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िे पस्ु िक हिनामूल्य आिे
पण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आिेि .

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

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पस्ु िकाबद्दि
अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा पस्ु िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.
साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.
दाद म्िणजे स्ििु ीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे स्िागि आिे. प्रामाहणक मि
असािे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण
त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जाि रिािा.
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तिसर परन्या (कथासंग्रह)
संजय ल ंबाजी बनसोडे
कवी ेखक पत्रकार
रा. चोंढी ( खु ), िा. सेनगाव, तज. लहंगो ी
हल् ी मुक्काम :
1195/ 002 नकु

गायकर तबलल्डंग

पाटी आळी, हनुमान मंदिर जवळ
घणसो ी गाव, नवी मुम्बई 400701
मोबाई नंबर : 9819444028
email id: sbansode40@gmail.com
blog id : sanjaylbansode.blogspot.in
facebook id : facebook.com/sanjay.bansode.31542

या पुस्तिके िील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरस्िि असून
पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुद्र
व ण र् नाट्य, स्चत्रपट
ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी
घेणे आर्श्यक आहे . िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ
शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• हे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर
करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे.
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"जग बि घा ूनी घाव
सांगून गे े म ा भीमराव"...
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संजय ल ंबाजी बनसोडे
1) "सम्यक वितमानकाळ" या मातसक वृत्तपत्राचे
नवी मुम्बई प्रतितनधी. (२०१७ िे २०१९)
2) गीिकार म्हणुन िहा गाणी आतण कथेिून
साकार ेल्या िोन शॉटतदिल्म .
3) “िेशोन्निी” वृत्तपत्राि 100 पेक्षा अतधक
कतविा प्रकातशि.
4) “िैतनक सम्राट”मधे अनेक ेख प्रकातशि.
5) अनेक कवी सम्मे नमधे सहभाग.
6) "तत्ररत्न सामातजक संस्था” (कल्याण ) या संस्थेमाित ि " भीम

ेखणी

तवचारमंच" या तयांच्या सातहततयक ग्रुप ा "समाजरत्न' पुरस्कार िेऊन
गौरवण्याि आ े.
7) 'अतख भारिीय मराठी सातहतय सम्मे न' ठाणे या संस्थेििे 'िेऊ वािळाशी
ढे' या तयांच्या कतविासंग्रहाि सन्मानपत्र िेऊन गौरतवण्याि आ े.
8) “कु ष्ठरोगी दिन-ित ि सेवा संघ”
9) “बौद्ध एकत्रीकरण “
10) “मािृभूमी सेवाभावी संस्थेच्या” विीने कायातची िख
िेऊन गौरतवण्याि आ े.

घेऊन सन्मानतचन्ह
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संजय बनसोडे यांची ई सातहतयिर्फ़े प्रकातशि पुस्िके

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/yatal_sanjay_bansode.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pinjaraa_sanjay_bansode.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dushkali_vavtal_sanjay_bansode.pdf

श्री संजय बनसोडे यांचे इिर सातहतय
१) िेऊ वािळाशी ढे - कतविासंग्रह
२) पेट ेल्या माणसाची कतविा - तवद्रोही कतविासंग्रह
आगामी
लपंजरा भाग २ – कािंबरी वकरच आपल्या भेटी ा
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माझ्या माय मराठीवर
आतण
सातहतयावर प्रेम करणाऱ्या
सवत वाचक तमत्रांना अपतण

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

मनोगि…….
जीवन जगिाना माणूस नेहमी िोन जगाि वावरि असिो. एक खऱ्या, वास्िववािी
जगाि. आतण िुसरे तयाच्या कल्पनेिून साकार झा ेल्या काल्पतनक पण तया ा हव्याहव्याशा
वाटणाऱ्या जगाि. काल्पतनक जगाि तयाचे मन मात क असिे. आयुष्याि अधुरे रातह े े स्वप्न
िो या जगाि तया स्वप्नाची कल्पना करून पूणत करीि असिो. िो सिि , चा िाना, काम करिांना,
झोपिाना ह्या काल्पतनक जगाि रं गून जािो.
कधी कधी म ा प्रश्न पडिो की माझ्या ेखणीिून साकार झा ल्े या कहाण्याही अश्याच
िर नाहीि ना.....!
पण जेंव्हा वाचक माझ्या कािंबऱ्या वाचून तया कािंबऱ्यांची स्िुिी करिाि आतण
सांगिाि की, "अहो बनसोडे साहेब, ही कािंबरी वाचिांना म ा माझं बा पण आठव .ं असं
वाट ं की ही कहाणी माझ्या हानपणचीच आहे."
जेंव्हा माझी ेखणी माझी न राहिा वाचका ा िी स्विःची वाटिे या पेक्षा मोठे बक्षीस
ेखकासाठी काय असणार ....?
असं बो िाि की आरसा खोटं बो ि नसिो. कारण, आरशाि दिसणारं प्रतिलबंब हे तया
आरशा समोर असणाऱ्या व्यक्तीचं अगिी साि असिं. अगिी िसेच माझे त खाणही आपल्या
समाजाि घडि अस ल्े या गोष्टीचेच प्रतिलबंब आहे.
ई-सातहतयावर प्रकातशि होणारे हे माझे चौथे पुस्िक आहे. आप े प्रेम असेच अबातधि
राहो हीच मनापासून प्राथतना करिो. ई-सातहतयाच्या सवत टीमचे मनापासून आभार, िसेच
माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या वाचक आतण तजव ग तमत्रांचेही मनःपूवतक आभार.
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या नैतिक िुतनयेि कळि नकळि असं काही अनैतिक घडू न जािं की, माणसाच्या
जीवनाि एक नवीनच िुःख जन्म घेि.ं अशाच काही आपल्याच आजूबाजू ा घडि अस ेल्या
अनैतिक कहाण्या मी या कथासंग्रहाि शब्िबद्ध के ल्याि.
कहाण्या काल्पतनक असल्या िरी वाचकांना नक्कीच आवडिी .

संजय ल ंबाजी बनसोडे
9819444028
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कथा अनुक्रम

जाग
यािना
भूक
अनैतिक
वनवास
रुपया
तिसर परन्या
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जाग

अमावस्येची भयाण काळोखी रात्र होिी िी. सारं गाव सामसुम झोप ं होिं. मधेच
एखाद्या सामटीिून कु त्र्याच्या भुक
ं ण्याचा आवाज़ कानावर पडि होिा, िर कधी टटटवीचा
टटवटीवाट. अशा काळोख्या रात्री आपल्या सहा वर्ातच्या पोराचं बोट धरून सखी (सखुबाई )
झरझर पुढं पुढं जाि होिी. तिच्या डोक्याि असंख्य तवचारांनी थैमान घाि ं होिं. तया तवचारापुढं
ति ा ना अंधार कळि होिा, ना रस्तयाि अस े ं िे गाव. चार पाच वेळा धर े े बोट तिच्या
मु ानी जोरजोराि ह व े िेंव्हा िी भानावर आ ी आतण आपल्या सहा वर्ातच्या कोवळ्या
तजवाकडे बघून म्हणा ी,

"काय बाळा,
काय झा ं..... पाय गळू न आ े का???
काखि घेऊ का िू ा...."

िेंव्हा तिचं सहा वर्ातचं पोर (लचंट्या ) रडक्या आवाजाि म्हणा ा...
"मााँ..."
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"काय सोन्या "

"म ा य भूक ाग ी आन् झोप पण याय ी.
मााँ, आपण या गावाि झोपू ना, आजच्या दिवस?"

िेंव्हा सखी तयाच्या िोंडावर मायेने हाि दिरवि म्हणा ी,

" नाही माय...इथं कोण हाये आप .ं ...?
आपल्यानीच घराच्या बाहीर हाक ून दि ंय आिा या परक्या गावाि कोण थारा िेई
आपल्या "ं

"मााँ ...... मंग जायाचं कु ठं ?????

बाबानं पण आपल्या ं बाहीर काढ ं आज मामाच्या इथं गे िो तयांनी पण घराि घेि ं
न्हाही..."

"तजकडं पाय नेिी तिकडं.....आपल्यानं आप ी साथ सोड ी. पाहू हे पाय अन् नशीब
आपल्या ा कु ठं नेऊन जािे िे "
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गाव कधीच मागे गे ं होिं. माय अन् क
े रू सरळ जाणाऱ्या रस्तयाने झरझर पुढे जाि
होिे. आजुबाजु ा रानच रान अन् भयाण शांििा तयाि सवतत्र काळाकु ट्ट अंधार. सखी ा काही
समजि नव्हिं कु ठं जायचं काय करायच िी िक्त पाय पुढेपुढे टाकीि होिी पण डोकं मात्र असंख्य
तवचाराने ग्रस्ि होिं. आपल्या सहा वर्ातच्या पोरा ा कधी कडेवर कधी पायी चा वि िो ांबच
ांब जाणारा रस्िा कापीि िी पुढं पुढं जाि होिी.. आिा िीही थक ी, तिचे पाय आिा पुढे
जाण्यासाठी थरथरि होिे. कु ठे िरी थोडा तवसावा घ्यावा असे ति ा वाटि होिे पण या
अनोळख्या रानाि कु ठं तवसावा घ्यावा इचुकाट्याचा.. लचंट्या मात्र आिा रडाय ा ाग ा होिा.
तयाचे डोळे आपोआप ागि होिे. इिक्याि रस्तयाच्या अर्धयातक दक ोमीटर खा ी एका झोपडीि
जळणारा कं िी दिस ा. अन् सखी मनाि तवचार करू ाग ी,

"कु णाची िरी 'जाग ' असे िी...पण तयो अशा अर्धयात रात्री आम्हां ा आसरा िेई का?
का येडीबीडी समजून हाक ून ावे .... तिथं एखािं कु त्र अस ं िर आमचे चके िोडल्यातशवाय
राहणार नाही..."

तिच्याकडे िुसरा पयातयच नव्हिा आपल्या पोरा ं काखेि घेऊन िी तहम्मि करून रानाि
घुस ी आतण कं िी च्या उजेडाच्या दिशेने एकएक पाऊ

टाकीि तया झोपडीकडे तनघा ी. िी

जशी जशी तया झोपडीच्या जवळ जाि होिी िसािसा ति ा आज माहेराि घड े ा प्रकार
आठवि होिा. ति ा जेंव्हा नवऱ्याने घरच्या बाहेर काढ े िेंव्हा सरळ िी आपल्या भावाकडे
आ ी. भाऊ काहीिरी िोडगा काढे , समाजािी काही प्रतितष्ठि नागटरका ा नेऊन नवऱ्या ा
समजावून सांगे

या भाबड्या आशेन.े . पण तिच्या नवऱ्याने सखी माहेराि पोचण्या अगोिरच
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घड े ा प्रकार तिच्या भावा ा िोनवर सांतगि ा आतण गावाि तयाचे सखीमुळे कसे नाक
कापल्या गे े िे िे मीठ टाकू न सतवस्िर सांतगि े. तयामुळे िी माहेराि आल्यावर कु णीच ति ा
बो ि नव्हिे. िीने सरळ भावाच्या घरी जाऊन िरवाज्या ठोठाव ा.. तया झोपडीच्या दिशेने
जािाना हे सवत तचत्र तिच्या डोळ्यासमोर पुन्हा दिसि होिे, िी तवचार करिा करिा अचानक
थांब ी. ति ा आपल्या पायाि भयंकर आग झाल्यासारखे जाणव े. तिने

ेकरा ा कडेवरुन

खा ी उिरव े आतण पाय वर करून बतघि े िर तिच्या रब ाच्या चप्प ंिून आरपार होऊन
तिच्या पायाि भ ी मोठी सोयाबीनची धसाडी घुस ी. कस ाही तवचार न करिा पायाि
घुस े ी धसाडी तिने हािाने काढ ी. तिचा पाय रक्तबंबाळ झा ा होिा. चप्प घा ून िशीच
िी पुन्हा

ंगडि

ंगडि पुढेपुढे जाि होिी. झोपडी आिा जवळ आ ी होिी. बाहेर कं िी

टक ा होिा पण बाहेर कु णीच नव्हिं तिने ांबन
ू च आवाज़ दि ा,

"कोण्ही हाये का इथं???"

पण काहीच उत्तर आ ं नाही म्हणून िी जरा जवळ गे ी. झोपडी ा एक िाटवीचं कवाड
होिं. तिने जवळ जावून िे ठोठाव ं िसं ति ा पुन्हा आजची माहेराि ी आठवण झा ी. असच
तिनं माहेराि जाऊन आज सकाळी आपल्या भावाचं िार ठोठाव े होिे. तिचा िुखाने उर भरून
आ ा होिा. िार उघडल्या उघडल्या आपल्या तजवाभावाच्या, भावाच्या खुशीि हंिके िेि अश्रू
गाळि सारं िुःख धुऊन काढावं असं ति ा वाट ,ं पण झा े उ टेच. भावाने िार उघड े िशी
िी आि येण्याचा प्रयत्न करीि होिी पण सख्या वतहनीने ति ा बाहेरच थांबव े आतण म्हणा ी,

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"हे इज्जििार ोकांचे घर आहे. सासरचे नाक कापून इकडे आल्या, आिा आमच्या घरा ा
काळं िासु नका...
िुम्ही के े े काम माि करण्याजोगं नाही. आम्हां ा जगूद्या इज्जिीने इथे !
जा इथून मुकाट्यानं "

िािा वतहनेचे असे शब्ि ऐकू न तिच्या अंगावर काटाच उभा रातह ा. एकच तिचा सहारा
होिा, िोही आिा गेल्यासारखा ति ा वाट ा. िाटून आ ेल्या कं ठािून आवंढा तगळि िी भावा ा
आतण वतहनी ा हाि जोडू न तवनंिी करीि म्हणा ी,

"असं करू नका िािा वतहनी.. माझा काहीच गुन्हा नाही.
जरा ऐकू न िर घ्या माझं "

अन् अचानक झोपड्यािून आवाज़ आ ा..

"कोण हाये बाहीर एवढ्या रािी"

अचानक िी भानावर आ ी. क्षणाि तिच्या डोळ्यावरची झापड उघड ी आतण तिच्या
क्षाि आ े की िी अर्धयात रात्री एका रानाि तवसाव्यासाठी मिि मागि आहे. आि ा आवाज़
ऐकू न िी थरथरतया आवाजाि म्हणा ी,

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"मी....

"मी कोण?????"

"मी सखी, रस्तयाने जाि होिी िुमची जाग बघून आ ी."

