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या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

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

पण तरीही आम्ही ते वाचकानं ा शवनार्मल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आर्मचं काहीच कर्मी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
र्मजा येत.े

पण
तुम्ही ते फ़ुकट का घ्याव?ं
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीर्मला आशण तम्ु हालाही आनंद शर्मळेल

आशण तर्मु चं काहीच कर्मी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
शर्मत्ांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल
शर्मशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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तारीख
(कादबं री)

अक
ं ु श शशगं ाडे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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तारीख
लेखक : अंकुश शशंगाडे
फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळर्मना र्माके ट रोड,
नागपरू . र्महाराष्ट्र
ईिेल - geetshingade454@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट
शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे तसे न के ल्यवस कवयदेिीर 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
प्रकविन: १० फे ब्रुवारी २०२२
(र्माघ शक्ु ल नवर्मी शके १९४३)
©esahity Pratishthan®2022
• शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे
आवश्यक आहे.
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मनोगत
'तारीख' हे पस्ु तक वाचकाच्ं या हाती देतानं ा र्मला
अत्यंत आनंद होत आहे. ही कोटाातील र्मजकूरावर
आधारीत पस्ु तक असनू या पस्ु तकातनू एवढाच संदश
े
शदला आहे की भांडणं करु नये वा कोणावर शवनाकारण
आरोप लावू नये. कारण त्याची परीयंती ही वाईट होत
असते.
'तारीख' या पस्ु तकात शर्मीला व सगु त अशी दोन पात् र्मी उभी के लेली
असनू या पस्ु तकानसु ार शर्मीलानं सगु तवर एक आरोप लावला. त्याची परीयतं ी
म्हणजे त्यांच्यावर कोटाात येण्याजाण्याची तारीख लागली. या तारखेवर
येणेजाणे करीत असतानं ा सगु त आशण शर्मीलाला भयक
ं र त्ास झाला.
या तारखेच्या संदभाानं आशण पस्ु तकाच्या संदभाानं शर्मीलानं कोणता
आरोप लावला होता? सगु तचं शेवटी काय झाल?ं शर्मीलाचहं ी काय झालं?
तसेच त्यांचा जीवनप्रवास कसा चालला? ह्या प्रश्ांची उत्तरे शर्मळशवण्यासाठी ही
पस्ु तक वाचावी लागेल. तेव्हा आपण वाचक या नात्यानं ही पस्ु तक वाचा व या
पस्ु तकाच्या रुपानं न्यायाचा र्मतीतार्ा सर्मजनू घ्या एवढीच आपणाला शवनंती.
आपला नम्र
अक
ं ु श शशगं ाडे
नागपरू , ९३७३३५९४५०
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ही कादबं री
न्यायाच्या प्रशतक्षेत असलेल्या सानर्ोरास
सादर सर्मपीत
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तारीख
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिांगवडे

ही कवदबां री काल्पशनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक
आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती
र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ
योगवयोग सिजवर्व.
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तारीख (कादबं री)

आज त्याला दुःु ख वाटत होत.ं त्याचं र्मनही दुःु खी होत.ं त्याला वाटत
होतं की आपण असे कोणते पाप के ले की आपल्या वाट्याला असं दुःु ख
यावं. तसं दुःु ख आज त्याच्या जीवनात होतं.
तो तसा शवचार करीत होता. त्याचं कारणहं ी तसचं होतं. ते कारण
म्हणजे कोटााचे चक्कर. तारीख वर तारीख करीत अगदी तरुण वयापासनू
तो कोटााचे चक्कर काटत होता. र्मात् आज त्याला नाकी नव येत होतं. सगु त
नाव होतं त्याच.ं
ते एक गाव. त्या गावात के वळ द्वेष करणारी र्माणसं राहात होती.
गावात कोणी शशकलेलं नव्हतं. त्याचं कारणही तसंच होतं. ते म्हणजे त्या
गावात सरपंचाची हुकूर्म होती. त्यार्मळ
ु े शशकणं शफरणं हे त्याच्याच हातात
होत.ं
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गावात एक सरपचं होता. त्याचं नाव चद्रं भान होत. तो आपल्या
र्मल
ु ांना तर शशकवीत नव्हता. त्यातच इतरांनाही शशकू देत नव्हता. शशक्षण
हे वाघीणीचं दधू आहे हे जणू त्याला र्माशहतच नव्हतं.
त्याचं कारणहीतसंच होतं. त्याचा एक र्मल
ु गा शालान्त पास
झाल्यानतं र शशक्षण घेण्यासाठी र्महाशवद्यालयात गेला होता. शतर्ं रॅ गींगच्या
धाकानं त्यानं आत्र्महत्या के ली होती. म्हणनू तो इतरांनाही शशकू देत
नव्हता. ते जर शशकले तर तो त्यांचा द्वेष करीत असे व आरोप प्रत्यारोप
लावनू त्याची नोकरी घालवत असे. अशा शकतीतरी जणांच्या त्यानं नोकया घालवल्या होत्या.
सगु तचं लहानपण अगदी आनंदात गेलं. लहाननपणी र्मल
ु ांसोबत
खेळतानं ा त्याला फार आनदं वाटत असे. तो त्याचा आनदं गगणात र्मावत
नसे. ते फुलपाखरु पकडणे आशण त्या भाजीपाल्याचा खेळ खेळणे यात
त्याला आनंद वाटत असे.
सगु त लहानपणी टरोट्याची लहान लहान रोपं उपडायचा. त्याच्या
जळ्
ु या बाधं ायचा. त्यातच पावडरचे डबे गोळा करुन त्याची बैलगाडी
बनवायचा. त्या बैलगाडीस लाकडी बैल जंपु ायचा आशण त्या बैलगाडीला
दोरी बांधनू त्यावर भाजीपाला ठे वनू ती बैलगाडी तो ओढत न्यायचा.
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ते लहानगं वय. त्या वयात त्याला बाजारपेठही र्माशहत झाली होती. ती
बाजारपेठ.......त्या बाजारपेठेत तो र्माल उतरवायचा. त्यातच तो र्माल त्या
बाजारपेठेत भाजी$$ भाजी$$ करीत शवकायचा. त्याचे तो पैसे घ्यायचा.
पण ते खरे पैसे नव्हते तर ते वतार्मानपत्ाच्या कागदाचे फाडलेले पैसे
असायचे.
सगु तचं बालपण हे अगदी रम्य असं होतं. ते बालपण सरत चाललं
होत.ं तसं पाहता त्याला र्मोठे पण आवडत होतं. कारण त्या बालपणात
कोणतेही खेळ खेळतानं ा र्माती अगं ाला लागत होती. त्यातच त्याची आई
ओरडायची. बापही वेगळा ओरडायचा आशण बशहणीही.
सगु तला तीन बशहणी होत्या. र्मोठ्या बशहणीचा शववाह झाला होता. ती
सासरी नादं त होती. र्मात् त्याला र्मोठी बशहण आहे हे र्माशहतच नव्हत.ं कारण
र्मोठ्या बशहणीचा जेव्हा शववाह झाला, तेव्हा तो अगदी लहान होता. तो
शववाहही त्याला आठवत नव्हताच.
सगु तच्या वडीलाकडे शेती होती. शेतीवर जातांना त्याला फार र्मजा
वाटायची. ती शेती त्याला करणं आवडायच.ं शेतीचं बाळकडू अगदी अल्प
वयात तो शपत होता. त्यातच ते बाळकडू शपतांना त्याला शेतक-यांचं जीवन
र्माशहत नव्हतं.
11

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

दररोज सकाळी उठून शेतावर जाणे व शेतातच शौच करणे ह्या
सगु तच्या शनत्याच्याच गोष्टी. एकदा शेतावर गेल्यानंतर शौचास बसले
असता त्याला भल्लार्मोठा काळा काळ नाग शदसला. सरुु वातीला त्याला
त्याची भीती वाटली नाही. परंतू क्षणभर र्ांबताच त्याला आठवलं की
डोम्या नाग हा र्माणसाचा पाठलाग करतो. त्यातच त्याची घाबरगडंु ी उडाली
व तो तेर्नू जीव र्मठु ीत घेवनू पळाला. त्यातच त्याला जीव वाचल्याचा
आनंद झाला.
सगु त लहानपणापासनू च घडत होता. त्याची आई चार वगा शशकली
असली तरी जर्मीन्यानसु ार ती अडाणीच होती. तसेच बाप एकही वगा
शशकलेला नव्हता. परंतू शशक्षणाबद्दल त्यांच्या र्मनात हौस होती.
लहानपणच ते......सगु तला र्मस्त्या करणं आवडत होतं. परंतू जसजसा तो
र्मोठा होत गेला. तसतसा तो सर्मजदारही होत गेला.
सगु त शशकायला हवा असं त्याच्या बशहणींना वाटत होतं. त्याची र्मोठी
बशहण सातवी शशकली होती. ती पाहायला संदु र असल्यानं शतचं लहान
वयातच लग्न झाल.ं तशी बालशववाहाची प्रर्ा अशस्तत्वात असल्यानं
अगदी बालवयातच सगु तच्या र्मायबापानं आपल्या लेकीचा शववाह के ला.
परंतू दसु री शववाहयोग्य झाली असली तरी ती शववाहास तयार नसल्यानं ती
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शशकत राशहली. शतची अती शशकण्याची इच्छा होती. कारण ती अशत हुशार
होती. शाळे त शतचा दरवषी पशहला क्रर्मांक यायचा. पण ददु वै .......ददु वै
असं की ती दहावीला नापास झाली.
दहावीची परीक्षा.......फार कठीण राहायची ती परीक्षा. हुशार हुशार
र्मल
ु हं ी ती परीक्षा पास होत नसत. त्यातच खेड्यातील ती शाळा. त्यातच
त्या काळात शशकवणी वगाही नव्हते. तसेच ग्रार्मीण भागात पाशहजे त्या
प्रर्माणात शशक्षक शशकशवतही नव्हते.
बाकी शवषयाचा अभ्यास करतानं ा तेवढा अभ्यास करावा लागत नसे.
परंतू इग्रं जी, गशणतातच र्मल
ु ं जास्त नापास होत असत. इग्रं जीचा अभ्यास
प्रश्ोत्तर पद्धतीचा होता. ते प्रश् पाठांतरच करावी लागायची. तरीही पेपर
सोडशवतानं ा ते आठवत नसत. त्यातनू च र्मल
ु ं नापास होत आशण जी हुशार
र्मल
ु ं नापास होत. ती र्मल
ु ं आत्र्महत्याही करीत असत.
दहावीची परीक्षा पास करणं ही सत्वपरीक्षा होती. त्यातच त्याची दसु री
बशहण फारच हुशार होती. ती पास होणारच याची शाश्वती होती.
शशक्षकानं ाही शतच्याबाबत शाश्वती वाटायची. त्यातच तीन पेपर झाले आशण
काय आश्चया. त्याच्या दसु -या बशहणीचा ऐन परीक्षेच्या काळात हात र्मोडला
तोही उजवा. ज्या हातानं ती पेपर शलहू शकणार होती, तोच हात. ती पेपरला
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जायची. परंतू शतला पेपर शलशहता येत नव्हता. पेपरचे सवा प्रश् ती वाचायची.
शतला त्याची उत्तरं यायची. परंतू हात र्मोडल्यानं शतच्यासर्मोर उपाय उरला
नाही. त्यातच कशीबशी परीक्षा संपली. तशी ती फार खजील झाली होती
व आपल्या नशीबावरच पश्चाताप करीत होती. कारण ती नापास होणार
होती.
अशतशय हुशार असलेली त्याची बशहण. ती परीक्षेत आपल्या ददु वै ानं
नापास झाली. शतला फार वाईट वाटल.ं त्यातच ती परीक्षेला बसली नाही.
शतला बसावसं वाटलं नाही. र्मात् शतनं स्वप्न पाशहलं होतं उच्च शशक्षणाच.ं
र्मी जरी शशकली नसेल, तरी कोणाच्या रुपानं तरी ते स्वप्न पणु ा करणार.
दसु री बशहण नापास होताच कार्माला लागली होती. शतच्या काही
र्मैत्ीणी पास झाल्या होत्या. र्मात् त्या बारावीत नापास झाल्या. कारण
बारावीही पाशहजे तेवढी सोपी नव्हतीच. त्यातच काही र्मैत्ीणीचे शववाहही
झाले. त्यातच शतलाही दोनचार शठकाणचे वर आले. परंतू ती नकार द्यायची.
र्मायबापाची इच्छा शतचा शववाह करण्याची होती. परंतू ती नाही
म्हणायची. र्मायबाप जबरदस्तीनहं ी शववाह करु शकत होते. परंतू ती
त्यांच्याकडे नाही शटकली तर.....र्मायबापालाही प्रश् पडत होता. त्यातच
लहान बशहण दहावीला गेली.
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लहान बशहण....... सायक
ं ाळी शाळे तनू आल्यावर र्मायबाप व
बशहणीचा आशण भावाचा स्वयपं ाक करायची आशण रात्भर अभ्यास
करायची. ती पास होईल असं र्मधल्या बशहणीला वाटत होतं. शतला तरी
आपण शशकवू असंही शतला वाटायचं. पण शतही दहावी परीक्षा नापास
झाली होती. त्यार्मळ
ु ं र्मधल्या बशहणीच्या अपेक्षा फोल ठरल्या होत्या.
त्यातच आता शतनं आपल्या भावाला शशकवू असा शवडा उचलला होता.
भाऊ लहान होता. तो शशकत होता. परंतू त्याला दहावीला जायला
बराच वेळ होता. तो आता चवर्ीत शशकत होता. त्यातच बशहणीचं वय
वाढत चाललेलं. अशातच एक र्मल
ु गा पाहायला आला व शतचा शववाह
पार पडला. त्यातच लहान बशहणीचाही दसु -याच वषी अगदी अल्प वयात
शववाह झाला.
तीनही बशहणीचे शववाह होताच लहान भाऊ सगु त आपल्या
र्मायबापासोबत राहात होता. तोही अभ्यासात हुशार होताच. परंतू
त्याच्याबाबत र्मधली बशहण शवचार करायची की तो जर या ग्रार्मीण भागात
राशहला तर उद्या तो शशकू शकणार नाही. कारण हा ग्रार्मीण भाग. या भागात
शशक्षणाची आबाळ होते. शेवटी शतनं तसा शवचार करुन लहान बशहणीचा
शववाह होताच सगु तला आपल्या र्मोठ्या बशहणीच्या पाठीर्मागं लागनू
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सगु तला शहरात शशकायला आणल.ं आता सगु त शहरात शशकण्यासाठी
आला होता.
र्मधली बशहण. शतचं नाव सजु ाता होतं. सजु ातानं आपल्या वडीलाची
परीस्र्ीती अशतशय जवळून पाशहली होती. त्यार्मळ
ु ं शतला आपला भाऊ
शेतीत खपू नये असं वाटत होतं. त्यासाठीच ती त्याला शशकवीत होती.
सगु त आज र्मोठा झाला होता. त्याला एका शाळे त नोकरी लागली
होती. त्यातच सजु ाताला आनंद झाला होता. कारण शतचं स्वप्न होतं उच्च
शशक्षण घेवनू शशक्षीका व्हायचं. ते स्वप्न आज सगु तनं पणु ा के लं होत.ं
सगु तला शेतक-यांबद्दल कळवळा होता. एकदा असंच आंदोलन
झालं होतं. त्या आंदोलनात घेतलेला सहभाग त्याला आठवत होता.
शेतकरी आदं ोलन आज जवळपास काही शदवसापासनू म्हणजेच एक
वषाापासनू सरुु होतं. यातच या आंदोलनातनू काही शहसं क गोष्टीही घडल्या
होत्या. जवळपास ७५० शेतकरी बळी या आंदोलनानं घेतले होते. तसेच
दहा हजार जणांवर खटलेही दाखल झाले होते. आजही शदल्लीच्या
र्मैदानावर शटके त नावाच्या शेतकरी नेत्याच्या नेतत्ृ वात शेतकरी आदं ोलन
करीत होते. या आंदोलनाला शचरडण्याचं कार्म सरकार करीत असल्याचं
शचत् शदसत होतं. त्यातच शेतकरी आपलं आंदोलन र्मागं घेत नाहीत असा
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शवचार करुन, तसेच उत्तरप्रदेशसह पाच राज्याच्या शनवडणक
ू ा शवचारात
घेवनू पंतप्रधान साहेबांनी आपला हात आवरता घेत बार उडवला की र्मी
शेतक-यांच्या शहतासाठी नाही तर देशशहतासाठी आपलं र्मत परत घेत
आहो. अर्ाात 'र्मैने शकसानों के शलए शकया र्ा। देश के शलए वाशपस ले रहा
हू।ूँ ' त्यावेळी ते अत्यतं शनराश शदसले. जणू त्यानं ाच अशतव दुःु ख झाल.ं
त्यानंतर या देशात अनेक प्रशतशक्रया उर्मटल्या. कोणी त्या शनणायाला चांगलं
म्हटलं. कोणी र्मोदींसह नाराजीही व्यक्त के ली होती.
शेतकरीही खश
ु झाले. त्यानं ाही हायसं वाटल.ं कारण ते शब्द र्मोदी
साहेबांचे होते. इतर कुणाचेही नव्हते. परंतू क्षणातच शेतक-यांचं डोकं
ठणकलं की ही फक्त घोषणा आहे. प्रत्यक्ष कायदे रद्द झालेच कुठे ? त्यानंतर
याबाबत पजं ाबर्मध्ये या आदं ोलनात सक्रीय असलेल्या एकुण बत्तीस
शेतकरी संघटनांनी यावर शवचार र्मंर्न के लं आशण ठरवलं की या सरकारवर
कोण शवश्वास ठे वणार. जे शब्द तर बोलतात. परंतू ते खरे करुन दाखवत
नाहीत. आपण शेतकरी आंदोलन र्मागं घ्यायचं नाही.
त्याच
ं हं ी बरोबरच. कारण र्मोदीसाहेब गादीवर येण्यापवु ी त्यानं ी
काळे धन परत आणू असं आश्वासन जनतेला शदलं होतं. परंतू काळं धन
अजनू ही परत आलं नव्हतं. हं त्यांनी काही गोष्टी नक्कीच चागं ल्या के ल्या
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होत्या, पशहली म्हणजे अयोध्या बाबरी वाद सोडवला होता व दसु रा म्हणजे
काश्र्मीरचा वाद सोडवला होता. त्यातच शरपल तलाक ही देखील गोष्ट
चांगली के ली होती. त्यातच त्यांना वाटलं की आपण शेतक-यांच्या
जगण्यावर प्रयोग करुन पाहावा. त्यातच त्यांनी शेतक-यांना शवश्वासात न
घेता कृषी कायदे बनवले व ते पारीत करण्यासाठी ससं देत र्मांडले. परंतू ते
पारीत होणार. एवढ्यात गोष्ट फुटली व शेतकरी आंदोलन सरुु झालं.
सधु ारणा व्हायला हवी असं आज सगु तला वाटत होतं. पण त्या
सधु ारणा के वळ सरकारनं करायला हव्या नाही तर त्यासाठी जनर्मत
चाचणीही घेणं गरजेचं असं त्याला वाटत होतं. यात शेतक-यांच्या
म्हणण्यानसु ार सरकारनं जनर्मत चाचणी घेतलेली नव्हती. सरकारनं म्हणणं
असं की शेतक-याचं ी हालत सधु ारायला हवी. त्यासाठी त्याच्ं या र्मालाचं
खाजगीकरण व्हायला हवं. याचाच अर्ा असा की त्यांचा र्माल सरकारनं
शवकत न घेता तो र्माल एका खाजगी कंपनीनं शवकत घ्यावा. जो उद्योगपती
या खाजगी कंपनीचा र्मालक असेल.
सरकारनं यावर एक चागं ला शवचार के ला. त्यानं ा वाटलं की जी
खाजगी कंपनी असेल, त्या कंपनीचे र्मालक हे शेतक-यांना जास्त पैसा
देतील. ज्या पैशानं शेतकरी र्मालार्माल होवू शकतील. ते शेतक-यांना
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फायदेशीर होईल. परंतू ते जरी खरं असलं तरी हा खाजगी कंपनीचा र्मालक
हा शेतक-यांना जास्त पैसा देणार काय? कोण शाश्वती देईल याची. एकदा
कायदा बनला तो बनला. त्यात पढु े फे रबदल संभव नाही. हाच प्रश् होता
शेतक-यांचा. म्हणनू च शेतकरी आंदोलनावर बसले होते . त्यासाठी
त्यातील सातशे पन्नास शेतकरी आदं ोलनादरम्यान शहीदही झाले होते .
सगु त लोकांना सांगायचा की वरील शेतक-यांचं आंदोलन पाहता
सवाांना शब्रशटश काळाची आठवण आल्याशशवाय राहात नाही. शब्रशटश
काळात शब्रशटश कायदेर्मत्ं ी कायदे बनवायचे. त्यासाठी ते जनर्मत शवचारात
घ्यायचे नाहीत आशण ते कायदे जनतेवर र्ोपवीत असत. आजही तीच
पररस्र्ीती जणू शदसत आहे. सरकारी र्मत तशाच स्वरुपाचं. फक्त सरकार
बदलली आहे. काही कायदे हे शब्रटीशाचं ेही चागं ले होते. जसा सतीप्रर्ा
बंदीचा कायदा. शवधवा शववाहाचा कायदा. परंतू काही कायदे नक्कीच
चांगले नव्हते. आजही काश्र्मीर प्रश्, अयोध्या प्रश् झटक्यात सोडशवणारं
सरकार. या सरकारवर लोकांनी अगदी डोळे लावनू शवश्वास ठे वला. परंतू
आज र्मात् या अशा शनणाायक शजद्दीर्मळ
ु ं सरकारवरचा लोकाचं ा शवश्वास
उडत चाललेला शदसनू येत आहे. सधु ारणा करीत असतांना त्या सधु ारणा
जर रास्त स्वरुपाच्या असतील तर सरकारनं त्या सधु ारणा नक्कीच कराव्या.
पण ज्या सधु ारणा जनतेला र्मान्य नाहीत. त्या सधु ारणा करु नये. तसेच ज्या
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सधु ारणातं नू लोकाच
ं ा जीव जात असेल, अशाही सधु ारणा सरकारनं करु
नयेत. त्यापेक्षा जैसे र्े परीस्र्ीती ठे वावी यातच सरकारचं शहत असेल यात
दर्मु त नाही आशण जर या सरकारनं जनतेचा शवचार न करता के वळ
सधु ारणांच्या नावाखाली सधु ारणा करण्याचा प्रयत्न के लाच तर
सरकारवरील जनतेला शवश्वास कर्मी होईल व सरकारला जनता धडा
शशकवेल. म्हणनू सरकारनंही एक पाऊल र्मागे टाकत शेतकरी कायदे र्मागे
घ्यावे. कारण त्यात जनतेचाच नाही, शेतक-यांचाच नाही तर सरकारचाही
फायदा आहे.
सगु तचं बोलणं अगदी रास्त होतं. कारण र्ोड्याच शदवसात ते शवधेयक
संसदेत सादर झालं व संसदेतनू ते शवधेयक रद्दबादल ठरशवण्यात आलं.
सगु त शालान्त परीक्षेला बसला होता. जी शालान्त परीक्षा अगदी
कठीण वाटत होती. ती पास करणे र्मश्ु कीलीचे कार्म होते. त्यातच सगु तला
ती पास होईल का ही भीती होती. परंतू तो ती परीक्षा पास झाला होता.
सगु त शालान्त परीक्षा पास झाला. तसा त्यानं अकरावीला प्रवेश
घेतला. तो अकरावीत असतानं ा र्मन लावनू अभ्यास करीत होता. त्यातच
त्याला त्याचा बाप आवडत होता. जो बाप शेतात अहोरात् कार्म करीत
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होता. तसा तो बारावीही पास झाला आशण त्याचा नबं र शशक्षकी प्रवेशाला
लागला.
सगु तनं शशक्षकाचीही परीक्षा पास के ली व तो एका शाळे त शशक्षक
म्हणनू नोकरीलाही लागला. त्यातच त्यानं त्याच्या र्मधल्या बशहणीचं स्वप्न
पणु ा के ल.ं त्याचा त्याला आनदं झाला. परंतू ददु वै असं की ती त्याची नोकरी
त्याला अशतशय वेदना देणारी ठरली.
सगु त गावातील एक हुशार र्मल
ु गा. त्यातच तो गावातील एकर्मेव
र्मल
ु गा होता की तो नोकरीला लागला होता. त्यातच तो गरीब शेतक-याचा
र्मल
ु गा होता. सगु तच्या र्मायबापाची परीस्र्ीती अगदी बेताचीच होती,
जेव्हा तो शशकत होता. त्यानं उच्च शशक्षण घेवू नये असं गावातील
प्रत्येकाला वाटत होत.ं
ते गाव ससु ंपन्न असं गाव होत.ं गावात धनधान्य पैसा आडका भरपरू
होता. दधु दभु तंही भरपरू होतं. गावात शेतीही होती. त्यातच लहानसं गाव
असल्यानं प्रत्येकाकडं जास्तीत जास्त शेती होती. दोनचार शेतकरी जे गरीब
होते, त्या शेतक-याक
ं डे अल्प शेती होती. ज्या शेतीनं पोट भरत नव्हत.ं
गाव ससु ंपन्न जरी असलं तरी गावात शशकलेले तरुण कोणीही नव्हते.
प्रत्येकजण दहावी पयांत शशकत असे व दहावी नापास होताच ते शेतातील
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कार्मावर जात असत शकंवा कोणतीही र्मोलर्मजरू ीची कार्मं करीत असत. ते
उच्च शशक्षणाचं ध्येय ठे वनू शशकत नसत. त्यातच सगु त शशकत गेला. तो
उच्च शशक्षीत झाला. त्यातच अख्खं गाव त्याच्या शशकण्याबरोबर त्याचा
द्वेष करायला लागलं.
आज गावात शशकलेला एकच तरुण होता. तो म्हणजे सगु त. सगु तनं
शशकू नये असं गावाला वाटत असे. त्यातच त्यानं त्यांच्या र्मल
ु ासारखं
गावात कार्मावर जावं असं इतर गावक-यांना वाटत होतं. त्यातच सगु त
शशकला हे गावक-यानं ा खपत नव्हतं. तशी त्याला लागलेली नोकरीही
गावक-यांना आवडली नाही व गावानं त्याला बदनार्म करण्याचं ठरवलं.
गावानं त्याला बदनार्म करायचं ठरवताच गावानं एक योजना आखली.
त्याला कोणत्यातरी गन्ु ह्यात अडकवावं.
गावानं तसा शवचार करताच गाव ती संधी शोधू लागलं. त्यातच त्याला
कोणत्या गन्ु ह्यात अडकवावं याचीही योजना बनवू लागला. तशी एक
योजना गावक-यांच्या र्मनात आली व ती अंर्मलात आणण्यासाठी गाव
प्रयत्न करु लागल.ं गावाला वाटत होतं की जर सगु त अशा गन्ु ह्यात
अडकलाच तर सगु तची नोकरी सटु ेल व तो गावातच इतर र्मल
ु ांसारखा
शेतीच्या कार्मावर जाईल. गावानं तसं ठरवताच गाव त्याला कोणत्यातरी
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गन्ु ह्यात अडकवायला लागला होता. त्यानं ा त्याच्या ससं ाराची व
कायाकौशल्याची शकंचीतही तर्मा नव्हती.
****************************************
शर्मीला....... गावातील एक र्मल
ु गी. र्मल
ु गी पाहायला तेवढी देखणी
नव्हती. ती काळी सावळी होती. शतला पाच बशहणी होत्या. र्मल
ु गा वंशाचा
शदवा असतो अशी शतच्या आईवडीलाची इच्छा. त्यातच र्मल
ु ाच्या
जन्र्मासाठी आस बाळगनू त्यांनी एका र्मागनू एक पाच र्मल
ु ी होवू शदल्या.
शर्मीला त्यातील एक.
शर्मीला त्यावेळी नववीत होती. ज्यावेळी सगु त शशक्षक बनला होता.
तसं त्याचं गाव तो शशक्षक बनल्यानं द्वेषच करीत होतं.
गावातील लोकांनी शवचार के ला. कोणत्यातरी गावातील र्मल
ु ीचं
लचांड सगु तच्या जीवनाशी लावावं. त्यानं शतची छे डखाणी के ली असा
आरोप त्याचेवर लावावा. त्याची ररतसर पोशलस तक्रार करावी. तक्रार
पोशलस स्टेशनला गेल्यास व गन्ु हा शसद्ध झाल्यास सगु तची नोकरी सटु ेल व
सगु त आपल्याच गावात र्मजरू ीला लागेल. नोकरी करु शकणार नाही.
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गावानं शवचार के ला. तशी ते ती र्मल
ु गी शोधू लागले. त्यातच त्यानं ा
ती शर्मीला नावाची र्मल
ु गी सापडली. शजच्या घरी त्या पाच बशहणी व
र्मायबाप असे धरुन सात जीव होते. घरची परीस्र्ीती बेताचीच होती.
त्यातच गावानं शवचार के ला की सर्मजा त्यांचा कट फसला तर त्याला
शतच्याशी शववाह करायला लावावं.
गावात काही प्रशतष्ठीत र्माणसंही होती. ती र्माणसं शवचार करीत होती.
त्यांना त्याच्या शवचार शैलीतनू शर्मीलाचं घर आठवलं. तसं पाहता ते
शर्मीलाला तयार करण्यासाठी शतच्या घरी गेल.े त्यातील एकजण
शर्मीलाच्या बापाला म्हणाला,
"भावराव, नर्मस्कार. आम्हाले एक कार्म हाये बा तर्मु च्याशी."
शर्मीलाच्या वडीलाचं नाव भावराव होत.ं तो आश्चयाचकीत झाला
होता. कारण सकाळी सकाळी सरपंच आपली चारपाच तरणीताठ र्माणसं
घेवनू त्याच्या घरी आला होता. तसा भावराव उठला व हात जोडत
म्हणाला,
"बोला न जी, काय कार्म हाये ते सागं ा. र्मी पटकन करुन टाकीन एका
झटक्यात कार्म. बोला, बोला."
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"भावराव, कार्म असं तसं नाय. लय ररस्क हाय त्या कार्मात. तल
ु े तह्य
ु ा
पोरीची बली द्या लागन."
भावरावनं बली शब्द ऐकला. तो आश्चयाचकीत झाला. तसा त्याला
त्या सरपंचाचा भयंकर राग आला होता. परंतू संयर्म ठे वत तो पन्ु हा म्हणाला,
"अजी बली म्हणता. अन् ते बी र्मा लेकीची. नाय जर्मणार जी. नाय
जर्मणार. र्मले पोरी झाल्या म्हून का र्मी त्याईचा जीव घेव.ू "
"भावराव, बली म्हजं े जीव नगं."
"र्मगं का हाये तं बाप्पा."
"अरे , तह्य
ु ाच पोरीच्या जीवनाचं लय झ्याक होईन."
"म्हजं ?े र्मी सर्मजलो नाय."
"र्मी सर्मजावनू सागं तो."
असं म्हणत सरपंच त्याला आपली योजना सर्मजावनू सांगू लागला.
"त्याचं काय हाये भावराव. तल
ु े पाच पोरी हाये नं."
"होय. पाच पोरी."
"अन् तल
ु े र्माशहत हाये नं त्या श्याम्याच्या पोराबद्दल."
"हो,र्माशहत हाये."
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"बस, आपल्याले त्या श्याम्याच्या पोरासोबत तह्य
ु ा पोरीचं लगट
जर्मवायचं."
"म्हजं ?े "
"अरं, तह्य
ु ा पोरीची छे डकानी के लाी असा आरोप लावाचा त्या
सगु तच्या पोरावर."
"सरपंच, का बोलता तम्ु ही. तम्ु हाले भान तरी हाय का?"
"अरे तं भावराव, रागावतेस कायले.त्यात तह्य
ु ाच फायदा हाये
म्हणावं."
"कसला फायदा?"
"तह्य
ु ीच पोरगी खपन एक. तसा सगु त लय चांगला पोरगा हाय. त्याले
वेसन नाय कोणत.ं "
"पण र्मा पोरीची बदनार्मी."
"तह्य
ु ा पोरीची बदनार्मी. बरोबर हाये गोष्ट तह्य
ु ी. पण एक इचार कर का
तह्य
ु ा पोरीची बदनार्मी होईन. पण त्या सगु तचीबी होईन न बदनार्मी. याचा
इचार नाय के ला का त.ू अन् त्याची बदनार्मी झाल्यावर तो लगन नाय का
करन तह्य
ु ा पोरीशीन. आपनु लगनाचा प्रस्ताव ठे व.ू म्हणू लगन कर नायतं
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के स टाकू. अन् के स र्मागच घेणार नाय. त्याची बदनार्मी होईन अन् तो
बदनार्मीच्या धाकानं तह्य
ु ा पोरीशीन लगन करन. पाय इचार कर. दोनही
बाजनू ं फायदा तह्य
ु ाच हाये."
सरपंच जे बोलायचं ते बोलनू गेला. तसा भावराव शवचार करु लागला.
तसा शवचार करुन तो म्हणाला,
"ठीक आहे. पण र्माह्या पोरीले सर्मजावनू सांगन कोण? अन् आपली
जात येगळी अन् त्याची येगळी."
"जातीचं का घेवनू बसलास भावराव. जग चदं रावर गेल.ं लोकं शशकू
लागले हायेत. ह,ं आपनू आपले पोरं नाय शशकवत तो भाग येगळा. तशी
सोय बी नाय हाये नं गावात. तल
ु े तं र्माशहत हाये."
"पण र्मा पोरीले सर्मजवन कोण?"
"ह,ं भावराव, ते र्मातर तचु करायच.ं ते आम्ही करु शकणार नाय.
पोरगी तह्य
ु ी ना. र्मंग तचु करायचं. प्रश् शर्मटला. ह,ं फायदा दोनबी बाजनू ं
तह्य
ु ाच हाये सर्मज."
भावराव जे सर्मजायचं ते सर्मजला. तसं त्यानं ठीक आहे म्हटलं व
सरपंच तेर्नू शनघनू गेला.
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सरपच
ु ीला म्हणजेच
ं शनघनू गेल.े तसं भावरावनं आपल्या र्मल
शर्मीलाला बोलावलं. तसा भावराव म्हणाला,
"बेटा, र्मले तह्य
ु ाशीन एक गोष्ट बोलाची हाये."
"कोणती गोष्ट बाबा?"
"बेटा, तू आयकशीन."
"हो, सांगा बाबा."
"तू सगु तले वळखतेस नं."
"हो, तो श्यार्मराव काकाचा पोरगा नं."
"हो बेटा."
"लय शशकला नं तो."
"हो बेटा."
"पण बाबा, तम्ु ही र्मले असं का इचारता?"
बेटा, त्याचं असं हाय का तल
ु े एक कार्मगीरी सोपवायची हाये."
"कोणती कार्मगीरी बाबा?"
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"सगु त गावात येणार हाये. तो र्मास्तर बनला हाये. पण त्याचं र्मास्तर
बनणं गावाले आवडलेलं नाय. तवा तू त्याले रस्त्यात अडवाचं एकटा
पाहून. आन् आरोप लावाचा का त्यानं तहु ी छे डखाणी के ली म्हून."
"बाबा, तम्ु ही हे का बोलनू रायले. तम्ु ही बाप व्हा र्माये का अजनू
कोणी. तम्ु हीच र्मले जन्र्म देला नं व.ं "
"बेटा, र्मी र्मजबरू हाये. र्मायं ऐक र्ोडंसं."
"कसे र्मजबरू हात. अहो बाबा, तर्मु ची र्मजबरू ी कोणती?"
"बेटा, तम्ु ही पाच पाच बशहणी. र्मी पोरगा व्हावा म्हणनू तम्ु हाले
जन्र्मास घातलं. त्यातच कसंतरी तम्ु हाले खा प्याले बी देलं. कसंबसं
शशक्शन बी शशकोलं. पण प्रत्येक बापाची इच्छा रायते का आपल्या पोरी
चागं ल्या घरी जाव. र्मलेबी वाटते का तल
ु े चागं ला पती शर्मळावा. म्हून र्मा
हा इचार."
"पण बाबा, तम्ु ही म्हणता तसा र्मी आरोप लावल्यावर तो र्माह्याशीन
लगन करन कशावरुन?"
"अं, नाय करन तं नाय करन. त्याचा इचार छोड. पण सर्मजा त्यानं
लगन के लंच तर........."
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तशी ती शवचार करु लागली. त्यातच ती शवचार करता करता ती
सगु तबाबतही शवचार करु लागली. तसा भावराव म्हणाला,
"बेटा, सर्मजा सगु तनं तयु ाशीन लगन के लंच तर तझु ं नशीब चांगलं
बनन नाय का याचा शवचार कर."
"हो बाबा. र्मी सागं ते तसं."
"बेटा, सर्मजा आपला गेर्म जर्मला तं तू लखलाभ होशीन. अन् एक
शवचार कर का आपण सगु तले शवचारलं का र्माया पोरीशीन लगन कर तं तो
तसा करन का? नाय न.ं अन् जर त्याच्यावर दबाव टाकून आपण लगन कर
म्हणलं तर भीतीनं तो तह्य
ु ाशीन लगन करुनही टाकन हे लक्षात घे."
शर्मीला शवचार करु लागली. सगु त आज र्मास्तर झाला आहे. आपल्या
बापाच्या म्हणण्यानसु ार सगु तला आपल्याशी शववाह कर म्हटलं तर सगु त
आपल्याशी शववाह करणार नाही. अन् आपल्या बापाच्या म्हणण्यानसु ार
आपण सगु तवर आरोप लावलाच तर तो धाकानं का होईना हो म्हणन. तसा
सगु त पाहायला देखणा आहे.
शर्मीलानं शवचार के ला. तसं शतनं ठरवलं की आपण सगु तवर आरोप
लावावा की त्यानं आपली छे डखाणी के ली. तसं पाहता आता ती त्याच्या
येण्याची वाट पाहू लागली.
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****************************************
सगु त आज गावाला आला होता. गावाला त्याचे र्मायबाप राहात होते.
तशी ती त्याची एकटे शदसण्याची वाट पाहात होती. तशी एक सधं ी चालनू
आली. तसा तो शदवस उजळला.
सगु त शेतीकडं शनघाला होता. तो एकटाच जात होता. तशी शतही
त्याच्यार्मागं शनघाली.
तो शनष्ट्पाप र्मनानं शनघाला होता. त्याला र्माशहत नव्हतं की त्याचेसोबत
काय होणार आहे. तशी ती त्याच्या शेतीकडे वळणारी आडवळणाची वाट
आली. त्याच आडवळणाच्या वाटेवर शतनं त्याला अडवल.ं तशी ती
अडवत सगु तला र्ेट म्हणाली,
"सगु त र्मले वळखलं का?"
"होय, तू शर्मीला ना."
"व्हय."
"बोल."
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"तू र्मले फार आवडतोस."
"र्मग."
"र्मले लगन करायचं हाये तयु ासंग."
"येडी झाली का?"
"येडी नाय. अगदी होशात राहून बोलतेय. र्मले लगन करायचं हाये
तह्य
ु ासंग. बोल करशील नं."
तो शवचार करु लागला. शतच्या त्या प्रश्ावर काय बोलावं तेच कळत
नव्हतं. त्यातच अशतशय शवचार करीत तो म्हणाला,
"नाय म्हटलं तर."
"र्मी आरोप लावीन तयु ावर."
"कोणता?"
"कोणता म्हजं े, छे डखाणीचा. म्हणीन की छे डछाड के ली सगु तन.ं "
"र्मग कोण आयकन तह्य
ु ं?"
"लोकं आयकन. येणारे जाणारे लोकं. या रस्त्यावरचे लोकं."
"र्मग सागं च त्यानं ा. म्हण सगु तनं छे डखाणी के ली म्हून. जा लवकर
जा."
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तो अशत गर्मु ीत म्हणाला. त्याला काय र्माशहत होते की ती त्याबाबत
आरडाओरड करे ल. त्याला काय र्माशहत होते की ही शतची योजना असेल.
तसा तो त्या योजनेपासनू अबोध होता.
र्ोडासाच अवकाश. शर्मीलाच्या आशण सगु तच्या र्मागावर असलेली
व योजनेनसु ार प्रकरणाला वळण देणारी सरपचं ाची र्माणसं त्या रस्त्यानं येत
होती. त्यांना अडवत शर्मीला रडत रडत म्हणाली,
"अजी, अजी र्ांबा. यानं र्माही छे डखाणी के ली." तशी ती आणखी
ओक्साबोक्सी रडायला लागली.
शतचं ते ओक्साबोक्सी रडणं. ते रडणं त्या र्माणसानं ी ऐकलं. ते र्ांबले
व त्यांनी सगु तला पकडलं. तसा सगु त आपल्या सफाईर्मध्ये म्हणायला
लागला की त्याची या प्रकरणात कोणतीच चक
ू नाही. परंतू ती योजना होती.
त्यार्मळ
ु ं त्या योजनेत कोणीही सगु तच्या बाजनू ं बोलायला खाली नव्हते.
त्यातच एकानं सगु तला पकडलं व दसु रा त्याला र्मारझोड करु लागला. तसा
त्यातील एकजण म्हणाला.
"बोल शर्मीले, याचं का कराचं?"
"याले र्माशीन लगन कराले लावा."
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"त्या रस्त्यानं आलेल्या सरपचं ाच्या गहृ स्र्ानं ी योजनेनसु ार त्याला
म्हटलं की त्यानं शतच्याशी शववाह करावा. परंतू तो काही तयार झाला नाही.
कारण त्यात सगु तची कोणतीही चक
ू नव्हती की तो शतच्याशी शववाह करे ल.
शेवटी ती के स पोशलसस्टेशनला गेली.
गावालगतचं पोशलसस्टेशन........पोशलसस्टेशन, कोटा कचे-यार्मध्ये
शहाण्या र्माणसानं जावू नये म्हणतात. ते अगदी सगु तच्या बाबतीत खरं
ठरलं. त्यातच सगु तचा काही दोष नव्हता. तरीही त्याला पोशलसस्टेशनला
पोशलसानं ी पकडून नेल.ं त्याला त्याचा दोष नसतानं ाही जार्म र्मारलं व
म्हटलं,
"बोल, गन्ु हा कबल
ू आहे की नाही."
सगु तचा त्यात दोष नसल्यानं तो गन्ु हा कसा कबल
ू करणार. त्यातच
पोशलस त्याला र्मारतच होते. तसा गन्ु हा कबल
ू न के ल्यानं की के स कोटाात
गेली व सगु तच्या र्मागं कोटााचे चक्कर सरुु झाले.
कोटााचे ते चक्कर. त्यातच शाळे तील त्याची नोकरी.दोष नसतांना सवा
ताराबं ळ उडत होती. आठ आठ शदवसानं तारीख राहात होती. त्यातच त्या
तारखेवर सगु तला जावे लागत होते. त्यातच त्याला शाळे त त्या तारखेच्या
वेळी सटु ी टाकावी लागायची.
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सगु तला ती तारीख लढतानं ा वकील करावा लागला होता. तो
वकीलही त्याला लटु तच होता. त्याला पैसे हवे होते.
सगु तचे र्मेहनतीचे पैसे........ त्यातच कोटााचे चक्कर.....त्यातच
अख्खा ररकार्मा जात असलेला शदवस. तसेच दोष नसतांना शर्मीलाशी
नाहरकत भाडं णं......सगु तला र्मोठा शवचार येत होता.
सगु तवर र्मायबापानं संस्कार के ले होते. तेही चांगले संस्कार. सगु तवर
सरुु झालेला खटला........या खटल्याच्या धस्क्यानं सगु तचा बाप र्मरुन
गेलल
े ा. त्यातच आईलाही लकवा ग र्मारलेला. त्यार्मळ
ु ं ते सगळं
सांभाळतांना सगु तला नाकीनव यायचं. तरीही ते सगळं सांभाळून तसेच
आईची इर्मानीइतबारे सेवा करीत सगु त तो खटला लढत होता. त्यातच ती
के स बोडाावर आली आशण शतला वकीलानं न्यायाधीशार्माफा त एक नोशटस
पाठवला.
शर्मीलाला काही वाटलं नाही आतापयांत. पण आता आलेला
कोटााचा नोशटस. त्यातच ती र्ोडी घाबरली. कारण शतच्या बानंच योजना
ठरवली होती. परंतू बाला फसवायचं कस?ं शतच्या र्मनात शवचार होता.
त्यातच आपणही आवशवचार करता शबचा-या शनष्ट्पाप जीवाला फसवलं
याचाही शवचार शतच्या र्मनात होता.योजना र्मात् फसली होती. सगु तनं तर
35

