूी तरुणच होता. तो ररयाशी बोलायचा. श्रीधर घरी नसला 

आशण त्याचा फोन घरी असला की तो त्याच फोनवरुन ररयाला फोन 

लावायचा. तसा तो त्या शदवशीचा प्रसंग. ररयाचा त्याला फोन आला होता. 

 "शव्हडीओ कॉल कर. मला तझु्याशी शव्हडीओ कॉलवर बोलायचं 

आह.े तलुा पाहायचं आह ेमला." 

 "का बरं?" 

 "तलुा बोलायचं नाही का?" 

 "बोलायचं आह.े" 

 "मग कर ना शव्हडीओ कॉल." 

 तो ररयाचा फोन. शतला दवेांशनंू शव्हडीओ कॉल केला. त्यातच त्या 

शव्हडीओ कॉलवर शतकडून ती ररया नावाची मलुगी बोल ूलागली. तीच 

संधी साधनू शतचं त्याचेसोबतचं अश्लीलतेनं संभार्ण. दवेांशचू ते वय. ते 

वयच तसं होतं.  
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 ररया नावाची ती मलुगी. त्या मलुीनं ऑनलाईन फोन लावला नव्ह ेतर 

शव्हडीओ कॉल केला. तसं पाहता शतनं अश्लीलतेचं प्रदशचन केलं. त्यानंतर 

शतनं ते अश्लीलतेचं प्रदशचन रेकॉडीगं केलं. 

 थोड्या वेळाचा अवकाश. त्यातच त्या श्रीधरच्या मोबाईलवरच 

व्हाट्सअपवर एक शव्हडीओ क्लीप आली. त्या क्लीपमध्ये पणुचपणे 

दवेांशचू्या नग्नपणाचं शचत्ीकरण होतं व थोड्याच वेळात फोन आला व 

फोनवर धमकी आली की त्यानं शव्हडीओ कॉलवर अश्लील प्रदशचन केलं 

आह.े त्याचा मआुवजा शतला द्यावा. नाहीतर ती त्याची तक्रार पोशलसांना 

करणार आह.े 

 दवेांश ूपरुता घाबरला. तसं पाहता तो श्रीधरच्याच घरी राहात होता. 

त्यानं शदलेल्या तकुड्यावर तो लहानाचा मोठा होत होता. तो त्याचा 

गलुामच होता आशण गलुामाला कोणतीच अब्र ूनसत ेअसं त्याला शतथं 

वागवत होत.े 

 आज त्याला आलेली ती ररयाची धमकी. त्यातच घाबरुन गेलेला 

दवेांश.ू त्यानं त्या मोबाईल कॉलवर खरी खरी माशहती तर ररयाला शदली. 

त्यात त्याला तसं काही होणार याची माशहती नव्हती. परंत ू तसा 
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अब्रनूकुसानीचा मेसेज व कॉल येताच तो घाबरला व त्यानं तो कॉल पनु्हा 

येव ूनये म्हणनू तो मोबाईल नंबर बलॉक केला. 

 मोबाईल क्रमांक बलॉक केला खरा. परंत ू त्या फोनवर शतचे फोन 

वारंवार येव ूलागले. ती गोष्ट श्रीधर बोलतो असे सांगताच ती बोलायची 

नाही. कधीकधी श्रीधर घरी नाही असं पाहून ती बोलायची. त्याला धमकीही 

द्यायची. तशी ती गोष्ट एक शदवस श्रीधरला माहीत झाली व श्रीधरनं त्याला 

घरातनू हाकलनू शदलं. 

 दवेांशलूा श्रीधरनं घरातनू हाकलनू शदलं. परंत ू ररयाचा फोन काही 

शपच्छा सोडत नव्हता श्रीधरचा. अशातच एक शदवस श्रीधर म्हणाला 

ररयाला की अशी धमकी दणे्यापेक्षा शतनं त्याची तक्रार पोलीसस्टेशनला 

टाकूनच द्यावी. त्याच धमकीच्या अनरंु्गानं आज ररयानं ती दवेांशचूी 

शव्हडीओ क्लीप जोडून पोलीसस्टेशनला तक्रार दाखल केली होती व 

पोलीस त्या तक्रारीनंतर दवेांशलूा शोधत शफरत होत.े 

 

 ********************** 
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 सावधान ; सेक्सटाशचनचे बळी जात आहते. असा शवर्य मांडला तर 

लोकांना खरंच आश्चयच वाटेल. आश्चयच या गोष्टीचं की नेमकं सेक्सटाशचन 

लोकांना समजलं नाही म्हणनू आश्चयच. तसंच दसुरं आश्चयच म्हणज े

सेक्सटाशचनचा ज्याला अथच समजला, तो शवचार करीत असतो की अमकु 

व्यक्ती जो सेक्सटाशचनचा शशकार झाला. तो स्वतिः त्याचा शशकार झाला 

असनू त्याला कोणी शशकार केलं आह.े ह ेसमाज मानत नाही. समाजाला 

याचंही आश्चयच वाटतं. 

 सेक्सटाशचन...नेमकं काय आह ेसेक्सटाशचन. त्याचा अथच असा की 

व्हीडीओ कॉल करुन समोरुन कोणीतरी मशहला शकंवा परुुर् बोलते. त्यानंतर 

त्या व्यक्तीशी जी व्यक्ती बोलत.े ती व्हीडीओ कॉलवर अश्लील बोलते. 

अश्लील वागते आशण अश्लील कृत्यही करत.े अश्लील कृत्य करूनही घेते. 

त्याचं रेकॉडचही करत.े त्यानंतर ती व्यक्ती ते केलेलं रेकॉडीगं त्या व्यक्तीला 

पाठवनू धमकी दतेे आशण धमकीत म्हणते की त ूमला एवढ ेएवढ ेपैस ेद.े 

नाहीतर मी हा शव्हशडओ पोशलसात दईेल.  

 ही शभती...ही भीती दाखवताच माणसू घाबरतो व त्यानंतर त्या भीतीनं 

आपली बदनामी होईल असे वाटून आपण त्या व्यक्तीला, त्या व्यक्तीनं 

जेवढ ेपैस ेमागीतले तेवढ ेदतेो. हचे ते सेक्सटाशचन. 
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 अलीकडे सके्सटाशचनचा हा प्रकार जोर पकडत आह.े अशी एक टोळी 

सक्रीय आह ेकी जी अशा प्रकारचं कृत्य करीत आह.े त्या टोळीच ेकाही 

सदस्य एखाद्याला फोन करतात. त्यानंतर त्या फोनवर जर परुुर् बोलत 

असला की तो फोन स्रीकडे हस्तांतरीत केला जातो. मग अश्लील संभार्ण 

सरुु होतं. त्यानंतर बरंच काही. मग धमक्या. धमकीत तोतया पोलीसही फोन 

करतो. तो धमक्या दते म्हणतो की तमुची अमकू अमकू प्रकारची केस 

अमकू अमकू शठकाणी आली असनू शतचा शनपटारा जर करायचा असेल, 

तर एवढ े पैस े द्यायला हवे. मग अशी भीती त्या तोतया पोशलसांनी 

दाखशवल्यास फालतचूी कटकट माग ेलागेल व समाजात बदनामी होईल, 

या भीतीन त्या व्यक्तीनं जेवढ े पैसे म्हटल े तेवढे पैसे बर् याच जणांनी 

आतापयंत पाठवल ेआहते. पैसे गेले आहते व ते लोकं फसल ेआहते. यात 

बरेच जण अनशभज्ञ आहते. कारण असा प्रकार बर् याच जणांना अजनूही 

माहीत नाही.  

 अश्लील गोष्टी. आज बरेच जण या गोष्टीत आंबटशौकीन आहते. कधी 

कधी हा प्रकार सेक्सटाशचनसारखा शजवावर बेततो. तरी लोकं सधुारत नाहीत 

यापासनू शकंवा साधा बोधंही घेत नाहीत. तरी समाज शशकला सवरला 

आह.े 
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 या सेक्सटाशचनमध्य े केवळ अडाणी फसतो असा नाही तर बरीच 

सशुशक्षीत माणसं फसतात. जी शशकली आहते. उच्च शशक्षण शशकली 

आहते. एक प्रकारे अडाणी परवडल ेकी जे अशा प्रकाराला बळी पडत 

नाहीत. कारण ते असे बळी पडण्यापवुी दहावेळा शवचारपसू करतात. 

शहाशनशा करतात. मगच हात टाकतात अशा प्रकारात. त्यात जर फायदा 

असेल तरच ते हात टाकतात असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. 

 पवुी असेच लोकांना लबुाडण्याचे प्रकार झाले. फोन यायच.े त्यानंतर 

शवचारलं जायच ंकी अमकू कामासाठी तमुच्या पतीनं ओटीपी माशगतलाय. 

तो सांगा शकंवा तमुचा आधार अपडेट करायचाय. ओटीपी सांगा. मग 

ओटीपी सांगीतला की बस एका शमनीटात आपले पैसे गायब व येणारा 

मोबाईल नंबरही गायब. पैस ेकुठे गेले ह ेकळायला मागच नव्हता. आता ही 

गोष्ट बर् याच जणांना माहीत झाली व लोकं सावधान झाले. आता अशा 

प्रकारचा ओटीपी कोणी दते नसल्यानं अशा सक्रीय टोळीनं पैसे 

कमशवण्यासाठी नवीन मागच शोधलाय. त्यालाच सेक्सटाशचन असं नाव दतेा 

येईल.  

 एक प्रसंग सांगतो. महाराष्ट्रातच घडलेला प्रसंग. असाच एका 

व्यक्तीला एक फोन आला. त्यानंतर त्यानं त्या व्यक्तीला पन्नास हजार शदले. 

त्यानंतर ती गोष्ट त्यानं आपल्या पोलीस असलेल्या शमत्ाला सांगीतली. 
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दसुर् या शदवशी त्या पोलीस असलेल्या शमत्ानं ती तक्रार ऑनलाईन दाखल 

झाली असं सांगनू ती आपल्याच पोलीसस्टेशनला आह ेअसं सांगीतलं व 

ती केस शनपटवनू दतेो असं बोलनू त्या आपल्याच शमत्ाकडून पनु्हा पन्नास 

हजार रुपय ेघेतले. असा एकुण एक लाखाचा चनुा लागला. 

 अलीकडे कोणीही कोणाला मोबाईलवर फ्रें ड ररक्वेस्ट पाठवतो. 

त्यानंतर हळूहळू तो बोलायला लागतो. मग अश्लीलतेचं संभार्ण सरुु होतं. 

स्क्रीन रेकॉडच वैगेरे सवचकाही. काही मलुी तर अशा असतात की अशा 

फेसबकुवर त्या मैत्ी करतात. व्यशतरीक्त बोलणार् यांना बोलण्यासाठी 

मोबाईलवर ररचाजचही मारुन मागतात. तसेच घरखचाचसाठीही पैसेही 

मागतात. काही मलुी मात् य ू ट्यबू चैनल सबक्राईब करा असे म्हणनू य ू

ट्यबूवरुन पैसेही कमव ूपाहतात. 

 पैस ेउकळण्याचे ह ेनवनवीन प्रकार. आपण साध ेभोळे. आपल्याला 

या प्रकाराची कल्पना नसत ेव आपण फसत जातो. त्यानंतर आपल्यावर 

अशी मंडळी दबाव टाकत जातात व नाईलाजानं शेवटी बदनामीच्या 

धाकानं आपण आपल्याजवळ पैसे नसल्यास आत्महत्याही करतो. ह े

तेवढंच खरं आह.े 
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 सेक्सटाशचनपासनू वाचण्याचे अनेक उपाय आहते. त्यापैकी महत्वाचे 

काही उपाय सांगता येतील. 

 कोणीही अनोळखी नंबर उचल ू नये. त्यावर जास्त बोल ू नये. 

फेसबकुवर अनोळखी व्यक्तींशी मैत्ी करु नये. कोणाशीही फोनवर तरी 

अश्लील बोलणं बोल ूनये. समजा चकूुन असं काही घडलंच तर न घाबरता, 

शांत राहून त्यावर कोणाला शवचारुन मागच काढावा. शक्यतोवर जवळच्या 

पोलीस स्टेशनला त्याची न घाबरता तक्रार करावी. महत्वाच ं म्हणजे 

समोरील व्यक्ती शकतीही ओळखीची असली तरी त्याचे म्हणण्यानसुार 

आपण तस ेकृत्य वा शनणचय मोबाईलवर तरी करु नये. आपण स्वतिः शवचार 

करुन योग्य शनणचय घ्यावा. कोणाच्या मतानसुार वाग ूनये. आपण स्वतिः 

शनणचय घ्यायला सक्षम असावे. 

 वरीलप्रकारे पंचसतु्ी वापरली की आपण कोणाच्या जाळ्यात त्यानं 

शकतीही ओढलं तरी फसत नाही आशण कोणीही फस ूनये. सवांनी सावधान 

व्हाव.े कारण आता जग ह ेधोका दणेारं बनलं आह.े या काळात लोकं प्रसंगी 

काम करीत नाहीत. कंटाळा करतात. तसेच कमी श्रमात जास्त पैसा 

कमवायला पाहतात. असाच जास्त पैसा कमशवण्याचा एक प्रकार म्हणनू 

अलीकडे सके्सटाशचन हा प्रकार आला आह.े ह्या प्रकारालाही कोणी घाबरुन 
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जाव ूनये. प्रशतकार कराव.े शक्यतोवर चचाच करावी. शमत्ावर शवश्वास ठेव ू

नये. तसेच शक्य झाल्यास पोलीस स्टेशनचा रस्ता पकडावा म्हणजे झालं. 

 दवेांश ूसेक्सटाशचनचा बळी ठरला होता. नकळत त्याच्या हातनू चकू 

घडली होती व ररयानं ती तक्रार पोशलसांना केली होती व पोलीस त्याचा 

शोध घेत होत.े 

 दवेांशलूा त्या श्रीधरनं घरातनू बाहरे काढताच तो शफरत होता 

रस्त्यावर. तसा तो भीक मागनू जगत होता. तसं पाहता पोलीस त्याच्या 

मागावर होत.े ते शोध घेत होते त्याचा. परंत ूतो रस्त्यावर शफरत असल्यानं 

व त्याचा कोणताच ठावशठकाणा नसल्यानं तो सापडत नव्हता.  

 ती तक्रार त्या पोलीस अशधकार् याच्या हातात होती. त्या 

अशधकार् याचं नाव शवजय होतं. शवजय त्याच्या मागावर होता. 

 दवेांशचू ं वय वाढत चाललं होतं. तसा तो कशवता आशण लेखही 

शलहायला लागला होता. त्याचे लेख आज वतचमानपत्ात येव ूलागले होते. 

आज तो पसु्तकंही शलहू लागला होता. त्यातच ती पसु्तकं गगुलवर टाकू 

लागला होता. 

 आज दवेांशचूी प्रशसध्दी वाढत चालली होती. परंत ूतो परुस्कार शमळव ू

शकत नव्हता. कारण त्याला ती केस माहीत होती. 
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 तो ररयाचा खटला. अचानक त्या तरुण वयात पाशहज ेत्या प्रमाणात 

मत शवकसीत न झाल्यानं त्यानं ते मोबाईलवर बोलण्याचं तेही अश्लील 

संभार्ण करण्याचं कृत्य केलं होतं. 

 त्या खटल्याच्या शनशमत्यानं शवजय त्या वतचमानपत्ात आलेल्या 

पत्यावर धाड टाकत असे. परंत ूदवेांश ूवाटसरुच होता. तो भीक मागनू जगत 

होता. त्यामळंु त्याचा मकु्काम नेमका ठरलेला नसे. अशातच तो जेव्हा 

आपले लेख वतचमानपत्ात टाकत अस.े तेव्हा तो आपलं स्वतिःचं नाव 

टाकत असे. त्यामळंु त्याला पोलीस नाकी नव आणतात याची कल्पना 

होती त्याला. 

 एक शदवस तो शवचार करीत बसला होता. त्याला त्या खटल्याचा 

शवचार होता. तशी त्याला यकु्ती सचुली. ती यकु्ती होती टोपण नावानं लेखन 

करण्याची. आता तो टोपण नावानं लेखन करीत होता. स्वतिःवरील दाग 

लपशवण्यासाठी. 

 दवेांशचू ंलेखन ह ेउच्चप्रतीचं होतं. ते उच्चप्रतीचं लेखन वतचमानपत्ात 

छापनू येताच ते अशत गाजत होतं. त्यातच त्यानं शलशहलेली पसु्तकं. ती 

पसु्तकंही फार गाजत होती. ती गाजणारी पसु्तकं त्याचं नाव मोठं करीत 

होती. तस ेत्याचे शमत्मंडळही तयार झाले होत.े 
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 दवेांशचूी अनेक पसु्तके. ती पसु्तके पाहता व त्याचं लेखन पाहता 

अनेक लोकं जे त्याचे शहतशचंतक होत,े ते त्याला त्या परुस्काराबाबतच्या 

गोष्टी सांगत. ते तशा गोष्टी सांगतांना म्हणत असत की त्यानं परुस्कारासाठी 

प्रस्ताव पाठवावा. त्यानं तसा प्रस्ताव पाठवनू राज्य सरकारचा परुस्कार 

शमळवावा. परंत ूतो राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवणार कसा? तसा प्रस्ताव 

पाठवतांना जवळच्या पोलीस स्टेशनचं पत् लागायचं. ते पत् म्हणज े

त्याचेवर कोणताच खटला सरुु नाही याचा दाखला असायचा.  

 दवेांश ूतसा प्रस्ताव पाठव ूशकत नसे. कारण त्याला माहीत होतं की 

आपलीही गतकाळातील एक केस आह.े जी केस अनवधानानं घडली 

आह.े ती अनवधानानं घडली असली तरी तो एक गनु्हाच आह.े एखादा 

अपघातही अनवधानानं होतो, याचा अथच असा नाही की तो अपघात 

अनवधानानं झाल्यामळंु त्याची क्षती माणसांना पोहोचणार नाही. त्याची 

क्षती पोहोचणारच. तो अपघात जरी अनवधानानं घडला असला तरी. तसं 

गनु्ह्याचं आह.े 

 गनु्हा...गनु्ह ेअलीकडे बरेच जोर पकडत आहते. वतचमानपत्ात नेहमीच 

गनु्ह्यांचे स्वरुप छापनू येत असतं. कधी कोणी कसा चाकू मारला याच ंवणचन 

छापनू येतं तर कधी शेतकरी आत्महत्या कशी घडली ते छापनू येतं. कधी 

अमकू शठकाणी बलात्कार झाला व त्यात खनु केला गेला. कधी चेहरा 
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शवदू्रप केला गेला. कधी चोरी झाली असं येतं. तर कधी अपहरणाच्या घटना 

घडल्या हहेी छापनू येतं. 

 गनु्हा...आज गनु्ह्याच ं स्वरुप व्यापक झालं आह.े त्यातच त्या 

गनु्ह्याअंतगचत न्यायालयात नोंद होणारी प्रकरणं वाढत आहते. आज 

न्यायपररसरात थोडंसं जर शफरकलं तर एवढी भीड शदसत ेकी ज्याबद्दल न 

सांगीतलेलं बरं. त्यातच एकदा का एखादा गनु्हा नोंद झालाच की बस पाच 

सात वर्च काही पाहायची गरज नाही. तो गनु्हा जरी साधारण शकरकोळ 

स्वरुपाचा असेल तरी त्या गनु्ह्याचा खटला हा शकमान सात आठ वर्च तरी 

चालतो. त्याहीपेक्षा शकतीतरी जास्त शदवस. असे म्हणायला काही हरकत 

नाही.  

 अलीकडे शवद्यार्थयांचे गनु्हहेी नोंद व्हायला लागले आहते. काही 

दशैनकाच्या अंकात छापनू येतं की अवघ्या पाचच वर्ाचच्या एका शवद्यार्थयाचने 

आपल्या शशक्षीकेवर गोळी झाडली. यात शवचार येतो की ते पाच वर्ाचच ं

वय ह ेअशतशय कोवळं वय. त्या वयात तो शवद्याथी गोळी झाडेलच कसा. 

त्याला तेवढी ताकद तरी असते का? शवचार करायला लावणारा प्रश्न. कोणी 

शवश्वासच करु शकणार नाही. परंत ूसत्य सांगायचं म्हणजे असं घडू शकते. 

कारण आपल्याला कल्पना नसेल की ही कोवळ्या वयाचीही मलंु सपशेल 

खोटी बोलतात. ती शांत नसतातच मळुी. वगाचतही शांत बसत नाहीत. नेहमी 
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दगंामस्त्या करीत असतात. त्यांना कधी रागावलं तर महाभयंकर राग येतो. 