"इिक्या रािीची कु ठं जाि होिी"

हे शब्ि ऐकू न ति ा रडाय ा आ .ं मोठा हंबरडा िोडू न िी जोरजोराि रडाय ा
ाग ी.
िे ऐकू न झोपड्याचा िाटव्याचा िरवाजा बाजू ा सारून गणा बाहेर आ ा. तिची
अवस्था पाहून िो समजून गे ा की, नक्कीच ह्या बाई ा तिच्या घरच्यानी घरा बाहेर काढ .े
गणाही अशाच एका पटरतस्थिीिून बाहेर आ ा होिा तयामुळे तया ा तिचे िुःख कळाय ा जास्ि
वेळ नाही ाग ा. िो ति ा प्रेमाने म्हणा ा,

"बाई, रडू नका....अन् घाबरू नका.
अगोिर शांि व्हा ! "

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

ति ा शांि करीि गणाने झोपड्या शेजारच्या िुराट्या गोळा करून मोठा जाळ के ा.
तया जाळाच्या शेकाने िोघा माय

ेकरा ा थोडी ऊब आ ी आतण गणाच्या प्रमळ बो ण्याने

सखी ा तया अनोळखी रानाि अन् भयाण अंधाराि थोडा आधार तमळाल्या सारखा वाट ा.
शेकोटी के ल्यानंिर गणाने तयांना प्याय ा पाणी दि े िसे िोघा माय ेकराने घटाघटा
पाणी प्यी े. पाणी तपल्यावर सखी हाि जोडीि तया ा म्हणा ी,

"पोरा ं काही खाया ं आतश िर द्या !
पहाटपासून पोर उपाशी हाये..."
"िुम्ही बसा शेकीि मी आणिो वावरािून काहीिरी खाया "ं

असं बो ून गणा उठ ा झोपड्या ा टांग े ी कु ऱ्हाड हािाि घेऊन खा च्या वावराि
गे ा.
सखी शेकोटी जवळ लचंट्या ा आपल्या मांडीवर घेऊन थापटि होिी. िीचा, सासरी व
माहेरी झा े ा अपमान अजूनही तिच्या डोक्यािून जाि नव्हिा. िी इिकी भयाण संकटाि
असिाना सुद्धा तिच्या डोक्याि तवचारच गोंगावि होिे. नवऱ्यानी बाहेर काढल्यावर िी आपल्या
सख्या भावाकडे आ ी अन् ति ा तयांनी बाहेरच आडव .े िी हाि जोडू न तयांना तवनंिी करीि
होिी पण िे ऐकाय ा ियार नव्हिे. िी वारं वार तिच्या िािा वतहनी ा तवनवि होिी,

"िािा, आिा िुमच्या तशवाय म ा आहे िरी कोण?
मही नाही पण मह्या ेकरावर िरी िया खा !

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

कु ठे जाऊ मी आिा.......!"

तिचे िािा वतहनी मात्र रागाने ति ा बाहेर काढि आतण म्हणि,

"िु िुझ्या सासरच्या ोकांचे नाक काप स
े इथे राहून आमचेही नाक कापशी ..."

तिच्यावर कु णीही ियामाया नाही िाखव ी. िी ज्या घरा जवळ जाि होिी तया घरािी
ोक िरवाजा

ावून घेि होिे. शेवटी ति ा माहेरािून बाहेर पडावे

ाग े. कु ठे जायचे, कसे

जायचे, कु णाकडे जायचे हे ति ा काहीच समजि नव्हिे. िी िडक रस्तयाने तनघा ी. रस्िा तजकडे
घेऊन जाई तिकडे िी जाि होिी.. शेकि असिाना पाठीमागून खडखड आवाज़ आ ा िसे तिने
मागे वळू न पातह .े गणा आपल्या कवेि मावे िेवढा टहाळ (हरभऱ्याची झाडे ) घेऊन आ ा.
िो टहाळ तयाने तया जाळाि भाज ा. भ ा मोठा हरभऱ्याचा भाजून हूळा झाल्यावर तयांनी
सखी ा व लचंट्या ा खाय ा सांतगि ा िसा िोघा माय ेकरानं वानरासारखा िोन्ही हािांनी
हूळा खाया ा सुरवाि के ी िो संपेपयंि िे थांब ेच नाही. हूळा खाल्ल्यावर सखी ा थोडं बरं
वाट ं तिनं तया झोपडीि लचंट्या ा झोपव े हळू हळू लचंट्या झोपी गे ा. गणा बाहेरच शेकोटी
जवळ ऊब घेि बस ा होिा. अचानक झोपडीच्या पाठीमागून सखीच्या कानावर तचत्रतवतचत्र
आवाज़ आ ा. 'ख्याक ख्याक' असा आवाज़ ऐकू न सखी िचक ी अन् बाहेर गणा जवळ येऊन
म्हणा ी,

"काय ओरडाय ं हे....!"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

गणा हसून म्हणा ा,
"घाबरू नका िी खोकडं हाये.
रािीच्या येळ ा रानटी प्राण्याचे असे आवाज कानावर पडिाि. म ं आिा सवय झा ी
याची जाग

करून करून. म ा िर आिा माणसाच्या आवाजापेक्षा हेच आवाज़ आप ेसे

वाटिाि."

"कु ण्या गावचे िुम्ही...." सखीनं घाबरि तवचार .ं

"गाव ...?
मी गाव कधीच सोड .ं गावाि माणसं नाय जनावर राहिाि."

सखी तयाच्या जवळ येऊन ऐकू

ाग ी. ाकडे जळि होिी िसा गणा ही ऊराि े जळिे

शब्ि साठवून ठे व े े ओठावर आणि होिा. सखी मात्र तनशब्ि होऊन ऐकि होिी. एका वर्ातपूवी
गणाचाही सोन्यासारखा संसार होिा. एक बायको, िोन हान हान मु ,े गावाि इज्जि. गणा,
गावाि भेटे

िे काम करून आपल्या कु टुंबाचा उिरतनवातह करि होिा. सवत काही ठीक चा

े

होिे. गणाच्या शेजारी तयाचा तजवाभावाचा तमत्र जगन राहि होिा. काही दिवसापूवीच तयानी
बायको सोबि पटि नसल्यामुळे िारकिी घेि ी होिी तयामुळे तया ा जेवाय ा गणा घरीच
बो वि असे. हळू हळू उ टेच झा ,े गणाची िोस्िी कमी होि गे ी आतण जगन व गणाच्या
बायकोची िोस्िी वाढि गे ी. गणा साधा भोळा माणूस. तमत्राने पाठीि खुपस े ा खंजीर तया ा

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

दिसि होिा पण िो काहीच करू शकि नव्हिा. आिा िर जगन अन् गणाची बायको भर दिवसाही
एकमेकास भेटि. साऱ्या गावाि या गोष्टीची चचात झा ी. आिा सारा गावच गणाची मजाक
उडवि होिा. तया गावाि आिा गणा ा राहणेही असह्य झा े होिे. आतण एक दिवस अचानक
संर्धयाकाळी कामावरून घरी आल्यावर गणा ा तयाच्या घरी कु णीच दिस े नाही. गणाने कडी
उघडू न घराि बतघि े िर घराि े सामान ही गायब होिे. बाजेवर एक तचठ्ठी होिी. गणाने िी
उच ून तयाि ा मचकू र वाच ा. तचठ्ठी तयाच्या बायकोने त ह ी होिी. तयाि तिने स्पष्ट सांतगि े
होिे की,

"म ा शोधण्याचा प्रयत्न करू नका. मी आतण जगन मुम्बई ा जावून आमचा नवीन संसार
सुरू करीि आहोि. सोबि माझ्या िोन मु ांनाही घेऊन जाि आहे."

ही तचठ्ठी वाचून गणा ा अंिःकरणािून िार िुःख झा े पण तयाचा नाई ाज होिा. तयाने
हािाने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेि ा होिा. सख्या तमत्राने तयाचा असा घाि के ा होिा.
तया ा तया गावाि राहणे म्हणजे तवस्िवावर चा ण्यासारखे वाटि होिे. शेवटी तयाने िे गाव
सोड े आतण

ांब तनघून गे ा. एका गावाि सावकारा ा जाग ीसाठी एका माणसाची गरज

होिी. गणाने तया कामा ा होकार दि ा व रात्रदिवस शेिीची राखण करू

ाग ा. आिा

सावकाराचा गणावर पूणत तवश्वास झा ा होिा. सावकार आिा गणाच्या भरवस्यावर शेिी ठे ऊन
तबनधास्ि राहू

ाग ा. गणा आिा सवत तवसरून तया रानाि एक नवीन जीवन जगि होिा.

माणसांच्या िूर गावाच्या िूर, एकटाच.
सखी ा हे सांगिाना गणाच्या डोळ्यािून अश्रू ओघळि होिे. िो डोळे पुशीि म्हणा ा,

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"िुम्ही िार ांबून पायी आल्या वाटिं !
झोपा आिा थोडं, झोपड्याि जावून...."
"आतण िुम्ही "
"मी झोपिो इथंच, आगीच्या आडोशा ा"

सखी झोपड्याि जाऊन तनवांि झोप ी तिच्या डोळ्याि िोन िीन दिवसाची झोप होिी.
सकाळ झा ी िे रान तया सोनेरी दकरणांनी न्हाऊन तनघा े होिे. सकाळी सकाळी माय
ेकरं जागी झा े. तयांच्यासाठी ही एक नवीनच सकाळ होिी. सासर आतण माहेरच्या िूर एका
अनोळखी रानाि ी.. उजाडिाच रानािी पाखरं आपल्या घरट्यािून उठू न पोटासाठी सैरावैरा
धावू ाग ी. अन् रानािल्या तपकांवर बसून कोवळ्या उभ्या तपकाचा चका िोडू ाग ी. गणा
गोिण दिरवि तयांना तपकांवरून हसकावून ावि होिा. िे बघून सखी मनािल्या मनाि हसून
म्हणा ी,

"हे पोट बी ना.... कु णा ा स्वस्ि बसू िेि नाही"

सूयत वर येि होिा. रात्री आ ेल्या सखीचा चेहरा आिा गणा ा स्पष्ट दिसि होिा आतण
सखी ा गणाचा.. सखीचे वय साधारण िीस बत्तीस वर्त होिे. सखी दिसाय ाही सुंिर होिी.
सावळा चेहरा पण पाणीिार. गणा मनाि तवचार करू ाग ा,

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"इिक्या सुंिर बाईवर का म्हणून ही पाळी आ ी असे बर्......"

रात्री गणाची कहाणी ऐकू न सखी ाही तयाची िया आ ी. िीही मनाि तवचार करू
ाग ी,

" इिक्या चांगल्या नवऱ्या ा सोडू न जाणारी तयाची बायको दकिी वेडी असे ...
नवऱ्याने म ा इिके मारून सुधा मी तयाची साथ सोडि नव्हिी पण घरािी
सगळ्या

व भावदकिी

ोकांनी जेंव्हा माझ्यावर आळ घाि ा अन् बाहेर काढ े िेंव्हा मी मजबूर झा े

जाण्यासाठी."

सखीनी भाकरी भाजी बनवून गणा ा वाढू न दि ं. गणा खूप दिवसांनी आज इिक्या
सुंिर जेवण जेवि होिा. जेविाना गणा म्हणा ा,

" य चांग ं जेवण बनविा हो िुम्ही....
पतहल्यांिाच मी इिक्या सुंिर जेवण जेविोय."

सखी ाज ी अन् "इश्श" बो ून बाहेर गे ी. इिक्या वर्ाति पतहल्यांिाच तिने के ेल्या
स्वयंपाकाचे कु णी कौिुक के े होिे. गणा ा मनोमन वाटि होिे की, आिा सखीने इकडे तिकडे
न भटकिा इथंच रहावे, पण तयाची बो ण्याची तहम्मि होि नव्हिी. लचंट्या मात्र खेळण्याि मग्न
होिा. िो तया मोकळ्या रानाि मनसोक्त उड्या मारि होिा, झाडावर चढू न डींक खाि होिा,
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पक्षांसोबि गाि होिा बागडि होिा, क्षणािच िे सारे तया ा आप ेच वाटि होिे. खेळणाऱ्या
बागडणाऱ्या लचंट्याकड सखी एकटक बघि उभी होिी. िे बघून गणा सखी जवळ येऊन म्हणा ा,

" िुम्ही कोण आहाि, िुम्हा ा घरच्यानी का बाहेर काढ े, हे म ा काय माहीि नाही
आतण काही घेणेिेणेही नाही. पण िुमच्या िोघा माय ेकराकडे बघून वाटिं की िुमच्यावर खूप
मोठा िुखाचा डोंगर कोसळ ाय...
तयामुळं माझी एक तवनंिी आहे, िुम्हा ा तजिक्या दिवस इथं रहायचे तििक्या दिवस
तनलचंि रहा."

हे ऐकू न सखी तया ा हाि जोडू न म्हणा ी,
" य उपकार होिी िुमचे आम्हा माय ेकावर, िुम्ही थोडा दिवस आम्हा आसरा दि ा
िर...."

हे ऐकू न गणा मनोमन खूप खुश झा ा. िो हसि सखी ा म्हणा ा,
"मी गावाि जाऊन िुमच्यासाठी काही सामान आणिो. म ा िोन अडीच घंटे ागिी ,
िोवर थांबा िुम्ही इथ."

सखी तयाच्याकडे बघून म्हणा ी,
" वकर या... मी वाट बघिे...."
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गणा खांद्यावर रुमा टाकू न ऐटीि गावाच्या दिशेने तनघा ा. गणा िूरिूर जाि होिा.
सखी मात्र तया ा बघिच उभी होिी,
िो दिसेनासा होईपयंि...............
******************
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यािना

मू

जन्मल्यानंिर सवतजण तवचाराि, ‘मु गा झा ा की मु गी?’ िक्त तया बाळाची

आईच तवचारिे "माझे बाळ कसे आहे?"
िीन घंट्याच्या अथक प्रयत्नानंिर डॉक्टरच्या हािाि एक गोंडस बाळ येि.ं नऊ महीने
तया बाळामुळे आपल्या पोटाि भ्रूण अवस्थेपासून िे प्रसूि होईपयंि असह्य कळा सोशीि वेिनेच्या
कह्यािून मुक्त झा े ी तवम ,बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकिाच डॉक्टर ा तवचारिे,
"मु गा झा ा की मु गी?"
होय....एक आईच तवचारिे डॉक्टर ा, म ा मु गा झा ा की मु गी? िेंव्हा डॉक्टरचे
उत्तर येिे
"मु गी "
मु गी हा शब्ि ऐकिाच तवम चा चेहरा सुन्न पडिो तिचे अंिमतन धाय मोक ून रडि
असिे .प्रसूिीच्या वेळेस ति ा जेवढ्या यािना झाल्या नाही तयाहून जास्ि यािना ति ा ‘मु गी
’ हा शब्ि ऐकू न होिाि.
तया ा कारण ही िसेच होिे. एक मु गी जेंव्हा एका गटरबाच्या घराि जन्मा येिे िेंव्हा
तिचे काय हा

होिाि, या जगाि ति ा दकिी बेअिबीने जगावं

ागिे िे तवम

ा चांग ेच

ठाऊक होिे. डॉक्टरने नाळ िोडू न बाळ साि करण्यासाठी बाहेर ने .े तवम मात्र तिथेच पडू न
आपल्या भूिकाळाि आतण येणाऱ्या मु ीच्या भतवष्यकाळाि गकत झा ी होिी.
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जािं दकिीही उपट े े अस े िरीही तयािून भरडाच बाहेर पडिो पीठ नाही . िसेच
एका श्रतमकाने दकिीही कष्ट के े िरी तयाच्या जमापूंजीि खुिातच असिो तयाचे नोटाि रुपांिर
कधीच होि नाही. आज दकिीही स्त्री पुढे गे ी िरी गावखेड्याि ी स्त्री आजही या पुरुर्प्रधान
िेशाि स्वािंत्र्यासाठी हंबरडा िोडि आहे. आजही िी या आपिािून मुक्त करणाऱ्या
मुतक्तिातयाची वाट बघि बस ी आहे.
तवम चा जन्मही असाच एका मु ाच्या प्रतिक्षेि असणाऱ्या आई वतड ांच्या घरी झा ा
होिा. मु ाच्या प्रतिक्षेि अस ल्े या आई वडी ाची ही िीसरी कन्याच असिे. बापाचे हािावरचे
पोट. शेिाि, गावाि तमळे

िे काम करायचे अन् पोट भरायचे. वंशाच्या दिव्याची वाट बघि

बघि िीन मु ीचा बोजा अंगावर पड ा तयांचे

ग्न कसे करायचे? तयांना हूंडा कु ठू न द्यायचा?