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

शतच्याशी शववाह के ला नव्हता. व्यशतरीक्त त्याची नोकरीही गेली नव्हती.
तसं पाहता गन्ु हा शसद्धच झाला नव्हता. त्यातच ज्या सरपंचानं शतच्या बाला
सोबत घेवनू योजना आखली. आज आपलं नाव सर्मोर येईल. म्हणनू
सरपंचानं त्या योजनेतनू हात काढून टाकला होता.
शर्मीलाला आलेला नोशटस. त्या नोशटसनसु ार शर्मीला न्यायालयात
हजर झाली. त्यातच शतला कठड्यात उभं करण्यात आलं. प्रशतपक्षी वकील
प्रश्ांची सरबत्ती सोडत होते. तसं पाहता त्या सरबत्तीनं ती परे शान झाली
होती.
ती प्रश्ांची सरबत्ती. त्या सरबत्तीनं ती गोंधळून गेली होती. शतचे ओठ
र्रर्रत होते. काय बोलावं सचु त नव्हतं. तसे न्यायाधीश र्महोदय म्हणाले,
"पशहल्याच शदवशी शतला घाबरवाल काय?"
प्रशतपक्षी वकीलानं ते न्यायाधीश र्महोदयांचे शब्द ऐकले. तशी तारीख
शदली गेली.
तारीख शर्मळताच शर्मीला गावी गेली. तशी ती गावी गेली खरी.
त्यातच ती शवचार करु लागली. खटला कसा लढावा. आपल्यालाही
वकील करावा लागेल. वकीलाला पैसेही र्मोजावे लागतील. परत
जाण्यायेण्याची शतकीटंही. त्यातच आपण र्मल
ु ीची जात. एकटी जावू
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शकणार नाही. सोबत आई शकंवा बापाला न्यावं लागणार. त्यासाठी पैसा
लागणार. वाटत होतं की आपण आरोप लावताच सगु त आपल्याशी शववाह
करणार. पण झालं उलट. त्यानं शववाह के ला नाही. अन् तो करणारंही कसा.
आपण कर्मी शशकलेले होतो. त्यातच तो र्मास्तर बनला होता. शशवाय
आपण त्याचेएवढे पाहायलाही देखणे नव्हतो. आपण ही चक
ू ीची योजनाच
शनवडायला नको होती.
तो सरपंच. त्यानं आर्मीष दाखवनू योजनेत अडकवलं आशण तो शनघनू
गेला दरू . आता र्माझ्या बाला तरी काय सर्मजत होतं. तो आडाणी होता.
अन् र्मी.....र्मीही लहानच होती. परंतू आज ते सगळं कळतं. आपण हे
करायला नको होत.ं
तो सगु त आज शहरातच राहते. त्याला वेतन शर्मळतं. त्या वेतनाच्या
भरवशावर तो के स लढणार. त्याचा चांगला वकील असणार. त्याला
जाण्यायेण्याचा खचा लागणार नाही आशण र्मला......र्मला र्मात् त्याचेपेक्षा
शकतीतरी जास्त पैसा र्मोजावा लागणार. त्यापेक्षा आपण र्माघार घेतलेली
बरी. पण र्माघार तरी कशी घेणार. त्यापेक्षा लढू काही शदवस. नाहीतर या
के सला सराास खोटं सर्मजलं जाईल.
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शर्मीला खटला लढत होती. आज सहा र्मशहने झाले होते. शनष्ट्कषा
काही अजनू पयांत शनघाला नव्हता. तारीख वर तारीख करीत वेळ जात होती.
त्यातच शर्मीलाला जाण्यायेण्याचा खचा लागत होता. अजनू पयांत शतनं
वकील के ला नव्हता. अशीच ती तारीख उजळली. न्यायाधीश र्महोदय या
तारखेला म्हणाले,
"वकील के ला आहे का?"
"नाय."
"का बरं?"
"..........." ती गप्प राशहली. त्यातच सर्मजा पैसे नाही आहेत असं
बोलल्यास नाचक्की होईल असं शतला वाटलं. त्यातच ती गप्प आहे असं
पाहता न्यायाधीश र्महोदय म्हणाले,
"का बरं गप्प? वकील हवा आहे का? सरकारी वकील."
"............." ती गप्प होती. शतला काय र्माशहत होते की तो पैसे घेत
नाही. त्यातच शतला वाटले की तोही पैसे घेणार. तसे शतच्या र्मनातील
चलबचल शवचार ऐकून न्यायाधीश र्महोदय म्हणाले,
"सरकारी वकील. त्यांना पैसे लागत नसतात. शनुःशल्ु क असतो तो."
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शनुःशल्ु क शब्द ऐकताच ती म्हणाली,
"ठीक हाये. र्मले सरकारी वकील हवाय के स लढाले."
त्यातच शतच्या र्मागणीनसु ार शतला सरकारी वकील शर्मळाला व ती
आपला खटला लढू लागली.
खटला लढणे हे शजकीरीचे कार्म असत.ं हे शतला र्माशहत नव्हते. त्यातच
सरकारी वकील शर्मळाला तरी खटला काही तटु ला नव्हता. तारीख वर
तारीख करीत तो सरुु होता. वकील पैसे घेत नव्हता. तो शनुःशल्ु क शर्मळाला
होता. परंतू तेवढ्यावरच भागू शकत नव्हता. जाण्यायेण्याचा पैसा शतला
लागतच होता. त्यातच कधी साक्षीदार आणणं. त्या साक्षीदारांचाही पैसा
शतला द्यावाच लागत होता. त्यातच त्या साक्षीदाराचा नाश्तापाणीही.
आज शर्मीला गावात काबाडकष्टाला जात होती. ढोर कष्ट उपसत
होती. तसं पाहता शतचं कर्मा वाईट होतं. त्याचीच जणू ती शशक्षा भोगत होती.
आज ती कार्म करीत होती. त्यातच के स लढता लढता ती वयात
आली होती. शतचं शववाहयोग्य वय आज संपत चाललं होतं. त्यातच शतच्या
बशहणीही शववाहयोग्य वयात आल्या होत्या. त्यानं ाही शववाहाची शचतं ा
सतावत होती.
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शर्मीलाच्या बशहणींचं आशण शतचं शववाहयोग्य वय झालं असलं तरी
त्यांच्या घरी पाहूणे उतरत नव्हते. काही गावातील र्मंडळी त्यांच्याबाबत
सांगत असत व पाहूणा बसू देत नसत. ते सांगत असत की शतची कोटाात
के स सरुु आहे.
ते गाव......ज्याप्रर्माणे गावात शर्मीलाकडून बोलणारी र्मडं ळी होती.
तशीच काही र्मंडळी ही सगु तकडूनही बोलत होती.
शर्मीलाचं वाढणारं वय शतला खटकत होतं. त्यातच शतच्या
बशहणीचेही वाढणारे वय शतला खटकत होते. त्यातच ती घायाळ होत होती.
काय करावं सचु त नव्हतं. ते सगळं त्या कोटाातील के सनं घडत होतं. त्यातच
शतच्या बशहणीही त्यांचे शववाह जळ
ु त नसल्यानं शतला काहीबाही बोलत
होते. त्यातच ती पश्चातापाच्या अग्नीत घायाळ होत होती.
****************************************
प्रेर्म.......प्रेर्म जर के लं असतं र्मी सगु तवर. तर कदाशचत सगु तनं र्माझं
प्रेर्म शस्वकार के लंही असतं. परंतू र्मी प्रेर्म न करता र्ेट सगु तसर्मोर बोलली.
र्माझ्या बदनार्मीचा स्वतुःच बाजार र्मांडला. त्या शनलाज्ज सरपंच आशण
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गावातील प्रशतशष्ठत र्माणसाच्ं या बोलण्यान.ं ,आज र्माझी बदनार्मी झाली.
कोणार्मळ
ु ं तर ती र्माझ्याचर्मळ
ु ं . यात सगु तचा काहीही दोष नाही.
र्माझं गाव. र्महा हरार्मखोर गाव आहे हे आज कळलं. आजही या
गावातील र्माणसं शशकत नाहीत. एवढे वषा होवनू ही. देश शकतीतरी पढु ं
गेला. देशातील लोकानं ी चद्रं , सयु ा म्हणजे काय, ते शोधनू काढलं आशण
र्माझं गाव...... र्माझं गाव आजही बचु कळ्या खात या अज्ञानाच्या डोहात
उभं आहे. गावात शकतीतरी योजना आल्या. परंतू तो राक्षस..... तो
सरपच
ं ..... त्या सरपचं ानं कोणालाही त्या योजना शर्मळू शदल्या नाहीत. त्यानं
आपली तर र्मल
ु ं शशकवली नाही. परंतू त्यानं गावातील कोणालाही शशकू
शदलं नाही. अन् तो शबचारा सगु त शशकला. तर त्यालाही या सरपंचानं
बहकाव्यात आणल.ं आपण खरं तर त्या सगु तची र्माफी र्मागायला हवी.
परंतू तो र्माफ करे ल का या वळणावर. कारण त्याचीही या प्रकरणात
बदनार्मीच झाली आहे.
आज के स लढायला र्माझ्याजवळ पैसे नाहीत. र्माझ्या बानंही याचा
शवचारच के ला नाही. त्याला वाटलं की कदाशचत सगु त बदनार्मीच्या धाकानं
र्माझ्याशी शववाह करे ल. परंतू ते सगळं फोल ठरलं. सगु त आज लढतोय.
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कारण त्याचेजवळ पैसा आहे. र्मी लढू शकत नाही. कारण र्माझ्याजवळ
पैसा नाही. र्मग शकतीही र्मी काबाडकष्ट के ले तरीही.
आपण आपल्या वकीलाला सांगायला हवं की र्मला हा खटला परत
घ्यायचा आहे. त्यांना खरं खरं सांगायला हवं की आज र्माझेजवळ खटला
लढण्यासाठी पैसे नाहीत. आज त्यानं ा सागं ायला हवं की शतला सगु तची
र्माफी र्मागायची आहे. जणू आज ती तसा शवचार करुन शचंतते नू र्मोकळी
झाली होती.
आज शशनवार होता. कोटााची तारीख होती. ठरल्याप्रर्माणं आज
कोटााच्या तारखेवर ती जाणार होती. ती आज र्माफीही र्मागणार होती
सगु तची. त्यातच खटला बंद करण्याची शशफारसही करणार होती.
शर्मीलानं तसा शवचार के ल्यानसु ार ती सकाळीच उठली. शतनं
लवकरच अघं ोळ आटोपवली. जेवन के लं. त्याचबरोबर शतच्या बानंही
जेवन के लं व ती कोटाात जायला शनघाली. त्यातच ती आता बस्टापवर
आली.
आज एसटीचा सपं होता. बसा बदं होत्या. शकत्येक शदवसापासनू ची
एसटी के वळ शासनाच्या ददु वै ी हेतनू ं बंद होती.
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सरकार का ऐकत नाही आर्मचं. एस टी कर्माचा-याचं ीही तक्रारच होती.
त्यातच पगारवाढीवरुन व एसटी शवलगीकरणावरुन एसटी कर्माचारी
भडकले होते.
एसटी बसा..... या बसांर्मधनू शवद्यार्ी आपल्या शाळा,
र्महाशवद्यालयात हजेरी लावत असत. कोणी म्हातारी र्माणसं अध्याा
शतकीटांर्मध्ये प्रवास करीत असत. ही एसटी ब-याच शदवसापासनू सरुु असनू
ती कर्माचा-यांची सेवा करीत होती नव्हे तर नागरीकांचीही सेवा करीत होती.
र्मात् ही एसटी गरीब गद्यु ा लोकाचं ी सेवा करीत असली तरी त्यात कायारत
कर्माचा-यांना परु े से वेतन शर्मळत नव्हते. त्यांचे वेतन अत्यल्प होते.
एसटीला प्रवासी शर्मळो की न शर्मळो, ती आपल्याला वेळेवर दसु -या
गावानं ा पोहचवनू देत असे. त्यातच अगदी रात्ीला दहा साडेदहा पयांत
अनोळखी गावातही एसटी त्या गावच्या लोकांना पोहचवीत असे. एसटीचा
प्रवास शाळकरी र्मल
ु ांना सख
ु दायकच होता. याउलट खाजगी वाहनांचं होतं.
खाजगी वाहनात शतकीटा कर्मी नव्हत्या. त्यातच एसटीचा वेळ हा ठरलेला
असल्यानं व कर्माचा-यानं ा एसटीच्या वेळेत जाणं शक्य नसल्यानं ते खाजगी
वाहनातनू जात. परंतू खाजगी वाहनातनू जातांना लोकांना परु े शी जागा
शर्मळायची नाही. त्यातच त्यांना दाटीदाटीनं जावं लागत असे. शशवाय र्मन
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र्मानेल एवढी त्याचं ी शतकीट असे. त्यातच त्याच्ं या गाड्या भरल्याशशवाय
ती वाहने शनघत नसत.
एसटी कर्माचा-यांची होत असलेली आबाळ. त्यातच त्यांचे अल्पसे
वेतन पाहून ते वाढशवण्यासाठी एसटी कर्माचा-यांनी संप पक
ु ारला होता.
त्यातच सरकार खाजगीकरणहं ी एसटीचं करु पाहात होतं.
आज दोन र्मशहने झाले होते. ब-याचशा एसटी कर्माचा-यांना सरकारनं
शनलंबीतही के लं होतं. परंतू एसटी कर्माचारी काही संप संपवायला तयार
नव्हते.
त्याचं कारणही तसंच होतं. शेवटी संप संपशवण्यासाठी सरकारनं
त्यांच्या तीन र्मागण्या र्मान्य के ल्या. पशहली र्मागणी र्महागाई भत्ता, दसु री
र्मागणी पगार वाढ, शतसरी र्मागणी घरभाडे भत्ता. यार्मध्ये परीवहन र्मत्रं यानं ी
र्महागाई भत्त्यात पाच टक्के वाढ के ली होती. अर्ाात शवद्यर्मान र्महागाई भत्ता
बारा टक्के होता. त्यातच आता तो पाच टक्के वाढल्यानं सतरा टक्के झाला
होता. परंतू कर्माचारी हा भत्ता अठ्ठावीस करावा अशी र्मागणी करीत होते.
त्यासाठी ते आणखी आदं ोलन करीत होते.