अशावेळी ते गनु्हा करु शकणार नाहीत ह ेकशावरुन? ते गोळीही झाडू 

शकतील. परंत ूत्यांचं वय ह ेअशत लहान असल्यानं तो घडलेला गनु्हा हा 

गनु्हा समजला जात नाही.  

 एक प्रसंग सांगतो. गावपररसरात एक गुडं राहात होता. पषु्ट्कळ 

धमुाकूळ घातला होता त्यानं. अनेक लोकं त्स्त होत.े त्याला कोणी खलंु 

मारु शकत नव्हतं. त्यातच गावानं ठरवलं, त्याला ठार करावं. परंत ूकरणार 

कोण? तो कोणाही सोबत शफरत नाही. एकटा कधीच नाही. मात् त्याला 

सवय होती. तो लहान मलुांचा लाड करायचा. त्याला चॉकलेट चारायचा. 

ह ेगावकर् यांना माहीत होते. त्यांनी याचा फायदा घेतला व एका लहान 

मलुाला पटवलं.  

 तो लहान मलुगा. त्यानं त्याला चॉकलेट चार म्हणनू दकुानात नेलं व 

तो दकुानदाराशी बोल ू लागताच व बेसावध असतांनाच त्या मलुानं 

पाठीमागनू त्याच्या डोक्यावर जोरात वीट मारली. त्याचबरोबर त्या गुंडानं 

तळपत आपलं डोकं पकडलं. तीच संधी पाहून अख्ख्या गावानं त्याला 

टोचनू मारलं. 
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 गनु्ह ेह ेकधीकधी अनवधानानं घडतात. कधी सशुनयोजीत पद्धतीनं. 

याबाबत बरेच प्रसंग सांगता येतील. जस,े एखादा व्यक्ती जर गाडी चालवत 

असेल आशण बोळीतनू एखादा मलुगा धावत आला तर अपघात होणारच. 

अशावेळी हा झालेला अपघात हा अनवधानानं घडलेला असतो. तसंच 

एखादा प्रसंग असा घडतो की या प्रसंगात व्यक्ती आत्महत्या करतो. शेतकरी 

आत्महत्या हा प्रसंग अनवधानाच्या अपघातासारखाच नाही. तो 

सशुनयोजीत असाच आह.े अशाचप्रकारे एखाद ेअपघात असे अनवधानानं 

तर काही सशुनयोजीत पद्धतीनं होत असतात.  

 गनु्ह्याबाबत शवचार करतांना आज महाशवद्यालयीन मलंुही चाकू 

मारायला लागले आहते. शाळेच्या आवारात एकतफी प्रेमातनू होणारा 

शहसंाचार पाहता नेमकं शाळेतील शशकशवण्यावर प्रश्नशचन्ह ं उभं होताना 

शदसत आह.े  

 आज गनु्ह्यांची श्रृंखला वाढलेली असनू न्यायालयातील वाढलेल्या 

गदीवरुन नेमकं हचे शनदशचनास येतं की आज न्यायालयाला कोणीही घाबरत 

नाही. त्याचं कारण म्हणजे न्यायालयात कोणताही वाद सोडशवण्यास 

लागणारा शवलंब आशण दसुरा मदु्दा म्हणजे बचावपक्षाची असललेी भशुमका. 

बचावपक्ष ह ेचोर सोडून संन्याशाला फाशी दणे्यागत वागत असल्यानं चोर 

शनसटून जातो व संन्यासालाच फाशी होत.े ह े गनु्ह ेकरणार् या व्यक्तींना 
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माहीत असतं. म्हणनूच गनु्ह ेघडतात. आज गनु्ह ेघडतात तरुणपणात आशण 

त्याची न्यायालयात तपासणी होवनू शशक्षा होत ेती म्हातारपणात. प्रशतपक्ष 

वकीलांमाफच त तारीखवर तारीख मागीतली जाते. तसा वेळ वाया जातो. मग 

लोकं गनु्ह ेकरणार नाही तर काय? इथे कसाबसारख्या आतंकवाद्यालाही 

न्याय मागण्यासाठी वकील शमळतो. काही वर्च जगायला शमळतात आशण 

याकूबसाठी न्यायालय रात्ी उघडतं. खरंच न्यायालयातील याच धोरणामळंु 

गनु्ह्यांची संख्या वाढणार नाही तर काय? ती वाढेलच आशण 

शमडीयावाल्यांना बातम्या शमळेलच. 

 गनु्ह े संप ूशकतात. न्यायालयातीलही गदी कमी होव ूशकते. काही 

गोष्टी केल्या तर. 

 १) न्यायाधीश महोदयांची संख्या वाढवावी. कारण अलीकडे 

न्यायालयात न्यायाधीशाची संख्या कमी आह.े ती वाढवायला हवी.  

 २) न्यायालयात खटल्याला जो शवलंब होतो, तो कमी करायला हवा.  

 ३) ज्या न्यायालयांना सट्ु्टया असतात, त्या कमी करायला हव्या.  

 ४) शमनी न्यायालय गावागावात स्थापन व्हावं. जसं ग्रामपचंायतीला 

न्याय दणे्याच ेपॉवर द्यावते. तसेच वाडाचवाडाचमध्येही शमनी न्यायालय स्थापन 

व्हाव.े या ग्रामपचंायत स्तरावर शकरकोळ गनु्ह्यांना न्याय शमळावा तर थोडे 
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गंभीर गनु्ह ेपोलीस स्टेशनला सोडवल ेजावेत. त्यानंतर जास्त गंभीरतेचे गनु्ह े

न्यायालयात.  

 ५) बचाव पक्षांना जास्त संधी दवे ूनये. 

 ६) गनु्ह्याची पडताळणी पोशलसांनी जरी पणुच केलेली असली तरी 

केवळ न्यायालयातच त्याची तपासणी करु नये. तो गनु्हा तद्नतंर ती केस 

बोडाचवर आल्यावर प्रत्यक्ष त्या स्थळी जावनू तपासावा व दोर् आढळल्यास 

कडक शशक्षा द्याव्यात. कारण परुावे जरी प्रत्यक्ष स्थळावरुन शमटवल ेगेले 

तरी कोणतेही गनु्ह ेह ेप्रत्यक्ष स्तरावर एक ना एक परुावा सोडत असते. 

 ७) ग्रामपंचायत शकंवा वाडाचमध्ये जो व्यक्ती न्यायदान करीत असेल 

आशण त्या शठकाणी समाधान न झाल्यास वा खालच्या न्यायालयात 

समाधान न झाल्यास व्यक्ती न्याय मागायला वरच्या कोटाचत जातात. याचा 

अथच असा धरु नये की त्यांना न्यायदान जमत नाही. ते साक्षी परुावे पढुील 

न्याय दणे्यासाठी ग्राह्य धराव.े 

 ८) खटल्याची वगचवारी करावी व प्रत्येक खटल्यासाठी वेळमयाचदा 

ठरवावी. 

 ९) समजा एखाद्या गावात शकंवा वाडाचनं एखाद्या व्यक्तीस शशक्षा 

शदल्यास ती शशक्षा ग्राह्य धरुन त्या गनु्हगेारास शशक्षेसाठी बाहरे गावात 
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पाठवावे. त्याची बाहरे गावात व्यवस्था करावी. गावात व्यवस्था अस ूनये. 

अशांच्या कुटंूबांना गावानं वाळीत टाकावं. जेणेकरुन गावातील कोणताही 

व्यक्ती गनु्ह ेकरणार नाही. तीच बाब वाडाचमध्येही असावी. तसचे अशा 

वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी कोणी संपकच  ठेवत असेल तर त्यालाही शशके्षचं 

प्रावधान असावं. 

 १०) मखु्य म्हणजे वाडाचमध्ये वा गावात न्यायदान करणारा व्यक्ती हा 

गावातील नसावा. तो बाहरेुन आलेला असावा व त्याला गावात जास्त 

शदवस ठेव ूनये. 

 ११} शवशेर् सांगायचं म्हणजे शशक्षा ह्या सौम्य नसाव्यात. त्या 

गनु्ह्याच्या प्रकारानसुार कडकच असाव्यात. 

 मखु्य सांगायचं म्हणज ेगनु्ह्याची संख्या कमी होव ूशकते. परंत ूवरील 

गोष्टी घडायला हव्यात. वरील गोष्टी जेव्हापयंत घडणार नाहीत. तेव्हापयतं 

गनु्ह ेघडतच राहतील व गनु्ह्यांची संख्या वाढतच राहील व न्यायालयातही 

भीड लागतच राहील ह ेतेवढंच खरं आह.े 

 

********************** 
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 दवेांश ू पसु्तकं शलशहत होता. त्याचबरोबर त्याचे धडाडीच े लेखही 

वतचमानपत्ात येत होते. तो चांगले चांगले शवचार मांडत होता 

वतचमानपत्ातनू. त्याला ती ररयाची तक्रार माहीत असल्यानं तो आता 

टोपणनावानंही लेख शलहीत होता आशण पसु्तकं प्रकाशीत करीत होता. 

आज तो नावारुपाला आला होता. 

 दवेांशचूी पसु्तकं शनघत असल्यानं दवेांशलूा आज मोल आले होत.े 

त्यातच आता त्याला लोकं भेटू पाहात होत.े तो भेटायचं झाल्यास लोकांना 

एखाद्या हॉटेलात भेटत असे. परंत ूते बरं वाटत नव्हतं. 

 दवेांशनंू आता ठरवलं होतं की आपण घर बांधावं. परंत ूबांधणार कसं? 

जवळ पैसा नव्हताच. शेवटी त्यानं एक शकरायाचा कमरा घेतला आशण तो 

त्यात वास्तव्य करुन राहू लागला. 

 दवेांशचूा तो शकरायाचा कमरा...तो शकरायाचा कमरा का असेना, 

दवेांश ू त्या कमर् यात स्थावर झाला होता. तसं पाहता दवेांश ू आता 

प्रशसद्धीच्या उंबरठ्यावर होता. 

 दवेांशचूी प्रशसद्धी. त्यातच त्याचं शलखाण. ते पाहता त्याला परुस्कार 

शमळणं आवश्यक बाब होती. परंत ूतो परुस्कार शमळवणार कसा? त्याला ती 

ररयाची तक्रार आठवत होती.  
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 दवेांशनंू आज स्माटचफोन शवकत घेतला होता. तसं त्याला करमत 

नव्हतं. कधी वाटत होतं की आपणंही मोबाईलवर बोलावं. परंत ूबोलणार 

कसं? मागं असंच दसुर् याच्या मोबाईलवरुन बोलतांना तो फसला होता. 

त्याच मोबाईलवरुन बोलण्याचं कारण त्याच्या शवरोधात तक्रार दाखल 

झाली होती. ररयानं दाखल केली होती. म्हणनू की काय, त्यानं मोबाईल 

घेतला खरा. परंत ूबोलण्याची शहमंत होत नव्हती. त्याला आजही वाटत 

होतं की अशीच आणखी दसुरी कोणी ररया माझ्या जीवनात येवनू मला 

फसवले. यासाठी की काय, तो मोबाईलवर कुणाशी बोलत नव्हता. 

 एकदाचा तो शदवस. दवेांश ूव्हाट्सअप पाहात असे. असाच तो एकदा 

व्हाट्सअप पाहात असतांना त्याच्या मोबाईलवर हाय शलशहलेला संदशे 

आला. त्यानं तो संदशे वाचला व पषु्टी करण्यासाठी त्यानं कोण? असा परत 

संदशे पाठवला. त्यातच शतकडून उत्तर आलं. ''मी मोनीका.'' 

 "मोनीका कोण?" 

 "मी आपली एक वाचक. मला आपले लेख आवडतात. तमुच ेते लेख 

छान असतात." 

 "हो काय, धन्यवाद." तो म्हणाला. 

 दवेांशचू ंतसं बोलणं. त्यावर ती म्हणाली, 
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 "आपण मैत्ी करुया का?" 

 "नाही. अशजबात नाही." 

 "का बरं?" 

 "नाही सहजच." 

 "काही चकुलं का माझं? काही चकुलं असेल तर मला चकू कळू द्या. 

स्पष्टपणे सांगा. हवं तर मी... मी माफी मागत.े तसं पाहता मी माफीच्या 

लायक नाही. कारण मीच तमु्हाला संदशे टाकला." 

 "नाही तसं नाही. परंत ूमैत्ी संदभाचत माझ्याशी एक गैरप्रकार घडला." 

 "जरा कळेल काय मला." 

 "नको. राहू द.े" 

 "सांगीतल्यानं मन हलकं होतं. जरा सांगा प्लीज." 

 "नको. राहू द्या." 

 "नाही. मलाही कळू द्या. मैत्ी कशी वाईट असते. आपण लेखक 

आहात ना. मग लेखकाचं कामच असतं मागचदशचन करणं. आपण फक्त मला 

मागचदशचन करा." 

 मोनीका ती. ती जोर दते होती त्या शवर्यावर. शेवटी न राहवनू तो सांग ू

लागला शतला आपली कमचकहाणी. जी त्याचेसोबत घडली होती. 
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 "मी लहान होतो. आम्ही सात भावंडं. आम्ही मजेत राहात होतो. 

आमची शेती होती. त्या शेतीवर जात होतो. माझे वडील राबत होत ेशेतात 

आशण आम्हाला पोर्त होत.े तसं पाहता आम्हाला अन्न पोटभर शमळायचं 

नाही. म्हणनू आम्ही शेतावर कधी खेकडे पकडायचो तर कधी रानात 

रानमांजरी. ते आमचं अन्न होतं. त्यावर आमचा उदरशनवाचह चालायचा. 

आम्ही कधी शकड्या मुंग्यांवर जीवन काढलं. कारण आम्हाला खायलाच 

शमळायचं नाही.  

 मी जेव्हा सात वर्ाचचा झालो ना, तेव्हा माझ्या वडीलांनी मला शाळेत 

टाकलं. शाळेतील बाई छान छान शशकवायची. ते शशकवणं आवडायच ं

मला. आनंद वाटायचा. त्या ज्ञानानसुार वागावसं वाटायचं.  

 एकदाचा प्रसंग. आम्हाला बाईनंी शशकवलं होतं की मांस खाव ूनये. 

पाप होतं. ते शनष्ट्पाप जीव असतात. त्यांची हत्या करु नये. त्यानसुार मला 

नंतरच्या काळात मांस खाण्यावरून शकळस यायची. ते पाहून मी मांस खात 

नव्हतो आशण मी रानातील ती मांजरही पकडत नव्हतो. मासेही आशण 

खेकडेही पकडत नव्हतो. कारण मला आता बाईच्या म्हणण्यानसुार त्यांना 

पकडणे व खाणे पाप वाटत होतं. वाटत होतं की आपण त्यांना खातो, 

म्हणजे जीव हत्याच करतो. 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

58 
 

 तसं मला वाटताच मी मास े पकडायला नकार शदल्यानं माझ्या 

वडीलांना ती गोष्ट खटकत होती म्हणनू की काय ती गोष्ट शवचारात घेऊन 

माझ्या वडीलांनी मला शाळेतनू काढलं नव्ह ेतर मी काही कामाचा नाही 

म्हणनू मला शवकून टाकलं होतं.  

 मला श्रीधर नावाच्या माणसाने शवकत घेतलं. त्यानं मला जेवन तर 

शदलं. परंत ूत्यानं मला अशत त्ास शदला. तो मला गलुामासारखा वागवत 

असे. माझ्याकडून आपल ेपाय चेपनू घेत असे. शमही आळस न करता त्यानं 

सांशगतलेले सवच काम न चकुता करीत असे. तसा तो एकदाचा प्रसंग घडला.  

 माझा मालक म्हणजे श्रीधर घरी नव्हता. त्यावेळी अचानक एक कॉल 

आला व मी बोलायला लागलो. तशी पढुील व्यक्ती म्हणाली, 

 "हलै्लो, मी ररया बोलतेय." 

 "बोल, कोण हवंय तलुा?" 

 "त ूएकटाच घरी आह ेना." 

 "होय. मी एकटाच घरी आह.े का बरं?" 

 "त ूदवेांश ूबोलत आह ेना." 

 "होय मी दवेांशचू. का बरं." 

 "मला बोलायचं आह ेतझु्याशी. बोलते ना." 
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 "होय बोलते." 

 "मला मैत्ी करायची तझु्याशी. बोल करशील ना." 

 "होय करेल." 

 "पण मला मोबाईलवर बोलणं आवडते. बोल, बोलशील ना." 

 "होय, बोलेल. परंत ूहा फोन माझा नाही. हा फोन दसुर् याचा आह.े" 

 "ठीक आह.े तलुा जेव्हा सवड शमळेल, तेव्हा बोलशील माझ्याशी. 

तचू फोन लावशील मला." 

 "ठीक आह.े" असं म्हणत शतनं फोन ठेवला. 

 शमही तरुणच होतो. मी ररयाशी बोलत असे. श्रीधर घरी नसला आशण 

त्याचा फोन घरी असला की मी त्याच फोनवरुन ररयाला फोन लावत असे. 

तसा तो त्या शदवशीचा प्रसंग. ररयाचा मला फोन आला होता. शतचं ते 

बोलणं. 

 "शव्हडीओ कॉल कर. मला तझु्याशी शव्हडीओ कॉलवर बोलायचं 

आह.े तलुा पाहायचं आह ेमला." 

 "का बरं?" 

 "तलुा बोलायचं नाही का?" 

 "बोलायचं आह.े" 
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 "मग कर ना शव्हडीओ कॉल." 

 तो ररयाचा फोन. त्यातच शतला मी शव्हडीओ कॉल केला. त्यातच त्या 

शव्हडीओ कॉलवर शतकडून ती ररया नावाची मलुगी बोल ूलागली. तीच 

संधी साधनू शतचं माझ्यासोबतचं अश्लीलतेनं संभार्ण. त्यातच माझंच ते 

वय. ते वयच तसं होतं.  

 ररया नावाची ती मलुगी. त्या मलुीनं ऑनलाईन फोन लावला मला 

नव्ह ेतर शव्हडीओ कॉल केला. तसं पाहता शतनं अश्लीलतेचं प्रदशचन केलं. 

त्यानंतर शतनं ते अश्लीलतेचं प्रदशचन रेकॉडीगं केलं. 

 थोड्या वेळाचा अवकाश. त्यातच त्या श्रीधरच्या मोबाईलवरच 

व्हाट्सअपवर एक शव्हडीओ क्लीप आली. त्या क्लीपमध्ये पणुचपणे माझ्या 

नग्नपणाचं शचत्ीकरण होतं व थोड्याच वेळात फोन आला व फोनवर 

धमकी आली की मी शव्हडीओ कॉलवर अश्लील प्रदशचन केलं आह.े त्याचा 

मआुवजा शतला द्यावा. नाहीतर ती माझी तक्रार पोशलसांना करणार आह.े 

 मी परुता घाबरलो. तसं पाहता मी श्रीधरच्याच घरी राहात होतो. त्यानं 

शदलले्या तकुड्यावर मी लहानाचा मोठा होत होतो. मी त्याचा जण ूगलुामच 

होतो आशण गलुामाला कोणतीच अब्र ूनसत ेअसं मला शतथं वागवत होत.े 
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 आज मला आलेली ती ररयाची धमकी. त्यातच घाबरुन गेललेा मी. 

मी त्या मोबाईल कॉलवर खरी खरी माशहती ररयाला शदली. त्यात मला तसं 

काही होणार याची माशहती नव्हती. परंत ूतसा अब्रनूकुसानीचा मेसेज व 

कॉल येताच मी घाबरलो व मी तो कॉल पनु्हा येव ूनये म्हणनू तो मोबाईल 

नंबर बलॉक केला. 

 मोबाईल क्रमांक बलॉक केला खरा. परंत ू त्या फोनवर शतचे फोन 

वारंवार येव ूलागले. त्यातच ती गोष्ट श्रीधर बोलतो असे सांगताच ती 

बोलायची नाही. कधीकधी श्रीधर घरी नाही असं पाहून ती बोलायची. 

त्यातच मला धमकीही द्यायची. तशी ती गोष्ट एक शदवस श्रीधरला माहीत 

झाली व श्रीधरनं मला घरातनू हाकलनू शदलं. 

 मला श्रीधरनं घरातनू हाकलनू शदलं. परंत ूररयाचा फोन काही शपच्छा 

सोडत नव्हता श्रीधरचा. अशातच एक शदवस श्रीधर म्हणाला ररयाला की 

अशी धमकी दणे्यापेक्षा शतनं माझी तक्रार पोलीसस्टेशनला टाकूनच द्यावी. 

