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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

आव्हान 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाुंना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलुं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचुं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनुंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावुं? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाुंना, टीमला आवण तुम्हाला आनुंद वमळेल 

आवण तुमचुं काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाुंना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव 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.   



आव्हान  अरुं धती बापट 

4 

 

आव्िान  

लेहिका : अरुंधिी अरव ुंद बापट 

१० सा ली अपाटटमेंट्स,  

प्रभाि फिल्म कुं पनी मार्ट,  

लॉ कॉलेज रस्िा, एरुंड न,  

पुणें ४११००४ 

ph 020 25464804 

Mo 9423003528 

e-mail - arundhati@bapat.net 

मखुपषृ्ठ: सावनका बापट,  

 

यव पु् तकवतील लखेनवच ेसर्ा हक्क लेशखकेकडे सरुशित असनू पु् तकवच ेशकां र्व 

त्यवतील अांिवच े पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लेशखकेची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तुरुां गर्वस) होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright 
protection in India is available for any literary, dramatic, 
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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लेवखकेचा पररचय  

 

िी सौ अरुां धती अरशर्ांद बवपट. 

परू्वाश्रिीची शर्जयव बवळकृष्ि ओगले. 

िवनसिवस्त्र हव िवझ्यव शर्षयवत 

masters degree (MA) घेतली. 

िवझे BA पयंतचे शििि नवगपरू येथे 

झवले. िरवठी िवध्यिवतनू शिकलेली िी, MA लव इांशललि िवध्यि 

घेतल्यवन,े खपू प्रयत्न करवरे् लवगले. पि अथक प्रयत्नवांिळेु िी 

िेररट घेऊन पवस झवले.  

त्यवआधीच िी लेखनवलव सरुर्वत केली होती. शलशहण्यवची 

प्रेरिव िलव िवझी आई – सौ िकुां तलव बवळकृष्ि ओगले, 

शहच्यवकडून शिळवली. ह े पु् तक शलहून िी िवतऋृिवचव सन्सिवन 

करते आह,े असां िलव र्वटतां. कवरि िवतऋृि कधी फेडतव येईल 

असां िलव र्वटत नवही.  

पशहलव लेख िी बवलगनु्सहगेवरीर्र शलशहलव होतव. त्यव लेखवलव 

कॉलेजिध्ये पशहले बिीस शिळवले होते. त्यवनांतर नवगपरूच्यव 

लहवनिोठ्यव र्तािवनपत्वत िी छोटेिोठे लेख शलहीत असे. नवगपरू 



आव्हान  अरुं धती बापट 

7 

 

आकविर्विीर्रही बवलशर्हवरिध्ये िवझे अनेक कवयाक्रि होत 

असत.  

 ललनवनांतर िवत् िवझ्यव शलखविवत खांड पडलव. सवधवरिपि े

१९७३ ते १९७५ यवकवळवत िी पनु्सहव लेखनवलव सरुर्वत केली 

अनेक िवशसकवांिधनू िवझ्यव गोष्टी र् कशर्तव छवपनू येत असत. यव 

कवळवत िी िव. िवांतवबवई शकलो्करवांबरोबर िहवरवष्र पवलक 

शििक सांघवचे तै्िवशसक, " पवलक - शििक यव िवशसकवच्यव 

सांपवदनवचे कवि करीत असे. त्यवतनू िलव पे्ररिव शिळवली. िग िी 

नवपवस िलुवांच्यवकरतव एक शर्िेष र्गा सरुु केलव. िलव असां 

र्वटवयचां की िलुां अभ्यवसवत िवगे पडतवत ती केर्ळ ती बदु्धीने किी 

असतवत वकुं वा अभ्यवस करत नवही असां नव्ह.े तर त्यवच्यव िवग े

इतरही कवही कवरिां अस ूिकतवत. घरचां र्वतवर्रि, खपू लवड, 

पवलकवांचां दलुाि, र्र चढर्ल्यविळेु िवगचव अभ्यवस कच्चव असिे. 

िी प्रत्येक िलुवचव अभ्यवस करून त्यवच्यव िवगे पवडण्यवचे सांभवव्य 

कवरि िोधनू, त्यवच्यव पवलकवांिी चचवा करीत असे. अिव अनेक 

िलुवांनव िी अभ्यवसवत र्र आिले आह.े त्यवतनू िलुवांची र्वढ र् 

शर्कवस यव बद्दल एक सोपेसे पु् तक शलशहण्यवचव शर्चवर िनवत 

आलव. तो शर्चवर िी प्रत्यिवतही आिलव. त्यवबद्दल पनु्सहव 

केव्हवांतरी.  
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 यवनांतर िी लेखन करीत असे, पि ते प्रशसद्ध करण्यवकडे िवझव 

कल नव्हतव. आज िवझ्यव यव कथव र्वचकवांपयंत पोहोचर्तवांनव 

िलव िनोिन आनांद होतो आह.े पशहल्यवांदवच िवझ्यव कथव 

र्वचकवांपयंत पोहोचत आहते, त्यव र्वचकवांच्यव पसांतीलव उतरतील 

अिी आिव करते. िी िवनसिवस्त्र शिकले आह.े यव गोष्टींिध्य े

िवझ्यवकडून िवनर्ी िनवच्यव शनरशनरवळ्यव भवर्नवांचां प्रकटीकरि 

झवलेलां आह.े  

ह ेिवझां दसुरां पु् तक. e-sahity िळेु ह ेदसुरां पु्तक इतक्यव 

लर्कर र्वचकवांपयंत पोहोचर्िां िलव िक्य झवलां. त्यविळेु e-

सवशहत्यच्यव कवयाकत्यवचंे िनवपवसनू आभवर.  

 इतरवांच्यव भल्यवचव शर्चवर करिवरे आशि इतरवांचव शर्चवरच न 

करिवरे, असे िनषु्य ्र्भवर्वचे, दोन्सही प्रकवरचे टोकवचे निनेु 

आपल्यवलव सिवजवत आढळतवत. त्यवांचां शचत्ीकरि यव गोष्टींिध्य े

करण्यवचव िी प्रयत्न केलेलव आह.े यव गोष्टी आपल्यव पसांतीलव 

उतरतील अिी अिव व्यक्त करून िवझां ह ेछोटांसां िनोगत िी सवदर 

करते आह.े 

इतक्यव किी रे्ळवत दसुरां पु् तक प्रकवशित करिां, ही करवित 

फक्त e-सवशहत्यचीच. त्यवांचे आभवर िवन ू, की आतव, ते आपलेच 

आहते म्हिनू िनोिन कृतज्ञतव व्यक्त करू ह े िलव ठरर्तव येत 
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नवहीये. त्यविळेु त्यवांनी िलव त्यवांच्यवत सविवर्नू घेतल्यवचव आनांद 

र् सिवधवन िी व्यक्त करते आह.े यव e – पु् तकवचां सुांदर िखुपषृ्ठ 

सौ अशिनी परुांदरे र् सवशनकव बवपट यवांनी तयवर केलेलां आह.े त्यवांच े

िनवपवसनू आभवर.  

 

अरुं धती अरव ुंद बापट  
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अपपणपविका 

िवझे र्डील, श्री बाळकृष्ण गोव ुंद ओगले, ह ेएक प्रकवरे 

सांतच होते. व्यर्हवरवतलव फवयदव - तोटव यवांचव त्यवांनी कधी 

शर्चवरच केलव नवही. कोित्यवही पररश्थतीत सिोरच्यव 

व्यक्तीिी चवांगलां र्वगर्वयचां ही शिकर्ि त्यवांनीच शदली. ती 

शिकर्ि नेहिी आचरिवत आिल्यविळेु कधी पश्चवत्तवप 

करण्यवची रे्ळ िवझ्यवर्र आली नवही. िन नेहिेीच िवांत 

रवहीलां. 

त्यवांच्यव चरिी िी िवझां ह ेदसुरां पु् तक अपाि करते आह.े 
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आव्हान   
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कथानुक्रम 

 

परतफेड 

आव्हान  
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परतफेड 

 

 सिवरांभ आटोपलव. सर्ा पवहुिे िांडळी आपवपल्यव घरी 

शनघवली. आप्पवसवहबे जरव शनर्वांत बसले होते. एर्ढ्यवत त्यवांचव 

नोकर एकव िलुवलव घेऊन आलव आशि म्हिवलव, “ हव बघव चोर. 

आपल्यव िवांडर्वत शिरलव होतव.” 

 तो लहवनसव दहव-बवरव र्षवचंव िलुगव, अगदी भेदरून गलेव 

होतव. त्यवलव कळून चकुलां होतां, की आतव तो ्र्तःलव र्वचर् ू

िकिवर नवही. कवरि तो चोरी करतवनवच पकडलव गलेव होतव. 

त्यवच्यव डोळ्यवतनू पविी येत होतां. त्यवचे डोळे िकूपिवने 

ििवयवचनव करीत होते. तो खपू घवबरलव होतव. त्यवची ही अर््थव 

बघनू, आप्पवसवहबे म्हिवले, “ शर्ठ्ठल, आधी सोड त्यवलव.  आशि 

त्यवलव  पविी द ेप्यवयलव.” 

 आप्पवसवहबेवांचां ह े बोलिां  ऐकून सगळेच चक्रवर्नू गेले. 

त्यवांच्यव र्वगण्यवचव, बोलण्यवचव अथा कुिवलव कळत नव्हतव. 

एर्ढ्यवत शर्ठ्ठलनी  त्यव िलुवलव पविी आिनू शदलां. तो िलुगव 

सविांकतेनेच पविी प्यवयलव. त्यवलव शतथनू पळून जवयचां होतां. पि 

आपि इथनू सटूु िकत नवही, ह ेत्यवच्यव लिवत आलां होतां. आतव 

आपल्यव बवबतीत आिखी कवय कवय घडिवर आह े ?  यव 
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कल्पनेनीच तो अधािेलव झवलव होतव. तरीही त्यवलव सोडल्यविळेु 

आशि पविी प्यवयलव शदल्यविळेु, कदवशचत आपि यवतनू सटूु की 

कवय, अिी शकां शचतिी आिव त्यवच्यव िनवत शनिवाि झवली होती. 

 एर्ढ्यवत आप्पवसवहबे त्यवलव म्हिवले, “ िलुव, तझुां नवर् 

कवय? त ूइकडे कव आलवस? त ूकुठे रवहतोस? ” 

 प्रथि तर त्यव िलुवलव बोलतवच येईनव. पि आपल्यवलव, 

आपली बवज ूिवांडण्यवची ही एकिेर् सांधी आह,े ह ेलिवत येऊन, 

तो म्हिवलव, “ िवझां नवर्, ---- लोक िलव र्ेंधळव, चोर म्हितवत, 

िलव कवही नवर् नवही आह.े िलव घरच नवही, िी कुठेतरी झोपतो.” 

अप्पवसवहबे कळर्ळले. त्यवांनी शर्चवरलां, “ तझुे आई-र्डील 

कुठे आहते? ” 

“ िलव कोिीच नवही. िी एकटवच आह.े िलव र्वटलां, की 

एर्ढ्यव गदीत िलव कवहीतरी खवयलव शिळेल, म्हिनू िी िवांडर्वत 

शिरलो. गेले चवर-पवच शदर्स िी उपविीच आह.े ” 

आप्पवसवहबे --- “ अरेरे! भकेुलव आह ेतो. बवळव खवली बस. 

शर्ठ्ठल त्यवच्यवसवठी कवहीतरी गरिवगरि खवयलव घेऊन य.े” 

 ह ेिब्द ऐकल्यवबरोबर, आतव कवहीतरी िनोरांजक पवहवयलव 

शिळिवर, म्हिनू गोळव झवलेली, घरवतली र् कवही पवहुि ेिांडळी, 

इकडे शतकडे पवांगली. त्यवांच्यव अपेिेप्रिविे कवहीच घडलां नव्हतां. 
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 आपि ऐकलां ते खरां आह ेयवर्र त्यव िलुवचव शर्िवस बसेनव. 

त्यविळेु तो खवली बसलव नवही. खवली िवन घवलनू उभव रवशहलव. 

आतव कवय शििव आपल्यव र्वट्यवलव येिवर आह,े यवची तो र्वट 

पवहत होतव. 

 त्यवच्यव कवनवांर्र पनु्सहव िब्द आले, “ अरे बवळव, तलुवच 

सवांगतोय िी, खवली बस. पविी पी. ” िग तो हळूच खवली बसलव. 

त्यवलव चोरी अशजबवत करवयची नव्हती. त्यवलव फक्त थोडां खवयलव 

हर्ां होतां . आजर्र त्यवलव पिूा भकू भवगेल, एर्ढां खवयलव कधीच 

शिळवलां नव्हतां. तिी त्यवची अपेिवही नव्हती. त्यवलव फक्त थोडां 

खवयलव हर्ां होतां. 

 शर्ठ्ठल एकव तवटलीत त्यवच्यवसवठी शजलबी, थोडव भवत, शन 

र्डव घेऊन आलव होतव. त्यवनी त्यव िलुवच्यव हवतवत, ती अन्सन 

भरलेली बिी शदली होती. ती बिी घेतवनव त्यव िलुवचे हवत थरथरत 

होते. डोळ्यवतनू अशधकच रे्गवनी  पविी र्वहू लवगलां होतां. बिी 

हवतवत घेऊन तो नसुतवच बसनू रवशहलव. इतक्यव सन्सिवनवांनी त्यवलव 

कधीच कवही शिळवलां नव्हतां. लोकवांनी उपेिेने शदलेल्यव र््त ू--- 

नवईलवज म्हिनू त्यवलव ्र्तःच्यव िनवशर्रुद्ध ्र्ीकवरवव्यव लवगत 

होत्यव. खवयलव शिळिां तसां दरुवपव्तच होतां. त्यवलव भकू िवरून 

रवहण्यवची चवांगलीच सर्य होती. पि गेल्यव दोन-चवर शदर्सवत, 
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त्यवलव खरांच कवही खवयलव शिळवलां नव्हतां. कुठे कवि िवगवयलव 

गेलां, तर त्यवलव भरुटव चोर सिजनू लोकां  हवकलनू दते. त्यविळेु 

आतवही त्यव बिीतलां अन्सन त्यवलव खिुवर्त होतां, पि खवयलव हवत 

धजवर्त नव्हते. न जविो, कोिी आपल्यवर्र ओरडलां तर! 

 आप्पवसवहबेवांनी त्यवच्यव िनवची ही चलशबचल जविली; त े

त्यवलव म्हिवले, “ खव बवळव त ू , पोटभर खव. कोिी तलुव कवही 

म्हििवर नवही.” िग ते रवशहलेल्यव लोकवांनव म्हिवले, “ चलव जव 

तमु्ही आपवपल्यव कविवलव, इथे कवय तिविव चवल ूआह ेकव? ” 

िग ती उरली सरुली लोकां ही शतथनू शनघनू गेली. उरले आप्पवसवहबे, 

तो िलुगव, शन आतव पढेु आप्पवसवहबे कवय सवांगतवत, त े

ऐकण्यवसवठी शतथे घटुिळिवरव शर्ठ्ठल. 

 आप्पवसवहबे पनु्सहव त्यवलव म्हिवले, “ खव रे बवळव, तलुव शदलां 

आह ेनव खवयलव? कोिी तलुव रवगवर्िवर, ओरडिवर नवही. ” 

 “ िलव खरांच खपू भकू लवगली आह,े गेल्यव चवर-पवच 

शदर्सवत िलव धड खवयलवच शिळवलेलां नवहीये, ” हुांदके दते दते 

तो म्हिवलव. 

 “ अरे, म्हिनू तर तलुव सवांगतोय िी, की तलुव खवयलव शदलां 

आह,े ते त ूिवांतपिवने खव. अजनूही हर्ां असलां, तर शर्ठ्ठल तलुव 

आिनू दईेल. शर्ठ्ठल, त्यवलव अजनू कवही हर्ां असलां, तर आिनू 
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द.े त्यवचां जेर्ि झवलां, की त्यवलव तझु्यव खोलीत झोपवयलव घेऊन 

जव. बवहरे हवकलनू दऊे नकोस. त्यवची आिखी िवशहती, िी 

सकवळी घेईन आशि िग त्यवचां कवय करवयचां, ते ठरर्ीन.” एर्ढे 

बोलनू ते झोपवयलव शनघनू गलेे. 

 शर्ठ्ठल त्यवलव म्हिवलव, “ खव शबगी शबगी. िलव अजनू खपू 

कविां आहते.” 

 एर्ढां सगळां बोलिां ऐकल्यवर्र, त्यव िलुवनी खवयलव सरुुर्वत 

केली. पि त्यवच्यव डोळ्यवतले अश्र ू थवांबवयचां नवर् घते नव्हते. 

पोटवत थोडां अन्सन गेल्यवर्र, त्यवचां रडिां थवांबलां. उरलेलां अन्सन िवत् 

त्यवनी चर्ीनी खवल्लां. तवटली ररकविी झवल्यवर्र, त्यवांनी अपेिेनी 

शर्ठ्ठलकडे पवशहलां. शर्ठ्ठलनी त्यवची तवटली पनु्सहव एकदव भरून 

आिनू शदली. त्यव िलुवनी ती तवटलीही ररकविी केली. हवतवतली 

तवटली खवली ठेर्नू, तो िलुगव शतथनू बवहरे पडण्यवच्यवच बेतवत 

होतव; त्यवच र्ेळी शर्ठ्ठल बवहरे आलव आशि आशि त्यवलव 

म्हिवलव, “ अरे, तलुव इथे थवांबवयलव सवांशगतले आह ेजि?ु िग 

चवललवस कुठे? चल िवझ्यवबरोबर.” आशि त्यवलव हवतवलव धरून 

आपल्यव खोलीत घेऊन गेलव. शतथे खवली एक सतरांजी अांथरलेली 

होती. त्यवर्र त ूझोप, असां शर्ठ्ठलनी त्यवलव सवांशगतले. तो िलुगव, 
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अर्घडून तसवच उभव रवशहलव. “ अरे झोप बवळव, चवांगलां झोपवयलव 

शिळवलां आह ेतर, झोपनू घे.” शर्ठ्ठल म्हिवलव.  

त्यवने एक जनुी चौघडी त्यव िलुवच्यव हवतवत शदली. ती िऊिी 

चौघडी हवतवत घेतल्यवर्र, त्यवलव झोपवयचव िोह आर्रेनव. बहुधव 

इथे आपल्यवलव कवही धोकव नवही, ह ेलिवत घऊेन तो तवबडतोब 

त्यव सतरांजीर्र आडर्व झवलव आशि ििवधवात त्यवलव झोप 

लवगली. त्यवलव झोप लवगल्यवचां बघनू शर्ठ्ठल आपल्यव कविवलव 

शनघनू गेलव. 

 सकवळ झवली. त्यवलव जवग आली. उठून करवयचां कवय ह े

त्यवलव िवशहतच नव्हतां; त्यविळेु तो तसवच पडून रवशहलव. शर्ठ्ठल 

तर केव्हवच उठून कविवलव लवगलव होतव. त्यवचां त्यव िलुवकडे लि 

होतां. तो त्यवलव म्हिवलव, 

“ उठ, चळू भरून ये बवहरेून. चहव दतेो तो पी आशि बवहरेचां 

अांगि ्र्च्छ झवडून घे.” 

 िलुगव शनिटूपिवने उठलव. त्यवांनी चळू भरली. शर्ठ्ठलनी 

शदलेलव गरि गरि चहव प्यवयलव, तो सखुवर्लव. कवलपवसनू ह ेकवय 

चवललांय हचे त्यवलव कळत नव्हतां. जे कवय चवललां होतां, ते त्यवच्यव 

पचनी पडत नव्हतां. त्यवने झवडू हवतवत घेतलव. खवलिवनेनी  तो 

अांगि झवडवयलव लवगलव. इथे खरांच आपल्यवलव कवही धोकव 
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नवही, ह ेलिवत येऊन तो जरव शनशश्चांत झवलव. झवडतव झवडतव तो 

कधी गिुगिुवयलव लवगलव ह ेत्यवचां त्यवलवही कळलां नवही. 

 आप्पवसवहबेवांनव जवग आल्यवबरोबर त्यवांच्यव िनवत 

पशहल्यवांदव त्यव िलुवचवच शर्चवर आलव. म्हिनू ते लगेचच 

खोलीतनू बवहरे आले. त्यवांनी पवशहलां की तो अांगि झवडतो आह े

आशि गोड आर्वजवत गिुगिुतो सदु्धव आह.े ते हसले आशि 

म्हिवले, “ झवडून झवलां की आत ये रे िवझ्यविी बोलवयलव.” एर्ढां 

बोलनू ते आत गेले. जेर्िवच्यव टेबलिी बसले. लगेच शर्ठ्ठलन े

त्यवांनव चहव आिनू शदलव. त्यवांनव पवहून, त्यवांच्यव पत्नी लशलतवबवई 

ही शतथे येऊन बसल्यव. त्यव सवहबेवांनव म्हिवल्यव, “ अहो, त्यव 

र्त्यवर्रच्यव - परक्यव िलुवलव पोटभर खवयलव शदलांत, ह ेठीकच 

आह.े पि त्यवलव घरवत किवलव ठेर्नू घेतलांत? कवय खवत्ी आहे 

त्यव िलुवची? कसव असेल अन कवय? कसव शर्िवस ठेर्वयचव 

त्यवच्यवर्र? सांधी सवधनू तो चोरीिवरी करून पळून जवयचव.” 

 यवर्र आप्पवसवहबे कवहीच बोलले नवहीत. त्यवांनी ्र्तःच्यव 

पत्नीलव हवतवनेच थवांबण्यवची खिू केली. एर्ढ्यवत शर्ठ्ठल 

लशलतवबवई ांसवठी चहव घेऊन आलव. अांगि झवडून झवलां आशि तो 

िलुगवही  आत आलव. आतव कवय प्रसांग आपल्यवर्र येिवर यवची 

र्वट बघत, हवतवची घडी घवलनू, खवलिवनेनां शभांतीिी उभव रवशहलव. 
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 आप्पवसवहबे त्यवलव म्हिवले, “ नवर् कवय रे तझुां? ” 

यवर्र तो गप्पच उभव रवशहलव. आप्पवसवहबे पनु्सहव त्यवलव 

म्हिवले, “ अरे िी तझुां नवर् शर्चवरतो आह.े” 

“ िलव नवर्च नवही. कोिीही कुठल्यवही नवर्वने हवक िवरतवत 

िलव ” - तो उत्तरलव. 

 आतव तर अप्पवसवहबेवांच्यव नजरेलव तो आिखीनच दीनर्विव 

शदसवयलव लवगलव. ते त्यवलव म्हिवले,“ खवली बस बघू आधी. 

आजपवसनू आम्ही  तलुव अिोक म्हि.ू त ूरवहतोस तरी कुठे? ” 

 अिोक म्हिवलव, “ िलव कोिी नवही. घरही नवही. झोपतो 

कुठेतरी र्त्यवर्र - झवडवखवली.” 

“ आशि करतोस कवय? ” आप्पवसवहबेवांनी शर्चवरलां. 

अिोक म्हिवलव, “ िलव कवि करवयलव आर्डेल. पि कोिी 

िलव कविच दते नवहीत. सगळे िलव चोर सिजतवत.” 

 “ कव बरां तलुव चोर सिजतवत? त ूचोऱ्यव करतोस कव? ” 

आप्पवसवहबेवांनी शर्चवरलां. 

 आतव पनु्सहव त्यवचे डोळे पवण्यवने डबडबले. आप्पवसवहबे 

त्यवलव म्हिवले, “ रडू नकोस सवरखव. नीट सवांग िलव तझुी सर्ा 

िवशहती. तझुे आई-र्डील कुठे असतवत? ” 
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 आतव तर त्यवची श्थती आिखीनच र्वईट झवली. त्यवलव रडू 

आर्रेनव. तो म्हिवलव, “ िलव कोिीच नवहीय.” 

“ त ूकुठून आलवस इथ?े ” अप्पवसवहबेवांनी शर्चवरलां. 

“ िवशहत नवही. ” तो उत्तरलव. 

 अप्पवसवहबेवांनी त्यवलव शर्चवरलां, “ त ू रवहिील कव 

आिच्यवकडे? ” यवर्र त्यवांच्यव पत्नी, लशलतवबवई कवहीतरी 

बोलिवर होत्यव. पि आप्पवसवहबेवांनी त्यवांनव थवांबण्यवची खिू 

केली. 

 त्यवांनी पढेु त्यवलव शर्चवरलां, “ इथे आिच्यवकडे रवहवयचां. 

सवांग ूते कवि करवयचां आशि िवळेलव जवयचां.” 

 अिोक जरव शर्चवरवतच पडलव. कवय उत्तर द्यवर्ां, ह ेत्यवलव 

सिजेनव. तेव्हव आप्पवसवहबे त्यवलव म्हिवले, 

“ उगवच इकडे शतकडे शहांडत रवहण्यवपेिव, रवहव इथ े

आिच्यवकडे. थोडां कवि कर, िवळव िीक, त्यवतच तझुां भलां 

आह.े” 

 अिोक ्र्भवर्वने गरीब होतव. त्यवने होकवरवथी िवन 

हलर्ली. आप्पवसवहबे शर्ठ्ठललव म्हिवले,  

“ त्यवलव चहव द.े शब्कीटही द ेदोन-तीन. त्यवचव चहव शपऊन 

झवलव, की त्यवलव घऊेन दकुवनवत जव. त्यवच्यवसवठी चवर-पवच 
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कपडे घेऊन ये. नांतर त्यवलव आांघोळ करवयलव सवांग; आशि नरे् 

कपडे घवलनू िवझ्यवकडे घेऊन ये.” 

 शर्ठ्ठल त्यवलव  घेऊन आत गेलव. 

 आप्पवसवहबेवांचां बोलिां ऐकून, लशलतवबवई अगदी श्तशितच 

झवल्यव. त्यवलव ठेर्नू घेतवनव, आप्पवसवहबेवांनी आपल्यवलव शर्चवरू 

नय,े यवचां त्यवांनव थोडां रै्षम्य र्वटत होतां. त्यव म्हिवल्यव, “ एकदि 

शनिायही घऊेन टवकलवत? नव त्यव िलुवचव कवही आगवशपछव, नव 

कवही िवशहती. कवय कवही सर्यी असतील त्यवच्यव, दरे्च जविे.” 

 आप्पवसवहबे जरव गांभीरच झवले. ते म्हिवले, “ लशलतव, त ू

म्हितेस ते खरांच आह.े पि तरीही त्यव िलुवलव एक सांधी द्यवर्ी, 

आशि एक गनु्सहगेवर घडवयचव थवांबर्वर्व, असां िलव र्वटलां, म्हिनू 

त्यवलव ठेर्नू घ्यवयचां, िी ठरर्लां आह.े” 

 लशलतवबवई कवहीतरी बोलिवर होत्यव, तेर्ढ्यवत 

आप्पवसवहबे पढेु बोलते झवले, बोलतवनव त्यवांचव चेहरव अगदी 

गोरविोरव झवलव होतव. ते म्हिवले, “ लशलतव तलुव कल्पनव आह े

कव , की  हव तझुव नर्रव, लहवनपिी असवच अन्सनवलव िोतवद होतव. 

एकव भल्यव िविसवच्यव भलेपिवनी िलव एक घर शिळवलां. 

शिकवयलव शिळवलां. घर नसुतां रवहवयलवच शिळवलां, असां नव्ह,े तर 

आज िी त्यव घरवचव िवलक आहे, त्यव भल्यव िविसवच्यव कृपेनी. 
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त्यवांनी िलव नसुतां घरदवर आशि शििि शदलां असां नव्ह,े तर त्यवांनी 

िलव त्यवांचां नवर्ही शदलां. आज हव आप्पवसवहबे दविले - र्कील, 

आसपवसच्यव दहव-बवरव गवर्वांिध्ये प्रशसद्ध आह,े तो त्यव भल्यव 

िविसवच्यव कृपेनी. त्यवांनी िलव नसुतां खवयलव-प्यवयलव नवही शदलां, 

िलव शिकर्लां, िवझ्यवर्र सां्कवर केले, िलव िविसवत आिलां.” 

 िीही िनवपवसनू सर्ा गोष्टी शिकलो, िलव जे शिकवयचां 

असेल, ते शिकवयलव, त्यवांनी िलव सांधी शदली. िवझ्यवर्र कुठलांही 

दडपि आिलां नवही. िीही िनवपवसनू त्यवांची सेर्व केली. त्यवांनी  

अनेक शनिाय घ्यवयलव िलव िदत केली. त्यवांच्यव िवगादिानविळेुच 

िलव आजचव शदर्स शदसतो आह.े लशलतवबवई शदलिढू होऊन ऐकत 

होत्यव, त्यवांनव यवतलां कवहीच िवहीत नव्हतां. त्यव म्हिवल्यव, िलव 

कसां ह े कवही सवांशगतलां नवही ललनवआधी? िवझ्यवपवसनू सगळां 

चोरून कव ठेर्लां? सवांगवयलव हर्ां होतां नां! 

 “ लशलते, कवही चोरून ठेर्लां नवही. चोरून ठेर्ण्यवजोगां 

कवही नव्हतांच िळुी. सगळ्यव गोष्टी ्पष्टपिवनी आश्रि चवलकवांनव 

सवांशगतल्यव होत्यव. तलुव त्यव सवांगवयच्यव की नवही, हव शनिाय 

आश्रि चवलकवांनीच घ्यवयचव होतव. कदवशचत त्यवांनव र्वटलां नसेल, 

की ह्यव सर्ा गोष्टी तलुव किवलव कळवयलव हव्यवत? म्हिनू त्यवांनी 

तलुव कवही ही कल्पनव शदली नसेल.” आप्पवसवहबे.   लशलतवच्यव 
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िनवत नेहिी यवयचां, की यव सर्ागिुसांपन्सन, शिकलेल्यव, प्रभवर्ी 

व्यशक्तित्त्र्वच्यव तरुिवन े आपल्यवसवरख्यव अनवथवश्रिवत 

र्वढलेल्यव िलुीिी कव बरां ललन केलां असेल? पि हव प्रश्न आप्पव 

सवहबेवांनव शर्चवरवयचां धवडस त्यवांनव कधी झवलां नवही. आज 

अचवनक त्यवांच्यव िनवतल्यव िांकेचव उलगडव झवलव होतव. 

 आप्पवसवहबे म्हिवले, “ िवझां शििि झवलां, व्यर्सवयवतही 

बऱ्यवपैकी जि बसलव होतव, तेव्हव िहवदरे्रवर् दविले िलव 

म्हिवले, “ अरे आप्पव, आतव तझु्यव ललनवचां बघवयलव हर्ां.” तेव्हव 

िी त्यवांनव हळूच सवांशगतलां की, िलव अनवथवश्रिवत र्वढलेल्यव, 

एखवद्यव चवांगल्यव िलुीिी ललन करवयलव आर्डेल. ती ही 

िवझ्यवसवरखीच असेल. त्यविळेु ती िलव सिजनू घेऊ िकेल. 

िग आम्ही तिुच्यव आश्रिवत आलो. आश्रि चवलकवांनी दोन-

तीन िलुींचे फोटो दवखर्ले; िवशहतीही सवांशगतली. तझुव फोटो 

आर्डलव र् िवशहती आम्हवलव योलय र्वटली; म्हिनू तलुव 

बोलवर्लां, त्यवांनी तलुव आिची जजुबी िवशहती सवांशगतली आशि 

यव िलुविी ललन करवयलव तलुव कवही हरकत नवही नव? असां तलुव 

शर्चवरलां. त ू िवझी हरकत नवही, अिव अथवंनी िवन हलर्लीस 

आशि आपलां ललन ठरलां. फवरसव गवजवर्वजव न करतव, ते झवलांही. 

त ू गहृलक्ष्िी म्हिनू िवझ्यव जीर्नवत आलीस.  आिची शनर्ड 
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अगदी योलय ठरली. गेल्यव प्तीस चवळीस र्षवात िलव कधीसदु्धव 

पश्चवत्तवपवची रे्ळ आली नवही. तलुव कवय र्वटलां? त ूसखुवत आहसे 

नव? 

 आजर्र लशलतवबवई ांनी असव शर्चवरच कधी केलव नव्हतव. 

त्यवांनव र्वटवयचां, अनवथ आश्रिवत र्वढलेल्यव आपि, आज 

आपल्यवलव आप्पवसवहबेवांसवरखव सिांजस, भरभक्कि आधवर 

लवभलव आह.े शकती भवलयर्वन आहोत आपि. ललनवनांतर 

अनवथवश्रि सटुलव तो कवयिचवच. कवरि ललनवनांतर त्यव दसुऱ्यव 

गवर्वत रवहवयलव आल्यव. पि अप्पवसवहबे िवत् त्यव आश्रिविी 

सांबांध ठेर्नू होते. अधनू िधनू आश्रिवलव िदतही करत होते. 

आप्पवसवहबेवांची आशथाक पररश्थती उत्ति होती. त्यविळेु 

लशलतवबवई ांनव सांसवरवत किवचीही उिीर् भवसली नव्हती. 

सोन्सयवसवरखी दोन जळुी िलुां होती. िोहन आशि िकु्तव. दोघांही 

हुिवर होती. अप्पवसवहबेवांनव सिवजवत िवन होतव. आप्पवसवहबे 

सिजतूदवर होते. घरवतली सर्ा जबवबदवरी लशलतवबवई सवांभवळत 

असत. त्यवबवबतीत त्यवांनव पिूा ्र्वतांत्र्य होतां. 

 पि त्यव ्र्वतांत्र्यवचव लशलतव बवई ांनी कधी गैरफवयदव तर 

सोडवच, पि फवयदव सदु्धव घतेलव नव्हतव. कवरि त्यवांच्यव िनवची 

जडिघडिच तिी झवली होती. आपि अनवथवश्रिवत र्वढलो, ही 
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गोष्ट त्यव कधीही ही शर्सरल्यव नव्हत्यव. अप्पवसवहबेवांच्यव घरवतल्यव 

लोकवांनी त्यवांनव अगदी िवनवने र्वगर्लां होतां. तरीही त्यव कधी 

आपलव भतूकवळ शर्सरू िकल्यव नव्हत्यव. त्यवांच्यव आई-

र्शडलवांची अांधकुिी आठर्ि अजनूही त्यवांच्यव िनवत घर करून 

रवशहली होती. घरी िांभर टक्के दवररद््रय, उपवसिवर तर नेहिीचीच. 

त्यवांनव एक भवऊ सदु्धव होतव. पि पढेु त्यवचां कवय झवलां, ते त्यवांनव 

कधी िवशहतीच झवलां नवही. सरुुर्वतीलव तर आप्पव सवहबेवांबद्दल, 

उपकवरकत्यवाची भवर्नव त्यवांच्यव िनवत होती. आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवांनव अनेकदव सिजवर्नू सवांशगतलां होतां; की “ लशलते, तझु्यव 

िनवतलव हव गांड कवढून टवक. िी कवही तझु्यवर्र उपकवर केले 

नवहीत. िलव त ुआर्डलीस म्हिनूच िी तझु्यविी ललन केलां आह.े  

त ू तझुव भतूकवळ िवगे टवक. त्यव गोष्टी शर्सरतव यिेां अिक्य आह,े 

ह ेिलव सिजतां. तरीही त ूतसव प्रयत्न कर.  

     पि लशलतव बवई ांनव िवत् ही गोष्ट फवरिी जिली नव्हती. 

त्यविळेु श्रीिांती र् ्र्वतांत्र्य यविळेु येिवरव  ्र्च्छांदीपिव आशि 

र्वगण्यवतली िनिवनी त्यवांच्यव ्र्भवर्वत आली नव्हती. त्यव 

खरोखरांच आनांदवनी आपल्यवलव शिळवलेल्यव यव सरु्िासांधीचव 

शर्चवर करत, िनोिन सांसवरवत रिनू गेल्यव होत्यव. आज प्रथिच 

त्यवांनी, आपि खरोखरीच सखुवत आहोत कव? यव गोष्टीचव शर्चवर 
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केलव; आशि त्यवांच्यव िनवनी त्यव सखुवत असल्यवची लर्वही शदली. 

आपल्यवच शर्चवरवत त्यव दांग झवल्यव होत्यव. 

 “ लशलते, अगां कुठे हरर्लीस? िी तलुव कवहीतरी शर्चवरलांय, 

” असां जेव्हव आप्पवसवहबे म्हिवले, तेव्हव त्यव भवनवर्र आल्यव. 

्र्तःिीच हसल्यव आशि म्हिवल्यव, “ िी अगदी सखुवत आह ेहो. 

तमु्ही िवझी केर्ढी कवळजी घेतव, िी खरांच भवलयर्वन आह.े” 

“ िग, यव िलुवलव िी घरवत कव ठेर्नू घेतो आह?े हे लिवत 

आलवय नां तझु्यव? ” आप्पवसवहबे. 

 लशलतवबवई िग म्हिवल्यव, “ िघविी िी अगदी चकुीचव 

शर्चवर करत होते, ह ेिवझ्यव लिवत आलां आह.े ठेर्नू घेऊ यव, 

आपि त्यव िलुवलव. त्यवच्यवर्र िवयव करू. त्यवच्यवर्र चवांगले 

सां्कवर करू. िी दईेन तमु्हवलव सवथ.”  आप्पवसवहबे सिवधवनवने 

हसले. त्यवांनी हीच अपेिव केली होती लशलतवबवई ांकडून. 

 लशलतवबवई अजनूही िघवच्यव शर्चवरवतनू बवहरे पडल्यव 

नव्हत्यव. त्यवांनी आप्पवसवहबेवांनव शर्चवरलां,  

“ पि, िोठ्यव दविल्यवांनव िलू-बवळ नव्हतां कव? ” 

 “ त्यव कनर्वळू िविसवचां नवर् िहवदरे् होतां. त्यवांच्यव पत्नी, 

सधुवबवई, िवझ्यव आईच जि ु,  त्यवांनव दोन िलुांसदु्धव होती. िलुवचां 
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नवर् अिेय आशि िलुीचां अशितव. दोघांही िहविी सरुती, 

सशुिशित.” 

 आतव तर लशलतवबवई अशधकच प्रश्नवत पडल्यव. “ दोन िलुां  

होती? िग आतव ती कुठे आहते? आशि ्र्तःचव  र्वरसदवर 

असतवांनव त्यवांनी आपली इ्टेट तमु्हवलव कव शदली? ” 

 “ अगां, थवांब थवांब. शकती प्रश्न शर्चवरिील एकदि. िी सवांगतो 

नां तलुव सगळां. त्यवांची दोन्सही िलुां चवांगली शिकली.  पढुचां 

शिकवयलव अिेररकेलव गेली, ती शतथेच ्थवशयक झवली. त्यवांनी 

आप्पव सवहबेवांनव सचुर्लां की, आम्ही रवहिवर शतकडे दरू 

अिेररकेत. तिुची कवळजी घेिवर आप्पव. तिुचां सगळां करिवर 

आप्पव. िग त्यवलवच तमु्ही आपल्यव रवहत्यव घरवची िवलकी दऊेन 

टवकव. म्हिजे तो घरवतनू बवहरे जवयचव नवही. तमु्हवलवही कवयिची 

सोबत शिळेल. आम्हवलव तिुची कवळजी उरिवर नवही. 

िहवदरे्रवर्वांनवही हव शर्चवर पटलव. त्यवांनी िग तसांच करवयचां 

ठरर्लां आशि ते पवरही पवडलां. अिव रीतीने िी यव घरवचव िवलक 

बनलो.” 

 “ अरेच्यव, त्यवांची िलुां त्यवांनव भेटवयलवही आली नवहीत कव 

कधी? ”  
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“ सरुुर्वतीलव यवयची र्षा दोन र्षवंनी. िहवदरे्रवर्ही, 

पत्नीसिर्ेत दोन-तीनदव जवऊन आले. पि त्यवांनव शतथे एखवद्यव 

िशहन्सयवनांतर कां टवळव यवयचव. िग ते भवरतवत परतवयचे. त्यवांचव ितृ्य ू

शकती अचवनक झवलव, ह े तलुव िवशहतच आह.े िी अशितलव 

कळर्ल्यवर्र तो म्हिवलव, -- “ आतव कवही बवबव िलव भेटवयच े

नवहीत. नवहीतरी त्यवांनी दहेदवन केलेलां आहे. तेव्हव कवही श्रवद्ध पि 

करण्यवचव प्रश्न नवही. िग आतव आम्ही येऊन कवय करू? त्यवांच्यव 

ितृ्यचूां र्वईट तर र्वटतांच आह.े पि शतथे येऊन कवही ते किी होिवर 

नवही. तेव्हव त्यवांचां सगळां कवय करवर्ां लवगेल, ते तचू कर. नवहीतरी 

आिच्यवपेिव तचू त्यवांची सेर्व केली आहसे. आम्हवलव दःुखवत 

सिवधवन एर्ढच आह े की ते सगळां आयषु्य ्र्तःच्यव घरवत 

सखुवसिवधवनवने जगले. त ूही त्यवांच्यवकडे दलुाि न करतव त्यवांची 

िनोभवर्े सेर्व केलीस. ” 

 “ आशि सधुवबवई कुठे होत्यव? िी तर त्यवांनव पवहीलांच नवही.” 

लशलतवबवई ांनी शर्चवरलां. 

 “ आपलां ललन व्हवयच्यव आधीच त्यव अचवनक गेल्यव. त्यवांचां 

हृदय किजोर झवलां होतां. एक शदर्स त्यवांनव हृदयशर्कवरवचव झटकव 

आलव आशि त्यवतच त्यवांचव अांत झवलव. तेव्हव िवत् अिेय र् 

अशितव आले होते. पि तेव्हव आपलां ललन ठरलां सुद्धव नव्हतां. िग 
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तलुव त्यव कधी पवहवयलव शिळिवर? आपल्यव खोलीत दोघवांचेही 

फोटो त ूपवशहले असिीलच.  सधुवबवई ांच्यव ितृ्यनूांतर त ेएकदवच 

िलुवांकडे जवऊन आले. त्यवनांतर आपलां ललन झवलां. नांतर एक-दीड 

र्षवातच त्यवांचव ितृ्य ू झवलव; ह े तलुव आठर्त असेलच.” 

आप्पवसवहबे म्हिवले. 

 िहवदरे्रवर्वांचव  ितृ्य,ु  त्यवनांतर आप्पवसवहबेवांची झवलेली 

केशर्लर्विी अर््थव, सगळां त्यवांनव नीट आठर्त होतां. त्यवांच्यव 

ललनवनांतर र्षवातच िहवदरे्रवर्वांचे दहेवर्सवन झवले. त्यवरे्ळी अशित 

आशि अशितव भवरतवत आलीच नव्हती. त्यविळेु लशलतवलव त्यवांनव 

बघण्यवचव योग आलव नव्हतव. आज यव सगळ्यव गोष्टींचव उलगडव 

झवलव. त्यवांनव र्वटलां आतव कधीतरी िहवदरे्रवर्वांची िलुां घरवर्र 

हक्क सवांगवयलव आली, तर कवय होईल? िग त्यवांनवच त्यवांच्यव 

शर्चवरवांची लवज र्वटली. आपि यव दरे् िविसवांबद्दल उगवचच 

र्ेडेर्वकडे शर्चवर करतो आहोत, ही गोष्ट त्यवांच्यव लिवत आली; 

आशि त्यवांनव ओिवळां र्वटलां. 

 आप्पवसवहबेवांकडून सगळां ऐकल्यवर्र, लशलतवबवई आश्चयवान े

शदलिढू झवल्यव होत्यव. पि िवांत सिांजस र्तृ्ती हवच त्यवांचव 

्थवयीभवर् होतव. म्हिनू त्यव आत कविवलव शनघनू गेल्यव. आत 

सर्ा कविवलव नोकर चवकर होतेच. पि सर्ा कविां त्यवांच्यवर्रच 
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टवकून न दतेव, त्यव ्र्तः त्यवांच्यव बरोबरीने कवि करीत. त्यविळेु 

आपोआपच नोकरवचवकरवांर्र त्यवांचव र्चक रवही. कविही 

पद्धतिीरपिे होत असे. 

