वासना

अंकुश शशंगाडे

या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

वासना
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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वासना
(कादबं री)

अक
ं ु श शशंगाडे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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वासना
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
प्रकविन: १४ एशप्रल २०२२
(भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती)
©esahity Pratishthan®2022
• शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे
आवश्यक आहे.
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मनोगत
साशहत्य शवश्वातील माझी 'वासना' नावाची
कादबं री वाचकांच्या हातात देतांना आनंद होत आहे. या
कादबं रीत मी साशहत्यशवश्वाला बोध देवू पाहात आहे. तो
बोध म्हणजे जगात तंत्, मंत्, साधना व अंधश्रद्धा नाहीत.
म्हणनू त्यावर कोणीही शवश्वास करु नये. तसेच त्याचा यु
ट्यबू माध्यमातनू प्रचार प्रसार करु नये.
या कादबं रीत एक यक्त
ु ी नावाची मल
ु गी. जी सरु े श नावाच्या व्यक्तीवर प्रेम
करते. परंतू त्याचेकडून धोका शमळताच ती त्यासाठी तत्ं मत्ं शशकते. त्या तत्ं
मंत्ांचा वापर करुन ती आपल्या इच्छा पणू ण करण्याचा प्रयत्न करते. परंतू ती
खरंच तत्ं ामत्ं ात यशस्वी होते का? ती तत्ं ा मत्ं ानं काय करते?खरंच तत्ं मत्ं
आजच्या जीवनात खरं असते का की ते थोतांड आहे? सरु े शचं शेवटी काय
होते? यक्त
ु ीचं काय होते? इत्यादी प्रश्ांची उत्तरं शमळशवण्यासाठी माझी ही पस्ु तक
वाचा.
माझी ही पस्ु तक भतू या शवषयावर आधारीत असनू शहमं तवान व अठरा
वषे वयाच्याच व्यक्तीनं वाचावी व वाचल्यानंतर प्रशतशिया म्हणनू एक फोन
अवश्य करावा.
आपला नम्र
अंकुश शशंगाडे, नागपरू , ९३७३३५९४५०
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ही कादबं री
अधं श्रद्धेशवरुद्ध आयष्ट्ु यभर झगदणार्या
डॉ. बाबासाहेब आबं डेकर यानं ा
सादर समपीत
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वासना
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिांगवडे

ही कवदबां री काल्पशनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक
आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती
र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ
योगवयोग सिजवर्व.
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वासना (कादबं री)
नक
ृ ांची पानगळ सरुु झाली होती.
ु ताच शशशीर सरुु झाला होता. वक्
त्यातच ते गरम वारे मनाचा वेध घेत होते. ते तरुणपण शतचं आयष्ट्ु य फुलवत
होत.ं शतचं बालपण नक
ु तंच सपं लं होतं व शतनं तरुणपणात पाऊल ठे वलं
होत.ं शतला काय माशहत होतं की हेच तरुणपण आपल्याला पढु ील जीवनात
शापदायी ठरे ल. कारण शतला पाशहजे तो अनभु व नव्हता त्यावेळी. ती त्याला
वसतं च समजत होती. परंतू जसा वक्
ृ ाच्ं याही जीवनात शशशीर येतो. तसा
आपल्याही जीवनात तो येतोच. याची शतला कल्पना नव्हती.
यक्त
ु ी शतचं नाव. लहानपणापासनू च ती आपल्या आईवडीलांची
लाडाची मल
ु गी. लहानपणापासनू च आईनं आशण वडीलानं शतचं लाड
परु वले होते. त्यातच ती आपल्या आईवडीलाच्या लाडानं आज तरुणपणात
आली.
यक्त
ु ीचं लहानपण जावनू ती तरुण झाली खरी. परंतू मायबापाचं शतकडं
काही लक्च पडलं नाही. त्यांना ती अजनु ही लहानच वाटत होती. त्यांना
ती तरुण झाली आहे असं कधीच वाटलं नाही.
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यक्त
ु ी तरुण झाली आहे याची जाणीव शतच्या मायबापानं ा झाली
नसली तरी शतच्या तारुण्याची जाणीव आजबु ाजच्ू या चाणाक् तरुणांना
झाली. त्यांनी शतच्यामागं शघरट्या मारणं सरुु के लं. त्यातच मायबापांना
एवढीशीही कल्पना न देता यक्त
ु ी अशा शभरशभरत्या भोवर्यासोबत
शफरायला लागली. त्यातच ती दारुपाणीही प्यायला लागली. तशीच
नशाही. त्यातच आता ती नशेच्या एवढी आहारी गेली की आता शतला ती
नशा के ल्याशशवाय राहावणे कठीण होत गेल.े
यक्त
ु ीला जशी दारु आशण नशायक्त
ु अंमली पदाथाणची सवय जडली.
तशीच सवय शतला वासनेचीही लागली. ती तरुण मल
ु ांसोबत शफरता शफरता
त्या दारुच्या नशेत आपण काय करतो हेही शतला कळे नासं झालं. त्यातच
ती वासनेच्याही आहारी गेली. वासनाच ती...एकप्रकारे दारुचा छंद बरा.
परंतू वासनेचा नाही.
मल
ु ं लहानाची मोठी होतात. त्याचबरोबर त्यांच्या भावना बदलतात.
त्यातच काही मायबापाची ती मल
ु ं लाडाची असल्यामळ
ु ं ती त्याकडं लक्च
देत नाही.
अशलकडं जग एवढं व्यस्त झालं आहे की त्या जगाला कुणाकडं
लक्च द्यायला वेळ शमळत नाही.मोबाईल िांती झाल्यानं ती मल
ु ं सतत
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मोबाईलमध्ये गरु फटलेली असतात की त्यानं ा मोबाईलमळ
ु ं त्याच्ं या
आयष्ट्ु यात काय काय घडतं यांचा थांगपत्ताही लागत नाही.
मोबाईलिातं ी झाली आहे. जग अगदी जवळ आलं आहे. असं
असलं तरी या मोबाईलनं अख्खी तरुण शपढीही शबघडवली आहे. आज
याच मोबाईलच्या नादात पडून तरुण शपढी एकमेकावं र प्रेम करायला
लागलेली असनू ती तरुण मंडळी व्हाट्सअप, फे सबक
ु , इस्ं टाग्राम व
मेसेंजरच्या माध्यमातनू एकमेकांशी बोलत असतात. त्यांना मोबाईल
माध्यमातनू झालेलं प्रेम हे वैश्वीक प्रेम वाटत.ं त्यातच ते त्या मोबाईल
माध्यमातनू असे वाहवत जातात की काही वेळ त्यांना मायबाप काय
सांगतात तेही कळत नाही. तसेच काही काही तरुण तरुणी असे असतात
की ते मोबाइलवर एकमेकाश
ं ी जे बोलतात, ते मायबापानं ाही कळत नाही.
जीवनात वासनेला थारा नसावा असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती ठरणार
नाही. अशलकडे याच मोबाइल माध्यमातनू तरुण मल
ु ं एवढी शबघडली
आहेत की त्यांना वासनेचा अथणच सांगावा लागत नाही. अगदी लहान
वयापासनू च्या मल
ु ानं ा वासनेचा अथण आज माशहत आहे. आज पवु ीचा
काळ गेला आहे आशण नवीन काळ आला आहे. जो पाश्चात्य
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शवचारसरणीचा आहे. ज्या काळाला दोष देता येत नाही. कारण मोबाइल
िांती.
पवु ी असं नव्हतं. अगदी दहावीच्या वगाणत पोहोचतपयंत शवद्यार्थयांना
वासना म्हणजे काय? प्रेम म्हणजे काय असत.ं ते कळत नव्हतं. परंतू आज
कळतं तेही अगदी शतसरीच्या वगाणत असलेल्या मल
ु ानं ा. त्याचं कारण
म्हणजे मोबाइल. मोबाइलवर असे काही गेम आले आहेत की जे गेम एका
क्लीकवर उघडतात. मग त्यात वासनेच्या गोष्टी का असेना.मल
ु ं मोबाइलवर
शव्हडीओ पाहून हे सवण शशकत असतात, मग त्यांचं अल्प वय असलं तरी.
अशलकडं सरकारनं शववाहाचं वय वाढवलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे
लोकसंख्या वाढीचा प्रश्. अशलकडे लोकसंख्या अगदी झपाट्यानं वाढत
चाललेली आहे. त्या लोकसख्ं येला रोखता येणे शक्य नाही. त्यासाठीच
सरकारचं हे पाऊल. परंतू मोबाईलच्या िांतीनं अगदी वयाच्या सातव्या
आठव्या वषीच हुशार झालेली ही शपढी खरंच एकवीस वषाणपयंत थांबू
शकते का? याचं कारण नाही असंच आहे. कारण आजचे शवद्याथी
वासनाप्रदान झालेली आहेत.
महत्वपणू ण गोष्ट ही की शवद्यार्थयांनी मोबाइल के वळ कामापरु ताच
वापरावा. त्याचा वापर चांगल्या गोष्टी शशकण्यासाठी करावा. वासनेच्या
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गोष्टी शशकण्यासाठी नाही. मोबाइलला जीवनात थारा नसावा. वासनेला तर
नक्कीच नको. कारण मोबाइलनं एक शपढी बरबाद होते. कारण आजच्या
काळात मायबाप एकीकडे आपल्या शमत्ांसोबत व्हाट्सअपवर बोलत
असतात. अगदी त्याच वेळी मल
ु ंही आपल्या आपल्या शमत्ांसोबत अगदी
तन्मयतेनं बोलत असतात. आपल्या शमत्ासं ोबत बोलण्याच्या तालात
मायबाप हे शवसरतात की मल
ु ं काय करीत आहेत. ते तर मल
ु ांचे मोबाईल
देखील तपासनू पाहात नाहीत. जे वय (१२ ते२१) मल
ु ांना खर्या अथाणनं
जोपासण्याचे असते. त्याच्ं या जीवनात नवा बहार आणण्याचे असते. त्यानं ा
घडशवण्याचे असते. त्याच बयात मायबाप मल
ु ांकडे लक् न देता
मोबाईलच्या नादात अडकतात. मग मल
ु ं शबघडणार नाही तर काय?
मोबाईलनं एक शपढी गारद होते. परंतू मोबाईलच्या नादात पडून शनमाणण
झालेल्या वासनेनं अख्ख्या शपढ्याच्या शपढ्या गारद होतात हे शनवीवाद
सत्य आहे.
शमत्ानं ो, आतातरी सधु रा. वासनेला आशण मोबाइलला जीवनात थारा
देवू नका. त्याच्या वशमध्ये वा आहारी जावू नका. त्याला आपल्या
वशमध्ये ठे वा. तेव्हाच तम्ु ही तमु चं आयष्ट्ु य घडवू शकाल. अन्यथा नाही हे
थोडंतरी लक्ात असू द्या.
13
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यक्त
ु ी दारुच्या नशेसोबतच वासनेच्याही आहारी गेली होती. शतला
आपण काय करतो ते कळत नव्हतं. त्याला जबाबदार शतचे आईवडीलच
होते.
यक्त
ु ी दारुसोबतच कुणाशी शरीरसंबंध ठे वनू आपल्या वासनेची इच्छा
भागवत होती. परंतू असे शतचे लपनू छपनू असलेले शरीरसबं धं काही
शदवसानं शतच्या आईबाबाला माशहत झाले. त्यातच शतच्या बाबानं त्या
संबंधाला अग्रस्थान शदलं नाही. परंतू शतच्या आईनं त्या गोष्टीचा धसका
घेतला व ती शतच्या मागं बडबडायला लागली. परंतू यक्त
ु ी काही आईचहं ी
ऐकत नव्हती. त्यातच शतला शरीरसंबंधात सख
ु वाटलं व त्याच
अल्लडपणाच्या नादात आपलं जीवन बरबाद करु लागली.
शतची आई शातं स्वभावाची होती. बाबाही शतचे शातं स्वभावाचेच
होते. त्यांनी जीवनभर कोणत्याच अशाप्रकारच्या वासनेच्या वासनामय
गोष्टी के ल्या नव्हत्या. त्यांनी मोबाइल नक्की पाशहला होता. ती त्यांची गरज
होती. कारण मोबाइल द्वारे ते के वळ आपल्या कंटाळवाण्या आयष्ट्ु याचं
मनोरंजन करीत. परंतू यक्त
ु ीनं त्याला वासनामय स्वरुप शदलं.
आईला वाटत होतं की यक्त
ु ी अल्लड आहे. शतनं सधु रावं. कारण
दारुची नशा एकप्रकारची परवडली. परंतू वासनेची नशा परवडत नाही. ती
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यक्त
ु ीला त्याच गोष्टी सागं त होती. परंतू यक्त
ु ी सधु ारे ल तेव्हा ना. ती
सधु ारायचे नावच घेत नव्हती.
यक्त
ु ीचं लहानपणाचं जीवन अल्लड होतं. ती लहानपणापासनू च वात्ट
असनू शतला मल
ु ींशी मैत्ी करणं आवडत नव्हती. त्यातच ती
लहानपणापासनू च मल
ु ाश
ं ी मैत्ी करायची. कोणतेही खेळ खेळायचे
झाल्यास ती ते खेळ मल
ु ांशीच खेळायची, मल
ु ींशी नाही. परंतू तो
बाल्यावस्थेचा काळ होता. तोच काळ शतच्या पढु ील जीवनाचे भाकीत
ठरशवण्याचा काळ होता. जसे मल
ु ाचं े पाय पाळण्यात शदसतात, हे त्याच
वेळी शदसत होतं. परंतू शतच्या मायबापानं त्याकडं शवशेष लक् शदलं नाही.
शतच्यावर त्याही काळात प्रेमच दाखवलं.
लहानपणी मल
ु ं मल
ु ी एकत् खेळत. शवशेषतः शववाहाचेही खेळ खेळत.
त्यातच त्या शववाह खेळात यक्त
ु ी स्वतः पती बनत असे. तसेच दसु रे खेळ
होते कंचे, शवटीदांडू. हे खेळ लहानपणी शवशेषतः मल
ु ं खेळत. परंतू यक्त
ु ी
अत्यंत सफाईनं ते खेळ खेळायची. ती स्वतः ते खेळ खेळतांना आपण
मल
ु गी आहो हे शवसरुनच जायची.
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घरी काम करणं शतला जमतच नव्हत.ं ती घरी राशहली तरी एका
कामाला हात लावत नसे. तशी आईही शतला त्ास देत नसे. ती सवाणत लहान
असल्यानं शतला सख
ु च देत असे. यातनू च शतला मोबाइलचा छंद लागला.
मोबाइल त्यावेळीही वाईटच वस्तू होती. लहान मल
ु ांना शवशेषतः
मोबाइल द्यायला हवा नव्हता. परंतू यक्त
ु ी मायबापाचा जेव्हा मोबाइल
पाहात असे. तेव्हा त्या मोबाइल पाहण्याला वा त्याचेवर खेळ खेळतांना
यक्त
ु ी शदसल्यास मायबापच शवरोध करीत नसत. कधीकधी यक्त
ु ी
मायबापाला माशहत न करता मोबाइल हाताळत असे. त्यातील
व्हाट्सअपवरील मायबापाचं संभाषण पाहात असे. त्यातच त्या संभाषणात
अश्लीलता देखील असे. ती अश्लीलता ती आवडीनं वाचत असे.
यक्त
ु ी जसजशी मोठी होवू लागली. तसतशी शतला अश्लीलताही समजू
यायला लागली. याच अश्लीलतेच्या नादात शतही मल
ु ांशी त्याच
मोबाईलवर बोलू लागली. शतनं काही शमत् पकडले व त्यांचेसोबत
मायबापाला आडून तासन् तास बोलू लागली. ते मायबापाला माशहत पडलं
नाही. हळूहळू हा छंद वाढत गेला.
हळूहळू यक्त
ु ीचं मल
ु ांशी असं अश्लील बोलणं. त्यातच काम नसतांना
त्या मोबाइलवर बोललेलं असं अश्लील बोलणं. ते अश्लील बोललेलं
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डीलीट मारणं. डायल के लेला फोन िमाक
ं डीलीट मारणं. त्या नबं रला
शतच्या हातात मोबाइल येईपयंत ब्लाक ठे वणं ह्या गोष्टी ती अग्रिमानं
शशकली होती. त्यामळ
ु ं की काय, शतचं बोलणं मायबापालाही समजलं नाही
वा ते समजू शकले नाहीत.
यक्त
ु ी जसजशी मोठी होत आली. तसे शतचे शमत्ही वाढू लागले.
त्यातच शरीर आकषणण देखील वाढायला लागलं. आता तर ती मल
ु ींशी न
बोलता चक्क मल
ु ांशीच बोलू लागली. तशी हळूहळू ती आठवीला गेली.
यक्त
ु ी आठवीत जाताच शतला बायफ्रेंड गलणफ्रेंडच्या गोष्टी कळायला
लागल्या. त्यातच आता शतचा मोबाईलचा शौकही वाढला. त्यातच आता
शमत्ांशी तासन् तास बोलणं जमत नव्हतं. कारण तो मायबापाचा मोबाइल
होता. शेवटी शतला मोबाइल हवाहवासा वाटायला लागला. तोही हक्काचा
मोबाइल. म्हणनू की काय, ती थोडी शचंताग्रस्त वाटायला लागली.
यक्त
ु ी तरुण झाली. ती शाळे त जात होती. ती आठवीत होती. त्यातच
शतचे शाळे त लवकरच बायफ्रेंड तयार झाले होते. जे बायफ्रेंड शतची इच्छा
पणू ण करीत असत. शतनं कोणाला नाश्ता चारा जरी म्हटलं, तरी बायफ्रेंड
शतला नाश्ता चारायला मागंपढु ं पाहात नसत. त्यातच एक शदवस शतनं एका
बायफ्रेंडला म्हटलं की त्यानं शतला मोबाइल घेवनू द्यावा.
17

