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अंकुश शशंगाडे

या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

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

पण तरीही आम्ही ते वाचकानं ा शवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
मजा येत.े

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

आशण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
शमत्ांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल
शमशडयावर 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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वारांगना
(कादबं री)

अक
ं ु श शशंगाडे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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वारांगना
लेखक : अंकुश शशंगाडे
फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माके ट रोड,
नागपरू . महाराष्ट्र
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
Whatsapp- 9987737237
(शवनामूल्य पुस्तके शमळण्यासाठी आपले नाव व गाव कळवा)
प्रकविन: ५ नोव्हेंबर २०२२
©esahity Pratishthan®2022
• शर्नविूल्य 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
वारांगना नावाची कादबं री वाचकाच्ं या
हातात देतानं ा मला अत्यतं आनदं होत आहे.
वारांगना साकारतांना मला अशतशय लाजही वाटत
होती. वाटत होतं की लोकं काय म्हणतील,
आपल्याबाबत कोणता शवचार करतील. कारण
समाजाची आजची अवस्था अशी आहे की लोकं
दसु र्याकडे एक बोट दाखवतात. परंतू ते हे
शवसरतात की आपल्याकडे त्यातील तीन बोटं असतात. तेच वाटत होतं मला.
वेश्या.......वेश्येला वारांगना देखील म्हणतात. त्यांनाही भावभावना
असतात. त्या कुणाचं कधीच वाईट करीत नाहीत. परंतू आपला समाज त्यानं ा
हीन समजतो. त्यांना दषु णे देतो.
मला ही शभती वाटत होती की ही कादबं री वाचनू लोकं ठरवतील की हा
व्यक्ती वेश्यालयात जात होता. परंतू तसं घडलं नाही. मी एकदाच वेश्यावस्तीत
गेलो. त्याचं कारणही तसंच होतं. आमचं एकदा प्रशशक्षण होतं त्या
वेश्यालयाच्या बाजल
ू ा. एकदा त्या रेशनगं मध्ये अध्याा शदवसानतं र ब्रेक झाला.
त्यावेळी माझं शमत्मंडळ म्हणालं की चला आपण वेश्यावस्ती पाहायला जाव.ू
शेवटी मलाही वेश्यावस्ती पाहायचं आकषाण होत.ं त्यामळ
ु ं शमही तयार झालो.
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त्यापवु ी मी वेश्यावस्तीवर आधारीत एक वेदना नावाची पस्ु तक शलशहली होती.
तेही वेश्यावस्तीत न जाता. त्यामळ
ु ं ही आकषाण होत.ं हा भाग दसु रा आहे.
मी वेश्यावस्ती माझ्या शमत्मडं ळासोबत शिरायला गेलो. आम्ही
बोलतबोलत चाललो होतो. तोच एका वेश्येनं आमच्यापैकी आम्हा दोघांचे
हात पकडले. तसं पकडताच बाकी सवा पळाले. त्यानतं र ज्याचा हात धरला
होता त्या वेश्येनं. तोही हात झटकून पळाला. राशहलो मी. मी पळालो नाही.
कारण मला वाटलं की आपण काही गन्ु हा के लेला नाही. ही काय करणार.
शेवटी त्या मल
ु ीनं अथाात वारागं नेनं मला आत नेल.ं कुलपू लावला व म्हटलं,
"पैसे काढ." त्यावर मी म्हटलं, "कशाचे पैस?े " त्यावर ती म्हणाली, "इथं
कशाला आलाय." मी म्हटलं, "शिरण्यासाठी." त्यावर ती म्हणाली, "ही काय
शिरण्याची जागा आहे का? शिरायचं असेल तर बागेत शिरत जा." त्यावर मी
चपू बसलो काही वेळ. मग मी म्हटलं, "मी तमु च्या जीवनावर एक पस्ु तक
शलशहली. मी लेखक आहे." त्यावर ती म्हणाली, "शकती वेळ आलाय या
वेश्यावस्तीत?" मी म्हटलं, "कधीच नाही." त्यावर ती म्हणाली, "मग कशी
शलशहली पस्ु तक?" मी त्यानतं र गप्प झालो. काही वेळानं शेवटी मी शवचारलं,
"का गं वेश्या स्वतः बनतात की बनवलं जातं?" त्यावर ती म्हणाली, "तू लेखक
आहेस ना. तल
ु ा काय वाटतं?" मी म्हटलं, "बनवलं जात.ं " त्यावर ती म्हणाली,
"अगदी खरं. तू खरंच जाणकार आहेस. तू एक शदवस मोठा वेखक होशील
आशण बनावा अशी माझी इच्छा आहे. हवं तर येत चल इकडं. मी माशहती सांगने
बरीच. शमत्ा, वेश्या ह्या वाईट नाहीत. त्यानं ाही भावभावना आहेतच. त्या
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शशकलेल्याही असतात. मी स्वतः एम ए शशकलेली आहे. परंतू पररशस्थतीनं मी
वेश्या बनले. त्या चांगल्या असतात. परंतू समाज त्यांना वाईट समजतो आशण
इथं येतानं ा वाईटच शवचार घेवनू येतो."
मला शतनं सोडून शदलं काही न करता. त्यानंतर मी पन्ु हा कधीच शतकडं
गेलो नाही. आज त्या गोष्टीला बरे च शदवस झाले.
अचानक एक मशहण्यापवु ी माझी वेश्येवर आधारीत वेदना कादबं री
वाचायला घेतली व ती वाचता वाचता वाटलं की आपण शहचा दसु रा भाग
शलहावा. मी शलहायचा तसा शनधाारच के ला. मन काही स्वस्थ बसू देत नव्हतं व
शलहायला बसलो. जनलोकांची पवाा न करता.
मी शदवसरात् शलहीत होतो ही पस्ु तक. तब्बल एक मशहण्यानं ही पस्ु तक
साकार झाली. आज ही माझी एकोणसत्तरवी पस्ु तक आहे.
मी यापवु ी अडूसष्ट पस्ु तका शलशहल्या. त्या वेश्यावस्तीत गेलो होतो,
तेव्हा माझ्या दोनतीन पस्ु तका होत्या. जेव्हा ती म्हणाली होती की तम्ु ही मोठे
लेखक व्हाल. कधी कधी वाटतं की घराला घरपण आणण्यासाठी वेश्येच्या
अगं णातील माती पशवत् असते. अगदी माझ्याहीबाबतीत तसचं घडलं की
काय? मला कळत नाही की या अडुसष्ट पस्ु तकाच्या प्रवासाला त्या वेश्येचा
आशशवााद कारणीभतू ठरला की काय? परंतू काहीही असो, माझ्याही बाबतीत
कावळा िादं ीवर बसायचा आशण िादं ी मोडायची असचं घडलं असावं
कदाचीत शकंवा तसं घडलं नसावं. परंतू या पस्ु तकाला धरुन एकोणसत्तर पस्ु तकं
माझ्या हातनू शलशहली गेली हे नक्कीच.
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शवशेष सांगायचं म्हणजे मी यापवु ी वेदना शलशहली. त्यात
वेश्याव्यवसायाला समाजमान्यता शमळावी हा शवषय होता. यात तो व्यवसाय
बदं व्हावा हा शवषय होता. यातील नाशयके ला वाटते की हा व्यवसाय बदं करावा.
त्यासाठी ती प्रयत्न करते. वेश्याव्यवसायही बंद होतो. परंतू पढु े अशत समस्या
शनमााण होतात. शेवटी काय होते? शतला तसं का वाटते? शेवटी ती काय करते?
ह्या सवा प्रश्ाचं ी उत्तरे या पस्ु तकात आहेत. आपण ती पस्ु तक वाचावी. तथयांश
शोधावा व एक िोन अवश्य करावा पस्ु तक कशी वाटली म्हणनू . के वळ
शब्दाच्या शशषाकावरुन या पस्ु तकाचा वा माझा दजाा ठरवू नये. पस्ु तक खरंच
वाचनीय झाली असनू माझ्या वेदना नावाच्या पस्ु तकाच्या तेवढीच तोडीची
बनलेली आहे. िक्त एवढंच ठरायचं बाकी आहे. ते म्हणजे ही पस्ु तक आपण
वाचक म्हणनू आपल्या पसंतीस उतरवणं. ते मी सांगू शकत नाही. ते आपण
ठरवावं एवढीच आपणाला शवनंती आहे.
आपला नम्र.
अंकुश शशंगाडे,
नागपरू , ९३७३३५९४५०
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ही कादबं री
जगभरातील
सवााशधक वेदना व अपमानानं ा सामोरं जाणार्या
माझ्या भशगनींना
सादर समशपात
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वारांगना
(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.

11

वासना

अंकुश शशंगाडे

वारांगना (कादबं री)

ती एक वारांगना होती. वासनांध लोकांची सेवा करणारी. शतनं आपल्या
आयष्ट्ु यात शकत्येक लोकांच्या वासना पणु ा के ल्या होत्या. ती जर नसती तर
आज शकत्येक भोळ्याभाबड्या मल
ु ी बलत्काराच्या शशकार झाल्या होत्या.
कोण्याही मल
ु ींच्या जीवनात शदवाळी उजळली नसती आशण ती जर नसती
तर आज मल
ु ींचं उभं आयष्ट्ु य उध्वस्त झालं असत.ं
वारागं ना........ शकत्येक लोक शतला एक वारागं ना म्हणनू शचडवायचे.
शतच्या कामाला हीन मानायचे. शतला दषु णे द्यायचे. म्हणायचे की शतनं तसं
काम करु नये. दसु रं मेहनती काम करावं. परंतू ती मेहनती काम करु शकत
नव्हती काय? करुही शकत होती. परंतू ज्या समाजानं शतला वारागं णा
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बनवलं होत.ं तो समाज शतला मेहनतीचं वा इतर कोणतचं काम देत नव्हता.
म्हणनू च शतला नाईलाजानं का होईना, ते काम करावं लागत होतं.
ती वारागं ना........आज शतला एड्स झाला होता. ती एड्स सारख्या
रोगामळ
ु ं मरण पावली होती. कारण ती अशा कोण्यातरी परुु षांच्या संपकाात
आली होती. ज्याला एड्स नावाचा महाभयंकर रोग होता. त्या रोगानं शतचं
उभं आयष्ट्ु य पोखरलं होत.ं आज शतला एड्स होवनू आठ वषा झाले होते.
तरीही शतच्यात रग होती. कारण शतचं औषध सरुु होतं एड्सवरचं. शतला
एड्सवर औषध शनःशल्ु क होतं.
सशु शला नाव होतं शतचं. ती पवु ी वारांगना नव्हती. आपण कधीकाळी
वारांगना बनू असा शवचारही के ला नव्हता शतनं आयष्ट्ु यात. परंतू शनयतीच
ती........शतला त्या शनयतीनं वारागं ना बनवलं होत.ं
********************************
सशु शलाचं बालपण अगदी आनदं ात गेलं होत.ं त्या दोन बशहणी होत्या.
ही सवाात मोठी होती. ही मोठी असतांना व जेव्हापयंत मायबापाला दसु रं
लेकरु झालं नाही. तोपयंत शतला खपु प्रेम शमळालं होतं. त्यातच त्या प्रेमानं
13
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सशु शलावर चागं लेच सस्ं कार झाले होते. लहानपणच ते........त्या
बालवयात शतला काय माशहत होते की आपल्याशी कोणी असाही
शवश्वासघात करतील. जो शवश्वासघात आपल्याला पचणार नाही.
लहानगं ते वय. सशु शलाचं शाळे त जाण्यालायक वय झालं नव्हतं. त्या
वयात ती आपल्या मोहल्यातील मल
ु ामल
ु ींसोबत खेळ खेळायची. कधी
कधी गमं त गमं तच्या शववाहाचा खेळ खेळायची. त्यामध्ये ती कोण्यातरी
मल
ु ाची पत्नी बनायची व ज्यापद्धतीनं शतचे मायबाप वागतात. तशी ती
वागायची. ज्याला संसार नावाचा शब्द होता. शतला तो खेळ खेळणं जास्त
आवडायचं. त्या खेळात गंमत गंमतचा शववाह होताच ती नववधसू ारखी
ओढणी घेवनू बसायची. तसा शतला त्या पती बनलेल्या मल
ु ाचा आवाज
यायचा.
"सशु शला, मी आलोय."
मग सशु शला उठायची व डब्यात पाणी घेवनू व एक लहानसं पाट ठे वनू
त्या मल
ु ाचे पाय धवु ायची. जणू तो शतचा पतीच आहे. त्यानंतर एका जागेवर
त्याचेसाठी एक बसायचा कापड टाकून त्यावर एका झाकणात झाडाच्या
पानाच्या गोल िाडलेल्या पोळ्या वाढायची. सोबत तरोट्याची भाजीही.
मग तोही शतचा जोडीदार ती पोळी व ती गंमत गंमतची भाजी खायचा.
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शेवटी जेवन होताच तो ढेकर द्यायचा व पोटावरुन हात शिरवीत तो त्या
झाकणाच्या ताटावरुन उठायचा. त्यावेळी त्यांना शकती मजा यायची. ते
त्यांना कळायचंही नाही. दररोज दररोजचे खेळ खेळता खेळता सशु शला
लहानाची मोठी होत होती. शतची बशहण लहान होती.
लहानग्या बशहणीला सोबत घेवनू सशु शला असा खेळ खेळत असतांना
लहानाची मोठी होवू लागली. तसं शतचं नाव शाळे त टाकलं गेल.ं परंतू ती
शाळे त जात असतांनाही शतचे खेळ खेळणे वा पती पत्नीचे खेळ खेळणे बंद
झाले नव्हते. आज त्याच खेळाची जेव्हा शतला आठवण यायची. तेव्हा
शतच्या डोळ्यात अश्रू राहात होते. शतला वाटायचं की काश! मलाही
लहानपणासारखा एकच पती असता तर......तर आज मी शकती सख
ु ी झाले
असते. ना आज एड्स असता, ना मी आज आजारी असते. परंतू आता मी
आजारी तर आहे. व्यशतरीक्त आज मला पतीही भरपरू होतात. जे माझ्या
जीवनात कायमस्वरुपी शटकत नाहीत तर रोजचे रोज बदलत असतात.
शतचा तो शवचार रास्त होता. कारण शतच्या जीवनात तेच घडत होतं.
ती वासनेनं पछाडलेली माणसं रोजच शतच्या शरीराचा उपभोग घेण्यासाठी
येत असत नव्हे तर त्यांची वासना पणु ा झाली की त्यांना शतचं काहीही
सोयरसतु क नसायचं. ती पैसे नक्की कमवायची. परंतू सहानभु तू ी नाही.
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एरवी ती माणसं शवचार करायची की आम्ही पैसा शदला. त्याबदल्यात
आम्हाला आमची वासना पणु ा करता आली.
सशु शला बालपणीचे खेळ खेळता खेळता मोठी होत होती. आता ती
एवढी मोठी झाली होती की शतला परुु ष आशण शियांच्या भावना कळायला
लागल्या होत्या. त्यातच शतच्यामध्ये परुु षी आकषाण शनमााण झालं होतं.
शतला मल
ु ं आवडायला लागली होती. तशी ती परुु षाक
ं डे लक्षही िे कत
होती.
ते तरुणपणाचं वय, एक अल्लडच वय होत.ं त्या वयात शतला मल
ु ं
आवडत असल्यानं ती मल
ु ांची बोलायची. अगदी हसतमख
ु ानं बोलायची.
परंतू ती अल्लड जरी असली तरी ती शवचार करायची. शवचारपवु ाक पावलं
टाकायची. कारण शतला शवचार होता की शतला एक लहान बहीणही आहे.
जर ती अशीच अल्लड वागली तर उद्या आपली बहीणही अल्लडच
वागेल. जणू शतला संस्कार करायचे होते आपल्या बशहणीवर. आता ती तो
भातक
ू लीचा खेळ खेळत नव्हती. ती गंमत गंमतची पत्नी बनत नव्हती.
तसेच ती त्या पतीला जेवायला देण्याचा खेळही खेळत नव्हती.
शदवसामागनू शदवस जात होते. तसतसा शतचा स्वभाव बदलू लागला
होता. मायबापाच्या गररबीची शतला लहानपणापासनू च झळ पोहोचली
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होती. त्यातच मायबाप गरीब असल्यानं शतच्या काही काही इच्छाही पणु ा
झाल्या नव्हत्या. त्या इच्छा आपल्याही पणु ा व्हाव्या असं शतला वाटत होतं.
परंतू काय करणार. पैसा तटु पंजू ा होता. अशातच शतला वाटायचं की आपण
एखाद्याशी मैत्ी करावी. त्यांच्याशी शववाह करावा. परंतू ते शक्य नव्हतं.
कारण ते गाव होतं व गावात नावबोटं ठे वणारे बरे च जण होते.
ते एक गाव. त्या गावातील मल
ु ीमल
ु हं ी आज अदबीनं वागत होते.
कोणाचं त्या गावात कधीच प्रेमशववाह झालेला गावानं अनभु वला नव्हता.
कारण सवा मल
ु ांचे शववाह गावानं स्वतः पढु ाकार घेवनू लावनू शदलेत.
कोणाच्या शववाहात गावानं कधी कमी पडू शदलं नाही. एकंदरीत सांगायचं
झाल्यास सवा लोकावं रच गावच्या सवाच लोकाचं े कमीअधीक उपकार होते.
सशु शला उच्चवणीय वगाामधनू होती. शतच्या जातीत भयक
ं र हडं ा
होता. गाव जेवनखावण करण्याच्या पद्धतीत मदत करीत होतं. परंतू
हडं ा........हडं ा ही गरज गाव पणु ा करीत नव्हतं. तर तो हडं ा त्याच पररवाराला
पणु ा करावा लागत असे.
सशु शला शवचार करायची की माझे वडील गरीब. साधारण शेतमजरू . ते
जर माझ्या शववाहाला हडं ा म्हणनू रक्कम देतील तर छोटीचं काय? छोटीचा
शववाह कसा होणार! याच शवचारानं शतनं प्रेमशववाह करण्याचं शनश्चीत के लं
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होत.ं शतनं प्रेमशववाहाला जास्त पसतं ी शदली होती. कारण त्या शववाहात पैसे
जास्त जात नव्हते.
आठवी नववीचा तो वगा. ते कोवळं वयच. ज्या वयात शशक्षण एके
शशक्षण ठे वायला हवं. त्या वयात शतनं आपला प्रेमशववाह करायचा ठरवला
होता. ते शवचाराचं वय नसतांनाही. हेच चक
ु लं होतं शतचं.
सशु शला वगाात जशी शशकत होती. तशीच ती त्या काळात इतरही
साशहत्य वाचन करीत होती. एकदा शतच्या शशक्षीके नं शतला आम्रपालीची
पस्ु तक वाचायला शदली होती.
आम्रपाली......शजला अंबापाशलकाही म्हणत. आम्रपालीचा जन्म इस
पवु ा पाचशे ते सहाशे दरम्यान झाला होता. असं म्हणतात की ती आब्ं याच्या
आमराईत जन्माला आली होती.
आम्रपाली जेव्हा तरुण झाली होती. तेव्हा शतच्यावर महानमन नावाचा
यवु क प्रेम करीत होता. ती संदु र असल्यानं शतच्यावर तो भाळला होता.
त्यातच त्यानं शतच्यासाठी आपलं नगर सोडलं होतं. आपलं सामंतपदही
सोडलं होतं आशण तो वैशालीला येवनू राशहला होता. ज्या वैशालीनगरात
अंबाला नावाचं छोटसं गाव होतं. आम्रपाली लहानपणापासनू च संदु र होती.
ती नत्ृ यांगना होती. शतला नत्ृ य चांगलं करता येत होतं.
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वैशाली हे शलच्छवी जनजातीची राजधानी होती. त्या शठकाणी एक
प्रथा होती. शजला कुप्रथाही म्हणता येईल. राज्यासाठी राजा लागत असे
आशण राजाची शनवड ही शनवाचन मंडळाद्वारे करण्यात येत असे. ज्या
शनवााचन मंडळात राजा व त्यांचे सहकारी तसेच राज्यातील श्रीमंत लोकांचा
समावेश असे. त्यातच ती माणसं राजा शनवडतानं ा त्या जागेसाठी मतदान
करीत. बदल्यात हा राजा एक नगरवधू बनवीत असे. ही नगरवधू त्या पणु ा
राज्यातील एक संदु र िी असे. ही नगरवधू एका व्यक्तीशी वा परुु षाशी
शववाह करीत नव्हती तर ती राजा, राजाची गणपररषद तसेच राज्यातील सवा
श्रीमंत परुु षांची पत्नी म्हणनू काम करीत असे. याचाच अथा असा की ती या
सवांसाठी एक वेश्या वा वारांगना म्हणनू काम करीत असे. आम्रपाली
अशीच एक सदंु र मल
ु गी होती. ती नत्ृ यागं ना असल्यानं नत्ृ य करायची
नगरातील कायाक्रमात शकंवा उत्सवप्रसंगी.
वैशालीचा राजा त्यावेळी मनदु वे होता. याा मनदु वे चीही राजा म्हणनू
शनवड त्या राज्यातील गणपररषदेनं के ली होती. त्यातच या गणपरीषदेला
खश
ु करण्यासाठी मनदु वे ाला एक नगरवधू शोधायची होती. तसा एक प्रसगं
चालनू आला.
तोच प्रसंग. एका कायाक्रमादरम्यान आम्रपाली नत्ृ य करीत असतांना
मनदु वे ची भरु टी नजर आम्रपालीवर पडली. त्यातच त्यानं शतचा बालपणीचा
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शमत् व शतचा शप्रयकर पष्ट्ु पकुमारची शतच्या शववाहाच्या शदवशीच हत्या
के ली. त्यानंतर शतला त्यानं नगरवधू घोषीत के लं. शतला सात वषाासाठी
जनपद कल्याणी पद प्रदान के लं.
आम्रपाली नगरवधू घोषीत होताच शतला दरबारात नत्ृ य करण्याची
मभु ा होती. ज्यावेळी बाहेरील राजे वैशालीला येत. तेव्हा त्या राजांना खश
ु
करण्यासाठी राजा मनदु वे कायाक्रमाचं आयोजन करीत असे.
आम्रपाली एवढी संदु र होती की शतच्या संदु रतेनं वैशालीचं नाव
सगळीकडे पसरत होत.ं म्हणतात की शतचे नत्ृ य पाहण्यासाठी दरू दरुु न राजे,
महाराजे येत व शतच्या नत्ृ याचा आश्वाद घेवनू जात. त्यासाठी मोठी शकंमत
त्यांना मोजावी लागत असे. असे राजे आम्रपालीच्या शनशमत्याने वैशालीला
आपला खशजना आणत असल्याने वैशालीचा खशजना वाढला होता.
त्यातच वैशाली अशतशय ससु ंपन्न राज्य बनलं होतं.
आम्रपालीचं नत्ृ य हे पाहता पाहता मगधला पोहोचलं. जे मगध
वैशालीचं शत्रु ाष्ट्र होतं. त्या राज्यातील राजा शबंबीसार होता. कधीकाळी
राजा शबंबीसारचंही आम्रपालीवर प्रेम होतं. त्यानं वैशालीवर आक्रमण के लं
व आम्रपालीच्या घरी शरण घेतली. तेव्हा ती म्हणाली की त्यानं ी यद्ध
ु
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थाबं वावं. त्यानतं र त्यानं यद्ध
ु थांबवलं. त्यानतं र आम्रपालीनं शबबं ीसारच्या
पत्ु ाला जन्म शदला. ज्याचं नाव शवमला कोडन्ना होतं.
आम्रपालीची पस्ु तक सशु शलानं वाचली होती. शतचा इशतहास शतला
माहीत झाला होता. शतला वाटत होतं की आम्रपाली महान आहे. तसा
आम्रपालीचा प्रभाव सशु शलावर पडला. त्याचा पररणाम हा झाला की ती
चक
ु ीनं का होईना, पढु ील काळात एक वेश्या बनली.
*****************
आज सशु शला शालान्त पास झाली होती. शतला चागं ली टक्के वारी
शमळाली होती. त्यानसु ार सशु शलाला पढु ील शशक्षण शशकायचं होतं. परंतू
त्या गावात िक्त दहावीपयंतच शाळा होती. पढु ील शशक्षण शशकायचं कसं?
सशु शलाला शवचार पडला होता. तसं शतनं ठरवलं की आपण शहरात
शशकायचं. शतथे असलेल्या वसतीगहृ ात राहायचं.
सशु शला तशी हशारच होती. त्यातच सशु शलानं आपला िाम भरला
होता वसतीगहृ ात आशण नाव टाकलं होतं महाशवद्यालयात.
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महाशवद्यालयात सशु शलाला प्रवेश शमळाला होता. परंतू वसतीगहृ ात?
वसतीगहृ ात अजनू पयंत नंबर लागला नव्हता. पशहली शलष्ट लागनू संपली
होती. दसु रीही लागली होती. तशी शतला शचंता पडली होती की जर आपला
नंबर वसतीगहृ ात लागला नाही तर उद्या आपण महाशवद्यालयीन शशक्षण
शशकू शकणार नाही. काय करावं सचु त नव्हत.ं शेवटी शतसरी शलष्ट लागली
व शतचा नंबर शतसर्या शलष्टमध्ये लागला. सशु शलाचा वसतीगहृ ात नंबर
लागताच शतनं वसतीगहृ ात प्रवेश घेतला.
ते वसतीगहृ तसं पाहता शतच्या लायक नव्हतं. त्या वसतीगहृ ात शतची
रॅ गींग शनत्यनेमानं ठरलेली होती. रॅ गींगमध्ये िक्त ओळख शवचारली जात
असे. त्यात सागं ताना पणु ा बायोडाटा हा एकाच भाषेत सागं ावा लागत असे.
सशु शलाला वसतीगहृ ात त्या रॅ गींगमळ
ु े राहावंसं वाटत नव्हत.ं परंतू त्यावर
काही उपाय नव्हता. परंतू हळूहळू ती त्या वातावरणात रुळली व ती आता
वसतीगहृ ात राहू लागली.
आज ते वसतीगहृ मल
ु ांना राहायला देत होतं. शतथं खाणं शपणं अगदी
मोित शमळत होत.ं परंतू काही वाईटही गोष्टी त्या वसतीगहृ ातील मल
ु ी
शशकवत होत्या. त्या वाईट गोष्टी म्हणजे प्रेम करणे.
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वसतीगहृ चागं लं होत.ं त्या वसतीगहृ ातील काही मल
ु ी नक्कीच
चांगल्या होत्या. परंतू काही मल
ु ी या काही चांगल्या नव्हत्या. त्या
महाशवद्यालयात मल
ु ांवर प्रेम कसं करायचं ह्या गोष्टी शशकशवणार्या होत्या.
काही मल
ु ी तर चक्कं आपल्या बायफ्रेंडला आपल्या वसतीगहृ ात आणत
असत.
ते मल
ु ींचं वसतीगहृ . शतथं एक िी मशहला अशधकारी होती. ती
वसतीगहृ ाची देखरे ख करीत असे. परंतू ती काही रात्ीला मक्ु कामी राहात
नव्हती. ती सकाळी अकराला यायची व सायंकाळी पाचला वसतीगहृ ातनू
घरी जायची. त्यामळ
ु ं ती शतथं राहात नसल्यानं त्या मल
ु ींच्या कायाकतात्ृ वाला
हवा लागली होती. त्या मल
ु ी रात्ी वसतीगहृ ात कोणीच नसल्यानं वाह्यात
सारख्या वागत होत्या. त्या अभ्यास करण्यासाठी आशण उच्च शशक्षण
घेण्यासाठी जरी आल्या असल्या तरी त्या अभ्यास करीत नव्हत्या. काही
काही शवद्याथीनी मात् नक्कीच अभ्यास करीत होत्या.
सशु शला वाह्यात नव्हती. ती गावावरुन आलेली एक भोळीभाबडी
मल
ु गी. शतच्यावर गावातील सस्ं कार झाले होते. परंतू एक गोष्ट मनात होती.
ती म्हणजे आपण प्रेम करुन शववाह करावा. अथाात प्रेमशववाह. त्यामळ
ु ं की
काय, ती वाह्यात नसली तरी शतच्या या गोष्टीला त्या वसतीगहृ ातील
मल
ु ींमळ
ु े खतपाणी शमळाले व ज्या मल
ु ी त्या वसतीगहृ ात बायफ्रेंड आणत
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होत्या. ते पाहून शतलाही बायफ्रेंड बनवावसं ं वाटू लागलं. कोणावर तरी
महाशवद्यालयात प्रेम करावंसं वाटू लागलं होतं. त्याचा शवचार ती करु
लागली होती. सशु शला वसतीगहृ ातील मल
ु ींच्या म्हणण्यानसु ार प्रेम करु
लागली होती.
************************
अशाद नाव होतं त्याच.ं तो शतच्याच महाशवद्यालयात शशकणारा मल
ु गा
होता. तो शतला चांगला वाटत होता. शशवाय तो मन शमळावहू ी वाटत होता.
तो सवांना हवाहवासा वाटत होता. तसा तो शतलाही आवडत होता.
सशु शलाला तो आवडत होता. परंतू बोलावं कसं? हा प्रश् होता
शतच्यासमोर. सचु त नव्हतं मैत्ी कशी करावी. तसा एकदाचा तो प्रसंग
घडला.
सशु शलाच्या मनात प्रेमाचं भतू चढलं होतं. तशी ती सतत शवचारातच
असे. तशी ती त्या शदवशी महाशवद्यालयात आली होती. शवचारच करीत
होती मनातल्या मनात. त्यातच ती त्याला टकरावली. शतचं डोकं िुटल.ं
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भळाभळा रक्त वाहायला लागलं. तसं शतचं अवसान गळल.ं ती शद्ध
ु ीवर
नव्हती. तसं त्यानं आव ताव न पाहता शतला दवाखान्यात नेलं.
सशु शलाला अशादनं दवाखान्यात नेल.ं डॉक्टरचा पैसा शदला व थोडा
वेळ तो शतथंच थांबला. थोड्याच वेळाचा अवकाश. सशु शला शद्ध
ु ीवर
आली होती. शतनं पाशहलं की ती रुग्णालयात असनू शतला नळ्या लागलेल्या
आहेत. आजबु ाजल
ु ा रुग्ण आहेत व एक डॉक्टर दसु र्या रुग्णाला तपासत
आहे. तशी ती म्हणाली,
"मी कुठे आहे?"
जशी ती म्हणाली, 'मी कुठे आहे' तशी डॉक्टराची नजर शतच्याकडे
गेली. तसे डॉक्टर शतच्याकडे वळले. त्यानं ी शतला पाशहलं. म्हटलं,
"आता कसं वाटतयं ."
"बरं वाटतंय. पण मला इथे कोणी आणलं?"
"अशाद नावाचा कोणीतरी मल
ु गा आहे. त्यानंच तल
ु ा भरतीही के लं.
शनव्वळ भरतीच नाही तर त्यानं तझु ी काळजीही घेतली."
डॉक्टरांचं ते बोलणं. तशी सशु शला चपू बसली. परंतू ती शवचार करु
लागली की शबचारा अशाद. त्याची चक
ू नव्हतीच. तरीही त्यानं मला भती
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के लं. माझे प्राण वाचवले. त्याचे उपकार झाले माझ्यावर. कधीकाळी हे
उपकार मला कसे िे डता येतील.
ती होशात आली होती. ती शवचारच करीत होती. तसा अशाद औषधी
घेवनू आला. त्यानं पाशहलं की ती होशात आली आहे. तसा तो जवळ
येताच बोलका झाला.
"कसं वाटतंय तल
ु ा?"
"बरं वाटतंय."
"चहा घेणार काय?"
"नाही. चहा नाही घेत मी."
"अगं चहा घे. बरं वाटेल तल
ु ा."
"ठीक आहे." ती म्हणाली. तसा त्यानं थोड्याच वेळात चहा आणला.
सशु शला चहा पीत होती. तसं शतला वाटत होतं की अशाद यालाच
पढु ील आयष्ट्ु याचा जोडीदार बनवावे. कारण अशादनं मला जीवदान शदलं
आहे. त्याच्याचमळ
ु े आज माझा जीव वाचला आहे.
सशु शलाचं शवचार करणं बरोबर होतं. शतचा जीव वाचला होता. परंतू
तो काही शतच्यासाठी योग्य नव्हता. कारण त्यानं शतचा जीव जरी वाचवला
असेल तरी तो एका वेश्यालयाचा दलाल होता. तो अशाचप्रकारे उपकार
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करुन भोळ्याभाबड्या मल
ु ींना आपल्या प्रेमपाशात ओढत होता आशण
त्यांना प्रेमपाशात ओढून वेश्यालयात ओढत होता.
रुग्णालयातनू सशु शलाला काही शदवसातच सटु ी झाली. ह्या दरम्यान
अशादनं शतची परु े परू सेवा के ली. तो शतचा अपघात......त्या अपघाताची
कल्पना शतच्या मायबापांनाही नव्हती. तसं त्यावेळी िोन नसल्यानं काहीही
सशु शलाबद्दल शतच्या मायबापानं ा माहीत झालं नाही.
सशु शलाला रुग्णालयातनू सटु ी झाली खरी. ती अशादनं शतची सेवा
के ल्यानं. मग काय आता ती वसतीगहृ ात राहू लागली. तसं सवा
वसतीगहृ ातील मल
ु ींनाही शतची सेवा त्या अशादनंच के ल्याचं माहीत झालं
होत.ं तशा त्या मल
ु ी शतची कधी कधी अशादवरुन मौजही घ्यायच्या.
आज अशाद शतला भेटायला शतच्या वसतीगहृ ात जात होता. त्या
वसतागहृ ातील मल
ु ीही त्याला काही म्हणत नव्हत्या. त्यातच शतचं हळूहळू
प्रेम वाढायला लागलं होतं अशादवरचं. तशी ती पणु ा स्वस्थ झाली होती.
आता ती पणु ा स्वस्थ होताच अशादसोबत शिरायलाही जावू लागली होती.
कधी बागेत तर कधी रे स्टॉरें टमध्ये. मात् त्यानं शतला कधी आपलं घर
दाखवलं नव्हत.ं