 त्यवांचां एर्ढां बोलिां होत आह ेतोर्र शर्ठ्ठल अिोकलव घऊेन 

आलव सदु्धव. त्यवांनी शर्ठ्ठललव पैसे शदले. तो आशि अिोक 

दकुवनवत गेले. अध्यवा तवसवत ते परतही आले. अिोकची आांघोळ 

झवली. तो नरे् कपडे घवलनू आप्पवसवहबेवांसिोर येऊन उभव रवहीलव. 

आप्पवसवहबे त्यवलव म्हिवले, “ इथे रवहवयचां असेल, तर दररोज 

िवळेत जवर्ां लवगेल. जविील नव? ” अिोक ने िवन डोलवर्ली. 

िग आप्पवसवहबे थवांबले नवहीत. त्यवांनी लगेच फोन हवतवत घेतलव. 

एकव प्रवथशिक िवळेच्यव िखु्यवध्यवपकवांनव त्यवांनी फोन लवर्लव. 

त्यवांनव अिोकबद्दल सर्ा गोष्टी सवांशगतल्यव. तो र्यवनी िोठव आह,े 

तो अशजबवत िवळेत गेलेलव ही नवही, हे दखेील सवांशगतलां; आशि 

आपि त्यवचव अभ्यवस करून घेण्यवची र् त्यवलव र्गवाबरोबर 

आिण्यवची जबवबदवरी घऊे असां सवांशगतलां. तरी कृपव करून 

आपि त्यवलव िवळेत पशहलीत प्रर्ेि द्यवर्व, अिी शर्नांती केली. 

िखु्यवध्यवपकवांनव अप्पवसवहबेवांच्यव िब्दवचव अनवदर करिां 

िक्यच नव्हतां. िवळेच्यव व्यर््थवपकीय सशितीचे आप्पवसवहबे 

अध्यि होते. तरीही त्यवांनी आपल्यव पदवचव र्वपर न करतव, 
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िखु्यवध्यवपकवांनव शर्नांती केली होती. िखु्यवध्यवपकवांनी त्यवांची 

शर्नांती िवन्सय केली. अिोकलव त्यवांनी पशहलीच्यव र्गवात प्ररे्ि 

शदलव. अिोकच्यव िवळेची सोय झवली. िवळव अकरव र्वजतव भरत 

असे. आप्पवसवहबेवांनी शर्ठ्ठलवलव लगेच त्यवच्यव जेर्िवची सोय 

करवयलव सवांशगतलां. 

 जेर्ि झवल्यवबरोबर त्यवलव िवळेत घेऊन जवयलव सवांशगतलां. 

एक पवटी-पेशन्ससल दऊेन त्यवच्यव दप्तरवची सोय केली. िधल्यव 

सटु्टीत खवयलव डबव शदलव. अिोकलव सिजेनव, की आत्तव तर 

जेर्ि झवलां. आतव पनु्सहव डबव किवलव? पि तो कवय बोलिवर? 

गप्प बसलव शबचवरव. पढेु शर्ठ्ठललव त्यवांनी सवांशगतलां, की त ूयेतवनव, 

िव्तरवांकडे जवऊन, पशहलीच्यव र्ह्यव पु् तकवांची यवदी घेऊन ये. 

अिोकचां जेर्ि झवल्यवर्र शर्ठ्ठल त्यवलव िवळेत घेऊन गेलव. 

िव्तरवांनी त्यवलव पशहलीच्यव र्गवात बसर्लव. खरां तर आज िवळेत 

जवण्यवचवही कवही उपयोग नव्हतव. कवरि त्यवलव शलहवयलव - 

र्वचवयलव कवही येतच नव्हतां. पि घरवत तो ररकविवच बसनू 

रवहील, त्यव पेिव िवळेत गेलेलव बरव, म्हिनू त्यवलव िवळेत 

पवठर्लां होतां. अिोकच्यव सर्ा गोष्टींची सोय करून, ते कोटवात गेले. 

शतथे त्यवची एक िहत्त्र्वची केस होती. बवकी कवही शर्चवर 

करवयलव, त्यवांनव रे्ळच नव्हतव. 
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 परांत ु सांध्यवकवळी कोटवातनू आल्यवर्र, प्रथि त्यवांनव 

अिोकचीच आठर्ि आली. पि आतव त्यवांनव अिोकची 

कवळजी नव्हती. लशलतव बवई ांच्यव ्र्भवर्वनसुवर त्यवांनी 

अिोकच्यव खवण्यवशपण्यवची कवळजी घेतली असेल, यवची त्यवांनव 

खवत्ी होती. रवहतव रवशहलव प्रश्न त्यवांचव िलुगव शर्रे्क र् सनू शर्द्यव 

आशि त्यवांची दोन िलुां िोहन आशि िकु्तव यव जळु्यव भवर्ांडवांचव. 

आप्पवसवहबेवांसिोर कवही बोलवयची, त्यवांनव शर्रोध करवयची, 

शर्र्ेक शिर्वय कोिवचीही प्रवज्ञव नव्हती. कवल शर्र्ेकलवही कवही 

बोलवयची सांधीच शिळवली नव्हती. आप्पवसवहबेवांनी जे कवही 

ठरर्लां असेल ते ते करिवरच; यवची शर्र्केलव खवत्ी होती. पि 

तरीही आपि अिोकबवबत त्यवांच्यविी बोलवयलवच हर्ां आह ेअसां 

त्यवलव र्वटत होतां. कवरि प्रश्न त्यवचव शकां र्व शर्द्यवचव नव्हतव. प्रश्न 

होतव तो त्यवांच्यव िलुवांचव. यव र्त्यवर्रच्यव िलुविळेु जर त्यवच्यव 

िलुवांनव र्वईट सर्यी लवगल्यव असत्यव तर कवय? असव तो प्रश्न 

होतव. यव िलुवलव घरवत ठेर्नू घेतल्यवस, आपल्यव िलुवांनव कवय 

र्वटेल, त्यवांच्यवर्र त्यवचव कवय पररिवि होईल? यवची शर्द्यवलव 

कवळजी र्वटत होती. शतची हळूहळू कुरकूरही चवल ू होती. पि 

शर्रे्कने हव गुांतव िवांतपिवनी सोडर्वयचव असां ठरर्लां होतां. 

घरवतली िवांततव ढळू नये, यवची त्यवलव कवळजी होती; आशि त्यव 

िवांततेचां िहत्त्र्ही त्यवलव ठवऊक होतां. 
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 सांध्यवकवळचे सहव र्वजले असतील. सगळीजिां  आपवपले 

उद्योग आटोपनू घरी आली होती. सगळ्यवांचां चहव=पविी, खविी - 

शपिी झवली. कोिी बोललां नवही तरी प्रत्यकेवच्यव िनवत आज 

अिोकचेच शर्चवर होते. बवबव किवलव ह ेलोढिां गळ्यवत बवांधनू 

घेत आहते, असां शर्रे्कलव र्वटत होतां. शर्द्यव तर फवरच नवरवज 

होती. शतलव कवही पसांत नसलां, की शतच्यव कपवळवर्र आठी उिटत 

असे. आज सकवळपवसनू ती आठी शजथल्यव शतथे होती आशि 

शर्द्यव गप्प गप्प!  

िलुवांनव िवत् अिोक बवबत उत्सकुतव होती. आपल्यवलव 

खेळवयलव एक खेळगडी शिळवलव, यवचांच त्यवांनव अप्रपू र्वटत होतां. 

सांध्यवकवळचां खविां झवल्यवबरोबर त्यवांनी अिोकलव आपल्यवत 

खेळवयलव बोलवर्लां होतां. शतघांही अांगिवत गणु्यवगोशर्ांदवनां खेळत 

होती. त्यवांचव खेळ अगदी रांगवत आलव होतव. अिोकलव नीट 

खेळवयलव येत नव्हतां, पि िोहन आशि िकु्तव त्यवलव सवांभवळून घेत 

होते. 

 आत्तव कुठे सांध्यवकवळचे सहव, सवडेसहव र्वजले होते. अजनू 

रवत् पडवयची होती. फवर रवत्ी शर्षय नको, म्हिनू शर्रे्क बवबवांच्यव 

सिोर येऊन बसलव आशि म्हिवलव, “ बवबव, िलव जरव तिुच्यविी 

बोलवयचां आह.े अथवात शर्रे्कलव कवय बोलवयचां असिवर, यवची 
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आप्पवसवहबेवांनव चवांगलीच कल्पनव होती. पि बवपलेकवांचे सांबांध 

चवांगले होते. सांबांधवत िोकळेपिव होतव. एकिेकवांनव सिजनू 

घेण्यवची सर्य होती. दसुऱ्यवचां  िन दखुवर्लां जवऊ नये, यवची 

कवळजी होती. आप्पवसवहबे म्हिवले, “ बोलव, तमु्हवलव कवय 

बोलवयचे आह ेते.” 

 शर्र्ेक म्हिवयलव, “ बवबव, घर तिुचांच आह.े िलव 

बोलवयचव अशधकवर आह ेकी नवही, ह ेिलव िवशहत नवही; तरीही 

िी बोलतो आह.े बवबव तिुचां र्य आतव सवठीच्यव पढेु गेलां! यव 

र्यवत तमु्ही किवलव ही नर्ीन जबवबदवरी अांगवर्र घेत आहवत? 

आम्हव बवकी कुटुांबीयवांनव ही गोष्ट आर्डेल की नवही? रुचेल की 

नवही? यवचव शर्चवर तमु्ही केलव आह े कव? िी तमु्हवलव 

शर्रोधवकरतव शर्रोध करत नवहीये. पि आतव यव र्यवत ही नर्ीन 

जबवबदवरी किवलव घ्यवयची असां िलव िनवपवसनू र्वटतां आह.े” 

शर्रे्कने सगळां एकव दिवत बोलनू टवकलां. 

 आप्पवसवहबे म्हिवले, “ शर्र्ेक, ही जबवबदवरी िी एकट्यवने 

घेतलेली नवही. त्यवत तमु्हव सर्वंचव सहभवग अपेशित आह.े तझु्यव 

िलुवांनी तर यव गोष्टीलव िवन्सयतव शदलेलीच आह.े बघ, त्यवांचव खळे 

शकती रांगलव आह.े लशलतव िवझ्यव िब्दवबवहरे नवही. रवहतव रवशहलव 

प्रश्न, तझुव आशि शर्द्यवचव. ह ेबघ, तिुच्यव सहकवयवाशिर्वय िी ही 
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जबवबदवरी पवर पवडू िकिवर नवही, ह ेिलव िवशहत आहे. पि तिुचां  

सहकवया िी गहृीत धरलां आह.े आपलां घर िोठां आह.े पैसव - 

अडकवही किी नवही. एखवद्यवचां जर भलां होत असलां, तर ती 

जबवबदवरी आपि घ्यवयलव पवशहजे. ते आपलां सविवशजक कताव्यां 

आह,े असां िलव र्वटतां. म्हिनू िी अिोकलव इथे ठेर्नू घेण्यवचव 

शर्चवर केलव.” 

 “ पि बवबव ” -----असां म्हित शर्रे्कनी  बोलवयलव सरुुर्वत 

केली. पि आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव बोल ूशदलां नवही. ते म्हिवले, “ 

िवझां बोलिां सांपलां नवही अजनू. नसुती जवगव आह,े पैसव आह,े 

म्हिनू त्यवलव इथे ठेर्नू घ्यवयचां, असां नवहीये. आपि सर्ाजि 

सु् र्भवर्ी आहोत. ससुां्कृत आहोत. अिोक आपल्यव घरी 

रवशहलव, तर आपि त्यवच्यवर्र चवांगले सां्कवर करू िकू. तो ज े

कवय शिकेल, ते त्यवलव शिकर्नू, आपि त्यवलव आत्िशनभार बनर् ू

िकू. हव सगळव शर्चवर करून िी त्यवलव आपल्यवजर्ळ ठेऊन 

घ्यवयचां ठरर्लां आह.े ” 

ते पढेु म्हिवले, “  जर त्यवलव, ररिवांड होि िध्ये टवकलां, तर 

शतथल्यव िलुवांची अर््थव िी र्कील म्हिनू िलव, र् िी तमु्हवलव 

सवांगतो, म्हिनू तमु्हवलवही ठवऊक आह.े आज जर त्यवलव खवयलव 

घवलनू सोडून शदलां, तर सध्यव तो पनुःपनु्सहव अन्सनवची चोरी करेल. 
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कवय सवांगवर्ां, पढेु तो तर चोऱ् यवही करवयलव लवगले. कवरि 

जसजसव तो िोठव होईल, तसतिव त्यवच्यव गरजवही र्वढतील. 

कदवशचत तो अट्टल चोर बनेल, शकां र्व भीक िवगनू जगवयलव 

शिकेल. एखवदव सिवजकां टकच बनेल. ही गोष्ट िलव टवळवयची 

आह.े िलव त्यवलव एक सांधी द्यवयची आह.े 

“ बवबव, तमु्ही म्हितव ते खरां आह ेहो. पि त्यवच्यवसवठी रे्ळ 

कोि दिेवर? आपि सगळे तर आपवपल्यव व्यवपवत व्यग्र असतो. 

िग त्यवच्यवसवठी र्ेळ कोि दिेवर? ” शर्द्यव म्हिवली. 

 “ आप्पवसवहबे म्हिवले, “तझुां म्हििां खरां आह.े पि 

लशलतवलव भरपरू रे्ळ आह े त्यवच्यवसवठी. िी सरुुर्वतीलव 

शतच्यवर्रच अिोकची जव्तीत जव्त जबवबदवरी टवकिवर आह.े 

पि भशर्ष्यवत तलुवच त्यवची जबवबदवरी घ्यवर्ी लवगिवर आह.े तू 

िवझव िब्द डवर्लिवर नवहीस यवची िलव खवत्ी आह.े” 

 आप्पवसवहबेवांनी आपल्यवलव इतकां  गहृीत धरवर्ां, यवचव जरव 

रवगच आलव शर्द्यवलव. म्हिनू ती त्यवांनव म्हिवली, “ पि बवबव, 

इतकव िोठव शनिाय घेतवांनव तमु्ही आम्हवलव शर्चवरवयलव हर्ां होतां 

नां? ” 

 “ शर्द्यव तझुव प्रश्न अगदी बरोबर आह;े िी शर्चवरवयलव हर्ां 

होतां तमु्हवलव. पि कवही रे्ळव अिव असतवत, की त्यव ििी 
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शर्चवरवांच्यव आर्तवात,  तिुच्यवकडून भवर्नेच्यव आहवरी जवऊन 

शनिाय घेतले जवतवत. तसांच कवहीसां आज झवलां. तत्ििी दसुरव 

कुठलवही शर्चवर िवझ्यव िनवत आलव नवही. नांतर िलव र्वटलां, की 

आपि केलां ते चकू की बरोबर? पि तेव्हव रे्ळ शनघनू गलेी होती. 

नांतर यव गोष्टीर्र िी खपू शर्चवर केलव; आशि तिुच्यव सर्वंच्यव 

सहकवयवाशिर्वय िी ही गोष्ट करू िकिवर नवही, ह ेिवझ्यव लिवत 

आलां. िग िी तेच करवयचां ठरर्लां. तमु्हव सर्वंचां सहवय्य िवगवयचां. 

त्यव करतव आज शर्र्ेक बोललव नसतव, तरीही िी तिुच्यविी 

बोलिवरच होतो.” आतव ही चचवा सांपली आह,े हे शर्द्यवने 

ओळखलां, र् ती शतथनू शनघनू घरवत गेली. 

दसुऱ्यव शदर्सवपवसनू रोजच अिोक डबव र् पवटी दप्तर घऊेन 

िवळेत जवयलव लवगलव. पोटभर जेर्ि होऊन सदु्धव, र्र खवण्यवचव 

भरलेलव डबव आपल्यव हवतवत आह,े  यवचांच  त्यवलव अप्रपू र्वटत 

असे.  िवळेत जवऊन घरी परत  येण्यवआधी तो  डबव खवयचव.  

आपल्यवलव आतव उपविी रवहवर्ां  लवगिवर नवही, यवचवच त्यवलव 

आनांद होत होतव.  िवळेत जवऊन आपि शिकिवर,  पि कवय 

शिकिवर?  शिकिवर म्हिजे कवय करिवर? ह े कवहीच त्यवलव 

ठवऊक नव्हतां. पि नेहिीसवरखां उपविी पोटी,  अन्सन िोधत 

शभरीशभरी शहांडण्यवपेिव,  ह ेिवळेत जविां, जरी आर्डलां  नवही, तरी 

बरांच  ससुह्य होतां. शिर्वय  त्यवकरतव शकतीतरी नरे् कपडे शिळवले 
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होते. आतव शदर्स सांपलव तरी कुठे झोपवयचां  ही  भ्वांत नव्हती. 

सध्यवतरी शर्ठ्ठलच्यव खोलीत  त्यवच्यवसवठी िऊिऊ  गवदी आली 

होती.  यव सगळ्यव शिळकतीिळेु  अिोक खिुीनी  िवळेत जवयलव 

लवगलव.  अिोक िवळेत आलव.  त्यवच्यव र्गवातली  िलुां दांगव करत 

होती.  आशि अकरव ते पवच एर्ढ्यव सर्ा रे्ळ,  एकवच जवगी 

बसवयचां,  यव कल्पनेनीच  अिोक हरैवि झवलव होतव.  त्यवलव फक्त  

जर्ळच्यव डब्यवचव आधवर र्वटत होतव. 

गरुुजी र्गवात आले. िवळव भरण्यवआधीच िखु्यवध्यवपकवांनी 

त्यवांनव बोलवर्लां होतां; आशि यव नर्ीन िलुवच्यव प्ररे्िवबद्दल 

सवांशगतलां होतां.  त्यवलव कवहीच येत नवही यवची कल्पनवही त्यवांनी 

शदली होती.  त्यवलव अिर ओळख करून दऊेन,  र्षवाअखेरपयतं 

इतर िलुवांच्यव बरोबरीत आिण्यवची जबवबदवरीही त्यवांच्यवर्र 

टवकली होती.  त्यविळेु  ते नवरवज होते.  हे त्यवांच्यव चेहऱ्यवर्र शदसत 

होतां.  परांत ुिनवतली ही नवरवजी िखु्यवध्यवपकवांच्यव  सिोर व्यक्त 

करण्यवचव धीर त्यवांनव झवलव नव्हतव.  नवही म्हितव आलां नवही,  

केर्ळ म्हिनूच त्यवांनी सरवांसिोर होकवर भरलव होतव. 

 गरुुजींच्यव नजरेने केव्हवच हव नर्ीन िलुगव हरेलव होतव. पवच-

सहव र्षवाच्यव पशहलीतल्यव िलुवांपेिव तो चवांगलवच थोरवड शदसत 

होतव. पि त्यवांनी त्यवच्यवकडे पिूापिे दलुाि केलां. िेर्टी कां टवळून 
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अिोक खवली बसलव. गरुुजींच्यव िनवत आलां, यव िलुवलव कवहीच 

येत नसतवांनव, यवांनी िवळेत प्रर्ेि शदलव; आशि आतव त्यवलव सर्वंत 

बरोबर आिण्यवची जबवबदवरी िवत् िवझी एकट्यवची.  

गोष्ट अिी होती, की आप्पवसवहबेवांचव िब्द डवर्लिांं ां, 

िखु्यवध्यवपकवांनव िक्य झवलां नव्हतां. केर्ळ म्हिनूच त्यवलव िवळेत 

प्रर्ेि शिळवलव होतव. एरर्ी इतक्यव उशिरव िवळेत प्रर्ेिवकरतव 

येिवऱ्यव िलुवांनव, परीिव दऊेन, चवांगल्यव गिुवांनी पवस झवल्यवसच 

प्ररे्ि शिळत असे. आशि आतव हव अनपढ िलुगव. िवझ्यवर्र 

त्यवलव शिकर्ण्यवची जबवबदवरी, इतके सगळे शर्चवर, ििवधवात 

गरुुजींच्यव िनवत येऊन गेले. जरव नवरवजीनेच त्यवांनी अिोकलव 

त्यवचां नवर् शर्चवरलां. अिोकनी बसनूच उत्तर शदलां. ते खेकसलेच 

त्यवच्यवर्र. “ ए िखुवा, उठून उभव रवहून उत्तर द्यवर्ां, ही अक्कल नवही 

कव रे तलुव. उठ उभव रहव. पनु्सहव सवांग तझुां नवर्.” अिोक उभव 

रवशहलव. “ अिोक ” तो म्हिवलव. आतव सरवांचव पवरव चढलवच. ते 

ओरडल,े “ अरे पिूा नवर् सवांग नव.” अिोक गोंधळलव. पिूा नवर् 

म्हिजे कवय, ह ेत्यवलव ठवऊकच नव्हतां. तो पनु्सहव  

“ अिोक ” असांच म्हिवलव. “ अरे, नसुतव अिोक - अिोक, 

असां कवय सवांगतोस, तझु्यव र्शडलवांचां नवर् सवांग. तझु्यव आडनवर् 

तरी सवांग. ” गरुुजी म्हिवले.  
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“ िलव िवशहत नवही.” अिोक उत्तरलव. 

 र्व! यव र्त्यवर्रच्यव आई - बवप - आडनवर् नसलेल्यव 

िलुवलव, आप्पवसवहबेवांनी िवळेत आिनू बसर्लेलव शदसतो आह.े 

िोठेपिव शिळिवर त्यवांनव; आशि कष्ट िवत् िी करवयचे. हव कुठलव 

न्सयवय? गरुुजींच्यव नवरवजीत भरच पडली. त्यवलव कवहीच येत 

नसिवर, यवची कल्पनव असनू सदु्धव, त्यवची टर उडर्ण्यवकरतव, त े

म्हिवले, 

“ चलव, िवळेत तर आलव आहसे, िग तलुव कवय कवय येतां, 

ते सवांग.” िवळेत कवय कवय येिां  अपेशित असतां, हचे अिोकलव 

िवशहत नव्हतां. शिर्वय येत तर कवहीच नव्हतां. तो कवय बोलिवर! 

बवकी त्यवलव खपू गोष्टी येत होत्यव. झवडवर्र चढतव येत होतां, कां च े

गोट्यव खेळण्यवत त्यवचव हवत कोिी धरू िकलां नसतां. दकुवनवतनू 

खवद्यपदवथा पळर्ण्यवत तो अगदी िवहीर होतव. आतव उगवच 

कोिवच्यव तरी िवांडर्वत तो भकेुपोटी शिरलव आशि चोरी 

करतवनवच सवपडलव. पि यव अपरवधवकरतव त्यवलव कवहीच शििव 

शिळवली नवही उलट पोटभर खवयलव शिळवलां. कोिीही त्यवलव हवड 

हवड करून उठर्लां नवही. पढेु झोपवयलवही जवगव, अांथरूि-

पवांघरूि, शिळवलां होतां. उठल्यवर्र चहव शिळवलव होतव. आशि 

पोटभर जेर्ल्यवर्र सदु्धव हवतवत अन्सनवनी भरलेल्यव डबव होतव. 
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शिर्वय नरे् कपडे शिळवले होते. आांघोळ करवयलव शिळवली होती, 

ते रे्गळांच. आपलां निीबच फळफळलां आहे असां त्यवलव र्वटत 

होतां. आतव यवतलां गरुुजींनव कवय कवय सवांगवयचां, ह ेन कळल्यविळेु 

तो बवर्चळून तसवच उभव रवशहलव. 

 “ िांख आहवत तमु्ही! बसव आतव खवली.” गरुुजी त्यवची 

अर्हलेनव करीत म्हिवले. सगळी िलुां हसली. अिोक ओिवळलव 

आशि इकडे शतकडे पवहू लवगलव. गरुुजींचां बोलिां त्यवने ऐकलांच 

नवही.  

“ खवली बस, म्हटलेलां ऐकू आलां नवही कव रे िखुवा! बस 

खवली. कुठली ब्यवद र्गवात आिनू बसर्ली आह,े दरे्च जविे.” 

असां म्हिनू िनवतल्यव नवरवजीलव गरुुजींनी ितूारूप शदलां. त े

आपल्यवबद्दलच रवगवर्नू बोलत आहते, ह े लिवत आल्यविळेु, 

अिोक खवली बसलव नवही. “ अरे, िी तलुवच खवली बसवयलव 

सवांगतो आह,े एर्ढांही कळत नवही. बस खवली. िखूा कुठलव.” 

गरुुजी ओरडले. र्गवातली िलुां पनु्सहव एकदव उपहवसवने हसली. 

अिोकच्यव ते लिवत आलां. तो र्रिलव आशि खवली बसलव. 

र्गवातनू धवांर्त बवहरे पळून जवर्ां, असां त्यवलव िनवतनू र्वटत होतां, 

पि गरुुजींच्यव भीतीने तो खवली िवन घवलनू बसनू रवशहलव. 
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 िखु्यवध्यवपकवांर्र सडू घेण्यवकरतव म्हिनू तरी आज त्यवलव 

कवही शिकर्वयचांच नवही असां गरुुजींनी ठरर्लां आशि ते इतर 

िलुवांनव शिकर् ू लवगले. र्गवात कवय चवललांय, ह े अिोकलव 

सिजतच नव्हतां. सरवांचे िब्द त्यवच्यव कवनवांर्र पडत होते इतकां च. 

त्यवचां िन दसुऱ्यवच शर्चवरवत गढलां होतां. “ अरे बवपरे, िवळेत ह े

असां चवलतां कव? िग नकोच ती िवळव. आपल्यवसवठी आपलव 

र्तवच बरव. आज आपि शनघनू जवयचां त्यव घरवतनू. बवहरे रोज 

नवही पि कधी कधी खवयलव शिळेलच. पि केर्ळ खवयलव शिळतां 

म्हिनू शतथे रवहवयचां नवही. कवरि िग ही िवळेची कटकट िवग े

लवगेल. असल्यव शर्चवरवत तो गका  होतव. गरुुजींनी त्यवच्यवकडे पिूा 

दलुाि केलां होतां. त्यविळेु त्यवलव दप्तर सदु्धव उघडवर्ां लवगलां नव्हतां. 

 िधल्यव सटु्टीत सगळी िलुां डबव खवयलव बसली. पि कोिी 

त्यवलव आपल्यवत घेतलां नवही. डबव न उघडतव तो तसवच बसनू 

रवशहलव. एर्ढ्यवत त्यवच्यव नवर्वचव जप करीत, िोहन आशि िकु्तव 

त्यवच्यवजर्ळ आली आशि त्यवलव डबव खवयलव, आपल्यवबरोबर 

घेऊन गेली. शतघवांनी शिळून आनांदवनी डबव खवल्लव. अिोकलव 

जरव बरां र्वटलां. डबव खवऊन झवलव, बवटलीतले पविी ही तो प्यवलव. 

तोर्र सटु्टी सांपल्यवची घांटव झवली. “ जव रे आपल्यव र्गवात.” असां 

त्यवलव म्हित, िोहन िकु्तव आपल्यव र्गवाकडे पळवली.  
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तो पनु्सहव र्गवात जवऊन बसलव. पि गरुुजींनी त्यवची अशजबवत 

दखल घेतली नवही. तो ही खवली िवन घवलनू बसनू रवशहलव. त्यवने 

शदर्सभरवत र्गवात कवहीच केलां नव्हतां, त्यविळेु नसुतां बसनू बसनू, 

तो फवर कां टवळलव होतव. थोड्यव रे्ळवने िवळव सटुल्यवची घांटव 

झवली. गरुुजी र्गवातनू शनघनू गेले. सगळी िलुही दांगव करीत, 

र्गवातनू बवहरे पडली. सर्वात िेर्टी तो बवहरे आलव. िोहन िकु्तव 

त्यवची र्वट बघत, बवहरे थवांबलेलीच होती. त्यवांनव हव नर्व खेळगडी 

फवरच भवर्लव होतव. त्यवची खेळण्यवतली चिक पवहून, ते अगदी 

भवरवर्नू गेले होते. अिोक अगदी ग्रेट िलुगव आह,े असां त्यवांनव 

र्वटत होतां. 

 शतघां रित-गित घरी आली. घरी आल्यवर्र त्यवलव चहव तर 

शिळवलवच पि पनु्सहव एकदव थोडां खवयलव शिळवलां. िग िवत् त्यव 

घरवतनू शनघनू जवण्यवचव त्यवचव बेत ढेपवळलव. इतकां  खवयलव-

प्यवयलव जर शिळिवर असले, तर िवळेतलव कां टवळव सहन करिां, 

कवही अर्घड नवही, असां आतव त्यवलव र्वटवयलव लवगलां. तसव 

शर्चवर करतच, तो िोहन िकु्तव बरोबर अांगिवत खेळवयलव गेलव. 

 सांध्यवकवळी िलुां परर्चव म्हिवयलव बसली. ह ेकवय चवललां 

आह,े ह े सिजनू तो नसुतवच अर्घडून उभव रवशहलव. एर्ढ्यवत 

शर्ठ्ठल आलव आशि त्यवलव आप्पवसवहबेवांकडे घऊेन गेलव. त े
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म्हिवले, “ अिोक, कवय शिकलवस आज िवळेत? ”  अिोकनी 

िवळेत. कवहीच केलां नव्हतां. फक्त डबव खवल्लव होतव. तो कवय 

उत्तर दिेवर? कवही उत्तर दतेव येत नसलां, की खवली िवन घवलनू उभां 

रहवयचां, एर्ढां  िवत् त्यवलव कवलपवसनू कळलां होतां. तो कवहीच 

बोललव नवही, म्हिनू आप्पवसवहबे त्यवलव म्हिवले, ” िलव पवटी 

दवखर् बघ ू तझुी. “ त्यवने पवटी कवढून दवखर्ली. िवळेत त्यवने 

दप्तरवतनू पवटी पु् तकां  बवहरे सदु्धव कवढली नव्हती; कवय असिवर 

पवटीर्र? 

 त्यवनी पवटी कवढून, अप्पवसवहबेवांच्यव जर्ळ शदली. पवटीर्र 

शलशहल्यव - पसुल्यवच्यव कवही खिुव नव्हत्यव. पवटी कोरी होती. 

आप्पवसवहबे कवय सिजवयचां ते सिजले. त्यवांनी त्यवलव जर्ळ 

बोलवर्लां. त्यवची पवठ थोपटली. ते अिोकलव म्हिवले, “ जव 

जेर्ि करून, झोप आतव.” आतव पनु्सहव जेर्वयचां? बवप रे! 

शदर्सभरवत खवयचां तरी शकतीदव? असां अिोकलव र्वटलां. 

 प्रत्यिवत तो त्यवांनव म्हिवलव, “ िलव उद्यवपवसनू िवळेत 

जवयचां नवही. िी इथेच कविां करीन.” खरांतर त्यवलव कवहीच करवयचां 

नव्हतां. यव सगळ्यवपवसनू दरू पळून जवयचां होतां. पि केर्ळ पोटभर 

खवण्यवच्यव आिेनी, पळून जवण्यवचव शर्चवर, त्यवनी सोडून शदलव 

होतव. पि ्र्तःर्र होिवरव, िवळेत जवण्यवचव अन्सयवय तो सहन 
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करिवर नव्हतव. आप्पवसवहबे ् र्त:िीच हसले. ते रवगवर्ले नवहीत, 

यवचां त्यवलव आश्चयाही र्वटलां आशि बरांही र्वटलां. ते म्हिवले, “ ते 

उद्यवचां उद्यव पवहू. आतव त ूपळ जव जेर्वयलव.” आतव शतथनू शनघनू 

जवण्यवर्वचनू पयवाय उरलव नवही. तो पनु्सहव िोहन िकु्तव जर्ळ जवऊन 

बसलव. 

 अिोकची कोरी पवटी पवहून, कवय सिजवयचां त े

आप्पवसवहबेवांनव सिजलां होतां. पि रवगवर्नू शकां र्व आतवतवयीपिव 

करून चवलिवर नव्हतां. त्यवांनी सकवळी अिोकच्यव र्गाशििकवांनव 

घरी बोलवर्लां. अिोकचे गरुुजी भीतभीतच आले. त्यवांनव र्वटलां, 

आतव भरली आपली िांभरी. आतव आपल्यवलव आप्पवसवहबेवांच्यव 

रवगवलव तोंड द्यवर्ां लवगिवर. पि तसां कवहीच झवलां नवही. आपलां 

कवि रवगवर्नू होिवर नवही, यवची सिज आप्पवसवहबेवांनव होती.  

ते कवलच्यव शदर्सवबद्दल कवहीच बोलले नवहीत. उलट त े

सिजतुीच्यव ्र्रवत म्हिवले, “ िव्तर, अिोकलव शिकर्िां, 

त्यवलव अिर ओळख करून दिेां, खरांच अर्घड आह.े पि 

शिकर्वयलव तर हर्ांच. त्यवलव िी तिुच्यव हवती सोपर्तो आह.े 

त्यवचां नवर् िी िवळेत घवतलां आह,े ते सिवजवत आिखी एक 

सिवजकां टक, गनु्सहगेवर शनिवाि होऊ नये म्हिनू. यवच कवरिवकरतव 

िी त्यवलव घरवत आश्रय शदलव आह.े 
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 अिोक ्र्तःच एक कोरी पवटी आह.े तो चोरी करतो, ती 

अन्सनवची. पोटवतली भकू त्यवलव चोरी करवयलव भवग पवडते. कवरि 

पोटवची भकू भवगर्ण्यवसवठी त्यवच्यवजर्ळ कवहीही सवधन नवही. 

िी अिव िलुवलव चोर म्हित नवही. पोटवतली भकू म्हिजे कवय? 

ह ेतमु्हवलव आशि िलव चवांगलांच ठवऊक आह.े तेव्हव तो उनवड चोर 

आह,े असां सिजनू त्यवच्यविी र्वईट र्वग ूनकव. त्यवच्यव र्तानवत 

चवांगली सधुवरिव शदसल्यवस, िी त्यवलव आिचां नवर् दिेवर आह.े 

आत्तव िी त्यवलव चवांगलव नवगररक बनण्यवची सांधी दतेो आह,े असां 

कव सिजेनवत.  

तमु्ही त्यवलव िवळेत शिकर्वच. पि इथे घरीही  शिकर्वयलव 

यव. त्यवबद्दल िी तमु्हवलव िशहन्सयवलव रु.५००/- दईेन. तो चवांगलां  

शिकलव तर आपल्यव दोघवांनवही सिवधवन शिळेल. त्यवच्यव 

इयते्तबरोबर तिुची फीही  र्वढर्त जवईन. िव्तर िनविी खजील 

झवले. आपि अिोकिी जे र्वगलो, ते चकुलां; ह ेत्यवांच्यव लिवत 

आलां. आपि अिोकिी योलय र्तान केलां नवही यवची आतव त्यवांनव 

खांत र्वटवयलव लवगली. ते आप्पवसवहबेवांनव म्हिवले, “ 

आप्पवसवहबे, िी चकुलो. िलव तिुच्यवसवरखव शर्चवर करतव आलव 

नवही. पि तमु्ही िवझे डोळे उघडलेत. आतव बघव, िी अिोकलव 

कसव तयवर करतो ते.” 
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 िव्तर आनांदवतच घरवबवहरे पडले. िवळेची घवई त्यवांनवही 

होतीच. सगळां आर्रून िव्तर िवळेत गेले. अिोक आजही 

र्गवात खवली िवन घवलनू बसलव होतव. र्गवात गेल्यव गेल्यव, 

िव्तरवांनी त्यवलव जर्ळ बोलवर्लां. त्यवची पवठ थोपटली. 

अिोकलव र्वटलां कवलचक्र कसां पवलटलां! िव्तर कसे बदलले? 

आतव पढेु कवय? यवची त्यवलव अजनूही भीती र्वटत होती.  

िव्तरवांनी त्यवच्यव पवठीर्र हवत ठेर्लव. अिोकचां अांग 

आकसलां. त्यवांनव ते कळलां. ते त्यवलव म्हिवले, “ अिोक, घवबरू 

नकोस. िी िवरिवर नवहीय े तलुव. उलट आज पवसनू िी तलुव 

शलहवयलव र्वचवयलव शिकर्िवर आह.े शिकिील नव नीट? ” 

अिोकलव िव्तरवांच्यव र्तृ्तीत झवलेलव बदल आर्डलव. पि हव 

बदल किविळेु झवलव, ह ेत्यवलव कळलां नवही. अथवात ते त्यवलव 

सिजनू सदु्धव, कवही फरक पडलव नसतव. 

 िव्तरवांचे िवत् खरेच डोळे उघडले होते. त्यवांनव 

आप्पवसवहबेवांच्यव शर्चवरवांच्यव पद्धतीचां कौतकु र्वटत होतां. शििक 

असनूही, असे शर्चवर आपल्यवलव कव करतव आले नवहीत, असव 

प्रश्न त्यवांनव पडलव होतव. त्यव प्रश्नवचां  उत्तरही त्यवांनव सवपडलां. असे 

दसुऱ्यवबद्दल सहवनभुतूीचे शर्चवर िनवत यवयलव, िन िोठां असवर्ां 

लवगतां. ह ेआपल्यवलव कळवयलव, आप्पवसवहबेवांनव बोलवर्ां लवगलां 
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यवचव आतव त्यवांनव शर्षवद र्वटत होतव. आपि पैिवने नव्ह,े पि 

ज्ञवनवने श्रीिांतच आहोत, तेव्हव अिोकचव रवग न करतव, आपि 

त्यवलव ज्ञवनवने सिदृ्ध बनर्वयचां; असव त्यवांनी िनोिन शनश्चय केलव. 

िग त्यवांच्यव िनवतली रुखरुख सांपली.  

ते अिोकलव म्हिवले, “ बवळव, िी र्गवात आलो, की त ूइथे 

िवझ्यव िजेवरी यऊेन बसत जव. पढुच्यव चवर िशहन्सयवत, िी तलुव 

र्गवाबरोबर आितो.” ह े त्यवांचां सौम्य बोलिां ऐकून, अिोक 

िवळेबद्दलच्यव भवर्नव शकां शचत बदलल्यव. परर्व िवळेत 

आल्यवपवसनू त्यवलव पशहल्यवांदवच गोड बोलण्यवचव अनभुर् येत 

होतव. ह ेत्यवच्यवसवठी नर्ीनच होतां. लोकां  नेहिीच त्यवलव शहडीस-

शफडीस करत असत. ‘ सांभवव्य चोर ’ असवच लोकवांचव त्यवच्यवकडे 

पवहण्यवचव दृशष्टकोन होतव. 

 अिोक त्यवांच्यव जर्ळ जवऊन बसलव. िव्तरवांनी त्यवलव 

प्रथि श्री कवढून शदलव. श्रीचां िहत्र् सिजवर्नू शदलां. िग श्री कसव 

शगरर्वयचव तेही शिकर्लां. अिोकचां र्य िोठांच होतां. तो ते पटकन 

शिकलव. िग त्यवांनी त्यवलव ग ि भ न, शिकर्वयलव सरुुर्वत केली. 

िळुविरां त्यवांचे उच्चवर अिोक शिकलव. अिोकनी िग िवग े

पवशहलांच नवही. िव्तरवांच्यव पे्रिवने तो भवरल्यव गेलव होतव. ते 

सवांगतील ती प्रत्येक गोष्टां तो िनवपवसनू करत होतव. र्वशषाक परीिेत 
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तो, इतर िलुवांबरोबर चवांगल्यव िवकवंनी पवस झवलव. िव्तर र् 

आप्पवसवहबेही खिु झवले. अिोकची शिकर्िी उन्सहवळ्यवतही बांद 

झवली नवही. उन्सहवळ्यवच्यव सटु्टीत, आप्पवसवहबेवांनी िव्तरवांनव 

त्यवचव दसुरीचव अभ्यवस घ्यवयलव सवांशगतलां. िव्तरवांनव आतव 

अिोकलव शिकर्ण्यवचां िहत्त्र् कळलां होतां; त्यविळेु त्यवांनी 

उन्सहवळ्यवच्यव सटु्टीत त्यवची दसुरीच्यव अभ्यवसवची तयवरी करून 

घेतली. अिोकलवही नर्ीन नर्ीन गोष्टी शिकवयलव, िज्जव र्वटत 

होती. पढुच्यव र्षी िवळव सरुु झवली तेव्हव, आप्पवसवहबेवांनी 

िखु्यवध्यवपकवांनव अिोकची दसुरीची परीिव घणे्यवची शर्नांती 

केली. त्यवप्रिविे त्यवची दसुरीची परीिव घेण्यवत आली. त्यव 

परीिेत तो चवांगल्यव रीतीने झवलव. अिव रीतीने डबल प्रिोिन 

दऊेन तो िवळेच्यव दसुऱ्यवच र्षी शतसरीत बसलव. आतव कोिीच 

त्यवची उपेिव शकां र्व अर्हलेनव करीत नसे. त्यविळेु तो आनांदवत 

होतव. 

 त्यवलव शतसरीत बसर्तवनवच िखु्यवध्यवपकवांनी सवांशगतलां होतां 

की, शतसरी नांतर डबल प्रिोिन दऊेन पवचर्ीत बसतव येिवर नवही. 

कवरि चौथीची परीिव िहत्त्र्वची असते. िग आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवलव ्कॉलरशिपच्यव परीिेलव बसवयलव सवांशगतलां. तो 

अभ्यवसही त्यवनी हौसेनी केलव. अगदी दोन गिुवांनी त्यवची 

्कॉलरशिप गेली. तो नवरवज झवलव. पि आप्पवसवहबे नवरवज झवल े
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नवहीत. त्यवांनी त्यवची हुिवरी ओळखली होती. त्यवांनी त्यवलव 

सिजवर्नू शदलां, की आतव सवतर्ीत ्कॉलरशिप परीिलेव बसनू, 

तेव्हव ती शिळर्तव येईल. नवरवज होऊ नकोस. तझुी प्रगती चवांगल्यव 

रीतीने होते आह.े िी लि ठेर्नू आह ेतझु्यव अभ्यवसवर्र. 

 ्कॉलरशिपचव अभ्यवस फवर शर््तवररत (vast ) असतो. तो 

चवांगलव झवल्यविळेु, उन्सहवळ्यवच्यव सटु्टीत आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवच्यवकडून पवचर्ीचव अभ्यवस करून घेतलव. िवळव सरुु झवली 

तेव्हव, पवचर्ीची परीिव दऊेन तो सहवर्ीत बसलव. अिवरीतीनी 

दोन र्षा र्वचल्यविळेु त्यवची इयत्तव आतव बऱ्यवपैकी र्यवबरोबर 

आली होती. आतव घरवतल्यवांचवही त्यवच्यवकडे पवहण्यवचव 

दृष्टीकोन बदललव होतव.  

आप्पवसवहबे जरी म्हिले असले, तरी शर्द्यवलव आतवपयंत 

तरी त्यवचां कवही करवर्ां लवगलां नव्हतां. शतच्यव िलुवांबरोबर 

अिोकच्यव जेर्ि - खवण्यवची जबवबदवरी शतच्यवर्रच होती. त्यवत 

िवत् शतने कधी कसर केली नवही. अिोक िहविव होतव. घरवतलां 

आपलां ्थवन तो जविनू होतव. अभ्यवसवबरोबरच घरवतली चवर 

कविही तो करत होतव. बवजवरवतनू र््त ूशर्कत आिण्यवचां कवि 

अिोकचांच होतां. तो शहिोबवलव अगदी चोख होतव. आपल्यवलव 

यव भल्यव िविसवांनी आश्रय शदल्यविळेुच आपि चवांगलां जीर्न जग ू
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िकतो आहोत, शिकू िकतो आहोत, यवची त्यवलव जविीर् होती. 

त्यविळेु घरवतल्यव सर्ा िोठ्यव िविसवांिी तो अगदी अदबीने र्वगत 

असे. त्यवांच्यव िब्द तो कधीही खवली पडू दते नसे.  

िोहन िकु्तव िवत् त्यवलव अगदी बरोबरीने र्वगर्त. त्यवच्यवत 

आशि आपल्यवत कवही फरक आह ेअसे त्यवांनव र्वटतच नसे. त्यव 

शतघवांचां जि ुएक रे्गळांच शर्िां शनिवाि झवलां होतां. तरीही  अिोक 

त्यवांच्यविी सदु्धव आपली पवयरी सोडून कधी र्वगत नसे. कवरि 

कदवशचत त्यवलव ्र्तःलव शिळवलेली सशुर्धव गिर्वयची नसेल. 