वासना

अंकुश शशंगाडे

यक्त
ु ी त्याची गलणफ्रेंड होती. ती त्याला हवीहवीशी वाटत असे.
त्यालाही शतच्यासोबत शफरावसं वाटायच.ं तोही गभणश्रीमंत बापाचा मल
ु गा
होता. त्याला पैशाची काही कमी नव्हती. त्यातच त्याला वाटलं की
आपल्यापढु े अशी कोणीच तशी इच्छा प्रकट के ली नाही, जी यक्त
ु ीनं के ली.
आपण शतला मोबाइल घेवनू द्यावा.
त्याचं नाव सरु े श होतं. सरु े शही आठव्याच वगाणचा शवद्याथी होता.
त्याच्याजवळही एक त्याचा स्वतःचा मोबाइल होता. जो मोबाइल तो
स्वतःच अभ्यास करण्यासाठी वापरत होता. त्याच्या मायबापानं त्याला
अभ्यासात अडचण येवू नये म्हणनू त्याला स्वतत्र्ं य मोबाइल घेवनू शदला
होता. तसं पाहता सरु े शचं घर म्हणजे एक सख
ु द परीवार होता. त्यांना पैशाची
काही कमी नव्हती. त्याचे बाबा कोण्यातरी सरकारी नोकरीवर होते. त्यानं ा
हक्काचं वेतन होतं. वेतनही भरपरू होत.ं त्यातच त्यांना काळ्या मागाणनं
भरपरू पैसा कमवायला मोकळीक होती. ते भ्रष्टाचारी मागाणनं लोकांना लटु ू न
भरपरू पैसा कमवीत असत. त्यातच असा पैसा कमवीत असतांना त्यांचं
परीवाराकडं अशजबात लक् नव्हत.ं शेवटी आईही नोकरीवर असल्यानं
आईनंही त्याकडं लक् शदलं नाही. सरु े श घरी काय करतो आशण काय नाही
हेही सरु े शच्या मायबापाला समजत नव्हतं.
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यक्त
ु ीनं त्याला तसं म्हणताच त्यानं त्याच्या जवळचा मोबाइल शतला
शदला व म्हटलं,
"हा मोबाइल तझ्ु याजवळ ठे व. मी जेव्हापयंत दसु रा मोबाइल घेत
नाही, तेव्हापयंत याला बंद करुन ठे व. मी आईला मोबाइल हरवल्याचं
सागं तो व दसु रा मोबाइल घेवनू मागतो. तो येताच मी तल
ु ा सागं ेन व आपण
फावल्या वेळी एकमेकाश
ं ी बोलत बस.ू तसं पाहता तू मला फार फार
आवडतेस."
त्याचं बोलणं सपं ताच शतही म्हणाली,
"मलाही सरु े श तू फार फार आवडतोस बरं का."
शतनं त्याला आवडतोस म्हणताच तो सख
ु ावला. त्यातच शतनं त्याचा
मोबाइल घेतला व बदं करुन आपल्या दप्तरात टाकला. तसे दोघहं ी घरी
जायला शनघालो. जातांना हाय हल्लो नेहमीप्रमाणं सरुु होतं.
*********************************
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सरु े श घरी आला होता. त्याचा चेहरा रडवेल्या भावाचा होता. रात् होत
आली होती. तसे त्याचे मायबाप घरी आले होते.
सरु े श नेहमीसारखा आज बोलत नाही. उदास बसलेला आहे हे पाहून
त्याच्या आईनं शचंतेचं कारण शवचारलं. तसा सरु े श म्हणाला,
"आई, माझा आज मोबाइल हारवला आहे. कुठे पडला ते माशहत
नाही."
सरु े शनं असं म्हणताच मायबापानं फोन लावनू पाशहला. परंतू तो बंद
असल्याचे दाखवत होता. त्यातच सरु े श म्हणाला,
"आई, मला दसु रा मोबाइल हवाय. माझा शाळे तील अभ्यास येतोय.
मी कसा करणार." तसं त्यानं चेहर्यावर रडण्याचे भाव आणले. तशी आई
म्हणाली,
"बाळ रडू नकोस. मी सकाळीच तल
ु ा दसु रा मोबाइल घेवनू देते."
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आईनं तसं बोलताच व आश्वासन देताच सरु े शला बरं वाटल.ं तो
आपल्या आईला फसवत होता. चक
ू त्यानंच के ली होती. प्रेमासाठी त्यानं
मोबाइल यक्त
ु ीला देवनू टाकला होता.
सरु े श मायबापाचा एकुलता एक मल
ु गा. त्यामळ
ु ं त्याचं घरी लाड करणे
सरुु होते. तसेच त्याच्या इच्छा देखील परु वल्या जात असत. त्यातच आज
सकाळ झाली होती.
सकाळ होताच आईनं आपल्या नोकरीवर जाण्याची लवकरच तयारी
के ली व ती जेवनखावण करुन नोकरीवर शनघाली. त्यातच शतनं सरु े शला
आपल्या गाडीवर बसवलं व त्याला मोबाइलच्या दक
ु ानात नेलं व त्याला
चांगल्या श्रेणीचा महागडा मोबाइल घेवनू शदला. तसं त्याला शाळे त सोडून
देवनू ती आपल्या नोकरीवर शनघनू गेली.
ती शाळा...शाळा शवद्यार्थयांना वळण लावायचे कायण करते.
शाळा शवद्यार्थयांना वळण लावायचे काम करते. असे म्हटल्यास
आशतशयोक्ती होणार नाही. कारण शाळे त अशी मल
ु ं येतात की ज्यांना नीट
बोलताही येत नाही. त्यांना नीट सस्ं कार म्हणजे काय हेही समजत नाही.
अशी मल
ु ं. ज्याला स्वतःचं शेंबडू ही नीट पसु ता येत नाही. शशक्क त्यांना
अगदी बोट धरुन शशकवतात. चालण,ं वागणं शशकवतात. ती मल
ु ं हळूहळू
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मल
ु ाच्ं या सोबत वावरत वावरत शशक्काच्ं या साशनध्यात लहानाची मोठी
होत असतात.
शाळा वळण लावते. त्यांचे जीवन अगदी कंु भाराच्या मातीच्या
घड्यागत सजवते. परंतू जी मल
ु ं आधीच अशा घरातील असतील की ज्या
घरात परु े से सस्ं कारच नसतील, तर त्या मल
ु ानं ा वळण लावू शकत नाही.
अशलकडं संस्काराच्या नावाखाली बारागाडे बोंब आहे. संस्कार काही
बाजारात शवकत शमळत नाहीत. ते संस्कार शाळे त आशण मायबापाच्या
घरीच शमळत असतात तेही शनःशल्ु क. परंतू ते घेण्याची पात्ता शवद्यार्थयांची
असायला हवी. त्यासाठी त्याचे मायबापही त्या दजाणचे असायला हवे.
शाळे त संस्कार शमळत असते. परंतू त्याला काही अडचणी येतात. त्या
अडचणी पढु ीलप्रमाणे.
१) संस्कार शाळा देत असते. परंतू त्याला काही अडचणी येतात.
पशहली अडचण म्हणजे न्यायालय. न्यायालय न्यायालयात न्यायशनवाडा
करतांना एखाद्या प्रकरणात बारकाईनं शवचार करीत नाही. ज्या देशातील
शनकाल हा न्यायालय देत असते. त्या न्यायशनवाड्याचा त्या देशातील
नागरीकांवर कोणता परीणाम होईल याचा शवचारच न्यायालय करीत नाही.
ते फक्त पाश्चात्य शवचारसरणीचाच जास्त शवचार करीत असतात. काही
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शदवसीपवु ी न्यायालयानं आपला देश महान असतानं ा व या देशात शववाह
हा संस्काराचा एक महत्वपणू ण पैलू असतांना शलव्ह इन ररलेशनमध्ये
राहण्याचा शनवाडा शदला. ह्या शनवाड्यानसु ार याही देशात शलव्ह इन
ररलेशनशशपचे वारे वाहात असतांना व शववाह नावाचा महत्वपणू ण संस्कार
हद्दप् ार होत असतानं ा कायद्याची गरज लक्ात घेवनू व कायद्याचाही शवकास
व्हावा या उपिमातंगणत पंजाब आशण हरयाणा हायकोटाणनं एक महत्वपणू ण
शटप्पणी के ली. ती म्हणजे शलव्ह इन ररलेशनशशपमध्ये राहणार्या जोडप्यांना
सरं क्ण द्याव.ं
शलव्ह इन ररलेशनशशप...स्वतःच्या मनमजीनं तरुण तरुणींनी
शस्वकारलेला मागण. त्यांना मल
ु ं हवी असतातच असे नाही. त्यांची फक्त
एकच इच्छा असते, ती म्हणजे आपली कामेच्छा पणू ण होणे. त्यासाठी ते हा
मागण पत्करतात. त्यातच हे शलव्ह इन ररलेशनशशप त्यांच्या परीवाराला मंजरू
नसतं. ते त्यांच्यावर आत्मघाती हमले करु शकतात. तसाच समाजही
आत्मघाती हमले करु शकते. पालक यासाठी आत्मघाती हमले करतात.
ती म्हणजे त्याच
ु गी अशी शलव्ह इन ररलेशनशशप
ं ी अब्रू जाणे. ज्या घरची मल
अंतगणत राहते. त्यांच्या परीवाराला समाज दोष देत असतो नव्हे तर वाळीत
टाकत असतो. त्यांना समाजात तोंड दाखवायला जागा उरत नाही. म्हणनू
आत्मघाती हमले. तसा समाज आत्मघाती हमले करतो. कारण देशाची
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अब्र.ू आमचा देश महान आहे. ह्या देशाची शान जावू नये. हा देश पाश्चात्य
शवचारांचा नक्की बनावा. परंतू ते पाश्चात्य शवचार शलव्ह इन ररलेशनशशपनं
वागनू प्रस्थाशपत करु नये. पाश्चात्य शवचार हे सांस्कृतीक बदलासाठी
असावेत. संस्कृती बदलासाठी नाही.
या देशात मघु ल आले. त्यानसु ार इथे बरु खा पद्धती आली. ते ठीक
आहे. कारण पणू ण शरीर झाकून असत.ं कोणाच्या अश्लील भावना वाढीस
लागत नाहीत. परंतू इग्रं ज आल्यानंतर अधणनग्न संस्कृती आणणे आशण या
देशात बलत्काराचे प्रणाम वाढशवणे हे काही योग्य नाही.
अधणनग्न संस्कृती...ती शब्रटनसारख्या भागात ठीक आहे. कारण
शब्रटनचा भाग दमट हवामानाचा असनू त्या शठकाणी अंगावर कपडे सहनच
होत नाहीत. म्हणनू शतथं अधणनग्न कपडे वापरणे ठीक आहे. त्यातच त्या
शठकाणी भारतासारखी महान संस्कृती नाही. म्हणनू शतथं शलव्ह इन
ररलेशनशशप ठीक आहे. परंतू भारतात शलव्ह इन ररलेशनशशप योग्य नाही.
कारण येथील संस्कृती महान आहे. त्यातच या संस्कृतीत अश्लीलतेला
अशजबात स्थान नसल्यानं शववाहापवु ीची शलव्ह इन ररलेशनशशपची
अश्लीलता इथे खपत नाही. म्हणनू च समाज आत्मघाती हमले करतो. परंतू
आता त्याला कायद्यानं संरक्ण शदलं आहे. ते म्हणजे शलव्ह इन ररलेशन
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पद्धतीनं राहात असलेल्या जोडप्यानं ी जर पोशलस सरं क्ण मागीतलं तर ते
वेळोवेळी द्यावं लागेल. याचाच अथण असा की आता भोळ्याभाबड्या
मल
ु ींना श्रीमंत घरची मल
ु ं फसवतील. त्यांना शलव्ह इन ररलेशनशशप अंतगणत
एकत् राहण्याला बाध्य करतील. त्या दरम्यान त्यांच्यावर आपली कामेच्छा
दाखल करतील नव्हे तर भागवनू घेतील. पढु े त्यांची कामेच्छा पणू ण होताच
त्यांच्यात दरार शनमाणण होईल व त्याचाच परीणाम हा की त्यांच्यात
शवलगीकरण होईल अथाणत ते एकमेकांपासनू दरू होतील.
पजं ाब आशण हरयाणाचा न्यायमतू ी अनपु शचतकाराचा तो
हायकोटाणचा बेंच. त्या बेंचवर असलेला शलव्ह इन ररलेशनशशपचा खटला.
शद. ०१ माचणला दै नवराष्ट्र या वतणमानपत्ात आलेली याबाबतची बातमी
नागरीकाच
ं े होश उडवनू गेली. पाश्चात्य शवचार सरणी नक्कीच बदलायला
हवी. स्रीयांना स्वातंत्र्य नक्कीच शमळायला हवं. बरु खा जायला हवा. हे
बरोबर आहे. शरपल तलाकही नको. कारण त्यामळ
ु ं स्री स्वातंत्र्यावर गदा
येत.े परंतू शलव्ह इन ररलेशनशशप हे काही योग्य वाटत नसतांना व त्यावर
वाद सरुु च असतानं ा आता नव्यानं त्याच कायद्याअतं गणत त्याच ररलेशनशशप
अंतगणत राहणार्या लोकांना संरक्ण देण.ं त्याला कायद्याचं पाठबळ शमळणं
नागरीकांना योग्य न वाटणारं पाऊल आहे. परंतू न्यायालयच
ते...त्याच्ं याबद्दल काय बोलावं. त्यानं ी योग्य शवचार करुनच न्यायदान के लं
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असेल. त्याच्ं या मतानसु ार जीवीत स्वातत्र्ं यावर गदा येत असेल. कारण
संशवधान कलम व राज्याच्या तसेच संशवधानाच्या अनच्ु छे द २१ नसु ार
जीवासाठी संरक्ण शमळणे हा मल
ू भतू अशधकार आहे.
बदल होणे काळाची गरज आहे. तो व्हायला पाशहजेच. परंतू असा
बदल की शववाहापवु ी एकत् राहणे. कामेच्छा पणू ण करणे. त्यातच पत्ु ही
राहणे. ही कामेच्छा पणू ण होतात शवलगीकरण. पत्ु एखाद्या अनाथालयात
नाहीतर कचर्याच्या शढगार्यावर. पत्ु प्राप्ती करणे आशण पत्ु पैदा करणे ठीक
आहे. परंतू पत्ु पैदा होताच त्याची शवल्हेवाट कचर्याच्या शढगार्यावर होणे
यात त्या शबचार्या नवजात बालकाचा कोणता दोष की त्याला शशक्ा
शमळावी शकंवा कामेच्छा पणू ण होताच त्या स्रीला सोडणं यात त्या स्रीचा तरी
कोणता दोष?
महत्वपणू ण गोष्ट ही की शलव्ह इन ररलेशनशशपच्या याच प्रकारच्या
शवचारसरणीमळ
ु ं हा कायदा अजनु ही कचाट्यातच सापडला आहे. त्याचं
संरक्ण दरू च. असं असतांना पंजाबचं हायकोटण के वळ बदलाचा शवचार
करुन प्रेमीयगु लानं ा सरं क्ण देतं नव्हे तर बाजू माडं तं की कायद्याचाही
शवकास व्हावा.
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२) आपला देश हा महान देश आहे. आपल्या देशाची सस्ं कृती महान
आहे. आदशण अशी असलेली संस्कृती. या देशात मायबापाला देव संबोधलं
जातं. त्याचं कारण म्हणजे त्यांनी शदलेले संस्कार. हे संस्कार मायबाप देत
असतात. परंतू ज्या घरचे मायबाप असे असतात की जे आपल्या मल
ु ांच्या
बोलण्याची शहाशनशा न करता के वळ त्याचं े लाड परु वनू त्यानं ा हव्या त्या
वस्तू शमळवनू देतात. त्यांना हवं तसं वागू देतात. त्यांच्या हव्या त्या
वागण्यावर आक्ेप घेत नाहीत. शशक्क काही कुरकूर करीत असतील तर
त्यानं ा धमक्या देतात. त्या घरच्या मल
ु ानं ा शाळा कसं काय वळण लावू
शके ल. तसेच कसे काय संस्कार टाकू शके ल. ही शवचार करणारी बाब
आहे.
महत्वपणू ण गोष्ट अशी की शाळा शवद्यार्थयांना वळण लावायचे काम जरी
करीत असेल. परंतू त्यासाठी शाळे ला पोषक वातावरण हवे. त्यांच्यावर
पाल्यांना रागशवण्याबद्दल दबाव नसावा. त्यातच शाळे ला न्यायालयाची
पाशहजे त्या प्रमाणात भीती नसावी. तेव्हाच शाळे त संस्कार फुलवता येईल
यात शक
ं ा नाही. तसेच शवद्याथी वगाणलाही वळण लावता येईल यात शक
ं ा
नाही. पण...कायद्याचा धाक असल्यास वा मायबापाची धमकी असल्यास
ती शाळाही मागेपढु े पाशहल. यातनू च पढु े शवद्यार्थयाणत शलव्ह इन ररलेशनशशप
मध्ये राहण्याची इच्छा शनमाणण होईल. ते शलव्ह इन ररलेशनशशपमध्येच
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राहतील. पढु े त्याच
ं ी कामेच्छा पणू ण झाल्यावर एकमेकानं ा दोष देत सोडतील.
त्यांना त्यांचे मायबाप जवळ घेणार नाहीत. ते एकमेकांना सोडतील. त्यातच
त्यांच्या आत्महत्या होतील यात शंका नाही.
ते जेव्हापयंत एकत्ीत राहतील. तेव्हापयंत कायद्याच्या कलम २१
अतं गणत सरं क्णही मागतील. त्यावेळी ते नादान असतील. त्याचा परीणाम
वाईटच शनघेल. परंतू तसा कायदाच असल्यामळ
ु ं त्यांना शाळाही काही
बोलू शकणार नाही. पालकही काही बोलू शकणार नाही. तसा समाजही.
कारण त्यानं ा कायद्याचं सरं क्ण असेल. सस्ं कार त्याच्ं यापासनू के व्हाच दरू
पळालेला असेल. यात शंका नाही.
सरु े शला त्याच्या आईनं शाळे त सोडलं. आज तसा तो लवकरच
शाळे त गेला. तसा तो यक्त
ु ीची वाट पाहात बसला. त्यातच थोड्या वेळानं
यक्त
ु ी आली. शतनं त्याला हाय करत हात दाखवला. तसा तो शतच्याजवळ
गेला. तसं त्यानं शतला मोबाइल दाखवत म्हटल,ं
"यक्त
ु ी माशहत आहे. हा माझा नवीन मोबाइल. अजनू सरुु व्हायचा
आहे. दोन तीन शदवसानं सरुु होईल. तू मोबाइल आणला काय?"
त्यानं प्रश् शवचारताच ती म्हणाली,
"होय आणलाय. अजनू पयंत सरुु के ला नाही."
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"ह,ं करुही नको सरुु . अन् ह,ं उद्याला तू आधारकाडण घेवनू ये. तल
ू ा
दसु रा नंबर घेवनू द्यायचा आहे. कारण हा माझा नंबर आहे. या नंबरवर फोन
यायला नको. म्हणनू दसू रा नंबर. पैसे मीच देणार दसु रा िमांक
शमळशवण्यासाठी. ठीक आहे तर. मग घेवनू येशील बरं आधार नंबर."
तो बोलला. तशी वगण भरायची वेळ झाली. तसे ते वगाणत गेल.े

*********************************
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आज त्याचं वगाणत मन लागत नव्हतं. वगाणत शशक्क शशकवीत होते.
परंतू त्याचं लक् शतच्याकडं होतं. त्यातच शतही अधनू मधनू त्याचेकडं
पाहातच होती.
दोन तीन शदवस असेच शनघनू गेल.े त्यातच आज त्याचा मोबाइल फोन
सरुु झाला होता. त्यातच आज त्यानं शतलाही मोबाइल नंबर सरुु करणार
असल्याचं सांगीतलं. तसा त्यानं शतचा आधारकाडण सोबत घेवनू तो
दक
ु ानात गेला. त्यानं दसु री सीम घेतली व शतचा मोबाइल सरुु झाला. त्यानं
त्याची त्या मोबाइल मध्ये असलेली जनु ी सीम तोडून फे कून शदली.
ते दररोज शाळे त येत होते. परंतू आता त्यांचं अभ्यासात मन लागत
नव्हतं. शाळे त असतानं ा तो मोबाइल चैटींग खेळत असे. तसा तो आता
शतला पाहायला दररोज शाळे त येत असे.
सरु े शचं घर...त्या घरात दपु ारी कोणीच राहात नसे. एक नोकर होता.
तोच संपणू ण घराची शदवसभर देखभाल करीत असे. त्यातच त्याचे मायबाप
दपु ारी नोकरीवर शनघनू जात.
असाच तो एक शदवस. आज तो शतला शाळे च्या मैदानावर भेटला.
मधली सटु ी झाली होती. तसा तो शतला म्हणाला,
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"आपण उद्या माझ्या घरी जावं का?"
"कशासाठी?"
"असंच जावयू ा. माझं घर पाहायला."
त्यानं तसं म्हणताच ती शवचार करु लागली. तसा तो म्हणाला,
"काय ठरवल?ं सागं ना लवकर."
"सांग.ू "
"होय सांग."
"होय, जावयू ा." ती म्हणाली. तसे शतनं डोळे झाकले व ती शनघनू गेली.
दसु रा शदवस असाच उजळला. तशी ती त्याला भेटली. तसा तो
म्हणाला,
"जावयू ा का?"
तशी ती म्हणाली,
"ठीक आहे. जावयू ा. I am ready. मी तयार आहे."
शतचा होकार. तशी ती त्याचेसोबत जायला शनघाली. तोही आपल्या
घरी शतला नेण्यास तयार झाला.
31