त्याच धमकीच्या अनरंु्गानं आज ररयानं ती माझी शव्हडीओ क्लीप जोडून 

पोलीसस्टेशनला तक्रार दाखल केली होती व पोलीस त्या तक्रारीनंतर मला 

शोधत शफरत होत.े श्रीधरच्या बापाचं काय जाणार होतं. ररयाला तक्रार टाक 

म्हणतांना. गेलं ते माझंच ना.  
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 मी सेक्सटाशचनचा बळी ठरलो होतो. नकळत माझ्या हातनू चकू घडली 

होती व ररयानं ती तक्रार पोशलसांना केली होती व पोलीस माझा शोध घेत 

होत.े आजही शोधत आहते मला आशण मी आपला जीव लपवत शफरत 

आह.े 

 मोशनकानं सवच कहाणी ऐकली. शतला फार वाईट वाटल.े तसं शतनं 

दाखवलं. तशी ती म्हणाली,  

 "अशी आह ेतमुची कहाणी तर...परंत ू शचंता करु नका. मी तमु्हाला 

काहीही करणार नाही याची खात्ी ठेवा. मला तमुच्याकडून काही 

शमळवायचं नाही. माझी तशी अपेक्षा दखेील नाही." 

 मोशनका बोलनू गेली खरी. तशी ती चांगली होती. शतला कशाची 

अपेक्षा नव्हती. ते शतचं बोलणं त्याला सत्य वाटलं. तसा तो शतच्याशी 

बोलायचा होकार दते शतच्याशी बोल ूलागला नेहमीसारखा. परंत ूआता तो 

आवजूचन काळजी घ्यायचा की ती फसवणार तर नाही. 

 दवेांश ू शव्हडीओ कॉलवर बोलत नव्हता शतच्याशी. कारण त्याला 

शभती होती की ती त्याला फसवनू टाकेल. तसा तो शतच्याशी रेकॉडीगं 

कॉलवरही बोलत नव्हता. तसाच तो शतच्याशी अश्लीलतेनं संभार्ण करीत 

नव्हता.  
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 एकदाचा तो शदवस. मोशनका म्हणाली, 

 "मला तमु्हाला पाहायचं आह.े कसे शदसता याचं आकर्चण आह.े परंत ू

तमु्ही माझ्याशी शव्हडीओ कॉलवर बोल ूशकणार नाही. परंत ूमला पाहायचं 

आह ेतमु्हाला. त्यामळंु भेटायचं आह.े भेटाल का?" 

 "होय, का नाही भेटणार. त ूसांग. मी भेटायला येतो. परंत ूएक की त ू

काही वात्ट गोष्टी करु नये म्हणजे झालं." 

 मोशनकानं त्याला आश्वासन शदलं. तसा तो शतला भेटायला गेला.  

 ती भेट. त्यातच तो त्या भेटीदरम्यान म्हणाला, 

 "मला त ूअहो जावो म्हणत जाव ूनकोस." 

 "ठीक आह.े" ती म्हणाली. 

 मोशनका भेटली खरी त्याला. त्याला अगदी हायसं वाटत होतं. त्याला 

आनंद वाटत होता. कारण त्याला असं कोणी आपलं म्हणणारं आजपयंत 

कोणीच भेटलं नव्हतं. असं वाटत होतं त्याला.  

 मोशनकाची त्याची ओळख झाली होती. तसं त्याचं शतच्याशी बोलणं 

झालं होतं. त्यानंतर ते एकमेकांशी बोलत राशहल.े कधी फोनवर तर कधी 

असेही. त्यामळंु की काय, आता मोशनकाची भीती वाटत नव्हती त्याला. तो 

अगदी शबनधास्त होवनू बोलत होता. 
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 मोशनकाशी दवेांशचूं प्रेमानं बोलणं. त्यातच मोशनकाची वारंवार 

दवेांशशूी होत असलेली भेट. त्यांच्यात प्रेम शनमाचण करणारी गोष्ट होती. ते 

आता एकमेकांवर प्रेम करु लागले होत.े अशातच एक शदवस दवेांशलूा 

शतचा फोन आला.  

 "मला तमु्हाला भेटायच ेआह.े बोला, भेटाल का?" 

 "होय, का नाही भेटणार." 

 मोशनकाची मैत्ी. त्यातच शतच्यावर असलेला शवश्वास. त्यांची फुलत 

चाललेली मैत्ी. आज एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे ते. त्याला ती 

शवश्वासघात करेलच असं वाटत नव्हतं. कारण शतही गोड गोड बोलत होती.  

 ती भेटायला आली. तसा तोही. त्यातच त्यांच ं संभार्ण सरुु झालं. 

संभार्णात बोलता बोलता ती म्हणाली,  

 "मला तझु्याकडून दरमहा मशहना हवाय." 

 "का? मी असा कोणता गनु्हा केलाय." 

 "गनु्हा! त ूफार मोठा गनु्हगेार आहसे. मला बोलावलं. शफरवलं. बोल 

मी शफरल ेकी नाही तझु्यासोबत." 

 "होय. शफरली त.ू परंत ूत्याचे एवढ ेपैस?े" 
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 "होय. का? मी ररकामी होती का तझु्यासोबत शफरायला. मला काही 

कामधाम नव्हते का?" 

 मोशनकानं शवचारलेल ेप्रश्न, त्याच्या काळजाला शभडल ेहोत.े आज तो 

शतला भेटण्यापवुी अशतशय आनंदी होता. परंत ूआताच्या शतच्या बोलण्यानं 

त्याच्या आनंदावर शवरजण पडलं होतं. तो आनंद पार दिुःखात शमसळून गेला 

होता. त्यात आता तीळसंक्रांतीचा शतळगळु नव्हता.  

 तो गप्प होता काहीवेळ. ते पाहून मोशनका म्हणाली,  

 "आता बोल ना. आता गप्प का? तलुा शफरायला लय मजा आली 

तेव्हा आशण आता पैस ेम्हटले तर गप्प झाला. अरे मलुीचं जीवन का असंच 

असतं का? कोणीही चाल म्हणावं आशण त्याचेसोबत फुकटात शफरावं." 

 " मी थोडं ना चाल म्हटलं शफरायला. तचू नेलं ना शफरायला." 

 "आता एक शबदही बोल ूनगंस. फक्त एक सांग की त ूपैस ेदणेार की 

नाही." 

 "काय करणार." 

 "काय करणार म्हणजे?" 

 "काय करणार, नाही पैसे शदल ेतर..." 
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 "काय करणार म्हणजे? अरे पोशलसात जाईल. तझुी बदनामी करील. 

त ूलेखक आह ेना. महान लेखक. तझुी प्रशतष्ठा धळुीस शमळवील." 

 "जा शमळव. माझ्याकडे नाही आहते पैस.े माझा गनु्हाही नाही तरी छळ 

करतेस माझा. हा स्री अत्याचार आह ेमाझ्यावर." 

 "तझु्यावर...तझु्यावर माझ्या एकटीचाच स्री अत्याचार. अन ्ती ररया 

कोण होती. शतच्यावर अत्याचार झाला नाही का तझुा. अरे लोकं का 

फालतचू केस टाकतात का? शतनंही टाकली ना केस." 

 "ते गडलेल ेमदुडे कशाला काढतेय. तलुा माहीत आह ेका ररयाचं 

प्रकरण. काय झालं ते तरी माहीत आह ेका? त्यात माझा गनु्हा तरी होता 

का? अगं एक फोन आला. मग शमही बोललो त्या फोनवर. बस एवढाच 

माझा गनु्हा. फोनवर बोलणं हाच गनु्हा झाला माझा." 

 "हो का? त ूजसा साधाच बोलला होता की नाही शतच्याशी. तलूा 

अश्लील बोलायला कोणं सांगीतलं होतं. तो गनु्हा नाही का तझुा?" 

 "हो, तेवढीच एक चकू झाली. परंत ूशतनं बाऊ केला त्या प्रकरणाचा. 

अन ्पैस ेकमशवण्यासाठी शतनं ती केस टाकली." 

 "मला शतचं काही करायचं नाही. मला एवढंच माहीत आह ेकी मी 

तझु्यासोबत एवढी शफरली. तलुा शफरतांना मजा आली. आता मला दरमहा 
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पैस ेहवेत. नाहीतर मी पोशलसात तझुी तक्रार करतो. मंजरू असेल तर सांग. 

नाहीतर मी मोकळी पोलीसस्टेशनला जायला." 

 "काय परुावा आह ेकी मी शफरलो तझु्यासोबत." 

 "परुावा म्हणजे? अरे फोटो आहते तझुे त्या स्पाॅ टवर काढलेल े

माझ्यासोबतचे. अन ् रेकॉडीगंही आह ेतझु्यासोबतच्या बोलण्याच.े त्यात 

ररयाचीही तक्रार पोलीसस्टेशनला सरुु असल्याच ेसांशगतले आह ेत.ू सगळं 

आधीपासनूच रेकॉडीगं केलं मी. ती अश्लीलताही रेकॉडीगं करणार होत ेमी. 

परंत ूत ूफसला नाही त्यात. शतच माझी चकू झाली तेवढी." 

 मोशनका बोलत होती. तसा तो परुता घाबरला होता आतनू. परंत ूशहमंत 

करुन तो उत्तरं दते होता. त्याचा गनु्हा नव्हता ना त्यानं शतला लाईक केलं 

होतं. शतनंच त्याला लाईक केलं होतं व दोस्तीही. शतनंच शफरवलं होतं 

त्याला आशण सगळं रेकॉडीगंही करुन ठेवलं होतं. तो मात् साधाभोळाच 

वागला होता शतच्याशी. कारण त्याला त्या गोष्टीची कल्पना नव्हती.  

 दोन्ही प्रकरणं. दोर् नसतांना तो फसला. असं त्याला मनोमन वाटत 

होतं. बाकीची काही मंडळी अख्खं कांड करुन टाकतात. परंत ूत्या गोष्टीची 

कल्पना कोणालाही येव ूदते नाहीत. अन ्मी साध्या गोष्टीनं फसलो. नाही 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

68 
 

आता साधं राहायचं नाही. जाईल तर जाव ूद ेपोलीसस्टेशनला. पाहून घेव.ू 

कुठंपयंत घाबरत राहायचं आपण." 

 तो तसा शवचार करु लागला व शेवटी म्हणाला,  

 "जा. तहुी टाक तक्रार पोलीसस्टेशनला ररयासारखीच. टाकून द ेतहुी 

केस." 

 मोशनकानं ते त्याचं बोलणं ऐकलं. शतला वाटत होतं की आपण जर 

दवेांशलूा तसं बोल ूतर तो घाबरेल व मला दरमहा पैसे दईेल व मला बसनू 

खाता येईल. तसंच मजाही उडवता येईल. 

 मोशनकाचा तो शवचार. त्यांचं ते बोलणं. ती शनघनू गेली होती.  

 ती शनघनू गेली. परंत ू शनघनू गेल्यावर ती सरळ घरी गेली नाही. ती 

पोलीसस्टेशनला गेली. कारण शतला पैस ेकमवायचे होत े त्याच्याकडून. 

त्यामळंु त्याला त्ास दणे ंबंधनकारक होतं.  

 शतनं ती त्याची तक्रार पोलीसस्टेशनला शदली. तसा त्याचा फोननंबरही 

शदला शतनं पोलीसस्टेशनला आशण ती घरी शनघनू गेली. 

 दवेांश ूसाधा भोळा मलुगा होता. पररशस्थतीनं गांजलेला. लहानपणी 

त्याला मायबापानं शवकून टाकताच त्याच्या अंगाखांद्यावरुन मायबापाचा 

आधार शनघनू गेला होता. त्यानंतर तो वाढला त्या श्रीधरच्या आधारानं. 
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त्यानंही त्ास दते दते त्याला वाढवलं होतं. कधी उपाशी राहून तर कधी 

शशळं पांत खावनू तो लहानाचा मोठा झाला. त्यातच ते दधुाच े ओठ 

सकुताच त्याच्या मागं लागली ररयाची तक्रार. त्यातच श्रीधरनं हाकलनू 

शदलं त्याला घरातनू. शेवटी तो रस्त्यारस्त्यावर राशहला भीक मागत अन ्

भीक मागत मागत जगला. लपत राशहला ररयाची केस अंगावर येईल म्हणनू. 

या शहरातनू त्या शहरात. शेवटी तेच झालं. मोशनकानं त्याच गोष्टीचा 

गैरफायदा घेतला. यावेळी गनु्हा शतनंच केला आशण थोपवला त्याचेवर.  

 ती शनयती कसली शनषू्ठर होती. ती कमच करुन घेत होती त्याचेकडून. तो 

चांगले कायच करीत होता लेखन करुन. तो आपल्या लेखनीनं समाजाला 

जागतृ करीत होता. परंत ू शनयती त्याच्या मागं कधी ररयाची तर कधी 

मोशनकाची तक्रार लावत होती. 

 ररयाचा आधार दते मोशनकानं त्याची तक्रार पोलीसस्टेशनला दाखल 

केली आशण ती घरी शनघनू गेली. तसे दोनतीन शदवस शनघनू गेले. तोच 

दोनतीन शदवसानंतर त्याचा फोन खणखण वाजला. तसा तो बोलला, 

 "हलै्लो, कोण?" 

 "मी पोलीस सब इनस्पेक्टर. अमकू अमकू पोलीसस्टेशनमधनू बोलत 

आह.े" 
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 "बोला साहबे." 

 "आपण दवेांश ूका?" 

 "होय." 

 "आपण मोशनकाला ओळखता का?" 

 "होय, का बरं?" 

 "तक्रार आह ेशतची तमुच्याशवरोधात." 

 "कशाची?" 

 "तमु्ही पोलीसस्टेशनला या. सगळं सांगतो." 

 "ठीक आह ेसाहबे." तो म्हणाला व त्यानं फोन ठेवला. 

 दवेांशलूा आलेला पोशलसांचा फोन. मोशनकानं केस दाखल केली 

होती पोलीसस्टेशनला. त्यातच आता तो परुता घाबरला होता. काय करावं 

सचुत नव्हतं. मोशनकाची ओळख होताच नकुतंच त्यानं घर बांधलं होतं. 

त्यालाही वाटत होतं की आपलं आता वय होत आह.े आपण मोशनकाशी 

शववाह करावा व सखुानं जगावं. त्याला काय माहीत होतं की तो जे शवचार 

करीत आह,े त्याच्या अगदी उलट होईल. शतनंही आपल्या डोळ्यातनू पाणी 

हाल ूशदल ेनव्हते.  
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 ज्यावेळी शेवटच्या शदवशी शतनं त्याला भेटायला बोलावलं होतं, 

त्यावेळी त्यानं शवचार केला होता की आज तो शतला शववाहाशवर्यीच ं

बोलेल. शवचारेल की आपण केव्हा शववाह करायचा. परंत ूशतनं ती गोष्ट न 

करता भलतीच गोष्ट केली होती आशण आज तर त्याची तक्रारच टाकून 

शदली होती पोलीसस्टेशनला. 

 तो शदवस तसाच गेला. तसा तो शदवस जाताच दवेांश ू सकाळीच 

उठला. त्याला पोलीसस्टेशनला बोलावल ेहोत ेमोशनकाच्या केसबद्दल. 

 दवेांश ू सकाळी उठला. त्यानं प्रातिःशवधी आटोपवला व तो 

पोलीसस्टेशनला जाण्यासाठी तयार झाला. थोड्याच वेळात तो पोलीस 

स्टेशनला पोहोचला. त्यावेळी अनंत शवचार होत.े 

 "काय नाव तमुचं?" एक पोलीस शशपाही म्हणाला. 

 दवेांशनंू त्याला आपलं नाव गाव सांगीतलं. तशी सवच इत्यंभतू माशहती 

सांगीतली व काय काय घडलं तेही सांगीतलं. त्यावर पोलीसवाले म्हणाले, 

 "शमस्टर, तमु्ही अगदी शनष्ट्कलंक असाल. तरीही आता ही केस नोंद 

झाली ना. त्यामळंु आपणाला अटक करावीच लागेल तमु्हाला. कारण ही 

एका मशहलेची तक्रार आह.े ही काही साधी सधुी तक्रार नाही. आपल्यावर 
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फौजदारी कारवाई करावीच लागेल आम्हाला. आपण हवं तर एखादा 

साक्षीदार आणा." 

 "साहबे, या जगात माझं कोणीच नाही. शशवाय मला या केसमध्ये 

फसवलं गेलं आह.े" 

 "ते काही आम्ही जाणत नाही. तमु्ही हवी तर न्यायालयात दाद माग ू

शकता." 

 पोशलसांचं ते बोलणं. दवेांश ूचपू बसला. त्या पोशलसांसमोर तो शनदोर् 

असला तरी त्याचं काही चाललं नाही. शेवटी तो हताश झाला व त्याला 

त्या पोशलसांनी त्याचा गनु्हा नसतांनाही अटक केली.  

 दवेांशलूा पोशलसांनी अटक केली होती. अटकेनसुार त्याला दसुर् या 

शदवशी न्यायालयात सादर करण्यात आलं व त्याच्याकडे जमानतदारही 

नसल्यानं त्याची रवानगी तरंुुगात झाली व तो गनु्हगेार नसतांनाही त्याला 

जाणनूबजुनू जबरदस्तीनं शलु्लक चकुीनं गनु्हगेारांच्या रांगेत बसवलं गेलं. 

 

********************** 
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 तो तरंुुग अगदी भयावह वाटत होता. त्याच्या चारही बाजलूा शभंती 

होत्या. कोपर् यात एक दरवाजा होता. त्याला बराक असे म्हणत. तो मोठा 

सभागहृच होता. त्या सभागहृात जनावरं जशी कोंडतात, तसं माणसांना 

कोंडलं गेलं होतं. सायंकाळच झाली होती. तशी दवेांशचूी रवानगी त्या 

कारागहृात झाली.  

 तो कारागहृ...दवेांश ूजेव्हा शतथं गेला. तेव्हा कैद्याचं जेवन आटोपलं 

होतं. भकू फारच लागली. तसा शदवसभर अन्नाचा कण पोटात नव्हता. 

त्यामळंु दवेांशलूा भकू लागली होती. परंत ूजेवन कुठून शमळणार दवेांशलूा. 

दवेांश ूअन्नाच्या तडफेनं एका कैद्याला म्हणाला, 

 "मला भकू फार लागली आह.े" परंत ूत्यावर तो कैदी म्हणाला, 

 "त ूकाय माझ्या घरचा पाहूणा आहसे का की त ूमला सांगनू पाठवल े

होत ेकी मी येणार. जेवन बनवनू ठेव." 

 ते त्या कैद्याचे उलट उत्तर. दवेांशलूा राग येत होता. परंत ूतो काय 

करणार. आता उपाय नव्हता त्याचेजवळ. त्याला शनयतीचा राग येत होता 

आशण त्याचबरोबर त्या मोशनकाचाही राग येत होता. शजनं त्याला फसवलं 

होतं. केवळ शफरायला नेल्याचं शनशमत्य करुन शतनं पैसा मागीतला होता 

आशण शतला तो पैसा न शदल्यानं शतनं ती केस टाकली होती. 
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 ती रात्...ती रात् त्यानं उपासातच काढली. रात्भर त्याला झोप आली 

नाही. ते थंडीचे शदवस असल्यानं व अंगावर परेुसं बलँकेट नसल्यानं थंडी 

वाटत होती. त्यातच आजबुाजचूे शचलटं रक्त प्राशन करण्यासाठी दशं करीत 

होत.े तसा त्याला शवचार आला की ही शचलटं आशण मानवात काय फरक 

आह.े ही शचलटं आपलं पोट भागशवण्यासाठी माणसाला दशं करतात व 

माणसाचं रक्त शपतात. तशी ती माणसं आपलं पोट भागशवण्यासाठी 

माझ्यासारख्या शकत्येक शनरपराध माणसांना पैसा मागतात जाळ्यात 

फसवनू. म्हणनूच खनु होत असावेत. कदाचीत वैर्म्य तर वाटू नये की मी 

गनु्हा केलेला नाही आशण फुकटच शशक्षा भोगतोय. आज मला तेच वाटत 

आह.े जर मी गनु्हा केला असता तर मला ही जी शशक्षा झाली. त्याबद्दल 

दिुःख वाटलं नसतं. खरं तर अशांना ठेचनूच मारलं पाशहज.े  

 त्याचा तो शवचार. त्याला भयंकर राग आला व रागाच्या भरात तो 

स्वगत म्हणाला, 

 'काय ही शचलटं. ही शचलटं माझं रक्त शपतात. जा म्हणावं त्यांच्याकडे 

अन ्पी म्हणावं त्यांचं रक्त. ज्यांनी मला इथं पाठवलंय.' 
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 त्याला त्या डासांचा भयंकर राग आला. तसं त्याला त्या डासाचा राग 

येताच त्या डासाला त्यानं पटकन मारलं व आपला शतच्यावरील राग त्यानं 

डासावर काढला. 