या लचंिेि अस े ा तवम चा बाप, हळू हळू िारूच्या आहारी गे ा. दिवसभर मेहनि करून
कमावायचे अन् रात्रभर िारू तपऊन िारूच्या गूतयावरच पडू न रहायचे. घरी गे ा िर िीन
मु ींच्या ग्नाची लचंिा. तयामुळे तयांनी घरच सोडू न दि े.
मु ांना सांभाळण्याची सारी तजम्मेिारी तिच्या एकट्या आईवर पड ी. िरवर्ी
िुष्काळाने लपंजून तनघणारे गाव अन् तया गावाि रोज मजुरी करून एकाच्या जीवावर चार जीव
पोसने तिच्या आई ा असह्य झा े.
बो िाि ना, िुःख हे उख ाशी असिे.पण तवम च्या कु टुंबाचा िुखाचा डोंगर सरिा
सरे ना. पोटा ा तचमटा िेि अन् िुखा ा आल ंगन िेिच तवम

व तिच्या बतहणी

हानाच्या

मोठ्या झाल्या. आिा कमावणारे आठ हाि झाल्याने हळू हळू िुःखाचे रुपांिर सुखाि पटरवर्िति
होि होिे.उपाशी पोटी झोपण्याचे दिवस आिा संप े होिे. पण तनयति ा िे मंजरू नव्हिे. ऐन
ज्वानीच्या उं बरठ्याि पिापतण के ल्े या तया िीन जीवाचे

चके िोडण्यासाठी गावाि े तगधाडे

टपूनच बस ी होिी.शेवटी तया तगधाडाने डाव साध ाच, िा ुक्याचा बाजार असल्यामुळे
तवम ची आई आतण तवम िा ुक्या ा गेल्या. तयामुळे गावकू साबाहेरच्या एकांि झोपडीि िोन
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िरण्या िांड्या मु ी आज एकट्याच आहेि याचा िायिा उच ि काही गावािल्या शैिानी
वृत्तीच्या चांडाळानी अतयंि क्रूरपणे तया िोघीजणींवर ब ातकार के ा. आतण िेथून पसार झा .े
तवम

आतण तिची आई घरी आल्यावर इभ्रिी ा कातळमा िासणारी ही घटना कळ ी. घटना

कळिाच तवम च्या आईने सरपंच,पाटी आतण गावकऱ्या समोर न्यायासाठी पिर पसर ा. पण
ब ातकार करणारे प्रस्थातपिांचेच मु े असल्यामुळे तवम च्या बतहणीनाच ग ि सातबि
करून,आमच्या मु ांना नािा ा ावून गावाि ह्या वेश्याव्यवसाय चा विाि असे ठासून सांगि
तयांनाच गा बोट

ावून बिनाम के .े िेंव्हापासून साऱ्या गावाने तया घरा ा वायाळ टाक े

तयांची रोजमजुरी बंि के ी गावािून तयांचे राशनपाणी बंि के .े ब ातकाराची घटना घड ी
िेंव्हापासून तवम च्या आईने खाट पकड ी. या घटनेमुळे तवम च्या आई ा मोठा धक्का बस ा
तिने खाणे तपणे बंि के े ति ा जगण्यापेक्षा मरणा ा कवटाळनेच बरे वाटि होिे. घराि बीमार
अस े े आई गावांने टाक े ा बतहष्कार,यािून कसा मागत काढावा हे तवम व तिच्या बतहणी ा
कळि नव्हिे. गाव सोडू न बीमार आई सोबि स्थ ांिर िरी कसे करावे?
थोडेिार घराि राशन होिे िेच थोडे थोडे करून गावािच राहण्याचा तनणतय तयांनी
घेि ा. नऊ िहा दिवसािच अन्न पाण्यावासून बीमार अस े ी तवम ची आई गिप्राण झा ी.
आईची अंतयतवधी झाल्यावर तया तिघी बतहणीने गाव सोडण्याचा तनणतय घेि ा. तयांनाही आिा
चांग ेच मातहिी होिे की, गावािी

राक्षस वृत्तीचे माणसे आपल्या ा सोडणार नाहीि. पण

जायचे कु ठे ? बाहेर आप े कु णीच नाही. रोज रोज गावाि मरण्यापेक्षा एखाद्या मोठ्या शहराि
स्थ ांिरीि होऊन पुन्हा नव्या उमीिीने जगू. असा तया िोघींनी तनणतय घेि ा, आप े िर मात्रे
झा े पण तवम चे असे होऊ द्यायचे नाही. शहराि जाऊन तमळे
मोठ्या थाटामाटाि

िे काम करू आतण तवम चे

ग्न करू. शेवटी नव्या जीवनाच्या शोधाि तयांनी मुम्बई गाठ ी. मुम्बई

कु णा ा उपाशी मारि नाही तयामुळे तयाही आल्या जीवाची मुम्बई कराय ा.
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एका झोपडपट्टी जवळी िु टपाथवर छोटेसे झोपडे बांधून तिथे तवम

ा ठे ऊन तया रोज

जाि असि कामाच्या शोधाि पण काम काही के ल्या तयांना भेटि नव्हिे. तयांनीही हार मान ी
नाही रोज या ना तया पटरसराि जावून तया कामाचा शोध घेि होतया. घार उं च आकाशाि उडू न
अिाट पसर ेल्या जतमनीवर

प ल्े या पक्षांवर नजर ठे ऊन झेप घेिे व तशकार करिे. असेच

काही तशकारी, वेश्या व्यवसायांचे ि ा

ेडीज डान्स बारचे ि ा यांचीही अिाट पसर ल्े या,

माणसांनी गजबज ेल्या गिीि अचूक वेध घेऊन आप ी तशकार न्याहळीि असिाि. अशाच
तशकाऱ्याची नजर या िोन बतहणीकडे जािे. िो िोन दिवस तयांचा पाठ ाग करिो तयांची सवत
मातहिी काढू न तयांना काम तमळे पण डान्स बार मधे कस्टमर ा खुश ठे ऊन डान्स करावा ागे
असे तयांना तयांच्या मजबूरीची नस पकडू न अगोिरच सांगिो व या कामासाठी दकिी पैसा तमळे
हेही सांगिो. एक महीना चारजण काम करूनही तजिका पैसा येि नव्हिा तििका एका दिवसाि
कमावया ा तमळिो हे बघून तयांना नव च वाट .े इज्जि नावाचे पांघरूण कधीच आपल्या
अब्रूवरून िे कल्या गे ं होिं हेिोघींनाही ठाऊक होिं. आिा िक्त जगायचं िे तवम
तयामुळे तयांनी या कामा ा

साठीच.

गेच होकार दि ा. डान्स आतण तया िोघीचा िूरिूरपयंि संबध

नव्हिा िरीही पोटाच्या आगीसाठी व तवम साठी "माय नेम इज शी ा" "मुन्नी बिनाम हईं "अशा
गाण्यावर नाचून वेगवेगळ्या मिातसोबि तया आपल्या शरीराचा सौिा करीि होतया.थोडा पैसा
जमा झाल्यावर तयांनी थोड्या चांगल्या झोपडपट्टीि भाड्याने घर घेि े. तया िोघीनी रात्रभर
बारमधे खपायचे आतण तवम ने िक्त घरच सांभाळायचे. अशािच शेजारी अस ल्े या
मनोजसोबि तिचे प्रेम जुळ े. तवम च्या िोघी बतहणीनाही मनोज पसंि पडिो. वेळ न घा विा
हॉ

बूक करून तवम चे मोठ्या थाटाि तया

शेजारीच एक खो ी भाड्याने िेिाि.

ग्न

ावून िेिाि.

ग्न झाल्यावर तयांना तयांच्या

ग्ना ा िीन चार महीने झाल्यानंिर तवम

ा दिवस

जािाि आतण अचानक मनोज गायब होिो िो कायमचाच. तिघीही पो ीस स्टेशन ा जावून
मनोज बेपत्ता आहे म्हणून िक्रार नोंिविाि. पो ीस मनोजचा िोटो मागिाि. तवम

तिच्या

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

बॅगेि अस े ा िोटो िेिे िो िोटो बघून पो ीस परे शान होिाि. कारण, िो एक गुन्हेगार असिो.
आिापयंि तयाने चार मु ींना असेच िसव े े असिे तवम तह तयाची पाचवी तशकार असिे.
तवम चे मू

घेऊन तिच्या िोन बतहणी तिच्या जवळ येिाि अन् तवम

ा

म्हणिाि.बघ िुझं बाळ सेम िुझ्यावरच गे ं.
बाळा ा बघून िी हसि तयांना म्हणिे, होय माझ्यावरच गे ं पण तयाचं जीवनही
माझ्यावर जाऊ नये .....

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

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

भूक

माणसाने खचाखच भर े ी िी मुम्बई ोक . चुंबका ा ोखंड तचपकावे िशी माणसे
एकमेकास तचपक े ी होिी. िरवाज्याच्या बाहेर असणारे माणसे भेटे िे ोक चे पाटत पकडू न
आप ा जीव मुठीि घेवन
ु पुढच्या स्टेशनची वाट बघि होिी. शेजारुन सुसाट वेगाने जाणाऱ्या
गाड्याने िे हडबडि होिे कानाजवळू न झूsss करीि एखािां पक्षी जावा िशा गाड्या जाि होतया.
मधमाशाच्या मोहळा प्रमाणे एकमेका ा तचपक े े असिांना सुद्धा, तया
भयाण शांििा होिी.रोज तयाच

ोक मधे

ोक ने प्रवास करणारे िे प्रवासी, मात्र एकमेकांचे अनोळखी

चेहरे . वर टकणाऱ्या कडींना पकडू न सवतच आपआपल्या तवचाराि मग्न होिी. साऱ्यांचा चेहरा
भेसुर.वाटि होिा. कु णी एकसारखे घड्याळाि बघून िोंड वाकडे करीि असे.किातचि तयाचा
रोजचा शेडयुल्ड तबघडू न ेट झा े असावेि. कु णी रात्रीची उर े ी झोप समोरच्याच्या खांद्यावर
मान टाकु न काढि होिे. कु णी तया गिीिून हाि वर काढू न आप ा मोबाई बघि होिे.
इिक्याि ोक च्या तस्पकर मधून सूचना येिे,

"अग ा स्टेशन कु ात, कृ पया उिरिे समय प ाट िॉम पे र्धयान िीतजए "

हे ऐकिाच सवांच्या नजरा िरवाज्याकडे गेल्या .सवतच एकमेकास िरवाज्याकडे ढक ि
होिे. अगोिरच िु ल् प्रेशर मधे िरवाजाि टकु न प्रवास करणारे तयांच्यावर ककं चाळि होिी.

तिसर परन्या
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"अरे रूखो भाई, स्टेशन िो आने िो.मरवावोगे क्या?"

पण तयांचे कु णी ऐकण्याच्या मनतस्थिीि नव्हिे.

ोक प् ॉटिॉमत वर येि होिी िसा

िसा तिचा वेग मंिावि होिा. शेवटी ोक कु ात स्टेशन ा थांब ी अन् पाण्याने िुडुंब भर ेल्या
धरनाचा बांध िू टावा आतण तयािून आपल्या कवेि येई िे घेऊन पाणी सुसाट वेगाने पळावे िसे
तया

ोक

मधून माणसे बाहेर पळि होिी आतण तजन्यावर चढि होिी. तजन्याभोविी आिा

प्रचंड गिी झा ी.समोर बाई आहे का माणूस हे कु णी बघि नव्हिे सवतच एकमेका ा ढक ून पुढे
पुढे जाि होिे. वरून खा ी प् ॉटिॉमतवर येणाऱ्याचीही तिच अवस्था होिी. वरचे एकमेकास
पुढेपुढे ोटि खा ी येि होिे. आतण खा चे वर जाि होिे. तजन्यावर चढण्यासाठी खा ी रांगच
रांग ाग ी होिी तयामुळे तजन्याभोविी िणावाचे वािवरण झा े होिे. खा ून वर जाणाऱ्यांनी
तजन्याच्या खा च्या िोंडा ा गिी के ी होिी आतण वरून खा ी ोक पकडाय ा येणाऱ्यांनी
तजन्याच्या वरच्या िोंडा ा गिी के ी होिी. हा सारा कल् ोळ बघून िम धरून बस ल्े या बै
ससाण्याने तया गिीि ी एक तशकार हेर ी.आतण तशकार करण्यासाठी िो तया गिीि तशर ा.
आप े हाि समोरच्याच्या पाठीवर ठे वून तया ा पुढेपुढे रेटणाऱ्या तया
वकराि

ोकांचे एकच

क्ष होिे

वकर स्टेशन बाहेर पडायचे. आतण तयांच्या पाकीट अन् मोबाई वर

क्ष होिे

नुकतयाच तमशाचे खूंट िु टणाऱ्या अब्िु चे. अब्िु

नुकिाच एका चोरीच्या के समधे सहा

मतहन्याची सजा भोगून आ ा होिा आतण बाहेर येिाच तयांनी पुन्हा िोच धंिा चा ू के ा पाकीट
मारीचा.
िो हळू च तया गिीि तशर ा आतण च ाखीने एकाच्या पाठू न पाँटीि हाि घाि ा आतण
पाकीट काढ .े आतण बाजू ा झा ा िुसऱ्याच्या पाँटीि हाि घाि ा पाकीट काढ े तिसऱ्याच्या
पाँटीि हाि घा िाच तयाने तया ा रं गेहाि पकड े आतण चोर चोर म्हणून बोंब ठोक ी. अब्िु
मात्र तयाचा हाि तहसकावुन अर्धयात तजन्यावरून उडी मारून पसार झा ा.
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आज खूप मतहन्यानंिर तयाने चांग ा हाि मार ा. स्टेशनच्या बाहेर येऊन तयांनी
मुिारीच्या आडोशा ा जावून िे िोन पाकीट चाळ े.तयाि ी रोख रक्कम आपल्या िाटक्या
जीन्सच्या तखशाि घाि ी अन् िडक आपल्या घरचा रस्िा धर ा.
रस्तयावर चा ण्यासाठी बनव ेल्या िु टपाथच्या शेजारी एका पु ाच्या आडोशा ा
तयाचे पा

ाव े े घर. घराि िोन्ही हाि नस े ा बाप जो तसग्न वर भीक मागून कु टुंबाचे पोट

भरि असे. साि भावंडं आतण तया ा सांभाळणारी तयाची अम्मी.
अख्या मुम्बईची घाण वाहून नेणारे िे भ े मोठे गटार आजुबाजु ा िुगध
ं ीचे साम्राज्य
बाजू ाच एक खाटीकखाना तया खाटीक खाण्याि काप ेल्या कोंबड्याचे पंख अन् आिडे िे क ल्े या
कचऱ्या मधून कोंबड्यांची आिडी गोळा करून अब्िु ची अम्मी तया सवांच्या पोटाची व्यवस्था
करीि असे.
आजही तयाच्या अम्मीने तया िु टपाथच्या शेजारी िीन िगड मांडून चु पेटव ी तयावर
भगू

ठे ऊन तयाि िे कचऱ्यामधून गोळा के े े आिडे टाकू न चु ी ा जाळ

शेजारी तयाचे साि भाऊ एखाद्या भुकेल्या कु त्र्यासारखे

ाव ा. तया चु ी

ाळ गाळि िे आिडे तशजण्याची वाट

बघि होिे. तयांच्या अंगावर बाराही महीने कपडे नसल्याने तयाचे शरीर जनावराच्या
चामड्यासारखे जरगट झा े होिे. नाकािून गळणारा शेंबूड ओठापयंि येऊन धुळीने माख ा
होिा. तयांची के स दकतयेक दिवस आंघोळ नसल्यामुळे कडक होऊन तचत्रतवतचत्र दिसि होिी.
येणारा जाणारा तयांच्या िहा हाि ांबूनच जाि होिा. तयांची कु णा ा ियाही येि नव्हिी. कशी
येणार, िी माणसे थोडीच होिी. धमातने सांतगि े प्राण्या ा जेवण दिल्याने धंिा वाढिो म्हणून
शेटजी भटजी सकाळी उठल्या उठल्या मोकाट कु त्र्या ा जे गोर् गरीब मु ांना तमळि नाही, िे
पार े

जी

तबतस्कट

खाऊ

घा िाि.