27

वासना

अंकुश शशंगाडे

आता ती पणु ातः त्याच्या वशमध्ये झाली होती. शतला तो जीव की प्राण
वाटत होता. आज ती त्याचेशशवाय राहू शकत नव्हती. कधीकधी तो शतच्या
स्वप्नातही शदसत असे. शतचं आता अभ्यासात मन लागत नव्हत.ं तसा तो
एक शदवस उजळला.
तो शदवस. त्या शदवशी तो सकाळीच शतच्या वसतीगहृ ात आला होता.
म्हणाला, 'आपल्याला बाहेर जायचं आहे' त्यानं तसं म्हणताच शतनं लवकर
तयारी के ली. परंतू त्यानं पन्ु हा म्हटलं की तू माझ्यासोबत येवू नकोस. मी
आधी जातो. मग काही वेळानं तू ये. कुणाला शंका नको यायला की तू
माझ्यासोबत शिरायला शनघाली.
तो एक सक
ं े त होता. परंतू शतला त्याची पसु टशीही कल्पना नव्हती.
तसा तो आधी शनघाला. त्यानतं र काही वेळानं ठरल्याप्रमाणे शतही.
ती खाली उतरली. त्यानंतर वसतीगहृ ापासनू ती पायी चालत चालत
थोडी दरू गेली. शजथे तो उभा होता. शजथे कोणीच नव्हतं.
त्यानं इकडं शतकडं पाशहलं. तसं कोणीच नाही आजबु ाजल
ू ा याचा वेध
घेवनू तो शतला म्हणाला,
"चेहर्याला कापड बाधं नू घे. आपण बाहेर चाललोय. जरा कोणाला
शक
ं ा यायला नको."
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शतला कळलं नाही, तो काय बोलला ते. कारण यापवु ी शिरायला
जाताना ती खल्ु या चेहर्यानं जात होती. परंतू आज त्यानं शतला तोंडाला
कापड का बांधायला लावलं. याचं शतला आश्चया वाटत होतं. परंतू त्याची
शतनं शहाशनशा न करता शतनं तोंडला कापड बांधलं व त्याचेसोबत ती
बाईकवर बसली व शनघाली. शतला आज कल्पना नव्हती की तो शतला कुठे
घेवनू जात आहे.
ती बाहेर पडून त्याचे गाडीवर बसताच त्यानं आपली गाडी सरुु के ली
व ती गाडी भरधाव धावू लागली. आता ती गाडी मख्ु य रस्त्यावर धावायला
लागली. जो रस्ता दसु र्या शजल्ह्याला जात होता. तशी ती म्हणाली,
"आपण कुठे चाललोय?"
"माझ्या गावाला." तो म्हणाला. शतनंही त्याचेवर शवश्वास के ला आशण
ती चपू बसली.
थोड्याच वेळाचा अवकाश. त्या रस्त्यानं जंगल लागलं होतं.
कोणतीही वाहनं शदसत नव्हती या रस्त्यान. अशतशय भयाण वाटत होता तो
रस्ता. तशी ती गाडी आडवळणे घेत जगं ल पार करुन बाजल
ु ा वळवली
त्यानं. त्यातच तो त्या शठकाणी थांबला. शजथे एक चारचाकी गाडी उभी
होती.
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त्या गाडीजवळ गाडी थाबं वताच त्या गाडीतनू चार धष्टपष्ठु माणसं
उतरली. त्यांपैकी शतघांनी शतला आव ताव न पाहता शतला जबरदस्तीनं
पकडलं. तशी ती त्या अशादला म्हणाली,
"अशाद, हे काय? या माणसांनी मला पकडलं आशण तू चक्कं उभा
पाहात आहेस. यांना अडवतही नाहीस. का बरं?"
ती बोलली. तसा अशाद म्हणाला,
"घाबरु नकोस मेरी जान, मी तल
ु ा शवकलं आहे. तझु ा सौदा के ला आहे
मी. मला त्याचे पैसे शमळाले आहेत. मी तल
ु ा वेश्यालयात शवकले आहे."
"म्हणजे तू दलाल भडवा आहेस तर........."
"हो, मी वेश्याच
ं ा दलालच आहे."
"मग मला का वाचवल?ं मला मरु का शदलं नाहीस?"
"कशी बोलतेय. तझ्ु यासारख्या संदु र मल
ु ी मरायसाठी असतात का?"
तो शतच्या गालावर हात शिरवत म्हणाला व शतनं त्याचा हात मस्तकानचं
शझडकारला व जोरात म्हणाली,
"भाग शनलाज्जा, अशानं कोण तझ्ु यावर शवश्वास ठे वेल."
"सवाच मल
ु ी ठे वतात शवश्वास. अगदी तझ्ु यासारख्या. तू ठे वली ना
माझ्यावर शवश्वास. अशाच इतरही मल
ु ी माझ्यावर शवश्वास ठे वतात. मीच
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नाही तर माझ्यासारखी शकत्येक मल
ु ं महाशवद्यालय शवद्याथी बननू हेच
करतात आहे. तेव्हाच आमचं वेश्यालय चालत.ं आम्हाला पैसे शमळतात.
अगदी कमी मेहनतीनं भरपरू पैसा. अगं, तझ्ु यासारख्या शकत्येक मल
ु ी मी
आणल्या आहेत िसवनू . काहींसोबत प्रेमाचं नाटक करुन. कारण पळवनू
वा अपहरण करुन आणतानं ा सापडण्याची शभती असते. पोलीस पकडू
शकतात. परंतू प्रेम करुन जर मल
ु ी आणल्या तर कोणीही शंका घेवू शकत
नाही आशण परु ावाही राहात नाही. मायबापांनाही वाटते की माझी मल
ु गी
पळून गेली. तोंड काळं करुन गेली. ते आजच्या काळात मल
ु ींचा शोध घेत
नाहीत. कारण आपली संस्कृती महान आहे. प्रेम के ल्यानंतर ती मल
ु गी वा
कोणाची सनु कोण्या दसु र्या जातीबरोबर पळून गेल्यास शतनं तोंड काळं
के लं समजतात. ते साधी चौकशीही करीत नाहीत. तसेच कोणी
पोलीसस्टेशनला तक्रारही करीत नाहीत. कोणी करतात. परंतू पोलीसही
यात जास्त डोकं टाकत नाहीत. जे टाकतात. त्यांना आम्ही देणगी देतो.
त्यामळ
ु ं त्यांची तोंडही बंद होतात. तेही काहीच हालचाल करीत नाही.
त्यामळ
ु ं आमचं भागत.ं समजलं का? आता चपू राहायचं आशण जे तझ्ु या
नशशबाला आलं, त्याचा शस्वकार करायचा. सवांचं ऐकायच.ं नाही
ऐकल्यास आमच्याकडे मारुन टाकण्याचीही प्रथा आहे. तल
ु ा आम्ही मारुन
टाकू व तझु ा थागं पत्ताही कोणाला लागणार नाही. म्हणनू जीवतं राहायचं
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असेल तर चपू बसायचं. एक शब्दही काढायचा नाही कधी. अन् हो, पळून
जायची कधी संधी आलीच तर पळून जायचा शवचार शकंचीतही करायचा
नाही. कारण पळून जाणारी मल
ु गी ती मग कुठे ही असली तरी आम्हाला ती
सापडते. आमचं तसं नेटवका आहे प्रत्येक शहरात. म्हणनू सांगतोय. त्या
मल
ु ी सापडल्या की त्यानं ा जीवतं च जाळतो आम्ही. त्याचा शव्हडीओ
बनवतो. तो आमच्या वेश्यालयातील सवाच मल
ु ींना दाखवतो. म्हणनू
सांगतो आहे. पळून जायचं नाही.
माहीत ठे वायचं की ज्याप्रमाणे महाशवद्यालयाचे शनयम असतात ना.
तसे शनयम आमच्याही वेश्यालयाचे आहेत. ते पाळायचे. नाहीतर शशक्षा
आहे. आम्ही त्याचं ा एके क अवयव कापनू िे कतो. ते शनयम पाळले नाही
तर.......आमच्या वेश्यालयाचे कडक शनयम असनू ते शनयम कडक
असल्यानं आमचं वेश्यालय आजही अब्रू राखनू आहे. कोणी दाग
लावलेला नाही आमच्या वेश्यालयाला. आम्ही आजही कोणाच्या नजरे त
आलेलो नाही."
त्याचं बोलणं सपं लं होतं. ती स्तब्ध होती आशण त्याचं बोलणं शातं पणे
ऐकत होती. शतचं चक
ु लं होत.ं कारण शतनं भलत्यावरच शवश्वास के ला होता.
शतला आता काहीही सचु त नव्हतं. शतला आता स्वतःचा जीव संपवासा
वाटत होता. परंतू काय करणार. ती हतबल होती. ती तीन बलदडं माणसं
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शतला कसनू पकडून होते. थोड्याच वेळात त्या चवथया माणसानं अशादला
पैसे शदले. तसा ते पैसे मोजतच अशाद म्हणाला,
"घेवनू जा लवकर शहला. नाहीतर कोणी येईल. जा लवकर."
अशादनं तसं म्हणताच त्या शतघांनी शतला गाडीत कोंबलं. शतचे डोळे
बाधं ले. त्यानतं र शतला जबरदस्तीनं इजं ेक्शन शदल.ं त्याचबरोबर ती बेशद्ध
ु
झाली. त्यांनी आपली गाडी सरुु के ली. ती गााडी आपल्या रस्त्यानं लागली.
तसा अशाद माघारी शिरला आशण आपल्या शहरात येवू लागला.
*************
ते तरुणपण.........आपल्याला तरुणपण चागं लं वाटत.ं कारण त्या
वयात कोणाचं ऐकावं लागत नाही. कोणाचं बंधन राहात नाही. आपल्याला
आपण स्वतःचे मालक असल्यासारखे वाटते. तरुण मल
ु ांची चांदीच असते.
तशी मल
ु ींचीही चांदीच असते.
हा तरुणपणाचा काळ. आपण शनणायक्षम झालेले असतो. स्वतःचे
शनणाय स्वतःच घ्यायला लागतो. त्यासाठी इतरावं र अवलबं नू राहण्याची
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गरज उरत नाही. तसं कायद्यानसु ार अठरा वषााची मल
ु ं मल
ु ी झाल्यास
त्यांच्यावर मायबापाची वा इतर कोणाचीही मजी चालत नाही.
प्रेम करणे हा गन्ु हा नाही. प्रत्येकानं ी प्रेम कराव.ं तरुण तरुणींनीही प्रेम
करावं. प्रेम करायला मनाई नाही. परंतू याबाबत थोडा शवचार करायला हवा.
थोडी शहाशनशाही करायला हवी. कारण अठरा वषाानंतर कायद्यानसु ार
आपण सक्षम झालेले असलो आशण आपल्याला हवे तसे शनणाय घेता येत
असले तरी आपण घेतलेले आपले शनणाय कधी काळी िसत असतात.
ती सशु शला नावाची मल
ु गी. ती ग्रामीण भागात राहायची. मल
ु गी हशार
होती. ती शालान्त पास झाली. तसं शतनं वसतीगहृ ात प्रवेश शमळवनू शहरात
शतनं महाशवद्यालयात प्रवेश घेतला.
सशु शलाच्या घरची पररशस्थती बेताचीच होती. म्हणनू शतला
नाईलाजानं वसतीगहृ ात राहावं लागलं. तसं पाहता वसतीगहृ ात सशु शलाला
राहतांना शतथं असलेल्या मल
ु ींनी शतला प्रेम करण्याशवषयी शडवचल.ं परंतू
त्या बाबतीत शतनं स्वतः शनणाय घ्यायला हवा होता. परंतू शतनं मल
ु ींच्या
म्हणण्यानसु ार शतनं प्रेम के लं त्या तरुणाशी. ज्या तरुणाचं वेश्यालयाशी
कनेक्शन होतं नव्हे तर तो वेश्यालयात महाशवद्यालयाच्या मल
ु ींना प्रेम करुन
शवकत होता. ते शतला माहीत नव्हते. म्हणनू च ती िसली.
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त्याचं नाव अशाद होतं. तो अशाद महाशवद्यालयात महाशवद्यालय
शवद्याथी म्हणनू प्रवेश घेत होता व शशक्षणही. त्यानंतर तो मल
ु ींना मदत
करायचा. अशतशय काळजी घ्यायचा त्यांची. त्यातच त्या मल
ु ी त्याचेवर
भाळायच्या. त्या शजवापाड प्रेम करु लागायच्या त्याचेवर. त्या मल
ु ी
त्याचेवर शजवापाड प्रेम करु लागताच एखाद्या शदवशी संधी साधनू अशतशय
शशतािीनं काहीही बहाणा करुन तो त्यांना बाहेरगावचं नाव सांगनू
शिरायला न्यायचा आशण संधी न दवडता शवकून टाकायचा. बदल्यात पैसे
कमवायचा. त्या त्याच्या अशा करण्यानं त्या मल
ु ींचं उभं आयष्ट्ु य उध्वस्त
व्हायचं.
शवशेष सागं ायचं म्हणजे महाशवद्यालयात शशकणारे सवाच मल
ु मं ल
ु ी
आपले शमत् असतात. चांगले शमत् असतात. ते आपली काळजी घेतात.
याचा अथा असा नाही की ते चांगले असतीलच. कोणाच्या मनात
तमु च्याशवषयी काय चाललं आहे ते तम्ु ही तपासू शकत नाही. शजथे एकाच
आईच्या पोटातनू जन्म घेणारी भावंडं सारख्या शवचाराची नक्षेची नसतात.
शतथं तर ही शमत् आहेत. त्यामळ
ु ं ती नेमकी काय करु शकतील हे काही
सागं ता येत नाही. त्यामळ
ु े कोणावर कसा शवश्वास ठे वायचा तेही माडं णे
कठीण आहे. आज काळ बराच बदलला आहे. ज्याचेवर शवश्वास करतो ना
आपण. तोच धोका देतो आपल्याला.
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याबाबतीत एक आणखी गोष्ट सागं तो. एक मल
ु गी एका
महाशवद्यालयात शशकत होती. ती प्रेम करीत होती त्या मल
ु ावर. ज्या मल
ु ावर
त्याच महाशवद्यालयातील शतचीच जीवलग असलेली मैत्ीण प्रेम करीत
होती. त्यानं ते सांगीतलं नव्हतं शतला. तो दोघींवरही प्रेम करायचा. यातनू च
त्यानं दोघींशीही प्रेमसबं धं बनवले होते. शववाहाचं आश्वासन देत देत. या
प्रेमसंबंधातनू एक गरोदर राशहली. शतला पाच मशहने झाले होते शदवस
गेल्याला. तसं प्रेमसंबंध करतांना त्यानं त्या दोघींनाही अंधारात ठे वलं.
सागं ीतलं नव्हतं काहीच. परंतू पाच मशहने झाल्यानतं र गरोदर मल
ु ीनं
त्याच्याशी शववाहाचा तकादा लावताच त्यानं आपल्यावर शतच्या मैत्ीणीचं
प्रेम असल्याचं सागं ीतलं. जर ती आपलं प्रेमसंबधं तोडेल तर मी तझ्ु याशी
शववाह करणार. अन्यथा नाही असं तो म्हणाला. शेवटी शतच्याजवळ उपाय
उरला नाही. गभापातही पाच मशहने झाल्यानं करता येत नव्हता. शेवटी ती
शतच्याजवळ गेली. शतला त्याचेवरील प्रेमसंबंध तोडून टाकण्याशवषयी बोलू
लागली. गयावया करु लागली. परंतू ती ऐके ना. ती म्हणाली की यात तझु ी
चक
ू आहे. तू त्याला ही गोष्ट आधीच शवचारायला हवं होत.ं मी माझं
त्याचेवर असलेलं प्रेम बंद करु शकत नाही. शेवटी शतचा नाईलाज झाला.
ती दःु खी अंतःकरणानं घरी आली. कमर्यात गेली. छतावर पंख्याला दोर
अडकवला व लावला गळिास व आपलं जीवन सपं वलं.
36