 तो तरंुुग. त्या तरंुुगात काही एकच डास नव्हता, अनेक डास होत ेत्या 

तरंुुगात. एक डास रागाच्या भरात मारला होता त्यानं. परंत ूअनेक डास 

चावत होत े त्याला. तो तरी कोणाकोणाला मारणार. तसा त्याला शवचार 

आला की समाजातही असे अनेक डास आहते की जे असचे चावतात 

माणसाला. माणसाचा गनु्हा नसेल तरी. तेच या डासांसारखं सारखं रक्त पीत 

असतात माणसाचं. असे डास आज माणसाला छळत असतात. 

 ते डास रात्भर चावत होते त्याला. तशी त्याला बरोबर झोपही येत 

नव्हती. वरुन थंडीही होती. त्यामळंु रात् कुडकुडत काढावी लागत होती. 

त्यातच सकाळी पहाटेला झोप लागली. 

 ती पहाटेची वेळ. रात्ी उशशराच झोप लागल्यानं पहाटेला अशत गाढ 

झोप डोळ्यात होती. तशी घंटा झाली व सगळी मंडळी झोपेतनू खडबडून 

जागी झाली. उठून बसली. परंत ूदवेांश ूकाही उठून बसला नाही. त्याला 

सवय नव्हतीच. तसा एक तरंुुग अशधकारी तेथ ेआला. त्यानं पाशहलं की 

दवेांश ूझोपलेला आह.े 
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 दवेांशलूा झोपलेला पाहून त्याला उठवण्यासाठी तो तरंुुग अशधकारी 

आला. त्याच्या हातात चैन होती. त्यानं ती चैन अशत जोरात दवेांशचू्या 

पाठकाडात मारली व दवेांश ूकाय झालं म्हणनू खडबडून जागा झाला. त्यानं 

पाशहलं की त्याच्या पढ्ुयात तो तरंुुग अशधकारी साक्षात उभा आह.े 

 सवचजण उठले होत.े सवांनी आपआपली अंथरुणं गोळा केली. 

त्याचबरोबर एक रांग लावली गेली. दवेांशहूी रांगेत लागला. कोणीतरी 

म्हणत होतं, शगणती होणार. तोपयंत बसायचं आह.े सगळेजण अगदी 

शांततेत बसल ेहोत.े सगळ्यांना सकाळी जवळपास एकदोन तास शांततेत 

बसावं लागतं ह ेदवेांशलूा माहीत नव्हतं. तो झोपेतनू उठला तर खरा. परंत ू

तो रांगेत बसला असतांना पाठीमागच्याशी बोलत होता. तोच अजनू एक 

तरंुुग अशधकारी आला व त्यानं परत पाठीवर ती चैन मारली व खणुेनंच 

सांगीतलं की बोलायचं नाही. 

 दवेांशलूा ती चैन बसताच तो काय समजायच ंते समजला. त्याचाही 

जीव तळमळला होता. कारण ते थंडीचे शदवस होते आशण थंडीच्या शदवसात 

मार हा जोरात झोंबत असतो. परंत ूत्या तरंुुग अशधकार् यांना कोण सांगणार. 
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 सकाळच ेसात वाजल ेहोत.े तसं बाहरे उजाडलं होतं. त्यातच शगणती 

सरुु झाली. दवेांशनंूही आकडा म्हटला जोरात. त्याचबरोबर शगणती पणुच 

झाली व शगणती पणुच होताच तरंुुगाच ंदार उघडलं व सवचजण बाहरे पडले. 

 बाहरे शौचालय होतं. ते शौचालय स्वच्छ नव्हतं. ते शौचालय...ती 

कैदी मंडळी तरंुुगाच्या त्या काल कोठडीतनू बाहरे पडताच शौचालयात 

गेली. शतथंही त्यांनी राग लावली. परंत ू नंबर लागत नव्हता. अशातच 

सकाळचे नऊ वाजत आले होत.े तोच आवाज आला. नावाचा तो पकुारा. 

'दवेांश ूहजर आह ेका? बोलावलंय.' 

 दवेांशनंू शौचालयात नंबर लावला होता. आता त्याचा नंबर लागणार. 

तोच आवाज आल्यानं तो शौचालयात गेला नाही. तो परत शफरला. कारण 

त्याला सकाळीच दोन चैनी पाठीवर पडताच सारं ब्रम्हांड आठवलं होतं. 

आता पनु्हा तशा चैनी पाठीवर पडू नये व अंगाची लाहीलाही होव ूनये, 

म्हणनू तो शौचालयात न जाता माघारी शफरला. शवचारणा केली. 

 "कशासाठी बोलवलं साहबे?" 

 "तपासणी आह.े" 
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 तपासणी...तपासणी आह ेअसं म्हणताच तो चपू बसला. शौचालयात 

जायचं राहून गेलं होतं. त्यातच ज्यांची ज्यांची नावं पकुारली गेली होती. 

तेही शौचालय सोडून रांगेत आले होते.  

 ते सवच कैदी रांगेत लागताच त्यांच्या शरीरावरच ेसवच कपडे काढण्यात 

आले. सवच कैद्यांनी त्या कुडकुडत्या थंडीत आपले सवच कपडे काढल.े आता 

नेमकं काय होणार. सवच कैद्यांना शचंता पडली. तपासणी म्हणजे नेमकं काय? 

सवांना प्रश्न पडला. तोच एकेक पढेु सरकू लागला. तसा त्या कैद्याबरोबर 

दवेांशहूी पढंु सरकला आशण दवेांशचूा नंबर आला.  

 दवेांशचूीही तपासणी झाली आशण तपासणी होताच जेवनही आलं. 

कोणी म्हणत होतं, 

 "जेवन घ्या, नाहीतर ते परत जाईल. मग सायंकाळपयंत शमळणार 

नाही." 

 भकूच ती. भकू त्याला फारच लागली होती. रात्ीही जेवन शमळालं 

नव्हतं. काय करावं सचुत नव्हतं. त्यातच ती भकू पाहून त्यानं शौचालयाचा 

नाद सोडला व आधी जेवन घेतलं. 

 ते जेवन, जेवन करावंसं वाटत नव्हतं. पोळ्यांमध्ये जण ू मातीच े

अवशेर् भरल्यागत त्या पोळ्या घासागणीक कच लागत होत्या. त्यातच 
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भातही तसंच वाटत होतं. जेवन पोटभर नव्हतंच मळुी. मोजनू पोळ्या शदल्या 

होत्या आशण वाटीभर भात. भाजी मात् भरपेट होती. त्या भाजीत थोडंसं 

मरेल व बाकी सारा रस्सा भरला होता. ती भाजी, भाजीसारखी वाटत 

नव्हती तर त्या भाजीत ना तेल शदसत होतं, ना शतखट. ना शतला चव होती 

ना काही. परंत ू दवेांश ू ते जेवन आवडीनं खात होता. कारण त्याला 

आतापयंतच्या आयषु्ट्यात तसंच जेवन शमळालं होतं. 

 जेवन झालं होतं. तसं जेवन होताच तो शौचालयात गेला व आरामशीर 

आता शौचालयात बसला होता. तस ेत्या शौचालयातच त्याच ेशवचारचक्र 

सरुु झाले होत.े  

 

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

 

 तो तरंुुग. त्या कैद्यांना सधुारायचं कें द्र होतं ते. त्यांना त्या तरंुुगात 

प्रशशक्षण शमळत होतं व्यवसायाचं. नवनवीन आलेले अशधकारी होत ेशतथं. 

नवीन आलेल्या कैद्यांना आधी शवचारत होत े ते अशधकारी की त्यांना 

कोणत्या व्यवसायाची आवड आह.े त्यांच्या आवडीनसुार त्यांना काम 

वाटप होत होत.े 
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 दवेांश ूज्यावेळी शौचालयातनू बाहरे पडला. तसा पनु्हा पकुारा झाला. 

तसा तो परत घाबरला. 'कशासाठी बोलावलं असेल पनु्हा.'  

 तसा पकुारा होताच तो आतमध्य े गेला. तसं शतथं बसलेल्या एका 

व्यक्तीनं शवचारलं, 

 "कोणतं काम करीत होते आधी?" 

 "शलहीत होतो." 

 "म्हणजे?" 

 "मी लेखन करतो." 

 "म्हणजे आपण लेखक आहात तर." 

 "होय." 

 "परंत ूलेखनावर पोट भागत होतं का आपलं?" 

 "नाही." 

 "मग आपलं पोट भागशवण्यासाठी काय करीत होत ेतमु्ही?" 

 "भीक मागत होतो जी." 

 "भीक! का? तरुण आहात लेखकही आहात आशण भीक मागत होतो 

म्हणता. अगदी खरं खरं सांगा. लेखक कधी भीक मागतात का? त्यांच्या 

लेखनीत असा दम असतो की ते उभ्या जगाला शवकत घेव ूशकतात. अहो, 
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तमु्ही शवचारच करु शकत नाही, एक लेखक शकती कमवतोय त्याचा. जाव ू

द्या. आपल्याला काय सांगावं आशण काय शवचारावं." 

 "..." त्या अशधकार् याचं बोलणं. तसा तो चपू होता. ते पाहून तो 

अशधकारी परत म्हणाला, 

 "ओ शमस्टर, आपण भीक मागत होतो म्हणता? का बरं असं म्हणता?" 

 "साहबे, आता लेखकाला भीकच शमळत.े पैस ेनाही शमळत. फुकट 

वाटाव्या लागतात पसु्तका. कोणीच घेत नाहीत आजकाल. फुकटच्याही 

पसु्तका कोणी वाचत नाही. मग पैसा कुठून येणार. भीकच मागावी लागेल 

ना मग." 

 "हो, तेही बरोबरच आह.े आणखी एक शवचारतो. ओ शमस्टर, 

कदाचीत आपलं खरंही असेल, परंत ूएक गोष्ट ही की एक लेखक समाज 

सधुारतो. असा आपल्यासारखा तरंुुगात येत नाही. पवुीचा काळ गेला. तर 

याबद्दल बोलतांना मी शवचारेल की नेमके आपण मला गनु्हगेार वाटत नाही. 

तसं पाहता गनु्हगेार हा शबद चेहर् यावर शलशहलेला नसतोच. गनु्हगेार कोण 

आह ेव कोण नाही ह ेचेहर् यावरुन ओळखणं तसं कठीणच. परंत ूमला सांगा 

की नेमका गनु्हगेार कोण? याचा शोध घेण्यासाठी तमु्ही सांगा तमुची 

जीवनी. काय घडलं ते. मला ऐकायला आवडेल. मी काही करु तर शकणार 
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नाही. परंत ूतमुचं मन हलकं होईल. तसं एक सांग.ू या तरंुुगात येणारा प्रत्येक 

माणसू हा गनु्हगेार नसतोच. त्याला कधीकधी फसवलं जातं. तर सांगा मला 

आपली जीवनी." 

 तो तरंुुग अशधकारी समजदार वाटत होता. तसं त्यानं शवचारताच 

दवेांशलूा हुदंका भरुन आला व तो आपली जीवनी सांग ू लागला. 

क्रमबद्धपणे. अगदी लहानपणापासनूच. काय घडलं ते. अगदी बारकाईनं. 

परंत ूते सांगतांना कधीकधी त्याला रडंही येत होतं. 

 "मी लहान होतो. आम्ही सात भावंडं. आम्ही मजेत राहात होतो. 

आमची शेती होती. त्या शेतीवर जात होतो. माझे वडील राबत होत ेशेतात 

आशण आम्हाला पोर्त होत.े तसं पाहता आम्हाला अन्न पोटभर शमळायचं 

नाही. म्हणनू आम्ही शेतावर कधी खेकडे पकडायचो तर कधी रानात 

रानमांजरी. ते आमचं अन्न होतं. त्यावर आमचा उदरशनवाचह चालायचा. 

आम्ही कधी शकड्या मुंग्यांवर जीवन काढलं. कारण आम्हाला खायलाच 

शमळायचं नाही.  

 मी जेव्हा सात वर्ाचचा झालो ना, तेव्हा माझ्या वडीलांनी मला शाळेत 

टाकलं. शाळेतील बाई छान छान शशकवायची. ते शशकवणं आवडायच ं

मला. आनंद वाटायचा. त्या ज्ञानानसुार वागावसं वाटायचं.  
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 एकदाचा प्रसंग. आम्हाला बाईनंी शशकवलं होतं की मांस खाव ूनये. 

पाप होतं. ते शनष्ट्पाप जीव असतात. त्यांची हत्या करु नये. त्यानसुार मला 

नंतरच्या काळात मांस खाण्यावरुन शकळस यायची. ते पाहून मी मांस खात 

नव्हतो आशण मी रानातील ती मांजरही पकडत नव्हतो. मासेही आशण 

खेकडेही पकडत नव्हतो. कारण मला आता बाईच्या म्हणण्यानसुार त्यांना 

पकडणे व खाणे पाप वाटत होतं. वाटत होतं की आपण त्यांना खातो, 

म्हणजे जीव हत्याच करतो. तसं मला वाटताच मी मास ेपकडायला नकार 

शदल्यानं माझ्या वडीलांना ती गोष्ट खटकत होती म्हणनू की काय ती गोष्ट 

शवचारात घेऊन माझ्या वडीलांनी मला शाळेतनू काढलं नव्ह ेतर मी काही 

कामाचा नाही म्हणनू मला शवकून टाकलं होतं.  

 मला श्रीधर नावाच्या माणसाने शवकत घेतलं. त्यानं मला जेवन तर 

शदलं. परंत ूत्यानं मला अशत त्ास शदला. तो मला गलुामासारखा वागवत 

असे. माझ्याकडून आपल ेपाय चेपनू घेत असे. शमही आळस न करता त्यानं 

सांशगतलेले सवच काम न चकुता करीत असे. तसा तो एकदाचा प्रसंग घडला.  

 माझा मालक म्हणजे श्रीधर घरी नव्हता. त्यावेळी अचानक एक कॉल 

आला व मी बोलायला लागलो. तशी पढुील व्यक्ती म्हणाली, 

 "हलै्लो, मी ररया बोलतेय." 
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 "बोल, कोण हवंय तलुा?" 

 "त ूएकटाच घरी आह ेना." 

 "होय. मी एकटाच घरी आह.े का बरं?" 

 "त ूदवेांश ूबोलत आह ेना." 

 "होय मी दवेांशचू. का बरं." 

 "मला बोलायचं आह ेतझु्याशी. बोलते ना." 

 "होय बोलतोय." 

 "मला मैत्ी करायची तझु्याशी. बोल करशील ना." 

 "होय करेल." 

 "पण मला मोबाईलवर बोलणं आवडते. बोल, बोलशील ना." 

 "होय, बोलेल. परंत ूहा फोन माझा नाही. हा फोन दसुर् याचा आह.े" 

 "ठीक आह.े तलुा जेव्हा सवड शमळेल, तेव्हा बोलशील माझ्याशी. 

तचू फोन लावशील मला." 

 "ठीक आह.े" असं म्हणत शतनं फोन ठेवला. 

 शमही तरुणच होतो. मी ररयाशी बोलत असे. श्रीधर घरी नसला आशण 

त्याचा फोन घरी असला की मी त्याच फोनवरुन ररयाला फोन लावत असे. 
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तसा तो त्या शदवशीचा प्रसंग. ररयाचा मला फोन आला होता. शतचं ते 

बोलणं. 

 "शव्हडीओ कॉल कर. मला तझु्याशी शव्हडीओ कॉलवर बोलायचं 

आह.े तलुा पाहायचं आह ेमला." 

 "का बरं?" 

 "तलुा बोलायचं नाही का?" 

 "बोलायचं आह.े" 

 "मग कर ना शव्हडीओ कॉल." 

 तो ररयाचा फोन. त्यातच शतला मी शव्हडीओ कॉल केला. त्यातच त्या 

शव्हडीओ कॉलवर शतकडून ती ररया नावाची मलुगी बोल ूलागली. तीच 

संधी साधनू शतचं माझ्यासोबतचं अश्लीलतेनं संभार्ण. माझचं ते वय. ते 

वयच तसं होतं.  

 ररया नावाची ती मलुगी. त्या मलुीनं ऑनलाईन फोन लावला मला 

नव्ह ेतर शव्हडीओ कॉल केला. तसं पाहता शतनं अश्लीलतेचं प्रदशचन केलं. 

त्यानंतर शतनं ते अश्लीलतेचं प्रदशचन रेकॉडीगं केलं. 

 थोड्या वेळाचा अवकाश. त्या श्रीधरच्या मोबाईलवरच व्हाट्सअपवर 

एक शव्हडीओ क्लीप आली. त्या क्लीपमध्ये पणुचपणे माझ्या नग्नपणाच ं



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

86 
 

शचत्ीकरण होतं व थोड्याच वेळात फोन आला व फोनवर धमकी आली 

की मी शव्हडीओ कॉलवर अश्लील प्रदशचन केलं आह.े त्याचा मआुवजा 

शतला द्यावा. नाहीतर ती माझी तक्रार पोशलसांना करणार आह.े 

 मी परुता घाबरलो. तसं पाहता मी श्रीधरच्याच घरी राहात होतो. त्यानं 

शदलेल्या तकुड्यावर मी लहानाचा मोठा होत होतो. मी त्याचा जण ूगलुामच 

होतो आशण गलुामाला कोणतीच अब्र ूनसत ेअसं मला शतथं वागवत होत.े 

 आज मला आलेली ती ररयाची धमकी. घाबरुन गेलेला मी. मी त्या 

मोबाईल कॉलवर खरी खरी माशहती ररयाला शदली. त्यात मला तसं काही 

होणार याची माशहती नव्हती. परंत ूतसा अब्रनूकुसानीचा मेसेज व कॉल 

येताच मी घाबरलो व मी तो कॉल पनु्हा येव ूनये म्हणनू तो मोबाईल नंबर 

बलॉक केला. 

 मोबाईल क्रमांक बलॉक केला खरा. परंत ू त्या फोनवर शतचे फोन 

वारंवार येव ूलागले. त्यातच ती गोष्ट श्रीधर बोलतो असे सांगताच ती 

बोलायची नाही. कधीकधी श्रीधर घरी नाही असं पाहून ती बोलायची. मला 

धमकीही द्यायची. तशी ती गोष्ट एक शदवस श्रीधरला माहीत झाली व 

श्रीधरनं मला घरातनू हाकलनू शदलं. 
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 मला श्रीधरनं घरातनू हाकलनू शदलं खरं. परंत ू ररयाचा फोन काही 

शपच्छा सोडत नव्हता श्रीधरचा. अशातच एक शदवस श्रीधर म्हणाला 

ररयाला की अशी धमकी दणे्यापेक्षा शतनं माझी तक्रार पोलीसस्टेशनला 

टाकूनच द्यावी. त्याच धमकीच्या अनरंु्गानं आज ररयानं ती माझी शव्हडीओ 

क्लीप जोडून पोलीसस्टेशनला तक्रार दाखल केली होती व पोलीस त्या 

तक्रारीनंतर मला शोधत शफरत होत.े श्रीधरच्या बापाचं काय जाणार होतं. 

ररयाला तक्रार टाक म्हणतांना. गेलं ते माझंच ना.  

 मी सेक्सटाशचनचा बळी ठरलो होतो. नकळत माझ्या हातनू चकू घडली 

होती व ररयानं ती तक्रार पोशलसांना केली होती व पोलीस माझा शोध घेत 

होत.े 

 मोशनकाची माझी ओळख झाली होती. तसं माझं शतच्याशी बोलणं 

झालं होतं. त्यानंतर आम्ही एकमेकांशी बोलत राशहलो. कधी फोनवर तर 

कधी असेही. त्यामळंु की काय, आता मोशनकाची भीती वाटत नव्हती मला. 

मी अगदी शबनधास्त होवनू बोलत होतो मोशनकाशी. 