 लशलतवबवई, आपल्यव दोन्सही नवतर्ांडवांबरोबर बरोबर त्यवचेही 

लवड करीत; पि त्यवनी तो उतलव िवतलव नवही. आपल्यवलव 

आपलां कोिीच नवही, यव भल्यव िविसवांनी आपल्यवलव जर्ळ 

करून, िविसवत आिलां,  यवची जविीर् त्यवलव त्यव लहवन 

र्यवतही होती. बघतव बघतव घरवतल्यव इतर दोन िुलवांबरोबर, 

थोडवसव  िवगेपढेु, तोही दहवर्ी चवांगल्यव गिुवांनी उत्तीिा झवलव, 

त्यवच्यव चवांगल्यव र्वगिकुीिळेु, आतव त्यवचां रवहिां घरवतल्यव 

कोिवलव फवरसां खपुत नसे.  

तरीही शर्रे्क आशि शर्द्यव यवांच्यव िनवत, त्यवच्यवबद्दल 

अजनूही थोडी नवरवजी आह े की कवय, अिी िांकव यवर्ी, असां 

त्यवांचां र्वगिां होतां. आपल्यव िलुवांच्यव बरोबरीने, यव अनवथ 
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िलुवलवही सगळां शिळतां आह,े यवची शकां शचतिी खांत र् असयूवही 

त्यवांनव र्वटत असवर्ी. पि ते तसां  उघडपिे बोल ूिकत नसत. 

आप्पवसवहबे र् लशलतवबवई त्यवांच्यवकडे दलुाि करीत असत. 

 शतन्सही िलुां आतव, एकवच कॉलेजिध्ये, शर्ज्ञवन िवखेत शिकत 

होती. िोहनलव इांशजशनअर व्हवयचां होतां, तर िकु्तवलव डॉक्टर व्हवयचां 

होतां. त्यवकरतव त्यवांचे जोरदवर प्रयत्न सरुू होते. अिोक ही अभ्यवस 

करतच होतव, पि पढेु कोित्यव िवखेलव जवयचां? शकां र्व शिकवयचां 

तरी आह ेकी नवही, यवतली कुठलीच गोष्टां आपल्यव हवतवत नवही; 

यवची जविीर् त्यवलव होती. त्यविळेु कोिी त्यवबवबत कवही 

शर्चवरल्यवस, तो हसनू, रे्ळ िवरून नेत असे. आत्तवपयंतचां ठीक 

होतां, पि यव पढुील शििि खपूच खशचाक होतां. त्यविळेु 

आपल्यवलव यवपढेु कोित्यवतरी िवखेचां तवांशत्क (technical ) 

शििि घ्यवयलव शिळेल अिी अपेिवच तो करत नव्हतव. आतव 

यवपढुचां शिकवयलव नवही शिळवलां तरी चवलेल. आत्तवपयंत त्यवांनी 

आपल्यवसवठी जे कवही केलां तेच खपू आह.े असे त्यवचे शर्चवर 

होते. 

 पि परीिेत शतन्सही िलुवांनव सवधवरि सवरखेच गिु पडले. 

िोहन आशि िकु्तव आपल्यव आर्डीच्यव िवखकेडे प्ररे्ि घेिवर ह े

शनशश्चत झवलां. प्रश्न होतव तो अिोकचव. तो कवहीच बोलत नव्हतव. 
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त्यवच्यव हवतवत कवहीच नव्हतां. अिोकनी िनोिन ठरर्लां होतां. 

त्यवलव नसुतां BSC करवर्ां असां शर्रे्क शर्द्यवचां ित होतां. पि आतव 

आप्पवसवहबे कवय करतील यवची कोिवलवच कवही कल्पनव 

नव्हती. न जविो, आप्पवसवहबे त्यवलव खपू खशचाक कोसालव प्ररे्ि 

घेतील. त्यविळेु घरवत जरव तिवर्वचां र्वतवर्रि होतां; आशि तसांच 

झवलां. 

 आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव दोन-तीन ्पधवा परीिव द्यवयलव 

सवांशगतल्यव होत्यव. त्यवपैकी शपलवनीच्यव इांशजशनअररांग कॉलेजिध्य े

त्यवलव प्रर्ेि शिळवलव होतव. बवकी आिखी एखवद-दसुऱ्यव सां्थेत 

त्यवलव प्ररे्ि शिळवलव होतव. पि शपलवनीचां इांशजनीररांग कॉलेज जनुां 

आशि नवर्वजलेलां आह;े म्हिनू आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव 

शपलवनीच्यव कॉलेजिध्ये प्रर्ेि घ्यवयचां ठरर्लां. ही गोष्ट अजनू 

त्यवांनी घरवत सवांशगतली नव्हती. ही गोष्टां सगळ्यवांनव कळल्यवर्र 

घरवत बऱ्यवपैकी र्वदांग िवजिवर, ही गोष्टां आप्पवसवहबे जविनू होते. 

त्यवांनव र्वदवर्वदी, रवगर्वरवगर्ी नको होती. त्यविळेु किव रीतीने ही 

गोष्ट घरवत सवांगवर्ी, यवर्र त्यवांनी बरवच शर्चवर केलव. शर्चवरवांती 

त्यवांनी एक शनिाय घेतलव. आजर्र त्यवांनी अिोक करतव केलेल्यव 

खचवाचव शहिोब कवढलवच नव्हतव. आतव त्यवांनी सगळ्यवांदखेतच 

अिोक सिोर एक पयवाय िवांडलव; तो असव की सध्यव त्यवच्यव 

शपलवनीच्यव शिििवचव खचा आप्पवसवहबे करिवर. पि शििि पिूा 
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झवल्यवर्र, त्यवने ते पैसे सव्यवज परत करवर्यवचे. यवर्र अिोक 

्र्तःचां कवय ित दिेवर. त्यवलव हो म्हिण्यवशिर्वय पयवाय नव्हतव. 

 घरवतल्यव सर्वंसवठी तर हव िोठवच धक्कव होतव. 

आप्पवसवहबेवांनी आपल्यव िनवसवरखांच केलां होतां. लशलतवबवई जरी 

बोलल्यव नवहीत तरी, त्यवांनव ही गोष्टां फवरिी पसांत पडलेली नवही, 

ह े त्यवांचव चेहरवच बोलत होतव. शर्द्यव आशि शर्रे्क यवांच्यव 

चेहऱ्यवर्रचव रवग लपनू रवशहलव नव्हतव. कवरि ते जविनू होते, की 

शपलवनीलव पवठर्वयचां म्हिजे केर्ळ फीचव प्रश्न नव्हतव, तर 

र्सतीगहृवचव  खचासदु्धव करवर्व लवगिवर होतव. एकव अनवथ 

िलुवलव असल्यव चोचल्यवांची कवय गरज होती? खरांतर आत्तवच्यव 

शिििवर्र सदु्धव त्यवलव एखवदी छोटी नोकरी शिळवली असती. 

नोकरी करून एकीकडे पदर्ीपयंतचां शििि पिूा करिां, ही तर 

सिवजिवन्सय पद्धत होती. आतव त्यवनी ् र्तःच्यव पवयवांर्र उभां रवहिां 

गरजेचां होतां. 

 ही गोष्टां त्यवांनी सर्डीनी, अिोक सिोर नसतवनव बोलनूही 

दवखर्ली. पि आप्पवसवहबेवांनव आपल्यव ितवप्रिविे र्वगवयलव 

लवर्ण्यवची तवकद कोिविध्येच नव्हती. शिर्वय अिोक, 

शिििवर्र खचा झवलेले पैसे परत करिवर होतव, म्हिजे फवरसां 

बोलवयलव जवगवही नव्हती. आपलव शर्रोध िोडून कवढण्यवकरतवच 
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आप्पवसवहबेवांनी ही योजनव कवढली आह,े यवची तर शर्र्ेक - 

शर्द्यवलव खवत्ीच होती. शर्र्के म्हिवलव, “ह ेसगळां ठीक आह ेहो, 

पि शििि झवल्यवर्र, अिोक कुठेतरी शनघनू गेलव, नवही त्यवन े

पैसे परत केले, तर आपि कवय करिवर? यवर्र आप्पवसवहबे 

म्हिवले, “ जर अिोक असां र्वगलव, तर ती आपलीच चकू असेल. 

कवरि आपि त्यवच्यवर्र सां्कवर करण्यवत किी पडलो, असव 

त्यवचव अथा लवर्तव येईल.” ह ेऐकून तर शर्रे्क फवरच रवगवर्लव. 

आतव त्यवलव कळून चकुलां होतां की, सगळव खचा आप्पवसवहबेच 

करिवर आहते, िग आपल्यव शर्रोधवलव कवही अथा नवही. म्हिनू 

त्यवनी पनु्सहव यव शर्षयवर्र कवही बोलवयचव प्रयत्न केलव नवही. 

 तरीही शर्र्ेकच्यव िनवतली रुखरुख सांपली नव्हती. अखेर 

आप्पवसवहबे ्र्तःच्यव ितवप्रिविे अिोकच्यव शिििवकरतव 

येिवरव अर्वढव्य खचा करिवरच होते; आशि त्यवची भरपवई न 

झवल्यवस, दोष आपलवच. र्व रे र्व न्सयवय! आप्पवसवहबे कसलेल े

र्कील आहते, आपलां म्हििां खरां करण्यवसवठी त्यवांनी छवन डवर् 

टवकलव आह,े असां शर्रे्कलव र्वटलां. धिूसतच तो आशि शर्द्यव 

शतथनू शनघनू गेले. लशलतवबवई ांनव असल्यव गोष्टी पचनी पडत नसत. 

शिर्वय आप्पवसवहबेवांर्र त्यवांचव 100% शर्िवस होतव. श्रद्धव होती. 

त्यवांच्यव भतूकवळवबद्दल, थोडीिी कव होईनव, पि िवशहती 

शिळवल्यविळेु, त्यव अर्वक झवल्यव होत्यव. आप्पवसवहबेवांचव 
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भतूकवळवत असल्यव कवही गोष्टी दडलेल्यव असतील, यवची त्यवांनी 

कधी कल्पनवही केली नव्हती. त्यव आप्पवसवहबेवांनव िहवदरे्रवर् 

दविले यवांचव िलुगवच सिजत होत्यव. पि प्रत्यिवत िवत् रे्गळांच 

कवहीतरी होतां. यव जगवत कवहीही घडू िकतां, आपल्यव हवतवत 

कवहीच नसतां, असां त्यवांनव र्वटत होतां. आपलव नर्रव चकुीचव 

शनिाय घिेवर नवही, यवची खवत्ी असल्यविळेु, कवही न बोलतव 

त्यवही शतथनू उठून गेल्यव. 

 िोहन आशि िकु्तवलव हव प्र्तवर् एकदि पसांत पडलव होतव. 

त्यवांनव तर िनवतनू, अिोककडून पैसेही परत घेऊ नयते, असांच 

र्वटत होतां. पि त्यव गोष्टीलव अजनू खपू रे्ळ होतव. आतवपवसनू 

किवलव बोलव, असव सजु्ञ शर्चवर करून, ते कवहीच बोलले नवहीत. 

तरीही िोहनने एक पडुी सोडूनच शदली. “ आजोबव, िवझ्यवकरतव 

केलेल्यव खचवाचवही शहिोब ठेर्व. िवझां शििि झवल्यवर्र िीही ते 

पैसे सव्यवज परत करेन.” िोहन म्हिवलव. आजोबव नसुतेच हसले. 

म्हिवले, “ तिुची सचूनव चवांगली आह,े िी नक्की यवर्र शर्चवर 

करीन. कळलांय िलव तमु्हवलव कवय म्हिवयचां आह ेते. जव आतव 

झोपवयलव. झवलां नव तिुचां बोलनू!” यवर्र िोहन हसलव आशि 

पळून गेलव.  
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 अिोक िवत् यव ओझ्यवखवली दबनू गेलव होतव. म्हिजे पैसे 

परत करिां, त्यवलव अर्घड र्वटत नव्हतां. पि आपल्यवसवरख्यव 

आगवशपछव नसलेल्यव िलुवर्र आप्पवसवहबेवांनी इतके पैसे खचा करू 

नयेत, असां त्यवलवही र्वटत होतां. आपि सवधी बी ए ची पदर्ी 

शिळर्ली तरीही, आप्पवसवहबेवांचे उपकवर आपल्यवलव जन्सिभरवत 

सदु्धव फेडतव यिेवर नवहीत; ह े त्यवलव िवशहती होतां. तसां त्यवांनी 

िवांतपिवनी बोलनूही दवखर्लां. आप्पवसवहबेवांच्यव लिवत आलां की 

त्यवलव सांकोच र्वटतो आह.े पि ते कवही बोलले नवहीत, नसुतेच 

म्हिवले, “ ठीक आह.े पढुचां पढेु पवहू.” आप्पवसवहबेवांनी आत्तव 

परुतव तरी हव शर्षय सांपर्लव आह;े हे त्यवलव कळलां. िग तोही पढेु 

कवही बोललव नवही. पि िनवतनू तो सिजनू चकुलव होतव, की 

आप्पव सवहबेवांनव जे करवयच ेआह ेते, ते करिवरच. भवर्नवर्ेगवन े

त्यवच्यव डोळ्यवतनू पविी यते होतां. ह ेअश्र ूदःुखवचे तर नव्हतेच; 

पि आनांदवचे ही नव्हते. तर ह ेहोते कृतज्ञतेचे अश्र.ू 

 दसुऱ्यव शदर्िी सांध्यवकवळी, घरवतली सर्ा िांडळी बवहरे गेली 

होती. घरवत अिोक र् आप्पवसवहबे दोघांच होते. आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवलव हवक िवरून जर्ळ बोलवर्लां. अिोक उठून त्यवांच्यवजर्ळ 

गेलव. त्यवनी एकदि त्यवांचे पवयच धरले. तो रडवयलवही लवगलव. 

म्हिवलव, “ िवझ्यविळेु तमु्हवलव शकती त्वस सहन करवर्व लवगतो 

आह?े िलव नवही सहन होत ह!े ” आप्पवसवहबेवांनी त्यवच्यव तोंडवर्र 
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हवत ठेर्लव. ते म्हिवले, “ बोल ूनकोस एक िब्द सदु्धव! त ूतझुी 

लवयकी शसद्ध केली आहसे. शपलवनीलव प्ररे्ि शिळर्िां शततकसां 

सोपां नवही. ते तझु्यव हुिवरीचां र् कष्टवचां फळ आह.े आतवपयंत िी 

तझु्यव करतव फक्त पैसे खचा केले; आतव िी तलुव िवझां नवर् दिेवर 

आह.े शपलवनीच्यव कॉलेजिध्ये त ू‘ अिोक केिर् दविले, ’ यव 

नवर्वने प्ररे्ि घिेवर आहसे. ह ेऐकून अिोक चिकलव. त्यवच्यव 

अांगवर्र रोिवांच उभे रवशहले. तो शनःिब्द  झवलव. त्यवच्यव डोळ्यवतनू 

आसर्ां गळत होती. डबडबलेल्यव डोळ्यवांनी आप्पवसवहबेवांकडे 

बघत, जि ूतो त्यवांच्यवकडे ििवयवचनव करत होतव. आप्पवसवहबे 

आज रे्गळांच कवहीतरी बोलले होते आशि ती गोष्ट त ेअिलवत 

सदु्धव आििवर, यवबद्दल त्यवच्यव िनवत िांकव नव्हती. 

 अिोकचे डोळे भरून आले होते. त्यवांनी असां कवही करू नये, 

म्हिनू त्यवचे डोळे त्यवांची शर्नर्िी करीत होते. ते जविनू म्हिवले, 

“अिोक, िी एकदव एखवदी गोष्टां ठरर्ली म्हिजे ठरर्लीच. ती गोष्ट 

घडिवरच. कवळ्यव दगडवर्रची पवांढरी रेघच ती. तवे्हव िी ठरर्लेलां 

सगळां िी िवझ्यव पद्धतीने पवर पडिवर आह.े त ूफक्त िलव त्यवांच्यव 

सवथ द ेम्हिजे झवलां! जव आतव. शपलवनीलव जवयची तयवरी कर.”  

पविवर्लेल्यव डोळ्यवांनी आशि दवटलेल्यव गळ्यवनी, अिोक 

घरवतनू बवहरे पडलव. इथे आल्यवपवसनू आज पशहल्यवांदव त्यवलव 
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आपल्यव अनवथपिवची जविीर् झवली. यव घरवत कधीही त्यवलव 

आपलां पोरकेपि जविर्लां नव्हतां. िनवत कवहीही असलां तरी, 

शर्रे्क शर्द्यव सदु्धव त्यवच्यविी कधी र्वईट र्वगले नव्हते; त्यवांनी 

सदु्धव त्यवलव आपलां िवनलां होतां. बवकीच्यवांचव तर प्रश्नच नव्हतव. 

िोहन आशि िकु्तव त्यवचे सर्वात जर्ळचे-शर्िवसवचे शित् होते. 

आज त्यव सगळ्यवर्र कळस चढलव होतव. ही गोष्टां बवकीच्यवांनव 

शकतपत िवनर्ेल यवची त्यवलव कल्पनव नव्हती. आज तो खऱ्यव 

अथवाने त्यव कुटुांबवतलव एक सद्य बनलव होतव. जगवत इतकी 

चवांगली िविसां अस ूिकतवत, नव्ह ेआहतेच, असव अनभुर् त्यवलव 

आलव होतव. 

 आप्पवसवहबे जरव रे्ळ तसेच बसनू रवशहले. त्यवांनव आठर्त 

होतव, तो त्यवांचव भतूकवळ. त्यवांचां ते एकवकी बवलपि. त्यवांच्यव 

आठर्िीप्रिविे, त्यवांचां घर, त्यवांचे आई-र्डील, त्यवांनव पसुटसे 

आठर्त होते. कुठल्यवतरी आजवरवलव बळी पडून, त्यवांचे आई-

र्डील, एकव पवठोपवठ एक दरे्वघरी गेले. िग घरवत त े एकटेच 

रवशहले. घर भवड्यवचे होतां ते सोडवर्ां लवगलां. घरवतल्यव सविवनवचां 

कवय झवलां? ते दरे्चां जविे. त्यवांचां नवर् होतां केिर्, तेव्हव ते तीन 

सवडेतीन र्षवंचे होते. िधल्यव कवळवत आपि  कुठे होतो ? कोिी 

आपलां  पवलनपोषि केलां, कवही कवही त्यवांनव आठर्त नव्हतां.  
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आठर्त होतव तो, ते र्त्यवर्र रवहवत असत तो कवळ. केिर् 

र्त्यवर्र आलव. शदर्सभर शिळेल ते कवि करवयचां, रवत्ी कुठे 

आडोिवलव शकां र्व झवडवखवली झोपवयचां. केिर् कधीही उचलेशगरी 

करत नसे. कवि शिळवलां तर खवयलव शिळवयचां. कवि न शिळवल्यवस 

उपवस घडवयचव. पि केिर्लव त्यवची सर्य झवली होती. केिर् 

रूपवने रवजशबांडव होतव. सरळ नवक, उांच कपवळ, बऱ्यवपैकी उजळ 

र्िा, आशि र्वगण्यवतलव सवलसपिव, त्यविळेु हव कुठल्यवतरी 

चवांगल्यव घरवतलव िलुगव असवर्व, असां लोकवांनव र्वटवयचां. कोिी 

कोिी तर त्यवलव फुकट सदु्धव, खवयलव प्यवयलव द्यवयलव तयवर 

असत. पि तो कोिवकडून फुकटची र््त ूघेत नसे. 

 यव गोष्टी ह्ते परह्ते िहवदरे्रवर् दविलेंच्यव कवनवर्र गले्यव. 

आह े तरी कोि हव िलुगव? ह े पवहण्यवसवठी त्यवांनी आपल्यव 

नोकरवलव त्यवलव घरी घेऊन यवयलव सवांशगतलां. कवि शिळेल यव 

आिेनी केिर्ही त्यवच्यव बरोबर आलव. िहवदरे्रवर्वांनी त्यवची सर्ा 

िवशहती घेतली आशि त्यवलव कविवकरतव म्हिनू घरी ठेर्नू घेतलां. 

त्यवची रवहण्यवची व्यर््थव आपल्यव घरवतच केली. त्यवचां सद्वतान 

र् कविवतली हुिवरी पवहून, कवही शदर्सवांनी त्यवांनी त्यवलव िवळेत 

शिकवयलव पवठर्वयचां ठरर्लां. फवर कष्टवची नसलेली कविां, त े

त्यवच्यवकडून करून घते. कुठल्यवही कविवलव तो कधी नवही म्हित 

नसे आशि कसांतरी कवि करून सांपर्त नसे. त्यवचां र्वगिां-बोलिां 



आव्हान  अरुं धती बापट 

62 

 

नम्र होतां. रवहविी ्र्च्छ होती. यव सगळ्यव गिुवांिळेु तो घरवतल्यव 

सर्वंचव आर्डतव होतव. 

 तो िवळेत जवयलव लवगल्यवर्र िवळेतनूही त्यवच्यव 

हुिवरीच्यव कथव िहवदरे्रवर्वांच्यव कवनवांर्र येऊ लवगल्यव. तसे ते 

त्यवच्यवकडे लि ठेर्नू होतेच. पि त्यवांनव आिेपवहा र्वटेल असां 

कुठलांही र्तान त्यवच्यवकडून कधी घडलां नवही. यव सगळ्यव 

चवांगल्यव गोष्टींिळेु, त्यवलव करवव्यव लवगिवऱ्यव कविवांची सांख्यव, 

हळूहळू किी होऊ लवगली. िहवदरे्रवर्च तसे आदिे घरवतल्यवांनव 

दते असत. त्यवांचव ्र्भवर् फवरच करवरी होतव. त्यविळेु त्यवांनी 

सवांशगतलेल्यव गोष्टी शर्रुद्ध र्वगण्यवची घरवतल्यव कोिवचीही प्रवज्ञव 

नव्हती. त्यवांच्यव पत्नी शर्िलवबवईच त्यवांच्यविी र्वद घवल ू

िकवयच्यव. बवकी कोिी फवरसां त्यवांच्यव थवऱ्यवलव सदु्धव उभव रवहवत 

नसे. 

 एक शदर्स असव उजवडलव की त्यवने कुठलांच कवि करवयचां 

नवही, असां िहवदरे्रवर्वांनी सवांशगतलां. केिर् बवर्रलव. आपले यव  

घरवतले शदर्स सांपले यवची दःुखद जविीर् त्यवलव झवली. आपि 

आतव िवलेय शिििवलव िकुिवर यवचां त्यवलव फवर दःुख झवलां. तो 

अशजजीनी िहवदरे्रवर्वांकडे गेलव. त्यवनी त्यवांनव र्वकून नि्कवर 

केलव. तो म्हिवलव, “ सवहबे, िवझां कवही चकुलां असलां, तर िलव 



आव्हान  अरुं धती बापट 

63 

 

चवांगली कडक शििव द्यव. पि िलव कविवर्रून कवढून टवकू नकव. 

िी कुठेही कवि करू िकेन, पि शतथे िलव िवळेत जवयलव 

शिळिवर नवही.” 

 त्यवचां ह े बोलिां ऐकून, िहवदरे्रवर् कळर्ळले. त्यवांनव 

त्यवच्यवबद्दल अशधकच किर् र्वटवयलव लवगली. ते म्हिवले, “ 

केिर्, िी तझुां कवि करिां  बांद केलां  आह,े ते तलुव इथनू कवढून 

टवकण्यवसवठी नव्ह,े तर तलुव अभ्यवसवसवठी जव्ती रे्ळ शिळवर्व 

म्हिनू. आजपवसनू त ू िवळेत तर जवयचांच, पि घरचवही 

अभ्यवसवचव रे्ळ र्वढर्वयचव. चवांगलव अभ्यवस करवयचव. चवांगल्यव 

गिुवांनी पवस व्हवयचां. फक्त िी सवांगेन तेर्ढांच िवझां कवि करवयचां 

आशि कवकूां नव पेपर र्वचनू दवखर्वयचव. तलुव शचत् चवांगली कवढतव 

येतवत, त्यवचव सरवर् करवयचव. तझुां गशितही चवांगलां आह.े गशितवत 

पैकीच्यव पैकी गिु शिळर्ले पवशहजेस. िवझ्यव तझु्यवकडून खपू 

अपेिव आहते. 

 ह े ऐकल्यवर्र केिर् गशहर्रलव. त्यवच्यव डोळ्यवतनू पविी 

येऊ लवगलां; तो त्यवच्यवसिोर पनु्सहव एकदव नि्कवर करण्यवसवठी 

र्वकलव. तेव्हव त्यवांनी त्यवलव उठर्नू शकां शचत जर्ळ घेतलां आशि 

म्हिवले, “ शकती र्ेळव नि्कवरवसवठी र्वकिील बवळव!” तेव्हव तो 
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लवजनू हसलव आशि पळून गेलव अभ्यवस करवयलव. एखवद्यव 

शचत्पटवसवरखे ह ेप्रसांग अप्पवसवहबेवांच्यव डोळ्यवसिोर येत होते. 

 एर्ढ्यवत शर्िलवबवई आल्यव आशि म्हिवल्यव, “आज 

कोटवात जवयचां नवहीय की कवय? तवे्हव ते भवनवर्र आले. आशि 

उठलेच आांघोळ करवयलव. तो हवतवत र्तािवनपत् घेऊन केिर् 

आलवच. केिर्च्यव हवतवतलां र्तािवन पत् पवहून त्यवांनव आठर्लां, 

की आपि आत्तवच केिर्लव, शर्िलव बवई ांनव र्तािवनपत् र्वचनू 

दवखर्ण्यवचां कवि सवांशगतलां  आह.े लगेच त्यवची अांिलबजवर्िी 

करवयलव केिर् आलव आह.े त्यवांनव त्यवचां कौतकु र्वटलां. त े

शर्िलवबवई ांनव म्हिवले, आज पवसनू केिर् तमु्हवलव र्तािवनपत् 

र्वचनू दवखर्िवर आह.े आह ेनव रे्ळ तमु्हवलव? 

र्व्तशर्क शर्िलवबवई ्र्तः िरवठी र् इांग्रजी र्तािवनपत् 

र्वचत असत. पि केिर्लव आपि कवहीतरी कवि करतो आहोत, 

असां र्वटवर्ां म्हिनू त्यवांनी त्यवलव ह ेकवि सवांशगतलां होतां; शिर्वय 

इांग्रजी र्तािवनपत् र्वटल्यवस त्यवचां इांग्रजीही सधुवरेल,  असव 

अांत्थ हतेहूी त्यवत होतवच. 

 शर्िलवबवई म्हिवल्यव, “ ठीक आह.े आहे िलव र्ेळ.” िग 

र्तािवनपत् पवहून कुठल्यव बवतम्यव र् अग्रलेख र्वचनू दवखर्वयचे, 

ह े त्यवांनी त्यवांनव सवांशगतलां. इांग्रजी र्तािवनपत् र्वचतवनव, त्यवचव  
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उच्चवर चकुलव की त्यवचव बरोबर उच्चवर त्यव त्यवलव सवांगत होत्यव. 

िहवदरे्रवर्वांची कल्पनव प्रत्यिवत उतरली होती. त्यव खिुीतच त े

आपल्यव कविवलव शनघनू गेल.े यव सगळ्यव रम्य आठर्िीत आपि 

फवरच गुांगनू गेलो, असां आप्पवसवहबेवांनव र्वटलां.   

 शपलवनीच्यव कॉलजेिध्ये नवर् घवलतवनव, खरांच त्यवांनी त्यवचां 

नवर् ‘ अिोक केिर् दविले ’ असां फॉिार्र शलशहलां. अिोककरतव 

नर्ीनच असलेलां शपलवनीचां जग, त्यवलव अिोक केिर् दविले यव 

नवर्वनी  ओळखिवर होतां. ही त्यवची ओळखही नर्ीनच होती. 

आज त्यवचां अनवथपि आप्पवसवहबेवांनी सांपर्लां होतां. आतव 

शपलवनीलव जवयलव केर्ळ आठ शदर्सच रवशहले होते. तेर्ढ्यवत 

एक शर्शचत् घटनव घडली. त्यव शदर्िी एक िविसू आलव. तो 

अिोकची चौकिी करत होतव. तो अिोकलव, ‘ सनुील ’ म्हित 

होतव. तो म्हिवलव, “ िी अिोकचव िविव आह.े तो इथे आहे, असां 

कळलां, म्हिनू िी त्यवलव िवझ्यव घरी न्सयवयलव आलो आह.े िेर्टी 

तो िवझव भवचव आह.े िलवच त्यवची जबवबदवरी घेतली पवशहजे. 

इतके शदर्स तमु्ही त्यवलव सवांभवळलवत; खपू उपकवर झवले, तिुचे 

आिच्यवर्र. पि आतव िवशहती झवल्यवर्र िलव िवझां कताव्य केलां 

पवशहजे. कुठे आह ेसनुील? बोलर्व त्यवलव. तो लगेच िवझ्यवबरोबर 

येईल. िेर्टी आिचां रक्तवचां नवतां आह.े” 
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 त्यव िविसवचां ह े बोलिां ऐकून आप्पवसवहबेवांच्यव िनवत 

पशहलव शर्चवर आलव, की इतकी र्षा ह ेरक्तवचां नवतां कुठे गेलां होतां? 

आतव आठर्ि होते आह े कव? ते सवर्ध झवले. त्यवांनी त्यव 

िविसवलव बसवयलव सवांशगतलां. अिोक घरवत अभ्यवस करत 

असेल, िी त्यवलव बोलवर्नू आितो; असां म्हिनू ते आत गेले. 

त्यवांनी अिोकलव सवांशगतलां की तझुव िविव आलव आह.े अिोक 

गोंधळलव. िलव कोिी नवतेर्वईकच नवहीत, असां म्हिवयलव 

लवगलव. ते म्हिवले, “घवबरू नकोस, िी कवही तलुव त्यव 

िविसवबरोबर पवठर्िवर नवहीये. त ू आिचव आहसे. तरीही यव 

गोष्टीचव योलय पद्धतीनेच शनकवल लवर्लव पवशहजे. नवही तर तो 

िविसू आिखीनही सि्यव शनिवाि करू िकेल. 

 अिोक बवहरे आलव. त्यवनी अनोळखी नजरेने त्यव 

िविसवकडे पवशहलां. त्यव िविसवच्यव नजरेतही अिोकलव 

ओळखण्यवचां कुठलेही शचन्सह नव्हतां. अिोक खरांच बदललव 

होतवत. िोठव झवलव होतव. आप्पवसवहबेवांनी अिोकलव शर्चवरलां, “ 

ह ेगहृ्थ तझुे िविव आहते कव? ” अिोक म्हिवलव, िलव कोिी 

नवतेर्वईकच नवहीत.”  

तो गहृ्थ जरव चपवपलव. तो म्हिवलव, “ सनुील तलुव आठर्त 

नवही कव? तझुी आई िवझी बहीि होती. िी नेहिी तिुच्यवकडे येत 
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होतो. तझुे िी खपू लवड करवयचो.” अिोकलव यवतलां कवहीच 

आठर्त नव्हतां. तो कवहीच न बोलतव उभव रवशहलव. तवे्हव तो िविव 

म्हिर्िवरव गहृ्थ म्हिवलव, “ सनुील तीन चवर र्षवंचव असतवनव, 

एकव भीषि बस अपघवतवत त्यवचे आई-र्डील अचवनक ितृ्य ू

पवर्ले. सनुील िवत् र्वचलव. पि आपल्यवलव अपघवतवची िवशहती 

शिळून, आपि शतथे पोहोचेपयंत, कोिीतरी सनुीललव बरोबर घेऊन 

गेलां  होतां. त्यविळेु आपली र् सनुीलची गवठ पडू िकली नवही; 

आशि िग कधी त्यवचव पत्तवच लवगलव नवही. कवल परर्व िलव 

कळलां, की सनुील तिुच्यवकडे आह.े लगेच िी इथे आलो. आतव 

कळल्यवर्र तरी िलव त्यवची जबवबदवरी घ्यवयलव हर्ी नव! िी िविव 

आह ेत्यवचव.” 

 खरी गोष्ट अिी होती की, त्यवांनव कधीच कळलां होतां की, 

सनुील अप्पवसवहबे दविल्यवांकडे आह.े त्यवांनी त्यवलव िवळेतही 

घवतलव आह.े त्यवचां शििि सरुळीत सरुू आह.े आतव तो इांशजनीयर 

बनिवर म्हटल्यवर्र, त्यवांनव त्यवची ओळख सवांगवर्ीिी र्वटली. 

कवरि पढेु िवगे, यव तरुि इांशजशनयरचां आपल्यव िलुीिी ललन लवर्नू 

दतेव येईल, असव शहिोब त्यवांनी केलव होतव. म्हिनू ते त्यवच्यवबद्दल 

इतकव पळुकव दवखर्त होते. अप्पवसवहबेवांनव त्यवांच्यव हतेबूद्दल 

िांकव घ्यवयचां कवही कवरि नव्हतां. पि इतक्यव र्षवात गवर्वतल्यव 

गवर्वत ही गोष्ट त्यवांनव इतक्यव उशिरव सिजवर्ी, ह ेअप्पवसवहबेवांच्यव 
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बदु्धीलव पटत नव्हतां पि सोडून दणे्यवखेरीज दसुरव इलवज नव्हतव. 

अिोकलव तर कवहीच आठर्त नव्हतां. 

 त्यव िविसवनी सवांशगतलेल्यव गोष्टी खऱ्यव असतीलही; पि 

त्यव अप्पवसवहबेवांच्यव पचनी पडल्यव नव्हत्यव. त्यवनी 

आप्पवसवहबेवांनव अिोकच्यव आईर्शडलवांची सवांशगतलेली पिूा 

हकीकत. की त्यवांनव दोघवांनवही एकव बस अपघवतवत ितृ्य ूआलव. 

पि सनुील र्वचलव. त्यवांनव ही गोष्ट कळून, ते शतथे पोहोचेपयतं 

सनुील शतथनू नवहीसव झवलव होतव. कोिीतरी त्यवलव 

आपल्यवबरोबर घऊेन गेलां होतां. िग पढेु त्यवचव कवही थवांगपत्तव 

लवगलव नवही. गेल्यव दोन-तीन शदर्सवत, सनुीलची िवशहती िलव 

शिळवली, म्हिनू िी इथे आलो आह,े त्यवलव न्सयवयलव. िवझी 

जबवबदवरी आह े ती. इतकी र्षा तमु्ही पे्रिवनी त्यवचव सवांभवळ 

केलवत. आतव िलव िवझी जबवबदवरी पवर पवडू द्यव. अप्पवसवहबेवांनव 

त्यवचां बोलिां कवही फवरच रुचलां नवही. खरांही र्वटलां नवही. पि ते 

कवही बोलले नवहीत. 

तेव्हव तो गहृ्थ अिोकलव म्हिवलव, “ चल सुनील, 

आपल्यवलव शनघवयलव हर्ां. ” 

 ह े ऐकल्यवर्र िवत् आप्पवसवहबे बोलते झवले. ते म्हिवले. 

“तमु्हवलव त्यवलव असां नेतव येिवर नवही. गेली दहव-बवरव र्ष,े तो 
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िवझ्यवकडे रवहतो आह.े त्यवचे कोिीच नवतेर्वईक त्यवलव शकां र्व 

िलव िवहीत नवहीत. तेव्हव तमु्ही खरांच त्यवचे िविव आहवत ही गोष्ट, 

तमु्हवलव पोशलसवांसिोर शसद्ध करवर्ी लवगेल. तसे परुवरे् तमु्हवलव 

आिवरे् लवगतील. तेव्हव तिुचां म्हििां खरां आह,े ह े िी िवन्सय 

करीन.”  यवर्र तो िविसू कवहीतरी बोलिवर होतव. पि 

आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव थवांबर्लां. ते म्हिवले, “ तमु्ही परुवरे् घेऊन 

यव; िगच  आपि बोल.ू” असां म्हिनू त्यवांनी त्यव िविसवलव शनरोप 

शदलव. आप्पवसवहबेवांचां बोलिां यथोशचत होतां, त्यविळेु त्यवचव 

नवईलवज झवलव, म्हिनू त्यवर्र, “ िी पनु्सहव येईनच परुवरे् घेऊन, 

आशि सनुीललव घेऊन जवईन िवझ्यव घरी;  असां कवहीसां बडबडून, 

तो शतथनू शनघनू गेलव. 

 तो गेल्यवर्र, आप्पवसवहबे अिोकलव म्हिवले, “अरे 

आठर्नू बघ, तलुव कवही आठर्तांय कव? अिोक शर्चवरवांनी अगदी 

गशलतगवत् झवलव होतव. आतव आपल्यव शिििवत अडथळव 

आििवरां, ह ेकवय नर्ीन सांकट? आपल्यवलव खरांच त्यव िविसवकडे 

जवर्ां लवगिवर की कवय, यव शर्चवरवनी तो हतबदु्ध झवलव होतव. तो 

म्हिवलव, “ िलव िवझ्यव आई-र्शडलवांचे चेहरे सदु्धव आठर्त 

नवहीत, हव कोि िविसू, हे िवझ्यव लिवत येत नवही. पि तो 

कोिीही असलव, तरी िी त्यवच्यव बरोबर जविवर नवही.” 



आव्हान  अरुं धती बापट 

70 

 

 आप्पवसवहबे त्यवलव म्हिवले, “अहो, श्रीयतु अिोक केिर् 

दविले, असां छोट्यव-िोठ्यव सांकटवांनव घवबरून कसां चवलेल? त ूतर 

चवललवयांस शपलवनीलव. िी उद्यवच पोशलसवत जवऊन, त्यवांनव ही 

सगळी िवशहती दतेो, त्यवांनव त्यव िविसवचव िोध घ्यवयलव सवांगतो. 

त ूकवळजी करू नकोस. तझुव पत्तव िी फक्त पोशलसवांनव सवांगेन. इतर 

कोिवलवही िी तझुव थवांग - पत्तवही लवग ू दिेवर नवही. त ू अगदी 

शनशश्चांत रवहव. पोशलसवांनव िवत् आपल्यवलव सर्ा खरी हकीकत 

सवांगवर्ीच लवगेल. पि िी आह ेनव? िवझ्यवर्र शर्िवस ठेर्. िी 

तझु्यवर्र कुठलवही अन्सयवय होऊ दिेवर नवही. तरीही अिोक बेचैन 

होतव. बघतव बघतव, त्यवचव शपलवनीलव जवण्यवचव शदर्स आलव, शन 

तो शपलवनीलव गेलवसदु्धव. िग िवत् त्यवची बेचैनी जरव किी झवली. 

 त्यवनांतर आठ-दहव शदर्सवांनी, तो िविसू पोशलसवांनव घेऊन 

हजर झवलव. त्यवच्यवजर्ळ अिोकच्यव आई-र्शडलवांचे जनेु फोटो 

होते. पि ह ेफोटो त्यवांचचे किवर्रून? असव प्रश्न आप्पवसवहबेवांनी 

उपश्थत केलव. त्यवांच्यव ितृ्यचूी नोंद - अपघवती ितृ्य,ू अिी 

सवपडली पवशहजे. शिर्वय ज्यव गवर्वजर्ळ हव अपघवत झवलव, त्यव 

गवर्वचां नवर् आशि शतथल्यव गवर्कऱ्यवांकडून यव गोष्टींची िहवशनिव 

करून घ्यवयलव पवशहजे.  
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शिर्वय इतके शदर्स, हव िविव म्हिर्िवरव िविसू होतव कुठे? 

आतव िोठव प्रेि आशि जबवबदवरी दवखर्तो आह.े यवच गवर्वत तर 

तो रवहतो, त्यवलव ही िवशहती शिळवयलव इतकी र्षे कव जवर्ी 

लवगली? त्यवनी कधी आजर्र पोशलसवांकडे त्यवचव भवचव सवपडत 

नसल्यवबद्दल तक्रवर केली आह ेकव? नसल्यवस कव केली नवही? 

कवरि सनुीललव िोधण्यवचव तोच एक िवगा होतव. यवबद्दलची सवरी 

खरी खरी िवशहती आपल्यवलव शिळवलीच पवशहजे, असां त्यवांनी 

पोशलसवांनव सवांशगतलां. त्यवशिर्वय आपि तो जे बोलतो आह ेत्यवर्र 

शर्िवस ठेर्िवर नवही; असां त्यवांनी पोशलसवांनव सवांशगतलां. यव त्यवांनी 

िविसवची पोशलसवांनव पिूा चौकिी करवयलव सवांशगतली. 

अिोकच्यव आई-र्शडलवांबद्दल सदु्धव खरी िवशहती कवढवयलव 

सवांशगतली. 

 शपलवनीलव गेल्यवर्र अिोक िवत् इकडच्यव सर्ा गोष्टी 

शर्सरलव. नर्ां जग, नरे् शित्, नर्ां गवर्, सवरां कवही नर्ीन. शतथलां 

र्वतवर्रि रे्गळां होतां. शतथे आलेले सगळेजि एकवच उद्दिेवांनी 

आले होते. सगळ्यवांनवच अभ्यवस करून, पदर्ी प्रवप्त करून 

घ्यवयची होती. शतथे श्रिवांनव ियवादव नव्हती. अिोक यव नव्यव 

र्वतवर्रिवत रिनू गेलव. त्यवलव कसलीच शचांतव शकां र्व कवळजी 

नव्हती. आप्पवसवहबे होतेच की त्यवची सर्ातोपरी कवळजी 

घ्यवयलव. अिोक अभ्यवसवलव लवगलव. आप्पवसवहबेवांनी 
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आपल्यवलव ही फवरच िोठी सांधी शदली आह.े त्यवचव आपि परेुपरू 

फवयदव घेतलव पवशहजे, ह े त्यवलव सिजत होतां. आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवच्यवर्र केलेले सां्कवर, तो शर्सरलव नव्हतव. तो झटून 

अभ्यवसवलव लवगलव. आप्पवसवहबेवांसवरखी सिथा व्यक्ती आपल्यव 

पवठीिी आह,े तेव्हव आपल्यवलव कसली शचांतव करवयचां कवरि 

नवही; ह ेत्यवलव िवशहती होतां. त्यविळेु शनशश्चांत िनवनी तो अभ्यवसवत 

रिनू गेलव. शपलवनीची चवर र्षा कधी आशि किी सांपली हसेदु्धव 

त्यवच्यव लिवत आलां नवही. तो पणु्यवलव परत आलव, ते नर्ीन शडग्री 

घेऊनच.दोन-तीन शर्षयवत त्यवलव प्रवशर्ण्य सदु्धव शिळवलां होतां. 

आतव प्रथि आपि नोकरी िोधवयची, आशि आप्पवसवहबेवांनी 

आपल्यवसवठी केलेल्यव खचवाची भरपवई करवयची; आत्तव तरी हचे 

त्यवचां ध्येय होतां. 

 इकडे आप्पव सवहबेवांकडे अिोकचव िविव म्हिर्िवरी व्यक्ती 

खरांच त्यवचव िविव आह ेह ेशसद्ध झवलां होतां. ते खरोखरांच अिोकच े

िविव होते. पि ह ेशसद्ध होऊन सदु्धव, त्यवचव त्यवांनव कवही उपयोग 

झवलव नव्हतव. कवरि अिोक गवर्वतच नव्हतव. आशि तो कुठे 

आह?े हे त्यवांनव िवशहती नव्हतां. यव नवतेसांबांधवलव आप्पवसवहबेवांची 

नव नव्हती; पि त्यवांनव अिोकच्यव  शिििवत कुठलवही अडथळव 

नको होतव. त्यवांनी त्यवच्यव िविवांनव तो कुठे आह ेयवचव पत्तव लवग ू

शदलव नवही. त्यविळेु ते अिोकिी  सवधव सांपका  सदु्धव सवध ुिकले 
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नवहीत. अिोकचां परू्ीचां नवर् सनुील होतां. त्यवच्यव आई र्शडलवांची 

नवरे् अनकु्रिे सिुती र् शर्नवयक अिी होती. त्यवांचां आडनवर् फडके 

होतां. खरोखरांच त्यवच्यव आई-र्शडलवांचव ितृ्य ूएकव बस अपघवतवत 

झवलव होतव. छोट्यव सनुीललव, एकव िविसवने उचलनू िहरवत 

आिलां होतां. पि त्यवचव नेहिीकरतव सवांभवळ करिां, त्यव 

िविसवलव िक्य नव्हतां. म्हिनू त्यवने अिोकलव एकव बस ्टॉप 

र्र सोडून शदलां. पढेु अिोक र्वऱ्यवर्रच र्वढलव. पढुची सर्ा 

हकीकत आपल्यवलव ठवऊक आहचे. 