वासना

अंकुश शशंगाडे

ती मल
ु गी मरण पावली होती. मल
ु ाचं काय गेल.ं काहीच नाही. गेलं ते
मल
ु ीच्या आईवडीलाचं. त्यांची उपवर मल
ु गी मरण पावली होती.
आज मल
ु ं मल
ु ी तरुण झाले आशण ते महाशवद्यालयात गेले तर
कोणत्याही गोष्टीचा आव शवचार न करता प्रेम करु लागतात. प्रेम हे त्यांना
सवास्व वाटत असते. परंतू त्या प्रेमाच्या आड काय लपलेलं असतं. ते त्यांना
शदसत नाही. कोणता मल
ु गा वा कोणती मल
ु गी आपल्यासाठी सक
ं ट घेवनू
येईल ते काही कळत नाही कोणत्याच महाशवद्यालयीन मल
ु ांना. या गोष्टीचा
शवचार प्रत्येक महाशवद्यालयीन मल
ु ामल
ु ीने करण्याची गरज आहे.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास एखाद्या वेळी एखादा मल
ु गा वा मल
ु गी
आपली जीवलग मैत्ीण वा जीवलग शमत् असल्याचा देखावा करुन
आपल्यासमोर के व्हा सक
ं ट उभं करे ल नव्हे तर आपल्याला के व्हा शवकून
टाके ल वेश्यालयात. ते सांगणे कठीण आहे. म्हणनू कधीही कोणीही
महाशवद्यालयीन मल
ु ांनी प्रेमाला सवास्व मानू नये. कोणावर शजवापाड प्रेम
करण्यापवु ी सावधान असलेलं बरं. प्रेम करावं. प्रेमाची पावलं नक्कीत
टाकावीत. परंतू प्रेमाची पावलं जरा जपनू टाकावीत. कारण प्रेम हे
काचासारखं असतं. थोडासा धक्का लागलाच तर काच जशी लवकर िुटते.
तसंच प्रेमाचहं ी आहे. त्याही प्रेमाने आपल्यावर के व्हा आशण कोणतं संकट
येईल ते काही सागं ता येत नाही.
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शवशेष सागं ायचं म्हणजे महाशवद्यालयात मल
ु ानं ी नक्की याव.ं शशकाव,ं
उच्च शशक्षण घ्यावं. करीयर बनवावं. ते शठकाण आपलं करीयर
बनशवण्यासाठी आहे. महाशवद्यालय हे शशकण्यासाठी आहे. परंतू ते शठकाण
प्रेम करण्यासाठी नाही. कारण या महाशवद्यालयातनू कोणकोणते सक
ं ट
शनमााण होवू शकतात आपल्यावर हे सागं णे कठीण आहे. महाशवद्यालयीन
प्रेमातनू वेश्यावस्तीत शवकणे दरु च. व्यशतरीक्त आत्महत्या मायबापाच्या व
आपल्याही, शडप्रेशन, खनु आपला व आपल्या प्रेमींचाही, आपल्या
भावाचा व मायबापाचाही, वेडेपणा मायबापाचा व आपलाही, बलत्कार,
करीयरचा उध्वस्तपणा, शवश्वासघात, कुमारीमातेचा प्रश्, बाळाची
शवल्हेवाट त्यातच त्याचा दोष नसतांनाही खनु . या सवाच समस्या शनमााण
होत असतात. म्हणनू प्रेम करावं महाशवद्यालयीन तरुणानं ी. परंतू तसं प्रेम
करु नये. ससं ार बसशवण्याचे प्रेम करु नये. ज्या प्रेमातनू वरील प्रकारच्या
समस्या शनमााण होतील व ज्या समस्येतनू आपली कधी सटु काच होवू
शकणार नाही.
सशु शलाला गाडीत कोंबताच व शतला इजं ेक्शन देताच सशु शला काहीच
बोलू शकली नाही. ती बेहोश होती. जेव्हा ती होशात आली. तेव्हा शतला
अशतशय कमजोर वाटत होतं. डोकं गरगर शिरल्यागत शिरत होतं. शतचे
हातपाय अजनू ही बांधलेलचे होते. मात् शतचे डोळे उघडे होते. शतनं पाशहलं
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की शतच्या पढु ्यात एक मल
ु गी बसलेली आहे व शतला अथं रुणावर
झोपवलेलं आहे. वर पंख्याची हवा असनू खाली शेणानं सारवलेला कमरा
नाही तर चांगला कमरा आाहे.
ते एक झोपडंच नव्हतं. तर ती एक मोठी टोलेजंग इमारत होती. जशी
सशु शला होशात आली. तसं शतनं आजबु ाजल
ु ा पाहताच व शतला ती मल
ु गी
शदसताच शतला ती म्हणाली,
"मी कुठे आहे आशण तू कोण आहे?"
सशु शला होशात येताच व बोलताच समोरील मल
ु गी म्हणाली,
"ररलॅक्स हो आधी. मी सगळं सांगतेय."
"मी ररलॅक्सच आहे. परंतू माझे हातपाय का बाधं ले आहेत?"
"तू पळून जावू नये म्हणनू ."
"म्हणजे?"
"म्हणजे नवीन आणलेली कोंबडी जशी पळून जावू नये म्हणनू शतला
सवय पडावी म्हणनू काही शदवस शतच्या पायाला धागा बांधतात. तसा
तल
ु ाही तू पळून जावू नये म्हणनू या लोकानं ी तल
ु ा धागा बाधं लेला आहे."
"परंतू मी कोठे आहे आता?"
"शवदेशात. तू या देशाची नाहीस."
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"म्हणजे?"
"तल
ु ा आपल्या देशात कधीच जाता येवू नये म्हणनू हे लोकं तमु च्या
देशातील लोकानं ा इथे आणतात आशण येथील मल
ु ींना आपल्या देशात
नेतात."
"तल
ु ा आमच्या देशातील भाषा येत आहे. ती कशी काय?"
"मी शतकडलीच आहे. तल
ु ा सगळं समजावनू सागं ता यावं म्हणनू
मलाच तझ्ु या सेवेत ठे वलं आहे."
"हो का? अन् मला इथं का बरं आणलं? जरा साागं शील का?"
"होय, सगळं सांगेन मी. आधी थोडीशी ररलॅक्स हो."
"मी ररलॅक्सच आहे. सांग आधी आशण एक ऐकशील का?"
"काय? सांग आदेश कर."
"माझे हातपाय सोडशील का?"
"नाही."
"का बरं?"
"हे लोकं मारतील मला. िार वाईट आहेत हे लोक."
"बरं जावू दे. आधी मला हे सांग की इथे मला का आणल?ं "
"धंदा..........धंदा करण्यासाठी आणलं तल
ु ा इथं यांनी."
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"धदं ा! धदं ा म्हणजे?"
सशु शलाला पसु टशी कल्पना आलीच होती की शतला शवकलेलं होतं.
परंतू तरीही शतनं शवचारल,ं
"धंदा........इथं शरीर शवकली जातात रोजच. तीन चार वेळा. जेव्हा
जेव्हा शग-हाईक येतात इथ.ं इथं आपली मजी चालत नाही. त्याचं ी मजी
चालते. चागं लं खावं प्यावं लागतं. तंदरुू स्त राहावं लागतं आशण शगहाईकांची सेवा करावी लागते. कोणत्या वेळी कोणत्या शग-हाईकांना
कोणता माल पसतं पडेल हे सागं ता येत नाही म्हणनू सवांना स्वस्थ राहावं
लागतं."
"अन् जे स्वस्थ नसेल तर......."
"त्यानं ा वेदना देतात ही माणस.ं ही माणसं मोठी जहाल आहेत."
"वेदना! म्हणजे नेमकं काय?"
"गरम सळाखीचे चटके . कधी चाकूच्या चबु कण्या."
"चबु कण्या म्हणजे?"
"चाकूनं घाव शदले जातात. शरीरावर शचरे मारले जातात चाकूनं आशण
एखाद्या मल
ु ीनं नाटकच के लं जास्तच तर.......शतचे अवयवही छाटले
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जातात. कधी जीवही घेतले जातात. इथं कोणाला दयामाया नाही. पक्की
शैतानच आहेत ही माणसं."
"परु ं आता. तू आणखी सागं ू नकोस. नाहीतर मी पन्ु हा बेशद्ध
ु च
व्हायची. तू मला ते सांग की तू कशी काय आली इथे?"
"जावू दे माझी कहाणी. आधी स्वस्थ हो लवकर. नाहीतर हे लोकं
तल
ु ा मारुन टाकतील. कामाची नाही म्हणनू ."
"एखाद्याची इच्छा नसली तर.......़़"
"तर शतचा इथे राहण्याचा काहीच अशधकार नाही. इथं राहायचं असेल
आशण खायचं असेल तर इच्छा असो वा नसो. आपली इच्छा ठे वावीच
लागते. नाही म्हणनू चालत नाही."
"सांगणं तझ्ु या जीवनाची कहाणी."
"धीर धर. सांगेन शमही. माझीही कहाणी सांगेन तल
ु ा. मोठी करुण
कहाणी आहे माझी."
"बरं ते जावू दे. तझु ं नाव काय आहे हे तरी सांग."
"माझं नाव.."
"हो नाव. तझु ं नाव सागं मला."
"माझं नाव अंजली."
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शतनं सागं ीतलं व ती बाहेर गेली. ते पाहून सशु शलाही झोपी गेली. कारण
शतच्याजवळ उपाय नव्हता. शतचे हातपाय बांधले होते. त्यामळ
ु ं ती उठू
शकत नव्हतीच.
दोनतीन शदवस झाले होते. सशु शलाच्या प्रकृतीत सधु ारणा होत होती.
कदाशचत ती बेशद्ध
ु असतांनाच त्या नराधमांनी शतच्यावर बलात्कार के ला
होता इथं येण्यापवु ी. तसंच वाटत होतं शतला. सारखं अगं दख
ु त होतं शतच.ं
त्यातच प्रकृती चांगली वाटत नव्हती.
दोन तीन शदवस झाले होते. अजं ली शतच्या कमर्यात जात येत होती.
शतनं काही आपली कहाणी सशु शलाला सांगीतली नाही. पन्ु हा कधीतरी
सांगणार हे सांगनू शतला चपू के लं होतं शतनं. तशी सशु शला शतच्या मागेच
पडली होती. ती म्हणाली,
"ताई, मी स्वस्थ होताच तझु ं काम होईल. तू कुठे जाशील आशण मी
कुठे ? मला मग तझु ी कहाणीही ऐकायला शमळणार नाही. सागं ना तझु ी
कहाणी."
दोन तीन शदवस झाले होते. सशु शलाला स्वस्थ वाटत होत.ं परंतू
अंजलीनं ती स्वस्थ झाल्याबाबतची गोष्ट त्या नराधमांना सांगीतली नाही.
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तसं आज शतला सशु शलानं शवचारताच शतला आपलीही कहाणी सागं ाशवशी
वाटली. तशी अंजली शतला म्हणाली,
"नाव काय गं तझु ?ं "
"सशु शला."
"कुठे राहते त?ू "
सशु शलानं आपला पत्ता सांगीतला.
"अन् इथं कसं आणलं तल
ु ा?"
अजं लीनं शतला शवचारलं. तशी ती सागं ू लागली आपली कहाणी
आशण अंजली ऐकू लागली शतची कहाणी.
"मी ग्रामीण भागात राहणारी मल
ु गी. हशार होते म्हणनू मी दहावी पास
झाले. पढु ं शशक्षण शशकण्याची इच्छा झाली. माझे मायबाप शशकू नको
म्हणत होते. तरीही मला शशकायची इच्छा होती म्हणनू मी शहरात
शशकायला आले. शतथं वसतीगहृ ात राहू लागले. ज्या वसतीगहृ ात रॅ गींग
व्हायची. या रॅ गींगमध्ये मल
ु ी म्हणत की एखादा मल
ु गा पटवावा. तो
आपल्या जीवनातील जोडीदार व्हावा. त्यानं शनरशतशय प्रेम करावं
आपल्यावर. आपणही त्याचेवर. तशा त्या मल
ु ी त्याच्ं या शप्रयकरानं ा
वसतीगहृ ातही आणत होत्या.
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ते त्याच
ं ं बोलणं आशण त्याचं ं वागणं पाहून मलाही वाटलं की आपणही
कोणावर प्रेम करावं. जीव लावावा कोणावर. शेवटी शमही प्रेम करायचं
ठरवताच मला माझ्याच महाशवद्यालयातील एक मल
ु गा गवसला.
पशहल्याच शदवशी त्यानं मला टक्कर शदली व मी बेशद्ध
ु झाले. तेव्हा त्यानंच
मला भरती के लं रुग्णालयात. त्यानं माझी िार काळजी घेतली. परंतू तो
त्याचा शदखावा होता.
मी स्वस्थ झाले होते. तसं त्यानं त्या बेशद्ध
ु पणात माझी काळजी
घेतल्यानं मी त्याचेवर भाळले. त्याचेवर शनरशतशय प्रेम करु लागले.
त्याचेवर शवश्वास ठे वनू शिरायला जावू लागले कुठे ही. कुठे ही म्हणजे बागेत
आशण रे स्टॉरें टमध्येही. शेवटी त्यानं घात के ला."
अचानक शतच्या डोळ्यातनू अश्रधू ारा टपकल्या. तशी अजं ली
म्हणाली,
"रडू नकोस. वेडी कुठली. अशी रडत बसशील तर आताच सपं शील.
हे वेश्यालय आहे. या शठकाणी रडायचं नसतं. शहमं त बांधायची असते.
शहमं तीनं सगळं इच्छा नसतांनाही सहन करायचं असतं. दःु ख पचवायचं
असते मनात. ते दाखवायचं नसतं मळ
ु ीच."
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एक शदवस त्यानं म्हटलं की आपण बाहेरगावी शिरायला जाणार
आहोत. तू तयारी करुन खाली ये. मी आडोशाला उभा राहतो. कोणाच्या
लक्षात यायला नको की मी तल
ु ा रोजरोज शिरायला नेतोय. नाहीतर आपली
तक्रार करतील या मल
ु ी. मग हे वसतीगहृ प्रशासन तझ्ु या आईवडीलांनाही
सागं तील. मग आपलं भेटणचं बदं होईल.
मलाही त्याच्या बोलण्यात सत्यता शदसली. शमही शवश्वास के ला
त्याचेवर व शनघाली शिरायला त्याचेसोबत. परंतू त्यानं मला मख
ु ा बनवलं.
मी शवचारलं मध्येच त्याला. तेव्हा तो म्हणत होता की तो त्याच्या गावला
नेत आहे. शेवटी जंगल लागलं. त्या जंगलानंतर एक चांगला मोकळा रस्ता.
परंतू त्या रस्त्यानं कोणीही येणारं जाणारं शदसलं नाही. एक गाडी उभी
असलेली शदसली शतथं. तशी त्यानं त्या गाडीजवळ आपली गाडी
थांबवली. त्या गाडीतनू चार जण धष्टपष्ठु मस्ु तंडे उतरले. शतघांनी मला
आवळून पकडलं व एकानं पैसे शदले त्या अशादला. त्यावेळी मी त्याला
जाब शवचारताच तो म्हणाला की तो वेश्यांचा दलाल आहे. एवढंच त्याचं
शन माझं शेवटचं बोलणं. त्यानंतर मला जबरदस्तीनं गाडीत कोंबलं व माझ्या
डोळ्यावर पट्टी बाधं ली गेली. काही वेळानं मला काहीतरी टोचलं गेल.ं
बहतेक ते इजं ेक्शनच असावं. कारण त्यानंतर मला चक्कर यायला लाागली
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हळूहळू. मी बेहोश झाले होते. आज जेव्हा होशात आले, तेव्हा आज इथं
आल्यावर कळत आहे की आपल्यासोबत काय झालं."
सशु शलानं शतचं पणु पा णे ऐकलं. तशी ती म्हणाली,
"बापरे ! म्हणजे प्रेम करणं वाईटच. तसा शवचार करणंही वाईटच.
कोणावर अलीकडे शवश्वास ठे वावा तेच कळत नाही. शवचारच आहे सवा.
शतकडे माायबापही शचंतते असतील ना तझु े."
"हो ना ताई. परंतू आता यावर काय उपाय आहे. काहीच नाही."
"हो ना ताई. आता माझ्याकडे काहीच उपाय नाही. देशात असती
कदाचीत तर पळूनही जावू शकली असती. परंतू इथं शक्य नाही."
"हो खरं आहे तझु .ं इथं ते शक्य नाही."
"आता तझ्ु या म्हणण्यानसु ार मलाही सवा शवचार करुन सगळं सहन
करावं लागेलच. एक वेश्या बनावं लागेल. शजला आपच्याकडे वारांगना
म्हणतात. मग रोजचे रोज परुु ष पती म्हणनू चढवावे लागतील आपल्या
उरावर. आता तर असं वाटायला लागलं की आपला जन्मच मळ
ु ात याच
गोष्टीसाठी झाला असावा."
"ह,ं अगदी तसचं समज त.ू आपल्या नशशबातच होतं हे सारं. समज
की आपले प्रारब्धच शवधात्यानं असंच शलशहलेलं असावं."
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"ताई, आता तू सागं ना आपली कहाणी. तू कशी आली इकडे?"
"माझी कहाणी तर तझ्ु याहीपेक्षा महाभयंकर आहे."
"म्हणजे?"
"शमही प्रेम करीत होती शनरतीशय. आम्ही पळून जावनू शववाह करणार
होतो. तो तसाच म्हणत होता, परंतू मी नकार शदला. मी नकार देताच तो
मानला व माझा शववाह ररतीररवाजानं झाला. माझे आईवडील त्याचेशी
शववाह करु नको म्हणत होते. परंतू मला तो आवडला होता. मी शववाह
करतोच म्हणत होते. त्यामळ
ु ं माझ्या आईवडीलाला वाटलं की ही मल
ु गी
पळून जाईल. म्हणनू त्यांनी माझा शववाह ररतीररवाजानं करुन शदला.
माझा शववाह झाला होता. दोन वषा तो बरा वागला. मग काय सततची
भाडं णं. तो घरुन शनघनू जा म्हणत होता. परंतू मी काही शनघनू गेली नाही.
तसा हा माझ्याच मजीचा शववाह असल्यानं शमही त्याची तक्रारही
मायबापांना के ली नाही. त्याचाच िायदा घेतला त्यानं. एक शदवस तर त्यानं
कहरच के ला. त्या शदवशी त्यानं माझ्यासोबत झोपशवण्यासाठी एका
माणसाला आणलं व मला जबरदस्तीनं त्याचेसोबत झोपायला बाध्य के ल.ं
मी अबला काय करणार. त्याचे त्यानं पैसे कमवले होते.
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आता ती त्याला सवयच पडली होती. तो आता मला धद्यं ावर बसवत
होता आशण मी सगळं सहन करीत होती. मायबापालाही वा कोणालाही
सांगत नव्हती. कारण त्यात चक
ू माझीच होती.
शेवटचा तो प्रसंग. ज्या शदवशी त्यानं मला शवकलं. त्या प्रसंगी त्या
गोष्टीला वा त्या प्रसंगाला मी शवसरु शकत नाही.
कदाशचत त्या शदवशी त्याला वाटलं असेल की ही सोन्याचा अंडा
देणारी कोंबडी, आपण ही कोंबडीच कापावी, म्हणजे आपल्याला पष्ट्ु कळ
अडं े शमळतील. बस तोच शवचार त्याचा. त्यानसु ार मला या वेश्यालयात
आणले गेल.े "
"पण ताई, आापले मायबाप याचा शोध लावत नसतील काय?
कदाचीत पोशलसस्टेशनला तक्रार देत नसतील का आपली?"
"देतही असतील. परंतू काही शदवसांनी तेही लक्ष देत नसतील. म्हणत
असतील की जावू दे पळून. तोंड काळं करुन गेली, त्याचं काय?
आपल्यालाच दषु णं देत असतील. कारण त्यांना काय माशहत नसतं आपलं
काय झालं ते. आपले इशतवत्तृ त्यानं ा माशहत नसतं.
अलीकडे मल
ु ी बेपत्ता होण्याचे वा पळून जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
आता त्या स्वतः पळून जातात की त्यानं ा पळवनू नेलं जातं वा त्याचं
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अपहरण के लं जातं ते काही सागं ता येत नाही. परंतू त्याचं ं अपहरण झाल्यास
ती तक्रार पोलीस स्टेशनला जाते. पोलीसही अशतशय कष्ट करुन शतचा शोध
लावतात. त्यावेळी ती स्वतः म्हणते की मी स्वतःच पळून आली व
कायद्यानसु ार कोणत्याही शिला अठरा वषाानतं र ती पळूनही गेली तरी शतला
काहीही म्हणता येत नाही. कारण कायद्यानसु ार ती बालीश नसली तरी
शतला बालीश समजलं जातं. शेवटी अशी अनेक प्रकरणं घडतात. याच
प्रकरणामळ
ु ं एखाद्या चांगल्या मल
ु ीचं नक
ु सान होतं. ती पळून गेलेली नसते.
शतचं अपहरण के लेलं असत.ं परंतू पोशलसानं ा वाटतं की शतही इतरासं ारखी
पळून गेलल
े ी असेल.
मल
ु ी पळून गेल्या असं मायबापानं ी समजू नये. कारण मल
ु ी जेव्हा
बेपत्ता होतात, तेव्हा त्यांच्यावर बरंच संकट आलेलं असतं.
आपला भारत देश हा सजृ लाम सि
ू लाम आहे. येथील संस्कृती महान
आहे. तसेच ही संस्कृती लोकांनाही मााहीत आहे. शकत्येक कवी लेखकांनी
या देशाचे गोडवे गायले आहे. त्यानसु ार मल
ु ी शकंवा मल
ु ांना शववाहाचं बंधन
आहे. त्यानं ा पळून जावनू शववाह करता येत नाही. तशा शववाहाला
मान्यताच नाही भारतात. तसा शववाह के ला मल
ु ामल
ु ींनी तर मल
ु ाला तेवढा
दोष देत नाही येथील संस्कृती. ही संस्कृती मल
ु ीलाच जास्त दोष देते. कारण
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आजही देशात शपतसृ त्ताक कुटूंब पद्धती आहे. याचाच िायदा येथील काही
महाभाग घेत असतात.
मल
ु गी पळून जाताच वा कधी गायब होताच 'गेली तोंड काळं करुन.'
असं येथील पालकवगााचं म्हणणं असतं. ती कुठे गेली असेल, कोणं नेली,
काय झालं शतचं? याची साधी शहाशनशा न करता पालकवगा चपू बसतो.
शतचा यात दोष नसला तरी. परंतू पालकानं ी मल
ु गी बेपत्ता होताच शातं बसू
नये. सावध होवनू जमेल तसा शतचा शोध लागेपयंत प्रयत्न करायला हवा.
कारण काळ हा बराच वेगळा आहे.
आजचा काळ हा िुस लावणारा आहे. मल
ु गी तरुण झाली रे झाली
की परुु षांची वाकडी नजर शतच्यावर जाते. त्यातच ते आश्वासनाचे जाळे
िे कतात. या आश्वासनाच्या जाळ्यात चागं ल्या चागं ल्या मल
ु ी िसतात. ही
मल
ु ं शेवटी या नवीन वयात येणार्या मल
ु ींना एवढी िुस लावतात की त्या,
शेवटी त्याचंच ऐकतात. त्या मल
ु ी प्रसंगी आपल्या मायबापाचंही ऐकत
नाहीत. त्या मल
ु ांचंच ऐकतात आशण मायबापही त्या प्रकरणावरुन भांडत
असतात मल
ु ींशी. कारण त्यानं ाही वाटत असतं की आपली मल
ु गी या वाईट
शैतानाच्या जोखडात िसू नये. जीवनभर आपलं दःु खी जीवन काढू नये.
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मायबापाचं बरोबर असतं. कारण त्यानं ी आपल्या जीवनात बराच
अनभु व घेतलेला असतो. बराच त्ासही सहन के लेला असतो आशण
अशावेळी ती भांडणं करीत असतांना अचानक मल
ु गी बेपत्ता झाली तर
मायबापाचा तो शवचार बरोबर असतो की गेली असेल तोंड काळं करुन.
परंतू तसं होत नाही. दोनचार मल
ु ी जर अपवादात्मक सोडल्या तर काही
काही मल
ु ींवर नक्कीच संकट कोसळलेलं असतं. या मल
ु ी संकटात
िसलेल्या असतात. त्यांच्यावर ती मल
ु ं त्यांच्या मायबापाचा शांतपणा
पाहून खपु अत्याचार करतात. एवढचं नाही तर ती मल
ु ं कामाला जात
नाहीत. त्याच मल
ु ींना राबवतात. एवढ्यानंच त्यांचं भागत नाही. त्याहीपढु े
ती मल
ु ं त्यांना वेश्यावत्तृ ीची कामं करायला बाध्य करतात. त्या गोष्टीसाठी
त्या ऐकत नसतील तर मारतात. छळतात आशण यातनू ती त्याचं ेवर भारी
झाली तर त्यांना जाळूनही टाकतात. खनु करतात शकंवा वेश्यावस्तीत