 मोशनकाशी माझं प्रेमानं बोलणं. त्यातच मोशनकाची वारंवार माझ्याशी 

होत असलेली भेट. आमच्यात प्रेम शनमाचण करणारी गोष्ट होती. आम्ही 
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आता एकमेकांवर प्रेम करु लागलो होतो. अशातच एक शदवस मला शतचा 

फोन आला.  

 "मला तमु्हाला भेटायच ेआह.े बोला, भेटाल का?" 

 "होय, का नाही भेटणार." 

 मोशनकाची मैत्ी. त्यातच शतच्यावर असलेला शवश्वास. आमची फुलत 

चाललेली मैत्ी. आज एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे आम्ही. मला ती 

शवश्वासघात करेलच असं वाटत नव्हतं. कारण शतही गोड गोड बोलत होती 

माझ्याशी.  

 ती भेटायला आली. तसा शमही. त्यातच आमच ंसंभार्ण सरुु झालं. 

संभार्णात बोलता बोलता ती म्हणाली,  

 "मला तझु्याकडून दरमहा मशहना हवाय." 

 "का? मी असा कोणता गनु्हा केलाय." 

 "गनु्हा! त ूफार मोठा गनु्हगेार आहसे. मला बोलावलं. शफरवलं. बोल, 

मी शफरल ेकी नाही तझु्यासोबत." 

 "होय. शफरली त.ू परंत ूत्याचे एवढ ेपैस?े" 

 "होय. का? मी ररकामी होती का तझु्यासोबत शफरायला. मला काही 

कामधाम नव्हते का?" मोशनकानं शवचारलेले प्रश्न, माझ्या काळजाला 
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शभडल े होत.े आज मी शतला भेटण्यापवुी अशतशय आनंदी होतो. परंतू 

आताच्या शतच्या बोलण्यानं माझ्या आनंदावर शवरजण पडलं होतं. तो 

आनंद पार दिुःखात शमसळून गेला होता. त्यात आता तीळसंक्रांतीचा 

शतळगळु नव्हता.  

 मी गप्प होतो काहीवेळ. ते पाहून मोशनका म्हणाली,  

 "आता बोल ना. आता गप्प का? तलुा शफरायला लय मजा आली 

तेव्हा आशण आता पैस ेम्हटले तर गप्प झाला. अरे मलुीचं जीवन का असंच 

असतं का? कोणीही चाल म्हणावं आशण त्याचेसोबत फुकटात शफरावं." 

 " मी थोडं ना चाल म्हटलं शफरायला. तचू नेलं ना शफरायला." 

 "आता एक शबदही बोल ूनगंस. फक्त एक सांग की त ूपैस ेदणेार की 

नाही." 

 "काय करणार." 

 "काय करणार म्हणजे?" 

 "काय करणार नाही पैसे शदल ेतर..." 

 "काय करणार म्हणजे? अरे पोशलसात जाईल. तझुी बदनामी करील. 

त ूलेखक आह ेना. महान लेखक. तझुी प्रशतष्ठा धळुीस शमळवील." 
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 "जा शमळव. माझ्याकडे नाही आहते पैस.े माझा गनु्हाही नाही तरी छळ 

करतेस माझा. हा स्री अत्याचार आह ेमाझ्यावर." 

 "तझु्यावर...तझु्यावर माझ्या एकटीचाच स्री अत्याचार. अन ्ती ररया 

कोण होती. शतच्यावर अत्याचार झाला नाही का तझुा. अरे लोकं का 

फालतचू केस टाकतात का? शतनंही टाकली ना केस." 

 "ते गडलेल ेमदुडे कशाला काढतेय. तलुा माहीत आह ेका ररयाचं 

प्रकरण. काय झालं ते तरी माहीत आह ेका तलुा? त्यात माझा गनु्हा तरी 

होता का? अगं एक फोन आला. मग शमही बोललो त्या फोनवर. बस 

एवढाच माझा गनु्हा. फोनवर बोलणं हाच गनु्हा झाला माझा." 

 "हो का? त ूजसा साधाच बोलला होता की नाही शतच्याशी. तलूा 

अश्लील बोलायला कोणं सांगीतलं होतं. तो गनु्हा नाही का तझुा." 

 "हो, तेवढीच एक चकू झाली. परंत ूशतनं बाऊ केला त्या प्रकरणाचा. 

मला समजत तरी होतं का त्या वयात. अन ्पैस ेकमशवण्यासाठी शतनं ती केस 

टाकली." 

 "मला शतचं काही करायचं नाही. मला एवढंच माहीत आह ेकी मी 

तझु्यासोबत एवढी शफरली. तलुा शफरतांना मजा आली. आता मला दरमहा 
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पैस ेहवेत. नाहीतर मी पोशलसात तझुी तक्रार करतो. मंजरू असेल तर सांग. 

नाहीतर मी मोकळी पोलीसस्टेशनला जायला." 

 "काय परुावा आह ेकी मी शफरलो तझु्यासोबत." 

 "परुावा म्हणजे? अरे फोटो आहते तझुे त्या स्पाॅ टवर काढलेल े

माझ्यासोबतचे. अन ् रेकॉडीगंही आह ेतझु्यासोबतच्या बोलण्याच.े त्यात 

ररयाचीही तक्रार पोलीसस्टेशनला सरुु असल्याच ेसांशगतले आह ेत.ू सगळं 

आधीपासनूच रेकॉडीगं केलं मी. ती अश्लीलताही रेकॉडीगं करणार होत ेमी. 

परंत ूत ूफसला नाही त्यात. शतच माझी चकू झाली तेवढी." 

 मोशनका बोलत होती. तसा मी परुता घाबरलो होतो आतनू. परंत ूशहमंत 

करुन मी उत्तरं दते होतो. माझा गनु्हा नव्हता, ना मी शतला लाईक केलं होतं. 

शतनंच मला लाईक केलं होतं व दोस्तीही. शतनंच शफरवलं होतं मला आशण 

सगळं रेकॉडीगंही करुन ठेवलं होतं. मी मात् साधाभोळाच वागलो होतो 

शतच्याशी. कारण मला त्या गोष्टीची कल्पना नव्हती.  

 दोन्ही प्रकरणं. दोर् नसतांना मीच फसलो. असं मला मनोमन वाटतं. 

बाकीची काही मंडळी अख्खं कांड करुन टाकतात. परंत ू त्या गोष्टीची 

कल्पना कोणालाही येव ूदते नाहीत. अन ्मी साध्या गोष्टीनं फसलो. मी नंतर 
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शवचार केला की नाही आता साध ं राहायचं नाही. जाईल तर जाव ू द े

पोलीसस्टेशनला. पाहून घेव.ू कुठंपयंत घाबरत राहायचं आपण." 

 मी तसा शवचार करु लागलो व शेवटी म्हणालो,  

 "जा. तहुी टाक तक्रार पोलीसस्टेशनला ररयासारखीच. टाकून द ेतहुी 

केस." 

 मोशनकानं ते माझं बोलणं ऐकलं. शतला वाटत होतं की आपण जर 

दवेांशलूा तसं बोल ूतर तो घाबरेल व मला दरमहा पैसे दईेल व मला बसनू 

खाता येईल. तशीच मजाही उडवता येईल. 

 मोशनकाचा तो शवचार. शतचं ते बोलणं. ती शनघनू गेली होती.  

 ती शनघनू गेली. परंत ू शनघनू गेल्यावर ती सरळ घरी गेली नाही. ती 

पोलीसस्टेशनला गेली. कारण शतला पैस े कमवायच े होत े माझ्याकडून. 

त्यामळंु मला त्ास दणे ंबंधनकारक होतं.  

 शतनं ती माझी तक्रार पोलीसस्टेशनला शदली. तसा माझा फोननंबरही 

शदला शतनं पोलीसस्टेशनला आशण ती घरी शनघनू गेली. 

 मी साधा भोळा मलुगा होतो. पररशस्थतीनं गांजलेला. लहानपणी मला 

मायबापानं शवकून टाकताच माझ्या अंगाखांद्यावरुन मायबापाचा आधार 

शनघनू गेला होता. त्यानंतर मी वाढलो त्या श्रीधरच्या आधारानं. त्यानंही 
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त्ास दते दते मला वाढवलं होतं. कधी उपाशी राहून तर कधी शशळं पांत 

खावनू मी लहानाचा मोठा झालो. त्यातच ते दधुाच ेओठ सकुताच माझ्या 

मागं लागली ती ररयाची तक्रार. त्यातच श्रीधरनं हाकलनू शदलं मला घरातनू. 

शेवटी मी रस्त्यारस्त्यावर राशहलो भीक मागत अन ्भीक मागत मागत 

जगलो. लपत राशहलो काही शदवस. ररयाची केस अंगावर येईल म्हणनू. या 

शहरातनू त्या शहरात. शेवटी तेच झालं. मोशनकानं त्याच गोष्टीचा फायदा 

घेतला. यावेळी गनु्हा शतनंच केला आशण थोपवला माझ्यावर.  

 ती शनयती कसली शनषू्ठर होती. ती कमच करुन घेत होती माझ्याकडून. 

मी चांगले कायच करीत होतो लेखन करुन. मी आपल्या लेखनीनं समाजाला 

जागतृ करीत होतो. परंत ू शनयती माझ्या मागं कधी ररयाची तर कधी 

मोशनकाची तक्रार लावत होती. 

 ररयाचा आधार दते मोशनकानं माझी तक्रार पोलीसस्टेशनला दाखल 

केली आशण ती घरी शनघनू गेली. तसे दोनतीन शदवस शनघनू गेले. तोच 

दोनतीन शदवसानंतर माझा फोन खणखण वाजला. तसा मी बोललो, 

 "हलै्लो, कोण?" 

 "मी पोलीस सब इनस्पेक्टर. अमकू अमकू पोलीसस्टेशनमधनू बोलत 

आह.े" 
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 "बोला साहबे." 

 "आपण दवेांश ूका?" 

 "होय." 

 "आपण मोशनकाला ओळखता का?" 

 "होय, का बरं?" 

 "तक्रार आह ेशतची तमुच्याशवरोधात." 

 "कशाची?" 

 "तमु्ही पोलीसस्टेशनला या. सगळं सांगतो." 

 "ठीक आह ेसाहबे." मी म्हणालो व मी फोन ठेवला. 

 साहबे मला आलेला पोशलसांचा फोन. मोशनकानं केस दाखल केली 

होती पोलीसस्टेशनला. त्यातच आता मी परुता घाबरलो होतो. काय करावं 

सचुत नव्हतं. मोशनकाची ओळख होताच नकुताच मी दसुरीकडे चांगल्या 

शठकाणी शकरायानं गेलो होतो राहायला. मलाही वाटत होतं की आपलं 

आता वय होत आह.े आपण मोशनकाशी शववाह करावा व सखुानं जगावं. 

मला काय माहीत होतं की मी जे शवचार करीत आह,े त्याच्या अगदी उलट 

होईल. शतनंही शतच्या डोळ्यातनू पाणी हाल ूशदले नव्हते.  
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 ज्यावेळी शेवटच्या शदवशी शतनं मला भेटायला बोलावलं होतं, 

त्यावेळी मी शवचार केला होता की आज मी शतच्याशी शववाहाशवर्यीच ं

बोलेल. शवचारेल की आपण केव्हा शववाह करायचा. परंत ूशतनं ती गोष्ट न 

करता भलतीच गोष्ट केली होती आशण आज तर माझी तक्रारच टाकून शदली 

होती पोलीसस्टेशनला. 

 तो शदवस तसाच गेला. तसा तो शदवस जाताच मी सकाळीच उठलो. 

मला पोलीसस्टेशनला बोलावले होत ेमोशनकाच्या केसबद्दल. 

 मी सकाळीच उठलो. मी प्रातिःशवधी आटोपवला व मी 

पोलीसस्टेशनला जाण्यासाठी तयार झालो. थोड्याच वेळात मी पोलीस 

स्टेशनला पोहोचलो. त्यावेळी अनंत शवचार होत ेमाझ्या मनात. पोलीस 

स्टेशनला जाताच एका पोशलसानं शवचारलं, 

 "काय नाव तमुचं?"  

 मी त्याला आपलं नाव गाव सांगीतलं. तशी सवच इत्यंभतू माशहती 

सांगीतली व काय काय घडलं तेही सांगीतलं. त्यावर पोलीसवाले म्हणाले, 

 "शमस्टर, तमु्ही अगदी शनष्ट्कलंक असाल. तरीही आता ही केस नोंद 

झाली ना. त्यामळंु आपणाला अटक करावीच लागेल. कारण ही एका 

मशहलेची तक्रार आह.े ही काही साधी सधुी तक्रार नाही. आपल्यावर 
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फौजदारी कारवाई करावीच लागेल आम्हाला. आपण हवं तर एखादा 

साक्षीदार आणा." 

 "साहबे, या जगात माझं कोणीच नाही. शशवाय मला या केसमध्ये 

फसवलं गेलं आह.े" 

 "ते काही आम्ही जाणत नाही. तमु्ही हवी तर न्यायालयात दाद माग ू

शकता." 

 पोशलसांचं ते बोलणं. मी चपू बसलो. त्या पोशलसांसमोर मी शनदोर् 

असलो तरी माझं काही चाललं नाही. शेवटी मी हताश झालो व मला त्या 

पोशलसांनी माझा गनु्हा नसतांनाही अटक केली.  

 मला पोशलसांनी अटक केली होती. अटकेनसुार मला दसुर् या शदवशी 

न्यायालयात सादर करण्यात आलं व माझ्याकडे जमानतदारही नसल्यानं 

माझी रवानगी तरंुुगात झाली व मी गनु्हगेार नसतांनाही मला जाणनूबजुनू 

जबरदस्तीनं शलु्लक चकुीनं गनु्हगेारांच्या रांगेत बसवलं गेलं. त्यानंतर मला 

इथं आणलं गेलं. 

 दवेांशनंू त्या तरंुुग अशधकार् याला आपली जीवनी सांगीतली होती. 

त्यातच तो तरंुुग अशधकारी भावकू झाला होता. ते ऐकून तो म्हणाला,  
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 "खपु रंजीत आह ेतमुची जीवनी. तमु्ही लेखक असनू व समाजाचा 

आरसा असनू तमु्हाला अनंत यातना झेलाव्या लागत आहते. हा तमुचाही 

एक इशतहासच आह.े पण वाईट वाटून घेव ूनका. बर् याचशा लेखकांना तरंुुग 

भोगावंच लागलं. तरंुुगाच्या झळा सोसाव्याच लागल्या. स्वातंत्र्यवीर ज्यांना 

म्हणतो ना, ते सावरकर अंदमानाच्या तरंुुगात होत.े काही पसु्तकं त्यांनी 

तरंुुगातच शलशहली. श्यामच्या आईचे लेखक सान ेगरुुजी हहेी गतकाळात 

तरंुुगातच होत.े एवढंच नाही तर ज्यांनी दशेाला अशहसंात्मक मागाचनं 

स्वातंत्र्य शमळवनू शदलं, ते महात्मा गांधी तरंुुगातच होत.े असे बरेच जण 

आहते नव्ह ेतर बरेच लेखक आहते की जे तरंुुगात होत.े परंत ूत्यांनी आपली 

लेखणी थांब ूशदली नाही. ते हताश झाले नाही तरंुुग शमळाल्यानं. असे म्हण ू

की शनयतीनं त्यांना तरंुुगात टाकलं. परंत ूते हारल ेनाहीत. त्यांनी तरंुुगातही 

लेखन सरुु ठेवलं. बरीच पसु्तकं शलशहली तरंुुगात आशण प्रकाशीतही केली 

तरंुुगातनू. अहो, तरंुुग ह ेकैद्यांना सधुारण्याचं कें द्र असतं. आम्ही कैद्यांकडून 

चांगल्या, उत्तम दजाचच्या वस्त ू बनवनू घेतो आशण बनवतात ते उत्तम 

दजाचच्या वस्त.ू  

 महत्वाचं सांगतो मी की कैद्यांमध्येही चांगले गणु असतात. त्यांना संधी 

शदली तर ते त्या संधीचं सोनं करुन टाकतात. ते मळुात गनु्हगेार नसतातच. 

पररशस्थती त्यांना गनु्हगेार बनवते. तशी पररस्थीतीच घडून येत ेकी त्यांना 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

98 
 

गनु्हा करावा लागतो व गनु्हगेार बनावं लागतं त्यांना. याबाबतचा एक प्रसंग 

सांगतो. गतकाळात एक असाच व्यक्ती या तरंुुगात शशक्षा भोगण्यासाठी 

आला होता. त्याचा हा प्रसंग. आपल्या पत्नीला ठार केलं होतं त्यानं. कारण 

मी म्हणतो म्हणनू नाही तर त्यानं त्याचेवर घडलेली आपबीती सांगीतली 

म्हणनू. या प्रसंगात त्यानं वणचन केलं होतं की त्याची पत्नी ही रात् झाली की 

शौचास जायची. ती जेव्हा शौचास जायची. तेव्हा त्याचवेळी त्याच्या 

शेजारचा व्यक्तीही शौचास जायचा. त्यावेळी शौचालय घरी नव्हतं. बाहरे 

जावं लागायचं शौचाला. 

 जो व्यक्ती शतचा खनु करुन या तरंुुगात आला होता, त्यानं सांगीतलं 

होतं की मी बरेचदा माझ्या पत्नीला समजावलं की तो शौचास शनघतो, तेव्हा 

त ूशौचास जाव ूनये शकंवा तलुा जर शौचास जायचे असेल तर रात्ीला जाव ू

नकोस. परंत ूती गोष्ट ती काही ऐकत नव्हती. त्यातच त्यानं त्या दोघांचं 

बरेचदा शनरीक्षणही केलं होतं. त्या शनरीक्षणात त्यानं सांगीतलं की दोघंही 

घरुन शौचाचा डबा घेवनू शनघायचे. शतकडे गेल्यानंतर दोघही पाणी 

फेकायचे व प्रणयशक्रडा करुन परत यायच.े ह ेबरेचदा मी स्वतिः डोळ्यानं 

पाशहलं व बरेचदा मी शतला समजावलं. परंत ूशतनं माझं ऐकलं नाही. जेव्हा 

ते दोघंही एकाच वेळेला शौचास शनघायचे. तेव्हा तळपायाची आग 

मस्तकात जायची. अन ्जाणारच. कारण ती त्याची पत्नी होती. शेवटच्या 
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समयी तो म्हणाला की ज्या रात्ी त्यानं शतचा खनु केला, त्याशदवशी आशण 

त्याच्या दोनचार शदवसापासनू त्यानं धमकीही शदली होती की शतनं तो 

शनघताच शौचास जाव ूनये, नाहीतर तो शतचा खनु करणार. परंत ूशतनं त्या 

गोष्टीकड कानाडोळा केला व ती शौचास गेली. त्यानंतर ती जेव्हा परत 

आली, तेव्हा त्यानं शतचा खनु केला होता. 

 आता लेखक महोदय, या प्रकरणात त्याचं काय चकुलं की त्यानं 

पत्नीचा खनु केला. आज बर् याचशा अशा मशहला आहते की ज्या 

पतीसमोरच पतीला घराच्या बाहरे काढतात व आतमध्य ेप्रेमींसोबत गलुछरे 

उडवीत असतात आशण शबचारे पती तो व्याशभचार उघड्या डोळ्यानं पाहात 

असतात. मग गनु्ह े घडणार नाहीत तर काय? यात मशहलाच केवळ 

जबाबदार नाहीत तर यात काही काही परुुर्ही मागं नाहीत. तेही आपल्या 

पत्नींसमोर दसुर् या शस्रयांसोबत गलुछरे उडवीत असतात वा व्याशभचार 

करीत असतात. 

 गनु्ह्यांसंदभाचत पाश्वभमुी सांगत असतांना मी आणखी सांगतो की 

भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य शमळवनू दणे्याची वळे होती. तेव्हा भारतीय 

कारभाराच्या शवरोधात बोलण्याला परवानगी नव्हती. जो बोलला, त्याला 

इगं्रज जेरबंद करीत. त्यावेळी वकील त्यांचे, न्यायाधीश त्यांच.े मग न्यायच 
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कुठून भारताच्या बाजनंू. त्यामळंु भारतीयांचा गनु्हा नसला तरी भारतीय 

लोकं गनु्हगेार बनायचे. 