 तो गहृ्थ खरोखरांच अिोकचव िविव आह,े हे शसद्ध 

झवल्यवर्र, पोशलसवांनी िवत्, त्यवलव  चवांगलांच धवरेर्र धरलां. इतक्यव 

शदर्सवत त्यवनी अिोकचव िवग कवढण्यवचव कवही प्रयत्न कव केलव 

नवही? यव प्रश्नवचां सिवधवनकवरक उत्तर तो दऊे िकलव नवही. 

आप्पवसवहबेवांनव िवत् अिोकचव िविव भेटल्यवबद्दल फवरच आनांद 

झवलव. कवरि आतव ते अिोकचां कवयदिेीरररत्त्यव दत्तक शर्धवन 

करू िकिवर होते. रवजरोसपिे ते त्यवलव ्र्तःचां नवर् दिेवर होते.  

खरी गोष्ट अिी होती, की अिोक आपल्यव गवर्वतच आह ेही 

गोष्ट िविवांनव लगेच कळली होती. पि त्यवलव घरी आििां, म्हिजे 

त्यवची कवयिसवठी जबवबदवरी घेिां होतां. गवर्वत अिोकची िवर्िी 

होती, कवकव होते, पि कोिवलवच ह ेलोढिां कवयिसवठी गळ्यवत 
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अडकर्नू घ्यवयचां नव्हतां. त्यविळेु सर्वंनी त्यवच्यवकडे सोई्करपिे 

पवठ शफरर्ली. तो आप्पवसवहबेवांकडे रवहून शििि घेतो आह,े ही 

गोष्ट दखेील सर्वंनव ठवऊक होती. पि आतव ओळख शदल्यवस, 

कदवशचत त्यवच्यव पढुच्यव शिििवची जबवबदवरी आपल्यवलव 

घ्यवर्ी लवगेल, यव भीतीनी कोिीच पढेु आले नवहीत. पर्पर कवि 

होत आह े तर, किवलव आपिवहून ही ब्यवद आपल्यव पवठीिी 

लवर्नू घ्यवयची, असव ्र्वथी शर्चवर करून कोिीच अिोकची 

ओळख सवांगवयलव, नवतां सवांगवयलव पढेु आलां नवही. 

 आतव अिोक इांशजशनयर होिवर म्हटल्यवर्र, िविव-िविीच्यव 

सपुीक डोक्यवत एक कल्पनव आली होती. अिोक इांशजशनयर 

झवलव, की त्यवच्यवकडे पैसव येिवर होतव. आतव त्यवची कुठलीही 

जबवबदवरी घ्यवयची नव्हती. आतव जवऊन आपि त्यवलव आपलां 

म्हटल्यवस, बरवच ्र्वथा सवधतव यिेवर होतव. कुठल्यवही हलतीत 

आप्पवसवहबे त्यवचां शििि पिूा करिवर, ही गोष्ट त्यवांनव चवांगलीच 

ठवऊक होती. इांशजशनअर झवलेल्यव भवच्यवलव आपलांसां करून 

घ्यवयचां, आशि आपली िलुगी अनघव, शतच्यविी त्यवचव शर्र्वह 

करून दऊेन, त्यवलव घरजवर्ईच करून घ्यवयचां, असव त्यवांचव बेत 

होतव. म्हिनू आतव त्यवांनव अिोकच्यव पे्रिवचव पळुकव आलव होतव. 

आतव ते अिोकर्र प्रेि नव्हे, तर हक्क सवांगत होते. अिोकिी 

पे्रिवचे सांबांध शनिवाि करण्यवकरतव, त्यवांनी नवनव यकु्त्यव, योजनू 
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ठेर्ल्यव होत्यव. पि अिोकिी नवतां  शसद्ध झवलां होतां. तरीही त्यवांचव 

अिोकिी कवहीच सांबांध यऊे िकलव नवही. पोशलसवांनव सर्ा खरी 

हकीकत िवशहती असल्यविळेु, त्यवांनीही आप्पव सवहबेवांनव िदत 

केली. त्यवांनी अिोकचव पत्तव कोिवलवही कळू शदलां नवही.  

‘अिोक चव पत्तव सध्यवतरी कोिवलवही दणे्यवत येऊ नये, 

कवरि ही िविसां त्यवच्यव अभ्यवसवत व्यत्यय आितील’ यव 

अप्पवसवहबेवांच्यव शर्नांतीचां पोशलसवांनी तांतोतांत पवलन केलां होतां. 

शपलवनीलव जवण्यवआधी अिोक अज्ञवन होतव, पि आतव र्यवची 

एकर्ीस र्षे पिूा केल्यविळेु तो सज्ञवन होतव. आतव त्यवचे शनिाय 

तो ्र्तःच घेऊ िकिवर होतव. 

 आप्पवसवहबे त्यवच्यवर्र कुठलवही शनिाय लवदिवर नव्हते. 

त्यवांनव अिोक एक चवांगलव सशुिशित, जबवबदवर नवगररक बनवर्व 

अिी इच्छव होती. त्यवांनव त्यवलव शििि घेऊन आत्िशनभार 

बनर्वयचां होतां; ते आपलां कताव्य त्यवांनी पवर पवडलां होतां; ते 

सिवधवन त्यवांनव आतव शिळवलां होतां. त्यवांनव अिोककडून कसलीही 

परतफेड नको होती. आतव त्यवने िविवांबरोबर जवण्यवचव शनिाय 

घेतलव, तरी ते त्यवलव अडर्िवर नव्हते. आनांदवनी तिी परर्वनगी 

ते त्यवलव दिेवर होते.  
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अिोक सिजतूदवर होतव. आपलां भलांबरुां सिजण्यवइतकव तो 

आतव िोठवही झवलव होतव. ्र्तःच्यव नवतेर्वईकवांकडे जवण्यवची 

ओढ त्यवच्यव िनवत शनिवाि झवली, तर त्यवत चकुीचांही कवही 

नव्हतां. आतव जरी तो आप्पवसवहबेवांपवसनू दरू गेलव, तरी तो 

शबघडण्यवची सतूरवि िक्यतव नव्हती. शन्पहृ ्र्भवर्वच्यव 

आप्पवसवहबेवांनी गेली चवर र्षा शर्चवर करून ते यव शनिायवप्रत आल े

होते. कवरि त्यवांनी कुठल्यवही ्र्वथवासवठी अिोकलव जर्ळ केलां 

नव्हतां. 

 अिोक परत आलव. तो परत आल्यवर्र आप्पवसवहबेवांनी इथे 

घडलेली सर्ा हकीकत त्यवलव सवांशगतली. त्यवचे अनेक नवतेर्वईक, 

इथे गवर्वतच रवहतवत, हहेी त्यवलव सवांशगतलां. त्यवच्यव अभ्यवसवत 

व्यत्यय येऊ नये म्हिनू तवे्हव यव गोष्टी त्यवलव कळर्ल्यव नवहीत; 

ही गोष्ट त ूसिजनू घे; अिी शर्नांती त्यवांनी त्यवलव केली. आतव जर 

त्यवलव त्यवच्यव नवतेर्वईकवांिध्ये परत जवयचां असल्यवस, िी तलुव 

आनांदवनी तिी परर्वनगी दईेन, असांही सवांशगतलां. हीच गोष्ट, त्यवांनी 

पोशलसवांसिोर सदु्धव सवांशगतली. त्यवांनी कुठल्यवही प्रकवरचव हक्क 

शकां र्व उपकवर केल्यवची जविीर्, अिोकलव शदली नवही. हे ऐकून 

अिोकच नव्ह ेतर पोलीसही थक्क झवले. आतव शनिाय अिोक 

च्यव हवतवत होतव. अिोक कृतज्ञ होतव, कृतघ्न नव्हतव. 

आप्पवसवहबेवांनी त्यवच्यवर्र ससुां्कवर करून, एक जबवबदवर 
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नवगररक म्हिनू त्यवलव सिवजवच्यव सपुतूा केलां होतां.  जवे्हव त्यवच े

िविव त्यवलव भेटवयलव आले तेव्हव त्यवनी त्यवांनव र्वकून नि्कवर 

केलव. 

ते म्हिवले, “ सनुील िी तलुव न्सयवयलव आलो आह.े आपल्यव 

घरी चल. तलुव सवांभवळण्यवची जबवबदवरी िवझी आह.े ती िलव पवर 

पवडू द.े गेली चवर र्षा त ूबवहरे होतवत त्यविळेु आपली भेट झवली 

नवही. पि आतव त ूपरत आलव आहसे, तर आपल्यव घरी, आपल्यव 

नवतेर्वईकवांिध्य ेपरत ये. आम्ही सगळेच तझुी र्वट बघत आहोत. 

िी पोशलसवांनवही बोलवर्लां आह.े आतव आप्पवसवहबे तलुव अडर् ू

िकिवर नवहीत. चल रे िवझ्यव बछड्यव, िी कधीचव तझु्यव 

भेटीसवठी तळिळतो आहे. िवझ्यव बशहिीची एकुलती एक 

शनिविी आहसे त.ू” असां म्हिनू त्यवांनी डोळे पसुले. 

 एर्ढां बोलिां होईपयंत पोशलसही आले. पढेु कवय होिवर, 

असव यि प्रश्न सर्वंच्यवच िनवत होतव. शनिाय अिोकने घ्यवयचव 

आह,े तो जो कवय शनिाय घेईल, त्यवचव िी आनांदवने ् र्ीकवर करीन, 

असां आप्पवसवहबेवांनी पोशलसवांनव सवांशगतलां. अिोक म्हिवलव, 

“िवझव शनिाय िी पोलीस चौकीत िोठ्यव सवहबेवांनव सिोर सवांगेन. 

तो िवझव अांशति शनिाय असेल. त्यवत बदल होिवर नवही.”   
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ज्यव अथी अिोक एर्ढां शनिवायक बोलतो आह.े  त्यव अथी 

तो आपल्यवबरोबरच येिवर अिी आिव िविवांनव र्वटवयलव 

लवगली. कवरि िेर्टी रक्तवचां नवतां आह े आिचां. ‘ Blood is 

thicker than water ‘ र्गैरे म्हिी िविवांनव आठर्वयलव 

लवगल्यव. अिोकलव म्हिवले, “ अरे आपलां सख्खां जर्ळचां नवतां 

आह.े िवझ्यव बशहिीर्र िवझां फवर पे्रि होतां. गेली शबचवरी. आतव 

शतची ्ितृी म्हिनू त ूिलव जर्ळ हर्वस.” यवर्र अिोक ्थीर 

रवशहलव. त्यवने कुठलीच प्रशतशक्रयव व्यक्त केली नवही. 

 यव सगळ्यव प्रसांगवांनी लशलतवबवई िवत् भवांबवर्नू गेल्यव 

होत्यव. नवही म्हटलां तरी, त्यवांनवही अिोकचव लळव होतवच. आतव 

अिोक जर शनघनू गेलव, तर? यवांच्यव पलीकडचव शर्चवर त्यव करू 

िकत नव्हत्यव. शर्र्के आशि शर्द्यवलव िवत् थोडां बरांच र्वटत होतां. 

चलव शििि तर झवलां त्यवचां. बरां झवलां नवतेर्वईक भेटले. आतव 

जवर्ां त्यवनी त्यवांच्यवकडे. आतव तरी ही ब्यवद आपल्यव सर्वंच्यवच 

आयषु्यवतनू बवहरे शनघनू जवत असेल, तर बरां होईल, असां त्यवांनव 

र्वटत होतां.  

िोहन आशि िकु्तव िवत् गोंधळून गेले होते. आजोबवांर्र थोडे 

रवगवर्ले होते. त्यवांनी अिोकलव त्यवच्यव नवतेर्वईकवांकडे जवण्यवची 

परर्वनगी द्यवर्ी, यवचव त्यवांनव रवग आलव होतव. कवहीही झवलां तरी, 
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अिोकनी घर सोडून जवऊ नये, असां त्यवांनव र्वटत होतां. कवरि तो 

घरवत आल्यव ििवपवसनू, तो त्यवांच्यव आयषु्यवच्यव एक भवग होतव. 

आशि तो भवगच जर आतव दरुवर्िवर असेल, तर त्यवचां दःुख, 

नक्कीच त्यवांच आयषु्य व्यवपनू टवकिवर होतां. िवत् तोंडवने ते एक 

अर्विरही बोलले नवहीत. अप्पवसवहबे िवत् एखवद्यव 

नगवशधरवजवसवरखे ्थीर होत.े यव शर्षयवर्र त्यवांनी एक अर्विर 

सदु्धव बोलवयचां टवळलां होतां. “अिोक आतव सज्ञवन आह,े जवितव 

आह,े ्र्तःचव शनिाय ्र्तः घ्यवयलव सिि आहे; तेव्हव तो जो 

शनिाय घेईल, तो िलव िवन्सय आह,े ”  एर्ढांच ते बोलले. 

 िोठ्यव सवहबेवांनव रे्ळ नव्हतव. शिर्वय ते म्हिवले, “ की हव 

शनिाय पोशलस चौकीत सवांगनू, कवही उपयोग नवही. हव शनिाय 

न्सयवयवलयवत न्सयवयवधीि सवहबेवांसिोरच झवलव पवशहजे; म्हिजे तो 

शनिाय कवयि्र्रूपी होईल. आप्पवसवहबेवांनव ही गोष्ट िवहीत होती. 

पि आतव आपि यव बवबतीत कवहीच बोलवयचां नवही, असां त्यवांनी 

ठरर्लां होतां. म्हिनू ते कवही बोलले नव्हते. न्सयवयवलयवची तवरीख 

तीन शदर्सवनांतरची शिळवली. ह े तीन शदर्स प्रत्येकवची परीिव 

पवहिवरे होते. कोिीच कोिविी फवरसां  बोलत नव्हतां. 

न्सयवयवलयवच्यव तवरखेच्यव शदर्िी, अिोकचे नवतेर्वईक 

म्हिर्िवऱ्यव सर्ा लोकवांचव जथ्थव न्सयवयवलयवत हजर होतव. 

अप्पवसवहबे िवत् एकटेच अिोक बरोबर न्सयवयवलयवत आले होते. 
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 न्सयवयवधीि िहवरवज ्थवनवपन्सन झवल्यवर्र, यव शर्षयवची 

िवशहती असलेली सांपिूा फवईल न्सयवयवधीिवांनव दणे्यवत आली. 

िविवांनी बोलवर्लेल्यव र्शकलवांनी यव केसची पविाभिूी 

न्सयवयवधीिवांसिोर पेि केली. सर्वात िेर्टी, आज अिोकचे सर्ा 

नवतेर्वईक न्सयवयवलयवत हजर आहते, र् आतव िवशहती झवल्यवर्र 

अिोकने आपल्यवबरोबरच रवशहले पवशहजे, अिी सर्वंची 

प्रविवशिक इच्छव आह,े ही गोष्ट त्यवांनी न्सयवयवधीिवांसिोर चवांगल्यव 

रीतीने िवांडली. आतव अिोक सज्ञवन असल्यविळेु, कोिीही 

त्यवच्यव र्तीने शनिाय घेऊ िकत नवही, ही गोष्ट ही त्यवांनी ्पष्ट 

केली. आप्पवसवहबेवांनवही त्यवांची बवज ू िवांडण्यवची परर्वनगी 

न्सयवयवधीिवांनी शदली. आप्पवसवहबे म्हिवले, “ िलव अिोकलव एक 

चवांगलव जबवबदवर नवगररक म्हिनू घडर्वयचां होतां; त े कवि िी 

केलेलां आह.े आतव अिोक जो शनिाय घेईल, त्यवलव िवझी 

आनांदवने िवन्सयतव असेल.” एर्ढां  बोलनू ते खवली बसले. 

 आतव बोलवयची पवळी होती ती त्यव तथवकशथत िविव 

म्हिर्िवऱ्यव िविसवची. त्यवने त्यवच्यव र् अिोकच्यव आईच्यव 

प्रेिवची िहती गवयली. शतच्यव जवण्यवने ते शकती एकटे पडले आहते 

हहेी त्यवांनी भवर्वनेनी ओथांबलेल्यव आर्वजवत सवांशगतलां; आशि 

आतव अिोक चव िोध लवगल्यवर्र िलव इतकव आनांद झवलव 

आह,े की हषार्वय ूव्हवयचव रवशहलव आह.े असांही ते म्हिवले.  यव 
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त्यवांच्यव बोलण्यविधलव फोलपिव सगळ्यवांनवच जविर्त होतव. 

कवरि अिोकचव िोध त्यवांनी कधी घेतलवच नव्हतव, हेच यवतनू 

्पष्ट होत होतां. जर त्यवांनी प्रयत्न केलव असतव तर त्यवबवबतचां 

कवहीतरी त्यवांच्यव बोलण्यवत आलां असतां. पि त्यवांनी तसां कवही 

केलांच नव्हतां अिोकलव िोधण्यवचव प्रयत्न केलव असतव, त े

पोशलसवत गेले असते तर त्यवची सदु्धव नोंद सवपडली असती. पि 

तसां कवहीच नव्हतां. त्यविळेु त्यवांचां बोलिां िळुीच पररिविकवरक 

झवलां नवही. 

 आतव बोलवयची पवळी अिोकची होती. अिोकचां बोलिां 

शनिवायक ठरिवर होतां. त्यविळेु सगळेजि जीर्वचव कवन करून 

त्यवचां बोलिां ऐकत होते. आप्पवसवहबेवांनी अिोक आपल्यवजर्ळ 

हर्व म्हिनू कुठलांही भवर्शनक शकां र्व सवधांही आर्वहन केलां नव्हतां. 

त्यवांनी अिोकर्र आपलव कुठलवही हक्क सवांशगतलव नव्हतव. 

अिोक करतव आपि कवय केलां यवचव सवधव उल्लेखही त्यवांनी 

टवळलव होतव. िोठ्यव िविसवांनी लहवन िलुवांच्यव बवबतीत ज े

करवयलव हर्ां तेच आपि केलां, कवरि ते िोठ्यव िविसवांचां कताव्यच 

असतां. असवच त्यवांच्यव बोलण्यवचव िशततवथा होतव. उलट िविवांनी 

भवर्नेलवच हवत घवतलव होतव. बोलतव-बोलतव चतरुवईने म्हिव, 

शकां र्व भवर्नेनी म्हिव, गळव दवटून येिां, डोळ्यवत पविी येिां यव 

गोष्टी त्यवांनव जिल्यव होत्यव. 



आव्हान  अरुं धती बापट 

82 

 

 अिोक उठून उभव रवशहलव. आपल्यव जवगेर्रूनच त्यवने 

न्सयवयवधीिवांनव र्ांदन केलां. िग सर्ा िोठ्यव िविसवांनव नि्कवर 

केलव आशि बोलवयलव सरुुर्वत केली. “न्सयवयवधीि िहवरवज, िी 

र्त्यवर्रचां जीर्न जगत होतो; अन्सनवची चोरी करून पोट भरत 

होतो. कवरि भकू अगदी असह्य व्हवयची. एक शदर्स 

आप्पवसवहबेवांकडे चोरी करतवनव पकडलव गेलो. त्यवांनी िलव कवही 

शििव न दतेव, खवयलव शदलां. िवझ्यवबद्दल कवही िवहीत नसतवनव, 

िी चोरी करतवनव सवपडलो होतो, तरीही धोकव पत्करून, िलव 

घरवत ठेर्नू घतेलां. पढेु शििि शदलां. उच्चशििि सदु्धव शदलां. िलव 

्र्तःच्यव घरवत, घरवतली व्यक्ती असेल असां र्वगर्लां. यवच्यव 

बदल्यवत िवझ्यवकडून कवि करून घेतव आलां असतां, पि तसां 

त्यवांनी केलां नवही. िवझ्यवकडून त्यवांनी कुठलीही अपेिव ठेर्ली 

नवही. ्र्तःच्यव नवतर्ांडवांच्यव बरोबरीनां िलव र्वगर्लां. त्यवांच्यव 

घरवतल्यव सगळ्यवांनीच िलव चवांगलां र्वगर्लां. कधीही किी लेखलां 

नवही. िवझ्यव पोरकेपिवची जविीर् होईल, असां कधीच कोिी 

र्वगलां नवही. ही िवझ्यव आयषु्यवची एक बवज ूआह.े 

 दसुरी बवज ू आह े िवझ्यव िविवांची. िवझ्यव आईर्शडलवांचव 

जेव्हव शर्योग झवलव, तेव्हव िी सवधव अडीच ते तीन र्षवचंव होतो. 

त्यवांचे चेहरे िलव आठर्त नवहीयेत. तर यव िविवांनव िी कवय 

ओळखिवर? परांत ुते खरोखरांच िवझे िविव आहते, ही गोष्ट आतव 



आव्हान  अरुं धती बापट 

83 

 

कवयदिेीरररत्यव शसद्ध झवललेी आह.े पि िवझ्यव जडिघडिीत 

त्यवांचव कवहीही सहभवग नवही. िी आतव िवझ्यव शिििवचव एक 

िहत्त्र्वचव टप्पव पिूा केलेलव आह.े परांत ु िलव अजनूही 

िवगादिानवची आर्श्यकतव आह.े ह ेिवगादिान आप्पवसवहबेच  करू 

िकतील यवची िलव खवत्ी आह.े त्यविळेु िवझ्यव गरजेनीच िी 

आप्पवसवहबेवांकडे रवहण्यवचव शनिाय घेतलव आह.े 

 िवझ्यव िविवांनव िवझ्यवबद्दल र्वटिवरी िवयव िी जवि ूिकतो. 

त्यव िवयेचव शकां र्व त्यवांच्यव पे्रिवचव िलव अर्िवन करवयचव नवही. 

त्यविळेु त्यवांच्यविी िविव / भवचव असव पे्रिवचव सांबांध िी चवांगल्यव 

रीतीने सवांभवळीन. पि िी त्यवांच्यवकडे जवऊन रवहू िकत नवही. 

आप्पवसवहबेवांची िलव अजनूही गरज आह.े िी सज्ञवन आह.े आज 

िवझां र्य बवर्ीस र्षे आहे. िी ् र्खिुीने, िनवच्यव अगदी चवांगल्यव 

अर््थेत, अत्यांत ्थीर आशि िवांत िनवनी हव शनिाय घते आह.े 

न्सयवयवधीि िहवरवजवांनी िवझ्यव यव शनिायवची  नोंद करून घ्यवर्ी. 

 अिोकच्यव सिांजस बोलण्यविळेु, सगळे जरव भवरवर्नू गेले. 

िविवांचव डवर् हुकलव होतव. पि ते कवहीच करू शकां र्व बोल ूिकले 

नवहीत. त्यवांचव चेहरव पडलव. ते खवलिवनेने शतथनू जवयलव शनघवले. 

तेव्हव अिोक त्यवांच्यवजर्ळ गेलव. त्यवनी त्यवांनव कव नि्कवर केलव 

आशि तो त्यवांनव म्हिवलव, “ िविव रवगर् ूनकव. िी तमु्हवलव सोडिवर 
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शकां र्व शर्सरिवर नवही. िी तुिच्यव र् इतर नवतेर्वईकवांच्यव कवयि 

सांबांधवत रवहीन.” असां म्हिनू त्यवने िविवांनव जर्ळ घेतले. आतव 

िवत् िविव खरांच गशहर्रले. आपली चकू त्यवांनव कळली. त्यवांनी 

अिोकची  पवठ थोपटली आशि ते शनघनू गेले. 

 अिोक आप्पवसवहबेवांचव जर्ळ गेलव. त्यवने त्यवांनव र्वकून 

नि्कवर केलव आज तो प्रथिच आप्पवसवहेबवांनव आप्पव म्हिवलव. 

तो म्हिवलव, “ आप्पव, िी तिुच्यव शिर्वय जग ूिकत नवही. िलव 

दरू लोटू नकव.” त्यवच्यव डोळ्यवतनू अश्र ू र्वहत होते. 

आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव घट्ट शिठी िवरली. ते म्हिवले,  

“ अिोक प्रश्न तलुव दरू लोटण्यवचव नव्हतव, तर यव गोष्टीतनू 

कवयदिेीर िवगा कवढण्यवची गरज होती. म्हिनू िलव ह े सव्य / 

अपसव्य करवर्ां लवगलां. तू सां्कवरी आशि िहविव िलुगव आहसे. 

चवांगलां र्वगलवस त ू तझु्यव नवतेर्वईकवांिी. कोिवचीच िनां दखुवर्ली 

नवहीस. चल आतव िवांत िनवने घरी जवऊयव. 

 एकिेकवांच्यव सोबतीने दोघेही घरी आले. अिोक 

आप्पवसवहबेवांबरोबर घरी आल्यविळेु, लशलतवबवई िनवतल्यव िनवत 

सखुवर्ल्यव. त्यव त्यवांच्यव करतव चहव करवयलव आत गेल्यव. िोहन 

िकु्तव तर फवरच खिु झवले. ते लगेच अिोकलव आपल्यव खोलीत 

घेऊन गेले. कवय कवय झवलां, ह ेत्यवांनव जविनू घ्यवयचां होतां. शर्रे्क 
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आशि शर्द्यवलव जरी, अिोकचां घरवत रहविां पसांत नव्हतां. तरी 

िनवतनू त्यवांनवसदु्धव बरां र्वटलां. शकती नवही म्हटलां, कबलू नवही 

केलां, तरी िविसवलव सहर्वसवनी प्रेि, शर्िवस नकळत र्वटवयलव 

लवगतोच नां ! 

 सांध्यवकवळ झवली, आज सगळ्यवांनवच िनवतनू बरां र्वटत 

होतां, अिोकचव सगळ्यवांनवच लळव लवगलव होतव. लशलतवबवई ांनी 

आज कळत नकळत अिोकच्यव आर्डीचव बेत केलव होतव. 

अिोकनी आप्पवसवहबेवांनी जर्ळ रवहवयचां ठरर्नू, आप्पवसवहबेवांनव 

यि शदलां होतां. हसत खेळत, जेर्िी झवली. सगळे आपवपल्यव 

खोल्यवांिधे झोपवयलव गेले. आप्पवसवहबेवांनी अिोकलव हवक 

िवरली. अिोकलवही त्यवांच्यविी कवहीतरी बोलवयचां होतां. अिोक 

आल्यवर्र, आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव जर्ळ घेतलां, त्यवच्यव पवठीर्र 

हवत शफरर्लव. ते म्हिवले, “ अिोक, शििलवस कवरे ? अर्घडच 

होत्यव सगळ्यव गोष्टी आज. फवर तवि आलव होतव कव तझु्यव 

िनवर्र? पि त ूसगळां चवांगलां शनभवर्लांस.”  

 अिोक म्हिवलव, “ आप्पव, ह े सगळां तर तमु्हीच िलव 

शिकर्लां आहते. तिुचेच सां्कवर आहते ह.े िलव कव हवक 

िवरलीत, कवही कवि आह ेकव? नवही रे, सहजच हवक िवरली. िलव 

कवहीतरी बोलवयचां  आह े तझु्यविी.”  
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“आप्पव, िलवही कवहीतरी सवांगवयचां आह ेतमु्हवलव.” अिोक  

“अरे िग बोल नव. “आप्पवसवहबे म्हिवले. 

“ आप्पव, िलव compus interview िध्ये एक चवांगली 

नोकरी शिळवली आह.े येत्यव एक तवरखेपवसनू िलव शतथे रुज ू

व्हवयचां आह.े िी आतव ती नोकरी करिवर आशि िवझ्यव 

शिििवकरतव तमु्ही केलेलव अर्वढव्य खचा िी सव्यवज परत 

करिवर आह.े त्यवशिर्वय िलव चैन पडिवर नवही.”  

त्यवचां ह े बोलिां ऐकून आप्पवसवहबे हसले. ते म्हिवले, 

“िलवही तझु्यविी त्यवच शर्षयवर्र बोलवयचां होतां.”  अिोकलव 

र्वटलां, ‘ बरां झवलां! आपि अगदी योलय शनिाय घेतलव आह.े’ 

आप्पवसवहबे पढेु म्हिवले, “ अरे पैिवचां रवहू द.े आतव पढुच्यव 

शिििवकरतव त ू परदिेवत जवर्ांस, असां िलव र्वटतां. त्यवकरतव 

लवगिवऱ्यव परीिव त ू शदल्यवच आहसे. तेव्हव उद्यवपवसनू अजा 

शलहवयलव सरुुर्वत करव.”  

अिोक म्हिवलव, “ आप्पव, तिुच्यव कृपेनी िी आज 

इांशजनीयर झवलो. आतव आिखी शििि किवलव? शिर्वय आतव 

तर आधी, िलव तिुचे पैसे परत करवचे आहते, िग बवकी सगळां.”  

“ करिील रे पैसे परत. पि शिकवयची सांधी शिळते आह,े तर 

आधी शिकून घे. िवझे पैसे कुठे जवतवहते पळून? ” आप्पवसवहबे.   
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 अिोक गशहर्रलव. आप्पवसवहबेवांसिोर कवय बोलवर्ां, हचे 

त्यवलव कळेनव. तो कवहीच बोललव नवही. आप्पवसवहबे म्हिवले, “ 

त ूपढेु एिबीए करवर्ांस, अिी िवझी फवर इच्छव आह.े अथवात तलुव 

दसुरां कवही शिकवयचां असेल, तर तसां सवांग.”  

तरीही अिोक कवहीच बोललव नवही. तो इतकव भवरवर्लव 

होतव, की त्यवच्यव तोंडून िब्दच फुटत नव्हतव. यव दरे् िविसवपढेु 

कवय बोलवयचां, हचे त्यवलव सिजत नव्हतां. त्यवलव र्वटत होतां, 

िविसवनी चवांगलां असवयचां म्हिजे तरी शकती? आप्पवांच्यव 

चवांगलुपिवलव सीिवच नवही. तो फक्त म्हिवलव, “ िी तिुच्यव 

िब्दवबवहरे नवही. पि तेर्ढे पैसे परत----” . आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवलव पढेु बोल ूशदले नवही. ते म्हिवले, पनु्सहव तो शर्षय नको. िी 

नक्की पैसे परत घेईन तझु्यवकडून. पि ती रे्ळ आतव नवही. 

 यथवर्कवि अिोकनी त्यवांनव सवांशगतलां, की शिििवकरतव 

परदिेवत जवण्यवची त्यवची इच्छव नवही. तो पढुचां शििि इथे 

भवरतवतच घेईल. कवरि त्यवलव त्यवांच्यवपवसनू दरू जवण्यवची इच्छव 

नवही.  त्यवप्रिविे एिबीए करण्यवकरतव तो अहिदवबवदलव गेलव. 

त्यवने पैसे परत करण्यवच्यव बवबतीत कवय झवलां? र्गैरे गोष्टी त्यवांनव 

शर्चवरण्यवची कोिवचीच िहवित नव्हती. 
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 िोहन इांशजनीयर होऊन, पुढच्यव शिििवकरतव अिेररकेलव 

गेलव. िकु्तव सदु्धव एि बी बी एस होऊन एि एस करण्यवसवठी, 

िुांबईलव गेली. शतचां शििि चवल ूअसतवनवच, शतची भेट डॉक्टर 

लशलतिी झवली. दोघां एकिेकवांच्यव पे्रिवत पडली होती. लशलत 

िस्त्रशक्रयव तज्ञ होतव. त्यवलव नवही म्हिवयचां कुठलांच  कवरि नव्हतां. 

ती िुांबईलव जवण्यवआधी त्यवांचव सवखरपडुव करून घेतलव आशि 

आप्पवसवहबेवांच्यव  इच्छेप्रिविे पढुच्यव सहव िशहन्सयवत त्यवांचां ललन 

करवयचां ह े ठरर्लां होतां. ललनवनांतर शतने पढुचां शििि घ्यवयलव 

डॉक्टर लशलतची हरकत नव्हती. 

 िकु्तवच्यव ललनवच्यव आठ - दहव शदर्स आधी, अिोक घरी 

परत आलव. जि ूकवय ललन चवांगल्यवररतीने व्हवर्ां यवची जबवबदवरी 

त्यवच्यवर्रच होती, अिवसवरखी त्यवने सगळी कविां केली. िोहन 

ललनवच्यव आदल्यव शदर्िी आलव, तो म्हिवलव, “ िलव िवशहतीच 

होतां, की अिोक िवझी उिीर् भवस ूदिेवर नवही; म्हिनू िी इतक्यव 

र्ेळेर्र आलो, नवही तर आधीच आलो असतो. िोहन एि एस 

झवलव होतव. त्यवलव शतकडेच नोकरी शिळवली, िोहननी एकव 

अिेररकन िलुीिी ललन ठरर्लां होतां. तेही court marriage. तेही 

सगळ्यवांनव पसांत होतां. पि रवहून रवहून एक प्रश्न लशलतवबवईच्यव 

िनवत घोळत होतव. अिेररकन िलुीिी ललन, यवचव अथा आपलव 

िोहन, आतव अिेररकेतच ्थवईक होिवर की कवय? पि अस ूद.े 
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कवय व्हवयचां असेल ते होईल पढेु, आतवपवसनू त्यवच्यवर्रून 

चशर्ातचर्ाि किवलव! असव सजू्ञ शर्चवर करून, त्यवांनी तो शर्षय 

कधी कवढलवच नवही. िोहन बवयकोलव घऊेन आलव, की त्यवचां 

छवन ्र्वगत करवयचां. आपल्यव नवतसनेुलव इथे ह ेघर परकां  र्वटू 

नय,े यवची कवळजी घ्यवयची, असां त्यवांनी िनविी ठरर्लां  होतां. 

 ललन झवल्यवर्र िशहनवभरवतच िोहन एक र्षाभरवकरतव 

भवरतवतच यवयचव होतव. त्यवनी  िदु्दवि भवरतवतलां प्रोजेक्ट िवगनू 

घेतलां होतां. त्यवची अिेररकन बवयको, र्षाभर तरी भवरतवत 

रवहवयलव तयवर होती. शर्रे्क आशि शर्द्यवही अशतिय खषुीत होती. 

सगळांच दवन त्यवांच्यव िनवसवरखां पडलां होतां. अिोकबद्दलचव 

त्यवांचव आकसही जरव किी झवलव होतव. अिोकनी परदिेी जवयचां 

नवकवरल्यविळेु, त्यवांनव जरव बरां र्वटलां होतां. अिोकचां सगळां 

िोहनच्यव बरोबरीने झवलां, की त्यवबवबत र्वटिवरी असयुव डोकां  र्र 

कवढवयची. एरर्ी कवही नवही. शर्द्यव आशि शर्र्ेक, ही असिांजस 

नव्हती. आप्पवसवहबेवांनी शदलेल्यव सांधीचां अिोकनी सोनां केलां 

होतां. आपलां आयषु्य घडर्िवऱ्यव त्यव दरे्िविसवची तो जि ूपजूव 

करत होतव, त्यवच्यव र्वगण्यवनी. 

 िकु्तवच्यव ललनवनांतर सदु्धव अिोक घवईघवईने परत गेलव 

नव्हतव. कुठलांही कवि करतवांनव, त्यवांनी िवगेपढेु पवशहलां नव्हतां. 
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सगळ्यव गोष्टी जबवबदवरीने पवर पवडल्यव होत्यव. घरवतल्यव कत्यवा 

िलुवर्र अर्लांबनू रवहवर्ां, तसे सगळे जि अिोकर्र शर्सांबनू होते. 

यव ललनवतच िोहननी, आपल्यवलव िवयरवबरोबर शर्र्वह करवयचव 

आह,े असां सवांशगतलां होतां. आपल्यवलव घरचे लोक यव शर्र्वहवलव 

आनांदवने परर्वनगी दतेील, हे त्यवलव ठवऊकच होतां. म्हिनूच 

िोहननी, िवयरव  र् शतची िैत्ीि - िेगन यवांनवही िकु्तवच्यव ललनवलव 

चवलण्यवचव आग्रह केलव होतव. त्यवशनशित्तवने सगळ्यवांिीच 

िवयरवची ओळख होईल, यव हतेनेूच तो शतलव घेऊन आलव होतव.  

िवयरव  library science हव शर्षय घेऊन, graduate झवली 

होती. तो शिकत होतव, त्यवच कॉलजेच्यव लवयब्ररीत ती 

लवयब्रररयन होती. पु् तकवांची दरे्विघेर्वि करतव करतव, 

भवर्नवांचीही दरे्वि-घरे्वि झवली होती. दोघेही एकिेकवांिध्ये गुांतले 

होते. िेगन ही शतची शजर्वभवर्वची िैत्ीि. इतक्यव लवांब जवयचां 

म्हिनू, िवयरवच्यव बवबवांनी, िदु्दवि िेगनलव शतच्यवबरोबर जवण्यवची 

शर्नांती केली होती. नर्ीन दिे पवहवयलव शिळिवर म्हिनू िेगनही  

आनांदवनी िवयरवबरोबर आली. 

 ललनवतली दोघींची उपश्थती, अनेकवांच्यव भरु्यव र्र उांचवर्नू 

गेली होती. इतर कविवांबरोबर िवयरव  र् िेगन  यवांची व्यर््थव 

ठेर्ण्यवची जबवबदवरीही अिोकर्रच होती. अिोक कोि आहे? 
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ह ेिवयरलव आधीच ठवऊक होतां.  दोघीही अिोकच्यव र्वगण्यवनी 

प्रभवशर्त झवल्यव होत्यव. अिोकिळेु त्यवांची फवरच सोय झवली 

होती. कुठेच कवही अडलां नव्हतां.  

अिोक आपल्यव कविवतच गुांतलव होतव. पि गेल्यव दोन-तीन 

शदर्सवत िेगनिध्ये  झवललेव बदल िवयरवनी बरोबर शटपलव होतव. 

िेगनलव अिोक फवरच आर्डलव आहे, ह े शतच्यव र्वगिकुीतनू 

िवयरवलव शदसत होतां. त्यवत शतलव कवही र्वर्गां र्वटलां नव्हतां. 

म्हिनू शतने िेगनलव थवांबर्लां नवही. अिोकच्यव िवत् कवहीच 

लिवत आलां नव्हतां. कवयवाची आर्रवआर्र झवल्यवर्र, अिोक 

अहिदवबवदलव परत शनघवलव होतव. आज िेगन  अगदी उदवस 

झवली होती. पि अिोकलव त्यवचां कवही भवन नव्हतां. त्यवच्यव 

िनवत तसां कवही येण्यवचां कवरिही नव्हतां. सगळ्यवांचव शनरोप घेऊन, 

अिोक परत शनघवलव. िोहन अजनू 8/10 शदर्सवांनी परत जवयचव 

होतव. 

 दोन-तीन शदर्सवांनी िेगननी आपलां िनोगत िवयरवजर्ळ 

सवांशगतलां. िवयरवलव यव गोष्टीची कल्पनव होतीच. ही गोष्ट शतने 

िोहनलव सवांशगतली. होतव होतव ही गोष्ट आप्पवसवहबेवांच्यव कवनवर्र 

गेली. िग आप्पवसवहबे, िोहन, लशलतवबवई आशि अथवातच िवयरव 

र् िेगन यवांची एक बैठकच बसली. आप्पवसवहबेवांनी िेगनचां शििि 
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कवय झवलांय? शतचे आई र्डील कुठे असतवत? शतलव भवर्ांड आहते 

की नवही? आशि िखु्य म्हिजे शतची भवरतवत रवहवयची तयवरी आह े

कव? यव सर्ा गोष्टी शतच्यवकडून ्पष्ट करून घेतल्यव. अिोकलव 

भवरतवबवहरे जवण्यवत िळुीसदु्धव रस नवही. त्यवलव भवरतवतच 

रवहवयचां आह,े यव गोष्टीर्र त्यवांनी िेगनलव शर्चवर करवयलव 

सवांशगतलव. कवरि उन्सिवदवच्यव भरवत एखवदी गोष्ट िवन्सय करिां, िवन्सय 

केल्यवर्र ती आनांदवने जन्सिभरवकरतव ्र्ीकवरिां यवत असलेलां 

अांतर आप्पवसवहबे जविनू होते. 

िवयरव  र् िेगन  एकवच गवर्वलव म्हिजे seatle लव रवहत. 

एकवच िवळेत जवत. कॉलेजिध्ये गेल्यवर्र त्यवांच्यवत अांतर पडलां, 

पि िैत्ी तिीच कवयि रवशहली. िेगनलव अिोक खपूच आर्डलव 

होतव. त्यविळेु ती भवरतवत रवहवयलव तयवर होती. शिर्वय भवरतीय 

िलुवांचव एक प्लस पॉइांट होतव; तो म्हिजे जळुर्नू घेण्यवची िितव. 

भवरतीय ललनवत घट्फोटवची भीती फवर किी असते, ह े शतलव 

ऐकून र् आजबूवजलूव बघनू िवशहत होतां. शिर्वय अिोक इांशजनीयर 

होतव.  

यवतनू आप्पवसवहबेवांनी एक िवगा कवढलव. आत्तव अिोकलव 

कवहीच न सवांगतव शतनी  घरी परत जवर्ां,  नीट शर्चवर करवर्व, 

आईर्शडलवांिी बोलवर्ां र् िग आपलव शर्चवर पक्कव करवर्व, असां 
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त्यवांनी सचुर्लां.   यवत नवही म्हिण्यवजोगां कवहीच  नव्हतां. यवत चवर 

सहव िशहने गेले असते. पि तोर्र अिोकचां शिििही सांपलां 

असतां. त्यवनांतरच त्यवच्यव कवनवर्र ही गोष्ट घवलवर्ी. आतव आतव 

ही गोष्ट त्यवलव सवांगनू त्यवचां िन अभ्यवसवर्रून शर्चशलत करू नय;े 

हवही शर्चवर त्यवांच्यव यव सचूनेिवगे होतव. 

िवयरवनी पशहल्यवांदवच भवरतीय पद्धतीचां ललन पवशहलां होतां. 

शतलव त्यवतलां कोडकौतकु, र् नटिां िरुडिां सदु्धव खपू आर्डलां. 

शतनी शतलव भवरतीय पद्धतीन ेललन करवयलव आर्डेल, असां शतनी 

िोहनलव सवांशगतलां. त्यविळेु आपली हौस िौज पिूा होिवर, यव 

कल्पनेनी  लशलतवबवई र् शर्द्यव खिु झवल्यव. लगेच त्यवांचे ललनवत 

कवय कवय करवयचां, यवचे बेत बवत सरुू झवले. आप्पवसवहबेवांनी 

त्यवांनव थवांबर्लां. ते म्हिवले, ” िवयरव कवहीही म्हिवली असली, 

तरी शतच्यव घरच्यवांचव कवय शर्चवर आह?े त्यवांनव ही गोष्ट पटिवर 

आह ेकव? यव सगळ्यव गोष्टींचव शर्चवर करून, िगच आपल्यवलव 

शनिाय घ्यवयचव आह.े उगवच अध्यवा हळकुां डवने शपर्ळ्यव होऊ 

नकव. त्यव जरव र्रिल्यव. पि त्यवांनी तो शर्षय पढेु र्वढर्लव नवही. 

आठ-दहव शदर्सवांनी िोहन-िवयरव र् िेगन अिेररकेलव परत गेले. 