शवकतात. यातनू त्यांना जास्तीत जास्त पैसा शमळतो. काही काही मल
ु ं तर
मल
ु ींना वेश्यालयात शवकण्यासाठीच िुस लावनू प्रेम करीत असलेले शदसनू
येत आहेत.
काही मल
ु ं शववाह करुन वेश्यालयात शवकतात तर काही मल
ु ं चक्क
प्रेम करुन वेश्यालयात शवकतात. आज आकडे पाशहले शकंवा सवेक्षण के लं
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गेलं खर्या अथाानं तर आपल्याला या गोष्टीची वास्तवीकता सहज लक्षात
येईल. जे वेश्यालय तरुु ं गापेक्षाही महाभयंकर असतं शियांसाठी.
कोणतीही िी सहजपणे वेश्यापणाचा शस्वकार करणार नाहीच. कारण
तेथे वेदना भरपरू असतात. बॉसचं ऐकावंच लागतं. नाही ऐकल्यास प्रचडं
त्ास शदला जातो शतथं त्यांना.
महत्वाचं म्हणजे कोणतीही मल
ु गी ही पळून जातांना आपलं सख
ु ंच
बघतं. माझा जोडीदार मला भशवष्ट्यात अशतशय आनंदात ठे वेल असं शतला
वाटत असते. म्हणनू ती पळून जात असते. परंतू होतं उलटं. कारण ती
ज्याला चाांगला जोडीदार समजते. तो कधीकधी िारच वाईट शनघतो. तो
शवशचत् वागत असतो. अपवाद की काही काही चांगलेही शनघतात. काही
मात् असेच शनघतात. तेव्हा मल
ु ींनी सावधान असावं. मायबापानं ीही
सावधान असावं. एकतर ही खबरदारी घ्यावी की ती पळून जाणार नाही.
अन् समजा ती न ऐकता पळून गेलीच तर शांत राहावं. चीडचीड करु नये.
स्वतःला सांभाळावे. शांत राहावे याचा अथा मायबापांनी चपू बसावे असा
नाही. चपू बसचू नये. कारण शतही तमु च्या गभाातनू तम्ु हाला त्ास देवनू जन्म
घेत असते. शतला लहानाचं मोठं करतांनाही तम्ु हाला त्ास होत असतो. मग
ती पळून गेल्यावर तर होणारच. परंतू तो त्ास शतला पळून जातांना कोण
सागं ेल. ती नादान असते. अठरा वषााच्या वर ती झाली असते. तरी शतला
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चागं लं वाईट ओळखता येत नाही. ती जेव्हा आई बनते, तेव्हा शतला तो
त्ास कळतो वा ती पळून गेल्यावर शतच्या मागे जेव्हा भोगमान (संकट) येतं,
तेव्हा शतला ते सारं कळतं. तेव्हा वेळ शनघनू गेलेली असते. याचा अथा
मायबापांनी चपू बसणं असा नाही. ती पळून गेल्यावरही शतचा शोध
लावावा. ती व्यवस्थीत असेल तर ठीक. नाहीतर शतच्यावरील सक
ं ट दरू
करण्यासाठी शतला मदत करावी. ते तमु चेच कताव्य आहे. जेणेकरुन तम्ु ही
चांगले मायबाप ठराल. मल
ु ीलाही पश्चाताप होईल. त्यानंतर ती जीवनात
कधीच चक
ू णार नाही. पयाायानं सांगायचं झाल्यास शतला नरकवासनेचे
भोगमान देण्यासाठी मायबापानं मजबरू होवू नये. त्यांनी त्यांचे कताव्य पार
पाडावे म्हणजे झालं. तसेच घाबरुन भ्रणृ हत्याही करु नये.
अंजलीचं बरोबर होतं. ती वास्तवीकतेला धरुन बोलत होती.
वास्तवीकता ही होती की प्रत्येक मायबाप मल
ु गी पळून गेल्यावर ती तोंड
काळं करुन गेली असचं समजत होते.
*****************
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सायक
ं ाळ झाली होती. सशु शला वसतीगहृ ात परतली नाही. तसं शतच्या
रुममेटला वाटलं की ती गावला गेली असावी. परंतू त्यांना ती आज कशी
काय सांगनू गेली नाही याचं आश्चया वाटत होतं. कारण सशु शला नेहमी
गावाला जातांना आपल्या मैत्ीणींना सांगत होती.
सशु शला गायब झाली होती. हे शतच्या मैत्ीणींना तेव्हा लक्षात आल,ं
जेव्हा एक मशहण्यानतं र वाडाननं जाहीर के ल.ं
परु ते पंधरा शदवस झाले होते. सशु शला काही वसतीगहृ ात परतली
नव्हती. तशी ती परत न शिरल्यानं वसतीगहृ ाच्या अशधक्षकाच्या लक्षात
आलं. तसा शतच्या सटु ीचा अजाही वसतीगहृ ात नव्हता. त्यांनी शतच्या
कमर्यात त्या गोष्टीची चौकशी के ली. मल
ु ींनी सांगीतलं की त्यांना ते माहीत
नाही. मग त्या अशधक्षकानं शतच्या वडीलानं ा पत् पाठवनू ताबडतोब
बोलावनू घेतले. या सवा प्रोसीजरला आठ शदवस लागले. शेवटी शतचे
मायबाप वसतीगहृ ात आल्यावर वसतीगहृ प्रमख
ु ानं शतच्या बेपत्ता होण्याची
तक्रार पोलीसस्टेशनला टाकली व जाहीर के लं की सशु शला बेपत्ता झालेली
आहे. ती कुणातरी सोबत पळून गेलल
े ी आहे. कुणाला माशहती असेल तर
त्यानं शतची माशहती द्यावी.
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पोशलसस्टेशनची ती के स. शतच्या मायबापानं ी वसतीगहृ प्रमख
ु ाला दोष
शदला. परंतू पोशलसांनी सांगीतलं की ती अठरा वषााची झाली असनू ती
कोणातरी सोबत पळून गेली आहे. त्यामळ
ु ं वसतीगहृ अशधक्षकाला दोष
देता नाही. तसेच अशधक्षकांनही सांगीतलं की आपली मल
ु गी ही सज्ञान
आहे. शतच्याकडे ते लक्ष कसे देवू शकतील. शेवटी ते मायबाप स्वतःच्या
कमाावर पश्चाताप करीत गावला परतले. आपल्याला िक्त एकच मल
ु गी
होती हा शवचार मनात धरुन.
प्रकरण बंद झालं नाही. परंतू पोशलसांनी या के समध्ये काहीच तपास
के ला नाही. कारण अपहरणाच्या तक्रारी पोलीयसस्टेशनला भरपरू होत्या.
त्याचं ी िाईलही वाढतच होती. तशाच या घटना भरपरू होत्या देशात.
ते वसतीगहृ . त्या वसतीगहृ ात सशु शला स्वभावानं चागं ली होती. शतची
वसतीगहृ ात मैत्ीण होती. शतचं नाव प्रशतभा होतं. पंधरा शदवस झाले होते.
तशी ती एक मल
ु गी वाडानकडे आली. ती शतची रुम पाटानर होती. ती येताच
वाडानला म्हणाली,
"मैडम, मला काहीतरी सांगायचं आहे सशु शलाबद्दल."
प्रशतभा सशु शलाची जीवलग मैत्ीण होती. वसतीगहृ अशधक्षकानं जेव्हा
जाहीर के लं की सशु शला ही वसतीगहृ ातनू बेपत्ता झाली आहे. शतला बरं
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वाटत नव्हतं. तशी सशु शला काही शतलाही सागं नू गेली नव्हती. परंतू शतला
माहीत होतं की अशाद नावाचा तो शतचा बॉयफ्रेंड असनू तोच बॉयफ्रेंड
आता वसतीगहृ ात येतांना शदसत नाही. पवु ी तो नेहमी वसतीगहृ ात यायचा.
चौकशी करायचा. ती जर वसतीगहृ ात नसली तर शतला ती कुठे गेली
याबद्दल शवचारायचा. परंतू ती बेपत्ता झाल्यापासनू तो काही वसतीगहृ ात
आला नव्हता. त्यामळ
ु ं शतला वाटत होतं की कदाचीत या अशादनंच शतचं
अपहरण के लेलं असावं. कारण ती जर स्वतः बेपत्ता झाली असती तर एक
शदवस तरी तो वसतीगहृ ात शतला भेटायला आला असता वा शनदान तो
शतची चौकशी करायला तरी आला असता. तो ती बेपत्ता झाल्यापासनू
एकही शदवस वसशतगहृ ात आला नाही हे लक्षात घेवनू शतची शंका वाढली
व आज ती तेच सागं ायला वसतीगहृ अशधक्षकाकडे आली होती.
"बोल प्रशतभा, काय सांगायचं आहे तल
ु ा?"
"सशु शलाबद्दल काहीतरी खास सांगायचं आहे."
"काय सांगायचं आहे सशु शलाबद्दल?"
"मैम, सशु शलाचा एक बॉयफ्रेंडही होता."
"काय नाव होतं त्याच?ं "
"अशाद. अशाद नाव होतं त्याचं."
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"हो का? कुठला होता तो?"
"मैम, शतच्याच महाशवद्यालयातील होता तो."
"मग तल
ु ा काय करायचं आहे आता. ही के स आता पोशलसात शदली
आहे ना. पोशलसं जे काही करायचं ते करतील. तू शांत बस."
"मैम, तम्ु हीही मशहला आहात आशण सशु शलाही मशहलाच आहे. एका
मशहलेनं दसु र्या मशहलेसाठी धावू नये काय? आशण ती जर तमु ची मल
ु गी
असती तर......"
"प्रशतभा, तझु ं म्हणणं बरोबर आहे. परंतू आज ती नाबालीग नाही.
कदाचीत पळून गेली असेल त्याचेसोबत."
"मैम, चौकशी करायला काय हरकत आहे. कुणाहीसोबत जावो. शतची
चौकशी व्हायला हवी. जर ती सापडली तर आपण शनश्चींत बस.ू परंतू
शतच्यावर संकट असलं तर आपण धावायला नको का? मैडम प्लीज. मी
ग्वाही देते की सशु शला एक चागं ली मल
ु गी होती. ती पळून जावचू शकत
नाही कुणाहीसोबत."
"मग मी काय करायला हवं?"
"मैम, एकदा पोशलसस्टेशनला चाला. शमही येत.े "
"प्रशतभा, आता जावू दे ना. आपल्या वसतीगहृ ाची बदनामी होते."
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"मैम, सशु शला, तमु च्या मल
ु ीसारखी आहे. कृपया शतच्यावर जर
अत्याचार झालाच तर ती तम्ु हालाही व मलाही माि करणार नाही. आपण
प्रयत्न करायला हवा."
"प्रशतभा, मी काहीच करु शकत नाही. तल
ु ा काय करायचं ते तू करु
शकतेस."
"मैडम."
"प्रशतभा, तू आता जावू शकतेस आशण ह,ं या के समध्ये जास्त लडु बडू
करु नकोस. यात वसतीगहृ ाची बदनामी आहे. जर तू आपली पावलं
उचलली आशण वसतीगहृ ाची बदनामी जर झाली तर तल
ु ा वसतीगहृ ातनू
काढून िे कण्यात येईल."
वसतीगहृ अशधक्षकानं प्रशतभाला म्हणताच प्रशतभा गप्प झाली ती
आपल्या कमर्यात आली.
प्रशतभा आपल्या कमर्यात आली असली तरी शतचं मन काही शतला
स्वस्थ बसू देत नव्हतं. ते मन शतचं शतलाच खात होतं. तशी एक शभतीही
वाटत होती, ती वसतीगहृ ातील अशधक्षकानं शतला शदलेल्या धमकीची.
वसतीगहृ अशधक्षकानं शतला धमकी शदली होती की ती जर ती के स उघड
करे ल तर शतला वसतीगहृ ातनू काढून टाकण्यात येईल.
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एक मन शतला सागं त होतं की सशु शला शतची रुम पाटानरच नाही तर
एक मशहलाही आहे शतच्याचसारखी. शतनं गप्प राहू नये. शतला न्याय
शमळवनू द्यावा. परंतू दसु रं मन सांगत होतं की जर शतनं यात मन घातलं आशण
शतला वसतीगहृ अशधक्षकानं वसतीगहृ ातनू काढून टाकलं तर शतची आबाळ
होईल. ती त्यावर प्रचडं प्रमाणात शवचार करीत होती. शेवटी शतनं शवचार
के ला की वसतीगहृ अशधक्षकानं शतला वसतीगहृ ातनू काढलं तरी चालेल.
परंतू त्या सशु शलाला न्याय शमळवनू द्यायचाच. शेवटी शतनं शवचार पक्का
के ला. त्यातच एक शदवस ती स्वतः पोलीस स्टेशनला गेली. शतनं पोशलसानं ा
सशु शलाबद्दल सांगीतलं. तसंच अशादबद्दलही सांगीतलं. शतच्या
बयाणानसु ार पोशलसांनी सशु शलाच्या महाशवद्यालयात चौकशी के ली.
ते महाशवद्यालय. त्या महाशवद्यालयात चौकशी झाली. शतथे असलेल्या
अशादचीही चौकशी झाली होती. परंतू अशादला शवचारपसू के ली असता
काहीच शनष्ट्पन्न झालं नाही पोशलसानं ा. कारण अशादची पाशहजे त्या
प्रमाणात चौकशी झाली नव्हती. शेवटी सशु शला न सापडल्यानं ती के स
थांबनू राशहली. िाईल बंद झाली नव्हे तर के ली गेली आशण सशु शला काही
काळासाठी का होईना, अत्याचाराची शशकार झाली.
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प्रशतभा पोशलस स्टेशनला गेली. शतनं वसतीगहृ अशधक्षकाचं काहीही
ऐकलं नाही. त्याचा पररणाम हा झाला की वसतीगहृ अशधक्षकानं शतला
वसतीगहृ ातनू काढून िे कलं व ती रस्त्यावर आली.
प्रशतभा गावचीच मल
ु गी होती. ती अशतशय गरीब असनू शतचे वडील
शेतमजरू च होते. शतही दहावी पास होवनू वसतीगहृ ात शशकायला आली
होती. ती स्वाशभमानी व सत्यवचनी होती.
शतचा वसतीगहृ ात पशहल्याच यादीमध्ये नंबर लागला होता. ती
वसतीगहृ ात जेव्हा राहात असे. तेव्हा जेवनखावण अगदी िुकटात शमळत
असे. शतला जेवनासाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नव्हता. जेवनात सकाळी
दधू आशण नाश्ता असे. नाश्त्यात मोट, मंगु ाची उसळ व पोहे शकंवा उपमा
असे. दहा वाजता जेवन शमळायचं. जेवनात दोन भाज्या, पापड, शपगं र,
लोणचे व एक लहान वाटीभर दही असायचं. दर रशववारी दोन अंडे व जी
मंडळी अंडे खात नसत, त्यांचेसाठी खास करुन गोड पदाथा असत.
मशहन्यातनू एका रशववारी मटनही असे. ते मटनही अगदी भरपेट असायच.ं
त्यातच ते मटन खातानं ा काही मल
ु ी तर पोळी कधीही घेत नसत. कधीही
शमळत नसल्यासारख्या त्या मल
ु ी पणु ा जेवन होईपयंत मांसावरच ताव मारत
असत. ते पदाथा खात खात व लोणचे तोंडी लावत लावत इतर मल
ु ींसोबत
प्रशतभाचहं ी जीवन कटत होतं. त्यातच राहतानं ा शतला ना वीज शबल भरावं
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लागत असे ना कमर्याचे पैसे. व्यशतरीक्त शतला मशहन्यासाठी काही पैसेही
शमळत. ते पैसे शतला कपडे धण्ु यासाठी लागणार्या साबण सोडा व
आंघोळीसाठी लागणार्या साबणासाठी आशण डोक्याला लागणार्या
तेलासाठी असे. ती त्या पैशात साबण पावडरसोबत वह्या पस्ु तकंही शवकत
घेत असे.
प्रशतभा आज रस्त्यावर आली होती. शतच्यासमोर शवचार आला होता
की शदवस कसे काढावेत. कारण शतच्या जेवनाखावणासोबत शतला
शमळणारी संपणु ा मदत बंद झाली होती. काय करावं सचु त नव्हतं. शशक्षण
तर शशकायचंच होतं. महाशवद्यालयात तर जायचचं होतं. शतनं जे काही के लं
होत,ं त्यातनू शनष्ट्पन्न काहीही झालं नव्हत.ं उलट शतला वसतीगहृ ातनू काढून
िे कलं होत.ं
प्रशतभासोबत अशतशय वाईट झालं होतं. परंतू ती हारली नाही. ती
रस्त्यावर राशहली. शतनं िुटपाथला आपलं घर बनवलं. ती रात्ीच्या
अंधारात शवजेच्या खांबाच्या प्रकाशात अभ्यास करु लागली.
शभकार्यासारखी राहू लागली शदवसभर.
प्रशतभा िुटपाथवर राहात असे. शदवसभर महाशवद्यालयात जात असे.
तेथनू आली की िुटपाथवर पैसे शमळशवण्यासाठी शहडं त असे. तेही
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शभकार्याच्या अवस्थेत. त्यातच दोन पैसे आले की त्या पैशात ती
जेवनाखावणाचे पदाथा शवकत घेत असे. साबण पावडरही शवकत घेत होती
त्या पैशात ती. काही पैसा शशल्लक ठे वनू त्या पैशात महाशवद्यालयाचा खचा
भागवत असे.
ते िुटपाथ. त्या िुटपाथवर राहतांना शतला कधी पोलीसही तंग करीत.
तर कधी गडंु मवाली. पोलीस आलेच तर ते काहीबाही बोलत. तेव्हा ती
आपलं अंथरूण उचलनू दसु रीकडे हलवत असे. तसा आपला मक्ु कामही
हलवत असे. गंडु मवाली आलेच तर त्यांनाही त्यांच्या भाषेत ती प्रशतउत्तर
देत असे. तशी ती लवकरच स्वयंपाक करुन झोपी जाई. कधी स्वयंपाकाचा
त्ास आलाच तर हॉटेलात नाश्ता पाणी करुन ती आपलं पोट भरुन घेई.
कधी कधी शतला पैसे शमळत नसत. तेव्हा ती उपाशीपोटीच पाणी शपवनू
झोपी जाई. त्यातच पणु ा शहर झोपलं की कोणाला माहीत पडू नये
अशाप्रकारे अध्याा रात्ी ती अभ्यास करीत होती. तरीही सकाळीच उठून
प्रातःशवधी आटोपनू ती स्वच्छ आघं ोळ करुन आपलं सामान िुटपाथवरच
कडेला ठे वनू ती महाशवद्यालयाची तयारी करुन महाशवद्यालयात जात होती.
ते कष्टाचे शदवस होते शतचे. ती शशकत होती. जरी वसतीगहृ ातनू शतला
काढून िे कलं तरी ती शहमं त हारली नाही. शशकत राशहली.
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प्रशतभा कधी कधी शवचार करायची की सशु शलाला न्याय शमळाला
नाही. आपण शतला न्याय शमळवनू द्यावा. कदाचीत पोशलसांनी आपल्याला
मदत के ली नाही म्हणनू काय झाले. आपण पोलीस अशधकारी बनावं.
जेणेकरुन आपल्याला स्वतःला तपासाचा अशधकार राहील. कोणाहीसमोर
तपास करण्यासाठी हात िै लावा लागणार नाही. आज आपल्याला त्ास
आहे. कदाचीत हेही शदवसं शनघनू जातील.
शतचा शवचार रास्त होता. ती शशकत होती रास्त शवचार करता करता.
आता शतला ते वसतीगहृ ातील सग्रु ास अन्न शमळत नव्हतं तर कधी कधी तर
शतला उपाशीच राहावं लागत होतं.
प्रशतभाची ही त्ेधातीरपीट शतच्या जीवनाला वळण देवनू गेली. शतच्या
आयष्ट्ु याला सशु शलाच घडवत होती. कारण सशु शलाचा शोध कसा लावता
येईल याचसाठी ती शशकत होती. शतलाच न्याय शमळवनू देण्यासाठी प्रयत्न
करीत असतांना शतला वसतीगहृ अशधक्षकानं काढून टाकलं होतं.
हळूहळू प्रशतभाची प्रशतभा शनखारत चालली होती. आता शतचं शशक्षण
पणु ा झालं होतं. परंतू पोलीस अशधकारी तेवढं बनणं बाकी होतं. तसा शतनं
आता पोलीस अशधकारी पदाचा िामाही भरला होता. त्यातच ती
जोरकसपणानं अभ्यासही करीत होती.
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************************
सशु शलाची पणु ापणे प्रकृती ठीक झाली होती. तसं शतला माहीतच झालं
होतं की यातनू आपली काही सटु का नाही. आपल्याला वेश्या बनावंच
लागेल. त्यादृष्टीनं शतनं आपल्या मनाची पणु ा तयारी के ली होती. तसं
पाशहल्यास शतला प्रौढ झाल्यासारखं वाटत होत.ं कारण ती होशाात नसतांना
कोणीतरी शतच्यावर बलात्कार के लेला आहे. हे आता शतला जाणवत होत.ं
कारण शतच्या गप्तु मागाातनू सारखा रक्तिाव सरुु होता. त्यातच ती जागा
आशण शतचं शरीरही सारखं दख
ु त होत.ं
आज तो शदवस होता. ज्या शदवशी शतनं पणु ा मनाची तयारी के लेली
होती वेश्यापणासाठी. तशातच अंजली म्हणाली,
"सशु शला प्रकृती कशी आहे तझु ी?"
"आज पणु पा णे स्वस्थ आहे मी."
"पणु ापणे स्वस्थ आहेस की आणखी तल
ु ा शवश्रांती हवी आहे थोडीशी.
आताच सागं . कारण जर का तू अगदी स्वस्थ आहे असं मी माननू त्या
भडव्यांना सांगीतलं तर ते तल
ु ा यापढु े कधीच शवश्रांती घेवू देणार नाहीत.
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कारण त्यानं ा दया माया नाही हे मी आधीच सागं ीतलयं तल
ु ा. मी जर त्यानं ा
तू स्वस्थ असल्याचं सागं ीतल्यास ते तझु ा आताच सौदा करतील. कारण
त्यांना पैसा कमवायचा आहे. त्यामळ
ु ं हवं तर दोन तीन शदवस तू शवश्रांती
घेवू शकतेस."
"नाही ताई. मी अगदी स्वस्थ आहे आशण वाट तरी शकती पाहायची.
एक ना एक शदवस मला त्या येणार्या सक
ं टाच्या सामोरे जावे लागेलच.
त्यातनू आता माझी सटु का नाहीच असं मला वाटतेय. तेव्हा तू त्यांना सांग
की ही सशु शला आजपासनू वेश्या बनण्यासाठी तयार आहे."
"तर ठीक आहे तर. मी त्यांना सांगतेय तसं. तसं पाहता ते भडवे तझ्ु या
शरीराचे लचके तोडण्याची वाटच पाहात असतील. त्यांनाही वाटत असेल
की के व्हा के व्हा ही सशु शला सधु ारते आशण के व्हा नाही."
"हो ना ताई, त्यांना अगदी तसंच वाटत असेल."
"हो, त्यासाठीच तर ते आपल्याला आणतात पळवनू आशण आपल्या
आपल्या आप्तापासनू आशण मायबाप भाऊबशहणीपासनू तोडून. आता हे
समज की हेच आपले आप्त आहेत आशण हाच आपला पररवार. कारण
इथनू आपली कधीच सटु का नाही मरे पयंत. एकदा का या धंद्यात पडलं की
बाहेरचं जग आपल्याला शप्रयही वाटत नाही."
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"ताई, मी पणु ापणे स्वस्थ आहे आशण तयारही आहे. तू सांग तसं त्यानं ा.
उगाच तल
ु ा त्ास नको पढु चा. नाहीतर ते तझ्ु यावरच शंका घेतील व तल
ु ा
शवनाकारण त्ास देतील."
"हो का, तसं म्हटलं तर तझु ंही बरोबर आहे. मी जाते आता त्यांना
सागं ायला. आता ते येतील तझ्ु याकडे. कदाचीत मी आता येणार नाही
इकडे. परंतू एक सागं नू जाते शेवटचं की शहमं त हारायची नाही. दःु खही
करायचं नाही. शवचार करायचा मनात की हे आपल्या नशशबातच होतं
आशण नशशबातील शलशहलेलं कोणीही टाळू शकत नाही. परमेश्वरही नाही.
अगं हे समजायचं की ज्या लोकांना आपण देव मानतो, त्या शक्रष्ट्ण अन्
रामालाही येथे कमािल भोगावं लागल.ं रामाला चौदा वषााचा वनवास
झाला आशण शक्रष्ट्णावर स्यमंतक मणी चोरीचा आरोप. अगं, हेही लक्षात
ठे व की इथे चंद्र, सयु ाालाही ग्रहण लागत.ं आपण तर माणसं आहोत."
"हो ताई, मी अगदी तसंच माननू चालेल. मी तझु े उपकार कधीच
शवसरणार नाही."
"हे उपकार कसले? मी असे कोणते उपकार के ले तझ्ु यावर."