कबूिरा ा

चनेिूटाने

िेिाि

पण

एखाद्या

गरीबाच्या,तभकायातच्या मु ा ा कधी तबतस्कट द्यायचा तवचारसुद्धा तयांच्या मना ा तशवि नाही.
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खरच जर धमातने सांतगि े असिे की गरीबांच्या मु ांना पोटभर जेवण दिल्याने धंद्याि भरभराट
होिे िर आज आपल्या भारिाि, नव्हे लहंन्िुस्िानाि कु णी उपाशी पोटी झोप े नसिे.
अब्िु च्या मम्मीने साऱ्या ा िु टक्या जमतनच्या ग् ासाि थोडा थोडा रस्सा वाढ ा.
िेव्हड्याि अब्िु तिथे आ ा.अब्िु आल्यावर सवतच भावंडे खूर् होऊन नाचि होिी.

"भाई जान आ गया "म्हणून आनंि व्यक्त करीि होिी. अब्िु आल्या आल्या तयाची अम्मी
म्हणा ी,

"अब्िु , आज कु छ हाि ग्या की नही "

" ग्या अम्मी
बहि िगडा हाथ मारा आज मैने
ज्या राशन क
े े आ
आज सब जन भरपेट रोटी खायेगे "

असे म्हणून तखशाि े पैसे काढू न तयांनी अम्मीजान कडे दि े.िे पैसे बघून अम्मीजान
चदकि झा ी.

"या अल् ा

तिसर परन्या
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इिना सारा पैसा
ये पैसा िो हमारा एक महीना पेट भरे गा !"

"हा अम्मीजान िु ज्या राशन ेके आ
बहि दिनसे मेरे भाईयोने रोटी खाया नही.
मुगी का आिडी खाके जी रहे हैं "

आज दकतयेक दिवसांनंिर तया कु टुंबाि आनंि नाचि होिा. पण हा आनंि जास्ि दिवस
नव्हिा.
पुन्हा अब्िु

ा पो ीस पकडणार

पुन्हा अब्िु

जे

मधे जाणार पुन्हा सवांना कोंबड्याचे आिडे खाऊन उपाशी झोपावे

ागे
*************************
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अनैतिक

एक गृहस्थ, ज्याने आपल्या पटरवारासाठी आतण आपल्या पोरा बाळासाठीच आप े
जीवन अपतण के े होिे.
ग्ना ा आठ वर्त उ टून गे ी होिी. बायको व तयाच्याि ा प्रेम नावाचा पंखा आिा
मोडकळीस येऊन भंगाराि जमा झा ा होिा. आिा िो पंखा तयाने चा ू करण्याचा प्रयत्न के ा
िर िो पंखा तया ा प्रेमाची हवा न िेिा शॉकच िेि होिा.
प्रेमाचं सार तयाच्या जीवनािून कधीच इतिहास जमा झा होिं.
आिा तयाचं तया सूयातसारखे रोजचे जीवनचक्र चा ू होिे. रोज वेळेनुसार उगवायचे आतण
सायंकाळी मावळायचे.
तयाचप्रमाणे, रोज सकाळी उठायचे. आंघोळ करायची. कपडे घा न
ू ऑिीस ा
जाण्यासाठी ियार व्हायचं आतण डबा होईपयंि बायकोची कटकट ऐकायची.
वाढिी महागाई, घराि अपुरा पडि अस े ा तयाचा पगार. बायकोची नवनवीन सामान
घेण्याची ईच्छा. मु ांचे आिाचे स्कु

बि ून नवीन मोठ्या स्कू मधे टाकण्याची ईच्छा.

हे सारे ऐकू न सकाळी सकाळीच तयाच्या डोक्याचे िही होणे चा ू होि होिे. िसेच डोके
घेऊन िो ऑिीस ा पोचि होिा. ऑिीस ा गेल्यावर तया िही झा ल्े या डोक्याि बॉस नावाच्या
ा
असे.

भडक चटणीचा िडका बसून तया िडक्याची आग तयाच्या पायापासून मस्िकापयंि जाि
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संर्धयाकाळपयंि तयाची अवस्था तया पावसाळ्याि पैिा होणाऱ्या िुधी के कड्या प्रमाणे
होि असे.
चुकून ही कु णी तयाच्या शरीरा ा बोट

ाव े िर िे बोट तयाच्या शरीराच्या आरपार

जाई !
पहाडासारखा माणूस पण पूणत अवसान गळू न गे े ा.
अशा अवस्थेि िो संर्धयाकाळी घराचे िार वाजविो आतण िार उघडल्यावर तयाच्या
बायको सोबि तयाच्या मु ांचेही तयाच्यावर शब्िरूपी आक्रमण होिे.
असे तबना चवीचे तयाचे जीवन चा ूच असिे. आिा तया ाही या आळणी जीवनाची
सवय झा ी होिी.
उं बराच्या दकड्यांना माहीि असिे आप े जीवन हे या छोट्याशा उं बरािच आहे. दकिीही
बाहेर जाण्याचा प्रयत्न के ा िरी आप ा प्रयत्न असि च.
म्हणून िे बाहेरच्या िुतनयेची आशा न करिा तया उं बरािच सुखी राहण्याचा प्रयत्न
करिाि.
हाही तयांच्याप्रमाणेच तया िुखाने बरबट ेल्या जीवनािच जगि होिा.व आप ी स्वप्ने
तयागून आपल्या बायका, पोरांच्या स्वप्नांसाठी रात्र दिवस धडपड करीि होिा.
पण अचानक तयाच्या जीवनाि एक आशेचा अंकुर जन्म घेिो. तयाच्या जीवनाच्या
काळ्या अंधकाराि अचानक LED ाईट पेटिो.
तयाच्या प्रेम नावाच्या मोड ेल्या ाकडाच्या झोपड्या समोर अचानक प्रेमाच्या सीमेंट
तवटा येऊन पडिाि. व तयाचा भंगाराि पडू न अस े ा प्रेम नावाचा पंखा पुन्हा जोरजोऱ्याि
दिरू ागिो.
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कारण,
तयाच्या घरा शेजारी एक नवीन सुंिर पाखरू रहाय ा आ े े असिे. आतण तया सुंिर
पाखरानी याच्या प्रेमाचा होकार कबू के े ा असिो.
पुन्हा एकिा िो प्रेमाि िल् ीन होिो. आिा तया ा कशाचीही गरज नसिे. िो आिा
बायकोची भणभण, मु ांची कटकट, बॉसच्या तशव्या, वाढिी महागाई आनंिाि झे ि असिो.
कारण, तया ा आिा जीवन जगण्याची एक नवसंजीवनी तमळा े ी असिे. तयािच िो
बेधुंि होऊन जीवन शोधिो.
िुतनयाची पवात न करिा.
िे िोघे आिा एकमेकाचे जीव की प्राण झा े े असिाि.
िे िोघे आिा एका नव्या रस्तयाने चा

े े असिाि.. िो रस्िा अरुं ि होिा. बिनामीने

बरबट े ा होिा.
िे एका भरकट ेल्या रस्तयाने जाि होिे. तया रस्तया ा कु ठ ीही दिशा नव्हिी तयांनी
बिनामीचा दिशाहीन रस्िा पकड ा होिा.
कधीिरी याच्या बायको समोर आतण तिच्या नवऱ्या समोर या िोघांचे तपिळ उघडे
पडणारच, याची तया िोघांनाही जाण होिी.
िरीही िे िोघे िुतनयाची पवात न करिा. एका नवीन िुतनयेि रं गून गे े होिे. तया नवीन
िुतनये ा येथी सु-संस्कृ ि ोकांनी "अनैतिक" हे नाव ठे व े होिे. पण तयांना काय िरक....
*********
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वनवास

"अहो, गाडी थांबवा ड्रायव्हर साहेब.....गाडी थांबवा !"

गाडीच्या आडवी येि एक मतह ा आपल्या सहा मतहन्याच्या बाळा ा घेऊन ड्रायव्हर ा
तवनंिी करीि होिी.
एमजेन्सी ब्रेक िाबून ड्रायव्हरने गाडी थांबव ी, िसे गाडीमधे बस े े सवत प्रवासी
अचानक समोर येऊन तयांचे डोके समोरच्या सीटवर आिळ .े

"अरे पाग हआ क्या ड्रायव्हर..? मारने का क्या हमकू !
पतह ीच गड्डे का रस्िा और िुम अचानक ब्रेक माररा है..!"

बांगड्याचं पेटारं आपल्या मांडीवर घेऊन पाठीमागच्या सीटवर बस े ा अब्िु कसार
ड्रायव्हर ा ओरडू न म्हणा ा...

"अरे मै क्या करू अब्िु चाचा.. सा ी सामने एक औरि खडी है अपने बच्चो को ेके.. "

ड्रायव्हरने बसमधून मान बाहेर काढ ी व तया मतह े ा बघून ओरड ा...,

तिसर परन्या
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"ओ बाई.. मरायचं काय एसटी पुढ.ं .! कशा ा आडव्या येिा चा ू गाडीच्या?"

"साहेब गाडी लहंगो ी ा चा

"चा

ी का??"

ी पण िुम्हां ा घेऊ शकि नाही .. गाडी िक्त बसस्टेंड वरचेच प्रवाशीच घेिे येथे

आडरानी घेऊ शकि नाही"

असे बो ून ड्रायव्हरने गाडी स्टाटत के ी तयावर पाठीमागचा अब्िु पुन्हा ओरड ा,

"अरे जाने िो ड्रायव्हर उसपर नही िो उस बच्चो पे िो िरस खावो. कन्डाक्टर िरवाजा
खो ो और े ौ उस बच्ची कु "

हे ऐकू न तिकीट मास्टरने िरवाजा खो
तचमूकल्या ा उन्हाच्या झावा

ा व ति ा आि घेि .े तिने आपल्या

ागू नये म्हणुन पिराआड िडव े होिे. बसची पायरी चढू न िी

वर आ ी. समोरची एक सीट खा ी होिी तया तसटेवर जाऊन िी बस ी. िी खूप थक े ी वाटि
होिी. साऱ्या अंगावर माराचे ा भडक व्रण दिसि होिे. कानािून रक्तस्त्राव होि होिा. हे बघून
तिच्या शेजारी बस े ा, तिच्या थोडा ांबच सरक ा. समोरच्या सीटवर बसल्यानंिर तिने एक
नजर बसमधे बस ल्े या सवत प्रवाशांवर मार ी. आपल्या गावचे कु णी नाही हे बघून तिने सुटके चा
श्वास टाक ा. खड्डयाच्या रोडने गाडी आिळि आपटि सुसाट पळि होिी. सारे प्रवासी िक्त

तिसर परन्या
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तिच्याकडेच बघि होिे. कोण ही बाई? इिक्या रणरणतया उन्हाि कोठे जाि असे

आपल्या

तचमूकल्या ा घेऊन? रक्त तनघेपयंि तह ा कोण मार े असे ? गाडीिी सवत प्रवाशी तिच्याकडे
बघून मनाि तवचार करीि होिे पण ति ा बो ण्याची तहम्मि कु णी करीि नव्हिे. िीही कु णाकडे
न बघिा कसल्यािरी तवचाराि गकत होऊन चुपचाप बस ी होिी. इिक्याि अचानक तिचे बाळ
झोपेिून उठू न रडाय ा ाग े िशी िी भानावर आ ी. सकाळपासून तिने आपल्या बाळा ा िूध
पाज े नाही हे तिच्या

क्षाि येिाच तिने आपल्या ब् ाउजचे खा चे िोन बटन खो ून पान्हा

बाळाच्या िोंडाि दि ा व आपल्या पिराने पान्हा व बाळ पुन्हा झाकू न घेि े. हे बघून थोड्यावेळा
अगोिर तिच्यावर िया िाखवणाऱ्या नजरा आिा वासनेने तिच्याकडे बघि होतया. तिचे बाळ
िूध पीि होिे अन् िूध तपिांना झाक े ा पिर ओढू न तिचा पान्हा उघडा करीि असे. दिसणारा
तिचा पान्हा िी पुन्हा झाकि असे, तिच्यावर तखळ ेल्या तया वासनाधीन नजरा तिच्या काळजाि
अतग्निांडव करीि होतया. पण िी चुपचाप मान खा ी घा ून आपल्या बाळा ा िूध पाजि होिी
कारण, ति ा िेंव्हा इज्जिी पेक्षा तिच्या बाळाची भूक महतवाची वाटि होिी. माळसे ू आ ी
अन् गाडी थांब ी. बस मधी काही प्रवासी उिर े काही चढ ,े गाडी खड खड खड करीि पुन्हा
तनघा ी. तिकीट आतण पैशाचा तहशोब करीि अस े ा तिकीट मास्टर आपल्या जागेवरुन उठ ा
आतण नवीन प्रवाशांची तिकीट िाडाय ा ाग ा. िे बघून आकाशाि अचानक वीज चमकावी
अन् तया आवाजाने काळीज चीरावे िसे ति ा झा .े कारण तिच्याकडे एक रुपयाही नव्हिा,
आिा लहंगो ीचे तिकीट िाडायचे कसे??? तिकीट मास्टर जसा जसा तिच्या जवळ येि होिा
िशी िशी तिची छािी धडाय ा ाग ी. तिकीट मास्टर तिच्याजवळ येऊन म्हणा ा,

"बो ा बाई, कु ठं जायचं.."