 लेखक महोदय, मी सांगीतलेल्या गोष्टीत तर्थयता आह.े सत्य आहते 

या गोष्टी. आपण यावर शलहावं. शलहावं की गनु्हगेार हा जन्मतिः गनु्हगेार 

नसतो. त्याला जाणनूबजुनू गनु्हा करण्यासाठी उकसवलं जातं. मगच गनु्हा 

घडतो. याबाबत आणखी एक प्रसंग सांगतो. माझ्या गावच्या दोन 

शेजार् यांची गोष्ट. दोन शेजारी राहात होत.े त्यांच्या जागेच्या वाटणीत एक 

शचंचचें झाड होतं. तेथनू कंपाऊँड होतं शेजारच्याचं. त्यातील एक शेजारचा 

व्यक्ती अशत गरीब होता. त्याला एकच मलुगा होता व दसुरा श्रीमंत होता. 

त्याला तीन मलंु होती व तो श्रीमंतही होता. त्या जागेवरुन त्यांची नेहमी 

भांडण व्हायची. जसंजसं ते शचंचेचं झाड पसरायचं. तसतशी ती जागा त्या 

गरीब व्यक्तीकडे धकायची व ते कंपाऊँडही धकायच.ं त्यावरुन भांडणं. 

 आज त्या शचंचेच्या झाडाचा घेर वाढला व त्या शचंचेच्या झाडाच्या 

बुंध्याच्या मध्यभागातनू जागा वाटपाचा अशधकार सांगण्याऐवजी तो श्रीमंत 

व्यक्ती त्या गरीबाच्या जागेचा हक्क त्या शचचंेच्या झाडाच्या बुंध्याच्या 

शकनार् यावरुन सांग ू लागला. तेच भांडण. त्यामळंु ते भांडण एवढं 

शवकोपाला गेलं की त्या गरीब व्यक्तीच्या मलुानं धारदार सलाख काढली व 

त्या श्रीमंत माणसावर हल्ला चढवला व गनु्हा घडला.  
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 लेखक महोदय, बघा गनु्ह ेअसेही घडतात. तमु्हाला सांगतो की ज्या 

गोष्टीसाठी आपण भांडतो ना. ती गोष्ट मरणानंतरही आपल्या सोबत येत 

नाही. ते सवच इथलं इथंच राहातं. परंत ूलोकं त्याचा शवचारच करीत नाहीत. 

आज मनषु्ट्य म्हाताराही होतो, परंत ूलोभ सोडत नाही. याच राग, लोभ, द्वेर् 

व मद, मत्सरानं गनु्ह ेघडतात. शत्तू्व येतं. 

 गनु्ह ेकमी होव ूशकतात. जर आपण आपले शवचार बदलले तर. तसेच 

गनु्ह ेकरतांना जर आपण त्या गनु्ह्यातील शवचारात मतृ्यलूा मध्यस्थी ठेवले 

तर आशण गनु्ह ेकमी होतात, जर आपण लोभ, मद, मत्सर, राग, द्वरे् यांना 

आपल्यापासनू कोसो दरू ठेवल ेतर. परंत ूआपण तसं त्यांना दरू ठेवतच 

नाही. मग गनु्ह ेघडणार नाही तर काय? आपण कधीच असा शवचार करीत 

नाही की मरणानंतर मी यातील कोणती वस्त ूनेणार. कोणतीच नाही. मग 

गनु्हा करायचा कशाला? तसेच आपण आपल े शवचारच बदलवत नाही 

गनु्ह्याबद्दलचे. मग गनु्ह ेकमी कसे होणार. आज असे बरेच गनु्ह ेघडत आहते 

दशेात. परंत ूत्याला शशके्षचं प्रावधान बरोबर नसल्यानं त्यांची संख्या वाढत 

आह.े आज चोर व पैसेवाल ेलोकं शबनधास्त शफरत आहते. तसेच संन्यासी 

आशण गरीब शवनापैसेवाले लोकं तरंुुगाची हवा खात आहते. अशी 

पररशस्थती आह ेदशेात. कुठून गनु्ह ेकमी होईल. गनु्ह ेकरतांना गनु्हगेारालाही 

वाटत ेकी आपण मोठ्यात मोठा गनु्हा जरी केला तरी आपण जास्त काळ 
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तरंुुगात राहणार नाही. लवकरच वकील आशण पैशाच्या माध्यमातनू 

जमानतीवर बाहरे येव.ू ते जमानतीवर बाहरे येतात. पैसा आशण प्रशतपक्ष 

वकीलाच्या भरवशावर. साक्षीदारही शवकले जातात व सराचईत गनु्हगेार पनु्हा 

तस ेगनु्ह ेकरण्यासाठी मोकळे होतात.  

 शवशेर् सांगायचं म्हणज ेगनु्हगेार हा आईच्या गभाचतनू गनु्ह ेशशकून येत 

नाही. तशी पररशस्थती उद्भवते. तशी पररशस्थती उद्भवली की कोणताही 

माणसू शांततेनं शवचार करीत नाही. तो भडकतो व तो भडकला की गनु्ह े

घडतात. 

 महत्वाचं म्हणजे गनु्ह े ह े घडू नयेत. यासाठी गनु्ह्याचं तत्वज्ञान 

बाळगावं. ते तत्वज्ञान हचे सांगतं की अशी गनु्ह्याची शवपरीत पररशस्थती 

उद्भवल्यास शांततेनं शवचार करा. ती वेळ जाव ूद्या. वाट पाहा. मगच शनणचय 

घ्या. तेव्हाच गनु्ह्यांची संख्या कमी होईल व गनु्हहेी कमी होतील. ह ेतेवढंच 

खरं. याबाबत आपलं काय मत आह ेलेखक महोदय. 

 "माझं मत...मी काही एवढा मोठा लेखक नाही की आपणाला सांग ू

शकेल. मी काही एवढा मोठा व्यक्ती नाही की आपणाला माशहती दवे ू

शकेल. मी गनु्हगेार आह ेआशण आता आपला कैदीही. त्यामळेु मी काय 

सांग ूशकणार आपल्याला." 
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 "अहो, आता थोडावेळ असं समजा की आपण गनु्हगेार नाही व 

कैदीही नाही. एक सामान्य व्यक्ती आहात. असं समजनू आपण आपलं मत 

मांडा." 

 तरंुुगशधकार् यानं म्हटलेल्या गोष्टी. त्यातच त्यानं दाखवलेल्या 

सहानभुतूीच्या जोरावर दवेांश ूभारावनू गेला व तो आपलं मत मांडण्यासाठी 

सज्ज झाला. 

 "तरंुुगशधकारी साहबे, मी काय परामशच द्यावा गनु्ह्यांच्या बाबतीत. 

अहो, मी तर स्वतिःच गनु्हगेार आह.े तरीही एक सांगतो की काही गनु्ह ेह े

अनवधानानं घडतात. ते शनयोजीत नसतात." 

 गनु्ह्यांचे प्रकार दोन आहते. पशहला म्हणजे शनयोजीत गनु्हा. हा गनु्हा 

अशतशय बारकाईन े शनयोजन करुन केला जातो तर दसुरा प्रकार म्हणजे 

शनयोजीत नसलेला गनु्हा. जसे एखाद्याच्या घरी चोर आल्यास व त्या 

चोरापासनू वाचण्यासाठी अकस्मात उगारलेल्या शस्रानं घडलेला गनु्हा. 

माझ्याबाबतीत जो गनु्हा घडला. तो मला फसशवण्यासाठी कोणीतरी 

रचलेला डाव होता. अलीकडे असेच गनु्ह ेघडत आहते. मी याबद्दल जास्त 

सांग ूशकत नाही." 
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 "तरीपण मी म्हणतो की लेखक महोदय, आपण आजच्या 

न्यायव्यवस्थेवर आधारीत एक पसु्तक शलहावी. त्या पसु्तकानं 

न्यायव्यवस्था बदलनू जावी. तसेच तमुच्या पसु्तकानं अशी क्रांती व्हावी 

की गनु्हगेार कमी व्हावेत आशण गनु्ह्याचे प्रमाणंही." 

 "ठीक आह.े मी प्रयत्न करेल." दवेांश ूम्हणाला. 

 ते तरंुुगातील शदवस मोठे कठीण होते. सकाळी उठल्यावर एक दोन 

तास रांग लावनू बसावी लागायची. ज्या वेळात त्याला शलहावंसं वाटत 

होतं. त्यानंतर लगेच प्रातिःशवधीसाठी नंबर लावावा लागायचा. त्यातही 

काही लोकं अशजबात आंघोळ करीत नव्हते. सवचत् अस्वच्छता होती. मात् 

दवेांश ूदररोज आंघोळ करायचा. त्यानंतर जेवन करुन दवेांश ूशेतीकामाला 

जायचा. त्यानं काम करण्यासाठी शेतीकाम शनवडलं होतं. शेतीकाम दोन 

वाजतापयंत केल्यावर तो त्याच्या शनवासस्थानी यायचा. त्यातच हातपाय 

धवुनू शमळालेला फावला वेळ तो शलशहण्यासाठी वापरायचा. चार वाजल े

की जेवन व्हायचं व सगळे ज्याप्रमाणे बेंडव्यात कोंबडे बेंडतात, तस ेते कैदी 

कोंडले जायचे त्या तरंुुगात. 

 तरंुुगात दवेांश ूशलशहत होता न्यायदानावर आधारीत पसु्तक. न्यायदान 

कसं असावं, गनु्ह ेकसे घडतात, गनु्ह ेघडू नये म्हणनू काय उपाययोजना 
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करता येतील तसेच वकीलाची भशुमका कशी असावी? या सवच गोष्टी त्यानं 

पसु्तकात शलहून टाकल्या होत्या. तो शलशहतच होता पषु्ट्कळ गोष्टी. त्या गोष्टी 

तो तरंुुगशधकार् याला दाखवत होता. तो तरंुुगशधकारीही त्याच ंअशभनंदन 

करीत होता.  

 दवेांश ूगनु्हगेार नव्हता. परंत ू त्याला ररया आशण मोशनकानं गनु्हगेार 

ठरवलं होतं. त्यातच त्याच्याजवळ साक्षीदार नसल्यानं त्याला तरंुुगात 

टाकलं होतं. शशक्षा अजनू व्हायची होती. पेशी होत होती. पेशीवर दरवेळी 

त्याला हजर केलं जात होतं. अशातच ती पसु्तक अधी झाली. 

 पसु्तक अधी झाली होती. तसा तो त्या तरंुुग अशधकार् याच्या 

मागचदशचनातनू शलशहणारही होता. परंत ूअशातच तो एक शदवस उजळला. 

त्याला तरंुुग अशधकार् यानं बोलावलं. म्हटलं, 

 "दवेांश,ू तझु्यासाठी आनंदाची बातमी आह.े" 

 आनंदााची बातमी. दवेांश ूमनात शवचार करु लागला. या तरंुुगात... 

या तरंुुगात कसली असेल माझ्यासाठी आनंदाची बातमी. एखादा परुस्कार 

तर नाही ना शमळाला एखाद्या लेखावर. परंत ूतो कसा शमळणार. अलीकडे 

आपल्याला लेखही तर वतचमानपत्ात टाकता येत नाही. जाताच येत नाही 

वतचमानपत्ाच्या कायाचलयात. शकती नकुसान होत आह ेमाझं. परंत ूजाव ूद.े 
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आता त्यावर पश्चाताप करण्यात काही फायदा नाही. शवचारावं, कोणती 

आनंदाची बातमी आह ेती.  

 दवेांश ूशवचार करु लागला. तसं त्यानं त्या तरंुुग अशधकार् यालाच थेट 

शवचारलं.  

 "साहबे, काय थट्टा करताय. या तरंुुगात माझ्यासाठी कोणती आनंदाची 

बातमी असणार. का मी मकु्त होणार या कैदतेनू. माझी ओळख ना पाळख 

कोणाशी आशण या तरंुुगातनू मकु्त व्हायला जे पैस ेभरावे लागतात ते कोण 

भरणार. मला तर तमु्हीआनंदाची बातमी ऐकल्यावर आश्चयचच वाटतं." 

 "होय, आनंदाचीच बातमी आह ेतझु्यासाठी. त ूमकु्त झालाय कैदतेनू. 

आता इथनू सटुका झाली तझुी." 

 "सटुका! कोणं केली सटुका!" 

 "कोणीतरी ररया नावाची बाई आह.े शतनंच केली तझुी सटुका. शतनंच 

जमानत घेतली तझुी." 

 "ररया...कोण ररया. मी तर शतला ओळखत नाही." 

 "ते तमु्ही सटुका झाल्यावर शवचाराल शतला. ती भेटणार आह ेतमु्हाला. 

तमु्ही आधी तयार व्हा. जा आता." 

 "परंत ूअशधकारी साहबे, एक शवचारु." 
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 "शवचारा. काय शवचारताय ते." 

 "मी बाहरे कसा जगणार. आता या वातावरणाची मला सवय पडली 

आह.े आता इथंच मला राहावंसं वाटतं. इथं आपल्यासारखी मायाळू माणसं 

भेटली शजवाभावाची. आता येथनू जावंसं वाटत नाही. इथंच रमतं मला." 

 "हो, प्रत्येक कैद्यांना इथनू जातांना तसंच वाटतं. त्यांना बाहरे करमत 

नाही. एकदा का येथील सवय पडली की गनु्हगेार बाहरे जास्त रमत नाही. 

तो कोणता ना कोणता गनु्हा करतोच व परत येतो इथे. माहरेावरुन 

आल्यासारखा. परंत ूतमु्हाला माझी कळकळीची शवनंती आह ेकी ह ेतरंुुग 

तमुच्यासाठी नाही. तमु्ही पनु्हा इथं परत यायचं नाही." 

 "ठीक आह ेसाहबे. परंत ूआपली आठवण येणार मला. आपल्याएवढं 

प्रेम करणारं कोणीच शमळालं नाही मला. माझे मायबापही नाही. मी 

आपल्याला सदवै आठवणीत ठेवणार." 

 "ठीक आह.े" तो तरंुुगशधकारी म्हणाला. 

 लवकरच दवेांशनंू तयारी केली व तो त्या तरंुुगाच्या बाहरे पडला. तोच 

बाहरे पडताक्षणी त्यानं माग े वळून पाशहलं. त्यातच त्याला तो तरंुुग 

अशधकारी शदसला. त्यानं त्याला बाय केलं व तो त्या लहानशा दरवाजातनू 

तरंुुगाच्या बाहरे पडला. 
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 दवेांश ू तरंुुगाच्या बाहरे पडला होता. त्यातच त्याच्याजवळ एक 

मशहला येवनू उभी राशहली. काळा चष्ट्मा लावलेली. कुरळे केस असलेली. 

शपवळा सलवार घातलेली ती एक तरुणी. ती त्याचेजवळ येवनू म्हणाली, 

 "आपण दवेांश ूना." 

 "होय, आपण?"  

 "मी ते नंतर सांगते. मी तमु्हाला न्यायला आलो आह.े" 

 "अरे पण आपण कोण आहात? ह ेमला माहीत नाही. मग मी कसा 

येव ूतमुच्यासोबत?" 

 "मी नंतर सांगते ना. चला आता. मकुाट्यानं चला तर." 

 "असं कसं? अहो, मी फसतच आलो मशहलांच्या बोलण्यात येवनू. 

आता मला फसायचं नाही. आपण शकतीही म्हटलं तरी मी आता फसणार 

नाही आशण येणारही नाही तमुच्यासोबत. आधी ओळख सांगा." 

 "ठीक आह.े ऐका तर." असे म्हणत ती सांग ूलागली. 

 "मी ररया. मी तमुची गनु्हगेार आह.े मी तमुच्या माफीची लायक नाही. 

कारण मी तमु्हाला भरपरू त्ास शदला. परंत ूमला आता पश्चाताप झाला आह.े 

पश्चाताप होत आह.े हवं तर मला माफ करु नका. परंत ूसध्या तरी चला 

माझ्यासोबत. मला तमुची गरज आह.े" 
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 "तर ररया तमु्ही होय. मी तमु्हाला आता पाहतोय. परंत ू तमु्हाला 

माझ्याबद्दल कोणं सांगीतलं? अन ्तमुच्यामळंु मला शकती त्ास झाला." 

 "मोशनकानं जी केस टाकली होती. त्यात माझंही नाव होतं. त्यात माझा 

नंबरही होता. मी बदलवला नव्हता मोबाईल नंबर. त्यानंतर मला एके 

शदवशी पोशलसांचा फोन आला. पोशलसांनी बोलावलं मला. त्यानंतर मला 

सगळं कळलं व वाटलं की दवेांश ूआपल्यामळंुच शशक्षा भोगत आह.े म्हणनू 

आले मी तमु्हाला सोडवायला. आता सरळ मनानं मला माफ करा आशण 

चला माझ्यासोबत. असं समजा की मी तमु्हाला घरी न्यायला आलो आह.े" 

 "हो, तमुचं सगळं बरोबर आह.े मी यायलाही तयार आह.े परंत ूअजनू 

आपला कोणता डाव तर नाही." 

 "नाही. आता कोणताच डाव नाही माझ्या मनात. मी मागचं सारं 

शवसरले आह.े चला आता." 

 ररयाचं ते बोलणं. त्यावर तो काय समजायचं ते समजला व शतला माफ 

करुन तो शतच्यासोबत रवाना झाला. 

 

********************* 
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 "ही मोशनका कोण रे?" ररया म्हणाली. 

 "माझी मैत्ीण. माझा एकदा वतचमानपत्ात आलेला लेख वाचनू शतनं 

तो आवडला असल्याचा फोन केला. त्यानंतर ती भेटली मला. माझ्याकडून 

तझु्याशवर्यी सारं काढून घेतलं. त्यानंतर ती गोड गोड बोलत शफरली 

माझ्यासोबत. मलाही वाटलं की ती चांगली आह.े माझ्या भावनांचा आदर 

करते. परंत ूनाही, तो माझा भ्रम होता. ती माझ्याशी गोड गोड बोलत नव्हती 

तर ती माझ्याशवरोधात पैसा कमशवण्यासाठी परुावे गोळा करीत होती. शतनं 

त ूजो व्यवहार केला माझ्याशी. त्याचा गैरफायदा घेतला. 

 एक शदवस ती आली व म्हणाली की मला तझू्याकडून दरमहा पैस े

हवेत. नाही दशेील तर मी तझुी तक्रार पोलीस स्टेशनला टाकणार. बस, मी 

त्या गोष्टीला नकार दतेाच शतनं माझी तक्रार पोलीसस्टेशनला शदली. ज्यात 

त ूपाशहलंही आह ेकी मी शशक्षा भोगली." 

 "तर ती एवढी बदमाश आह ेतर माझ्याहीपेक्षा." 

 "हो तर. अजनूही शतची केस सरुुच आह.े" 

 "माहीत आह ेदवेांश.ू मी तझुी तक्रार केली. परंत ूभरपरू भोगलं आह े

मी." 

 "म्हणजे?" 
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 "माझी आई अन ्बाप मरण पावल.े शमत् मंडळी मला सोडून गेले. मला 

पश्चाताप झाला." 

 "कसे काय मरण पावल?े" 

 "शाप लागला तझुाच. माहीत आह ेइमानदार माणसाच्या वाट्याला 

गेल्यास शाप लागतो, तसंच झालं अगदी माझं. तलुा त्ास शदल्यापासनू 

माझी अधोगती झाली, त्यानंतर समजलं मला. माहीत आह,े इमानदार 

व्यक्ती तोंडातनू शापीत शबद बाहरे काढत नाही, परंत ूत्याचा शाप लागतो 

बरं का? ज्यावेळी माझे मायबाप गेले, मला एकाकी सोडून. तेव्हा कळलं 

मला. परंत ूआता मी तलुा शकंचीतही त्ास दणेार नाही." 

 "हो का?" 

 "होय."  

 तो ते ऐकून चपू बसला. त्यानंतर तो काहीच बोलला नाही. शतही 

काहीच बोलली नाही. मात् तो शतच्यासोबत राहाणं शतच्या मनात प्रेम 

फुलवणारं ठरलं.  

 तो शतच्यासोबत राहात होता. शतही त्याचेसोबत राहात होती. मनात 

आता कोणताही शकंत ूपरंत ूनव्हता. ती शवसरली होती त्याला फसवणं व 

तोही शवसरला होता शतनं केलेले कमच. दोघांचेही सरू जळुले होत.े  
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 दोघंही अगदी आनंदात होत.े अशावेळी त्याला आठवलं की 

तरंुुगशधकारी साहबेानं त्याला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आधारीत पसु्तक 

शलहायला लावली होती. त्यामळेु की काय, तो संशवधानाचा अभ्यास करु 

लागला होता. त्यातच तो न्यायव्यवस्था कशी असावी याची शटपणंही करीत 

होता. 

 न्यायव्यवस्था चांगली होती. परंत ू ती त्याला पटत नव्हती. कारण 

त्याच व्यवस्थेनं त्याला तरंुुगात टाकलं होतं.  