67

वासना

अंकुश शशंगाडे

"अगं ताई, तू माझी नातेवाईक नसतानं ाही ना तझू ी माझी ओळख
असतांनाही तू माझ्यात जी शहमं त भरली, ती शहमं त दाद देण्यासारखी आहे.
हे उपकारच नाही का तझु े?"
"बरं ठीक आहे." अंजली म्हणाली. तसं शतनं आपल्या डोळ्यातनू
पाणी आणलं. ती रडायला लागली. तोच सशु शलाही. जणू सशु शलाच शतला
मागादशान करीत होती. असं वाटत होत.ं तसं सशु शलान शतच्या छातीवर
आपलं डोकं ठे वलं. म्हटलं,
"ताई, तू अगदी माझी मोठी बहीण शोभतेय."
अंजलीनं ते ऐकलं. तसा शतनं शतच्या पाठीवरुन व के सावरुन हात
शिरवला व म्हटल,ं
"तू मला मोठी बहीण मानते ना. मग घाबरायचं नाही कोणाला.
प्रशतकार करायचा याही प्रसंगाचा. ठीक आहे."
"ठीक आहे."
सशु शला म्हणाली. त्याबरोबर अंजली व सशु शला दोघींनीही
एकमेकाचं ा शनरोप घेतला व ती झपाट्यानं तेथनू शनघनू गेली.
अजं ली शनघनू जाताच सशु शला शवचार करु लागली त्या प्रसगं ाचा. मी
त्या लोकांना कशी पेलवेल. जे काही मागे माझ्यासोबत घडलेही असेल.
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माझ्यावर बलात्कार झालाही असेल, परंतू त्यावेळी मी होशात नव्हते. परंतू
आता मी होशातच असणार. ते भडवे येतील तेव्हा. कधी कधी दोन दोन
चार चार माणसांना पेलवावे लागेल. ती रग माझ्यात असेल का की पन्ु हा
बेशद्ध
ु होणार मी. असं बेशद्ध
ु होता होता एक शदवस माझं मरण. छी! असलं
मरण. त्यापेक्षा आत्महत्या के लेली बरी. परंतू आत्महत्या.........या
वासनांध परुु ष नराधमांना घाबरुन . छे ! याच्ं या शभतीनं...... नाही.
आत्महत्या करायची नाही आपण. प्रशतकार करायचा. ताईनं सांगीतलं तसं.
अजं ली बोलनू गेली की घाबरायचं नाही, प्रशतकार करायचा. मलाही तेच
करावं लागेल. हं एक, कदाचीत हे आपल्या नशशबाचेच भोग असतील.
आपल्या नशशबातच शलशहले असतील असले भोग. म्हणनू च हे भोग
आपल्या वाट्याला आले असावेत. बरोबर आहे ताईचं. ज्यानं ा आपण देव
मानतो. त्या रामाला चौदा वषा वनवास झाला आशण शक्रष्ट्णावर तर चोरीचा
आरोप लागला. स्यमंतक मण्याच्या चोरीचा आरोप. शजथे चंद्र सयु ाालाही
ग्रहण लागत,ं शतथं आपण तर माणसं आहोत. मला शहमं त बांधावीच
लागेल. मग शकतीही भडवे येवू दे.
सशु शलाचा शवचार बरोबर होता. ती आता वेश्या बनणार होती.
त्यासाठी शतला शतच्या मनाची तयारी करणं भाग होतं. त्यासाठी शतनं
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के लेला शवचार रास्त होता. ती शवचारच करीत होती. तशी शतला ती परु ातन
काळातील देवदासी प्रथा आठवली.
(खालील माशहती मी त्या लेखकाची क्षमा मागनू आधार म्हणनू घेत
आहे.)
देवदासी.......देवतेला वाशहलेली मल
ु गी. कनााटक, महाराष्ट्रात आता
देवदासी प्रथा बंद झालेली आहे. देवदासी म्हणजे देवतेला वाशहलेली
मल
ु गी. एखाद्या देवतेला वाशहलेली मल
ु गी. पवु ी काही लोक अपत्यप्राप्ती
कररता शकंवा अपत्य जगण्याकररता पशहले मल
ू देवाला वाहण्याचा नवस
करीत. त्यानसु ार ते लोक त्यांना पशहले मल
ु झाल्यास त्यांच्या भावभावनांचा
शवचार न करता शकंवा त्यांचे मत शवचारात न घेता त्यांना मंशदरात दान करीत.
त्यात मग मल
ु गी असली तर शतचा शववाह हा देवाश
ं ी लावनू देत. त्यानतं र
ह्या मल
ु ीचे लैंशगक शोषण मंशदरातील पजु ारी वा गावातील श्रीमंत माणसं
करीत. हा एक प्रकारचा वेश्याव्यवसायच असे.
प्राचीन भारतात पजू ेच्या वेळी देवतेला िुले, धपू , धान्य, शशजशवलेले
अन्न, पेय इ. अपाण करण्यात येई. ईश्वराने भौशतक सख
ु ांचाही उपभोग
घ्यावा, असेही मानले जाई. म्हणनू देवतेसमोर नत्ृ य करण्याकररता व गाणे
म्हणण्याकररता त्याचप्रमाणे देवतेकररता होणार्या समारंभात भाग
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घेण्याकररता सदंु र मल
ु ी ईश्वराला अशपाल्या जात. परु ाणानं ी या दृशष्टकोणास
पष्टु ी शदली. देवाची पत्नी म्हणनू मल
ु ींना दान देण्यात येई. काळाच्या ओघात
पजु ार्यांनी त्यांचा आपल्या शवषयोपभोगाकररता उपयोग के ला. जन्ु या ग्रीक
लोकांतही त्याचप्रमाणे बॅशबलोशनयातील ईस्टर मंशदरातही अशीच प्रथा
असलेली शदसनू येत.े हे इशतहास सागं तो. बॅशबलोशनयातील प्रत्येक स्त्रीने
एकदा तरी ॲफ्रोडाइटीच्या मंशदरात प्रथम चांदीचे नाणे देणार्या परुु षाशी
मंशदराबाहेर जाऊन संग करून त्यास तप्तृ के ले म्हणजे देवी प्रसन्न होते, अशी
त्याचं ी समजतू असल्याचे शहरॉडोटसचे म्हणणे होते.
मख्ु य म्हणजे मंशदरात सकाळ संध्याकाळ दोन्ही वेळी नत्ृ य करणे वा
गाणे म्हणणे, त्याचप्रमाणे सवा सावाजनीक समारंभातं भाग घेणे, ही
देवदासींची अशधकृत कताव्ये होती. त्यांना शववाहसमारंभाच्या वेळी व इतर
धाशमाक कौटुंशबक मेळाव्यास बोलावण्यात येई. त्या काळात वाचन, नत्ृ य व
गाणे शशकण्याचा शवशेष अशधकार असणार्या ह्याच एकमेव शस्त्रया होत्या.
देवदासींना मंशदराकडून ठराशवक रक्कम शमळे . के व्हा के व्हा मंशदराशी संलग्न
असलेली जमीन देवदासींना उदरशनवााहाकररता देण्यात येई. देवदासीच्या
मल
ु ीला आईकडून वारसा शमळे आशण तीसद्ध
ु ा देवदासी बने, तर मल
ु गा
मंशदराचा गवई वा वादक बने. मंशदराच्या नत्ृ यांगना अत्यंत लावण्यपणू ा
असत. त्या सगु ंधी द्रव्य वापरत, संदु र पोशाख आशण सवु ाशसक िुलांनी
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सश
ु ोशभत असलेली के शभषू ा करीत, रत्नाचं े व सोन्याचे दाशगने वापरीत व
परुु षवगाास कुशलतेने आकषीत करीत. परंतू ज्यावेळी त्या वेश्या बनल्या,
त्यावेळी त्यांची प्रशतष्ठा घसरली. सामान्यपणे देवदासींना शववाह करण्यास
परवानगी नव्हती.
दक्षीण भारतात नवव्या दहाव्या शतकांत मंशदरे उभारण्याचे काया चालू
होते. त्या काळात पष्ट्ु कळशा देवदासींना भरती करण्यात आले. त्यानं ा
मतू ीला चामराने वारा घालणे, कंु भारतीची पशवत् ज्योत नेणे तसेच
शमरवणक
ु ीच्या वेळी ईश्वरासमोर नत्ृ यगान करणे, अशा प्रकारची कामे
करावी लागत. मदरु ा, कांजीवरम व तंजावर येथील मंशदरांत अनेक देवदासी
होत्या. त्या शठकाणच्या मोठ्या मशं दराच्ं या स्थायी दानातनू त्यानं ा भत्ता
शमळत असे. कनााटकात देवदासी ‘बसवी’ म्हणनू ओळखली जायची.
बसव्या म्हणनू देवदासींना अपाण करणे, शवशेषतः शलंगायत व होलेया
लोकातं प्रचारात होते. त्यानं ा वारागं ना म्हणनू राहावे लागत असे. शलगं ायत
बसव्यांना स्थलनामाव्यशतररक्त आडनाव नसे. बसवेश्वर व मशल्लकाजानु हे
त्यांचे देव होते. त्यांची मख्ु य कामे जातीच्या बैठकीला, शववाहाला आशण
इतर समारंभानं ा उपस्थीत राहणे, धामीक शवधी आचरण्यात शस्त्रयानं ा मदत
करणे व वधवू रांना आरती ओवाळणे अशा प्रकारची होती. बसव्यांना
आपल्या माताशपत्यांकडून धनाचा वारसा शमळे . कनााटकात बेळगाव
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शजल्ह्यातील सौंदत्ती येथे दर पौशणामेला देवदासींची जत्ा भरत असे. त्यात
माघी पौशणामेला मोठी जत्ा भरत असे. ज्या पौणीमेला रांड पनु व असंही
म्हणत असत. जत्ेत यल्लमा देवतेला मल
ु ी वाहण्याची प्रथा पवू ाापार चालत
आली होती. या देवदासींना ‘जोगशतणी ’ म्हणत. के स गंतु ल्यावर म्हणजे
‘जट’ आल्यावर तो देवीचा कोप माननू ती मल
ु गी देवीला वाहण्यात येई.
या जोगशतणी गळ्यात मण्यांच्या शकंवा कवड्यांच्या माळा घालत,
डोक्यावर ‘जग’ देवीचा शपतळी मख
ु वटा ठे वलेली परडी वाहून नेत व
कपाळावर भडं ारा लावत. चोंडक, टाळ व तणु तणु े याच्ं या साथीने त्या
देवतेच्या स्ततु ीपर गाणी गात. त्या देवदासी उपजीशवके कररता जोगवा
मागत. काळाच्या ओघात बहतेक जोगशतणींना वेश्याव्यवसाय पत्करणे
भाग पडले. तो त्याच्ं यावर समाजाकडून लादला गेला, असे शदसनू येत.े
महाराष्ट्रामध्ये खंडोबाला मरु ळी म्हणनू मल
ु ी वाशहल्या जात. परुु ष
वाघ्या म्हणनू ओळखले जात. मरु ळी नाचते, तर वाघ्या गाणे गातो व
तणु तणु े वाजवतो. असे म्हणत. ते जागरणाचा शवधी करत. तमाशा आशण
ग्रामीण नाटके यांतही ते कामे करत. काही मरु ळ्याही वेश्याजीवन पत
करतात.
कदबं अंमलात गोव्यात मंशदरे बांधण्यास सरुु वात झाली. अशा तर्हेने
बौद्ध काळापासनू गोव्यात देवदासी होत्या. सरुु वातीला देवदासी
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ईश्वरस्ततु ीपर गाणे गात, उपवास करीत आशण ईश्वराच्या वाषीक
समारंभाच्या वेळी िक्त भाग घेत. परंतु हळूहळू त्या नत्ृ य करणार्या व
गाणार्या मल
ु ी बनल्या. त्या िक्त धामीक समारंभातच भाग घेत नसत, तर
सामाजीक समारंभातही भाग घेत. राजमहालाशीही त्यांचा नताकी म्हणनू
सबं धं असे. देवदासी अपाण करण्याचा समारंभ ‘शेंस’ शवधी म्हणनू
ओळखला जाई. शेंस शवधी हा लग्नसमारंभासारखाच असे. िरक िक्त
इतकाच होता की वर म्हणनू परुु षवेषातील मल
ु गी असे. के व्हा के व्हा लग्न
हे एका तलवारीशी शकंवा कट्यारीशी होत असे. काळाच्या ओघात त्या
रखेल म्हणनू राहात. त्यांना नत्ृ य गायनाचे शवशेष शशक्षण देण्यात येत असे.
देवदासींचे तीन भाग होते. कलावं शतणी वा नायशकणी आशण भाशवणी.
परुु ष हे नाईक आशण देवली म्हणनू ओळखले जात.
कलावंशतणी गाशयका व नताकी असत. साधारणतः त्या रखेल्या म्हणनू
राहात. भाशवणींपेक्षा त्यांचा दजाा वरचा असे. भाशवणी कमी शशकलेल्या
असत व नत्ृ य–गायनात प्रवीण नसत. त्या मंशदरांची झाडलोट करीत, शदवे
लावीत व ईश्वराच्या पजू ते भाग घेत. त्या पष्ट्ु कळदा वेश्याव्यवसाय करीत.
महाराष्ट्र राज्यात रत्नाशगरी शजल्ह्यातील सावंतवाडीमध्ये भाशवणी आढळून
येत. देवदासींना त्यांच्या उपजीशवके कररता मंशदराची जमीन देत.
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देवदासी प्रथा ही वाईट प्रथा होती. म्हणनू ती देवदासी प्रथा बदं
करण्याचा प्रथम प्रयत्न त्यावेळच्या म्हैसरू संस्थानाने १९१० साली एक
कायदा करून के ला. नंतर त्यावेळेच्या मंबु ई प्रांताने १९३४ साली व मद्रास
प्रांताने १९४७ साली अशाच प्रकारचे कायदे के ले. १९७५ साली
गडशहग्ं लज येथे ‘म. िुले समता प्रशतष्ठान’ तिे देवदासी भशगनी परीषद
भरशवण्यात आली होती. शनरशनराळ्या राज्यांनी देवतेला मल
ु ी वाहण्यास
प्रशतबंध करणारे असे कायदे जरी के ले असले, तरी देवदासी प्रथा पणू ातः बंद
झालेली नाही.
आज आपल्या देशात शस्त्रया सवाच क्षेत्ात शस्त्रया ह्या परुु षांच्या
बरोबरीने प्रगती करत आहेत. एक मशहलाही राष्ट्रपती होवनू गेली. काही
मशहला चंद्रावर गेल्या तर काही मशहला शगयाारोहक बनल्या. परंतू आपल्या
समाजातील शस्त्रयांचा एक वगा असाही आहे ज्याला मशहला सबलीकरण,
स्त्री-परुु ष समानता, जागशतक मशहला शदन हे शब्द तरी त्याच्ं या पररचयाचे
आहेत का ? हा प्रश् पडतो तो वगा आहे देवदासी शस्त्रयांचा.
प्राचीन काळापासनू ते आजतागायत मल
ु ींना देवदासी के ले जाते.
शवशेषतः पशश्चम महाराष्ट्रात या प्रथेचे प्राबल्य जास्त शदसते. आजही चौदा
पंधरा वषााच्या मल
ु ी देवदासी बननू परडी घेऊन, भीक मागनू आपला
उदरशनवााह करताना शदसतात. रे णक
ु ा देवीला देवदासी व खडं ोबा देवाला
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मरु ळ्या वाशहल्या जातात. मल
ु ा मल
ु ींच्या के सामं ध्ये न शवचं रल्यामळ
ु े गतंु ा
होऊन जट धरली जाते. मल
ु ां मल
ु ींना इसब, खरुज, नायटे यासारखे त्वचेचे
रोग होणे, मल
ू न होणे, मल
ू न जगणे, घराण्याची परंपरा शटकशवणे आशण
देवीचा नवस िे डणे अशा शवशवध कारणांमळ
ु े अज्ञानी धमाभोळे लोक
आपल्या मल
ु ींना देवदासी शकंवा मरु ळ्या बनवतात. देवदासी प्रथेतील शलंब
नेसणे, परड्या भरणे, जोगवा मागणे या अशनष्ट प्रथांनी मन शवषण्ण होऊन
जातं. आजच्या ज्ञान आशण तंत्ज्ञानाच्या या यगु ात समाजातील या
अधं श्रद्धेने शस्त्रयाच
ं ी अब्रचू वेशीवर टागं ली आहे. कारण देवदासीची शदक्षा
शदल्यानंतर त्या मल
ु ीचा उपभोग घेण्यासाठी गावातील प्रशतशष्ठत धशनकांमध्ये
चढाओढ लागते. ते शतला भरपरू पैसे देऊन शतचा मनमरु ादपणे उपभोग
घेतात. इथनू च शतच्या कुजकट आयष्ट्ु याची सरुु वात होते आशण कालातं राने
गशलच्छ दरीत दरू लोटून देते ती परत कधीही वर न येण्यासाठी. देवदासी
स्त्रीचे देवाशी लग्न लागल्यामळ
ु े ती मत्या नवर्याच्या जबाबदारीतनू मक्त
ु
झालेली असते. शेवटी पोट भरण्यासाठी वेश्या व्यवसाय करणं शतच्या
नशशबी येत.ं
देवदासी प्रथेशवरुद्ध अनेक समाजसधु ारकानं ी आजपयंत अनेकवेळा
आवाज उठशवला याचे मख्ु य कारण म्हणजे या अशनष्ट प्रथेमळ
ु े वेश्या
व्यवसायाला खतपाणी शमळाले व तो व्यवसाय वाढीस लागला.
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देवदासी प्रथेमध्ये मल
ु ीला वयात येण्यापवू ी देवाला सोडून कोवळ्या
वयातच त्याचं े भशवतव्य ठरशवले जाते. तेही शतच्या जन्मदात्याकडूनच.
शवशेष म्हणजे ही प्रथा समाजातील खालच्या वगाात अजनू ही सरुु च आहे.
ज्या शठकाणी अशशशक्षतपणा आहे, त्या शठकाणी त्याचे प्राबल्य जास्त
जाणवते. या प्रथेत बळी पडलेल्या शस्त्रयामं ध्ये गरीब आशण दशलताचं े प्रमाण
अशधक आहे. महाराष्ट्र आशण कनााटक या राज्यांच्या सीमाभागातील
देवदासींची संख्या िार मोठी आहे. देवदासी ही देवाची स्त्री मानली जाते.
त्यामळ
ु े शतला अशनच्छे ने का होईना, पण देवधमााच्या नावावर काही अशनष्ट
प्रथा आशण उत्सव साजरे करावे लागतात. दाररद्र्यात आशण अज्ञानाच्या
अंधःकारात शपचणार्या अस्पश्ृ य देवदासी कोणतीही तक्रार न करता
उत्सवात भाग घेतात. त्याबद्दल त्यानं ा शमळणारी साडीचोळी, नारळसपु ारी
यातच त्या समाधान मानतात. मागासलेल्या समाजात कालपयंत देवदासी
प्रथा अशस्तत्वात होती आशण आहे. शवसाव्या शतकात त्याशवरुद्ध अनेक
लढे झाले, चळवळी झाल्या तरी शतचे समळ
ू उच्चाटन झालेले नाही.
सरुु वातीच्या काळातील स्वरुप जरी बदललेले असले तरी मळ
ू प्रथेशी
शनगशडत जे उत्सव अथवा प्रथा आशण परंपरा आहेत, त्या तशाच आहेत.
देवांच्या सेवेसाठी सोडलेली देवदासी पररशस्थतीच्या िे र्यात सापडून जेव्हा
भोगदासी बनली, तेव्हा समाजानं लादलेलं शतच शाशपत जीवन शतला कळत
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गेल.ं स्वतःचं पोट भरण्यासाठी देहाचा बाजार माडं ल्याशशवाय शतला दसु रा
पयााय उरत नसल्याने ती वेश्या बनली. या प्रथेस नंतर धामीक आशण
सामाजीक मान्यता शदलेली असल्याने या प्रथेत शवकृती शशरल्याचे शदसत
होते. त्यानंतर अनेक कायदे करूनही ही प्रथा संपलेली नव्हती. बहसंख्य
देवदासींना या प्रथेतनू मक्त
ु होण्याची तीव्र इच्छा होती. आपल्यावर आलेला
प्रसंग आपल्या मल
ु ां-मल
ु ींवर येऊ नये यासाठी त्यांची धडपड चाललेली
होती. कारण कोणतीही आई वा बाप आजच्या काळात आपल्या मल
ु ींना
वेश्या बनवू पाहात नाही. मात् त्याच्ं या जागतृ ीच्या प्रमाणात उपाययोजनाचं ा
अभाव कटाक्षाने आढळतो. म्हणनू च देवदासी प्रथा शनमाल
ू नाच्या व
पनु वासनाच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वरुपाच्या कायद्याची गरज आहे. पशश्चम
महाराष्ट्रामध्ये देवदासींचे प्रमाण जास्त असल्यामळ
ु े आजदेखील या भागात
बर्याच देवदासी डोक्यावर रे णक
ु ा देवीचा जग व हातात यल्लमाची परडी
घेऊन जोगवा मागताना शदसतात. म्हणनू त्यांचे पनु वासन करणे हे अत्यंत
गरजेचे आहे. त्यांच्या मल
ु ांसाठी शठकशठकाणी वसतीगहृ चालशवली जात
असली तरी शकती मल
ु ं याचा िायदा घेतात हा एक सश
ं ोधनाचाच शवषय
ठरू शके ल.
मनात खोलवर रुजलेल्या धाशमाक श्रद्धांना बदलत्या पररशस्थतीनसु ार
मठू माती शदली पाशहजे आशण एकवटून संघषाही के ला पाशहजे. स्वतःच्या
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िायद्यासाठी अबलाच्ं या शरीराची नासाडी करणारे नराधम याच समाजात
आहेत. म्हणनू स्वतःचं आयष्ट्ु य कसं असावं याचा थोडा जरी डोळसपणे
शवचार के ला तर काही अंशी का होईना पण या जीवघेण्या प्रथेस आळा बसू
शके ल. आज शठकशठकाणी संघषा होत आहेत. पण कडक कायद्याचीही
शततकीच गरज आहे. एकूणच शासनाची आशण समाजाची उदासीनताही
याला कारणीभतू आहे. त्यांचा शनवारा, त्यांच्या मल
ु ांचे शशक्षण, त्यांना
आवश्यक असणार्या वैद्यकीय सशु वधा, उदरशनवााहाच्या शकमान गरजा तरी
पणू ा व्हायला हव्यात. एक माणसू म्हणनू जगण्याचा हक्क त्यानं ा या जन्मात
जरी शमळाला तरी खपू काही त्यांनी शमळवलंय असं म्हणता येईल. एकूणच
देवदासी शस्त्रयांच्या उन्नतीची चळवळ आज एकाकी अवस्थेत आहे.
राज्यकत्यांमधील बदलते धोरण, लहान वयातच घरच्यानं ीच लादलेले
उपेक्षेचे जीवन, सतत पत्करावी लागणारी लाचारी, इच्छा असो वा नसो
सतत देहावर होणारे अत्याचार हे सवा शनमटू पणे सहन करावं लागतं.
आजच्या या आधशु नक यगु ातही स्त्रीला भोगाव्या लागणार्या या यातनांची
समाजानं थोडीतरी दखल घ्यायला हवी. त्यानं ा शमळणार्या सशु वधाचं ा
अभाव, अथा सहाय्यास होणारा शवलंब आशण स्वतःच्या देहाची भक
ू
भागशवण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारा स्त्रीचा देह, सामाजीक शवकृती
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बळकट करणार्या या प्रथा जशा समाजाला घातक ठरतात तशाच त्या
शस्त्रयांच्या दरु वस्थेलाही कारणीभतू ठरतात.
मनष्ट्ु यास असल्या शवकृत जनु ी परपरं ा व रुढी नको आहेत. इथला
बहसंख्य वगा जातीच्या तळाशी शवकलांग होऊन रुतला आहे. माणसांना
देवत्व देऊन धमााची पद्धत रूढ झाली. बहसंख्य समाज धमााच्या नांवाने
दारोदार पोटासाठी वणवण भटकणारा शभकारी झाला. तो देवदासी,
पोतराज, वाघ्या, मरु ळी झाला. बहसंख्य वगााची सामाजीक प्रशतष्ठा लयास
जाऊन बहसंख्यसमहू उदध्् वस्त झाला.
देवदासी प्रथेवर कायद्याने बंदी असली तरी भारतात आजही मोठ्या
प्रमाणावर ही प्रथा सरू
ु असल्याचे राष्ट्रीय मानवाशधकार आयोगाने एका
अहवालात म्हटले आहे. आजही गरू
ु च्या सागं ण्यावरून अनसु चू ीत
जातीतील गरीब लोक आपल्या मल
ु ींना देवाच्या भीतीपोटी देवदासी प्रथेत
ढकलतात, असे या अहवालात म्हटले आहे.
आजही जास्त गाजावाजा न करता, एखाद्या गरू
ु च्या घरी शकंवा लहान
देवळात हा शवधी उरकण्यात येतो. अत्यंत गरीबी आशण धमााचे बंधन यामळ
ु े
देवदासी बननू ही पैसा कमशवण्याची एक सधं ी या गरीबांना शमळते. देवदासी
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या ' ईश्वरी ' नावाखाली बहतेक मल
ु ींना 'शरीरशवक्रयाचा धदं ा' करायला
सांशगतलं जातं.
महत्वपणू ा गोष्ट ही की कोणाच्या सडक्या मेंदतू नू ही कल्पना आली
असेल ते माशहत नाही पण ही प्रथा आपल्या समाजात असणे म्हणजे माणसू
म्हणनू जगायच्या आपण लायकीचे नाही हेच पदोपदी दशावते. यासारखे
बरे च व्यवसाय देवाच्या नावं ाखाली चालवनू अशशक्षीत, गरीब लोकानं ा
पैश्यांची भल
ु ावण देऊन जे असे कमा करीत आहेत, त्यांना तर खरंच जबर
शशक्षा शमळायला हवी. आधीच कशलयगु ात धमा दबु ळा झालेला, त्यात बाप
दाखव नाहीतर श्राद्ध कर असे आग्रह, आजकालच्या काळातील प्रगतीमळ
ु े
देवाधमााच्या गोष्टींना वेळ नाही, वेळ नाही तर शकंमत नाही, त्यातं भरीस भर
म्हणनू अशा ज्या घाणेरड्या प्रथा आहेत त्या खरोखरीच लज्जास्पद आहेत.
असमथा वगााच्या लोकांना अशी प्रलोभने देऊन, बळाने वा पैशाच्या
जोरावर जो अधमा आपल्याच शारीररक भक
ु े च्या समाधानासाठी त्याचं ा
गळा घोटून के ला जातो तो योग्य नाही. त्यांना शबचार्यांना धड मरता पण
येत नाही. तेव्हा त्यांना अशी काही शशक्षा झाली पाशहजे की एक इशतहास
घडेल पणू ा जगासाठी जे एक उदाहरण म्हणनू ही समोर येईल. याच
धाग्यातील 'देवदासी' नामक वेश्या व्यवसायाच्या जोशडनेच, धमााधारीत
"लव्ह शजहादाद्वारे " मल
ु ींना िसवनू धमांतर करशवणे व नंतर त्या मल
ु ींना
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आपल्या पररवारातील एक रखेल अशा पद्धतीने वागवणे वा तीन वेळेस
तलाक म्हणनू वार्यावर सोडणे वा के वळ संख्यावाढीकरता व प्रजननाकरता
उपयोग करणे, तसेच तरुण नवतरुणी मल
ु ींना िसवनू एका राज्यातनू दसु र्या
टोकाच्या राज्यात नेऊन शवकून वेश्याव्यवसायाला लावण्याच्या बाबीवर
देखील उपाय योजना यायला हव्यात. आज देवदासी प्रथा बदं झाल्या
आहेत. काही शठकाणी तरु ळकपणे लपनू छपनू सरुु आहेत या प्रथा आजही.
आजही गावोगावच्या वेश्यावस्त्या या अशाच िसवनू पळवनू आणलेल्या
मल
ु ींनी भरलेल्या आहेत. हे गेली साठ वषे डोळ्यावर झापडे लावनू
बसलेल्या सत्ताधार्यांना कळत नाही की त्याबद्दल त्यांना काही करायचेच
नाही हे उमगत नाही. आजवर कधीही या वेश्यांच्या पनु वासनाबाबत काही
ठोस उपाय के ले गेले नाही. नाही त्या वेश्यावस्तीच्या शगर्हाईकावं र काही
कारवाई झाली. खरं तर खरी जागतृ ी त्या समाजाची झाली पाशहजे, ज्या
समाजात या प्रथा चालू आहेत. वेश्या व्यवसाय तर पणु ातः बंद करायला
हवा. कारण त्यासाठी आज जास्तीत जास्त मल
ु ींचं अपहरण होत आहे.
देवदासी प्रथा ही मळ
ु ात सवाप्रथम बंद के ली, ती म्हणजे मथु ल
ू क्ष्मी
रे ड्डी या मशहलेन.े शतचा जन्म ३० जल
ु ै १८८६ ला ताशमळनाडूच्या
पडु ् डकोट्टई इथं झाला. शतचे वडील नारायण स्वामी अय्यर महाराजा
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महाशवद्यालयात प्राध्यापक होते. शतची आई चद्रं ामाईी ही देवदासी
समहु ातील होती.
ती िक्त दहावी शशकली. त्यापवु ी ती मशहला असल्यानं शतला
शशकवलं जाणार नव्हतं. परंतू तेथील महाराजांच्या कृपेनं शतला पढु ील
शशक्षण शशकता आलं.
मथु ल
ू क्ष्मी अय्यर ही पशहली मशहला की शजनं बालशववाह प्रथा,
देवदासी प्रथा, वेश्या व्यवसाय प्रथा...... या सवा प्रथा बंद करण्याचा शनणाय
ताशमळनाडूमध्ये घेतला. ज्यावेळी शतला १९२६ ला एका नामाक
ं ीत
पररषदेवर घेतलं गेलं. त्या पररषदेत शतनं शवचार मांडला की एखाद्या शिला
सतीप्रथेत िक्त एकाच वेळी वेदना होतात. परंतू बालशववाहात शतला
आयष्ट्ु यभर वेदना होत असतात. तशीच वेदना देवदासी प्रथेतही होत असते.
देवदासी प्रथा ही सतीप्रथेपेक्षाही महाभयंकर प्रथा आहे आशण त्याहीपेक्षा
महाभयंकर प्रथा म्हणजे वेश्याव्यवसाय.
देवदासी प्रथा काय आहे? असा जर प्रश् के ला तर आपल्या सहज
लक्षात येते की देवदासी प्रथा हीच वेश्याप्रथा होय. तसेच अशशशक्षत अडाणी
लोकाच
ु े प्राप्त
ं े धमा आशण आध्यात्माशवषयी घोर अज्ञान आशण त्यामळ
झालेली बौद्धीक शदवाळखोरी आशण तथाकथीत शशक्षीत आशण
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आथीकदृष्ट्या सबळ लोकाचं ी ऐयाशी याचा एकशत्त पररणाम म्हणजे
देवदासी प्रथा.
अमक
ु गोष्ट घडली तर माझी पोटची मल
ु गी देवाला वाहीन. खरे तर
वाहून टाकीन असा शब्द द्यायचा आशण ती गोष्ट घडली की देवानेच इच्छा
पणू ा के ली असे समजनू ती पोटची मल
ु गी वाहून टाकायची आशण शतला
समाजाच्या गतेत वेदनेत लोटवनू कृतकृत्य व्हायचे. नतं र परस्त्री मातेसमान
असते असे सांगणारा आपला दाभं ीक समाज मग त्या लाचार स्त्रीचा
गैरिायदा घेणार आशण त्यातनू शतला मातत्ृ व प्राप्त झालेच तर कदाचीत
अजनू एक मल
ु गी ह्याच दष्टु चक्रात अडकणार. ऐयाश समाजाला ह्या
शनराधार शस्त्रया म्हणजे एक उपभोगाची वस्तू वाटायच्या. त्यामळ
ु े एक
ठरावीक वय झाले की या देवदासींचे आयष्ट्ु य अत्यंत ददु वै ी आशण
वेदनादायक होणार हे ओघाने आलेच. हीच देवदासी प्रथा.
देवदासी प्रथा शहदं ू धमाामध्ये आहे का? अशी प्रथा पणू ा भारतभर
पसरलेल्या शहदं धु माात सवात् आहे का? उपलब्ध माशहती अनसु ार, शहदं ू धमा
शास्त्रामं ध्ये कुठे ही देवदासी परंपरे चा उल्लेख नाही. देवदासी परंपरे ची नेमकी
सरुु वात कधी झाली हे थोडं अस्पष्ट आहे.
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साधारणतः महाराष्ट्र, आध्रं प्रदेश, कनााटक, गोवा, ताशमळनाडू,
गजु रात या शठकाणी ही प्रथा अस्तीत्वात होती. तसेच ओशडशा राज्यात
देवदासींना जगन्नाथ मंदीर पररसराचे महारी म्हणनू ओळखले जात असे.
महारी म्हणजे महान नारी म्हणजेच देवाशी संबंधीत स्त्री. इसवी सन पवू ा
पाचशे मध्ये प्रथम देवदासी, आम्रपालीचा उल्लेख वैशाली राज्यात नगरवधू
म्हणनू के ला गेला. मंशदरांमध्ये मशहला कलाकारांची परंपरा इसवी सनाच्या
शतसर्या शतकात शवकसीत झाल्याचे सांशगतले जाते. अशा नत्ृ यांगनांचा
सदं भा गप्तु साम्राज्याचा शासनकाळात शदसतो.
सशतप्रथाही वाईटच होती. परंतू रामायण कालखंडात त्या प्रथेचे संदभा
सापडत नाहीत. रामायणात दशरथ राजाचा मत्ृ यू झाला तेव्हा एकही पत्नी
सती गेली नाही. रामायणात सती प्रथा सापडत नाही. एक सती प्रथा
खासकरून राजस्थान सारख्या सीमावती भागातच जास्त करून शदसायची.
त्याला कारण हे होते की त्या भागात शवदेशी आक्रमणे खपू जास्त प्रमाणात
झालेली होती. त्यामळ
ु े तेथील समाजव्यवस्था व सामाजीक जीवन पार
ढासळले. शवकृत टोळक्यांनी वारंवार आक्रमण करून ही प्रथा जन्माला
घातली. शत्ू वीर लढून मेला तरी त्याला यथोचीत सन्मान मत्ृ यनू ंतर देणे.
ही भारतीय संस्कृती होती. परंतू शवकृत वाळवंटी टोळकी आक्रमण व
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त्याचं ी शहिं ता पशू सद्ध
ु ा असे नीच कृत्य करत नाही असे काम ह्या प्रथेने
शदसले.
************************
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भाग दसु रा
सशु शला शवचार करीत असतांना शतला आठवलं की ही देवदासी प्रथा
वेश्येप्रथेसारखीच होती. यातही मल
ु ींना पळवनू आणनू जबरदस्तीनं यातही
एका मल
ु ीला वेश्या बनवलं जातं आशण देवदासीतही तसचं वेश्या
बनशवण्याचं षडयंत् रचलं जातं. परंतू या वेश्येप्रथेत मायबापांचा दोष नसतो.
कारण त्यांना माहीतही नसतं की माझ्या मल
ु ीला वेश्याव्यवसायाला
लावलयं . परंतू या देवदासी प्रथेमध्ये शतला मायबापच देवाच्या नावानं
झोकून देतात. म्हणतात की शतचा देवाशी शववाह करायचा.
देवदासीबद्दलच्या गोष्टी शतनं बरे चदा वतामानपत्ात वाचल्या होत्या.
तशाच पस्ु तकातही. परंतू त्या गोष्टी शतला वेश्या बनण्यापासनू रोखू शकत
नव्हत्या.
अंजली तेथनू शनघनू गेली होती. शतनं सशु शला अगदी स्वस्थ झाल्याची
माशहती त्या वेश्यालय चालशवणार्या मोरक्याला शदली. तसा तो परत
शतलाच घेवनू सशु शलाच्या कमर्यामध्ये आला. ज्या कमर्यात ती होती. तो
मोरक्या उंच शधप्पाड होता. त्याचा चेहराही िुगवट होता. तसंच त्याला
पाहतांना तो शैतानच वाटत होता.
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तो शैतानच होता. कारण त्यानं शकत्येक मल
ु ींना त्याच्ं या भावना
शवचारात न घेता वेश्या बनवले होते. त्याला पाहताच अतीशय शभती वाटत
होती.
तो मोरक्या सशु शलाच्या कमर्याजवळ आला. तसा आतमध्येही.
त्यानं सशु शलाला डोळे भरुन पाशहलं. तसे त्याच्या तोंडून शब्द शनघाले. 'क्या
माल है.' ते शब्द ऐकताच सशु शलाला सन्ु न वाटल.ं शतनं आपली नजर खाली
टाकली. तसा तो म्हणाला,
"अजं ली, इसे आजही और अभी तयार करो, ये माल उपरवालेने मेरे
शलए ही बनाया है, मै थोडी देर में आता हू"ूँ
त्याचे ते शब्द. तो गेला व त्यानं अजं लीला शतथेच थाबं नू शतला तयार
करायला लावलं.
अंजली थांबली होती. ती शतला वेश्या बनशवण्यासाठी तयार करीत
होती. शतचं मन तर शतनं के व्हाच तयार के लं होतं. आता उरला होता पोशाख.
तोही ती तयार करणार होती. त्यासाठी शतनं आपल्यासोबत श्रंगृ ारपेटी व
साडी आणली होती. तशी ती शतला तयार करायला लागली.
अजं लीनं शतला साडी नेसवली. तशी सशु शला म्हणाली,
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"ताई, पशहल्या वेळी माझा सौदा अशा माणसाशी के ला जाईल का जो
मला पसंत नसेल."
"होय. या वेश्यापणाच्या धद्यं ात आपल्याला पसतं असो वा नसो.
आपल्याला नाईलाजानं त्याचेशी सौदा करावाच लागतो आशण ह,ं एक
सांगायचं शवसरले मी. पशहल्याच वेळी या वेश्यालयात येणार्या प्रत्येकीला
हा आता आला होता ना. त्याचेशीच सौदा करावा लागतो."
"हा असा. अक्राळ शवक्राळ. कोणालाही न आवडणारा. याचेशी संबंध
बनवावे लागतात तर. छी! अगं ताई, तो तर असा वाटत होता की ज्यानं
बरे च शदवस आंघोळ के लेली नसेल."
"आपल्याला काय करायचं त्याच.ं आपल्याला कुठं घर बसवायचं
असतं कुणाशी. आपल्यासाठी हा सौदा असतो आशण आपल्याला िक्त
एका तासासाठीच हा सौदा करावा लागतो."
"परंतू ताई, मी त्या अक्राळ शवक्राळ शदसणार्या माणसाला पेलवू
शके ल का?"
"होय. अगदी सहज. हळूहळू त्याचा सराव होईल तल
ु ा."
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सशु शला चपू बसली. तशी शतला अजं लीनं पणु ा साडी घालनू शदली
होती. आता ती शतचा मेकअप करुन देत होती. थोड्या वेळानं ती सजली व
ती एखाद्या नववधसू ारखी शदसू लागली होती.
अंजलीनं शतला पाशहलं. तशी ती म्हणाली,
"सशु शला, तू अगदी नववधसू ारखी शदसतेस. थाबं मी तल
ु ा काजळ
लावनू देते. कदाचीत तल
ु ा कुणाची दृष्ट लागू नये म्हणनू ."
असं म्हणत शतनं शतला काजळाची एक तीट लावनू शदली, त्याचबरोबर
ती म्हणाली,
"हे मी आज सजवनू शदलं तल
ु ा. दररोज तल
ू ाच सजावं लागेल स्वतः
असंच नववधसू ारखं. कारण आजचे या वेश्यालयात येणारे शग-हाईक
चवणेबाज असनू इथे मेकअपला जास्त महत्व आहे."
अंजलीचं बोलणं होताच सशु शलानं होकाराथी मान हलवली व ती चपू
बसली शवचार करीत. 'तो नराधम. शधप्पाड देहाचा. अगदी अिजलखान
वाटावा तसा आशण मी लहानशी. जशी हत्तीसमोर मंगु ी. कशी सामना करु
शके ल त्या शधप्पाड देहाच्या माणसाचा. परंतू जावू दे. आपले भोगच.
नशशबाचे भोगच समजनू चालायचं आता. आता यातनू सटु का नाही.'