"म ं लहंगो ी ं जायचं !"
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"द्या, पंचवीस रुपये द्या..."

"मह्याकडं पैसे नाहीि साहेब"

''काय...!
पैसे नाहीि?? मंग चढ ी कशा .ं ."
टटकट मास्टर रागाने ति ा म्हणा ा...

"साहेब येउद्या हो म ं लहंगो ी ोक.. "

िी हाि जोडू न तिकीट मास्टर ा तवनंिी करि होिी..

"ओ बाई... ही एस टी काय मह्या बापाची नाही िु कट घेऊन जाय "ं

गाडीि तिकीट मास्टरचे ओरडणं ऐकू न पाठीमागच्या सीटवर बस े ा अब्िु
झोपेिून जागा झा ा,

चाचा
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"अरे क्या हआ कन्डाक्टर....? दकसके साथ झगडा कर रहे हो? "

साठ पासष्ट वय अस ल्े या अब्िु

चाचाचे रोज तया एसटीने गोरे गाव िे लहंगो ी येणे

जाने होिे तयामुळं तिकीट मास्टर आतण ड्रायव्हरचे रोजचे संबध होिे. गाडीि कु नाचेही भांडण
झा े की अब्िु चाचा मर्धयस्थी करीि..

"अरे अब्िु चाचा, वो जव ा और से ू के बीच में आपने ये औरि कु

ेने के त ए बो ा

था ना, अब वो पैसा नही िे रही है"

"रुक जा, मै आिा उधर.."

असे बो ून अब्िु चाचाने आपल्या मांडीवरचे बांगड्याचे पेटारं बाजू ा ठे व ं अन् समोर
बस ल्े या तया बाईकडे गे ा. तिची अवस्था पाहून तयाने तिची मजबूरी ओळख ी आतण तखशािून
पंचवीस रुपये काढू न तिकीट मास्टर ा म्हणा ा,

" इसको लहंगो ी का तिकीट िे िे "

"आप भी ना चाचा, दकतसको भी मिि करिे हो !
मुझे क्या , पैसेसे मि ब..."
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तिकीट मास्टर तिकीट िाडिो आतण ति ा िेिो.
एक अनोळखी माणूस, जािीचा ना पािीचा िरीही बापासारखा धावून आ ा. हे बघून
िीने अब्िु चाचाचे मनोमन आभार मान े.

"दकधर कु जाने का बेटा...?"

अब्िु

चाचाने प्रेमाने ति ा तवचार .े िे ऐकू न िी एक शब्िही न बो िा चुपचाप

आपल्या बाळा ा थापटि झोपवीन्याचा प्रयत्न करीि होिी. हे बघून अब्िु चाचा पुन्हा आपल्या
सीटवर जावून बांगड्याचं पेटारं घेऊन बस ा. गाडी जशी जशी पुढे जाि होिी िसे िसे ति ा
आज तिच्या घरी घड े े डोळ्यासमोर दिसि होिे. िे आठवून ति ा असेच वाटि होिे की,
अद्याप ही ति ा मारहाण चा ूच आहे. कु णीिरी आप ा पाठ ाग करीि आहे. या भीिीमुळे िी
थरथरि होिी. कु णी गाडीि िर नसे

ना पून बस े? मी सुखरूप माझ्या मायबापाच्या घरी

जाई ना? कां मधेच म ा सासरची ोकं अडवून मारिी ? बाळाच्या अंगावर टाक े ा पिर
िी डोक्यावर घेि आप ा चेहरा

पवण्याचा प्रयत्न करीि होिी. सकाळपासून तिच्या पोटाि

अन्नाचा एक कणही नव्हिा. पण ति ा भुकेची अतजबाि लचंिा नव्हिी. गाडी आिा लहंगो ी
वातशम हायवेवर आ ी होिी. खड्याि आिळि आपटि अस ेल्या गाडीने हायवेवर आिा वेग
धर ा होिा. तिने हळू च आप ा पिर खा ी करीि तखडकीमधून बाहेर डोकाव े. गाडी वेगाने
गावे, राने पा थे घा ीि लहंगो ी जवळ करीि होिी. जशी जशी लहंगो ी जवळ येि होिी िशी
ति ा अजून एक लचंिा खाि होिी. िी म्हणजे लहंगो ी वरून आपल्या माहेराि जायचे कसे? या
गाडीि एकजण धावून आ ा पण प्रतयेक वेळी थोडंच कु णी धावून येई

अन म ा माहेरी
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जाण्यासाठी पैसे िेई . जाऊद्या काही हो पण माझी तया नरकािून िर सुटका झा ी. आिा जर
मरण आ ं िरी आनंिानं तस्वकारीन. मी मेल्यावर माझ्या बाळाचं काय? नाय नाय म ा जगायचं
! माझ्यासाठी नाही िर माझ्या बाळासाठी. एक ना अनेक तवचारांचे काहूर तिचा डोक्याि माज े
होिे. तििक्याि अचानक ड्रायव्हरने वेग कमी करीि गाडी थांबव ी िशी िी खाडकन जागी
झा ी. तिकीट मास्टर गाडीची घंटी वाजवि म्हणा ा,

"च ा, शेवटचा स्टॉप."

"अरे आ गया लहंगो ी बसस्टाँड? "

सवतजण हाि वर करीि जांभई िेि उठ े व डोळे चोळीि चोळीि गाडीच्या िरवाज्यािून
बाहेर तनघू ाग .े
अब्िु चाचाने ही आपल्या बांगड्याचं पेटारं डोक्यावर घेि ं अन सीटवरून उठू न उभा
रातह ा. तिनेही आपल्या बाळा ा कडेवर घेि े अन सवांच्या पाठू न उिरण्याचा प्रयत्न करू
ाग ी. कानािून येणारं रक्त आिा सुक े होिे. आप ा हाि चेहऱ्यावरून दिरवीि, अंगावरचे
व्रण झाकि िी ोकांच्या पाठी पाठी गाडीिून उिरण्यासाठी पुढे पुढे एकएक पाऊ टाकीि होिी.
लहंगो ी शेवटचा स्टॉप असल्यामुळं गाडी आिा तडपोि जाणार होिी तयामुळे सवतजण गाडीिून
खा ी उिरि होिे. सवतजण गाडीिून खा ी उिर े िीही गाडीच्या पायऱ्या उिरि होिी िोच
अचानक ति ा चक्कर आ ी आतण पायऱ्यावरून गाडीच्या बाहेर कोसळ ी. खा ी पडिाच तिचे
सहा मतहन्याचे बाळ जोरजोराि रडाय ा ाग .े िे बघून आजुबाजुचे माणसे धावि आ ी आतण
ति ा उठवून बाजूच्या एका झाडाखा ी बसव े. िहा वीस पाऊ पुढे गे ल्े या अब्िु चाचाच्या
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ोकांची दक तब ऎकू येिे िो मागे वळू न बघीि तयाच्या समोरून जाणाऱ्या एका व्यक्ती ा िो
तवचारिो,

"क्या हआ बच्चा?
ोक जमा क्यों हये उधर? "

"अरे चाचा, गोरे गाव गाडीमेसे उिरिे समय एक औरि गीरगई "

िे ऐकिाच अब्िु चाचा धाविच तया झाडाखा ी गे ा. तिच्या शेजारी उभे अस ल्े या
माणसांना ओरडि म्हणा ा,

"हटो रे बाजू , जावो आप आपणा काम करो.
इधर क्या िमाशा चा ू है क्या िेखणे को? "

अब्िु चाच्याचा आवाज ऐकू न सवत आपआपल्या मागी

ाग .े अब्िु चाचाने ओल्या

कापडाि गुंडाळू न ठे व े ी पाण्याची बॉट काढ ी आतण ति ा िेि म्हणा ा,

" ो बेटा, पाणी पीओ थोडासा. थोडा िुम्हारे बच्चों को भी पी ाव "
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वेिनेने कण्हि कण्हि तिने अब्िु चाचाच्या हािची बॉट घेऊन घटाघटा पाणी प्या .े
जणू दकतयेक दिवसाची ति ा िहान ाग ी. एकिोन घोट बाळाच्या िोंडाि घा ून खा ी बॉट
पुन्हा अब्िु चाचा ा दि ी. पोटाि पाणी जािाचं तिच्या अंगाि थोडी िरिरी आ ी. घामाने
ओ ालचंब झा े ा चेहरा पुसीि िी आजूबाजू ा नजर दिरवू ाग ी.

"दकधर जाने का बेटा िेरेकू?
िेरा गाव कौनसा है? "

"कोण्हा ं म ं !
पी...तपपरी....पीपरी ं जायचं.
व्हय, पीपरी हाय मव्ह माहेर..."

"िेरा नाम क्या है बेटा? "

"इम , इम हाये मव्ह नाव"

अब्िु चाच ा हाि जोडीि िी म्हणा ी,
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" बाबा , म ं एस टीच्या सीटपुरिे पैसे िेिा का?
य उपकार व्हिी बाबा िुमचे"

" अरे बच्चा हाि मि जोड. मैं िेंगा िेरेकू पैसा. दे कन िू ये िो बिा की िेरी हा ि ऐसी
दकसने की?
िेरा गााँव कौनसा है? "

िे ऐकू न िी गप्प बस ी िोंडािून एक शब्िही काढि नव्हिी. ति ा पुढे एक शब्िही न
बो िा आज झा ल्े या क ेक्शनािून पन्नास रुपयाची नोट काढू न अब्िु चाचाने ति ा दि ी.

"नाही बाबा !
पन्नास रुपये नको. मह्या माहेराचं तिकीट इथून िक्त इस रुपय हाये.
िेव्हढेच द्या म .ं "

" रख े बेटा,
कु छ खा े. छोटा बच्चा िेरे पास है. रस्िे में काम आयेगा."
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असे बो ि अब्िु चाचा तिचा तनरोप घेि तनघून गे ा.
रात्री पासून तिच्या पोटाि अन्नाचा एक कणही नव्हिा. हािाि पैसे आल्यावर
सकाळपासून भुकेने पोटाि

ाग े ी आग शांि करण्यासाठी िी हॉटे

शोधू

ाग ी. पुन्हा

आपल्या बाळा ा कडेवर घेऊन िी तनघा ी. बसस्टाँडच्या थोडे बाहेर गेल्यावर, डावीकडे ति ा
एक हॉटे ची टपरी दिस ी तिथे जावून तिने आपल्या बाळा ा कडेवरुन उिरवि खा ी बसव .े
पाण्याने भर े ा मोठा मघ घेऊन, िोंडावर पाणी मारीि िोंड साि के े. मघ खा ी ठे ऊन पिराने
िोंड पुसीि हॉटे वाल्या ा म्हणा ी,

"िािा, खाया ं काय काय हाये? "

हॉटे वा ा तिच्याकडे बघून म्हणा ा,

"काय िेऊ?
भज्जे हायिं, पोहे हायिं, तखचडी भाि हाये."

"िािा एक छेटाक भज्जे द्या म ं "
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िसे हॉटे वाल्याने ति ा कागिाि भज्जी दि ी. दि े ी भज्जी हािाि घेऊन िी खाऊ
ाग ी. सोबि एक एक भजा िोडू न आपल्या तचमुकल्याच्या पोटाि घा ू

ाग ी. थोडे अन्न

पोटाि गेल्यावर ति ा आिा बरे वाटू ाग .े
तििक्याि टणटण बे वाजवून तिकीट मास्िर "च ा तपपंरी वा े ………" आजूबाजू ा
बस ल्े या

ोकांकडे बघून ओरडि होिा आतण गाडी हळू हळू डेपोच्या चार नंबरच्या प ाटावर

जाि होिी. िे बघून िी िडक तया गाडीि जाऊन बस ी. डोक्याि आभाळभर तवचारांचे आतण
यािनाचे काहूर घेऊन.

*****

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

रुपया

आज तयाच्या मे ल्े या बापा ा सावडण्याचा दिवस होिा. तयाच्या बापा ा ज्या टठकाणी
जाळ े तया टठकाणी आज तयाचे सवत आप्तजण जम े े होिे. िो मात्र तया श्मशानभूमीि एका
िगडाचा सहारा घेि शांि बस ा होिा. तछन्नवीन्न्न झा ल्े या तया राखेि तया ा आिाही तयाचा
बाप दिसि होिा. जळा े ी राख जमा करून तयाचे नािेवईक िी पोतयाि भरि होिे. िो मात्र
एका भ तयाच तवचाराि मग्न होिा. तयाचे नािेवाईक िी राख व हाडे पोतयाि भरून निीवर
वाहण्यासाठी घेऊन गे े . िो मात्र एकटाच तिथे बस ा होिा .
हळू हळू सूयत वर जाि होिा िसे उन आणखी िापि होिे . िो (गण्या) मात्र तयाच्या
तवचाराि गकत होिा. निीवर गे ल्े या तयाच्या एका नािेवाईकांने आवाज़ दि ा,

“गण्याsssssssss
चा घरी आिा !”

“िुम्ही जा !
मी येिो मागून”

गण्या आप े िुःख तगळि आपल्या नािेवाईका ा म्हणा ा.
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थोडा वेळ िो तिथेच शांि बसून होिा. पण डोक्यावर आ े ा सूयत तयाचे चमडे सो ू
पहाि होिा. िो उठू न घराकडे तनघिच होिा तििक्याि जोराि वायातची झुळूक आ ी आतण
तयाच्या बापा ा ज्या टठकाणी जाळ े होिे तया श्मशानभूमीि ी राख उडाय ा ाग ी. िे बघून
तयाचे क्ष तया राखेकडे गे े. तया ा तिथे काहीिरी चमकिाना दिस .े िे बघून िो तया राखेजवळ
गे ा. तयानी तया वस्िू ा थोडे तनरखून बतघि े िर िो एक रुपया होिा. िो रुपया िोच होिा,
जो चार दिवसापुवी तयाच्या मे ेल्या बापाच्या कपाळावर तचपकव ा होिा. तया राखेमध ा िो
रुपया तयांनी खा ी वाकु न आपल्या मुठीि घेि ा व घरच्या वाटेने चा ाय ा ाग ा.
िो रुपया घट्ट पकडू न िो घराच्या दिशेने तनघा ा. रस्तयावरच्या एका बाभळीच्या
झाडखा ी तयाचे तमत्र पैसे खेळि होिे . पाच सहाजण जमून िे पैशाचा खेळ खेळि होिे. सवांनी
एकएक रुपया काढायचा िे सवत पैसे पाच सहा मीटर ांब िे कायचे. आतण हािािल्या पैशाने जो
उडवाय ा सांतगि ा िो नेम धरून उडवायचा. पैसे खेळणारया तयाच्या तमत्रांनी गण्या ा घरी
जािाना बतघि े. तयािल्या एकाने तया ा आवाज़ दि ा,

“ये गण्या ! ये खेळाय ा”

तयाचा आवाज़ एकू ण िो मधेच थांब ा. आपल्या मुठीि बंि अस े ा िो रुपया हळू च
मूठ उघडू न बतघि ा. आतण मान ह व ी,

“येिो”
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िो तयांच्या जवळ गे ा. आतण हािाि ा रुपया डाव खेळणारया तमत्राकडे दि ा. तयाच्या
तमत्रानी खेळण्यासाठी डाव िे क ा अन् तनशाना चुक ा.
“आिा गण्या िुझी बारी”
एकाने िे पैसे गोळा करून तयाच्या हािाि दि े. गण्याने डाव िे क ा.