44

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

कर्माचारी आदं ोलन करीतच होते. त्यातच काही कर्माचारी र्मानले.
त्यांनी संप सोडला होता. परंतू जे कर्माचारी आंदोलन करीत होते. त्यांच्यावर
सरकारनं र्मेस्र्मा कायदा लावायची र्मागणी के ली होती.
र्मेस्र्मा कायदा हा अत्यावश्यक सेवेसाठी लावण्यात येत असतो. एसटी
ही एक अत्यावश्यक सेवा होती. त्यातच आदं ोलन कते र्मानत नव्हते. कारण
त्यांना शवलीनीकरण र्मान्य होते. ते सरकारर्मध्ये शवलीनीकरण करा असेच
म्हणत होते.
परीवहन र्मत्रं यानं ी पगारवाढही के ली होती. तसचं जाशहर के लं होतं की
दरर्मशहण्याच्या दहा तारखेला पगार होईल.
सध्या राज्यभरात एसटीचे कर्माचारी संप करीत होते. त्यांच्या चार
र्मागण्या अजनु ही पणु ा झाल्या नव्हत्या. पशहली र्मागणी होती शवलीनीकरण.
दसु री घरभाडे. शतसरी र्महागाई भत्ता आशण चौर्ी पगारवाढ.
या संदभाात एसटी कर्माचा-यांनी शद. २७ आक्टोंबरला राज्यव्यापी
उपोषण के लं होतं. परंतू तो यशस्वी न झाल्यानं शद. २९ आक्टोंबरपासनू
त्यानं ी अघोषीत सपं सरुु के ला होता. त्यातच हळूहळू हे आदं ोलन जोर
पकडू लागले होते.
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सरुु वातीला या सपं ात आठ आगार होते. परंतु नतं र ह्या र्मागण्या
फायद्याच्या वाटल्याने २५० आगार बंद झाले होते. कर्माचारी एसटी स्टूँडवर
जात आशण संप पाहून परत येत. असे आज एकुण सदतीस शदवस झाले होते.
अजनू शकती शदवस संप चालेल हे काही र्माशहती नव्हतं. या संपक-यांनी ऐन
शदवाळी तोंडावर असतानं ा सपं पक
ु ारलेला होता.
*शवलीनीकरण काय होतं*
शवलीनीकरण म्हणजे त्याचा सोपा अर्ा सार्मावनू घेणे. कर्माचारी म्हणत
की आर्मची सेवा सरकारी सेवेर्मध्ये सार्मावनू घ्या. ज्यार्मळ
ु े आर्मचे वेतन
सरकारच देईल व आर्मचे भत्तेही सरकारच ठरवेल. त्यासाठी एसटी कर्माचारी
आदं ोलन करीत होते र्मागील काही शदवसापासनू .
र्महाराष्ट्राची आवश्यक सेवा बनलेली एसटी ही सरकारी सेवा नसनू
एर्म एस आर टी सी ही संस्र्ा एसटीचा कारभार चालवत असे. ह्या संस्र्ेला
१९५० च्या कायद्यानसु ार राज्य सरकार ५१ टक्के व कें द्र सरकार ४९ टक्के
अनदु ान देत असे. यातच राज्याचे परीवहन र्मंत्ी हे या एसटी र्महार्मंडळाचे
अध्यक्ष असत. परंतू यार्मध्ये सरकार कोणतेही बदल करु शकत नव्हते वा
भत्ते ठरवू शकत नव्हते. कारण ती एक स्वायत्त संस्र्ा होती. तसेच
हलशवण्याचा अशधकार कें द्राला होता. जर या एसटीचे शवलीनीकरण
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झाल्यास एसटी ही सरकारी होईल व कोरोनासारखे सक
ं ट आले आशण
एसटी तोट्यातही चालली तरी एसटी कर्माचा-यांचे वेतन अगदी वेळेवर
होईल असं एसटी कर्माचा-यांचं म्हणण.ं म्हणनू शवलीनीकरणाचा र्महत्वपणू ा
र्मद्दु ा. त्यासाठीच आंदोलन. आम्हाला कोणत्याही स्वायत्त संस्र्ेच्या
अशधनस्र् राहून कार्म करण्याची गरज नको.
कोरोना र्महार्मारी. त्यातच लाकडाऊन. प्रवास बंद. र्मग एसटीही बंद.
उत्पन्नाचं साधन गोठलं. त्यातच एर्म एस आर टी सी या संस्र्ेजवळ पैसा
कुठून येणार. कारण ती एक खाजगी सस्ं र्ा. त्यातच कर्माचा-यानं ा सात
तारखेला शर्मळणारे वेतन हे अशनयर्मीत होवू लागले. काही शठकाणी वेतन
झालेच नाही. काही शठकाणी झाले. पण कर्मी शर्मळाले. कारण शवचारणा
करताच एसटी र्महार्मडं ळ नक
ु सानीत चालत आहे हा हवाला कर्माचा-यानं ा
देण्यात आला. त्यातच अशा शवपरीत परीस्र्ीतीत काही कर्माचा-यांनी
आत्र्महत्या के ल्या. कारण शर्मळणा-या तटु पंज्ु या पगारानं कर्माचा-यांचं पोट
भरे नासं झाल.ं
आज याच गोष्टीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारनं कर्माचा-याश
ं ी चचाा
करुन पगारवाढ के ली होती. र्महागाई भत्ताही अठ्ठावीस टक्के र्मान्य के ला
होता. परंतू शवलीनीकरणाचं काय? एसटी कर्माचा-यांना आजही भीती होती
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की सरकार आज सपं शर्मटशवण्यासाठी अगदी गोड गोड बोलनू वाढ करीत
आहे. परंतू खाजगी म्हणजे खाजगीच. त्यात सरकारी शवलीनीकरण नसणार.
म्हणनू च आता अजनु ही आंदोलन.
काही कर्माचारी कार्मावर परतले होते. पण त्यांची संख्या फक्त अठराच
टक्के होती. बाकीचे अजनु ही आलेले नव्हते. शवलीनीकरणाशशवाय यायला
तयार नव्हते. सरकारनं बळजबरीनं त्यांच्या सेवाही सर्माप्त के ल्या होत्या.
तरीही ते ठार्म होते आपल्या शनश्चयावर. सरकार र्मेस्र्मा कायदाही त्यांच्यावर
लावण्याचा प्रयत्न करीत होते.
*काय होता र्मेस्र्मा कायदा*
र्मेस्र्मा कायदा हा अत्यावश्यक सेवसे ाठी लावण्यात येतो. बससेवा ही
अत्यावश्यक सेवा आहे. र्मेस्र्मा याचा अर्ा असा की कोणताही कर्माचारी हा
संप वा आंदोलन करु शकत नाही आशण तसे आंदोलन करीत असल्यास
त्याला अटक करता येवू शकते.
सरकार कर्माचारी वगााचा संप शचरडण्यासाठी र्मेस्र्मा कायदा
लावण्याची करीत असलेली भाषा. कदाशचत कर्माचारी वगााला धाक देणारी
ही कृती होती. कदाशचत उद्या ते र्मेस्र्मा कायदा लावतीलही. त्यातच काही
कर्माचारी वगााला सरकार अटकही करे ल. परंतू यातनू शनष्ट्पन्न काय होणार.
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त्यातच अन्यायाच्या शनषेधार्ा एसटी कर्माचारी भडकू शकतात. एखाद्या
शठकाणी शहसं क वळण घेवू शकतात हे कर्माचारी. त्यापेक्षा शवलीनीकरण
शक्य असल्यास ते के लेलं बरं. असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे होते.
प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा अशधकार आहे. तेही चांगलं जीवन
जगण्याचा अशधकार आहे. तसा अशधकार एसटी कर्माचा-यानं ाही होता.
अनदु ान तर सरकारच देत होतं. राज्य सरकार ५१ टक्के व कें द्र सरकार ४९
टक्के . र्मग काय हरकत होती शवलीनीकरण न करण्याची आशण संप
शचरडण्याची भाषा करण्याची. तरीपण परीवहन र्मत्ं ी शवनाकारण शवरोध
करीत आहेत. असं एस टी र्महार्मंडळ कर्माचा-यांना वाटत होतं. तसेच
शासनाच्या ताब्यात एसटी गेल्यास आर्ीक बाब सरु ळीत होईल. तसेच
एसटी कर्माचा-याच
ं े सवा प्रश्ही सटु तील असहं ी कर्माचा-यानं ा वाटत होतं.
त्यासाठीच आंदोलन.
आज जवळपास सातशे कोटीच्या घरात एसटी बंदन नक
ु सान झालेलं
होत.ं तरीही सरकार र्मानत नव्हते. त्याचं कारण म्हणजे सरकारला वाटत
होते की सरकारर्मध्ये एसटी कर्माचा-याचं ं शवलीनीकरण के ल्यास राज्य
शासनावर आर्ीक ताण शनर्मााण होईल. तसं पाहता हे शवलीनीकरण एका
शदवसात घडून येणारी गोष्ट नाही. त्यासाठी रोड रांसपोटा कापोरे शन कायदा
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१९५० र्मध्ये सधु ारणा करावी लागते. ती सधु ारणा के वळ परीवहन र्मत्रं याला
के वळ एकट्याच्या शनणायानं करणं शक्य नाही. तो कें द्र सरकारचा कायदा
आहे. म्हणनू च शनणायात शवलंब.
सरकार र्मेस्र्मा लावो की अजनू काही. सरकार जसं ठार्म आहे. तसेच
ठार्म कर्माचारीही आहेत. सरकार जर आपल्या शनणायावर ठार्म असेल तर
कर्माचारी संपनू जातील एकएक करीत. अन् कर्माचारी ठार्म राशहले आपल्या
शनणायावर तर सरकारवर प्रश्शचन्ह शनर्मााण होईल. यापेक्षा चचेनं र्मधला र्मागा
काढून प्रश् सोडशवण्यातच सारस्य आहे. दसु रा आणखी कोणताच र्मागा
नाही. अशा प्रकारच्या चचाा कर्माचारी वगा करीत होता.
शर्मीला बसची वाट पाहात होती. एवढ्यात कुणीतरी म्हणालं बसा बंद
आहेत. त्यातच शर्मीलाचा र्मडु खराब झाला. आता आपल्याला परत
गदीतनू जास्त पैसे देवनू जावं लागेल असं शतला वाटलं. त्यातच ती अशा
खाजगी वाहनाची वाट पाहात बसली.
र्ोड्या वेळाचा अवकाश. र्ोड्या वेळातच एक खाजगी गाडी आली.
त्या गाडीत भयक
ं र गदी होती. कारण बसा बदं होत्या. त्यातच ती गाडी
शर्मीलाजवळ येवनू उभी राशहली. तोच त्या गाडीत उपाय नसल्यानं शर्मीला
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आशण शतच्या आईला बसावे लागले. तेही जास्त पैसे देवनू . काय करणार
उपाय नव्हता.
****************************************
दपु ारचे बारा वाजले होते. कोटा खचाखच भरलं होतं. कोरोनार्मळ
ु ं
आजवर कोटा बंद होतं. त्यातच पेश्याही बंद होत्या. आज पशहलाच शदवस
होता.
शर्मीलाचे शतच्या दोन तारखांर्मधील बरे च शदवस आनंदात गेले होते.
त्यातच आज पन्ु हा तारीख. त्या तारखेवर येणे फारच कठीण जात होते.
शर्मीला शवचार करु लागली. तसा सहजच शतच्या र्मनात शवचार
आला. आज अन्यायाशवरुद्ध दादही र्मागता येत नाही.
आज अन्यायाशवरुद्ध दादही र्मागता येत नाही. असे म्हटल्यास
आशतशयोक्ती होणार नाही. कारण देशातील जनता ही गरीब आहे.
त्याच्ं याजवळ परु े सा पैसा नाही. सर्मजा अन्याय झालाच आशण त्या
अन्यायाबद्दल खटला लढायचा झाल्यास तो खटला ती गरीब जनता लढू
शकत नाही. कारण देशात भारदस्त वकीलाची फौज आहे. जी फौज या
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खटल्यावर आरोपीच्या बाजनू े खटले यशस्वी करुन दाखवू शकते. त्यातच
अशा खटल्यात अशा वकीलाच्या र्मदतीने सर्मजा शवजय शर्मळालाच तर
तोच आरोपी पैशाच्या बलबत्ु यावर अशा गरीबांवर उलट खटला दायर
करुन त्यांना परे शान करीत असतो हे तेवढंच खरं आहे. आज देशात अशा
प्रकारचे अनेक खटले आहेत की जे प्रलबं ीत आहेत. त्या खटल्यात अगदी
शनदोष असणा-या व्यक्तींना र्मरणासन्न यातना होत असतात.
आज अन्यायाशवरुद्ध दादही र्मागता येत नाही. याचं ताजं उदाहरण
म्हणजे आजचे शेतकरी कायदे.......हे कायदे म्हणजे शेतक-यानं ा अन्यायच
वाटत आहे. पण त्या कायद्याशवरुद्ध दाद र्मागतांना(लढतांना) अंदाजे
साडेसातशेच्या वर शेतक-यांना वीरर्मरण आलेलं आहे. दसु रा भाग
र्महाराष्ट्रात सध्या शचघळत असणारा शवषय म्हणजे एसटी कार्मगाराचं ा
शवषय. यातही सरकारचं खाजगीकरणाचं तत्व. शकतीतरी एसटी कार्मगारांना
नोकरीवरुन हात धवु ावं लागलं. त्यातच काही एसटी कार्मगार आत्र्महत्याही
करीत आहेत.
शतचा शवचार रास्त होता. तशी शतला आणखी एक गोष्ट आठवली.
एका वस्तीत दोन र्मकानं होते. त्यातच त्या र्मकानार्मध्ये एक अगदी
श्रीर्मंत कुटूंब होतं. तर दसु रं गरीब कुटूंब. त्यातच त्यांचा त्या र्मकानातील
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जागेवरुन वाद झाला. त्यातच दोघानं ी एकर्मेकानं ा र्मारलं. त्यातच श्रीर्मतं
कुटूंबानं गंडु बोलावनू त्या गरीब कुटूंबाना जबर र्मारहाण के ली. त्यातच त्या
गरीब कुटूंबानं त्या श्रीर्मंत कुटूंबाची तक्रार पोशलस स्टेशनला टाकली.
त्यातच तो खटला न्यायालयात गेला.
न्यायालयात तो खटला पैशाच्या जोरावर चागं ला वकील लावनू त्या
श्रीर्मंत कुटूंबानं शजंकला. त्यातच गरीब व्यक्ती हरला. त्याला अन्यायाशवरुद्ध
न्यायालयातनू ही पराभवाचा सार्मना करावा लागला. अर्ाात दाद र्मागता
आली नाही. त्यातच तो खटला हरताच त्या श्रीर्मतं परीवारानं त्या गरीब
कुटूंबाशवरुद्ध र्मानहानीचा खटला दाखल के ला. अर्ाात ही गोष्ट उलटा चोर
कोतवालको दाटे अशी घडली. त्यातच खटला दाखल करणारा श्रीर्मंत
व्यक्ती र्मरणही पावला. परंतू खटला सरुु च होता. त्यातच त्या खटल्यानं
गरीब परीवार त्स्त होत होता. परंतू तो खटला संपायचे नाव घेत नव्हता.
शतला आजही वाटत होतं. ती बरीच दुःु खी होती. परंतू या खटल्यात
ती स्वतुः स्वयं कतात्ृ वानं दुःु खी झाली होती. शतला काय र्माशहत होतं की
शतच्याही जीवनात असं होईल. शतला वाटलं होतं की कदाशचत आपल्या
कृत्यानं आपल्याशी सगु त शववाह करे ल व आपलं जीवन सख
ु ी होईल. परंतू
यात उलट झालं होतं. आज असे बरे चसे कुटूंब असेच होते की न्यायालयात
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असे शवनाकारणचे खटले सरुु असनू सपं ायचे नाव घेत नाहीत. त्यातच
न्यायालयात अशा खटल्यांची संख्या वाढत होती. ती तसा शवचार करीत
होती.
न्यायालय फक्त परु ावे पाहात असनू श्रीर्मंत र्माणसे के वळ पैशाच्या
जोरावर असे परु ावेही गोळा करुन अशी न्यायालयीन लढाई शजक
ं तात. पण
गरीब कुटूंबांना अशी लढाई शजंकता येत नाही. कारण त्यांच्याजवळ परु े सा
पोट भरायलाच पैसा नसतो. त्यार्मळ
ु ं ते न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी
पैसा लावतील कुठून? यातच आज श्रीर्मतं गरीब अशी दरी न्यायालयीन
प्रकरणातही वाढत आहे. आज अन्याय होतो. श्रीर्मंतावरही होतो आशण
गरीबांवरही. श्रीर्मंत र्माणसं हे खटला लढण्याची वाट पाहात नाही. ते गंडु
लावनू आपला बदला पणू ा करतात नव्हे तर गरीबांना त्स्त करतात. यासाठी
कायद्यार्मध्ये तरतदू ही आहे. ती तरतदू म्हणजे अन्यायग्रस्त र्माणसाचा
खटला हा सरकारी वकील लढतो. परंतू असं जरी असलं तरी तो सरकारी
वकील तो खटला शजंकून देईलच याची शाश्वती नाही. यातनू च गरीब व्यक्ती
खटला हारतो. त्याला कै द होते. त्यातनू च ज्यावेळी तो गरीब कुटूंबातील
व्यक्ती कै देतनू सटु तो. तेव्हा आपोआपच तो गंडु म्हणनू बाहेर पडतो. हे शचत्
वारंवार शचत्पटातनू शदसत असलं तरी त्यात असलेली वास्तशवकता
नाकारता येत नाही.
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सा-याच सर्मस्या. अन्यायाशवरुद्ध दाद र्मागायचीही सर्मस्या.......गरीब
व्यक्ती हा न्यायालयातनू हरतो. पैशाअभावी पराभव पत्करावा लागतो. परंतू
शनयती त्याला सोडत नाही. हीच शनयती पढु े असे अक्राळशवक्राळ स्वरुप
धारण करते. त्यात र्मग करोडो रुपये जरी आपल्याजवळ असले तरी ते
आपल्या कार्मात येत नाहीत. र्मग हीच शनयती अक्राळशवक्राळ रुप धारण
करुन कधी कोरोना रुपात येवनू तर कधी अपघात होवनू आपल्या जवळ
येत.े त्यातच र्मरण देते. र्मग आपल्याला र्मरतेवेळी नातेवाईक तर सोडा.
पाणीही नशीब होत नाही. म्हणनू र्ोडं सावधान असलेलं बरं. गरीबावं र
आपण असा अन्याय करु नये. लाचारांना नेस्तनाबतू करु नये. तसेच
कोणावरही अन्याय करु नये. शनयतीला नक्कीच घाबरावे. दबु ालांची सेवा
करावी. त्याशशवाय खरं सर्माधान प्राप्त होत नाही हे तेवढचं खरं आहे.
शतचा शवचार. शतचं शवचार करणं बरोबरच होतं. परंतू काही खटले हे
शतच्याचसारखे असत.
तो न्यायालय परीसर. त्या परीसरातही त्या काळात जास्त गदी नव्हती.
पण जसा कोरोना आटोक्यात आला, तसं न्यायालय उघडल.ं र्मग काय
न्यायालयात एवढी गदी गोळा व्हायला लागली की वाटलं की आजक
लोकांना कार्मधार्मच उरलेलं नसेल.
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कोटाात आज वादी प्रशतवादींची सख्ं या फार वाढत चाललेली होती
खटले संपायचे नाव घेत नव्हते. त्याची कारणंही बरीच असतील. पण र्मख्ु य
कारण म्हणजे लोकसंख्या. आज लोकसंख्या अफाट होती. त्यार्मानानं
भांडणं होणारच. त्यातच ती भांडणं सोडशवण्यासाठी परु े सी यंत्णा नव्हती.
म्हणजेच न्यायाधीश शनयक्त
ु के लेले नव्हते. त्यार्मळ
ु ं अनेक प्रशतवादींना
एकच न्यायाधीश न्याय देवू शकत नव्हता.
न्यायाधीश र्महोदयांनाही बंधन असतं. ते म्हणजे तेवढे खटले सर्माप्त
करणे. ते तसे खटले सर्माप्तही करतात. पण लोकं असे असतात की
शवनाकारण भांडणं करुन न्यायालयात आपली प्रकरणं प्रशवष्ट करीत
असतात.
आज असे शकतीतरी खटले न्यायालयात प्रशवष्ट होत होते की ज्या
खटल्यात प्रशतवादींचा गन्ु हे नसत. परंतू ते गन्ु हे जरी नसले तरी त्याला
न्यायालयात चकरा र्माराव्याच लागत. त्याचं कारणहं ी तसंच असे. ते कारण
म्हणजे इतर कोणीही गन्ु हे करु नयेत.
गन्ु हे.......गन्ु हे हे सशु नयोजीत असत असे नाही. काही गन्ु हे हे अकस्र्मात
घडून येत असत. तर काही गन्ु हे हे सशु नयोजीत असत. काही गन्ु ह्यात गन्ु हेगार
हा आपला दबदबा शनर्मााण करण्यासाठी गन्ु हे करीत असत. तर काही
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गन्ु ह्यात आपले वचास्व दाखशवण्यासाठी. काही काही वादी तर असे असत
की ते शवनाकारण कोणाच्याही वाट्याला जात असत. त्यानंतर स्वतुःच
खटले दाखल करीत असत. कारण त्यांना त्यात आनंद वाटत असे.
एक असाच न्यायालयातील खटला. तो खटला ऐकून कोणालाही
आश्चया वाटेल. तो खटला म्हणजे पैसे कर्मशवण्याचा धदं ाच. लोकं कसकसे
पैसे कर्मवतात त्याचं र्मतु ीर्मंत उदाहरण. तसं पाहता न्यायालय
परु ाव्याअभावी कोणालाही अटक करण्याचा आदेश न देत असल्यानं
सराईत गन्ु हेगार आपआपल्या भागात दहशत शनर्मााण करतात. त्यातच
दहशतीनं हफ्ते वसल
ू करीत असतात. त्यातनू आलेले काही पैसे हे
पोशलसस्टेशनला देत असतात के सा लागू नये म्हणनू . त्यातच काही के सा
लागल्याच तर त्यातनू सटु ण्यासाठी वकीलालाही ते पैसे देत असतात.
यातनू च गन्ु हेगार सटु तात व परीसरात गंडु गीरी र्माजते. शेवटी अशा गंडु ांर्मळ
ु े
लोकं कंटाळतात व त्या लोकांपक
ै ी कोणीतरी शहर्मं त करुन या गंडु ाला
संपवतो. त्यानंतर त्याच परीसरात दसु रा गंडु शनर्मााण होत असतो.
गडंु हे परीसरातच असतात असे नाही. ते कुठे ही असू शकतात.
घरागारात, शाळे तही असतात. घरातील गंडु हे आपल्या परीवारावर धाक
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जर्मवनू असतात. तर शाळे तील गडंु शाळे त. शवद्यार्थयाांतही गडंु नसतात असे
नाही. त्यातही काही गंडु असतातच.
एक अशीही शाळा. त्या शठकाणीही अशीच एका गंडु ाची रे लचेल
होती. ब-याचशा शाळा अशा असतात की त्या शाळांर्मध्ये संचालक गंडु
म्हणनू च वावरतो. तो शशक्षकाक
ू
ं डून हफ्ते म्हणनू धाक देवनू खडं ण्या वसल
करतो. तर ती एक शाळा. त्या शाळे त एक असाही व्यक्ती..... तो शाळे चा
र्मख्ु याध्यापक होता. त्याची पैसे कर्मवायची इच्छा होती. तो शवचार करु
लागला. पैसे कसे कर्मवावे. शवचारातं ी त्याला यक्त
ु ी सचु ली. ती म्हणजे
आपण भांडण करावं.
तो सहकारी र्माणसाशी भांडण करु लागला. त्यातच ज्याचेशी तो
भाडं ण करीत असे. त्याचे तो शाळे त येवनू ही वेतन बदं करु लागला.
शाळे त येवनू ही वेतन बंद होताच शाळा कर्माचारी आपला खटला
न्यायालयात टाकत असे. र्मात् हा खटला लढण्यासाठी तो र्मख्ु याध्यापक
शाळे तील शशक्षकांकडून र्मनर्मानी पैसा गोळा करीत असे. त्यातच तो पैसा
गोळा करण्यासाठी कर्माचा-यानं ा त्याचं े वेतन बंद करण्याची धर्मकी देत
असे.
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र्मख्ु याध्यापक खटल्यासबं धं ाने म्हणत असे की र्मी हे खटले
आपणासाठीच टाकले. त्यानंतर गोळा झालेल्या पैशाचा फक्त दहा टक्के
भाग हा वकीलाला देत असे. बाकी नव्वद टक्के भाग आपल्याजवळ ठे वत
असे.
पैसे कर्मशवण्याचा हा न्यायालयीन र्मागााचा धदं ा र्मख्ु याध्यापकाचा
जोरात चालला होता. आज तो त्याच अशतररक्त पैशाने श्रीर्मंत बनला होता.
बरे चसे असेही गंडु आहेत की जे न्यायालयातनू वकीलार्माफा त शनदोष
सटु त असतात आशण ते शनदोष सटु ले की घराकडे चाकूच्या धाकावर
खंडणी लटु त असतात. त्याला जनताही धडा शशकवू शकत नाही. कारण
त्यांना भीती असते की एखाद्या वेळी हा गंडु आपल्याला र्मारुन टाके ल वा
त्यानं ा पोशलसही काही करीत नाही. कारण पोशलसानं ा र्माशहत असते की हा
गंडु एखाद्या शदवशी आपल्यालाही ठार करे ल.
याबाबत आणखी एक गोष्ट. एका वसतीगहृ ात गावोगावची र्मल
ु ं राहात
होती. ती र्मल
ु ं सणासदु ीला गावला जात. त्यातच त्या सणाच्या शनशर्मत्यानं
गावला गेल्यावर ती र्मल
ु ं गावावरुन परतताच त्याचं े र्मायबाप त्यानं ा
खाण्याचे पदार्ा बांधनू देत. त्यातच काही पैसेही देत.
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वसतीगहृ ाचा एक अशधकारी होता. हा अशधकारी वसतीगहृ ातील
कायाालयात सकाळी दहा ते रात्ी सातपयांत राहात असे. त्यानंतर तो
लवकरच घरी शनघनू जात असे.
तो लवकरच घरी शनघनू जात होता. त्याचं कारणंही होतं. ते म्हणजे
त्याला असलेला गडंु ाचा धाक. तो तडीपार गंडु होता. तो गडंु सात
वाजल्यानंतर वसतीगहृ ात यायचा. कधीकधी तो वसतीगहृ ात शदवसाही
यायचा. त्यातच तो त्या वसतीगहृ ातील अशधकारी वगााकडून पैसा वसल
ू
करायचा. ते अशधकारी देखील त्याला पैसा देत. कारण तो त्यानं ा ठार
करण्याचीच धर्मकी द्यायचा. त्यातच त्याची पोशलस तक्रार करायचीही
भीती वाटायची. कारण पोशलस स्टेशनर्मधनू ही तो लवकर सटु ायचा.
तो गडंु रात्ी जेव्हा यायचा. तेव्हा सणासदु ीला आणलेले पैसे
शवद्यार्थयाांकडून शहसकायचा. नाही शदल्यास र्मारहान करायचा. त्यातच त्या
पैशातनू फक्त दारु प्यायचा.
त्याची एकदा पोशलस स्टेशनला तक्रार के ली गेली. पोशलसांनी त्याला
पकडूनही नेल.े परंतू आश्चयााची गोष्ट अशी की दसु -याच शदवशी तो
वसतीगहृ ात हजर. असे बरे चदा झाले. शेवटी काही शवद्यार्थयाांनी त्याच्या
धाकानं वसतीगहृ सोडलं व अशाररतीनं वसतीगहृ च बंद पडलं.
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आज सर्माजात असेच गडंु तयार होत आहेत. त्यानं ा पोशलसस्टेशनचा
धाक राशहलेला नाही. तसेच न्यायालयाचा तर नाहीच नाही. व्यशतरीक्त
न्यायालय अशा गंडु ाची ग्राऊंडलेवल तपासत नाही. त्यातनू च गंडु वाढत
आहेत. गंडु ेगीरीही वाढत आहे. साध्या रस्त्यावरच्या बाजारात गंडु शफरत
असतात. ते गडंु बाजारातनू पैसा वसल
ू करीत असतात. काही गडंु भर
रस्त्यावर बलत्कारही करीत असतात. काही छे डखान्याही राजरोष करीत
असतात. त्यातच काही गळ्यातील चैना तोडत असतात. परंतू प्रशासन
त्यानं ा शशक्षेचे दोषी न सर्मजता त्याची लवकर न्यायालयीन कोठडीतनू
सटु का करते आशण जे र्मळ
ु ात गन्ु हेगार नसतात. त्यांना र्मात् कोटााचे चक्कर
र्मारायला लावते. आज अशीच रीत सरुु आहे.
न्यायालयीन प्रकरणानं तगं आलेल्या सभ्य र्माणसानं ा आत्र्महत्याही
कराव्याश्या वाटतात. पण सभ्य र्माणसांपढु ंच शवचार असतो. तो म्हणजे
त्याचा परीवार. त्याच्या परीवारापढु ं ते दबु ाल असतात नव्हे तर न्यायालयात
त्याच परीवारार्मळ
ु ं आशेने तारीख तटु ण्याची आशा बाळगनू कोटााचे चक्कर
र्मारत असतात.
कोटाानं अशलकडं अशी शदरंगाई करु नये. ज्या खटल्यात तर्थय नाही, ते
खटले ताबडतोब शनपटंवावेत. र्मात् जे गन्ु हेगारीचे खटले आहेत. त्यात