 

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

 

 प्रत्येकाला न्याय शमळवनू दणे्याचा अशधकार संशवधानात असतो. 

संशवधान सशक्त अशी प्रणालीची नाही तर त्या त्या संशवधानात राजकीय 

सशहतंा, संरचना, कायचपद्धती, अशधकार, मागचदशचक तत्व,े नागरीकांची 

कतचव्ये यांचा समावेश असतो. भारतीय संशवधानही असंच आह.े ह े

संशवधान शलशहण्याचे श्रेय डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकरांना जाते. कारण 

त्यांनी अपार मेहनत करुन भारतीय संशवधान शलशहलं. त्यातच थोडंसं श्रेय 

त्यांची पत्नी सशवता आंबेडकर शहलाही जाते. शतनंही त्या काळात त्यांची 
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प्रकृती सांभाळली. तसंच ती ते जी तत्वं मांडत होते संसदते, त्यावर आपलं 

मतही सांगत होती बाबासाहबेांना. ह ेशवसरता येत नाही. 

 भारतीय संशवधान ह े२६ नोव्हेंबर १९४९ ला बनले व ते २६ जानेवारी 

१९५० ला लाग ूझाले. ते सव्वीस जानेवारीला लाग ूझाले, म्हणनू तो शदवस 

प्रजासत्ताक शदन म्हणनू साजरा केला जातो. 

 या संशवधानाची रचना अशी की या संशवधानानसुार शासन एका 

माणसाच्या हाती कें द्रीत नाही. पवुी या राज्याचा कारभार एकाच व्यक्तीच्या 

हाती कायाचन्वीत होता. राजा हाच कायदा करीत होता. तोच कायदा राबवत 

होता आशण त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास तोच न्यायदान करीत होता. 

परंत ूआता संशवधानानसुार कायदमंेडळ वेगळं आह.े कायचकारीमंडळ वेगळं 

आह े आशण न्यायमंडळही वेगळंच आह.े कायद्याला सवच संसदतेील 

लोकसभेत शनवडून आलेले प्रशतशनधी, राज्यसभेत शनवडून आलेले 

प्रशतशनधी व शेवटी राष्ट्रपती. यांच्या नजरेखालनू जावं लागतं. त्यानंतर 

त्याची अंमलबजावणी पंतप्रधान व त्याचं क बीनेट मंडळ करीत असतं व 

एखाद्या नागरीकांच्या हातनू एखाद्या शवर्यावर चकू झालीच तर न्यायमंडळ 

वेगळं असतं. त्यानसुार ज्याचेवर अन्याय झाला. त्याला न्यायालयात दाद 

मांगता येत.े 
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 पवुीची पद्धत म्हणजे कायदा एकाच व्यक्तीच्या हाती असल्यानं 

व्यक्तीवर एखाद्या वेळी अन्याय झाल्यास तो अन्याय ऐकून घेण्याची पद्धत 

नव्हती. त्यावर योग्य असा न्यायही शमळत नसे. राजा हाच सवाचत मोठा 

न्यायाधीश होता. तो थेट त्याच्या मनाला वाटेल तर तो मतृ्यदूडं ठोठावीत 

असे. ती हुकूमशाहीच होती एकप्रकारची. परंत ू त्या काळात राजा हाच 

सवोच्च शासक असल्यानं राज्यात गनु्ह ेजास्त घडत असत. तसं आज 

नाही. आज प्रत्येक व्यक्तीला अन्याय झाल्यास दाद मागण्याचा अशधकार 

असल्यानं गनु्हगेार हा शनभचयी झाला आह.े त्याला माहीत आह ेकी मी गनु्हा 

केलाही, तरी मला काही शशक्षा होणार नाही. मी माझ्याजवळ असलेल्या 

पैशानं मोठ्यात मोठा वकील उभा करुन व साक्षीदारांना शवकत घेवनू व 

साक्षीदाराचे मन पालटवनू स्वतिः न्यायालयीन कचाट्यातनू मकु्त होव ू

शकतो. अशीच काहीशी पररशस्थती आह ेआज. आज राजाही बदलवता 

येत असतो आपल्याला. तोही काही शाश्वत नसतो. 

 आपल्याला घटनादरुुस्ती करता येत.े एखादा कायदा काळानसुार नको 

असेल तर... कारण आपली राज्यघटना ही परीवतचनशील आह.े परीदृढ 

नाही, जी अमेरीकेची आह.े तशीच एकदम जास्तही परीवतचनीय नाही. 

आतापयंत आपण एकुण १०५ वेळाच घटनादरुुस्ती केलेली असनू शेवटची 
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घटनादरुुस्ती १५ ऑगष्ट २०२१ ला केलेली आह.े संशवधानसभेचे २८४ 

सदस्य कायद ेबनवतांना त्यांचं मतदान घेतलं जातं. 

 भारतीय संशवधानानसुार दशेात एखाद्या वेळी आणीबाणीची 

पररशस्थती शनमाचण झाल्यास त्या शठकाणी आणीबाणी लावता येत.े तेथ े

राष्ट्रपती शासन असतं. तसेच दशेात कारभार चालशवण्यासाठी दशेातील 

एकुण भभुागाचे सीमेनसुार व सरहद्दीनसुार काही भाग पाडले आहते. त्या 

त्या भागाचा कारभार पाहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था शनमाचण केली आह.े 

तेथील कारभार पाहण्यासाठी मखु्यमंत्ी व राज्यपाल असतो. तेथेही 

न्यायपाशलका असते. तसेच तेथेही मखु्यमंत्र्यांचं क शबनेट मंडळ असतं. 

एकंदरीत सांगायचं झाल्यास भारतीय घटनेनसुार दशेाला स्थैयच प्राप्त झालं 

आह.े 

 भारतीय संशवधानानसुार दशेातील शववीध भागात कोणालाही आता 

जागा शवकत घेता येत.े कोणाला कुठेही राहता येत.े मग तो कोणत्याही 

प्रदशेाचा असो, त्याची भार्ा कोणतीही असो, त्याचा पोशाख कोणताही 

असो, एवढंच नाही तर जात, धमच, पथं कोणताही असो. पयाचयानं सांगायचं 

झाल्यास इथं भारे्नसुार, पोशाखानसुार, जातीनसुार, पंथानसुार व धमाचनसुार 

कोणताही भेद केलेला नाही. आज भारतातीलच नाही तर शवदशेातीलही 

व्यक्ती कोणत्याही भागात राहू शकतो. शवदशेातील लोकं जर सोडल ेतर 
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भारतातील लोकांना कुठेही राहण्यासाठी वा शनवास करण्यासाठी बंधन 

नाही. बंधन एकच आह,े ते म्हणजे त्यानं शांततेनं राहावं. कोणतेही गनु्ह ेकरु 

नये. शवदशेातील लोकांना शव्हसा लागतो. 

 महत्वाचं सांगायचं म्हणजे भारतीय संशवधान ह ेसशक्त आह.े चांगलं 

आह.े परंत ूत्यात एकच दोर् आह.े त्याला दोर् म्हणता येणार नाही. तो दोर् 

म्हणजे येथील न्यायपाशलकेनसुार लागणारा खटल्याचा शवलंब. शशवाय या 

दशेातील संशवधानात ही ताकद आजच्या घडीला शदसत नाही की जी ताकद 

गनु्हगेारी थांबवेल. आज गनु्हा करणारा घटक हा सशक्त असनू तो पैशाच्या 

जोरावर मोठ्यात मोठा वकील लावनू गनु्हा त्यानं केलेला असेल तर 

आपल्यावर कसा कलंक लावला गेला ह े शसद्ध करतो. त्यानसुार 

वकीलांचेही दर ठरलेल ेआहते. सरकारी वकील सशक्ततेनं लढत नाही. 

कधीकधी तो शवकला जात असतो. त्यातच तारीख वार तारीख करीत 

खटल्याला शवलंब लागतो. न्याय शमळत नाही. यामध्ये जर सरकारी वकील 

हुशार असेल तर न्याय शमळतो आशण तो हुशार नसेल आशण प्रशतपक्ष 

वकीलावर भारी पडत नसेल तर त्याला न्याय शमळत नाही. 

 आजचा काळ पाहता केवळ प्रशतपक्ष वकीलांच्या बचावपक्षाला 

वाचशवण्याच्या भशुमकेमळेु भारतीय संशवधानावर ताशेरे ओढल ेजात आह.े 

आज न्यायीक दृष्टीकोणातनू शवचार केल्यास गरीबांचा कोणीच वाली 
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उरलेला नाही. तसं शचत् अगदी स्पष्ट शदसत आह.े कारण समजा एखाद्या 

गरीबावर जर अन्याय झाला तर ती केस सराचसपणे दाबली जाते. सवाचत प्रथम 

शतथंच दाबली जाते, शजथनू सरुुवात होत.े सरुुवात ही पोलीस स्टेशनपासनू 

होत.े  

 राजकीय सहभाग व पैॅैशाच्या माध्यमातनू काही गरीबांवर झालेले 

अन्याय व अन्यायकारक प्रकरणं ह ेखालच्या स्तरावर दडपली जातात. 

यापैकी एखाद ं प्रकरण समजा न्यायालयात गेलंच तर ते वकीलांच्या 

माध्यमातनू दाबली जातात. त्यात तारीख वार तारीख करीत करीत जसा 

खटल्याला शवलंब लागतो. तसा जाण्यायेण्याच्या शचंतेनं व जाण्यायेण्याला 

पैसा लागत असल्यानं गरीब व्यक्ती शचंताग्रस्त होतो व तो खटल्यावर हजेरी 

दाखवत नाही. कारण तो व्यक्ती शदवसभर जेव्हा कामाला जात असतो. 

तेव्हाच त्याच्या घरची चलू पेटत असत.े यातनूच ती केस अपयशी ठरत ेव 

तो गरीब व्यक्ती खटला हारतो. 

 भारतीय संशवधान याच शठकाणी हारत.े याच शठकाणी हत्या होते 

त्याची. यावर एकच उपाय आह ेजर संशवधानाला सशक्त बनवायच ंअसले 

तर... तो उपाय म्हणजे न्याय आपल्या दारी. न्याय आपल्या दारी याचा अथच 

ज्याचेवर अन्याय झाला. ज्या शठकाणी अन्याय झाला. त्या शठकाणी 

न्यायमंडळानं जावं. त्याशठकाणी न्यायमंडळ न्यावं. चौकशी करावी व ज्या 
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शठकाणी गनु्हा घडला, शतथंच आरोपीला सवांसमक्ष दडंीत कराव ेवा दडं 

कराव.े जेणेकरुन त्या अपमानानं तरी गनु्हगेार गनु्ह ेकरणार नाही व गनु्ह्यांची 

संख्या वाढणार नाही. संशवधानही सशक्त बनेल व संशवधानावर कोणीही 

ताशेरे ओढणार नाहीत. ह ेतेवढंच खरं आह.े 

 

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

 

 दवेांश ूहयात नव्हता. परंत ूआज तो एक प्रशसद्ध लेखक बनला होता. 

कारण तरंुुगशधकारी साहबेानं म्हटल्यानसुार त्यानं पसु्तक शलहीलं होतं. तसा 

त्यानं शवचार मांडला होता आपल्या पसु्तकातनू. ते संशवधानाचे शवचार होत.े 

संशवधान सशक्त नाही असं त्याला वाटत नव्हतं. तसा त्याला तरंुुगवासही 

झाला असला तरी तो त्या संशवधानाला सशक्तच मानत होता. काहीशे 

संशवधान शजथं कमजोर होत,े त्यासाठी त्यानं आपल्या पसु्तकातनू शवचारही 

मांडला होता. ते शवचार म्हणजे न्याय आपल्या दारी. 

 आज गरीब असो की श्रीमंत. सवांसाठी न्याय सारखाच होता. सवांना 

न्याय समान होता. तसंच आता न्यायालय लोकांच्या दारी आलं होतं. 

न्यायदान सशक्तपणे होत होतं. प्रश्न सटुले होत.े 
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 ती राजनीशतक पसु्तक. पसु्तक चांगली होती. त्यापवुीही त्यानं बर् याच 

पसु्तका शलशहल्या होत्या. त्यातच त्याचे बर् याच वतचमानपत्ात नावंही येत 

होतं. 

 ती राजशनतीक पसु्तक अशतशय चांगली अशी पसु्तक होती. त्यातच 

त्या पसु्तकाच्या माध्यमातनू क्रांती झाली होती त्यानं ती क्रांती घडवनू 

आणली होती. ती पसु्तक बरीच गाजली होती. कारण त्या पसु्तकानं संपणुच 

दशेातील न्यायव्यवस्थाच बदलनू टाकली होती. परंत ू ते कायच त्याच्या 

मरणोपरांत घडलं होतं. 

 त्याच्या हयातीतच ती पसु्तक प्रशसद्ध झाली होती. त्याचबरोबर लोकं 

म्हणत होत ेकी या पसु्तकाला परुस्कार शमळायला हवा. तसा प्रस्ताव त्यानं 

पाठवावा. परंत ूतो प्रस्ताव पाठव ूशकत नव्हता. कारण त्याच्यावरील त्याची 

केस संपली नव्हती. मोशनकानं त्याला अगदी पतंगीच्या धाग्यासारख ं

अडकवनू ठेवलं होतं. पतंगीचा धागा पक्ष्याच्या पायात अडकतो. त्यानंतर 

तो काढता न आल्यानं पक्षी जसे उपासानं मरतात. तशी त्याचीही अवस्था 

झाली होती. तो तीळ तीळ मरत होता.  

 आपण परुस्कार शमळव ूशकत नाही याचं शल्य त्याच्या मनात होतं. 

एवढ्यात एक फोन त्याला आला. तो फोनवरील व्यक्ती म्हणत होता, 
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 "आम्ही एक स्पधाच घेतली आह.े आपणाकडं त्या स्पधचे ंपरीक्षण 

दणे्याचा शवचार आह.े आपण परीक्षण कराल का?" 

 ते परीक्षणाचं कायच. तसा तो म्हणाला, 

 "नको परीक्षण. मला काही जमणार नाही. मी काही पाशहज ेतेवढा मोठा 

नाही." ते त्यानं उदार मतानं कबलू केलं. तसा तो फोनवरील व्यक्ती 

म्हणाला, 

 "आम्हाला माहीत आह ेकी आपण शकती मोठे आहात ते. आपण 

परीक्षण करावं म्हणजे करावं. आपण मोठे आहात आमच्यासाठी. 

इतरांसाठी नसले तरी." 

 तो फोन. त्यातच दवेांशलूा फारच आनंद वाटत होता. त्याला परीक्षक 

बनशवल्यानं ते परीक्षक पण त्याला सरकारच्या परुस्कारापेक्षा मोठं वाटत 

होतं. कारण आतापयंत त्याला कोणत्याही लेखावर वा पसु्तकावर 

कोणताही परुस्कार शमळाला नव्हता. तरीही थेट त्या माणसानं त्याला 

परीक्षक बनवलं होतं. 

 तो परुस्काराचा काळच होता. त्या काळात परुस्काराला महत्व नव्हतं. 

महत्व होतं ते पैशाला. कारण लोकं पैस ेभरुन परुस्कार शमळवीत होत.े 
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त्यातच तो तसा परुस्कार शमळताच लोकं त्याची बातमी तयार करीत. ती 

वतचमानपत्ात छापत असत आशण अशभनंदनाचा वर्ाचवही झेलत असत. 

 आज असाच तो काळ. लोकांजवळ परुस्कार शमळशवण्यालायक 

काहीच नसायचं. तरीही त्यांना परुस्कार शमळायचे. 

 दररोज अशा बातम्या वतचमानपत्ात वाचायला शमळायच्या. त्या 

बातम्या वाचनू वैर्मता वाटायची दवेांशलूा. कारण दवेांशजूवळ सवचकाही 

होतं परुस्कार शमळशवण्यालायक. परंत ूतो परुस्कार शमळव ूशकत नव्हता. 

 दवेांश ूगरीब नव्हता. तो पैशानं पाशहज ेत्या प्रमाणात श्रीमंतही नव्हता. 

परंत ूत्याला असं पैशानं परुस्कार शमळवणं आवडत नव्हतं. मात् जेव्हा अशा 

परुस्काराच्या बातम्या वताचनपत्ात छापनू येत. तेव्हा मात् तो अगदी शनराश 

होत असे. 

 दवेांशजूवळ उमेद होती. तो जास्त शशकलेलाही नव्हता. परंत ू त्या 

उमेदीच्या जोरावर त्यानं परुस्कार शमळशवण्यालायक अशा गोष्टी शमळशवल्या 

होत्या. परंत ूत्याला पैशानं परुस्कार शमळशवणं आवडत नसल्यानं तो असा 

कोणताही परुस्कार शमळवीत नव्हता वा वतचमानपत्ातील आवेदनाच्या 

कोणत्याच बातम्यांना तो भाव दते नसे की ज्या बातम्यातनू अमकू अमकू 
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परुस्कारासाठी आवेदन करा. असं शलहून यायच.ं परंत ू तो आवेदन 

कोणत्याही परुस्कारासाठी पाठवीत नसे. 

 ती मोशनकाची केस. त्या केसनं तो पार थकला होता. तो शलहीत होता 

लेखन. परंत ूतो सखुी नव्हता. उभी हयात शनघनू गेली होती त्याची त्या 

केसमध्ये.  

 आज तो परुस्कारासाठी तडपत होता. त्यानं चांगलं चांगलं साशहत्य 

शनमाचण केलं होतं. ज्या साशहत्याचा अभ्यासक्रमात समावेश नव्हता. 

अभ्यासक्रमातही समावेश करण्यासाठी वशशलतेबाजी हवी होती. परंत ूते 

साशहत्य वाचनीय होतं. सान थोर मंडळी ते साशहत्य वाचनू बोध घेत होत.े  

 दवेांशवूर मोशनकाचा खटला सरुुच होता. अशातच अल्पावधीतच 

त्याला काळानं कवटाळलं होतं. त्याच्या मतृ्यनंूतर त्याच्यावरील खटलाही 

खारीज झाला होता. त्यातच त्याच्या मतृ्यनंूतर त्याच ंसाशहत्य अभ्यासलं 

गेलं व सरकारनं त्याला मोठा परुस्कार शदला. तसंच त्याच ं साशहत्यही 

अभ्यासक्रमाला लावलं. एवढंच नाही तर त्याच्या पसु्तकालाही मरणोपरांत 

परुस्कार शमळाला.  

 दवेांशनंू उभी हयात साशहत्यलेखनात घालवली होती. परुस्कारासाठी 

तो आस बाळगनू होता. अशत तडपत होता तो. परंत ू त्याला त्याच्या 
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जीवंतपणी परुस्कार शमळाला नव्हता. तो परुस्कार त्याच्या जीवंतपणी 

त्याच्यापासनू दरू दरू जात होता. आज त्याला तो शमळाला. परंत ूते पाहायला 

तो जीवंत नव्हता. 

 दवेांशलूा परुस्कार जाहीर झाला होता. त्यातच तो परुस्कार जाहीर 

होताच तो परुस्कार ररयाला शमळाला. कधी कधी ती ररया त्या परुस्काराकडे 

पाहात असे. शतला तो परुस्कार पाहताक्षणी त्याची आठवण येत असे. वाटत 

असे की तो अजनूही जीवंत आह.े  

 दवेांश ूआज जीवंत नव्हता. परंत ूत्याच्या आठवणी त्या पसु्तक रुपान े

जीवंत होत्या आशण तोही पसु्तक रुपान ेजीवंत होता. त्यानं ररयाच्या हृ्रदयात 

घर केलं होतं. ररयाला आठवत होत्या त्या आठवणी. शतनं त्याची बरेचदा 

केस बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही ती केस बंद झाली नव्हती. परंत ूत्या 

पसु्तकाचा पररणाम की काय, त्याच्या मरणोपरांत न्यायालय दारी आल्यानं 

व चौकशी झाल्यानं ती केस आपोआपच बंद झाली होती.  

 आज ती केस पाहता ररयाला आठवण येत होती त्याची. वाटत होतं 

की तो त्या केसच्या टेन्शनच मरण पावला असावा. ररयाला आठवत होत्या 

त्या शतच्या शववाहाच्या आठवणी. दवेांशनंू शतच्याशी शववाहच केला 
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नव्हता तर त्यानं शतला आधारही शदला होता. तो शववाहाचा प्रसंग. शतनं 

दवेांशलूा म्हटलं होतं की दवेांश ूमाझ्याशी शववाह कर. त्यावर तो म्हणाला, 

 "नाही, सध्या माझा खटला सरुु आह ेन्यायालयात. कसा करणार मी 

शववाह? ह ं, खटला तटुला की करेल शववाह मी तझु्याशी." 