“सांग कोणिा मारू?”

“तयो, काळा मार…..”
काळा रुपया िोच होिा जो तयाने श्मशानािून आण ा होिा. िो तयाच्यावर जसा जसा
नेम धरि होिा. िसिसे तया ा मागचे आठवि होिे. िो रुपया, िी िैना, आतण तया रुपयाने
घेि े ा तयाच्या बापाचा जीव.
असाच िो एकिा तयाच्या घरासमोर तयाच्या तमत्रांसोबि भेंड्याचा खेळ खेळि होिा.
समोरून भेंड्या िुडवि सावकाराची बु ट तयाच्या घरासमोर उभी रातह ी. कॉ र टाईट
अस े ा, हािाच्या बोटाि मोठमोठ्या अाँगूठ्या गळ्याि सोन्याची चैन, अंगावर अस्स

खािी

व्हाईट कु िात. तयाा॑नी तयाची बु ट साइट ा उभी करून गण्याच्या घराकडे धाव घेि ी. गण्याची
आई बाहेरच काम करीि होिी. िो सावकार ति ा रागाच्या भराि म्हणा ा,

“ये ी े,
हाये का िुहा नवरा घराि?

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

गण्याची आई अचानक आ ेल्या आवाजाने चीिरबीथर झा ी. समोर सावकारा ा बघून
स्विः ा सावटरि सावकारा ा म्हणा ी,

“होय …
हायीि आि”
पुन्हा सावकारानी आवाज़ चढव ा,
“ये क्श्या बाहेर ये?”

सावकारचा आवाज़ एकू ण गण्याचा बाप बाहेर आ ा. बाहेर सावकारा ा बघून िोंड
बारीक करून, हाि जोडीि सावकारा ा म्हणा ा,

"रामराम सावकार !
कसं येणं के ं???"

सावकार तयाच्या कॉ र ा पकडू न म्हणा ा,

" मािरचोिा , मह्याकडू न व्याजाने घेि े े पैसे वापस कधी िेिोस?"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"िेिो सावकार ......
अहो िीन वर्त झा े िुष्काळामुळे शेिीि काहीच उरि नाही.मंग कु ठू न िेऊ िुमचे पैसे??"

असे बो ल्यावर सावकाराने तया ा तशव्या िेि माराय ा सुरवाि के ी . गण्याची आई
हाि जोडू न सावकारा ा तवनंिी करीि होिी . गण्या "सोडा मह्या बापा ा " असे बो ि रडि
होिा. गण्याच्या बापा ा सावकार मारिाना सारी भावकी बघि होिी पण सोडवण्याची तहम्मि
कोण करि नव्हिे . गावािल्या गरीब

ोकांवर सावकाराचा वचकही िसाच होिा. गण्याच्या

बापाच्या कानाखा ी पाचसहा थापडा मारल्यावर तया ा धमकावि म्हणा ा,

"िु ं िहा दिवसाचा टाइम िेिो...
जर पैसे नाही वापस के े िर िुही सगळी जमीन मह्या नावावर कर .."

असे धमकावून िो तिथून तनघून गे ा. शेजारी सवे एकमेकास बघून उ टसू ट चचात
करीि होिी. गण्याच्या बाप ओक्साबोक्सी रडि होिा गण्याची आई तया ा समजावि होिी.
साऱ्या भावकी समोर गे े ी इज्जि गण्याच्या बापा ा ातजरवाणी वाटि होिी. गावाच्या जवळ
अस ल्े या गण्याच्या िीन एकर शेिीवर खूप जनांचा डोळा होिा. पण गण्याच्या बापाने ति ा
तवक ी नाही. पण आिा सावकार िी जमीन घेिल्यातशवाय सोडणार नाही हे आिा दिसू ाग .े
गण्याच्या आईने तया ा घराि ने े समजाव े पण आिा गण्याच्या बापाच्या डोळ्यासमोर िो
झा े ा अपमानच दिसि होिा.

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

एक दिवस असाच रोजच्या सारखा दिवस उगव ा पण िो दिवस रोजच्या सारखा नसून
गण्याच्या आईसाठी अन् गण्यासाठी िुखाचा डोंगर घेऊन उगव ा होिा.नेहमी सारखी तयाच्या
आईने घराि ा सवे काम धंिा आवरुन शेिा ा तनघण्याची ियारी करीि होिी. गण्या आतण
तयाचे तमत्र घरासमोरच्या झाडावर डापडाप खेळि होिे.गण्याचा बाप मात्र घरािच लचंिाग्रस्ि
अवस्थेि बस ा होिा. तया ा बघून गण्याची आई जवळ जावून म्हणा ी,

"आवं, कशा ा येव्हढ टेन्शन घेिा. यंिा होई चांग ा मा .
सारा मा इकु न घा ू तया सावकाराच्या मढ्यावर.......
थोडं जेवुन घ्या. मी धुण्ण धुवून येि.े मंग आपण जावु रानाि."

"जाय, ये.........
िरवर्ी आपण तयाच अशावर जगिो.
जाय ये वकर धुवून."

बायको बाहेर गेल्यावर तयांनी तखशाि हाि घा न
ू पैसे आहेि का िे चापचून बतघि .े
बड्या मुतश्क ने तयाच्या हािाि एक रुपया

ाग ा.िो रुपया घेऊन िो िुकानाि तनघा ा.

झाडावर खेळि असणाऱ्या गण्याने तया ा हटक े,

"बाबा कु ठं चा

े?"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"येिो गावािून...िू खेळ.
अन् िूह्या माय ा सांग मी सरळ रानाि जाणार हाये िुम्ही या मागून "

असे बो ून गण्याचा बाप सरळ िुकानाि गे ा. िुकानिाराने तया ा बघिाच मागच्या
थकबाकीसाठी छेड ,े
" क्श्या , आरं िुह्यावर

य उधारी झा ी. थोडी थोडी िेि जा.म ं पण शहरािून

नगिीने सामान अनाव ागिं"

"हो िुकानिार , िेिो वकरच........"

असे बो ि तयानी तखशािून एक रुपया काढ ा आतण िुकानिारा ा उं िीर मारायची
पुतड मातगि ी. हे बघून तयाच्या शेजारी उभा अस े ा ग्राहक तया ा म्हणा ा,

"काय क्श्या... उं िीर जास्ि झा े वाटिे घराि?"

तया ा काहीही उत्तर न िेिा िो उं िराची पुतड घेऊन तिथून तनघून िडक रानाि तनघून
गे ा. गण्याच्या मायची सवे काम झाल्यावर िोघेही शेिाि तनघायची ियारी करीि होिे .

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"ये आई , चा

वकर.....

बाबा आप ी शेिाि वाट पहाि असिी ..."

"होय बुवा चा , साडी कोणिी घा ू िेच कळि नाही म ं?"

"आई िी घा ना , बाबांनी िूह्या बड्डे ा आण ी होिी. िी य भारी दिसिे िूह्यावर."

"बरं ... घा िे िीच. िूह्या बाबा ा पण िी य आवडिे."

इकडे गण्याचा बाप िी उं िीर मारायची पुतड ग् ासाि पाणी टाखुन ख विो.तपऊ की
नको या िुतवधा मधे िो अडकिो,

शेवटी िो तवर् तपिो...
थोड्या वेळाने गण्या अन् तयाची आई शेिाि येिाि. शेिाि आल्यावर गण्याची आई
गण्याच्या बापा ा शोधण्यासाठी चौिे र नजर दिरविे पण िो िी ा दिसि नाही.शेवटी गण्या ा
म्हणिे,

"गण्या िुह्ये बाबा दिसि नाहीि. थोडं पुढं जावून बघ बरं हायि का िे?"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

गण्या थोडं पुढं गे ा आतण एक मोठी ककं काळी ठोक ी,

"आई..ईsssssssss"

गण्याचा आवाज़ ऐकू न तयाची आई थरथर कापाय ा ाग ी .नक्कीच काहीिरी तवपरीि
घड ं हे िी ा कळू न चुक ं .तिने डोक्यावरचे टोप े िसेच िे क े अन् धाविच गण्याच्या दिशेने
तनघा ी.

"काय झा ं रे गण्याsssss????"

"आई, बाबा बघ झाडाखा ी बेशर्धु ि अवस्िेि पड े. िोंडा ा िे स आ ाय हािपाय
थरथरिाि.”

तवर्ाचा असर पन्नास टक्के झा ा होिा.आजुबाजु ा कु णी नव्हिे कु णाची वाट बघि बस े
िर नवरा जीवाने जाई तयामुळे िोघानी कसेबसे तया ा िािडीने सरकारी िवाखान्याि घेऊन
गे े.
िवाखान्यापयंि येईपयंि सत्तर टक्के तवर् तयाच्या शरीराि गे े होिे तयामुळे िो एका
टठकाणी बेशुर्धि अवस्थेि नुसिा कण्हि होिा. िी opd मधे जाि होिी पण कं पाउं डरने िी ा
अडव े,

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"अहो बाई ..... अगोिर के स पेपर घ्या नंिर आि जा !"

"अहो साहेब....मह्या नवऱ्याने तवर् पी े आहे . तया ा वकर बघा!"

"तयां पेशन्ट ा इथेच सोडा आतण या समोरच्या रांगेि उभे राहून के स पेपर काढा.
जोपयंि के स पेपर काढणार नाही िोपयंि डॉक्टर िुमच्या नवऱ्या ा हाि सुद्धा ावणार
नाही.

"गण्या, िुह्या बाबाकड क्ष ठे व. मी ाइनमधे उभी राहून पेपर काढिे"

"हो आई... िू के स पेपर काढ....."

गण्याची आई के स पेपर काढण्यासाठी

ाइनमधे उभी रातह ी पण तिचा सारा जीव

नवऱ्याि होिा. िी सारखी तयाच्याकडे बघि होिी अन् ाइन जशी पुढे सरकि होिी िशी पुढेपुढे
जाि होिी . शेवटी तिचा नंबर आ ा. तसस्टर िी ा म्हणा ी,

"पेशन्टचे नाव सांगा?"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

" क्ष्मण "

"वय"

"बत्तीस "

"हं.... हा घ्या के स पेपर आतण एक रुपया द्या "

"एक रुपया??????
ना......नाही मह्याकड. थांबून दि ा िर नाय चा णार का?"

"अहो नाही बाई.......
पतह ा एक रुपया द्या अन् हा के स पेपर घेऊन जा."

"अहो बाई नवरा मरे

हो माझा. तयांनी तवर् पी ,े तया ा िाबडिोब डॉक्टर ा

िाखवायचे. असे करू नका . मी िुमच्या पाया पडिे."

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"ओ बाई, पाया वैगेरे पडू नका. िुम्हां ा असाच के स पेपर दि ा िर माझी नौकरी जाई .
जा अगोिर एक रुपया द्या आतण हा के स पेपर न्या.
च ा मागच्या आजी......या , नाव सांगा??"

आिा गण्याच्या आई ा काही सुचि नव्हिे. डॉक्टर जवळ येऊनही िी इ ाजाच्या खूप
ांब होिी. ओपीडीच्या बाहेर बस ल्े या पेशन्ट ा िी तवनवि होिी व एक रुपया मागि होिी
पण िी ा कु णीच एक रुपया िेि नव्हिे.हे बघून गण्याने िवाखान्याबाहेर धाव घेि ी.बाहेर
गेल्यावर िो दिसे

तया ा एक रुपया मागि होिा पण तया ा कु णी िेि नव्हिे. शेवटी एका

हॉटे च्या मा का ा मातगि े,

"अहो काका, म ा एक रुपया द्याहो. महा बाबा िवाखान्याि आहे डॉक्टर एक रुपया
मागिो"

"िेिो, पण एक काम करावं ाग .
िे भांडी दिसिाि ना...िी घासून द्यावी ागिी ."

क्षणाचाही तव ंब न गण्यानी भांडी घासाय ा सुरुवाि के ी. भांडी जास्ि होिी अन्
गण्या भांडी प्रथमच भांडी घासि होिा पण तयाच्या डोळ्यासमोर िडिि अस े ा तया ा तयाचा
बाप दिसि होिा. भांडी घासुण घासुण गण्या पार कमरे पासून खा ी ओ ालचंब झा ा. अर्धयात
घंट्यानंिर सारी भांडी घासुण गण्या हॉटे मा काजवळ गे ा.हॉटे मा काने तया ा एक रुपया

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

दि ा.िो रुपया मुठीि घट्ट पकडू न िो िवाखान्याच्या दिशेने पळि सुट ा. िो िवाखान्याि गे ा
पण ज्या टठकाणी तयाचा बाबा बस ा होिा तिथे तयाचा बाबा नव्हिा. तयाने ओपीडीमधे जाऊन
बतघि े तिथेही तयाचे आई बाबा नव्हिे.तयांनी आजुबाजु ा सवांना तवचार े पण कु णीच तया ा
सांतगि े नाही. शेवटी बाहेर बस ल्े या एका वेडसर म्हािारया ा तयांनी तवचार े,

"आज्या......इथं महे आई बाबा होिे िे कु ठं गे .े "

"कोणिा तयो ज़हर पी े ा माणूस का?"

"हो अज्या"

"तयाच्या गावचे िीन चारजण आ े होिे. तया ा उच ून घेऊन गे "े

"कु ठं ने ं आज्या तयांना"

"काय माहीि नाय...
ये पोरा , एक रुपया िेनं, पहाटपासून उपाशी हाये मी काही खाल् नाय िेन रुपया"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"नाही ......., मह्याकडं नाही रुपया !"

असे बो ून गण्यान िेथून धूम ठोक ी. सरकारी िवाखान्यापासून तयाचे गाव िीन चार
दक ोमीटर.िो सारे रानं पा थी घा ि गावाच्या दिशेने पळिच सुट ा. माझा बाबा कसा
आहे..माझी आई काय करि असे .. गावािल्या ोकांनी तजल्ह्याच्या िवाखान्याि िर ने े नसे
ना.. असे एक ना अनेक प्रश्नाचा भतडमार तयाच्या डोक्याि होि होिा. िो एक रुपया हािाि
घेऊन पळिच होिा.न थांबिा, न थकिा.शेवटी िो गावाि तशर ा. गावाि े सारे

ोक

तयाच्याकडे मायेच्या नजरे ने बघि होिे. आज ोक माझ्याकडे असे का बघिाि. हे तया ा कळि
नव्हिे.शेवटी िो घराजवळ आ ा. तयाच्या घराभोविी खूप

ोक जम े होिे. िे बघून तयाची

छािी धडधडाय ा

ाग ी िो तया गिी ा सारून पुढे गे ा आतण ओक्साबोक्सी रडाय ा

ाग ा.तयाचे वडी

गे े होिे.संप े होिे. िो अनाथ झा ा होिा.पाच सहा बायका तयाच्या

आईचे कुं कू पूतसि होतया, बांगड्या िोडीि होतया.तयाची आई मरगळ होऊन थंड पड ी
होिी.भावदकिल्या काकांनी तयाच्या बाबा ा लभंिी ा टेका िेऊन बसव .े आतण कपाळावर एक
रुपया तचपकवण्यासाठी एक िुसऱ्या ा तवचारि होिे. पण कु णाकडेच एक रुपया नव्हिा. शेवटी
गण्याने आपल्या बंि मुठीि ा एक रुपया खो

ा आतण काकाकडे दि ा. काकांनी िो एक रुपया

तयाच्या बाबाच्या कपाळावर चीपकव ा...