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त्याचं ी पाश्वभर्मु ी तपासावी. त्यातच त्या पाश्वभर्मु ीवरुन कडक अशाच शशक्षा
कराव्यात. जेणेकरुन ते पन्ु हा गन्ु हे करणार नाही. लोकांनीही न्यायालयाचा
र्मान राखावा. उगाचचं भांडणं करु नये. भांडणातनू शवनाकारण
न्यायालयाची धाव घेवू नये. न्यायालयात न्यायीक प्रकरणाची गदी करु नये.
तसेच भाडं णार्मध्ये शवनाकारण वेळ वाया घालवू नये. देश अाापला आहे.
आपण देशाचे आहोत याचा शवचार करावा. त्याचप्रर्माणे न्यायालयही
आपले आहे याचाही शवचार करावा.
आज र्मस्ु लीर्म जनसर्मदु ायात लग्न र्मजं रू आहे की नाही असं
शवचारतांना वधू सांगते, 'कबल
ू है, कबल
ू है, कबल
ू है।' त्यातच अशलकडं
काही शचत्पटंही याच अनषु ंगानं येतात. असे बरे च शचत्पट आले आशण
त्यात दाखवलं की जोपयांत आरोपी गन्ु हा कबल
ू करीत नाही. तोपयांत
पोशलस र्मारझोड करीत असतात. त्यातच काही शख्स गन्ु हे कबल
ू करतात.
त्यांचा दोष नसला तरीही. त्यातच चोरवगा सटु तो अााशण सन्ं यासालाच
फाशी होते.
न्यायालयातही अगदी तसचं आहे. कोणाला ब्र देखील काढता येणे
शक्य नाही. ह,ं सर्मजा न्यायालयानं शनकाल शदलाच तर दाद अवश्य र्मागता
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येत.े तोपयांत आरोपींची त्यानं गन्ु हा के लेला नसला तरी शपसाई होत असते.
यातही चोर वगााला सोडल्यासारखीच शस्र्ती.
एक प्रसंग असा. एक असाच खटला. या खटल्यातील वादीनं
प्रशतवादीवर खटला दाखल के ला होता. यात प्रशतवादीचा अशजबात दोष
नव्हता. एका कायाालयातील दोन कर्माचा-याचं ा वाद होता. दोघाचं ं भाडं ण
झालं होतं पैशावरुन. कर्माचारी बरोबरच होता. त्याला आपल्या अशधकायाला पैसे द्यायचेच नव्हते. कारण तो भ्रष्टाचार होता.
अशलकडे आपली नोकरी शटकशवण्यासाठी कशनष्ठ कर्माचा-यानं ा वरीष्ठ
कर्माचा-याला काही रक्कर्म देण म्हणनू द्यावी लागते. काही बक्षीसाचे डबेही
देत असतात. जर असा पैसा शकंवा असे बक्षीसाचे डबे अशधका-यानं ा
शर्मळाले नाही तर दोघाचं ी भाडं णं होतात. असचं हे भाडं ण. त्यात कशनष्ठ
कर्माचा-याचं ा दोष नव्हता. त्यातच वरीष्ठ अशधका-यानं कशनष्ठ कर्माचा-याला
त्ास व्हावा म्हणनू न्यायालयात जाणनू बजु नू खटला दाखल के ला. शेवटी
कशनष्ठ कर्माचा-यांच्या र्मागं न्यायालयात चकरा सरुु झाल्या.
काळ हळूहळू सरकत गेला. बदलत्या काळानसु ार अशधकारी दोषी
आहे हे कोणीही पाशहले नाही. ते फक्त काळानं पाशहले. या काळानं एक
शदवस झडप घातली. अशधकारी अपघातात र्मरण पावला. तसं वतार्मानपत्ात
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ती बातर्मी छापनू आली. त्यातच त्याचं र्मत्ृ यू प्रर्माणपत्ही बनल.ं परंतू तो
खटला सरुु च होता. कशनष्ठ कर्माचा-यावर टाकलेला. न्यायाधीश त्या
खटल्यात ती वतार्मानपत्ातील बातर्मी नाही तर ते ओरीजनल प्रर्माणपत्
र्मागत होते. जे ओरीजनल प्रर्माणपत् त्याला शर्मळू शकत नव्हते वादींच्या
सहकायााशशवाय. तसेच त्या खटल्यात न्यायाधीश र्महोदय तो शख्स र्मरण
पावल्याची पष्टु ी करण्यासाठी साधी चौकशीही करीत नव्हते. खटला
अजनू ही सरुु च होता. कारण न्यायालयाला वाटत होतं की वादीनं
लावलेल्या आरोपानसु ार प्रशतवादीनं गन्ु हा कबल
ू करावा. म्हणजे गन्ु हाचे
र्मोजर्माप करता येईल.
अशलकडे असे बरे च शनरर्ाक खटले न्यायालयात सरुु आहेत. ज्या
खटल्यातनू काहीच शनष्ट्पन्न होत नाही. होणार नाही. तरीही ते खटले......
जणू प्रशतवादींना खनु ावत असतात की तम्ु ही गन्ु हा के लाही नसेल तरी कबल
ू
करा. नाहीतर र्मी असाच तझ्ु या शपंडाला लागनू सरुु च राशहल. यावेळी अगदी
जीव रडकंु डीला येत असतो प्रशतवादींचा. कारण त्याचा गन्ु हा नसतोच र्मळ
ु ी.
ज्याने गन्ु हा के लेला असतो. त्याला त्याचं काहीही वाटत नाही. परंतू ज्यानं
गन्ु हा के लेला नाही. त्याला र्मात् त्याचं पदोपदी वाईट वाटत.
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खटले लढतानं ा वादी प्रशतवादींचा र्मत्ृ यहू ी होतो. वतार्मानपत्ात
बातम्याही येतात छापनू र्मत्ृ यच्ू या. पण खटले संपायचे नावच घेत नसतात.
असंच सारखं शचत् आज सर्माजात जागोजागी शदसत असते. त्यार्मळ
ु ेच
न्यायालयात गदी वाढत असते व ही वाढणारी गदी शचंतेची बाब ठरत
असते.
कोणतेही खटले का असेना, त्या खटल्यात गव्हाबरोबर सोंडाही
शपसला जातो. र्मग गन्ु हा असो अगर नसो. श्रीर्मंत, र्मातब्बर लोकांना व्ही
आय पी सशु वधा शर्मळतात न्यायालयातही. परंतू सार्मान्याचं ं काय? सार्मान्य
र्माणसं ही सोंड्यासारखीच असतात. त्यांचा गन्ु हा नसतोच कोणताही. परंतू
गन्ु हे वारंवार घडू नये म्हणनू न्यायालय असे अफलातले खटले शदरंगाईचे
र्मागा काढत असते. जे खटले वादी प्रशतवादींच्या र्मत्ृ यनू ंतरही चालत
असतात शदघा न् शदघा. ज्या खटल्यातील वालीही गतकाळात र्मरुन गेलल
े े
असतात.
खटले लवकरात लवकर संपवायला हवेत. प्रत्येक खटल्याचे आयष्ट्ु य
हे ठरलेले असावे. खनु , गाजं ा तस्करी, बाूँबस्फोट शकंवा बलत्कारासारख्या
खटल्यात शदरंगाई बाळगली तरी चालेल. परंतू शकरकोळ भांडणाचे
खटले........हे खटले तेवढे तीव्रतेने घेवू नयेत. त्यातच सवासार्मान्यांना राहत
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द्यावी. जेणेकरुन लोकाचं ा न्यायपाशलके वर शवश्वास शटकून राशहल व
कोणताच व्यक्ती आपल्या न्यायपाशलके चा आदर बाळगत गन्ु हे करणार
नाही. न्यायपाशलके बाबत सशहष्ट्णतु ा बाळगेल.
शर्मीला न्यायालयाच्या पाय-या चढत होती. तसतसे वेगवेगळे शवचार
शतच्या र्मनात आकार घेत होते. तसं शतनं आज ठरवलं होतं की आपण
सगु तला र्माफी र्मागावी व खटला संपवनू टाकावा.
एक एक पायरी चढत ती आपल्या कोटाकक्षात आली. शतर्ंही गदी
होतीच. त्यातच शतनं आजबू ाजल
ू ा नजर शफरवली. तसा एका कोप-यात
सगु त बसलेला शदसला.
ती सगु तकडं एकटक पाहातच राशहली. त्यातच शतच्या र्मनात प्रेर्म
शनर्मााण झाल.ं आपण चक
ू के ल्याची जाणीव शतला झाली. त्यातच शतला
वाटायला लागलं की आपण बोलाव.ं तो काही म्हणेल तरीही. पण शहर्मं त
होत नव्हती.
र्ोड्या वेळाचा अवकाश. शतचा वकील कक्षात आला. तशी ती
त्याची भेट घ्यायला कक्षात गेली. म्हणाली,
"वकीलसायेब, र्मले आपल्यासोबत काहीतरी बोलाचं हाये."
"बोला, बोला. काय बोलायचं ते."
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"आम्हाले आर्मची के स परत घ्याची हाये. आम्हाले लढाची नाय."
"का बरं? नीट शवचार करा. र्मग सांगा."
"नाय सायेब, आम्ही लय इचार के ला. आम्हाले खटला बंद कराचा
हाय. परवडत नाय.लय पैसा लागते सायेब. तो पैसा आर्मच्याजोवर नाय."
"परंतू आपल्याच्यानं गन्ु हेगार सटु न त्याचं काय?"
"सटु ू द्या सटु ला त.ं आम्ही त्याले र्माफ करु."
"र्मग र्माफीनार्मा शलहून द्यावा लागेल."
"शलहून देव.ू पण एक अट असेल."
"कोणती अट?"
"र्मले त्याचेसोबत बोलाचं हाये र्ोडंसं."
"ठीक आहे."
ती वकीलाशी पणु ातुः बोलली. तसं वकीलानं होकार देताच ती बाहेर
गेली. तशी कोटााची र्मधली वेळ झाली व कोटा काही वेळेसाठी बंद झाल.ं
र्मात् तोपयांत अजनू ही तारीख झाली नव्हती.
र्मधली वेळ. शर्मीलाला बेचैन करीत होती. त्यातच काही वेळात शतचा
वकील त्याच्या वकीलाशी भेटला. सतु ोवाच के लं व ठरलं की सर्मझोता
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व्हावा. तशी वकीलाची भेट होताच शतच्या वकीलानं काही कागदपत्
शतच्या सर्मक्ष आणले व शतला त्यावर सही करण्यास सांगीतले. त्याच
सर्मझोता करारावर त्याचीही सही घेण्यात आली. जसा जणू शववाहाचा
करार होत आहे.
त्यातच शतच्या र्मागणीनसु ार र्ोडं बोलण्यासाठी वकीलाच्या
म्हणण्यानसु ार सगु त शतच्यासोबत र्ोडा दरू गेला. तसा तो शतला म्हणाला,
"बोल, काय बोलायचं ते लवकर बोल."
शर्मीला बोलणार होती. तोच शतला कसं बोलावं याची शहर्मं त होत
नव्हती. तशी ती गप्प राशहली. ते पाहून सगु त म्हणाला,
"बोल ना लवकर. काय बोलायचं ते."
त्याचे ते शब्द. ती बोलकी झाली. म्हणाली,
"सगु त, र्माफ कर र्मले. र्मी फार र्मोठा गन्ु हा के ला. र्मले वाईट वाटत
हाये."
तसा तो म्हणाला,
"It's ok."
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ते इग्रं जीतील शब्द. शतला काहीच सर्मजले नाही. तशी ती परत
म्हणाली,
"का म्हणल?ं "
तसा तो म्हणाला,
"र्मी ठीक आहे म्हटल.ं "
"बरं ठीक हाये. एक गोष्ट इचारु."
"शवचार."
"तू र्मायाशीन लगन कर."
लगनाचा शवचार. सगु तच्या र्मनपटलावर उर्मटला होता. तसा तो
शवचार करु लागला. तोच तो काही वेळानं शवचार करुन म्हणाला,
"नाही. र्मी तझ्ु याशी शववाह करु शकत नाही."
"का बरं? आता र्मायाशी शववाह कोण करन."
"त्याचा शवचार तू पशहलंच करायला हवा होता. आता एवढा खटला
चालल्यावर........"
त्याचे ते शब्द. ती व्यर्ीत झाली होती. परंतू काय करणार ती. ती आता
र्मजबरू होती. शतला त्याचेशी शववाह करण्याची इच्छा असली तरी आता
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ती पणू ा होवू शकत नव्हती. कारण शतनं टाकलेल्या त्या खटल्यात सवाात
जास्त त्ास त्यालाच झाला होता.
शतला के सची फाईल बंद करणं आवश्यक होतं. कारण आज
शतच्याजवळ पैसा नव्हता परु े सा. के स भांडायला पैसा लागत होता. वकील
जरी शनुःशल्ु क असला तरी जाणं येणं करण्याची ताकद शतच्यात नव्हती.
शतनं त्याला शववाहाचं शवचारता यावं म्हणनू च दरू नेलं होतं. पण त्याच्या
उत्तरानं शतची आशा पणू ातुः फोल ठरली होती. तशी ती गप्प होती. ते पाहून
तो म्हणाला,
"अजनू काही बोलायचं आहे का?"
"नाय. आतं काईच बोलाचं नाय."
"बरं. ठीक आहे."
शतनं गप्प राहताच तोही शनघाला. त्याचेपाठोपाठ शतही. तसं त्याच्या
र्मनात कुतहू ल शनर्मााण झालं होत.ं त्याच्या र्मनात शतच्याबाबत अाास्र्ा
शनर्मााण झाली होती. वाटत होतं की शतच्या के स लढण्यात काहीतरी काळं
पाढं रं नक्कीच असेल शकंवा कोणीतरी शतला भडकवलं असेल. म्हणनू च
शतनं आपल्यावर आरोप लावला असेल.
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आरोपी म्हणनू असलेला तो. जणू ते शववाह के लेले जोडपे वाटत होते.
परंतू या करारानसु ार त्यांच्यात जणू घटस्फोटच होत आहे असं वाटत होतं.
आज जणू त्याच्याही र्मनात शकतीही कुतहू ल शनर्मााण झालं असलं तरी
तो शतच्याशी शववाह करु शकणार नव्हता.
र्ोड्या वेळाचा अवकाश. कोटा सरुु झाल.ं शर्मीलाच्या वकीलानं तो
सर्मझोतापत् न्यायाधीशासर्मोर सादर के लं. त्यातच त्या न्यायाधीशानं ते
सर्मझोता पत् वाचलं. त्यांनी त्यांच्याकडं पाशहलं व पढु ची तारीख देत
म्हटलं,
"येणा-या पढु च्या तारखेला तम्ु ही आपल्या र्मतावर ठार्म राहा म्हणजे
झालं."
न्यायाधीशाच्या या वाक्यावर ते काहीच बोलले नाही. तशी तारीख
होताच ते बाहेर पडले व आपल्याआपल्या शदशेनं जायला शनघाले. तोपयांत
सायंकाळ होवनू गेली होती.
शर्मीला घरी शनघाली होती. रस्त्यातनू जातांना आज शतचे पाय चालत
नव्हते.,अशतशय जड वाटत होतं शतला पाऊले टाकतानं ा. जणू आपण
आपल्या पतीलाच सोडत आहो असं शतला वाटत होतं.
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सगु त शतचा पती नव्हता. तसा तो शतचा शप्रयकरही नव्हता. त्यातच
त्याला बदनार्म करण्यासाठी व त्याची नोकरी सटु ावी म्हणनू शतनं आरोप
लावला होता त्याचेवर. परंतू त्याची परीयंती के सर्मध्ये झाली व शतला के स
भांडावी लागली. त्यातच त्याचं जसं नक
ु सान झालं. अगदी शतचंही तसंच
नक
ु सान झाल.ं त्यातच कंटाळून शतनं आपली के सही र्मागं घेतली. कारण
शतला पैशाची सर्मस्या सतावत होती. परंतू आज ती के स सर्माप्त करतांना
शतच्या र्मनात त्याचेशवषयी साहशजकच प्रेर्म शनर्मााण झालं. जे प्रेर्म त्याला
शर्मळशवतानं ा कार्मात येत नव्हतं.
आज जेव्हा ती रस्त्यानं शनघाली होती. तेव्हा अशतशय जड
अंतुःकरणानं ती पावले टाकत होती. शतला वाटत होतं की तोच पती म्हणनू
शतला शर्मळायला हवा होता. याउलट सगु तचं होतं. त्याच्या र्मनात
शतच्याबाबत शकंचीतही कुतहू ल नव्हतं वा त्याला प्रेर्म वाटलं नाही. त्याला
तर वाटत होतं की ती त्याची शजंदगी बरबाद करीत होती.
त्याचंही बरोबरच होत.ं कारण शतनं जे वादळ त्याच्या जीवनात आणलं
होत.ं त्या वादळानं खरंच त्याची जीवनी बरबाद होणार होती. बरं झालं,
त्याची नोकरी वाचली.
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****************************************
सायक
ं ाळचे सहा वाजले होते. पक्षी आपआपल्या घरट्यात पोहोचले
होते. तसा त्यांचा शकलशबल आवाज कानावर येत होता. परंतू अजनु पयांत
शर्मीला घरी पोहोचली नव्हती. एसटीच्या सपं ानं ती त्स्तच होती.
वाहनांची वाट पाहता पाहता सायंकाळचे सहा वाजले. कोटाानं चार
वाजताच तारीख शदली होती. त्यातच घरी पोहोचायला शर्मीलाला रात्ीचे
आठ वाजले होते. सगळीकडं अधं ार दाटला होता. त्या अधं ाराला शचरत
शचरत र्मनात असंख्य शवचार करीत करीत ती चालली होती. शतला दुःु ख
होत होतं त्याचं. शतच्या जीवनाची अवस्र्ा तेलही गेलं, तपु ही गेलं अशीच
झाली होती.
गाव तसं र्मख्ु य रस्त्यावरुन दरू च होत.ं शतला पायी चालावं लागत होतं.
तशी ती आपल्या आईसोबत पायी चालत होती. तशी ती स्वतुःलाच कोसत
होती. तसं पायी चालत असतांना अचानक भतु काळ शतच्यासर्मोर प्रत्यक्ष
उभा झाला. त्या कोटााच्या पाय-या अन् ते सारच काही.
पोशलसस्टेशनला तक्रार करुन बरे च शदवस झाले होते. काय झालं
आशण काय नाही, ते काहीच कळलं नव्हतं. सगळं सख
ु सोयीनं चाललं होतं.
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शशक्षणही झालं होतं. परंतू ती दहावी नापास झाल्यानं पढु ं शशकण्याची इच्छा
नसल्यानं ती पढु े शशकली नाही. शतनं शशक्षण सोडलं व ती शेतीच्या कार्माला
जावू लागली. त्यातच शववाहयोग्य वय झालं.
र्मायबापानं शतचा शववाह करण्याचं ठरवलं. परंतू कोटााची के स
असल्यानं व उद्या ही के स सासरकडील र्मडं ळींना र्माशहत झाल्यास शतला ते
सोडून देतील या भीतीनं शतचं आईवडीलांनी शववाह जोडला नाही. तसं
पाहता गावातील लोकांच्या कुरघोडीनं व शतची बदनार्मी झाल्यानं शतचा
शववाह झाला नाही. त्यातच कोणावर प्रेर्मही करायचा झाल्यास कसा
करणार. पाशहजे त्या प्रर्माणात शवधात्यानं संदु रता शदलेली नव्हती.
शेतीवर कार्म करता करता त्या तरुण वयात शतच्या चेह-यावर काळे
डागही पडलेले होते. सौंदया शनखरलं होतं, तरी पाशहजे त्या प्रर्माणात ते
सौंदया शनखरलं नव्हतं. त्याचं कारण होतं शचंता.
शालान्त नापास झाल्यानंतरही शववाह जळ
ु त नसल्यानं ती बेचैन होत
होती. ती कोटााची तारीख सरुु आहे की नाही याची शतलाही बरोबर र्माशहती
नव्हती. अशातच एक शदवस एक पोशलसवाला शतच्या घरी आला.
शवचारलं,
"शर्मीला आहे का घरात?"
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शर्मीला आहे का घरात शवचारताच ती बाहेर शनघाली. त्यातच शतचे
र्मायबाप आशण बशहणीही. त्यातच शतची आई म्हणाली,
"का हाये जी?"
"वारंट आहे. कोटााचा वारंट."
"कोटााचा वारंट म्हणजे?"
"पकड वारंट आहे. शलशहलं आहे की शदलेल्या तारखेववर कोटाात
हजर व्हावं. नाहीतर पकडून न्यावं लागेल."
"पण कशाचा वारंट?"
"तम्ु ही काही के स टाकली असेल कोटाात. त्याचाच वारंट."
शर्मीला ते सगळं ऐकत होती. तशी ती म्हणाली,
"आई, जावू दे नं. नसती चौकश्या करतेस."
शर्मीलानं तसं म्हणताच शतची आई गप्प झाली. तोच शर्मीला
म्हणाली,
"द्या र्मायाकडं."
"बेटा, शहतं सही र्मार तझु ी."
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शर्मीलानं पोशलसानं सांगीतलेल्या शदशाशनदेशानसु ार त्या कागदावर
सही र्मारली व तो कागद पोशलसांकडून घेतला. तसा पोशलसवाला शनघनू
गेला.
पोशलसवाला शनघनू जाताच शर्मीलानं शलफाफा फोडला व त्यातील
नोशटस बाहेर काढला व ती वाचू लागली.
तो कोटााचा वारंट होता. के स बोडाावर आली होती. त्यातच ती त्या
के सची प्रर्मख
ु असल्यानं शतला कोटाात हजर राहायला लावलं होतं. त्यात
तारीख शदली होती.
शर्मीलानं तो नोशटस वाचला. र्ोडा घाबरटपणा सटु ला. कारण तो
कोटााचा नोशटस होता. तसा शतच्या र्मनात शवचार आला. आता कशी
भाडं ायची के स. र्मला तर यातलं काहीच र्माशहत नाही. फुकटच र्मी या
भानगडीत पडले. बापाचं ऐकून लोभापायी र्मी सारं गर्मावलं.,इज्जत
अब्रदू ख
े ील. त्यार्मळ
ु ं र्माझा शववाह झाला नाही.,आता र्मी र्माझा पैसाही
गर्मावणार.
र्मनात तो नोशटस पाहताच शवचाराचं ं काहूर र्माजलं. त्यातच दोनचार
शदवस असे वैतागात गेल.े तसा तारखेचा शदवस उजळला.
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तारखेचा तो शदवस. वाटलं आज पशहल्या तारखेलाच फै सला होईल
व तारीख तटु ू न जाईल. कारण शतला त्यातील एबीसीडी ही र्माशहत नव्हती.
परंतू तो शवचार शतचा फोल ठरला होता. त्या कोटाात तारीखवर तारीखच
सरुु झाली होती.
तारीखवर तारीख शर्मळताच व त्या तारखावं र जात असतानं ा शतला
अगदी वैताग येत होता. पण काय करणार, उपाय नव्हता. कधी बसची
सर्मस्या तर कधी कोणता प्राब्लेर्म. यार्मळ
ु े शतला परे शानी होत होती. त्यातच
ती के स सातव्या र्माळ्यावर असल्यानं त्या चढतानं ा त्या तरुण वयातही शतचे
पाय दख
ु त होते. त्यातच म्हाता-या आईबाबांचहे ी.
ती कोटााची तारीख आज संपण्याची शचन्ह शदसत नव्हती. त्यातच एक
शदवस शतच्या बाला झटका आला व भावराव क्षणाधाात चालला गेला.
ती कोटााची तारीख. त्यातच बाबा गेलल
े .े शतला अशतशय वाईट वाटत
होत.ं घरात फार र्मोठं दुःु ख कोसळलं होतं. त्यातच बशहणींचे लग्नही झाले
नव्हते. पाचही बशहणी आज शववाहयोग्य झाल्या होत्या.
आज देशात बोलण्याच्या शशतयद्ध
ु ाची लहर सरुु होती. नेत्यानं ी
बोललेलं वक्तव्य. कोणी म्हणत की त्या नेत्यांचं बोलणं देशशवरोधी आहे.
कोणी जनतेच्या बाजनू ेही व्हाट्सअपवर र्मेसेज पाठवीत असत. पण त्या
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र्मेसेजर्मध्ये आपले नाव टाकत नसत. कारण प्रत्येकाला भीती असे की
आपण जर नेत्यांच्या बाजनू ं बोललो शकंवा राशहलो, तर जी कारवाई नेत्यांवर
होवू शकते. तीच कारवाई आर्मच्यावरही होईल. त्यापेक्षा चपू बसलेलं बरं.
त्यांचंही बरोबरच होते. कारण उगाच कोण फुकटचा वाद स्वतुःवर ओढवनू
घेणार. कायद्याचा धाक होता.परंतू लापरवाही करीत करीत काही नेते
बरळतच असत. त्यांच्या के सेसही होत कोटाात. त्या चालतही असत. तरी
त्यांना फरक पडत नसे.
शर्मीला त्यावरही तसा शवचार करायची. भोग हे सार्मान्य र्माणसालाच.
नेत्यांनी छे डखाणी के लीही शकंवा काही के लंही. तरी त्यांना काही प्राब्लेर्म
नाही. त्यांनाही कायदा सोडत नाही.
शवचारस्वातत्रं य......घटना कलर्म बारा ते पसतीस अतं गात भाग तीन
र्मध्ये र्मल
ु भतू स्वातंत्रयाअंतगात अशभव्यक्ती स्वातंत्रयाचा परु स्कार के ला
आहे. त्यानसु ार प्रत्येकाला बोलण्याचा अशधकार शर्मळाला आहे. बोलणे
म्हणजे वाचाळ बोलणे नाही. परंतू र्मत अवश्य र्मांडता येत.े हा अशधकार
आपल्याला कलर्म १९ अ अतं गात शदला गेला आहे.
कोणी म्हटलं की भारताला शर्मळालेलं स्वातंत् हे भीके तनू शर्मळालं.
परंतू ते वाचाळ बोलणं झालं. कारण स्वातंत् काही देशाला भीके तनू
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शर्मळालेलं नाही. त्यासाठी र्मेहनत करावी लागली. हुतात्म्यानं ा आपल्या
प्राणाची आहूती द्यावी लागली.
कलर्म १९ अ अंतगात शर्मळालेलं हे अशभव्यक्ती स्वातंत्. डॉक्टर
बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशभव्यक्ती स्वातंत्रयाचा घटनेत परु स्कार के ला.
पण हे जरी खरं असलं तरी कोणत्याही प्रकारचं बेताल वक्तव्य कोणालाही
करता येत नाही. तसाच कोणताही शर्मीलासारखा आरोप कोणावरही
लावता येत नाही. अन् सर्मजा तसा आरोप लावल्यास तो आरोप
न्यायालयार्माफा त परु ावे देवनू शसद्धही करावा लागतो.
आज देशात शजकडे शतकडे बेताल वक्तव्य सरुु आहे. बोलण्याला
काहीच तारतम्य उरलेलं नाही. उचलली जीभ लावली टाळूला अशा
प्रकारचं वाचाळ वक्तव्य सरुु आहे. त्यातच कोणावरही कोणतेही आरोपही
लावणे सरुु आहे. कोणी स्वतुःचं नाव र्मोठं करण्यासाठी अर्ाात असं बोलनू
स्वतुःची आणखी प्रशसद्धी करुन घेण्यासाठी असं वक्तव्य करतो नव्हे तर
आरोप प्रत्यारोप लावतो. जणू स्पधााच चालल्यासारखी. नेते असं का
बोलतात ते कळत नाही. परंतू देशाला स्वातत्ं भीके तनू शर्मळालं नाही हे
तेवढं खरं.
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देशाच्या स्वातत्रं याबद्दल र्ोडं सागं तो. देश हा के वळ इग्रं जाचं ाच गल
ु ार्म
नव्हता. (कारण देशाला सारे इग्रं जांचचे गल
ु ार्म सर्मजतात) तर तो
अनादीकालापासनू गल
ु ार्मच राशहलेला आहे. पवु ी हा देश अनेक राज्यार्मध्ये
शवखरु लेला असनू या देशात अनेक लहान लहान राजे होती. त्या राज्यात
प्रजा ही राजेशाहीची गल
ु ार्म होती. ज्यात काही राजे जरी चागं ल्या
स्वभावाचे असले तरी काही राजे हे नक्कीच हुकूर्मशाही स्वभावाचे होते. ते
प्रजेवर के व्हाही जल
ु र्मू करीत. त्यात प्रजेतील कोणत्याही नागरीकाचा के व्हा
जीव जाईल याची शाश्वती नव्हती. ही राजेशाही आजपयांत चालली.
या राजेशाहीत इस च्या सातव्या शतकापयांत काही राजे हे शहदं ू राजे
झाले, काही बौद्ध धर्मीय तर काही जैन धर्मीयही झाले. यात या प्रत्येकांनीच
शातं तेनं राज्य के लं असं नाही. तर काही राजानं ी अराजकतेनहं ी राज्य के ल.ं
हे सवा राजे इसाच्या सातव्या शतकापयांत शटकले. पढु े या देशात
र्मोहम्र्मद शबन कासीर्मच्या रुपानं अरबांचं आक्रर्मण झालं आशण र्मस्ु लीर्म
सत्ता या देशात उदयास यायला लागली. त्यातच या देशात र्मस्ु लीर्म शासक
अकराव्या शतकात शस्र्रावली. नंतर तेही येर्े शहदं ू र्मस्ु लीर्म भेदभाव करीत
या देशातील शहदं ू धर्मीयांवर अन्याय करु लागले. तसेच चौदाव्या शतकात
गोव्यार्मध्ये आलेले पोतगाू ीज आपला धर्मा या देशात वाढशवण्यासाठी शहदं चंू े
80