सगळ्यवांचांच रुटीन सरुू झवलां. लशलतवबवई िवत् दोन्सही ललनवांचव 

शर्चवर करत, अनेक बेत आखत होत्यव. 
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 हव हव म्हितव सहव िशहने सांपत आले. र्रर्र जरी सगळां िवांत 

शदसत असलां, तरी यव कवळवत आप्पवसवहबे, िोहन, िवयवरवच े

आईर्डील, िेगन र् शतचे आई-र्डील यवांच्यवत सतत फोन, िेल, 

यवांच्यवद्ववरे सांपका  सरुू होतव. एर्ढां  िोठां  अांतर पवर करून, जर्ळ 

येण्यवसवठी ह े आर्श्यकच होतां. फक्त यव कुठल्यवही गोष्टीची 

जविीर् अिोकलव नव्हती. तो आपल्यव अभ्यवसवत गका  होतव. यव 

कवलवर्धीत दोन चवर िलुींनी त्यवच्यविी जर्ळीक सवधण्यवचव 

प्रयत्न केलव होतव. पि अिोकची नजर फक्त त्यवच्यव ध्येयवर्र 

लवगलेली होती. बवकी कुठे लि द्यवयलव त्यवलव रे्ळच नव्हतव. 

 आप्पवसवहबेवांनी िवयरवच्यव र् िेगनच्यव र्शडलवांनव ्पष्टपि े

सवांशगतलां की, त्यवांनी दोघवांनीही इकडे यवरे्, इथली पररश्थती 

पवहवर्ी, सिजनू घ्यवर्ी, त्यवनांतरच त्यवांनी आपले शनिाय घ्यवरे्त. 

आम्हव भवरतीयवांकरतव शर्र्वहबांधन ही अशतिय पशर्त् गोष्ट आह.े 

शर्र्वह हव आयषु्यभर शटकवर्व अिीच आिची धवरिव असते; 

त्यविळेु यवबवबतीत शनिाय घेतवनव अशतिय कवळजीपरू्ाक शर्चवर 

करण्यवची गरज आम्हवलव भवसते. तिुच्यव िलुी तर, इतक्यव दरूर्र 

येिवर, त्यविळेु आधी तमु्ही इथे यवर्ां, िी तमु्हवलव सर्ा िवशहती 

दईेन, त्यवर्र शर्चवर करून, िगच शनिाय घ्यवर्व, असां िलव र्वटतां.  
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ह्यव त्यवांच्यव ्पष्टोक्तीनी, िेगन र् िवयरवचे चे र्डील प्रभवशर्त 

झवले. त्यवांनवही त्यव गोष्टीचां गवांभीया कळलां. त्यवनांतर सवधवरिपि े

तीन चवर िशहन्सयवांनी दोघांही भवरतवत आले. त्यवांच्यवसवठी 

आप्पवसवहबेवांनी एकव चवांगल्यव हॉटेलिध्ये खोल्यव घेऊन ठेर्ल्यव 

होत्यव. आप्पवसवहबेवांनी त्यवांनव शर्िवनतळवर्रून  हॉटेलर्र 

पोहोचर्वयलव, गवडी पवठर्ली होती. त्यवप्रिविे ड्रवयव्हरने त्यवांनव 

हॉटेलर्र पोहोचर्लां. प्रर्वसवचव िीि जरव किी झवल्यवर्र, त े

दोघांही आप्पवसवहबेवांनव भेटवयलव आले. 

 आप्पवसवहबेवांचव बांगलव, घरवतलव िविसवांचव रवबतव, र्गैरे 

सर्ा थवट पवहून, ते बरेच प्रभवशर्त झवले. त्यवांच्यविी बोलतवनव, 

आप्पवसवहबेवांनी त्यवांनव सवांशगतलां, की िलुवचां  ललन झवलां, की 

त्यवलव रे्गळां घर करून द्यवयची पद्धत, आिच्यवकडे नवही. आम्ही 

जरी िलुवांर्र आशथाक दृष््टयव अर्लांबनू नसलो, तरीही आम्हवलव 

िलुवजर्ळच रवहण्यवची इच्छव असते. िलुवांनवही तेच हर्ां असतां. 

पि बवयकोने सवथ शदली नवही, तर ते िक्य होत नवही. त्यव 

कवरिवनी त्यवांच्यव सांसवरवत अडथळे यवयलव लवगले, तर त्यवांनी 

र्ेगळी घर करवयलवही आिची नव नसते. पि पशहल्यव ििी तरी 

िलुगव रे्गळां घर करत नवही. िोहन ललनवनांतर एक र्षं  तरी भवरतवत 

रवहिवर, पि तेर्ढ्यवकरतव त्यवांनी रे्गळां घर करवर्ां अिी त्यवची र् 

आिचीही इच्छव नवहीय.  
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 नांतर त्यवांनी त्यवांनव अिोकबद्दल सर्ा िवशहती शदली. सध्यव 

जरी तो इथे रवहवत नसलव, तरीही पढेु आम्हवलव सोडून रवहण्यवची 

त्यवची इच्छव नसिवर; आशि आम्हवलवही त्यवच्यवजर्ळ 

रवहण्यवतच सखु आह.े यव सर्ा गोष्टी, तमु्ही जविनू घ्यवव्यवत, 

आिची शर्चवरवची पद्धत आशि र्वगण्यवची पद्धत यवची तमु्हवलव 

कल्पनव असवर्ी, म्हिनू िी तमु्हवलव इथे यणे्यवची शर्नांती केली. 

त्यवनसुवर तमु्ही इथे आलवत, यवचव िलव आनांद र्वटतो आह.े 

अिोकची परीिव दोन शदर्सवांनी सांपिवर आह,े त्यवनांतर तो इथेच 

येईल. त्यवलव शजथ ेनोकरी लवगेल, शतथे आम्ही त्यवचां घर करून 

दऊे. त्यवलव आिची नव नवही. जर तो यवच गवर्वत रवशहलव, तर 

बहुधव आिच्यव जर्ळच रवहील. तमु्हवलव यव सर्ा गोष्टींची कल्पनव 

असवर्ी, म्हिनू िी तमु्हवलव इथे यवर्ां अिी शर्नांती केली. अिोक 

कधीही परदिेवत रवहवर्यवस तयवर होिवर नवही, ही गोष्टही त्यवांनी 

्पष्टपिे सवांशगतली. 

 अप्पवसवहबेवांच्यव बोलण्यवतलव िवदार् आशि ्पष्टपिव, त्यव 

दोघवांनवही फवरच भवर्लव. आप्पवसवहबेवांनी त्यवांनव ्पष्टपि े

सवांशगतलां, की आम्हवलव तिुच्यवकडून कुठल्यवही आशथाक 

दिेगीची गरज नवही र् अपेिवही नवही. ह ेसगळां ऐकल्यवर्र तर, 

आपल्यव िलुींनी चवांगल्यव िलुवांची शनर्ड केली आह,े यवबवबत 

त्यवांच्यव िनवत कुठलीच िांकव रवशहली नवही. रवहतव रवशहली होती 



आव्हान  अरुं धती बापट 

97 

 

गोष्ट, ती म्हिजे अिोकची सिि भेट. त्यवचव फोटो तर त्यवांनी 

पशहलवच होतव. 

 आप्पव सवहबेवांनी सवांशगतल्यवप्रिविे, दोन तीन शदर्सवत 

अिोक आलवच. त्यवच्यव यणे्यवच्यव र्ेळी इतर सर्वंबरोबर िवयरव 

र् िेगन यवांचे आई-र्डीलही हजर होते. त्यवांनव पवहून, त्यवच्यव 

भरु्यव उांचवर्ल्यव. आप्पवसवहबेवांनी त्यवची र् त्यवांची ओळख करून 

शदली. िेगनचे र्डील र् त्यवांचे शित् म्हिनू आले आहते, अिीच 

अिोकची सिजतू झवली. त्यवत त्यवलव शर्िेष कवही र्वटलां नवही. 

सांध्यवकवळी िवत् आप्पवसवहबेवांनी, त्यव दोघवांच्यवही येण्यवचां 

प्रयोजन सवांशगतलां. िेगनची कवय इच्छव आह ेहहेी सवांशगतलां. त्यव 

गोष्टीलव आिची, घरवतल्यवांची कवही हरकत नवहीये,  हहेी 

सवांशगतलां, पि यवबवबतीतलव तझुव शनिाय त ू् र्तः घ्यवयचव आहसे. 

त्यवबवबतचे शनिाय घणे्यवकरतव दोघींचेही र्डील इथे आले आहते, 

ह ेत्यवलव कळलां. आप्पवसवहबेवांनी त्यवलव सवांशगतलां की त्यवांनव तर 

सगळांच पसांत आह.े आतव अपेिव आह ेती तझु्यव शनिायवची. पि 

त ू सदु्धव घवईघवईने कुठलवही शनिाय घेऊ नकोस. शर्चवर करून 

शनिाय घे. तेर्ढे ते थवांबतील इथे. 

 अिोक शर्चवरवतच पडलव. त्यवलव ह्यव गोष्टीची कवहीच 

कल्पनव आली नव्हती. शर्चवर करतव करतव त्यवलव िेगनच्यव 
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र्वगण्यवचव थोडव थोडव उलगडव व्हवयलव लवगलव. शतचां सवरखां 

आपल्यविवगे रवहिां, सवरखे प्रश्न शर्चवरिां, हसिां, थोडां लवजिां 

सगळां त्यवलव आठर्लां. अरेच्यव, असां होतां तर सगळां! आपल्यवलव 

कवहीच कळलां नवही. कवय करवर्ां? कोिविी बोलवर्ां? कवरि 

एकट्यवनी तर यवबवबतीत शनिाय घेिां कठीिच. त्यवलव िकु्तवची 

आठर्ि झवली. तीच आपल्यवलव योलय िवगादिान करू िकेल, 

असां त्यवलव र्वटलां. त्यवांनी लगेच शतलव फोन केलव.  

यव सगळ्यव गोष्टी िकु्तवच्यव कवनवर्र आल्यवच होत्यव. शतने 

त्यवर्र शर्चवरही  केलव होतव. त्यविळेु अिोकनी शर्चवरल्यवर्र, 

त्यवलव उत्तर दिेां, शतलव अगदी सोपां गेलां. ती म्हिवली, ” अरे 

अिोक, ती जर तलुव आर्डली असेल, तर हो म्हिवयलव कवहीच 

हरकत नवही. ती बघ, तझु्यवकरतव एर्ढी सवत सिदु्र पवर करून, 

कवयिची इकडे यवयलव आतरु झवली आह.े आिखी कवय हर्ां? 

यवतनू शतची तझु्यवबद्दलची ओढ तलुव जविर्ते आह े कव? शतन े

तलुव कुठल्यवही अटी घवतलेल्यव नवहीत. शतची तझु्यवबद्दलची ओढ 

इतकी जव्ती आह,े की शतचव दिे, शतचां गवर्, शतचे कुटुांबीय 

कोिीच शतलव थवांबर् ू िकलां नवही. ती शिकलेली आह.े 

तझु्यवकरतव कवयि भवरतवत रवहण्यवची शतची तयवरी आह.े आिखी 

कवय हर्ांय? त ूजर इतर कुठे गुांतलव असिील तर िवत् खरांच शर्चवर 

करवयलव हर्व. अन्सयथव तझु्यवकरतव ही अगदी सरु्िासांधी आह.े” 
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 ह ेऐकल्यवर्र सदु्धव आप्पवसवहबेवांिी बोलल्यवशिर्वय आपि 

शनिाय घऊे िकत नवही, ह े त्यवच्यव लिवत आलां. िग तो 

आप्पवसवहबेवांनव म्हिवलव, “ आप्पव, िलव तिुच्यविी बोलवयचां 

आह.े त्यवशिर्वय िी कुठलवही शनिाय घेऊ िकत नवही.” 

आप्पवसवहबे हसले, म्हिवले, िी तर आहचे रे कवयिचव तझु्यव 

पवठीिी. बोल कवय बोलवयचे आह ेते.” 

अिोक म्हिवयलव, “ आप्पव िी कवय करू? तमु्हीच िलव 

सवांगव. िकु्तवलव शर्चवरलां, म्हिवली, शबनधव्त कर; पि खरांतर, 

तमु्हीच िलव योलय िवगादिान करू िकवल. “ 

आप्पवसवहबे म्हिवले, “ अरे बवळव, त ूआतव चवांगलव िोठव 

आशि सिजदवर आहसे; शकती शदर्स िी परुिवर आहे  रे  तमु्हवलव? 

” 

अिोक म्हिवलव, “ आप्पव, तमु्ही आहवत, म्हिनू िी आह.े 

तमु्ही आहवत, तोर्र सगळ्यवच बवबतीत िलव तिुचां िवगादिान 

हर्ां.” 

आप्पवसवहबे म्हिवले, ” बरां, बवबव! िवझ्यवही िते, तलुव हो 

म्हिवयलव कवही हरकत नवही. त्यव घरवतली िविसां चवांगली आहते, 

र्डील येऊन गेले इथे. पि तेव्हव तझु्यव अभ्यवसवत व्यत्यय नको, 

म्हिनू तलुव कवही कळर्लां नव्हतां. िलुगी किी आह,े ते त ू
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पवशहलांच आहसे. शतथे शििि चवांगलां आह.े िखु्य म्हिजे, तझु्यव 

आर्डीप्रिविे ललनवनांतर भवरतवत रवहण्यवची शतची तयवरी आह.े 

आिची कोिवचीच यव ललनवलव नव नवहीये. तेव्हव तलुव जर िेगन 

आर्डली असेल, तर ललन करवयलव कवही हरकत नवही. ललनवनांतर 

कधीिधी, तलुव अिेररकेलव शतच्यव घरी जवरे् लवगेल, पि िलव 

र्वटतां त्यवलव तझुे हरकत नसवर्ी.”  

 “ शर्चवर करतो, ” असां म्हिनू, अिोक शतथनू शनघनू 

अांगिवत गेलव. अांगिवत एक र्डवचां  झवड होतां. त्यव झवडवखवली 

बसनू, अिोकनी त्यवच्यव जीर्नवत आलेले, अनेक लहवन-िोठे 

प्रश्न सोडर्ले होते. आतवही जि ूएखवद्यव ज्येष्ठ िविसवचव सल्लव 

घ्यवर्व, तसव अिोक पवरवर्र बसनू, शर्चवर करत होतव. त्यवांनी कवही 

िेगनकडे ललनवच्यव दृष्टीने पवहीलांच नव्हतां. अजनू तर त्यवलव 

जीर्नवत श्थर्थवर्र व्हवयचां होतां. पशहलां म्हिजे ्र्तःच्यव 

पवयवांर्र उभां रवहवयचां होतां. आप्पवसवहबेवांनी त्यवच्यवसवठी खचा 

केलेले पैस,े त्यवांनव परत करवयचे होत;े ्र्तःचां एक घर हर्ां होतां, 

िग कुठे ललनवचव शर्चवर करतव आलव असतव. पि आतव तर, यव 

सगळ्यवत आधी ललनच पढेु येऊन ठवकलां होतां. सर्ा बवबींचव 

शर्चवर करतव, नवही म्हिण्यवचां फवरसां कवही कवरि शदसत नव्हतां. 

पि ललनवनांतर आपल्यवलव ज्यव गोष्टी, आधी करवयच्यव आहते, 

त्यव करवयलव िेगन आपल्यवलव सवथ दईेल कव? कवरि आपल्यवर्र 
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आप्पवसवहबेवांचां नसुतव पैिवचां नव्ह,े तर सर्ाच बवबतीत शकती ऋि 

आह,े ह े शतलव सिजनू घेतव येईल कव? इत्यवदी शर्चवरवांनी तो 

थोडवसव गोंधळलवच. 

 तो पनु्सहव आप्पवसवहबेवांकडे गेलव. “ आप्पव, िलव र्वटतां, 

कुठलवही शनिाय घणे्यवआधी, िी िेगनिी बोलवयलव हर्ां. शतची 

कवय ितां आहते, ते जविनू घ्यवयलव हर्ां. इतक्यव दरुून िवझ्यवर्र 

शर्िवस ठेर्नू, ती इथे येिवर. शतचव अपेिवभांग व्हवयलव नको. ” हे 

ऐकून, आप्पवसवहबेवांनव बरां र्वटलां. त्यवांचीही तीच इच्छव होती. पि 

त्यवांनी िदु्दविच तसां आपि होऊन सचुर्लां नव्हतां. अिोकर्र 

आपले पक्के सां्कवर झवलेले आहते, यव शर्चवरवनी यवांनव बरां 

र्वटलां. 

त ेम्हिवले, “अिोक, शनिायवची घवई नवहीच आह.े आजच त ू

शतलव फोन कर, तझुे शर्चवर शतलव शर््तवरवनी सवांग. शतचे शर्चवर त ू

जविनू घ,े आशि िगच कवय तो शनिाय घे.” अिोकलव र्वटलां, 

शनिाय घेण्यवआधी, एकदव िविवांच्यव कवनवर्रही, ही गोष्ट घवतली 

पवशहजे. 

 सांध्यवकवळी अिोकनी िेगनलव फोन केलव. शतलव ्र्तःची 

कवय पररश्थती आह े ते सवांशगतलां. िी कधीही भवरत सोडून, 

परदिेवत नोकरी करवयलव जविवर नवही, ह ेही सवांशगतलां. शिर्वय 
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आप्पवसवहबेवांनव सोडून रवहिां, आपल्यवलव िक्य होिवर नवही, हे 

ही  त्यवनी ्पष्ट केलां.  

िेगन म्हिवली, “ अिोक िी तझु्यवर्र पे्रि केलांय. बवकी 

किवर्र नवही. तझुव ् र्भवर्, तझुां र्वगिां, तझुां शदसिां, यव सगळ्यवच 

गोष्टी, िवझ्यव िनवलव फवर भवर्ल्यव; त ूकोि आहसे, त ूयव घरवत 

कसव आलवस, ह े सगळां िलव िवयरवकडून कळलेलां आह.े 

आप्पवसवहबेवांनी तझु्यवकरतव कवय कवय केलां, त ू दखेील 

शिळवलेल्यव सांधीचां सोनां केलांस, यव सगळ्यव गोष्टी िलव ठवऊक 

आहते. तरीही िी तझु्यवर्र पे्रि करते. त ू कधीच भवरत सोडून 

परदिेवत नोकरी - व्यर्सवयवकरतव जविवर नवहीस, ह े िलव 

आप्पवसवहबेवांनी आधीच ्पष्टपिे सवांशगतलेलां आह.े िलव ह ेसगळ 

िवन्सयां आह.े िवझी भवरतवत तिुच्यव एकत् कुटुांबवत रवहण्यवची तयवरी 

आह.े िवझां कवही चकुल्यवस, त ू िलव सवांभवळून घेिील, अिी 

अपेिव िी करते. पि त ू िलव नवही म्हिू नकोस. िलव त ू फवर 

आर्डतोस.” 

 एर्ढां सगळां ऐकल्यवर्र, नवही म्हिवयचां फवरचां कवरिच उरलां 

नवही. अिोकही जरव भवर्नवशर्र्ि झवलव. एखवदी िलुगी, 

आपल्यवसवरख्यव पोरक्यव, दसुऱ्यवकडे अशश्रतवसवरख्यव र्वढलेल्यव 

व्यक्तीर्र इतकां  शनशर्ार्वद, शनव्यवाज प्रेि करते, यव शर्चवरवांनी तो 
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भवरल्यव गेलव होतव. तो िेगनलव म्हिवलव, “ िेगन, त ू ही छवन 

आहसे. आर्डण्यवसवरखीच आहसे. आपि एकिेकवांच्यव 

सहर्वसवत आलो, पि िी कधी तझु्यवकडे यव दृष्टीने पवशहलां नवही. 

तझु्यवसवरखी, श्रीिांत, सशु्थत घरवतली िलुगी, िवझ्यवसवरख्यव 

िलुवर्र पे्रि करते, यव गोष्टीचां िलव खपू अप्रपू र्वटतां आह.े िी तलुव 

सखुवत ठेर्ण्यवचव आटोकवट प्रयत्न करीन. चकुलां िवकलां, तर 

आपि एकिेकवांनव सवांभवळून घेऊयव.”  

यवर्र िेगन म्हिवली, “ अिोक आतव आिखी एक िब्दही 

बोल ूनकोस. िलव खपू आनांद झवलव आह;े तो आनांद िलव उपभोग ू

द.े आपि आतव उद्यव बोलयूव.” िेगनचां ह े  बोलिां  ऐकून, 

अिोकचां िन शपसवसवरखां हलकां  झवलां. आपल्यवलव एक सहृदय, 

सां्कवरी आशि शर्चवरी िलुगी सहचरी म्हिनू लवभली आह,े यव 

शर्चवरवनी, त्यवचां िन िवांत झवलां. त्यव शर्चवरवतच कधी झोप 

लवगली, ह ेत्यवचां त्यवलवच कळलां नवही. 

 सकवळी चहवच्यव टेबलिी तो, आप्पवसवहबे र् घरवतली 

सगळी िांडळी हजर असतवनव, त्यवने यव शर्र्वहवस आपली सांिती 

असल्यवचां सवांशगतलां. सगळ्यवांनवच आनांद झवलव. नेहिीप्रिवि े

शर्रे्क आशि शर्द्यव यवांनव, अगदी आपल्यव सनेुच्यव तोलविोलवची 

िलुगी यव अनवथ िलुवलवही शिळवर्ी, यवचां थोडां रै्षम्य र्वटलांच. 
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पि ते त्यवांनी दिार्लां िवत् नवही. उलट आपल्यवसवरख्यवच्यव घरवत 

तो र्वढलव, म्हिनूच ह ेभवलय त्यवलव लवभलां आह,े असां िनवचां  

सिवधवन त्यवांनी करून घेतलां. लशलतवबवई ांनव िवत् खपू आनांद 

झवलव. अिोकनी आप्पवसवहबेवांनव खरोखरांच यि शदलां, असां 

त्यवांच्यव िनवत आलां. सरुुर्वतीलव अिोक घरवत आलेलव, 

आपल्यवलवही पटलव नव्हतव. पि आपि नवही म्हटल्यवस, नुसती 

र्वदवर्वदी झवली असती, 

आप्पवसवहबेवांनी तर आपलां ऐकलां नसतांच, घरवतलां र्वतवर्रि 

िवत् शबघडून गेलव असतां, यव सगळ्यव गोष्टी, त्यवांच्यव िनवत 

आल्यव. 

 आप्पवसवहबे अिोकलव म्हिवले, “ अिोक, तझु्यव 

िविवांच्यवही कवनवर्र ही गोष्ट घवल. तलुव जर्ळचे असे, तेच 

नवतेर्वईक आहते.”  

अिोक म्हिवलव, “ आप्पव, िीही तोच शर्चवर करत होतो.”  

आप्पवसवहबे म्हिवले, “ िभु्य िीघ्रि. आतव आज 

सकवळीच त ूशतकडे जवऊन ये.”  

यवनांतर सगळेच आपवपल्यव कविवसवठी उठून गेले. 

थोड्यवरे्ळवनी ्र्तःच सगळां आर्रून, अिोकही िविवांकडे गेलव. 

िविव जेर्वयलव बसले होते. अिोक आपिवहून आल्यवचां बघनू, 
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त्यवांनव आनांद झवलव. अिोकचां  येण्यवचां प्रयोजन कळल्यवर्र िवत्, 

त्यवांचव चेहरव जरव पडलव. कवरि आतव अिोकलव, त्यवांच्यव 

िलुीबद्दल, म्हिजे अनघवबद्दल कवही शर्चवरतवच येिवर नव्हतां. त े

कवही न बोलतव, त्यवांनी त्यवबद्दल आनांद व्यक्त केलव. तरीही 

िेर्टचव प्रयत्न म्हिनू, ते अिोकलव म्हिवले, “अरे, कुठली 

परदिेवतली िलुगी िोधलीस रे त?ू आपल्यव भवरतीय िलुींची की 

कवय र्वि पडली आह ेकव? यव परदिेवतल्यव िलुी, ललनवआधीच 

त्यवांची घट्फोटवची तयवरी झवलेली असते. अजनूही तझुव शनिाय 

बदल आशि भवरतीय िलुीिी ललन कर. 

 यव बोलण्यविवगचव, त्यवांचव अांत्थ हते ू कवय होतव, यवची 

अिोकलव कवहीच कल्पनव नव्हती. तो सरळपिवनी िविवांनव 

म्हिवलव, “ िविव, िी ्पष्ट बोललो आह ेशतच्यविी सगळां.  शतलव 

सगळ्यव गोष्टी िवशहती आहते, तरीही शतलव िवझ्यविीच ललन 

करवयचां आह;े आशि ह ेप्रपोजल िवझां नवही, ही इच्छव शतनेच िी 

इथे नसतवनव व्यक्त केलेली आह.े तेव्हव त्यवत िलव कवही फवरसव 

धोकव शदसत नवही.” ह ेऐकून तर िविवांचां  बोलिांच खुांटलां. तरीही 

ते म्हिवल,े “ अिोक, त ूकोिवच्यव दबवर्वलव बळी पडू नकोस.”  

“ िविव, हव िवझव ्र्तःचव शनिाय आह.े त्यव घरवतल्यव 

कोिीही िवझ्यवर्र कधीच कवही लवदलेलां नवही. उलट दररे्ळी 
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िवझ्यव इच्छेचव िवनच ठेर्लव आह.े” िग िवत् िविवांनी आपलव 

प्रयत्न सोडून शदलव. िविवांचां जेर्ि झवल्यवर्र, िविव-िविींनव 

नि्कवर करून अिोक घरी गेलव. घरी गेल्यवर्र त्यवांनी प्रथि 

िकु्तवलव फोन केलव. आपल्यव शनिाय शतलव सवांशगतलव. िकु्तव खिुच 

झवली. ती म्हिवली, “ गेल्यवर्षी तमु्ही िवझ्यव ललनवची तयवरी 

केलीत. आतव िवझ्यव अांगी दोन हत्तींचे बळ येईल, सगळी तयवरी 

िी करते, त ूअगदी शनधवा्त रवहव.” 

 आपि अशतिय चवांगल्यव रीतीने, चवांगल्यव िविसवांिध्य े

र्वढलो, चवांगल्यव पद्धतीने आपल्यवलव र्वढर्लां , म्हिनू आपि 

आज इथे आहोत. असले शर्चवर करतव करतव, त्यवलव आज 

आपल्यव आईर्शडलवांची तीव्रतेने आठर्ि झवली. ते गेले, तेव्हव तो 

इतकव लहवन होतव, की त्यवांची अगदी पसुटिी आठर्ि त्यवच्यव 

िनवत होती. पि आज त्यवलव त्यवांची उिीर् फवर जविर्त होती. 

पि पयवाय कवहीच नव्हतव. तो थोडव बेचैन झवलव. पि त्यवनी 

्र्तःलव सवर्रलां. एर्ढ्यवत िेगनचव फोन आलव. ती अशतिय 

आनांदवत होती. फोनर्रच्यव बोलण्यवत सदु्धव, शतचव आनांद आशि 

उत्सवह लपनू रवहत नव्हतव. बोलतव बोलतव तो म्हिवलव, “ हलॅो 

िेगन, ह ेबघ, िलव असां र्वटतांय की आपि अगदी सवध्यव पद्धतीने 

ललन करूयव. हौस करूयव, पि थवटिवट नको, अगदी िोजकीच 
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िविसां ललनवलव बोलर् ू यव. िक्यतोर्र रशज्टर पद्धतीने ललन 

करूयव. तलुव िवन्सय आह ेकव ह?े ” 

 िेगन म्हिवली, “ अिोक िलव त ूम्हििील ते िवन्सय आह.े 

िलव फक्त त ूहर्वस सवथी म्हिनू. ” िेगनच्यव सिजतुदवरपिवनी तो 

चशकत झवलव. 

 ही इतक्यव दरूर्रची िलुगी, इतक्यवत किी आपल्यवत 

शिसळून गेली? असव त्यवलव प्रश्न पडलव. पि शतच्यव होकवरवनी तो 

सखुवर्लव. आप्पवसवहबेवांिी बोलतवनव तो म्हिवलव, “ आप्पव ललन 

तर ठरलां, पि िवझ्यव नोकरीचां कवय कवय? आतव िलव आधी 

नोकरीच्यव िवगे लवगले पवशहजे. िग बवकी सगळां.” 

 आप्पवसवहबे हसले. ते म्हिवले, “अिोक कवळजी करू 

नकोस. तझुे शििि इतकां  चवांगलां आह,े की नोकऱ्यव आपोआप 

तझु्यवकडे चवलत येतील; आशि खरांच तसां झवलां. गवर्वतल्यवच 

दोन-तीन बऱ्यवपैकी िोठ्यव कां पन्सयवांिधनू अिोकलव इांटरव्ह्यसूवठी 

बोलवर्िां आलां. त्यवने तर अजा सदु्धव केले नव्हते. त्यव कां पन्सयवांपैकी 

ज्यवांची ऑफर सर्वात चवांगली होती, र् कविही त्यवलव 

आर्डण्यवजोगां होतां, त्यव कां पनीत तो चवर शदर्सवतच जॉईन झवलव. 

ह े कळल्यवबरोबर, िेगनच्यव र्शडलवांकडून ललनवचव प्र्तवर् 

आलवच.  
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भवरतीय असो शकां र्व परदिेी असो, प्रत्यके आई-र्शडलवांनव, 

आपल्यव िलुीच्यव ललनवची घवई असतेच. आप्पवसवहबेवांनी सदु्धव 

आतव उिीर लवर्लव नवही. अिोकच्यव इच्छेप्रिविे जरी रशज्टर 

ललन करवयचां होतां, तरीही गरुुजींनव बोलवर्नू चवांगलव शदर्स 

कवढलव. सवधवरिपिे दोन िशहन्सयवांचव अर्धी शिळवलव. तेर्ढ्यवत 

अिोक त्यवच्यव नोकरीतही ही ्थीर झवलव असतव. तेर्ढी सर्ड 

हर्ीच होती. अिोकलव ही सगळी घवईच र्वटत होती. त्यवच्यव 

ितवनी आिखी एखवद्यव र्षवंनी ललन करवयलव कवही हरकत 

नव्हती. पि आप्पवसवहबेवांर्रच्यव शर्िवसविळेु, त्यवने त्यवांनव शर्रोध 

केलव नवही. ते आपल्यवसवठी योलय तेच करतील, यवबवबत त्यवची 

खवत्ी होती. 

 ललनवच्यव र्ेळी िेगन, शतचे आई-र्डील, शतचव भवऊ आशि 

िवयरव एर्ढे जि यिेवर होते. िोहनलव िवत् इतक्यव लगेच सटु्टी 

शिळिवर नव्हती. तसांच त्यवच्यव ्र्तःच्यव ललनवच्यव रे्ळी 

लवगिवऱ्यव सटु्टीची तरतदू आतवपवसनूच करवयलव हर्ी होती. 

रशज्टर ललन करवयचां म्हटल्यवर्र, िकु्तव थोडी नवरवज झवली, शतलव 

ललनवत चवांगलां शिरर्वयचां होतां, थवटिवट करवयचव होतव, पि ते 

कवही आतव जििवर नव्हतां. तरीही ती ललन ठरल्यवचां 

कळल्यवबरोबर आली. शतने अिोकचां अशभनांदन केलां. रे्ळ शिळेल 

तेव्हव ती अिोकची चेष्टव करत होती. ती आल्यवची सांधी सवधनू, 
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आप्पवसवहबेवांनी एकदव सगळ्यवांनव एकत् जिवयलव सवांशगतलां.   

त्यवांनी िदु्दविच अिी रे्ळ शनर्डली होती, की फक्त अिोक हजर 

नव्हतव.  त्यव शिशटांगिध्ये, आप्पवसवहबेवांनी एक घोषिव केली. 

 ते म्हिवले, “ आजर्र अिोक आपल्यव घरवत रवशहलव. तमु्ही 

सर्वंनीही िलव उत्ति सवथ शदलीत. पि आतव ललनवनांतर त्यवने यव 

घरवत रवहवर्ां असां िलव र्वटत नवही. ”  

लगेच शर्र्ेक म्हिवलव, “ घेईल की तो एखवदी जवगव 

भवड्यवनी. आतव त्यवलव, नोकरीही ही बऱ्यवपैकी लवगली आह.े”  

अिोकचां ललनही िोहनच्यव आधीच होतां आह,े अगदी सवध्यव 

पद्धतीने फवरिी िविसां न बोलर्तव, किी खचवात होतां आह,े यवचव 

शर्रे्क र् शर्द्यवलव आनांदच झवलव होतव. पि त्यवांनी तो आनांद उघड 

केलव नव्हतव. त्यवांनव अिी भीती पडली होती की, की आतव िोहन 

आशि अिोक यवांची ललन एकवच िवांडर्वत होतवत की कवय? 

िोहनचां ललन तर, िवयरवच्यव इच्छेप्रिविे भवरतवतच होिवर होतां. 

आप्पवसवहबेवांच्यव एकुलत्यव एक नवतर्वचां ललन, ते तर थवटवतच 

होिवर. पि तो थवटिवट अिोकच्यव र्वट्यवलव येऊ नये, त्यवर्र 

त्यवचव कवही हक्क नवही, असेच त्यवांचे शर्चवर होते. न बोलतव, 

सुांठीर्वचनू खोकलव गेलव होतव. आतवही कवरि नसतवनवच शर्रे्क 

िध्ये बोललव होतव. 
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 अप्पवसवहबे म्हिवले, “ कोिीही िध्ये बोल ूनकव. अजनू िवझां 

बोलिां पिूा झवलेलां नवही. हां! तर िी कवय सवांगत होतो. ललनवनांतर 

अिोकने यव घरवत रवहू नये असां िवझां ित आह.े त्यवकरतव िी, 

त्यवच्यवसवठी इथनू जर्ळच एक चवर खोल्यवांचव फ्लॅट घेऊन ठेर्लव 

आह.े ललनवनांतर अिोक डवयरेक्ट त्यव घरवत रवहवयलव जवईल. 

अथवात तो र् त्यवची बवयको केव्हवही इथे येऊ िकतवत, तो त्यवांचव 

हक्कच आह.े िी केलेल्यव यव व्यर्हवरवची िवशहती अिोकलव 

नवही. ती त्यवलव कोिीही दऊे नये. ते त्यवचां सरप्रवईज असिवर 

आह.े िकु्तवनी तो फ्लॅट सजर्ण्यवची र् घरवत लवगिवऱ्यव सर्ा 

सविवनवची खरेदी र् िवांडविवांड करण्यवची जबवबदवरी घ्यवर्ी, अिी 

िवझी इच्छव आह.े कवय िकु्तव, घेिवर न जबवबदवरी? ”   

आतव िकु्तव खिु झवली. ललनवत नवही शिरर्वयलव शिळवलां, 

नवही थवटिवट करतव आलव, तरी आतव त्यवचां घर लवर्तवनव, ती 

कुठेही िवगेपढेु बघिवर नव्हती. शतलव हर्ां तसां ती करिवर होती. 

आप्पवांनी शतलव थवांबवर्वयचां नवही, शतलव र्वटेल ते करू द्यवयचां, 

तरच ती ही जबवबदवरी पवर पडेल, अिी अटच िळुी शतने आप्पवांनव 

घवतली. त्यवांनी आनांदवने होकवर शदलव. बैठक सांपली. शर्रे्क 

शर्द्यवच्यव पोटवत थोडसां दखुलां, पि आप्पवांनी ठरर्लेली गोष्ट 

थवांबर्िां त्यवांच्यव आर्वक्यवत नव्हतां. 
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 आप्पव म्हिवले, “ अजनू िवझां बोलिां सांपलां नवहीये. तिुच्यव 

कोिवच्यव िनवत असां येत असेल की, फ्लॅट र्गैरे घेऊन द्यवयची 

गरज कवय? त्यवचव त्यवनी घतेलव असतव की पढेु. पि त्यवलव एखवदां 

तरी घर दणे्यवची गरज िवझीच आह.े” सगळ्यवांच्यव चेहऱ्यवर्र 

प्रश्नशचन्सह शदसत होतां. “ िी आज एक गौप्य्फोट करिवर आह.े िी 

िळुचव केिर् दविले नव्ह.े िी असवच एक, र्तव हचे ज्यवचां घर 

आह,े असव िलुगव होतो. जे कवि शिळेल ते करत होतो. कवि 

शिळवलां तरच िवझां पोट भरत होतां. न शिळवल्यवस उपवस घडत 

होतव. िवळव शिकण्यवचव तर कवही ही सांबांधच नव्हतव. िवझ्यवबद्दल 

िवशहती शिळवल्यवर्र, िहवदरे्रवर्वांनी िलव आपि होऊन बोलवर्नू 

घेतलां; िलव घरवत आसरव शदलव. शिकर्लां. त्यवांचव िलुगव र् िलुगी 

अिेररकेत ्थवशयक झवल्यवनी, हे त्यवांचां  रवहवतां  घर न शर्कतव, 

त्यवांनी िलव बहवल केलां. त्यवांच्यव िलुवांनीच त्यवांनव तसां सचुर्लां. 

त्यवांनी िलव नसुतां त्यवांचां घर शदलां नवही, तर त्यवांचां नवर् सुद्धव शदलां, 

म्हिनू िी केिर् िहवदरे् दविले यव नवर्वने ओळखलव जवयलव 

लवगलो. त्यवांच्यविळेु िलव सिवजवत प्रशतष्ठव शिळवली. त्यवांची 

र्शकलीची प्रॅशक्टस िलव शिळवली. यि्र्ी होण्यवचे सर्ा धडे िी 

िहवदरे्रवर्वांकडूनच घेतले. 

िवझे आई-र्डील, िवझ्यव लहवनपिीच गेले. र्त्यवर्र, 

झवडवखवली रवहून, लोकवांची छोटी िोठी कवि करून, िी गजुरवि 
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करीत होतो. िी कधी चोरीिवरी केली नवही. िवझां र्वगिां अत्यांत 

सच्छील होतां. िवझ्यवबद्दल त्यवांनव िवशहती शिळवली, तेव्हव त्यवांनी 

आपि होऊन िलव बोलवर्नू घेतलां. घरवत ठेर्नू घेतलां. िवळेत 

शिकवयलव पवठर्लां. आज िी जो आह,े तो केर्ळ 

िहवदरे्रवर्वांिळेुच. 

 जेव्हव शर्ठ्ठल अिोकलव घेऊन आलव, तेव्हव िवझ्यव 

डोळ्यवांसिोर िवझां लहवनपि उभां रवहीलां. िलव िहवदरे्रवर्वांनी सांधी 

शदली, िलव आयषु्यवत एक सज्जन, नवगररक बनर्लां, चवांगलां 

जीर्न जगण्यवची सांधी शदली, त्यवची ही िी केलेली परतफेड आहे, 

असां कव म्हिनवत! असां म्हितवत, की कोिी आपल्यवसवठी कवही 

केलां, आपल्यवलव िदत केली, आशि आपि आशि जर िदत 

करण्यवऱ्यवचे पवांग फेडू िकलो नवही, तर शनदवन दसुऱ्यवलव िदत 

करून त्यवची थोडीिी परतफेड करवर्ी. तेच िी केलां आह.े हव 

उलगडव ऐकून सगळेजि भवरवर्नू गेले. आतव अप्पवसवहबेवांच्यव 

र्वगण्यवचव नर्वच अथा सगळ्यवांनव कळलव. 

शर्र्ेक आशि शर्द्यव ्र्तःच्यवच िनविी थोडे खजील झवले. 

अिोकलव ठेर्नू घणे्यविवगे एर्ढे रविवयि असेल, अिी 

कल्पनवसदु्धव त्यवांनव आली नव्हती. थोडव रे्ळ कोिीच कवही 

बोललां नवही. सचुतच नव्हतां कवय बोलवर्ां ते! ििवधवात 
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अिोकच्यव जवगी आप्पवसवहबे उभे आहते असां र्वटलां. 

आप्पवसवहबेवांनव िहवदरे्रवर्वांनी जर्ळ केलां नसतां तर! असव शर्चवर 

प्रत्येकवच्यव िनवत येऊन गेलव. 

 शर्रे्क आप्पवसवहबेवांनी जर्ळ जवऊन उभव रवशहलव. त्यवांनी 

त्यवांनव र्वकून नि्कवर केलव आशि म्हिवलव, “ आप्पव, िलव ििव 

करव. तमु्ही अिोकलव घरवत ठेर्नू घेतलांत ही गोष्ट िलव िळुीच 

आर्डली नव्हती. आपल्यवलव कवय गरज आहे, र्त्यवर्रच्यव 

िलुवचव शर्चवर करवयची? असांच िलव र्वटत होतां. आज िवझे डोळे 

उघडले. ह े एक िोठां सविवशजक कवयाच आह.े अिोकलव तमु्ही 

जर्ळ केलांत, त्यवच्यवर्र चवांगले सां्कवर केलेत, त्यवलव 

शिकर्लांत, सिवजवलव एक चवांगलव नवगररक शिळवलव. हे तमु्ही 

केलां नसतां तर, कदवशचत अिोक चोर बनलव असतव. कदवशचत 

असां र्त्यवर्र रवहतवनवच त्यवच्यव जीर्नवचव अांत झवलव असतव. 

िी चकुलो. िलव ििव करव. तिुच्यव र्वगण्यवकडे िी रे्गळ्यवच 

दृशष्टकोनवनी पवशहलां. तिुच्यव र्वगण्यवचव अथाच िलव कळलव नवही. 

आतव तमु्ही जे सवांशगतलांत, ते तसां नसतां, तरीही तमु्ही केलेली गोष्ट 

योलयच होती. िलव ििव करव. िी अिोकिी कधी र्वईट र्वगलो 

नवही; पि चवांगलवही कधी र्वगलो नवही. िनवतनू िी नेहिी िी 

त्यवचव रवगच केलव. िलव तिुच्यव िनवचव िोठेपिव सिजलवच 

नवही. िलव ििव करव.” 
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 शर्रे्कचां ह े बोलिां ऐकून, शर्द्यवही उठली. तीही 

आप्पवसवहबेवांजर्ळ जवऊन उभी रवशहली. ती म्हिवली, “ िलव तर 

अिोक कधीच आर्डलव नवही. यव र्त्यवर्रच्यव िलुवलव, िवझ्यव 

िलुवांच्यव बरोबरीने सगळ्यव गोष्टी शिळवव्यवत, यवचां िलव नेहिीच 

रै्षम्य र्वटत आलां आह.े घरवत िलव अिोकसवठी  चवर गोष्टी 

करवव्यव लवगल्यव. िी त्यव नवईलवज म्हिनू केल्यव. त्यवच्यविवग े

िवझी चवांगली भवर्नव नव्हती. तमु्हवलवही ह ेकळत होतां, पि तमु्ही 

त्यवर्रून िलव कधी कवही बोललव नवहीत. चकुले िी आप्पव, एक 

स्त्री असनू, एकव छोट्यव अनवथ िलुवकडे िलव सहवनभुतूीने पवहतव 

आलां नवही, अिम्य आहे ही गोष्ट. पि तरीही, िी तिुच्यवकडे 

ििवयवचनव करते आह.े” असां म्हिनू शतने सदु्धव आप्पवसवहबेवांनव 

र्वकून नि्कवर केलव. यव घटनेनांतर सगळ्यवांच्यवच अिोककडे 

पवहण्यवचव दृशष्टकोन बदललव. 

 ललनवनांतर अिोकने अप्पवसवहबेवांकडे न जवतव नव्यव सनेुलव 

घेऊन, आपल्यव घरी चलवर्ां अिी सचूनव, अिोकचे िविव र्वरांर्वर 

करत होते. पि कोिीच त्यवांच्यवकडे फवरसे लि शदले नवही. 

त्यवच्यव सचूनेचव शर्चवर करू असां सदु्धव दिार्लां नवही. त्यवांनी िवत् 

आपलां टुििां लवर्नू धरलां होतां 
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 ठरल्यवप्रिविे िेगन शतचे आई-र्डील र् िवररयव सदु्धव 

ललनवकरतव भवरतवत आले. िवररयवलव तर िोहनच्यव एकत् 

पद्धतीच्यव घरवची िोशहनीच पडली होती. ती कवय भवरतवत 

येण्यवची सांधी सोडिवर! िेगनच्यव आईच्यव िनवत थोडी खटुखटु 

होती. त्यवांनव सवरखां र्वटत होतां, की िेगनलव ्र्तःचां ्र्तांत् घर 

शिळवर्ां. त्यवकरतव आपि अिोकलव एक िोठव फ्लॅट घेऊन 

द्यवयची आपली तयवरी आहे, ही गोष्ट त्यवांनी आडर्ळिवांनी 

सचुर्ली सदु्धव होती. पि कोिीच त्यवांच्यव यव सचूनेचव शर्चवर फवर 

गांभीरपिे केलव नवही. त्यविळेु त्यवांनवही कवही फवरसां करतव आलां 

नवही. शिर्वय िेगनच्यव र्शडलवांनी त्यवांनव सिजवर्नू सवांशगतलां, की 

आतवपवसनू असलां कवही बोल ूनकोस. कवय होतांय, आप्पवसवहबे 

कवय करिवर आहते, ते आपि पवहूयव; आशि िगच यवबवबतीत 

आप्पवसवहबेवांिी बोल.ू आत्तवच घवईघवईने हव शर्षय कवढू नये. िग 

त्यवांनी पनु्सहव हव शर्षय कवढलव नवही. 