 "पण मला तझु्यासोबत राहायचं आह ेतर." 

 "राहू शकतेस." 

 "शवना शववाहानं?" 

 "होय, राहावंच लागेल." 

 "का बरं?" 

 "अगं शेवटच्या समयी ती नाही मानली तर. तर मला शववाह करावा 

लागेल की नाही शतच्याशी." 

 "आशण मी?" 

 "तलुाही ठेवणार ना. त ूकुठं जाशील?" 

 "शतनं ठेव ूनको म्हटलं तर." 

 "मी म्हणेल शतला की तलुा माझ्यासोबत राहायचं असेल आशण 

शववाह करायचाच असले तर ह े सगळं सहन करावंच लागेल. त्यात 

ररयाही." 
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 "नाही, मला असं राहाणं सहन होत नाही." 

 "मग ठीक आह,े आपण गंधवच शववाह करुया." 

 "गंधवच शववाह म्हणजे?" 

 "लपनू चोरुन केलेला शववाह. ज्यामध्य ेदवेच साक्षी असेल." 

 "म्हणजे मंदीरातील शववाह का?" 

 "होय, तसंच समज." तो म्हणाला.  

 ररयाला सगळं आठवत होतं. शतनं चकू केली होती, तरी त्यानं माफ 

केलं होतं शतला. शतनंही समजदारीची भशुमका दाखवली होती. बरेच शदवस 

त्याचेसोबत राशहली होती. परंत ू शवशेर्करुन शववाहाचा हट्ट धरला नाही. 

अन ् आज शववाह केला तर तो फार काळ सोबतीला राशहला नाही. 

शववाहानंतर अगदी दोन वर्ाचतच तो मतृ्य ूपावला होता. 

 आज ररया गरोदर होती. शतच्या पोटात दवेांशचूं बाळ होतं. परंत ू ते 

बाळ पाहायला दवेांश ूनव्हताच धरणीवर. तो केव्हाच या भतुलावरुन शनघनू 

गेला होता.  

 आज शतला ते बाळ झालं होतं. त्या बाळाचा नामकरण शवधी होता. 

नामकरण शवधी. काय नाव ठेवायचं असा प्रश्न पडला शतला. तसा प्रश्न 

पडताच शतला आठवलं, दवेांशनंू म्हटलं होतं की बाळाचं नाव काय ठेव.ू 
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त्यावर ती म्हणाली होती की दवेांश.ू तसा तो हसला, म्हणाला की दवेांश ू

कसं नाव ठेवणार. दवेांश ू तर मीच आह.े त्यावर एकच हास्यकल्लोळ 

माजला होता. कदाचीत दवेांशलूा वाटत असेल की एकाच घरी दोन नावं 

नसावीत. म्हणनू तर तो कदाचीत शनघनू गेला असेल या धरणीवरुन. शतचं 

ते मत. शेवटी तो नामकरण सोहळा आटोपला व त्या नामकरण सोहळ्यात 

शतनं आपल्या बाळाचं नाव ठेवलं दवेांश.ू 

 स्वतिःच्या पतीचं नाव दवेांश ूआशण मलुाचंही दवेांश.ू ती गोष्ट संभ्रम 

शनमाचण करणारी होती. काही लोकं शचडवीत होत ेशतला. परंत ूशतला त्याच ं

काहीच वाटत नव्हतं. उलट शतला गवच वाटायचा की शतनं आपल्या मलुाच ं

नाव दवेांश ूठेवलंय. 

 क्षमोक्षणीच्या दवेांशचू्या आठवणीच ेप्रसंग ररयाला बेचैन करीत होते. 

कधीकधी शतचा जीव कासावीस होत होता. त्यातच शतला जगावंसं वाटत 

नव्हतं. आपल्या पतीशवना. आता शतच्या लेकराच्या आगमनानं एक 

जबाबदारी आली होती शतच्या खांद्यावर. आज ती जबाबदारी पेलतांना कस 

लागत होता. 

 एकदाचा तो प्रसंग. ररयाला आठवत होता तो प्रसंग. एकदा दवेांश ू

व्याख्यानाला गेला होता. महाशवद्यालयात शवद्यार्थयांसमोर व्याख्यान द्यायच ं
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होतं. त्यावेळचा तो प्रसंग. तो व्याख्यान दते होता. व्याख्यानाचा शवर्य 

होता. यवुावगाचनं कसं वागावं. दवेांश ूसांगत होता, 

 "मलुांनो, तमु्ही आहात शतथं राहू नका. बाहरे पडा. शवस्तारीत व्हा. 

बाहरेची शदु्ध हवा घ्या. अशदु्ध नको. ज्याप्रमाणे ऑक्सीजन हा वाय ूप्राण 

वाचवतो. परंत ूत्यात जर बाहरेचे शवर्ारी वाय ूशमसळल ेतर तोच ऑक्सीजन 

जीवघेणा ठरतो. तसं तमुचं जीवन ठेवा. कारण माणसू मग त्या वायूंमळंु 

आजारी पडतो व पढंु त्याला मतृ्य ूसंभवतो. 

 मायबापानं तमु्हाला जन्माला घातलंय. कशासाठी तर माझा मलुगा 

लहानाचा मोठा होईल. आमचा आधारस्तंभ बनेल. आम्हाला पोर्ेल. 

त्यासाठीच ते शशकवतात. अन ्तसं शशक्षण शशकशवण्यासाठी ते काबाडकष्ट 

करतात. एक शदवसही घरी राहात नाही वाा कसलीही उसंत सदु्धा ते घेत 

नाहीत. परंत ू आपण काय करतो. आपण मजा करतो, मजा मारतो. 

आपल्याला शकंमत नसत े आपल्या आईवडीलांच्या मेहनतीची. 

आपल्याला त्यांच्या कष्टाची शकमया माहीत नसल्यासारखेच वागत असतो 

आपण.  

 बाहरे पाऊल टाका. परंत ूहवेचा अंदाज घ्या. हवा थंड आह ेकी उष्ट्ण. 

ती महाशवद्यालयातील हवा शदु्ध आह ेकी अशदु्ध. हहेी पडताळून पाहा 
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तमु्ही. त्यानंतरच त्यानसुार वागायला शशका. कारण अलीकडे 

महाशवद्यालयीन हवा उष्ट्ण आह.े  

 तमु्ही महाशवद्यालयात गेल्यावर शबघडू नये असं वाटंतय तमुच्या 

मायबापाला. समजा तमु्ही शबघडले तर त्यात त्या मायबापाचं नकुसान 

नाही. नकुसान आह ेतमुचं. तमुचं अशस्तत्व नष्ट होईल. तमु्हीही नष्ट व्हाल. 

मायबापांना तेच वाटतं की तमुचं अशस्तत्व शटकावं. ते नष्ट होव ूनये. म्हणनू 

ते सांगतात. चांगले सांगतात. जरा ऐका व त्याचं अनकुरण करा.  

 आज बाहरेचं वातावरण अशदु्ध आह.े ज्याप्रमाणे हवेमध्य ेसल्फर डाय 

ऑक्साईड, हायड्रोजन सल्फाईड, काबचन मोनोक्साईड शमसळून हवा अशदु्ध 

होत.े तशीच कॉलेजातील हवाही अशदु्ध होत.े त्यात गांजा शवकणारे, 

बलत्कारीतेचे शवचार करणारे, शसगारेट फुकणार् यांचे शवचार शमसळले 

तर...एकंदरीत सांगायच ंझाल्यास कॉलेजात गनु्हगेारीच्या वातावरणाची 

हवा शमसळते व कॉलेजातील वातावरण गढूळ होतं. ही महाशवद्यालयातील 

हवा खराब असते. या हवेचा अंदाज नसतो कॉलेजात नवीन पाऊल 

ठेवणार् या तमु्हा लेकरांना. म्हणनूच तमुच्यासारखी, नवीन पाऊल ठेवणारी, 

तमुच्यासारखी लेकरं शबघडतात व आपल्या अख्ख्या जीवनाची 

राखरांगोळी करुन बसतात. त्यांना मायबापाचे कष्ट लक्षात येत नाहीत. ते 

लक्षात ठेवत नाहीत. शवचार करीत नाहीत की आपला बाप यासाठीच 
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मालकांचे बोलण े ऐकतो काय? मालकाचे असरुी वागणे सहन करतो. 

माहीत आह,े तमु्हाला वाढशवण्यासाठी कामाला जाणारे तमुचे मायबाप 

शकती सहन करतात आपल्या मालकांचं बोलण.ं काही काही मालक तर 

मारतात अक्षरशिः तमुच्या मायबापाला आशण ते तमुचे मायबाप अक्षरश: 

मार खातात मालकांचा. कोणासाठी? तमुच्यासाठीच ना.  

 आपले मायबाप आपल्यासाठी फार मेहनत करुन आपल्याला 

शशकवतात. लहानाचं मोठं करतात. आपलं करीअर बनवतात. कशासाठी? 

आपल्याला त्ास होव ूनये म्हणनू. बदल्यात आपण काय दतेो आपल्या 

मायबापाला. तर याचं उत्तर काहीच नाही असं आह.े प्रसंगी आपण 

आपल्या मायबापाला उपासातापासात ठेवतो.  

 का? मायबापानं केवळ आपल्यासाठीच राबावं काय? काय 

मायबापानं आपल्यासाठीच कष्टावं काय? आपण काहीच करु शकत नाही 

का त्यांच्यासाठी? 

 आपणही करु शकतो त्याच्यासाठी. भरपरू करु शकतो. परंत ूआपण 

करु इशच्छत नाही. खरं तर आपलं त्यांच्यासाठी चांगलं वागणं म्हणजे 

त्यांच्यासाठी चांगलं करण ंहोय. ते आपण करायला हवं आशण ते आपण 

करुही शकतो.  
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 मलंु मायबापाचं ऐकत नाही व शवपरीत करुन बसतात याचं एक 

उदाहरण दतेो. एक मलुगी सीएचं रेशनंग करीत होती. त्यातच शतचं प्रेम झालं 

एका मलुाबरोबर. त्यानंतर ती गरोदर राशहली.  

 ती गरोदर राशहली तशी मायबापाला शचंता पडली की आता काय 

करावं. शेवटी ती शशकत असतांनाच शतचा शववाह करुन शदला. मलुगी 

त्यानंतर संसारात पडली.  

 मलुगी संसारात पडली खरी. परंत ूते वय लहान असल्याने ती मलुगी 

संसारात रमली नाही. तोही रमला नाही. दोघांची ताटातटू झाली. दोघंही 

वेगळे झाले. परंत ूदोघंही वेगळे होईपयंत ती प्रसतू झाली होती. आता ती 

शशकू शकत नव्हती. कारण शतच्यावर बाळ सांभाळण्याची जबाबदारी 

आली होती.  

 आज तसंच होत आह ेप्रत्येक महाशवद्यालयात. मलुी मलंु प्रेम करतात 

आशण अल्प वयात शववाह करतात. मग तो मलुगा शतला सोडून जातो. 

शववाहानंतर जबाबदारी पेलवता येत नाही. कारण जबाबदारी साधी सरळ 

व सोपी गोष्ट नाही ना. काही मलंु शववाह करतात. काही सोडून जातात 

चक्कं. अशावेळी शेवटी ती गरोदर असल्यास त्याचे पररणाम कोणाला 

भोगाव ेलागतात? तर त्याचे उत्तर आह ेशतलाच भोगाव ेलागतात. तो मात् 
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मोकळा. म्हणनू सांगावेसे वाटत ेकी तमु्ही दहावी पास नक्की व्हा. पास 

झाल्यावर तमु्हाला महाशवद्यालयात प्रवेश शमळणार. नवनवे शमत् शमळणार. 

तमु्ही मग मैत्ी करणार. त्या मैत्ीचा शवश्वास करणार. मग फसणार. परंत ू

फसण्याच्या अगोदर तमु्ही तेवढा कोणावर शवश्वास करु नका. कारण 

अलीकडलं जग ह ेस्वाथी आह.े फसवणकू करणारं आह.े ते फसवणकू करतं 

सावरण्याच्या पवुी. म्हणनू सावध व्हा. सावधानता बाळगा. त्यातच तमुच ं

भलं आह.े तमु्ही दहावी पास नक्की व्हा. महाशवद्यालयात जा. परंत ूप्रेम करु 

नका कोणावर. कारण महाशवद्यालयीन प्रेम ह ेखरं प्रेम नसतं. ते आंधळं प्रेम 

असतं. त्यामळंु असं आंधळं प्रेम काही आपल्या कामाचं नाही. तसं प्रेम 

कोणीही करु नये म्हणजे तमु्ही सरुक्षीत राहाल. तसचे कधीच फसणार नाही. 

कोणीच तमु्हाला फसवणार नाही व तमुची कोणीही फसवणकू करणार 

नाही." शतला सगळं ते आठवत होतं.  

 

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

 

 उन्हाळ्याच े शदवस सरुु झाले होत.े सारखा अंगात उकाडा होता. 

त्यातच सयुच मावळतीवर गेला होता. तशी ती अंगणात बसली होती. शतला 
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दवेांश ूआठवत होता. अशातच सयुच मावळला आशण तो मावळताच शतला 

शदसला तो तारा. जो तटुत होता. त्या तार् यानं शतला त्याच ं अशस्तत्व 

दाखवलं होतं.  

 तारा काही वेळानं शदसेनासा झाला. तसा शवचार आला त्याचा. तोही 

गेला आह ेपलीकडे तार् यांसारखा. त्याचं अशस्तत्व संपलंय. आता शवसरावं 

लागेल त्याला.  

 तो तारा शदसायचा नाही. तशी रात् व्हायची. ती तशा रात्ी शवचार 

करायची त्याला शवसरण्याचा. तशी ती त्याला आता आठवत नव्हती. ती 

आता कामाला लागली होती. सखुानं जीवन जगत होती. कधी काळी जेव्हा 

शतला तो आठवायचा. तेव्हा ती आपल्या लेकराला कवेत घ्यायची. 

ओक्साबोक्सी रडायची. तेव्हा ते लहानगं बाळ शवचारायचं, 

 "काय झालं गं मम्मी." तेव्हा ती अश्र ूपसुायची व म्हणायची. 

 "काही नाही रे बाळा." त्यातच पनु्हा त्याला कवते घेवनू अंगाई गात 

ती झोपी जायची. मग स्वप्नात तो ताराही यायचा आशण तोही. परंत ूतोही 

क्षणाधाचत अंतधाचन पावायचा तार् यासारखा. त्यावेळी झोप उघडलेली 

असायची. सकाळ झालेली असायची आशण कामासाठी उठाव ेलागायच.े 

कारण शतच्यावर दसुर् या दवेांशचूी जबाबदारी होती. ज्याला परुस्कार 
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शमळाला होता मरणोपरांत. तसा त्यानं शतलाही परुस्कार शदला होता शतच्या 

मलुाच्या रुपात. त्या मलुाला ती आपला मलुगा म्हणनू वाढवत नव्हती तर 

दवेांश ूम्हणनू वाढवत होती. ज्याची आठवण शतच्या हृ्रदयात होती. शतनं 

त्याला शवसरण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी तो कधीकधी शतच्या 

स्वप्नात यायचा व हळूच शतला स्पशच करुन शनघनू जायचा. जे शतला 

कधीकधी कळायचं दखेील नाही. 

 आज ररयाला आपली चकू कळली होती. तशी ती त्याची आठवण 

शवसरलीच होती. अशातच संक्रात आली. सवच शस्रया हळदीकंूकूचा 

कायचक्रम करीत होत.े तसा शतला तो प्रसंग आठवला.  

 तो प्रसंग...ती त्यांची पशहलीच संक्रात होती. ररया हळदीकंूकू करणार 

होती. परंत ूकोणत्याही कायचक्रमाला न मानणारा व त्याला अंधश्रदे्धची जोड 

दणेारा दवेांश ू शतला म्हणाला होता की कशाला करतेय हळदीकंूकूचा 

कायचक्रम. त्यावर ती म्हणाली होती की ह ेसवुासीनीचं लेणं आह.े यामळंु 

पतीला लांब आयषु्ट्य शमळतं. परंत ूत्यावर वेगवेगळे दाखले दते तो म्हणाला 

होता की ही अंधश्रद्धा आह.े यानं काही फरक पडत नाही कोणत्याही 

परुुर्ांच्या आयषु्ट्यावर. असं जर असतं तर आज कोणतेच पती असलेल े

परुुर् मरण पावल े नसत.े सवचच परुुर् ह े त्याच्या पत्नी शनधनानंतर मरण 

पावले असते. त्यानंतर त्यानं शतला ते व्रत करु शदल ेनाही. परंत ूआज तो 
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नसतांना शतला वाटत होतं की जर शतनं हळदीकंूकूचा कायचक्रम केला असता 

तर कदाचीत तो जीवंत राशहला असता. 

 व्रत...शस्रयांच्या आवडीचे तीन व्रत असतात. जे त्या आपल्या 

पतीसाठी करीत असताात. त्यात वटसाशवत्ी व्रत, काजळतीज व्रत व 

तीळसंक्रांतीचे व्रत. काही काही शस्रया ह्या करवा चौथचे व्रतही करीत 

असतात. ह्या सवच व्रताला त्या पतीच्या लांब आयषु्ट्याचा पयाचय समजतात. 

परंत ूतसं काहीच नाही. दवेांशनंू व्रत करु शदलं नसल्यानं तो मरण पावला 

नव्हता. परंत ूररयाच्या बाबतीत त्याचं मरण म्हणजे कावळा फांदीवर बसनू 

फांदी मोडण्यागत प्रकार घडला होता. परंत ूती त्या व्रताला त्या अंधश्रदे्धच्या 

प्रकारात घोळत होती. दजुोरा दते होत. 

 आज तो नसल्याने शतला त्याच्या नसल्याचं दिुःख जाणवत होतं. 

पदोपदीची त्याची शतला येणारी शतची आठवण बंद झाली होती. परंत ूअसा 

कोणता कायचक्रम जेव्हा यायचा. तेव्हा तो शतला आठवायचा. जयाप्रमाणे 

एखादा भगुा फुलाभोवती शघरट्या घालतो ना. तसं शतला होवनू जायच ंव 

त्याच्या गतकाळाच्या त्याच्यासोबतच्या आठवणी शतच्या मनाभोवती 

शघरट्याा घालायच्या व पदोपदी सांगायच्या की तो मरण पावलेला नाही. 

अजनूही तो जीवंत आह ेआशण अजनूही त्याचं अशस्तत्व या जगात आह.े 
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 मोशनका अजनूही जीवंत होती. ती आता म्हातारी झाली होती. त्यातच 

शतनं केलेल्या कृत्याचा शतला पश्चाताप होत होता. शतचे हाल बघवत नव्हते. 

शतलाही आता तो आठवत होता. परंत ूआज शतचे हाल पाहायला तो जीवंत 

नव्हता. त्याचे ज ेशतच्यामळंु हाल झाले होत.े त्याच पापाची शशक्षा ती भोगत 

होती. जण ूशशशीरात पानगळ होत ेतशी. परंत ूआज पश्चाताप करुन काही 

फायदा नव्हता. कारण ती वेळ आज शनघनू गेली होती. 

 

 

 

***********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/sujata_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kohinoor_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/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/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
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parinam_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.p

df  

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/bappa_rawal_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_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 प्रकतष्ठानचे हे पिंधरावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे शतसावे पुस्तक.  

या कादिंबरीसाठी त्यािंचे अकिनिंदन 

 

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 आत्मशनभचरतेन े

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 
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मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), 

डॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. 

शस्मता दामल(े९), डॉ. शनतीन मोरे (४७), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस 

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

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

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

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

नंशदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (१०), डॉ. वरृ्ाली जोशी(४३), 

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

धारगळकर (१५), अंकुश शशंगाडे(३०), 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 खांदवेाल(े६) पकंज कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र 

ताटके(२), आसावरी काकडे(१०), श्याम कुलकणी(१०), शकशोर 

कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु दशेपांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य 

भापकर, मगु्धा कशणचक(४), मंगेश चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल 

जाज ू (५), प्रवीण दवण,े आयाच जोशी, डॉ. सरोज सहस्रबदेु्ध (४), जयश्री 
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पटवधचन(५) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, उत्कृष्ट लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे 

आपली उत्तिोत्ति 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 लखेक उदयवलव 

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

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