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

हात कापू लागली. आजही शतर्े असलेला हातकातरी खाबं याची साक्ष
देतो. कालांतरानं या देशात र्मस्ु लीर्म शासन जावनू शब्रटीश शासन आल.ं
तेही या भारतीयांवर अत्याचार करु लागले. तरी आम्ही ते सगळं सहन
करीत गेलो. कारण आम्ही शब्रशटश शासन भारतात येईपयांत शशकलो
नव्हतो.
शब्रशटश शासन भारतात येताच त्यांनी या देशातील काही लोकाचं े जीणे
पाशहले. त्यांच्यावर याच देशातील याच लोकाक
ं डून होणारा अत्याचार
पाशहला व त्यानं ी ठरवलं की या देशात यानं ा शशकशवण्यासाठी शाळा
उघडाव्या. त्यांनी या देशातील लोकानं ा शशकशवण्यासाठी शाळा उघडल्या.
त्यात त्यांना शशकवलं. याचा अर्ा त्यापवु ी या देशात शाळा नव्हत्या काय?
त्याचे उत्तर म्हणजे या देशात त्यापवु ीही शाळा होत्या. पण त्या शाळे त
के वळ यद्ध
ु ाचं शशक्षण शर्मळत होतं. राज्यकारभाराचं शशक्षण शर्मळत होतं.
परंतू आपले अशधकार व कताव्य कोणती? त्यांचा वापर कसा करावा? हे
शशक्षण शर्मळत नव्हतं. तसेच ते शशक्षण त्यापवु ी शवशशष्ट वगााला होतं. परंतू
शब्रटीश आल्यानतं र त्यानं ी ते शशक्षण सावात्ीक के लं. त्यानसु ार लोकं
शशकले. त्यांनी इग्रं जांसोबत उभे राहून सधु ारणा घडवनू आणल्या. काही
र्मात् स्वातंत्रयासाठी उभे राशहले. त्यांना वाटलं की बस झालं आतापयांतचं
पारतत्रं य. आता आपलं राज्य याव.ं राजेशाही नष्ट व्हावी.
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इग्रं जानं ी येर्ील जनतेला शशकवलं खरं. येर्ील सतीप्रर्ा,
अस्पश्ृ यताशनवारण बंद के लं खरं. परंतू ते या देशाला स्वातंत् देवू पाहात
नव्हते. त्यातच शशकलेले भारतीय......त्यांना त्यांचे अशधकार व कताव्य
सर्मजताच ते स्वातंत्रयाच्या भावनेने प्रेरीत झाले. त्यांनी जनतेत स्वातंत्रयाचे
रणशशगं फंु कले. त्यातच काही लोकानं ी हौतात्म्यही पत्करले.
नेत्यांना एक गोष्ट आवजनाू सांगावीशी वाटते की हा देश काही भीके तनू
शर्मळालेला नाही. तसं बोलू नका. कारण या देशानं लहान सहान
क्रातं ीकारक पाशहलेत. शाळकरी शवद्यार्थयाांचे हौतात्म्य पाशहले. त्यातच
आबालवद्ध
ृ ांचेही हौतात्म्य पाशहले. हा देश स्वतंत् करण्यासाठी शकत्येक
र्मशहलांनी आपले पती शदले. तर शकत्येक र्मशहलांनी आपले पत्ु . त्यातच
पधं रा आगष्ट १९४७ ला देश स्वतत्रं य झाला.
देश हा भीके तनू शर्मळालेलं फलीत नाही. त्यासाठी आपल्या पवु ाजांची
अपार र्मेहनत आहे. हा देश शटकवायचा आहे नव्हे तर तो शटकशवण्यासाठी
आपल्याला प्रयत्नही करायचा आहे. व्यशतरीक्त शवकासही करायचा आहे.
परंतू तो शवकास करण्याऐवजी या देशात चालतात फक्त राजकीय सर्मीकरणं
आशण त्या सर्मीकरणातनू बेताल वक्तव्य. कोणी त्याला आपली प्रशसद्धी
सर्मजतात. तर कोणी त्या बोलण्याला राजकीय स्टंट. परंतू ते काहीही असो.
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कलर्म १९ अ अतं गात आपल्याला अशभव्यक्ती स्वातत्ं शर्मळालं हे खरं आहे.
डॉक्टर बाबासाहेबांनी शदलं आहे घटनेत कलर्म शलहून हेही खरं आहे. तेव्हा
आपणास नम्र शवनंती आहे की बोला. बोलायची र्मनाई नाही. पण असं बोलू
नका की जे बोलणं वाचाळ असेल व जे देशाला घातक असेल. तसेच जे
देशाचा शवकास रोखणारे असेल. ज्यात राजकीय स्टंट असेल वा प्रशसद्धी
असेल. असं बोला की ज्यातनू देशाचं शहत साकार होईल व देशाचा शवकास
साध्य होईल. देश जगार्मध्ये शवकासाच्या र्मयाादा ओलांडून जागतीक
क्रर्मवारीत क्रर्माक
ं एकवर येईल.
शर्मीला असं काही बोलनू गेली की ते वाचाळच बोलणं होतं. शतचं
शवनाकारण सगु तवर आरोप लावणंही कायद्याच्या कसोटीत बसत नव्हतं.
त्याची शशक्षा सगु त तर भोगत होताच. ती शशक्षा शर्मीलालाही भोगावी
लागत होती. तारीख वर तारीख हजर होवनू . शतलाही शतनं लावलेला आरोप
शसद्ध करण्यासाठी कोटााच्या चकरा र्माराव्याच लागत होत्या. र्मनात शकंतू
परंतू न ठे वता. कारण घटनेनसु ार कोणावर कोणताही आरोप लावता येत
होता. परंतू तो आरोप लावल्यानतं र परु े से स्वतुःच परु ावे देवनू शसद्धही करावा
लागत होता. हे तेवढंच सत्य आहे.
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शर्मीलाची आई ही म्हातारपणाकडं वाटचाल करायला लागली होती.
शतला हा खटला म्हणजे टेन्शन वाटत होतं. त्यातच के स के व्हा संपते आशण
के व्हा नाही असंही शतला वाटत होतं. अशातच आज पन्ु हा कोटााची तारीख
आली.
ती कोटााची तारीख. त्यातच नेहर्मीप्रर्माणं शर्मीला कोटाात हजर झाली.
पक
ु ारा झाला. तशी ती हजेरी द्यायला कोटाासर्मक्ष उभी झाली. त्यातच
शतच्या वकीलानं शतनं आशण त्यानं सही के लेले दस्तावेज कोटााला सादर
के ले.
न्यायाधीश र्महोदय ते कागदपत् वाचत बसले. त्यातच एक कटाक्ष
शतच्याकडं टाकला. तसे ते म्हणाले,
"बेटा, का बरं के स परत घेते?"
"..........." ती काहीच बोलली नाही.
"बरं बेटा, र्मला वाटते की र्मी तझ्ु या भावनेवर आघात के ला. घाबरु
नको. शनश्चींत राहा."
न्यायाधीश र्महोदय बोलनू गेले खरे . शतला र्ोडी सहानभु तू ी वाटली.
शनकाल शतच्याच पक्षानं लागला असता असंही शतला वाटलं. परंतू ती तरी
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काय करणार. शतच्याजवळ परु े सा पैसा नव्हता. त्यातच ती शवचार करु
लागली.
र्माझी खोटी के स. ही के स र्माझी र्मलाच र्माशहत. अशा शकतीतरी के सा
कोटाात येत असतील. अशा शकतीतरी के सेसवर न्यायाधीश सहानभु तू ी
दाखवत असतील आशण अशा शकतीतरी के सेसर्मध्ये आरोपी म्हणनू ज्याचं ा
गन्ु हा नसतो. तोही अडकत असेल. त्यातच काही काही गन्ु हेगार
परु ाव्याअभावी सटु तही असतील ख-या गन्ु ह्यातनू . आज खरा गन्ु हा र्मीच
के ला. परंतू शबचा-या सगु तच्या र्मागं भोगर्मान आलं. आज जवळपास
एवढ्या शदवसापासनू तो कोटाात चकरा र्मारत आहे. न्याय शर्मळावा म्हणनू
आशण त्याला अजनु ही न्याय शर्मळाला नाही. जर र्मी के स अशीच सरुु ठे वली
आशण लढत राशहलो तर र्माझा शवजय शनश्चीत आहे. कारण आजही र्माझ्या
के सेसर्मध्ये असलेले प्रत्यक्ष साक्षीदार हे योजनेतनू ठरलेले आहेत. ते
र्माझ्याच बाजनू ं बोलतील व र्मला र्माझा खटला यशस्वी करता येईल. पण
त्याला वेळ लागेल. आजही अख्खं गाव र्माझ्या के सर्मध्ये पैसा लावू शकतं.
जर र्मागीतला तर. आजही सरपचं र्मला पैसा देवू शकतो सगु तला नेस्तनाबतू
करण्यासाठी. कारण त्याला सगु तची नोकरी करणं आवडत नाही. गावातनू
कोणीही पढु ं गेलेलं आवडत नाही. पण नको. शबचा-या सगु तचा काही गन्ु हा
नसतानं ा त्याला फसशवणे आता नको. आपण र्माघार घेतलीच पाशहजे.
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आपल्या खटल्याचा त्याला तर त्ास होतोच. व्यशतरीक्त आपल्यालाही त्ास
होतोच. तेव्हा आपणच स्वतुः होवनू के स बंद करावी.
शतच्या र्मनात शनर्मााण झालेली भावना. आज शतला वाटत होतं की ती
त्यावेळी नाबाशलग होती. शतला कळत नव्हतं. परंतू आज ती सज्ञान झाली
होती. शतला कळत होतं की गन्ु हा कोणाचा. त्यातच जशी त्या खटल्याची
झळ त्याला पोहोचली होती. तशीच शतलाही पोहोचली होती.
न्यायाधीश र्महोदयांनी आपला रुख शतच्याकडून प्रशतपक्ष वकीलाकडे
वळवला. तसं शवचारल,ं
"आपल्याला काही सांगायचं का यावर."
"नाही." प्रशतपक्ष वकील म्हणाले.
"तर र्मग ठीक आहे. या खटल्याचा शनकाल पढु च्या तारखेला लाव.ू "
पन्ु हा तारीख. शतचा जीव अगदी वैतागनू गेला होता. तारीखवर तारीख
शतच्या जीवनात सरुु च होती.
तारीख झाली होती. तशी ती बाहेर शनघाली. शतनं एक कटाक्ष सगु तकडे
टाकला. अन् ती त्या कोटााच्या पाय-या उतरु लागली. र्मनात शवचार होता
की आपण हे के ले ते बरे नाही के ले.
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****************************************
सगु त नेहर्मीप्रर्माणं तारखेवर जात असे. त्याला फार वाईट वाटत असे.
जो गन्ु हा के ला नाही, त्याची शशक्षा आपण भोगतो आहोत असं त्याला
वाटत होत.ं त्यातच र्मागच्या तारखेत शर्मीलानं सर्मझोत्याची गोष्ट करताच
तो आनंदीत झाला होता. तरी त्याला वाटत होतं की शर्मीलाचा र्मळ
ु जर
बदलला तर ती, ती के स परत घेणार नाही व पन्ु हा र्मला ही के स तारीखवर
तारीख करीत लढत राहावी लागणार.
तो शतचा सर्मझोता ऐकून आनंदीत झाला नव्हता. त्यातच शतनं जेव्हा
सर्मझोता म्हटल,ं तेव्हा कोटाात एका वकीलानं शटपणी के ली होती की बघ,
शतच्यात शकती चांगली भावना आहे की शतनं तल
ु ा सोडलं. तेव्हा तर त्या
वकीलाचा सगु तला रागच आला होता.कारण त्या वकीलाला काय र्माशहत
होतं की सगु तच्या आयष्ट्ु यात काय घडलं ते.
न्यायाधीश र्महोदयाच्ं या म्हणण्यानसु ार पढु ची तारीख आली. शर्मीला
ठरल्याप्रर्माणे पन्ु हा तारखेवर हजर झाली. परंतू तारीख वर तारीख करत पन्ु हा
शतला तारीखच शर्मळाली. कारण यावेळी वकील हजर नव्हता.
87