 अिोकच्यव िविवांनी सदु्धव अनेकदव असां सचुर्लां, की 

ललनवनांतर अिोकने आप्पवसवहबेवांकडे जवण्यवपेिव ्र्तःच्यव घरी 

म्हिजे त्यवांच्यवकडे रवहवर्यवलव येिे जव्ती उशचत होईल. पि 

त्यवांच्यव यव सचूनेर्र कोिी शर्चवर करिां रवहोच, पि त्यवची 

दखलसदु्धव कोिी घेतली नवही. ते पनु्सहव पनु्सहव हव  शर्षय कवढत 
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होते, पि कोिीच त्यवांच्यवकडे लि शदलां नवही. सगळेजि 

अिोकच्यव ललनवच्यव उत्सर्वत आशि आनांदवत दांग होते. 

 यथवर्कवि नोंदिी पद्धतीनांच अिोकचां ललन झवलां. 

अिोकच्यव सवसऱ् यवांनी एकव उत्ति हॉटेलिध्ये सर्वंनव पवटी शदली. 

आतव र्रवत घरी जवयची रे्ळ आली. अिोकच्यव सवसऱ् यवांनी 

त्यवच्यवसवठी एक छवनिी चवरचवकी अप्पवसवहबेवांच्यव सल्ल्यवनीच 

घेतली होती. ही गोष्ट िेगनलव िवहीत होती, पि शतने सदु्धव ती 

अिोकपयंत त पोहोच ू शदली नव्हती. र्रवत घरी नेण्यवकरतव 

सजर्लेली रे्गळीच गवडी पवहून अिोक जरव गोंधळलव; पि 

बोललव िवत् कवही नवही. िेगन र् अिोक गवडीत बसले. िकु्तव, 

िेगनची निांद म्हिनू पढेु बसली. पि गवडी घरवकडे न जवतव, 

भलतीकडेच र्ळलेली बघनू, हव कवय प्रकवर आहे, ह ेअिोकलव 

सिजेनव. एर्ढ्यवत एकव िोठ्यव इिवरतीसिोर गवडी थवांबली. 

आप्पवसवहबेवांनी अिोकलव शतथे उतरवयलव सवांशगतलां. सगळ्यवांनी 

गपु्ततव पवळली होती, म्हिनू अिोकलव घरवबद्दल कळलांच नव्हतां.  

अिोकचां नर्ां सजर्लेलां घर, नर्दवम्पत्यवची आतरुतेनां र्वट 

बघत होतां. अिोकच्यव चेहऱ्यवर्र िोठां थोरलां प्रश्नशचन्सह होतां. तो 

कवहीतरी शर्चवरिवर, तेर्ढ्यवत आप्पवसवहबेवांनी हवतवनेच त्यवलव 

थवांबण्यवची सचूनव शदली. बवकी सर्ा िांडळी, आधीच घरी आली 
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होती. िकु्तव चटकन उतरून घरवत आली. ती आशि लशलतवबवई 

औििवची तयवरी घेऊन दवरवत उभ्यव होत्यव. त्यवांनी पवयवर्र पविी 

घवलनू, औिि करून, नर्दवम्पत्यवलव घरवत घतेलां. त्यवच ििी 

आप्पवसवहबेवांनी अिोकच्यव हवतवत फ्लॅटची चवर्ी शदली. त्यव 

पवठोपवठ िेगनच्यव र्शडलवांनी गवडीची चवर्ी सदु्धव अिोकच्यव 

हवतवत शदली. 

 आतव अिोक च्यव लिवत हव सगळव बनवर् आलव. त्यवचव 

घसव दवटून आलव होतव. यव शर्षयवर्र बोलवयलव त्यवलव िब्द 

सचुत नव्हते. अिोकच्यव हवतवत, शकल्ली शदलेली बघनू, िेगनची 

आई, आशि अिोकचे िविव कवय सिजवयचां ते सिजले. 

लक्ष्िीपजूनवची सर्ा तयवरी झवलेली होती. लक्ष्िीपजूनवच्यव रे्ळेलव 

अिोकनी िेगनचां नवर् िेगनच्यव ऐर्जी ‘िेघनव’ असां ठेर्लां; आशि 

िेघनव यव िब्दवचव अथासदु्धव त्यवने शतलव सिजवर्नू शदलव. नांतर 

िेघनवच्यव ह्ते सर्वंनव आटीर् दधू दणे्यवत आलां. सगळीकडे 

नसुतव आनांदी आनांद होतव. एकव सुांदर ऋिवची शततकीच सुांदर 

परतफेड झवली होती.  
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सखुदव शर्चवर करत बसली होती. कवलच शतची निांद, डॉ 

शर्िवखव आपल्यव घरी परत गेली होती. शतलव झवलेलव अपघवत, 

ती र् शतचव नर्रव डॉ अनरुवग यवांनव झवलेल्यव गांभीर जखिव. त्यवांची 

करवर्ी लवगलेली सशु्रषुव, त्यव कवळवत शनिवाि झवलेलव शर्हवनच्यव 

अभ्यवसवचव आशि र्वगण्यवचव प्रश्न. एक नव दोन! नवनवशर्ध 

शर्चवरवांनी शतचां िन व्यवपनू गेलां होतां. आतव तर एक नर्ीनच 

आव्हवन शतच्यवपढेु उभां ठवकलां होतां. र्षवानरु्षे िवगे पडलेलव, घर 

शर्कत घेण्यवचव शर्चवर आतव घवईनी अिलवत आिवयलव हर्व 

होतव. पैिवांची बरीच जळुर्वजळुर् करवर्ी लवगिवर होती. 

त्यवकरतवच खरांतर ती रे्ळ कवढून बसली होती. 

 पि आज शतचां िन रे्गळ्यवच शर्चवरवत गढून गेलां होतां. शतलव 

र्वटलां आपल्यव आयषु्यवत आपल्यवलव शनर्वांतपिे थवांबवयलव, 

शर्चवर करवयलव र्ेळच शिळवलव नवहीय कधी. शर्नवयकविी ललन 

करण्यवचां धनषु्यां आपि पेललां खरां, पि गेली २० / २२ र्षं किी 
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र् कुठे पळवली सिजलांच नवही आपल्यवलव. सतत आपि सिोर 

येिवरां आव्हवन ् र्ीकवरत गलेो; आशि यि्र्ीरीत्यव ते पलेत गेलो. 

 खरांतर शर्नवयकविी ललन करिां हचे एक आव्हवन होतां 

आपल्यवसवठी. आई-बवबवांनवही ह ेललन फवरसां पसांत नव्हतां. पि ह े

आव्हवन ्र्ीकवरण्यवत आपली चकू झवली, असां र्वटण्यवची रे्ळ 

शतच्यवर्र कधीच आली नवही. बेतवच्यव पररश्थतीत, येिवऱ्यव 

सगळ्यव जबवबदवऱ्यव सवांभवळत, शतचव सवधवसधुव सांसवर आनांदवचव 

झवलव होतव. शर्नवयकवने शतलव चवांगली सवथ शदली होती. शतच्यव 

निांदवांनव शतच्यव त्यवगवची आशि कष्टवची जविीर् होती. 

 ह्यव गोष्टींचव उल्लेख शतनी ् र्तः कधीच केलव नव्हतव. आधी 

जरव नवरवज असलेली शतची आई सदु्धव आतव शर्नवयकर्र खिु 

होती. कवय किी आह ेआपल्यव घरवत? असव प्रश्न ती ्र्तःलवच 

शर्चवरत होती. खपू नव्हतव, पि दोघवांनव शिळून परेुसव पैसे शिळत 

होतव. थोडीफवर चैनही करतव आली होती. दोन िहत्र्वचव गोष्टी 

करिां िवत् जिलांच नव्हतां. एक म्हिजे कधी लवांबचव प्रर्वस करिां 

जिलां नव्हतां आशि घर शर्कत घणे्यवचव शर्चवरही कधी िनवत 

आितव आलव नव्हतव. आज आतव ती रे्ळ आली होती. सखुदवचां 

िन सिवधवनवनी भरून आलां. 
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 शतलव आठर्ली शतची आशि शर्नवयकवची पशहली भेट. 

शर्नवयकचां व्यशक्तित्र् अफवट होतां. उांचवपरुव, घवरव - गोरव शर्नवयक 

सगळ्यवांच्यव डोळ्यवत भरवयचव. त्यवच्यवजर्ळ बशुद्धित्तवही होती. 

पि त्यवांच्यव घरी लक्ष्िीचव खडखडवट होतव. त्यविळेु शर्नवयकलव 

उच्च शिििवची सांधी शिळवली नवही. दहवर्ी पवस झवल्यवर्र ITI 

चव कोसा करुन, नोकरीच्यव िवगे धवर्वर्ां लवगलां. शर्नवयकलव र्वटत 

होतां की एकदव नोकरी लवगली, की जरव ् र््थतव येईल. िग आपि 

बवहरेून बवरवर्ीची परीिव दऊे. पि त्यवच्यव िनवतले िवांडे िनवतच 

रवशहले. 

 शर्नवयक नोकरीलव लवगलव आशि हृदयशर्कवरवच्यव 

धक्क्यवनी त्यवचे र्डील दरे्वघरी गेले. तवे्हव शर्नवयक अर्घव र्ीस 

एकर्ीस र्षवाचव होतव. आतव आपलव पढेु शििि घेण्यवचव बेत 

रशहतच करवर्व लवगिवर, हे त्यवलव कळून चकुलां. धवकट्यव दोन 

बशहिी शर्दलुव आशि शर्िवखव, िवळेत पवचर्ी आशि आठर्ीत 

शिकत होत्यव. त्यवांची सगळीच जबवबदवरी आतव शर्नवयकर्र 

पडिवर, ह ेआतव ओघवनीच आलां. शर्नवयक िनवतनू खटू्ट झवलव. 

पि आल्यव पररश्थतीर्रचव इलवज कोिव जर्ळच नव्हतव, त्यविळेु 

ही गोष्ट त्यवने िनोिन ्र्ीकवरली. 
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 शर्नवयकची आई कष्टवळू होती. कष्टवळूपिवचव र्सव 

शर्नवयकनी आईकडूनच घतेलव होतव. शर्नवयकच्यव र्शडलवांच्यव 

अचवनक जवण्यवनी, आशि शर्नवयकर्र अचवनक पडलेल्यव 

जबवबदवरीच्यव जवशिरे्नी शर्नवयकची आई खचनू गेली होती. 

अांथरुिवर्र पडून नव्हती, पि शतलव सवरखां कवहीतरी होत 

असवयचां. सतत डॉक्टरवांची िदत घ्यवर्ी लवगवयची. खचवाचां एक 

नर्ीन दवलन उघडलां होतां. त्यविळेु शर्नवयकच्यव एकव नोकरीचे पैस े

परेुनवसे झवले. सांध्यवकवळी घरी आल्यवर्र, पनु्सहव कवहीतरी कवि 

करण्यवची गरज शनिवाि झवली. शर्नवयकच्यव हुिवरीिळेु त्यवलव 

एकव शप्रांशटांग पे्रसिध्ये प्रफू रीशडांगचां कवि शिळवलां. त्यवांनी ते नीट 

शिकूनही घेतलां. 

 यव नव्यव कविविळेु पैिवची तोंड शिळशर्िी होऊ लवगली. 

घरवलव शकां शचतसां ्र्व्थ्य आलां. त्यवच्यव बशहिींनवही घरवतलां 

कविकवज करुनच िवळव र् अभ्यवस सवांभवळवर्व लवगवयचव. पि 

त्यवही सिजतूदवर होत्यव, त्यवांनव पररश्थतीची जवि होती, त्यविळेु 

सगळ्यवच गोष्टी जरव लवगी लवगल्यव होत्यव. शर्नवयकवलव आतव 

चोर्ीस सांपनू पांचर्ीसवर्ां र्षा लवगलां होतां. आईलव त्यवच्यव 

ललनवची घवई झवली होती. आपल्यव डोळ्यवदखेत त्यवचां ललन 

व्हवर्ां, अिी शतची इच्छव होती. पि शर्नवयकलव इतक्यव घवईनी 
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ललन करवयचां नव्हतां. आधी बशहिींची जबवबदवरी पवर पवडवयची, 

िग आपलव ्र्तःचव शर्चवर करवयचव, असे त्यवचे शर्चवर होते. 

 एक शदर्स प्रेस िधनू घरी येतवनव, त्यवलव र्त्यवच्यव एकव 

र्ळिवर्र एक िलुगी उभी असलेली शदसली; शतलव िवगे टवकून तो 

पढेु शनघवलव, एर्ढ्यवत कोिीतरी आपल्यवलव हवक िवरतांय असां 

त्यवलव र्वटलां. त्यवने िवगे र्ळून बशघतलां, तो तीच िलुगी त्यवलव 

कवहीतरी शर्चवरत होती. तो िवगे शफरलव. शतच्यवजर्ळ आलव. 

 ती म्हिवली, “ िी यव गवर्वत नर्ीन आहे. िलव घरवचव पत्तव 

िवशहतीये, पि र्तव सवपडत नवहीये. तमु्ही िलव िदत करवल कव? 

” 

शर्नवयकनी शर्चवरलां, “ आधी पत्तव तर सवांगव तिुच्यव घरवचव. 

”  

 शतने पत्तव सवांशगतलव. तो म्हिवलव, “ िी रवहतो त्यवच्यव जरव 

पढेुच आह ेतिुचां घर. चलव िवझ्यवबरोबर.” 

शर्नवयकच्यव बरोबर ती िलुगी चवलवयलव लवगली. शर्नवयक 

कवही न बोलतव चवलत होतव. 

 पि ती िलुगी बोलघेर्डी असवर्ी. आपि कुठून यव गवर्वत 

रवहवयलव आलो, कव आलो, हे सगळां शतनी सवांगनू टवकलां. 

त्यवच्यवकडे शर्नवयकचां शकतपत लि होतां, दरे्च जवि!े ती पढेु 
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म्हिवली, “ ह ेकवय? तमु्ही तर कवहीच बोलत नवही. िलव तिुचां 

नवर् तरी सवांगव.” 

 आतव शर्नवयक भवनवर्र आलव. त्यवलव शतच्यविी बोलिां 

र्वढर्ण्यवची इच्छव नव्हती. तो म्हिवलव,  

“ नवर् शर्चवरून कवय करवयचांय? आपि थोडी नेहिी भेटिवर 

आहोत? ” 

ती म्हिवली, “ कव बरां? आपि ठरर्लां तर नेहिी भेटू िकतो. 

एकवच बवजलूव तर रवहतो आपि.” 

 शर्नवयकनी नवईलवजवनी आपलां नवर् सवांशगतलां. त्यवांनी न 

शर्चवरतवही शतनां आपलां नवर् सवांगनू टवकलां. शतचां नवर् होतां ‘ 

सखुदव.’ ती पढेु म्हिवली, “ तमु्ही कवय करतव? ” 

“ िी एकव छोट्यव कां पनीत कवि करतो.” शर्नवयक. 

 शर्नवयकच्यव शदसण्यविी त्यवचां ह ेउत्तर शतलव शर्सांगत र्वटलां. 

ती म्हिवली, “ िलव र्वटलां, तमु्ही कॉलेजिध्ये जवतव.”  यवच्यवपढेु 

ह ेबोलिां तवबडतोब थवांबवर्ां, असां शर्नवयकलव र्वटत होतां. म्हिनू 

यवर्र तो कवहीच बोललव नवही. शतलव िवत् बोलिां थवांबर्वयचां 

नसवर्ां. म्हिनू शतनी आपि BA झवलो असनू पढेु law करण्यवचव 

आपलव शर्चवर आह,े हे देखील त्यवलव सवांगनू टवकलां. ती कव 

बोलिां र्वढर्ते आह,े ह ेशर्नवयकलव सिजेनव. एर्ढ्यवत त्यवचां घर 
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आलां. त्यवने शतलव पढुलव पत्तव सवांशगतलव आशि तो आपल्यव 

घरवकडे र्ळलव. पि ती त्यवलव म्हिवली, 

“ ह ेकवय तिुचां र्वगिां? िी यव गवर्वत नर्ीन आह.े िलव तुम्ही 

िवझ्यव घरवपयतं सोडव.”  िनवतल्यव िनवत जरव चडफडतच 

शर्नवयक िवगे र्ळलव. कवही न बोलतव, शतच्यव पढेु चवलवयलव 

लवगलव. ती म्हिवली, “ अहो थवांबव थवांबव, िलव आतव पळवयलव 

लवर्िवर आहवत कव तमु्ही? ” शर्नवयकलव थवांबवर्ां लवगलां. ती पढेु 

म्हिवली, “ असे कसे हो तमु्ही? जरव नीट बोललवत, तर आपलव 

रे्ळ तरी चवांगलव जवईल, एर्ढांही लिवत येत नवही तिुच्यव? ”  

आतव िवत् हद्द झवली. कुठून आपि यव िलुीिी बोललो असां 

शर्नवयकलव र्वटवयलव लवगलां. पि आतव रे्ळ शनघनू गलेी होती. 

शतच्यव घरवपयंत जविां आतव भवगच होतां. शतचां बोलिां चवलचू होतां. 

शर्नवयकनी ‘ हो - नवही, ‘ इतपत उत्तर शदलां, तरी शतलव परुत होतां. 

शतचां घर आलां. “ Thank you.” म्हित ती घरवकडे शनघवली. 

शर्नवयक िवगे र्ळलव, ती म्हिवली, “ अहो घरवत तरी यव.” 

“ िी आतव फवर घवईत आहे, ” असां म्हिनू शर्नवयक 

चवलवयलव लवगलव. सखुदव त्यवच्यवकडे पवहतवच रवशहली. पशहल्यव 

नजरेतच तो शतलव फवर आर्डलव होतव. त्यवचव फटकळपिवही 

शतलव आर्डून गेलव. इतर तरुिवांसवरखव लघळपिवचव लर्लेिही 
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त्यवच्यव ठवयी शदसत नव्हतव. शतच्यव तो चवांगलवच लिवत रवशहलव. 

शर्नवयकने तर शतची दखलही घेतली नव्हती. 

 तो घरी आलव आशि त्यवच्यव कविवांिध्ये बडूुन गेलव. कोि 

कुठली सखुदव, शकां र्व इतरही कोिी तरुिी त्यवलव त्यवच्यव 

ध्येयवपवसनू शर्चशलत करू िकिवर नव्हती. पि सखुदवचां तसां 

झवलां नवही. शतलव तो पनु्सहव पनु्सहव आठर्त रवशहलव. आपि त्यवलव 

पनु्सहव कधी भेटू िकू, यवचव शर्चवर रवहून रवहून शतच्यव िनवत येत 

रवशहलव. 

 शर्नवयकच्यव बशहिी अभ्यवसवत हुिवर होत्यव. शर्नवयक घते 

असलेल्यव कष्टवांचां चीज होत होतां. शर्िवखव ९७ % गिु घेऊन 

दहवर्ी पवस झवली होती. आपल्यवलव यवच्यवपढेु शिकतव यिेवर 

नवही, यवची शतलव कल्पनव होती. तिी शतच्यव िनवची तयवरीही 

होती. 

 जेव्हव शर्नवयक शतलव म्हिवलव, “ जव, आज कॉलेजवतनू फॉिा 

घेऊन ये.” 

 तेव्हव ती अबोल झवली. र्यवनी फवरिव िोठ्यव नसलेल्यव, 

आपल्यव भवर्वच्यव िनवचव िोठेपिव पवहून ती सद्गशदत झवली. शतचव 

गळव दवटून आलव. शतलव बोलतव येईनव. शतची ही श्थती बघनू 

शर्नवयक शतच्यवजर्ळ आलव. शतच्यव पवठीर्र हवत शफरर्नू, तो 
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शतलव म्हिवलव, “ अगां शर्िवखव, आतव तरी हवस, आतव तमु्ही 

कॉलेज क्र्ीन होिवर. शर्िवखवलव खरांच हस ू आलां. अजनू 

admission चव पत्तव नवही आशि आपि कॉलेज क्र्ीन. 

ती म्हिवली, “ , िी सदु्धव एखवदी नोकरी बघत;े त ूएकटव शकती 

कष्ट करिवर? ”  

“ िी असतवनव, तलुव नोकरी बघवयची कवहीच गरज नवही. त ू

हुिवर आहसे. िी तमु्हव बशहिींनव, तमु्ही शिकवल, शततक्यव 

शिकर्िवर आह.े दवदव आहे िी तिुचव. िलव जबवबदवरी घ्यवयलव 

नको? आतव इतर कवही शर्चवर न करतव, कॉलेजचव फॉिा घेऊन ये. 

तझु्यव दवदवची आज्ञव सिज.” शर्नवयक 

 शर्िवखवनी आनांदवनी दवदवलव शिठीच िवरली. शतच्यव 

पवठीर्र थोपटल्यवसवरखां करून शर्नवयक आपल्यव कविवलव गेलव. 

त्यवांचव सांर्वद ऐकून सखुवर्लेल्यव आईनी हळूच डोळे पसुले. 

 यथवर्कवि फॉिा आलव. शर्िवखव कॉलेजिध्ये जवयलव सदु्धव 

लवगली. शर्िवखवनी नोकरी नवही केली, पि शतने 2 / 3 िलुवांच्यव 

शिकर्ण्यव सरुू केल्यव. अथवात शर्नवयकलव ह ेअशजबवत आर्डलां 

नवही. पि शर्िवखवनी त्यवलव दवद शदली नवही. शर्िवखवनी शर्ज्ञवन 

िवखेत कॉलेजिध्ये प्ररे्ि घेतलव. शर्दलुवही शर्िवखवच्यव 

पवर्लवर्र पवऊल टवकून र्वटचवल करत होती. आपल्यवलव तर 
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शिकवयलव शिळवलां नवही, पि आपि आपल्यव बशहिींनव त्यव 

शिकतील शततकां  शिकर्वयचां, असे शर्चवर नेहिीच शर्नवयकच्यव 

िनवत येत. त्यवकरतव आपल्यवलव शकतीही कष्ट घ्यवर्े लवगले, तरी 

आपि िवगे शफरवयचां नवही, शर्नवयकने िनोिन असव शनश्चय केलव 

होतव. 

 इकडे सखुदवच्यव िनवत िवत् शर्नवयक घर करून बसलव 

होतव. शकतीही प्रयत्न केलव, तरी सखुदव शर्नवयकलव शर्सरू िकत 

नव्हती. एकवच बवजलूव त्यवांची घरां असल्यविळेु शतलव अधनू िधनू 

शर्नवयक शदसत असे. पि शर्नवयकचां िवत् शतच्यवकडे अशजबवत 

लि नसवयचां. सखुदवही शतने ठरर्ल्यव सवरखी एल एल बी झवली. 

शतनां सनदही कवढली. आतव घरवत शतच्यव ललनवबद्दल बोललां जवऊ 

लवगलां. सखुदव त्यवकडे लि दते नसे. पि जेव्हव आई फवरच िवग े

लवगली, तवे्हव शतने शर्नवयकबद्दल सवांशगतलां. आपली त्यवच्यविी 

फवर ओळख नवही, पि आपल्यवलव तो आर्डतो, ह ेही सवांशगतलां. 

त्यवचां घर पि दवखर्लां. 

 आपली एर्ढी एल एल बी झवलेली िलुगी, ती उगवचच 

कवहीतरी बोलत नसिवर; तवे्हव ती कवय म्हिते आह,े त्यवचव शनदवन 

शर्चवर तरी आपि केलव पवशहजे, एर्ढी सिजतू सखुदवच्यव आई-

र्शडलवांजर्ळ होती. शर्नवयकचां घर जर्ळच होतां, पि त्यवांनी कवही 
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त्यवलव कधी पवशहलां नव्हतां. सखुदवच्यव म्हिण्यवनसुवर ते 

शर्नवयकच्यव घरी गेले. 

 त्यवांनी आपलव येण्यवचव उद्दिे शर्नवयकच्यव आईलव 

सवांशगतलव. त्यवांचां बोलिां ऐकून, शर्नवयकची आई अशतिय 

सांकोचली. शतलवही शर्नवयकचां ललन करण्यवची घवई झवली होती. 

पि तरीही हे ्थळ आपल्यव आर्वक्यवबवहरेचां आह,े ह े शतच्यव 

लिवत आलां होतां. 

 शर्नवयकची सगळी िवशहती कळल्यवर्र, शर्नवयक जरी 

चवांगलव िलुगव असलव, तरी शिििवच्यव बवबतीत तो िवग े

असल्यविळेु, सखुदवसवठी ह े्थळ योलय नवही, असां त्यवांनव र्वटलां. 

घरी आल्यवर्र, त्यवांनी सर्ा िवशहती सखुदवच्यव आईलव सवांशगतली. 

त्यवबरोबरच ह े् थळ आपि पवहवयचां नवही, ह ेही त्यवांनी सुखदवच्यव 

आईलव सवांशगतलां. शर्नवयकच्यव आईलवही यव गोष्टीचव अांदवज 

आलवच होतव. त्यविळेु शतनी ही गोष्ट शर्नवयकलव सवांशगतली सदु्धव 

नवही. 

 सखुदवलव शर्नवयक नोकरी करतो, एर्ढांच िवशहती होतां. 

शतच्यव र्शडलवांनी शतलव शर्नवयक बद्दलचीची सर्ा िवशहती 

सवांशगतली. शर्नवयकच्यव घरची पररश्थती एव्हढी चवांगली नवही. 

पि त्यवहीपेिव त्यवचां शििि अगदीच बेतवचां आहे; त्यवची 
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शिळकतही बेतवचीच आह,े शिर्वय त्यवच्यवर्र दोन बशहिींची 

जबवबदवरीही आह.े तेंव्हव त्यवचव शर्चवर आपि करू िकत नवही, 

ही गोष्टां त्यवांनी ् पष्टपिे सखुदवलव सवांशगतली. त्यवर्र सखुदव कवहीच 

बोलली नवही. त्यविळेु हव शर्षय इथेच सांपलव असां त्यवांनव र्वटलां. 

 पि तसां नव्हतां. सखुदव शर्नवयकवलव शर्सरू िकली नव्हती. 

एकदव शतने शर्नवयकवलव बवहरेच्यव बवहरे गवठून त्यवच्यविी 

बोलण्यवचव प्रयत्न्सय केलव. पि शर्नवयक शतच्यव थवऱ्यवलवही उभव 

रवहवयलव तयवर नव्हतव. ह ेहोिे नवही, ह ेत्यवलव ठवऊक होतां. 

शतच्यव आशि त्यवच्यव पररश्थतीतलां अांतर तो जविनू होतव. 

 पि सखुदव गप्प बसिवऱ्यवतली नव्हती. कवहीच जिेनव तेंव्हव 

ती एकदव सांधी सवधनू शर्नवयकवच्यव घरी गेली. शर्नवयक घरी 

नव्हतव. त्यवचां शतलव बरांच र्वटलां. ती शर्नवयकवच्यव आईिी 

बोलली. शर्नवयकवच्यव आईनी शतलव ्पष्टपिे सवांशगतलां, की 

शतच्यव हवतवत कवही नवही. शर्नवयक जे ठरर्ेल तेच होिवर. 

 आतव िवत् शतचव नवईलवज झवलव. ती शर्चवरवत पडली. आतव 

शतलव उलगडव झवलव. यव बवबतीत आपले र्डीलच कवहीतरी करू 

िकतील, ह े शतलव उिगलां. ती ्र्भवर्वनी धीट होती; ्पष्टर्क्ती 

होती. शिर्वय शतचव र्शकलीपेिव, म्हिजे आपलव िदु्दव बोलनू, 

लोकवांच्यव गळी उतरर्ण्यवचव. शतनां आपल्यव र्शडलवांिीच पनु्सहव 
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एकदव बोलवयचां ठरर्लां. आतव शनिवायकच बोलवयलव हर्ां होतां. 

शतसऱ्यवांदव आपल्यवलव हव शर्षय बोलवयची सांधी शिळिवर नवही हे 

ती जविनू होती. 

 सांधी पवहून शतनां पनु्सहव र्शडलवांजर्ळ हव शर्षय कवढलव. त े

म्हिवले, पनु्सहव पनु्सहव कोळसव उगवळत बस ूनकोस. िी तझु्यवकरतव 

आपल्यव तोलविोलवचां ्थळ पवशहलां आह.े सगळां ठरलां म्हिजे िी 

तलुव सवांगिवरच होतो. “ िलव न शर्चवरतव तमु्ही िवझां ललन ठरर्िवर 

होतवत? ” सखुदव. 

 शतचे बवबव हव प्रश्न ऐकून हसले. ते म्हिवले, “ ललन ठरल्यवर्र 

नवही. कधी भेटवयचां ते ठरल्यवर्र. त्यवांनव रे्ळ व्हवयलव हर्व; 

आपल्यवलवही तेंव्हव रे्ळ हर्व. परर्व भेटू असां िी त्यवांनव कळर्लां 

आह.े आज त्यवांच्यव फोन येईल. िग िी तलुव सवांगिवरच होतो. 

चवांगलव आह ेिलुगव. ते चवांगले सखुर््त ुर् श्रीिांत आहते. त्यव 

घरवत तलुव कवही किी पडिवर नवही.”   

“ बरोबर आह ेतिुचां; िलव सगळां शिळेल, फक्त नर्रव िवझ्यव 

िनवसवरखव शिळिवर नवही.” सखुदव. 

 “ कवहीतरी  बोल ूनकोस. आर्डेल तलुव अशभजीत.चवांगलां 

जळेुल तिुचां.” बवबव. 
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 “ म्हिजे िलव जळुर्नू घ्यवर्ां लवगेल, असव त्यवचव सरळ अथा 

आह.े”  सखुदव. 

शतचां ह ेशतरकस बोलिां ऐकून बवबव जरव रवगवर्ले. ते म्हिवले, 

“  तझु्यव शहतवचवच शर्चवर करतो आह.े” 

 “ बवबव, िलव र्वटतां िी सदु्धव िवझ्यव नसुत्यव भल्यवचवच नव्ह,े 

पि आर्डीचव सदु्धव शर्चवर करू िकते नवही कव? ”  सखुदव. 

 बवबव म्हिवले, “ बटेव, िवझ्यव बोलण्यवलव अनभुर्वचव बेस 

आह.े”  

“ िलवही अनभुर् घेऊ द्यव की!” सखुदव. 

आज सखुदवचव नरू कवही रे्गळवच आह,े आज ती िब्दवलव 

िब्द दतेे आह,े तेंव्हव आतव बोलिांच टवळवर्ां, असव शर्चवर करून 

ते म्हिवल,े बरां बोल ूयव आपि कधीतरी. आतव िलव कवि आह.े 

 पि सखुदवही कवही किी नव्हती. र्कील होती ती. शतनी 

बवबवांची ही चोरी बरोबर पकडली. ती म्हिवली, “ बवबव, असां 

बोलिां टवळू नकव. तमु्हवलव िवहीत आह ेिी कवय बोलवयलव आले 

आह ेते.” 

 शतचां ह े बोलिां ऐकून, शतची आईही बवहरे आली, ती 

म्हिवली, “ फवर िहविपिव दवखर् ूनकोस. तलुव शभकेचे डोहवळे 

लवगले आहते, आम्ही ते परुर् ूिकत नवही.” 
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 शतच्यव आईचां बोलिां ऐकून, बवबवांनीच शतलव शर्रोध केलव, 

“ ते शतलव म्हिवले, रे्डांर्वकडां बोल ूनकोस. आपली िलुगी रे्डी 

नवहीय. ती शिकलेली आह.े शर्चवरी आह े शिर्वय, ती आतव 

सज्ञवनही आह.े ही गोष्टां शर्सरू नकोस.”   

ह ेबोलिां ऐकून आई तर भडकलीच. ती म्हिवली, “ कवय 

करेल ती! आपल्यव िनवशर्रुद्ध जवऊन त्यव शभकवरड्यव िलुविी 

ललन करेल? िलव धवक दवखर्लवय तमु्ही?” 

 आतव तर बवबवही जरव रवगवर्ले. ते म्हिवले, “त्यव िलुवलव 

शभकवरडव म्हिनू त्यवचव अपिवन करू नको. त्यवनी कवहीच केलेलां 

नवही. तो आपल्यव िलुीच्यव िवगे लवगलेलव नवही. आपल्यव 

िलुीलव तो आर्डलव आह.े शतलव त्यव िलुविी ललन करण्यवची 

इच्छव आह.े त्यवच्यव बवजनेू कवही प्र्तवर् आलेलव नवही. “ 

 आई जरव र्रिली. हव शर्षय ऐरिीर्र आल्यवचां पवहून, 

सखुदव खिू झवली. िनवतल्यव िनवत शतनी आईचे आभवरच िवनले. 

आईच्यव बोलण्यविळेु बवबव, अडकले. ती िनवतल्यव िनवत 

हसली. शतलव हर्ां होतां तेच घडत होतां. आतव ही सांधी हवतची जवऊ 

द्यवयची नवही. 

ती पढेु सरसवर्ली. ती म्हिवली, “ बवबव तमु्ही तिुच्यव 

िलुीलव सिथा बनर्लां आह.े िवझ्यव िनगटवत दि आह.े िी 
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शर्नवयकर्र बोजव बननू रवहिवरी िलुगी नवही, हे तमु्ही जवितव.  

िलव त्यवची सवथ हर्ी आह ेनर्रव म्हिनू.”                                            

 बवबवांच्यवही लिवत आलां, की आतव सखुदवलव थवांबर्िां 

अर्घड आह.े तेंव्हव ते म्हिवले, आतव हव र्वद नको. आज रवत्ी 

आपि यव शर्षयवर्र बोल ूयव. आत्तव सगळ्यवांनवच आपवपली कविां 

आहते. सखुदवलव हचे हर्ां होतां. आई िवत् िनवतनू चडफडली. ती 

म्हिवली, “ तिुचीच शतलव फूस आहे.” ही गोष्टां  अगदी खोटी होती. 

पि आईलव भवन रवशहलां नव्हतां. 

 सगळेच आपवपल्यव कविवसवठी पवांगले.सखुदव डबव घऊेन 

कोटवात गेली. बवबव त्यवांच्यव कवरखवन्सयवत जवयलव शनघवले. आई 

त्यवांनव म्हिवली, ‘ जेर्नूच जव की आतव. ” 

“बरां “म्हित बवबव आत गेले. आईही त्यवांच्यव पवठोपवठ आत 

गेली. त्यवांनव र्वढतव र्वढतव आईनी पनु्सहव तोच शर्षय कवढलव. ती 

म्हिवली, “कवय अगोचर आह ेही सखुदव! कवय पवशहलां आह ेशतनी 

यव िलुवत? नव शििि - नव पैसव. शिर्वय दोन बशहिीची 

जबवबदवरी. एर्ढां असनू शिजवस शकती? तो तर शतच्यवकडे 

पवहवयलवही तयवर नवही. “ 

 बवबव हसले, ते म्हिवले, तोच तर त्यवचव गिु आह.े एखवदव 

िलुगव असतव, तर त्यवनी यव सांधीचव फवयदव घेतलव असतव. 
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“त्यविळेु आपल्यव िलुीच्यव त्यवच्यवबद्दलच्यव आकषािवत भरच 

पडली आह.े असो आतव हव शर्षय नको. रवत्ी बोलयूव.” 

 सांध्यवकवळी घरी परत येतवांनव सखुदवलव शर्नवयक शदसलव. 

शतने भरवभरव पढेु जवऊन त्यवलव गवठलां. ती त्यवलव म्हिवली, “ 

िवझ्यविी बोलवयचां सदु्धव नवही कव? ” 

शर्नवयक म्हिवलव, “ तिुचव िवझव सांबांध कवय बोलण्यवचव? 

” 

“  र्वढर्लव तर र्वढू िकतो. ” सखुदव. 

“ पि िलव सांबांध र्वढर्ण्यवची इच्छव नवही. ” शर्नवयक. 

“ पि िलव तिुच्यविी बोलवयचां आह.े आज तमु्ही िलव टवळू 

िकिवर नवही. आपि एखवद्यव जर्ळच्यव हॉटेलिध्ये जवऊ यव, 

म्हिजे नीट बोलतव येईल.” सखुदव. 

“  र्ेळ नवही.” शर्नवयक. 

“ र्ेळ नवही कसव? हव िवझ्यव जीर्न िरिवचव प्रश्न आह.े ” 

सखुदव. 

शतचां बोलिां ऐकून शर्नवयक थक्क झवलव. कवय बोलवर्ां ह े

त्यवलव सचुेनव. तो गप्प बसलेलव पवहून सखुदवनी आपलां म्हििां 

पढेु रेटलां. “ इथे जर्ळच एक चवांगलां हॉटेल आह,े चलव िी दवखर्त े

तमु्हवलव.”  सखुदव म्हिवली. 
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आतव  शर्नवयकवचव नवईलवज झवलव. त्यवलव शतच्यव पवठोपवठ 

जवर्ांच लवगलां. हॉटेल जर्ळच होतां. पि असल्यव गोष्टींनव 

शर्नवयकवच्यव जीर्नवत थवरवच नव्हतव. त्यविळेु त्यवचां कधी यव 

हॉटेलकडे लिच गेलां नव्हतां. 

 हॉटेलिध्ये एक बवजलूव असलेलां टेबल सखुदवनी शनर्डलां. 

दोघांही बसली. रे्टरनां लगेच पविी आिनू ठेर्लां. शर्नवयकवलव 

पवण्यवची गरजच होती. ह ेकवय चवललां आह ेहचे त्यवलव कळत 

नव्हतां. तो अ्र््थ झवलव होतव. त्यवची नजर शभरशभरत होती. 

 “ िवझ्यविी बोलचू नये, इतकी िी र्वईट आहे कव? ” सुखदव. 

उत्तर दतेवांनव शर्नवयक चवांचरलव, कवहीसव अडखळत तो 

म्हिवलव, “तसांच कवही नवही. ” 

“ िग कसां आह?े” सखुदव.  

यवर्र कवय बोलवर्ां, ह े शर्नवयकवलव सिजेनव. तो गप्पच  

रवशहलव. तेंव्हव सखुदव पढेु म्हिवली, “ िग अगदी धरून - बवांधनू 

आिनू बसर्ल्यवसवरखे कवय बसलव आहवत! शर्चवरव िलव की 

आपि इथे कव आलो आहोत? शनदवन रवगर्व तरी िवझ्यवर्र.” 

“ रवगवर्ण्यवचव कवय सांबांध? तमु्ही असां कवय केलां आह?े ” 

शर्नवयक. 
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आतव िवत् सखुदवलव हस ूआर्रेनव. हसत हसत ती म्हिवली, 

“ अहो तिुच्यव इच्छेशर्रुद्ध िी तमु्हवलव इथे आिनू बसर्लां आह,े 

हचे नवही कव रवगवर्ण्यवचां कवरि होऊ िकत? ” 

शतचां ह े बोलिां ऐकून शर्नवयकवलवही हस ू आलां. 

र्वतवर्रिवतलव तवि जरव किी झवलव.  

तो म्हिवलव, “ कवय कवि होतां? ” 

“ तमु्हवलव भेटवयचां होतां.” सखुदव. 

“ पि किवकरतव? आपलव सांबांधच कवय आह?े ” शर्नवयक. 

“ अहो, तो सांबांध यवर्व, म्हिनूच भेटवयचां होतां.” सखुदव. 

 शतची ्पष्टोक्ती ऐकून शर्नवयक गवांगरलवच. त्यवर्र कवही 

बोलिांच त्यवलव सचुेनव. 

सखुदव पढेु म्हिवली, “ आपि दोघवांनी जीर्नवलव एकशत्त 

सविोरां जवर्ां असां िलव र्वटतां. “ 

“ पि कवां? ”  शर्नवयक. 

“ िलव तमु्ही आर्डतव.” सखुदव. 

“िवझ्यवत कवय आह ेआर्डण्यवसवरखां? ” शर्नवयक. 

“ ते िवझ्यव नजरेनी पवशहल्यवशिर्वय कळवयचां नवही.” सखुदव. 
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“ आपल्यवत कवहीच सवरखां नवहीये. तमु्ही इतक्यव 

शिकलेल्यव, िी सवधव ITI. तमु्ही श्रीिांत, सखुर््त.ू िी चवळीत 

दोन खोल्यवत रवहिवरव.” शर्नवयक. 

“  poles attract each other. पि इथे सवरव एकतफीच 

िविलव आह.े” सखुदव. 

 आतव िवत् िथा झवली यव िुलीची, असां शर्नवयकवलव र्वटलां. 

तो म्हिवलव, “ िवझ्यवबद्दल कवय िवशहती आह े तमु्हवलव? ” 

शर्नवयक. 

त्यवर्र सखुदवनी शर्नवयकवची सगळी िवशहती घडवघडव म्हिनू 

दवखर्ली. शर्नवयक चशकतच झवलव ते ऐकून. तो म्हिवलव, “ सगळां 

बरोबर सवांशगतलांत. पि यवत आर्डण्यवजोगां कवय आह?े ” 

“ तमु्हीच आहवत आर्डण्यवजोगे. ” सखुदव.  

शर्नवयकलव कवय बोलवर्ां त ेसचुेनव. इतक्यवत चहव आलव, 

त्यविळेु शर्नवयकची सटुकव झवली. शर्चवर करवयलव जरव रे्ळ 

शिळवलव. 

  

 चहवचे दोन घोट घेतल्यवर्र तो म्हिवलव, “ पि तिुच्यव 

घरच्यवांनव ही गोष्टां ---” त्यवचां बोलिां तोडत ती म्हिवली, “ तो 
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िवझव प्रश्न आह.े तिुचव त्यवच्यविी कवय सांबांध? तमु्ही तमु्हवलव 

कवय र्वटतां, ते बोलव ”. सखुदव. 

 “ िलव र्वटतां की ही गोष्टां योलयां होिवर नवही.” शर्नवयक. 

“ कव? ” सखुदव . 

“ कवरि िी तमु्हवलव कवहीच दऊे िकिवर नवही. िवझ्यवर्र 

दोन बशहिी र् आईची जबवबदवरी आह.े शिर्वय आम्ही 

भवड्यवच्यव घरवत रवहतो. िवझां शिििही धड नवही त्यविळेु िलव 

कधी फवर चवांगली नोकरी शिळिवर नवही. िवझ्यविी ललन करून 

तमु्हवलव कवय शिळिवर आह?े ” शर्नवयक. 

“ िलव कवय शिळिवर आहे, म्हिनू िलव तिुच्यविी ललन 

करण्यवची इच्छव आह,े हव दखेील िवझव प्रश्न आह.े तमु्ही 

तिुच्यवपरुतां बोलव.” सखुदव. 

“ आतव िी कवय बोलिवर? िलव शर्चवर करवर्व लवगले.” 

शर्नवयक. 

“  शर्चवर करून उत्तर द्यव.” सखुदव. 

शर्नवयकवलव सटुल्यवसवरखां र्वटलां. “ िग चल ूयव आपि.” 

असां म्हित तो जवण्यवच्यव तयवरीत उभव सदु्धव रवशहलव. िग 

सखुदवही उठली. तोर्र शर्नवयक बवहरे पडलव होतव. 



आव्हान  अरुं धती बापट 

140 

 

 आज खऱ्यव अथवानी सखुदवच्यव लढवईलव सरुर्वत झवली 

होती. पशहलव बरुुज तर ढवसळण्यवच्यव तयवरीत होतव. पि अजनू 

बरेच पि आशि परांतु शजांकवयचे होते. चचेची दसुरी फेरी आज 

रवत्ीच होती. ती घवईनी घरी शनघवली. आज कोटवातही शतचीच जीत 

झवली होती; आशि त्यव केसचां सर्ा श्रेय सरवांनी शतलवच शदलां होतां. 