वासना

अंकुश शशंगाडे

थोड्या वेळात त्याचं घर आलं होत.ं तसा आतनू दरवाजा बदं होता.
तशी त्यानं दरवाजाची बेल वाजवली. नोकरानं दरवाजा उघडला.
त्याचबरोबर त्यानं पाशहलं की पढु े तो मालकाचा मल
ु गा सरु े श उभा असनू
त्याच्यासोबत एक मल
ु गीही आहे. ते दृश्य पाहात तो आश्चयणचकीत झाला.
नोकरानं दरवाजा उघडताच तो शतला घेवनू आतमध्ये गेला. तसा
नोकर म्हणाला,
"बाळ, ही कोण?"
"ही माझी मैत्ीण. शहचं नाव यक्त
ु ी आहे. ही फारच चागं ली आहे. परंतू
काका, आपण बाबा आईला सांगू नका. वाटल्यास माझ्याकडून काही
लागलं तर घ्या."
नोकरानं ते ऐकल.ं तसा तो म्हणाला,
"पण बाळ, हे ठीक नाही ना. जर तझ्ु या आईबाबांना हे माशहत झालं
तर ते काय म्हणतील?"
"काही म्हणणार नाही. मी माझ्या मायबापाला चांगल्यानं ओळखतो.
फक्त आपलं तोंड बदं करा म्हणजे झाल.ं "
ते सरु े शचं वात्ट बोलणं. नोकर काय समजायचं ते समजला. तसा तो
म्हणाला,
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"पण बाळ..."
त्याचं बोलणं अध्याणतच कापत तो म्हणाला,
"ठीक आहे. मी सांगतो बाबांना तसं. सांगतो की हा व्यक्ती चोरुन
चोरुन घरातील वस्तू शवकतो. माझ्यापढु ंच शवकली वस्त.ू परंतू मी सांगेन
म्हटलं म्हणनू हा आरोप करतोय. मग बाबा तम्ु हाला काढून टाकतील
नोकरीवरुन.तमु चा संसार उघड्यावर येईल."
मल
ु गा लहानच. त्यातच त्याचं मोठ्या माणसांसारखं बोलणं पाहून
नोकर आश्चयणचकीत झाला. त्याला काय करावं ते सचु त नव्हत.ं तसा तो
म्हणाला,
"ठीक आहे बाळ. तु हवं, तसा तू वाग. मला नोकरी शप्रय आहे. माझा
पररवार माझ्यावर अवलंबनू आहे. मी ब्र देखील काढणार नाही."
नोकराचं तोंड कायमस्वरुपी बंद के लं होतं सरु े शन.ं आता तर
त्याचेसाठी रानच मोकळं झालं होतं. त्यातच आता तो वारंवार शतला घरी
आणू लागला. काही प्रेमाच्या गोष्टी शबनधास्त करु लागला. शतही त्याला
प्रशतसाद देवू लागली.
*********************************
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ते दहावीचं वषण होत.ं तो अभ्यास करीत होता. त्याचे वडील ऑशफसर
होते. त्यांना मल
ु ांच्या करीअरकडं लक् देणं गरजेचं होतं. दोन वषण असेच
शनघनू गेले होते. परंतू हे दहावीचं वषण. त्याचे आईबाबा दररोज त्याच्या
अभ्यासाकडं लक् देत होते. आता त्याला ती आवडत नव्हती. तो
शतच्यापासनू बोर झाला होता. शतला मात् तो आवडत होता.
तो आपल्याकडं पाहात नाही. आपल्याला टाळतो असं समजनू ती
शवचार करीत होती. त्यातच कोणीतरी शतला एक यक्त
ु ी सचु वली. कोणीतरी
म्हणालं,
''यक्त
ु ी, तू एक नाटक कर."
"कोणत?ं "
"तू एखादा शमत् बनव. फक्त शमत्. त्याचेसोबत शफरत जा. म्हणजे तो
जळे ल व तो तझ्ु याकडे येईल."
भोळीभाबडी यक्त
ु ी. कोणीतरी शतला उपाय सचु वताच शतनं आणखी
एक शमत् पकडला. ती त्याचेसोबत सरु े शसमोरच शफरु लागली. त्यातच ते
शफरणं सरु े शही पाहू लागला. तसा तो श्रीमंत बापाचा मल
ु गा.त्याला
शतच्याकडं पाहण्याची वा बोलण्याची जरादेखील लालसा नव्हती. परंतू
34

वासना

अंकुश शशंगाडे

यक्त
ु ीचं त्याचेवर शनरशतशय प्रेम होत.ं त्याच प्रेमाला शमळशवण्यासाठी ती
वारंवार प्रयत्न करीत होती. वेगवेगळे उपायही करीत होती. त्याला
आपल्याकडे आकषीत करण्यासाठी...परंतू शतचे सगळे प्रयोग शवफल होत
होते.
यक्त
ु ीचं ते सरु े शवर असलेलं शनरशतशय प्रेम. त्यातच सरु े शनं शतचा
उपभोग घेवनू शतला सोडून शदलं होत.ं शतनं त्याचं प्रेम शमळशवण्यासाठी एक
शमत्ही पकडला. ती त्याचेसोबत शफरुही लागली. परंतू त्याची वासनेची
इच्छा तप्तृ झाल्यानं त्यानं शतला सोडून शदलं होत.ं तसा त्याचा शतला फार
राग येत होता. त्यामळ
ु ं की काय, ती मनातल्या मनात त्याचा द्वेष करीत
होती. शतला त्याचेसोबत रंगशवलेले जनु े शदवस आठवत होते. त्याचबरोबर
ती अशत घायाळ होत होती.
ते...शतचं असलेलं सरु े शवरचं शनरशतशय प्रेम शमळशवण्यासाठी
कोणीतरी शतला पन्ु हा उपाय शदला. तो उपाय म्हणजे तंत्साधना. त्या
तंत्ाच्या साहाय्यानं तू त्याला वशमध्ये करु शकते वा बरबाद करु शकते.
असं शतला कोणीतरी सागं ीतलं होतं. शतला ते ऐकताच वाटत होतं की
आपण त्याला आधी वशमध्ये करु व नंतर त्याला बरबाद करु.
*********************************
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तत्ं साधना...ती तंत्साधना शतला शशकायची होती. परंतू कोण
शशकशवणार? शतच्यासमोर प्रश् उभा होता. शशवाय ती बेकारच गोष्ट.
कोणाला माशहत झाल्यास नावबोटं ठे वतील. काय करावं ते सचु त नव्हत.ं
शेवटी शतनं त्यावर उपाय काढला. आपण हे दहावीचं वषण कसंतरी काढावं.
जेणेकरुन पढु ील वषी महाशवद्यालयाच्या नावानं महाशवद्यालयात जातो असं
सागं ता येईल व तत्ं साधना शशकता येईल. दरम्यान सटु ीच्या काळात
तंत्साधनेवरील पस्ु तकं वाचन करता येतील. अशीच ती दहावीची परीक्ा
येवनू ठे पली.
दहावीची परीक्ा...त्या परीक्ेचे पेपर शतनं शदले होते. त्यातच हा तप्त
उन्हाळा शतनं आपल्या आईसमोर हट्ट धरला की शतला आजोळी राहायचं
आहे. ते आजोळ. ज्या आजोळी कोणीतरी तंत्साधना करणारा शतच्या
मामाच्या शेजारीच राहणारा गहृ स्थ आहे. तो तंत्साधना करतो.
यक्त
ु ीचा तो हट्ट. आईला म्हटल्यानसु ार आईनं या उन्हाळ्यात शतला
आजोळी राहण्याची परवानगी शदली. जे शतच्या मामाचं गाव होतं.
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ते रामपरू नावाचं गाव. गाव लहानसं होत.ं परंतू त्या गावात तत्ं मत्ं
पारंगत असलेली काही घरं होती. एक घर तर असं होतं की जे शतच्या
मामाच्याच घराजवळ होत.ं
यक्त
ु ीला ती तंत्शवद्या शशकायची होती. परंतू शतनं ते सांगीतलं नाही.
शतनं फक्त आजोळची आठवण येत आहे हेच सागं ीतलं. त्यातच ती शजद्द
करुन मामाच्या गावी म्हणजेच आजोळी गेली.
यक्त
ु ी जेव्हा लहान होती. तेव्हा ती कधीकधी मामाच्या गावी येत असे.
ते मामाचं गाव, ज्या गावात तत्ं मत्ं चालत असे. ती जेव्हा मामाच्या गावी
येत असे. तेव्हा ती बाजच्ू या घरीही जात असे. त्याच शेजारच्या व्यक्तीच्या
घरी तंत्मंत्ाचे कायणिम चालत असत. त्यामळ
ु ं शतनं आजोळी जाण्याचा
शनश्चय के ला होता.
आजोळी जाताच ती अगदी गोडीगल
ु ाबीनं राहू लागली. त्यातच ती
तंत्शवद्या शशकण्याची संधी शोधू लागली. काही शदवस असेच गेल.े एक
शदवस ती स्वतः बाजच्ू या घरी गेली. शतनं पाशहलं की त्या शेजारच्या घरी
एक कमरा आहे. ज्या कमर्यात माणसाची कवटी वर आड्याला टागं लेली
आहे. तसेच एका खांबावर काही हाडं बांधलेली आहेत. एक देवघर आहे.
ज्या देवघरात काही झाडण्या आहेत. ज्या झाडण्यांना मोराचे पंख लावलेले
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आहेत. तसेच त्या शेजारच्या घरचा तो कमरा. त्या शेजारच्या घरी त्या
कमर्यात एक व्यक्ती बसलेला असनू तोही तरुण आहे.
यक्त
ु ी त्या कमर्यात अगदी शबनधास्त गेली.
"ये यक्त
ु ी ये. परंतू इथे तू कशाला आली?" एक तरुण. जो शतथं
बसलेला होता. तो म्हणाला.
तो कमरा. लोकं त्या घरातच जात नसत. लोकांना असं वाटत असे की
त्या कमर्यात गेल्यास त्या कमर्यातनू कोणीच बाहेर येत नाही. त्या
कमर्यात एक भतू असनू तो भतू शतथे जाणार्या व्यक्तीला मारुन
टाकतो.आई बाईनं तर शतथं अशजबात जावचू नये.
असा तो कमरा. त्या कमर्यात कोणी जात नसत. त्यातच शवशेषतः
शस्रया जात नव्हत्या. परंतू यक्त
ु ी अगदी शबनधास्तपणे त्या कमर्यात गेली.
"मी यक्त
ु ी. मला तंत्शवद्या शशकायचीय."
"तत्ं शवद्या! ही अशी तशी शशकता येत नाही. त्यासाठी दोन अटी
आहेत."
"कोणत्या अटी आहेत?"
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"पशहली अट म्हणजे बळी द्यावा लागणार. त्यासाठी बळी द्यावा
लागतो. बोल देणार!"
यक्त
ु ी शवचारात पडली. बळी द्यायचा. कोणाचा बळी. कोंबड्या
बकर्याचा बळी असेल. तशी ती म्हणाली,
"होय देणार. के व्हा हवाय बळी?"
"कोणाचा देणार?"
"कोंबड्याचा. त्यात काय एवढं?"
"नाही. तंत्शवद्या शशकण्यासाठी माणसांचाच बळी लागतो. ह,ं लहान
मल
ु असलं तरी चालेल. बोल देणार!"
ती ते ऐकताच आश्चयाणत पडली. तशी ती म्हणाली,
"आशण दसु री अट?"
"दसु री अट म्हणजे पणू ण नग्न होवनू शशकावी लागेल ही तंत्शवद्या."
"नग्न होवनू आशण तेही तमु च्यासमोर."
"होय. माझ्याचसमोर. मीच शशकशवणार तल
ु ा तंत्शवद्या. बोल मंजरू
आहे का तल
ु ा? नसेल मजं रू तर लवकर जा बाहेर."
"असं रागावू नका. मी शवचार करीत आहे. शनणणय घेतानं ा थोडा वेळच
लागणार की नाही."
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"बरं सागं लवकर तझु ा शनणणय."
ती शवचार करु लागली. तशी शतला तंत्शवद्या शशकायचीच होती.
त्यामळ
ु ं की काय शतनं लवकरच उत्तर शदल.ं
"मला दोन्ही अटी मान्य आहेत. आता शशकशवणार ना शवद्या?"
"होय शशकशवणार. परंतू तू त्या अटी पणू ण के ल्यावर. जा आता त.ू
लोकांच्या येण्याची वेळ झाली आहे आशण ह,ं ही गोष्ट कोणाला सागं ू
नकोस. नाहीतर मी इथनू च एक फूक मारणार व तल
ु ा मारुन टाकणार. मग
तल
ू ा तंत्शवद्याही शशकता येणार नाही."
"एक प्रश् शवचारु का तम्ु हास?"
"हो शवचार."
"शकती शदवसात शशकता येईल ही शवद्या?"
शशकण्याची अतटू इच्छाशक्ती जर असेल तर फक्त सहा शदवसात ती
शवद्या शशकता येत.े नाहीतर त्याला सहा मशहनेही लागू शकतात."
"ठीक आहे तर मी येते लवकर."
यक्त
ु ी लवकरच बाहेर शनघाली. ती त्या कमर्यातनू बाहेर शनघताच
शतला त्या दोन्ही अटी आठवत होत्या. त्या दोन्ही अटी शतला परे शान करीत
होत्या.
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यक्त
ु ी मामाच्या घरी राहात होती. त्यातच शतच्या ती तत्ं शवद्या
शशकण्याची लालसा होती. शतला वाटत होतं की आपण सरु े शला वश करुन
बरबाद करुन सोडावं. परंतू त्यात दोन अटी होत्या. त्या दोन्ही अटी शवशचत्
अशा होत्या आशण कठीणही तेवढ्याच होत्या. पशहली अट म्हणजे नरबळी.
तो कोणाचाही लहान मल
ु गा उचलनू के व्हाही आणता येईल. परंतू दसु री
अट. शतही शवशचत्. त्या तरुणासमोर नग्न होवनू शशकणं आशण त्यानं माझी
अब्रू लटु ली तर...
यक्त
ु ीचा तो शवचार शतला स्वस्थ बसू देत नव्हता. त्यातच शतनं शवचार
के ला की तंत्शवद्येसाठी आपली अब्रू लटु ली गेली तरी चालेल. आपण ती
शवद्या शशकायचीच. आपलं शरीर त्याला शदल्यास काय वाईट आहे.
बदल्यात आपल्याला ती शवद्या शशकायला शमळे ल. शवद्या शशकण्याचं
शल्ु कही वाचेल आशण शेवटी आपली अब्रू तरी राशहली का? ती अब्रू तर
त्या सरु े शनं वारंवार लटु ू न नेली. शकती प्रेम के लं होतं मी त्याचेवर. त्यानं
मला धोका शदलाय. आता माझी या माणसानं अब्रू लटु ली तरी चालेल. ज्या
अब्रतू काही शशल्लकच राशहलं नाही. शतला जपनू काय उपयोग.
शतचा तो शवचार. तो वाईट शवचार होता. परंतू शतला तो शवचार म्हणजे
एक चांगला शवचार वाटत होता. ती आता संधी शोधत होती. नरबळी
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देण्यासाठी कुणाच्या लेकराची वाट पाहात होती. तसा तो एक शदवस चालनू
आला.
यक्त
ु ी रोजच नरबळी देण्यासाठी लेकरु शोधत असे. एकदाचा तो
शदवस. तोच नामी शदवस ठरला शतच्यासाठी. त्याच गावातील एक मल
ु गा
एकटाच खेळत असतानं ा शतला शदसला. तप्त उन्हाळा असल्यानं सवणजण
कुलर लावनू घरात झोपले होते. त्यांची मल
ु ंही त्यांच्यासोबत घरातच
पहूडली होती. एक मल
ु गा मात् एकटाच रडत बसला होता बाहेर. त्याला
आईनं शशक्ा म्हणनू बाहेर उभे ठे वले होते. कदाशचत त्यानं खावसू ाठी
आईजवळ हट्ट धरला होता. तशी त्याची आई त्याची शचंता न करता घरातच
झोपी गेली होती.
यक्त
ु ीला तीच नामी सधं ी वाटली. ती हळूच त्याचेजवळ गेली. त्याच्या
हातात खावू ठे वला. तसा तो बाळ चपू झाला. तशी ती इकडं शतकडं पाहू
लागली. आजबु ाजल
ू ा कोणीच नाही याचा वेध घेवनू शतनं त्याला कडेवर
उचललं व म्हटलं की ती त्याला आणखी खावू घेवनू देते.
खावच्ू या लालसेनं बाळ चपू झाला होता. इवलासा तो जीव त्यानं
रडणंही बंद के लं होतं. त्यातच त्या बाळाला घेवनू ती सरळ त्या तांत्ीकाच्या
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घरात शशरली. शजथे तो तात्ं ीक बसला होता. त्यानं यक्त
ु ीला पाशहलं.
म्हणाला,
"आणलं बाळ?"
"होय आणलं."
ती अधं ारी कोठडी. बाळ टाहो फोडत होता. तसं शतनं पटकन त्याच्या
तोंडात कापड भरलं. तरीही ते बाळ शतला त्ास देत असलेला पाहून शतनं
त्याच्या टाळक्यात एका दगडाचा वार के ला.
मल
ु ाच्या टाळक्यात दगडाचा वार होताच मल
ु गा बेशद्ध
ु पडला.
बाळ शतच्या हातात होतं. शतनं तांत्ीकाच्या समोरच त्याला बेशद्ध
ु
के लं. तांत्ीक ते दृश्य पाहात होता. तो काय समजायचं ते समजला. त्याला
वाटलं की शहच्या मनात तत्ं शवद्या शशकण्याची इच्छा आहे. आपण ही
तंत्शवद्या शशकव.ू पण बदल्यात शहला शरीरसख
ु ही माग.ू
ते शनरागस बाळ. त्या तांत्ीकानं त्या बाळाला आपल्या देवघरात
लोटवलं. तसा तो त्या बाळाला शद्ध
ु ीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करु लागला.
त्याच्या डोळ्यावर तो पाणी मारु लागला. थोड्याच वेळात ते बाळ शद्ध
ु ीवर
आलं. तसं पाहता त्या तांत्ीकानं त्याचे हातपाय बांधनू ठे वायला सांगीतले
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होते. त्या बाळानं शद्ध
ु ीवर येताच कुठे जावू नये हा शवचार होता त्याच्या
मनात.
बाळ शद्ध
ु ीवर येताच व रडू लागताच तात्ं ीक म्हणाला,
"यक्त
ु ी चल ये लवकर. मी पकडतो याचं मंडु कं. तू सरु ा शफरव.
आपल्याला याचा बळी द्यायचा आहे. बळी शदल्याशशवाय आपला शैतान
जागणार नाही व तल
ु ा तंत्शवद्या काही शशकता येणार नाही."
यक्त
ु ी काय समजायचं ते समजली. शतही तरुणच होती. तशी ती
म्हणाली,
"ठीक आहे. पण माझी सरु ा शफरवायची शहमं त होणार नाही."
"तल
ु ा सरु ा शफरवावाच लागेल. तत्ं शवद्या तल
ु ाच शशकायची ना."
"होय."
"मग शफरव सरु ा. मी पकडतो याला. अगदी शबनधास्त शफरव. घाबरु
नकोस. तत्ं शवद्या शशकल्यावर असे प्रत्येक वषी के वळ मत्ं ानं जीवं घ्यावे
लागतात. मग कशी घेशील जीव?"
"ठीक आहे तर. मी प्रयत्न करते."
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यक्त
ु ीनं सरु ा हातात घेतला. तसं ते शनरागस बाळ आणखी रडत होतं.
परंतू त्याच्या तोंडात कापड अगदी घट्ट कोंबलेलं होतं. तो आवाज कसा
काढणार.
यक्त
ु ीनं हातात धरलेला सरु ा. सरु ा धारदार आशण शतक्ष्ण होता. तसे त्या
तात्ं ीकानं त्या मल
ु ाचे हात पाय अगदी घट्ट धरले. मान वर के ली. तसं
त्याच्या छातीवर एक पाय ठे वला व यक्त
ु ीला म्हणू लागला.
"ह,ं यक्त
ु ी आता चालव सरु ा. तल
ु ा तंत्शवद्या शशकायची आहे."
यक्त
ु ी पार घाबरली होती. परंतू शतच्यासमोर नाईलाज होता. शहमं त होत
नव्हती त्याला कापायची. परंतू कोणताच त्यावर उपाय नव्हता. शेवटी
नाईलाजानं तो धारदार सरु ा शतनं त्याच्या मानेवर ठे वला. मनात शवचार
आणला की आपण जणू सरु े शलाच कापत आहो. तशी ती सरु ा शफरवू
लागली अगदी त्वेषानं. तशा त्या मानेतनू रक्ताच्या शचरकांड्या शतच्या
चेहर्यावर उडू लागल्या. थोड्याच वेळात शतचा चेहरा लालबंदु झाला
होता.
बाळाच्या मानेवर सरु ा चालताच बाळ काही वेळ तडपल.ं काही
वेळातच ते शांत झालं. तसा थोड्या वेळात तो तांत्ीक म्हणाला,
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"यक्त
ु ी जा. तझु े कपडे जाळून टाक. चेहरा धवु नू टाक आशण तू
आणलेले नवीन कपडे घाल. मी सांगीतलं होतं ना की एक नवीन ड्रेस
आणशील. तो याचसाठी. अगं जीव घेतांना ज्या रक्ताच्या शचरकांड्या
उडतात ना. ते कपडे परु ावे सापडू नये म्हणनू जाळून टाकावे लागतात."
"हो, खरं आहे. पण तम्ु ही माझ्या हातनू हे अगदी तरुणपणातच पाप
करवनू घेतलं. देव मला कधीच माफ करणार नाही."
"अग,ं ही तंत्शवद्या आहे. इथं देवाचं नाव काढू नकोस. तंत्शवद्या
शशकायची आहे ना तल
ु ा. मग सगळं सहन कर. तत्ं शवद्या शशकणं काही सोपं
काम नाही."
"बरं. पण आता त्या बाळाची आई त्याला शोधणार. ती पोशलसात
जाणार. आपली तिार देणार. मग आपण सापडणार नाही का?"
"नाही सापडणार."
"का नाही सापडणार."
"त्यासाठी बाळ इथं असणारच नाही."
"म्हणजे?"
"तो आपल्या पोटात असणार."
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"अथाणत?"
"आपण या बाळाला खाणार."
"खाणार म्हणजे? तम्ु ही नरभक्ी का?"
"हो, मी आशण आता तहू ी."
"मी...छे ! मी नाही खाणार."
"तू नाही खाणार तर मग तंत्शवद्या कशी शशकता येईल! तल
ु ा खावंच
लागेल."
ती शवचार करीत होती. शकती शवशचत् माणसू आहे हा. पशहलं सागं ीतलं
बाळाला आण. नंतर त्या बाळाचा माझ्याच हातानं जीव घ्यायला लावला
अन् आता म्हणतो की त्याचं मांसही खावं लागणार. तंत्शवद्येचा वास्ता
देतोय. खरंच याला तत्ं शवद्या येते की काय? परंतू जावू द्यावे. आता ते काढून
काही उपयोग नाही. तंत्शवद्या शशकायचीच असेल तर मला नाईलाजानं हे
सवण करावंच लागेल.
थोड्या वेळाचा अवकाश. शतनं हातपाय धतु ले. त्यातच शतनं नवीन
ड्रेसही परीधान के ला. त्यातच तो त्या मल
ु ाचं मासं कापू लागला. त्या
मांसाचे छोटे छोटे तक
ु डे ताटात ठे वू लागला. तसा तो म्हणाला,
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"खा यक्त
ु ी, तल
ु ा जेवढं लागते तेवढं मासं खा." असे म्हणतच तो ते
मांस खावू लागला.
"कच्च मांस! मी कच्च मांस खाव!ू "
"होय. तंत्शवद्येत कच्चच मांस खावं लागते. तल
ु ा नक्कीच शशकायची
ना तत्ं शवद्या?"
"होय." ती रडवेल्या आवाजात म्हणाली.
"मग मी जे जे म्हणतो ते ते कर."
ते मासं ाचे गोळे . ती त्या तात्ं ीकाच्या बोलण्यानसु ार पोटात कोंबू
लागली. ते मांसाचे तक
ु डे शतला खावेसेही वाटत नव्हते. तरीही ती ते तक
ु डे
नाईलाजानं तंत्शवद्येसाठी पोटात कोंबत होती. थोडाच वेळ...ते तक
ु डे
खावनू पोट भरताच त्यानं ढेकर शदली. तसा तो म्हणाला,
"आता कपडे काढ. पणू ण कपडे काढायचे बरं का? अंगावर एक
छदामही नको. खालंचंही वस्र नको."
"तमु च्यासमोर!"
"होय. ही अट सागं ीतली होती तल
ु ा मी."
ती शवचार करु लागली. तशी ती म्हणाली,
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"नाही काढले तर."
"आताही जावू शकतेस."
ती पन्ु हा शवचार करु लागली.,आपण तंत्शवद्येसाठी एवढं सगळं के लं.
बाळाचा जीव घेतला. त्याचं कच्च मांसही खाल्लं. आता नग्न झालं तर
काय हरकत आहे. तशी ती अट होतीच. शतनं घट्ट डोळे बदं के ले. तशी ती
म्हणाली,
"उतरवा तम्ु हीच कपडे."
"नाही. तचू उतरव तझू े कपडे."
त्या मांत्ीकाचा तो आदेश. शतनं घट्ट डोळे शमटले व ती एके क कपडे
काढू लागली. आता परु ती ती पणू णतः नग्न झाली होती. तो मात् उघड्या
डोळ्यानं ते सवण पाहात होता.
ती पणू णतः नग्न होताच त्याच्या मनातील वासना जागतृ झाली. तसा तो
म्हणाला,
"ये यक्त
ु ी आता डोळे उघड. पाहा पणू ण शरीराला."
"मला नाही बघायचयं ."
"मग पजू ा कशी करशील."
49