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

सगु त तसेच शर्मीलालाही तारीख के व्हा के व्हा तटु ते असं होवनू गेलं
होत.ं तसा तो एकदाचा शदवस के व्हा उजाडणार आशण के व्हा तारीख तटु णार
असं होवनू गेलं होतं. ज्या शदवशी तारीख चपु चाप. तो शदवस सगु त आशण
शर्मीलासाठी आनंदाचा ठरणार होता. सगु तला तारीख तोडून एकदाचे
र्मोकळे होणे आवडत होते. परंतू ते त्याच्या हातात नव्हते.
शववाहाचं त्या दोघांचं वय. दोघांनीही सर्मझोता करारावर सह्याही
के ल्या होत्या. तरीही तारीख सरुु च होती. काय करावं सचु त नव्हतं.
कदाशचत सरकारी वकील, न्यायाधीश र्महोदय व सगु तच्या वकीलानं
संगनर्मत के लं असेल. ते संगनर्मत म्हणजे ह्या दोनपैकी कोणीही पढु ील
काळात कधीही न्यायालयात येवू नये. पन्ु हा कोटााला त्ास देवू नये.
शववाहाचं वय होत चाललं होत.ं सगु तचं ठीक होतं. तो परुु ष होता.
परंतू शर्मीला स्री होती. शतला शववाह करणं भाग होतं. त्यातच शतनं शववाह
नसता के ला तर शतच्या बशहणीचा शववाह झाला नसता. अशातच एक
र्मल
ु गा शतला पाहायला आला व शतनं कोटााची तारीख न सांगता शववाह
के ला.
दोनचार र्मशहने ठीक गेले. तारीख आली की शर्मीला कोणतेतरी कारण
सांगनू र्माहेरी यायची. तारीख करायची व पन्ु हा परत जायची. परंतू ते काही
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जास्त शदवस चाललं नाही. अन् चालेलही कस.ं तसचं ती कोटााची के स
होती. ती जास्त शदवस लपेल तरी कशी? शेवटी सहा र्मशहने शववाहाला
होताच ती कोटााची के स शतच्या पतीला र्माशहत झाली. र्मग काय शतच्या
कुटूंबात वादळ तयार झालं व त्याची परीयंती पन्ु हा भांडणात झाली. शतच्या
पतीनं शतला हाकलनू शदल.ं त्यातच घटस्फोटाची पन्ु हा नवी के स तयार
झाली.
एक के स सपं ली नाही. तोच दसु री के स. त्यातच ती परे शान झाली
होती. आता ती घटस्फोट आशण छे डखाणी या दोन्ही के सा भाडं त होती.
काय करावं शतला काही सचु त नव्हतं. तारीख वर तारीख..........तारीख
तटु ायची काही नावच घेत नव्हती.
शर्मीलाच्या जीवनाचं जसं वाटोळं झालं होतं. तसचं वाटोळं
सगु तच्याही जीवनाचं झालं होतं. शर्मीलाची तारीख........ त्यातच सगु तची
नोकरी. यात तारतम्य राहात नव्हतं. त्यातच सगु त शाळे त काहीही कारणं
सांगनू सट्टु या र्मारत होता.
सगु तच्या सट्टु या र्मारणं शालेय प्रशासनाच्या लक्षात आलं होतं.
शालेय प्रशासनानं त्याच्याकडं कटाक्षानं लक्ष शदलं होतं. त्यातच त्या गोष्टी
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लक्षात घेवनू शालेय प्रशासनानं त्याचा फायदा घेत त्याला पैशाची र्मागणी
के ली.
सगु त हा इर्मानदार होता. त्याच्या वडीलानं त्याला इर्मानदारी
शशकवली होती. तो शालेय प्रशासनाला लाच म्हणनू पैसे कसे काय देणार.
तो त्या गोष्टीचा शवरोध करीत होता.
सगु त ज्या शाळे त नोकरी करीत होता. ती शाळा एका खाजगी
प्रशासनाची शाळा होती. त्यातच ती खाजगी शाळा त्याला शर्मळणा-या
पगारातनू पैशाची र्मागणी करीत होती. तो पैसा देणे हे इर्मानदारीचे लक्षण
नव्हते. त्यातच ते कृत्य त्याला आवडतही नव्हते.
सगु तला वाटत असे की शाळे चा स्तर सधु रवता येईल. पण शाळे तील
सचं ालकानं आपला स्तर सधु रवला तर.
****************************************
अशलकडे काही सरकारी शाळे चा स्तर शबघडत चाललेला शदसनू येत
होता. र्मराठी शाळा ओस पडत चाललेल्या होत्या. काूँन्व्हेंटच्या शाळा
वाढत चाललेल्या होत्या. लोकांचा कल सरकारी शाळे कडे नसनू खाजगी
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शाळे कडे होता. त्यातच काही र्मराठी सरकारी शाळे त शशक्षक बरोबर
शशकवीत नसल्याने पालक वगा आता खाजगीकरणाकडं वळलेला होता.
त्याचे कारणही तसेच होते. सरकारी शाळे त सतत कोटााचे खटले वाढत
होते. त्याची झळ शवद्यार्थयाांपाठोपाठ पालकांनाही पोहोचलेली होती. ज्या
शाळे चे न्यायालयीन खटले सरुु असत. ती शाळा फोल. असे सभ्रं र्म
पालकात शनर्मााण होवनू अशा शाळे ची पटसंख्या अगदी अल्प होत होती.
परंतू अशा शाळे ची संख्या अल्प होत असली तरी त्यात शशक्षकांचा दोष
काय? हा प्रश् सगु तला पडत होता. तो प्रश् कोणीही जाणनू घेत नव्हता.
याउलट शशक्षकाला बदनार्म करण्याचे प्रयत्न सरुु असत. यातच सरकारला
जे खाजगीकरण अपेक्षीत होते. तेच होवू घातलेले होते.
कोटााच्या चक्करार्मध्ये वाढ होत होती. काही सगु तसारखे शशक्षक
संचालकाच्या देणला घाबरत नव्हते. ते संचालकाची गंडु गीरी शाळे त चालू
देत नव्हते. त्यातच सचं ालक आपल्या शाळेतील शशक्षकांवर आरोप
प्रत्यारोप लावत, कधी वेतन बंद करत तर कधी वेतनवाढी लावत नसत.
त्यातच शशक्षकावं र अन्याय करत. त्यानं ा नानाप्रकारचा त्ास देत. त्यातच
असा त्ास झाला की शशक्षक न्यायालयाचा र्मागा पत्करत असत. त्यातच
सगु तला संचालकाचा त्ास खपत नसे.
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आज न्यायालयात खटल्याचं ी गदी वाढत चाललेली होती. इतर
स्तरावरच्याही खटल्यात वाढ होतांना शदसत होती. त्यातच शाळे तील
खटल्यातही वाढ होत होती.
शाळे र्मधील खटल्यातील वाढीची नेर्मकी बाब म्हणजे खंडणी.
सचं ालक र्मडं ळानं ी आज शाळे चा र्मळ
ु उद्देश सोडलेला असनू आजर्मीतीला
फक्त पैसा कर्मशवणे हाच उद्देश ठे वलेला होता. सेवा शकंवा शवद्यार्ी र्मल्ु य
के व्हाच हद्दपार झालेले होते. आज देशात भांडवलशाही प्रर्ा अशस्तत्वात
असल्यानं प्रत्येकानं शकती सपं त्ती जर्मवावी त्यावर बधं न नव्हते. असे
असतांना शाळा काढण्यापवु ी संचालकाकडे जेवढा पैसा असतो. तेवढाच
पैसा त्याच्या शाळा काढल्यानंतर शदसत नव्हता. त्यात शकतीतरी पटीनं
प्रचडं वाढ झालेली शकस्त असे. हा पैसा कुठून आला याची साधी चौकशी
होत नव्हती. तसेच जर चौकशी झालीच तर संपणू ा र्माशहती शवभागाला प्राप्त
होत नव्हती. परंतू र्महत्वाचं सांगायचं म्हणजे हा पैसा जनतेचा होता.
शशक्षकानं ा देण्यात येणारे वेतन हे सरकार देत असलं तरी तो जनतेच्या
करातनू आलेल्या पैशातनू शर्मळत असते. त्यातच शाळे त जे शशक्षक
शशकशवतात. त्या शशक्षकांच्या शशकशवण्याच्या र्मेहनतीचा परीणार्म म्हणनू
सेवा के ल्याबद्दल शशक्षकांना हा पैसा शर्मळत असतो. यात कोणाचा वाटा
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अजीबात नसतो. अशा शाळे त संचालक र्मख्ु याध्यापक म्हणनू शनयक्त
ु ी
करतांना आपल्या नात्यातील व्यक्तींची शनयक्त
ु ी करतो. ब-याचशा शाळे त
र्मख्ु याध्यापक हे संस्र्ाचालकाचं े नातेवाईक असतात. जे नातेवाईक
नसतात. त्यांचं संचालकाशी पटत नाही. कारण ते संचालकाच्या
कोणत्याही काळ्या कार्मावर सह्या करीत नाहीत.
बरे चसे संचालक हे शशक्षकांच्या पैशावर डोळा ठे वतात. त्यांचा
शवद्यार्थयाांची सेवा करणे हा उद्देश नसतो. त्यातच ते आपल्या नात्यातील
र्मख्ु याध्यापकानं ा वेठीस धरुन शशक्षकाक
ू
ं डून अशी खडं णी वसल
करण्यासाठी शशक्षकांना र्मख्ु याध्यापकार्माफा त त्ास देत असतात. त्यातच
दोघांचं संगनर्मत होतं व त्यातनू शशक्षकांकडून र्मख्ु याध्यापक जबरन पैसे
वसल
ू करतो. त्यातच जो काही पैसा येतो. त्यात सचं ालक व र्मख्ु याध्यापक
टक्के वारी ठे वनू गोळा झालेल्या पैशाची शवभागणी करतात. यातनू च
संचालक र्मख्ु याध्यापकाचा पैसा वाढतो.
सच
ं ालक र्मख्ु याध्यापक हे शशक्षकांवर अत्याचार करुन जो पैसा गोळा
करतात. त्या पैशातनू ते शाळे साठी काहीही करीत नाही. तीच बाब लक्षात
घेवनू काही इर्मानदार शशक्षक अशा संचालक र्मख्ु याध्यापकाच्या खंडणीला
बळी पडत नाहीत. त्यातनू च त्यांची भांडणं सरुु होतात. त्यातच संचालक
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र्मख्ु याध्यापकाकरवी अशा शशक्षकाच्ं या वेतनवाढी रोखणे, ते चागं ले
शशकवीत असनू ही त्यांना शशकवीत नाही म्हणणे, त्यांना वगा न देता ते वगा
घेत नाही म्हणणे, वरीष्ठ श्रेण्या न लावणे, त्यांना शशक्षकहजेरीवर सह्या करु
न देणे, त्यांच्या अशतरीक्त सटु ् या लावणे, एल डब्ल्यू पी लावणे तसेच ते
शाळे त शनयर्मीत येत असनु ही त्याचं े वेतन न काढणे यासारखे इतर भयक
ं र
त्ास देत असतात नव्हे तर त्याला भयंकर त्ास देत असतात. जेणेकरुन
त्यांना त्यांचेकडून पैसा शर्मळवता येईल व असा अशतररक्त पैसा कर्मशवता
येईल. ते शशक्षणाचे र्मल्ु य असा त्ास देतानं ा शवसरत असतात. त्यातच
भांडणं सरुु झाली की असे शशक्षक हे संचालक र्मख्ु याध्यापकाला कोणताही
पैसा न देता आपल्या न्याय हक्कासाठी शशक्षणाशधकारी साहेब शकंवा
त्याच्ं या वरच्या अशधका-यानं ा त्या प्रकरणाची शशकायत करीत असतात.
त्यात च त्या शशकायती करुनही न्याय शर्मळत नसेल तर लोकशाहीच्या
चवर्थया स्तभं ाकडे वाटचाल करीत असतात. अर्ाात वतार्मानपत्ात बातम्या
छापत असतात. हा त्यांचा बदनार्मीचा प्रकार नसतो. ती सत्यता असते. परंतू
शाळे तील र्मख्ु याध्यापक, सचं ालक हे या शवषयाला कलाटणी देवनू त्याला
बदनार्मीचा प्रकार सर्मजत दावे प्रशतदावे अशा शशक्षकावर ठोकत असतात.
शशक्षक हे आपल्या न्यायहक्कासाठी न्यायालयातही जात असतात.
न्यायालयातनू आपले हक्क शर्मळवीत असतात. न्यायालय आदेशही
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देते.परंतू हे आदेशही सचं ालक र्मडं ळ पाळत नाही. तेव्हा पन्ु हा कोटााची
के स. अशा कोटााच्या के सेस लढता लढता शशक्षकांची उभी हयात जाते.
परंतू त्याचे संचालक र्मख्ु याध्यापकानं ा काहीही वाटत नाही. त्यांना र्मजा
वाटते. कारण अशा के सेस भांडण्यासाठी जो पैसा लागतो. तो पैसा त्यांच्य
शखशातनू जात नाही. तो इतर शशक्षकांच्या शखशातनू जातो. कारण ते खटले
लढण्याचा पैसाही हे संचालक र्मख्ु याध्यापक शशक्षकांकडूनच खंडणी
स्वरुपात घेत असतात. यातनू च न्यायालयाच्या के सेस वाढतात.
खरं पाहता सचं ालक, र्मख्ु याध्यापकाची वाढत. जाणारी
संपत्ती........ही संपत्ती कुठून आली? ह्याची चौकशी व्हायला हवी. नोकरी
ही सख
ु देणारी सख
ु वस्तू वाटत असल्यानं शशक्षकच नाही तर इतर सवाजण
आपली सारी सपं त्ती शवकून सचं ालकाचे व र्मख्ु याध्यापकाचे नोकरी
लागण्यापवु ी घर भरत असनू आज नोकरी लागण्याची शकंर्मत लाखोच्या
घरात आहे. साधी प्राध्यापकाची नोकरी शर्मळवायची असेल तर जवळपास
पन्नास लाख रुपये संचालकाला द्यावे लागतात. तेव्हाच शाळे त प्राध्यापक
म्हणनू शनयक्त
ु होतो. त्यातच असे शकतीतरी प्राध्यापक एका सस्ं र्ेत
असतात. अशा पन्नास पन्नास लाख रुपायाचं ी बेरीज के ल्यास शकतीतरी
कोटी रुपये गोळा होतो. जो पैसा. सचं ालक व र्मख्ु याध्यापक शकंवा प्राचाया
परस्परात वाटून घेत असतात. खरं तर अशा प्रकरणाचं ी चौकशीच व्हायला
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हवी आशण शवचारायला हवं की हा पैसा कुठून आणला? परंतू या बाबत
आपल्या देशातील कायदा पाशहजे त्या प्रर्माणात सक्षर्म नाही.
शाळे त शनयक्त
ु झालेले शशक्षक म्हणनू लागलेले कर्माचारी शाळे तील
अशा संचालकाला देण देत असल्याने शकंवा पन्नास लाख रुपये डोनेशन
देवनू ते शाळे त लागले असल्यानं ते शाळे त चागं ले शशकवीत असतीलच
असे नाही. त्यातच जे पैसे देत नाहीत. तेही के वळ न्यायालयात संचालकाशी
भांडत असतांना शाळे त शशकवीत असतीलच असे नाही. अशावेळी
शाळे चे र्मल्ू य घसरत जाते व शवद्यार्थयाांच्या शशक्षणाचा खेळखडं ोबा होतो.
शशक्षकांची ही न्यायालयीन प्रकरणं पालकांना र्माशहत होत नाहीत. त्यार्मळ
ु ं
शवद्यार्थयाांचे अतोनात नक
ु सान होते.
*यावर उपाययोजना*
१) शवशेष सांगायचं म्हणजे शवद्यार्थयाांचे अतोनात नक
ु सान होवू नये
म्हणनू अशा प्रत्येकच शशक्षकांना न्याय शर्मळवनू देण्यासाठी शवशेष
न्यायालय असावं. त्यातच त्या के सेस शनपटशवण्यासाठी शशक्षकांच्या
खटल्याला कालर्मयाादा असावी.
२) संचालक व र्मख्ु याध्यापकाच्या र्मालर्मत्तेची चौकशी व्हावी व तो
पैसा सरकारी र्मालर्मत्तेत गोळा व्हावा. संचालकावर दडं ात्र्मक कायावाही
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व्हावी. जेणेकरुन इतर सचं ालकावर जरब बसेल व तो कोणत्याही
शशक्षकाकडून खंडणी वसल
ू करणार नाही. तसेच शशक्षकांना त्ास देणार
नाही.
३) प्राध्यापक व शशक्षकांनीही असा पैसा संचालकानं ा नोकरी
लागतानं ा देतानं ा र्ोडा शवचार करावा. तो पैसा स्वार्ीसाठी देवू नये. हा.
भ्रष्टाचार आहे. तसेच हा भ्रष्टाचार स्वतुः करु नये. तसेच इतरांनाही करु देवू
नये.
४) पालकानं ीही र्ोडं जागरुक होवनू शाळे च्या कारभारावर लक्ष द्याव.ं
शाळे चे वाद सोडवावे नव्हे तर ते सोडशवण्यात हस्तक्षेप करावा.
५) शाळे चे वाद सोडशवण्याची र्मभु ा कायद्यानसु ार पालकांना द्यावी
नव्हे तर असे वाद क्षर्मत नसतील तर ती शाळा बदं करण्याची परवानगी
शशक्षक पालक सर्मीतीला असावी.
६) र्महत्वपणू ा बाब ही की र्मख्ु याध्यापक हा संस्र्ेचा नातेवाईक
नसावा.
७) कोणत्याही शाळे त संचालकाच्या नातेवाईकाचं ी भरती करु नये.
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८) ज्या शाळे त असे न्यायालयीन वाद शदसल्यास त्या शाळे चं अनदु ान
कायर्मचं बंद करावं. तसेच त्या शाळेतील शशक्षकांचं इतर चांगल्या शाळे त
सर्मायोजन करावं.
९) शशक्षकांच्या शशकशवण्याकडे शवद्यार्ी र्माध्यर्मातनू पालकांचं
शवशेष लक्ष असाव.ं
अशलकडे अशी वाढणारी भांडणं. अशा भांडणावर वरील उपाय जर
के ले, तरच सरकारी शाळे चा स्तर सधु ारे ल. आज सरकारी शाळा शटकशवणे
तारे वरची कसरत झाली आहे. एका एका शवद्यार्थयाांसाठी शशक्षकानं ा पायपीट
करावी लागते. काही काही शशक्षक तर शवद्यार्थयाांना शाळे चे पोशाख घेवनू
देण्यासारख्या गोष्टी करतात. एवढेच नाही तर त्यांच्या जाण्यायेण्याची
व्यवस्र्ा करतात. तसेच त्याच्ं या पालकानं ाही काही पैसे देतात. कारण
त्यांना शाळा शटकवायची असते. त्यांना र्माशहत असते की आज शाळा
आहे. म्हणनू ते आहेत. आज एक एक शवद्यार्ी आहे, म्हणनू ते आहेत.
सरकारी शाळा या र्मळ
ु ात बंद होवू नयेत. त्या आहेत म्हणनू गरीबांची
र्मल
ु ं शशकतात. नसल्या तर उद्या ह्याच काूँन्व्हेंट शाळा पालकानं ा
र्मनर्मानीपणानं लटु तील. र्मग गरीबांच्या र्मल
ु ांच्या शशक्षणाचा कोणीही वाली
उरणार नाही. म्हणनू पालकांनी वेळीच सावधान व्हावं. सरकारी शाळा
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शटकशवण्याचा प्रयत्न करावा नव्हे तर स्तर सधु रशवण्याचा प्रयत्न.
संचालकांनीही सेवेच्या दृशष्टकोणातनू असा प्रयत्न करावा. उगाचचं
शशक्षकांना त्ास देवू नये. शाळे तील भांडणं सोडशवण्याचा प्रयत्न करावा.
तसेच ती भांडणं सोडशवण्याचाही प्रयत्न करावा. जेणेकरुन ते शवद्यार्थयाांना
सवाकषपणे शशकवतील. तसेच गरीब पालकाचं ी र्मल
ु हं ी अगदी आनदं ानं
शशकतील यात काही दर्मु त नाही.
शाळा ही संचालकाच्या नातेवाईकाचे पोट भरायचे साधन नाही. तसं
कोणीही सर्मजू नये. कारण तसे सर्मजनू तसे वागल्यास शाळे चा शवकास
खंटु तो. शाळे ला शवद्यार्ी शर्मळत नाही. त्या बंद पडण्याच्या र्मागाावर
राहतात.
अशलकडे हेच शचत् शदसत होतं ब-याच शाळे त. ब-याचशा शाळा ह्या
ज्या संचालकाच्या होत्या. त्या शाळे त सवाात जास्त संचालकाचे नातेवाईक
होते. ते र्मनर्मौजीपणानं शाळे त वागत असत. ते र्मख्ु याध्यापकाचे आदेशही
पाळत नसत. त्यातच नातेवाईक व संचालकापढु ं र्मख्ु याध्यापकाची हार होत
असे. र्मख्ु याध्यापक, सचं ालक व नातेवाईक याचं ी भाडं णं सरुु असत.
शवद्यार्ी शशकशवण्याकडे लक्ष राहात नसे. शवद्यार्ी र्मागे पडत. हळूहळू हे
पालकांना र्माशहत होत असे. शेवटी ते आपल्या र्मल
ु ांना अशा शाळे त टाकत
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नसत. ते त्या शाळे तनू आपल्या पाल्यानं ा काढून घेत असत. यातच बयाचशा शाळे ची पटसंख्या कर्मी झालेली होती.
शाळा ह्या शवद्यार्ी शवकासाची र्माध्यर्मं होती. प्रत्येक पालकाला वाटत
असे की र्माझा र्मल
ु गा शाळे त जाईल. उच्च शशक्षण घेईल. ते आपल्या
पाल्यानं ा शाळे त टाकत असत. अशावेळी त्या शाळा जर नातेवाईक सबं धं
जोपासणा-या असल्या तर पणु ा शाळे ची दाणादाण होत असे.
ब-याचशा शाळा ह्या आजच्या काळात ज्या उघडलेल्या होत्या. त्यात
त्या त्या शाळानं ा सरकारी अनदु ानही प्राप्त झालेले होती. या शाळे त सरकारी
अनदु ान शर्मळत असल्यानं ब-याचशा संचालकानं ी आपल्याच जवळच्या
नातेवाईकांची या शाळे त शशक्षक म्हणनू शनयक्ु त्या के लेल्या होत्या. त्यांचं
पोट भरावं हा दृशष्टकोण लक्षात घेवनू . अशा शाळे त असे शशक्षक आपले
कताव्य शवसरुन ते के वळ संचालक जसा वागवेल तसे ते वागत असत.
यातच काही काही संचालक जे नातेवाईक नसत, त्यांना आपल्या घरचीही
कार्मं करायला लावत ही वास्तशवकता होती.
आरक्षण आलं होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आबं ेडकरानं ी एससी, एसटी
ओबीसींना आरक्षण शर्मळवनू शदले होते. त्याच आरक्षणाच्या र्माध्यर्मातनू
नाईलाजानं का होईना, एससी, एसटी, ओबींसींना नोक-या शर्मळत होत्या,
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पदोन्नतीही. जर आरक्षण नसतं तर त्याही नोक-या आशण पदोन्नत्या एससी,
एसटी, ओबीसींना शर्मळाल्या नसत्या. हेही तेवढंच सत्य होतं. या
पाश्वभर्मु ीवर सर्मजा एखाद्या एससी, एसटीला अशा खाजगी संस्र्ेत नोकरी
शर्मळालीच तर त्यास संस्र्ेत सदरव्हू कर्माचा-याला र्मोठा त्ास शदला जात
असे. त्याला सच
ं ालकाच्या घरची कार्महं ी करावी लागत. नाही के ल्यास
त्याचं शनलंबनही के लं जात असे. पदोन्नत्या शर्मळत नव्हत्या. र्मख्ु याध्यापक
असेल तर र्मख्ु याध्यापकानं ा त्ास शदला जात असे. त्याला कार्म करु शदलं
जात नसे.
सच
ु त्वे आपल्या शाळे त र्मख्ु याध्यापक म्हणनू
ं ालक हे र्मख
नात्यातीलच व्यक्ती बसवत. त्यांना इतर व्यक्ती चालत नव्हते. तसेच इतर
व्यक्तीही फालतचू ा त्ास आपल्याला नको म्हणनू सचं ालकानं
म्हटल्यानसु ार संचालकानं ा शलहून देत की र्मला हे पद नको. कारण त्याला
र्माशहत असे की र्मी जर हे पद घेतलंच तर उद्या हेच शाळे चे नातेवाईक आशण
हा शाळा संचालक र्माझ्यावर शवनाकारणचे खोटेनाटे आरोप लावनू र्मला
फसवेल. कारण सचं ालक तसा फसवतोच हे शनशवावाद सत्य होत.ं
शाळे त र्मख्ु याध्यापक म्हणनू शाळा संचालक हा आपल्या
नातेवाईकांचीच वणी लावत असे. तरीही यावर र्मात करण्यासाठी शाळा
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सशं हतेत र्मख्ु याध्यापक शनयक्त
ु ी करतानं ा सेवाजेष्ठता हे तत्व आणलेलं होत.ं
परंतू असे झाले आशण इतर व्यक्ती र्मख्ु याध्यापक बनलाच तर त्याला त्या
शाळे तील संचालकाचे नातेवाईक जगू देत नसत. याबाबत एक प्रसंग घडला
होता. तो प्रसंग असा होता.
एक शाळा. त्या शाळे तील शवद्यर्मान र्मख्ु याध्यापक अचानक र्मरण
पावला. त्या जागेवर सेवाजेष्ठता शनयर्मांच्या आधारावर शशक्षणाशधकारी
साहेबांनी एका शशक्षकाला र्मख्ु याध्यापक के लं. जो र्मख्ु याध्यापक
सचं ालकाचा नातेवाईक तर नव्हताच. तसेच तो र्मख्ु याध्यापक हा एससी
प्रवगााचा असल्यानं संचालक र्महोदयांनाच नाही तर त्या शाळे तील इतर
नातेवाईक शशक्षकांनाही चालत नव्हता. र्मग काय, पत्ाचं शशतयद्ध
ु सरुु
झालं. नातेवाईक र्मख्ु याध्यापकाच्या आदेशाला के राची टोपली दाखवत
होते. शवनाकारण आरोपाचे पत्ावर पत् पाठवीत होते. शवद्यार्थयाांना शशकवीत
नव्हते. तसेच शाळे त शनयर्मीत येत नव्हते. त्यातच त्या र्मख्ु याध्यापकालाही
कार्मे करणं कठीण झालं होत.ं
र्मख्ु याध्यापक हा सचं ालकाचा नातेवाईक नसल्यानं तो त्याच
शाळे तील इतर नातेवाईक र्मंडळींची र्मनर्मौजी खपवनू घेवू शकत नव्हता.
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त्यातच त्यानं शवद्यार्ी शवकास व शाळे चं शहत लक्षात घेवनू आपली
ध्येयधोरणं राबशवण्यास सरुु वात के ली.
शदवगं त र्मख्ु याध्यापक हा संचालक र्महोदयाचा नातेवाईक होता. तो
संचालक र्महोदयाच्या नातेवाईकांचं काही चक
ु तही असेल तरी त्यांना काही
म्हणत नसे. त्याच्ं या चक
ु ावं र पाघं रुण घालत असे. त्यार्मळ
ु ं शाळा बडु ीस
शनघाली होती. परंतू शवद्यर्मान र्मख्ु याध्यापक हा शाळे तील संचालकाचं ा
नातेवाईक नसल्यानं तो त्या शाळे तील संचालकाच्या नातेवाईकांच्या
चक
ु ावं र कसा पाघं रुण घालेल. बस तेच त्यानं ा नको होते. त्यातच सचं ालक
आशण त्याचे नातेवाईक त्या र्मख्ु याध्यापकाला आपले शशकशवणे सोडून
पत्ाच्या फै रीच्या फै री झाडत असत. याचा परीणार्म शवद्यार्थयाावर होत होता.
ते र्मख्ु याध्यापकाचे कोणतेच आदेश ऐकत नसत. त्यातच त्या
र्मख्ु याध्यापकाला काय करावं आशण काय नको असं होवनू जात असे.
सगु तला वाटत असे की शाळा ही काही नात्यातील लोकांचे पोट
भरायचे साधन नाही. त्या शाळे ला तसे कोणीही सर्मजू नये. सर्मजा शाळे त
असे नातेवाईक असलेही, तरी त्यानं ी नातेसबं धं पाळू नये. तसेच चागं ले
शशक्षण शवद्यार्थयाांना देण्याचा शवचार करावा. र्मख्ु याध्यापकाचे आदेश
पाळावे. तसेच संचालकालाही आपल्या शाळे ची प्रत शटकवनू ठे वायची
103