90

वासना

अंकुश शशंगाडे

आज सशु शलाचे हातपाय सोडले होते. शतला साडीत तयार के लं होत.ं
सशु शला ही बारीक बांध्याची होती. साडी घालताच ती नववधसू ारखी शदसत
होती. तशीच ती अधीक संदु रही शदसत होती. शतचा मेकअप असा के ला
होता की शतला पाहतांना कोणाचहं ी मन शिसलनू जाईल. तसं शतला
पाहताच अजं ली म्हणाली,
"सशु शला, तल
ू ा मी तयार के ले आहे. आता तू पररपणु ा तयार झाली
आहेस."
सशु शलाला अजं ली म्हणाली. तशी सशु शला काय बोलायचं ती न
बोलता चपू बसली. त्यानंतर अंजली तेथनू चालती झाली.
अजं ली गेली होती. तशी सशु शला पलगं ावर नववधसू ारखी बसली
होती. तसा थोड्याच वेळाचा अवकाश. तो नराधम शधप्पाड देहाचा त्या
वेश्यालयाचा मोरक्या त्या कमर्यात आला. त्यानं कमर्याचा दरवाजा
लावला. तशी सशु शला घाबरली. परंतू शतला अजं ली आठवली. ती म्हणाली
होती की घाबरायचं नाही कोणत्याही प्रसंगाला. त्यानसु ार ती दाखवणार
नव्हती तो प्रसंग की ती घाबरलेली आहे.
तो मोरक्या आतमध्ये आला. तसा तो शतच्याजवळ गेला. ती पदर
घेवनू एखाद्या नववधसू ारखी बसली होती. त्यानं शतचा पल्लू उचलला. तशी
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ती आणखीनच घाबरली. त्याचा शधप्पाड देह पाहून. त्यानं शतचा पल्लू
उचलताच शतला त्याची दगु ंधी जाणवायला लागली. परंतू शतला परत
अंजली आठवली आशण त्या अंजलीचे ते शब्द. ती म्हणाली होती की हे
नशशबाचे भोग आहेत. जे भोगावेच लागतील. तल
ु ा वेगवेगळ्या त-हेची
माणसं पाहायला शमळतील या जीवनात. सगळं सहन करावं लागेल तल
ु ा.
ते अजं लीचे बोल शतला भरपरू शहमं त देवनू गेल.े ते बोल शतला बळ
देवनू गेले त्या वेश्यापणाच्या जीवनात पदापाण करण्यासाठी. ते वेश्यापण
शतला शझडकारत होते. परंतू आज शतच्यासमोर काहीही उपाय नसल्यानं
सगळं सहन करावं लागणार होतं.
तो मोरक्या जवळ आला. त्यानं डोक्यावरील पडदा दरू सारला.
त्याचबरोबर शतच्या शरीराचे लचके तोडण्यासाठी तो सज्ज झाला. ती
अख्खी रात् त्याची लचके तोडण्यातच गेली होती. त्याला शतचे लचके
तोडतांना मजा येत होती. परंतू शतचा मात् जीव जात होता तीळ तीळ.
भयंकर वेदना होत होत्या. ती तडपत होती वेदनेन.े शतला वाटत होतं की
के व्हा रात् सपं ते आशण के व्हा नाही. तसा पक्षाचं ा शकलबील आवाज कानी
आला व थोडं हायसं वाटल.ं तशी सकाळ झाली व सकाळ होताच त्यानं
शतला आपल्या बाहूपाशातनू सोडलं. त्यानंतर तो शनघनू गेला. त्यानं शतला
त्याच्या बाहूपाशातनू सोडताच शतला स्वतत्र्ं य झाल्यासारखं वाटत होत.ं
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तो शनघनू गेला होता. तशी रात्ही संपली होती. त्यातच ती रात् सपं ताच
शतला हायसंही वाटत होतं. त्याचबरोबर स्वतंत्र्य झाल्यासारखंही. परंतू अंग
सारखं दख
ु त होतं. त्या नराधमानं काहीही शवचार न करता त्या कोवळ्या
कळीला कुस्करलं होतं. आता ती खरीखरु ी वेश्या बनली होती.
तो शनघनू गेल्यानंतर ती त्याच अथं रुणात काही वेळ रडत बसली.
आपल्या प्रारब्धावर रडत होती ती. तशी शतथं अजं ली आली. शतनं शतचा
अवतार पाशहला. शतला शतनं रडत असलेलं पाशहलं. तो अवतार पाहताच
शतही व्यथीत झाली. परंतू शतला शहमं त देणं भाग होत.ं नाहीतर ही सशु शला
खचनू जाईल असं शतला वाटत होतं. तशी ती म्हणाली,
"काय झालं सशु शला? कशी राशहली रात्? मजा आली ना?"
अंजली बोलली खरी. परंतू शतनं तसं बोलताच सशु शला जास्त रडायला
लागली. तसं अंजलीनं शतला जवळ घेतलं. म्हणाली,
"सशु शला, असंच होतं. थोड्यािार वेदना होणारच. त्यासाठी एवढं
रडावं लागतं का? मला माहीत आहे. शमही जेव्हा पशहल्यांदा या वेश्यालयात
आली होती ना. तेव्हा मलाही असचं वाटलं होत.ं परंतू मी ते सगळं सहन
के लं. आज बघ मी कशी खंबीरपणे उभी आहे. सशु शला, आपलं प्रारब्धच
असं. सगळं सहन करावं लागेल. मी मगाशीही सांगीतलं ना आशण आताही
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सागं ते. तू समजनू घे. पसु , डोळे पसू . उठ लवकर आशण हलक्या िुलक्या
कामाला लाग. कारण तल
ु ा सायंकाळपयंत आणखी तयार व्हायचं आहे
दसु र्या नवीन शग-हाईकासाठी. कारण आता तू व्यावसायीक वेश्या बनलेली
आहेस." असं म्हणत अंजली शतचे डोळे पसु ू लागली.
अंजलीनं डोळे पसु ताच व तसं म्हणताच ती उठली. शतनं हातपाय
धतु ले. तोंड धतु ल.ं तशी ती म्हणाली,
"ताई, हे रात्ीसारखं मला नेहमीच करावं लागणार काय?"
"होय, नेहमीच करावं लागणार रात्ीसारखं. परंतू घाबरु नकोस. तल
ु ाही
सवय होईल त्याची. माझ्यासारखीच. बघ मला आता काही वाटते का
त्याचं. नाही ना. बघ कशी शिट आहे मी."
अंजलीचं ते बोलण.ं ती चपू होती. शतच्या बोलण्यापढु ं सशु शला
काहीच बोलली नाही. परंतू ती एक शशकली होती की आता मक
ु ाट्यानं
सगळं सहन करायचं. कोणाला कोणतीही शशकायत करायची नाही.
अंजलीलाही नाही.
तो शदवस गेला. रात् झाली. तसा त्याच शदवशी त्याच रात्ी सशु शलाचा
त्या मोरक्यानं शतचा एका प्रशसद्ध उद्योगपत्याश
ं ी सौदा के ला. तोही जास्त
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शकंमतीत. प्रचडं पैसा कमवला त्यान.ं तसा तो मोरक्या शतच्या देहाचा
दररोजच सौदा करीत होता आशण दररोजच शतची लक्तरं तोडली जात होती.
अंजली येत होती शतथं कधीकधी. दोघीही एकमेकानं ा आपआपले
अनभु व सांगत होते. एकमेकांच्या भावना व्यक्त करीत होत्या त्या दोघीही.
त्या दोघीही त्या वेश्यालयात काम करीत होत्या. बदल्यात िक्त त्यांना दोन
वेळचं जेवन शमळत होतं. ते जेवन चागं लं शमळायचं. जेवनात मांस, मटन व
वाईनही शमळायची. त्या दोघींना कपडेही चागं ले चांगले घालायला
शमळायचे. परंतू पैस.े .......पैसे एक छदामही शमळत नव्हता त्यांना.
त्या दोघींना पै़ैसा शमळत नसला तरी त्या दोघीही आनंदात होत्या
आज. एकमेकांच्या गोष्टी ऐकून. परंतू त्यांच्या त्या आयष्ट्ु यात त्यांच्या
आनदं ाला कोणाची नजर लागली कुणास ठाऊक. आज सकाळची वेळ
होती. अचानक एक व्यक्ती शतथं आला. म्हणाला,
"उद्या सशु शलाला शतच्या देशात पाठवायचं आहे. शतथं एका
वेश्यालयात एक वेश्या अचानक मरण पावल्यानं शतची जागा खाली झाली
आहे. तेव्हा शतथं जायचं असल्यानं अंजलीनं तयार राहायचं उद्या."
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तो व्यक्ती असं म्हणनू चालला गेला. त्यानतं र पन्ु हा समस्या शनमााण
झाली. कशीही सशु शला अंजलीसोबत खश
ु होती. त्यातच आता शतला
बोलावणं आलं होतं दसु र्या देशात. ती जोडी तटु णार होती.
सशु शलानं ते ऐकताच शतला अशतशय वाईट वाटलं. जी एक जोडीदार
होती. शतही त्या लोकांनी तोडून टाकली होती. आता परत शतला पन्ु हा
दःु खाचे जीवन कापावे लागणार होते. शतला वाटत होतं की कशीही एक
होती अंजली की ती आपल्याशी बोलत होती. मोठ्या बशहणीसारखी
आधार देत होती. परंतू आपण उद्या जाणार आपल्या देशात. शतच्यापासनू
दरू होणार. याच शचंतेनं ती शनराश झाली होती. ती रात् त्या दोघींचीही
शनराशेतच गेली होती. रात्भर झोप आली नाही. तसा दसु रा शदवस उजळला.
दसु रा शदवस उजळला. तसं ठरल्याप्रमाणं सशु शलानं तयारी के ली होती
शतच्या देशात जाण्यासाठी. शतला आपल्या देशाची भमु ी आता शदसेल,
याचा आनंद होता मनात. तसेच अंजलीपासनू दरू जाण्याचं दःु खंही होतं.
तशी ती वेळ आली. तसा तो व्यक्ती आला. म्हणाला,
"हकूम आहे की त्या देशात सशु शलाला नाही तर अंजलीला पाठवायचं
आहे. तेव्हा अजं लीनं ताबडतोब तयार व्हावं."
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तो व्यक्ती शब्द बोलनू गेला होता. शनणाय एका क्षणात बदलला होता.
जी खश
ु ी होती, ती एका क्षणात पाणी पाणी झाली होती. पणु ा आनंदावर
शवरजण पडलं होत.ं आपल्या देशाला एवढ्या काळानंतर पाहायला शमळे ल
असं वाटलं होतं शतला. तसं स्वप्न पाशहलं होतं शतनं . परंतू त्या स्वप्नावर
आता पाणी िे रलं गेलं होत.ं
ती शनराश झाली होती पन्ु हा एकदा. ती आता आपल्या प्रारब्धावर
शचडली होती. असंही प्रारब्ध की ज्या प्रारब्धात उजेडच नाही. आपली
इच्छा नसतांनाही आपल्याला वेश्या बनावं लागलं अन् आपली इच्छा
नसतांनाही आपल्याला इथं राहावं लागत आहे. शतनं अंजलीचं नाव
ऐकताच ती आपल्या कमर्यात गेली व आपल्याच प्रारब्धावर शवचार करता
करता ती रडू लागली. आता मात् शतथं शतचे अश्रू पसु णारे कोणीही नव्हते.
अंजलीही नव्हती शतथं.
अंजलीनं शतचं नाव ऐकताच ती लगबगीनं आतमध्ये गेली. लगबगीनं
शतनं तयारी के ली. ती लगबगीनं तयार झाली. तशी ती तयार होताच
सशु शलाच्या कमर्यात गेली. शतनं पाहीलं की सशु शला रडत आहे आपल्या
कमर्यात. तशी ती म्हणाली,
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"सशु शला, का रडत आहेस त?ू अगं मी जात आहे म्हणनू रडतेस का?
मला आपला देश पाहायला शमळणार. तल
ु ा नाही म्हणनू रडत आहेस का?
का मला आनंद व्हायला नको, तल
ु ाच आनंद व्हावा असं तल
ु ा वाटतंय का?
का मी जावू नये, तचू जावे असं तल
ु ा वाटतंय का?"
सशु शलानं अंजलीचं ते बोलणं ऐकल.ं तशी ती म्हणाली,
"ताई, तसं काही नाही माझ्या मनात. माझ्या मनात तझ्ु याबद्दल तसं
काही नाही. मला आनंदच आहे. तल
ु ा देश पाहायला शमळणार याचा. ह,ं
दःु ख याचं आहे की मलाही जर आपला देश पाहायला शमळाला असता तर
बरे झाले असते. म्हणनू च मी रडत आहे."
"उठ रडू नकोस. मी शनरोप घ्यायला आली आहे. मला अतीशय
आनंदानं शनरोप दे. घाबरु नकोस. काळजी करु नकोस. मी गेल्यावरही
आनंदात राहा आशण मला आनंदानं शनरोप दे."
सशु शला उठली. तसं पन्ु हा एकदा अजं लीनं शतचे डोळे पसु ले. तशी ती
म्हणाली,
"सशु शला, आतातरी प्रौढ हो. आता मी तझु े शेवटचे डोळे पसु ते. आता
मी येणार नाही कधीच डोळे पसु ायला. आता यापढु े कधीच रडायचं नाही.
मला वचन दे आशण मला शनरोप दे आनदं ान.ं "
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अजं लीचे ते शब्द. सशु शलानं शतला आनदं ानं शनरोप शदला. तसं कधीही
न रडण्याचं शतला वचनही शदल.ं तसं वचन शमळताच अंजली शतच्या
कमर्यातनू बाहेर पडली. ती त्या माणसासोबत आपल्या देशात जात होती.
तशी मागे वळूनही पाहात होती आशण ती सश
ु ीलाही शतला डोळ्याच्या
ओझल होईपयंत पाहात होती. शतला जनु े शदवस आठवत होते
अंजलीसोबत घालवलेल.े ते क्षणही आठवत होते. जे क्षण कधीही परत
येणार नव्हते. शतच्या आयष्ट्ु यात आशण प्रारब्धात. याचीच खंत शतच्या मनात
होती. परंतू आता ती रडत नव्हती. शतच्या अतं मानात दःु ख होतं तरी. कारण
ती वचननबद्ध झाली होती. शतनं अंजलीला न रडण्याचं वचन शदलं होतं.
अजं लीला शवमानतळावर नेलं गेल.ं ती शवमानात बसली. तसं
शवमानानं उड्डाण भरली व ते शवमान शतच्या मायदेशात पोहोचल.ं ती
शवमानातनू उतरली.
अंजलीला शतच्या देशात आणलं गेलं. शतला बर्याच शदवसानं
मायदेशाचं दशान झालं. त्यातच शतनं जमीनीवर पाय ठे वताच ती नतमस्तक
झाली त्या धरणीवर. तसं नतमस्तक होताच ती गदगद झाली. शतला बरं
वाटलं. तशी शतला सशु शला आठवली. शबचारी सशु शला. काश!
सशु शलालाही आपल्या मायदेशात परतता आलं असतं तर........शतचा तो
शवचार. त्या शवचारानं ती मायदेशात येवनू ही दःु खी झाली होती.
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अजं लीला त्या वेश्यालयात पाठवलं गेल.ं जे वेश्यालय सशु शला राहात
असलेल्या शजल्ह्यात होतं. ज्या शठकाणी प्रशतभा पोलीस महासंचालक
म्हणनू शनयक्त
ु झाली होती. शतथं ती अगदी आनदं ानं राहात होती नव्हे तर
वेश्याव्यवसाय करीत होती. तशी कधीकधी शतला सशु शलाची आठवण येत
असे व ती व्यथीत होत असे.
*****************
प्रशतभा आज स्पधाा पररक्षा पास झाली होती. त्यातच शतचा इटं रव्ह्यू
देखील झाला होता. आज शतनं इटं रव्ह्यदू ख
े ील शनपटवला होता व ती पोशलस
महासच
ु झाली होती. आता शतला क्वाटार शमळाला होता
ं ालक म्हणनू शनयक्त
राहायला. ती आता क्वाटारमध्ये राहू लागली होती. आता शतनं िुटपाथवर
राहाणं बंद के लं होतं. इटं रव्ह्यमू ध्ये शतला आपणाला कोणता शजल्हा हवाय
असा प्रश् शवचारण्यात आला. तेव्हा शतनं आपलाच शजल्हा सांगीतला होता
व शनयमानसु ार शतलाही आपलाच शजल्हा शमळाला होता.
प्रशतभा पोलीस महासचं ालक म्हणनू शनयक्त
ु होताच व आपला शजल्हा
शतनं मागताच व शतला शतचा शजल्हा शमळताच ती त्या पोलीस स्टेशनला
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गेली. ज्या पोलीसस्टेशनमध्ये सशु शला गायब झाल्याची तक्रार नोंदवली
गेली होती. सशु शला न शमळाल्यानं पोशलसांनी ती िाईल बंद के ली होती.
ती त्या पोलीसस्टेशनला जाताच शतनं ती िाईल शोधायला लावली व ती
िाईल शमळताच शतनं त्या िाईलचा अभ्यास करणं सरुु के लं.
िाईलचा प्रशतभा अभ्यास करीत होती. अभ्यास करता करता शतला
काही बारकावे गवसले. त्यानसु ार शतनं तपास करणे सरुु के ले. त्यानसु ार शतनं
अशादचा शोध लावण्याचा प्रयत्न के ला. परंतू अशादचा शोध लागला नाही.
शेवटी ती हताश झाली.
प्रशतभा हताश झाली खरी. परंतू शतनं ती के स सोडली नाही. शतला ती
के स सोडून द्यावीशी वाटत असे. परंतू शतला शतचं अतीत आठवत होतं.
शतला वाटत होतं की या सशु शलाबाबत भाडं तानं ा मला रस्त्यावर यावं
लागलं. तसंच या सशु शलाचं ध्येय डोळ्यासमोर असल्यामळ
ु ं च आपण
आज अशधकारी बनलो. तेव्हा आपण त्या सशु शलाला शवसरुन चालणार
नाही. ती जर डोळ्यासमोर नसती तर आज आपण अशधकारी बननू या
पोष्टवर आरुढ झालो नसतो. आपण आज या पदावर शतच्याचमळ
ु ं चढलेलो
असनू आपण जर आज आपलं काम झाल्यावर ती के स सोडली तर
कदाचीत आपली अतं राात्मा आपल्याला माि करणार नाही. कदाचीत
शवधाताही आपल्याला माि करणार नाही. आपण आज त्या के सचा शोध
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लावलाच पाशहजे. शोधलचं पाशहजे सशु शलाला. सशु शला सापडल्याशशवाय
आपण चैन भोगू नये.
सशु शलाचा तो शतच्या मनातील शवचार. तो शवचार काही शतला स्वस्थ
बसू देत नव्हता. शतला काय करावं सचु त नव्हतं. शेवटी शतनं शतच्या
प्रकरणाचा शोध लावण्याचा शवचार करताच ती तसा प्रयत्नही करु लागली.
शतच्यासमोर सारखा तोच प्रश् होता. सारखी तीच शदसत होती शतला. शतला
झोपही येत नव्हती. कुठे शोधावे ते कळत नव्हते. कदाचीत ती वेश्यावस्तीत
तर नाही. शतला शवचार आला. तसं शतचं मनही म्हणू लागलं. शेवटी
शवचाराचा अवकाश. धाड टाकायला काय हरकत आहे. कदाचीत सरू
गवसलाच तर.......
प्रशतभा शचतं ाग्रस्त होती. त्या के सचा अभ्यास करता करता शतची शचतं ा
आणखीनच वाढत होती. ती शचंता वाढतच चालली होती शदवसेंशदवस.
कारण कोणताच धागा शतला सशु शलाबद्दलचा सापडत नव्हता. ती शवचार
करीत होती. तसं शतला आज अचानक आठवलं की जर आपण या शहरात
असलेल्या वेश्यावस्तीत धाड टाकून शवचारणा के ली तर.........तर कदाचीत
काही सरू गवसू शकतो आपल्याला. शेवटी शतनं शनणाय घेतला की आपण
त्या वेश्यावस्तीवर धाड टाकायची व सवा वेश्यांना पकडून आणायचं
पोलीस स्टेशनला. शवचारणा करायची. सापडेल धागा नाहीतर नाही
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सापडेल. परंतू पडताळून वा तपासनू पाहायला काय हरकत आहे. शेवटी
शतनं शनणाय घेतला व शतनं काही शनवडक पोलीस दल घेवनू त्या
कंु टणखाण्यावर धाड टाकली. त्यात सवा वेश्यांना पकडून आणलं गेलं
पोलीसस्टेशनला. कसनू शवचारणा के ली गेली. एकएका वेश्येला
सशु शलाबाबत शवचारलं गेलं. तसा अजं लीचा क्रमाक
ं आला. शतलाही
शवचारलं गेलं सशु शलाबाबत. शतला िोटोही दाखवण्यात आला सशु शलाचा.
तसं म्हटलं गेलं भावनेनं की तम्ु ही कोणाचं जीवन वाचवू शकता. सांगा
प्लीज. आपणही एक मशहला आहात. मशहलाच्ं या भावना समजनू घ्या.
प्रशतभानं सशु शलाचा िोटो पाशहला. शतनं शतला ओळखलं. कारण
सशु शला जेव्हा सरुु वातीला आली होती वेश्यालयात. तेव्हा तशीच शदसत
होती. शतला शतची माशहती सांगीतल्यावरुन तीच सशु शला असेल असंही
शतला वाटलं. तशी ती शतची माशहती सांगायला तयार झाली.
प्रशतभानं खेळलेला तो भावनेचा खेळ. त्यातच नाव न जाहीर
करण्याच्या अटीवर अंजली म्हणाली,
"मैम, मी सांगते सशु शलाबद्दल. परंतू माझे नाव जाहीर व्हायला नको.
नाहीतर ते नराधम माझा अतं करुन टाकतील."
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शतलाही माशहती सागं तानं ा वाटत होतं की सशु शलाला न्याय शमळावा.
तसा शवचार ती करीत होतीच.
प्रशतभानं ते ऐकल.ं तशी ती म्हणाली,
"ठीक आहे. मी तझु ं नाव गप्तु ठे वणार. सांग मला ती कुठे आहे ते. मला
शतचा छडाच लावायचा आहे."
तशी ग्वाही देताच अजं ली पोपटासारखी सागं ायला लागली. कारण
शतलाही वाटत होतं की सशु शलाला न्याय शमळावा.
अजं ली सागं त होती सशु शलाची माशहती. सशु शला ही अमक
ू शठकाणी
असनू शतला बंदीस्त के लेलं आहे. त्या शठकाणी सहजपणे जाता येत नाही.
प्रशतभाला अजं लीनं परु े परू माशहती शदली होती. परंतू त्या माशहतीनसु ार
सशु शला अशा शठकाणी होती की शतथं सहज जाणं सोपं नव्हत.ं प्रशतभा
आपल्या देशात पोलीस महासंचालक असली तरी शतचा पावर आपल्या
देशात आपल्याच भागापरु ता शसमीत होता. त्यातच शतला शव्हसाही
शमळणार नव्हता शतला आणायला. सशु शला काही शव्ह आय पी नव्हती की
शतला सहजपणे आणता येईल. तशीच ती आंतरराष्ट्रीय गन्ु हेगारही नव्हती
की शतच्याजवळ सहजपणानं पोहचता येईल. तसं पाहता जर शतच्याकडे
पोहोचायचं असेल, तर शतचा शोध लावणे गरजेचे आहे असं शतला वाटत
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होत.ं त्यानसु ार शतनं शतचा शोध लावण्यासाठी सरकारला पत् शलशहणं
आवश्यक होतं.
शतच्या मनात सशु शलाला परत आणण,ं तेही शतला सख
ु रुप परत
आणणं हा शवचार होता. त्यातच शतला सख
ु रुप परत आणण्यासाठी सरकारी
कामकाज बरोबर करणं. दस्ताऐवज शमळवणं आवश्यक होतं. तसा शवचार
शतनं के ला व तशी िाईलही शतनं तयार के ली.
प्रशतभानं सशु शलाची िाईल तयार के ली. त्यानसु ार ती िाईल शतनं
सरकारला पाठशवण्यापवु ी शतनं शवदेशमत्र्ं याची भेट घेतली. त्यावेळी
शवदेशमंत्ी पदावर एक मशहला आरुढ झाली होती.
प्रशतभानं आपल्या देशातील शवदेशमत्ं ी महोदयाची भेट घेतली. शतची
भेट घेवनू शतला सांगीतलं की आम्हाला शमळालेल्या माहीतीनसु ार सशु शला
नावाची एक तरुणी शवदेशात आहे. ती त्ासात आहे. शतच्यावर अत्याचार
होत आहे. महत्वाचं म्हणजे ती शवदेशात असलेली आपल्या देशातील
मशहला आहे. नागरीकही आहे ती. आज त्या देशानं आपली नागरीक
असलेल्या सशु शलाला वेश्या बनवनू शतचा व्यापार करणे सरुु के ले आहे.
यात आपली अब्रू जात असनू आपल्या देशाची इज्जत धळ
ु ीला शमळत
आहे. कसेही करुन शतला परत आणणे गरजेचे आहे. नाहीतर उद्या आपण
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अशी कोणतीच कारवाई न के ल्यास त्याच देशातील लोकं अशाच आपल्या
देशातील मल
ु ी नेतील व त्यांच्या देशात त्यांना वेश्याव्यवसाय करायला
लावतील. जेणेकरुन त्या वेश्याव्यवसायातनू त्यांना अशतरीक्त पैसा कमवता
येईल. यात आपल्या देशाची धळ
ु धानी होईल व ते आपल्या देशाला
हासतील. त्यानं ा जर धडा शशकवायचा असेल तर आपल्याला सशु शलाला
परत आणावचं लागेल. ती आपली गरज आहे.
ती शवदेशमंत्ी. शतनं सरुु वातीला आढेवेढे घेतले. परंतू नंतर शतला गरज
लक्षात आली व ती सशु शलाला परत आणण्यासाठी तयार झाली.
शवदेशमंत्ी असलेली ती सीता. शतनं रामायणातील सीतेचीच भशु मका
अदा के ली होती. प्रशतभाकडून शतला सशु शलाची माशहती शमळताच ती स्वतः
तेथील आपल्या देशाची राजदतू असलेल्या सीमाशी बोलणं के लं. त्या
सीमानं ते बोलणं तेथील परराष्ट्र मंत्र्याला ऐकवलं. तसा तो देशही
वेश्यावस्तीच्या शवरोधातच होता. त्यांनी कंबर कसली. तसं त्यांनी सांगीतलं
की आम्ही शतला शोधनू आपल्या सपु दू ा करतो.
देशातील शवदेशमंत्र्यानं बोलणं के लेल्या गोष्टीला एक वषा झाला होता.
परंतू अद्यापही कोणतीही हालचाल घडून आली नव्हती. तशी पन्ु हा स्वस्थ
न बसलेल्या प्रशतभानं आपल्या शवदेश मंत्ी असलेल्या मैडमची भेट घेतली.
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शतला पन्ु हा शवनतं ी के ली व सागं ीतलं की आपण स्वतः शतचा तपास
करायला जात असनू आपल्याला शतथे तपास करायला परवानगी शमळवनू
देण्यात यावी.
अख्खा एक वषा झाला होता. तसा तपास न झालेला पाहून प्रशतभानं
मागीतलेली परवानगी शवदेशमंत्ी असलेल्या सीता मैडमनं शमळवनू शदली.
त्यातच त्या मैडमच्या शवनतं ीवरुन तेथील प्रशासनानहं ी शतला तपास
करायची व सहकाया करायची परवानगी शदली. त्याचबरोबर एक शदवस
संधी साधनू प्रशतभा शवदेशात गेली.
प्रशतभा शवदेशात गेली होती. ती शतथं तपास करु लागली होती. त्यातच
ती अंजलीनं शदलेल्या पत्त्यानसु ार त्या वेश्यालयात गेली. शतनं तेथील
पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरुन व त्या वेश्यालयात धाड टाकून त्या सवा
वेश्यालयातील वेश्यांना ताब्यात घेतले. परंतू काहीच शनष्ट्पन्न झालं नाही.
मात् तेथील काही वेश्यांच्या बयाणावरुन शतला तेथनू हलवलं असल्याचं
कळलं. मात् शतला कुठं पाठवलं. हे कळलं नाही. शेवटी प्रशतभा शनराश
झाली व ती आपल्या मायदेशात माघारी शिरली.
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प्रशतभा शनराश झाली. तशी ती माघारी शिरली. ती एवढी शनराश झाली
की शतनं शतची िाईलच बंद करुन टाकली. तसं त्या िाईल बंदच्या रुपानं
सशु शलाचं प्रकरण कायमचं संपलं होतं.
*****************
सशु शलाचा शोध लागला नव्हता. परंतू ती शतच्या मायदेशात परत
आली होती. त्या नराधमानं ी शतला शतच्या मायदेशात परत आणलं होत.ं
आता ती एक शनष्ट्णांत वेश्या बनली होती. शतला बराच अनभु व आला
होता. ती एक शनष्ट्णांत वेश्या म्हणनू काम करीत होती. शतला परु े सा वेळ
शमळत नव्हता. तसा एखाद्या शदवशी शतला वेळ शमळाला की ती शवचार
करायची त्या प्रसंगाचा. ज्या प्रसंगानसु ार ती वेश्या बनली होती. शतला वाटत
होतं की जे काही माझ्यासोबत घडलं, ते इतरांसोबत घडू नये. त्या नराधम
अशादला शशक्षा व्हायला हवी. त्याचबरोबर हे वेश्यालयही बंद व्हायला हव.ं
जेणेकरुन कोणीही माझ्यासारख्या मल
ु ींना िसवू नये. कोण्याही परुु षानं
कोणत्याही मल
ु ीला वेश्या बनवू नये. परंतू कसं कराव.ं हे वेश्यालय कसं बंद
करावं.
108