वासना

अंकुश शशंगाडे

"मला नाही करायचीय पजू ा."
"मग एवढा खटाटोप का के लाय."
"अं, जावू द्या."
शतचं बोलणं संपलं होतं. तसा त्यानं शतचा हात पकडला. शतला
आपल्याजवळ बसवल.ं प्रेमानं कुरवाळल.ं त्याचबरोबर शतच्या अगं ातनू
अग्नीज्वाळा शनघाल्या. त्यातच शतच्या शरीरावर यथेच्छ ताव मारुन तो
तांत्ीक शांत झाला.
तात्ं ीक शातं होताच त्यानं त्याच अवस्थेत शतला पजु ेवर बसवलं व तो
काहीतरी मंत् पटु पटु ू लागला. तसे मंत् शतलाही बोलायला लावत होता.
शतही आज उदासल्या अवस्थेत ते मंत् त्याचे मागोमाग पटु पटु ू लागली.
तसेच पजु ाही करु लागली.
आता रोजच दपु ार व्हायची. रोजच मामा मामी कामावर शेतात जायचे.
मामामामी शेतात गेले की ती त्या तांत्ीकाच्या घरी जायची. काही वेळ
रंगरशलया खेळायची व नंतर मंत् तंत् पठन करायची. तशी शतची ती शदनचयाण
बनली होती. तोही शतच्या तारुण्यावर फारच खश
ु होता.
********************************
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तो बाळ अचानक गायब होताच ती चचाण सार्या पंचिोशीत पसरली.
कोणी म्हणत होतं की या गावात ही घटना पशहली नसनू अशा घटना
यापवु ीही अनेकदा घडल्या आहेत. कोणी भतू या गावात आहे की जो लहान
लहान मल
ु ानं ा गायब करीत असतो. परंतू हे भतु ानं मल
ु ाला गायब करणं त्या
बाळाच्या मायबापाला पटण्यासारखं नव्हतं. त्यांनी पशहल्यांदाच ती मल
ु
गायब होण्याची तिार जवळच्या पोशलस स्टेशनला टाकली होती.
यक्त
ु ी काही शदवस गावातच राशहली. ती त्या सखारामसोबत दररोज
रंगरशलया मनवीत असे नव्हे तर ती शतची शदनचयाणच बनली होती. रंगरशलया
मनवनू झाल्यानंतर ती त्याच नग्न अवस्थेत त्याचेसोबत पजु ेला बसत असे.
आज यक्त
ु ीच्या सट्टु ् या सपं त आल्या होत्या. त्यातच सखारामनं शतला
तांत्ीक शवद्येचे परु े परू ज्ञान शदले होते. बदल्यात कोणतेही शल्ु क घेतले
नव्हते. कारण त्याला शतच्या शरीराचा उपयोग घ्यायला शमळाला होता. ते
शरीरसख
ु त्याला पैशापेक्ाही मोठं वाटलं होतं.
"माझ्या सट्टु ् या सपं ल्या आहेत. मी लवकरच जाणार आहे." यक्त
ु ी
त्याला म्हणाली. तसा तो म्हणाला,
"मग के व्हा येणार?"
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"येईल मधामधात. कारण तम्ु ही मला ते शरीरसख
ु शदल.ं त्याचबरोबर
तंत्शवद्याही. मी हे सगळं कसं शवसरे ल."
"ह,ं एक सांगतो. जाण्यापवु ी तू गरुु पजु न करुन घेशील."
"म्हणजे?"
"अग,ं ह्या मी शदलेल्या शवद्येचा तल
ु ा वापर करता यावा म्हणनू ही
गरुु पजु ा. नाहीतर हे मंत् तंत् तझ्ु या काही कामात पडणार नाहीत. तसेच ह्या
मंत्ांचा वापर के ल्याबरोबर एक एक मंत् नष्ट होईल नव्हे तर त्याची शक्ती
कमी होईल."
"ती कशी करतात?"
"एक कापड आणशील आशण पजु चे ं साशहत्य व एक सडका अंडा."
"ठीक आहे." शतनं होकार शदला.
एक शदवस शतनं एक दपु टा शवकत घेतला. त्यात पजु ेचं साशहत्यही.
तसंच एक सडकं अंडही शमळवलं. ते त्याला शदलं. त्यानं तो दपु टा त्या
शैतानासमोर पसरवला. त्यावर तांदळाची रास ठे वली. त्या राशीवर हळद
कंु कू व पजु चे ं साशहत्य ठे वल.ं बाजल
ू ा एक पाण्यानं भरलेला ताब्ं या ठे वला
व मंत् पटु पटु ला. त्यानंतर त्यानं शतला सवण मंत् शबनपाठ बोलनू दाखवायला
लावले. तद्वतच शतनं ते मंत् बोलनू दाखवले. त्यानंतर ते तांदळ
ू शतच्या
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ओटीत ओजं ळीनं ओतले व शतला शतच्या हातात पाणी देवनू ते प्राशन
करायला लावले व जोरात म्हणाला,
"हे शैताना, शहची शवद्या फलदायी होवू दे. शहला शहच्या कामात यश
शमळू दे. ज्यासाठी ही शवद्या शशकली असेल. तसेच शहच्या कामात बाधा
उत्पन्न होवू देवू नकोस."
तो दगडरुपातील शैतान काहीच बोलला नाही. परंतू तो शतला
म्हणाला,
"जा, तल
ु ा शैतानानं कौल शदला. तझु ी शवद्या फलदायी होईल. मात्
एक लक्ात ठे व. ज्यामध्ये दसु र्याची चक
ू नसेल, जो शनरपराध असेल,
त्यावर तझु ी शवद्या कधीच चालणार नाही. तू शकतीही प्रयत्न के ला तरीही.
तसचं एक लक्ात ठे व. जर तू या शवद्येचा गैरफायदा घेवनू सख
ु
शमळशवण्याचा प्रयत्न के लाच तर त्याचे गंभीर परीणाम तल
ु ा पाहायला
शमळतील व ते गंभीर परीणाम तल
ु ा भोगावेच लागतील."
ते ऐकताच शतनं मानेनंच होकार शदला. तसं ते बोलणं पणू ण होताच शतनं
त्याचा शनरोप घेतला व ती दसु र्या शदवशी गावाला रवाना झाली.
*********************************
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बाळ अदृश्य होण्याच्या शकतीतरी घटना गावात घडल्या याची साक्
गावकर्यांनी पोशलस स्टेशनला शदली. त्यानसु ार पोशलस तपास करीत होते.
परंतू अद्यापही त्यांना त्या प्रकरणाचा छडा लागत नव्हता वा गावातच कोणी
नरभक्ी आहे याची पसु टशीही कल्पना पोशलसानं ा वा गावाला नव्हती.
कारण मल
ु ं पळवनू नेतांना कुणीही पाशहलं नव्हतं.
त्या तांत्ीकाचं नाव सखाराम होतं. ती पोशलसस्टेशनची के स... पोशलस
गावात शफरत होते. ते प्रत्यक् परु ाव्यासह कुणाच्याही घरात शशरु शकत
नसत. त्यामळ
ु ं की काय सखारामचं चांगलं भागत होतं. परंतू आता पोशलस
गावात शफरतांना शदसताच सखारामच्याही मनात भीती शनमाणण झाली व
त्यानं आपला अड्डा बदलशवण्याचा शवचार के ला. तो शवचार करु लागला
की आपलं हे साशहत्य न्यायचं कुठं? क्णातच त्याला उपाय सापडला.
आपलं हे साशहत्य दरू स्मशानात न्यायचं. ज्या स्मशानात कोणीही जास्तवेळ
भटकू शकणार नाही व आपलं कामहं ी सक
ु र होईल.
शवचाराच
ं ा अवकाश...त्यानं ते साशहत्य स्मशानात तर ठे वायचं ठरवल.ं
परंतू त्या स्मशानात एखादा गावात मरण पावल्यास तो स्मशानात येईल व
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आपलं शबगं फुटेल. शेवटी शवचार करुन स्मशानालगत असलेल्या जगं लात
ते बस्तान बसशवण्याचं ठरवलं.
गावचं स्मशान हे जंगलातच होतं. गावची माणसं त्या जगं लातीलच
लाकडं तोडून शचता जाळायची व्यवस्था करीत असत.
ते जगं ल वन्यप्राण्यानं ी आशण शहस्रं पशनंू ी भरलेलं असे. त्या जगं लात
जातांना एकदोन लोकं जात नसत तर त्यांना समहु ानं जावं लागायचं. कारण
अशा शकतीतरी घटना झाल्या होत्या की गावातील शकतीतरी माणसांवर
शहस्रं पशनंू ी हमले के ले होते. त्यातच त्याचं ा बळीही गेला होता. असं ते
जंगल भयंकर वाटत होतं.
सखारामनं शवचार के ला. तसा तो त्याच स्मशानाच्या लगत असलेल्या
जगं लात कुणाला ठाऊक न करता जमीन खोदू लागला. ती जमीन
खोदल्यानंतर त्याच जमीनीत त्यानं आपला अड्डा बनवला व त्या
अड्ड्यातच त्यानं आपलं साशहत्य हलवलं. तो अड्डा एवढा लांबरुंद होता
की त्या शठकाणी दोन माणसं व्यवस्थीत बसू शकतील. वरुन त्यानं झाडाच्या
फाद्यं ा आशण पालापाचोळा टाकला होता. आता सखारामला कोणतीच
भीती नव्हती. तो मनसोक्तपणे आशण मनमजीपणानं शतथं राहू लागला होता.
त्यानं यक्त
ु ीसारख्या शकत्येक मल
ु ींना फसवले होते. त्यांच्यावर वशीकरण
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शवद्या चालवनू शकत्येक मल
ु ींच्या इज्जती लटु ल्या होत्या नव्हे तर ती बाळ
अदृश्य होण्याची घटना झाली असली आशण पोशलस त्याच्या मागावर
असले तरी आजही बाळ गायब होत होते. सखाराम त्या पोरांच्या मांसावर
त्याच अड्यात यथेच्छ ताव मारत होता. जणू त्याला माणसांचं कच्च मांस
खाण्यात आनदं शमळत होता नव्हे तर ती त्याची सवय झाली होती. ते मासं
त्याला रुचकर लागत होते की काय? त्या बाळ गायब होण्याच्या शकतीतरी
घटना गावातच नाही तर आजबु ाजल
ू ाही घडत. त्यामळ
ु ं तो संपणू ण परीसरच
दहशतीत आला होता. पोशलस मागावर होते. मात् परु ावे सापडत नसल्यानं
अजनु ही सखाराम पोशलसांच्या जाळ्यात अडकला नव्हता.
त्या मल
ु ं गायब होण्याला काही शदवसानं शैतानाचं काम आहे हे वळण
देण्यात आल.ं जे बाळ रडत,ं त्या बाळाला शैतान गायब करतं अशी अफवा
पसरशवण्यात आली. ते स्मशान...आज त्या स्मशानाची भीती कोणालाही
वाटत होती. रात् झालीच की त्या स्मशानाच्या शदशेनं कोणी जात नसत.
आता तर कोणीही आपल्या मल
ु ांना रडू देत नसत. कारण शैतान गायब
करतो याची भीती त्यानं ा होती. त्यांना माशहत नव्हते की तो सखारामच
शैतान असनू तोच मल
ु ांना गायब करीत असतो.
*********************************
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"घे भाव घे." यक्त
ु ी आपल्यासमोरच्या एका मतु ीला म्हणत होती.
शतला पडताळून पाहायचं होतं की सखारामनं शतला जी शवद्या शशकवली.
ती शवद्या खरी आहे की नाही. यासाठी ती आज प्रयोग करीत होती. शतनं
त्यासाठी साक्ात कोंबडं त्या दगडाच्या मतु ीसमोर उभा के ला होता.
सखारामनं सागं ीतलं होतं की जर मतु ीतील शैतान शसद्ध करायचा असेल तर
त्या मतु ीवर रक्त शशंपडायचं. मग ते माणसाचं का असेना. समजा माणसू
शमळाला नाही तर एखाद्या पक्ष्याचं रक्त असलं तरी चालेल.
ती मध्यरात्ीची वेळ. त्या घरात शतचा बाप नव्हताच मळ
ु ी. तो
कोणत्यातरी कामासाठी बाहेरगावी गेला होता. त्यातच यक्त
ु ीसमोर नामी
संधी चालनू आली. घरी आई झोपल्यावर आपण ही शवद्या पडताळून
पाहायचा शनधाणर शतनं के ला. त्यातच हा प्रयोग शतनं आपल्या शेजारील
कुत्र्यावर करायचे ठरवले. तो कुत्ा एक दोनदा शतला चावला होता. त्यातच
ती जेव्हा जेव्हा घरी यायची. तेव्हा तेव्हा ते कुत्ं शतच्यावर भंक
ु ायच.ं त्यामळ
ु ं
शतला तो त्ास वाटायचाच. त्या कुत्र्याचं नाव भरुु होतं.
सखारामनं सागं ीतलं होतं की जर एखादा व्यक्ती तल
ु ा शवनाकारण त्ास
देत असेल तर त्याचेवर ही शवद्या चालेल. परंतू शनरपराध व्यक्तीवर तू जर
असा प्रयोग के ला तर तझु ी शवद्या हळूहळू नष्ट होईल यात शंका नाही.
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माणसू शमळवनू कापणं ही यक्त
ु ीसमोर मोठी अडचण होती. त्यामळ
ु ं
शतनं एक कोंबडाच शमळवला होता कापायला आशण ती घरातच भाव घे
म्हणत होती.
शतनं घरातच एक पाषाण उभा के ला व त्या दगडाला शेंदरू फासनू
त्याला शेंदरी बनवला होता. त्यातच त्याला देव सबं ोधनू त्या अध्याण रात्ी
पणू णतः नग्न होवनू ती त्या पाषाणाची पजु ा करु लागली. त्यातच 'घे भाव घे'
म्हणू लागली.
'घे भाव घे' चे शब्द. यक्त
ु ी घरातच ती शवद्या साकार करीत असल्यानं
ती आपल्या मायबापाला शदसणारच. घरात शतचा बाप तसाही नव्हता. एक
आई होती. तशी ती मध्यरात्. आई झोपली आहे असा शवचार करुन ती ती
शवद्या साकार करण्यासाठी बसली होती. त्यातच शतच्या आईनं ते शब्द
ऐकले व ती उठून कोण असं बडबडतय असा शवचार करुन ती पजु ा करीत
असलेल्या जागी गेली. त्यातच शतनं पाशहलं की शतची मल
ु गी नग्न होवनू
एका पाषाणाची पजु ा करीत होती. त्या पाषाणासमोर एक कोंबडा होता. जो
कोंबडा गप्प राहून त्या अध्याण रात्ीही दाणे खात होता. ती पाहातच होती.
तशी एक धारदार सरु ी यक्त
ु ीजवळ शदसली.