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

असेल तर आपल्या शाळे त अशा नातेवाईकाचं ा भरणा करु नये. जे
संचालकाला आपला नातेवाईक सर्मजनू र्मख्ु याध्यापकीय आदेश पाळत
नाहीत. शवद्यार्ी वगााला शशकवीत नाहीत. शवद्यार्ी शवकास घडून येत नाही.
सच
ं ालकाने शाळे ला शाळे चा दजाा प्रदान करावा. नातेवाईकांचा भरणा
करु नये. कारण शाळे च्या सवा वगाखोल्यातनू देशाचे आदशा नागरीक घडत
असतात. जे देशाचे आधारस्तंभच नाही तर भशवतव्य असतात. ज्यातनू
कोणी शास्रज्ञ, कोणी पतं प्रधान, कोणी राष्ट्रपती तर कोणी शशक्षक बनतात
आशण तसं बननू देशाची सेवा करीत असतात.
शशक्षणाच्या र्मल्ु यात सगु तचा संचालक अडसर ठरत होता. तो के वळ
पैसा कर्मशवणे हा उद्देश ठे वनू पणू ा शशक्षणाचा उद्देश नेस्तनाबतू करीत
असल्याचे जाणवत होते. तो शशक्षकानं ा तर खाजगी र्मालर्मत्ताच सर्मजत
असे. परंतू शशक्षक हा संचालकाची खाजगी र्मालर्मत्ता नाही. असे म्हटल्यास
त्यात काही चक
ू नाही. तसं कोणीही सर्मजू नये. असे सगु तला वाटत असे.
त्यातच तो त्या संचालकाच्या तशा प्रकारच्या वागण्याला शवरोध करीत
असे.
****************************************
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शशक्षक हा असा घटक आहे की तो संयर्म राखत शाळे चे शहत शवचारात
घेवनू आपल्या शाळे त कार्म करीत असतो. तो आपल्या शवद्यार्थयाांना चांगले
चांगले ज्ञान देत असतो. त्यातच शाळा ही लघक
ु ोन,काटकोन, शत्कोण,
चौकोन हे सवा शशकवते.पण आपलं कोण, हे र्मात् शशकवीत नाही. ते सगळं
पररशस्र्ती शशकवत असते.
आज असाच शशक्षक. ज्याला संचालक आपली स्वतुःची खाजगी
र्मालर्मत्ता सर्मजायला लागला होता. त्याचेवर अत्याचारही करु लागला
होता.
पवु ी खाजगी प्रशासनाच्या शाळा नव्हत्या असे नाही. तसेच सवाच
शाळा सरकारी होत्या असेही नाही. त्यातच सरकारच या शाळे वर शनयत्ं ण
ठे वायचे असेही नाही. शब्रटीशांचं राज्य ज्यावेळी देशात अशस्तत्वात आलं.
त्यावेळेपासनू च शाळे ला सरकारी दजाा लाभला असं म्हटल्यास
आशतशयोक्ती होणार नाही. त्याचे कारणही तसेच होते.
पवु ीच्या शाळा ह्या पक्क्या इर्मारतीत भरत नव्हत्या. त्या शाळा
देवळात, एखाद्या दाट झाडाखाली, एखाद्या सावकाराच्या वाड्यात, शकंवा
एखाद्या श्रीर्मंत र्माणसाच्या गोठ्यात भरत असत. परंतू आज तशी परीस्र्ीती
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नाही. आज शाळा ससु ज्ज इर्मारतीत भरते. परंतू आजच्या शाळे तनू खरं
शशक्षणाचं र्मल्ु य पाशहजे त्या प्रर्माणात शवकसीत होत नाही.
आज शशक्षण ही व्यवस्र्ा काही अंशी खाजगी आहे. पवु ी तर पणू ातुः
खाजगी होती. परंतू पवु ीचे संस्र्ाचालक हे र्मालक जरी असले तरी त्यांना
शशक्षणाबाबत कळवळा राहायचा. ते ज्यावेळी शाळा भरवीत. त्या शाळे त
शवद्यार्थयाांना बसायला नीट व्यवस्र्ा असायची नाही. कारण ब-याचशा
शाळा ह्या गोठ्यातच भरायच्या. त्यातच अशा शाळे त फक्त नी फक्त
ब्राम्हणानं ा प्रवेश असायचा. पढु े यात सधु ार झाला व तीस टक्के ब्राह्मण
शवद्यार्ी तसेच बाकी इतर ओबीसी जातीचे शवद्यार्ी शाळे त असावे असे
ठरले. म्हणजेच यात अस्पश्ृ य जातीला शहन सर्मजले जावनू त्यांना शाळा
प्रवेश नव्हता. या शाळे त बरीचशी र्मल
ु ं शहदं चू स असायची. पढु े अकराव्या
शतकात जेव्हा र्मसु लर्मान भारतात आले. तेव्हा त्यांनी आपल्या हक्काच्या
शाळा काढल्या. यावेळी र्मस्ु लीर्म शाळा व शहदं ू शाळा असे वगा भरवले जात
असत. परंतू ज्यावेळी शब्रशटश राज्य भारतात आल.ं त्यावेळी र्मात् त्यांच्या
शाळे त शहदं ू शवद्यार्थयाापाठोपाठ र्मस्ु लीर्मानं ाही प्रवेश शर्मळाला. सोबतच
अस्पश्ृ यही. त्यांना र्मात् हरीजन सर्मजलं नाही. कारण त्याचा अर्ा
कोणालाही र्माशहत नव्हता.
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अशा शाळे त शशकवीत असतानं ा शशक्षकाला र्मेहताना (वेतन) म्हणनू
दोन ते पाच रुपये तेवढे शर्मळायचे शकंवा धान्य शर्मळायचे. शशक्षकही जास्त
र्मागत नसत. कारण त्यांना र्माशहत होतं की ज्या गावची र्मल
ु ं ते शशकवतात.
त्या गावातील कोणत्याही र्माणसांच्या शेतातनू त्यांना शनुःशल्ु क सा-या वस्तू
शर्मळतात. त्या वेळच्या शाळे त एका वगाात फक्त पधं रा ते सोळा र्मल
ु ं
राहायची.
शाळे त जास्त शशक्षक नसायचे. त्यातच शाळे चे वगा शाळे चा जो
वगानायक असायचा. तोच साभं ाळायचा. नवीन शवद्यार्ी आला की
त्याचेकडे तो नवीन शवद्यार्ी सपु दु ा के ला जायचा. अशा नवीन शवद्यार्थयाांना
तो जनु ा वगानायक शाळे चे शनयर्म शशकवनू तरबेज करायचा.
शाळा सपं णु ातुः खाजगी प्रशासनाच्या होत्या. पण त्या शाळे चा र्मालक
हा काही स्वार्ी, धतु ा नसायचा. त्याच्या र्मनात परोपकारी भावना असायची.
तो के वळ आपला गाव शकंवा वस्ती सधु ारली पाशहजे म्हणनू शाळा सरुु
करायचा. ह्या शाळा पाशहजे तेव्हा सरुु होत व पाशहजे तेव्हा बंद होत. परंतू
ते सच
ं ालक शाळे तील शशक्षकानं ास खाजगी र्मालर्मत्ता सर्मजत नसत. ते
शशक्षकांचा आदर करीत. वेळप्रसंगी त्यांचा सल्ला घेत.
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इस १८१८ र्मध्ये शब्रटीश अर्मं ल सरुु झाला. त्यानतं र त्यानं ी पारंपारीक
शशक्षणाची पद्धत सरुु ठे वली. त्यातच त्यांनी पण्ु यात संस्कृत पाठशाळे ची
१८२१ र्मध्ये सरुु वात के ली. तसेच र्मंबु ईत बाूँबे नेशटव्हस एज्यक
ू े शन
सोसायटीची स्र्ापना करुन या संस्खेतफे ठाणे, र्मंबु ई, पनवेल व पणु े या चार
शठकाणी शाळा चालवल्या. त्याचप्रर्माणे खेड्यापाड्यात शाळा सरुु के ल्या.
इस १८४० पयांत या शाळे ची संख्या ११५ होती.
र्मळ
ु ात आजपयांत (१८५२) तरी अस्पश्ृ यांसाठी शाळा नव्हत्या.
त्यातच १८५२ ला र्महात्र्मा ज्योतीराव फुले यानं ी उघडलेल्या शाळे ला फार
र्महत्व प्राप्त झाले. परंतू हे पाऊल अस्पश्ृ यांच्या दृष्टीने र्महत्वाचे पाऊल होते.
आज हाच अस्पश्ृ य सर्माज र्महात्र्मा फुलेंना शवसरलाही असेल कदाशचत.
परंतू त्याच पावलानं अस्पश्ृ याच्ं या जीवनात क्रातं ी आणलेली आहे.
इस १८५२ पासनू र्मालकी हक्काच्या शाळा शब्रटीश सरकारनं काढून
घेतल्या. कारण त्या गोष्टीला र्महात्र्मा फुलेंनी काढलेल्या अस्पश्ृ य शाळा
जबाबदार ठरल्या. कारण ह्या अस्पश्ृ य शाळा जशा काढल्या. तसा लोकांचा
आक्रोश सरुु झाला. हा लोकाचं ा आक्रोश वाढू नये व अशा प्रकारच्या
शाळा कोणीही उघडू नये म्हणनू शब्रटीश सरकारनं शाळे ची र्मालकी
आपल्या हातात घेतली व इस १८६० पासनू शाळे ची र्मालकी संस्र्ेच्या
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हातात शदली. तेव्हापासनू च सस्ं र्ा अशस्तत्वात आल्या. या सस्ं र्ानं ा
सरकारी र्मान्यता व अनदु ान लागले. त्या अनदु ानाचा वापर संस्र्ेचे चालक
आपल्या शाळे च्या शवकासासाठी करीत असत. तसेच शवद्यार्ी
शवकासासाठी करीत असत.
ह्या शब्रटीश शाळा होत्या. त्यात के वळ इग्रं जीवर भर शदला जात होता.
तसेच शाळे त शब्रटीशांचचे शनयर्म शशकवले जाई. भारतीय शशक्षणाला शतर्ं
वाव नव्हता. त्याचा अभ्यास त्यांच्याच शाळे त शशकलेल्या काही
सर्माजशवचारवतं ानं ी के ला व १८८० र्मध्ये पण्ु यात भारतीय हक्काच्या शाळा
सरुु झाल्या. अशा शाळे साठी प्रार्मख्ु याने बाळशास्री जांभेकर,
लोकशहतवादी, कर्मावीर भाऊराव पाटील, न्यायर्मतु ी रानडे, र्महात्र्मा फुले,
भाडं ारकर, आगरकर व न्यायर्मतु ी रानडे यानं ी प्रयत्न के ले. पढु े अशा
उघडलेल्या शाळे त हळूहळू बदल झाले व शाळा नावारुपाला आल्या.
कारण त्यावेळी संस्र्ाचालताकाचा सर्माजसेवी दृशष्टकोण होता.
आजही खाजगी प्रशासनाच्या शाळा आहेत. शाळे ला एक शनणाायक
सस्ं र्ा आहे. शाळे ला सरकारी र्मान्यता आशण अनदु ानही शर्मळते. पण ह्या
अनदू ानाचा वापर शाळा संचालक कसा करतो हे न बोललेलं बरं. शाळा
संचालक हे त्या अनदु ानाचा वापर हा आपल्या स्वतुःचा शवकास
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करण्यासाठी करतात. ते शशक्षकानं ा शर्मळणा-या वेतनातील काही पैसा
वसल
ू ी म्हणनू र्मागत असतात आशण शशक्षकांनी त्यांना पैसा शदला नाही तर
ते शशक्षकांना खाजगी र्मालर्मत्ता सर्मजनू त्ास देत असतात.
आज शशक्षक हा काही लाचार नाही. तो काही कोणाचा गल
ु ार्म नाही.
तो काही कोणाची खाजगी र्मालर्मत्ता नाही. त्यानं ा कोणीही खाजगी
र्मालर्मत्ता सर्मजू नये. परंतू आजचे सचं ालक त्यालाच खाजगी र्मालर्मत्ताच
सर्मजतात. त्यार्मळ
ु े आज र्मल्ु य उरलेले नाही. ज्या शाळे त शवद्यार्थयाांचा
शवकास व्हावा म्हणनू अनदु ान शर्मळत.ं त्याच आजच्या शाळे तनू त्याच
शवद्यार्थयाांच्या अनदु ानाच्या रकर्मा आजचे संचालक स्वतुःचा शवकास
करण्यासाठी वापरतात नव्हे तर तो पैसा शर्मळशवण्यासाठी शाळे चं वातावरण
गढूळ करतात. असे करणे सचं ालकानं ा न शोभणारे कृत्य आहे.
र्महत्वाचं म्हणजे संचालकानं असं करु नये.शाळे कडे शाळा म्हणनू च
पाहावे. शवद्यार्थयाांकडेही आपला र्मल
ु गा सर्मजनू वागावे. तेव्हाच चांगल
शशक्षण देता येईल व शशक्षणाचे योग्य र्मल्ु य साकार करता येईल. हे तेवढंच
सत्य आहे.
अशलकडे कोरोना व्हायरसनं नाकात दर्म करुन टाकलाय. त्यातच
आता ओर्मीक्रोन आला. हा कोरोनाचाच बांधव. परंतू हा लसीलाही र्मानत
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नाही. असे म्हणतात की हा व्हायरस कोरोनाच्या डेल्टा व्हायरसपेक्षा तीस
पट वेगानं वाढत असनू हा व्हायरस आशिके तनू आलाय. हळूहळू त्याचा
प्रसार होत असनू शचंता व्यक्त के ली जात आहे की ह्या व्हायरसनं सत्तर
प्रशतशत सष्टृ ी (र्माणसं) कर्मी होणार. त्यातच अशी धास्ती सवाांना लागलेली
असनू लोकं घाबरायला लागले आहेत. त्यातच शाळाही घाबरायला
लागली आहे. तीही सरुु होण्याची शचन्ह शदसत नाही.
शद. १ शडसेंबर........या शदवशी र्महाराष्ट्रात शाळा सरुु होणार
होती.परंतू ओर्मीक्रोनची भीती. शाळे बाबतचा शनणाय ततु ाास र्मागे पडला.
शाळा सरुु झाली नाही. शाळा सरुु व्हायची, परंतू ती पढु े ढकलली. कोरोना
पन्ु हा झपाट्यानं वाढू नये म्हणनू . तशाही शाळा ह्या र्मरणाच्या दारातच उभ्या
आहेत. असे म्हणायला काहीही हरकत नाही.
शाळा र्मरणाच्या दारात आहेत असे म्हटल्यास सवाांना आश्चया वाटेल.
परंतू शाळा एक जीव नाही की ती र्मरे ल हा शवषय र्ोडा बाजल
ू ा ठे वनू
शाळे चा जीव आहे असा अर्ा घेतल्यास काहींना शाळा र्मरत आहेत असे
जर म्हटले तर ते खरं वाटेल.
*शाळा र्मरण्याची कारणे*
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१) सध्या कोरोनाचं सक
ं ट. शाळा शदड वषाापासनू बदं आहे.
ऑनलाइन अभ्यास सरुु आहे. पण पालक शल्ु क भरत नसल्यानं काूँन्व्हेंट
शाळे च्या शशक्षकांना परु े सं वेतन शर्मळत नाही. अगदी अल्प वेतनात त्या
शशक्षकांना कार्म करावं लागतं. त्यातच त्या वेतनावर शशक्षकांचं पोट भरत
नाही. अशावेळी ते शशक्षक ते कार्म करणं सोडून दसु रं कार्म पोट भरण्यासाठी
पकडतील व शाळे त शशकशवणं बंद करतील अशा वेळी शाळा र्मरणार नाही
तर काय?
२) अशलकडं काूँन्व्हेंटच्या शाळा शनघाल्या. जो तो काूँन्व्हेंटलाच
टाकतो. कोरोना काळ गेल्यावर पन्ु हा काूँन्व्हेंटची भरभराट होवू शकते अशा
वेळी शाळा र्मरणार नाही काय?
३) र्मराठी खाजगी शाळे त शशक्षकांना सच
ं ालक त्ास देतो. एवढा त्ास
देतो की आज डी एड करायला कोणी पढु ं येत नाही. शशक्षण पदवीका
र्महाशवद्यालये ओस पडलेली आहेत. शाळे त शशक्षकांच्या भरत्या होत नाही.
अशावेळी शाळे त शशकवायला शशक्षक शर्मळणार नाही. र्मग शाळा र्मरणार
नाही तर काय?
४) काूँन्व्हेंटला र्मल
ु ं जास्त जरी असली तरी शशक्षकांना र्मराठी
शाळे पेक्षा वेतन कर्मी असतं. अशा अल्पवेतनात शशक्षकांचे पोट भरत नाही.
112

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

म्हणनू शशक्षक कोणी बनायला धजत नाही. यावरुन शाळा र्मरणार नाही
काय?
५) अशलकडे पालकाचं ा शाळे त हस्तक्षेप वाढला. ते शशक्षकांवर
शवशेष लक्ष ठे वनू असतात. त्यातच शवद्यार्थयाांना शशक्षक रागवू शकत
नाहीत. अन् र्ोडंसहं ी रागावल्यास शशक्षकावं र ताशेरे ओढले जातात.
म्हणनू लोकं शशक्षक व्हायला पाहात नाही. र्मग शजर्े शशक्षक शर्मळणार नाही,
शतर्े शाळा र्मरणार नाही कशावरुन?
६) अशाही परीस्र्ीतीत काही शशक्षक आपल्या छातीला र्माती लावनू
शशकवतात. पालकाचं े लाड परु वतात. शवद्यार्थयाांना त्ास देत नाहीत. तरीही
संचालक त्यांचेवर ताशेरे ओढतो. त्यातच शशक्षकांकडून खंडणी वसल
ू
करतो. ती न शदल्यास आरोप प्रत्यारोप लावतो. हे सारं जग पाहतो. त्यावरुन
त्यांची शशक्षक बनायची इच्छा उडते. र्मग शाळा र्मरणार नाही तर काय?
७) शाळा वाचशवण्याची प्रत्येक शशक्षक पायपीट करतो. लोकांना
र्मागादशान करतो आशण पटसंख्या शर्मळशवण्याचा प्रयत्न करतो. परंतू त्यात
कुटूंबशनयोजन आड येतं.,आता एका घरी एकच र्मल
ु आहे. शाळे ची सख्ं या
जास्त आहे. शाळे साठी शवद्यार्ी सापडत नाही.,र्मग शाळा र्मरणार नाही तर
काय?
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*शाळा वाचू शकते*
१) शाळा वाचू शकते. त्यासाठी र्महत्वाचं म्हणजे आजही शाळे चा
स्तर सधु ारायला संचालकानं र्मदत करावी. स्वार्ा सोडावा. शशक्षकांना
अभय द्यावे. त्यांच्याशी आत्र्मीयता बाळगावी. शाळे त खेळीर्मेळीचं
वातावरण तयार करावे नव्हे तर तसं वातावरण तयार करायला शशक्षकानं ा
र्मदत करावी. त्यातच संचालकाचे आपल्याच पोटाचा शवचार करु नये.
२) शासनानेही शशक्षकांच्या जीवाचे जीवघेणे आदेश काढू नये. जे
सध्या नोकरीला आहेत. त्याचं ा शवचार करावा.
३) पालकांनीही शाळा वाचशवण्यासाठी शशक्षकांना र्मदत करावी.
शवनाकारण त्ास देवू नये. शशक्षकांना शवनाकारण धारे वर धरु नये.
४) शवद्यार्थयाांनीही शशक्षकाच्ं या शल्ु लक रागावण्याच्या गोष्टी र्मनावर
घेवू नये. शशक्षक रागावतही असेल र्ोडासा. तो ते त्यांना आपलं सर्मजनू .
त्यांना त्ास देण्याचा हेतू नसतोच र्मळ
ु ी. त्यांना सर्मजनू घ्यावे. तरच शाळा
वाचेल.
र्महत्वाचं म्हणजे शाळा वाचशवण्याची आज गरज आहे. शाळाच
नसेल तर त्या देशाची शस्र्ती जनावरांसारखी होईल आशण तशी अवस्र्ा
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जर झाली तर र्मक
ु ी जनावरे व आपल्यात काहीच फरक उरणार नाही हे
तेवढंच खरं आहे.
र्मराठी शाळा सध्या बंद पडण्याच्या र्मागाावर होत्या. परंतू सगु तच्या
संचालकाला त्याचं काही घेणं देणं नव्हतं. अशातच संचालकाला सगु त देण
देत नसल्यानं त्याची वेतनवाढ रोखली. ती दसु -या वषीही लावली नाही. तो
त्याच्या सट्टु ् याही गहाळ करवू लागला. तरीही सगु त संचालकाला देण देत
नसल्यानं त्याचा पगार बंद के ला.
सगु तचं वेतन बदं झालं होत.ं तो देण देत नसल्यार्मळ
ु ं सचं ालक
र्महोदयानं र्मख्ु याध्यापकाकरवी त्याचं वेतन बंद के लं होतं. त्यातच आता
सगु तला शवचार येवू लागला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सगु तनं वरीष्ठ
अशधका-यानं ी त्या शाळे ची तक्रार के ली. परंतू काहीच फायदा झाला नाही.
शेवटी आपण असे चपू राहून आपले कार्म होणार नाही. म्हणनू एक वकील
पकडून त्यानं कोटाात खटला दाखल के ला.
सगु तला तो खटला लढणे आवश्यक होते. कारण तो त्याच्या पगारचा
प्रश् होता. तो शजक
ं णेही आवश्यक होते. कारण तो जीवनाचा प्रश् होता.
संचालक त्याचे पणू ा वेतन सरकार जर्मा करु पाहात होते.

115

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

वेतन बदं . त्यातच दोन दोन खटले लढतानं ा सगु तला नाकीनव येत
होते. परु े सा पैसा नव्हता. काय करावं सचु त नव्हतं. दपु ारी शाळे त जावंच
लागायचं. शवद्यार्थयाांना शशकवावंच लागायचं. नाही शशकशवल्यास सेवा
सर्माप्तीची भीती. जीव अगदी रडकंु डीला येत होता. त्यातच तो रात्पाळीत
कार्माला जात होता.
रात्पाळीत कार्माला जाणे. सकाळी घरी आल्यावर परु े शी झोप घेणे.
त्यातच जेवनखावण करुन पन्ु हा दपु ारी शाळे त जाणे जणू तारे वरचीच कसरत
होती. परंतू पोट भागशवणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्याला ती दोन्ही कार्मं
करणंही भाग होत.ं तीच गत शर्मीलाचीही होती.