"ये गण्या.....उडवना तयो काळा रुपया.दकिी येळ नेम धरिूस."

सवे हसाय ा ागिाि. गण्या मात्र अंगाि े सारे बळ एकवटुन तनशाना धरिो.

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

कारण तयाच रुपयामुळे तयाच्या बापाचा जीव गे ा. हाच िो रुपया जो तयाच्या
बापासोबि जळू न सहीस ामि वापस आ ा. तयाने सारी िाकि
ाग ा.
िो लजंक ा िो लजंक ा
सारे काही हारून िो लजंक ा.....

“रािी ा तभि नाही गडि अंधारं
इखा ा पीि नाही माणूस झुंजारं ।

हरप ं सुख, पोटं मागे भाकरी....
जगणं झा ं भारी,कजत सावकारी
दिटिा दिटना िुःख आ ं डोईवरी ॥

करपल्या रानाचा काय भरवसा ठे उ
उिराि नाही माझ्या, िु ा काय िेऊ ।

रािदिस उपाशी मी कटरिो चाकरी
जगणं झा ं भारी,कजत सावकारी

ावून नेम मार ा. तनशाना

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

दिटिा दिटना िुःख आ ं डोईवरी ॥

मन धावे सैरावैरा भेटना तवसावा
िाटरद्री क ंक कु णी तयाचा रं पुसावा ।

तशवना तया ा िे सुख अहंकारी
जगणं झा ं भारी,कजत सावकारी
दिटिा दिटना िुःख आ ं डोईवरी ॥“

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

तिसर परन्या

डाळणावरच्या कोमड्यानं जसा बाग दि ा िसा लपंट्या िाडकन बाजेवरून उठू न जागा
झा ा. आज तया ा सकाळची माळतहवऱ्यावरून जाणारी सागि गाडी कु ठल्याही परीस्िीिीि
पकडायची होिी. िो िाडकन उठू न मायच्या बाजेजवळ जावून ति ा ह तवि म्हणा ा,

"ये माये sss....!
मायेव्व्व्व्व... आवं उठ ! म ं न्याहरी चहा बनव अन पाणी ठे व आंघोळी .ं
आये उठ वकर ... ये माये sss ! "

डोळे चोळीि चोळीि लपंट्याची माय उठ ी अन िोंडाची तपपाणी वाजवि वाजवि
चु ीकडे जाऊ ाग ी,

"काय माय मे ं िु टकं नशीब मव्हं ! वर जायची येळ आ ी िरी याचं हान ेकरासारखं
समिं कराय ागिे. नशीबाचे भोग आतणक काय?
सून काय घराि येि नाही आ ी िं टटकि नाही.

तिसर परन्या
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" आवं मुकी बस नां ! रामाच्या राम पाहऱ्या चा ू झा ं का िूह.
तयासाठीच चा

ोयना सागिा ं. "

"हजार पोहरीनी िु ं नापसंि के ं आिा हीच कोणिी रं भा भेटणार हाये िु . िोन
िोनिा गीन करून एकपण नांिि न्हाई िुह्याजवळ. नुसिा नािाचा िास अन ह्यो असा गळ्याि
ल्योक.."

लपंट्यानं मात्र म्हािारीच्या बो ण्याकडे कानझाक के ी अन सागि ा जायाच्या
ियारी ा

ाग ा. पाच सहावेळा िाढी करून कागिाि गुंडाळू न ठे व े ी सूपरमेक्सची ब् ेड

काढ ी, एका डब्याि रांजणाि े पाणी घेि ,े घराि जाऊन पत्राच्या आडोशा ा ठे व े ा
िु ट ल्े या आरश्याचा िुकडा काढ ा अन बाहेर उजेडाि जाऊन खा ी मांडी घा ून िाढी
करण्यासाठी बस ा.
वावरािल्या धसाडासारखी कडक अन जाड झा ल्े या िाढीवरून पाण्याने ओ ा के े ा
हाि दिरवीि िाढीच्या काळ्या के सांचे पांढऱ्या के साि रूपांिर झा ेल्या अन जजतर झा ल्े या
आपल्या चेहऱ्यावर तनरक्षण करीि िो मनाि तवचार करीि होिा, हाच कु रूप दिसणारा चेहरा
एके काळी कोवळा व काळ्याभोर िाढीच्या के सांनी पाणीिार दिसि होिा. आज काय अवस्था
झा ी या चेहऱ्याची. िाढी करिा करिा तया ा वयाच्या अठराव्या वर्ी पतहल्यांिा बघाय ा
गे ेल्या मु ीची आठवण झा ी.

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

में मतहन्यांचे िे दिवस होिे. नुकिाच वािावरणाि बि

झा ा होिा. वारा सोsss

सोsss करीि सुसाट धावि होिा. आकाशाि पांढरे , काळे ढग वाऱ्याच्या वेगाने धावि होिे. तया
दिवशी लपंट्या अन तयाची म्हािारी (माय ) घराचे कवाड

ावून शांिपणे घराि बस े होिे.

तििक्याि तयाच्या िरवाज्यावर धाड धाड हािाची थाप मारीि मरीबा ओरड ा,

"ये... लपंट्याची म्हािारी हायस का घराि "
"कोण हाये रे बाबा बाहीर"
"मी मरीबा हाय "

मरीबा नाव ऐकिाच लपंट्या धाविच गे ा अन िरवाजा उघड ा. मरीबा हा लपंट्याचा
चु ि चू िा होिा. मरीबा वसमि ा एका सावकाराच्या शेिाि सा ाने होिा. कधी अधूनमधून
तयाची गावाकडे चक्कर राहि असे. लपंट्याचा बाप तयाच्या

हानपणीच वार ा होिा. तयामुळे

लपंट्या ा तयाच्या मायनेच हानाचे मोठे के .े

" काय हो मरीबा भौजी ! कसे काय येणं के ं एव्हढ्या वाऱ्यावावधाणाि? "
" ेकीच्या गावी गे ो होिो. िुमच्याकड जरास काम व्हिं म्हणून के ी जरा वाट
वाकडी."
हे ऎकू न लपंट्याची म्हािारी आचयातनं मरीबाकडे बघून म्हणा ी,
"आमच्याकडं??? आन काय काम काढ ं बाप्पा? "

तिसर परन्या
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"मह्या बटवाडीच्या मेहण्याची पोरगी हाय ग्नाची. अवंिा तिचं गीन करायचं. िुह्या
लपंट्या ं िी

य शोभून दिस .ं आिा लपंट्या ं बाप न्हाई. ह्या गोष्टी आिा आम्हा ं करावं

ागिी . आिा िू बो शी िर मी बो िू आपल्या लपंट्यासाठी. "

हे ऎकू न लपंट्या िर मनािल्या मनाि खूपच खुश झा ा. ' माझ्यासाठी मरीबा काकांनी
मु गी बतघि ी म्हंजी आिा मव्ह गीन होणार' असे िो मनोमन तवचार करू ाग ा. मरीबाचे
हे बो ऎकू न लपंट्याची मायही खूपच खुश झा ी. खरे िर लपंट्याच्या माय ा तयाच्या ग्नाचीच
लचंिा खाि होिी. घराि कु णी माणूस न्हाय अन बाईमाणसांन कसं कु ठं जावं

ग्नासाठी मु ी

बघाय ा. पण मरीबाचे हे बो ऎकू न भावकी कशी का असेना पण अडीअडचणी ा धावून येिे
हे ति ा पट .े कसेिरी लपंट्याचे ग्न करून दि े की मंग मी मोकळी झा .े तयामुळे चा ून आ े ी
संधी ति ा हािची जाऊद्यायची नव्हिी म्हणून गेच िी मरीबा ा म्हणा ी.
"मरीबा भौजी, िुम्हा ा िं संबधं ठाऊक हाये. घराि मी एकटी बाईमाणूस, तयामुळे
लपंट्याच्या ग्नाचं िुमच्या तशवाय कोण बघणार. मह्यासाठी िुम्ही बो ा िी पूवत दिशा. िुम्ही
थोडं मह्या लपंट्याच गांढ करणार. "
हे ऎकू न मरीबा आपल्या तमशा ा पीळ िेि म्हणा ा,

"ठर ं िर मंग, आपण उद्याच जाऊ पोरगी बघाय ा बटवाडीि. "

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

लपंट्याच्या मायचा होकार तमळा ा अन मु गी बघायचा उद्याचा दिवस नक्की ठर ा.
तया रात्री लपंट्या ा रात्रभर झोप आ ी नाही. ' मरीबा काकाच्या मेहण्याची मु गी कशी
असे ?? छे छे आिा मरीबा काकाच्या मेहण्याची मु गी कशा ं बो ायचं िी ं. िी िर आिा
मही बायको होणार...! पण िी गोरी असे का काळी??? कोणतया तहरोईनवानी दिसि अस ??
िी मी पसंि िर येईन ना?? ' असे एक ना अनेक प्रश्न व तवचार लपंट्याच्या मनाि घोळि होिे.
पण ह्या साऱ्याचे उत्तर तया ा बटवाडीिच गेल्यावर तमळणार होिे. शेवटी िो दिवस उजाड ाच,
सकाळीच उठू न लपंट्या यंका वारकाच्या घरी जावून िाढी कटटंग करून चीकना चोपडा होऊन
आ ा. पहाटे कोवळ्या उन्हािच मरीबा, लपंट्या अन लपंट्याची माय बटवाडीच्या दिशेने रवाना
झा े. लपंट्याच्या गावावरुन चार पाच घंट्याचा आडरानािून जाणारा रस्िा पार करीि तिघेही
पुढे पुढे जाि होिे. कधी जाऊ अन कधी नाही असे लपंट्या ा झा े होिे. पण काय करावं, हा चार
पाच घंट्याचा रस्िा पार करावाच
हळू हळू िप्त होि होिा.

ागणार. काळ्या पांढऱ्या ढगांिून डोके बाहेर काढू न सूयत

ांब गे ल्े या सावल्या आिा जवळ जवळ येि होतया. अथक िीन चार

िास चा ून चा ून तिघांच्याही अंगािून घामाचा पाट वाहि होिा. एक डोंगर चढू न वर
आल्यावर मरीबाने एका गावाकडं बोटाने इशारा करून लपंट्याच्या माय ा सांतगि े,

" िी बघा आ ी बटवाडी, आिा िहापंधरा तमनटं चा ायचं िक्त"
"आ ी माय एकिाची बटवाडी. मह आंग िर उन्हानं अन घामानं ाही ाही झा े"
पिराने िोंडावरचा घाम पुसि लपंट्याची माय बो

ी. लपंट्यासाठी हे सारं नवीनच होिं.

लपंट्या जास्ि कु ठे बाहेर जाि नसे. कु ळाि े िीड एकर वावर वाट्या ा आ े होिे. िे पेरायचे अन
गावाि रोजमजुरीचे भेटे िे काम करून पोट भरायचे. िसा लपंट्या स्विचे गाव सोडू न कु ठं गे ाच
नव्हिा. िुसऱ्याच्या गावाि जायची ही तयाची पतह ीच वेळ होिी आतण िीही स्विःसाठी मु गी
बघाय ा…

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

रान मागे टाकू न आिा तिघेही गावाि तशर े होिे. मरीबा आिा झपाट्यानं पाव े टाकीि
पुढे पुढे जाि होिा आतण तयाच्या मागे मागे िोघे माय ेक. रस्तयाने जािाना गावािी सारे जन
आपापल्या घरािून तिघांना बघि होिे. तयांना बघून लपंट्या ाजून कावऱ्याबावऱ्या नजरे ने पुढे
पुढे जाि होिा. शेवटी मरीबाच्या मेव्हण्याचे घर आ े. सवांनी एकमेकांना नमस्कार के ा.
हािपाय धुवाय ा पाणी दि े. लपंट्या अन तयाची माय घराि चटईवर बस े. थोड्या वेळाि चहा
घेऊन मु गी आ ी िसा मरीबा लपंट्या ा म्हणा ा,

"लपंट्या , ही पाह्य िूही बायको. चांग ी खा ून वरून न्याहाळू न घे आत्ताच. नंिर नको
काकाच्या नावानं बोट मोडू . "
"काय काका िुम्हीपण ...... काही तबन बो िा.! "

लपंट्या असे बो ून हळू च

ाजऱ्या नजरे ने तिच्याकडे बघू

ाग ा. लपंट्याने मनाि

स्विःच्या बायको तवर्यी जसे तचत्र ियार के े होिे तयापेक्षाही िी मु गी सुंिर होिी. लपंट्या ा
िी ा पाहिा क्षणीच पसंि पड ी. लपंट्याच्या मायने िर िी ा बघून िेवा ा नवसच बो

ा की,

' िेवा काही कर पण हीच मही सून होऊिे '
लपंट्याची नजर िर तिच्या चेहऱ्यावरुन हटिच नव्हिी. िे बघून मरीबाचा मेहणा खोकि
लपंट्या ा म्हणा ा,
"मंग पाव्हनेबुआ... काय !
पसंि हाय का न्हाय आमची पोरगी िुम्हां ं "

तिसर परन्या
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"हो... पसंि हाये म ं .."

ाजि मान खा ी घा न
ू लपंट्या म्हणा ा.

"आतण बाई िुम्हां .ं ....? "

"व्हय....म ं तबक पसंि हाये िुमची पोरगी."

"ठर ं िर मंग. मरीबा िाजी काय म्हणणं हाय िुमचं. कव्हा ठरवायचं गीन. "

"आम्ही कव्हापण ियार हावो िाजी िुमचं म्हणणं काय िे सांगा आम्हा ं. काय हो
लपंट्याचे माय? "

"हो भौजी."

"बरं , थांबा मी घरच्यांचा ईच्यार घेऊन कळविो."