58

वासना

अंकुश शशंगाडे

काही वेळ आपली मल
ु गी काय करते असा शवचार करुन शतची आई
ते दृश्य पाहात राशहली. तशी काही वेळातच यक्त
ु ीसमोरील तो कोंबडा
फडफडायला लागला. कारण त्याच्या अंगावर यक्त
ु ीनं टाकलेल्या पाण्यानं
त्याला थंडी वाटत होती.
तसा शतनं ती धारदार सरु ी आपल्या हातात घेतली. एका हातानं शतनं
कोंबड्याची मान घट्ट धरली. तसेच एक पाय शतनं कोंबड्याच्या धडावर
ठे वला. तशी शतनं ती धारदार सरु ी त्या कोंबड्याच्या मानेवरुन शफरवली.
त्यातच त्या कोंबड्याच्या मानेतनू भळाभळा रक्त शनघायला लागल.ं ते रक्त
शतनं त्या पाषाणी मतु ीवर शशंपडत ती पन्ु हा म्हणाली,
"हे शैताना, तू आपला चमत्कार दाखव. उद्या तो कुत्ा खल्लास
व्हायला हवा."
यक्त
ु ी बोलत होती. त्याचबरोबर ते कृत्य करीत होती. ते पाहून शतच्या
आईच्या मनात भीतीदायक वातावरण शनमाणण झाले. त्यातच ती ओरडली.
"पोट्टे, हे तू का करीत आहेस."
"आई, तू !"
यक्त
ु ी म्हणाली. तशी आई जवळ आली. शतनं ते सगळं फे कून शदलं.
त्यातच यक्त
ु ीला आईचा भयंकर राग आला व रागाच्या भरात शतनं आपल्या
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आईला ढकलल.ं तशी शतची आई पडली. शतच्या डोक्याला भयक
ं र मार
लागला व ती क्णातच गतप्राण झाली.
यक्त
ु ीची आई मरण पावली खरी. परंतू शतला त्याबद्दल काहीच
पश्चाताप वाटत नव्हता. त्यामळ
ु ं शतला शतचंच बरोबर असल्यासारखं वाटलं.
यक्त
ु ी पजु ास्थानातनू उठली. शतनं आई शजथं मरण पावली, शतथचं
ठे वलं. कापलेला कोंबडा कच्चाच खाल्ला. तसं कच्च मांस खाण्याची
सवय शतला सखारामनच लावली होती. त्यानंतर तो पाषाणरुपी शतचा शैतान
आशण ते सगळं पजु ेचं साशहत्य एका पेटीत भरुन ती पेटी लपवनू ठे वली.
ती स्वतःच्या आईचीच हत्यारीन झाली होती. शतला शतच्या हातनू
आईची हत्या झाल्याबद्दल काहीच वाटत नव्हत.ं ती स्वतः दोषी होती. परंतू
स्वतः शतनं दोषत्व शस्वकारले नाही.
सकाळ झाली होती. ती बाहेर शनघाली. शतनं पाशहलं की ज्या कुत्र्यावर
शतनं प्रयोग के ला होता. तो कुत्ाही मरुन पडला होता. ही घटना म्हणजे शतनं
झाडाच्या आंब्याला दगड मारला होता आशण आंबा पडला होता शकंवा
कावळा फादं ीवर बसला आशण फादं ी मोडली होती. शतला वाटलं की आपण
शशकलेली शवद्या ही खरी आहे. एकाच दगडात दोन पक्ी मरण पावले
आहेत. काही वेळ असाच जावू शदला व थोड्या वेळानं शतनं आपल्या
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वडीलाला फोन के ला. शतनं त्यानं ा सागं ीतलं की आई फरशीवर पाय घसरुन
पडली. तसे वडील ताबडतोब घरी आले. त्यांनी मयतीचा कायणिम
उरकवला. परंतू त्यांना क्णभरही तशी कल्पना आली नाही की यक्त
ु ीनं
त्याच्या पत्नीला ठार के लं असेल.
त्याच्या पत्नीचा अत्ं यशवधी कायणिम उरकला होता. तशी त्याला
शचंता पडली होती की यक्त
ु ीचं कसं होईल. ती तर तरुण आहे. कारण त्याला
नोकरी शनशमत्यानं सतत बाहेरगावी राहावं लागायचं. तसं त्यांनी यक्त
ु ीलाही
बोलनू दाखवलं होतं. परंतू यक्त
ु ी म्हणाली की त्यानं ी तशी शचतं ा करु नये.
तरीही त्यांनी शतच्या सरु क्ेसाठी जबरदस्तीनं एका अध्याण वयाच्या
माणसाला चौकीदार म्हणनू घरी ठे वले होते. त्यांना काहीच कल्पना नव्हती
की यक्त
ु ी काय करु शकते शकंवा यक्त
ु ी तात्ं ीक शवद्या शशकली आहे.
असेच शदवसंंं जात होते. एक शदवस असाच प्रसगं आला की
वडीलांना अकस्मात बाहेरगावी जावे लागले. तेव्हा सरु क्ा म्हणनू त्यांनी
आपल्या चौकीदाराला सांगनू ठे वलं की त्यांनी यक्त
ु ीवर लक् द्यावे.
वडीलानं असं सागं ीतलं व ते बाहेरगावी शबनधास्तपणे शनघनू गेल.े
रात् झाली होती. तसं यक्त
ु ीला वाटलं की आपण वशीकरण मंत् शसद्ध
करुन पाहावे.
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रात्ीचे बारा वाजले होते. तशी शतनं ती पेटी उघडली. त्यातील तो
पाषाणरुपी शैतानी दगड बाहेर काढला. त्याला तांदळाच्या अक्दा टाकून
व त्यावर कापरू लावनू त्यात स्थाशपत के ला. तशी ती डोळे शमटून वशीकरण
मंत् म्हणू लागली. थोड्याच वेळात शतनं डोळे उघडले, तर पाहते की काय,
शतच्या पढु ्यात तो माणसू उभा होता. जो शतच्या घरी शतच्या बापानं
चौकीदार म्हणनू शतच्या संरक्णाथण ठे वला होता. ज्याच्या नावानं शतनं
वशीकरण मंत् बोलले होते. शतचा वशीकरण मंत् शसद्ध झाला होता. तशी
ती उठली.
ती उठली. तशी ती बोलायला लागली त्या परपरुु षाशी. त्याच्या हातनू
रात् साजरी करण्यासाठी ती त्याच्याशी बोलचाल करु लागली.
तो परुु षही अध्याण वयीचा असतानं ाही शतच्या हो ला हो शमळवू
लागला. त्यातच शतच्या हो ला हो शमळवनू तो शतच्यासोबत रंगरशलया मनवू
लागला. रात् साजरी करु लागला.
शतचा बाप नेहमी असाच बाहेरगावी जात असे. दोनचार शदवस राहात
असे. तशी ती दोनचार शदवस त्या अरध वयीच्या माणसासोबत रंगरशलया
मनवीत असे. हे रंगरशलयाचे सत् शतच्या बापाला अजनू पयंत माशहत नव्हते.
तोही व्यक्ती शतच्या बोलण्यावर भाळून शतच्या मनामनानं चालत होता.
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ज्यावेळी शतचे बाबा त्या शहरात असत. त्यावेळीही ते त्या
चौकीदाराला बंद करीत नसत. तो रात्ीला चौकीदारी करण्याकरीता
यायचाच. परंतू बाबा शहरात असतांना ते शदवसभर जेव्हा कामाला जात.
तेव्हा ती त्याच चौकीदार माणसाला शदवसा बोलावनू आपली वासनेची
हौस पणु ण करीत असे.
एकदा असेच शतचे बाबा अगदी दपु ारी अचानक त्यांच्या डोक्यात
दख
ु ायला लागल्यानं ते घरी परत आले. त्यांनी दरवाजा ठोकला. परंतू
दरवाजा लवकर न उघडल्यानं सश
ं य येवनू त्यानं ी शखडकीतनू आत झाकून
पाशहलं. त्यावेळी त्यांनी पाशहलं की त्यांची मल
ु गी यक्त
ु ी एका परुु षाला घरात
घालनू आहे. ती अशा अवस्थेत आहे की शतला दरवाजा उघडायचं भानच
नाही. तो परुु ष म्हणजे त्यानं ठे वलेला चौकीदारच. जो त्याचा खास शमत्
होता. त्याला पाहताच आपली मल
ु गी अगदी अल्प वयात शबघडल्याचा
संशय त्याला आला. तसं त्यानं पन्ु हा दरवाजा जोरात ठोकला. त्यातच
होशात येवनू यक्त
ु ीनं व त्या चौकीदारानं आपआपले कपडे सवारले व तो
चौकीदार वेगळ्या कमर्यात गेला. तसा काही वेळानं शतनं दरवाजा
उघडला.
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दरवाजा उघडताच शतचे बाबा शतला काहीच बोलले नाही. जणू काही
घडलेच नाही व आपण काही पाशहलेच नाही असा शदखावा करुन. परंतू तो
चौकीदार जेव्हा बाहेर आला. तेव्हा बाबांनी शवचारलं की तो शदवसा कसा
आला. तेव्हा शतनच त्याची बाजू सवारत म्हटलं,
"मला घरी आईची भीती वाटत असल्यानं मी त्याला बोलावनू घेतले.
तशी शतच्या बाबांनाही शंका आली की पाणी कशात तरी मरु त आहे.
कदाशचत शहनंच आपल्या पत्नीचा जीव घेतला असावा.

*********************************
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यक्त
ु ी त्याची लाडाची मल
ु गी होती. शतच्यासाठी शतच्या बाबानं खपु
सारं के लं होतं. परंतू शतनं त्याच्या अपेक्ावर पाणी फे रलं होतं. त्यातच आता
शतच्या बाबाला वाटलं. आपण एक शदवस शहला रंगेहाथ पकडाव.ं
शतच्या बाबांचं नाव जयप्रकाश होतं. एक शदवस जयप्रकाशनं कामावर
जाण्याचा बहाणा के ला. त्यानं आपल्या इमारतीची मागील शखडकी उघडी
ठे वली. आज दरवाजा ठोकायचाच नाही. आपण सरळ आत यायचं व
यक्त
ु ीला रंगेहाथ पकडायचं. त्यानं तसं ठरवताच तो बाहेर पडला व
लागलीच शतला तसभू रही माशहत पडू न देता मागच्या दरवाजातनू आतमध्ये
येवनू लपनू बसला. शखडकीचा उपयोग के ला नाही. तसं काही वेळात
यक्त
ु ीनं मागचा दरवाजा लावनू घेतला व शतनं त्या चौरीदाराला फोन के ला.
थोड्याच वेळात तो चौकीदार आला. त्यानं दरवाजा ठोकला व यक्त
ु ीनं
दरवाजा उघडताच तो आतमध्ये आला. त्यानंतर शतनं दरवाजा आतमधनू
लावनू घेतला.
काही वेळातच त्याच्या व शतच्या रंगरशलया सरुु झाल्या. परंतू शतच्या
त्या रंगरशलया जयप्रकाशनं सहन करुन तो कायणिम रंगू शदला. कारण त्याला
शतला रंगेहाथ पकडायचं होते. जणू त्याला त्याची स्वतःची मल
ु गी
सधु ारायला हवी असं वाटत होतं.
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काही वेळ असाच गेला. आता शतच्या बापानं ते दृश्य सहन होत
नव्हतं. ते दृश्य तो लपनू छपनू पाहात होता. तसा तो ते दृश्य सहन न झाल्यानं
बाहेर आला. तसा तो यक्त
ु ीसमोरही.
यक्त
ु ीनं त्याला पाशहलं. तशी ती भांबावनू गेली. कशीबशी उठली व ती
आत गेली. शतनं भराभर कपडे घातले. त्याचबरोबर त्या चौकीदारानहं ी. तसा
जयप्रकाशनं यक्त
ु ीला आवाज शदला. तशी यक्त
ु ी काही वेळात बाहेर आली.
शतची मान खाली होती. त्याचबरोबर त्या चौकीदाराचीही.
जयप्रकाशनं शतला चागं लं फटकारल.ं त्याचबरोबर त्यालाही. त्यातच
जयप्रकाशनं त्याला नोकरीवरुन काढून टाकलं.
मल
ु गी यक्त
ु ीची ती रंगरशलया... तसं ते प्रक्ोभक दृश्य... जयप्रकाशला
स्वस्थ बसू देत नव्हत.ं आता तर यक्त
ु ी मोकळीच झाली होती. शतनं आता
ठरवलं. आपल्या बापालाच आपल्या वशमध्ये करायचं. म्हणजे ते शतच्या
इशार्यावर चालू शकतील व आपल्याला हवी असलेली आपली वासनेची
इच्छा मनात वाटेल तेव्हा पणू ण करता येईल.
शतच्या मनातील तो कुशवचार. शतही तो कुशवचार फलदायी स्वरुपात
आणण्यासाठी रोजच दपु ारी शतचे बाबा कामावर गेल्यावर प्रयत्नशील होती.
ती रोजच त्या पाषाणाला त्या पेटीतनू बाहेर काढत असे व रोजच त्याला
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जागतृ करुन वशीकरण मत्ं म्हणत असे व आपल्या बाबाच्या
वशीकरणासाठी प्रयत्न करीत असे.
जयप्रकाशला रोजच शवचार यायचा. ते दृश्य आठवायचं. त्यातच तो
एकटा असल्यानं ते शवचार त्याला घायाळ करीत. त्यातनू च त्याच्या मनावर
परीणाम होत गेला व तो लवकरच वेड्यासारखा करु लागला. तो आता
शतला काहीही म्हणत नसे.
तो वेडा झाल्याचं कळताच त्याच्या कायाणलयानं त्याला कंपनीतनू
काढून टाकल.ं मात् त्याच्यावर एक कृपा के ली. ती म्हणजे त्याचा
उदरशनवाणह चालावा, म्हणनू त्याला उदरशनवाणह खचण लागू के ला.
माझा बापही माझ्या वशमध्ये झाला आहे असं शतला वाटत होतं. परंतू
तसं कारण नव्हत.ं तो वेडा होण्याचं कारण होतं त्याचं मानशसक सतं ल
ू न. ते
संतल
ू न हळूहळू ढासळलं होतं. त्यामळ
ु ं तो वेडा बनला होता.
ते बारावीचं वषण होतं. अगदी अभ्यासाचं ते वषण असनू यक्त
ु ी अभ्यास
करीत नव्हती. ती तंत् मंत् यामध्ये लागली होती. त्यातच ती अगदी कमी
वयातच वासनेच्या आहारी गेली होती. ती वासनेची इच्छा पणू ण करण्यासाठी
प्रयत्न करीत होती. त्यासाठीच ती तंत् मंत् साधना करीत होती.
67