शर्मीलाही दोन दोन खटले भांडत होती. पशहला म्हणजे सगु तसोबतचा
व दसु रा म्हणजे घटस्फोटाचा.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संशवधान बनवलं होतं.,अगदी
र्मेहनत करुन सशं वधान बनवलं होतं. त्यात सशवताबाईचेही योगदान होते.
परंतू लोकं शतच्या योगदानाला योगदान र्मानत नव्हत.ं तसा सगु त त्याबद्दल
शवचार करीत होता.
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सशं वधान सव्वीस नोव्हेंबर १९४९ ला शलहून. पणु ा झालं. ते शलशहणं
भाग होतं. कारण संपणू ा देशाचा कारभार चालवायचा होता. तसं पाहता देश
काही लहान नव्हताच की ते चालवायला काही शनयर्म लागणार नाही.
सशं वधानाला राज्यघटना असे म्हणतात. ही राज्यघटना बनशवण्याचे
कार्म जोखर्मीचे कार्म होते. त्यातच देशाला व्यवस्र्ीत शनयर्माचं ी गरज होती.
जी गरज शवनाकायदेतज्ञानं पणु ा करता येत नव्हती. देश पयााय शोधत होता.
देशात कोण कोण तशी राज्यघटना शलशहणारे कायदेपंडीत आहेत.
देश सशं वधान शलशहण्यासाठी कायदेपडं ीताचं ा शोध घेत असतानं ा
त्यांना देशात एवढी शशकलेली र्मातब्बर र्मंडळी असनू देखील देशाचं लक्ष
त्यांच्याकडे गेलं नाही. त्यार्मळ
ु ं त्यांनी त्या इतर देशातील शलशहणारे
कायदेपडं ीत शोधण्याचा शनणाय घेतला. परंतू त्यानं ा ती राज्यघटना शलशहणारे
कायदेपंडीत सापडले नाहीत. त्यातच शेवटी ते इग्ं लंडर्मध्ये गेल.े
अर्मेरीके त परीदृढ राज्यघटना होती. शस्वत्झलांडर्मध्ये परीवतानशील.
त्यातच िाूँन्सचीही राज्यघटना अभ्यासली. ती शलखीत होती. काही
शठकाणी शलखीत राज्यघटना होत्या, तर काही शठकाणी अशलखीत. परंतू
देशातील काही नागरीकांना शलखीत राज्यघटना हवी होती. म्हणनू हा सारा
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खटाटोप चाललेला असतानं ा ते अचानक इग्ं लडं र्मध्ये गेले. ज्या इग्ं लडं र्मध्ये
अशलखीत राज्यघटना होती.
राज्यघटना बनशवण्याचं जाशहर करणारं शशष्टर्मंडळ जेव्हा इग्ं लंडर्मध्ये
गेलं. तेव्हा त्या इग्ं लंडवासीयांनी सांगीतलं की तर्मु च्याच देशात डॉक्टर
भीर्मराव आबं ेडकर आहेत की जे सशं वधान शलहू शकतात. त्यातच त्यानं ी
स्वतुः संशवधान शलशहण्यास नापसंती दशावली. शेवटी पयााय नाही म्हणनू
शशष्टर्मंडळ परत आलं व त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेबांवर संशवधान शनर्मीतीची
जबाबदारी सोपवली. परंतू त्यातही पणु ा जबाबदारी सोपवली नाही. त्यातच
ते श्रेय बाबासाहेबांना शर्मळू नये म्हणनू त्यांच्यासोबत आणखी संशवधान
शनर्मीती प्रशक्रयेत चार सदस्य जोडले. ज्यांनी टाळाटाळ करीत संशवधान
शनर्मीतीला र्मदत के ली नाही. ह,ं सशं वधान शनर्मीतीला र्मदत फक्त एकाच
व्यक्तीनं के ली. ती म्हणजे त्यांची पत्नी. शजचं नाव सशवता आंबेडकर होतं.
घटनेचा प्रवास खडतर होता. ९ शडसेंबर १९४६ ला घटना सर्मीती
गठीत झाली. सशचदानंद शसन्हा हे या सर्मीतीचे अध्यक्ष होते. पढु े ११ शडसें.
१९४६ ला डॉक्टर राजेंद्रप्रसाद घटनासर्मीतीचे अध्यक्ष झाले. सर्मीतीत
३८९ सदस्य होते. फाळणानंतर त्याची सदस्यसंख्या २९२ होती.
सर्मीतीच्या अकरा बैठका झाल्या.
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डॉक्टर बाबासाहेब आबं ेडकरावर सशं वधान शनर्मीतीची जबाबदारी
येताच त्यांनी अर्मेरीका, िाूँन्स सह इतर देशाचा अभ्यास के ला. त्यातच
त्यांनी एकएक कलर्म बनशवण्यास प्रारंभ के ला. ती एकएक कलर्म बनवीत
असतांना ती कलर्म बनशवल्यानंतर ती संसदेच्या सभागहृ ात ठे वण्यापवु ी
आपल्या पत्नीसर्मोर ती कलर्म ठे वीत व शवचारीत असत की ही कलर्म
बरोबर राशहल का? तसं पाहता सशवता आंबेडकरही शशकल्या होत्या. त्या
तेवढ्या शशकल्या नव्हत्या. पण त्या चचेतील काही ज्ञान त्यांनाही असेलच.
त्यातच बाबासाहेब शतला सर्मजावनू देतानं ा प्रकरणाचं ी उकल करीत असत.
त्यावर शतला तो र्मद्दु ा पटला की ती होकार देत असे. त्यातच ती कलर्म
संसदेच्या सभागहृ ात बाबासाहेब र्मांडत असत. या दरम्यान बाबासाहेब
आजारीही असायचे. त्यातच सशवताबाई डॉक्टर असल्यानं त्याचं ी
सेवाशश्रु षृ ा करीत असे. बाबासाहेबांना या काळात उच्चरक्तदाब व र्मधर्मु ेह
होता.
सशवताशी चचेदरम्यान बाबासाहेब रात्ंरात् झोपतही नसत. त्यातच
त्याच्ं याबरोबर सशवतादेखील रात्रं ात् झोप नसे. त्यातच त्याचं ं जेव्हा एखाद्या
र्मदु द्य् ावर सशवताकडून सर्माधान होत असे. तेव्हाच ते शांतपणे झोपत असत.
तेव्हापयांत नाही.
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आज देशातील काही र्मंडळी डॉक्टर बाबासाहेबांना घटनेचं शशल्पकार
म्हणतात. पण सशवताला शवसरतात. परंतू सशवता जर नसती आशण सशवतानं
त्यांची त्या काळात प्रकृती सांभाळली असती तर संशवधान तरी बनलं असतं
का? असा शवचार कोणी करीत नाहीत.
सशं वधान शनर्मीती एका अस्पश्ृ याकडून व्हावी ही देशातील सशं वधान
शनर्मीती करणा-या शशष्टर्मंडळाची नव्हती. त्यातच र्मजबरु ीनं का होईना
इग्ं लंडने सचु शवल्यानसु ार बाबासाहेबांना संशवधान शलशहण्याचं कार्म
शर्मळालं. त्यातच बाबासाहेबानं ाच एकटं श्रेय शर्मळू नये म्हणनू या प्रशक्रयेत
इतर चार लोकं. परंतू त्यांनी काहीच के लं नाही. सगळी र्मेहनत
बाबासाहेबांची. त्यातच ज्यावेळी संशवधान बनलं. त्यावेळी ते काही
राज्यातच प्रयोगातं ी लागू झालं. काही राज्यात नाही.
आज संशवधान आहे. सशक्त असं संशवधान. जगातील राज्यघटनाच्या
पेक्षा शकतीतरी र्मोठं असं संशवधान. परंतू हे संशवधान आजचे धतु ा शहतकारणी
बदलवू पाहात आहे. कारण भेदभाव आजही गेलल
े ा नाही. ते शहतकारणी
आजही बाबासाहेबाचं ा शतरस्कार करीत अााहेत. जे इतर देशातल्या
संशवधानाहून र्महान ठरलेलं संशवधान. ते बदलवू पाहण्याची भाषा करणं
शनव्वळ हास्यास्पद व द्वेष करणारी गोष्ट आहे. हे संशवधान बदलशवण्यापेक्षा
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त्यातील काही कलर्मा बदलवणे ठीक. परंतू त्यानं ा डॉक्टर बाबासाहेबाचं े
नाव त्यार्मध्ये नको, म्हणनू संशवधान बदलशवण्याची गरज. परंतू संशवधान
बदलवनू काय शर्मळे ल? खरंच तसं संशवधान बनवता येईल का? तसेच आज
असं का घडत आहे की संशवधान बदलवावं लागतं. सवाात परंतू पशहली
गोष्ट ही की काहीही गरज नसतानं ा सशं वधान का बदलवं ावं? हा प्रश् प्रत्येक
जनर्माणसांना पडल्याशशवाय राहात नाही. तसेच जे या संशवधानातील
कलर्मानसु ार सख
ु उपभोगतात. त्यांच्याही तोंडून संशवधान बदलण्याची
भाषा शनघणे बरोबर नाही. त्यातच आपण जर सशं वधान बदलशवणारे
आहोत, तर र्मग आपण शकती शवद्वान आहोत असा शवचार प्रत्येकानं करावा.
र्मगच संशवधान बदलशवण्याची भाषा करावी. अन्यर्ा नाही. भारतीय
सशं वधान हे सवासर्मावेशक, सशक्त, परीपणु ा आशण र्महत्तर्म असं सशं वधान
असनू त्याचा आदर प्रत्येकानं करावा. संशवधान बदलशवण्याची भाषा करु
नये. भारतीय संशवधान हे डॉक्टर बाबासाहेब आशण त्यांच्या पत्नीच्या
त्यागाचं स्वरुप आहे. त्यांनी आपल्या त्या काळातील झोपा जर उडवल्या
नसत्या शकंवा अपार र्मेहनत जर घेतली नसती तर आज हे सशक्त, र्महत्तर्म
संशवधान बनलं नसतं हे तेवढंच खरं आहे.
सगु तचा शवचार रास्त होता. कारण त्याचं वेतन बंद होताच त्यानं
सशं वधानाच्याच आधारावर न्यायालयात खटला दाखल के ला होता.
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सगु त रात् रात् र्मेहनत करीत होता. त्यातच न्यायालयातील के सही
भांडत होता. सर्मझोता झाला तरी सगु तचा शर्मीलासोबतचा खटला सरुु च
होता. त्यातच एक शदवस खटल्यादरम्यान सगु तच्या र्मनात शर्मीलाबद्दल
कुतहू ल शनर्मााण झालं. तसं त्याचं वय झालं होतं. शतही वयस्कच वाटू
लागली होती.
खटल्यादरम्यानच एक शदवस सगु तनं शर्मीलाला आवाज शदला. तशी
शर्मीला आली. म्हणाली,
"बोल, का बोलाचं ते लवकर बोल." शर्मीला रागाच्या सरु ात
म्हणाली. तशी ती त्ासली होतीच. ती के स संपायच नावंच घेत नव्हती.
त्यातच आता शतला एकटीलाच यावं लागत होतं. तसं पाहता ती स्वतुः
शेतीत खपत होती.
शतचा आवाज चढलेला होता. तो त्यानं पारखला. तसा तो म्हणाला,
"शर्मीला, रागवू नकोस. र्मी काय म्हणतोय ते आधी ऐकून घे. पटेल
तर हो म्हण. नाहीतर नको. जबरदस्ती नाही." अगदी सौम्य आवाजात तो
म्हणाला.
"ठीक हायेा.े बोल र्मंग." ती म्हणाली.
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"हे बघ, आपण एवढ्या शदवासपासनू के स लढतोय. सर्मझोता देखील
झाला. पण के स संपायचं नावंच घेत नाही."
"र्मंग. तल
ु े का म्हणाचं हाये."
"र्माझा शवचार आहे की........"
"का हाये तह्य
ु ा इचार?"
"र्माझा शवचार आहे की आपण असे शकती शदवस राहावं?"
"म्हणजे?"
"आपण असे अशववाशहत के व्हापयांत राहाव.ं "
"र्माह्यं लगन झालं. पण........"
"पण काय?"
"जावू दे. तू आधी सागं तल
ु े का बोलाचं होतं ते."
"जावू दे. तझु ा शववाह झाला."
"बोल तं. तयु ा र्मनात का होतं ते?"
"र्मला म्हणायचं होतं की आपण शववाह के ला तर........पण आता
जावू दे. तझु ा शववाह झाला."
"सगु त एक बोल.ू "
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"बोल."
"र्माह्या लगन झाला अन् तटु ला बी."
"म्हणजे?"
"आपल्या या के सनं तटु ला. सध्या घटस्फोटाची के स सरुु हाये कोटाात.
हवं तं आपण लगन करु शकतो. पण लपनू चोरुन. तल
ु े चालन का तसं
लगन."
शतनं तसे बोललेले शब्द. त्याला आनंद वाटला. तसा तो म्हणाला,
"ह,ं चालेल. पण र्माझीही एक के स आहे कोटाात सरुु ."
"म्हणजे? कायची?"
"पगाराची. र्मला पगारच नाही. आपल्या या के सचाच परीणार्म."
"म्हणजे?"
"अगं जेव्हा आपली कोटााची के स सरुु झाली. तेव्हा र्मला तारखेवर
येतांना नेहर्मी सट्टु ् या टाकाव्या लागत. त्याचाच फायदा आर्मच्या
संचालकानं उचलला. तो पैसे र्मागू लागला. त्यातच र्मला या के सपायी पैसे
परु े नासे झाल्याने र्मी त्यांना पैसे शदले नाही. तशी ती त्याचं ी लाचच होती. ती
लाचखोरी र्मला आवडली नाही. र्मी त्यांचा शवरोध के ला. बस.......शेवटी
124

उर्मीला

अंकुश शशंगाडे

र्माझ्यावर खोटेनाटे आरोप लावनू र्मला सचं ालकानं आरोपात गोवलं आशण
र्माझा पगार बंद के ला.,आता लढत आहो के स."
"म्हणजे दोघांचेबी नशशब सारखेच तं."
"होय."
र्ोडा वेळ शक
ु शक
ु ाट होता. तशी ती गप्प पाहून तो म्हणाला,
"ए, आपण दोघं एक होवयू ा का?"
"पण असं का इचारलं?"
तशी ती शवचार करु लागली. सगु त बरा की त्यानं स्वतुःच शवचारलं
शववाहाचं. त्यातच र्मी त्याला के सही सांगीतली घटस्फोटाची. तरीही तो
शववाहाला तयार आहे. नाही याच्याशी शववाह करायला हवा. सख
ु शर्मळे ल.
खरं सख
ु . र्माझी इच्छाही पणू ा होईल. जी इच्छा त्याचेसोबत शववाह
करण्याची र्मी के ली होती. तशी ती पन्ु हा म्हणाली,
"हो होवयू ात."
ती शतची इच्छा. त्यालाही वाटत होतं. शर्मीला शकती चांगली. र्माझे
वेतन बदं असल्याची के स ऐकूनही शतनं होकार शदला. तसा तो म्हणाला,
"अगं पण र्माझे वेतन बंद आहे. र्मग र्मी पोसणार कसा तल
ु ा?"
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ती र्ोडा वेळ चपू राशहली. तशी ती म्हणाली,
"र्मी पोसीन तल
ु े.र्मंग तं झालं."
"कशी?"
"र्मी जाईन शदवस भर कार्माले. तह्य
ु ा के सले पैसा लावीन अन् तल
ू े
शजक
ं वीन."
"पण तारीख तटु ेल तेव्हा ना."
"तटु ेलच कधीतरी."
त्याच्ं या र्मनात कुतहू ल शनर्मााण झालं होतं. तारीख तटु ली नव्हती. त्या
दोघांचा लवकरच शववाहही पार पडला. तसा घटस्फोटाचाही शनकाल
लागला. त्यातच त्याच्या वेतनाचाही शनकाल लागला. तो गलेलठ्ठ पगार
कर्मवू लागला. ते पती पत्नीही बनले. पण छे डखाणीही तारीख अजनू ही
सरुु च होती. तो खटला तारीख पे तारीख करीत ते दोघेही भांडत होते. घरी
पती पत्नी बननू तर न्यायालयात एकर्मेकाचं े शत्ू बननू . त्यांच्या त्या
लढण्यात एक प्रकारचा औरच आनंद होता. जो आनंद शनव्वळ शववाह
के ल्यानच
ं शर्मळणार नव्हता.
आज शतला ते शववाहानंतरचे शदवस आठवत होते. शतनं सगु तशी
शववाह तर के ला होता. परंतू पणू ातुः वेतन बंद असल्यानं शतलाच त्ास सहन
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करावा लागत असे. सगु त जात होता शाळे त. दपु ारपाळीतील त्याची शाळा.
त्यातच कुवारपणी तो रात्पाळीत पोटाचा प्रश् सोडशवण्यासाठी कार्मालाही
जायचा.
सगु तची शाळा ही ग्रार्मीण भागाला लागनू असल्यानं कधी थ्रेसर
र्मशीनवर सोयाबीन, गहू काढायला जायचा. यातच कधी र्मशीनीचे वायरं
टाकतांना रात्पाळीला साप, सरडेही गवसायचे. परंतू त्याची तर्मा न
बाळगता तो कार्म करायचा.
सगु तचे रात्पाळीत आता शववाहानतं र कार्माला जाणं खपत नसल्यानं
शर्मीला शववाहानंतर कार्माला जावू लागली. त्यातच तो शशक्षक असल्यानं
शतला त्याला कार्माला पाठवणं आवडत नव्हतं. त्यार्मळ
ु ं की काय, तीच
कार्माला जात होती. त्यातच साजं च्याला घरी आल्यावर ती सगु तसाठी
स्वयंपाकातही शशरत असे आशण त्याला सख
ु देत असे. शेतातील
आणलेला भाजीपाला वापरुन शर्मीला आपला शदवस गोड करीत होती.
आज शतला सगु त आवडायला लागला होता. ती त्याचेवर शनरशतशय
प्रेर्म करु लागली होती. शतला नेहर्मी वाटत होतं की सगु तनं पष्ट्ु कळ सा-या
वेदना भोगल्या आशण ज्याही वेदना भोगल्चा असतील, त्या सवा
आपल्यार्मळ
ु ं च भोगल्या. म्हणनू की काय, ती त्याला जपत होती. अगदी
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ह्रृदयातील श्वासासारखी. शतलाही आज वाटत होतं की सगु त एक ना एक
शदवस वेतनाची के स शजक
ं े ल व र्मग त्यालाच नाही तर र्मलाही चांगले सगु ीचे
शदवस येतील. र्मात् त्या शदवसाची र्मला चातकासारखी वाट पाहावी लागेल.
ती त्याच शदवसाची अगदी चातकासारखी वाट पाहात होती. अशातच
शनकाल लागला व सगु तचं वेतन शनघालं. त्याचबरोबर पष्ट्ु कळ सारा पैसाही.
आज सगु तच नाही तर तीही खश
ु होती.
ती साधारण शालान्त शशकलेली. शालान्तची परीक्षा नापास होती.
शतनच
ं सगु तला फसवलं होतं. त्याचा खटलाही सगु तला भाडं ावा लागला
होता. परंतू आज शववाहानंतर तो सारंकाही शवसरला होता. कारण शतनंच
त्याला त्याच्या नंतरच्याही दुःु खी जीवनात र्मदत के ली होती कार्माला
जावनू . आज त्याच्या र्मनात ती अल्प शशकली असली तरी शतच्याबद्दल
गवा होता.
शशक्षणाचा खरा अर्ा आज तो जगाला सांगत होता. शनव्वळ जास्त
वगा शशकणे म्हणजे शशक्षण नाही तर त्या शशक्षणाचा जर आपल्या पोटाचा
प्रश् सोडशवण्यासाठी शकंवा आपल्या दैनशं दन गरजा पणू ा करण्यासाठी
उपयोग होत असेल तर त्यालाच शशक्षण म्हणावं.
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त्याचहं ी बरोबर होत.ं कारण ती अल्प शशकली असली तरी त्याच्या
वेतन बंदच्या काळात शतनं आपलच नाही तर त्याचंही पोट पालवलं होतं
नव्हे तर पोटाचा प्रश् सोडवला होता. तो र्मात् र्मास्तरकीचं शशक्षण घेवनू ही
एका अनपढ संचालकासर्मोर हतबल होता. ती अल्प शशकूनही स्वतुःच
स्वतुःची र्मालकीण होती आशण तो अशत शशकूनही सचं ालकाचा गल
ु ार्म
होता.
****************************************
आज न्यायालयातील तारीख तटु ली नव्हती. ती तटु ण्याची ते दोघंही
वाट पाहात होते. न्यायालयाचहं ी बरोबर होत.ं कारण न्यायालयात कोणीही
उठसठु कशाहीप्रकारचं भांडण करुन जात असत. त्यातच न्यायालयाचा
वेळ खची घालत असत. त्यार्मळ
ु ं की काय, उठसठु कोणीही भांडण करु
नये. कोणीही कोणाला फसवू नये. म्हणनू न्यायालय त्याकडे येणा-या
लोकाच्ं या के सा बदं करीत नसे. जेणेकरुन जगानं न्यायालयाच्या पाठीर्मागनू
जावे, पण र्मागनू नको असे इतरांना सांगावे. तेव्हाच भांडणं कर्मी होतील
असं न्यायालयालाही वाटत होते. त्यातच न्यायालय तारीख वर तारीख
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करीत वादी प्रशतवादींना सतावत होत.ं जेणेकरुन आपण न्यायालयात
यायलाच नको होतं असं त्यांना वाटाव.ं
शर्मीला आशण सगु तची के स शेवटी आपसी सर्मझोत्यानं संपली नाही.
न्यायालयानं शववाहाचेही परु ावे तपासले. त्यावरही न्यायालयानं शवश्वास
ठे वला नाही. पण जेव्हा परु ावा तपासला त्याच्ं या पत्ु ीचा. तेव्हा र्मात् दया
दाखवत न्यायालयानं त्यांची के स बंद के ली.
शर्मीलानं सगु तसोबत जो संसार र्ाटला होता. त्यातनू त्यांना एक पत्ु
झाला होता. त्याचं नाव ठे वलं होतं तारीख. तो त्याच्ं यासाठी फारच
भाग्यशाली ठरला होता. त्याच्याच पायगणु ानं नव्हे तर जन्र्मानं त्यांची
तारीख तटु ली होती. जेव्हा जेव्हा ते दोघंही आपल्या पत्ु ाचा वाढशदवस
साजरा करीत. तेव्हा ते एकर्मेकाक
ं डे पाहायचे. त्यानं ा ते जनु े शदवसं
आठवायचे. त्यांच्या डोळ्यातनू अश्रू ओघळायचे. पण ते अश्रू आपल्या
र्मल
ु ाला न दाखवता पसु ायचे व आपल्या र्मल
ु ाला र्मीठीत घेवनू एकर्मेकांना
आशलंगण देत वाढशदवस साजरा करायचे. तेव्हा वाटायचं की आज
आपल्या जीवनातनू शशशशर गेला आशण आपल्या जीवनात नव्या दर्मानं
तारीख नावाच्या पत्ु ाच्या रुपानं वसंत नवा बहार घेवनू आला. तो वसंतच
असायचा. नवी जीवनात आनंदाची पालवी घेवनू यायचा आशण आनंदाचे
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वश
ं जही.......आज त्याला हायसं वाटायचं. शर्मीलालाही हायसं वाटायच.ं
कारण सगु तच्या चेह-यावर तेज असायचा. तो शतच्यावर प्रेर्म करायचा. परंतू
शतला र्मात् आजही खंत वाटत होती. ती म्हणजे आपण एका शनरपराध
आशण इर्मानदार व्यक्तीला फसवलं होत.ं ज्यानं र्माझ्या जीवनात तारीख देवनू
र्माझं जीवन यशस्वी के लं आहे. ती आनदं ीत होती. कारण शतच्या
जीवनातील आज तारीख नावाचं शतचं अपत्य आज शतचं जीवन सार्ाक
करीत होतं.
काही शदवसानं ती एकाकी झाली सगु तशवना. कारण सगु त काही जास्त
शदवस जगला नाही. तो लवकरच र्मरण पावला होता नव्हे तर तो शर्मीलाच्या
जीवनातनू कोसो दरू गेला होता. पशलकडे....... शजर्ं न्यायालयाचीही दृष्टी
पोहोचत नव्हती. आज कोणी शतच्या जीवनात भाडं ायला नव्हत.ं ना ही
कोणी तारीख लावणार होतं. ना ही कोणी शतच्यावर आक्षेप घेणार होतं. ना
ही साक्षीदार तपासणे होते. आज ती र्मोकळी झाली होती सगु तच्या
जीवनाच्या सहचारीणी धर्मााच्या शशक्षेतनू . जी शशक्षा शतला आनंद देणारी
होती. आज शवधात्यानं एका शशक्षेतनू शतला र्मोकळं के लं होतं तर दसु री
शशक्षा भोगायला शदली होती ती एकटेपणाची. आजही तोच र्मागचा वसंत
दरवषीच यायचा. पण तो आनंदाची पालवी घेवनू नाही तर दुःु खाची झालर
घेवनू . नकळत शतच्या डोळ्यातनू आठवण येताच अश्रू यायचे. तेव्हा तो
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तारीख नावाचा शतचा पत्ु पाठीर्मागनू येवनू शतच्या खाद्यं ावर हात ठे वायचा
आशण म्हणायचा, 'आई' तेव्हा क्षणातच अश्रू पसु नू ती र्मागे पाहायची. शतला
त्या तारीख नावाच्या पत्ु ात शतला सगु त शदसायचा. त्यातच ती र्मागचं सगळं
शवसरायची आशण उठून उभी होवनू त्याचं बोट धरुन चालायची. तोच
हलकासा वारा सटु ायचा आशण वाटायचं सगु त या वा-याच्या रुपानं
भेटायला आला की काय! तोच वारा शतच्या जीवनातला वसंतच असायचा.
वसंतासारखा नवी पालवी घेवनू येणारा.
***********सर्माप्त***********
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*अंकुश रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशशत छापील साशित्य:
*कशितासंग्रि*
१)स्वातं त्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा
*कादं बरी*
१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमष योगी
*कथासंग्रि*
१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची
राख ६)शनकाल ७)अजर न शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व
४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध
ईपुस्तके
ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पुस्तक उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे एकोशणसावे पस्ु तक.
अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहेत. शशक्षक ही त्यांची के वळ उपजीशवका नाही
तर जीशवकाही आहे. सर्माजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व सर्माज र्मनाने
बळकट व्हावा, त्यातही र्मल
ु ींनी शशकावे व त्यांच्या आत्र्मशनभारतेने सर्माजाला
अशधक बळकटी यावी हे त्यांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू शलहीतात ते सर्माजातील
दबल्या गेलेल्या घटकानं ा आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके सर्माजात जास्त
वाचली जावीत असे त्यांना वाटते आशण ई साशहत्य हे त्या दृष्टीने त्यांन योग्य वाटते.
त्यांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही शवशवध प्रकाशकांनी प्रकाशशत के ली आहेत
व त्याच्ं या पस्ु तकानं ा र्मागणी आहे. पण तरीही ते आपली पस्ु तके ई साशहत्यच्या
वाचकांना शवनार्मल्ू य देतात.
अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवशहत्यच्यव
िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवनां व शर्नविल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवनां व
लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव
सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सतां ज्ञवनेश्वर, सतां तक
ु वरविवपां वसनू ही
परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानार् र्मनोहर(४ पस्ु तके ), शंभू
गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. र्मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसंत बागल
ु (१९), शभु ांगी
पासेबदं (१३), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. शस्र्मता दार्मले(९), डॉ. शनतीन र्मोरे (३६),
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अनील वाकणकर (९), िाशन्सस आल्र्मेडा(२), र्मधक
ु र सोनावणे(१२), अनंत
पावसकर(४), र्मधू शशरगावं कर (८), अशोक कोठारे (४७ खडं ाच
ं े र्महाभारत), श्री.
शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावार्ा), र्मोहन र्मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता
जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), शवनीता देशपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७),
नशं दनी देशर्मख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. वृषाली जोशी(३२), डॉ.
शनर्मालकुर्मार फडकुले (१९), CA पनु र्म संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर (१५),
अंकुश शशंगाडे(१९), आनंद देशपांडे(३), नीशलर्मा कुलकणी (२), अनाशर्मका
बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वाती पाचपाडं े(२), साहेबराव जवजं ाळ (२), अरुण
शव. देशपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्र्मण भोळे , अरुंधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(९), जगशदश खांदवे ाले(५) पंकज कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ.
वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकडे(६), श्यार्म कुलकणी(३), शकशोर कुलकणी,
रार्मदास खरे (४), अरुण कुळकणी(१०) अतल
ु देशपाडं े, लक्ष्र्मण भोळे , दत्तात्य
भापकर, र्मग्ु धा कशणाक, र्मगं ेश चौधरी असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक
ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्ृि जवगशतक
पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य
प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी
रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि
यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.
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आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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