त्यविळेु आज शतचव आत्िशर्िवस दिुवर्लव होतव. 

 ती घरी पोहोचली, तोर्र शतचे र्डीलही घरी आले होते. 

जेर्िी होईपयंत कोिीच कोिविी फवरसां कवही बोललां नवही. 

जेर्ि झवल्यवर्र आपल्यव खोलीत न जवतव ते हॉल िध्ये जवऊन 

बसले होते. सखुदवही शतथे पोहोचली. “ आई तहुी लर्कर ये. 

उगवच कवहीतरी कविां कवढत बस ू नकोस.” असां आईलव 

जतर्वयलव ती शर्सरली नवही. 

 आईही आलीच पवठोपवठ. हजर नव्हतव फक्त सखुदवचव भवऊ 

- सवकेत. ह्यवरे्ळी त्यवच्यव शित्वांची गप्पवांची िैशफल असवयची. तो 

सखुदवपेिव बरवच लहवन होतव. नकुतवच कॉलेजिध्य े जवयलव 

लवगलव होतव. नव्यवनीच शिळवलेलां ्र्वतांत्र्य, नरे् शित् - िैशत्िी 

यवांच्यवत तो दांग होतव. त्यवलव िवस्त्रज्ञ व्हवयचां होत. त्यवचव 

आर्डीचव शर्षय होतव भौशतकिवस्त्र, ( physics ). ्र्वरी 
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्र्तःतच गका  असवयची. अजनू परीिव फवर लवांब होत्यव, म्हिनू 

आई- र्डीलही थोडी ढील दते होते. 

 हॉलिध्ये आल्यवआल्यव आई सखुदवलव म्हिवली, “ कवय 

ग, कवहीतरी र्ेड घेऊन बसली आहसे डोक्यवत? ” ते ऐकून सखुदव 

रवगवर्लीच. पि शतने आईलव कवहीही दरुुत्तर केलां नवही. शतच्यव 

िनवत आलां की आई असां बोलते आह ेयवचव अथा आईलव ह्यव 

शर्षयवचां गवांभीया कळलेलांच नवही आह.े जवऊ द ेशनिाय तर बवबवच 

घेिवर आहते. बवबवांनीही आईच्यव बोलण्यवर्र कवहीच प्रशतशक्रयव 

शदली नवही. ते सखुदवलव म्हिवले, “ बोल आतव.” 

“ बवबव, िी तर िवझी इच्छव तिुच्यवजर्ळ ्पष्टपिे सवांशगतली 

आह.े”  सखुदव 

“ बेटव, इच्छव असिां, आर्डिां, ह ेसगळां िी सिज ूिकतो. 

पि प्रत्यके गोष्टीलव एक व्यर्हवरवची शकनवर असते. व्यर्हवर योलय 

झवलव तरच ही शकनवर िोशभर्ांत शदसते. अन्सयथव त्यवची लक्तरां 

बनवयलव रे्ळ लवगत नवही. म्हिनूआम्ही तलुव जवगरूक करू 

पवहतो आहोत. त ूशिकलेली आहसे; सज्ञवनही आहसे तेंव्हव आम्ही 

आिची ितां तझु्यवर्र लवदिवर नवही.” 

 सखुदवलव र्शडलवांचां ह े बोलिां फवर आर्डलां. त्यवांनव 

शतच्यवबद्दल र्वटिवरी कवळजी त्यवतनू शदसत होती. ती म्हिवली, “ 
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बवबव, शर्नवयकिी ललन केल्यवस िलव जीर्नवत बऱ्यवपैकी कष्ट 

करवर्े लवगतील, ह ेउघड आह;े आशि तेच तमु्हवलव आर्डत नवही 

आह.े आज शदसिवरां शचत्ां तरी असांच आह.े हे शचत् एकदि 

बदलिवर नवही. आिच्यवर्रच्यव जबवबदवऱ्यव सांपेपयंत आम्ही 

्र्तःचव शर्चवर करू िकिवर नवही. पि बवबव िवझ्यवसवठी ह ेएक 

आव्हवन असेल. आशि िलव आर्डलेल्यव व्यक्तीबरोबर यव 

आव्हवनवलव तोंड द्यवयलवही िलव आर्डेल. शिर्वय तमु्ही 

आहवतच की पवठीिी िलव सल्लव द्यवयलव.” 

 बवबव म्हिवले, “ बवळव, ह ेसगळां खरां आह,े पि आव्हवन 

्र्ीकवरीन म्हििां आशि प्रत्यि आव्हवनवांिी लढिां, यवत खपू 

फरक असतो. िविसवची दिछवक होऊन जवते. िविसू त्यव 

ओझ्यवखवली दबनू जवतो.” 

 “ बवबव, शर्नवयक शिकलेलव नसलव तरी नेक ्र्भवर्वची 

व्यक्ती आह.े िी शिकलेली आह.े िी पैसेही शिळर्ीन बऱ्यवपैकी 

आशि शर्नवयकवच्यव सवथीनां घरही सवांभवळीन. िलव िवझ्यव 

आर्डीच्यव िविसवबरोबर जीर्न जगवयचां आह.े शकती पैसव 

शिळर्लव, आशि शकती चैन केली, यवलव िवझ्यव लेखी फवर िहत्र्ां 

नवही. तमु्हीच ही शिकर्ि िलव शदलेली आह.े” इशत सखुदव. 
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 सखुदवच्यव बोलण्यवत जोि होतव; सच्चेपिव होतव. 

उथळपिव नवर्वलवसदु्धव शदसत नव्हतव. बोलिां ऐकून बवबव 

शर्चवरवत पडले. शतच्यव आईलव तर कळलांच नवही, की चवांगलां 

श्रीिांती ्थळ सोडून, असलव चकुीचव शर्चवर सखुदव कव करत े

आह.े कव ्र्तःलव सांकटवत टवकते आह.े 

 “ सखुी, बवबव लवडवनी सखुदवलव ‘ सखुी ‘ म्हिनू सांबोधत. 

आज तर ते थोडेसे भवर्नवशर्र्ि झवले होते. ते म्हिवले, “ सखुी, 

त ूम्हितेस ते तत्र्तः बरोबर आह ेगां. पि ते प्रत्यिवत आििां खपू 

कठीि आह ेबेटव. इथे ज्यव सखुवत त ूर्वढलीस, त्यवतलां कवही सदु्धव 

शतथे तझु्यव र्वट्यवलव येिवर नवही; आशि त ूशकतीही कष्ट केलेस 

तरी ते त्यव घरवलव परेुसे पडिवर नवहीत.”  

 “ बवबव, हव कष्टवचव र्सव िी आपिहून ्र्ीकवरले आह.े 

त्यविळेु त्यवचां िलव कवही र्वटिवर नवही. अडले कुठे, तर 

सल्ल्यवसवठी तिुच्यवकडेच येईन. पि िवझ्यव र्वगण्यवनी तमु्हवलव 

किीपिव येईल असां कवहीच िी करिवर नवही ”. सखुदव. 

 सखुदचेां बोलिां ऐकून बवबव भवरवर्लेच. सखुदव तलुव 

शर्नवयक एव्हढव आर्डलव आह?े 

सखुदव लवजली. शतच्यव लवजवण्यवनीच बवबवांनव त्यवांच्यव 

प्रश्नवांचां उत्तर शिळवलां. त्यविळेु शतथे एकदि िवांततव पसरली. आपि 
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winning point लव उभे आहोत, यवची जविीर् सखुदवलव झवली. 

आपि फड गिवर्लव आह े यवची आईलवही जविीर् झवली. ती 

कवहीतरी बोलिवर होती. पि बवबवांनी शतलव थवांबर्लां. ते म्हिवले, 

“ नीलव, थवांब जरव. आपली िलुगी उथळ नवही. शर्नवयक शतलव 

आर्डलव. त्यवच्यव गिुदोषवांसशहत. हव शतच्यव आयषु्यवचव प्रश्न 

आह.े ” 

“ अहो, पि शतलव शकती त्वस होईल ह ेआपल्यवलव सिजतां 

आह ेनां? ” नीलव - सखुदचेी आई. 

“ नील,े प्रश्न त्वसवचव नवही आह;े प्रश्न आह ेसखुदचे्यव िनवचव. 

शतचव आपल्यवर्र शर्िवस आह.े म्हिनू ती सल्लव आशि शनिाय 

घेण्यवसवठी आपल्यवकडे आली आह.े ती सज्ञवन आह.े तत्र्तः 

शतलव आपल्यव परर्वनगीची गरज नवही. आपि शर्रोध करू यवची 

कल्पनव असतवांनव सदु्धव, ती आपल्यवकडे सल्लव घ्यवयलव आपली 

बवज ू िवांडवयलव, आली आह.े शतलव शतच्यव शनिायवलव आपलव 

पवशठांबव हर्व आह.े शतने सर्ा गोष्टींचव शर्चवर केलव आह.े आपि 

शतची बवज ूसिजनू तरी घतेली पवशहजे, असां िलव र्वटतां.”   

 “ तमु्ही तर शतचीच बवज ूघतेव आहवत! ” नीलव. 

“बवज ूघणे्यवचव प्रश्न नवही हव! िी, िवझ्यवकडे र्डील म्हिनू 

पवहिवऱ्यव, िवझ्यव ितवची कदर असलेल्यव िवझ्यव िलुीलव सिजनू 
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घेण्यवचव प्रयत्न करतो आह.े शतच्यविी जोडली असलेली आपली 

नवळ तटूु नये असव प्रयत्न िी करतो आहे. ती एक आव्हवन 

्र्ीकवरते आह.े त्यवत शतलव आपली सवथ हर्ी आह;े आशि 

आपि शतलव सवथ द्यवर्ी असां िवझां िन िलव सवांगतां आहे. ” बवबव. 

र्शडलवांचां ह ेबोलिां ऐकून, सखुदचे्यव डोळ्यवत पविी आलां. 

ती म्हिवली, “ बवबव, िी तमु्हवलव खपू त्वस दतेे आह ेकव? पि िी 

कवय करू? ” 

 बवबवांनी सखुदलेव जर्ळ घतेलां, ते म्हिवले, “ आतव त ूकवही 

करू नकोस. आतव सगळां िीच करेन. उद्यव आधी जवऊन 

शर्नवयकवच्यव आईलव भेटतो; शर्नवयकविीही बोलतो. त ूअगदी 

शनधवा्त रवहव. ” 

ह े ऐकल्यवर्र सखुदव आई जर्ळ गेली. शतचव हवत हवतवत 

घेऊन ती म्हिवली, “आई, िलव तझुी कवळजी सिजते. तझु्यव 

शर्रोधवचव िलव रवग नवही आलव. पि िवझ्यव शनिायवत िलव तिुची 

सवथ हर्ी आह.े तिुच्यव िनवशर्रुद्ध िी कवही करू िकिवर नवही. 

“ 

“ र्कील आहसे बवई त!ू बोलण्यवत त ू कवय हवर जविवर 

आम्हवलव! ” असां म्हित आईनी शतलव जर्ळ घेतलां. 
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ही केस आपि शजांकलो आहोत ह े सखुदवलव सिजलां. ती 

म्हिवली, “तमु्ही िवझ्यव पवठीिी आहवत, यव कल्पनेनीच िलव 

हत्तीचां बळआलां आह.ेतिुच्यव पवशठांब्यवच्यव आधवरवर्र िी सगळां 

जग शजांकून दवखर्ीन. “आजच्यव सभेचव असव सखुवन्सत िेर्ट 

झवलव होतव. 

  

 

  

 २ 

  

 दसुऱ्यव शदर्िी सकवळीच बवबव शर्नवयकवच्यव घरी गलेे. ह े

गहृ्थ परत कव आले आहेत ह े शर्नवयकवच्यव आईलव सिजेनव. 

आपलां कवहीच नवही, पि शर्नवयकवने तर ्पष्टां नकवर शदलव आह.े 

आतव पनु्सहव कवय? असे शर्चवर शतच्यव िनवत येत होते. बवबवांनीही 

िग लवांबि लवर्ली नवही. ते म्हिवले, “िी पनु्सहव आलो म्हिनू 

तमु्हवलव आश्चया र्वटत असेल. “ 

“ नवही तसां नवही , पि -----! ” शर्नवयकवची आई. 

“ सवांगतो िी तमु्हवलव सगळां. शर्नवयक आहे कव घरवत? ” 

बवबव. 
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तेव्हढ्यवत शर्नवयकवचव आतनू बवहरे आलव. तो कविवलव 

जवयलव शनघतांच होतव. बवबवांनव पवहून तो थबकलव. 

बवबव म्हिवले, “ शर्नवयक, त ूजरव रे्ळ थवांब ूिकतोस कव? 

िलव कवहीतरी िहत्र्वचां बोलवयचां आह.े“ 

“ पि िी --- िलव --! “ शर्नवयक. 

“ िलव सगळां ठवऊक आह.े सखुदवनी िलव सगळां सवांशगतलां 

आह.े आशि तरीही िी आलो आह े तिुच्यविी बोलवयलव. िी 

तझु्यवर्र कवही लवदिवर नवही; एव्हढांच सवांगतो. पि आपि 

बोलयूव.”  बवबव. 

त्यवांचां ह े आजार्ी बोलिां ऐकून शर्नवयकलव तेथनू शनघनू 

जवर्र्ेनव. तो म्हिवलव, “ िी फोन करून येतो.” 

शर्नवयक येईपयंत शर्िवखव पविी आशि चहव घेऊन आली. 

चहव घेऊन होईपयंत शर्नवयक परत आलव. तोर्र बवबवांनी 

शर्नवयकच्यव आईच्यव तब्येतीची जजुबी चोकिी केली. तो 

आल्यवर्र ते म्हिवले,  

“ त ूही घे की चहव.” 

“  आतव चहव नको आह.े िी आतवच जेर्लो.” शर्नवयक. 

बवबवांनी बोलवयलव सरुर्वत केली. ते म्हिवले, “शर्नवयक, 

तलुव सखुदव आर्डलीच नसली तर िग प्रश्नच नवही. पि तसां नसेल 
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तर िलव कवहीतरी सवांगवयचां आह.े शनिाय त ूआशि तझु्यव आईनांच 

घ्यवयचव आह.े आिचव शनिाय झवलेलव आहे, म्हिनूच िी इथे 

आलो आह.े” 

 यवर्र कोिीच कवही बोललां नवही. िग बवबवच पढेु म्हिवले, 

“ सखुदवलव ललन करून यव घरवत यणे्यवची इच्छव आह.े” 

शर्नवयक म्हिवलव, “ आिच्यव आशि तिुच्यव पररश्थतीत 

खपू फरक आह.े हे घर शतलव कष्टवांपलीकडे कवहीच दऊे िकिवर 

नवही. िग हव हट्ट कव? ”  

बवबव म्हिवले, “ सखुदव अनशभज्ञ नवही. शतनी यव सगळ्यवचव 

शर्चवर केलेलव आह.े आपल्यव आशथाक पररश्थतीलव फरकविळेु, 

िी ही सरुर्वतीलव शतलव ह ेसिजवर्नू दणे्यवचव प्रयत्न केलव. पि 

शतलव जे कष्ट पडतील त्यवपिेव, तझु्यव सवथीचां जव्ती आकषाि 

आह.े त ूपशहल्यव भेटीतच शतचां िन शजांकून घेतलां आहसे.” 

शर्नवयक म्हिवलव, “ त्यवनी कवय फरक पडतो? ” 

बवबव हसले आशि म्हिवले, “ फरक पडतो, ह े शतनेच िलव 

पटर्नू शदलां आह.े आर्डत्यव व्यक्तीच्यव सहर्वसवत कष्ट 

करण्यवतही गम्ित असते. ती एक धुांदी असते.” 

“ िग धुांदी उतरल्यवर्र कवय? ” शर्नवयक. 



आव्हान  अरुं धती बापट 

149 

 

“ बरोबर आह ेतझुव प्रश्न. हे सगळे प्रश्न िलवही पडले होत;े 

पशहली धुांदी उतरली की तझु्यवकडून शिळिवरां पे्रिच शतलव तवरून 

नेईल.” बवबव. 

“ पि िवझ्यवर्र िवझ्यव दोन बशहिींची जबवबदवरी आह.े िवझां 

शिििही --” शर्नवयक. 

“ शर्नवयक, सखुदव उथळ ्र्भवर्वची नवही. शर्चवरी आह.े 

तझु्यव एकूि पररश्थतीचां भवन शतलव आह.े त्यवर्र शतने शर्चवर 

केलेलव आह.े त्यवनांतरच ती िवझ्यवकडे आली.”  

 आतव पढेु कवय बोलवर्ां ते शर्नवयकवलव सचुेनव. आतव 

प्रथिच त्यवच्यव आईनी बोलण्यवत भवग घतेलव. त्यवांनी सखुदवलव 

पवशहलां होतां. सखुदव आर्डण्यवसवरखीच होती. त्यव म्हिवल्यव, “ 

सगळ्यव बवजूांचव शर्चवर केलव आहे कव शतनी? उगवच िवगनू तक्रवरी 

नकोत.” 

त्यवर्र बवबव म्हिवले, “िी सदु्धव शतलव हचे सवांगतो आह.े 

आतव कवय तो शर्चवर कर. िवगनू तझु्यव तक्रवरी िी ऐकून घेिवर 

नवही. पि ती शर्चवरवांची पक्की आह.े”  

शर्नवयक म्हिवलव, “ आम्ही शर्चवर करून सवांगतो.” ह ेऐकून 

बवबवांनव बरां र्वटलां. लगेच ‘ हो-नवही ’ न म्हितव शर्चवर करून 

सवांगतो, म्हििां त्यवांनव आर्डलां. पटलां. 
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 दोन शदर्सवांनांतर शर्नवयकवचव फोन आलव की त्यवलव एकदव 

सखुदवलव भटेवयचां आह.े 

सखुदव आनांदली. िवगच्यवच हॉटेलिध्ये दोघवांची भेट झवली. 

पनु्सहव एकदव, शर्नवयकर्रच्यव जबवबदवऱ्यव, शर्नवयकवची बेतवची 

आशथाक पररश्थती यव गोष्टींची उजळिी झवली. िेर्टी सखुदव 

त्यवलव म्हिवली, “ शर्नवयक तलुव िवझी खवत्ी र्वटत नवही कव? िी 

तलुव पशहल्यवांदव भेटले, तेंव्हवपवसनू यव सगळ्यव गोष्टी िलव िवशहत 

आहते. त्यव जिेस धरूनही िी तझु्यविी ललन करण्यवची ्र्प्नां 

पवहते, ती यव सर्ा जबवबदवऱ्यव आपि दोघवांनी शिळून पवडवयच्यव 

असां िनविी ठरर्नूच. ” 

शर्नवयक म्हिवलव, “ त ूकव उगीचच त्वस घेिवर? ” 

सखुदव हसली, म्हिवली, “ उगवच नव्ह.े त ूिलव हर्व आहसे 

म्हिनू िी हव त्वस घ्यवयलव तयवर झवले आह.े ” 

आतव शर्नवयकवचां बोलिांच खुांटलां. तो म्हिवलव, “ सखुदव, 

ही गोष्टां सोपी नवही. तलुव खपू त्वस सहन करवर्व लवगेल. ” 

सखुदव म्हिवली, “ शर्नवयक त ूम्हितोस ते खरां आह.े पि िी 

िवघवर घेिवरी िलुगी नवही. शदल्यव िब्दवलव जवगिवरी िलुगी आह.े 

िवझ्यवर्र तसेच सां्कवर आहते. ” असां म्हित शतनी हलकेच 

शर्नवयकवचव हवत हवतवत घेतलव. त्यव ् पिवानी शर्नवयक सखुवर्लव. 
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त्यवलव शदलवसव शिळवलव. शर्नवयकवचव होकवर त्यवने व्यक्त न 

करतवच सखुदवलव सिजलव. 

 कॉफी घऊेन झवल्यवर्र, सखुदव त्यवलव म्हिवली, “ शर्नवयक 

आपि दोघांही आधी तझु्यव घरी जवऊन, तझु्यव आईलव ही गोष्टां 

सवांग.ू त्यवांचव आिीर्वाद घऊे. िग िवझ्यव घरी जवऊ आशि 

आईबवबवांनव आपलव शनिाय सवांग;ू आशि यवच्यव पढुली सवरी सतू् 

आपि िोठ्यव िविसवांच्यव हवतवत दऊेन टवकू. नसत्यव जबवबदवऱ्यव 

आपल्यवलव नकोत. ” 

  

  

 शर्नवयकवची आई म्हिवली, “ सखुी व्हव रे िवझ्यव बवळवांनो. 

िलुी, यव घरवत सगळां तझु्यव िनवसवरखांच होईल. त ूिवझ्यव िलुवर्र 

इतकव शर्िवस दवखर्लव आहसे, तसवच तोही तझु्यविी चवांगलव 

र्वगेल. शहरव आह ेग िवझव शर्नवयक. पि पररश्थतीिळेु तो शिकू 

िकलव नवही. नवहीतर तोही चवांगलव शिकलव असतव.” असां म्हिनू 

त्यवांनी त्यवांच्यव हवतवर्र सवखरां शदली. शर्िवखव आशि शर्दलुवही 

घरीच होत्यव. सखुदवसवरखी सुांदर आशि शिकलेली िलुगी आपली 

र्शहनी म्हिनू यव घरवत येिवर ह ेकळल्यवर्र त्यवांनव खपू आनांद 

झवलव. शर्नवयकवने त्यवांची ओळख करून शदली. शर्दलुव आतव 
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सवतर्ीत होती. ती म्हिवली, “ त ूइथे रवहवयलव आलीस की िी 

तलुव र्शहनी म्हिवयचां नां? ”  

 शतचे ह ेिब्द ऐकून शर्दलुवच्यव अांगवर्र रोिवांच उभे रवशहले. 

आतवपयंत शर्नवयकिी सगळां धीटपिवनी बोलिवरी सखुदव, 

शर्दलुवच्यव यव िब्दवांनी लवजली. शर्िवखव म्हिवली, “ आिच्यव 

शर्दलुवकडे तमु्ही लि दऊे नकव. शतलव कुठे कवय बोलवयचां ह े

सिजत नवही.” 

 आतवपयंत सखुदव सवर्रली होती. ती म्हिवली, “शतचां 

कवहीच चकुलां नवही: बरोबरच बोलली ती. शनव्यवाज असतवत 

लहवन िलुां. िग िी तलुव र्न्ससांंां म्हिवयचां कव? “ 

आतव शर्दलुव लवजली. आपलां खरांच कवहीतरी चकुलां, असां 

शतलव र्वटलां. ती म्हिवली, “ चकुलांच िवझां. ” 

सखुदवनी शर्दलुवचव हवत धरून शतलव जर्ळ घेतली आशि 

म्हिवली, “ तझुां अगदी बरोबर आह.े िी तझुी र्शहनीच होिवर 

आह.े ” 

“ िग सगळे कव हसले िलव? ” शर्दलुव. 

शर्नवयक म्हिवलव, “ सगळे कौतकुवने हसले. तझुां चकुलां 

म्हिनू नवही.” 
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शर्िवखव म्हिवली, “ परेु आतव तो शर्षय. तमु्ही बस. िी 

छवनसव शिरव करते, सर्वंसवठी.”  

सखुदव “ आतव नको. िलव घरी जवयलव उिीर होतो आह.े”  

“ थवांब ग र्शहनी. आजच्यव शदर्िी सर्वंचां तोंड गोड 

करवयलवच हर्ां. आलेच िी.” असां म्हित शर्िवखव आत गेली. 

शतच्यव पवठोपवठ शर्दलुवही आत गेली. 

आई म्हिवली, “ शर्नवयक, शतलव आपलां घर दवखर् नां.” 

शर्नवयकनी अपिेेनी 

सखुदवकडे पवशहलां आशि तो आत र्ळलव. त्यवच्यव पवठोपवठ 

सखुदवही आत गेली. 

 घर लहवनसांच होतां तीन खोल्यवांचां. पि घरवतली टवपटीप 

डोळ्यवत भरण्यवजोगी होती. सगळ्यव गोष्टी जवगच्यवजवगी होत्यव. 

घरवलव िवगे छोटांसां अांगि होतां. अांगिवत अनेक फुलझवडां लवर्ली 

होती. ती घरवतल्यव िविसवांच्यव रशसकतचेी लर्वही दते होती. 

सखुदवलव आपलां घर आठर्लां. दिुजली घर. सहव सवत खोल्यव 

असलेलां; ती आशि सवकेत, दोघवांच्यवही रे्गळ्यव खोल्यव. आतव 

शतच्यव इच्छेनेच ती यव छोट्यवश्यव घरवत रवहवयलव येिवर होती. 

ििभर ती िनविी गोंधळली, जिेल कव आपल्यवलव ते? असव प्रश्न 

शतची इच्छव नसतवांनवही शतच्यव िनवत उद्भर्लवच. 
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 पि आतव िवघवर घेिां नवही. शतलव बवबवांचे िब्द आठर्ले; त े

म्हिवले होते, “ सखुदव, एखवदी गोष्टां करीन म्हििां आशि ती प्रत्यि 

करिां, यवत जिीन-अ्िवनवचां अांतर असतां बेटव. त ू नीट शर्चवर 

केलव आहसे नां!” 

“ चलव, शिरव तयवर आह,े” यव शर्िवखवच्यव बोलण्यवन े

सखुदवच्यव शर्चवरवांची सवखळी तटुली. शिरव खवऊन शर्नवयक 

आशि ती शतच्यव घरी आले. 

 सखुदवच्यव घरी त्यवांनी आपलव शनिाय सवांशगतल्यवर्र बवबवांनी 

शतची पवठ थोपटली. शतची आई िवत् फवर खिु शदसली नवही. पि 

यव गोष्टीचव फवर शर्चवर करवयचव नवही, असां सखुदवनी फवर 

आधीपवसनू ठरर्लां होतां. 

 बवबव िवत् गांभीर झवले असले, तरी चवांगलां बोलले. त े

म्हिवले, “ सखुी, तिुचव शनिायवचव िी सन्सिवन करतो. पि बेटव, 

खरांतर तमु्हव दोघवांनवही िी सवांगतो आह,े की पररश्थतीिी 

झगडतवांनव ितभेदवचे अनेक प्रसांग उद्भर्तील, दोन ्र्तांत्पिे 

शर्चवर करिवऱ्यव व्यक्ती, म्हिजे ितभेदवचे प्रसांग येिवरच. फक्त 

अिव प्रसांगवत ितभेदवांचां अट्टवहवसवत रूपवांतर होऊ द्यवयचां नवही. 

अगदीच अटीतटीची र्ेळ आल्यवस, तिुच्यव यव िभुशचांतकवलव 

शर्सरू नकव.” असां म्हिनू ते हसले. त्यवनी त्यवांच्यव बोलण्यवने 
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शनिवाि झवलेलव तवि किी झवलव. िग िवत् त्यवांनी शर्नवयकलव 

जर्ळ बसर्नू घेतलां. त्यवच अशभनांदन केलां. भेट म्हिनू त्यवच्यव 

करतव त्यवांनी आिनू ठेर्लेली भेट र््त ूत्यवलव शदली. त्यवलव जेऊन 

जवण्यवचव आग्रह केलव. 

 आतव भवांबवर्नू जवण्यवची शर्नवयकवची पवळी होती. िघविी 

सखुदलेव पडलेलव प्रश्न आतव त्यवलव पडलव होतव. आपि ह ेसगळां 

शनभवर्नू नेऊ िकू कव? ही श्रीिांत सखुर््त ूिविसां. त्यवांच्यव सर्यी, 

त्यवांची शर्चवर करण्यवची पद्धत, सगळांच आपल्यवपेिव रे्गळां 

असिवर. त्यवांच्यव आपल्यवकडून कवही अपेिवही असतील. त्यव 

आपि पिूा करू िकू कव? एक नव दोन, अिव नवनवशर्ध शर्चवरवांनी 

त्यवचव चेहरेव अगदी गांभीर झवलव होतव. आपि उगवचच सखुदचे्यव 

िोहवत पडलो असां सदु्धव त्यवलव र्वटलां. पि आतव परतीचव िवगा 

उरलव नव्हतव. 

 बवबवांनव त्यवच्यव िनवत चवल ूअसलेल्यव र्वदळवची कल्पनव 

आलीच होती. ते म्हिवले,“ शर्नवयक असव बवर्चळून जवऊ 

नकॊस सखुदव शजद्दी िलुगी आह.े ती तझु्यवर्र पश्चवत्तवपवची पवळी 

आििवर नवही.” 

 यवर्र आतव आपि असले कवही शर्चवर करवयचे नवहीत. 

होऊ द,े कवय होईल ते. जे होईल त्यवलव आपि तोंड द्यवयचां, असां 
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शर्नवयकनी ठरर्लां. यव एकव शनिायवांनी त्यवच्यव जीर्नवत िोठां 

श्थत्यांतर झवलां होतां. 

 जेर्नू शर्नवयक घरी जवयलव शनघवलव. तेंव्हव बवबवांनी त्यवलव 

र् त्यवच्यव आईलव दोन शदर्सवांनी घर पवहवयलव र् पढुचां सगळां 

ठरर्वयलव बोलवर्िां केलां. तेर्ढ्यव अर्धीत सखुदवनी चपळवईनी 

बवबवांजर्ळ सांध्यवकवळी शफरवयलव जवयचां सतुोर्वच्य करून ठेर्लां. 

शतलव शर्नवयकिी बोलवयचां होतां. 

 दोन शदर्सवांनी शर्नवयक र् त्यवची आई सखुदचे्यव घरी आली. 

त्यवांच्यवसिोर ललनवचव खचा ही एक िोठीच सि्यव होती. पि 

बोलिी अिी कवही झवलीच नवहीत. बवबवांनी त्यवांनव सवांशगतलां की 

ललनवचव सर्ा खचा ते ्र्तःच करिवर आहते; आशि सखुदव 

एकुलती एक िलुगी, म्हिनू सवलांकृत कन्सयवदवनवही करिवर आहते. 

िलुवकडल्यवांनी कवय खचा करवयचव यवबद्दल त्यवांनी अर्विरही 

कवढलां नवही. िेर्टी शर्नवयकवची आई म्हविवली सदु्धव की तमु्ही 

आम्ही कवय करवयचां ते कवहीच सवांशगतलां नवहीत. बवबव म्हिवले 

की तमु्हवलव जिेल ते तमु्ही करव. इथेच बोलिी सरुु झवली र् 

सांपलीही. 

 ललनवची तवरीख दोन िशहन्सयवांनांतरची होती. तयवरीच्यव 

घवईगदीत दोन िशहने कसे गेले, ते कळलां सदु्धव नवही. बघतव बघतव 
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ललनवची तवरीख आली सदु्धव. एक िवत् झवलां की यव कवलवर्धीत 

सखुदव र् शर्नवयक र्वरांर्वर एकिेकवांनव भेटत होते. बोलत होते. 

त्यविळेु शर्नवयकवच्यव िनवर्रचव तवि जरव किी झवलव होतव. 

ललनवच्यव िवांडर्वत जरव कुजबजु चवल ू होती की बवबवसवहबेवांनी 

इतक्यव किी शिकलेल्यव िलुवची शनर्ड किी कवय केली? शिर्वय 

्थळ त्यवांच्यव तोलविोलवचांही नवही. पि उघडपिी कोिीच 

कवहीच बोललां नवही. सखुदव आशि शर्नवयकवचव जोडी िवत् अगदी 

तोडीस तोड होती. शर्नवयक आशि सखुदव एकिेकवांनव अगदी 

िोभनू शदसत होते. 

 िनवसवरखां झवल्यविळेु आनांदवनी सखुदवचव शतचव चहेरेव 

अशधकच िोहक शदसत होतव. त्यविवनवनी शर्नवयक िवत् जरव गांभीर 

झवलव आह ेकी कवय असां र्वटत होतां. ते कवही प्रिविवत खरांही 

होतां. कवरि इतकी िविसां, आशि इतकां  कौतकु यवांची शर्नवयकवलव 

कधी िवशहतीच नव्हती. त्यविळेु त्यवच्यवर्र थोडांसां दडपि आलां 

होतां . शिर्वय सखुदव म्हित असली तरी आपल्यव घरविी ती किी 

र् शकतपत जळुर्नू घेऊ िकेल, यवचीही शचांतव त्यवच्यव िनवलव 

लवगनू रवशहली होती. 

 ललन थवटवत पवर पडलां. त्यवच्यव आईचव, बशहिींचव िवन 

रवखनू सर्ा गोष्टी केल्यव गेल्यव. शर्नवयकवचे पवहुिे शर्नवयकवच्यव 
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उजळलेल्यव भवलयवनी हरखनू गेले होते. सगळव ललन - सिवरांभ दृष्ट 

लवगवर्ी इतकव छवन झवलव. बघतव बघतव नर्ांर्धलूव शनरोप द्यवयची 

रे्ळ आली. सखुदनेी जरी शर्नवयकविी ललन करण्यवचव हट्ट केलव 

होतव तरीही शनरोपवची र्ेळ आल्यवर्र ती गोरीिोरी झवली होती. 

शर्नवयक शतलव सवांभवळून घेत होतव. आतव सखुदचेे आई- र्डील 

कवळजीत असल्यवसवरखे र्वटत होते. सखुदव शर्नवयकवच्यव तीन 

खोल्यवांच्यव जवगेत किी रवहिवर, यवची त्यवांनव कवळजी पडली 

होती. 

 इतक्यवत िवांडर्वच्यव दवरविी एक छवनिी सजर्लेली गवडी 

येऊन उभी रवशहली. ते पवहून सगळे जरव आश्चयाचशकतच झवले. 

सर्वंनव र्वटलां आतव थवटवत र्रवत शनघिवर. शर्नवयकलव गवडी 

आल्यवचां कळल्यवर्र, तो म्हिवलव, “ िवझ्यव शित्वची गवडी आह.े 

आज सखुदव खऱ्यव अथवानी शतच्यव नव्यव घरी येिवर, म्हिनू तो 

्र्तः गवडी घेऊन आलव आह े शतलव घरी नेण्यवसवठी.” ह े

ऐकल्यवर्र सखुदव जरव सखुवर्लीच. ललनवतलव शनरोप सिवरांभ 

त्यवच्यव अर्घडपिविळेु जरव लवांबतोच. तसव तो सांपल्यवर्र, 

शर्नवयक आशि सखुदव शर्नवयकवच्यव शित्वच्यव गवडीने घरी गेले. 

शर्नवयकनी केलेली ही छोटीिी गोष्टां. सगळ्यवांनवच आनांद दऊेन 

गेली. 
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 शर्नवयकवच्यव घरवनां सखुदचेां छवन ्र्वगत केलां. 

आपलेपिवनी केलेलां ्र्वगत सखुदवलव भवर्लां. शर्नवयक र् 

सखुदवसवठी त्यवांच्यव घरवतली एकुलती एक बेडरूि सजली. 

शर्नवयकवची आई आशि बशहिी बवहरेच्यव खोलीत झोपल्यव. 

यविळेु सखुदव जरव सांकोचली. पि ती कवही बोलली नवही. आतव 

शतलव अिव अनेक नव्यव नव्यव गोष्टींिी जळुर्नू घ्यवर्ां लवगिवर 

होतां. 

 दसुऱ्यव शदर्िी सखुदनेी घरी बसल्यव बसल्यव कवय सतू् 

हलर्ली दरे्च जविे. पि दपुवरी ती शर्नवयकलव म्हिवली, “ 

शर्नवयक िलव जरव बोलवयचां आह ेतझु्यविी. ” 

शर्नवयक खोलीत आल्यवर्र ती म्हिवली, “ शर्नवयक 

आपल्यवकरतव सगळ्यवांनव बवहरेच्यव खोलीत झोपवर्ां लवगलां, ह े

िवझ्यव िनवलव पटत नवही. आपि दसुरी जवगव घेऊयव. शर्नवयक 

म्हिवलव, अगां, इतकां  सोपां आह ेकव ते? ” 

सखुदव म्हिवली, “ हो सोपांच आह ेते. िी जवगव बशघतली सदु्धव 

आह.े फक्त िलव ही गोष्टां तझु्यवकडून करून हर्ी आह.े म्हिजे त े

र्वईट शदसिवर नवही.” ह ेऐकून शर्नवयक आश्चयाचशकतच झवलव. 

तो म्हिवलव, “ कवय ही तझुी झेप!” 

“ रवगवर्लवस कव िवझ्यवर्र?” सखुदव 
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“ नवही, रवगवर्लो नवही पि ह ेकसां झेपिवर आपल्यवलव? ” 

शर्नवयक. 

“ िी आले आहे नां आतव तझु्यव सवथीलव. आतव सगळां जिेल 

आपल्यवलव; फक्त त ूिलव सिजनू घे.” सखुदव म्हिवली. 

शर्नवयक म्हिवलव, “ आईलव शर्चवरू? ” 

“ शर्चवरू नकोस. सिजवर्नू सवांग.” सखुदव 

“ आई रवगवर्ली तर? ” शर्नवयक. 

“ आई रवगवर्िवरच नवही. फक्त हव शनिाय आपल्यव दोघवांचव 

आह,े ही गोष्टां लिवत ठेर्.”  सखुदव म्हिवली. “अगां पि आईSS,” 

शर्नवयक 

“ अरे आई कवही म्हििवर नवही. त्यवांनव उलट बरांच र्वटेल. 

बघ सवांग त ूत्यवांनव. ” सखुदव 

“ अगां पि दोन शठकविवचां भवडां भरवयचां? जििवर आह ेकव त े

आपल्यवलव? ” शर्नवयक 

सखुदव म्हिवली, “ अरे, एकवच िशहन्सयवचव तर प्रश्न आह.े 

आशि त्यवतनू शिळिवऱ्यव सोयीचव शर्चवर करवयचव.आपल्यवसवठी 

कुटुांबवतल्यव इतरवांनव त्वस सहन करवर्व लवगवर्व, ही गोष्टां िलव पटत 

नवही. आपि त्यवतनू िवगा कवढलव पवशहजे.”  
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शर्नवयकवलव फवरसां पटलां नवही, पि लगेच र्वदवर्वदीलव 

सरुर्वत नको, म्हिनू तो आईलव सवांगवयलव गेलव. आई कवय म्हित े

यवचव त्यवलव प्रश्नच पडलव होतव. पि आईची प्रशतशक्रयव एकदि 

र्ेगळीच होती. 

 म्हिवली, “ बरां केलांस बवबव. सखुदवलव कुठे अिव खरुवड्यवत 

रवहवयची सर्य आह?े ” शर्नवयक एकदि पडलवच. त्यवलव र्वटलां 

होतां, किवलव र्वढीर् खचा! असां आई म्हिेल. पि आई रे्गळांच 

कवहीतरी बोलत होती. पढेु ती म्हिवली, “ शर्नवयक अजनू हव 

िशहनवसांपेपयंत िी आशि िलुी इथेच रवहू. तमु्ही दोघांच जव शतकडे 

झोपवयलव. सकवळी उठून यव. पढुच्यव िशहन्सयवत आपि सगळेच 

शतकडे रवहवयलव जवऊ. “ 

शर्नवयकलव र्वटलां , ‘ अरेच्चव, सखुदव म्हिवली ते खरांच 

झवलां की. आईनी तर शर्रोध केलवच नवही. ‘ 

 पशहलव, त्यवलव न जविर्लेलव प्रश्न तरी सखुदविळेु 

शबनबोभवट सटुलव होतव.’ सखुदवर्र थोडांसां अर्लांबनू रवहवयलव 

हरकत नवही ‘, असां त्यवलव र्वटलां. नव्यव जवगेत दोघवांनव एकवांत 

शिळवल्यविळेु, त्यवांनव एकिेकवांिी बोलतव आलां. त्यविळेु त्यवांच्यवत 

थोडव िोकळेपिव आलव. 
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 नव्यव नर्लवईचे नरे् शदर्स, पि सखुदव जवगरूक होती. शतनी 

घरवतल्यव कविवत लि घवलवयलव सरुर्वत केली. सरुर्वतीलव, 

सांकोचविळेु, शर्िवखव आशि शर्दलुव, सखुदवलव ‘ फवरसां कवही 

करू द्यवयच्यव नवहीत. त्यवांची भवर्नव चवांगलीच होती. पि ती 

सखुदवच्यव पठडीत बसिवरी नव्हती. 

 दोन्सही िलुी शिकतवहते त्यवांनव कविवत अडकर्नू ठेर्तव कवि 

नये. हे सखुदवलव कळत होतां, ती आईलव म्हिवली,  “ आई, त ूतरी 

त्यवांनव सिजवर्नू सवांग. ” शतने सवसबूवई ांनव एकेरी सांबोधल्यविळेु, 

शर्नवयक जरव चरकलवच. आतव आई कवय म्हिेल, शतलव ह ेकसां 

चवलेल, अिव दलुध्यवत तो अडकलव. त्यवनी हळूच सखुदवलव 

सचुर्लां, की शतने आईलव िवनवनी ‘ अहो ’ म्हिनू सांबोधवर्ां. 

 यवर्र सखुदव त्यवलव म्हिवली, “ शर्नवयक ‘ अहो आई , ह े

सांबोधन िवझ्यव िनवलव पटत नवही. आतव इथे रवहवयलव आल्यवर्र, 

िी शतलव िवझी आई िवनते. एक दोन शदर्स तमु्हवलव ‘ ए आई, ’ 

आर्डिवर नवही. पि हळुहळू तमु्हवलव त्यवची सर्य होईल. िग त े

इतकां  र्वर्गां र्वटिवर नवही. शिर्वय ‘ ए आईिध्ये ‘ जी जर्ळीक 

आह ेती ‘ अहो आई ’ िध्ये नवही. ” 

 शर्नवयकवच्यव आईनी शतचां ह ेबोलिां ऐकलांच होतां, इतक्यव 

छोट्यव जवगेत ही गोष्टां अपररहवयाच होती. त्यवांनव शतचां बोलिां पचलां 
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नवही, तरी शतचव िदु्दव बरोबरच होतव; ह ेपटर्नू घ्यवर्ां लवगलां. त्यव 

शर्नवयकवलव म्हिवल्यव, “ शर्नवयक, त ूआिच्यविध्ये बोल ूनकोस. 

िलव आर्डिवर आह ेशतनी िलव ‘ ए आई ’ म्हटलां तर. ” 

 शर्नवयक आईलव म्हिवलव, “र्व! हव खवसव न्सयवय झवलव. िी 

तझु्यवकरतव बोलवयलव गेलो, तर त ू िलवच सनुवर्तेस. ” यवर्र 

सगळेच हसले आशि ती गोष्टां शतथेच सांपली. 

 तीच गोष्टां घरकविवच्यव बवबतीत घडली. शतचां म्हििां असां, 

की दोघींचेही ह ेअभ्यवसवचे शदर्स आहते; त्यवांनी अभ्यवस करवर्व. 

गरज असेल तेंव्हव त्यवांनी जरूर िदत करवर्ी. पि आतव सगळ्यव 

जबवबदवऱ्यव शतच्यव आहते, त्यव शतलव सवांभवळू द्यवव्यवत. 

अभ्यवसवकडे दलुाि करू नये. शतच्यव बोलण्यवत र्वर्गां कवहीच 

नव्हतां. िेर्टी शतचां ह ेबोलिांही त्यवांनव पटर्नू घ्यवर्ां लवगलां. घरवत 

बदल होत होते. पि ते बदल ् र्ीकवरण्यवत नकुसवन कवहीच नव्हतां. 

 एकदव तर शर्नवयक शतलव गितीनां म्हिवलव सदु्धव की, 

“सखुदव तझु्यविी ललन करतवांनव, त ूर्कील आहसे यव गोष्टीचव िलव 

शर्सर पडलव होतव की कवय? असां आतव िलव र्वटतां . तझुे शबनतोड 

िदु्द े त ू बरोबर आिच्यव गळी उतरर्तेस. ” यवर्र सखुदवनी 

कृतककोपवनी त्यवच्यवकडे पवशहलां; आशि दोघांही हसवयलव 

लवगले. 



आव्हान  अरुं धती बापट 

164 

 

 िशहनव सांपल्यवर्र सगळेच नव्यव घरवत रवहवयलव आले. 