वासना

अंकुश शशंगाडे

आज यक्त
ु ीजवळ पैसा कमी पडत होता. जो काही बापाच्या पेंशनचा
पैसा यायचा. त्या पैशानं यक्त
ु ी आपल्या बापाचा व आपला उदरशनवाणह
करायची. त्यातच तेवढ्या तटु पंज्ू या पैशानं शतचं भागायचं नाही. परंतू शतला
त्याबद्दल काहीच वाटायचं नाही की आपल्या अशा वागण्यानं असं घडलं
असावं. शतला त्या गोष्टीबद्दल कोणतचं दःु ख नव्हतं. उलट ती यासाठी
आनंदीत होती की शतचा बाप आता काहीच बोलत नाही. तो वेडा झाल्यानं
पणू णतः शतच्या मठु ीमध्ये आला आहे.
ते बारावीचं वषण. आता बारावीला दोन मशहने राशहले होते. तसं शतला
वाटलं की आपण बारावी पास करावी. तो शतचा शवचार रास्त होता. शतला
त्या बारावीचा शवचार येताच ती आता अभ्यासाला लागली व पढु ं
बारावीही ती कशीबशी पास झाली.
आता शतला वाटलं की ज्या सरु े शनं शतला धोका शदला. त्याला
वशमध्ये करावं. त्याला वशमध्ये करुन त्याच्या गती कराव्यात. त्यासाठी
ती आपल्या बापासमोरच वशीकरणाचे मंत् म्हणू लागली. रोजच त्या
पेटीतनू काढून रोजच त्या पाषाणरुपी दगडाची पजु ा करु लागली. रोजच त्या
सरु े शला वशमध्ये आणण्यासाठी बोलू लागली. परंतू सरु े श काही वशमध्ये
येत नव्हता. शेवटी ती हताश झाली. त्यातच शेवटी शतनं सरु े शला मंत्ानं
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मारायचं ठरवलं. त्यासाठी पन्ु हा शतनं सखारामनं के लेला उपाय करायचं
धाडस के ल.ं
दरू कुठूनतरी त्या शहरातनू शतनं पन्ु हा एक लहान बाळ शोधला व ते
लहान बाळ शतनं त्या पाषाणरुपी शैतानाला जागशवण्यासाठी बळी म्हणनू
शदला. त्यानंतर ते कच्च मासं ही शतनं खावनू टाकलं. परंतू शतच्या त्या
उपायानं काहीच फरक पडला नाही. शेवटी शतनं सखारामची त्यासाठी भेट
घेण्याचं ठरवलं.
ती कोणतातरी एक बहाणा करुन पन्ु हा सखारामच्या भेटीसाठी
आजोळी आली. शतनं सखारामची भेट घेतली. सखारामनं सांगीतलं की
त्याचे कमण चांगले असतील, म्हणनू तो मरत नाही आहे. तेव्हा तल
ु ा त्या
पाषाणासमोर एकशे एक मल
ु ाचं ा वा माणसाचं ा बळी चढवावा लागेल.
तेव्हाच तो व्यक्ती मत्ृ यू पावेल.
ते थोतांड बोलणं...त्यातच त्या थोतांडपणाच्या जाळ्यात फसत
जाणारी यक्त
ु ी आज लहानपणापासनू च शबघडत चालली होती. शवश्वात
वशीकरण मंत् नव्हते ना जादटू ोणा ना तत्ं मत्ं होते. तरीही यक्त
ु ी त्यावर
शवश्वास ठे वनू तंत् मंत्ाच्या आहारी जावनू आपली, कावळा फांदीवर
बसल्यावर फांदी जशी मोडते वा एखाद्यानं पाऊस येईल असं म्हटल्यास व
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पाऊस येतो, तशी अवस्था के ली होती. शतला शमळालेला व शतची वासनेची
इच्छा तप्तृ करणारा चौकीदार शतच्या वशीकरण मंत्ानं शतच्या वशमध्ये
आलाच नसेल, कदाशचत त्याचीच वासनेची इच्छा झाली असेल घरी
कोणीच नसल्यानं. परंतू ती त्यालाही वशीकरण समजत आली. याबाबत
यक्त
ु ीला कोणीच मागणदशणन के लं नाही. त्यामळ
ु ं ती शदवसेंशदवस शबघडतच
गेली.
आज शतचे बाबाही मरण पावले होते. शतनं शववाहही के ला नव्हता.
परंतू वशीकरण शवद्या वापरुन शतनं शकत्येक मल
ु ानं ा फसवले होते. शतनं त्या
मल
ु ांकडून आपली वासना पणू ण के ली होती नव्हे तर करवनू घेतली होती. ती
वशीकरणामध्ये यशस्वी ठरली होती. परंतू कोणाला मारण्यात ती अजनु ही
यशस्वी झाली नव्हती. शतला सरु े शला मारायचे होते. कारण त्यानं शतला
धोका शदला आहे असं शतला वाटत होतं. त्यामळ
ु ं की काय, ती त्याला
बरबाद करीत चाललेली होती.
सखारामनं सांगीतलेल्या उपायानसु ार यक्त
ु ी लहान मल
ु ं शोधत असे.
सधं ी शमळताच त्या मल
ु ानं ा गायब करीत असे. त्यातच त्या शनष्ट्पाप जीवाचा
बळी त्या शैतानरुपी पाषाणाला चढवीत असे. ज्या पाषाणाला कोणताच
जीव नव्हता. शतथं फक्त नी फक्त एक दगडच होता. ती उच्च शशकली होती.
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परंतू शतचं उच्च शशक्ण काही कामाचं नव्हत.ं कारण शतच्या मनात आशण
शतच्या मानण्यात अजनु ही अंधश्रद्धाच कुटकुट भरलेली होती. ती अंधश्रद्धा
काही के ल्या शतच्या मनातनू जात नव्हती. याच अंधश्रद्धेनं शतचे माय आशण
बापही शहरावनू नेले होते. तरीही शतचे डोळे उघडले नव्हते. आजही ती त्याच
सरु े शला ठार मारण्यासाठी प्रयत्न करीत होती.
ती लहान मल
ु ं गायब होण्याचं सत् अजनु ही सरुु होतं. लोकं धास्तावले
होते. अजनु पयंत परु ावे सापडले नव्हते. काय करावं पोशलसांना ते समजत
नव्हतं. मात् ते अजनु ही त्या अपहरणकत्याणच्या मागावर होते. जो अपहरण
कताण मल
ु ं गायब करीत होता.
वस्तू शकंवा गोष्ट...कोणतीही गोष्ट ही वाईट असतेच असे नाही. त्या
गोष्टी वाईट नसतात. तसेच कोणतीही गोष्ट ही चागं ली असतेच असे नाही.
प्रत्येक गोष्ट चांगलीच असते. मात् आपला त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा
दृशष्टकोण वाईट असेल, तर ती गोष्ट आपल्याला वाईटच शदसत असते आशण
आपला त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृशष्टकोण जर चांगला असेल, तर
आपल्याला त्या गोष्टी चागं ल्या शदसत असतात.
जगात अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या चांगल्याही आहेत आशण
वाईटही. परंतू आपला दृशष्टकोणच त्या गोष्टींना कमी अशधक प्रमाणात
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चागं लं वाईट ठरवत असे. शदवसानतं र रात् होणे आशण रात्ीनतं र शदवस होणे
या नैसगीक गोष्टीच आपल्याला जगात कसं वागावं आशण कसं नाही ते
सांगत असतात आशण ती एकच गोष्ट असते की त्या गोष्टीला एक व्यक्ती
शकंवा व्यक्तीसमदु ाय वाईटचा दजाण देतो तर दसु रा व्यक्ती शकंवा
व्यक्तीसमदु ाय चागं ल्याचा दजाण देतो. उदा. लेखक म्हणनू लेख शलशहणारी
काही मंडळी. ते लेख शलशहतात त्यावेळी त्यांच्या मनात चांगली शकंवा
वाईट भावना नसते. ते जगाचा शवचार करीत त्या जगातील वैश्वीक समस्या
सटु ाव्या म्हणनू लेख शलशहत असतानं ा काही लोकं जे वाईट शवचाराचं े शकंवा
त्या लेखाच्या शवरोधातील असतात. ते शवरोधातील प्रशतशिया देतात आशण
जे शवरोधातील शवचारांचे नसतात ते चांगल्या प्रशतशिया देतात. व्यशतरीक्त
प्रोत्साहनही देत असतात.
समजा एखादं नाणं जर घेतलं तर त्या नाण्याला दोन बाजू आहेत.
तशाच बाजू आपल्या आयष्ट्ु यालाही आहेत. आयष्ट्ु य हे फार संदु र आहे.
परंतू ते जगत असतांना आपल्याला काही कमी अशधक प्रमाणात चांगले
वाईट अनभु व येतात. याच चागं ल्या वाईट अनभु वाच्या आधारावर आपण
आपले जीवन ठरवीत असतो. मागण शनवडीत असतो. त्याच अनभु वाच्या
आधारावर कोणी आयष्ट्ु य जगत असतांना चांगला मागण पत्करतात. कोणी
वाईट मागण पत्करतात. जे चागं ला मागण पत्करतात. त्याचं ं कधीच अशहत होत
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नाही. परंतू जे वाईट मागण पत्करतात. त्याचं ं नेहमीच अशहत होत असतं.
जेव्हा अशहत होतं, तेव्हा काही नशीबाला दोष देवनू नवीन मागण पत्करतात.
काही नशीबाला दोष देवनू चपू बसतात. काही नशीब मानत नाहीत. तरीही
जगतात. काही नशीबात असं का घडतं म्हणनू आत्महत्या करतात. काही
शडप्रेशनमध्ये जातात, तर काही वेडेही बनतात. एकच गोष्ट...ती गोष्ट
आपल्याला शडप्रेशनमध्ये टाकते. कधी आपल्याला वेडे बनवते. कधी
चांगलंही बनवते तर कधी गंडु बदमाश. हे सवण घडतं आपल्या त्या गोष्टीच्या
आहारी गेल्यामळ
ु ं . आपल्याला ती गोष्ट आवडते. हवीहवीशी वाटते. परंतू
ती गोष्ट न शमळाल्यास सार्याच समस्या. कोणी शडप्रेशनमध्ये तर कोणी वेडे
होतात. कोणी आत्महत्या करतात. कोणी आत्मघाती हमले, तर कोणी
नैराश्येचं जीवन जगत असतात. ज्याला ती गोष्ट शमळते. तो मात् सख
ु ी होतो.
त्याला आनंद प्राप्त होत असते.
महत्वाची गोष्ट ही की माणसानं कोणत्याही गोष्टीबाबत आसक्ती
बाळगू नये. ती वस्तू शमळे ल वा कधी शमळणारही नाही. म्हणनू माणसानं
शनराश होवू नये. कधी कधी ती वस्तू उशीरा शमळते. म्हणनू ती शमळाल्यावर
आनंदीत होवू नये वा हुरळून जावू नये. उदा. काही काही लेखकांच्या जवळ
एवढं असतं. परंतू त्यांना कोणीही परु स्कार देत नाही. कुणाची एकच
साशहत्यकृती असते, तरी शतला भरपरू परु स्कार शमळतात. याचाच अथण असा
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की जास्त पस्ु तकं शलशहल्यानतं रही परु स्कार न शमळाल्यास साशहत्य शलहू नये
असा होत नाही.
खरे संत ते असतात की जे जगाचं कल्याण करीत असतांना
समाजातील दांभीक लोकांच्या शवरोधाभाषाचा शवचार करीत नाहीत. ते
चागं ली कामं नेहमीच करीत असतात. म्हणनू च त्यानं ा परमोच्च स्थान
शमळतं. संत एकनाथ नदीतनू आंघोळ करुन येत असतांना त्यांच्या अंगावर
एक व्यक्ती वारंवार थंक
ु तो. याचा अथण त्यांनी नंतर अंांंघोळच के ली
नाही असा होत नाही. त्यानं ी नदीत एकशे एकवेळा अंांंघोळ के ली.
शेवटी थकून त्या व्यक्तीनं थंक
ु णं बंद के लं. अशीच एका साधचू ी गोष्ट आहे.
हा साधू शवशहरीवर पाणी भरीत असतांना त्याला एक शवंचू पाण्यात पडलेला
शदसला. त्यानं त्याला शवशहरीतनू बाहेर काढण्यासाठी बराच प्रयत्न के ला.
परंतू ते जमले नसल्यानं तो साधू स्वतः शवशहरीत उतरला. तेव्हा त्याला
वाचवीत असतांना तो शवंच त्या साधल
ू ा बरे च वेळा चावला. शेवटी तो
एवढे वेळा चावनू ही साधनू ं आपला प्रयत्न सोडला नाही. शेवटी त्याला
वाचवलेच.
आपले आयष्ट्ु य म्हणजे असाच शवंचसू ारखा प्रकार आहे. आपण
चांगलेही वागलो तरी लोकं आपणाला शवंचसू ारखे दश
ं करणारच. तेव्हा
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आपण आपल्या आयष्ट्ु यात असं हताश होवू नये. ज्याप्रमाणे साधनू ं त्या
शवंचवाच्या दश
ू ा वाचवले. तसेच आपण
ं ावर मात करुन त्या शवंचल
आपल्या आयष्ट्ु याला के ले पाशहजे. आपल्या आयष्ट्ु यातील वाईट गोष्टीवर
मात करुन त्याचा त्याग करुन या संदु र जीवनाला अशधक संदु र बनवावं.
शवशेष सागं ायचं म्हणजे नाण्याच्या दोन बाजू असतात. पशहली बाजू
ही चांगली बाजू व दसु री बाजू ही वाईट बाज.ू तसेच मागाणचहे ी दोन प्रकार
असतात. पशहला म्हणजे चांगला मागण व दसु रा म्हणजे वाईट मागण. आपण
फक्त त्या मागाणचा वापर कसा करावा आशण कोणता मागण वापरावा ते
आपल्या मनात ठरवावे. कारण वाईट मागाणचं फलीत वाईटच शनघते व
चांगल्या मागाणचं फलीत चांगलं. चांगलं कमण जर आपल्या हातनू घडले तर
त्या कमाणचं यश पढु ील काळात नक्कीच चागं लं येतं. वाईटाचं ं वाईटच. मग
वाईट कमण करुन वाईट फलीत शमळशवण्यापेक्ा आपण चांगलं कमण करुन
चांगलं फलीत शमळशवण्याचा प्रयत्न का करु नये. काही गोष्टी ह्या नैसगीक
असल्या तरी त्या वाईट जर असतील तर त्या सोडून द्याव्यात आशण
चागं ल्या जर असल्या तर त्या जोपासाव्यात. यालाच जीवन म्हणतात.
चांगलं, संदु र, यशस्वी जीवन जगण्यासाठी हेच शवशेष करुन महत्वाचं
असतं. बाकीच्या सवण भाकडकथा असतात. जीवनात अशा बर्याच गोष्टी
असतात की ज्या आपल्याला शशकवीत असतात. ज्याचा आपल्याला
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हव्या त्या प्रकारे वापर करता येतो. मात् त्याचा वापर कसा करावा हे आधी
आपल्या मनात ठरवावे. मगच त्याचा वापर करावा. तसेच वाईटाचं फलीत
वाईटच शनघेल हेही ठामपणे लक्ात घ्यावे. जेणेकरुन आपलचं जीवन सख
ु ी
समद्ध
ृ बनवता येईल आशण आयष्ट्ु यही संदु र करता येईल यात शंका नाही.
यक्त
ु ी जवळ आज कोणीही नव्हत.ं ती एकाकी होती. तरीही शतला
जास्त जोर होता. कारण शतला ज्ञात असलेली तांत्ीक शवद्या. त्या शवद्येवर
भरवसा होता शतचा. त्या शवद्येवर भरवसा जरी असला तरी आज त्या शवद्येनं
काही सरु े शचा जीव घेतला नव्हता. तो अजनु ही जीवतं होता. तो जीवंत
असलेला पाहून यक्त
ु ी अजनू ही जास्त शचडत असे.
आज सखारामच्या म्हणण्यानसु ार यक्त
ु ीनं एकशे एक लहान शनरागस
बाळाचा जीव घेतला होता. जे शनरागस बाळ. त्या बाळानं ा जगणं नीट
समजलंही नव्हत.ं तरीही ते शनष्ट्पाप जीवाचे बळी ठरले होते. त्या एकशेएक
बळी शदल्यानं सरु े शला मरण न आल्यानं ती पन्ु हा सखारामला भेटली. तेव्हा
सखारामनं पन्ु हा शतला सल्ला शदला की त्या पाषाणाची पजु ा शतनं
स्मशानातील राखडीनं करावी. त्या मतु ीला स्मशानातील राखड लावावी.
त्यामळ
ु ं कदाशचत तो मरुन जाईल.
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यक्त
ु ीच्या मनावर भतू आरुढ झालं होत.ं शतला सरु े शला काही का
असेना, ठार मारायचंच होतं. त्याला ती प्रत्यक् ठार मारु शकत नव्हती. परंतू
त्याला ठार मारण्यासाठी ती खपु मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न नक्कीच करीत
होती.
ते शहरातील शठकाण...यक्त
ु ीसमोर प्रश् उभा होता की शहरी भागात
स्मशानातील राखड कशी शमळे ल. त्यासाठी ती शवचार करु लागली.
क्णातच शतला आठवलं की ही राखड जंगली गावात शमळू शकते. त्यासाठी
खेडेगावात जावं लागेल.
शवचारांचं अवकाश. ती आजपासनू च स्मशानातील राख
शमळशवण्यासाठी वणवण भटकत होती ती जंगलातील वाट. त्या जंगलात
वणवण शफरत ती स्मशानातील राख शोधत होती. स्मशानातील ती राख
शतला शमळायची. त्यातच ती, ती स्मशानातील राख घेवनू यायची आशण
त्या पाषाणाच्या शैतानी मतु ीला लावायची. परंतू तरीही काही फरक
पडायचा नाही.
आज ती कालरात् होती. त्या कालरात्ी कुत्र्याचं ा अंावाज येत होता.
पण मनावर भतू आरुढ असलेली यक्त
ु ी शतला त्या आवाजाची शकंचीतही
भीती वाटत नव्हती.
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यक्त
ु ी स्मशानी वाट चालली होती. ती स्मशानी वाट...आजबु ाजल
ू ा
वाघाच्या डरकाळीही ऐकायला यायला लागल्या होत्या. त्यातच भतु ांच्या
शकंकाळ्याही. अशातच ते स्मशान आल.ं
ते स्मशान आलं. त्या स्मशानात एक मदु डा जळत असलेला शदसला.
तशी ती त्या मदु ड्याजवळ बसली. हातात असलेलं पाणी शतनं त्या
मदु ड्यावर शशंपडलं. तसा त्या मदु ड्याच्या राखेतनू चरण असा आवाज
आला. त्यातच तो आवाज काळोखाच्या गभाणत आसमंत शचरुन शनघाला.
तसा शतचा भाष होवनू त्या स्मशानातील बाभळीच्या झाडावर बसलेला
घबु ड उडून पळून गेला.
यक्त
ु ी त्या स्मशानात असलेल्या मदु ड्याजवळ बसली. त्याला मनोमन
हात जोडले व म्हणाली,
"तल
ु ा चालायचं आहे. मला एक काम आहे तझु ं. वाटल्यास तल
ु ा काय
पाशहजे ते सांग. मी माझ्या कामासाठी तल
ु ा सवण द्यायला तयार आहे. हे
शरीरही. बोल कबल
ू आहे तल
ु ा. काय कोंबडं खाणार की बकरं? बोल."
तो स्मशानातील मदु डा काहीच बोलत नव्हता. तो चपू होता. तशी शतनं
आपली सरु क्ा म्हणनू आपल्या शपशवीतील एक काडी काढली. त्या
काडीवर काहीतरी मंत् पटु पटु ली आशण त्या काडीनं शतनं स्वतःभोवती एक
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गोल फाडला. त्यातच दसु रा गोल शतनं त्या जळत्या मदु ड्याभोवती काढून
ती पन्ु हा म्हणाली,
"आता पाहतो कसा नाही म्हणतोस ते आशण हेही पाहतो की तू कसा
पळून जातोस. माझी शपथ आहे तल
ु ा. माझं काम झाल्याशशवाय तू
पळण्याचा बहाणा करु नकोस. तल
ु ा मक्त
ु ीच शमळू देणार नाही मी. समजावनू
सांगीतलं आता. यानंतर समजावनू सांगणार नाही."
एवढं बोलनू ही तो स्मशानी मदु डा काही बोलायला तयार नव्हता.
त्यातच शतनं पन्ु हा आपल्या शपशवीतनू काही मरु मरु े काढले. ते मरु मरु े त्या
आगीत टाकले. ते आगीत टाकलेले मरु मरु े क्णातच जळून खाक झाले.
तशी ती म्हणाली,
"बोल अजनू हवयं का तल
ु ा खाव.ू सागं माझ्या बाळा. अजनू काय
कमी आहे तल
ु ा लवकर सांग. कौल दे."
परंतू तो मदु डा काही हालत नव्हता वा कोणताच कौल देत नव्हता.
तसा शतला त्याचा राग फार येत होता. तशी ती म्हणाली,
"हे बाळा, आता मला राग आणू नकोस. तल
ु ा माशहत आहे. मी शकती
जीवं संपवले आशण आता भतू ंही संपवीन. तल
ु ा जावचू देणार नाही वर.
मशु खया नाहीच नाही. बर्या बोलानं ऐक. कौल दे."
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इतकं बोलनू ही मदु डा काहीच हालचाल करीत नव्हता. ते पाहून ती
म्हणाली,
"ह,ं आता समजलं तल
ु ा काय हवं ते. तल
ु ा पाणी हवंय का? ठीक
आहे, देतो. पाणीही देतो. मग तर कौल देशील ना."
असं म्हणनू शतनं आपल्या जवळ असलेलं ग्लासभर पाणी काढल.ं ते
त्या जळत्या प्रेतावर टाकलं. तोच त्या जळत्या प्रेतातनू काळ्या रंगाचा धरू
आकाशात उडाला व एक अंधक
ू आकृती त्या धळ
ु ीतनू शदसायला लागली.
तेच त्या प्रेताचं भतू होत.ं
यक्त
ु ीनं कधीच आपल्या जीवनात भतू पाशहला नव्हता. तशी आता
भतु ाला पाहून ती मनात थोडी घाबरलीच. परंतू ती भीती चेहर्यावर न शदसू
देता ती त्या भतु ाला म्हणाली,
"बोल, तू माझं काम सक
ु र करु शकशील का?"
ते भतू फक्त मान हलवत होतं. त्यातनू कळत होतं की ते भतू होकार
देत आहे. तशी ती म्हणाली,
"हे बाळा, सरु े श नावाचा एक व्यक्ती जो माझा बायफ्रेंड होता. त्याला
खल्लास करायचं आहे. बदल्यात तल
ु ा जे पाशहजे ते देईल. बोल काय
पाशहजे?"
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शतचे ते बोल. काही वेळ त्या स्मशानात भयंकर शातं ता. तसं त्या
भतु ातनू एक आवाज उमटला.
"तझु ी जवानी."
जवानी शब्द ऐकून ती आश्चयणचकीत झाली. भतु ांनाही जवानी लागते
याचं आश्चयण वाटलं शतला. ती काहीच बोलली नाही. ते पाहून ते भतू
म्हणालं,
"बोल देशील तझु ी जवानी?"
हे भतू का जवानी मागणार असा शवचार करुन ती म्हणाली,
"होय देणार. का नाही देणार. माझं काम होतांना मी नक्की देणार
जवानी तल
ु ा. तू फक्त माझं काम कर म्हणजे झाल.ं "
"नाही. पशहलं तझु ी जवानी हवी. मगच काम, मजं रू . का पता की तू
काम झाल्यावर मला तझु ी जवानी देशील."
यक्त
ु ी शवचार करीत होती. शतच्या मनावर बदल्याचं भतू स्वार होतं.
शतला कोणत्याही परीस्थीतीत सरु े शला संपवायचं होतं. त्यासाठीच ती
एवढा आटापीटा करीत होती. जीवाचे हाल करीत होती. शतला वाटत होतं
की आता आपल्याला या भतु ाच्याही वासनेची शशकार व्हावी लागणार.
परंतू शतला माशहत होते की जर या भतू ाला आपलं शरीर सोपवलं नाही तर
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हे भतू आपले कामच करणार नाही. शतनं त्या भतु ाला बर्याच शवनवण्या
करुन पाशहल्या. परंतू ते भतू काही ऐकत नव्हतं. ते पाहून शतनं त्या भतू ाला
होकार शदला व त्या भयाण रात्ी त्या भयाण स्मशानात ती नग्न होवनू त्या
भतु ाच्या वासनेची शशकार होवू लागली. शतला ते शशकार होतांना काहीच
वाटलं नाही.
भतु ानं आपली हौस शफटवली होती. तसा तो भतू तप्तृ होताच त्यानं
यक्त
ु ीला आपल्या बाहूपाशातनू सोडलं. तशी शेवटी यक्त
ु ी म्हणाली,
"बोल, आता तनु ं आपलं काम के ल.ं आता माझं काम. बोल, तयार
आहेस ना."
"होय. आता मी तयार आहे."
"के व्हापयंत करशील माझं काम."
"येत्या अमावस्येपयंत."
भतु ानं आश्वासन शदल.ं तशी शतनं ती राखड घेतली. शतच्यावर पाणी
टाकलं. दोनचार त्या मदु ड्याची हाडंही घेतली. ती शपशवीत भरली. तशी
ती माघारी शफरली व झपाझप पावले टाकत त्या स्मशानातील अधं ार शचरत
पायी पायी घरी आली. तशी ती सरु े शच्या मत्ृ यचू ी वाट पाहू लागली.
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सरु े शचा मत्ृ यू वा सरु े शला मरण येणं ही काही खेळ वा गमं त नव्हती.
त्याचं आयष्ट्ु य पणू ण झालंच नव्हतं. मग तो मरणार कसा? त्यासाठी शतनं
एकशे एक बाळाचीही हत्या के ली होती. शतनं त्या पाषाणाला मदु ड्याचं
भस्मही लावलं होतं आशण आता त्या भतू ासोबत समागमही के ला होता.
परंतू काहीच घडलं नव्हतं. घडणारही नव्हतं.
आज अमावस्या होती. तशी यक्त
ु ी सकाळीच उठली. शतनं त्या पाषाणी
शैतानाला नमस्कार के ला. त्यातच त्या स्मशानी भतु ाच्या राखेलाही. आज
सरु े श कोणत्याही परीस्थीतीत मरे ल असं शतला वाटत होतं. परंतू घडलं
वेगळंच. सरु े श काही मत्ृ यू पावला नाही वा त्याला साधी जखमही झाली
नाही. ते पाहून पन्ु हा शतच्या मनाचा जळफळाट झाला.
ती वशीकरण शवद्या. शतनं सरु े शवर चालवनू पाशहली. परंतू त्याचाही
काही परीणाम होत नसलेला पाहून शेवटी शतनं त्याच्या मत्ृ यचू ा मागण
शनवडला. परंतू त्यानही त्याला काहीच फरक पडला नाही. ती त्या सरु े शच्या
मत्ृ यनू ं तळपत होती. परंतू सरु े श काही मरत नव्हता. जसजसा तो जीवंत
शदसायचा. तसतशी ती जास्त शवव्हळायची. परंतू शतला कोणताच मागण
सापडत नव्हता. त्यामळ
ु ं ती शदवसेंशदवस हताश आशण कमजोर बनत
चालली होती.