तिसर परन्या
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असे बो ून मरीबाचा मेहणा आिल्या घराि गे ा. थोड्या वेळाि मरीबा ाही आि
बो व .े आिमधे काय चचात होि असे याचा तवचार करीि िोघे माय ेक बाहेर बसून तयांची
वाट पाहि होिे. थोड्या वेळाने िे िोघेही बाहेर आ े िे बघून लपंट्याची माय मरीबा ा म्हणा ी,

"मंग काय ठर ं भौजी िुमचं.??? "

"लपंट्याची माय, पोरीच्या बापाचं अन मायचं म्हणणं हाये की

गीन या िोन िीन

दिवसािच एखाद्या मंदिरावर ावायचं. जर िुमची ियारी अस ं िर ठीक हाये. नाहीिर आम्ही
िुसरा पोरगा बघू आमच्या पोरीसाठी. "

"िुसरा पोरगा.. न्हाय न्हाय. हाय मंग आमची तबक ियारी. "

लपंट्या उभा राहून मरीबा ा बो
करण्याचा प्रयत्न के ा अन मरीबा ा बो

ा िसा तयाच्या मायने तयाचा हाि धरून तया ा गप्प
ी.

"मरीबा, पोरगी िर आमच्या माय ेकाच्या य पसंि हाय पण िोन िीसाि कशी ियारी
व्हई .? "

तिसर परन्या
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"याि ियारी काय करायची लपंट्याची माय? िुमचीपण पटरतस्िथी बेिाची अन
यांचीपण. कशा ा खचातच्या भानगडीि पडायचे? आपल्या भावकी मधी िीन चार जन बो वू
अन यांच्या भावकी मधून िीनचार जन अन उडवून टाकू

ग्नाचा बार एखाद्या समाज मंदिरावर."

यावर िोघा माय ेकाने मान ह व ी अन लपंट्याचे ग्न िहा बारा वऱ्हाडाच्या साक्षीने
एका मंदिराि ाग .े लपंट्याच्या माय ा मनासारखी सून तमळा ी आतण लपंट्या ा मनासारखी
बायको आतण िीही इिक्या वकर, तयामुळे िोघेही माय ेक खूपच आनंिी होिे. नवीन सुनेचा
घराि प्रवेश झा ा िोन िीन दिवस अगिी आनंिाि गे े. घराि आनंिाचे वािवरण होिे. एक
दिवस अचानक लपंट्याच्या बायको ा उ ट्या झाल्या अन चक्कर येऊन खा ी पड ी. हे बघून
लपंट्याने आतण तयाच्या मायने िाबडिोब ति ा िवाखान्याि ने े. डॉक्टरने ति ा िपासल्यावर
बीमारी कळा ी. बाहेर जावून डॉक्टर लपंट्या ा हसि म्हणा ा,

"अतभनंिन,
िुम्ही बाबा होणार आहाि. चार मतहने झा े दिवस जावून िुमच्या बायको ा "

हे ऎकू न िोघा माय

ेकाच्या पायाखा ची जमीनच सरक ी. चार दिवस झा े नाही

सून घराि आ ी आतण चार मतहन्याचा गभत पोटाि. मरीबाने अन तयाच्या मेहण्याने आपल्या ा
िसव े हे आिा तयांच्या क्षाि आ े. ग्ना ा इिकी घाई कां करीि होिे हे तयांना आिा कळू न
चुक े. डॉक्टरचे हे बो ऎकू न लपंट्याची माय सुनज
े वळ जावून ति ा तशव्याशाप िेऊ ाग ी.

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

"अगं ये मे े. मुडिा बसव ा िुझा. कोण्हाच पाप आहे ग हे?
आमच्या गळ्याि बांधिेस काय. "

लपंट्याची गावाि थु थु झा ी. तयांच्या पाठीमागे सवतजण तया ा आतण तयाच्या माय ा
नावे ठे ऊ ाग ी. पोरीचं प्रकरण तिच्या नवऱ्या ा अन सासू ा कळ े हे ऎकू न तिचा बाप आतण
मरीबा िाबडिोब तिच्या घरी आ .े मरीबा ा चांग च ठावूक होिे की, बाई (लपंट्याची माय)
एकटीच आतण गावाि कु णी वा ी न्हाय पोरगा साधा भोळा. मेहण्याची इज्जि जाण्यापेक्षा या
माय

ेकाच्या पिराि टाक े ीच बरी. मरीबाने अन तयाच्या मेहून्याने तयांचे हाि पाय जोडू न

ति ा व तिच्या पोरा ा संभाळण्यासाठी तवनंिी के ी. अखेर माय ेक तया पोरा ा अन ति ा
सांभाळाय ा राजी झा .े
दिवसांमागून दिवस जाि होिे. लपंट्याचा संसार आिा आनंिाि चा

ा होिा. लपंट्या

आिा िोन मु ाचा बाप बन ा होिा एक तयाचं अन िुसर कु णाचं का असेना पण नाव आतण गाव
िर लपंट्याचच होिं. पण तयाच्या सुखी संसारा ा कु णाची नजर

ाग ी कु णास ठावूक. तयाची

बायको एका रोगाने मरण पाव ी आतण िोन पोरांची जबाबिारी तयाच्या मायवर आ ी.
एका वर्ातच्या आि लपंट्याने िुसरे ग्न के .े पण िुसऱ्या बायको सोबिचा तयाचा संसार
अर्धयात वाटेवरच मोड ा. िुसरी बायको तया ा िार रागीट अन भांडखोर तमळा ी. सासू सोबि
आतण नवऱ्या सोबि तिचे पटि नव्हिे तयामुळे लपंट्या ा तिसरा वारीस िेऊन तिने तयाच्यासोबि
िारकि घेि ी. आिा लपंट्याच्या गळ्याि िीन मु ांचा झोपाटा होिा. लपंट्याची माय तया िीन
ेकरांना सांभाळू न सांभाळू न हैरान झा ी होिी तयामुळे कशी का असेना पण लपंट्या ा बायको
पाहीजे होिी. जी तयाच्या िीन पोरांना सांभाळे

आतण घराि काम करे . तयामुळे गंध्रवाचे

तजकडे स्थळ असे तिथे जावून मु गी बगून येि असे पण लपंट्याचे िीन िीन मु े बघून तया ा

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

कु णीही आप ी मु गी िेि नव्हिे. लपंट्यानेही हार मान ी नाही. िोन िीन वर्त नव्हे, िर िो
गेल्या िहा वर्ातपासून ‘तिसर परन्या’ बनून बायको बघि होिा.

" आर आवर नं वकर, लभंगाि पाह्य ं माय के धोकाचं.
गाडी गे ी िर पोरगीतबक हािनं जायची"

म्हािारीच्या ओरडण्याचा आवाज ऎकू न लपंट्या भानावर आ ा. िाढी के ेल्या ओल्या
िोंडावर गळ्याि ा रुमा पुसि घराि गे ा. खुटं ी ा अडकवून ठे व े ा कमीज हािाि घेि ा.
तया ा िोन्ही हािाि घट्ट पकडू न जोराि िीन चार वेळा झटक ा आतण मानेिून घा ून अंगावर
चढव ा. कमीजािल्या तखशाि ी एक तबडी काढू न चु ीिल्या तवस्िवाने पेटव ी व तयाच्या
माय ा म्हणा ा,

"मााँ..... , भाकरी बांध

वकर मी येिो सिाच्या घरून. तयाचं आटप ं का नाही िे

बघिो."

"हाँ... जाय आन तया पारावरच्या िेवळाि जावून तयाच्यावर डोस्कं ठे ऊन तया ं बो , या
येळी िरी जमू िे म्हणून. िूहा आन िुह्या पोराचा नुसिा इट आ ा म ं."

म्हािारीचे असे बो णे ऎकू न लपंट्या पाय आपटीि सिाच्या घराकडे तनघून गे ा.
लपंट्यासाठी यावेळचे सागिचे स्थळ सिा घेऊन आ ा होिा. सिाचा साडू सागि ा राहि होिा.

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

सिाच्या साडू च्या भावकीिल्या एका मु ी ा तिच्या सासरच्यांनी टाकू न दि े होिे. िहा बारा
वर्त नवऱ्यासोबि संसार करूनही ति ा मू

होि नव्हिे म्हणून ति ा वांझ आहे म्हणून टाकू न

दि े आतण गरीब म्हािाऱ्या माय बापा ा एक जवान मू

सोपवि तिचा नवरा िुसरे

ग्न

कराय ा मोकळा झा ा. सिाच्या साडू ने सिा ा तिच्यातवर्यी सांगिाच सिाने तया ा लपंट्याचा
तवर्य छेड ा आतण तिच्या माय बापा ा सांगून मु गी बघाय ा जायचे नक्की झा े.

"आरं ये सिा , उठ ा का नाही अजून.. चा ,

वकर तनघायचं आपल्या ं. नाहीिर

सागि गाडी तनघून जाई . "

"कोण लपंट्या....?
हे काय, समिं झा ं... िुह्या घराकडंच येि होिो."

"येहरी कव्हा उठणार नाहीि भाऊजी, पण बायको बघायची म्हण ं की पाहटच उठू न
रे डी होिाि."

िोघांचे बो णे िोडीि, चु ीि घाि ल्े या ाकडांचा ज्वाळ करण्यासाठी िुं कणीने िु कं ि
िु कं ि सिाची बायको हसि लपंट्या ा म्हणा ी. सिाच्या बायकोचे असे बो

ऎकू न लपंट्याही

हसि हसि िी ा म्हणा ा,
"काय वतहनी िुम्ही पण, पाहटं पाहटं मीच भेट ो का िुम्हां .तहच्या सोबि िरी गन
व्हई म्हणून िेवा ं नवस बो ा बावन नारळाचा. कं जुशी करू नका"

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

तिघेही हसिाि, सिा आतण लपंट्या ियारी करून सूयत उगवायचा आिच गाव सोडिाि.
अधात िास माळ रानािून चा ि चा ि िोघेही माळतहवरा िाट्यावर येिाि. लहंगो ीवरून
सूटणारी सागि गाडी काही क्षणािच तयांच्याजवळ येिे. िोघेही तया गाडीि चढिाि. गाडी
सागिकडे सुसाट धावि होिी. लपंट्या गाडीच्या तखडकीिून बाहेर बघि स्विःच्या तवचारािच
गकत होिा. िो मनोमन िेवा ा प्राथतना करीि होिा, ' िेवा भेटू िे रे एकिाची बायको '

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

ई सातहतय प्रतिष्ठानचं हे बारावं वर्ं. संजय बनसोडे यांचं ई सातहतयवरचं हे चौवं पुस्िक.
संजय बनसोडे एक िरूण ख
े क आहेि. अनेक तनयिकात कांि िे त हीि असिाि.
तयांची ई सातहतय व्यतिटरक्तही अनेक पुस्िकं प्रकातशि झा ी आहेि. पण िे के वळ
त हून थांबि नाहीि. िे काही सामातजक बांतध कीिून ेखन करिाि. समाजा ा
जागं करणारं वास्िव तयांच्या

ख
े णीिून साकार होिं. समाजा ा अस्वस्थ

करणारी तयांची ेखणी आहे. िळागाळािी

ोकांना माणसासारखं जगिा यावं

म्हणून िे काम करिाि. तयांच्या सामातजक तवचारांिून तयांची

ेखणी तयांना

त हाय ा ाविे. आतण िे अतयंि मेहनिीने आपल्या ेखनाचा कस वाढवि नेि
आहेि. असे अनेक िरूण ेखक खूप छान त हीि आहेि. मोठ्या ेखकांच्या िोडीस
िोड आहेि. पण तयांना योग्य असा प् ॅटर्फ़ॉमत तमळि नाही. तयांची पुस्िकं प्रकातशि
कराय ा प्रकाशक धजावि नाहीि. कारण तयांचे नाव प्रतसद्ध नसल्यामुळे तयांच्या
पुस्िकांची तवक्री होई की नाही याबद्द प्रकाशक साशंक असिाि. आतण जर या
ेखकांची पुस्िके वाचकांसमोर आ ीच नाहीि िर

ोकांना तयांचे नांव कळणार

कसे? या िुष्टचक्राि सापडू न अनेक नविरूण ख
े कांच्या तपढ्या बरबाि झाल्या.
पण आिा असे होणार नाही. इं टरनेटच्या सहाय्याने नव ख
े कांना वाचकांच्या
नजरे पयंि पोहोचवण्याचे काम आिा अनेक संस्था करि आहेि. ई सातहतय
प्रतिष्ठान ही तयािी

एक. सुमारे ५

ाखांहून अतधक वाचकांपयंि या नवीन

ेखकांना नेण्याचे काम ही संस्था करिे. पूणत तवनामूल्य.

ख
े कांनाही कोणिाही

खचत नाही. आतण आज ना उद्या ेखकांना भरघोस मानधन तमळवून िेण्यासाठी ई
सातहतय प्रतिष्ठानचे प्रयत्न चा ू आहेि.
नवीन ेखक याय ा हवेि. भक्कमपणे उभे रहाय ा हवेि. तयांना तयांच्या तयांच्या
िजातनुसार मानमरािब तमळावा. मानधन तमळावे. परिेशािी
खेड्यापाड्यांवरी नववाचकांना िजेिार सातहतय तमळावे.

आतण िूरच्या

तिसर परन्या

संजय बनसोडे

अनेक नवनवीन िाकिवान

ेखक ई सातहतयाकडे वळि आहेि. तयांना तयांच्या कसानुसार

प्रतिसािही तमळिो. कु णा ा भरघोस िर काहींच्या वाट्या ा टीकाही येिे. या टीके ा
positively घॆऊन हे ख
े क आप ा कस वाढवि नेिाि. प्रर्फ़ु

शेजव, भाग्यश्री पाटी , कोम

मानकर, सुरज गािाडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहेब लशंपी, चंिन तवचारे , सौरभ वागळे ,
यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंि, संयम बागायिकर, ओंकार झांज,े पंकज घारे, तवनायक
पोििार, चंद्रकांि लशंि,े चारु िा तवसपुिे, कार्ितक हजारे , गणेश सानप, मनोज चापके , महेश
जाधव, मनोज तगरसे, मृिु ा पाटी , तन ेश िेसाई, सनहा पठाण, संजय बनसोडे, संजय येरणे,
शंिनू पाठक, श्रेतणक सरडे, शुभम रोकडे, सुधाकर िळवडेकर, दिप्ती काबाडे, भूपेश कुं भार,
सोना ी सामंि, के िकी शहा, तवतनिा िेशपांड,े सौरभ वागळे असे अनेक िरूण ख
े क साितयपूणत
ेखन करि आहेि. ई सातहतयकडे हौशी ेखकांची कमी कधीच नव्हिी. आिा हौसेच्या वरच्या
पायरीवरचे, ेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आतण आपल्या ख
े ना ा पै ू पाडण्याकडे क्ष िेणारे
िरूण

ख
े क येि आहेि. ही नवीन

ख
े कांची र्फ़ळी मराठी भार्े ा नवीन प्रकाशमान जगाि

स्थान तमळवून िेिी . तयांच्या सातहतयाच्या प्रकाशा ा उजाळा तमळो. वाचकांना आनंि तमळो.
मराठीची भरभराट होवो. जगािी

सवोतकृ ष्ट सातहततयक प्रसवणारी भार्ा म्हणून मराठीची

ओळख जगा ा होवो.
या सवाति ई सातहतयाचाही खारीचा वाटा असे हा आनंि.
आतण या यशाि ई ख
े कांचा लसंहाचा वाटा असे याचा अतभमान.

बस्स. अजून काय पातहजे?
आमेन
सुनी सामंि
ई सातहतय प्रतिष्ठान