वासना

अंकुश शशंगाडे

सशु शला याचा शवचार करीत असतानं ा शतला वाटलं की त्याची तक्रार
शदली पोलीसस्टेशनला तर कदाचीत ह्या समस्येवर लढता येवू शके ल.
शवचाराच
ं ा अवकाश...... सशु शला पोलीस स्टेशनला गेली. शतला त्या
अशादची तक्रार करायची होती पोलीस स्टेशनला.
ती पोलीसस्टेशनला गेली. शतथं एक अशधकारी बसला होता. तशी ती
त्याचेजवळ गेली. म्हणाली,
"मला तक्रार करायची आहे."
"कशाची?"
"ते मी नंतर सांगतेय. आधी कोणाबद्दल ते शवचारा."
"कोणाबद्दल?" अशधकारी शवचारु लागला.
"अशाद.......अशादबद्दल."
"अशाद.......कोण अशाद? कुठे राहतो?"
"ते मला काय माहीत? तम्ु हाला त्यालाच शोधायचा आहे."
"काय के लं त्यानं?"
"माझ्यावर अत्याचार के ला."
"म्हणजे?"
"शवकलं त्यानं मला."
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"शवकल!ं म्हणजे मी समजलो नाही."
"मला त्यानं वेश्यालयात शवकल.ं मला वेश्या बनवलं त्यानं."
"वेश्या! वेश्या बनवलं म्हणता. तेही या वयात. मैडम, तम्ु ही वेड्या
वैगेरे झाल्या तर नाही ना?" त्यानं चष्ट्मा वर के ला व शतच्याकडं शनरखनू
पाहात म्हटलं. तसा तो अशधकारी पन्ु हा म्हणाला,
"के व्हा बनवलं वेश्या?"
"वीस वषाापवु ी."
"वीस वषाापवु ी आशण तम्ु ही आता सांगताय. मैडम, मला आता खरंच
वाटायला लागलंय की आपण आज खरंच वेड्याच झाला आहात. तसंच
वाटायला लागलं मला. अहो मैडम, आतापयंत झोपल्या होत्या का?
तेव्हाच का नाही तक्रार के ली?"
"कशी करणार. माझं अपहरण करुन नेलं होतं त्यांनी. मला सवडच
शमळू शदली नाही त्यांनी. अन् माहीत आहे आपणाला. मला कोंडून ठे वलं
होतं त्यांनी आतापयंत. आता कशीतरी आली आहे इथे. आपण माझी
तक्रार नोंदवा. मला त्याला शशक्षा द्यायचीच आहे. व्यशतरीक्त हे वेश्यालयही
कायम स्वरुपी बंद करायचं आहे."
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"नाही. आता तमु ची तक्रार घेणं शक्य नाही. ती नोंदवता येणहं ी शक्य
नाही."
"का? काय कारण आहे?"
"कारण मोठं गंभीर आहे. तमु च्या या गोष्टीला बराच वेळ धालाय.
तब्बल वीस वषा झाले त्या के सला. त्यामळ
ु ं तमु ची तक्रार नोंदवता येणार
नाही."
तो अशधकारी शतला सांगत होता. तशी ती सशु शलाही शजद्द करीत होती.
तसं पाहता शतथं भांडणच सरुु झालं होतं. ते पाहून आतमध्ये बसनू
असलेल्या प्रशतभानं आपल्याजवळची घंटा वाजवली. त्याचबरोबर एक
पोलीस शशपाही आतमध्ये गेला. तसं त्याला ती म्हणाली,
"काय भानगड आहे?"
प्रशतभानं तसा प्रश् शवचारताच तो पोलीस शशपाही शतला सशु शलाबाबत
सागं ू लागला. तशी ती म्हणाली,,
"पाठवनू द्या इकडे."
पोलीस शशपाही शतच्या कमर्यातनू बाहेर आला. तसा त्यानं प्रशतभाचा
शनरोप आपल्या अशधकार्याला सांगीतला. त्यानसु ार त्या अशधकार्यानं
सशु शलाला प्रशतभाच्या कमर्यात पाठवनू शदलं.
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प्रशतभाच्या बोलावण्यानसु ार सशु शला प्रशतभाला भेटायला आतमध्ये
गेली. प्रशतभानं शतला पाशहलं. म्हणाली,
"बसा."
प्रशतभानं बस म्हणताच सशु शला शतच्या पढु ्यात असलेल्या खचु ीवर
बसली. तशी प्रशतभा म्हणाली,
"बोला आता, काय प्रा़ॅब्लेम आहे?"
"मैम, मी सशु शला. वीस वषाापवु ी माझ्यावर एका अशाद नावाच्या
माणसानं अत्याचार के ला. त्यानं शवकलं मला वेश्यालयात. मैडम, मला
माझी तक्रार नोंदवायची आहे आशण मला माझ्यावर अत्याचार करणार्या
अशादला धडा शशकवायचा आहे. शशवाय मला हे वेश्यालयही बंद करायचं
आहे."
"का बरं वेश्यालय बंद करायचं आहे तम्ु हाला?"
"मैडम, हे वेश्यालय सरुु असल्यास अशादसारखी शकत्येक माणसं
माझ्यासारख्या शकत्येक मल
ु ींवर प्रेमाचं जाळं टाकतात. खोटी खोटी
आश्वासनं देतात आशण िसवतात. वेश्यालय सरुु असलं आशण
माझ्यासारख्या मल
ु ी अशा प्रेमात पडल्या तर ही मल
ु ं मल
ु ींचं अपहरण
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करतात आशण शवकून टाकतात मठु भर पैशासाठी. दलाल असल्याचं सागं नू .
परंतू त्यात त्या मल
ु ींचा दोष नसतांना त्यांना भोगावं लागतं माझ्यासारखं."
"काय भोगलं त?ू "
"मैडम, त्यांचे आदेश पाळावेच लागतात आपल्याला. नाही
पाळल्यास चाकूचे घाव देतात ते. चाकू गरम करुन डाग देतात. एवढचं नाही
तर ते शरीराचे अवयवही कापतात. हे भोग इतर मल
ु ींना येवू नये म्हणनू
वेश्यालय बंद होणं गरजेचं." ती म्हणत होती. तसं शतनं आपल्या डोळ्यातनू
पाणी काढल.ं त्याचबरोबर शतनं शतच्या शरीरावरचे व्रणही प्रशतभाला
दाखवले. तसंच शतला शतचे कापलेले अवयवही दाखवले. म्हणाली,
"मैडम, मला त्यानं ी छोट्या छोट्या कारणावरुन भयक
ं र वेदना
शदलेल्या आहेत. ते मी काही सांगू शकत नाही."
सशु शला म्हणाली व चपू झाली. मात् प्रशतभाला आनंद झाला होता.
शतला थंक
ु ीवाचनू खोकला गेल्यासारखं वाटत होतं. कारण शजची ती
एवढ्या शदवसापासनू वाट पाहात होती. शजचा एवढा शोध घेतला होता,
शजचा शोध घ्यायला ती शवदेशातही गेली होती. तरीही जी शतला शोधनू ही
सापडली नव्हती. ती आज स्वतःच पोलीस स्टेशनला चालनू आली होती.
"तू सशु शला आहे का? तीच सशु शला ना?"
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प्रशतभानं सशु शलाला शवचारलं. तसं शतनं वसतीगहृ ाचं नावही सागं ीतलं
आशण पवु ीच्या दोनचार गोष्टी सांगीतल्या. तशी सशु शला शवचार करु लागली
की शहला सांगावं की नाही सांगावं. तसं प्रशतभाला आपण अशाद नाव
सांगीतलंच आहे. जर ही अशादला ओळखत असेल तर........आपला
खोटेपणा पकडला जाईल. नाही खरं खरंच बोलाव.ं तशी ती शवचार करीत
असतांना शतला प्रशतभा म्हणाली,
"सशु शला, काय शवचार करतेय. मी शवचारलं की तू तीच सशु शला आहे
ना. वसतीगहृ ात राहणारी?"
प्रशतभानं शवचारलेला प्रश्. तशी सशु शला म्हणाली,
"होय. मी तीच सशु शला."
"माहीत आहे सशु शला, मी तल
ु ा शकती शोधण्याचा प्रयत्न के ला ते?"
"का बरं?"
"अग,ं तू माझं जीवन बनवलं?"
"म्हणजे?"
"तू मला ओळखलं नाही."
"ओळख सागं ाल तर ओळखेल ना आशण सागं हू ी नका मला ओळख.
कारण मी तमु च्या ओळखीच्या लायक नाही."
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"म्हणजे?"
"मैडम, मी एक वेश्या आहे."
"तू िक्त माझ्यासाठी माझी एक मैत्ीण आहेस. मग तू एक वेश्या का
असेना." ते बोलणं प्रशतभाचं. त्यानंतर सशु शला म्हणाली,
"ठीक आहे. सांगा तर आपली ओळखं."
"मी प्रशतभा. तझू ी रुम पाटानर."
"मैडम, तम्ु ही प्रशतभा आहात."
"होय प्रशतभा. तझु ी रुम पाटानर आशण मला तू अहो जावो म्हणू नको.
प्रशतभा म्हण साध.ं "
"मैडम नाही. आता आपण मोठ्या पदावर बसल्या आहात. तमु चा
मान तम्ु हाला शमळायलाच हवा."
"नाही नाही. असं कसं."
"तम्ु ही समजनू घ्या. मी जर तसं बोलली तर येथील कमाचारी काय
म्हणतील. म्हणतील की एका वेश्येसोबत मैत्ी. एक वेश्या मैत्ीण. बदनामी
करतील तझु ी."
"करु दे. इथं तर राजालाही शशव्या हासडतात राज्यातील लोकं."
"परंतू ते त्याचं ं बोलणं......!"
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"काही म्हणणार नाही. तू माझी मैत्ीण आहेस आशण अशी बोलू नको
सशु शला. तल
ु ा माहीत नाही, माझ्यासाठी तू वेश्या नाहीस. एक व्यक्ती
आहेस. माणसू की असलेली. खरं तर आता मी ज्या पदावर बसलेली
शदसतेय ना. हे पद तझु ीच कृपा आहे."
सशु शलानं ते ऐकलं. तशी ती शवचार करु लागली की मी शहला के व्हा
मदत के ली. मला तर त्या अशादनं पळवनू नेलं होतं आशण शवकून टाकलं
होतं त्या वेश्यालयात. मग मी शहला मदत करायला के व्हा आले.
ती शवचार करीत होती. तशी प्रशतभाच बोलली.
"कुठे हरवलीय सशु शला?"
सशु शलाला शतचा इशतहास माहीत नव्हता. म्हणनू शतचे शवचार करणे
साहजीक होते. तसा पन्ु हा प्रशतभाचा प्रश् सशु शलानं ऐकला. तशी ती
म्हणाली,
"मैडम, मला तर त्या अशादनं पळवनू नेलं होतं आशण शवकून टाकलं
होतं त्या वेश्यालयात. मग मी आपणाला मदत करायला के व्हा आली?"
"त्याची मोठी कहाणी आहे सशु शला."
"कहाणी! मी समजले नाही."
"हो कहाणी. मोठा इशतहास आहे त्याचा."
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"मला कळे ल का तो इशतहास."
"सांगतेय. जरा धीर धर."
असे म्हणत प्रशतभा शतला आपली कमाकहाणी सांगू लागली.
"तल
ु ा पळवनू नेताच व तू बेपत्ता होताच वसतीगहृ ात हालचाल झाली.
वसतीगहृ प्रशासनानं तझु ी तक्रार के ली पोलीसस्टेशनला. त्यानंतर तझु ा
शोध न लागल्यानं ती के स दाबली गेली. त्यानतं र एक शदवस मी मैडमला
म्हटलं की मैडम, मी सशु शलाबद्दल काही गोष्टी सांगू शकते. परंतू मैडम मला
म्हणाली की आता ती के स दबली आहे ना. मग आता ती के स दबनू च राहू
दे. नसती उठाठे व करु नको. मैडमनं तसं म्हटलं होतं . परंतू माझं मन काही
स्वस्थ बसू देत नव्हतं. शेवटी माझ्या मनानं ठरवलं की आपण सशु शलाला
न्याय शमळवनू द्यावा. म्हटलं की आपण जर ही गोष्ट करत नसाल तर मी
पोलीसस्टेशनला जाईल व सशु शलाची माशहती देईल. परंतू त्यावर मैडम
म्हणाली की तू जर असं करशील तर मी तल
ु ा वसतीगहृ ातनू काढून टाकणार.
हीच ती गोष्ट. मी मैडमला सांगीतली. परंतू मैडमनं माझी गोष्ट ऐकून न घेता
मला धमकावलं व पोलीसस्टेशनला जाण्याची मनाई के ली. परंतू माझं मन
स्वस्थ बसू देत नव्हत.ं
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एकदाचा तो शदवस मी पोलीसस्टेशनला गेल.े त्यानतं र ते मैडमला
माहीत होताच मैडमनं मला वसतीगहृ ातनू काढून टाकलं. शेवटी मी शनराश
झाले. परंतू हारले नाही. मी राहले िुटपाथवर. भीक मागत मागत शशकले.
त्यावेळी रस्त्यावरचे गंडु मला त्ास देत. पोलीसही देत कधीकधी त्ास.
त्यावर मात करीत शशकले. ध्येय होतं आशण ठरवलं होतं मी मनात की
कधीतरी मी सशु शलाला शोधणार. त्यासाठी मला कोण्यातरी शोधपथकाचा
अशधकारी बनणं आवश्यक होतं. मला माहीत होतं की कोणाचाही शोध
पोलीसच लावू शकतात. चोराचा, अपहरण झालेल्या माणसाचं ा, खन्ु याचं ा.
म्हणनू मी शडपाटामेंट पोलीस बनण्याचंच शनवडलं. शवचार के ला. शनधाार
के ला शन आज बनले अशधकारी. आज मी पोलीस महासंचालक बनली
आहे सशु शला. सवा तझु ीच कृपा. तू जर नसती बेपत्ता झाली तर आज मी
तल
ु ा न्याय शमळवनू द्यायला धजली नसती, ना मला त्या मैमनं वसतीगहृ ातनू
काढलं असतं मला. ना मी कोणते कष्ट शोषले असते. ना मला िुटपाथवर
राहावं लागलं असतं. ना भीक मागावी लागली असती शशक्षणासाठी आशण
जेवनासाठी. तू बेपत्ता झाल्यानं मला जो सरू सापडला. हे तझु ेच उपकार
म्हटलं तरी चालेल."
"पण तम्ु हाला त्ासही झाला ना माझ्यामळ
ु े ."
"होय. त्ास झाला. परंतू ध्येय तर साकार झालं तझ्ु या शनशमत्याने."
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शतचं बोलणं मधातच थाबं वत सशु शला म्हणाली,
"प्रशतभा मैडम, हे माझे उपकार नाहीत. हे तमु चे प्रयत्न आहेत. तम्ू ही
जर प्रयत्नच के ला नसता तर तम्ू ही शशकल्या नसत्या. म्हणनू प्रयत्न करणं
गरजेचं आशण दसु रं म्हणजे आपलं नशीब. आपल्या नशीबात कोणत्याही
गोष्टी असल्याशशवाय शमळत नाही. तमु च्या नशशबात पोलीस अशधकारी
बनणं होतं तर तम्ू ही बनलात आशण माझ्या नशशबात एक वारागं ना. परंतू
एक सांगते की व्यक्ती काहीही बनो, त्यानं आपली पायरी शवसरु नये आशण
समाधानी असावे म्हणजे झालं. आपण समाधानी आहात यातच मला
आनंद आहे."
"बरं माझं जावू दे. तझु ं सांग. तझ्ु याबाबतीत असं हे शवपरीत कसं
घडलं?"
"मी माझंही सांगते तम्ु हाला." असं म्हणत ती सांगू लागली आपली
कमाकहाणी. जी शतच्या आयष्ट्ु यात घडली होती.
"प्रशतभा, मैडम,, तम्ु हाला माहीतच आहे की मी ग्रामीण भागात
शशकणारी मल
ु गी. मी हशार होते म्हणनू दहावी पास झाले. पढु चं शशक्षण
शशकायचं होतं म्हणनू मी शहरात आले. माझ्या मायबापानं मल
ु ींनी शशकू
नये म्हटलं होत.ं तरीही मला शशकायची इच्छा होती, म्हणनू मी शहरात
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शशकायला आले. शतथं वसतीगहृ ात राहू लागले. ज्या आपल्या वसतीगहृ ात
रॅ शगंग व्हायची. या रॅ गींगमध्ये मल
ु ी म्हणत की एखादा मल
ु गा पटवावा. तो
आपल्या जीवनातील जोडीदार व्हावा. त्यानं शनरशतशय प्रेम करावं
आपल्यावर. आपणही त्याचेवर. तशा त्या मल
ु ी त्यांच्या शप्रयकरांना
वसतीगहृ ातही आणत होत्या. ते तर तम्ु हाला माहीतच आहे.
ते त्याच
ं ं बोलणं आशण त्याचं ं वागणं पाहून मलाही वाटलं की आपणही
कोणावर प्रेम करावं. जीव लावावा कोणावर. शेवटी शमही प्रेम करायचं
ठरवताच मला माझ्याच महाशवद्यालयातील एक मल
ु गा गवसला.
पशहल्याच शदवशी त्यानं मला टक्कर शदली व मी बेशद्ध
ु झाले. तेव्हा त्यानंच
मला भरती के लं होतं रुग्णालयात. त्यानं माझी िार काळजी घेतली होती.
परंतू तो त्याचा शदखावा होता.
मी स्वस्थ झाले होते. तसं त्यानं त्या बेशद्ध
ु पणात माझी काळजी
घेतल्यानं मी त्याचेवर भाळले. त्याचेवर शनरशतशय प्रेम करु लागले.
त्याचेवर शवश्वास ठे वनू शिरायला जावू लागले कुठे ही. कुठे ही म्हणजे बागेत
आशण रे स्टॉरें टमध्येही. शेवटी त्यानं घात के ला."
अचानक आजही शतच्या डोळ्यातनू अश्रधू ारा टपकल्या. तशी प्रशतभा
म्हणाली,
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"रडू नकोस. वेडी कुठली. अशी रडत बसशील तर आताच सपं शील.
तल
ु ा पढु चं सांगताच येणार नाही."
"त्यानं शवकलं मला वेश्यालयात. शतथं अजं ली नावाची एक मैत्ीण
भेटली. शतनं मला खपु आधार शदलाा. मला जपल.ं ती नेहमी म्हणत असे
की हे वेश्यालय आहे. या शठकाणी रडायचं नसत.ं शहमं त बांधायची असते.
शहमं तीनं सगळं इच्छा नसतानं ाही सहन करायचं असतं. दःु ख पचवायचं
असते मनात. ते दाखवायचं नसतं मळ
ु ीच.
एक शदवस त्यानं म्हटलं की आपण बाहेरगावी शिरायला जाणार
आहोत. तू तयारी करुन खाली ये. मी आडोशाला उभा राहतो. कोणाच्या
लक्षात यायला नको की मी तल
ु ा रोजरोज शिरायला नेतोय. नाहीतर आपली
तक्रार करतील या मल
ु ी. मग हे प्रशासन तझ्ु या आईवडीलानं ाही सागं तील.
मग आपलं भेटणंच बंद होईल.
मलाही त्याच्या बोलण्यात सत्यता शदसली. शमही शवश्वास के ला
त्याचेवर व शनघाली शिरायला त्याचेसोबत. परंतू त्यानं मला मख
ु ा बनवलं.
मी शवचारलं मध्येच त्याला. तेव्हा तो म्हणत होता की तो शतला त्याच्या
गावला नेत आहे. शेवटी जगं ल लागल.ं त्या जगं लानतं र एक चागं ला
मोकळा रस्ता. परंतू त्या रस्त्यानं कोणीही येणारं जाणारं शदसलं नाही. एक
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गाडी उभी असलेली शदसली शतथ.ं तशी त्यानं त्या गाडीजवळ आपली
गाडी थांबवली. त्या गाडीतनू चार जण धष्टपष्ठु मस्ु तंडे उतरले. शतघांनी मला
आवळून पकडलं व एकानं पैसे शदले त्या अशादला. त्यावेळी मी त्याला
जाब शवचारताच अशाद म्हणाला की मी वेश्यांचा दलाल आहे. एवढंच
त्याचं शन माझं शेवटचं बोलणं. त्यानतं र मला जबरदस्तीनं गाडीत कोंबलं व
माझ्या डोळ्यावर पट्टी बांधली गेली व काही वेळानं मला काहीतरी टोचलं
गेलं. बहतेक ते इजं ेक्शनच असावं. कारण त्यानंतर मला चक्कर यायला
लाागली हळूहळू. मी बेहोश झाले होते. जेव्हा होशात आले, तेव्हा कळलं
की आपल्यासोबत काय झालं."
सशु शलानं शतचं पणु ा ऐकलं. तशी ती म्हणाली,
"बापरे ! म्हणजे प्रेम करणं वाईटच. तसा शवचार करणेही वाईटच.
कोणावर अलीकडे शवश्वास ठे वावा तेच कळत नाही. शवचारच आहे सवा.
शतकडे मायबापही शचंतते होते तझु े."
"हो ना प्रशतभा. परंतू तेव्हा त्यावर काय उपाय होता. काहीच नाही ना."
"हो ना सशु शला, तझ्ु याकडे काहीच उपाय नव्हता तेव्हा. देशात
असतीस कदाचीत तर पळूनही जावू शकली असतीस. परंतू शतथं शक्य
नव्हतं पळून जाण.ं मला तझ्ु याआधी अंजलीनं सगळं सांगीतलं होतं. तू कुठे
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होती? कशी होती? ते सवा. शतच्यामळ
ु े च तर मी तल
ु ा शोधायला शवदेशातही
आले होते. परंतू तू सापडली नाही मला."
"हो खरं आहे तझु .ं शतथं ते शक्य नव्हत.ं परंतू आता मला सागं तू
अंजलीला कशी ओळखते."
"होय. मी ओळखते अजं लीला."
"ती कुठे भेटली?"
"तल
ु ा भेटायचंय का?"
"होय."
ठीक आहे. भेटायला नेईल तल
ु ा. परंतू पढु चं सांग."
"प्रशतभा, आता तझ्ु या म्हणण्यानसु ार का लपवायचं. मलाही सवा
शवचार करुन सगळं सहन करावं लागल.ं एक वेश्या बनावं लागल.ं शजला
आपल्याकडे वारांगना म्हणतात. मग रोजचे रोज परुु ष पती म्हणनू चढवावे
लागले आपल्या उरावर. आता तर असं वाटायला लागलं की आपला
जन्मच मळ
ु ात याच गोष्टीसाठी झाला असावा."
"ह,ं अगदी तसचं समज त.ू तझ्ु या नशशबातच होतं हे सारं. समज की
तझु े प्रारब्धच शवधात्यानं असंच शलशहलेलं असावं."
"प्रशतभा मैडम, तमु चं बरोबर आहे."
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"सशु शला, तझ्ू याबाबतीत सागं ायचं झाल्यास तू स्वतः वेश्या बनली
नाहीस. तल
ु ा बनावं लागल.ं मात् हे जीवन बदलवता येते तल
ु ा."
"हो, मलाही बदलवायचं आहे हे जीवन. मला सोडायचा आहे हा धदं ा
आशण ह्या जगातील वेश्याव्यवसायच बंद करायचा मला. वाटतं की
कोणीही वेश्या बनू नयेत. कारण वेश्या बनवतांना मल
ु ींची शनकड भासते.
त्यासाठी लोकं कुणाच्या मल
ु ी पळवनू नेतात तर कुणी आपल्या पत्नीला
कंु टणखाण्यात शवकतात."
"हो, मलाही कळत.ं मी तल
ु ा यात मदत करे न."
"प्रशतभा मैडम, एक शवनंती आहे. मला अंजलीला भेटायचं आहे.
के व्हा भेटवशील?"
"आताच....... चालायचं आहे भेटायला शतला. मी नेहमीच जात
असते शतकडं."
"हो चल तर. मी अगदी उतावीळ झालीय भेटायला."
"ठीक आहे. परंतू एक अट आहे."
"कोणती? कोणती अट आहे?"
"मला प्रशतभा मैडम नाही. प्रशतभाच म्हणावं लागेल."
सशु शला चपू होती. तशी प्रशतभा म्हणाली,
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"काय झाल.ं "
"काही नाही गं."
"वेडी आहे त.ू मी मैत्ीण आहे तझु ी. बालमैत्ीण आशण बालमैत्ीणीला
अहो जावो म्हणायचं नसतं. तू मी असंच म्हणायचं असतं. हे आधी लक्षात
घे."
"हो महासाहेब. पण आता आपण पोलीस महासचं ालक आहात.
मोठ्या पदावर आहात अन् मी वेश्या."
"आता परत लाजवू नको मला. अहो जावो म्हणशील तर जावू दे.
अंजलीकडं जाणं रद्द."
" नाही प्रशतभा, आजपासनू मी तम्ु हाला तचू म्हणणार. झालं ना तझ्ु या
मनासारखं प्रशतभा. प्रशतभा तू मला आताच भेटव अंजलीला."
सशु शला बोलली. तसं बोलणं प्रशतभानं ऐकलं. तशी ती म्हणाली,
"सशु शला, मी ड्यटु ीवर आहे. सटु ी घ्यावी लागेल मला. मी सटु ी
टाकते. चल आपण जावू अंजलीला भेटायला. शतथं वदीमध्ये जावं लागेल
मला."
"का?"
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"असं जर गेलं तर लोकं काहीबाही बोलतात. समजतात की याही
वेश्या असतील म्हणनू ."
"ठीक आहे. जशी तझु ी इच्छा."
प्रशतभानं सटु ीचा अजा टाकला. तशी शतनं गाडी काढली व ती
अजं लीला भेटायला गेली. अजं ली शतला भेटताच त्या दोघीही गशहवरुन
आल्या होत्या. त्या दोघींनी एकमेकींना आलींगण शदलं होतं. त्याचबरोबर
त्यांच्या डोळ्यातनू अश्रधू ारा उभ्या राशहल्या होत्या. ते पाहताच प्रशतभाच्या
डोळ्यातनू ही अश्रधू ारा वाहू लागल्या होत्या. शतला तर अतीव आनदं झाला
होता. कारण शतनं दोन जीवांचं मीलन करुन शदलं होतं. जणू ते दोन्ही आत्म्ये
एकमेकांना भेटत होते.
*************************
"के व्हा आली." अंजली म्हणाली.
"आजच."
"देशात म्हटलं मी."
"एक वषा झालं असेल."
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"कशी आहेस?"
"ठीक आहे."
"शवचारुन आली की नाही."
"आता शवचारावं लागत नाही. मी मनाची मालक आहे."
ती आपली वस्तशु स्थती लपवत म्हणाली.
"हो का?"
"हो."
"कशी का?"
"अगं वय झालं ना आपलं. आताही गल
ु ाम राहायचं त्यांचं. के ले त्यांचे
छळ याआधी सहन. आताही करायचे का?"
"बरोबर."
"ताई, तू कशी आहेस?"
"ठीकच समज."
"म्हणजे?"
"मला त्ास आहे. परंतू तेवढा नाही. ह,ं थोडािार आहे. तसा वाटून
घेतला तर वाटतो. परंतू मला सवय झाली आहे त्याची."
"बरं एक शवचारु का अजं ली."
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"शवचार."
"आताही जावं लागते का तल
ु ा जागोजागी."
"नाही. मला िक्त आता मल
ु ी पाठवाव्या लागतात. परंतू मला कीळस
येते त्यांची. त्या मल
ु ींना पाठवावंसं नाही वाटत. नव्या मल
ु ी असतात.
शबचार्या रडतात तझ्ु यासारख्या. दया येते त्याचं ी. कीवही येते तेवढीच. परंतू
काय करु. माझ्याकडे उपाय नसतो ना."
"माझ्याकडेही तेच काम आहे. मी तर ठरवलं."
"काय ठरवलयं त?ू "
"काही नाही."
"सांग तर. मी काय करणार आहे."
"नाही. मी वेळ येईल तेव्हा सांगणार."
"बरं ठीक आहे. येईल पन्ु हा कधी भेटायला. आता जायचं आहे मला.
वेळ भरपरू आहे आशण सवडही. तशी मीच माझ्या मनाची मालकही आहे.
परंतू माझ्यावर त्या मल
ु ी अवलंबनू आहेत. त्यांचं पोट आहे. त्यासाठी जावं
लागेल मला."
"ठीक आहे. परंतू नतं र येशील तेव्हा मक्ु कामानं यायचं बरं का?"
"ठीक आहे. येते मी."
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सशु शलानं परु ता शनरोप घेतला. तशी ती शनघाली. त्याचबरोबर
प्रशतभाही. मात् सशु शलाच्या मनात अंजलीसोबतच्या जन्ु या आठवणी
ताज्या झाल्या होत्या.
प्रशतभाच्या म्हणण्यानसु ार सशु शलानं खटला दाखल के ला होता
न्यायालयात. न्यायालयानं त्यावर तारीखवर तारीख लावत आज तो खटला
बोडाावर आणला होता. सनु ावण्या सरुु होत्या. शतचं म्हणणं होतं की
वेश्यालय बंद व्हावं.
प्रशतभानं अशादला खपु शोधलं होत.ं परंतू अशादचा अजनू ही पत्ता
लागला नव्हता. मात् वेश्यालय बंद करण्यासाठी प्रशतभा मदत करीत होती.