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सरु े शच्या मत्ृ यचू ा शवचार करता करता शतचं आयष्ट्ु य शनघनू जात होतं.
शतला आजही वाटत होतं की सरु े श आपणाला शमळावा. आपल्यासोबत
पवु ीसारखंच समागम करावं. आपली वासना शमटवावी. तशी ती कधीकधी
तशा स्वरुपाचं स्वप्नही पाहायची. परंतू शतचं ते स्वप्न व शतची ती शल्ु लकची
इच्छा देखील पणू ण होत नसल्यानं ती शदवसेंशदवस हताश व शनराश होत
चालली होती.
हताशीनं आशण नैराश्यानं भरलेलं शतचं जीवन... भतू शपशाच्च्याच्या
साशनध्यात असलेलं शतचं जीवन, तंत् मत्ं ावर शवश्वास करणारी यक्त
ु ी...शतचं
उभं आयष्ट्ु य त्या सोचशवचार करण्यानं बेताल होत चाललं होतं. त्यातच ती
सक
ु त चालली होती.
वासना...वासना शतच्या मनात कुटकुट भरली होती. ती वासना शतला
बर्या बोलानं जगू देत नव्हती. त्यातच ती वासना पणू ण करण्यासाठी सावज
शोधत होती. असे शकतीतरी सावज शतनं शोधले होते की ज्या सावजानं
शतच्या मनातील वासनेच्या इच्छा पणू ण के ल्या होत्या. ती कुठूनकुठून येणारी
माणसं...कुणाशीही समागम करुन येणारी माणस.ं ..त्यानं ा शतच्या जीवनाशी
काही एक करायचं नव्हतं. त्यांनाही आपली वासना पणू ण करायची होती. ती
त्यांची वासना पणू ण होत होती आशण ती पणू ण झाल्यावर ते डोक्यातील जवु ा
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जशा काढून फे कतात, तसे शतला तेंे आपल्या जीवनातनू काढून फे कत
होते. तसं पाहता शतलाही नवनवीन वासनेसाठी सावज पकडायला मजा येत
असे. परंतू त्या अशत समागमाचे व अशत वासनेचे परीणाम शकती गंभीर
शनघतील याचा शवचार शतला नव्हता. ती त्याबाबत कोणताही शवचार करीत
नव्हती.
आज ती थकली होती. आयष्ट्ु यभर शतनं के वळ सरु े शचाच शवचार के ला
होता. त्याला शमळशवण्यासाठी ती संमोहन शवद्या शशकली होती आशण ती
शशकतानं ाही वासनेची शशकार झाली.
शतला सरु े श आवडायचा. कारण ते शतचं पशहलं प्रेम होतं. ते पशहलं प्रेम,
जे प्रेम शतला जीवनभर शवसरता आलं नाही. ते प्रेम शमळशवण्यासाठी यक्त
ु ी
जीवनभर धजली. शतनं तात्ं ीकाचाही आधार घेतला. ती स्मशानातही गेली
आशण त्या स्मशानातही शतनं भतु ासोबत समागम के ला नव्हे तर शतनं एकशे
एक, त्या नवजात बालकांचे बळीही घेतले. तरीही शतला शतचं पशहलं प्रेम
प्राप्त झालं नाही. हे सगळंंं शतच्या जीवनात घडलं.
हे सगळं घडलं नसतं शतच्या जीवनात. जर ते पशहलं प्रेम शतला प्राप्त
झालं असतं. परंतू ते प्राप्त न झाल्यानं शतचा भ्रमशनराश झाला व ती सतत
आयष्ट्ु यभर तडपत राशहली.
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वासनाच ती...त्या वासनेनं कुणाला सोडलेलं नाही. यक्त
ु ीही वासनेची
शशकार झाली. प्रत्येकानं ी शतला मदत करतांना पैशाच्या बदल्यात शतला
वासनेचीच शशकार बनवलं
आज बळी एवढे घेतले तरी अजनू ती उजेडात आली नव्हती. पोशलस
शोध घेत होते, त्या बळींचा. जे बळी घेतलेली यक्त
ु ी आज बळी घेवनू ही
अजनू पयंत सापडली नव्हती. परंतू ते पाप घडले होते. त्या नवजात मल
ु ांचा
बळी घेणे वा त्या नवजात बालकांचे अपहरण करणे ही वस्तशू स्थती ना
लोकानं ा माशहत होती ना कोणाला. ती वस्तशु स्थती पोशलसानं ाही माशहत
नव्हती. ते पाप लपले होते. परंतू शनयती ते सगळं पाहात होती.
आज शतचं वय वाढत चाललं होतं. शतचं वय वाढत असलं तरी
सरु े शही मत्ृ यू पावला नव्हता. परंतू सरु े शचा मत्ृ यू व्हावा म्हणनू शतनं
शदवसरात् प्रयत्न के ले होते. वेगवेगळे प्रयत्न के ले होते. त्यातच सरु े शचा
मत्ृ यू झालाच नव्हता. परंतू यक्त
ु ी मात् दःु खी कष्टी झाली होती. सतत वासनेत
मन टाकल्यानं व वासनेची शशकार झाल्यानं आज शतचे हातपाय दख
ु त होते.
त्यातच कोण्यातरी व्यक्तीपासनू शतला एच आय व्ही झाला होता. ती तळपत
होती त्या एच आय व्हीच्या असाध्य रोगान.ं त्यातच सतत आजारी राहात
होती ती. शदवसेंशदवस शतचं वजनही कमी होत चाललं होतं.
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आज तत्ं मत्ं शक्तीनं काहीच होत नाही हे शतला कळलं होतं. जगात
तंत् मंत् शक्ती नाही. ते थोतांड आहे हेही शतला कळलं होतं. जेव्हा त्याचा
सरु े शवर परीणाम शदसला नाही. आपल्याला सखारामनं मख
ु ण बनवलं हेही
शतच्या लक्ात आलं होतं. परंतू आज वेळ झाला होता शतला ते सगळं
समजायला.
पोशलसाच
ं ी तपासणीचिे शफरली व तपासता तपासता सगु ावा लागला
की ते एकशे एक बाळ गायब करणारी व्यक्ती दसु री शतसरी कोणीही नसनू
ती यक्त
ु ीच आहे. पोशलसानं ा तसा सगु ावा लागताच ते यक्त
ु ीच्या घरी आले.
त्यांनी यक्त
ु ीला ताब्यात घेतलं. त्या तंत्ामंत्ाच्या सवण वस्तू ताब्यात घेतल्या
व शवचारलं की यामागे कोणाचा हात आहे.
यक्त
ु ीनं चक्क सखारामचचं नाव सागं ीतलं. ज्या सखारामनं तंत् मत्ं ाचं ं
सोंग आणनू यक्त
ु ीला फसवलं होतं नव्हे तर शतलाच शनरागस बाळ आणनू
त्याला कापायला मजबरू के लं होतं.
पोशलसानं ी तपासचिे सखारामच्या घराकडे वळवली. सखारामच्या
घरी काहीच सापडलं नाही. त्यातच यक्त
ु ी खोटे बोलत आहे असे पोशलसानं ा
वाटायला लागले. तशी यक्त
ु ी म्हणाली,
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"साहेब, हाच तो बदमाश असनू याला चक्क मी माझ्या उघड्या
डोळ्यानं बाळाचे कच्चे मांस खातांना पाशहले. आपण याची सी बी आय
चौकशी करावी. म्हणजे आपल्याला सवण या माणसांचा परािम माशहत
होईल. मी शस्वकार करते की मी गन्ु हेगार आहे. मी स्वतः कबल
ू करते की
मी स्वतः एकशे एकच नाही तर एकशे चार हत्येची भागीदार आहे. या एकशे
चार हत्येमध्ये माझे वडील व माझी आईदेखील आहे. माझी आईही याच
माझ्या तंत्मंत्ाच्या धक्क्यानं मरण पावली आशण माझे बाबाही याच माझ्या
तत्ं ा मत्ं ाच्या धक्क्यानं वेडे झाले. पढु े अकाली मरण पावले. परंतू आता
समजले की जगात तंत् मंत् काही नाही. या माणसाला माणसांचं मांस
खायचं होत.ं म्हणनू च ह्या माणसानं माझ्याकरवी त्या बाळाला आणायला
लावलं व मी त्या बाळाला आणल्यावर मला वशेत घेवनू माझी इच्छा
नसतांना त्याला ठार करायला लावल.ं त्यामळ
ु ं ह्या सवण हत्येचा भागीदार
हाच आहे. मी नाही."
शतचं ते बयाण. आज शतनं जे बयाण शदलं होतं. त्यावरुन ती दोषी वाटत
नव्हती. दोषी सखाराम वाटत होता. परंतू ती दोषीच होती. त्याचं कारण
म्हणजे कोणी जर शवशहरीत उडी मार म्हटल्यास शवशहरीत उडी मारे ल का?
हा प्रश् होता. सखारामनं शतला बाळ कापायला लावलं. परंतू शतनं कापलं
कशाला?
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शतच्या बयाणावरुन पोशलसानं ी सखारामला ताब्यात घेतलं खरं. परंतू
तो दोषी वाटत नव्हता. तशी यक्त
ु ीनं म्हटलं की त्याची सी बी आय चौकशी
करावी.
यक्त
ु ीच्या म्हणण्यानसु ार पोशलसांनी सी बी आय चौकशी सरुु के ली.
त्या सी बी आय चौकशीत एका श्वानालाही कामी लावले.
श्वानाला सखारामच्या घरी सोडण्यात आले. तो श्वान सखारामच्या
घरुन शनघाला. तसा तो धावत धावत त्या स्मशानाच्या मागच्या भागात
गेला. त्याच्या मागं पोशलसही गेल.े शजथं त्यानं एक अड्डा बनवला होता.
श्वान शतथं जावनू थांबला आशण भंक
ू ू लागला. तोच पोशलसांनी
आजबु ाजच्ू या जागेचं शनरीक्ण के लं.
पोशलसानं ी आजबु ाजच्ू या जागेचं शनरीक्ण करताच त्यानं ा तो खड्डा
सापडला. जो खड्डा सखारामनं के ला होता. तसेच दरु वर त्या जंगलाचं
शनरीक्ण के लं असता पोशलसांना माणसाचे काही अवशेष सापडले.
कदाशचत सखारामनंच काही माणसांना मारुन यक्त
ु ीच्या म्हणण्यानसु ार
त्याचं े मासं खाल्ले असावे असे समजण्यास पोशलसानं ा वेळ लागला नाही.
पोशलसांना परु ावे शमळाले होते. त्या आधारावर त्यांनी ती के स
न्यायालयात नेली. वकील के स लढवू लागले.
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ती न्यायालयाची के स... यक्त
ु ीला शनयमीतपणे कोटाणच्या तारखेवर
जावं लागत असे. त्यातच सखारामही प्रत्येक पेशीवर हजर राहात असे.
सखारामचं ठीक होतं. कारण तो हट्टाकट्टा होता. परंतू यक्त
ु ी? यक्त
ु ी खचलेली
होती. शतला असलेला एच आय व्ही वाढत चालला होता. त्याचं रुपांतरण
आता एड्समध्ये झाले होते.
तो एड्स आता सिीय होत चालला होता. त्यातच शतचं रक्त सक
ु त
चाललं होत.ं शतची प्रशतकारशक्तीही कमजोर होत चालली होती. तसेच
शतची एकुणच कातं ी शबघडत चालली होती. त्यातच कोटाणचे चक्कर...हे
सवण शतच्या वासनेनं आशण तंत् मंत्ानं घडलं होतं. जे तंत् मंत् जगात नव्हत.ं
आज न्यायालयानं शनकाल शदला होता. दोघांनाही जन्मठे पेच्या शशक्ा
झाल्या होत्या. परंतू यक्त
ु ीला एड्स असल्यानं काही शदवसासाठी शतला
सोडून शदलं होतं.
आज यक्त
ु ी बेडवर आजारी पडली होती. शतला रुग्णालयात न्यायला
कोणीही नव्हतं. ती तळपत होती वेदनेनं. शनयतीनं शतला ते बाळ
मारल्याबाबत कठोर शशक्ा शदली होती. ना त्या दोघानं ा तत्ं ानं वाचवलं
होत.ं ना त्या दोघांना मंत्ानं वाचवलं होतं. भारतीय संशवधानानसु ार
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सखारामला न्यायालयानं शशक्ा शदली होती तर यक्त
ु ीला शनयतीनं शशक्ा
शदली होती.
ती तळपत होती वेदनेनं. त्यातच ती लोकांना ओरडू ओरडू सांगत होती
की जगात तंत् मंत्, जादटू ोणा कदाशपही नाही. अंधश्रद्धाही नाही. तेव्हा
कोणीही अधं श्रद्धेच्या आहारी जावू नका. तसेच अधं श्रद्धेचं रान माजवू
नका.
लवकरच यक्त
ु ी अकालीपणे एड्सनं काळाच्या पदड्याआड गेली.
ज्या सरु े शच्या मत्ृ यचू ी ती वाट पाहात होती. तसेच त्याला नेस्तनाबतू
करण्यासाठी जीनं तंत् मंत् व वशीकरण शवद्येचा सहारा घेतला होता नव्हे तर
जो सरु े श मरावा म्हणनू शजनं त्या पाषाणाच्या दगडावर एकशे एक बळी शदले
होते. स्मशानाची राखही आणली होती. तसेच त्याला ठार करण्यासाठी ती
प्रत्येक परुु षाशी झोपली होती. तो सरु े श आजही जगत होता.
यक्त
ु ी तर मरण पावली होती. परंतू ही गोष्ट जेव्हा सरु े शला माशहत
झाली, तेव्हा त्याला आश्चयणचकीतच वाटले. वाटले की जर मी शतला पसंत
होतो तर शतनं मला सागं ायची गरज होती. शतनं दसु र्यासोबत शफरायला हवं
नव्हतं.
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आज सरु े शला पश्चाताप होत होता. यक्त
ु ी तर मरुन गेली होती. पण
शतच्या आठवणी शतच्या मत्ृ यनू ंतर त्याला घायाळ करीत होत्या. जी
त्याच्यावर कोपली होती नव्हे तर जी त्याला ठार करण्यासाठी तंत् मंत्
शशकली. ती यक्त
ु ी आज वाचली असती तर बरे झाले असते. आपल्याला
माशहत होताच आपण शतच्याशी शववाह करुन जीवन थाटले असते असं
त्याला वाटत होत.ं
आज सरु े शला एकाकी वाटत होतं. त्याला शतच्या जाण्यानं कोणीतरी
घरातील एक सदस्यच गेला आहे असं वाटत होत.ं
********************************
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शतच्या मनातील वासनेचं भतू शतच्या जाण्यानं मरण पावलं होतं. शतला
पदोपदी लोकांनी छळलं. त्याला जबाबदारही शतच होती. परंतू ती स्वतःचे
दोष दसु र्यांवर लादत लादत वासनेची शशकार झाली होती.
आज वासना, अंधश्रद्धा, तंत् मंत् शचत झाले होते. तसेच ते थोतांड
ठरले होते. त्या सवण गोष्टीनं ना सखाराम वाचला ना यक्त
ु ी. परंतू तरीही तत्ं
मंत् आशण अंधश्रद्धा अजनु ही समाजात रुढ होत्या. त्याला जबाबदार
आपणच होतो. आपणच त्या तंत् मंत् आशण अंधश्रद्धेवर आजच्या
शवज्ञानयगु ात शवश्वास ठे वनू त्यानं ा पसशवण्यासाठी मदत करीत असतो.
स्री अशस्तत्व. स्रीयांना अनादीकालापासनू गल
ु ामच समजले जाते.
आजही गल
ु ाम समजतात लोकं शतला. कारण काही शस्रयांचा स्वभाव.
स्री ही हुशार आहे. बलशाली आहे. ती परुु षानं ा मदत करते.
त्याचबरोबर शतनं जर मनात आणलं तर ती काली आशण दगु ेचेही रुप घेवू
शकते. परंतू ती भावनाशील आशण दयाळू असल्यामळ
ु े परुु षांना दय्ु यम
स्थान न देता स्वतः दय्ु यम स्थान घेते नव्हे तर परुु षांच्या गल
ु ामगीरीत वागते.
समजदार असलेली स्री. ती स्वतःचं दय्ु यम स्थान घेवनू वागायला लागते,
तेव्हा शतला लोकं ती दबु णल नसनू ही शतला दबु णल समजनू शतच्यावर
अत्याचार करीत असतात. त्या अत्याचारात शतची छे डखाणी करणे,
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बलत्कार करणे, शतचे शवचार दडपणे, शतला धाकात ठे वणे. जशी ती शववाह
करुन घरात आली नाही, तर एक दासी म्हणनू शतला शवकत आणलं आशण
जेव्हा हीच मशहला रणचंडीके चं अवतार धारण करते, तेव्हा मात् ती इतरांना
रणचंडीका वाटत नाही. ते शतला शरू ही समजत नाहीत. तर शतला दषु णे
देतात. म्हणतात की ती वेश्या आहे. (वेश्या... याशठकाणी अथण शैतानी
वत्तृ ीची, शनभीड वत्तृ ीची. परंतू ती शनभीड वत्तृ ी लोकांना मान्य नसल्यानं
शतला शशव्या देत असतांना वेश्या संबोधलं जातं) ती अमक
ू आहे, तमक
ू
आहे.
मळ
ु ात स्री जातीची ही कारणशममांसा. कधी हेळसांड तर कधी शतची
स्ततू ी. स्ततू ीपेक्ा हेळसांडच जास्त असते स्रीजातीची.
स्री ही आधीपासनू च बलवान. ती पवु ीही पत्ु प्राप्त करायची. तसेच
त्यांचं पालनपोषण तर करायची. व्यशतरीक्त घरीही परुु षांपेक्ा जास्त काम
करायची. आजही असं शचत् शदसतं की स्री ही मल
ु ांना जन्म तर देते. त्याचे
पालनपोषणही करते व आपल्या पतीचंही पालनपोषण करते. अथाणत
आजकालचे पती हे कामच करीत नाहीत असे म्हटल्यास आशतशयोत्ती
होणार नाही.
पतीची व्याख्या करायची झाल्यास पती हा सख
ृ ी देणारा असावा.
ु समद्ध
त्याने पत्नीला दःु खी कष्टी करु नये. तसेच पत्नीची सेवा करावी. पत्नीच्या
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इच्छा पणू ण करणारा असावा. पत्नीच्या भावभावना समजणारा असावा.
पत्नीशी मैत्ीपणु ण व्यवहार करणारा असावा. शतच्या शवचारांचा आदर
करणारा असावा. शतचा मानसन्मान करणारा असावा. परंतू पती तसा राहात
नाही. तो कधीच पत्नी म्हणनू स्रीजातीला समजनू घेत नाही. आपण जसे
शतच्याशी शववाह करुन उपकारच के ले असे दशणवतो. तशाच आशवभाणवात
तो वागतो.
पतीबाबत सांगायचं झाल्यास काही पती शनश्चीतच कामाला जातात.
ते शदवसभर काम के ल्यानतं र घरी थकून भागनू जेव्हा येतात. तेव्हा त्याच्ं या
हातात पाण्यानं भरलेला ग्लास तसेच हाताहातात ताटंही त्याच्या पत्नीला
द्यावा लागतो. सकाळी झोपेतनू उठल्यावर मंजनपासनू तसेच
अंांंघोळीच्या पाण्यापासनू तर जेवनाच्या ताटापयंत व पढु े
डब्यापयंतही पत्नीला राबावं लागतं. त्यातही त्याच्या दारु शपण्याचा त्ास
सहन करावा लागतो. काही काही पती तर पत्नी असनू ही दसु री पत्नी
ठे वतात.
पत्नी घरी जरी राहात असली, तरी ती परुु ष असणार्या आपल्या
पतीसाठी राब राब राबते. तरीही पती म्हणतो, 'घरी कोणतं काम असतं.
कोणतचं नाही.' सगळं आयतं. परंतू पत्नीची गोष्ट घेतल्यास पत्नी जर
कामाला जात असेल, तर शतला सायंकाळी घरी येताच कोणीच पाणी देत
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नाही. कोणीच साधा चहा करुन देत नाही. कोणीच शतची ती थकलेली
अवस्था पाहूनही शतला सहारा देत नाही. शतला कामावरुनही आल्यावर घरी
चल
ु ीत अन्न शशजशवण्यासाठी शशरावंच लागतं ही शोकांशतका आहे नव्हे
तर वस्तस्ु थीती.
आज बरीचशी अशी माणसं आहेत की जी पती बनण्याच्या
लायकीची नाहीत. ते शववाह तर करतात. फक्त शारररीक संबंध पणू ण करुन
घेण्यासाठी. परंतू शारररीक संबंधापवु ीही दसु र्या बर्याच गोष्टी असतात.
ज्या स्री पणू ण करते. परंतू परुु ष ते सवण शवसरुन स्रीला उपभोग्य वस्तू मानते.
आज देशातील संस्कृती लोप पावत चललेली असतांना व पाश्चात्य
वारे देशात वाहात असतांना काही लोकं पाश्चात्यांचं अनक
ु रण करतात.
करायला हवे. त्यानसु ार काही काही मशहलाही परुु षानं ा के रकचराच
समजतात. त्या परु ातन आपल्या भारतीय संस्कृतीला दोष देतात. ते बरोबर
आहे. कारण या परु ातन संस्कृतीनं स्रीयांना उपभोग्य वस्तचू मानले आहे.
शतची संपती ही परुु षाची असल्याचं सांगीतलं आहे. हे मनस्ु मतृ ीत शलशहलेलं
शवधान. परुु षानं ी परु ातन संस्कृतीचं अधं ानक
ु रण करुन खपु च अशतरे क के ला.
त्यासाठीच लोकांनी पाश्चात्य संस्कृती शस्वकारली. त्यातनू च परु ातन
संस्कृतीतील पणू ण गोष्टी पणू ण स्वरुपात समाप्त के ल्या गेल्या. परंतू परु ातन
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सस्ं कृतीबाबत सागं ायचं झाल्यास जे शनयम स्री जातीला गल
ु ाम बनशवणारे
होते, ते समाप्त करायला हवे होते. काही प्रथाही. जसे. पती मरणानंतर
पत्नीचे सती जाणे, पांढरी साडी वापरणे, के सकतणन करणे, शसंदरू शमटशवणे,
बांगड्या फोडणे. इत्यादी प्रथा नक्कीच बंद करायला हव्या होत्या.
मानमरातब नाही. कारण या घातक प्रथा होत्या स्रीजातीला दासत्वाचं
जीवन जाणनू बजु नू जगायला लावण्यासाठी. परंतू जगानं पाश्चात्य दृशष्टकोण
शस्वकारतांना पांढरी साडी घालणे, शसंदरू शमटशवणे, बांगड्या फोडणे ह्या प्रथा
आजही सरुु ठे वल्या. तसेच पवू ी ज्या स्रीया जेष्ठ वडीलधारी माणसाचं ा
आदर करायचे. तो आदरही पाश्चात्य संस्कृतीच्या हव्यासानं बंद के ला.
आज स्नषु ा म्हणनू घरात येणारी मल
ु गी आपली परु ातन संस्कृती, ज्या
सस्ं कृतीत मानमरातब आहे. ती सोडून पाश्चात्याचं ं अनक
ु रण करुन सासल
ू ा
अती त्ास देते. हे योग्य नाही. पवु ी सासू त्ास देत होती. आज स्नषु ा त्ास
देते.
आठ माचण, जागशतक मशहला शदवस. याबद्दल शवशेष सांगायचं म्हणजे
मशहलानं ी अवश्य पाश्चात्य सस्ं कृतीचं अनक
ु रण कराव.ं करायलाच पाशहजे.
जन्ु या प्रथा वाईट आहेत. त्या सोडायलाच पाशहजे. याचा अथण असा नाही
की त्यांनी जन्ु या प्रथांसोबत मानमरातब सोडावा. वडीलधारी मंडळींना
के रकचरा समजनू त्याचं े वाभाडे काढावे. पतीचीही इज्जत त्या सडक्या
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पाश्चात्य सस्ं कृतीच्या वार्यानं रस्त्यावर काढावी. तसेच याच पाश्चात्य
संस्कृतीच्या नादी लागनू कोणत्याही स्रीनं प्रत्येक रात्ी कसीनोमध्ये जवु ा
खेळून पती बदलवू नये. ती आपली संस्कृती नाही. तसेच कोणत्याही स्रीनं
जन्ु या संस्कृतीनसु ार पतीला परमेश्वर माननू डोक्यावर बसवू नये. तेही बरोबर
नाही. तसेच पतीनहं ी स्रीला गल
ु ाम समजू नये. शतला योग्य वागणक
ू द्यावी.
हेच आज मशहला शदनी सांगणं आहे.
यक्त
ु ी अशीच स्री. परंतू शतचा सामना पाश्चात्य संस्कृतीशी झाला नाही.
त्यामळ
ु ं की काय, अगदी अल्प वयातच ती तत्ं ा मत्ं ाच्या साशनध्यात आली.
शतच्या वागण्यानसु ार स्री अशस्तत्व दबु णल ठरलं होतं. ती सबल असनु ही
दबु णलसारखी वागली. तसेच त्या दबु णलपणातनू ती सखारामचीच नाही तर
सवण परपरुु षाची शशकार झाली. ज्यातनू शतला एड्ससारखा आजार झाला
होता.
यक्त
ु ी याच अंधश्रद्धेची बळी ठरली होती. शतनं सरुु वातीलाच यु ट्यबू
पाशहलं असेल शकंवा दरू दशणन सद्ध
ु ा पाहात असेल. कदाशचत त्यातनू च बोध
घेवनू शतनं तत्ं मत्ं ाचा आधार घेतला. शतला वाटलं की तत्ं ा मत्ं ानं
आपल्याला हवं असलेलं प्रेम शमळवता येईल. सरु े शलाही वश करता येईल.
परंतू तसं न झाल्यानं ती तंत् मंत्ांच्या साहाय्यानं त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न
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के ला. परंतू शतची ती गोष्टही फोल ठरली. त्यातनू च शतला अपयश आल.ं
ती अयशस्वी ठरली. त्याचा परीणाम वाईट झाला व ती अपयशी ठरली
व्यशतरीक्त शतला एड्ससारखा असाध्य रोग झाला. ज्यातनू ती वाचू शकली
नाही.
तत्ं मत्ं साधना याला जबाबदार आपणच आहोत. कारण आपणच
त्या तंत्ामंत्ासारख्या गोष्टींना खतपाणी घालत असतो. उदा. एखाद्या
मल
ु ीची मासीक पाळी येत नसेल शकंवा त्यात बदल झाला असेल, तर
त्याला तत्ं मत्ं ाचा हवाला देत त्यात तात्ं ीक मडं ळी अशी औषधी त्या
स्रीला खायला देतात की ज्यातनू शतची मासीक पाळी सरुु होते. त्यातनू ते
सवण काम तंत् मंत्ानं झालं असं दाखवलं जातं. एखाद्या स्रीला पत्ु होत
नसल्यास शतला अशी औषधी खावू घातली जाते. ज्यातनू शतला
अपत्यप्राप्ती होते. नाव मात् तंत् मंत्ाचं ं के लं जाते. एखाद्या वेळी साधी मांजर
आडवी गेल्यास वा कुत्ा आडवा गेल्यास...त्यानंतर एखाद्याचं काम
शबघडल्यास त्यामध्ये ती मांजर वा कुत्ं आडवं गेल्यानं ते कामं शबघडलं
असं दशणवलं जात.ं त्यातनू च अधं श्रद्धा, तत्ं मत्ं याची शनमीती होते.
तंत् मंत् आशण अंधश्रद्धेचा संबंध प्राण्यांशीही लावला जातो. जसे
घबु डाचे ओरडणे, कावळा ओरडणे, साप शदसणे, साप सप्नात शदसणे, मंगु सू
99