सगळ्यवांनवच जरव िोठां घर घेण्यवत झवलेली सोय िनवलव रुचली 

होती; पि शतचव ‘ बोलशर्तव धनी ‘ कोि होतव ह ेकधीच कोिवलव 

कळलां नवही. आतव शर्िवखव आशि शर्दलुव जर्ळ अभ्यवसवलव 

रे्ळही होतव आशि चवांगली जवगवही होती. त्यवचव पररिवि 

रे्ळोरे्ळी त्यवांच्यव परीिवांिध्ये शदसतही होतव. सखुदवबद्दल 

सगळ्यवांनवच शर्िवस र्वटवयलव लवगलव होतव. त्यवांच्यवतली 

जर्ळीक र्वढत होती. घरकवि - सवांभवळून कोटवात जविां, शतथल्यव 

जबवबदवऱ्यव, ह ेसगळां करण्यवत सखुदवलव कष्ट जरूर होत होते, पि 

िनवलव सिवधवनही शिळत होतां. ह्यव सगळ्यव गोष्टी शतनी 

्र्ेच्छेनीच तर ्र्ीकवरल्यव होत्यव. 

 बवरवर्ीलव शर्िवखवनी प्रयत्नपरू्ाक अभ्यवस करून रै्द्यकीय 

िवखेलव प्रर्ेि शिळेल इतके िवक्सा शिळर्ले. पि आपल्यव 

पररश्थतीत आपल्यवलव र्ैद्यकीय िवखेचे शििि घेतव येईल अिी 

अशजबवत िक्यतव नवही, ही गोष्टांही शतलव ठवऊक होती. शतचव तसव 

आग्रहही नव्हतव. पि शठिगी पडलीच. शतचे िवक्सा पवहून, 

सखुदवनी आग्रह धरलव की 

शतने रै्द्यकीय शििि घ्यवयलव हर्ां. ्र्तः शर्िवखव, शतची 

आई आशि शर्नवयक सदु्धव यवच्यव अगदी शर्रोधवत होतव. त्यवांचव 
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हतेहूी चवांगलव होतव. आपली झेप नवही शततकी उडी आपि घ्यवच 

किवलव? असां त्यवांनव र्वटत होतां. 

 बरोबरच होतां ते. सगळ्यवांनी सर्ा परींनी शतलव सिजवर्नू 

सवांगण्यवचव प्रयत्न केलव. पि शतचव आपलव एकच धोिव, शर्िवखव 

हुिवर आह ेशतनी आपली हुिवरी शसद्धही केली आह,े तेंव्हव शतलव 

आपि सांधी द्यवयलवच हर्ी. सर्वात िेर्टी शर्नवयक शतलव 

म्हिवलव, “ सखुदव तझु्यव भवर्नव िी जवितो. तझुी इच्छव चवांगलीच 

आह ेपि आपि तो खचा करू िकू कव? ह्यवचव शर्चवर त ूकर नां! 

त्यवतनू िवझी ही अिी सविवन्सय नोकरी. त ूएकटी शकती धवर्िील? 

” 

 सखुदव म्हिवली, “ शर्नवयक, भवऊ म्हिनू तझुांच ते कताव्य 

आह,े िी तझु्यव सवथीलव आह;े तेंव्हव आपि ह े आव्हवन 

्र्ीकवरवयलवच हर्ां. केर्ळ रै्िवली िलुगी म्हिनू शकां र्व पैसे 

नवहीत म्हिनू आपि शतलव सांधी नवकवरवर्ी, असां िलव र्वटत नवही. 

तलुव एक शिकण्यवची सांधी शिळवली नवही, त्यव पररश्थतीत त े

अटळ होतां. पि त्यवतली रे्दनव त ूजवितोस. न सांपिवरी रे्दनव 

आह ेती. आतव तीच र्ेदनव आपि शर्िवखवच्यव जीर्नवत शनिवाि 

करवयची कव? आपि एकिेकवांनव दोघां आहोत कष्ट करवयलव. 

आपि कव िवघवर घ्यवयची? 



आव्हान  अरुं धती बापट 

166 

 

 शतचां हे बोलिां ऐकून शर्नवयकच्यव डोळ्यवत पविी उभां 

रवहीलां! जि ूत्यवच्यव जखिेर्रची खपलीच शनघवली. शतचां बोलिां 

त्यवच्यव िनवलव शभडलां. त्यव आरे्िवतच तो म्हिवलव, “ िी 

शिकशर्नच िवझ्यव बशहिीलव.” 

 सखुदवनी त्यवचव हवत हवतवत घेतलव. त्यवनी त्यवलव आिखी 

बळ आल्यवसवरखां र्वटलां. तो सखुदवलव हवतवलव धरून आत घेऊन 

गेलव आशि म्हिवलव, “ रै्िवली तलुव शिकवयलवच हर्ां . आम्ही 

दोघां तझु्यव पवठीिी असतवांनव तलुव कवही किी पडिवर नवही. ” 

 शर्िवखव आशि आई शर्नवयकवकडे पवहतवच रवशहल्यव. आतव 

आपल्यवलव रै्द्यकीय शििि दिेां जििवर नवही, असां खरां खरां 

बोलिवरव आपलां भवऊ आरे्िवत येऊन, ‘ त ू रै्द्यकीय शििि 

घेतलांच पवशहजेस, ’ असां म्हितो आह.े झवलां तरी कवय आह ेत्यवलव 

असां? 

 शर्िवखवनी कवहीतरी बोलण्यवचव प्रयत्न केलव, पि त्यवांनी 

शतलव बोलचू शदलां नवही. उद्यव आपि फॉिा आिवयलव जवऊयव. 

असां बोलनू तो सखुदसेह बवहरे शनघनू गेलव. आई आशि र्ैिवली 

अर्वक होऊन त्यवच्यवकडे पवहतवच रवशहल्यव. त्यवांनव र्वटलां की 

उद्यवपयतं ह ेत्यवच्यव िवनेर्र बसलेलां भतू उतरेल आशि तो नॉिाल 

होईल. पि तसां कवही व्हवयचां नव्हतां. सकवळ झवल्यवर्र त्यवने 
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रै्िवलीलव लर्कर आर्रण्यवची तवकीद शदली. त्यवच्यव िवलकवांनव 

फोन करून त्यवांची परर्वनगी घेतली; आशि तो सकवळी नऊ 

र्वजतव रै्िवलीलव घेऊन फॉिा आिण्यवसवठी बवहरे पडलव सदु्धव. 

 त्यवच्यव अांगवत ह ेकवय सांचवरलां आह,े ह े त्यवच्यव आईलव 

कधीच सिजलां नवही. एकीकडे शतलव बरांही र्वटत होतां, पि त्यवच 

रे्ळी ही केव्हढी िोठी जबवबदवरी तो अांगवर्रओढर्नू घेतो आह े

यवचां दडपिही शतच्यव िनवर्र येत होतां. सखुदव कवय म्हिेल, 

यवचीही शतलव कवळजी पडली होती. पि शनिाय घणे्यवची तवकद 

शतच्यव अांगवत नव्हतीच. ज े घडेल ते तसांच ्र्ीकवरिां एव्हढवच 

शतलव ठवऊक होत. आपि पररश्थती बदल ूिकत नवही, ह ेशतलव 

शन:सांिय िवशहत होतां. 

 पि आपि पररश्थतीलव र्ळि दऊे िकतो, ह ेसखुदवलव 

िांभर टक्के िवशहत होतां. 

 शतलव ह े सदु्धव िवशहत होतां की एकदव एखवदां आव्हवन 

िविसवांनी शजद्दीनी ्र्ीकवरलां, की त्यवलव ते शजांकण्यवचे िवगाही 

शदसवयलव लवगतवत. ते िवगा खडतर असतवत. पि त े

्र्ीकवरण्यवतच तर िविसवचव कस लवगिवर असतो. आशि असां 

आव्हवन ्र्ीकवरिां हचे तर खरां जीर्न आह.े ‘ दधू भवत - भेंडीची 

भवजी ‘ अिव जीर्नवत कवय िजव आहे? 



आव्हान  अरुं धती बापट 

168 

 

 सखुदव सांध्यवकवळी कोटवातनू घरी आली, तर घरवत एकदि 

िवांततव होती. शतनी हळूच रै्िवलीलव खिुेनीच, ‘ कवय झवलां आह?े 

’ असां शर्चवरलां. तेंव्हव रै्िवली म्हिवली, “ दवदवांनी आपलां म्हििां 

खरां केलां. आज आम्ही िेशडकलचव फॉिा घऊेन आलो. र्शहनी त ू

तरी दवदवलव सिजवर्नू सवांग नां! तचू त्यवलव बदल ूिकिील.” 

 शर्िवखवलव खरांतर हस ूयते होतां. पि शतने ते तोंडवर्र शदस ू

शदलां नवही. ती म्हिवली, “बघते प्रयत्न करून.” तेव्हढ्यवनी 

शर्िवखवचां सिवधवन झवलां. बोलशर्तव धनी कोि आह े ह े शतलव 

कळलांच नवही. 

 आतव तवबडतोब फी ची सोय बघवयलव हर्ी होती. पैसे कस े

उभे करतव येतील यवचव शर्चवर करतवांनव, आपले बवबवच 

आपल्यवलव योलय तो सल्लव दऊे िकतील, ह ेसखुदचे्यव िनवत 

आलां. ती शर्नवयकवलव म्हिवली, आपि सांध्यवकवळी बवबवांकडे 

जवऊयव. ” 

शर्नवयक म्हिवलव, “ त्यवांनव नवही आपि पैसे िवगवयचे.” 

सखुदव हसली. ती म्हिवली, 

“ असव शर्चवर सदु्धव िवझ्यव िनवत आलव नवही. बवबवांिी 

बोललो तर ते आपल्यवलव कवहीतरी चवांगलव िवगा सचुर्तील, 

म्हिनू त्यवांच्यवकडे जवऊ यव.” 
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 दोघेही दसुऱ्यव शदर्िी सांध्यवकवळी घरवत सवांगनू सखुदचे्यव 

िवहरेी गेली. त्यवांनव पवहून सखुदचेे आईर्डील खिु झवले. बवकी 

सिवर्वरवलव ती दोघे येतांच होती. पि आज कवही कवरि नसतवांनव 

सहज म्हिनू ते पशहल्यवांदवच आले होते. थोडां इकडचचां शतकडचां 

बोलिे झवल्यवर्र, आई चहव करवयलव घरवत गेली. तेंव्हव सखुदचे े

बवबव शतलव म्हिवले, “ सखुदव, िलव र्वटतांय, तलुव कवहीतरी 

बोलवयचां आह.े कवही सि्यव आह ेकव बवळव? ” 

 सखुदव म्हिवली, “ बवबव िोठीच सि्यव आह.े ििभर 

बवबवांच्यव चेहऱे्यवर्र कवळजी चिकून गेली. पि ििभरच. त्यवांनव 

र्वटलां, की सखुदव कवहीतरी तक्रवरी सवांगवयलव आली आह ेकी 

कवय? पि ते त्यवांच्यव िनवलव पटेनव. सखुदव अिी लेचीपेची िलुगी 

नवही, ह े त्यवांनव िवशहत होतां. “बोल नव! िलव असां तविवत ठेऊ 

नकोस. ” 

 सखुदवनी बवबवांनव रै्िवलीबद्दल सर्ा सवांशगतलां. आपल्यवलव 

त्यवबद्दल कवय र्वटतां, तेही सवांशगतलां. शर्नवयकविी झवलेलां बोलिां, 

शर्नवयकवचव ित-पररर्तान यवबद्दल ती बोलली. िग म्हिवली, “ 

बवबव आज िेशडकलचव फॉिा आिलव आह.े अजनू फी भरवयलव 

बरवच अर्कवि आह.े पि फीचे पैसे कसे उभे करवर्ेत? यवबद्दल 

बोलवयलव िी आले आह.े” 
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ह े सगळां ऐकून बवबव अर्वक झवले. असली कवही सि्यव 

असेल असां त्यवांनव र्वटलांच नव्हतां. ही जबवबदवरी जर एकदव 

अांगवर्र घेतली, तर ती बरीच र्षे परुिवरी होती, त्यवकरतव पैसेही 

बरेच लवगिवर होते. 

 थोडव शर्चवर करून ते म्हिवले, “ सखुी, तू फवरच िोठी 

जबवबदवरी अांगवर्र घेतली आहसे. यवचव अथा तू त्यव घरविी 

एकरूप झवली आहसे. त्यवचव िलव आनांद होतो आह.े पि बवळव, 

ही गोष्टां तिुच्यव सांसवरवर्र पररिवि करिवरी आह.े ‘ आज करिील, 

उद्यव करिील, िग कां टवळून, घेतलव र्सव टवकून दिेील, ’ असां 

र्वगनू चवलिवर नवही. ह ेत ूआधी लिवत घे. िग जबवबदवरीचव 

्र्ीकवर कर.” 

 सखुदव , “ बवबव िी तिुच्यवच तवलिीत तयवर झवले आह;े ह े

शर्सरू नकव. ‘ प्रवि जवय पर र्चन न जवय ’  ह ेतिुचां ब्रीद िवझ्यव 

िनवर्र ठसलेलां आह.े 

“ त ूकवय िलव बोलण्यवत हवर जविवर आहसे कव? ”  बवबव 

म्हिवले.  “ तरीही कताव्यवची जविीर् तलुव करून दिेां, ह ेिवझां 

कताव्यच आह.े म्हिनू तलुव जविीर् करून शदली. िलव शर्चवर 

करवयलव थोडव रे्ळ द.े असां करव नव; यव रशर्र्वरी सकवळी तमु्ही 

जेर्वयलवच यवनव. म्हिजे बोलवयलव भरपरू रे्ळ शिळेल. ” 
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 एव्हढां बोलिां होईपयंत आई चहव र् खवयलव घेऊन आली. 

िग जरव ‘हांसी - िजवक ‘ करून सखुदव र् शर्नवयक घरी आले. 

 शर्नवयकवने एव्हढी िोठी जबवबदवरी अांगवर्र घेतल्यविळेु 

सगळ्यवांच्यव िनवर्र जरव टेन्सिन आलां होतां. घरवत एकदि िवांततव 

होती. रवत्ही बरीच झवली होती. त्यविळेु जेर्िी आटोपनू लगेच 

शनजवनीज झवली. सगळ्यवांनव सखुदवचां दडपि आलां होतां. शतची 

प्रशतशक्रयव कवय असेल, यवची त्यवांनव कवळजी र्वटत होती. शतने 

शर्रोध केलव तर शर्नवयक र् शतच्यवत भवांडि होईल की कवय, अिव 

शर्चवरवांनी आई आशि रै्िवली अ्र््थ झवल्यव होत्यव. जरी सखुदव 

म्हित होती की रै्िवलीनी िेशडकललव जवर्ां, तरी नसुतां म्हििां 

आशि प्रत्यि जबवबदवरी घिेां यवत िहदांतर असतां. पि सखुदव 

थांडच होती शतने यवर्र कवहीच प्रशतशक्रयव व्यक्त केली नव्हती. 

 सकवळ उजवडली, सगळे आपवपल्यव कविवलव लवगले. 

आठर्डव तसव िवांतततेच गेलव. रै्िवलीलव िेशडकललव प्ररे्ि 

शिळिवर ह ेजर्ळजर्ळ शनशश्चतच होतां, फक्त त्यवर्र शिक्कविोताब 

होिां बवकी होतां. यव शिििवकरतव भरवव्यव लवगिवऱ्यव फीची 

आठर्ि, त्यव आठर्िीनीच सगळ्यवांची बोलती बांद करून 

टवकली होती. खरांतर उज्ज्र्ल भशर्ष्यवची ्र्प्नां दवखर्िवरे सोनेरी 

शदर्स होते ते. पि आपल्यविळेु ह ेसगळां घडतां आह ेयव शर्चवरवांनी 
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शर्िवखवलव अपरवधी र्वटत होतां. जि ूकवय िेशडकललव जवयलव 

परेुसे िवक्सा शिळर्नू, शतने गनु्सहवच केलव होतव. 

 ठरल्यवप्रिविे रशर्र्वरी सकवळी सखुदव र् शर्नवयक शतच्यव 

िवहरेी जेर्वयलव गेले. 

जेर्िी आनांदवत पवर पडली. दोघवांनवही घवई झवली होती, बवबव 

कवय सवांगतवत ते ऐकण्यवची. पि त्यवांच्यव कलवनीच घ्यवयलव हर्ां 

होत. जेर्ि झवल्यवर्र बवबव म्हिवले, “ थोडी शर्श्रवांती घ्यवयची 

आह ेकव?”  शर्श्रवांती कसली? दोघवांनवही कोि उत्सकुतव लवगनू 

रवशहली होती. दोघांही शर्श्रवांती घ्यवयलव नवही म्हिवली. तरीही 

बवबवांनी बोलवयची घवई केली नवही. जेंव्हव आई येऊन त्यवच्यवत 

बसली, तेंव्हव बवबवांनी बोलवयलव सरुर्वत केली. आईलव हव 

शर्षयच िवशहत नव्हतव. पि कळेल शतलव बोलतव बोलतव, अिव 

शर्चवरवांनी ते म्हिवले, 

“ तिुची गरज खपू िोठी र् खपू शदर्सवांकरतव लवगिवरी 

आह.े” बवबव म्हिवले.   

आईलव र्वटलां की  सखुदव फ्लॅट घेते आह.े ती म्हिवली, “ 

पि आपि करू यव न िदत शतलव.” 

बवबव पढेु म्हिवले, “ शर्िवखवलव डॉक्टर व्हवयलव पवच र्ष ं

लवगतील. त्यवच्यवपढेु शतलव पो्ट ग्रॅज्यएुिन करवर्ां लवगले. तोर्र 
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शर्दलुवच्यव उच्च शिििवची रे्ळ येईल. ह्यव जबवबदवऱ्यव पवर 

पवडण्यवत तिुच्यव ्र्तःच्यव गरजव पिूा करवयलव तमु्हवलव सर्डच 

शिळिवर नवही. ह्यव गोष्टीलव हवत घवलण्यवपरू्ी पनु्सहव एकदव शर्चवर 

करव.” 

 आतव आईलव कळलां की र्वरे कुठल्यव शदिेनी र्वहत आहते. 

ती घवईघवईनां म्हिवली की,  

“ शर्िवखवलव डॉक्टर किवलव व्हवयचां आह?े आपलां अांथरून 

पवहून पवय पसरवरे्त. ” यवर्र कोिीच कवही प्रशतशक्रयव शदली नवही. 

 पढेु ती म्हिवली, “ आशि आम्ही कव िदत करवयची शतलव 

डॉक्टर व्हवयलव? िलव र्वटलां, की तमु्ही फ्लॅट घेतव आहेत. म्हिनू 

िी िदत करू म्हिवले.” 

यवर्रही कोिी कवही प्रशतशक्रयव शदली नवही. शर्िवखवची आई 

एक सवधीसधुी घरेल ुबवई होती. उच्च त्यवग, िहत्र्वकवांिव, शजद्द 

पिूा करण्यवतलव आनांद र् सिवधवन, इ. गोष्टी शतच्यव 

शखजगितीतही नव्हत्यव. दोन आशि दोन चवर, एव्हढीच शतच्यव 

शर्चवरवांची झेप होती. शतच्यव बोलण्यवबद्दल कोिीच शतलव कवही 

बोललां नवही. 

 बवबव म्हिवले, “ सखुदव,   तमु्हवलव ज्यव तऱ्हचेी िदत हर्ी 

आह ेत्यवकरतव बँकेकडून लोन घेिां एव्हढव एकच िवगा आह.े िी 



आव्हान  अरुं धती बापट 

174 

 

तलुव लोन शिळर्नू द्यवयलव िदत करू िकतो. त्यवकरतव िी ्र्तः 

जविीन रवहीन. लोनचव फवयदव इतकवच की ह ेलोन शििि पिूा 

झवल्यवर्र परत करवयचां असतां. त्यवकरतव EMI ची सोय असते. ह े

केलांत तर तमु्हवलव थोडी सर्ड शिळेल. 

 शर्नवयकवलव यव तऱ्हचेी कवहीच िवशहती नव्हती. लोन 

म्हटल्यवर्र तो गडबडलव. त्यवनी बोलवयलव सरुर्वत केली. तो 

म्हिवलव की, “ पि ---- लोन म्हिजे ---” 

त्यवचां र्वक्यां अधार्ट तोडत सखुदव म्हिवली, “ शर्नवयक 

आतव पि --परांत ुकवही नको. आपली सोय होते आह ेनां! बवबव 

तमु्ही सवांगव कुठल्यव बँकेचां लोन घ्यवयचां ते.”  िी लगेच प्रयत्नवलव 

लवगते. 

 आतव आईलव कळलां की यवत आपल्यव  बवईसवहबेवांचवच 

पढुवकवर आह.े िग शतची बोलतीच बांद झवली. सखुदव शकती शजद्द 

करिवरी िलुगी आह ेते, शतलव चवांगलांच िवशहती होतां. बवबव पढेु 

म्हिवले, दोन तीन बँकवांिध्ये िवझी चवांगली ओळख आह.े िी 

त्यवांच्यवकडून सगळी िवशहती घेतो; आशि तलुव सवांगतो. शर्नवयक 

कवळजी करू नकोस. हव अगदी रवजिवगा आह.े पुढे कदवशचत, 

शतलव ्र्तःलवही ह ेलोन फेडतव येईल. पि ती पढुची बवत झवली. 
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आज आपि लोनसवठी प्रयत्न करू यव. सि्येची उकल झवली 

होती. 

िग इतर गप्पवांनव सरुर्वत झवली. सवर्कवि चहव र्गैरे घऊेन, 

सांध्यवकवळी दोघां हलक्यव िनवनी, घरी जवयलव शनघवली.  घरी 

आल्यवर्र त्यवांनी शर्िवखवलव ही सर्ा िवशहती शदली. लोन शतचां 

शतच्यवच नवर्वर्र असिवर आह ेह ेही शतलव सवांशगतलां. लोन शििि 

पिूा झवल्यवर्र फेडवयचां असतां, हे कळल्यवर्र तर ती िवांतच झवली. 

ती म्हिवली, “ दवदव, त ूिवझ्यवसवठी शकती शर्चवर करतोस रे! पि 

ही गोष्टां र्शहनीलव पसांत आह े कव? ” यवर्र शर्नवयक कवहीतरी 

बोलिवर होतव, पि त्यवच्यव आधीच सखुदव म्हिवली, “ तमु्हव 

भवर्ांडवांच्यविध्ये िी कवही बोलिवर नवही. शर्नवयक करेल त्यव 

प्रत्येक गोष्टीलव िवझी सांिती असेल.”  

सखुदवची भशूिकव कवय असेल हव प्रश्नही सटुलव होतव. 

सखुदवनी ्र्तःकडे िोठेपिव न घेतव शर्नवयकलवच िोठां केलां होतां. 

सगळेच प्रश्न सटुले होते. घरवत आतव आनांदवचे झरे र्वहू लवगले. 

शर्िवखवचां यि सवजरां करण्यवचव उत्सर् चवल ूझवलव. पेढे आले. 

शर्नवयकवची आईही भवर्ांडवांचां पे्रि पवहून सखुवर्ली. सखुदवच्यव 

बोलण्यवने सर्वंनवच शदलवसव शिळवलव होतव. शतच्यवबद्दल 

शर्िवसही शनिवाि झवलव. 
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 यथवर्कवि सर्ा गोष्टी पवर पडल्यव. शर्िवखवचां रै्द्यकीय 

शििि चवल ू झवलां. फक्त सखुदवनी र् शर्नवयकवांनी सदु्धव पैसे 

बवजलूव टवकवयलव सरुर्वत केली होती न बोलतव. यव गोष्टीचव 

शर्दलुवर्र चवांगलव पररिवि झवलव आपिही चवांगलव अभ्यवस 

केल्यवस आपल्यवलवही हर्ां ते शिकतव येईल यव शर्चवरवांनी शतनी 

जोिवनी अभ्यवसवलव सरुर्वत केली. 

 दधुवत सवखरां पडल्यवसवरखी सखुदवलव बवळवच्यव जन्सिवची 

चवहूल लवगली. दोन्सही घरां आनांदली. सखुदव घरवत आल्यवपवसनू 

घरवत सगळां चवांगलांच घडत होतां. सखुदवच िनवतनू थोडी 

धव्तवर्ली होती. आतव आपल्यव प्रयत्नवत आपि किी पडू की 

कवय असां शतलव र्वटवयलव लवगलां. पि बवबवांनी शतची सिजतू 

कवढली. कवही गोष्टी र्ेळच्यव र्ेळी झवलले्यवच बऱ्यव असतवत. ह े

त्यवांनी शतलव सिजवर्नू सवांशगतलां. आतव शर्नवयकवलवही बळ आलां 

होतां. हुिवरी तर त्यवच्यवजर्ळ होतीच, त्यवांनी आपि सांध्यवकवळी 

कवहीतरी नर्व छोटवसव उद्योग सरुू करण्यवचव आपलव िवनस 

सखुदवजर्ळ बोलनू दवखर्लव. 

 पनु्सहव एकदव सखुदव आशि शर्नवयक बवबवांकडे सल्लव 

घ्यवयलव गेले. शर्नवयकवनी आशथाक गुांतर्िकुीचव व्यर्सवय 

करवयचव असां ठरर्लां. तो हुिवर होतव आशि प्रविवशिकही होतव. यव 
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व्यर्सवयवत प्रविवशिकपिवलव फवर िहत्र् असतां. शकां बहुनव तेच 

तिुचां भवांडर्ल असतां. यव व्यर्सवयवची कवयदिेीर बवज ू

सवांभवळवयलव त्यवलव सखुदवची िदत होिवर होती. ही सगळी 

आखिी त्यवांनी शतघवांनी शिळून केली. त्यवलव पशहली गुांतर्िकू 

करण्यवकरतव बवबवांनीच पैसे शदले. त्यवलव घरवत बसनूच हव 

व्यर्सवय करतव यिेवर होतव. 

 सखुदवचां गभवारपि आशि बवळांतपि लवडवकौतकुवत पवर 

पडलां. शतनी एकव पतु्रत्नवलव जन्सि शदलव. बवळवचां नवर् शर्िवखव 

आशि शर्दलुव यवांनी सचुशर्ल्यवप्रिविे शर्हवन ( पहवट) 

ठेर्ण्यवतआलां. सगळां घर कष्ट करत होतां. कोिवलवच उसांत िवशहत 

नव्हती. पि तरीही सगळां घर आनांदवत होतां. कोिी बोलनू नवही 

दवखर्लां, तरी सखुदव घरवत आल्यवपवसनू घरवचव नरूच बदलनू गेलव 

आह,े असां प्रत्येकवलवच र्वटत होतां. 

 शर्िवखव, शर्दलुव यवांचव अभ्यवस, त्यवांची प्रगती दवखर्त 

होतव. शर्नवयकवचवही सांथ गतीने कव होईनव व्यर्सवयवत जि बसत 

होतव. यव सगळ्यवचव पररिवि म्हिनू की कवय शर्नवयकवच्यव 

आईच्यवही िनवलव उभवरी आली होती. त्यव िनवपवसनू नवतर्वचां 

सगळां करण्यवत भवग घते होत्यव. त्यविळेु सखुदवनीही लर्करच 

कोटवात जवयलव सरुर्वत केली. 
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 सखुदव आशि शर्नवयक आपवपल्यव व्यर्सवयवत श्थरवर्ले 

होते. त्यविळेु आतव शर्दलुवच्यव शिििवकरतव लोन कवढण्यवची 

गरज नव्हती. कवलर्िवत शर्नवयकवच्यव आईचव सिवधवनवत ितृ्य ू

झवलव होतव. शर्दलुवही शर्िवखवच्यव पवर्लवांर्र पवऊल ठेर्त 

डॉक्टर होिवर होती. शर्हवन आतव आठर्ीत शिकत होतव. किी 

होती ती म्हिजे सखुदव अजनू घर घेऊ िकली नव्हती. बवकी सगळां 

बरां चवललां होतां. 

 शर्िवखवचां शििि चवल ूअसतव असतवच  शतचां ललन ठरलां 

होतां. डॉ अनरुवगनी  आपिहूनच शतलव ललनवबद्दल शर्चवरलां होतां. 

अनरुवगच्यव र् त्यवांच्यव आशथाक पररश्थतीत खपूच फरक होतव. 

अनरुवगलव त्यवची जविीर् होती. पि ती गोष्टां आपल्यव ललनवच्यव 

आड येिवर नवही यवची लर्वही त्यवनी शर्िवखवलव शदली होती. 

िवझ्यव भवऊ र्शहनींनी परर्वनगी शदल्यवसच िी होकवर दईेन, असां 

शर्िवखवने अनरुवगलव सवांशगतलां होतां. 

 अनरुवगवच्यव ्थळवलव नवही म्हिण्यवजोगां कवही नव्हतांच. 

शिर्वय आज जरी पैसे नसले तरी शर्िवखवचव  भशर्ष्यकवळ 

उज्ज्र्ल होतव. त्यविळेु ललनवत कवही अडथळे आले नवहीत. त्यवांनव 

रशज्टर ललन करवयचां होतां. तसांच सवधेपिवनी ललन पवर पडलां. 
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शििि पिूा झवल्यवर्र शर्िवखव र् शर्नवयक / सखुदव यवांनी शिळून 

शतच्यव लोनची परतफेड केली. 

 ललनवनांतर र्षवातच शर्िवखवने एकव गोंडस िलुीलव जन्सि 

शदलव. शतचां नवांर् अशधरव ठेर्ण्यवत आलां. शर्िवखवची नोकरी र् 

post graduation सरुळीतपिे पवर पडलां. बघतव बघतव शर्दलुवही 

िेशडकललव गेली. पि यवरे्ळी पैिवांचव प्रश्न इतकव िहवन  नव्हतव. 

 सगळेच सखुवसिवधवनवत होते. आशि अचवनक ती घटनव 

घडली. डॉ शर्िवखव र् डॉ अनरुवग एकव िोटवर अपघवतवत जवयबांदी 

झवले. केर्ळ नशिबवचीच सवथ होती म्हिनू दोघेही शजर्ांत होते. 

त्यवांनव जबर िवर बसलव होतव. त्यवांच्यव घरी त्यवांची सशु्रषुव करू 

िकेल असां िविसूच नव्हतां. शर्िवखवचे सवससूवसरे अनकु्रिे 

पांच्यवहत्तर आशि अठ्यवहत्तर र्षवंचे होते. अिव पररश्थतीत 

त्यवांनवच सवांभवळण्यवची गरज होती. सगळीकडे नोकर ठेर्ले तरी 

त्यवांच्यवकडे पवहिवरां कोिीतरी लवगतां नां? 

 तेंव्हव शर्िवखवच्यव सवसबूवई म्हिवल्यव, “ सखुदव तचू य े

रवहवयलव इथां. यव दोघवांचां करण्यवची तवकद आतव आिच्यवत 

रवह्यली नवही.”  

कवय करवर्ां कवही सिजत नव्हतां. शर्नवयक, शर्दलुव आशि 

सखुदव सवरखे शर्िवखवकडे येऊन जवऊन होते. पि तवे्हढां परुत 
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नव्हतां. त्यवांच्यव घरवतच जवऊन रवहिांही िनवलव पटत नव्हतां. िेर्टी 

नेहिेीप्रिविे सखुदवनीच त्यवतनू िवगा कवढलव. शतनी  शर्िवखवच्यव 

सवसबूवई ांनव सचुर्लां की त्यवांनी त्यवांचां आऊट हवऊस ररकविां करून 

घ्यवर्ां. शतथे ही िांडळी तवत्परुती रवहवयलव येतील. सगळ्यवांनवच हव 

शर्चवर पटलव. 

 सखुदव र् शर्नवयक शतथे रवहवयलव गेल्यवर्र सगळ्यव गोष्टी 

जरव नीट व्हवयलव लवगल्यव. शर्हवनच्यव ओढीने अधीरव तर 

सखुदवजर्ळच रवहवयलव आली. सखुदवची खपूच तवरवांबळ होत 

होती. पि दसुरव कवहीच पयवाय नव्हतव. शर्िवखव आशि अनरुवग 

यवांनव त्यवांच्यव हॉश्पटलिध्यचे ठेर्वर्ां लवगलां होतां. त्यवांचे डॉक्टर 

शित् येऊन त्यवांची कवळजी घते होते. शर्िवखव जरव बरी होती. पि 

डॉ. अनरुवगलव जव्ती लवगलां होतां. तो कवर ड्रवयशर्ांग करत होतव 

नां! पशहले दोन शदर्स तर तो बेिदु्धीतच होतव. डॉक्टरवांच्यव अथक 

प्रयत्न्सनवांनी आतव तो िदु्धीर्र आलव होतव. पि अपघवतवचव िॉक 

इतकव जबरद्त होतव की त्यव धक्क्यवतनू ते दोघांही अजनू सवर्रू 

िकले नव्हते. 

 जर्ळ जर्ळ तीन िशहने शर्नवयकवच्यव कुटुांबवलव शतथे रवहवर्ां 

लवगलां. तेंव्हव कुठे शर्िवखव थोडी शहांडती शफरती झवली होती. डॉ. 

अनरुवग तर अजनू अांथरुिवतच होतव. पेिांटची कवळजी 
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घेण्यवबरोबरच सखुदवलव शर्िवखवच्यव सवस ू - सवसऱ्यवांनवही 

सवांभवळून घ्यवर्ां लवगत होतां. डॉ अनरुवग अजनूही बरव होत नव्हतव. 

सगळेच अगदी सैरभैर झवले होते. शर्िवखव बरी झवल्यवनी त्यवांनव 

थोडव धीर आलव होतव. 

 यव सगळ्यव गोष्टी चवल ू असतवनव शर्हवनकडे थोडां दलुाि 

झवलां होतां. त्यवच्यवत झवलेले बदल कोिवच्यवच लिवत आले 

नव्हते. जेंव्हव िवळेतनू पत् आलां की तिुचव िलुगव गेले दोन िशहने 

िवळेत येत नवही. तो िवगच्यवच र्गवात रवशहलव तर त्यवलव िवळव 

जबवबदवर रवहिवर नवही. ह े पत् पवहून सगळ्यवांचेच होि उडवले. 

शर्नवयक तर त्यवच्यवर्र भयांकर सांतवपलव. तो म्हिवलव, “ येऊ द े

त्यवलव घरी. चवांगलव बदडून कवढतो त्यवलव.”  

 त्यवर्र सखुदव म्हिवली, “ त्यवलव आपि बदडून कवढू रे; पि 

आपल्यवलव कोि बदडिवर? ” 

“म्हिजे कवय म्हिवयचां आह ेतलुव? “आपल्यवलव किवची 

शििव? आपि कवय केलां आह?े आपि तर त्यवलव सगळ्यव 

चवांगल्यव गोष्टी शिळवव्यवत म्हिनू धडपडतो. हव बरव न्सयवय आह े

तझुव. कवय चकुलां आह ेआपलां? 

 “ शर्नवयक आपलव िलुगव गेले दोन िशहने िवळेत जवत नवही 

ह्यवची आपल्यवलव कल्पनव सदु्धव आली नवही. ह ेआपलां आपल्यव 
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िलुवकडे लि असल्यवचां लिि आह ेकव? आपल्यवलव शकतीही 

कव कविां अस ूदते, आपि शकतीही अडचिीत अस ूद,े आपल्यव 

िलुवकडे आपलां लि हर्ांच. पि कविवची शकां र्व अडचिीची सबब 

सवांगनू पवलकत्र्वच्यव भशूिकेपवसनू सटुकव नवही. तो चकुलवच आह े

पि म्हिनू आपि बरोबर ठरत नवही.” 

“ द्यव न्सयवयवधीिबवई आरोपीचव गनु्सहव शसद्ध झवलव आह,े तेंव्हव 

त्यवलव शििव द्यव.” इशत शर्नवयक 

“ आरोपीलव शििव द्यवयलवच हर्ी, पि आरोपीचव हव 

पशहलवच गनु्सहव आह,े म्हिनू कोटा त्यवलव िवफी दते आह.े” सखुदव 

म्हिवली; आशि दोघांही हसवयलव लवगले. शर्नवयक कवळजी करू 

नकोस. आपलां लेकरू चकुलां आह,े ह े खरांच. पि िी बघत े

त्यवच्यवकडे. 

 आजर्र कधी सखुदचेे आडवखे चकुले नव्हते, त्यविळेु 

शर्नवयक म्हिवलव, “ ठीक आह.े”  

तो शर्षय शतथेच सांपलव. दसुऱ्यव शदर्िी, सखुदव शर्हवनलव 

म्हिवली, “ शर्हवन गेले दोन िशहने त ूिवळेत जवत नवही आहसे, 

असां िवळेचां पत्ां आलां आह.े पि आतव िी त्यवबद्दल कवही 

बोलिवर नवही आह,े आजपवसनू शनयशित िवळेत जवयचां आह.े 

िवळेकडून पनु्सहव तक्रवर येतव कविव नये.” 
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 आपि इतके चकुीचां र्वगलो .., तरीही आई एकवही िब्दवनी 

आपल्यवलव रवगवर्ली - बोलली नवही हचे त्यवलव आधी खटकलां. 

पि तो कवय शर्चवरिवर होतव आईलव! नेहिी तो शनयशित िवळेत 

जवत होतव. तसव तो फवर खोडकर नव्हतवच. शित्वांच्यव सांगतीने जरव 

शबथरलव होतव. त्यवतनू सखुदव र् शर्नवयक, शर्िवखव र् अनरुवगच्यव 

दखुण्यवत पिूापिे अडकलेले. िग तर त्यवलव रवनच िोकळां 

शिळवलां. 

 आतव सखुदव िधनू िधनू त्यवच्यव अभ्यवसवची चौकिी करत 

असे. तोही अभ्यवस बरव करत असल्यविळेु रवगवर्ण्यवचव सांबांधच 

नव्हतव. पि आपि शकती चकुीचां होतो, त्यवबवबत आपल्यवलव 

कुिीच कवही बोललां नवही, ही गोष्टां त्यवच्यव िनवत खदखदत होती. 

सखुदवलव त्यवची कल्पनव आली नवही.  

एक शदर्स सखुदव र् शर्हवन दोघांच घरवत असतवांनव, तो 

आईलव म्हिवलव, “ आई, तू रवगवर्ली कव नवहीस िलव? िी शकती 

चकू र्वगलो, त्यवचव तलुव रवग आलव नवही कव? ” 

सखुदव म्हिवली, “ रवग आलव तर बवळव, पि तो तझुव नवही 

िवझव आलव. ” 

शर्हवन म्हिवलव, “ तझुव किवबद्दल? त ूकवय केलांस? ” 
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 सखुदव म्हिवली, “ िी तझुी आई आह ेआशि दोन िशहन्सयवत 

िवझव िलुगव कवय करतो आह े ह े िलव सिजलां नवही; ही गोष्टां 

चकुीचीच नव्ह ेकवय? त ूतर लहवन आहसे, त ूचकुल्यवस तर िी 

सिज ू िकत;े पि इतक्यव शदर्सवत िलव सिज ू नये, की तझुां 

कवहीतरी शबनसलां आह.े हे चकूच आह.े पि िलव शििव कोि 

करिवर? िवझ्यव चकुीलव शििव नवही तर िग तझु्यवही चकुीलव 

शििव नवही. “ 

 आतव तर शर्हवनचव धीरच सटुलव. आईलव शिठी िवरून तो 

रडवयलवच लवगलव. “ आई िी चकुलो. खपू रे्ड्यवसवरखव र्वगलो. 

तलुव आशि बवबवांनव खपू त्वस शदलव. आई त ूिलव रवगवर्, िवर, 

िलव कवहीतरी शििव कर. पि ् र्तःलव दोषी ठरर् ूनकोस.” शर्हवन 

रडत रडत म्हिवलव. 

 “ शर्हवन तझुी चकू तलुव कळली आहे नां, िवझ्यव दृष्टींनी तलुव 

हीच शििव परेुिी आह.ेह्यवच्यव पढेु कधी असव रे्डव र्वगू नकोस. 

त ूही तझु्यव आत्यवांसवरखां खपू शिकवर्ांस अिी आम्हव दोघवांचीही 

अपेिव आह.े” सखुदव म्हिवली. 

“ आई िी चकुलो िलव ििव कर.” शर्हवन. 

“ शर्हवन, ही गोष्टां िलव तझु्यव र्वगण्यवतनू शदसवयलव हर्ी. 

नसुत्यव िब्दवांनव कवही अथा नसतो बेटव.” सखुदव 
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 “ आई, िी त ूसवांगिील तसव र्वगेन. िलवही शिकवयचां आह.े 

” शर्हवन 

“ आतव जव बरां बवहरे खेळवयलव.” सखुदव 

 एक िोठव प्रश्न त्यविवनवने फवर त्वसदवयक न होतव सटुलव 

होतव. पि यव पढेु शर्हवनकडे आपि कवयि लि द्यवयचां, असां शतनी 

िनविी ठरर्नू टवकलां. 

 अजनूही शर्िवखवलव िदतीची गरज होती. पि ती आतव 

उठून बस ूिकत होती. डॉ अनरुवगही बरव होतव. सखुदवनी िनविी 

शर्चवर केलव की आतव आपि आपल्यव घरी रवहवयलव जवयलव 

हरकत नवही. हर्ां तर शर्िवखव र् अशधरवलवही बरोबर घऊेन जवर्ां. 

पांधरव शदर्स रवहून त्यव परत इकडे येतील. 

 शतचव हव शर्चवर सर्वंनवच पसांत पडलव. सखुदव आशि 

शर्नवयक आपल्यव घरी रवहवयलव आले. शर्िवखवही आली होती. 

पांधरव - र्ीस शदर्स रवहून ती परत गेली. आतव सखुदवलव थोडी 

उसांत शिळवली. आतव ्र्तःसवठी एक घर घेण्यवचव शर्चवर 

करवयलव हर्व होतव. हहेी एक प्रकवरचां आव्हवनच होतां. सखुद न 

हरतव न कां टवळतव नेहिीसवरखीच तयवर झवली ह्यव नव्यव 

आव्हवनवलव तोंड द्यवयलव. 
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 त्यवबवबतचव शर्चवर करतव करतव आपि कुठे पोहोचलो, 

सवऱ्यव जीर्नवचव आढवर्व घऊेन आलो. शतचां शतलवच हस ूआलां; 

पि ते हस ूसिवधवनवचां होतां. 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे तेरा े  र्प. 

अरुं धती बापट याुंचे हे दुसरुं पुस्तक. 

 

अरुं धती बापट याुंना सावहत्याचुं बाळकिू घरातनूच वमळालुं 

आवण रक्तात आलुं. त्यामुळे लेखन करणुं हा त्याुंचा “स्व”भाव आह.े  

आवण ते लेखन त्या स्वाुंतःसुखाय करतात. ते प्रवसद्ध व्हावे यासाठी 

प्रयत्न करण्याचा त्याुंचा “स्व”भाव नाही. आवण त्यातनू काही वमळावे 

ही अपेक्षा अवजबात नाही. पैसा, नाव, परुस्कार काहीच. त्याुंच्या 

लेखनात कोणाला काही वशकवण्याचा आव नसतो. पण तरीही त्यातनू 

सुंस्काराुंची पेरणी व्हायची ती होतेच. त्याुंच्या लेखणीचे हचे वैवशष््टय 

आह.े  

अरुां धती बवपट याुंच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली सर्ा पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेिर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ पु् तके), िांभ ू

गिपलेु(९पु् तके), डॉ. िरुलीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगलु 

(१९), िुभवांगी पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव 

दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस 

आल्िेडव(२), िधकुर सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िध ू
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शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय 

पवांढरे (ज्ञवनेिरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), 

सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ पु् तके), शर्नीतव दिेपवांडे (७) 

उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिखु (५), डॉ. सजुवतव चव्हवि (८), 

डॉ. र्षृवली जोिी(२०), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनुि 

सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(९), आनांद 

दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि 

फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२), सवहबेरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. 

दिेपवांडे(५), वदगुंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुं धती बापट(२) 

असे अनेक ज्येष्ठ र् अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यच्यव 

माध्यमातनू आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआरे् जी । 