शतच्या त्या खटल्याचं प्रकरण वतामानपत्ातही छापनू येत होतं. तसं ते
प्रकरण छापनू येताच वेश्याच्ं या ह्रृदयाचे ठोके वाढत होते.
एकदा ते प्रकरण छापनू आलं होतं. तसं एक वतामानपत् अंजलीच्या
हातात पडल.ं तशी ती शवचार करायला लागली होती त्या वेश्याचं ा. ज्या
वेश्यांच्या उदरशनवााहाचं साधनच वेश्यालय होतं. तसंच त्या वतामानपत्ात
सशु शलाचंही नाव छापनू आलं होत.ं
अंजलीनं ती बातमी वाचली. तसं शतला िार वाईट वाटल.ं वाटायला
लागलं की या वेश्या......... कधी कोणाच्या वाट्याला जात नाहीत. हवस
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भागवतात त्या नराधमाचं ी. त्या वेश्या जर नसत्या तर ती माणसं शपसाळली
असती. बलात्कार करीत सटु ली असती. आम्ही आहोत. म्हणनू आज तरुण
मल
ु ी सरु क्षीत आहेत. अपहरणाची प्रकरणं कमी आहेत. गंडु गीरी कमी आहे.
जर आम्ही नसतो तर अपहरणं वाढली असती. कोणीही कोणाच्या बायका
आशण कोणीही कोणाच्या मल
ु ी, के व्हाही पळवनू नेल्या असत्या. िी जात
मळ
ु ातच सरु क्षीत नसती. परंतू कोण सांगेल शतला. शतनं शवचारपसू न करता
उगाचचं खटला दाखल के ला.
शतनं ठरवलं होतं की आपण सशु शलाला समजवावं. शतला खटला परत
घ्यायला लावावा. कारण वेश्यांचं पोट आहे त्यावर.
तशी ती शवचार करताच शतनं सशु शलाची भेट घ्यायचं ठरवल.ं त्यानसु ार
शतची एके शदवशी सशु शलाशी भेट झाली होती. शतची भेट होताच शतनं शतला
बरंच समजावलं. म्हटलं की या वेश्या......... कधी कोणाच्या वाट्याला
जात नाहीत. वासना भागवत असतात त्या नराधमांची. त्या वेश्या जर नाही
असणार तर ती माणसं शपसाळतील. बलात्कार करीत सटु तील. आपण
आहोत म्हणनू आज तरुण मल
ु ी सरु क्षीत आहेत. अपहरणाची प्रकरणं कमी
आहेत. गंडु गीरी कमी आहे. जर आपण नसतो तर अपहरणं वाढली असती.
कोणीही कोणाच्या बायका आशण कोणीही कोणाच्या मल
ु ी, के व्हाही
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पळवनू नेल्या असत्या. िी जात मळ
ु ातच सरु क्षीत नसती. परंतू कोण सागं ेल
तल
ु ा. तू शवचारपसू न करता उगाचंच खटला दाखल के ला.
अगं महत्वाची गोष्ट म्हणजे या वेश्यालयाच्या रुपानं शिया वेश्या
व्यवसायच करीत नाहीत. तर या माध्यमातनू पैसाही कमवता येतो.
पोटालाही अन्न शमळवता येतं.
अंजली बोलनू गेली खरी. त्यावर सशु शला काहीही बोलली नाही. परंतू
ती अंजलीचं ऐकायला तयार नव्हती. ती आपल्याच मतावर ठाम होती.
शतला वाटत होतं की शियानं ा यातनू रोजगार मीळत नाही. पोटंही भरता येत
नाही. उलट त्या अनेक रोगांनी ग्रासीत होतात. जेवढा पैसा त्या कमवतात.
त्याचेपेक्षा शकतीतरी जास्त पैसा त्यानं ा तो रोग सधु ारायला लागतो.
सशु शलाचं गप्प असलेलं पाहून अंजली काहीच बोलली नाही. तशी
शतही गप्प झाली. त्यातच सशु शलाही तेथनू शनघनू गेली.
तारीखवर तारीख सरुु च होती. तसा एक शदवस कोटााचा शनकाल
आला. कोटाानं शनकाल शदला होता की वेश्यालय बंद करावं.
न्यायालयानं शनकाल शदल्यानंतर वेश्याव्यवसाय बंद झाला होता.
सशु शलाला आनदं झाला होता. त्याचबरोबर प्रशतभालाही. परंतू त्याचे
दरु गामी पररणाम होत चालले होते.
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आता वेश्यानं ा राजरोषपणानं आपला व्यवसाय करता येत नव्हता. सवा
वेश्या रस्त्यावर आल्या होत्या. त्यांचं काम करता येत नव्हतं. त्याची त्यांना
सवयही नव्हती. त्यातच त्यांचं पोट भरणं कठीण झालं होतं. कोणीही त्यांना
काम देत नव्हतं. त्यांच्याकडे हीनतेच्या दृष्टीनं पाशहलं जात होतं.
वेश्याव्यवसाय बंद झाल्यामळ
ु ं मल
ु ी सरु क्षीत नव्हत्या. अपहरणाची
सख्ं या वाढली होती. त्यातच बलात्काराचेही प्रमाण वाढले होते. तशीच
खनु ांचीही संख्या वाढली होती. आता कुठे ही आशण के व्हाही सराासपणे
रस्त्यारस्त्यावर तरुण मल
ु ी मारुन टाकल्या जात होत्या. काही मल
ु ींचे चेहरे
ओळखू येवू नये म्हणनू शवद्रूप के ले जात होते. काही मल
ु ींना तर सराासपणे
जाळले जात होते.
ॲसीड हल्ल्याचे प्रमाण वाढले होते. एवढचं नाही तर घरादारातही िी
सरु क्षीत नव्हती. मग ती चार वषााची बाशलका का असेना.
पाररवारीक बाबतीत सांगायचं झाल्यास सासं रीक शियाही सरु क्षीत
नव्हत्या. बरे चसे पती आपल्या पत्नीसमोरच दसु र्या शिला घरात आणत.
त्यावर त्यांची स्वतःची पत्नीही काही बोलू शकत नव्हती. बोलल्यास
शतलाही घरातनू हाकलनू देण्याचे प्रमाण वाढले होते.
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सासरे स्नषु ेवर अत्याचार व बलात्कार करु लागले होते. बापही स्व
मल
ु ीवर अत्याचार आशण बलात्कार करु पाहात होता. यात भाऊबंधही मागे
नव्हते. तेही स्व बशहणीवरच बलात्कार करु पाहात होते. एकंदरीत सांगायचे
झाल्यास गन्ु ह्याचे प्रमाण वाढले होते.
दररोज वतामानपत्ात शियांवरील अत्याचाराच्या व बलात्काराच्या
बातम्या जास्तीत जास्त छापनू येत. त्या बातम्या सशु शला वाचत असे. त्या
बातम्या वाचनू व ते होत असलेले अत्याचार वाचनू शतला शवचार येत होता
की आपण िालतचू वेश्याव्यवसाय बंद करण्यासाठी खटला लढलो.
वेश्याव्यवसाय बेकारच बंद के ला. वाटत होतं की वेश्याव्यवसाय बंद
होताच शिया सख
ु ी होतील. परंतू उलट झाल.ं मला वाटलं की समस्या
समाप्त होतील. परंतू समस्या उलट जास्त वाढलेल्या आहेत.
ती त्या वाढलेल्या समस्या वाचनू व ऐकून स्वतःच पश्चाताप करीत
होती. परंतू आता त्यावर काहीच उपाय नव्हता. वाटत होतं की
वेश्याव्यवसाय पन्ु हा सरुु व्हावा. परंतू तो होईल कसा? आपण जर तो
व्यवसाय पन्ु हा सरुु के ला तर पोलीस आपल्यावरच कारवाई करतील. तसेच
जर याचा खटला आपण पन्ु हा कोटाात दाखल के ला तर आपल्याला
न्यायालय वेड्यात काढेल.
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ती याचाच शवचार करीत होती. शेवटी उपाय न शनघाल्यानं शतनं ठरवलं
की आपण अंजलीची भेट घ्यावी.
सशु शलानं शवचार करताच शतनं अजं लीची भेट घेतली. शतनं के लेल्या
न्यायालयातील प्रकाराची शतनं मािी मागीतली. तसा उपाय शवचारला. परंतू
अंजलीनं शतला उपाय सांगीतला नाही. उलट दोनचार गोष्टी जास्तीच्या
ऐकवल्या.
सशु शलाला गप्प राहाणं भाग होतं. कारण चक
ू शतचीच होती. शतच्या
तसं वागण्यानं वेश्या समाधानी नव्हत्या. त्यानं ा आजारानं मरणं पसतं होत.ं
परंतू असं कुढत कुढत जगणं पसंत नव्हतं. त्यांना वाटत होतं की मरण हे
एक शदवस येणारच आहे. त्यात आपण जर मरण पावलो एखाद्या आजारानं
तर त्यात एवढं नवल काय?
सशु शला अंजलीला म्हणाली,
"ताई, माझी िार मोठी चक
ू झाली. मी क्षमेच्या लायकही नाही. परंतू
तरीही मी क्षमा मागते. हवं तर यात काही उपाय असेल तर सांग."
त्यावर ती म्हणाली,
"सशु शला, मी तल
ु ा कोणता उपाय सांगू आता. चक
ू तर झाली. आता
जगू दे या वेश्यांना त्यांच्या पररशस्थतीवर. आता यावर उपाय नाही. परंतू मी
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तल
ु ा यापवु ीच वेश्याव्यवसाय बदं करु नको म्हणनू सागं ीतलं होत.ं ते का
सांगीतलं होतं ते आता सांगतोय. जरा नीट लक्ष देवनू ऐक.
एक रुख्मा नावाची वेश्या होती. शतची जीवनी सागं तोय. रुख्मा
अस्पश्ृ य समाजातील. ती जेव्हा लहान होती. तेव्हा ती गावात तेल घ्यायला
वाण्याच्या दक
ु ानात गेली. त्यावेळी शतची लहान बहीणही शतच्यासोबत
गेली. गावात भेदभाव होता. त्यामळ
ु ं त्या वाण्यानं शतच्या बशहणीला मारलं.
ते सहन न झाल्यानं त्या लहानग्या मल
ु ीनं त्या वाण्याची हत्या के ली. त्यातच
शभतीनं ती पळून गेली. ती शहरात गेली व शतथं एका ररक्षाचालकानं शतला
वेश्यालयात शवकलं. परंतू त्या वेश्यालयातील मख्ु य बाईनं शतला वेश्या
बनशवण्याऐवजी शतची कनव लक्षात घेवनू शतला जमीनदाराला शवकल.ं
त्यानंतर रुख्माला मल
ु बाळ झाली नसल्यानं त्या जमीनदारानं रत्ना नावाची
दसु री पत्नी के ली. त्याला परवानगीही रुख्मानंच शदली.
जमीनदारानं दसु री पत्नी करुन आणताच त्याचे भाव बदलले. त्यानंतर
शतला त्यानं घरातनू हाकलनू शदलं. उपाशी ठे वलं. जेवन शदलं नाही. शेवटी
भक
ू च ती. ती भक
ू सहन न झाल्यानं रुख्मा ऐन मध्यरात्ी मख्ु य रस्त्यावर
आली. शतनं रस्त्यावर चालणार्या रकचालकांना पशहल्यांदा आपला देह
शवकला. सौदा के ला शतनं तेवढ्या रात्ी. त्यातच त्या रकचालकांनी
तेवढ्याच रात्ी शतच्यावर पाशवी बलात्कार के ले. बदल्यात शतला त्या
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रकचालकानं ी एक शहरात जागा घेवनू शदली. शतथं शतनं वेश्याव्यवसाय उभा
के ला होता. शतनं अशतशय चांगलं ठे वलं होतं प्रशासन. शतनंच न्यायालयात
खटला दाखल करुन वेश्याव्यवसायाला समाजमान्यता शमळवनू शदली
होती. ज्या समाजमान्यतेनं वेश्या राजरोषपणााचं जीवन जगत होत्या. परंतू
तू तर हे वेश्याव्यवसायच सपं वलं. आज बघ त,ू या वेश्याव्यवसाय बदं
होण्याचे शकती दरू गामी पररणाम आपल्याला पाहायला शमळत आहेत.
आपलं सोड. माहीत आहे मला की आपल्या संपणु ा वेश्याजातीवर संकट
आलं आहे. परंतू तो समाज पाहा. जो समाज आपल्याला वाईट म्हणत
होता. तो समाज कसा वागत आहे. आज तर तोच समाज बलात्कार करीत
सटु ला. शियांवर अत्याचार करीत सटु ला नव्हे तर तो आज स्वतःच्या
पत्नीला, आईला, मल
ु ीला व स्वतःच्या बशहणीलाही ओळखत नाही. जो
समाज काल आपल्याला शशव्या देत होता. तोच समाज आज काय करीत
आहे. हे शदसत आहे आज. ही शस्थती पाहून आज सरकारलाही वाटत
असेल की वेश्यालय सरुु करावं. परंतू आज सरकार हे वेश्यालय सरुु करु
शकत नाही."
"ताई, यावर काहीच उपाय नाही का ग.ं काहीच उपाय शनघणार नाही
का गं?"
"आहे एक उपाय."
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"कोणता उपाय? लवकर सागं ."
"आपल्यालाच धोका पत्करुन हा वेश्याव्यवसाय चालवावा लागेल.
ज्याला अनशधकृत वेश्याव्यवसाय म्हणता येईल. जसे एखाद्या शजल्ह्यात
दारुबंदी झाल्यानंतरही त्याच शजल्ह्यात जास्त दारु शवकल्या जाते तसे.
आपल्यालाही तसाच वेश्याव्यवसाय सरुु करावा लागेल. तेव्हाच आपलेही
पोट भरे ल. तसेच बाकी लाचार मल
ु ींचं पोट भरता येईल. सपं णु ा िी जातीला
सरु क्षीत करता येईल. देशातील बलात्काराचे व िीजातीवरील अत्याचाराचे
प्रमाण कमी करता येईल. एवढंच नाही तर देशातील गन्ु हेगारी कमी करता
येईल. मग ना कोणी शियावं र बलात्कार करतील. ना कोणी मशहलांना
जाळतील. ना कोणी मशहलाचं े चेहरे शवद्रूप करतील. महत्वाचं सागं ायचं
म्हणजे या अनौरस गोष्टीचे प्रमाण आपोआपच कमी होतील."
सशु शलाला पटल्या होत्या अंजलीनं सांगीतलेल्या गोष्टी. आज
अंजलीच्याच प्रेरणेनं शतनं परत वेश्याव्यवसाय सरुु करायला लावला होता
सवा वेश्यांना सरकारची पवाा न करता.
आज त्या वेश्याकुलातील शियांनी वेश्याव्यवसाय पन्ु हा एकदा सरुु
के ला होता. सरकारची पवाा न करता. सरकार मात् धाडी टाकत होतं या
वेश्यालयावर. कारण त्याला सरकारची परवानगी नव्हती. तसेच त्यांच्याही
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धद्यं ात भ्रष्टाचार वाढला होता. कारण जेव्हा कधी पोलीस या वेश्यालयावर
धाड टाकत आशण वेश्यानं ा पकडत, तेव्हा काही काही पोलीस हे काही
लेनदेन करुन त्या वेश्यांना सोडून देत.
आज अनशधकृत का असेना, पण वेश्याव्यवसाय सरुु झाल्यानं संपणु ा
वेश्या सख
ु ी झाल्या होत्या. त्यासोबत तो दांभीक समाजही. जो समाज
स्वतःला मोठा थोर समजत होता.
*****************
सशु शला म्हातारी झाली होती. शतच्या हयातीतच शतनं वेश्याव्यवसाय
बंदही के ला होता आशण सरुु ही. वेश्याव्यवसाय सरुु झाला होता,
अनशधकृतपणाने का होईना, परंतू ती आज समाधानी नव्हती. कारण त्या
वेश्याव्यवसायाला आज समाजमान्यता नव्हती आशण राजमान्यताही. मात्
राजघराण्यातील लोकं लपनू छपनू इथे येत. आपली कामवासनाही पणु ा
करीत. वरुन आम्ही नाही त्या गावचे म्हणत स्वतःला श्रेष्ठतेचं आभषु ण
लावत.
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ती समाधानी नव्हती. कारण शतला शतचं अतं मान शडवचत होतं. ती
जेव्हा पोशलसांच्या वेश्याव्यवसायावर पडणार्या धाडी पाहात असे. तेव्हा
शतचं मन म्हणत होतं की हा व्यवसाय आपण बेकारच बंद के ला.
ती म्हातारी झाली होती. त्याचबरोबर अंजली आशण प्रशतभाही.
प्रशतभाही आज शनवत्तृ झाली होती. अंजली आशण प्रशतभा समाधानी होत्या.
अनशधकृतपणे का होईना, एक वेश्याव्यवसाय सरुु झाल्यानं समाधानी होती
तर दसु री न्यायालयातनू वेश्याव्यवसाय बदं झाल्यानं समाधानी होती. मात्
सशु शला समाधानी नव्हती. शतला तोच प्रश् सारखा सतावत होता
समाजमान्यतेचा. जी समाजमान्यता शतच्याच उपद्वव्यापानं न्यायालयानं
कायमची बदं के ली होती.
अशादचा अजनू ही शोध लागला नव्हता. शतच्या नजरा शोधत होत्या
त्याला. परंतू अद्यापही त्याचा शोध लागला नव्हता. तो शोध लागला
नसल्यानं ती आजही शचंताग्रस्त होत होती. अजनू ही बदल्याची भावना
रुजत होती शतच्यात नव्हे तर आज त्या बदल्याचं भावनेचं वक्ष
ृ ात रुपांतर
झालं होत.ं
शतच्या समाधानी नसण्याचं कारण होत.ं त्या वतामानपत्ात छापनू
येणार्या गोष्टी. त्या वतामानपत्ात कधी कधी अशाही बातम्या छापनू येत.
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अमक
ू अमक
ू मल
ु ींचं महाशवद्यालयातनू अपहरण झालं वा महाशवद्यालयात
जातांना अपहरण झाल.ं आज शतनंच अनशधकृतपणे वेश्याव्यवसाय सरुु
के ला असला तरी त्याच मल
ु ींच्या अपहरणाच्या बातम्या ऐकल्या की
शतच्या मनाची चीडचीड होत असे. वाटत असे की हा वेश्याव्यवसायच बंद
व्हावा. परंतू त्याचवेळी शतच्या मनात दसु रा प्रश् उभा राहायचा. तो म्हणजे
समाजाचा आशण त्या वेश्यांचा. वेश्यांना पोट कसं भरता येईल याचा आशण
समाजातील गन्ु हेगारी वाढू नये याचा. त्याचसाठी ती शवचार करुन आपला
शवचार मनातल्या मनात दाबत असे आशण दसु रे शवचार मनात आणत असे.
वसंतात झाडाला पालवी िुटल्यागत. शतचे वाईट शवचार शशशशरात वक्ष
ृ ांची
पाने गळल्यागत गळून पडायचे. तेव्हाच खर्या अथाानं शतला समाधान
वाटायचं व ती शनश्चींत व्हायची अतं मानातनू . तोच आनंद शतला शमळायचा.
मात् त्या जन्ु या गोष्टी आठवल्या की शतच्या डोळ्यातनू अजनू ही अश्रधु ारा
वाहात. त्या अश्रधु ारा बंद होत नसत. जणू त्या अश्रधु ारांची नदी होते की
काय अशीच शभती वाटायची पदोपदी.
आज सशु शला जगात नव्हती. कारण शतला एड्स झाला होता. ती एड्स
नावाच्या महाभयक
ं र आजारानं मरण पावली होती. परंतू ती वेश्याचं ी धात्ी
बनली होती. कारण शतच्याचमळ
ु ं काही काळ दःु खी झालेल्या शिया, आज
काही काळानं का होईना, तसेच अनशधकृतपणे शतनं वेश्याव्यवसाय सरुु
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के ल्यानं त्यानं ा काम शमळालं असल्यानं सख
ु ी झाल्या होत्या. त्यामळ
ु ं
शतच्या जाण्यानंही तो वेश्यासमाज आज शतचं आभारच मानत होता. जणू
ती पढु ील काळात त्यांच्यासाठी बोध ठरली होती.
आजही अपहरणं बदं झाली नव्हती. आजही महाशवद्यालयातील मल
ु ी
बेपत्ता होतच होत्या. कोणी अशादसारखी मल
ु ं आजही प्रेमाचं जाळं टाकतच
होते. तसेच त्या महाशवद्यालयात कोवळ्या मल
ु ींना िूस लावनू पळवत होते.
जणू अपहरण करीत होते त्यांचे. तसेच आजही काही काही पती नवरे पणाचा
आव आणनू आपल्या पत्नींना शवकत होते वेश्यालयात. अन् आजही काही
नवरे हाकलनू देत होते आपल्या बायकांना. शेवटी त्या शियाही पतीनं
हाकलनू शदल्यास पोट भरण्यासाठी वेश्यालयाचा मागा पत्करत होते. इतकच
नाहीतर या बायका वेश्या बननू का होईना, आपल्या पायावर उभ्या होत
होत्या.
अपवाद काही महाशवद्यालय तरुणी आज हशार झाल्या होत्या. त्या
अशादसाारख्या मल
ु ांच्या प्रेमजाळात िसत नव्हत्या. तशाच काही पत्न्याही
हशार झाल्या होत्या. त्याही अजं लीसारख्या पतीच्या गल
ु ामीत वावरत
नव्हत्या. तसेच त्या रुख्मासारख्या जमीनदाराला दसु री पत्नी करण्याला
मंजरू ी देत नव्हत्या. तर त्या मल
ु ी पत्नी बनल्यानंतर आपल्या पतीला
आपल्या बोटाच्या करंगळीवर नाचवत होत्या. ज्याला समाज पतीला
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त्याच्या पत्नीनं गल
ु ाम बनवलं असं म्हणत होतं. परंतू त्या पतीला गल
ु ाम
बनवत नव्हत्या, तर त्यांनी रुख्मा, अंजली आशण शवशेषतः सशु शलापासनू
बोध घेतला होता. आपलं जीवन सख
ु कारक बनशवण्यासाठी. वेश्या म्हणनू
जीवन जगण्यासाठी नाही. त्यांना रुख्मा, अंजली आशण सशु शलाचा इशतहास
माहीत होता. ज्या इशतहासातनू बरंच शशकण्यासारखं होतं.
िोनचा शोध लागला होता. त्या िोननं नवी क्रातं ी झाली होती. आज
याच वेश्यांना अगदी इज्जतीनं िोनवर बोलावलं जात होतं. कुणीही
कुणाला वेश्या म्हणनू शहनवत नव्हतं. शतलाही आज चांगले शदवस आले
होते. वेश्या संपली होती. शतला नवीन स्वरुप प्राप्त झाले होते. नवं नावही
शमळालं होतं. शतला कालगला म्हणत होते.
आज िोनचा शोध लागला. त्या िोनच्या यगु ात नवी क्रातं ी झाली
होती. नवं स्वरुपही प्राप्त झालं होतं. इज्जत अब्रू सारंच शमळत होतं. नवं नाव
शमळालं होतं. वेश्यांच्या झोपड्याऐवजी शतथं महाल तयार झाले होते. परंतू
तरीही काही लोकं त्यांना वारांगनाच समजत होते. म्हणत होते आशण
मानतही होते. िरक एवढाच होता की हे बोलतानं ा त्याच्ं या तोंडावर बोलत
नव्हते. लपनू छपनू ते शब्द वापरावे लागत असत. कारण कायद्यासमोर
त्याही समान होत्या. त्यांनाही जीवन जगण्याचा अशधकार आहे असे
कायदाच सागं त होता. जसे राजालाही मागं दषु णं देतात तशासारखे.......
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यािंची ई साकहत्यवर
उपलब्ध ईपुस्तके
ज्या कव्हरवर एक
कललक कराल ते पुस्तक
उघडेल.
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर
उपलब्ध ईपस्ु तके
ज्या कव्हरवर एक
कललक कराल ते पुस्तक
उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे पध
िं रावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे अठ्ठावीसावे पुस्तक.
या कादबिं रीसाठी त्यािंचे अकिनिंदन
अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहेत. शशक्षक ही त्यांची के वळ उपजीशवका
नाही तर जीशवकाही आहे. समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व
समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी शशकावे व त्यांच्या आत्मशनभारतेने
समाजाला अशधक बळकटी यावी हे त्यांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू शलहीतात ते
समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके
समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्यांना वाटते आशण ई साशहत्य हे त्या दृष्टीने
त्यानं योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही शवशवध प्रकाशकांनी
प्रकाशशत के ली आहेत व त्यांच्या पस्ु तकांना मागणी आहे. पण तरीही ते आपली
पस्ु तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामल्ू य देतात.
अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवशहत्यच्यव
िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांनव
लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत
तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ
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मनोहर(४ पस्ु तके ), शभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९),
डॉ. वसंत बागल
ु (१९), शभु ांगी पासेबंद(१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ.
शस्मता दामले(९), डॉ. शनतीन मोरे (४६), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मधू शशरगांवकर
(८), अशोक कोठारे (४७ खडं ाचं े महाभारत), श्री. शवजय पाढं रे (ज्ञानेश्वरी
भावाथा), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता जोशी (आद्य
गझलकारा, १८ पस्ु तके ), शवनीता देशपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७),
नशं दनी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (९), डॉ. वषृ ाली जोशी(४२), डॉ.
शनमालकुमार िडकुले (१९), CA पनु म संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर
(१५), अंकुश शशंगाडे(२७), आनंद देशपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२),
अनाशमका बोरकर (३), अरुण िडके (६) स्वाती पाचपाडं े(२), साहेबराव
जवंजाळ (२), अरुण शव. देशपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे ,
अरुंधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदश खांदवे ाले(६) पक
ं ज
कोटलवार(६) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी
काकडे(९), श्याम कुलकणी(८), शकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४),
अतल
ु देशपांडे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कशणाक(४), मंगेश
चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाजू (४), प्रवीण दवणे, आयाा
जोशी, डॉ. सरोज सहिबद्ध
ु े (२), जयश्री पटवधान(४) असे अनेक ज्येष्ठ र्
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अनभु र्ी, उत्कृ ष्ट लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली उत्तिोत्ति प्ु तके लवखो
लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्ृि
जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा िडकर्ील 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.
आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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