वासना

अंकुश शशंगाडे

शदसणे, मगंु सू स्वप्नात शदसणे. त्यातच काही काही स्वप्नाचं ा अथणही काढला
जातो. तो अथण म्हणजे स्वप्नात मत्ृ यू शदसणे, स्वप्नात लग्न शदसणे, स्वप्नात
परू शदसणे इत्यादी.
आज जग पाश्चात्य संस्कृतीकडे सरकत असतानं ा लोकं अजनु ही यु
ट्यबू च्या माध्यमातनू तत्ं मत्ं अधं श्रद्धा पसरवीत असतात. ज्या गोष्टी
संसारात नाहीत. गप्तु धन शमळतं म्हणनू ते काढण्यासाठी नराचाच बळी
लागतो ही गोष्ट शवचारात घेवनू शकत्येक लोकांनी ते गं
ु ुप्त धन
शमळशवण्यासाठी शकत्येक नवजात बालकाचं े अपहरण के ले व त्याचं ा बळी
शदला. परंतू अजनु ही अशी बरीच प्रकरणे आहेत की ज्यात त्या नरबळींचा
सगु ावा लागलेला नाही. फक्त एखादं प्रकरणचं तेवढं उजेडात येतं.
शवशेष सागं ायचं म्हणजे आज पाश्चात्य सस्ं कृतीतनू सधु ारलेली
जनसंख्या पढु े या संस्कृतीनं चंद्र, सयु ण देव नाहीत हेही शसद्ध के लेलं असतांना
असल्या अधं श्रद्धा व तंत् मंत्ांना खतपाणी का? हा शवचार करायला
लावणारा प्रश् आहे. ही यु ट्यबू चैनलं तसेच या दरू दशणन वरील वाशहण्या
अशा अधं श्रद्धेचं का प्रसारण करतात तेही कळत नाही. एक तर चद्रं , सयु ाणला
देव मानावे ती वस्तरुू पं नाहीत तर मानवरुपं आहेत हे मानावे. मग ती
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अधं श्रद्धा असो की नसो. मग कोणत्याही छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी नरबळी
शदला तरी चालेल. अन् ते नरबळी देवनू ही फायदा नाही झाला तरी चालेल.
आज अशी बरीचशी प्रकरणं आहेत की अंधश्रद्धा त्यात मानली
जातेच. लोकं लपनू चोरुन कोंबड्याच्या झंजु ी लढवतात. त्यात कोंबडा
शजक
ं ायला हवा म्हणनू तत्ं ा मत्ं ाचा आधार घेतला जातो. खरंच तत्ं ा मत्ं ानं
कोंबडा शजंकू शकतो काय? याचं उत्तर नाही असलं तरी लोकं ऐकायला
तयार होतात का? तर त्याचंही उत्तर नाही असंच आहे.
तत्ं मत्ं अधं श्रद्धेला आपला समाजच जबाबदार असनू त्याच
तंत्ामंत्ाच्या आधारे आज जग परीवतणनाकडे वळलेला असतांनाही आपला
देश अजनु ही तंत् मंत् यात गरु फटलेला आहे.
शवशेष सागं ायचं म्हणजे मळ
ु ात तत्ं , मत्ं आशण अधं शवश्वास नाहीच.
त्यावर कोणीही शवश्वास ठे वू नये. ठे वायला सांगहू ी नये. तसेच कोणत्याही
स्वरुपाची नैसगीक व अनैसगीक अंधश्रद्धा पसरवू नये. हे तेवढंच खरं आहे.
आज अंधश्रद्धेची गरज नाही. अंधश्रद्धेवर कुणीही शवश्वास करु नये.
अधं श्रद्धा या मळ
ु ात माणसाचं ं मन बेचैन करीत असतात नव्हे तर माणसाचं
मन बेचैन झाल्यास वा शवचलीत झाल्यास ते जाग्यावर राहात नाही. त्यातनू
सतत शवचार करीत राशहल्यास कोणाला नैराश्य येतं. कोणी आजारी
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पडतात. ज्यातनू कोणीही बाहेर पडू शकत नाही. हा अधं श्रद्धेचा रोग
कोणाला झाल्यास त्याची परीयंती एकतर आत्महत्येत होते वा ती व्यक्ती
वेडी बनते वा शतचा कुठे ऐन वळणावर अपघात होतो. अंधश्रद्धा तेवढ्यात
जोपासाव्यात. ज्या आपण पचवू शकतो. ज्यातनू कवडीचाही फायदा
नसेल, अशा अधं श्रद्धावं र शवश्वास ठे वू नये. अशा अधं शवश्वास
पसरशवणार्यांवरही शवश्वास ठे वू नये. ह्या अंधश्रद्धा, हे तंत् मंत् व साधना
भारडकथा आहेत. यातनू कोणाचचं भलं झालेलं नाही.
सरु े श आज एकाकी जीवन जगत होता. त्यानहं ी शववाह के ला नव्हता.
तोही शतच्यावर प्रेम करीतच होता. परंतू शतचं ते परपरुु षासोबत शफरणं, शतचे
ते तंत् मंत्, शतची ती साधना, त्याला आवडत नसल्यानं त्यानं शतचा शपच्चा
सोडला होता व जीवनात कधीच शववाह न करण्याचा शनश्चय करुन तो राहात
होता कोणाच्याही नादात न पडता. शतच्या त्या सवण कृत्याबाबत त्याला
पदोपदी दःु ख व्हायच.ं परंतू तो शतला रागावू शकत नव्हता वा शतला
समजदारीच्या गोष्टीही सांगू शकत नव्हता. काळ असाच पढु े पढु े सरकत
चालला होता.
बदलत्या व सरकत्या काळानं असं वळण घेतलं की आज शतच्या त्या
कतणत्ृ वानं शतला कतणत्ृ वाचे भोग भोगावे लागले होते. तसंच मरण आलं होत.ं
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त्यातच आज ती समाप्त झाली होती. सरु े शच्या जीवनातनू व जगातनू . परंतू
शतच्या त्या तरुणपणाच्या आठवणी आशण शतला ते शफरवणं तसेच शतला
मोबाइल घेवनू देणं आशण ते लपनू छपनू झालेलं समागम आजही सरु े शला
आठवत होतं नव्हे तर छळत होतं. कधी कधी तो बागेत शफरायला जायचा
आशण जेव्हा परत शफरायचा. तसा त्याला यक्त
ु ीचा आवाज आल्याचा भाष
व्हायचा व तो जेव्हा मागे वळून पाहायचा, तेव्हा कोणीच शदसायचं नाही.
तेव्हा तो हताश, शनराश व्हायचा व चालायला लागायचा. एकटाच...
शदनवाणे... अनवाणीपणे... मनात शवचार करीत. ते शवचार त्याला अस्वस्थ
करायचे. कारण मनात शवचारांचं काहूर माजायचं. ते शवचार कोणाजवळ
व्यक्त करावेसे वाटायचे. परंतू कोणीच शमळायचं नाही. कोणीच असायचं
नाही. शतही शदसायची नाही. फक्त तीचा भाष व्हायचा. वाटायचं की ती
त्याच्या जवळच उभी आहे. ती शदसायची त्याला स्वप्नात. कारण शतला
शतच्या पापकमाणनं अजनु ही मोक् शमळालेला नव्हता. ती त्याची अंधश्रद्धा
होती की काय होतं, ते त्यालाही कळत नव्हतं.
***********समाप्त***********
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*अंकुश रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशशत छापील साशित्य:
*कशितासंग्रि*
१)स्वातं त्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा
*कादं बरी*
१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमष योगी
*कथासंग्रि*
१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची
राख ६)शनकाल ७)अजर न शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व
४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*

104

वासना

अंकुश शशंगाडे

अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध
ईपस्ु तके
ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पस्ु तक उघडेल.

105

वासना

अंकुश शशंगाडे

अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध
ईपस्ु तके
ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पस्ु तक उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे एकशवसावे पुस्तक.
अक
ं ु श शशगं ाडे एक शशक्क आहेत. शशक्क ही त्याचं ी के वळ उपजीशवका
नाही तर जीशवकाही आहे. समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व
समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी शशकावे व त्यांच्या आत्मशनभणरतेने
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
त्यांन 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

मनोहर(४ पस्ु तके ), शभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९),
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डॉ. वसतं बागल
ु (१९), शभु ागं ी पासेबदं (१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ.
शस्मता दामले(९), डॉ. शनतीन मोरे (३७), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मधू शशरगांवकर
(८), अशोक कोठारे (४७ खंडांचे महाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावाथण), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), सगं ीता जोशी (आद्य
गझलकारा, १८ पस्ु तके ), शवनीता देशपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७),
नंशदनी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. वषृ ाली जोशी(३४), डॉ.
शनमणलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सगं वी(६), डॉ. नशं दनी धारगळकर
(१५), अंकुश शशंगाडे(२१), आनंद देशपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२),
अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वाती पाचपाडं े(२), साहेबराव
जवजं ाळ (२), अरुण शव. देशपाडं े(५), शदगबं र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे ,
अरुंधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदश खांदवे ाले(५) पक
ं ज
कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी
काकडे(६), श्याम कुलकणी(५), शकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४),
अतल
ु देशपाडं े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कशणणक(२), मगं ेश
चौधरी, बंकटलाल जाज(ू ३) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक
ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
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अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्ृि
जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव
येत आहेत. आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.
आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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